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Stjórnarráðsbrjef, 

o. fl. 

Verðlagsskrár. 

Reikningar. 

Ferðaáætlanir pósta. 

Ættarnöfn. 

Firmnatilkynningar. 

Vörumerkjaauglýsingar. 

RANNUG 

Efnisyfirlit. 

Kaflar í efnisyfirlitinu. 

auglýsingar, reglugjörðir Ýmsar greiðslur úr landssjóði. 
Auglýsiugar um útkomin lög m. m. 

Embætti og sýslanir m. m., lausn og skipun. 

Heiðursgjafir og styrkveitingar. 

Alþingismenn. 
Einkarjettur. 

Konsúlar. 

| Tunflutningur á hundum. 

Skammstafan: S = stjórnarráðsbrjef. 

  

  

  

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. a 

Stjórnarráðsbrjef, auglýsingar, reglugjörðir o. fl. 

3. | 16. jan. | Reglugjörð fyrir Brunabótafjelag Íslands ... ....ceeeceeerennin 0. 2—29 

4. S. d. Flokkunarreglur og iðgjaldataxti Brunabótafjelags Íslands......... 29—44 

5. | 10. febr, | Hafnarreglugjörð fyrir Eskifjarðarkauptún -.....000.00000.00000 vere 44—46 

6. | 17. febr. | Reglugjörð um ákvörðun sjerstaks tímareliknings ............ -.... 46 

7. | 17. febr. | Reglugjörð um notkun mjölvöru og um sölu á landssjóðs sykri | 47—48 

s.| 20. febr. | Samþykt um breyting á samþykt 16. des. 1910 um ýmisleg 

atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum og þeim þiljuðu 

mótorbátum, sem ekki eru stærri en nemi 15 smálestum, Í 

Vestmannaeyjasýslu .........000seeneneessssnssrerens see sense 48—49 

9. 1. mars | Reglugjörð um útflutningsbann á ýmsum vörum 24008002 | 49—50 

1. | 17. mars | S. um afgreidslutima landsfjehirdis .........0,0000 00.00.0000... 1 

2, | 21. mars | S. um fasteignamat 2…..….s0esersesenvesesesserersse nes ssn ses nensne sene ne . 1 

10. | 22. mars | Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir ÞMinningarsjóð Hall- 

dórs Jónassonar( ..... Lees ke kst ess rss riða ast 50—51 

11. | 24. mars | Reglugjörð um notkun bryggjunnar í Steinsvör á Skipaskaga ...| 52—53 

12. | 31. mars | Auglýsing um skiftingu mála milli deilda si rnarráðs Íslands ...| 54—55 

13. | 11. apríl 55—56   Reglugjörð um aðflutta kornvöru og smjörlíki .....0..0.00...0000..  



IV 

    
  

  

      

(— 

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. au 

14. { 18. apríl | Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir yStyrktarsjóð Kristjáns 

Jónssonar læknis(........ .lldcnneeneenenn rr rr kekrerereee ee... | 56—57 
15. 8. d. Staðfesting konungs á skipnl agsskrá fyrir yMinningarsjóð Kjart, 

ans prófasts Einarssonar( ld... rr ö8—59 

16. 8. d. Reglugjörð um viðauka við reglugjörð 11. apríl 1917 um að- 

flutta kornvöru og smjörlíki ......... ......e00ee enn 59 
17. | 21. apríl | Reglugjörð um viðauka við reglugjörð 11. apríl 1917 um að- 

flutta kornvöru og smjörlíki .....idd...... eee 60—61 
68. | 24. apríl | Reglugjörð um treyting á reglugjörð 29. júlí 1904 rir Árnes- 

sýslu, um hreinsun hunda af bandormum . Er 159 

18.| 26. apríl | Reglugjörð um viðauka við reglugjörð 11. apríl 1917 í um að. 

flutta kornvöru og smjörlíki ............ a... aan eee. 62 --63 
19. 5. maí Reglugjörð um sparisjóði... seen | 61—87. 
69. | 14. maí | Reglugjörð um breyting á reglug gjörð 17. febrúar 1917.um notk- 

un mjölvöru og um sölu á landssjóðs sykri...............0..%0. 160 

70.| 16. maí | Reglugjörð um breyting á reglugjörð 26. apríl 1917 um viðauka 

við reglugjörð 11. apríi 1917 um aðflutta kornvöru og 
smjorliki 0... aerea err nee 160—161 

71.| 23. maí | Endurskoðuð reglugjörð fyrir Akúreyrarkaupstað um niðurjöfnun 

og innheimtu vatnsskatts, notkun vatns úr bæjarvatnsveit- 
unni, meðferð á vatnsæðum o, fl. ........0... 2 anne. 161 — 163 

72.| 23. maí | Byggingarsamþykt fyrir Sauðárkrók 1. 200. vecevererrrenee 164—179 
73. | 24. maf | Reglugjörð um um breyting á reglugjörð 1. mars 1917, um út- 

flutningsbann á ýmsum vörum 2... see ever verser 179— 180 
74. 9. juni Reglugjörð fyrir brunaliðið á Sauðárkróki a... 180—183 
75. S. d. Byggingarsambykt fyrir Stykkishólm ......000.0.000 184— 199 

76. | 14. júní | Samþykt um viðauka við og breytingu á samþykt um ýms atriði, 
er snerta fuglaveiðar { Vestmannaeyjum, frá 16. júlí 1895 200 

77. S, d Samþykt um áveituna úr Þjórsá á Miklavatusmyri og nærliggjandi 

engjalönd ses. err rr rese eee 201--203 

78. | 15. júní | Samþykt um þyngd hakarabranða í Reykjavík rr eeeber „ 1204—-205 
79. | 23. júní | Reglugjörð um breyting á reglugjörð 17. febrúar 1917, um notk- 

un mjölvöru og um sölu á landssjóðs sykri..............0.. ... 205—206 
65. | 28. júní | S. um endurgjald á sveitarstytk dd... 157— 158 
66. 9. júlí S. um að tilkynna beri stjórnarráðinu lát útlendinga......... ..... 158— 159 
67. | 12. júlí | S. um flutning bingstadar neee sent rnrn rer 159 
80. | 20. júlí | Hafnarreglugjörð fyrir Ísafjarðarkai apstað beð stsessssa rns. 206—207 
61. | (26. júlí | Auglýsing um kosning alþingismanns fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu| 153 
81.| 31. júlí | Reglugjörð um bann á útflutningi frá Íslandi á vörum iunflutt- 

um frá Bandaríkjunum í Norður Ameríku 0... 208 
82.| T. ágúst | Reglugjörð um úthlutun og sölu steinolíu see 209 
86. | 15. ágúst | Reglugjörð um þóknun húsaleigunefndarinnar í Reykjavík „.....| „215



    

Dagsetning. 

  

  

89. 

90. 

91. 

104. 

103. 

105. 

106. 

107. 

108. 

199. 

111. 

100. 

110. 

113. 

118. 

119. 

120.   
15. okt. 

22, okt. 

25. okt. 

26. okt. 

1. nóv. 

2. nóv. 

10. nóv. 

S. d. 

S. d. 

S. d. 

12. nóv. 

S. d. 

15. nåv. 

30. nóv. 

14. des.   
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Reglugjår 

Erindisbrj 

teglug 

  

S. um 

  

Reglngjö:ð 

  

S. um breyting 

  

Sam þykt un, heyi 

Staðfesting konun: 

munc 

  

Í rgvii i i ARNA ANARÐ AAN | 307 

starfrækslu sím banda . se rrserser sees … 311—343 

frestun á Í væða um sykurseðla „..} 344 

„| 345     
fyrir   
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Lou Bladsidu- 
Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. tal, 

22. — Austur-Skaftafellasýslu 00.00.0000... lensa ane sann 92—93 

23. — Vestur-Skaftafellssýslu ........ oc0ce...eeeeneee.nre 2 senn 94—95 

24. — Vestmannaeyjasýslu  .......00...00000 tenn se 96—97 

25. — Rangárvallasýslu ..........0000.00 00 enn eeen arnar 98—99 

26. — Årnessyslu ... „0... 0 ee. 100— 101 

27. — Gullbringu- og Kjósarsýslu, | Hafnarljörð og E Beykjavik 0... 102—103 

28. — Borgarfjarðarsýslu ..... srlrnl nenna sei rr sens 1080 í ansa „1104—105 

29. — Mýrasýslu ........ FRA a ee eee aað 106— 107 

30. -- Snæfellsness- og Hnappadalssýslu ...e00.cceeseasnss sen sns ten 108—109 

31. — Dalasyslu ......000... 0000 en na art sense ar 110—111 

32. — Barðastrandarsýslu ss sendða rises daðgn isl ndsasansseg ss dass Nas4n 112—113 

33. — Ísafjarðarsýslu og fsafjarðarkaupstað enn nan aan n ve rsne „„|114—115 

34. — Strandasýslu .........0.0.0. see ease sens sense sense nren ei er 116—117 

35. — Húnavatnssýslu sssenesseseeneneeeesenveseeseeneerenneseen serreseee: 118—119 

36. — Skagafjarðarsýslu ..........00000.0.000 eneenenesnesen nenna rr nne 120—121 

37. — Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað sennrneene t00.10.000 |122— 123 

38. — Þingeyjarsýslu... .......00..000000. eee ennta nes ag 124—125 

Reikningar fyrir árið 1916. 
I. Sjóðir undir umsjón stjórnarráðsins. 

39. Reikningur yfir tekjur og gjöld Thorkillii barnaskólasjóðs 126 

40. Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Hannesar Arnasonar| 127 

41. Reikningur yfir tekjur og gjöld Ninningarsjåd Herdisar og Ingi 

leifar Benediktsen ........0.00000.. area. 128 

49. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs % ver „rðugra og , þurf 

andi þjóðjarðalandseta og ekkna þeirra í hinu fyrverandi 

Suðuramti .. 0 essere ser seense sense ever ere serne eee 139 

50. Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs W. Fischers.......... . 140 

51. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes ............ 141 

52. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amt- 

manns Þorsteinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur........ 142 

53. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes til Gríins 

(A: VETERANS ANNARRA RANA 143 

54, Reikningur yfir tekjur og ; gjöld Styrktarsjóða Kristjáns konungs 

hins Níunda din... eee eee. boð snesnrsssssagsn sera narta 144 

55. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Friðriks konungs 

hins Attunda ..........2000.. aeneaeneeene ne rne senn ner 145 

56. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Niku- 

lássonar i0....00.0.g0n esp neee ag ang rese ege egen seg renere see re 146



VIL 

    
  

  

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. áNtði 

57. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóð Páls Jonssonar …| 147 

58. Reikningur yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar | 148 

59. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða 

tjón af jarðeldum ......c.0.000.0 0. ne nennti ae rr 149 

60. Reikningur yfir tekjur og gjöld Landhelgissjóðs Íslands . 150 

128. Reikningur yfir tekjur og gjöld Hins sameiginlega brunabóta- 

sjóðs fyrir sveitahíbýli ......... . ....0...0... 000 0ne tenn rr 353 

129. Reikningur yfir tekjur og gjöld Kirkjujarðasjóðs.......ese00.. 0000. 354 

130. Reikningur yfir tekjur og gjöld Ræktunarsjóðs Íslands ............ 355—356 

131. Reikningur yfir tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Íslands ......... ER 357 

148. Reikningur Styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jónssonar „........ 374 

II. Sjóðir undir stjórn eða umsjón biskups. 

42. Reikningur yfir tekjur og gjöld hins Almenna kirkjusjóðs ...... 129 

43. Skýrsla um eignir kirkna í hinum Almenna kirkjusjóði ......... 130— 133 

44. Reikningur yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs.............0.0..0..... 134 

45. Reikningur yfir tekjur og gjöld Guttormslegats .....0c.0000 000... 135 

46. Reikningur yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar | 136 

47. Reikningur yfir tekjur og gjöld Prestaekknasjóðs ......0.0.0.0..00..00 137 

48. Reikningur yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats ... .........000000. 158 

lll. Landsbankareikningar. 

87. Efnahagsreikningur Landsbankans 31. mars 1917 20000000 216—217 

150. Reikningur Landsbankans 1916 með athugasemdum ......00000. ee 375—395 

IV. Söfnunaosjóðsreikningurinn. 

146. Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands ............ |371—372 

147. Yfirlit yfir efnahag Söfnunarsjóðs Íslands ..........0.00000000...0... 373 

V. Ýmsir reikningar. 

62. Reikningur yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnesþings| 154 

63. Reikningur Styrktarsjóðs handa barnakennurum ......0.........0.000 155 

64. Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Kristjáns læknis 

Jónssonar ...... vene sense ene vens even see res DDU aaa oe 156      
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rgráðasjóðs Íslands (1916)... 

EA ones ssv ns. e0...... . 
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A mn = — = DEDE 

Nr. { Dagsetning. Fyrirsögn. Blaðaön= 
tal. 

Ættarnöfn. 
151, Skrá um ættarnöfn, er upp hafa verið tekin á árinu seere. 396 

152. Firmnatilkynniagar 2... err ne ten ener renee 397—414 

153, Vörumerkjaauglýsingar ...... .............. . (414—421 

Ymsar greiðslur úr landsjóði samkvæmt fjárlög- 

unum fyrir árin 1916-— 1917. 
14. gr. A. b. 2. Bráðabirgðaupybót handa prestaköllum ......... 422 

14. gr. Á. b. 3. Styrkur til uppgjafapresta og prestaekkna ...|422—423 

14, gr. B. XII. 1. Styrkur til barnaskóla .......00.0.00.00. a 424—425 

14. gr. B. XII. 2. Styrkur til farkenslu............000.n0 enn. 425—429 

14. gr. B. XIII. a. Styrkur til unglingaskóla ............ rr .. 430 

13. gr. B. VI. Landssjóðstillag til sýslvvega ..........0.).. 00... 430—431 

16. gr. 2. Styrkur til búnaðarfjélaga c...ceseneaenasas esas 431—437 

Auglýsingar um útkomin lög m. m. 
213— 214, 271—273. 

Embætti og sýslanir m. m., lausn og skipun. 
löl— 152; 218; 437 — 438.



          
  

  

    

Heiðursgjafir og slyrkveitingar, 
439. 

Alþingismaður kosinn óhlutbundinni kosningu, 
439. 

Einkarjettur, 

439. 

Konsúll, 
439. 

Innflutningur á hundum, 
152.   

. . Blaðsíðu- 
Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. tal. 

Åuglysingar um oveitt embætti og syslanir, 
152; 218.



Registur 
nafna og orða. 

A. Á. 
Afgreiðslutími landsfjehirðis, 1. 

Afmælissjóður hins íslenska Bókmentafjelags, 

reikningur, 367 —368. 

Akfætrir sýsluvegir, landssjóðstillag, 430 —431. 

Akureyri: niðurjöfnun ög innheimta vatnsskatts, 

161— 163; styrktarsjóður fátækra ekkna og 

munaðarlausra barna, reikningur, 363—364; 

verðlagsskrá, 122— 123. 

Almennur kirkjusjóður, reikningur og skýrsla, 

129—i33. 
Alþingiskosning, auglýsing um aukakosningu, 

153. 

Alþingismaður kjördæmakosinn, 439. 

Amtsbókasafnsreikningar: bókasafnsins á Ákur- 

eyri, 363, á Seyðisfirði, 360. 

Argjaldasjóður, reikningur, 134. 

Árnessýsla: fjallskilareglugjörð (breyting), 223; 

hundalækningarreglugjörð (breyting) 159; 

sýslumaður settur, 438; skipaður, 218; verð- 

lagsskrá, 100— 101. 
Arni Einarsson, styrkveiting af styrktarsjóði 

Friðriks VITI., 439. 

Arni Eiríksson, skipaður í verðlagsnefnd, 152; 

lausn, 438. 

Arni Helgason, héraðslæknir í Höfðahverfis- 

hjeraði, 218. 

Árroðinn, ungmennafjelag, styrkveiting af 

styrktarsjóði Friðriks VIIl., 439. 

Astríðarminning, spítalasjóður, skipulagsskrá, 

305— 306. 
Atvinnu og samgöngumálaráðherra, 152, 

Aveitusamþyktir: á Miklavatnsmýri, 201 —203; 

í Skeiðahreppi, 230 — 232. 

B. 

Bakarabrauð, samþykt um þyngd, 204—205. 

Barðastrandarsýsla, verðlagsskrá, 112— 113. 

Bárðdælahreppur, heyforðabúrssamþykt, 275— 

276, | .   

Barðsprestakall, sóknarprestur skipaður, 218, 

Barnafræðsla, auglýsing um, 223— 224. 

Barnakennara-styrktarsjóður, reikningur, 155. 

Barnaskólar, styrkur, 424— 425. 

Barnaskólasjóður Thorkillii, reikningur, 126. 

Barnsmeðlög, sjá framfærslumál. 

Bátabryggja á Blönduósi, reglugjörð, 224— 296, 

Benedikt Sveinsson, settur bankastjóri Lands- 

bankans, 438; settur gæslustjóri, löl; skip- 

aður í verðlagsnefnd, 438, 

Benediktsen, Herdís og Ingileif, minningarsjóð. 

ur, reikningur, 128. 

Biskup landsins, skipaður, 152. 

Bjargráðasjóðir sveitarfjelaga, skrá yfir, 351., 

Bjargráðasjóður Íslands, reikningar, 348—350, 

Bjarni Jónsson, skipaður í fossanefnd, 438. ; 

Bjarni Þorsteinsson, amtmaður, gullbrúðkaups- 

sjóður, reikningur, 142. 

Björn Bjarnason, lausn frá kennaraembætti, 438. 

Björn Kristjánsson, bankastjóri, 437; fjármála- 

ráðherra, 151; 152; lausn, 497. 

Björn Sigfússon, beiðursgjöf af styrktarsjóði De 

Kristjåns IX., 439. 

Björnson, Guðmundur, formaður í fossanefnd, 

438; formaður í verðlag: 152. 

Blönduós, bátabryggja, 1 224—22 

Bogi Brynjólfsson, settur sýslumaður í Amen 

438. 

Bókasafnsreikningar: bókasafnsins á Akureyri, 

363; á Seyðisfirði, 360. 

snefnd, 

    glugjörð, 

sýslu, 

  

Bókmentafjelag, hið íslenska, afmælissjóður, 

reikningur, 367--368. 

Borgarfjarðarsýsl ekknasjóður druknaðra 

  

manna, sýslumaður settur,     

   

  

151, vert 

Bráðabirgða 

Braglistarsj 
302—304. 

Breiðabólsstaðarprestakall á Skógaströnd, prest= 

ur leystur frá prestsembætti, 438. 

skipulagsskrá,
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Brunabótafjelag Íslands, flokkunarreglur 

iðgjaldataxti, 29—44; reglugjörð, 2—29. 

Brunabótasjóður, hinn sameiginlegi fyrir sveita- 

híbýli, reikningur, 353. 

Brunalið á Sauðárkróki, reglugjörð, 180 — 183. 

Byggingarsamþyktir: fyrir Sauðárkrók, 164— 

179, fyrir Stykkishólm, 184— 199. 

Bryggja á Steinsvör á Skipaskaga, reglugjötð, 
52—53. 

Bryndís Ólafía Jónsdóttir, minningarsjóður, 

skipulagsskrá, 220— 221. 

Búnaðarfjelagastyrkur, 431— 437. 

Bæjarfógeti í Reykjavík, settur, 151; 437. 

og 

C. 

"Carl: Finsen, settur framkvæmdarstjóri Sam- 

ábyrgðar Íslands, 151. 

D. 

Dalasýsla, verðlagsskrá, 110— 111. 

Davíð Sch. Thorsteinsson hjeraðslæknir, leyst- 
ur frá embætti, 218. 

Dóms- og kirkjumálaráðharra, 152, 438. 

Dýrleifarminning, sjóður, reikningur, 365. 

E. 

Eggerz, Guðmundur, skipaður í fossanefnd, 

438; sýslumaður í Árnessýslu, 218. 
Eggerz, Sigurður, settur bæjarfógeti í Reykja- 

vík, 151; fjármálaráðherra, 437, 438. 
Einar Ásmundsson, framfarasjóður, skipulags- 

skrá, 304-—-305. 

Einar Arnórsson, lausn frá ráðherraembætti, 

151; settur prófessor við háskóla Íslands, 

151; skipaður, 438. 

Einar Helgason, skipaður í verðlagsnefnd, 218. 
Einkarjettur. 439. 

Ekknasjóður og munaðarlausra barna í Eyja- 
fjarðarsýslu og og Akureyrarkaupstað, reikn- 

ingur, 363—364. 

Ekknasjóður druknaðra manna í Borgarfjarð- 
arsýslu, reikningur, 358, 

Eldsneyti í Reykjavík, talning á, 274--9275. 

Erindisbrjef fyrir kjötsölunefnd, 241-—-242, 
Eskifjarðarkauptún: hafnarreglugjörð, 44—46; 

Landsbankaútbúsreglugjörð 233 —239.   

Eyjafjarðarsýsla: styrktarsjóður fátækra ekkna 

og munaðarlausra barna, reikningur, 363 — 

364; verðlagsskrá, 122— 123; þúsund ára af. 

mælissjóður, reikningur, 361. 

F. 

Farkensla, styrkur, 425—499, 

Fáskrúðsfjörður, póstafgreiðslumaður skipaður, 
438. 

Fasteignamat, 1. . 

Fátækramálefni, sjá framfærslumál. 

Ferðaáætlanir landpósta, 256— 263, 264--270, 
Finsen, Carl, settur framkvæmdarstjóri Same 

ábyrgðar Íslands, 151. 

Firmnatilkynningar, 397— 414. 

Fischer, W. gjafasjóður, reikningur, 140. 

Fiske, W., gjafasjóður, reikningur, 143. 

Fiskimannasjóður Kjalarnesþings, reikningur, 
154. 

Fiskiveiðasamþykt fyrir Vestmannaeyjar, 48 
—49. 

Fiskiveiðasjóður Íslands, reikningur, 357. 
Fjallskilareglugjörðir: fyrir Arnessýslu (breyt- 

ing) 223; fyrir 

271—292. 

Fjármálaráðherra, 152, lausn 437, skipaður 437. 
Flokkunarreglur Brunabótafjelags Íslands, 29 

— 44. 

Forðagæslureglugjörð fyrir Norður Múlasýslu 
1—229, 

Fossanefnd, skipuð, 438. 

Framfarasjóður Einars Asmundssonar, skipu- 
lagsskrá, 304—-305. 

sjóður Jóns prófasts Melsteds og frú 
Steinunnar Bjarnadóttur Melsteds, reikning- 
ur, 367. 

Framfærslumál, 157—158; 219—-220, 
Friðrik VIII. styrktarsjóður, reikningur, 145; 

styrkur, 439. 

Austur Húnavatnssýslu, 

2 

  

Friðrik Jónasson, sóknarprestur í Útskála- 
prestakalli. 151. 

Fuglaveiðasamþykt fyrir Vestmannaeyjar, 200. 

G. 

Gagnfræðaskólinn á Akureyri, kennara veltt 
lausn, 437.



  

     

    

  

    

    

    

   

  

      

    

Georg Ólafsson, aðstoðarmaður | 311 

lands, lausn, 152. | Her arsjóður, reikn- 

Georg Georgsson, á Fá | ingt 

skrúðsfirði, 438. | H: prestsembætti, 

Gísli Jón Nikulásson, styrktarsjóður, reikning | 13 

146. | Heyfo bykt Bu Sdælabrepp, 
Gjafasjóðir, W., 140; | 27 

Fiskes, W., teinssonar, | 1 tyrktarsj ingur, 

359; Hanne ( I; | í 

Pjeturs Þorstei: 8, y adur 

Guðnjörg A. Þor! tyrk vei | g Is, 437 

styrktarsjóði Friðriks V 139 IH | embætti 218; sett 1, 437 

Guðmundur Björnson, fr d eitt, 21 

438; formaður í 

  

Guðmundur Eggerz, 

sýslumaður í Arn 

Guðmundur Eins 

nessprófastsdæmi, 152. 

Uj 
stýrimannaskólann, 151. 

  

   Guðmundur B. Kris 

  

     Guðmundur Thoro: bjeraðslæl I (I 

frá embætti, 218. Hu 

Guðmundur j , I f af 

    

styrktarsjodi Kristjans IX, 

Gullbringusýsla, ver 

Gullbrúðkaupssjóður B 

  

  

  

steinssonar og frú Þórunnar Hunnesdóttur, 

fisióður i 
ls a = i i 

reikningur, 359. i 

H. In 

Hafnarfjörður: lyfjabúð, 152; 

skrá, 102—-103. 

Hafnarreglugjörðir:   þa
d 

     

  

44 —46; fyrir     
fyrir Reykjavík: 

Hagstofa Íslands: 

152; skipaður 

Halldór Jónasson, minningar 

skrá, 50 —51 

Halldór Kristi 

      
     fjarðarhj } 

Hannes Árnason, 127 J I Jóh 

  

prests- 

  

Háskóli Íslands : nt & ; 

fessor settur, 151; skipadir, 218, 438      18j60nr, reikningur, 136.
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Jón Gunnarsson, settur bankastjóri Lands- 

bankans 151. 

Jón Helgason, biskup yfir Íslandi, 152. 

Jón Jóhannesson, settur hjeraðslæknir í Húsa- 

víkurhjeraði, 497. 

     

   

        

       

  

Jón Magnússon, forsætisráðherra og dóms- og 

kirkjumálaráðherra, 151, 152. 

Jón Melsted, framfarasjóður, reikning 367. 

Jón Sigurðsson, legatssjådur, reil 362, 

Jón Sivertsen, skipaður í 

Jón Þorláksson, skipaður í fossar 

  

Jónas Jónasson, leystur kennar 

Jörundur Brynjólfsson, skipaður í í 

152. 

K. 

Kampmann, Sören R. J., lyfsö'ule    Kennaraembætti við gagnfraðask 

ureyri, lausn, 43". 

  

Kennaraskólinn, kennaraembætti, lausn, 438; 

veitt, 438. 

Kirkjujarðasjóður, reikningur, 

Kirkjusjóður, almennur, reik og skýrsla, 

129—133. 

shreppur, þing 

  

Kjalarne 

  

Kjalarnesþing, fiskimannasjóð 

154. 

Kjartan Einarseon, 

  

fastur, minningarsj prof 

   

  

   

skipt 

Kjartan frá prestsem- 

bætti, 151. 

Kjósarsýsla, verðla 

Kjördæmakosinn a 

Kjötsölnnefnd, eri 

Klemens Jønsson, la 

151, 

Kollektusjóður 

136. 

Konsúil viðurkendur, 

Kornvara aðflutt, sjá 

Kristján 

reikningur, 156; 

    

Jótis 

    
skrá, 56— 57. 

Kristján Linnet, 

og Borgarfjarðarsýs 

Kristján ÍX., 

reikningur, 144, 

  

settur 

   styrktars 

    

Kristján Eldjárn Þórarinsson, leystur frá prest- 

embætti, 218. 

L. 

    

Lagabirtingar, m. m., 213— 214; 271 —273 

Landhelgissjóður Íslands, reikningur, 150. 

Landpóstar, ferðaáætlanir, 256 —263 ; 264— 270, 

La: lritaraembætti, lausn, 151. 

Landsbankinn: reikningar, 216— 217; 375— 

    395; settir bankastjórar, 151; 438; skipaðir, 

38; eslustjóri, 151; útbús- 

örð, 

ehirðir, afgreiðslutími, Í. 

Landssjóðstillag til sýsluvega, 430— 431. 

Tárus Halldórsson, leystur frá prestsembætti, 
438, 

Lát útlendinga, um að tilkynna stjórnarráð- 

158--159. 

Legatssjóður Jóns Sigurðssonar, reikningur, 362. 

inu, 

Lehmaun-Filhes, Margrjet, sjóður, reikningur > gur, 

368—369, 

  

  
      

          

    
    

  

   

  

Liebe sjóður, reikningur, 141. 

Lk ríðar Melsted, reikningur, 347. 

Linnet, Kristján, settur sýslumaður í Mýra- 

Borgarfjarðarsýslu, 151. 

Lyfjabúð í Hafnarfirði, 152, 438 

| M. 

| mn, settur lumadur Í Suður- 
18 

1, docer.t vid håskåla Íslands, 

  

1 sr 
bankastjóri 

styrktar 

  

rann Fill Des, 

umsson, b 

  

; 367, 

gur, 

346. 

å, 301 

teikni: 

Eu 

  

Miklavatnsmýri, áveitusamþykt, 201—203.



9s—99, 

  

    
    

            

   

    

   

      

    

krahússjóð- 

ing á elds- 

krá, 102— 

215; þyngd 

     

    

Mjölva J 
ráðstafanir. um, 240— 241, 

sölu og útflutning, 
>»     Myrasysla: sys 

skrá, 106— 107. 

skiskipum, reikningur, 

ramkvæmdarstjóri, 151. 
Norður-Múlasýsla: for? 

—229; verðlag 

  

Páls Jónssonar, reikn- 

  

180— 183; 

agsskrá, S8—89. 

160— 161; 

291—229; 2 10 -241 

Ólafsfjarðarbreppur, breytt rep < uu 
Sigurbjörn Á. Gíslason, aukakennari víð vjel- 

þv
 

Ólafur D. Daníelsson, kennari við 

skólann, 438. 

ennara- 
stjóraskólann, 151. 

  Sigurður Eggerz, settur bæjarfógeti 

          

    

      

Páll Jónsson, samgöngubótasjóð við keunata- 

148; styrat. 

Pjetur Þorsteinsson, sýslum 

jóður, reikningur, 

  

atvinnu- og samgöngumála 

reikningur, 212. 

Póstmál : 

264 — 

438. 

Prestaekknasjóður, reikniugnr, 137. 

Prestackkjur, styrkur, 442—423, 

ferðaáætlanir landp Sivertsen, prófessor við háskóla 

Stefánsson, alþingismaður, 439. 

sson, sóknarprestur í Barðspresta= 

  

  

    

Ö 

A sam , Bx 

Prestaköll; bráðabirgðauppbóét, lausnir sýslumaður í Sudur- 
= 6 æ > ag 

151; 218; 38, veitt, 151; 218. 138, 
Prófastur skipaður, 152. Siíasambönd, reglugjörð um starfrækslu, 3ll 

R. Sivertsen, Jón, skipaður í verðlagsnefnd, 152, 

Ráðherra Íslands, lausnir, 151; 437, skipaðir, | Sivertsen, Sigurður P., prófessor við háskóla 

151, 437. Íslands, 218.  



   
   

    

  

   

                

   
        

    

  

    

    

   

Staður 

embætti, 151. 

Starf 

311 

Steinolía, 

146; 

   
      

    

14'; skipstjóra og 

1 og þurfavdi þjóð- 

er bíða tjón af 

ir: fyrir styrkt- 

læknis, 56—57; 

        

      

      

  

K 

I | yrir sty star Bjarnadóttur, 
Ar 

ós Í ið, 15 A 2, prestur leystur frá prests. 

ti, 438. 

2 ttur, 218; emb- 

ttið verðlagsskrá, 

1 kri= 91. 

3 Olafsson ir Í fossanefnd, 438. 
—59: ru reikningur, 353.    ur, sjá framfærslu- 

  

G: 
       

minningarsjóður, reikn- 

  

æksla 

—343. 

  

Sch,, hjeradslæknir, leyst- „ÞJ yY 

     
örð um åkvårdun sjer- 

aðardal, prestur leyst- 
218 ið. 

nskur vicekonsúll 439, 

  

stur frá prestsembætti, 

, 430. 

sauppbåt 

a pr styrkur, 492. 

íkans á Eskifirði, reglugjörð um, 

   

  

tð; Gísla Jóns 

Hjálmars Jónssonar, 

bann á vörum frá Baudaríkjunum, 

208, sbr. ófriðarráðstafanir.  
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sbann á ýmsum vörum, sjá ófriðar-      

ba 
endingar, 20 tilkynna stjórnarráðinu lát 

þeirra, 158--159. 
TT ital Utskálaprestakall, sóknarprestur skipaður, 151, 

    

v 

Valiholtslegat, reikningur, 138. 3 oa 3 

Vatnsskattsreglngjörð fyrir Ákureyri, 161— 
148 

AL 

Våtrygging ur sjomanna, reikningur, 352. 

Verðlagsnef eglugjörð, 243— 245, skipuð, 

  

sskrår 28 195 GrÖlugNSKrAr, OO— 120. 

Vestm ýsla: fiskiveiðasam þykt, 46 —49; 

laveiðasamþykt, 200; verðlagsskrá,96—97. 

s Einarsson, settur bæjarfógeti í Reykja- 

      

töf 

Guðmundsson, skipaður í verðlagsnefnd, 

  

Vilmundur Jónsson, settur hjeraðslæknir í 

    

  

Vjelstjóraskólinn í 

skipaður, 1öl. 

Vörumerkjaauglýsingar, 414 — 421. 

Reykjavík: aukakennari 

Þ. 

Þingeyjarsýsla, verðlagsskrá, 124— 125. 

Þingstaður fluttur: Kjalarneshrepps, 159. 

Þistilfjarðarhjerað, læknir skipaður, 218. 

Þjóðjarðalandseta styrktarsjóður, reikningur, 

139. 
Þórhallur Jóhannesson, hjeraðslæknir í Þistil- 

fjarðarhjeraði, 218. 

Þóroðdsstaðahreppur, hreppsheiti breytt í Ól- 

afsfjarðarhrepp, 273. 

Þorsteinn Kristjánsson, sóknarprestur í Mjóa- 

fjardarprestakalli, 151. 

Þorsteinn Þorsteinsson, skipaður í verdlags- 

nefnd, 152; lausn, 438. 

Þúsund ára afmælissjóður Eyjafjarðarsýslu, 

reikningur, 361. 

Æ. 

Æfinleg erfingjarenta Sigríðar Melsted, reikn- 

ingur, 346. 

Ættarnöfn, skrá um, 396.
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Stjórnartíðindi 1917, B 1 1917 

Bryef stjórnarráðsins til na Lands kans i 

landsfjehirdis. 

Samk væl 

hinnar heiðruðu 

með samþykki 

vegis verði fr: 

leyti eins og ál 

bankans á störfum landíó; 

lí. marz 

  

   

  

     

   
  

   rækilega. 

„ sa DØ; , 27. Jan, 2. marz 

  

fyrir, þegar 

t d. geti kom 

skýrslu hreppstjóra, 

breytingar hafa orðit 

á meðan matið 

mögulegt er, 

inu er lokið. 

Ad 2, $ 
  
muleiðis 

  

beri að tilfæra í mats: 

eru, þegar matið fer 

hluta 

  

Or
 

  

eigandi hreppstjóri gal 

   



1917 De
 

3 ið ja Reglugjörð 

fyrir Brunabótafjelag Íslands. 

Samkvæmt lögum nr. 54, 3. nóvember 1915, um stofnun Brunabótafjelags 

Íslands, er hjerneð sett eftirfarandi reglugjörð fyrir fjelagið. 

Almenn ákvæði. 

Fjelagið sjálft og stjórn þess 

Í. yr. g 

„Brunabótafjelag lslands<, sem hjer eftir kallast fjelagið í reglugjörð 

þessari, er brunavátryggingarfjelag með gagnkvæmri ábyrgð fjelagsmanna og 

með ábyrgð landssjóðs fyrir alt að 800,000 kr., sett á stofn samkvæmt lögum nr. 

54, 3. nóvember 1915. Markmið fjelagsins er að taka að sjer ábyrgð á tjóni, sem 

orsakast af eldsvoða á Íslandi á húsum utan Reykjavíkur og á lausafje eftir 

þeim nánari reglum og með þeim skilyrðum, sem sett eru í lögum 3. nóvember 

1915 og í reglugjörð þessari. 

Fjelagi telst hver sá, er á eign vátrygða í fjelaginu. 

Fjelagar ábyrgjast hver gagnvart öðrum að fjelagið standi í skilum. Þó 

nær skuldbinding þessi aðeins til eigna þeirra, er vátrygðar eru í fjelaginu. Å- 

byrgðin skal ákveðin við þann hluta eignarinnar, sem våtrygdur er. 

   Skaðabóta má aðeins krefjast af fjelögum á þann hátt, að heimt sje inn 

aukaiðgjöld, er eigi sjeu hærri neitt ár en helmingur hins árlega iðgjalds, er til- 

tekið er í brunabótaskirteininu. 

Fjelagar eru að öllu bundnir við ákvæði reglugjörðar þessarar. Sjerhver 

ný lög, er gefin kunna að verða og ósamrýmanleg eru ákvæðum reglugjörðar 

þessarar, breyta um leið ákvæðum reglugjörðarinnar í samræmi við lögin. 

Heimili fjelagsins og varnarþing er í Reykjavík, Fyrir kröfum á hendur 

fjelaginu, er aðeins aðgangur að fjelaginu sjálfu, en ekki hverjum einstökum fje- 

laga, og má beina slíkum kröfum að framkvæmdarstjóra fyrir fjelagsins hönd. 

Starfsvið fjelagsins er Ísland.



€> 

3. gr. 

Fjelaginu stjórnar framkvæmdarstjóri, er landsstjórnin skipar. Fram- 

kvæmdarstjóri annast allar framkvæmdir fjelagsins, reikningsfærslu, daglegan 

rekstur. Hann tekur ákvörðun um skipun umboðsmanna og annara starfsmanna 

fjelagsins:; með hvaða kjörum bæði þeir og önnur sú aðstoð, sem þörf er á, skuli 

tekin; um notkun og ávöxtun peningaforðans og höfuðstóls og vaxta varasjóðs, 

um lántöku innan hinnar lögákveðnu landssjóðsábyrgðar, ákvörðun aukaið- 

gjalda o. s. frv. 

Innan þriggja mánaða eftir lok hvers starfsárs skal framkvæmdarstjóri 

senda stjórnarráðinu ársreikninginn til endurskoðunar og birtingar opinberlega ; 

4 vikum eftir að reikningurinn hefir verið endurskoðaður af stjórnarráðinu skal 

hann liggja frammi á skrifstofu fjelagsins til sýnis fyrir fjelaga. 

Stjórnarráðið getur hvenær sem þvi líst látið rannsaka allan hag fjelags- 

ins og ef nauðsyn krefur skipað yfir það eftirlitsstjórn. 

Framkvæmdarstjóri skal gjöra sjer alt far um að útvega endurtryggingu 

með svo góðum kjörum sem unt er, að svo miklu leyti sem lög 3. nóvember 1915 

ákveða eða framkvæmdarstjóri og stjórnarráðið telja nauðsynlegt og heppilegt. 

singariðgjalda, nema meiru en 

    

  

Þegar ársiðgjöld fjelagsins, auk endurtrygg 

15,000 kr. skal stjórn þess breytt á þann hátt, sem gert er ráð fyrir í 25. grein 
> laga 3. nåvember 1915 

  

á. gr. 

Fjelagið greiðir allan kostnað við stjórn þess, þar á meðal laun fram- 

kvæmdarstjóra. 

5. g jp í og
 

Våtryggingarårid og starfsárið telst frá 15. október til 14. október næsta 

ár á eltir. 

Þá er ársreikningurinn er saminn skal telja óloknar skaðabætur, fyrir- 

fram greidd iðgjöld og aðrar óloknat uldbindingar frá því ári og flytja til 

næsta árs með þeirri upphæð, sem þær eru virtar eftir málavöxtum og reyn nslu 

undanfarinna ára. Fari svo að fjelagarnir verði eitthvert ár, vegna svika eða 

af líkum ástæðum, að sæta ábyrgð á upphæð, sem að rjettu lagi snertir eitthvert 

fyrra ár, má þó krefjast þess, að upphæðin verði endurgoldin af fjelögunum það 

ár sen upphæðin arðar, að svo miklu leyti sem ekki virðist hafa verið 

tekið tillit til hennar. 

to
    

h op 

Fjelagið tekur að sjer að tryggja gegn tjóni af eldsvoða: 

fu verði húsa í kaupstöðum öðrum en Reykjavík,     a) 5/, hluta af tryggingar! 1 

og verslunarstöðum, sem hafa 300 íbúa eða fleiri. Vátrygði ber sjálfur á- 

hættuna að Í/, hluta 
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b) 5/, hluta af tryggingarhæfu verði lausafjármura í kaupstöðum þeim og versl- 

unarstöðum, sem um r Ís og í Reykjavík. Vátrygði ber sjálfur 

áhættuna að 1/, hluta. 

  

lúseignirnar og munirnir eru í, tekur þátt í áhætt- 

   
   

   
   
    

    
    

ggingar þær, og b) að '/, hluta virð- 

ingarverðs. Þó tekur þúð er ábyrgðarinnar, sem endur- 

trvgður kann að verða, og þá ekki meira en 10.000 kr. af hverri hústrygg- 

i fjárt Skal skylt að vátryggja í fje- 

þeim, sem umræðir í staflið a), 

eiga íbúar á þessum stöðum 

með skilyrðum þeim, sem sett eru 

  

og 6,000 kr. af 

laginu allar húsei 

að undanskildu 

rjett á að fá lausafja 

um 3. nóvbr 

htuta af try 

   

og lausafjármuna utan Reykja- 

nje eru tryggingarskyld í 

05D, nema stjórnarráðið 

átrygði ber sjálfur 

  

     
    

    

í. 1 

Þann hluta af sem lausafjármuna ber 

álfur samkvæmt 6. er., að eldsvoða í nokkurri stofn- 

un innan lands 

Á CY 

sjer åd våtryggja gegn elds- 

6. gr. staflid a 

  

gnk) væmu ábyrgð og eigandi hú:s 

jört og vátrygt að aflokinni 

  

í smíðum sko       
venjulegri brunabótavirði 

  

ing, hvort sem ætlað er 

undanþyggja skyldu- 

telja minna virði en 

ptúna, úr hverju efni sem 

eða húsaþyrp- 

  

ir hafa verið brunabótasjóðir 

 



Um iðgjöld. 

10. gr. 

Iðgjöld þau, er með þarf til að standa straum af útgjöldum fjelagsins, 

skulu ákveðin í flokkunarreglum, sem stjórnarráðið setur. Skulu þau ákveðin í 

rjettu hlutfalli við þá áhættu, sem hver trygging bakar fjelaginu. 

11. gr. 

Iðgjöldin skulu greiðast aðalskrifstofu fjelagsins í Reykjavík eða umboðs- 

mönnum þess annarsstaðar og teljast þau fallin í gjalddaga í byrjun tímabils 

þess, sem þau eru talin fyrir. 

12. gr. 

Sjerhverjum fjelaga er skyli að greiða aukaiðgjald, sem ákveðið kann að 

verða samkvæmt 14. gr. Iðgjöldin hvíla á húseignum þeim, er trygðar eru í fje- 

laginu og ganga í tvö ár fyrir öllum öðrum skuldbindingum, er á þeim liggja, 

nema sköttum til landssjóðs. 

Öll iðgjöld til fjelagsins og virðingargjöld má heimta með lögtakí. 

Enga byggingu má í lá úr trvggingu fyrir þá sök, að iðgjald sje eigi greitt. 

14. gr. 

Ef það kemur fram við uppgjörð ársreikninga, að tekjur ársins hrökkva 

eigi fyrir gjöldum, skal það er á vantar tekið úr varasjóði. Ef það sem á vant- 

ar, nemur svo miklu, að varasjóður við það lækkar niður úr lágmarki því, sem 

sett er í 15. gr, leggur landssjóður fram það, sem á vantar, alt að 800 þúsund 

krónum. Nú nemur fje það, sem lagt hefir verið fram af landssjóði, meiru en 

50,000 krónum og skal þá fjelagið gjöra fjelögum að greiða aukaiðgjöld, þannig, 

að það, sem fram yfir er 50,000 kr. endsrgreiðist landssjóði á 10 árum í seinasta 

lagi, ef hægt er, en ávalt skal þess gætt, að aukaiðgjald sje eigi hærra neitt ár, 

en helmingur hins árlega iðgjalds, er tiltekið er í tryggingarskirteininu. Auka- 

niðurjöfnun fer þó því aðeins fram, að það, sem á vantar, nemi meiru en 10'/, 

af allri iðgjaldafúlgu fyrir síðastliðið ár. Aukaiðgjald ber öllum fjelögum að 

greiða og teiknast það eftir mælikvarða þeim, sem ákveðinn er í flokkunarregl- 

unum. Niðurjöfnun framkvæmdarstjórnar fjeglagsins á aukaiðgjöldum verður eigi 

á neinn hátt hrundið. Ákvæði 12., 13, og 14. gr. ná einnig til aukaiðgjalda, 
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Varasjóður fjelagsins og aðrar eignir. 

15. gr. 

Til þess að standa straum af óvæntum útgjöldum, skal mynda varasjóð, 

er nemi 19/, af allri upphæð þeirri, er ijelagið ábyrgist, án þess að frá sjeu dregn- 

ar endurtrygðar upphæðir. Varasjóður þessi skal myndast á eigi skemri tíma en 

20 árum og skal árlega leggja í hann eigi minna en !/,, hluta af framangreindri 

upphæð eins og hún er á hverju ári. 

Varasjóð skal ávaxta á þann hátt, sem framkvæmdarstjórn fjelagsins og 

stjórnarráðið ákveða, ozZ má allrei verja honum til nokkurs, sem eigi stendur í 

sambandi við markmið fjelagsins 

Um endutryggingu. 

16. gr. 

Framkvæmdarstjórn fjelagsins getur látið endurtrvggja svo mikinn hluta 

hverrar tryggingar, sem hún álítur heppilegt til hagsmuna fyrir fjelagið. 

Ef slík endurtrygging fæst með viðunanlegum kjörum að dómi stjórnar- 

ráðsins og framkvæmdarstjórnar fjelagsins, skal fjelagið endurtryggja hjá öðrum 

brunabótafjelögum það, sem einstakar vátrvggingar, er fjelagið tekur að sjer, eru 

hærri en hjer segir: 

A. Með hluttöku sveitafjelags í ábyrgðinni, trygging á | 

sameiginlegri brunahættu, 10,000 kr. og lausafjártrygg 

B. Án hluttöku sveitarfjelags í ábyrgðinni, trygging á hú 

fjártrygging 4,500 kr. 

Greind endurtrygging breytir eigi á neinn hátt afstöðu fjelaganna til fje- 

lagsins eða innbyrðis. 

húsi eða húsaþyrpingu í 

ing 6,000 kr. 

seign 7,500 kr, og lausa- 

Um upptöku í fjelagið og virðingar. 

1 Tr. GS
 

Sjerhver eigandi husa og lausafjårmuna å rjett å ad få pad trygt i fje- 
laginu, ef fellur undir hus pau og lausafjårmuni, sem fjelagid tekur i tryggingu g 

samkvæmt 6. gr, hus, þó því að eins að þau sjeu tryggilega útbúin gegn elds- 

voða samkvæmt löggjöf þeirri, er gildir um það efni á hverjum tíma, og önnur 

ákvæði reglugerðar þessarar eru því eigi til fyrirstöðu, og lausafjármuni því að 

eins, að þeir sjeu í slíkum húsum og fullnægt sje öðrum ákvæðum, sem sett eru 

sjerstaklega um lausafjártryggingar. 

Ef notanda húss er skylt að endurbyggja húsið er það brennur, getur 

hann á sama hátt og með sömu skilyrðum fengið hús vátrygt í fjelaginu, ef það 

 



er eigi þegar áður trygt af eiganda þess. Ef hlutaðeigandi notandi fullnægir eigi 

skyldu sinni við eiganda til að endurbyggja húsið ef það brennur, á eigandi rjett 

á að koma í stað hans að því er snertir notkun brunabótarupphæðarinnar og 

greiðslu hennar. € 

=
 

   

  

Fjelagið getur ð a a hús eða muni í ábyrgð af sjerhverjum þeim, 

sem staðinn hefir verið að vátryggingarsvikum eða að þv að | afa orsakað elds- 

voða af ásettu ráði eða af stórkostlegu hirðuleysi: svo getur það og neitað ábyrgð, 

sem af öðrum ástæðum er talið ósamrýmanlegt hag fjelagsins að taka. Trygg- 

ngarbeiðandi getur skotið máli sínu til úrskurðar stjórnarráðsins, ef hann telur 

eigi nægar ástæður fyrir hendi til að neita tryggingu. 

Öll ákvæði reglugerðar þessarar um hús gilda eiunig um alt annað, sem 

vátrygt er ásamt húsum og, að svo miklu leyti sem þau eiga við, um lausafjár- 

muni, nema annað sje sjerstaklega ákveðið. 

19. gr. 

Eigi verður þess krafist að fjelagið taki í ábyrgð neina einstaka áhættu, 

hús og lausafje, hærra en 110,000 kr. Til sömu áhættu telst hús eða húsaþyrp- 

ing, sem stendur á sama stað, einn eigandi er að og veðsett er Í einu lagi fyrir 

öllum veðskuldum, sem á húsinu eða húsaþyrpingunni hvíla. Hjer má þó taka 

undan hús, sem liggja meira en 30 m. frá aðalbyggingunni og ætluð eru til sjer. 

stakra afnota. 
Ef virðingarverð einhverrar eiustakrar áhættu nemur meiru en þessari 

upphæð, skal þó heimilt að vátrvggja það, sem fram yfir er, annarsstaðar, áð 

áskildu því að vátrygði beri jafnan sjálfur þann hluta áhættunnar, sem honum 

er ætlað að bera samkvæmt 6. gr. 

  

   

30) or 
Ú. gr. 

Hús, þar sem rekin er atvinna eða iðn, sem sjerstaklega mikil eldhætta 

stafar af, verður eigi krafist að fjelagið taki í ábyrgð fyrir meiru en 3/; af virð- 

ingarverði. En heimilt er framkvæmdarstjórn fjelagsins að taka slík hús í ábyrgð 

sem önnur hús. 

Vátryggja má annarsstaðar þann hluta virðingarverðs, sem eigi fæst vá: 

trygður í fjelaginu samkvæmt þessari grein, að því áskildu, að vátrygði beri 

jafnan sjálfur þann hluta áhættunnar, sem honum er ætlað að bera samkvæmt 6. gr. 

21. gr. 

Hús skulu jafnan tekin í fjelagið með virðingarverði. Þó er hægt að 

tryggja hús í smíðum samkvæmt skýrslu eiganda eða annara hlutaðeigenda með 

samþykki eiganda, en slíkt hús skal þá tekið í fjelagið á venjulegan hátt innan 

1 mánaðar frá því að hússmíðinni er lokið, eða húsið hefir verið tekið til notk- 

unar að nokkru eða öllu leyti. 
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22. gr. 

Nu vill einhver tryggja hus i fjelaginu eda hefir lokid smidi å husi, sem 
vátryggingarskylt er, skal hann þá snúa sjer skriflega til umboðsmanns fjelags- 
ins á staðnum eða, á þeim stöðum þar sem enginn umboðsmaður er, næsta um- 
boðsmanns eða aðalskrifstofu fjelagsins í Reykjavík. Umboðsmaðurinn ákveður 
þegar stað og stundu er virðingin skuli fara fram og ritar það á beiðnina ásamt 
nöfnum virðingarmanna þeirra, er framkvæma eiga virðinguna. Vátryggingar- 
beiðandi eða umboðsmaður fjelagsins, ef dráttur verður af hálfu vátrygða, sjer 
því næst um að virðingarmönnum verði tilkynt að virðingin eigi fram að fara, 
svo og stað og stundu. Síðan fer virðingin fram samkvæmt reglugjörð þessari. 

Ef virðingamaður kemur eigi til virðingar, sem löglega hefir verið ákveð- 
in og birt honum, skal hann sæta sektum frá 5—200 krónum, nema hann hafi 
haft forföll, sem framkvæmdarstjórn fjelagsins telur lögleg. 

23. gr. 

Virðingar skal jafnan framkvæma af tveim virðingarmönnum að við- 
stöddum umboðsmanni fjelagsins. Skal annar virðingarmanna tilnefndur af sveit- 
arstjórn eða bæjarstjórn á hverjum stað, en hinn af framkvæmdarstjórn fjelagsins. 

24. gr. 

Sveitarstjórnir og bæjarstjórnir kjósa virðingarmann til 4 ára í senn og 
annan til vara jafnlangan tíma. Á sama hátt útnefnir framk væmdarstjórn Íje- 
lagsins virðingarmann til 4 ára í senn og annan til vara. Varamenn taka þátt 
í virðingu í forföllum aðalmanns þ á m. ef hann er óhæfur virðingarmaður í 
einhverju tilfelli. Ohætur telst virðingarmaður auk þess er hann er eigandi að 
eign þeirri, er virða á, að nokkru eða öllu leyti, ef hann er náskyldur eða ná- 
tengdur eiganda, eða, ef hann er eða hefir verið verksali eða efnissali að hús- 
eign þeirri, er virða á. 

Kosning virðingarmanna fer fram fyrir 1. nóvember næstan á undan ára- 
mótum þeim, er þeir skulu byrja starf sitt. 

Virðingarmenn skulu hafa þekkingu á húsasmíði og verði á byggingar- 
efnum og verkalaunum. 

Enginn getur skorast undan að taka við kosningu sem virðingarmaður, 

ef hann hefir eigi náð 60 ára aldri og hefir eigi starfað sem virðingarmaður und- 

anfarin 4 ár. 

Ef sveitarstjórn eða bæjarstjórn lætur undan fallast að kjósa virðingar- 

menn á fyrsta fundi sinum eftir 1. nóvember eða eftir að umboðsmaður fjelags- 

ins hefir á hana skorað að kjósa virðingarmenn, er rjett að framkvæmdarstjórn 

felagsins útnefni alla virðingarmenn, bæði aðalmenn og varamenn. 

Virðingarmenn skrifa undir eiðspjall áður en þeir byrja starf sitt.
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25. gr. 

Rita skai allar virðingar á hverjum stað í sjerstaka bók, sem stjórnar- 

ráðið löggildir og skulu virðingarmenn og umboðsmaður fjelagsins rita nöfn sín 
undir hverja virðingu. 

Vátryggingarbeiðanda skal skylt að leggja fram til leiðbeiningar við virð- 
inguna allar áætlanir, reikninga og annað þess háttar, sem hann hefir og upplyst 

getur um verðmæti þess, sem virða á. 

Skylt skal virðingamönnum að geta þess í virðingargjörð, sem þeir hala 

orðið varir við og eykur eldshættu umfram venju, hvort sem það stafar frá bygg. 

ingunni sjálfri, notkun bennar eða eldshættu í nágrenni við hana, 
Í virðingargjörðinni skulu virðingarmenn lýsa yfir því, að virðingin sje 

framkvæmd eftir bestu sannfæringu samkvæmt eiði þeim, er þeir hafa unnið og 
samkvæmt ákvæðum reglugjörðar þessarar. 

Allar virðingarnpphæðir á húsum skulu deilanlegar með 10, þannig að 

upphæðir milli 5 og 10 króna hækki upp í 10 krónur, en upphæð lægri en 5 
krónur nemst burtu. 

26. gr. 

Markmið virdingarinnar er ad finna hid sanna våtryggingarverdmæti eign- 

arinnar á þeim tíma, sem virðingin fer fram, 

Í þessu augnamiði skal í virðingunni lýsa nákvæmlega hverju einstöku 

húsi. Á grundvelli þeirrar Íysingar skal svo ákveða hvað kosta muni að byggja 
slíkt hús að nýju á þeim tíma sem virðingin fer fram. Vátryggingarverðið fæst 

síðan með því að draga frá nýbyggingarupphæðinni hæfilega upphæð fyrir sliti 

og elli í hlutfalli við aldur hússins og eftir meðferð þess og viðhaldi á því. 

Við virðinguna má ekki taka neitt tillit til þess, sem hjer segir. Verð- 

mætis lóðarinnar, legu hússins, verðmætis þess í kaupum og sölum, tekna er það 

gefur, rjettinda er því fylgja. 

DO
 1. gr. 

Ef það, sem um ræðir í 56. gr, er vátrygt ásamt með húseign, skal virða 
það sundurliðað og skal að öðru leyti fylgja framanskráðam reglum um virðinguna. 

28. gr. 

Vátryggingarverðmæti lausafjármuna svo sem innanstokksmuna, vjela 

og áhalda, skal ákveða með venjulegu verði á staðnum að frádregnum hæfilegum 

hluta fyrir notkun, elli, illu viðhaldi eða öðru því um líku. Vátrygsingarverð. 

mæti á vörum, efni, framleiðslu, skepnum, fóðurforða og því um líku skal ákveða 

samkvæmt almennu markaðsverði. 
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29. gr. 

Bæði våtryggingarbeidandi og fjelagid geta skotið virðingu, sem fram: 

kvæmd er samkvæmt reglugjörð þessari, til yfirmats, sem skipað sje 4 mönnum 

með verklegri þekkingu. Tilnefnir vátryggingarbeiðandi tvo þeirra, en fjelagið 

tvo. Ef þeir koma sjer eigi saman, kemur til oddamaður, er stjórnarráðið skipar. 

Kostnað við yfirmatið kostar sá aðilja, sem úrskurður yfirmatsins gengur á móti. 

30. gr. 

Þegar lokið er virðingu, tekur umboðsmaður fjelagsins við virðingargjörð- 

inni, ritar á hana móttökudag og stund og annast um að hún sje send aðalskrif: 

stofu fjelagsins. Telst eignin vátrygð frá þeirri stundu, sem umboðsmaður fje- 

lagsins tók við virðingargjörðinni. Ef ekkert þykir við virðinguna að athuga, 

verður þegar gefið út vátryggingarskirteini. v 

  

öl. gr. 

Nú vill einhver tryggja lausafjármuni í fjelaginu og skal hann þá senda 

um það skriflega beiðni til umboðsmanns fjelagsins á staðnum (í Reykjavík til 

aðalskrifstofu fjela gsins), eða á þeim stöðum, þar sem enginn umboðsmaður er, 

til næsta umboðsmanns. Í beiðninni skal geta þess hvar og í hvaða húsum munir 

þeir eru, sem óskast trygðir. Með beiðninni skal fylgja skrá, undirrituð af vá- 

tryggingarbeiðanda, þar sem sundurliðað er lausafje það, sem óskast trygt, eftir 

flokkum, svo sem húsmunir, áhöld, efni, fóðurforði, skepnur o. s. frv. og tiltekið 

verðmæti hvers flokks, og jafnframt getið að svo miklu leyti, sem því verður við 

komið, í hverju húsi hver flokkur er geymdur. Þó skal jafnan telja upp ná- 

kvæmlega lausafjármuni, sem eru í húsum, sem er sjerstaklega eldhætt. Skart- 

gripir, smíðað gull og silfur og munir, sem hafa sjerstakt vísinda- eða listverð- 

mæti, skulu taldir sjerstaklega, ef óskað er vátryggingar á slíkum einstökum 

hlut fyrir hærra verð en 200 krónur. Á sama hátt skal telja sjerstaklegi aðra 

óvenju dýrmæta hluti eða skepnur. 

Á skrána skal vera ritað vottorð umboðsmanns fjelagsins, um að trygg- 
ingarbeiðandi eftir því, sem umboðsmanninum sje best kunnugt, eigi muni þá, 

sem skráin telur og að álita verði að þeir sjeu að minsta kosti svo verðmætir, 

sem þeir eru taldir vera á skránni. 1 Tygsingarbeldandi skal skyldur ad semja 

slíka skrá af fyllstu samvisku og vandvirkni, og ber ábyrgð á þvi að hún sje 

rjett. Áður en lausafjármunir eru teknir í ábyt reð, svo og hvenær sem er siðar 

meðan munirnir eru í ábyrgð, getur fjelagið látið athuga þessar skýrslur trygg- 

ingarbeiðanda. Komi það í ljós, að gefnar hafi verið rangar skýrslur, má ónýta 

vátrygginguna fyrirvaralaust, og eru þá eigi afturkræf iðgjöld þau, er þegar hafa 

verið greidd. 
Við viðbótartryggingu skal og gætt framangreindra ákvæða. 

Fjelagið lætur mönnum í tje eyðublöð undir skrár þær, er um ræðir í 

  

  

þessari grein, og skulu notuð þau eyðublöð, nema eigandi óski, að gela full- 

komnari skýrslu.



Þegar lausafjártryggingarbeiðni ásamt skrá þeirri, er um ræðir í 51. gr., 

kemur í hendur umboðsmanni fjelagsins, skal hann þegar rita á hana dag og 

klukkustund þá, sem hún er móttekin. Því næst athugar hann skrána og gætir 

þess, að hún sje útbúin svo, sem fyrir er mælt, og sjer um, að leiðrjett sje et 

svo er eigi. Því næst ritar hann á hana vottorð sitt samkvæmt 31. gr., og sendir 

síðan beiðnina ásamt skránni tafarlaust til aðalskrifstofu fjelagsins. Skyldur skal 

hann að gefa ókeypis kvittun fyrir móttöku beiðninnar og árinnar, ef trygg- 

ingarbeiðandi óskar þess. 

    

33. Er. 

Framkvæmdarstjórn fjelagsins getur neitað að taka lausafjármuni í trygg- 

ingu undir sömu kringumstæðum sem hús, og ef þeir eru í húsi, sem neita má 

að taka í tryggingu. 

Ef aðalskrifstofan hefir ekkert að athuga við beiðnina og meðfylgjandi 

skrá, og vill taka lausafjeð í ábyrgð, skal gefið út ábyrgða ars ikir »ini, sem tiltekur 

”åtryggingarupp ned og idgjald og teljast munirnir på våtrygdir - frá þeirri stundu 

sem beiðnin kom í hendur umboðsmanni. 

  

ar 
35. gt. 

Fyrir almennar virðingar á einni áhættu til brunabóta, skal vátrygði 

greiða, sem hjer segir: 

Ef virðingarverð er undir 500 kr. . 

- — — er yfir 500 en undir 

000 6 —-- 

rr er vfir 5000 en undir 10000 9 —— 

krónur. 

er yfir 10000 en undir 

25000 12 —— 

— —— er yfir 25000 ., . . 18 — 

Ef virðing stendur lengur en 1 dag, telst ofanskráð gjald fyrir hvern virðingar- 

dag. Et einhver virðing er sjerstaklega erfið er framkvæmdarstjórn fjelagsins 

heimilt að ákveða hærra gjald fyrir hana en hjer segir. Virðingargjaldið skift- 

ist jafnt milli umboðsmanns fjelagsins og virðingarmanna, að !/, til hvers. Fyrir 

yfirmat greiðist tvöfalt gjald það, sem ákveðið er fyrir almenna virðingu 

Virðingargjöld til fjel s má heimta með lögtaki. 

  

   

  

Um eftirlit og skoðum. 

36. gr 

Þegar framkvæmdarstjórnin ákveður það, skal umboðsmaður fjelagsins 

1917 

16. jan.



lækka upphæðir þær, sem p 
ir á kostnaði við húsa- 

    rra föstu muna, sem um ræðir 

hæð þeirra í fjelaginu, 

  

Ursögn úr fjelaginu, 

eru Í fjelaginu samkv. 6. gr., 

  

úr fjelaginu frá 15. okt. kl. 
12 á hádegi að tc n riggja 1 á fyrirvara, og gegn því, að vátryggj- 

| fjelaginu, og sinn hluta af 

nema meira en sjóður fje-    
andi ce 

skaðabótum 

lagsins. 

      

   

      

   

úrsögnina. 

avort nokkrar veðskuldir 

i ala öðlast rjett til henn- 

, með fjárnámi eða þvíumlíku, svo 

skjali að húsið eða húsin skuli vá- 

eða aðalskrifstofunni í 

"vist tveggja vitundar- 

'ð 1 ljelags þess er við 

yví fjelagi fyrir sömu 

þessu fjelægi hættir. 

    

Ef is, sem hann hefir trygt Í því, skal 

úrsögninni 

41 o 

beir, sem í i vi hlutdeild í varasjóði
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Yms ákvæði. 

42. gr. 

Hverju sveitafjelagi pvi, er taka å bått i åhættu fjelagsins samkvæmt 6. 

gr., skal færður til tekna á sínum dálki í bókum fjelagsins hluti af iðgjaldinu að 

rjettri tiltölu við áhættu þess. Þenna hluta iðgjaldanna ásamt vöxtum, skal fje- 

lagið geyma og fara með sem iðgjaldasjóð er sveitarfjelagið á, og ekki má af 

taka nema til greiðslu þess, er á sveitarfjelagið kann að koma af brunabótum. 

43. gt 

Ef brennur, greiðir fjelagið allar brunabæturnar. Það, sem sveitarfjelagið 

á að greiða, skal, svo sem til vinst, taka af innieign þess í iðgjaldasjóði, en 

hrökkvi inneignin ekki til, skal greiða það, er á vantar, af sveitarsjóði innan 

misseris. Um endurgreiðslu slíkra upphæða í sveitarsjóð fer ettir 9. og 10. gr. 

sbr. 20. gr. 1. 3. nóvbr. 1915. 
44. gt 

Ef framkvæmdarstjórn fjelagsins óskar þess, eru sveitastjórnir og hrepp- 

stjórar skyldir til þess kauplaust, eða gegn venjulegu endurgjaldi að annast virð- 

ingar fyrir fjelagið eða aðatoða við þær. 

Sveitastjórnir skulu og skyldar ef framkvæmdarstjórn óskar þess, að 

annast störf þau, er samkvæmt reglugjörð þessari eru ætluð umboðsmanni fje- 

lagsins, þar á meðal innheimtu iðgjalda, og yfirleitt veita framkvæmdarstjórninni 

aðstoð sína til að gæta hagsmuna fjelagsins kauplaust eða gegn venjulegu endurgjaldi. 

45 gr 

Leita skal álits og tillagna sveitarfjelaga þeirra, er hlut taka í ábyrgð, 

um öll málefni, er mjög eru mikilsverð, og þau atriði, er einkun; koma þeim við 

og eigi eru eingöngu falin framkvæmdarstjórn einni eða í samráði við stjórnar- 

ráðið samkvæmt reglugjörð þessari 

46. gr. 

Fjelagið hefir á hendi stjórn brunabótasjóðs landssjóðs. Að öðru leyti er 

enginn fjelagsskapur með fjelaginu og brunabótasjóðs landssjóða. 

47. gr. 

Fjelagid hefir å hendi stjorn sameiginlegs brunabåtasjods fyrir sveita- 

híbýli, sbr. 1. 20. okt. 1905. 

48. er. 

0 | ákvæ reglugjörðar þessarar varða sektum 5-—-5000 krón- Brot gegn ákvæðum reglugjörðar þessara irða sektun 000 kr 

um, er renna Í sjóð þann, sem brotið er við. Með mál útaf slíkum brotum skal 

fara sem almenn lögreglumál. 

1917 

16 

3 
. jan.
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3 II. kafli. 
16. jan. 

Almenn vátryggingarskilyrði. 

Abyrgð fjelagsins. 

49. gt. 

Fjelagið tryggir fjelagana, samkvæmt reglugjörðum þess, er gilda á hverj- 

um tíma, gegn öllu beinu tjóni, er þeir verða fyrir við skemdir á hinum vátrygðu 

eignum, sem otsakast á þann hátt, sem hjer segir: 

1.) Af eldsvoða, slökkviliðsráðstöfunum, niðurrifi og öðrum ráðstöfunum til að 

stöðva eldsvoða. 

2} Af eldingum þótt eigi verði íkveikja. 

3.) Af sprengingum eftir reglum þeim, seim hjer fara á eftir: 

1. Ábyrgð fjelagsins nær til: 

A. Hverskonar brunatjóns, sem verður við sprengingu,og hverskonar sprengi- 

tjóns, sem verður við sprengingu, þegar eigi verður það greint frá bruna- 

tjóni því, sem orðið hefir við sprenginguna. 

B. Sjerhvers sprengingartjóns, sem annaðhvort hefir orsakast af eldieða hefir 

í för með sjer eld, hvort sem tjónið á orsök sína í hinni vátrygðu eign 

sjálfri eða fyrir utan hana. 

2. Ábyrgð fjelagsins nær ekki til sprengingartjóns, sem orsakast af gufuþryst- 

ingi, upphituðum vökva og upphituðu lofti og lofttegundum. 

50. gr. 

Fjelagið ber ekki ábyrgð á tjóni, sem orsakast af jarðskjálfta eða ófriði, 

nje heldur á tjóni, sem af því leiðir, að vátrygði, kona hans eða nánustu erfingj- 

ar eru valdir að brunanum af ásettu ráði eða fyrir stórkostlegt hirðuleysi. 
Fjelagið á auk þess rjett á að draga alt að fjórðung af brunabótunum, 

er vátrygði hefir út af eldsvoðanum verið dæmdur í sekt fyrir brot á brunamála- 

lögunum eða hann hefir gengist undir það sjálfviljugur að greiða slíka sekt. 

Tjón, sem eigi nemur meira en 30 kr, verður eigi bætt, og sje það meira, 

skal draga þá upphæð frá brunabótunum. Ef sjerstaklega stendur á, má fram- 

kvæmdarstjórnin þó gjöra undantekning frá þessum ákvæðum. 

Ákvæði greinar þessarar gilda ekki um tjón, er stafar af ráðstöfunum til 

þess að hindra útbreiðslu eldsvoða, sem þegar er upp kominn. 

Fjelagið ber ekki ábyrgð á tjóni, sem verður á aflvaka (dynamo), raf.
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magnsleiðslum og raftækjum, sem tilheyra aflstöð, sem rafmagn er framleitt í eða 

notað við, þegar tjónið orsakast af of hröðum gangi vjela, of hárri spennu, 

straumtenging (Kortslutning) eða öðrum slíkum orsökum, sem rafmagnið sjálft 

framleiðir. 

53. gr; 

Framkvæmdarstjórn fjelagsins getur í hverju einstöku tilfelli sett sjerstök 

skilyrði um ábyrgð fyrir iðnaðarfyrirtæki eða aðrar ábyrgðir, sem sjerstök 

áhætta stafar at. 

od. gr. 

Takmörkun brunatjóns þess, sem fjelagið ber ábyrgð á, getur breyst inn- 

an vjebanda vátryggingarupphæðarinnar, fyrir ákvarðanir, sem stjórnarvöld gjöra 

með heimild í gildandi lögum um það, að hve miklu leyti sje heirnilt að gjörn 

við byggingu, sem orðið hefir fyrir brunatjóni eða nota þá hluta, sem eftir standa 

óbrunnir við endurbyggingu. Þó ber fjelagið ekki ábyrgð á því aukatjóni, sem 

orsakast við að endurbætir eða endurbygging verða eigi framkvæmd vegna gild- 

inga. 
Aukinn kostnaður, sem endurbæturnar hafa í för með sjer vegna þá gild- 

andi lagaákvæða eða stjórnarvaldafyrirskipana, heimila ekki neina viðbót við 

skaðabótaupphæð þá, sem greiða ber samkvæmt stærð tjónsins og vátrygging- 

arupphæðarinnar. 

Fjelagið ber ábyrgð á auknu tjóni, sem orsakast af eftirfarandi frosti, 

regni, hruni eða því um líku, þegar tjónið leiðir beint af eyðileggingarástandi 

þvi, er bruninn hefir skapað, og sá, sem fyrir tjóninu hefir orðið, sannar, að það 

hafi eigi verið á hans valdi að afstýra tjóninu. 

Tjón, sem orsakast al húsnæðisleysi, missi leigutekna eða því um liku, 

felst eigi í ábyrgðinni. 

andi ákvæða um skipulag gatna og bv 

  

Sömuleiðis viðkemur það eigi fjelaginu að hreinsa til á brunarústunum. 

Það, sem fjelagið tekur í ábyrgð. 

55. gr. 

Fjelagið tekur að sjer með takmörkunum þeim, er um ræðir í 6. gr. 

reglugjörðar þessarar, ábyrgð á: 

a) Allskonar húsum, sem eru útbúin til varnar eldsvoða, eins og fyrirskipað er 
í byggingarsamþyktum og brunamálalögum þeim, er gilda á hverjum tíma, 

ásamt öllu því múr- og naglfösta, sem venjulega þarf til fullkominnar hús- 
ip byggingar og ennfremur öllum þeim hlutum, tækjum og útbúnaði, sem tik 

1917 

16. jan.
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hússins teljast og er fast tengt við húsið og venja er að telja til húsa — alt 
að !/, meter niður fyrir jarðarflöt eða kjallaragólf. 

b) Húsbyggingar í smíðum ásamt byggingarefni á staðnum. 

ób. gr. 

ff þess er sjerstaklega óskað, tekur fjelagið að sjer að vátryggja ásamt 

með húsbyggingunni: 

a) hverskonar girðingar úr timbri, steini, steinsteypu, járni, vir, slökkviáhöld, 
fánastengur, bátabryggjur og því um líkt, enda sje það nákvæmlega sundur- 
liðað og virt í virðingargjörðinni. 

bj grunnmúra, sem ganga dýpra en !/, meter niður fyrir jarðarflöt eða kjallaragólf. 
c) vjelar, gufukatla og innanstokksmuni, sem eru fastir eða erfitt að flytja og 

yfirleitt slíka hluti, sem telja verður að fylgi húsbyggingunni vegna þess sam- 

bands, sem þeir eru settir í við bygginguna eða vegna sjerstakrar notkunar 
byggingarinnar — þótt þessir hlutir falli eigi undir ákvæði næstu greinar 
á undan. 

Fjelagið getur þó neitað að vátryggja einstaka fasta hluti, og getur sagt 

upp vátryggingu á þeim, þótt teknir hafi verið í ábyrgð. 

Vátrygging á húsi nær til allra hluta hússins, nema þeir sjeu beint und- 
anskildir í virðingargjörð. 

b7 gr. 

Fjelagið tekur alls eigi ábyrgð á: 

húsbyggingum, sem eru óhæfilega útbúnar til varnar gegn eldsvoða samkvæmt 

gildandi byggingarsamþvyktum og brunamálalögum á hverjum tima. 

b) húsbyggingum, sem notaðar eru til að búa til, vinna með eða geyma í púður, 

skotbaðmull, nitroglycerin, dynamit, hvellsilfur eda þessháttar sprengiefni; ef 

húsbygging, sem vátrygð er hjá fjelaginu, verður tekin til greindrar notkunar, 

ber að tilkynna það fjelaginu tafarlaust og er ábyrgð fjelagsins þá þegar 
burtu fallin. 

c) húsbyggingum, sem liggja nær byggingum þeim, er um ræðir í staflið b), en 
200 metra. 

rafmagnalömpum og öðrum slíkum áhöldum til ljósa, svo og rafsuðu: og 
rafhitunaráhöldum. 

> 
2 

98. gr. Os
 

Húsbyggingar, sem að eins eru ætlaðar til bráðabirgða á þeim stad, sem 
þær eru reistar, getur fjelagið neitað að taka í ábyrgð. Ef slíkar byggingar eru 
teknar í ábyrgð, verður það eigi pjört fyrir hærri upphæð en verðmæti þeirra 
til niðurrifs.
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59. gr. 

Auk þess, sem ræðir um í greinunum hjer á undan, tekur fjelagið að sjer 

ábyrgð á lausafje, svo sem húsmunum, verkfærum, áhöldum, skepnum, efni, versl- 
unarvörum, fóðurbirgðum o. s. frv. og sömuleiðis á skipum og bátum á landi eða 

á höfn, alt með takmörkunum þeim, sem felast Í 6. gr. 

60. gr. 

Fjelagið tekur alls ekki ábyrgð á verðbrjefum og öðrum skjölum, slegn- 

um peningum, óslegnu gulli og silfri, lausum gimsteinum eða eiginlegum perlum, 

sprengiefnum, flugeldum, eldfimum kemiskum efnum. 

Um iðgjöld. 

61. gr; 

Öll iðgjöld greiðast fyrirfram (fyrir eitt ár í senn). Eindagi á öllum ið= 

gjöldum er 15. október. Nú eru eignir válrygðar á öðrum tíma, og skal þá ávalt 

fyrsta vátryggingartímabilið teljast til 15. okt. þess, er næstur kemur eftir að 

vátryggingin byrjar, nema vátrygt sje til skemri tíma. 
Ef iðgjald hækkar á árinu annaðhvort vegna viðaukabyggingar eða af 

einhverjum öðrum ástæðum, telst hækkunin frá byrjun þess ársfjórðungs, sem til- 

efni varð til hækkunarinnar. 
Á sama hátt telst iðgjald af nýjum vátryggingum, sem koma í fjelagið 

á árinn. 
Ef ástæfa þykir til að lækka iðgjald, telst lækkunin jafnan frá næstkom- 

andi 15. okt, 

Hf einhver fjelagi hefir greitt of hátt iðgjald vegna þess, að það hefir 

verið rangt reiknað, án þess að vátrygða sje um að kenna, verður endurgoldið 

það, sem of hátt hefir verið reiknað, þegar það kemst upp, þó aldrei fyrir meira 

en 5 ár aftur í tímann. 

Ef á sama hátt hefir verið talið of lágt iðgjaldið, getur Íjelagið að eins 

krafist að fá mismuninn endurgreiddan fyrir síðasiliðið ár. 

Breytingar á vátryggingum í fjelaginu, 

62. gr. 

Fr Auk þess, sem segir i 7. er, er óheimilt að vátryggja hjá öðrum þæt 

eignir og muni, sem trygt er Í fjelagi nu. 

1917 

i6. jan.
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63. gr. 

Allar tryggingar í fjelaginu halda áfram, þangað til þeim er breytt með 

nýrri tryggingu (vegna viðbótar eða annars) eða þær upphafnar. Tryggingar 

þær, er um ræðir í 6. gr. staflið a), getur vátrygði eigi upphafið. 

64. Tr: oe
 

Ef vátrygði óskar breytinga á tryggingunni sökum þess, að vátryggingar- 

upphæðin er ekki lengur rjettur mælik varði fyrir vátryggingarverðmætinu, vegna 

þess að verð á efni og verkalaunum hefir breyst, síðan eignin var trygð í fje- 

laginu, eða vegna breytinga á eigninni eða viðbóta við hana, skal ný virðingar- 
gjörð fara fram. 

AR ov 65. gr. 

Þegar hús eru rifin og bygð upp að nýju að nokkru eða öllu leyti eða 

   gagngerðar breytingar gerðar á því að innan, á útveggjum eða þaki, skal fara 

fram ný virðing á öllum hlutum hússins eða sjerstaklega á því, sem við hefir 

verið bætt.  Aður en slík virðing hefir farið fram og breytt hefir verið vátrygg- 

ingunni hjá fjelaginu samkvæmt því, á vátrvgði enga kröfu á skaðabótum, ef hið 
nýbygða brennur. 

66. gr. 

Ef hús eru rifin að nokkru eða öllu leyti og ekki bygð upp aftur, eða 

þau eyðileggjast að nokkru eða öllu leyti á þann hátt, að vátrygði á ekki rjett 

á brunabótum samkvæmt reglugjörð þessari, þá hættir áhætta fjelagsins að svo 

miklu leyti frá þeirri stundu, er húsið var rifið eða eyðilagt, og getur fram- 

kvæmdarstjórn fjelagsins ákveðið, hvort ný lýsing og virðing á því, sem eftir 

stendur, þurfi fram að fara. 

skylda vátrygða til að greiða ald fyrir hús eða húshluta, sem þannig 

eru rifnir eða eyðileggjast, fellur burtu frá næsta gjalddaga að telja, svo framar- 

lega sem vátrygði tilkynnir áður hina áorðnu breytingu aðalskrifstofu fjelagsins 

eða umboðsmanni þess. 

  

ger 
Odd. ET. Ð 

Ef hús gereyðist á einhvern þann hátt, sem gefur rjett til brunabóta 

samkvæmt reglugjörð þessari, ber ekki að greiða neitt iðgjald af slíkum húsum 

frá næsta gjalddaga að telja. Á sama hátt færist niður iðgjaldið, þegar að eins 

er um tjón á nokkrum hluta að ræða. 

68, ær. 

Et húseign er skift á milli tveggja eða fleiri eigenda og óskað er sjer-
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stakrar vátryggingar á hverjum hluta, skal lýsa hverjum hluta og virða hann á 3 

venjulegan hátt og skal þá ónýtt fyrri vátryggingin. 16. jan. 

Ef aftur á móti hverjum hluta hefir verið lýst og hann virtur áður, þá 

getur breytingin á vátryggingunni í fleiri sjálfstæðar tryggingar orðið samkvæmt 

þeim lýsingum og virðingum. 

Fjelagið er þó eigi skylt að taka vátryggingu á húsum, sem eigi full- 

nægja eftir skiftinguna fyrirmælum brunamálalaga og reglugerða um fjarlægð 

milli sjálfstæðra húseigna. 

69, gr. 

Ef hlutir beir,sem våtrygdir eru i fjelaginu samkvæmt 56. gr., eru fluttir 

úr einni húsby sgingu i aðra í sömu vátryggingu, skal vátrygði tilkynna það 

g eða A þess. 

Geri hann Það ekki, missir hann rjett sinn til að fá bættan hlut þann, 

sem fluttur var. 

  

Ef gerðar eru þær breytingar á hinum vátrvgðu húseignum eða á starf- 

rækslu þeirri, sem fer fram á vátrygða staðnum, sem leiðir af sjer, að greiða 

ber hærra iðgjald en ir samkvæmt flokkunarreglum fjelagsins, skal våtrygdur 

skyldur ad tilkynna aðalskrifstofunni eða umboðsmanni fjelagsins breytingunna 

innan 4 vikna frá því að byrjað var á henni. 

Ef slik tilkynning er eigi gjörð, skal greiða hið hækkaða iðgjalda á næsta 

iðgjaldseindaga að viðbættum 250, af því, svo framarlega sem eigi hefir orðið 

brunatjón af breytingunni. Hafi brunatjón orðið, skal greiða hið hækkaða iðgjald 

fimmfalt. 

2
 

     
ð 

    

Þegar eigendaskifti verða að eign, sem vátrygð er í fjelaginu, skal senda i 

framkvæmdarstjórn fjelagsins tilkynningu um eigendaskiftin innan 1 månadar 

efiir að þau fóru fram. 

Et vátrygði vanrækir að gera slíka tilkynningu, skal hann greiða 509%, 

hærra iðgjald á næsta iðgjalddaga etti "að upp komst. 

Aftur á móti er ekki naudsy ilegt að tilkynna andlát vátrygða, meðan 

ekkja hans á hina vátrygðu eign. 

  

og
 

  

  

is BT 

um ræðir í 1071. er., svo 

skal senda vátryggingarskir- 

Um leið og gerðar eru tiikyi 

og þegar aðrar breytingar verða á 

„ svo að það ð f, 

Ef ekki hefir verið gefið út v: átryggingarskirtini áður, skal það útgefið; 

   I     geti fans 

  

teinið m     
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hafi skírteini verið gefið út áður, en vátrygði hefir það eigi í höndum, skal hon: 

um afhent endurrit af því með áritun, ef hann krefst þess. 

13. gr. 

Ef framkvæmdarstjórn fjelagsins eða umboðsmenn þess álita, að vátrygðar 

húsbyggingar sjeu orðnar minna virði en vátryggingarupphæðin bendir til vegna 

elli, ljelegs viðhalds eða af likum ástæðum, skal ný virðing fara fram á venju- 

legan hátt samkvæmt reglugerð þessari, og færist vátryggingarupphæðin niður í 
bað sanna verð, sem sú virðing sýnir. 

Í sjerstökum tilfellum, t. d. þegar húsbygging er notuð til annars en áður 

var, starfræksla í henni hættir eða því um líkt, má færa niður vátryggingarupp- 
hæðina, að framkvæmdri nýrri virðingu, og má þá jafnframt breyta ákvæðunum 

um hlutdeild vátrygða í áhættunni, þannig, að hún verði meiri en umræðir 

í 6. gr. 

Kostnað við virðinguna ber vátryeði, ef vátryggingarupphæðin færist nið- 

ur; ella ber fjelagið kostnaðinn. Ef bætt er úr orsökum þeim, er valdið hafa nið- 

urfærslunni, má hækka aftur vátryggingarupphæðina, ef ný virðing sýnir, að 

verðmæti bygginganna hefir aukist. 

TÅ. gr. 

Ef það kemur fram við skoðun, að eldfæri, reykháfar, ljós. eða aflstöð 

eða því um líkt, er í því ástandi, að hættulegt er að nota, þá getur sá umboðs- 

maður eða starfsmaður fjelagsins, sem framkvæmir skoðunina, bannað að nota þessi 

tæki, þangað til bætt hefir verið úr því, sem að er. Jafnframt skal hann gefa 

framkvæmdarstjórn fjelagsins skýrslu um málið, og ákveður hún þá hvort halda 

skuli fram banninu eða ónýta vátrygginguna. Ef vátrygði brýtur slíkt bann, og 

af því orsakast eldsvoði, hefir hann fyrirgjört rjetti sínum til bóta fyrir tjón það, 

sem af því leiðir. 

15. gr. 

Allir þeir, sem eign eiga trygða í fjelaginu, eru skyldir að gefa umboðs- 
mönnum eða starfsmönnum fjolagsins greiðan aðgang að því að skoða og virða 

eignir, sem vátrygðar eru í fjelaginn, er þeir koma í þeim erindum eftir skipun 
framkvæmdarstjórnar. 

Ef slíkum aðgang er neitað, á fjelagið rjett á að ónýta vátrvgginguna 
með eins mánaðar fyrirvara. 

16. gr. 

skylt skal að tilkynna umboðsmanni fjelagsins, eða í Reykjavík aðalskrif- 

stofunni, þegar Í stað el vátrygðir munir eru fluttir frá vátryggingarstaðnum.
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Akwörðun brunabóta. 

77. gr 

Ef tjón hefir orðið, sem fjelaginu er talið skylt að bæta, skal sá, er fyrir 

tjóninu varð, tilkynna það umboðsmanni fjelagsins eða aðalskrifstofu þess í 

Reykjavik þegar í stað og eigi síðar en 48 klukkustundum eftir að hann fjekk 

vitneskju um tjónið. 

Ef um lausafjármuni er að ræða, skal tjónþoli ennfremur senda umboðs- 

manni fjelagsins eða aðalskrifstofu þess í Reykjavik svo fljótt sem unt er, og eigi 

síðar en innan 4 vikna eftir brunann, brunabótakröfu ásamt skýrslu yfir alt það, 

sem bjargast hefir, það sem brunnið hefir, týnst hefir og skemst, og sje jafnframt 

tilgreint verðmæti munanna. Skýrsla þessi skal gefin að viðlögðum drengskap 

tjónþola. 

Ef eigi er gjörð slík tilkynning, skal dregið af brunabótunum frá 10 til 

100 krónum, þó aldrei meira en 19/, af upphæð bótanna. 
Ef engin tilkynning er gjörð innan 1 mánaðar eftir að tjónið varð eða 

lausafjárbótakrafa, hefir sá, er fyrir tjóninu varð, mist allan rjett til brunabóta. 

  

Áður en uppgjörð brunabóta hefir fa fram, má eigi flytja frá bruna- 
staðnum neitt af því, sem falið hefir verið í vátryggingunni, ekki rífa húsveggi 

þar sem hættulaust er að láta þá standa, eða yfirleitt gjöra neina þá hreyfingu 

eða breytingu á því, sem eftir stendur, sem fjelaginu getur orðið tap að. 

Sá, sem fyrir tjóni verður, skal sjá um svo fljótt sem unt er eftir að eld- 

urinn er slöktur, að hreinsa til í brunart , eda húsum, svo að hægt sje að 

virða nákvæmlega tjón það, er orðið hefir við brunann. Það hvílir ennfremur á 

honum sú skylda, að gjöra það, sem í hans valdi stendur, til að varðveita gegn 

frekara tjóni húshluta eða muni, sem bjargað hefir verið, skemdum eða óskemdum, 

Ef tjónþoli, vanrækir að hreinsa til eða varðveita húshluta, vjelar eða 

muni svo sem hjer var sagt, eða eigi er hreinsað svo vel til, að hægt sje að 

framkvæma umrædda virðingu, getur fjelagið látið framkvæma það, sem með 

þarf í þessu efni, á kostnað hans. 

    

   
   

  

ullnægjandi varðveislu, við hreins- 

r órjettmætar skemdir á því, sem 

Ef tjónþoli, hefir vegna engrar eða 

unina eða á annan hátt, gjört eða leyft, n 

eftir stóð, þá bh | j i orsakast. Ef burtnumdir 

hafa verið verðmætir munir, A inabótaupphæðinni verðmæti 

munanna, og auk þess alt að 29 af allri brunabótaupphæðinni. 

  

fjelagið 

16. 

1917 

jan.
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16. jan. 

Sl. gr. 

Jafnskjótt sem lokið er að hreinsa til í rústunum, sjer fjelagið um ad 

framkvæmd verði virðing sú, sem nauðsynleg er til að ákveða hversu miklu 
tjónið nemur. 

Bætur þær, sem greiða ber, ákveðast eftir hlutfallinu milli brunatjónsins 

og vátryggingarupphæðarinnar með tilliti til hlutdeildar vátrygða í tjóninu. Vá- 
tryggingin getur aldrei orðið tl g i fyrir vátrygða. Því ber að ákveða hið 

sanna Vátryggingarverðmæti hinna vátrygðu ai, er bruninn varð, áður en 

byrjað er á sjálfri uppgjörð tjónsins. Með þessu augnamiði skal rannsaka, hvort 

vátryggingarverðmætið hefir eigi, samkvæmt virðingu þeirri, er fyrir liggur, og 

skirteini því, sem í gildi er brunadaginn, rýrnað að mun vegna elli, skemda, van- 

rækslu á viðhaldi, byrjuðu niðurtifi eða vegna líkra orsaka og, ef svo er, skal 

  

færa vátryggingarupphæðina niður, svo hún verði í samræmi við hið raunveru- 

lega verðmæti. 

82. gr. 

Ef gjörðar hafa verið breytingar, viðbætur eða umbætur, sem auka verð- 

æti hinnar trygðu eignar, eftir að hún hefir verið trygð í fjolaginu og eigi nefir 

verið set Doe verdmætisauka med nýrri eða aukinni vátryggingu samkvæmt 

65. gr., skal þessu nýja verðmæti haldið utan við ákvörðun brunabótanna og fell- 

ur það ekki undir brunabótaskyldu fjelagsins. 

Ef verðmætið hefir að eins breyst lítið eitt, skal leggja vátryggingarupp- 

hæðina til grundvallar við brunabóta viiðinguna 

Algert brunatjón telst það 

lagðar eða hlu 

eigi notaðir til að koma eigninni í samt 

Annars telst 

bygginguna aftur eða 

sé 

þegar hinar vátrygðu eignir eru algerlega eyði- 

'estu leyti svo skaddaðir, að þeir verða 

oz áður. 

jarnvel þó löggjöfin banni að gjöra við 

tar byggingarinnar að lang 

      

  

Brunatjónið er gjört upp sjerstakl fyrir hverja einstaka byggingu eða 

byggingarhluta, sem lýst er í virðingargjörðinni. 

Hin rjetta upphæð brunatjónsins er, ef um algjört brunatjón er að ræða, 

mismunurinn á sönnu vátryggingarverði by ssinganmnav er bruninn varð og verð- 

mæti brunaleifanna, og ef um tjón að hluta er að ra upphæð sú, sem kostar 

að gjöra við by: t SAGS marg hennar, tegund og gæðum 

byggingarefnis án tillits til þess, að byggingarreglur kynnu að banna að bygt sje 

á sama hátt aftur eða á hOLuð sjeu samskonar Oy; fni, alt að frádregnu verð. 
mæti brunaleifa þeirra, sem einhvers virði eru, 

     ig 

suna samkvær     

    

     



Þegar virða skal brunaleifar, skal byggja á verðlagi því, sem bygt var 

á, þegar virt var til vátryggingar; sá, sem tjónið beið, er skyldur að taka við 

brunaleifunum. 

Þegar vátrysgingarupphæðin er jöfn hinu sinna vitryg "> yggingarverdmæti 
eða hærri, verður brunabótaupphæðin jöfn upphæd brunatjånsins, ad frådreginni 

hlutdeild vátrygða í tjóninu; et vátrygsi pphæðin er lægri en hið sanna vá- 

tryggingarverðmæti, fæst brunabótaupphæðin með Í að færa niður upphæð 

brunatjónsins eftir hlutfallinu milli vá ing 

mætis, og draga síðan frá hlutdeilo 

Þannig skal farið að, hvort sem um 
að ræða. 

   

"og vátryggingarverð- o 

  

eða tjón að hluta er 

  

Fyrir byggingar, sem sannanlegt er að ætlaðar voru til niðurrifs, verða 

bæturnar aðeins miðaðar við verðmæti byggingarefnisins að frádregnum kostn- 

aði við niðurrif, hvort sem um algert tjón eða tjón að hluta er að ræða. 

    

Si. BT. 

Et tjónþoli á samkvæmt lögum, samþyktum eða fyrirframgerðum samn- 

ingum rjett á að fá flutning eða byggingarefni fyrir lægra verð en venjulegt er Í 

eða Ókeypis, ber að draga frá brunabótaupphæðinni verðmæti þeirra hlunninda, 

sem hann hefir af þessu. 

   Við uppgerð á brunatjóni á 

g þhæð, sem vátrygði hefir sjálfur tiltekið, 

ber þeim, sem tjón biður, eftir því sem kostur er á, að leggja fram, svo ákveðið 

verði hið sanna vátryggingarverðmæti þegar bruninn varð, reikninga, kvittanir 

og eftirrit úr bókum þeirra, sem selt hafa efni, er sýni hve mikið efni hefir 

verið látið til byggingarinnar og auk þess gefa yfirlýsingar að viðlögðum dreng- 

af efni } 1 hafi verið á staðnum, 

silegan hátt, hvert hafi verið verðmæti byggingarinnar 

og efnisins. Eftir þeim skýrslum, sem sá er tjónið beið, og starfsmenn við smiði 

byggingarinnar geta gefið að viðlö drengskap og með eiðstilboði um það, 

hve langt hafi verið komið smíði á byggingunni, ákveða virðingarmennirnir npp- 

hæð þá, sem telja ber verkalaun, sem til 2yggíngarinnar hafi gengið. Verðmæti 

byggingarefnisins að viðbættum flutningskostnaði og verkalaunum mynda hið 

Sanna vátryggingarverðmæti á brunati hjett upphæð brunatjónsins er 

mismunur milli hins sanna  vátryggingarverðmetis og verðmætis þeirrar bygg- 

zu í smíðum, sem hefir verið vá- 

irygð ásamt efni í bygginguna fyrir upp 

  

ge 
skap og með eiðstilboði um það, hve mikið 

  

S    

eða sanna á annan áby 

    

   

  

ingar og efnis, sem eftir stendur, nema ef hið sanna vátryggingarverðmæti reyn- 

19i7 

16. jan.
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BG
 

bi
 

ist hærra en upphæd su, sem våtrygt er fyrir, þá telst brunatjónið aðeins hlut- 

fallslega hvort sem um algert tjón eða tjón að hluta er að ræða. > D a j 

Skylt er tjónþola að gefa allar þær upplýsingar, sem hann getur, um 

tjónið og orsök þess og að leggja fram allar bækur, reikninga, kvittanir, áætl- 

anir, uppdrætti og annað, sem verið getur til leiðbeiningar við virðinguna. 

Nú eru lausafjármunir, sem vátrygðir eru í fjelaginu, jafnframt trygðir 

gegn brunahættu á sjó eða í flutningi, og bætir fjelagið þá einungis það, sem 

tjónið fer fram úr þeirri upphæð, er flutnings. eða sjóvátryggingarfjelagið hefði 

átt að greiða, ef engin brunavátrygging hefði verið. 

Um skoðunar. og virðingargjörðir útaf brunatjóni, yfirmat o. fl. 

91. gr. 

Virðing til að ákveða upphæð brunahóta á húsum og munum, sem vá- 

trvgðir eru ásamt húsum, eða til sönnunar um notkun slíkra bóta, skal fram- 

kvæma af tveim virðingarmönnum; kýs fjelagið annan, en tjónpoli hinn. 

Ef tjónþoli eða sá, sem gætir hagsmuna hans, eigi kýs matsmann sinn 

innan 48 klukkustunda, frá þsí á hann var skorað að kjósa, eða ef sá, sem hann 

kýs, neitar að taka að sjer starfið, þá kvs fjelagið báða virðingarmennina. Um 

hæfi þeirra gilda ákvæði 24. gr. 

Ef virðingarmenn koma 

   

  

   

jet eigi saman um virðingarupphæðina, kjósa 

þeir sjer oddamann. Ef þei a sjer heldur eigi saman um oddamann, skal 

hann útnefndur af hlutaðeigandi dómara. 

Virðing þessara manna er fullnaðarúrslit, nema löglega sje óskað yfir- 

  

   

  

Þegar bygging hefir verið endurreist eða gert við hana, verður hún aft- 

ur vátrygð í fjelaginu að lokinni virðingu þeirri, er fram fer til sönnunar notk- 
unar brunabótanna. 

9ð. gt. 

Ef tjónþoli óskar að skjóta slíkum virðingum til yfirmats, skal hann til- 
kynna það fjelaginu innan 72 klukkustunda eftir að lokið var virðingunni. 

ÁA sama hátt getur fjelagið krafist vfirmats innan 72 klukkustunda frá 

því það hefir fengið eftirrit af virðingargjörðinni í hendur.
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94. gr. 

Yfirmatsmennirnir skulu ávalt vera helmingi fleiri en þeir, sem fram- 

kvæma fyrstu virðingu; um bæfi þeirra gilda sömu reglur sem um hæfi frum- 

virðingarmanna og kosnir skulu þeir á sama hátt, hálf talan af fjelaginu og hálf 

talan af tjónþola. Um kosningarfrest og kjör oddamanns skal fara á þann hátt, 

sem segir í SÍ. gr. 
Þegar yfirmat hefir farið fram, eru það fullgild úrslit, og þeirri niðurstöðu 

verður eigi hnekt fyrir dómstólunum. 

95, gr; 

Umboðsmaður fjelagsins annast um að framangreindar virðingar Íari 

fram og sjer um, að til greina komi við ákvörðun virðingarupphæðanna öll at: 

vik og kringumstæður, bæði það, sem er til hagsmuna fjelaginu og það, sem er 

til hagsmuna tjónþola. 
Allar virðingar skulu framkvæmdar með eiðstilboði og virðingarmenn 

skulu vinna eið að virðingunni, ef krafist verður. 
Áður en virðing fer fram, skal umboðsmaður fjelagsins tilkynna tjónþola, 

hvenær virðingin eigi að fara fram, og að henni lokinni tilkynna honum nið: 

urstöðuna. 

96. gr. 

Kostnað við virðinguna til að ákveða upphæð brunabóta ber fjelagið; 

annars ber sá kostnaðinn við virðingar þær, er um ræðir í þessum kafla, sem 

um virðinguna biður. 

91. gr. 

Upphæð brunabóta fyrir lausafje skal ákveðin af fjelaginu eftir skýrslu 

tjónþola, samanborinni við skýrslu þá, er um ræðir í 31. gr.; þó hefir fjelagið 

frjálsar hendur að lækka bæturnar vegna sjerstakra upplýsinga um sannvirði 

munanna, sem tjónið hefir lent á, á brunatimanum. Upphæðir þær, sem taldar 

eru í vátrvggingarskirteininu fyrir hvern flokk muna (sbr. 31. gr.), mynda hver 
út af fyrir sig takmörk ábyrgðar fjelagsins fyrir muni í þeim flokki, án tillits til 

hvernig verðmætisskiftingin milli flokkanna hefir verið á brunatímanum og hvern- 

is tjónið skiftist á þá. 
Tjónþoli verður að geta sannað hve mikið var fyrir hendi á brunatíman: 

um af vörum, fóðurbirgðum og þessháttar, sem breytist dag frá degi, með bókum 

sínum, reikningum, vitnisburðum valinkunnra manna o. s. frv. 

98. gr. 

Umboðsmaður fjelagsins athugar skýrslu tjónþola ög kröfu hans um bruna= 

bætur og ef með þarf leitar hann sjer frekari skýrslna og ber sig saman við 

aðra kunnuga. Skjölin með tillögum sínum sendir hann svo aðalskrifstofu fje- 

1917 

16. jan.



1917 

16. jan. 

  

lagsins. Getur hún jafnan, 

rannsaka skýrslur þessar. 

Ef ekki fæst samkor 

greinir, getur bæði f ið og tj 

á þeim liðum, sem ósamkomulag 

sem settar eru um hy á 
Tjónþoli er dur að halda skemd, Im munum gegn því að fá skemdirn- 

ar bættar, en fjelagið getur, ef því finst skemdirnar of hátt metnar, sjálft tekið 
munina því verði, sem ber eru virtir, 

rundvelli, sem hjer 

f til kemur yfirmats, 
um möt þessi allar sömu reglur, 

   

    

     

Fjelaginu er frjálst að greiða brunabætur fyrir lau 1safje í fríðu (in natura) 
og annast sjálft um að NN skemdum munum í samt lag aftur. 

1 Um notkun brunabóta og greiðslu þeirra. 

Bótum fyrir tjón á húsum skal varið til að byggja upp á sama stað eða 
gjöra við hús það, sem brunnið hefir, nema þegar bannað er með lögum að gjöra 
við hús, ef um tjón að hluta er að ræða, sbr. 86. gr. Við húsabætur er fjelaginu 
skylt að tryggja það áður en brunabæturnar eru greiddar, að þeim sje varið 
rjettilega. 

Ef brunnin hús verða eigi endurreist á rústunum án þess að þau verði 
nær húsi eða grunni annars manns en gildandi lög eða reglugjörðir leyfa, þá get- 
ur fjelagið eigi haft á móti því, að hið nýja hús sje reist svo langt frá rústunum 
sem lögskipuð fjarlægð útheimtir. 

    

Þegar óskað er annars að a nytt hús utan við rústirnar, en þó ekki 
utan við takmörk lóðar þeirrar, sem fylgdi húsum þeim, sem brunnið hafa, skal 
það liggja undir framkvæmdarstjórnina að ákveða í hverju einstöku tilfelli, hvort 
það skuli leyft. 

    

101. gr, 

Nú er þess óskað að brunabætur sjeu greiddar án skyldu til að byggja 
upp aftur á sama stað eða til að byggja að nýju utan lóðartakmarka hins brunna 
húss, eða til að byggja nýtt hús alt öðruvísi eða til annarar notkunar en hið 
brunna hús, þá þarf til þess fyrst og fremst leyfi veðhafa. Siðan tekur fram: 
kvæmdarstjórn fjelagsins ásamt sveitarstjórn, ef sveit er hluttaki í áhættunni, 
ákvörðun um, hvort slíkt skuli leyft og þá með hverjum frádrætti á brunabóta- 
upphæðinni. Ef um er að ræða útborgun brunabóta án nokkurrar byggingarskyldu, 
skal jafnan draga frå 15—209%, at brunabótaupphæðinni, nema almannahagur 
heimti að frá sje vikið.
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102. gr 

Sú skylda hvílir á tjónþola að sanna með skoðunar- og virðingargjörð, sem 

framkvæmd sje undir umsjón umboðsmanns fjelagsins, að hús þau, er skemst 

hafa að nokkru eða öllu leyti, hafi fengið viðgjörð eða verið endurreist samkvæmt 

ákvæðum framanskráðra greina. 

Ef bætur fyrir tjón að hluta nema minna en 400 krónum, getur einfalt 

vottorð umboðsmanns fjelagsins eða tveggja virðingarmanna komið í stað skoð- 

unar- og virðingargjörðar. 

103. gr. 

Ef það kemur í ljós við slíka skoðunar. og virðingargjörð, að veggir, sem í 

virðingargjörð þeirri, er framkvæmd hefir verið til að ákveða upphæð brunabóta, 

hafa verið virtir til niðurrifs, hafa samt verið notaðir í bygginguna eða vjelar 

eða aðrir hlutir, sem þá voru virtir sem ónothæfir, hafa samt með viðgjörð verið 

gjörðir nothæfir, eða viðgjörð eða endurbygging hinna skemdu eða gjöreyðilögðu 

húsa eða hluta hefir kostað minna en gjört var ráð fyrir í umræddri virðingar- 
gjörð, þá skal í fyrnefndu tilfelli draga frá brunabótunum það, sem brunaleyt- 

arnar hafa sannanlega verið meira virði og í hinu síðarnefnda ber að eins að 

borga þá upphæð, sem sannað er að notuð hafi verið til endurtryggingarinnar. 

  

   

  

104. er. 

   

  

Ef hús aftur á móti hafa verið bætt og bygð gagnstætt ákvæðum 99. gr., 

er hlutaðeigandi skyldur, ef hann urnar að gjöra þær breyt- 

ingar á húsunum, sem með þarf til þess að bæturnar verði notaðar samkvæmt 
gr. til að láta þær standa 

  

) 

nefndum ákvæðum, nema leyfi fáist samkvæmt 

óhaggaðar. 

105. gr. 

eigi greiddar fyrr en haldin hefir verið rjettarrann- 

æmdarstjórn fjelagsins gjört undantekn- 

Brunabætur 

sókn útaf brunanum: 

ingu frá þessu, er tjónið eigi nemur meiru 

erða 

þó    getur framkv 

  

ingar brunabætur fást greiddar fyr en tjónþoli hetir lagt fyrir framkvæmd- 

arstjórn fjelagsins sönnunargögn þau, er um ræðir í 102. gr, annaðhvort fyrir 

öllu tjóninu eða tjóni á einstökum hlutum vátryggingarinnar. Hann skal og ef 

ttarrannsókn þeirri, er fram hefir farið út krafist verður leggja fram eltirrit al 

af brunanum. 

Þegar framkvæmdarstjórnin Í 

eigi síðar en tveim vikum þar á efti 

hæðarinnar, ef eigi er neitt til fyri ER 

reglugerðar þessatar Greiðslustaður br 

Reykjavik. 

  

   
   

ögn þessi í hendur, skal hún, 

stafanir til greiðslu brunabótaupp- 

slunni samkvæmt öðrum ákvæðum 
nabóta er aðalskrifstofa fjelagsins Í 

  

1 

16. 

917 

3 
jan,



  

    

   

   
   

  

    
       

    

Áður en tjónþoli að 

jafnaði, er hann 
anna gegn því 

og greiða 5! 

gjalddaga. 
Ef mál er höfðað 

sem hann byggir brunabót: 

sem upplýst hefir verið við rjett 

verið bygð upp gagnstætt 

greiðslu brunabóta fyr en 

stjórn fjelagsins, að 

framkvæmdarstjórnin vill f£ t 

ræðir brot á framangreindum ákvæðun 

brunabót- 

  

með fullnaðardómi eða að 

gi standa, þegar um 

Um leið og brunabætur 

kröfur, sem vátrygður kann 
þa 1 hid våtrygda, alt að þeirri upphæð 

  

     fjarnåm i 

      

Þegar eignir € Oo 

rjetturinn einnig 

bótanna. á vedhafi 

    

     

  

ll áð borga Kro 

eignir veðsetjanda 

í 102. gr. innan } ára 

sinu eða ef gert 

þá missir hann kröfu 

Ef eigi hefir 

frá brunanum, missir tjónþ 

hefir verið við eða endurr 

  

ef vátryggjandi      



29 1917 

eða kona hans, sem er í sambúð með honum, hefir útaf eldsvoðanum verið 3 

dæmd í sekt fyrir brot gegn brunamálalögunum, eða hann eða hún hafa gengist 16. jan. 

undir það sjálfviljug að greiða slíka sekt. 

113. gr. 

Ef bann það, sem um ræðir í 74. gr, hefir verið brotið á síðustu 12 

klukkustundum, áður en eldurinn kom upp, má draga alt að !/, af brunabótunum, 

þótt eigi sannist, að vanræksla á að hlýða banninu, hafi orsakað eldsvoðann, 

þegar eigi er sannað, að eldsvoðinu hafi orsakast af öðrum ástæðum, 

114. gr. 

Sama frádrátt má gera, þegar tjónboli: 

1. hefir vanrækt að gera það, sem með þurfti til að slökkva eldinn eða stöðva 

hann eða með ástæðulausri breytni sinni meðan á slökkvitilraununum stóð 

eða eftir að þeim ver lokið, hefir orðið þess valdandi, að tjónið hefir 

aukist, 

2, hefir gefið ranga skýrslu um verðmæti hins vátrygða eða upphæð tjónsins 

eða 

3. með röngum skýrslum eða þögn um það, sem honum var skylt að skýra 

frá, hefir hindrað rannsókn til upplýsinga um orsök eldvoðans eða stærð 

tjónsins. 

Þetta nær og til þess, ef tjónþoli gagnstætt skyldu sinni hefir stuðlað að 

misfellum þeim, sem um ræðir í tölulið 1—3ð. 

2 

Í stjórnarráði Íslands, 16. janúar 1917. 

Sigurður Jónsson. å 
tu 

Jón Hermannsson. 

Flokkunarreglur og iðgjaldataxti KN 
Brunabótafjelags Íslands. 

Samkvæmt lögum nr. 54, 3. nóvember 1915, um stofnun Brunabótafjelags 

Íslands, eru hjermeð settar eftirfarandi flokkunarreglur og iðgjaldataxti fyrir 

fjelagið.
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16. jan. 

Almennar reglur um iðgjaldareikning. 

   

     

  

   

Reglur þessar gilda um 
fjelaginu. (Þarmeð talin hú 1, 

urðir og einnig skip á höfnum inni 

tryggingarverði, þ. e. 

verið gefið, ef ekki er 
þær, sem um ræðir í 6. gr. sta 

sem um ræðir í { 

og lausafjármuni, sem vátrygt er í 

lar, búsgögn, gripir og allskonar af- 

á landi). Öll iðgjöld eru reiknuð af vá- 

rverðs, eða verðmætis þess, sem upp hefir 

mt virðingu. OIðgjöldin eiga við ábyrgðir 

i jörðinni. ÁA ábyrgðum þeim, 

í reglugjörðinni, eru þau '/, lægri en hjer segir 

  

  

hlutun 

   
    

  

sp }. st 

Iðgjöldin
 eru fyri i 

tima fyrirfram. 

Sje um Váfti yggi rn 

      

10 

i. — a 1 

6 + 

TR Í í il 

fyrir ársfjórðuns hvern 
i > bå 

  

Ef um nybygd 

svo og fyrir öll hús, sem 

  

janúar til 14. júlí 1917. 

o 

   
     

  

ir, eða þar eru birgðir eða annað, 

hærra iðgjald en lágmarksiðgjaldið, 

ia og það sem í henni er. 

sem gjörir það að verku 
skal iðgjaldshækkunin 

Þegar kvikmyndahús 

iðnaðarrekstu 

  

steinolíu-, 

  

trjesmida 

eru innan þeirra takm 

hækkar iðgjaldið vegna    
ugjörðar þessarar, 

  

    Húsaskildagi. Pad rå a í ld sje teiknað fyrir 
vátryggingu, þar sem hein un, þegar eldstæði og reyk- 

 



háfar eru gjörðir samkvæmt 

ð. 

um að nefndum skilyrt 

  

brunamál 22. nóvember 1907, 

ndirskr ilaða af honum sjálfum, 

lagi vátryggingarinnar þessi: 

LY Eli Ta     

  

      
       

   

  

   

      

         

    

   

    

   

og 9. gr., ad válrygi g alfenal VAPLYyt 

   
il. 

Opin e , sem trjególf er í eða trjebitar Í 
gólfi ða öðrum viðum en svo, að 24 þuml. (63 sm.) 

    eða öðru, er kviknað getur Í, 

  

en svo 

Pipur frå ofnum 

(um 21 sm.) sje å 

um herbergi, sem 

Eldavjelar mega 

minsta kosti sje 

vjelinni þakið járnþy 
Ofnar skulu standa á múruðum í 

sje rist í botni ofnsins sk: 

skúffunni járnþynna er 

minsta kosti. 

    ær A en svo, áð 8 þml. 

og mega ekki liggja 

  

vkháf 

um 11 sm.) að 

gólfið undir elda- 

      
    eða opnum járnfæti, 

skal þá vera undir 

b sm.) frá gólfi að    
Þar sem ofnar sólfið fram undan eld- 

holinu vera þakið t. d. járnþynnu. Skal Í j J 
járnþynnan eða 

þæl. (um 31 sm 

ná að minsta kosta 12 

eða eldavjelina, og að 

    

   insta kosti 8 þmi. (um 21 sm. gólfið í bak við. 

  

Reykháfar skulu 

steinlím, eða 

þykt. Þar 

bita, sem Of 

ur hringi nn 

hans, er inn ia oO 

hann borðum, eða láta 

Reykháfur skal annaðhv 

milli tveggja stein reggj 

håfar skulu 

og ná a. m. 
huss, en a. 

Å hverj 

um og trau 

  

upp ur tigulsteini eda grjoti, lågdu.i 

k. 4t/, bml. (um 12 sm.) å 

sem lögð eru undir 

hann vera járnklædd- 

milli þeirra hliða 

sykháfinn, eða klæða 

em límt er utan á lista 

     

  

inni utan mænis. 

sópgöt, jafnvið reykháfn- 

í 9 þumi. (um 24 sm.) víðan 

en 8, og jafnan skal hafa 

þannig gjörðan, að pípan geti járnkraga í rey khå faum utan um hverja pí 2 

eigi ytst inn i reykhåfinn. 

Eigi má reyk 

eldfimir hlutir, 
     ge! er hey eða aðrir jafn 

kringum reykhátinn í því her-    

1917 

4. 
16. jan.
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16. jan. 
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bergi að minsta kosti 1 alin (63 sm. frá honum á hvern veg, svo að engin 

eldfim efni nái að komast að reykháfnum. 

Skildagi um þurkun. Þegar framleiddur hiti er notaður við atvinnurekstur 

eða til þurkunar á vörubirgðum, er skildagi vátryggingarinnar þessi: 

Eldnæmir hlutir, sem þurkaðir eru við framleiddan hita, mega eigi vera 
nær hitunarfærum, hitaleiðslupipum eða hitaleiðslugöngum en svo, að Í metri 

sje á milli upp á við og 60 sm. til hliðanna, og eigi nær eldstæði en svo, að Í 

m. sje á milli, hvort heldur er upp á við eða til hliðanna. Svo skal og uppi 

yfir hitunarfærum, hitaleiðslupípum og hitaleiðslugöngum í 60 m. hæð að minsta 

kosti hafa þannig gerðan útbúnað, að óhult sje um, að þeir hlutir, sem verið er 

að þurka, geti dottið niður á pípur eða leiðslur, sem hitinn kemur frá. 

5, gr. 

Þegar til lýsingar er notað gas, acetylen eða annað ljós-gas, skal það 

skilyrði sett í skírteinið, að gasgeymirinn sje settur utanhúss og þá að minsta 

kosti 3 metra frá húsum, sem eru í 1. fl, 6 m. frá 2. fl. húsum og 12 m. frá 3. 

fl. húsum (sbr. kaflann um húsaskifting). 

Sje fyrirkomulagið á annan veg, hækka iðgjöldin fyrir þær byggingar, 

sem eru nær útbúnaðinum en ofan greinir, um minst 200), 

Raflýsing hefir ekki í för með sjer iðgjaldahækkun, ef allur útbúnaðurinn 

er á þann hátt, sem Íramkvæmdarstjórn fjelagsins fyrirskipar; að öðrum kosti 
hækkar iðgjald bað, er um ræðir, um 500). 

Gasolínlampar. Ef slíkir lampar eru notaðir, er iðgjaldið tvöfalt. 

Steinolíulampar (Kilson-, Lux-, Perpetua-, Sprit-glóðarlampar eða aðrir 

lampar af líkri gerð). Ef þess háttar lampar eru notaðir til ljósa, er skil- 
daginn þessi: 

1. Lampann má ekki hengja nær þaki eða lofti en svo, að Í m. sje á milli, 

nema um steinhvelfing sje að ræða, eða trjeð sje varið með 6060 sm. þynnu 

úr járni og asbesti, er fest sje innan á sjálft þakið eða loftið og snúi asbestið 

inn að trjenu. 

2. Leiðslurnar frá ljósmetisbrúsunum skulu varðar gegn ytri skemdum 1,5 m. 
upp frá gólfi að minsta kosti. 

3. Ljósmetisbrúsana skal setja í hylki, er sjeu úr óbrennanlegu efni og opin að 
ofan; eiga þau að vera því sem næst jafnhá ljósmetisbrúsunum og sandur á 

botninum. Þetta nær þó ekki til brúsa með kolasýruþrýsting, ef á kolasýru- 

geyminum er málmtappi, er bráðni við litinn hita, og ljósmetið auk þess 
rennur út úr smágeymi, er sje niðri í ljósmetisvökvanum í brúsanum. 

4. Undir upphitunarsptittgeymi lampans á að vera nægilega stór lekabolli. 

5. Eigi má nota lampa, sem svo eru gjörðir, að ljósmetisgeymurinn er áfastur 

við sjálfa lampaumgjörðina og fyrir ofan logann, 

NB. Æf ekki er farið eftir skildögunum, reiknast tvöfalt iðgjald samkvæmt 
iðgjaldaskra.



        

   
   

    

     

  

    

  

   

    

era eldtraust 

Járujárni, sem hvíli 

má það vera úr 

keykháfurinn sje 

isaskildaga 7. lid), 

15 hestöfl, annars 

5 m. hærri 

i má þurka 

gólf, veggir af 

á járnröngum; ef katl: 

trje, sem sje reyrl 

  

bygður samkvæmt fyrirmælur   
    sje að minsta kosti 9 

14 m. að hæð; undir 

en húsmænirinn, þar 

á gufukatlinum eða i n: 

Sje þessum ákvæ 
för með sjer. Áð öðrum 

   

  

jaldahækkun í 

  

húsi úr steini 

bárujárni, eða 

veggir sömu- 

aðurinn, hefir 

öðrum kosti reiknast 

Steinolíumótorar. Et 
bárujárni eða timbri, sem að in 

ef mótorinn er í sjerstöku herbergi 

leiðis, hurðin úr trje, en já i 
steinolíumótorinn enga iðgjald 

aukagjald 59/,. 

      

frv. Herbergið, 

sem mótorinn er Í, má eigi n til annara hiuta. Eldstæði má þar eigi vera. 

Veggir og loft (eða i ldtraustu efni. Ef 

mótorinn er í sjerst ásum, má loftið þó 

vera úr trje, en ver! I 10, er eigi sje nær 

múrskelinni en svo, Gólfið sje úr steini eða 

steinsteypu. Bjart skal im loftumrás við loft og 

gólf með óbyrgðum lot þau vera þannig sett, að 
gasið komist ekki inn eða önnur op, sem nærri 

liggja. Veggir að næstu minsta kosti eigi 

önnur op á þeim en Skulu þá vera 

járnþynnur utanum ásini 1 og sjeu festar á 

vegginn. Hurðin lol - járnvarin á alla 

vegu og eins dyraumbúna upp út á við 

undir beran himin. Í glug járnu umgjörð, og 

möskvastærðin eigi y € einu má eigi hata 

til geymslu fyrir neinskonar hluti. 
Utstraumspi je tu 

eda fast samanskrí ja g 

heldur út í múrvegginn út í skal vera neistanet, er á- 

byrgðarfjelagið tekur gilt, hálmi eða öðru þess 

háttar en svo, að 6l/, m. (um 10 áln. sje á milli. Ef engir slíkir eldfimir hlutir 

eru nær en svo, að yfir á 

Dieselmótorar, 

    

    

  

      

Flancher) 
þak eða loft,    

1917 

16. jan.
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d. Nú eru staðhættir þessum útbúnaði til fyrirstöðu og má pípuopið þá liggja 

16. jan. niður í vatn í brunni fyrir utan húsið. Á brunninum sje járnlok sem falli alveg að. 

Í mótorherberginu má eigi vera annað benzin en í vökvageymi mótors- 

ins og má hann eigi taka meira en þörf er á til eins dags. Aðrar benzin- 

birgðir skal annaðhvort geyma í íláti, er grafið sje í jörð niður og þakið yfir, eða 

í eldtraustum klefa; má hann að vísu vera áfastur mótorherberginu, en sje þó 

algjörlega aðskilinn frá því með samfeldum múrvegg, hlöðnum úr einfaldri steina- 

röð að minsta kosti. Dyrnar sjeu að jafnaði aflæstar og lykillinn í vörslum 
manns, er ber ábyrgð gjörða sinna. 

Til lýsingar í mótor- og benzinforðahúsum má einungis hafa rafmagns- 

vakúumlampa með tvöföldu g.eri og sjeu tryggingar og tenglar (Kontakter) að 
utanverðu eða með loftheldum umbúnaði, — eða að öðrum kosti ljós að utan- 

verðu bak við lofthelt >Moniere-gler. 

Gufupípur eða eldstór mega eigi vera nær mótor eða vökvageymi en svo, 

að 1,5 m. sje á milli. 

Vökvageymi mótorsins má einungis fylla við dagsbirtu nema vökvinn sje 
dældur úr neðanjarðaríláti utan húss. 

Banna skal með uppfestum auglýsingum í herbergjunum, þar sem þær 

eru auðveldar aflestrar, að reykja þar tóbak eða nota þar óbyrgt ljós. 

Á sama hátt skal brýnt fyrir mönnum að leggja öll brúkuð fægigögn í 
til þess ætlaðan járnkassa í herherginu. 

Rafmagnsmótorar. Rafmagnsvjelum (mótorum, aflvökum, spennibreytum, 

straumskiftum) skal komið svo fyrir, að eldur, sem kynni að koma upp í þeim 

geti eigi kveikt í eldnæmum efnum. Frá hreyfitólum skal svo gengið, að þau geti 
eigi valdið slíkri hitun á hlutum, sem kviknað getur í, að hætt sje við bruna. 

Sjeu nokkur þau tæki, sem að ofan eru nefnd, í herbergi, þar sem sprengi- 
hætt efni eru framleidd og geymd, eða þar sem sprengihætta getur stafað af gas- 
tegundum, eldnæmu ryki, fisi eða trefjum, skal gengið frá tækjunum með sjer- 
stöku tilliti til sprengihættunnar. 

(Aflvaki = Dynatvo; spennibreytir = Transformator; straumskiftir = Ström- 
skifter; hreyfitól == lsangsætter; tengill = Kontakt). 

í gr. 

Ef iðgjaldið í sjerstökum tilfellum yrði óvenju hátt, eða um hús er að ræða, 
sem bygð eru venju fremur tryggilega gegn eldsvoða er fjelaginu heimilt að ákveða 
lægra iðgjald, ef þess er skriflega farið á leit og nægilegar upplýsingar eru 
fyrir hendi. 

8. gr. 

Hisaskifting. 

I. flokkur. Hus med stein-veggjum eda steinsteypu eða eldtryggu þaki.!) 

" Með eldtryggu þaki er átt við: Pak ur målmi, skifum, tigulsteini, sementssteini eda eld- 
tryggum þakpappa.
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II. flokkur. Hús með útveggjum, sem eru allir klæddir bárujárni eða skifum og d. 

með eldtryggu þaki. 16. jan 

HI. okkur. Öll önnur hús. 

9. gr. 

A. Almenn iðgjöld. Árlegt iðgjald á 
1000 kr. 

Lágmarksgjald fyrir hús og það, sem í þeim er geymt, 1. Il. II. 

þegar ekki er reiknað sjerstakt iðgjald: 

i. Þegar a. eldstæði og reykháfar eru gerðir samkvæmt fyrir- 
mælum 1. um brunamál 22. nóvbr. 1907 (4. gr.) 

og 
b. húsíð með tilheyrandi byggingum er varið elds- 

hættu frá nágrannabyggingum eða birgðum með 

minst 60 m. auðu, óbygðu svæði í allar áttir .. 2 4. 51/5 

2, Ad öðrum kosti 2... Bl], 6 8 

10. gr. 

B. Sjerstök iðgjöld. 

1. Acetyléngasstöðvar og þess háttar ljósstöðvar (sjá 6. 

gr.). Fyrir það hús, sem gasstöðin er í, greiðist þó að minsta 

ROBti. 8 14 20 

Beykisverkstæði (sjá smíðaverkstæði). 

2. Birgðir innan húss, í skúrum eða undir beru lofti: 

a. Hreinsuð steinolía eigi meira en 10 tn. 12%. 

b. Nafta gasolín og þess háttar óhreinsaðar eldnæmar olíur 

meira en 40 ltr. 2490. 

c. Timbur (plankar og borð). 

1. Ef minst 60 m. óbygt svæði er milli þess og húsa eða 

birgða 79/og. 

2. Ef fjarlægðin er minni: Sama gjald og fyrir næsta 

hús eða birgðir, þó minst 79/%. 

Smitaákvæði við a. og b. Fyrir sjerhverja byggingu 

(eða birgðir), sem er nær að nokkru eða öllu leyti en 30 m., 

reiknast sama iðgjald, sem að ofan er getið. 

3. Brauðgerðarhús, . . a. 7 9 

Dråttarbrautir (sjå skipasmíðastöð).
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4. 4. Fjelags- og samkomuhús: 

16. jan. a. Ef ekki er í húsinu kal kvikmyndahús eða önnur 
leikhús . . 01.0 BN 2 6 81/ 

  

a fyrir veitingastaðinn. 

  

Á sí amíðnm 8 8 ð, Hús í smiðum . . 9 ] 1 ) LULU ULE . . . , . . . . . . , 1 2 ) Ís 

    

6. 

um, greiða 10, viðauk: 

Ath. í. Sje 

hestöfl eða meira, 

iðnað. 

  

    Ath. 2, V 

T. Íshús: 
1. Í 60 metra 

húsi 

2. Í minni fjarlæg 

vörubirgðir. 

  

   2 4 bil, 

  

næstu hús eða 

8. Kirkjur: 

    
    

  

1. Að minsta í 60 m frá næsta húsi: 

a. Án martækja 1, 9 
b. Með hitu a 11 BR 

s 1 3 o 

    

, 

  

2. I minni fjar 

9. Kvikmyndal 

1. Sje útbúnaður og ri 

um, sem færist inn í 

a. Ljóstækjaherbergið 

    

   

      
   

    

vegu umlukt í 

steypu (Monier), 

að in 

nå 

ver: 

gatann: 

þau byr 

gljásteinsplö 
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Ennfremur skuiu vera í herberginu loftpípur út 

i bert loft fyrir loftrás innan og utan, 200 ferh. sm. 

minst að innanmáli; fyrir loftopin skal sett tvöfalt 

Davy's öryggisnet. 
Rafmagnsútbúnaðurinn í ljósalækjaherberginu. — Fastar 

rafmagnstaugar skulu vera í málmpipum, straumrofar 

og viðnámstæki (Modstande) standi á óbrennanlegu 

unðirlagi, og sjeu viðnámstækin umlukt götuðum 

málmplötum. 

Glóðarlampar í herberginu skulu vera undir lok- 

uðum glerhjálmi. 

Ljósáhaldið m. m. Ljósáhaldið skal vera umlukt málm- 

kassa, lokuðum á alla vegu, og sje fest við borðið, 

sem það stendur á. Borðflöturinn sje úr óbrennanlegu 

efni (ekki málm) og borðið fest við gólfið. 

Ef mótor er notaður skal hann vera í þröngu hylki. 
Filman skal vera á málmspólu og vefjist upp á 

aðra spólu jafnóðum og sýnt er. Utan um hverja spólu 

skal vera þröngt málmhylki og gegnum útveggi þess 

sje filman rakin á þann hátt (t. d. milli þröngra möndla), 

að eldur í þeim hluta álmunnar, sem sýndur er, Íæs- 
ist ekki í spólurnar. 

Sá hluti filmunhar, sem ljósið fellur á, skal þannig 

varinn milli glerflata eða á annan hátt, að brunahætt- 

an frá Jjósgjafanum verði minni. Ennfremur skal sett 

hreyfanleg ljóshlíf milli ljósgjafans og filmunnar til 
þess að draga úr ljósmagninu, þegar filman hreyfist 
ekki. 
Mleðferð og slökkvíáhöld, Kigi mega aðrir fást við 

vjelar og áhöld í ljóstækjaherberginu en fullkomlega 

áreiðanlegir og verkfróðir menn fullorðnir (eldri en 
20 ára). 

Óbyrgt ljós má eigi nota og bannað er með öllu 
að kveikja á eldspíitu eða reykja. 

Í öhaldaherberginu mega að eins vera spólur með 

filmum til einnar sýningar. Spólur, sem ekki eru á 

áhaldinu eða verið að spóla upp á, skal geyma í járn- 

kassa úr minst 2 mm. járnþynnu og með loki, er falli 

alveg að. 

Á borðum sem höfð eru. víð uppspólun á fillmum 

eða til annara hluta, skal borðflöturinn vera úr eld- 

traustu efni (ekki málmi). 

7 

11. III. 

1917 

16. jan.



1917 

16. jan. 

co G
o
 

I ljostækjaherberginu skal åvalt vera ker með 30 

lítrum af vatni minst, og sje i kerinu dukur, nål. 2 

ferh. metrum að stærð. 
e. Vátryggingin nær eigi til skemda, sem rafmagnsstraum- 

urinn veldur á áhaldinu. 

Skemdir á filmum, sem eru á áhaldinu, verða eigi 

bættar. 

2. Að öðrum kosti . 
Sjerstök smitaákvæði við 2. 

Sama gjald greiðist og fyrir hverja þá byggingu (eða 

birgðir) sem eru að nokkru eða öllu leyti nær en 20 m. 

10. Leikhús: 

1. Fast leikhús sama sem fyrir veitingahús í sambandi við 

leikhús. 
2. Þegar leyfi er til að halda einstöku sinnum sýningar: 

Aukagjald (við það gjald, sem annars greiðist fyrir 

hlutaðeigandi hús) */ð/, fyrir hverja sýningu með 29 

sem lágmark og 159, sem hámark. 

11. Lýsisbræðsla: 

a. Vátryggingarupphæð alt að 25000 kr., að meðtöldum hús- 

EÍBNUM eee een eee ea 
b. Vátryggingarupphæðin hærri en 25000 kr. Stjórn fjelags- 

ins ákveður iðgjaldið í hvert skifti eftir öllum þeim skil- 

ríkjum og upplýsingum, sem nauðsynlegar eru taldar að 

fyrir hendi sjeu. "Til bráðabirgða greiðist iðgjald, sem um- 

getið sje í skirteininu að breytist, er íðgjaldið verði fast- 

ákveðið, og sje það minst 20%. 

Aths. við b). Skildagi er þessi: Það er gert að skil- 

yrði fyrir gildi vátryggingarinnar, að vátryggjandi taki að 

minsta kosti einn fjórða hluta af áhættunni á tekjum áhöld- 

um og efni og birgðum. 

Smilaákvæði : 

Fyrir hvert það hús, birgðir o. s, frv., sem að nokkru 

eða öllu leyti er nær en 15 m. lýsisbræðslu þeirri, sem getið 

er undir staflið a) og nær en 30 m. því, sem talað er um 

undir staflið b, reiknast sama iðgjald sem fyrir lýsisbræðslu- 

stöðina. 
Mótorar: Þegar þeir eru notaðir, og hjer til teljast 

benzinmótorar, gufuvjelar (eða gufumótorar) og dieselmótorar, 

gilda þær reglur, sem settar eru um þetta í 6. gr. 

I Il. 

24 32 

12 14 

TIL 
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12. Skip i höfn eða á þurru landi: 

a. Án þess að eldur eða ljós sje í skipinu: 

1. Ef um 30 m. eru til næsta húss 6%. 

2. Ef fjarlægð er minni: Sama iðgjald sem fyrir næsta 

hús eða birgðir, þó ekki undir 6%.. 

b. Með leyfi til þess að hafa ljós eða eld um borð til notk- 

unar eða viðgjörðar: 200/ hærra iðgjald en ofantalið. 

c. Skip Í smíðum, sjá skipasmíðastöð. 

13. Skipasmíðastöð (hjermeð dráttarbraut með öllu til- 

heyrandi): 

a. Án aflvjela 8'/,%/,. 
b. Með aflvjelum: Fjelagið ákveður iðgjaldið í hvert skifti 

eftir öllum þeim gögnum og upplýsingum, sem fyrir liggja 

til þess að dæma um áhættuna. Til bráðabirgða greiðist 

iðgjald, sem um sje getið í skírteininu að breytist er ið- 

gjaldið verði fastákveðið, og sje það minst 149/ 

Um a. og b. Tjörusuða má ekki eiga sjer stað nær hús- 

um, dráttarbrautum eða birgðum, sem eru cldfimar, en lö m. 

   0: 

14. Trjesmidahus, sem eru rekin sem sjålfstæd idnadar- 

grein og einungis notað handafli (beykirar, rennismiðir, trjc- 

smiðir): 

Viðbót við alment gjald: 1/,ð/,, fyrir hvern vinnumann, 

sem vinnur á vinnustofunni eða fyrir hvern renni- eða hefilbekk. 

Ef límofn er á vinnustofunni og kynt er undir honum, 

bætist við 19, fyrir hvern ofn, og fyrir framan ofnhurðina sje 

kassi úr málmi, er sje að minsta kosti 50 em. á hæð, og sje 

hann þannig áfastur ofninum að allar glæður og eldur úr hon- 

um detti í kassann. 

Skildagi er þessi: 

Það er gjört að skilyrði: 

að bannað sje með uppfestum auglýsingum að reykja tóbak 

eða fara um með óbyrgt ljós, 

að ekkert timbur sje látið liggja eða hanga eða sje sett til 
þerris nær límofni eða öðrum eldstæðum en svo, að Í m. 

(um 3 fet) sje á milli. Sama er um trjespæni og annað 

smælki, 

að trjespænir og smáspitnarusl sje að lokinni vinnu flutt úr 

vinnustofunni á óhultan stað, þar sem engin sjerstök eld- 

hætta getur af því stafað, og sje staðurinn vandlega aflæst- 

ur, svo að óviðkomandi menn komist þar eigi inn, 

II. III.
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16. jan. að hlýtt sje að öðru leyti stranglega þeim reglum, er lög eða 
yfirvöld setja um una trjesmiðahús. 

15. Tnjesmíðahús með vjelum, Stjórn fjelagsins ákveður 
í hvert skifti iðsjaldið eftir þeim upplýsingum og gögnum, sem 
hún telur nauðsynleg til að dæma um áhættuna. 

Til bráðabirgða greiðist iðgjald, sem getið sje um í skir- 

teininu að breytist þesar iðgjaldið verði fast ákveðið og sje 
það minst. . 

Smitadkvædi: Et iðgjaldið er ákveðið minst 
reiknast sama iðgjald fyrir sjerhvert hús (eða vörubirgðir) ef 
það er að nokkru leyti nær en 20 m. 

16. Veitingastaðir (matsala og katfihús): 
a. Án leikhúss - 

b. Með leikhúsi án leiksviðaljósa . 

ct. Með leikhúsi með leiksviðaljósum . 

Fyrir leiksýningar um stunarsakir, sjá leikhús, 

4. Verksmiðjur, þar sem notað er vatnsafl, gufuafli cða 
aðrar aflvjelar, sem eru meira en 9 hestöfl: 

a. Þegar vátryggingarupphæðin að húsinu meðtöldu nær ekki 

25000 krónum, reiknast gjaldið minst . 
b. Þegar vátrvggingarupphæðin, að húsinu meðtöldu, er 25000 

krónur eða hærri, verður iðgjaldið í hverju sjerstöku til- 
felli ákveðið af stjórn fjelagsins ettir þeim upplýsingum og 
gögnum um eldshættuna, sem fyrir heudi eru. En til 

bráðabirgða skal greiða iðsjald, er tekið sje fram um í 

skírteininn að þe verði, er íðgjaldið er lastákveðið, er 

nemi . 

NB. Ef unnið. er timbur | i verksmidjunni, er þó iðsjald, 
sem greiðast verður fyrir þetta, reiknað, ef það er hærra en 

hið ofantalda. 

Smitaákvæði við b.: 

Verði iðgjaldið ákveðið minst. . 

er sama iðgjald reiknað fyrir hvert það hús (eða birgðir), s sein 
að öllu eða einhverju leyti eru nær en 20 m. 

Ath. Ef trjesmíðavinna er unnin, gilda þó smitaákvæð- 
in, sem talin eru við trjesmíða verkstæði. 

Skildagi er þessi: 
1. 1 gufuketilsklefum eða mjög nærri gufukötlum, ofnum, 

reyk- eða guwuleiðstum má eigi hafa eldfima hluti. Leiðsl- 

vo
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ur fyrir ókælda gufu, s Þigi eru einangraðar verða að 

vera i 5 sm. (um 2 þml. j : å vidum a. m. k., 

nema asbestplata sje milli le nar og vidanna þeim til 

hlifdar. 

Vid eldstædin 

å til eins dags i 

Þegar glæður, gjall, aska eða 

inn út úr eldstæðum, 

lega örugg ílé 

    

i en þörf er 

  

úrgangur er tek- 

  

% 
láta það í fullkom- 

eða slökkva þegar 

síðan út úr húsinu á óhultan 

    

lát úr 

rækilega í þvi og flytja 

stað. 

  

Eldfimir hlutir, sem þí ru við fr lan hita, 

mega eigi vera nær hitunaríærum, hitalei iÍpum eða 

  

   
    

  

    
   

  

   

   

hitaleiðslugöngum en svo, að Í m. (um 1!/, al) sje á milli 

upp å vid og 0,6 m. (um 1 al.) til hl eigi nær 

eldstæði en svo, að Í m. (un 

á við og til hliðanna. svo 

hitaleiðslupípum og hitaleiðslug 
al) hæð a. m. k. hafa þannig 

sje um, að þeir hlutir, s 

niður á pípur eða leiðslur, ; 

a. Log, sem höfð er til 
fimu efni en svo, að Í 

ef hið eldfima ofni er upp vfirl 

(um 1 fet) 

bæði upp 

unafærum, 

metra (um Í 

  

     
    

    
       
    

    
    

  

er sje 

  

1 færa må ur 

efni, að hætta 

Lampa 

má 

einun ; 

utan verksmiðjunnar, 

ingarvökvum fara fram úr 

þær í sjerstöku húsi. Til vet 

og birgðahúsum kuð ljósker í 

vírumgjörð. 

b. Sje raflýsing notuð skal 
Aldrei má hengja n 

taugar. —Hreifanleg 

hnútum eða þvíuml. 

  

ðan í veggfastar 

r 1 kki stytta með 

,„ eigi heldur vefja þeim utan 

   

  

þa
n 

og
 hn
 EN 
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16. jan. um nagla, króka eða aðra rafleiðandi hluti nje utan 

um eldfima hluti. Glóðalampar mega eigi geta suortið 

hluti, er kviknað getur í Á bogalömpum skal vera 

hentugur útbúnaður til að koma í veg fyrir að gló- 

andi kola-agnir, sem niður falla, verði að meini. 

Sjerstakan útbúnað skal hafa til hlífðar hreifanleg- 

um taugum, ef hætta er á, að þær verði fyrir harð- 

hnjaski. 

Á vasalömpum skal vera vírnet til hlifðar, eða 
aukagler. 

Sjerfróðir menn skulu að jafnaði einusinni á ári 

minst athuga rafmagnsútbúnaðinn. 

Til vara má einungis hafa til lýsingar olíulampa 
í lokuðum ljóskerum. 

Fægigögn. 
Þráðskúfa, tuskur, hamprudda og þvíuml., sem notað hef- 

ir verið til að þurka eða fægja vjelahluti, skal brenna á 

hverju kvöldi, eða geyma á óhultum stað, þar sem ekkert 

mein getur hlotist af, þótt í því kvikni. 

Úrgangur. 
Eldfiman úrgang skal einu sinni á dag a. m. k. og jafnan 

eftir vinnutíma hreinsa burt úr vinnustofunum og flytja á 

óhultan stað eða geyma á þann hátt, sem yfirvöld fyrir 

skipa. 

Umbúðaefni. 

Sjerlega eldfima hluti, sem hafðir eru til umbúða og fyll: 

ingar, svo sem hálm, hey, hamprudda, spónull og þess- 

konar, skal geyma í sjerstöku herbergi, og má ekki hafa 

meira af því á vinnustofunum en þörf er á til eins dags í 

mesta lagi. 

Tóbaksreyking. 
Tóbaksreyking er bönnuð nema á skrifstofum og íveruher- 
bergjum. 

i8. Verslun og sjerhver önnur kaupmenskustarfræksla: 

Þegar: 

a. Í sölubúðum er slökkvitól, sem fjelagið tekur gilt og 

því er ávalt haldið í notfæru standi. 

IL. II. 

ce
 

in



He»
 

wo
 

b. eldstædi og reykháfar eru þar að auki gjörðir sam- 

kvæmt ákvæðum laga um brunamál 22. nóvbr. 1907, 

sjá 4. gr. 

2. Annars FR EEEEEEEEDEEEREEDEEDEERDEEER 

3. Vörugeymsluhús, sem í eru geymdar einungis útflutnings- 

vörur, og liggja minst 60 m. frá næstu húsum og hafa þar 

að auki ekkert eldstæði 

4. Íshús, sjá þau. 
Um 1—3, Sjerstakur skildagi: 

Það skilyrði er sett, að vátrygður haldi verslunarbæk- 

ur þær, sem fyrirskipaðar eru í lögum 11. júlí 1911. Skulu 

bækurnar geymdar svo, að auðvelt sje að bjarga þeim, ef bruni 

kemur upp. Utan starftímans skulu bækurnar geymdar í eld- 

traustum skáp, ef til er, en ella í svefnherbergi verslunarstjór- 

ans eða verslunarþjónsins. 

Um {—2. Sjerstakur skildagi: 

Banna skal með uppfestum auglýsingum í verslunar- 

i 
3: 

húsunum að bera þar um óbyrgt ljós. Gildi vátryggingarinnar 

er bundið því skilyrði, að eigi sjeu á verslunarbúinu meiri 

birgðir af hreinsaðri steinolíu en 10 tnr., og eigi meira en 40 

lítrar af nafta, gasólíni og áþekkum óhreinsuðum vökvum, er 

hæglega kviknar í. 

Sjeu birgðirnar stærri en þetta, fellur skildaginn burtu, 

en iðgjaldið fyrir allar byggingarnar er reiknað sem fyrir 

„Birgðir< o. s. frv. 

Um 3. Sjerstakur skildagi: 
Banna skal með uppfestum auglýsingum í varningshús- 

um að reykja þar tóbak eða fara um með óbyrgt ljós. 

Aths. 1. Það hækkar ekki iðgjöldin, þó í húsunum sje 

beykis- eða trjesmíða verkstæði, sem rekin eru með handafli og 

2 menn starfa þar. Fyrir hvern starfandi mann þar yfir er 

rciknað 1/ð/,„ aukagjald fyrir alt húsið. 

Aths. 2. Þegar unnið er að trjesmíðum með vjelum 

reiknast iðgjaldið fyrir alt húsið sem ákveðið er fyrir þessa 

atvinnutegund. 

19. Vörubirgðir utan húss á óby væði (að undan- 

teknu steinolíu og öðrum eldfimum efnum, ásamt timbri). 

1. Ef minst 30 m. óbygt svæði er milli þeirra og næstu húsa 

eða annara birgða 690. 

2. Ef fjarlægð er minni: Sama id 

eða birgðir, þó minst 69/. 

  

sem fyrir næsta hús 

  

I II. II 

23/, 61/4 81/4 

3 7 9 

23/1, bl, 81/4 

1917 

16. jan.
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16. jan. 

Hjelagsins telur viðunandi, geta 

gjaldanna. Slíkt verður að ger- 

sveitarstjórn á hverjum stað. 

Á slöðum, sem vanrækt 

— Fjelagið getur tekið 

   

  

   
búnað í svo góðu lagi, sem fr amk væmdars 

vænst að fá samning við fjela 

ast með sjerstökum sarnningi við bajarstj 

Ennfremur getur fjela 

er að fullnægja ákvæðum laga 

hærri iðgjöld fyrir lausafje en fyrir 

  

1 S : 

hækkad i 

85,          

    

aldataxti hafa gildi frá 1. janúar 1917. 
0. 

Flokkunarreglur þessar og 

Þær skulu endurskoðaðar fy 
     

1 Uu 

  

s 
Í stjórnarráði Í Íslands, 16. janúar 1917. 

w 
pt Sigurður Jó nissan. 

Jon Hermannsson 

„3 Hafnarreglugjörð 
fyrir Eskífjarðarkauptún, 

  

gefið út svofelda hafnar reglu- Stjórnarráð Islands hefir 10. fe 

sl samkvæmt lögum nr. 62 frá gjörð fyrir Eskifjarðarkauptún 
10. nóv. 1905. 

  

IT. Hafnargjöld, 

stur um), sem .… sesinst å Eski- 

i Skeleyr , hvort sem þau 

ll sem hjer segir: 

1 " með talin skip, 

konar ívarafla sem er milli 

st alls farmrúmsins í fyrsta sinn á 

Öll skip (að undanteknum þeim, er 

fjarðarhöfn, fyrir innan beina línu, dregna 
kasta akkeri eða EES við br ju, sk 

a. Veiðiskip, síldveiðas 
x er mestmegnis cða 

landa), skulu gjalda 5 

    

   

    

   

  

g
e



      

útlöndum á því sat 

komi það oftar 

aðra höfn á Íslandi 

anteknu fyrsta s 

gjald á Eskifirði. 

b. Strandferðaski 

fyrsta skifti á 

af hverri smálest. 

    

Gjaldið skal og greiða 

eða því um líks 

ll. 

Undanþegin eru hafn 
1. Öll herskip og skemtiski 

2. Öll skip danskra þeg 

þau afferma ekki nje 

3. Skip, er leita hafnar 

verið fluttur, ef þau 

Seglfestu má ekki ka 

Gjöld þau, 
fjarðarkauptúns, og 

inni og mannvirkjum, 

Hreppsnefnd 

umsjón með, að reglugjör 

stjórna honum með umsj 

sjóðnum til umræddra fram 

     

  

hvernig hann skuli ávaxta, enda 

eignum hreppsfjelagsins. Reiknins 

unum og endurskoðast og 

  

   

                  

1917 

þau koma beint frá útlönd- 5 

íkt skip oftar beint frá 10. febr. 
x 

  

hvert greida hid sama gjald, en 

i fyrst á einhverja 

ar hvert sinn, ad und- 

ra af ri smålest sem hafnar- 

i una á Ísl ,„ skulu, þá er þau í 
        

    

hafnargjald 5 aura 

" oftar á sama ári. 

ísreks sakir, storms 

        

   

    

  

ndir ströndum Íslands, ef 

oeirra og útgerð snertir. 

  

hafnarnefnd. 

  

í hafnarsjóð Eski- 

Sra umbætur á höfn-     

alnarnefnd til að hafa 

in til hafnarsjóðs og 

psnefndin veitir fje úr 

arnefndar, og ákveður 

stæðu hans eins og öðrum 

; skulu fylgja sveitarsjóðsreikning= 
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5 V. Hegningarákvæði o. fl. 

10. febr. 

Brot á móti reglugjörð þessari varða sektum alt að 400 kr. og fer um 

mál útaf þeim sem önnur lögreglumál. Sektirnar renna í hafnarsjóð Eskifjarð- 

arkauptúns. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. júlí 1917 og skal endurskoðuð fyrir 1. 

janúar 1926. 

I stjórnarráði Íslands, 10. febrúar 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson, 

6 Reglugjörð 
17. febr. 

um ákvörðun sjerstaks tímareiknings. 

Samkvæmt heimild í lögum 16. febrúar 1917 eru hjermeð sett eftirfarandi 

ákvæði um sjerstakan tímareikning. 

Fyrir tímabilið frá 20. febrúar til 20. október 1917 skal hafa sjerstakan 

tímareikning, þannig að klukkan verði færð fram um 1 klukkustund frá svo- 

nefndum íslenskum meðaltíma, og verði 1 klukkustund og 28 mínútum á undan 

miðtíma Reykjavíkur. Þetta kemur til framkvæmda þannig, að þriðjdagurinn 20. 

febrúar byrjar 19. febrúar kl. 11 að kveldi eftir íslenskum meðaltíma, og 20. októ- 

ber endar einni klukkustund eftir miðnætti samkvæmt tímareikningi þeim, sem 
ákveðinn er með þessari reglugjörð. 

Dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins 17. febrúar 1917. 

Jón Magnusson. 
  

G. Sveinbjörnsson. 
   



Reglugjörð 

um notkun mjölvöru og um sölu á landssjóðs sykri. 

Samkvæmt lögum Í. febrúar 1917, um heimild fyrir landsstjórnina til 

ýmsra ráðstafana út af Norðurálfuófriðnum, eru sett eftirfarandi ákvæði. 

gr gr. i. 

Rúgmjöl mega bakarar ekki nota til brauða nema blanda það að einum fjórða 

hluta með maismjöli. Ekki mega heldur aðrir gera brauð úr rúgmjöli til sölu, 

nema það sje blandað maismjöli eins og á undan greinir. 

} 
ed pt. 

Hveiti mega bakarar aðeins nota til að baka súrbrauð, franskbrauð, vana- 

legar tvibökur og algengar bollur. Ekki mega heldur aðrir nota hveiti til bakst- 

urs til sölu, annars en þess, er að framan getur. 

>. ET. 

Bannað er að nota rúg og rúgmjöl, hveiti og haframjöl til skepnufóðurs. 

4. gr. 

Bakstur þann, sem bannaður er í reglugjörð þessari, en gerður hefir verið 

áður en hún öðlaðist gildi, má þó selja eftir að hún gekk í gildi, en ekki hærra 

verði en áður. 

  

Sykur þann, sem landsstjórnin útvegar og selur kaupmönnum eða fjelög 

um til útsölu til almennings eða fjelagsmanna, mega þeir eða þau aðeins selja út 

aftur gegn afhendingu sykurseðla og með því verði, sem stjórnarráðið hefir 

ákveðið. Bæjarstjórn útbýtir sykurseðlum til almennings og setur nánari ákvæði 

því viðvíkjandi með samþykki ð råd 
Sykursedla på, sem seljendur 

geyma og afhenda, þegar krafist er, 
. 

heimta þá inn. 

  

t 

  

  

      

sins taka á móti, er þeim skylt að 

sem bæjarstjórn setur til þess að 

Kaupmenn og fjelög, sem sykurinn selja almenningi eða fjelagsmönnum, 

mega ekki binda söluna neinum öðrum skilyrðum en þeim, sem á undan greinir. 

1917 

7 

17. febr.
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7 6. er. 
17. febr. 

3rot á mót 

og fer um mál úta 

ða sektum alt að 500 kr. 

      

    

    

  

Reglugjörð þe 
fjarðarkaupstað. Með au: 

gildi fyrir aðra kaupstaði 

störf, sem bæjarstjórnum 

Þetta birtist öllum 

  

kjavíkurkaupstað og Hafnar- 

íðið látið reglugjörðina öðlast 
2 

annast þá sveitarstjórn þau 

    sem hlut eiga að máli. 

17. februar 1917, 

  

Jon Hermannsson. 

8 
20. febr. 

     

    
um breyting á 

fiskiveiðar á 

samb ki atridi, er snerta 

íífuði In nótorbátum, sem 

ekki eru stærri en nemi 15 smálestum, í Vestmannaeyjasýslu. 

    

í. grein hlj 

Frá 1. 

má eigi fara 

þess mánaðar kl. í e. h. 

Frá 1. til 31. janúar 1 eigi fara til áskjar fyr en kl. 5 f. h. Frá 1. 
til 15. febrúar að báðum ] ; Frå 15. februar til loka 

sama mánaðar kl. 4 f. h. dögum meðtöldum kl. 

báðum dögum meðtöldum. 

h. og frá 1. april til loka 

    

   

  

dl



ag 1917 

31/, f. h. Frá 15. mars til loka þess mánaðar kl. 3 f. h. Frá 1. til 15. aprílað 8 
báðum dögum meðtöldum k!. 2. f. h. og frá 15. april til loka sama mánaður eigi 20. febr. 

fyr en kl. 12 á miðnætti. 

Samþykt þessi, sem samin er og samþykt samkvæmt lögum nr. 18, 14. 

des. 1877, um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum, lögum nr. 

53, 10. nóv. 1905, lögum nr. 28, 11. júlí 1911 og lögum nr. 27, 22. okt. 1912, 

um viðauka við og breyting á fyrstnefndum lögum, er hjermeð staðfest til að öðlast 

gildi 1. april 1917 og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 20. febrúar 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson 

Reglugjörð 9 
1. mars 

um útflutningsbaun á ýmsum vörum. 

Smkvæmt lögum Í. febrúar 1917, ur heimild fyrir landsstjórnina til ýmsra 

ráðstafana útaf Norðurálfuófriðnum, eru hjermeð sett eftirfarandi ákvæði. 

Í. gr. 
% 

Bannað er að flytja út úr landinu eða selja úr landinu allar aðfluttar 

nauðsynjavörur, svo sem matvæli, veiðarfæri, salt, kol, steinolíu o. s. frv. 

Ennfremur er bannað að flytja út úr landinu eða selja úr landinu smjör, 

sem framleitt er hjer á landi. 

Þó er heimilt að birgja upp skip, sem sigla frá Íslandi, til næstu erlendr- 

ar hafnar, sem það ætlar að koma á.
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9 2. gr. 
1. mars . . , sm 1 enn 

Brot gegn fyrirmælum 1. gr. varða sektum frá 500 til 5000 kr., og auk 
þess skulu hinar afhentu vörur teknar aftur. Fer um mál útaf brotum þessum 
sem um almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi þegar í stað og fellur jafnframt úr gildi reglu- 

gjörð 6. ágúst 1914, um ráðstafanir til að tryggja landið gegn hættu, sem stafað 

geti af ófriði í Norðurálfu, samkvæmt lögum 1. ágúst 1914. 

Þetta birtist öllum þeim til eftirbreytni sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Islands, 1. mars 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson. 
  

16 Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir sMinningarsjóð Halldórs 
22. mars Jónassonar, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra Íslands 

22, mars 1917. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
„Minningarsjóðs Halldórs Jónassonar.“ 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Minningarsjóður Halldórs Jónassonar. Stofnfje hans 
er kr. 800.00.



e
r
 

ju
nk
 

2. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í sAðaldeild söfnunarsjóðs Íslands<. Sjóðurinn tekur 

á móti frjálsum gjöfum, og skulu þær lagðar við höfuðstólinn. 

ð. ST. 

Vextir sjóðsins skulu lagðir við höfuðstólinn óskertir. Þangað til hann er 

orðinn kr. 5000. Úr því má verja í vaxtanna samkvæmt 4. gr. Þogar 

hann er orðinn 10000 kr. má verja ?/, vaxtanna eftir sömu grein, en þegar hann 

hefir náð 15000 kr. má verja */. vaxtanna á sama hátt. Hitt annað af vöxtun- 

um skal ætið leggja við höfuðstólinn. Ef eigi þarf að taka til sjóðsins eitt eða 

fleiri reikningsár, leggjast vextirnir óskertir við höfuðstólinn. 

hel 
   

4 4. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn svo stór, að það má fara að nota vextina, þá 

skal þeim varið til styrktar fátækum nemendum Gagnfræðaskólans á Akureyri, 

sem missa heilsuna og þurfa að leita læknishjálpar. Skulu þeir þá sitja fyrir, 

sem þurfa að leita hennar út fyrir Akureyri, til Reykjavíkur, Vífilsstað eða útlanda. 

Þegar sjóðurinn hefir náð 15000 kr. og ekki er þörf á öllum vöxtunum 

til sjúkrastyrks, hafa umráðamenn sjóðsins heimild til að breyta skipulagsskránni 

þannig, að nokkru af vöxtunum sje varið til styrktar fátækum og efnilegum nem- 

endum Gagnfræðaskólans til framhaldsnáms í náttúrufræði og eðlisfræði, þó má 

enginn njóta þess styrks lengur en þrjú ár. 

Umráðamenn sjóðsins sjeu: Skólameistari Gagnfræðaskólans á Akureyri, 

bæjarfógeti og sóknarprestur Akureyrar. Ef þörf gjörist, mega þeir breyta skipu- 

lagsskrá hans þegar hann er orðinn fullar 15000 kr. (sbr. 4. gr.). 

6. gr. 

Þeir sem vilja verða styrks aðnjótandi af sjóðnum, skulu sækja um það 

skriflega til umráðamanna hans, og skulu skólameistari og kennarar skólans gefa 

meðmæli sín með styrkbeiðninni. 

Akureyri, 23. október 1915. 

Oddur Jónasson. Jónas Jónasson. Friðrik Jónasson. 

Stefán S. Jónasson. 

1917 

10 
22. mars
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11 . 

2, mars Reglugjård 

um notkun bryggjunnar í Steinsvör á Skipaskaga. 

Stjórnarráð Íslands hefir 24. mars 1917 gefið út svofelda reglugjörð um 

notkun bryggjunnar í Steiusvör á Skipaskaga, samkvæmt lögum nr. 62 frá 10. 

nóvember 1905. 

tn
 

1. gr. 

Bryggjan er í umsjón hreppsnefndarinnar í Ytra-Akraneshreppi. Hún 

hefir sjerstakan reikning, sem miðast við almanaksár og sje endurskoðaður og 

úrskurðaður af sömu mönnum og reikningur hreppsins. Hreppsnefndin innheimtir 

eða lætur innheimta gjöld fyrir notkun bryggjunnar samkvæmt reglugjörð þess- 
ari og gerir reikningsskil fyrir þeim, gegn 5 9/, innheimtulaunum. Ársreikning- 

ur 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. af hverjum hlut yfir vertíð hverja af öllum bátum, sem hafa fisk- 

afgreiðslu við bryggjuna . 2... 1 króna 

Gjaldið greiðist af óskiftum afla og skal formaður annast um 

greiðslu þess. 

fyrir hver 100 kilógrömm af kolum og saltfiski, sem flutt eru að F 

henni eða frá a eee... aurar 

c. fyrir hverja tunnu salts 0. — 

d. fyrir hvern teningsmeter af timbri 2... 10 — 

e. fyrir hvern stórgrip 2 215 — 

f. fyrir hverja sauðkind „sn —



or
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g. fyrir hvern heykapal . . .. 3 aurar 11 

h. fyrir hvert stykki (collo) af öðrum flutningi . .. 2 -— 24, mars 

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 móttakendur eða sendendur, greiði formaður gjaldið. Gjöldin má 

taka lögtaki. 
Hreppsnefndin má se    

  

vo um við kaupsýslanir og einstaka menn, að 

  

þeir greiði tiltekna upphæð fyr bryggjunnar, Í stað lögákveðins 

gjalds í hvert skifti. 

4. g1 

   
   

    

Flutningur má ekki liggja á bi 

an fisk, sem lagður er á ha á 

henni án tafar. Að öðru leyti e 
unum þeim, er hreppsnefnd og h 

læti á henni. 

ni lengur en nauðsyn krefur. Nýj- 

ja þar, heldur skal flytja hann af 

' aðrir háðir ákvörð- 

Þegar byggingarskuld bryggjunnar er að fullu lokin, gerir hreppsnefndin 

tillögur um, hvort lækka ili gjöld fyrir notkun hennar. 

  

Brot gegn reglugjörð þ 

renna í hafnarsjóð verslunar: 

um skal farið sem almenn lög 

4. gr.) varða sektum alt að 30 krónum, er 

<ipaskaga. Með mál útaf slíkum brot- 

  

   

    

Reglugjörð þessi öðlast gildi 12, maí 1917 og skal endurskoðuð fyrir 1. 

janúar 1926. 

Í stjórnarráði Íslands, 24. mars 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson, 

 



1917 

12 
31. mars Auglýsing 

um skifting mála milli deilda stjórnarráðs Íslands. 

Samkvæmt 1. gr. laga 2. janúar þ. á, um breyting á lögum nr 17, 3. 

október 1903, um aðra skipun á æðstu umboðsstjórn Íslands, og eftir þegnlegum 

tillögum stjórnarráðsins hefir Hans hátign konunginum þann 12. 'ebr. þ.á. allra- 

mildilegast þóknast að kveða á um skifting mála milli deilda stjórnarráðsins eins 

og hjer segir: 

Deildir stjórnarráðsins skulu vera þrjár, og eru þær lagðar undir sinn 

ráðherrann hver. 

I. Deild. 

Dóms og kirkjumáladeild. 

Undir þessa deild eru lögð dómsmál, lögreglustjórn, þarmeð talin strand- 

mál, veiting rjettarfarslegra leyfisbrjefa, yfirumsjón hegningarhússins og fangahús- 

, ertfða-, persónu- og eignarrjettarmál, heil- 

k 

  

Ð 

enslumál nema búnaðarskólamál; 
anna; klerka- og kirkjumál; ættar-, 

brigðismál, þarmeð talin yfirsetukvennamál; 

alþingiskosningar og útgáfa Stjórnartiðindanna. 

II. Deild. 

Atfvinnu- og samgöngumáladeild. 

Undir þessa deild eru lögð öll atvinnumál, svo sem fiskiveiðar, landbún- 

aður, verslun, iðnaður og einkarjettarleyfi; bankar og sparisjóðir; samgöngumál 

öll, vegamál, póstmál, síma- og hraðskeytamál; dýralæknar; sveitarstjórnarmál ; 

þjóðjarðir. 

   

III. Deild. 

Fjårmåladeild. 

Hjerundir eru lögð fjármál landsins, skatta- og tollmál, hin umboðslega end- 

urskoðun; embættisveð; eftirlaunamál; yfirumsjón mælingar og skrásetningar skipa.
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Við hlið fjármáladeildar starfar hagstofan sem sjerstök stofnun, og stend- 12 

ur hún beint undir þeim ráðherra, sem fer með fjármálin. 31. mars 

Forseti ráðuneytisins er formaður bankaráðs Íslandsbanka. 

Þetta er hjermeð gjört heyrinkunnugt. 

Í stjórnarráði Ís'ands, 8í. mars 1917. 

7 á P 

Jón Magnússon. 

G. Sveinbjörnsson. 

Sy Et á Eg 

Reglugjörð 13 "O 11. april 

um aðfutta kornvöru og smjörlíki. 

Samkvæmt heimild í lögum 1. febrúar 1917, um heimild fyrir lands- 

stjórnina til ýmsra ráðstafana útaf Norðurálfuófriðnum, eru hjermeð sett eitir- 

farandi ákvæði: 

Allan rug, rúgmjöl, hveiti, maís, maísmjöl, bankabygg, hrísgrjón, völsuð 

hafragrjón, haframjöl og smjörlíki, sem til landsins er flutt hjer eftir, tekur lands- 

stjórnin til umráða og setur reglur um sölu á vörunum og ráðstöfun á þeim að 

öðru leyti. 

  Þeim, sem fá eða von eiga á slíkum vörum frá öðrum löndum, ber í 

tækan tíma að senda stjórnarráðinu tilkynningu um það, svo það geti gjört þær 

ráðstafanir viðvíkjandi vörunum, sem við þykir eiga í hvert skifti. Í tilkynn- 

ingunni skal nákvæmlega tiltaka vörutegundirnar og vörumagnið. 

   yn
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13 3. ør. 

    

11. april . i FF : ER 4 |. … i, . ss 
Lögreglustjórum ber að brýna fyrir skipstjórum og afgreidslumånnum 

skipa, sem flytja hingað vörur þær, er getur í 1. gr., að eigi megi afhenda 

slíkar vörur móttakendum fyr en stjórnarráðið hefir gjört ráðstafanir viðvíkjandi 
þeim í þá átt, er að framan greinir. 

d. gr. 

Brot á móti ákvæðum reglugerðar þe ar varða sektum alt að 5000 kr. 
og fer um mál útaf þeim sem um önnur lögreglumál. 

5. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 1í. apríl 1917. 

= „ 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson. 

14 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Styrktarsjóð Kristjáns Jónssonat 
18. aprillæknis<, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra Íslands 

18, apríl 1917. 

Skipulagsskráin er þannig: 

skipulagsskrá 
fyrir Styrktarsjóð Kristjáns Jónssonar læknis. 22 

Í. gr. 

Sjóðurinn heir >$tyrktarsjóður Kristjáns Jónssenar læknis.



2. gr. 

  

Sjóðurinn er stofnaður með gjöfum að uppbæð kr. 5559,00 — fimm þús- 

und fimm hundruð fimmtíu og níu krónur — og er tengdur við nafn Kristjáns 

Jónssonar læknis, sem fæddur var að Stóra-Ármóti í Árnessýslu 14. nóvember 

1862, en andaðist í Clinton U. S. A. 26. febrúar 1910, og eru gefendur vinir hans 

i Vesturheimi. 

  

Þeim hluta vaxta, sem úthlutað verður, skal varið til hjálpar þurfandi 

sjúklingum, sem leita sjer heilsubótar við hinn væntanlega spítala Íslands, og fer 

þarum á þessa leið: á næsta ári og uns Landsspítalinn tekur til starfa má verja 
alt að einum þriðja hluta af vöxtum höfuðstólsins til hjálpar þurfandi sjúklingum 

við spítalann í Landakoti, en er Landsspítali Íslands er tekinn til starfa, má verja 

alt að fjórum fimtu hlutum vaxta til hjálpar þurfandi sjúklingum þar. Þeim hluta 

vaxta, sem ekki verður úthlutað, skal bætt við höfuðstólinn, uns hann er orðinn 

að upphæð tíu þúsund krónur, og má hann aldrei skerða. En er sjóðurinn hefir 

náð því að verða tíu þúsund krónur, má verja alt að fimm sjöttu hlutum vaxta 

til hjálpar eins og áður segir. 

   

   

{ 

  

Sjóðurinn skal vera undir umsjón landsstjórnarinnar, sem sjái um tryggi- Á. 

lega varðveislu og ávöxtun hans, en um ú thlut un á styrk annist í sameiningu Í. 

dómkirkjuprestur í Reykjavík og yfirlæknir Landsspítalans, en meðan styrkur 

verður veittur sjúklingum við spítalann í Landakoti, Guðmundur prófessor Magn- 

ússon meðan bans nýtur, en síðan tilnefnir 1. dómkirkjuprestur einhvern af 

læknum við spítalann í Landakoti. 

Reikningar sjóðsins skulu árlega birtir í Stjórnartiðindum. 

Á skipulagsskrá þessari skal leita konunglegrar staðfestingar. 

Reykjavík, 28. nóvember 1916. 

Fyrir hönd gefenda 

GG. Zoeqa, 

18. april
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15 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir > Minningarsjóð Kjartans prå- 
18. april fasts Einarssonar, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 

Íslands 18. apríl 1917. 
Skipulagsskráin er þannig: 

a og 

Skipulagsskrå 
fyrir Minningarsjóð Kjartans prófasts Einarssonar. 

1. gr. 

Sjóðurinn skal heita „Minningarsjóður Kjartans prófasts Einarssonar og er 
stofnaður af Vestur-Eyfellingum með kr. 450,00 — fjögur hundruð og fimmtíu 
krónum — hinn 1. jan. 1917. 

Sjóður þessi skal settur á vöxtu. Skal hann eigi skertur nje vextirnir, 
nje það, sem á annan hátt kann við hann að bætast, Íyr en ársvextirnir eru 
orðnir 100 krónur. Það ár má veita úr sjóðnum helming vaxtanna, en hinn 
helmingurinn leggist við höfuðstólinn. Úr því má jafnan árlega veita úr sjóðn- 
um kr. 50.00, þar til ársvextirnir eru orðnir 200 krónur. Þá má veita helming 
þeirra vaxta eða kr. 100,00 úr sjóðnum árlega, þar til vextirnir eru orðnir 300 
krónur. Síðan má jafnan eftir sömu reglu árlega veita úr sjóðnum helming vaxt- 
anna, er þeir standa á hundraði. Hinn hluti vaxtanna og vaxtavextir leggist 
jafnan við höfuðstólinn, er aldrei má skerða. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að auka alþýðumentun og andlega menningu í Vest- 
ur-Eyjafjallahreppi með þvi: 

1. að styðja efnilega unga menn í hreppnum til náms á æðri alþýðuskólum en 
barnaskólum, utanlands og innan, sjerstaklega á bændaskólum. 

2. að koma föstu skipulagi á barnaskóla hreppsins og bæta fyrirkomulag þeirra. 

4, gr. 

Stjórn sjóðsins hefir á hendi þriggja manna nefnd, og skulu eiga sæti Í 
henni oddviti hreppsnefndarinnar, formaður fræðslunefndar (eða skólanefndar) og 

” hreppstjóri hreppsins. Ennfremur kýs hreppsnefndin þrjá varamenn. Stjórnin 
gengst fyrir fjársöfnun til sjóðsins, ákveður allar styrkveitingar, semur reikning 
sjóðsins og leggur hann árlega fyrir hreppsnefnd til úrskurðar. Skal hann síðan 
fylgja hreppsreikningum til sýslunefndar. Stjórnin ber og sameiginlega ábyrgð 
á sjóðnum.



E
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5. gr. 15 

a 1 ep , , - . . . . . 18. april 
Styrk til framhaldsnáms má veita hverjum þeim ungum efnismanni, karli I 

eda konu, sem heimilisfastur er i Vestur-Eyjafjallahreppi og eigi er yngri en 16 

åra nje eldri en 25 åra. Þó skulu þeir sjerstaklega ganga fyrir við styrkveit- 

inguna, sem útlit er fyrir að taki sjer bústað í hreppnum að náminu loknu. Eng- 

inn má fá styrk úr sjóðnum oftar en þrisvar sinnum. 

Þau árin, sem enginn hlýtur st úr sjóðnum til framhaldsnáms, má 

verja fjenu til að bæta barnaskóla hreppsins eftir því sem stjórninni í samráði 

við kennara og fræðslunefnd (eða skólanefnd) virðist best við eiga. 

   

    

i: 

  

sr
 

     

  

6. gr. 

Sjodinn skal åvaxta i »Sofnunarsjodi Islands«. 

í. gr. 

A. skipulagsskrá þessari skal beiðast staðfestingar konungs. 

Holti undir Eyjafjöllum, 6. dag janúarmánaðar 1917. 

Jakob Q. Lárusson, Sigurður Olafsson, Magnús Sigurðsson. 

Reglugjörð 8 
um viðauka við reglngjörð 11, apríl 1917 um aðflutta 

kornvöru og smjörlíki. 

Samkvæmt heimild í lögum í. febrúar 1917, um heimild fyrir landsstjórn- 

na til ýmsra ráðstafana útaf Norðurálfuófriðnum, eru hjermeð sett eftirfarandi 

ákvæði. 

Fyrst um sinn þangað til öðruvísi verður ákveðið, má ekki selja smjörlíki 

nema eftir ráðstöfun hlutaðeigandi bæjarstjórnar eða sveitarstjórnar, sam setur 

reglur um söluna. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 18. apríl 1917. 

Sigurður Jónsson. 
Jón Hermannsson. 
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Reglugjörð 
um viðauka við reglugjörð 11. apríl 1917 um aðflutta 

kornvöru og smjörlíki. 

Samkvæmt heimild í lögum 1. febrúar 1917, um heimild fyrir landsstjóru- 

ina til ýmsra ráðstafana útaf Norðurálfuófriðnum, eru hjermeð sett eftirfarandi 

ákvæði. 

1. gr. 

Sýslumaður skal með aðstoð tveggja manna, sem sýslunefndarmenn kjósa 

til þess í nefnd með honum, hafa eftirlit með því, að kornvörur þær, sem getur 

um í 1. gr. reglugjörðar 11. april 19l'%, og til sýslufjelagsins flytjast, komi við 

útsölu á þeim þar til almennings sem jafnast niður eftir þörfum. 

2. gr. 

Til afnota í þessu skyni skal sýslumaður þegar þessar vörur koma utan- 

lands frá til kaupmanna eða kaupfjelaga í umdæminu, gjöra skrá yfir þær eftir 

skipsskjölum. Komi slíkar vörur frá öðrum innlendnm höfnum, ber skipstjóra 

eða afgreiðslumanni skipsins að senda sýslumanni skrá yfir þær. 

3. gr. 

Við úthlutun varanna skal jafnan fara eftir þeirri tilhögun, sem syslu- 

maður með ráði nefndarmanna ákveður, svo sem hve stóra skamta hvert heimili 

megi fá Í senn af hverri vöru og til hve langs tíma. 

4. gr. 

Rjett er að því svæði, sem áður hefir sótt verslun til ákveðins sölustaðar, 

sje áfram ætlaðar umræddar vörur, sem til þess sölustaðar flytjast, og skiftir það 

ekki máli, hvort svæðið er utan eða innan sýslufjelags þess, er sölustaðurinn er Í. 

ð. gr. 

Til þess að sýslumaður ásamt nefndarmönnum geti gjört tilætlaðar ráð- 

stafanir viðvíkjandi hjer um ræddum vörum, er hreppsnefndum gjört að skyldu 

að láta í tje þær skýrslur, er mál þetta varða, sem sýslumaður heimtar, og hafa 

þær framkvæmdir viðvíkjandi úthlutun á vörunum í hreppnum, sem sýslumaður 

ákveður með ráði nefndarmanna, þartil heyrir sjerstaklega að rannsaka vöru- 
forðann á heimilum í hreppnum, og eru húsfeður skyldir, ef hreppsnefnd krefst 

þess, að gefa sannar skýrslur um hann. 

6. gr. 

Sýslumönnum ber með aðstoð nefndarmanna að hafa vakandi auga á
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kornvörubirgðum í umdæminu, svo að landsstjórnin, hvenær sem er, geti fengi 17 

upplýsingar um, hve miklar þær sjeu og hve lengi pær muni endast, og må i 18. april 

bvi efni mida vid, ad hver madu fi til jafnaðar alt að 150 kilógrömm af 

kornmat á ári, og telst þar til auk þeirra, sem getur i 1. gr. reglugjörð- 

i frv. Nú fær sýslumaí um 

þá rjett að hann rann 

        

   

      

Ætlast er til þess, að samvinna sje milli sýslumanna innbyrðis í þeim 

málum, sem ræðir um Í reglugjörð þessari, og varða sýslufjelagið í öðrum sýslu- 

fjelögum. 

Þegar beðið er um á kol mvörum af forða landsstjórnarinnar, er 

rjett að pöntunin komi frá sýslum enda haf 

þörfina, samkvæmt því er að framan greinir, og skýri nánara frá henni í beiðninni. 

  

hann áður rannsakað vöru- 

      

Kostnaður, sem sýslumaður 

gjörð þessari, svo og þóknun fyrir störf 

eftir nánari ákvörðun s ari 

sýslusjóði eftir úrskurði sýslunefndar. Sjerstaklegan kostnað við vörusölu Í 

hreppnum, svo sem útgáfu vöruseðla í kauptúnum, greiðir hreppssjóður. 

      

Reglugjörð þessi öðlast þegar 

hlut eiga að máli 1 
Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, mw Do E 

Í stjórnarráði Íslands, 21 apríl 1917 

Jón Hermannsson, 
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Reglugjörð 
um viðauka við reglugjörð 11. apríl 1917 um aðflutta kornvöru 

on
e 

og smjörlíki 

Samkvæmt heimild í lögum 1. febrúar 1917, um heimild fyrir lands- 
stjórnina til ýmsra ráðstafana útaf Norðurálfuófriðnum, eru hjermeð sett eftir. 
farandi ákvæði. 

1. gr. 

Framkvæmdarstjóri bæjarstjórna í kaupstöðum (borgarstjóri, bæjarstjóri 
eða bæjarfógeti) skal með aðstoð tveggja til þriggja manna, sem bæjarstjórn 
kýs, hafa eftirlit með því, að kornvörur þær, sem getur um í 1. gr. reglugjörð- 
ar 11. april 1917, og til kaupstaðarins flytjast, gangi að tiltölulegum hluta til 
neyslu í kaupstaðnum, og að þær vörur sem kaupstaðnum eru ætlaðar, komi við 
útsölu á þeim þar til almennings sem jafnast niður eftir þörfum. Nefndarmenn- 

di ina má kjósa úr flokki bæjarfulltrúanna eða utan bæjarstjórnar. 

  

Í þessu skyni skal bæjarfógeti, borgarstjóri eðs bæjarstjóri, eftir því sem 
við á, afla sjer vitneskju um slíkar vörur, sem til kaupstaðarins flytjast. Þá er 
þessar vörur koma til 'kj avíkurkaupstaðar utanlands frá til kaupmanna og 
kaupfjelaga þar, skal bæja arfógeti þegar er hann hefir fengið skipsskjölin, gjöra í 
framangreindu skyni skrá yfir þær eftir skipsskjölunum og senda skrá þessa til 
borgarstjóra sem fyrst. Ef slíkar vörur skyldu koma frá öðrum innlendum höfn- 
um til tjeðs kaupstaðar, ber skipstjó Ta eða algreiðslumanni skipsins að afhenda 
bæjarfógeta áleiðis til borgarstjóra skrá yfir þær. Í öðrum kaupstöðum, þar sem 
framkvæmdarstjóri bæjarstjórnar er einnig bæjarfógeti, má í framangreindum til- 
gangi nota skrár þær, er getur í 2. gr. reglugjörðar 21. april 1917. Nú koma 
vörur þær, er hjer um ræðir, landleiðis til kaupstaðar og eru ætlaðar þar til sölu, 
ber þá viðtakanda að senda bæjarfógeta tafarlaust tilkynningu um þær. 

Ax 
>N í 

T 

    

   

Nú flytjast til kaupstaðar utanlands eða innanlands að slíkar vörur og 
eru ætlaðar til sölu þaðan jafnfraut cða eingöngu í önnur hjeruð, og skal þá 
gjörður greinarmunur á, hvort almenningur úr því hjeraði hefir að undanförnu 
að jafnaði sótt verslun til þess kaupstaðar eða ekki. Ef svo er, er rjett, að því 

hjeraði eða hjeruðum sje áfram ætlað af vörunum að rjettu hlutfalli eftir þörf- 
um, og er ætlast til þess að nefndir þær, sem getur um í reglugjörð þessari og 
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netndir bær, er getur i reglugjård 21. april 1917, og i hlut eiga, komi sjer sam- 18 

an í þessu efni, þó er rjett að sá, sem vöruna hefir til sölu, leiti um það efni 26. april 

eingöngu fyrirmæla kaupstaðarnefndarinnar, en heimilt er honum eða hlutaðeig- 

andi hjeraðsnefnd, ef rjetti telja hallað, að skjóta málinu til stjórnarráðsins til 

úrslita. Sje hinsvegar um að ræða sölu til annara hjeraða en getið var, sjer- 

staklega um birgðasölu stórsölukaupmanna til kaupmanna, kaupfjelaga eða bak- 

ara, verður að leita um hana samþykkis stjórnarráðsins. 

" 

    

á. gr. 

Um sölu á vörum þeim, er hjer um ræðir, til almennings í kaupstaðnum 

setur nefnd sú, er getur í reglugjörð þessari, reglur eftir því sem þurfa þykir. oOo 

Nefndinni ber að hafa vakandi auga á kornvörubirgðum í kaupstaðnum, 

svo landsstjórnin, hvenær sem er, ge!i fengið upplýsingar um, hve mikar þær sjeu 

og hve lengi þær munu endast, og er þeim, sem sölubirgðir hafa eða birgðir í 

bakstur til sölu, skylt að gefa nefndinni þær upplysingar um birgðir sínar, sem 

hún æskir. Um kornmatarbörf á mann eildir sama um kaupstaði og um sveitir, 
er greinir Í 6. gr. reglugjörðar 21. april 1917. 

  

0. EP. 

Kostnaður við ráðstafanir samkvæmt ákvæðum reglugjörðar þessarar 
greiðist úr bæjarsjóði. 

7. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Í.lands, 26. apríl 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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19 Reglu fjörð 
v. Mål 

fyrir sparisjóði. 

Samkvæmt lögum um sparisjóði 3. nóvember 1915 eru settar eftirfarandi 

nánari reglur um starfrækslu sparisjóða. 

Í kafli 

Um bókfærslu sparisjóða. 

  

Við hvern sparisjóð skulu haldnar be þær, er hjer segir: 

vóðbækur -—— eður sjóðbók í tvennu lagi —, er fjehirðir sjóðsins ritar í 

ur Í inn og úr honum. 

  

    

    

j > eru bessar: 

1. Sjóðbók fyrir innlög. Skal i þá bók skrá öll innlög í sjóðinn og innstæðu- 
fje það, sem úr honum er al svo telja saman öll innlögin og 

útborgað innstæðufje fyrir hvern dag um sig og færa upphæðina saman- 

lagða í aðalsjóðbókina, tekju og gjaldamegin. 

2. Aðalsjóðbók. Í þá bók skal skrá upphæðir innlaga og útborgaðs inn- 

stæðufjár á þann hátt, sem greint hefir verið, svo og einnig allar aðrar 

greiðslur í sjóðinn og úr honum. Geta skal þar jafnframt nafns þess, 

i " fyrir, svo og einkennistölu þeirrar,er hver greiðsla fær. 

saman í aðalsjóðbók bæði tekju og gjaldamegin allar 

     

    
   

  

  

     

gr an og úr honum hvern dag, er afgreiðsla hefir farið fram, 

þí að jafnan megi sjá hverri upphæð sjóðforðinn nemur við lok 

hvers afgreiðsludags 

       
    

b. Dagbók er bókari sins ri ve þeirrar fjártegundar, er 
daglega er lögð í sjóðinn. eður úr honum greidd. 

Bók þessa skal einnig gjöra upp á hverjum degi, og skal þess gætt, 

að upphæðunum beri saman við sjóðbækur fjehirðis. 

Sje bókari eigi viðstaddur, skal sá, er störfum gegnir í hans stað, eða 

þá fjehirðir — ef eigi er annar starfsmaður við afgreiðsluna en hann einn 

— tita greiðsluna í bók þessa 

ec. Jnnstæðubók, er rita skal í nöfn allra þeirra, er fje leggja í sjóðinn til geymslu, 
skal hver innstæðueigandi um sig fá dálk í bók þessari, með sjerstakri ein- 

kennistölu, hinni sömu og rituð er á viðskiftabók hlutaðeiganda. Skal greini- 

lega skráð hver upphæð sú er, sem hann leggur í sjóðinn eða tekur úr hon- 

um, og hver innstæðuupphæðin er, að þvi loknu. 

 



Í bók | ðir vextir af innstæðufjenu. 19 

d. Lánabók. Skal í þá bók tita öll lán úr sjó Hefir hvert lán einkennis- 5. maí 

tölu og dálk hver sje lántakandi, hver 

tryggingin sje fyrir láninu, og hver upphæð þess sje. Þar skal jafnframt 

rita greiðslu 

    
   

    

       

    

| , að hver tegund lána sje 

1 Á flokkur, hvert lán með áfram- 

B-flokkur og handveðslán 

Flokka & 

flokkur fh 

haldandi einkenn 

svo og lån gegn 

Hafi sparisj 

í kafla útaf 

sjóðurinn hefir 

e. Víælabók, er 

hverjum vixli 

f. Reikninga og eignabók. 

áramót. 

Einnig skal 

   
þau í bók þessa 

skráð á sama hátt og lán þau, er      

1rinn kann að kaupa, skal ==
 

   skal rita reikninga sjóðsins við hver 

  

na, sundurliðaða skrá yfir allar 

bönkum eða hjá öðrum spari: 
sins og innanhússmuni. 

uldunauta sjóðsins og sjálfs- 

I er ritað hafa á vixla þá, er sjóð- 

urinn í itað þannig í skuldbindingabókina, að 

skuldbindingar hvers einstaklings um sig sjáist glögt og greinilega. 

h. Jnnheimtubók skulu þeir i er taka að. sjer innheimtur fyrir 
banka eður aðra á vixlum kröfum. Í þeirri bók skal 

hver sá, sem innheimt er Fyri 

i. Aðalbók. Í þeirri bók 

sje samanlögð e 

bók þessa, á 

þá er að líða. 

j. Gjörðabók er 

       skuld: rábyt æðar 

  

kann að 

          

      

  

   

  

dálk útaf íyrir sig, og 

og gjaldamegin, færð Í 
fyrir þann mánuð, sem 

synjanir, 

Í 
fundum, i f 

um þeim, sem að sjóðnun 

k. Nafnaskrá (regi 
g, h og í hjer að ír 

Þar sem þv 

innstæðueigenda í sjóðnum (sbr. stall, 

æð
 haldin við bækur þær, sem ræðir um í stafl. e, d, 

  

rerður viðkomið skal halda spjaldskrá yfir nöfn allra 

  

Sjerhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í sjóð- 

bækur sjóðsins og dagbók, svo og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima Í.
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19 Greidslu afborgana og vaxta af lånum skal jafnframt rita å hlutadeig- 
5. mai andi skuldabrjef. 

  

Afborgun af vixli skráð á víxilinn. 

  

Allar bækt 

þannig ritaðar, að engin 

Sje einhverri tölu brextt, 

gjörð, að sjá megi hverju 

Dagsetningar sje 

    inilega skráðar og allar fjárhæðir 

n efi geti á því leikið, hver upphæðin sje. 

1 

    

     ærslu, skal breytingin þannig 

staka greiðslu. 

  

    

   

Aldrei má : 

að viðskiftabókin 

ina. Skulu starfs; 

og skulu í því sky 

ina, saman við fjárhæð þá, sem 

Þegar innlögum er veitt 
sjerstaka kvittun fyrir 

ekki gild lengur en 

eiganda; en það skal sparisjóðnum. 

Þess skal ennfremur x nstæðubók og í sjóð- 

bókinni, um leið og greiðslan er } skráð, að viðskift cin hafi eigi sýnd verið, 
en aðeins sjerstök kvittun verið 1. lð samanburð innstæðubókar og við. 

skiftabókar, þegar hún i 

sjeu skráð í viðskiftabókina, 

   ufje nema því að eins, 

ð í viðskiftabók- 

mlega, að þetta sje rjett gjört 

ra greiðslu þá, sem skráð er Í í viðskiftabók- 

    

      

        
   sje a sýnd, skal gefa 

inni, að hún sje 

íftabók innstæðu- 

      

   

    

  
    reiknaðir út að fullu og færðir 

kulu vextir hvers inn: 

  Vextir af sparisjóðsinnstæðufj 

   

sma - 1 

ósi við Uu 
í 

    

  

vextirnir færðir 

ufjár, að meðtöld: 

æðu bókin telur. 

vaxtareikningi eftir að 

hinni skráðu Vaxta- 

í hana 

um vöxtum 

Þó 

vextirnir hala verið 

upphæð, en í 3 

hátt, að skrá þá mismuninn, er j ramt færist sparisjóðnum til reiknings i inn- 
stæðubókina og í viðskiftabókina, næst þegar hún verður sýnd. 

   

        

   
   



Allar bækur 

og önnur 

eldtryggri 

j jafnan lokað 

  

   

  

         

geyma Í 

í hirslu sje 

F ali ki um plöggum,      

  

   
   

  

ærslu sinni eftir þeim fyrir- 

ie skulu sparisjóðir jafnan 

rnarráðið ákveður fyrir-       nota slík s 

myndir al. 

skuldabrj Jersey Jublog og 

's, og skal ársreikningur 

   

vera þannig gjörður að af honum     Arsreiknin 

sjáist glögt: o 

   
I. Hversu mikið alis ð er 7 honum å årinu. Skal i 

því efni saminn reikningur yfir allar innborga sjóðinn og útborganir úr 

honum og sje þar ig hver sjóði verið Í ársbyrjun og hver 

  

í árslok. 
árinu og hver útgjöld hans 
kann að hafa beðið á árinu. 

halla sjóðsins. 

skuldir eður skuldbinding- 
glegst, skal semja ná- 

hans stóð í árslok. 

      

   
Semja skal 

eigenda, að meðtöldum 

kvæmlega sjást af skrá 

skrá yfir inneign allra in Instæðu- 
x 1 

innstæðueigenda (viðskiftabóka) ná- 

    

1917 

19 
5. mai.
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19 
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Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll lán þau, er sjóðurinn á úti- 

5. maí standandi, bæði fasteignarveðslán, sjálfssk fuldarábyrgðarlán og handveðslán. Skal     
1 

ia. Skrár þessar skulu bera með 

einstöku láni, svo að 

og eins af hverjum lán- 

semja sjerstaka skrá yfir hvern 

sjer, fyrir hvaða tímabil vextir 

glögt sjáist hversu mikið er greitt 

um vextir eru vangoldnir. 

Ennfremur skal semja 

að eiga í árslok og eigi eru 

á skránni. 

A öllum þessum 

takanda, svo og einkennistöl 

Loks skal semja 

er til reiknings eru færðar, 

    

  

CD
 

rs
 

„2
 sparisjóður kann 

anna sje tilgreindur 
     

VIX 

    

innstædueiganda, eda lån- 

    

' eignir sjóðsins, þær 

In er í við aðra.    

  

í tje fyrirmyndir fyrir reikningum spari- 

sína í því formi, sem 

Stjórnarráðið lætur sparisj 

sjóða, og er sparisjóðum jafnan skylt að hafa rei 
fyrirmyndir þessar sýna. 

    

IL kafli 

   
Um endurskoðun á reikningum og bókum sparisjóða. 

Til að rannsaka reik ning skal velja 2 end- 

urskoðunarmenn. Skulu Ja 3 skoðunarmennina 

til tveggja ára í senn. Á hverju ári tó annar endurskoðunarmaður- 

inn frá, í fyrsta sinn i H Á unarmann þann, 

er frá á að fara. „ann í stað hinna 

kosnu endurskoðunarmann ia Í 

Heimilt er að hlutaðe 

mann í stað ábyrgðarmann 

þessari hjer að fra ,„ ef svo er 

   
    

  

       

    

   
a 

35 

nm 

hverjir sjeu kosnir endurskodendur 

  

Tilkynna skal pad 

sparisjóðs. 

lum að rannsaka sjóðforða sparisjóðs eigi sjaldnar 

  

Skylt er endu l 
en einu sinni á hverjum ársfjórðungi.



69 

Jafnan skulu endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verð- 

brjefum og öðrum skjölum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, 

hvort heldur eru báðir í einu, eða hvor um sig.  finnig eiga þeir rjett á að 

rannsaka sjóðforða sparisjóðs svo olt, er þeim þykir þörf á. 

Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu 

sparisjóðs og gefa gætur að því, að þar sje alt í reglu og að gætt sje allra þeirra 

fyrirmæla, er þarum gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka að allar greiðslur 

í sjóðinn og úr honum sjeu rjett tilfærðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda 

á ef eitthvað er athugavert, svo að úr því verði tafarlaust bætt. 

16. gr. 

Ársreikning sparisjóðs skulu endurskoðunarmenn rannsaka þegar eftir að 

hann er saminn og skulu þeir hafa lokið því starfi sínu fyrir aprílmánaðarlok. 

Rita þeir síðan á reikninginn vottorð sitt um að endurskoðun reikningsins sje 

lokið. Reikningurinn með athugasemdum endurskoðenda skal síðan lagður fyrir 

aðalfund til úrskurðar, eður fyrir hlutaðeigandi sýslunefnd, ef svo er ákveðið í 

lögum sjóðsins. 

17. gr. 

Verði ágreiningur milli endurskoðenda sparisjóðs og stjórnenda um ein- 

hver þau atriði er tilhögun á reikningsfærslu sparisjóðs eður bókfærslu snerta, 

og þeir koma sjer eigi saman, skulu endurskoðendur leggja málið fyrir stjórnar- 

ráðið til úrlausnar. 
Eins skal farið ef endurskoðendur komast að raun um, að rskstur spari- 

sjóðsins sje ekki að öllw leyti lögmætur og í fullu samræmi við framannefnd lög 

um sparisjóði svo og reglugjörð þessa og önnur gildandi fyrirmæli, og stjórn 

sparisjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því, sem ábótavant er. 

  

  

Ákveða skal þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra um leið 

og þeir eru kosnir. 

2 

Í stjórnarráði Íslands, 5. maí 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson. 

1917 

19 
5. maí
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19 Sjóðbók fyrir innlög. 
5, mai. 

  
  

  

Innlög. 

Einkennis- - . 
Dags. Nöfn innstæðueiganda tala á við| —Upphæðir 

skiftabók kr. | a. 

1917 | 

April 30. | Jón Hannesson 14 98 | 00 
— — | Páli Hallsson 9 140 | 80 
— — Sumardagurinn fyrsti 10 50 | 00 

"18 | 80 
— 

Maí 4. | Guðný Lárusdóttir 41 5 | 40 
— — Hinrik Loftsson 19 10 | 95 
— — Þórður Sigurðsson 3 240 | 00 

256 35 

  

  

  

  

     



" 

Útborgað. 

þa
d eið
 

þ
e
 

=
 

19 
  —=— 5, mal.         

Einkennis- 

  

Dags. Nöfn innstæðueigenda tala á við Upphæðir 
skiftabók kr. a. 

1917 

Ágúst 30.| Magnús Guðmundsson . 27 30 00 

— — | Sigfus Pjetursson . 31 40 00 

— —f 80+35 lb | 3 | 00. 
13 00 

Mai 4. Verslunin á Njálsgötu 16. 63 200 00 

— = Sigríður Hannesdóttir 18 10 00 
— Hannes Jónasson. 4 000 

245 | 70 

  
    

     



1917 

19 Aðalsjóðbók. 

  
  

  

    

5. maí. Innborgað. 

Dags. Hvað greitt er Einkennis- Upphæð 

tala kr. | a. 

1917 

Ágúst 30. Í sjóði. 1638 60 
— — | Sparisjóðsinnlög alls. RD A 218 80 
— — | Afborgun af fasteignar veðsláni Halldórs 

Sigurðssonar 0. A 14 430 00 

— --{ Vextir af sama láni %/, 17—5/, 18. . « 14 45 00 
—  — | Vextir af handveðsláni Pálls Jóhannssonar C 5 25 00 

— — | Sjálfsskuidarábyrgðarlán Hans Guðmunds 

sonar endurborgað. . B 20 250 00 

— — | Víxill Gísla Árnasonar innleystur V 13 100 00 

—  — | Innheimtulaun frå Landsbankanum 3 40 

— — | Sömul. frá Íslandsbanka 5 87 

2716 67 
  

   



      

  

Útborgað 

Dags. Hvað greitt er Einkennis- Upphæð 

tala kr. a. 

1917 

Ágúst 30. { Greitt sparisjóðsinnstæðufje . . 2 . . 13 00 

—  -— | Laun fjehirðis fyrir april. . 2. . . . 40 00 
— — | Laun bókara. 2 2 2. 20 00 

— — | Sjálfsskuldarábyrgðarlán Bjarna Árna- 
BORA. B 27 400 00 

— —- | Fasteignarveðslán Ármanns Pjeturssonar Á 19 600 00 

— — | Vixill á Helga Daníelsson. . 2. . . V 16 170 00 

— — f Sent innheimtufje til Landsbankans . . 338 55 

—  — | Sömul. til Íslandsbanka. . . . . .. 530 04 

— — | Keypt frímerki... 9 60 

  — | Í sjóði 0 „535 | 48 
216 | 67 
  

       



1917 

19 Dagbók bókara. 
5. mai 

innborgað 
          

Einkennistala 

greiðslunnar. 

Sparisj. 
innlög. 

kr. a. 

Áfborg. 
lána. 

kr. a.f | 

Vextir. 

  

Víxlar fje. 
Innheimt Ymsar 

innborg. 
  

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

1917 

April 30. 

  

14 
A 14 
A 14 

9 

C 5 

10 

B 20 
V. 13 

Innheimtulaun 

Sömuleiðis 

41 
19 
43 

  

  

    

  

  

  

            
  

| | | 
| | | 

| | | | 
28 | 00 | | | | 

| 130 | 00 | | | | 
| | | 00 | | 

140 | 80 | | | | 

50 | 00 FE | | | 
2350 | 00 | | | | 

| 100 | 00 | | 
| 3140 
| 5 87 

218 80} 680 00l 70|00{ 100 '00 | 9 |27 

5140 | 
10 95 | 

240 | 00 | 

256 | 35 

| | | 
| | | | 

| | | 
j | | j 

| | | | 
| | | | 
| | | 

| | | 
| | | 

| | | 

| | 

| | | 
| | |      



1
 

(s
æi

 

1917 

19 
5. maí 

      

  

  

  

  
  

  

Utborgað. 

Ein! istal lunstæðu( —, Víxl Inn- Kostn- | Ymsar 
inkennistald > an 1xliar . p: . Dags Á oiðalna ala fje san Star Í heimgufje| aður |greiðslur 

greiðslnanna. —— —— — 
5 kr.! a.f kr./ a.l kr.! a.) kr. a.l kr! a.| kr.} a. 

1917 

April30 Laun | 40 20 
— — Sömuleiðis 20 00 

— — 21 30 (00 
— — 31 40 (00 
— me 15 3100 
— — B 27 400 (00 
— — A 19 600 (00 

— — V 16 170 00 
— — | Landsbankinn | 338 (55 
— — Íslandsbanki 530 (04 
— — Frímerki 9160 

13 00} 1000 00f 170 004 868 59} 69 60 | 
mean fk a 

| 

| 

Mai 4. 63 

  
18 

200 | 00 

0 00; A 

35 | 704 | då 
  

  

  

                   



1917 16 

19 Innstæðubók. Viðskiftabók Nr. 

                  

  

  

5. i r - . ys 
mat Nafn Innstæðueiganda og heimili. 

| r. — Utborgad Innstædufje — i . — 
Dags. Hveresonar Innlåg.  Hinnstædufje. alls. Vextir. Ath.semdir 

reiða þr —— T 
8 kr. | a. kr. a. kr. a. kr. a. 

| | | 
1917 | | | 

apríl 15. Innl. 450 {00 | 450 |Q0| 1 {50 
maí 15.| Útborgað 150 |00| 300 1004 2 50 
ágúst 1.| Innl. 100 {00 | 400 | 00 5 33 | Kv. gefin. 
desbr.1.| Úttekið 45 {00| 355 {00 1. | 18 fInnf./42'17 
— 31Vextir #17} 10 151 | 365 100 10 51 

  

                   



Lánabók. Nr. 

=
 
1
 

Nafn lántakanda og heimili. 
          

  

  

  
  

    
  

    

    

NR me re ET mm a 

Lántöku Lánsupphæð. 

; Trygging lánsins. kr. a. 
dagur Joð ð Kr 

L000 00 

Vextir Eftirstöð var 
Greiðslu} Hvað greitt er Afborgun Timabil | >pbæd af höfuðstól. 

I 1lMaÐI | 0 
dagur kr. a. RN a. kr. | a. 

| | | I 
1918 | | 1 

Mars 18. Afborgun 100 | 00 KE EEN 
” | 900 00 

== TT —— | 00 | 
| | | 
| | 00 | 

| | | 
| | | 
| | 

| | 

| 

| 
| 

| | 

| 

| 

i i 
k ;    



1917 

                    

  

Jón Magnússon 

      

Guðm. Pjetursson 

  

78 

19 Víxilbók. 
5. mai 

Einkennis- Hvenær 0 Da or 
tala | víxillinn Nafn útgefanda Nafn sampykkjanda | På8gsetn. 

víxilsins |er keyptur víxilsins 

1917: 1917: 

1. Maí 14. Lárus Finnsson Hallsteinn Árnason Maí 13. 

2. Maí 20. Maí 20.



          

  

19 1917 

19 
5. maí 

Upphæð Gjalddagi Ábekingar Hvenær innleystur 

kr. a. 

1917: 

250 | 00 | Ágúst 13. |Biríkur Jónsson og Magnús Pálss.| 13. ágúst 1917 

300 | 00 { Sept. 20. Engir 

        

4. ág. 17 afborg. 100 kr. 
20. sept. 17 afb. 200 kr.



1917 

19 Skuldbindingabók (Obligobók). 

öu 

      

  

  

  
  

Nafn og heimili þess, sem skuldbundinn er. 

Einkennis-y Upphæð Nafn á veði fyrir láninu eða Hvenær 
tala á lánif Gjalddagi mönnum, sem við skuldbind- {| borgað að 
eða víxli. Í kr. a. inguná eru riðnir. fullu. 
a | „0 

Víxill 6 { 1917: okt. 4 300 | 00} Sjálfur samþ. Utg. Hannes { 1917: okt. 4. 

| Þorsteinsson, 2 ábekingar 

A 4 IO ára afborg4 1000 | 00 { Veð: Brekka í Núpssveit 

B 35 1918: júní 4. 300 | 004 Ábm. með 2? öðrum fyrir 

| Jón Pálsson 

| 

| 

| 
| 

i 
| 

| 
i 
i 

|        



81 

19 
5. maí 
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19 Reikningur yfir innborganir og utborganir 
5. maí 

Innborganir 
kr. | a. kr. | a. 

  

1. | Peningar í sjóði frá f. á 

Borgað af lánum: 

a. fasteignarveðslán . 

b. sjálfsskuldarábyrgðarlán . . 

c. lán gegn handveði og annari tr yggingu | 
  

3. | Innleystir vixlar 

4. | Sparisjodsinnlåg 
5. | Vextir: 

a. af lánum 

b. aðrir vextir, þar með taldir torvextir 

af víxlum 
  

6. | Innheimt fje 
Lán tekin A 
Ymislegar innborganir. Þ

a
 

  

Alls     
  

     



Sparisjóðs. . . . . . . . . . . Árið 19.. 

      

Utborganir 

  

kr. 
  

tv
 

ØS
 

A
R
 

  

Lán veitt: 

a. gegn fasteignarveði. 
b. gegn sjálfsskuldarábyrgð . 

c. gegn handveði og annari tryggingu. 

Víxlar key ptir. 
Útborgað sparisjóðsinnstæðutje: 

Þarvið bætast dagvextir af ónýttum 

viðskiftabókum. 

Kostnaður við rekstur sparisjóðsins: 

a. laun . 

b. annar kostnaður 

Greitt af skuldum sjóðsins: 
a. alborganir . 2. 

b. vextir. 

Útborgað innheimtufje . 
Ýmiskonar útborganir . . . . 
Í sjóði 31. desbr. 19... . . » 

Alls 

  

  

  

  

    

          

1917



1917 

5 

19 Reikningur Sparisjóðs. 
maí 

84 

    

  

Tekjur 

kr. | 

| 
Vextir af ymsum lånunf) | 
Forvextir af vixlum 

Ymsar aðrar tekjur 

Alls 

    

*) Hjer telst að eins sú vaxtaupphæð, sem áfallin er í 
árslok af lánum. Eins er um forvexti af víxlum.      



yfir ábata og halla árið 19 

Gjöld 

    

99
 

Vextir 

Vextir 

  

  

Reksturskostnadur: 

a. Þóknun til starfsmanna 

b Þóknun til 

e. Önnur útgjöld (húsaleiga, 

ljós, ræsting, burðareyri o. 

ndurskoðenda 

af skuldum sparisjóðs 

eldiviður, 

fl.) 

af innstædufje i sparisjodi. 

Årdur af sparisjvdsrekstrinum å årinu . 

lp 
Kr. 

a 
Alis 
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19 Tafnaðarreikningur Sparisjóðs 
5. maí 

    ST I TE ER JUN re 

Aktiva 

kr. kr. | a. 
  

wo
 

T
D
 

Í sjóði 

  

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignarveðsskuldabrjef . 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarskuldabrjef. 

c. Skuldabrjef fyrir lánum gegn hand- 
veði og annari tryggingu 

Óinnleystir víxlar . a 

Ríkisskuldabrjef, bankavaxtabrjef og 

önnur slík verðbrjef 

Innieign í bönkum. 

Aðrar eignir . 
„ 

Ymsir skuldunautar 

  

Alls 
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81. desember 19 . 

        

Passiva 
kr. kr. 

  

vs
 

g
t
 

NO
 

þe
 

  

Innstæðufje viðskiftamanna. 

Innheimt fje óútborgað 
Skuldir við Landsbankann og Í 

banka RN 

Ýmsir skuldheimtumenn. 

Varasjóður. 

slands- 

  
  

      
  

1917 

19 
5. maí
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a
ð
 Í 

20 
Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað. 

frá 16. maímánaðar 1917 til jafnlengdar 1918. 

        

14. 

15. 
16. 

17. 

18. 
19. 
20. 
21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26.   1 hndr., 

  

  

  
  

  

i peningum Hundrað á | Alin 

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

A. Fríður peningur. | 

1. hndr. 1 kýr, til 8 vetta, sem beri frá miðjum | 
tåber til nóvembermánaðarloka, í fard. å (219 | 58 1219 | 58 1183 

6 er, 2 til 6 vetra, loðnar og leinbdar, í far- | 
( 200 sr ere, hver å | 32 | 33 f193 | 98 [162 

6 3 til.d vetra, å hausti . . hver å {33 | 22 {199 | 32 |166 
5 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á 128 | 20 1225 | 60 1188 
12 sauðir, vetur gamlir, á hausti . . hver á | 23 44 |281 | 28 1234 
Ss ær gcldar á hausti .„ . . . . . hver á | 26 | 91 |215 | 28 1179 
10 ær mylkar á hausti . . . . . hver å | 21 08 þ210 | 80 1176 
1 åburdarhestur, taminn, 5 til 19 vetra, i fard. å 1211 | 67 211 | 67 1176 

hryssu, á sama aldri. hver á 1201 | 00 |268 | 00 |223 
| 

B. Ull, smjör og tólg. | 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 1 | 29 {164 | 80 {129 

120 pd. af mislitri ullu, vel pveginni,. pd. á > { 88 {105 | 60 88 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . , pd. á 1 | 04 1124 | 80 1104 
120 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd. å > | 45 154 { 00 1 45 

I | 

| 
C. Tóvara af uilu. | 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, | 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þra edi . 0.0... pundið á | >! > > » » 

60 pår eingirnissokka . . . . . . parið á > „þol > 
30 pör tvíbandsgjaldsokka 0... parið á (> > 
180 pör sjóvetlinga . . . . . . . parið á > | » „ 
20 eingirnispeysur . ...….. hver å „| > "| > > 
19 tvíbandsgjaldpeysur . . . . hver á (> „| > > 
120 álnir gjaldvoðar vaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á » | „| > » 
120 ålnir einskeftu, 1 al til5 kv. breiðrar, 1 1 al. á si xx > > 

D. Fiskur. | | 
, $ vættir al saltfiski, vel verkudum, vættin å | 22 | 02 1132 | 12 1110 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á > » | >» » 
6 vættir af þyssklingi, vel verkuðam, vættin á » | » » | > » 
6 vættir af ysu, hertri, , . . . . vættin á „| > » | » » 
6 vættir af hákarli, hertum, . . vættin á | > » | »  



  

Hundrað á | Alin 

kr. | aur. aur. 
  

(9) 7 
RR i » 

OS & | > » LO. 
| 99. 

Q > | » » 

50    
          
  

  

   

  

  
ål,f 1 hndr,, 4 fjårdui s ÍL10 | 20 { 92 
32.| — 6 fjó 0 pund 4 { 00 $144 | 00 {120 
33. pund á | 18 | 33 1109 | 98 | 92 
34. í - pd. á | 13 | 12 {104 | 96 Í 87 
35.) - Ið pd. á í 8 00 196 | 001 80 
36. — | > » | » » 
37 hvert 25 { 60 | 00 | 50 

i | 

38 10 | 79 (64 | 74 f 54 
39 „| > 
40. | > > 

41. > » 
42. > ð > > 80 
43. > | 46 > {109 

  

í fyrtöldum landaurum verður    
    Eftir 

Eftir 
Eftir 

Eftir 
Eftir 

Eftir 

   

   

  

L
a
 

  

Á
 

ud 
þr

i 
þe

g 
fe

d 
OM
 

þe
i 

  

En meðalverð allra landaura samantalið FF … 1641 

| 
Í 
| | i 
| 

i 

| 

128 27 1107 

og skift med 5 synir:     
  

Meðalverð allra meðalv 
  

Skrifstofu Norður-Múl irði, 18, janúar 1917. 

  

Framanrituð veri 

Í stjórnarráði Íslands, 15. febr. 1917. 

Björn Kristjánsson, 
Indr, Einarsson.
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21 Ve 

  

sem gildir fyrir 

pa
nt

 
=.

 
in
s Suður- Mú lasys 

frá 16. mafmánaðar 1917 til jafnlengdar 1918 

Í peningum} Hundrað á Alin 

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

A. Friður peningur. | 

LÅ 1 hndr, 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá tiðjum | | 
oktåéber til nåvembermånadarloka, i fard. å H98 | 00 {198 | 00 1165 

  

  

    

  

   

2.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i far- | 
dögum. „0. hver á { 26 93 [161 | 58 1135 

3.| — 6 sauðir, ad hver á 131 | 47 (188 | 82 1157 
4 — 8 sauðir, hver á { 25 | 81 206 | 48 1172 

5. — 2 auðir hver á { 20 (0 {240 { 00 1200 

| — 8 ær geldar hver á | 24 ' 98 1199 | 44 1166 
7. - 10 ær mylkar å I 0... hver å 16 87 1168 | 70 (141 
8.| — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard å (156 | 67 1156 | 67 |131 
9 — 1, hryssu, á a aldri 0 hver á {158 | 00 [184 | 00 1153 

B. Ull, smjör og tólg. | 

10.f 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni, pd. å 1131 M57 | 20 51 
11. - 120 pd. at mislitri ullu, vel þveginni,. pd. á » | 94 1112 ; 80 94 
12. — 120 pd. af smjåri, vel verkudu . . pd. å IL | OG f127 | 20 {106 
15.4 — 120 pd. af tólg, vel bræddri pd. á 50 | 60 | 00 {50 

GC. Tóvara af ullu. 

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

> und 

| | 
| 

   

          

    

   

ve 

Krop Å4 br Ji pundid å | > » > 
15.) — 60 pör eingirnissokka . parið á > > | 5 » 
16.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka „2. parið á > | » Lof 
17.4 — 180 pör sjóvetlinga . . . . . . . patið á | > 

8.| — 20 eingirnispeysur hver á | » 
19. — 15 tvibandsgjaldpeysur BR hver á > » 
20 — 120 álnir gjaldvoðar vaðmáls áln. breiðs, 1 al. á „| > » | » » 
21.| — 120 ålnir einskeftu, I al. til 5 kv. breidrar, 1 al. å » ”» » „ 

D. Fiskur. | | 

22.) 1 hndr., 6 vættir af saltfski, vel verkudum, vættin á j 23 | 13 1138 | 78 H16 
23.) — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum, vættin å „| „| 5 > 

24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á „1 > „1 > > 

SU, hertri, . „0... Vættin á > > > 
hákarli, heitum, . . . vættin á ”» | >» „| > »   1 

f 
23. — 6 vættir af 

20.1 —- 6 vættir al      



91 1917 

    

I peningumf Hundrad å 

  

kr. | aur. fj kr. | aur. 
  

  

2011 8 pottar á Í | >» „ 

28. a) pottar á > | | > » 

29. S pottar á | » | | > > 

30. 8 pottar á | 5 | 27 {| 79 | 05 | 66 

   
    

  

31 å | 30 | 

32. á 125 

33. á 1201 

54. á 15 

35 å ll 

36. 
å 

BT. å 

| | 

38 12 122473 | 32 | 61 

39. 
% 5 » | » > 

40. 14 | 00 |{68 | 00 {140 

41 
> > » » » 

42. Å | 32 » |» | 86 

43. 5043) » | > {109 

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

Eftir Á. eða í 
Eftir B. eða í 
Eftir C. eða í 

1189 | 30 {158 
og tlg 2... 0... . . .f114 30 |95 

138 | 78 |116 
79 | 05 | 66 
10 | 70 | 99    

  

En medalverd allra landaura samantald . . - 641 | 19 1534 

og skilt með 5 synir: | 

Meðalverð allra meðalverða 2. 128, 23 (107     
  

í. 26. janúar 191 

    
   

  

hjermeð. 

6. mars 1917. 

Indr. Einarsson. 

 



1917 

22 

frá 16. m 

ey 

DO
 

Verðlagsskrá 

Austur-Skaftafellssýslu 

  

ngdar 1918. 

        

D
O
 

A
 

11. 
12. 
135. 

  

22. 
23. 
24. 
25.   26. 

  

1 hndr., 6 

    

6 vætt 

6 væ 
6 væ 
6 vættir 

   

    

Hundrað á 

  

kr. | aur. 

  

Alin 

aur. 
  

Fríður | | 

  

á 7 ö 

Á 87 04 | 40 
á 40 048 100 

1 

> | > 

» | » 

> » 

» » 

» ð > 

> s » 

  

  Ð » 

> » » 

3 > » >   
Fa

 
oo
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E. Lýsi. 

27.{ 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, 8 pottar á | 5 | > > 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarls ýsis,. 8 pottar á » | 
29.| — 1 tunna (120 pt.) sels! 8 pottar á 
30. — Í tunna (120 pt) bo sp á 

F. Skinnavara. 

1 hndr., jórð . is 1 52 
— 6 fjórðungar. 3 50 Í 56 

— 6 Horgungar I 4 86 

— 8 fjórð. s 3 ; å 3] 

— hv í ið 

G. Ýmislegt. 

38.1 1 hndr hreinsuðum, vi 10 | 25 ) 15 
39. - i , 
40 — 2 3 Q 

1 — 3 I 

42, 5 álnir . á | FÁ 59 

43 — á í { í 29   

  

    
Eftir 

  

         

  

Eftir hí A 

Eftir | 

Eftir . . . 0 4145 

Eftir Í 40 

i 
En medalverd allra landaura samantalid . | i 

og skift med 4 synir: | | | 

  

Meðalverð allra    
 



1917 

a 2 E En e& 2 Verðlagsskrá 
sem gildir fyri 

Ve ftafellssýslu 

   frá 16. maimá igdar 1918. 

  

ng
 

so
 

0 
1 
R
O
 0
0 

10. 
11. 
12. 

13. 

14. 

19. 

22. 
23. 

ÁR 
eð 

26. 

1 hndr, 

— 6 

— 6 
— 8 

— 12 

— 10 

— 1 
— |! 

— 60 
— 30 

— 20 

— 15 

— 12 

— 12 

1 hndr., 
6   — 6 

— 6 
— 8 

  

1 hndr., 

   

Í peningum Hundrað á Aliu 

  

    

   

    

   

    

   

    

             

kr. | aur. kr. aur. Í aur. 

A. Fríður peningur | 

1 kýr, 
október löð | 1 {135 | ú1 {115 
ær, 2 til 
dögum. 17 | 43 
sauðir, 3 22 | 86 
sauðir, tvævetrir, á hausti. 17 | 21 
saudir, veturgam!ir, å hausti 12 | Ti 

ær geldar å hausti . 16 | 36 
ær mylkar å hausti, . . 192 1 00 

åburdarhestur, taminn, 5 til12 vetra, í fard. 170 | TI 
a hryssu, á sama aldri hver á 149 { 29 

i 

, pd. å 1 | 21 (145 | 20 4121 
pd. å T4 | 88 | 80 f 74 
pd. å 75 190 | 00 I 75 
pd. å | 41 {49 | 20 {ál 

| i 

C. Tovara af ullu. | | 

30 pd. hespug arns, 3 til6 hespur í pundi, | | 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | | 
að h pu % | > | » » 

» | » 

ð 3 > Ð 

0 » > > » 

eingirnis > > | 5 » 
vibands . . I » » » | xx» » 

0 ålnir gi „áln. breiðs, » > | >» » 
0 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, „| > > » > 

6 vætti » | 3 „1 > » 
vættir » fx „| » 

vættir » > | > 

ettir > » » | » ”» 

vættir > „lol ooq >   
  

 



ér
 

  

  

  

  

      

    

  

  

  

   
   

    
   

  

    

  

   

  

  

  

        

      

  

  

    

Í peningum| Hundrað á | Alin 

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

| 

91. 1 hndr., Í tunna (120 „ » „1 > > 

28. — 1 tunna (120 pt. » > | 5 > 
29.) — 1 tunna (120 pt.) » | » »| » > 
30. -— 1 tunna (120 pt. > » | > > 

| | 
i | | 

| | 
31. 10 16 | 83 f 67 | 32 | 56 
32. 6 fjórðungar k 10 12 001 72 001 60 
33. — 6 fjó ssskjuns . ( 9 56 | 52 | 47 

34.| — S fjó af tvæv. og eldri 10 pd. á 9 14 | 00 {62 
30 12 fjórð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pd. á 5 69 | 60 { ó8 

36. 6 fjórðungar selskinns Lo. 10 pund å | 05 „| > > 
3T.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert å 1 19 f 45 | 60 | 38 

» » | Ð > 

> > 5 3 » 

> > Bb » 

> > » » > 

4 | 11 > | » f 82 
4 | TI » | » f 94 

| 
| 

Eftir A. i fri . . 143 | 14 1119 
Eftir B. eda i ull og tólg 93 1 30 {78 
Eftir C. eða í ulla , „Í > > 
Eftir D. eða í > » 
Eftir E. eða í > > » 
Eftir F. eða í . 64 | It {53 

En meðalverð allra landaura samantalið. , 61 1250 

og skift með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðal 100! 20 | 83 
       

stadfestist hjermed. 

ansson, 

Í stjórnarráði Islands, 

Björn Kristi 

febr. 1917. 

Indr, Einarsson. 

1917 

23
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20 

  

    
maur a mn A 

i [ peningumi Hundrad á Í Alin 

i kr. | aur.f kr. | aur, f aur 
  

Á. Friður peningur. 

       

  

   

i. hnd beri frá ju | 
arloka, i d. » » | é» > 

2, lembdar, í far- | 
. „ hver á { 25 | 00 00 {125 

3 1sti hver á { 38 | 50 00 {192 
4 8 hver á Í 24 | 00 | 00 {160 
5 12 saub6ir, veturgamlir, å hausti . . hver å å 14 | 00 | 00 1140 
6. Í > hver å f 28 15 ' 20 1188 

4 020.04, hver å f 14 00 140 | 90 f117 
8 | 1 åbui b til 12 vetra, i fard. å {250 | 00 {250 | 00 |208 
9.% aldri. . hver á #| > „| > > i | 

8, Ull, smjör og tólg. | 

| ullu, vel þveginni, pd. á | 1 | 10 1132 | 00 M10 
vel þveginni,. pd. á „1 85 {102 | 00 fj 85 

pd 

  

   

  

verkuðu „á | 1 00 {120 { 00 |100 
bræddri . . . . pd.åf » | 70 ; 84 | 00 + 70 

  

D
k
 

þm
 

ja
 

þr
 

  

C. T a af ullu. |    

  

þa
n 

3 til 6 hespur í pundi, 
11 skreppur 

     

  

   
      

>. 6 …… | > > 6. sokka > > | > > n | 
I | 00 1180 ; 00 {150 

8 
. > | >» » » > 

9 
> > » > > 

0. 
> | » | > » í, - 

» | 53 » 

22.) 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin á | 26 | 25 1157 | 50 1131 

  

231 — 6 ir röfiski, vel verkuðum, vættin á | > | > » > » 
24,4 — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum, vættin å | 20 | 00 1120 | 00 (100 
25. — 6 vættir af ysu, hertri, . . . . . vættin å | 18 | 00 1108 | 00 | 90 
26. — 6 vættir af håkarli, hertum, . . . vættin á „| > > > »          



  

27.1 1 hndr., Í tunna 
28. 1 tunna 
29. — 1 tunna 
30.1 — 1 tunna 

  

38 

39. 
40. 
41. 

43, 
5 ålnir, 1 dagsv 
— 1 lambsfó 

  

  
Meðalverð á hverju hundraði og hverri 

Eftir A. eða í fríðu 
Eftir B. eða í í 
Eftir C. eða í 

Eftir D. eða í 

E. Eftir 
Ettir F. 

eða Í 
eða Í 

En meðalverð allra landaura samantalið 

  

og skift með 

Meðalverð allra meðalv 

      

  

   

    

      

  

  

    
    

Í peningum| Hundrað á Alin 
kr aur. aur. 

> | > Ð | > » 

% | „> > | » 3 

5 1 20 | 78 | 00 | 65 
| 
| 
! 

» » >> | » > 

» > » 

» » » » 

» » >> > 

Ð » % » 

> > 3 

25 1 60 | 00 {50 

á » » » » » 

i 3 5 » > > 

Á 9 | 00 108 | 00 I 90 
d » >» » » 

d 4 50 » > 90 

1 5 00 » » 1100 

alin i fyrtåldum landaurum verdur : 

. . {193 | 24 (161 

. 109 | 50 | 91 
180 | 00 {150 
28 | 50 {107 
78 | 00 | 65 

. 60 | 00 {50 

149 | 74 |624 

. 124 96 {104   
  

Framanrituð verðlagsskrá 

Í stjórnarráði Ís 

B Jorn 

  

hjermed 

ep 
lede lands 

Kristjánsenn, 

mars 1917. 

Í ndr. Fjnarsson. 
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Á. Fríður peningur 

   

Í kýr, 

október 

tra, sem ber l 

nóvembermánaðarlok 
1. vr na lodnar og 

etrå, å håusti 

>trir, å hausti 
saudir, veturgamlir, å hausti 

geldar å hausti oe 

  

B. Ull, smjör og 

120 pd. af hvitri 
O pd. af mislitri ullu, 
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19. 
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23. 
24. 
25. 
26.   

1 hndr, 1 kyr, 3 til 8 ve 

1 hndr., 30 pd. hesp 

1 hndr., 6 vættir af salt 

   1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, . HAGA 1 

A. Friður peningur. 

  

    

  

október til nóvei 
6 ær, 2 til 6 « 

dögum. . . .. . 
6 saudir, 3 til 5 vetra, å hau . 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti. . . . hver 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti „ . hver 
S ær geldar á hausti r 
10 ær mylkar á 

  

     

  

1 áburðarhestur, ð til12 vetra, í 
1!/g hryssu, á sama aldri. 

B. Ull, smjör og tólg. 

   

  

C. Tåvara af ullu. 
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjörð og Reykjavík 

frá 16. maímánaðar 1917 til jalnlengdar 1918. 

          
  

R
D
 

he
nå

 
Þ
A
R
 

  

A. Fríður peningur. 

1. hbndr., í kýr, 3 til S vetra, sem beri frá a 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i far 
dögum . 04 05 hv er á 

— 6 sauðir, 3 til 5 veira, á hausti . . hver å 
— 8 saudir, tvævetrir, å hausti . …. hver á 
— 12 sauðir, veturganlir, á hausti „ . hver á 
— 8 ær eldar á hausti . . . . . . hver á 
— 1 ær mylkar å hausti . . hver å 

— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á 
#- 1/, hryssu, á sama aldri. 2... hver á 

B. Uli, smjör og tólg. 

1 hndr., 120 pd. af hvitri ulla, vel þveginni, pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni,. pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd. á 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd. á 

GC.  Tóvara af ullu. 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
halli hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . . . . . . pundið á 

— 60 pör eingirmissokka . . . . . . patið á 
— 30 pår tvibandsgjaldsokka . . . . parið á 
— 180 pör sjóvetlinga . . . . . . . parið á 
— 20 eingirmispeysur . . . 0.0... hver á 
— 16 tvíbandsgjaldpeysur . . . … hver å 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiða, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftn, 1 al. til5 kv. breiðrar, Í al. á 

D. Fiskur. 

1 hndr., $ 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 r
r
 2
 
gm
 

  

  

  

Í peningum Hundrað á | Alin 
kr.) aur, | kr. | aur. 4 aur 

243 | 57 1243 | 57 1203 

29 | 87 f179 | 22 1149 
35 | 18 þ#11 | 08 4176 
28 | OT 1224 | 56 1187 
22 (07 #64 | 84 f29291 
21 ' 57 1220 | 56 184 
18 (21 82 | 10 52 

210 14 (217 | 14 þ81 

(75 | 71 (234 | 28 1195 

1 | 81 4157 | 20 131 

» | 90 1108 | 00 1 90 
1 16 139 | 20 4116 

» (71985) 208 71 

> » > bg » 

» | 85 [1583 | 00 1127 
» » > » Ð 

» » » 5 > 

Ð » » > » 

27 | 40 [164 | 40 1137 
» » » 2 » 

22 | 25 1155 | 50 flil 
» > » » >        
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Í peninguml Hundrað á Í Alin 

E. Lýsi. kr, | aur.f kr. | aur. { aur. 

21.| 1 hndr., Í tunna (120 pt) hvalslýsis, 8 pottar á » „Í > „1 > 

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

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, 8 pottar á > » » » » 

30.| — 1 tunna (120 pt.) borskalvsis. . 8 pottar å 7 89 018 | 55} 99 

F. Skinnavara. 

31.{ 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns 10 pund å | 29 | 27 i117 | 08 & 98 

32.1 — 6 fjórðungar kýrskinns 10 pund á { 24 070 1148 | 20 {123 

38. — 6 fjórðungar hrossskinns. 10 pund á { 19 50 H15 | 80 { 96 

34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pd. á þ 17 | 14 37 | 12 114 

35.| — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg.og ám 10 pd. á { 13 | 45 {161 | 40 1134 

36.) — 6 fjórðungar selskinns 10 pund á > > > > » 

3T,| — 940 lambskinn (vorlamba), einlit. hvert á > {34 {81 | 60 { 68 

6. Ýmislegt. 

38 Í 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á { 11 20 167 | 14} 56 

39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið á > > > » > 

40.) — 120 pd. af fuglafiðri 10 pund á þ 19 | 50 4126 | 00 1105 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum 10 pund á > » » > » 
42.1 5 álnir, Í dagsverk um heyannir rá | 500 > » (100 
43.) — 1 lambsfóður „át T)50} > » [150 

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

Eftir A. eða i fríðu 2. 219 | 71 4185 
Eftir B, eda i ullu, smjøri og tålg 122 | 40 f102 
Eftir C. eða í ullartóvöru. l53 (00 #27 
Eftir D. eða í fiski 148 | 95 3124 
Eftir HE. eða í lýsi . 118 35 4 99 
Eftir F. eða Í skinnavöru. 126 | 48 1105 

| 

En meðalverð atira landaura samantalið 888 | 89 1740 

og skift med 6 synir: | 

Medalverd allra medalveråa . 148 151123 

  

  

    
      

  

  
  

Skrifstolu Gullbringu- og Kjósarsýslu og Hafnarfjarðarkaupstaðar, 5. febr. 1917. 

Magnús Jónsson, 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 28. febr. 1917. 

Björn Kristjánsson. 
Indi ' Einarsson. 
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Alin 

aur. 
  

2. 
141 

3. 167 
186 

00
 

#1
 
0
 
>
 

    9. 207 

10. 133 
11. 9 
12. 
13. est

 c
o 

A
N
 

Gt
 

05
 

] ; 

>d. å >» | 92 110 | 40 
d. å » | b4 | 64 | 80 bræddri 

  

  

      

             
14. 

| » ð Ð > 

15. | > » » > 

16. Ð > Ð 5 

17. » | > > > 
18. | 3 » Ð 

19. Lolo of > 
20. » | » > 

21. 2 | 3 > | 3 ”» 

| | 
a | i 

D. Fiska | | 

22. ki, vel verkuðum, vættin á „| > » | » » 
23. vel verkudum, vættin ål » | > | > » 
24. vel verkuðum, vættin á | >! > „1 > » 
2D.4 — 6 vættir af ýsu, he 2080084, Vættin å „| > „| > 
26.1 — 6 vættir af hákarli, hertum, . . . vættin á » | > » > »



im| Hundrað á     ur.| kr. | aur. 
  

    

    

27. Á | 5 | » » 

28. 
J Í á 2 | > | » » 

29. unna Á | » > | > » 

30.| — 1 tunna (120 pt „þ> 0 o>| > 
| | 

i 

' | | 
31/1 i å | 20 | 67 | 82 | 68 | 69 
32. i fj 18 | 20 409 | 201 91 
33. , 1 15 | 15 f 90 | 90 I 76 

34. , | 16 | 50 1132 | 00 4110 
35. i 12 | 08 H44 | 96 1121 

36. | if > sl 
37 1 h al 26 { 62 | 40 {52    

  

ðardún, í 1 ið á Í 11 | 50 | 69 | 001 57 

hø tø te v 

  

     v v 

  

   42. K y tf 475 | >} » f 95 
3 — á {| 630 | >| > |i26         landaurum verður: | 

Eftir Á. | 
Eftir B. 
Eftir C. 
Eftir D. 
Eftir 1 
Eftir F. 103 | 69 { 86 

417 | ö7 |s47 

    

En meðalverð alira lan 

og skift með 3 sýni 

Meðalverð allra meðalverð 39 19l116       
  

Skrifstofu Myra- og sýslu, 1. febr. 1917. 

Framanrituð ví t )festist hjermeð. 

Í stjórnarráði is, 26. febr, 1917. 

Björn Kristjánsson. 

  

Indr. Einarsson.
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 

frá 16. maímánaðar 1917 til jafnlengdar 1918. 

A. Fríður peningur. 

1. hndr., 1 kýr, 3 til S 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 
— SS sauðir, tvævetrir, á hausti  . . . hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 
— S ær geldar á hausti . . . . . . hver å 
— 10 ær mylkar á hausti . . . . . hver å 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 veira, í fard. á 
— 1!/, hryssu, á sama aldri. . . . . hver á 

   

  

B. Ull, smjör og tólg. 

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

G. Tóvara af ullu. 

1 hndr., 30 pd. hespuga1     

  

     
ms, 3 til 6 hespur í pundi, 

  

  

   
   

  

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . . . . . . pundið á 

— 60 pör eingirnisso a . patið á 
— 30 pör tviband sokka . . . . parið á 
— 180 pör sjóvetlinga . . . parið á 
— 20 eingirmispeysur . . . . . . . hver á 
— 15 tvibandsgjaldpeysur . . hver á 
— 1820 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, Í 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 é 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af ýsu, herti, . . . . . vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum, . . . vættin á 

  

kr. 

1 Hundrað á 

    

  

  

  

| 

| | 

| | 
| | 

202 | 50 |202 | 50 1169 

32 | 50 [195 | 00 1162 
34 | 60 [207 | 60 1173 

> Ð > | > >> 

24 | 00 þ288 | 00 |240 
24 | 20 |193 | 60 |161 
19 { 00 {190 í 00 1158 

205 | 37 205 | 37 f171 
186 | 25 |Þ4s | 33 |207 

| 

1 | 39 1166 | 80 1139 
| 99 H18 | 80 | 99 
| 97 |116 | 40 | 97 
| 58 ] 69 | 60 58 

» | » > » » 

| > » » 

» 50 490000] 7; 

| » | » » 

» | » | > > 

» | 5 > 

| | 
21 | 67 |130 | 02 1108 

» | „ > | » » 

15 | 75 | 94 | 50 I 79 
» | 3 > | „ » 

» | » » » »      
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Í peningum| | Hundrað á| Alin 

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

  

  

  

  

  

E. Lýsi. ; 

21.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt) hvalslýsis, . 8 pottar á » | > » » » 

28.| — 1 tunna (120 DE.) rákar sly sis,. . 8 pottar å | > » » >» 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsi . 8 pottar á 2195 {44 | 25 37 

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

F. Skinnavara. | 

31.| 1 hndr., 4 fjordungar nautsski … 10 pund å | 20 62 | 82 | 48 | 69 

32.) — 6 fjórðungar kýrskinns . . . . 10 pund á {15 33 f 91 | 98 I 77 

33.1 — fjórðungar hrossskinns. . . . 10 pund å | 12 33 fj 73 98 | 62 

34.) — 8 3 fj jórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pd. á > | > > > » 

35.1 — 12 jord. saudskinns, af veturg. ogåm 10 pd. å 8 | 33 f 99 | 96 I 83 

36. — 6 fjórðungar selskinns „ 10 pund á » » » » » 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit. hvert á » | 24 | 57 | 60 | 48 

G. Ýmislegt. | 

38 | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pundid å | 10 ' 00 | 60 | 00 | 50 

  

    39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . pundið á » | > » » » 

40.| — 120 pd. af fuglafiðri . . . . . 10 pund å | 10 | 40 {124 | 80 1104 

41. — 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund á „| > > > » 

49.1 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir „2... á KB | on » » 1105 

43 | — 1 lambstóður >... .å) 6) 94 » » [139 

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

Eftir Á. eða 
Ettir B. eða í 
Eftir C. eða 
Eftir D. eða 

  216 | 30 |180 
117 | 90 f 98 

„190 0075 
„12 261 93 

  

Eftir E. eða í lýsi A 44 | 25 137 

Eftir F. eða í skinnavöru. 20. eee ea 81 | 20 I 68 
  

En meðalverð allra landaura samamtalið eee Re 8 661 | 91 1551 

og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða . . . „2. 2... 10,32192     
Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 1. febrúar 1917. 

Linnet, 

settur. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 24. febr. 1917. 

Björn Kristjánsson, 
Indr. Einarsson,
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1 hndr., í kýr, 
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— 120 pd. af 
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21.| 1 hndr., 
28. 
29. 
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öl. 
32. 
99 
DD, 
9 
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38.| 1 hndr., 
39.| — 40 

42.1 5 álnir, 
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Medalverd å hver 

Eftir Á. 

Eftir Þ. 

Eftir C. 

Eftir 1 

Eftir 1 

Eftir F. 
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  En meðalverð allra landaura samantalið 1395 | óð 

og skift með 5 | 
i 

Medalverd allra . [lil | 11 | 99 

    

  

    

Indr. Einarsson. 
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Dalasýslu 

frá 16. maímánaðar 1917 til jafnlengdar 1918. 

        

10. 
11. 
12. 
13. 

  

1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 t 

1 hndr., 6 vættir af vr saltfiskt, 

A. Fríður peningur. 

  sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum. . 2. 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 å 
1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard å 
1!/, hryssu, å sama aldri. . . . . hver á 

  
    

B. Ull, smjör og tólg. 

   
120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 

120 pd. af mislitri sl þveginni,. pd. á 
120 pd. af smjöri rkuðu . . . pd. á 
120 pd. af tólg, vel bræddri pd. á 

GC. Tóvara af ullu. 

il 6 hespur í pundi, 
haldi hver hes 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þr . pundið á 

60 pör eingirnissokka 0.02, Pparid å 
30 pör tvibandsgjaldsokka „0... parið á 
180 pör sjóvetlinga. . . . . . . parið á 

  

     

  

20 eingirnispeysur . . . . . . . hver å 
15 tvibandsgjaldpeyvsur . . . . hver á 
120 álnir g gjaldv oðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
120 álnir einskeftu, 1 al.til5 kv. breiðrar, 1 al. á 

D. Fískur. 

  

vel verkuðum, vættin é 
vel verkuðum, vættin á 

6 vættir af i, vel verkuðum, vættin á 
6 vættir af ýsu, hertri, . . . vættin á 
6 vættir af hákarli, hertum, . . „ vættin á 

  

6 vættir af 

  

    

  

  

Í peningum Hundrað á| Alin 

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

| | 
180 | 62 |180 | 62 |151 

32 | 62 |195 | 72 |163 
» > » » > 

| > > í » 5 

| » » | » 

23 | 67 1189 | 36 158 
19 | 37 4193 | 70 1161 

180 | 00 {180 | 00 1150 
170 | 00 {226 1 67 1189 

1 147 | 60 1123 

v 

U
R
 

0
 

Do
 

-]
 

—1
 

(9
 

09
 

  
> » 

> » 

> | > 

| 
> | » 

» > 

i ” 

{ » 

{ | 

> | — 

» | > 

> 

| 
> | >   

106 
104 
68 

  

80 
40 
40 

89 
87 
57 

» 

»   »



  

111 

Í peningum Hundrað ál Alin 

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

27.| 1 hndr., í tunn 'á „| > > > » 

28 — 1 tunna á » | > » » > 

29.| —- 1 tunna á 31 21 {48 | 15 140 
30.| — Í tunna á » » > 

F. Skinnavara. 

31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns 129 (12 (16 | 48 I 97 
32. 6 fjórðungar kýrskinns á {22 | 19 f132 | 72 11 
33.| — 6 fjórðungar hro å I 18 | 87 [113 | 22 | 94 

34. - 8 fjord. Sau i á » » » > 2 

35. 12 fjord. å | 11 | 50 1158 | 00 {115 
a (2 £ 6 bom w åg . 

356.| — 6 Förðun, selskinns. . . . . á { 32 | 50 1195 | 00 1162 

31.| —- 240 lambskinn (vorlamba), einlit. á > „23 155 | 20 | 46 

G. Ýmislegt | 

38.{ 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hbreinsuðun á 8 | 37 | 50 | 22 f 492 

39. — 40 pd. af ardun, Oh: einsudum, a » » > „ „ 

40. — 120 pd. af lafiðr Á > > »)| > » 

41. — 480 pd. af R il g á » > > | » » 

42,| 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir . . . . . „á 3170 » | » f 74 
43.| — 1 lambsfóður. á 5 | “0 > > 114 

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

Eftir A. eða í fríðu RN 194 | 34 {162 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 106 | 80 | 89 
Eftir C. eða í ullartóvöru. > > > 
Eftir D. eða í fiski . » i » » 
Eftir E. eda i lysi . 48 d | 40 
Eftir F. eða í skinnavöru. 125 | 10 |104 

En meðalverð allra landaura samantalið. . . . -» . . 0.0.7. + Å47T4 | 39 1395 

og skift med 4 synir 

Medalverd allra medalverda 118 60 | 99 

  

  

     

    

    

  

    

    
   

   
    

    

   

  

    
     

  

  
    

  

  
    

  

Framanritud verdla 

Skrifstofu Dalasýslu, 13. janúar 1917. 

Bjarni Þ. Johnson. 

  

   
rá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 27. febr. 1917. 

Björn Kristjánsson. 
Indr. Einarsson. 

1917 

31
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32 

    

frá 16. maímánað 

  

    

úngum| Hundrað á | Alin 

kr. | aur. | aur. 

  

      

   
      

   

  

160 | 45 1134 

157 | 62 1131 
3. 166 | 50 1139 
Á. 166 | 00 {138 

5, 202 | 44 1169 
6. 172 1 00 1143 

7. 152 | 70 1127 
135 | 00 1112 
152 | 00 1127 

    

10.| 1 hndr., 
ll.k — 120 7 [ misl 
12.| — 120 pd. af smjåri, ve 
1384 — 1207 [ tolg 

d. á 1 (26 1151 | 20 41 
pd. å » | 84 {100 | 80 

verkudu . . . pd. å » | 92 H10 | 40 
tólg, vel bræddri . . . . pd.å » | ST I 68 | 40 

  

G
u
t
 

OC
 

DO
 

1
9
 

>
 

GB
 

þa
 

HH pr
 

       
   

> > > > 

15. | ) » » » 

16. | » » » 

17. I >» | 45 f 81 | 00 If 67 
18. i » > » » 

19. | » | > » 5 » 

20. > | > » » » 

21. > » ) ” » 

I 

| 
2211 hndr, 6 vættir a rerkuðum, vættin á | 18 | 01 (108 | 06 | 90 
23.f - 6 vættir verkudum, vættin å > » » > 
24.| — 6 vættir vel verkuðum, vættin á » > » » » 
25.4 — 6 vættir af ysu, hertri, . . . . . vættin é „| > „ > s 
26.1 — 6 vættir af hákarli, hertum, . .„ Vættin á „| > „ » » , , . V å |          
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  Í Í peningum Hundrað á Alin 
32 

  

    
   

  

   

  

    
    

sa AR F kr. | aur. 
E. Lýsi. 

21.| 1 hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsis, . 8 pottar á , 
28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis, . 3 pottar å > > 
29.| — Í tunna (120 pt.) selslýsis, 8 pottar á 2 | 56 
30.| — 1 tunna (120 pt 'skalýsis, 8 pottar á > 

  

F. innavara 

81.|1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . . 10 pund á { 26 | 69 
32. 6 fjórðungar ky . . 10 pund á { 22 | 56 
33.| —- 6 fjórðungar hrossskinns. . . . 10 pund á { 17 69 
34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pd. á | 14 | 10 
35 | — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pd. á | 11 | 56 
36.| — 6 fjórðungar selskinns. . . . . 10 pund á | 1300 
31.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit. hvert á „| 24   G. Ýmislegt. 

38.| 1 hndr., 6 pd. afa ðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 9 | 75 

        

39.) — 40 pd. af æt 1, óhreinsuðum, . pundið á | > 
40.| — 120 pd. af I i 6 10 pund å 8 | 00 
41.| — 480 pd. af um . . . . 10 pund å „| » 

  

42.{ 5 álnir, Í dagsveri heyannir . . . . . .å 3 | 84 
43. — 1 lambsfóður. „2 Á b | 86 

  

    
Medalverd å hverju hundradi í og Í 

Eftir A. eða í 

Eftir B. eða í 
Eftir C. eða 
Eftir D. eða 
Eftir eða Í 
Eftir eða 

    

Þr
i 

ri
 

IRAVÖFU. eee eee es 

En meðalverð allra landaura samantalið. 

og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra neðalverða 

  

Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 9. janúar 1917. 

  

G. Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

I stjórnarráði Íslands, 16. febr. 1917. 

Björn Kristjánsson, 

kr. | aur. | aur. 

> Ð > 

> Ð » 

38 | 40 I 32 
» s > 

106 | 76 | 89 
135 | 36 {113 
106 | 14 {88 
112 | 80 I 94 
138 2 {116 

178 | 00 | 65 
51 | 60 | 48 

» 3 » 

96 | 00 I 80 

» > 7 7 

» » 1117   

  

      
Indr. Einarsson
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2 

Isatj 

frå 16. 

  

  

10. 

12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20 

23. 
24. 
25. 
26.   

1 hndr., 

A. Fríður peningur. 

1 kýr, 3 
okt tóber til 

„ 2 til í 

ögum . 
6 sauð ir, 3 til 5 

sauðir, tvævetrir, á hausti. 
12 sauðir, vetur ir, á hausti 

S ær seldar á hau 
10 ær mylkar á hau 

    

  

     

IK
 

  

   
    1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard, å 

1l/, hryssu, á sama ale ari „0... hver á 

B. UI smjör og tólg. 

  

i 
njöri, ve 

Sl 

1 hndr., 120 pd. af hvítri u pd. á 
120 pd. af mislitri ull pd. á 
120 pd af sí I verkuðu pd. á 

pd. 

1 hndr., 30 

1 hndr., 6 vættir a 
— 

120 pd. af tólg, vel bræddri . 

C. Tóvara af ullu. 

    

   
     

   

haldi 

60 i 

BU 1 

180 pår sjovet 

20 eingirni S 

  

li 
y 

  

ri vadmåls, å áln. bre iðs, 
120 á álnir eins keftu, 1 al. til 5 kv. breidrar, 

D. Fiskur. 

vel verkuðum, vættin á 

vel verkuðum, vættin á 
6 vættir af i, vel verkuðum, vættin á 

6 vættir af Ni hertri, 20022, Vvættin å 
6 vættir af håkarli, hertum, . . . vættin å 

6 vættir af 

    

2 Hun 

kr. | 

  

"Aliu 

aur. 
  

DO
 

is
 

R
T
 

=
 

H
=
 
O
C
 

1
 

  
  

> 
GO
 

DO
 

R
O
 

Ha
 

03
 
O
V
E
 

  
148 
102 
123 
16 

00 

22 

24 

32 

36 

68 

90 
00 
83 

80 

00 

60 

80 

135 

139 

173 
190 

205 

181 
138 

112 
197 
ið 

124 
85 

105 
64 
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I peningumf Hundrad å Alin 

E. Lýsi kr. | aur.J kr. | aur. | aur. 

27. 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis s pottar á | » > > 
28.| — 1 tunna (120 pt.) Y 8 pottar å » | > > » 
29.| — 1 tunna (120 8 pottar å » | » „| > > 
30.) — 1 tunna (120 s pottar á 3 | 62 54 | 30 {45 

Í 

| 

F.. Skinnavara, i 

31.{ 1 hndr., 4 fjórðuns 26 106 | 20 | 88 
32.| — 6 fjordungar 21 129 { 90 1108 

33. 
34. 
o). 

36. 
07 

öl. 

38 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

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

  
— 6 fjórðungar hros 

8 

— 12 fjórð. sal 

— 6 fjórðung 
— 240 lambskinn 

G. 
Á 1 hndr., 6 pd. af æðar 

40 pd       af æða 

ID 

    

Eftir 

Eftir 

Eftir 

Eftir 

Eftir 

Eftir 

       

    
(vol 

  

if tvæv. og eldri 

af veturg Á 
   

og am     lamba), einlit. 

Ýmislegt. 

vel hreinsuðum, lún, 

n, Óhreinsuðum 

  

En meðalverð allra landaura samantalið 

Meðalrerð alira 

  

og skift med 5 

  

OKFIIS 

Framanrituð 

2 

Í stjórnarráði 

  

alverða . . .. 

   
staðfestist hjer 

íslands, 

  

  
þa
 

    

106 | 89 
134 | 88 |112 
174 | 24 |145 

> | 3 » 

» | 53 > 

> » 

(5 > 
i 
| 5 » 

» | » » 
i K 

> {> þöð 
i AR > {| > {156 

| j 

95 
112 | 80 
„Lot 

128 | 10 H07 
54 | 30 { 45 

130 | 40 {108 
      

  

Indr. Einarsson.
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Strandasyslu 

frå 16. maimånadar 1917 til jafnlengdar 

        

w 
o
m
 

DM
 
AÐ

 
gø 

go
 

22. 
23. 
24. 
25. 
26.   

A. Friður peningur. 

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

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, 
dögum . 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti 
— 8 saudir, tvæ vetrir, á hausti 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti 
— Sær geldar á hausti A 
— 10 ær mylkar á hausti . . . 
— 1 áburðar hestur, taminn, 5 til 12 2 vetra a, Í far 
— Tf, hryssu, á sama aldri. . . ... hver 

B. Ull, smjör og tólg. 

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

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 

— 60 pår eingirnissokka . . ....p 
— 30 pår tvibandsgjaldsokka 
— 180 pör sjóvetlinga. 
— 20 eingirnispeysur 
— 15 tvíbandsgjal dpe ysur 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. br eiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einsketu, 1 al. til5 kv. breidrar, 1 al. å 

    

  

D. Fiskur. 

1 hndr.,, 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, væt 
— 6 vættir af þy rsklingi, vel verkuðum, vætti 
— 6 vættir af ýsu, herti, . . . . . vættin í 
— 6 vættir af hákarli, hertum, . . . vættis á 

  

    

  

        

1918. 

1 Í peningum Hundrað á Alin 

kr. | aur. kr. Í aur. | aur 

155 | 71 4155 + 71 {130 

2b | 86 1155 | 16 1129 

25 | 25 1151 | 50 1126 

20 | 40 [165 | 20 1136 
16 | 29 1195 | 48 1163 

21 14 1169 | 12 1141 

[4 | 50 1145 | 00 1121 

145 (71 145 | 71 1121 
128 | 43 1171 | 24 {143 

1 | 21 |145 | 20 |í91 
> 1 16 {91 | 2017 

| 89 {106 | SÚ | 89 

| 49 4 58 | 80 1 49 

| 

» | > Ð > Ð 

1 38 | 41 | 40 | 34 

» | 45 | 81 | 00 |] 67 
| > » » » 

| Ð > » 

| „| > 

11 | 67 | 70 | 02 | 38 
| > » 3 » 

| » ” > Ð 

| » Ð » »
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Á peningum) Hundrað á | A'in 
kr. | aur.| kr. | aur. | aur. 
  E. Lýsi. ” 

21.1 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis, . 8 pottar å „| > > » » 

28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis,. . 8 pottar å 2 | 85) 42 | 75 | 36 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, „ 8 pottar á 2198 144 '% 37 

30.| — 1 tunna (120 pt.) porskalysis, . . 8 pottar å 2108) 31 | 20 | 26 

F. Skinnavara. | 

31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . 10 pund å | 19 | 93 | 79 | 72 | 66 

32. 6 fjórðungar kýrskinns . . . . 10 pund á {17 | 14 |102 | S4 | 86 

33. — 6 fjórðungar hrossskinns. . . . 10 pund á | 14 00 | $4 | 0070 
34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pd. á {10 61 (85 | 36 | ú1 
35. - 12 fjord. saudskinns, af veturg og åm 19 bd. á T | 79) 93 | 43 | í8 
36.| — 6 fjordungar selskinns . . . . 10 pund á {14 7541881 5017 
3t.| — 240 lambskinn (vorlamba), emlit . hvert å „1824 | 57 | 60 | 48 

G. Ýmislegt. 

38 | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 8 17149 | 02 141     39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . pundið á | >) > » > >» 

40.| — 120 pd. af fuglafidri . . . . . lOpundåt »| » » „ » 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund å „| » » » 

42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir . . . . . .å| 3130) » » | 66 
43.| — 1 lambsføur . .........  å&f 6192) »| > 1138 

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

Eftir A eda i fridu . . . eee, HOL! 35 [134 
Ettir B. eða í ullu, smjöri og tólg“ on rer re MOO | 50 I 84 
Eftir C. eda i ullartóvöru NA 61 | 20 | 51 
Eftir D. eða í fiski 2 2 2 eee eee 70 ' 02 158 
Ettir E, eða Í lýsi 2 39 | 55 | 33 
Eftir F. eda i skinnavoru, . 2 2. ] 84 | 30] 70 

En meðalverð allra landaura samantalið . . . . . . - „LT | 12 (480 

Meðalverð allra meðalverða . . . . ... a 86     | 
| 

og skift med 6 sýnir: | 
| 
| 

Skrifstofu Strandasýslu, 26. janúarm. 1917. 

H. Kr, Júlíusson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 24. febr. 1917. 

Björn Kristjánsson. 
Indr. Einarsson.
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frá 16. maímánaðar 1917 til jafnlengdar 1918. 

          nn mr: 

Í Í peningum Hundrað á Alin 

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

A. Fríður peningur. | 

1. 1 hndr., 1 kyr, 3 ti 
október til né 207 | 59 {207 | 50 1173 

2. — 6 ær, 2 til 6 v , 
dögum. . .….. 0.0... hver á $ 34 | 29 4205 | 74 1171 

3 — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á | » » » » 

4.| — 8 saudir, tvævetrir, å hausti. . . . hver á | >» » > » 
5.| —- 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á | 37 þ268 | 44 1224 
6.| — 8 ær geldar á hausti . . . .„ . . hver á | 67 1213 | 386 178 
T.| — 10 ær mylkar á hausti . hver á ' 86 {208 | 60 1174 
84 — 1 áburða irhestur, tam vetra, Í fard å 1204 | 64 [204 | 64 1171 

9.1 — 1'/, hryssu, å sama å [181] | 79 f242 | 39 þ202 

10.1 1 hndr., 120 pd. á 1 | 34 {160 | 20 {134 
11. 120 pd. af å » | 8Y H06 | 80 { 89 

12,4 — 120 ba. af å ST HO4 | 40 I 87 
13.| — 120 pd. af å 50 { 60 | 00 | 50 

C. Tóvara af ullu. | 

14.jl1 hndr., 30 pd. hespugar > til 6 hespur i pundi, | 
haldi hver h 11 skreppur, | 
skreppa 44 FE » > > 

15.| — 60 pör eingirni . . „| > > » » 

16. — 30 pör tvíbandsg kka » > > 
17. — 180 por sjove > » » > » 

18. — 20 e ingir 3 » » 

19. — 15 tviband FR á ”» » > » 
20.) — 120 ålnir gja )måls, åln. breids, Í al. á > > > > 
21. — . til o kv. breiðrar, Í al. á » 2 > > > 

D. Fiskur | 

22.| 1 hndr, 6 á { 19 | 50 þt17 | 00 | 97 
23.) — 6 vætti á > » > » 
24. — 6 vættir af á » » » » 

25,4 — 6 vættir al å » > » 
26.1 — 6 vættir af á » » > > =   
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Hundrað á | - 

  

  

   

     
     

  

  

  

kr. | aur. | aur. 

21. ö » * > 

28. ð ” > > 

29. OT Á > > > 

90. 8 mi » >» > 

31. il i 82 | 84 I 69 
32. 00 {102 | 00 { 85 

33. SY få 8: 34 4 69 
34. » > | » > 

35. „ » | » » 

36. > » 

37. | 28 167 ; 20 156 

38.1 1 hndr., 6 pd. af : p i | > > » » 
39. — 40 pd. af p á # >! > „ 

40. —- 120 ] 10 1 „| > » » » 

41. — 480 pd. 11 a | » » | 0» » 

49.1 5 álnir, ál 4 57 , » | 01 
48] — 11 ál 6ls1l > | > þi26 

Meðalverð á hverju hu 

  
ndraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður : 

   

        

    

Eftir A. eða í fríðu 2 2 21 | 52 1185 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 108 | 00 1 90 
Eftir C. eða í ullartóvöru. BN „| > » 

Eftir D. eða í fiski . Ål17 ' 00 4 97 
Eftir E. eda i i > » » 

Eftir F. eða í ru . 83 | 84 I 70 

En meðalverð allra landaura samantalið . 30 | 36 (442 

og skift með 

Meðalverð allra me 

Á s„Únin= 
* Synir.     
  

  

Í stjórnarráði Íslands, 20. fobr. 

  

  

lu, 5. janúar 1917. 

Ári Ár 

  

t hjermeð. 

1917. 

Kristjánsson. 
Indr. Einarsson.
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Skagafjardarsyslu 

frå 16. maimånadar 1917 til jafnlengdar 1918. 

    

Fa
n 

Do 

11. 
12. 
13. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

22. 
23. 

25. 

26. 

om
 
m
a
n
g
e
 

  

í pening „um Hundrað á | Alin 

kr. | aur.} kr. ' aur. | aur. 

A. Fríður peningur. 

1 hndr., í kýr, 3til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á {183 | 64 1188 | 64 |157 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far. 
dögum. . .. … hver á 33 32 {199 | 92 1167 

6 saudir, 3 til í 5 vetra, á hausti . . hver á { 34 | 56 {207 | 36 (173 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á 21 | 80 1222 | 40 {185 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á { 21 | 52 1258 | 24 1215 
8 ær geldar á hausti . . . . . . hver á | 27 39 219 | 12 1183 
10 ær mylkar á hausti . . hver á | 20 | 52 {205 | 20 1171 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 2 vetra, í fard á {198 | 79 {198 | 79 {166 
í), hryssu, á sama aldri. . . . . hver á 1179 | 29 {289 1 05 1199 

B. Il, smjör og tólg. 

1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 1 | 36 1163 | 20 1136 
120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni,. pd. á | > | 94 {112 ; 80 | 94 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd. á ' 90 108 | 00 {90 
120 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd.á| » | 57 f 68 | 40 | 57 

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 > » » » » 

GÚ pör eingirnissokka . „0... parið á | > » 2 » » 
30 por tvibandsgj aldsokka . . . parið ál >} > „ „ > 
180 pör sjóvetlinga 0. parið á > { 36 1 64 | 80 | 54 
20 eingirnispeysur . . . . . . . hver á » » » | >» » 
15 tvibandsgjaldpeysur . . . hver å » > » | » > 

120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å » » > | » » 
120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar, 1 al. å » » » | » » 

. | 
D. Fiskur. | 

1 bndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á | 19 | 60 |!17 | 60 | 98 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á | > ” » | » » 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á > > „| > » 
6 vættir af ysu, hertri, . . . . . vættin á | > » „| > „ 
6 vættir af hákarli, hertum, . . . vættin á 116 | 14 | 96 | 84 | 81 
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” FE FEE FE i i T peningum Hundrad å Alin 

kr. | aur. | kr. | aur. | aur. 
E. Lýsi. 

or.| í hndr., í tunna (120 pt) hvalslýsis, . 8 pottar á | >} > > > » 

28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis,. . 8 pottar á | 4 | 40 {| 66 | 00 {55 

29,| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis . . 8 pottar á „| > „| > > 

30.| — 1 tunna (120 pt.) borskalysis, . . * vottar á | 5 | 86 | 57 | 90 | 48 

F.. Skinnavara. | ! 

31.| í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . 10 pund å | 22 | 79 91 | 16 f 76 

32,| — 6 fjórðungar kýrskinns . . . . 10 pund å | 18, 81 f112 " 86 f 94 

33.| — 6 fjordungar hrossskinns. . . 10 pund å | 15 | 43 f 92 | 58 | 77 

34.| — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og e eldri 10 pd. å f 11 | 70 | 93 | 60 f 78 

35.4 — 12 fjord. saudskinns, af veturg.ogám  )pd.á} 9 | 46 |113 | 52 i 95 

36.1 —- 6 tjörðungar selskinns . . . . 10 pund á „| > » > » 

3T.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert å » | 24 | 57 | 60 | 48 

G. Ymislegt. | 
| ið 

38.| í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, undið á {| 10 | #1 | 61 | 86 t 52 

39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . indið á » | 5» „| > > 

40.| — 120 pd. af fuglafiðri . . . . . 10 pund å | 8 | 93 4107 | 16 I 8: 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund å , » „| > » 

42.1 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir . . . . . .ål| 3195) »| »t 79 

43.| — 1 lambsfóður . ........…. Á} 6154 | „þið 
| 

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 ullar tÓVÖrU 2 2 0 0 eee eee 

Eftir D. eða í fiski. . 2. 

Eftir E. eða í lýsi . 
Eftir F. eða í skinnavöru 

En meðalverð allra landaura samantalið . . 2. 2. - 

og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu 26. janúar 1917. 

M. Guðmundsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 9. febrúar 1917. 

Björn Kristjánsson. 

  
215 | 41 |180 
113 4 
64 | 80 p 54 
107 | 22 | 89 
61 195151 
93 | 55 | 78 
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656 | 03 1546     109 34 | 91 

Indr. Einarsson. 
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

37 

Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1917 til jafnlengdar 1918. 

        

Í peningum Hundrað á Í Alin 

kr. | aur.f 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 |232 | 08 {232 | 08 1193 
2.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- | | 

dögum. 2... hver å | 31 | 50 1189 | 00 1157 
3.| — 6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti å > | 2 >> > 
4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti NR > » » » » 
5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver å | 22 | 94 1275 | 28 |229 
6. — Sær gcldar á hausti . . . . . . hver á |30 ' 58 244 | 64 |204 
1| — 10 ær mylkar á hausti . . hver á { 21 | 05 }210 | 50 |175 
Sk — l áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á }232 | 08 {232 | 08 {193 
9.| — 11!/, hryssu, á sama aldri 00... hver á (212 | 08 |282 | 77 1236 

B. Uli, smjör og tólg. 

10. 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 1 | 41 {169 | 20 f141 
I 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni,. pd. å » | 95 f114 {| 00 { 95 
12.| — 120 pd. af smjåri, vel verkudu . . . pd. å 1 | 02 1122 | 40 1102 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd.á > 162 1 14 | 40 162 

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 þr æði a pundið Á » | » > „ > 

15.| — 60 pör singirnise kka . 2... parið á | > » » 
16. — 30 pör tvibandsgjaldsokka . . . . parið á 1 102} 30 1 60 | 25 
17. — 180 pör sjóvetlinga 0. þarið á » | 48 | 86 | 40 | 72 
18.4 — 20 eingi i Sur 0... hver á „| >» "| > > 
19. — 15 tv dpeysur .. … hver å | >» „| > > 
20.1 — 120 álnir gjaldv oðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á > 1 > > » 
2l.f — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breidrar, 1 al. å > | > » » » 

| 
D. Fiskur. | 

22.) 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á | 23 | 33 {139 | 98 þ117 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á „| »f| 2 » 
24,4 — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á » | > » » » 
25.4 — 6 vættir af ýsu, hertri, . . . . . vættin á » » > »           26. — 6 vættir af håkarli, hertum, . . Vættin á | 19



  

1917 

      

E. Lýsi 

   

27.( 1 hndr., 1 tanna (12 0 pt.) hvalslysis, 8 pottar 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hå karlsi Jysi ÍS, . 8 pottar 
29. — 1 tunna 120 bt.) lysis, . 8 pottar 
30.{ — 1 tunna (120 pt.) Kal "sis, . 8 pottar 

31.|1 hndi - 10 pund 
32. 
33.| — 

… 10 pund      

  

tvæv. og eldri 
35. >). af veturg. og åm 
36. 
37. 

G. Ymislegt. 

38.| 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum, pundid 
39.{ — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið 
40. 
41.| — 
42.1 5 álnir, 1 
43 — 1 lam 

afiðri . . . . . 10 pund 
1grosum .… … 10 pund 

um hey: vannir 
        bsfodur 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum 

  

Eftir E. 

Eftir F. 

  

Eftir A. eða í Ír . SA 

Eftir B eða í ullu, smjöri og tólg 
Eftir C. eða í ullartóvöru 
Eftir D. i fiski . . . 

i 
i 

  

En medalverd allra landaura samantalid . 

og skift med 6 synir: 

Meðalverð allra niedalverda . . . .. 

   
Skrifstofu Evjafjarðarsýslu og Ak:reyrar, 

Páll Einarsson. 

  

landaurum verður: 

  37 
  

  

Í peningum| Hundrað á | Alin 

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

, | 
aa > | 5 i > ; » » 

á 6 | 13 191 | 95 4 77 
(A i | 
a » | > 3 » » 

á | 4 | 90 | 73 | 530 f 61 

    

  

  

á {22 | 56 190 | 24 | 75 
á | 20 | 00 H20 ' 00 þ00 

15 | 95 f 95 | 70 4 80 
> | > > » » 

il | 16 [133 | 92 12 
„1 > » 

| 30 f 72 | 00 | 60 

i 

| 
ad » | > > > > 

á | 3 y > » 

á 5 | > > > 

á > ” > » » 

å b | 77 » > [115 

å 7 50 > > 1150 

05 1198 
(00 1100 
' DO { 48 

| b7 1108 
. 72 | 69 
. . 1 37 | 85 

| 
731 | 21 1608     ….., (121 67 

15. januar 1917 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

I stjórnarráði Islands, 13. febr. 1917. 

Björn Kristjánsson, 
Indr. Einarsson
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1917 til jafnlengdar 1918. 

      

to 

15. 

17. 
18. 
19. 
20. 

ÞM
 
AÐ

 

  

  

  

  

I peningum Hundrað á | Alin 

kr. | aur.| kr. í aur. | aur. 

A. Fríður peningur. | 

1 hndr., í kýr, 3til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 1180 | 59 1180 | 59 1150 

6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i far- | 
dögum. . . „2. 2... hver á | 31 | 06 {186 | 36 {155 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á „| > » » » 

8 sauðir, tvæveirir, á hausti . . . hver å | 32 | 71 |261 | 68 (218 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á | 23 | 76 |285 | 12 |238 
8 ær geldar á hausti . . . . . . hver å | 29 | 71 1237 | 68 |198 
10 ær mylkar å hausti . . . . . hver á { 20 | 50 1205 | 00 1171 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard å (218 | 44 1218 | 44 1182 
1!/, hryssu, á sama aldri. . . . . hver å (201 3 1:68 | 57 1224 

B. Ull, smjör og tólg. 

1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 1 | 36 {163 | 20 {136 
120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni,. pd. á » | 87 104 ; 40 I 87 
120 pd. af smjöri, vel verkudu . . . pd. á > { 96 15 | 20} 96 
120 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd. á » | 48 I 57 | 60 I 48 

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 eingirnissokka . . . . . . parið á > > > » 
30 pör tvibandsgjaldsokka . . . . parið á > {81 {24 | 30 20 
180 pör sjóvetlinga. . . .... parid å » | 45 | 81 | 00 | 67 
20 eingirnispey Sur... hver á > > > > > 
15 tvíbandsgjaldpeysur . . . hver á „| >» » >» 
120 ålnir gjaldv roðarvaðmáls, áln. breiðs, lalá Í 1 | 43 1171 | 60 143 
120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al. á » > » » » 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á | 17 | 75 1106 | 50 I 89 
6 vættir at harðfiski, vel verkuðum, vættin á > > „ > » 
6 vættir af byrsklingi, vel verkudum, vættin å | 15 | 19 191 | 14 | 76 
6 vættir af ysu, hertri, . . . . . vættin å » » » » » 
6 vættir af håkarli, hertum, . . . vættin å I 15 | 32 | 91 | 92 | 77        
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Tí peningum Hundrað á | Alin 

kr. | aur þ kr. | aur. | aur. 
  

F. Skinnavara. 

E. Lýsi. 
21. 1 hndr., 1 tunna (120 pt) hvalslýsis, . 8 pottar á » | > » | » » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis,. . 8 pottar á 3 | 39 | 50 | 85 I 42 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis, . . . 8 pottar å 2148 f 57 1 20 31 
30.) — 1 tunna (120 pt.) borskalysis, . . 8 pottar á | 2 984 44 | 1037 

| 
| 

31.| 1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns . . 10 pund å f 24 | 79 99 | 16 | 83 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns . . . . 10 pund åt 21 ' 69 {130 | 14 {108 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns. . . . 10 pund á þ 17 | 62 {105 | 72 | 88 
34 | — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pd. å | 12 | 08 f 96 | 64 | 81 
35.| — 182 fjórð. sauðskinns, af veturg ogåm 10 pd. å | 10 | 70 f128 | 40 1107 
36.| — 6 fjordungar selskinns . . . . 10 pund á | 21 10 f126 { 60 1105 
3t.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit. hvert á » | 29 f 69 | 60 | 58 

G. Ýmislegt. 

38 | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á { 11 | 00 {66 | 00 {55       
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . pundið á „| > » > » 
40| — 120 pd. af fuglafidri . . . . . 10 pund åf 8 | 32 4 99 | 84 | 83 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund å » | >» » » » 
42.| 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir „á | 41 56 4109 | 44 | 91 
43.| — llambsfóður „2... á | 6| 82 4163 | 68 136 

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

Eftir A eða í fríðu 00 30 | 43 1192 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg FE 10 | 10 f 92 
Eftir C. eda i ullartévoru . 2. I 0 TTT 
Eftir D. eða í fiski . 2 2 eee eee een 96 52 I 81 
Eftir E. eda í lýsi 2 2 44 | 25 | 37 
Eftir F. eða í skinnavöru . . 2 eee, MOB | 04 f 90 

  
kr
 

DU
 

  

En medalverd allra landaura samantalid 2. . . . . 0 0. 468 | 64 1569 

og skift med 6 synir:   Meðalverð allra meðalverða . . . . .. FR 113 61 | 95   
Skrifstofu Þingeyjarsýslu, Húsavík 10. janúarm. 1917. 

Steingrímur Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 19. febr. 1917. 

Björn Kristjánsson. 
Indr, Einarsson.
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39 Keikningur 
yfir tekjur og gjöld Thorkillii barnaskólasjóðs árið 1916. 

Tekjur. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1916 B, bls. 54). 

a. Veðskuldabrjef BN „0. Kr. 11044 54 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka es some 2000 00 

c. Bankainnstæða . ....... 150 33 
—-——— kr. 73195 11 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum . . . . . . kr. 2898 59 

b. Af hlutabrjefi í Íslandsbanka . . . —- 120 00 

c. Af bankainnstæðu . . 2... — 77 06 
me — 3095 65 

kr. 76290 76 

Gjöld: 

1. Meðlag með börnum: 

a. Halldóru Helgadóttur . . . . . . kr. 145 00 

b. Geir Jónssyni. . 2... — 206 50 
c. Hirti Jónssyni . ......…. — 70 00 

d. Tómasi Klog. . . .. — 140 00 

e. Guðrúnu Elliðadóttur . . . . . . — 65 00 
————— — kr. 626 50 

2. Eign til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef FE Kr. 11715 37 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka eee 1 mm 2000 00 

c. Bankainnstæða 2. 2... 2... — 1948 89 
————.— 15664 26 

    

kr. 16290 76 

1 stjórnarráði Íslands, 3. jan. 1917. 

F. h. r. 

Kl. Jónsson. 

  

G. Sveinbjörnsson.
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Keikningur 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóð Hannesar Árnasonar árið 1916. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1916 B, bls. 55). 

a. 

b. 
c. 

d 

e 

Lán Reykjavíkur 

Veðbeildarbrjef 

Lán gegn fasteignarveði. 

Innstæða í bönkum. 

2. Vextir: 

a. 

P
a
p
 

go 

Af låni Reykjavikur 

Af veðdeildarbrjefum . 

Af fasteignarlánum. 

„ Hlutabrjef í Íslandsbanka 

Af Íslandsbankabrjefum . 

Af bankainnstædu . 

Sjóður til næsta árs: 

a. Lán Reykjavikur. 

A
 

Veðdeildarbrjef. 

Lán gegn fasteignarveði 

Hlutabrjef í Íslandsbanka . 

Innstæða í bönkum 

Gjöld: 

kr. 18000 

7700 

37050 

2000 

3356 

kr. 17000 

1700 

1921 

Í stjórnarráði Íslands, 3. jan. 1917. 

F. h. r. 

Kl. Jónsson. 

42350 ( 

2000 0 

00 

00 

00 

00 

98 

— kr. 68106 98 

- 2864 46 
70971 44 
    

kr. 

kr. 

70971 44 
10971 44 

  

G. Sveinbjörnsson. 

1917 

40
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Keikningur 
yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og Ingileifar Benediktsen 

árið 1916. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1916 B, bls. 69): 

a. Lán gegn fasteignarveði. . … kr. 72190 
b. Hlutabrjef í Íslandsbanka . . . . — 1600 
c. Innstæða í Söfnunarsjóði. — 6762 

d. Veðdeildarbrjef — 1200 

e. Innstæða í bönkum. — 392 

f. Í sjóði — 107 

2. Vextir: 

a. At fasteignarveðslánum kr. 2972 

b. Af hlutabrjefaeign . — 96 

c. Af innstæðu í Söfnunarsjóði 1915 — 313 

d. Af veðdeildarbrjefum. — 54 

e. Af fje í bönkum. — 98 

Gjöld: 

Sjóður í árslok: 

a. Lán gegn fasteignarveði …… kr. 10690 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka . . . 2... — 1600 
c. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . 2... — 1076 

d. Veðdeildarbrjef. — 1200 

e. Innstæða í bönkum — 5220 

Í stjórnarráði Íslands, 3. jan. 1917. 

F. h. r. 

Kl. Jónsson. 

  

00 

00 
97 

82252 1
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90 

00 

13 

00 

05 
— 3534 08 

851786 85 kr. 

00 

00 

10 

00 
15 

G. Sveinbjörnsson. 
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om
 

yfir tekjur og gjöld 

Sjóður frá fyrra ári! 

a. Í lánum 

b. Í bönkum . 

c. I bankavaxta brjefum 

Hjå reikningshaldara 

Innborgad kirknafje å årinu 

Vextir å årinu: 

a. Af lánum 

b. Úr bönkum …… 

c. Af bankavaxtabrjefum 

Greidd lán 

Til jafnaðar við 

Til við 
Grætt á keyptum bar 

ejalc lið 

gjaldi 5 jafnaðar 

Útborgað af inneign kirkna 

Lánað á árinu. 

Kostnaður . 

Til jafnaðar við tekjt ulið ) 4 

Vaxtaafgangur 
Sjóður við árslok: 

a. Í lánum 

b. Í bönkum. . 

c. Í bankavaxtabréfum 

Íslands biskupsdæmi, 

Reikningur 

hins Almenna Kirkjusjóðs árið 1916. 

115413,82 

18891,27 

15000,00 

697,59 

kr. 4444 86 

985, 771 

í 120,00 

akavaxtal or jefum 

Gjöld: 

Jón Helgason, 

settur. 

Reykjavik, 

109895,40 

32346,80 

20000,00 

Samtals 

12. jan. 

kr. 

       
kr. 

1917. 

  

148002,68 
9953,49 

6150,6: 
9718,42 

6200,00 

842,72 

300,00 

181167,94 

2124,60 

6200,00 
40,00 

9718,42 

842,72 

162242,20 

181167,94 

1917 

42
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43 

30 

  

um eignir kirkna í hinum Almenna Kirkjusjóði 1916. 

' i — Lagt - y 

            

árslok 

  

   

      

   

> > 2 „ , . yt 
Kirkjur 191 á á árinu 1916 

kr i kr á kr a. kr. |a kr. |a. 

9 

3. 260.00 » > 

ð. | 

6. . 10000 » 101 9680/42 
Ð > 

& 
1 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. Á 

18. 

19. Einhol 
20. ] 

    já. 
seyral árkirleja . 

rkja í Norðfirði 

r-Ski aftafé llsgrófastsdæ MA 

17. Sand! kj 

  

    
   

kangårvallaprofastsdæmå ; 
23. Odd: tki 
24. 
25. 
26. 
21. 

Kálfholiskir A 

Krosskirkja . . …… 

Eyvindarhólakirkja . 

fshvolskirkja 020, 
ja 

  

Ískir já. 

irkja 

m
a
 

stsdæmt : | 

  

  28 "Mostellskirkja 5 . 1505 20 

Flyt... | 53908155 

      

  145 00 

100100 

15000 

13000 

10000   4142 34   33/40f 

    

11676 
6/71 

4620 

140 90 

all ll 

{ 

Í 

6021 

3264153   

1584 00 

  

3068 
17436 

1295 48 
372406 

1098/70 
| 
i i 
i 

  

1665/41 

60 1282102   
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  een 43 
Eign við 

  

inn út á árslok 

1916 

  

á árinu á árinu 

  

kr. aj kr, |a. kr. a. kr. a. kr. {a 
  

  
   Ge

 
ØD

 
CS
 

t Hauka 

Stokk 

Sv 
A 

   
0: å . Kl . [16015 

34. Kotstrandarkirkia FE. 

    

  

   

  

    

  

Kjalarnes 

35. Grindavi DO 40 

10/96 
1350 84 

36. Brautarhol 

Reyni Á          

  

    
    

  

        

    

    

   

  

862 
. > j > > 

» | » 29163 

„> 547 142 29 
» | » 69/30: 185150 

43. Leirårkirkin 0,0. 0,0, » i 2800 » | » 30 28 50 
| | 

Miøjraprofi Í | 

14. Stafho . 50 00 ) | 5 1135/47 

45. SiGumu , 75 00 703; 

46. Hvamms » | » 1915 
AT DÞanguniri „olsn 4. Borgarkir! …… 30 00 » 19/30 

Snæfellsnesprófasts ; 

48. Breiðal aða ja . 40 00 ” 
49. Mikl . 40 sl 
50, Narf y 

51. 

  

  

Ji 
Ey
 

1
 

fs
 KK
         er

      



1917 132 

    
  43 * = 

  

    

    

Eign við Lagt Tekið Vextir Eign við 

IN . árslok inn út á árslok 

Kirkjur: 1915 á árinu á árinu árinu 1916 

kr. |a. kr. |a. kr. |a. kr. }a. kr. ja. 
| I ] 

Flutt ...| 8119104| 6337i60| 108909| 3370/84) 89810/39 

Vestur- Ísafjarðarprófastsdæmi; | | | 
60. Holtskirkja . . „> » | » 183156! 4772149 

. Sæbålskirkja 7000 > |> 68119| 1830/52 

. ie | | | 
Norður-Ísafjarðarprófastsdæmi : | | | 

62. Staðarkirkja í Grunnavík . 41380 1060100 » |» 18/85 532165 
63. Hólskirkja í Bolungarvík » | >» 100.00 100,00 » |» ”» |» | | 

Strandaprófastsdæmi : | | | | 
64. Stadarkirkja i Steingrimsfirdi | 157770 69195 » | » 72/41) 1720/06 
65. Prestbakkakirkjå . ...- 994 60 > |» » | » 391781 1034/88 
66. Stadarkirkja i Hrutafirdi . ) » | » » | » 30/37 189160 
67. Årneskirkja . 16047 » |» 1187} 2028198 
68. Ospakseyrarkirkja » | » » | » 18/03) 468/85 

| | | 
Húnavatnsprófastsdæmi : | | | 

69. Stadarbakkakirkja . . . . 69547 » | » » |» 27821 72329 
10. Melstaðarkirkja . . . . .f 156697 » |» » | » 6268) 1629/65 
71. Tjarnarkirkja . . . 47237 > of 37726 1800} 113/11 
72. Hofskirkja á Skagaströnd . 40402 250100 » |» 95 66 679168 
13. Bergstaðakirkja . . . .. 20800| — 127198 » |» 1232 348|/30 

Skagafjarðarprófastsdæmi : | | 
74. Ripurkirkja . . . . . .f 2496/57 > |> 
75. Glaumbæjarkirkja . . . .| 322060| 11009 
76. Mælifellskirkja . . ... 71243 » |» 

99/86) 2596 43 
12882| 3459/51 
2850! — 74093 

  

TI. Bardskirkja . .....-. 784175 17 60 (25 15/39)  415/49 
178. Goddalakirkja. . . ... 253180 » | » » | » 1015 26395 
79. Miklabæjarkirkja 
80. Ketukirkja. . 
81. Viðvíkur kirkja . 
82. Hofskirkja á Höfðaströnd 

6 70/00 » |» 13/44 39704 
F » |» „Í > 1307 359172 

1150 32930 
) 200 1143    

  

Evyjafjarðarprófastsdæmi : | | | | 
83. Grimseyjarkirkja. 35 > | > » | » 6141! 1596/57 
84, Glæsibæjarkirkja » | » » | » 64 62 168024 
85. Kaupangskirkja » | » » | » 1330 3459/39 
86. Saurbæjarkirkja HA 58 , |» » | » 8450 2197/08 
87. Munkapbverårkirkja. . . .| 1100! 52 100,00 „> 28602| 748654 
88. Lögmannshlíðarkirkja . . . 339156 » | » » |» 1358 35314 
89. Akureyrarkirkja . . . . „| 4495/3%| 1694/20 > |o| 21832 640789 
90. Bægisárkirkja. . . . . 1214/64 90,00 » | » 49'30| 1353594 

              Flyt. =. 126950134{ 9510)89| 2084/60| 5253,911139630 54
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NH == NN Nj ron " —— 43 
Eign við Lagt Tekið Vextir Eign við 

|. . årslok inn ut å årslok 

Kirkjur: 1915 á árinu á árinu árinu 1916 

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

Flutt... 126850 34 9510/89j 208460 5253/91/139630 54 

  

    

    

  
   

91. Vallakirkja . ...8.. 13 30,00 5450| 1442166 
92. Tjarnarkirkja. . 25 |» 1023 265!86 
93. Stærra-Árskógskirkja. | 21,39 60/32 

Sudur-Pingeyjarpr fastalæmi | | 
94. Laufáskirkja. » | » > | 5 31/84 827179 
95. Hålskirkja | » |» 5476 " 1423/71 
96. Þóroddsstaðarkirkja > | » | » 397 103112 
97. Skútustaðakirkja » 53/66| 1395/35 
98. Brettingsstadakirkja > | » >» | » 18/09 4710/31 
99. Grenjadarstadarkirkja 4000 „ 118/05| 3069/38 

100. Grenivíkurkirkja BR 62 60 » | » 1/96 8215 
101. Illugastadakirkja . . . . 0 30 00 » |» 31/16 822166 
102. Draflastadakirkja . . . . 273: 540 í > | » 11042| 2905/82 
103. Lundarbrekkukirkja . . . 40 00 > |» 40.00 » | » » | » 
104 Þönglabakkakirkja . .. 1055 60 (> » | » Ade 109782 

Norður- Þingeyjarprófastsdæmi : | | | 
105. Skinnastadakirkja . . . .f 107231 100 00 »| » 1215/20 
106. Presthólakirkja . . . . .f 142003 » | » SE 1476/83 
107. asmundarstadakirkja. . „| 129158 > |> „| > 1343/24 
108. Svalbardskirkja. . . . . 2147 60 » | > „| > 2253 50 
109. Víðihólskirkja . . . .. 874 97 > | ”»| » ( 9 1099/97 
110. Saudaneskirkja.. . . . . 11605 100 00 SE 084 2 

  

          Samtals . . . [14710441] 995349| 212460| 6066 18|160999 48 

Áths.: Ad meðtöldum 400 kr. í skuldabrjefum tilheyrandi Glæsibæjarkirkju í 

Eyjafjarðarprófastsdæmi og vaxtaafzangi kr. 842,72 er eign sjóðsins í árs- 
lok kr. 162242,20. 

  

Islands biskupsdæmi, Reykjavík, 12. jan. 1917. 

Jón Helgason, 

settur,
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1916. 

1. Eftirstöðvar við árslok 1915: 

a. Í bankavaxtabrjefum. 
b. Í sparisjóði 

2. Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefuni 

b. Af innstæðu í banka . 

. Úthlutað á synodus 
2. Eftirstöðvar við árslok 1916: 

a. Í bankavaxtabrjefum 
b. Í sparisjóði 

Íslands biskupsdæmi, Reykiavík 12. 

Tekjur 

kr. 2000 00 

— 55 22 
——————— kr. 

kr. 90 00 

— 2 20 
—————— — kr 

Samtals kr. 

sjöld: 

kr. 

kr. 2000 00 

— 51 42 

janúar 1917. 

Jón Helgason, 

settur. 

2055 22 

92 20 

2147 42 

90 00 

2057 42 
2147 42
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Reikningur 45 

yfir tekjur og gjöld Guttormslegats árið 1916. 

Tekjur: 

1. Eftirstöðvar við árslok 1915: 

a. Bankavaxtabrjei —. . . . . „ . kr. 1500 09 

b. Skuldabrjef . .. eee ere 1000 00 
c. Innstæda i Söfnunarsjóði . a 3267 54 

d. Innstæda i banka . . ..... — 149 72 

e. Hjå reikningshaldarå . . ...…. — 92 75 

kr. 6010 01 
2. Vextir å årinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum . . . . . kr. 67 50 

b. Af skuldabrjefi . . . . oe me me 45 00 

c. Af innstæðufje í Söfnunarsjóði. so. mm 151 29 
d. Af innstæðu í banka . . . . . . — 5 98 

kr 6279 78 

Gjöld: 

1. Lftirstöðvar við árslok 1916: 

a. Bankavaxtabrjef. . . . . . . . kr. 1500 00 

b. Skuldabrjef . 5... 80 1000 00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði. . . . . — 3618 83 
d. Innstæda i banka . ...... — 155 70 
e. Hjá reikningshaldara . . . . . . — 5 25 

  
— kr. 6279 78 

kr. 6279 78 
  

Islands biskupsdæmi, 12. jan. 1917. 

Jón Helgason, 

settur.
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Reikningu 

yfir tekjur og 

Tekjur: 

Eftirstöðvar við árslok 1915: 

a. Bankavaxtabrjef 

b. Hjá reikningshaldara. 

Vextir á árinu: 

Af bankavaxtabrjefum 

Grætt á skiftu bankavaxtabrjefi 

Gjöld: 

(reitt Hvanneyrarprestakalli 

Veittur styrkur viglubiskupi Geir Sæmunds 

Auglýsing í Lögbirtingablaði 
1 

Eftirstöðvar við árslok 1916: 

Y 

gjold Kollektusjéds Jons Eirikssonar årid 1916. 

kr 15900 00 

— 67 29 
————— kr. 15967 29 

-— 715 50 

— 60 00 
kr. 16742 79 

kr. 140 00 

ssyni á Akureyri  — 400 00 
— 5 60 

a. Bankavaxtabrjef kr. 15900 00 

b. Í sparisjóði — 297 19 
mm — 16197 19 

kr. 16742 79 

Islands biskupsdæmi, Reykjavik, 12. jan. 1917. 

Jón Helgason, 

settur.
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187 

Keikningur 

1917 

47 

yfir tekjur og gjöld Prestaekknasjóðs árið 1916. 

Tekjur: 

Eftirstöðvar við árslok 1915: 

RE
 

Gjafir og tillög 1916. 5 5 

   

   

Bankavaxtabrjef 

Veðskuldabr FA 

Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . . — 

Innstæða í sparisjóði . . . . . . — 

Hjá reikningshaldara . ..... — 

£ i 

£ 

oc 

Vextir á árinu: 

Uppbót á bankavaxtabrjefum 

Gjöld: 

Úthlutað á synodus. BA 
Auglýsing á tillögum og gjöfum 1915 
Eftirstöðvar við árslok 1916: 

a. Bankavaxtabrjef . a . Kr. 

b. Veðskuldabrjef . . ..... 8. — 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði . . .. — 

d. Innstæða í sparisjóði . . . 5... 

e. Hjá reikningshaldara . . .... — 

Af bankavaxtabrjefum. . . . . . kr. 

Af vedskuldabrjef . .....…. — 

Af innstæðu í Söfnunarsjóði. . . . — 

Af innstæðu í sparisjóði . . ... o — 

Islands biskupsdæmi, Reykjavik, 

Jón Helgason, 

Settur. 

13500 00 

2000 00 

17425 77 

69 85 

28 31 
en - kr. 33023 93 

— 266 60 

612 00 

90 00 

——— — 1511 63 
— 90 00 

Kr. 34892 16 

kr. 1100 00 

— 12 50 

13700 00 

2000 00 

17732 58 

12 67 

274 41 

—— —— — 33779 66 

Kr. 34892 16 

12. jan. 1917.
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48 

2. 

138 

Keikningur 
r tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1916. 

Tekjur: 

Eftirstöðvar við árslok: 

a. Jörðin Ytra-Vallholt . . . . . . kr. 4000 00 

b. Bankavaxtabrjet …… 1000 00 

c, Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . — 1781 81 

d. Innstæða í sparisjóði . 2. 0. 0... — 87 20 

Afgjald af Ytra-Vallholti: 

a. Landskuld . . 2... kr. 80 00 

b. Leigur . 2 0 0 eee eee er 36 00 

Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum . . . . . kr. 15 00 

b. Af innstæðu í Söfnunarsjóði . . . — 82 49 

ce. Af innstæðu í sparisjóði. . . . 2. — 3 15 

Ágóði af keyptum bankavaxtabrjefum 

Gjöld: 

Úthlutað fátækum ekkjum í Hegranesþingi : 

a. Jarðarafgjaldið . . . . kr. 116 00 

b. Sent frá biskupi til úthlutunar 08 80 00 

Eftirstöðvar í árslok 1916: 

a. Jörðin Ytra-Vallhölt . . . . . . kr. 1000 00 

b. Bankavaxtabrjef 2. — 1000 00 

c, Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . — 1864 30 

d. Innstæða Í sparisjóði. . . . . 67 35 

Íslands biskupsdæmi, 25. janúar 1917 

Jón Helgason, 

settur. 

kr. 6869 01 

— 116 00 

  

— 130 64 

2... 12 00 
kr 1127 65 

kr. 196 00 

om. 6981 65 
kr. 7127 65
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta og 

ekkna þeirra í hinu fyrverandi Suðuramti árið 1916 

Tekij (=
 

td
 

to
 

1
 I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1916, B. bl 

a. Veðskuldabrjef Kr, 4200 00 

  

b. Hlutabjef í Íslandsbanka . . . . — 500 00 

Cc. Í Landsbankanum . a 498 92 

——— Kr. 5128 99 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum . . . . . . kr. 189 00 
b. Af hlutabrjefaeign . . ....…. — 30 00 

c. Áf sparisjóðseign . . 2... — 19 41 
nn — 238 41   

kr. 5367 33 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur . . . Kr. 12 00 

2. Sjóður í árslok: 

a. Veðskuldabrjef kr. 4200 00 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka . . . . — 500 00 

c., Í Landsbankanum . . ..... — 595 33 
— — 5295 33 

kr. 5367 33 
  

  

1
 

Í stjórnarráði Íslands, 3. janúar 1917. 

EF hr 

Kl. Jónsson. 

J ón Hermannsson. 
  

1917
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs W. Fischers árið 1916. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1916 B. bls. 74): 

= 
o
p
.
 

Innritunarskiírteini Ltr. A. fol. 375 

Bankavaxtabrjef 

Lán gegn fásteignarveði 

Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar 
Bankainnstæða 

2. Vextir: 

o
a
.
.
.
 Af innritunarskirteini 

Af bankavaxtabrjefum 

Af fasteignarveðslánum . 
Af láni Seyðisfjarðarkaupstaðar . 

Af bankainnstæðu . . . . a. 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur samkvæmt stofnskrá sjóðsins 

2. Borgun fyrir auglýsingu . 

3. Sjóður til næsta árs: 

a. 
b. 

c. 
d. 

e. 

Innritunarskirteini Ltr. A. fol. 373 

Bankavaxtabrjet 

Lán gegn fasteignarveði 
Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar 

kr. 

Bankainnstæða . 2. 0. — 

20000 

4000 

1800 

14000 

1790 

J0 

00 

00 

00 

) 00 

0 00 

00 

0 00 

50 

kr. 41590 06 

A — 1673 50 

20000 

4000 

1800 

13500 

2609 

Í stjórnarráði Íslands, 4. janúar 1917. 

F. hr. 

Kl, Jónsson. 

00 
00 

00 

00 
8 

i CA; 

kr. 43263 56 

kr. 1350 00 

— 4 00 

kr. 41909 56 

kr. 43263 56 

Jón Hermannsson.
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Keikningur 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes árið 1916. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1916 B. bls. 75): 
Bankavaxtabrjef 

Vextir af bankavaxtabrjefum 

Ágóði af útdregnum brjefum. 

Frá Búnaðarfjelagi Íslands 

Borgað Búnaðarfjelagi Íslands . 
Sjóður í árslok: 

Bankavaxtabrjef 

kr. 11200 00 

506 25 
— 90 00 

— 10 00 

kr. 11806 25 

Gjöld: 

kr. 506 25 

— — 11300 00 
kr. 11806 25 

  

I stjornarrådi Íslands, 4. janúar 1917. 

Kl. Jónsson. 

Jón Hermannsson. 

1917 

öl



1917 

52 

142 

Keikningur 

yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar 

og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1916. 

Tekjur: 

3 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1916 B, 

a. Bankavaxtabrjef 

b. Lán gegn fasteignarveði 

c. Í Landsbankanum 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrje'um 

b. Af fasteignarlánum 

ce. Af bankainnstæðu 

bls. 76): 

kr. 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjet 

b. Lán gegn fasteignarveði 

c. Í Landsbarkanum 

Í stjórnarráði Íslands, 3. 

F. 

Kl. 

og 

h. r. 

Jónsson. 

„A kr 

2500 00 

3000 00 

352 66 

112 50 

125 00 

18 93 

  

kr. 6109 09 

2500 00 

  

6109 09 

kr. 6109 09 

janúar 1917. 

Jón Hermannsson



t
o
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Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 

a. Bankavaxtabrjef. 

b. 

  

c. Innstæða í bönkum. 

Vextir: 

a. Áf bankavaxtabrjefum 

b. Af fasteignarveðslánum 

c. Af sparisjóðsinnstæðu 

Ágóði á útdregnum bankavaxtabrjefum. 

Tillag frá Cornell háskóla 
lokið 

Í Styrkur til Grímseyinga 
Eign til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef. 

mn se
 

að
 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes til Grimseyinga árið 1916. 

mm Da 
Á 

Lán gegn fasteignarveði 

b. Lán gegn fasteignarveði. 

c. Innstæða í bönkum. 

e 

1916 B. bls. 

Í stjórnarráði Islands, 

K 

í 

kjur: 

É 

kr. 18500 00 

17000 00 

— 4297 26 

kr. 332 50 

— 165 00 

— 216 09 

1916 (þarmeð er tillögum þaðan 

kr. 

kr. 18500 00 

— 20000 00 

4998 86 

ð. Janúar 1917. 

I. Jónsson. 

kr. 

kr. 

kr. 

39797 26 

3438 00 

45113 36 
  

1615 00 

43498 36 

45113 36 
  

  

Jón Hermannsson, 

1917 

53



1917 Í44 

54 Keikningur 
yfir tekjur og gjöld Styrktarstjóðs Kristjáns konungs hins Níunda 

árið 1916. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1916 BB. bls. 78}: 

a. Innritunarskirteini Ltr. A. fol. 84 . kr. 

b. Veðskuldabrjf 2. 0 — 

tc, Veðdeildarbrjef . 2... — 

d. Í Landsbankanum . . . . . . . — 

2. Vextir: 

a. Af innritunarskírteini. . . . . . kr. 

b. Af vedskuldabrjefum . . . . . . — 

c. Af veddeildarbrjefum . . . ..…. — 

d. Af bankainnstæðu . . ...8.…. — 

Gjöld: 

1. Heiðursgjafir veittar: 

a. Guðmundi Þorvarðssyni, Sandvík . kr. 

b. Guðmundi Ólafssyni, kundum. . . — 

2. Eignir til næsta árs: 
a. TInnritunarskirteini Ltr. a. fol. 84. . kr. 

b. Veðskuldabrjöf . — 

ct. Veðdeildarbrjef 

d. Í Landsbankanum . . .....— 

— kr. 

8600 00 

1600 00 

500 00 

462 52 
11162 52 

301 00 

64 00 
22 50 

kr. 11572 05 

140 00 

140 00 
kr. 280 00 

8600 00 

1600 00 

500 00 

592 05 
11292 05 

kr. 11572 05 

  
  

Í stjórnarráði Íslands, 3. janúar 1917. 

EF, hr. 

Kl. Jønsson. 

Jon Hermannsson.
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Keikningur 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Friðriks konungs hins Áttunda 

árið 1916. 

  

Ágóði á útdregnum bankavaxtabrjefum. 

Gjöld: 

Styrkur til Lystigarðsfjelags Akureyrar. 

Styrkur til Kvenfjelags Svalbarðsstrandar. 
Sjóður til næsta árs: 

a. 

b. 

Bankavaxtabrjéf. . . . . . 2... kr. 11000 00 
I Landsbankanum „ . . 2... — 503 41 

Tekjur: 

„ Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1916 B. bls. 79): 
a. Bankavaxtabrjef. . . . . . . . kr, 11000 00 
b. Í Landsbankanum . . . 2... — 369 93 

———.2 kr 
Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum . . . . . kr, 495 00 
b. Af bankainnstæðu . . ..... — 28 48 

kr. 

I stjornarrådi Íslands, 4. janúar 1917. 

Kl. Jónsson, 

11369 93 

523 48 
6000 

11953 41 

250 00 
200 00 

-11503 41 
11953 41 
  

Jón Hermannsson. 

1917 

55



1917 146 

56 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar 

árið 1916. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1916 B. bls. 80): 
a. Veðskuldabrjef . . . . . . . . kr. 3000 00 

b. Í Landsbankanum . ...... — 1827 49 
——-——— kr. 4827 49 

2. Vextir: 

a. Af vedskuldabrjefi . . . . . . £. kr. 135 00 

b. Af sparisjóðsinnstæðu . . ...…. — 80 27 
menn mm 215 27 

kr. 5042 76 

Gjöld: 

Eign til næsta árs: 
a. Veðskuldabrjef . . . . . „kr. 2800 00 

b. Í Landsbankanum. . ....... — 2949 16 
————— kr. 5042 76 

kr. 5042 76 

Í stjórnarráði Íslands, 4, janúar 1917. 

Kl. Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar 

árið 1916. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1916 B. bls. 31): 

Í Landsbankanum . ...... Kr. 

2. Vextir 0 

kr. 

Gjöld: 

Í sjóði til næsta árs: 

Í Landsbankanum . . 2... 2... „Kr. 

kr. 

Í stjórnarráði Íslands, 2. janúar 1917. 

F. hr. 

Kl, Jønsson. 

Jón Hermannsson. 

1566 55 

1629 21 
1629 21 

1917 
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar 

árið 1916. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1916 B. bls. 82): 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . kr. 6100 00 
b. I Landsbankanum . . ....…. — 1031 89 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum . . . . . kr. 275 50 

b. Af bankainnstæðu . . . ...…. — 52 34 
  

3. Afhent af sira Magnusi Helgasyni 

Gjöld: 

1. Sjóður til næsta árs: 
a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . kr. 6100 00 

b. I Landsbankanum. . .....— 1467 73 

Í stjórnarráði Íslands, 2. janúar 1917. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

kr. 

kr. 

1131 89 

327 84 

— 108 00 
17567 73 

7567 73 
7567 73 

Jón Hermannsson.
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem biða tjón af jarðeldum, árið 1916. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 

a. Lán til Seyðisfjarðar 

b. Lán gegn fasteign og 

fjelaga 

c. Bankavaxtabrjef 

d. Í Landsbankanum 

2. Vextir: 

a. Af láni Seyðisfjarðar . 
b. Af öðrum lánum 

c. Af bankavaxtabrjefum 

d. Áf bankainnstæðu 

1. Styrkur til Eiðaskóla 

2. Eign til næsta árs: 

a. Lán ti) Seyðisfjarðar 

b. Lán gegn fasteign og 

fjelaga . . ... 

€. Bankavaxtabrjef 

d. Innstæða í bönkum 

Tekj
ur: 

1916 B. bls. 83). 
kr. 9600 00 

ábyrgð sýslu- 

- 24115 00 
3100 00 

> 
Í 

A kr, 40726 64 

Gjöld: 

kr. 1364 00 

kr 8800 00 

ábyrgð sýslu- 

— 23920 00 
— 3100 00 

5295 sí 
mmm 41115 87 

mm. 42479 87 

Í stjórnarráði Íslands, 2. janúar 1917. 

E kh r. 

Kl. Jonsson. 

Jón Hermannsson. 
  

1917 

59



1917 

60 

>
 DW

 

  

yfir tekjur og 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1916 B. bls 
, 

  

I Landsbankanum. . . .. kr 55774 95 

Tillag úr landssjóði . . .. . eee es re 20000 00 

Hluti Landhelgissjóðs af sektarfje fyri var fiski 

ar í landhelgi. . ..... . eee re 6741 81 

Vextir i Landsbankanum . . 2. mm 2072 06 

kr. 

Sjóður: 

Í Landsbankanum . . . >... a kr. 

kr. 

  

  

Í stjórnarráði Ísl: 

Kl, Fi 

  

84588 82 

84588 82 

84588 82 

  

Jon Hermannsson,



3. janúar sk 

  

að vera sóknarprest Í 

  

3 er 1 
>. Á. skipadi 

mannaskólann frá Í. 

  

       

    

á. janúar á Gíslason, kand. theol., aukakennara við 
vjelstjóraskólann frá 1 

    

S. d. var ráðherra 
, 

um úrskurði allramildi 

    

S. d. var 
    skurði allramildilegast veitt laus áð frá landritaraembættinu með biðlaunum samkvæmt 

eftirlaunalögunum. 

S. á. voru 

  

    
Bæja 

  

Banka 

  

Alþingismaður 

  

allramildilegast skip í um fyrstnefnda falið forsæti ráðuneytisins. 

  

jan, var Jón Gunnarsson framkvæmdarstjóri settur bankastjóri við Landsbankann. 

S. d. var al settur gæslustjóri við Landsbankann. 

  

9. jan. var Carl Finsen jóri Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum.    

16. januar n skipaður sóknarprestur í Mjóa-     

að telja. 

  

fjarðarprestakalli í Suð 

25. } 
   

    

    Sigurður Eggerz. settur til 
, 1 

bess frå 1. 

bættinu i Reykjavik, 

  

að gegna bæjarfógetaem- c 
5 

S. d. var. cand. juris Kristján Linnet settur til þess frá 1. jan. að telja, þangað til 
önnur ráðstöfun yrði gerð, að gegt isembættinu í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 

27. janúar var Í. janúar að 
telja að gegna prófessorsen      

Stað í Grunnavík, síra Kéjartani Kjartanssyni, 
; 

lartdognn 

  

1917
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8. febrúar þóknaðist Hans hátign konunginum samkv. þegnl. tillögum stjórnarráðsins 

allramildilegast að skipa prófessor theol. við Háskóla Íslands, Jón Helgason, R. af Dbr., 

biskup yfir Íslandi. 

10. febrúar var cand. polit. Georg Ólafssyni, samkvæmt ósk hans, veitt lausn frá 

sýslaninni sem aðstoðarmaður á Hagstofu Íslands frá 1. maí ag telja. 

12. febrúar þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að fela forseta ráðu- 

neytis Íslands Jóai Magnússyni, R. Dbr. og Dbrm., að vera dóms- og kirkjumálaráðherra, ráð- 

herra Sigurði Jónssyni að vera atvinnu- og samgöngumálaráðberra og ráðherra Birni Krist. 

   

jánssyni að vera fjármálaráðherra. 

Samkvæmt lögum nr. 10, 8. september 1915, skipaði stjórnarráðið 19. febrúar þá 

kaupmann Árna Eiríksson, 

landlækni Guðmund Björnson, 
Þa at Á 4 cr . skólastjóra Jón Sívertsen, 

alþingism. Jörund Brynjólfsson og 

hagstofustj. Þorstein Þorsteinsson 

til þess að taka sæti í nefnd til að ákveða verðlag á vörum, og var landlæknir G. Björnson 

skipaður formaður nefndarinnar. 

11. apríl var sóknarprestur í Nesþingum síra Guðmundur Einarsson í Ólafsvík skip- 

aður prófastur í Snæfellsnesprófastsdæmi frá fardögum 1917 að telja. 

á, maí þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að fela fjármálaráðherra 

Birni Kristjánssyni að veita forstöðu dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins á meðan dóms- 

on er fjarverandi í embættisferð til Kaupmannahafnar. 

  

og kirkjumálaráðherra Jón Magnús 

Auglýsing um lyfjabúð í Hafnarfirði. 

Í ráði er að koma á fót lyfjabúð í Hafnarfjarðarkaupstað. Þeir, sem kynnu að vilja 

sækja um leyfi til að reka lyfjabúð í nefndum kaupstað, sendi stjórnarráðinu umsókn þarum, 

stílaða til konungs, ásamt prófsvottorði og meðmælum fyrir lok júnímánaðar næstkomandi. 

Það verður áskilið í leyfisbrjefinu, að lyfjabúðin sje sett á stofn eigi síðar en 10 mánuðum 

eftir að leyfið er veitt. 

Dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 19. febrúar 1917. 

Innflutningur á hundum frá útlöndum. 

30. janúar leyfði stjórnarráðið með ráði dýralæknisins í Reykjavík konsul A, M. Ol: 

sen í Reykjavík að flytja inn hund frá Englandi með venjulegum skilyrðum að öðru leyti en 

því, að sóttkvíunartíminn var ákveðinn á vikur.
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61 Auglýsing 2 jun 
um kosning alþingismanns fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu. 

Með því að þingmaður Norður-Ísafjarðarsýslu, Skúli S. Thoroddsen, er 
látinn, er hjermeð samkvæmt 53. gr. laga nr. 28, 3. nóvember 1915, um kosn- 
ingar til Alþingis, fyrirskipað, að kosning skuli fara fram laugardaginn 18. ágúst 
næstkomandi á þingmanni fyrir nefnt kjördæmi í stað hins látna þingmanns, 
fyrir þann tíma, er hann átti eftir. 

Frestir þeir, sem ákveðnir eru í kosningalögunum, eru styttir þannig, að 
framboðsfrestur er til fimtuðags 9. ágúst, að þeim degi meðtöldum, og að tveimur 
dögum þareftir skulu kjörseðlar fullgerðir. 

Þetta er hjermeð birt öllum þeim, er hlut eiga að máli, og hefir verið 
lagt fyrir hlutaðeigandi yfirkjörstjórn að undirbúa kosningu þessa og sjá um að 
hún fari fram samkvæmt fyrirmælum kosningalaganna. 

I stjórnarráði Íslands, 26. júlí 1917. 

Jón Magnússon. 

G. Sveinbjörnsson. 

26. dag júlímánaðar 1917. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja.
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yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnesþings árið 1916. 

. Sjóður frá f. á.: 
a. Í veðskuldabrjefum 

b. - bankavaxtabrjefum 

c. - sparisjóði 

Vextir: 

a. Af veðskuldum 

b. — bankavaxtabrjefum . 

c. — sparisjóðsinnstæðu 

Gjöf Jóns Guðmundssonar 

Veittur styrkur 

Ýmislegur kostnaður 

Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef . 

b. Bankavaxtabrjef 

c. Sparisjóðsinnstæða 

154 

Reikningur 

Tekjur: 

kr. 

kr. 

Gjöld: 

kr. 

14073 50 

11000 00 

39 38 

618 86 

508 50 
12 97 

248503 66 

10300 00 
650 52 

Bæjarfógetinn í Reykjavík, 3. janúar 1917. 

Jón Magnússon, 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

25112 88 

1140 33 

10616 97 

36870 18 

1100 00 

16 00 

35754 18 

36870 18
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b. Sparisjodsfje. . . 2 — 

c. Hjå gjaldkera . . . . 5.08 — 

Tillag úr landssjóði. . 

Tillag Steindórs Björnssonar frá f. á. 

Árstillag kennara 1916: 

a. Skólakennara . . . . . . . . . Kr. 

b. Farkennara . 2... — 

Ágóði af kaupum bankav brjefa 69/, af 4000 kr. 
Vextir árrð 1916: 

a. Af bankavaxtabrjefum . . . .„ . . kr. 

b. — sparisjóðsfje. . 2... — 

Til jafnaðar við gjaldlið 4 

Gjöld: 
Endurgreiddir vextir BA 
Styrkur veittur: 

Eiríki Sverrissyni. . . . . . . . kr. 

Fr. Guðjónssyni 2... — 
Guðmundi Jónassyni. . . . . . . — 

Jóni Kristjánssyni. . . . . 2... — 

Jóni Sigurðssyni . . . 2... — 

Snorra Sigfússyni. . 2... — "
p
a
s
s
e
r
 

Burdareyrir . 

Keypt bankavaxtabrjef a á 1000 kr. 
Eign í sjóði 2. jan. 1917: 

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

b. Sparisjóðsfjö. . . 2 2 — 

Reykjavik, 4. jan. 1917, 

Magnús Helgason. 

Reikningur 
Styrktarsjóðs handa barnakennurum 1916. 

Tekjur: 

„ Eign í sjóði 2. jan. 1916: 
a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 24000 00 

950 00 

0 19 

1246 69 

412 21 

1215 00 

28 22 

100 00 

300 00 
200 00 
200 00 

150 00 

100 00 

28000 00 
1546 19 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 
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24950 59 

2500 00 
13 38 

1658 90 

240 00 

1243 22 

4000 00 

34606 09 

1050 00 

4000 00 

29546 19 

34606 09
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64 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld >Minningarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar< árið 1916. 

Tekjur: 

1. Eftirstöðvar frá fyrra ári: 

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

Peningar í innlánsbók við Íslandsbanka. — 1089 44 
——..22 Kr. 11039 44 

2. Vextir: 
Af bankavaxtabrjefum . . . . . . . kr. 600 00 

Af innlögum í Íslandsbanka . . 2... — 48 60 
— — 648 60 

kr. 11688 04 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur: 

Jóhönnu Pálsdóttur . . . ..... kr, 59 40 

Sira Lårusi Halldårssyni . . . 0.0.0. 120 00 
————————————— kr. 179 40 

2. Eftirstöðvar til næsta árs: 
Hlutabrjef í Íslandsbanka... . . . kr. 

Peningar í innlánsbók við Íslandsbanka. — 

  

11508 64 

kr. 11688 04 

G. Zotga.
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Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Árnessýslu um endurgjald á 65 
sveitarstyrk. 28. júní 

Borgarstjórinn í Reykjavík hefir áfrýjað til stjórnarráðsins úrskurði yðar, 
herra sýslumaður, dags. 16. febr þ. á., sem ákveður, að Biskupstungnahreppur 
skuli vera laus við að endurgreiða Reykjavíkurkaupstað ?/, hluta fátækrastyrks, 
er Magnúsi nokkrum Magnússyni var veittur í Reykjavík árin 1913 og 1914. 

Um miðjan desember 1913 leitaði Magnús þessi Magnússon, þá til heim- 
ilis á Fúlutjörn í Reykjavík, fátækrastyrks þar. Var þá 16. s. m. lögboðin æfi- 
ferilsskýrsla tekin af honum á venjulegan hátt, og var honum þann sama dag 
veittur styrkur og á næstu mánuðum, en í síðasta sinni í október 1914. Nam 
styrkurinn alls 214 kr. 

Þegar tekin var æfiferilsskýrslan af þurfalingnum, sem fæddur er 3. maí 
1888; kvaðst hann vera fæddur í Reykjavík. Samkvæmt þessu virtist það ótví- 
rætt, að framfærslusveit hans væri í Reyjavík. 

Í janúarmánuði 1916 beiddist Magnús aftur styrks, og var þá enn tekin 
venjuleg æfiferilsskýrsla af honum 29. s. m. og skýrir hann frá á sömu leið um 
fæðingarstað sinn. 

Af tilviljun hafði borgarstjóri fengið litlu áður sterkan grun um, að skýrsla 
þurfalingsins um nefnt atriði væri röng, og fekk hann til að kannast við þetta 
fyrir sjer, þegar eftir að hin síðari æfiferilsskýrsla var tekin. Krafðist þá borgar- 
stjóri að ný skýrsla væri tekin af þuríalingnum fyrir rjetti. Var það gert sama 
dag. Þá skýrði þurfalingurinn fra því, að hann væri fæddur á Vatnsleysi í 
Biskupstungnahreppi, og játaði jafnframt að hann áður viljandi hefði gefið ranga 
skýrslu um þetta atriði, og hefði gert það meðal annars af því, að hann vildi 
síður verða sveitlægur fyrir austan, þegar hann þyrfti sveitarstyrks. 

Nú krafðist borgarstjóri að hreppsnefnd Biskupstungnahrepps viðurkendi 
sveitfesti þurfalings þessa og krafðist jafnframt endurgreiðslu á ?/, hlutum styrks 

P þess, er hann þáði í Reykjavík árin 1913 og 1914, eða kr. 142,67. Þessa kröfu 
styður borgarstjóri við það, að lögboðin skýrsla hafi verið tekin af þurfamann- 
inum á hinum lögboðna tíma, og að skýrslan af hendi fátækrastjórnarinnar hafi 

verið löglega úr garði gjörð og að fátækrastjórn Reykjavíkur hafi gætt alls þess 

í þessu máli, sem fátækralögin heimta, enda þótt ekki hafi verið gjörðar sjer- 
stakar ráðstafanir til þess að rannsaka það, hvort umrædd skýrsla þurfalingsins 

væri rjett, enda hljóti sveitarstjórn yfirleitt að ganga út frá því, að lögboðnar 

skýrslur, sem gefnar eru fyrir yfirvaldi, sjeu svo ábyggilegar sem unt er, nema 

sjerstakar ástæður sjeu fyrir hendi til að ætla að rangt sje skýrt frá. 

Hreppsnefnd Biskupstungnahrepps viðurkendi nú sveitfesti Magnúsar þat 

í hreppi, en hjelt því hins vegar fram, að hreppurinn hefði enga skyldu til end- 
urgreiðslu hinnar umkröfðu upphæðar og neitaði að greiða hana, og styður hrepps- 
nefndin þessa neitun sína við 65. gr. fátækralaganna, 66. gr. og 67. gr. sömu laga, 

að skýrslan hafi verið rjett tekin, með því að hún sje ekki svo fullkomin sem 

unt hafi verið, og er sjerstaklega átt við það, að borgarstjóri hafi eigi hirt um 

að afla sjer vitneskju úr kirkjubókum Reykjavíkurprestakalls um fæðingarstað 

10. dag ágústmánaðar 1917. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja.
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Magnúsar og þarmeð gjört sig sekan um vanrækslu, og að tilkynning um styrk- 

veitinguna sje of seint gjörð samkvæmt 66. gr. nefndra laga. 

A þessa skoðun hreppsnefndarinnar hafið þjer fallist í úrskurði yðar. 

Í 64. gr. fátækralaganna eru fyrirmælin um það, hvers sveitarstjó'n 

dvalarsveitar þurfalings ber að gæta áður en utansveitarþurfalingi er veittur 

styrkur, og mælt fyrir um hvenær og hvernig æfiferilsskýrsla skuli tekin og hver 

atriði skýrslan eigi að greina. Ef skýrslan er tekin á rjettum tíma og innihaldi 

hún skýrlega þau atriði, sem upp'ýsast eiga með svo Ítarlegri nákvæmni um æfi- 

feiil þurfamannsins, sem eftir atvikum er nægilegt til að ákveða sveitfesti hans, 

verður hlutaðeigandi fátækrastjórn að álítast vitalaus, þótt hún afli ekki frekari 

gagna um þau atriði, sem skýrslan greinir, nema sjerstök ástæða sje til. Þegar 

þurfamaðurinn sjálfur gefur skýrsluna og hann er svo andlega heilbrigður, að 

hann alment álitið getur talist fær um að bera vitni undir eiðstilboð og hæfur 

til að vinna eið að skýrslu sinni, ef þörf krefur, getur það ekki talist vítaverð 

vanræksla af hendi sveitarstjórnar, þótt hún sannprófi ekki framburð þurfamanns- 

ins um þau atriði, sem hver heilbrigður maður alment veit um æfi sína og síst 

er að efa, að hann viti rjett. Aðferð sú, sem fátækralögin fyrirskipa um töku 

æfiferilsskýrslu, á einmitt að tryggja það, að þurfamaðurinn greini það sannasta, 

sem hann veit um æfi sína. Tjeð lög gjöra alls ekki ráð fyrir því að þurfa- 

maður gefi visvitandi ranga skýrslu í blekkingarskyni. Ög þegar hlutaðeigandi 

fátækrastjórn er vítalaus, á ekki heldur dvalarsveitin af þessum sökum að missa 

lögmætan endurgjaldsrjett til þeirrar fúlgu, sem hefur orðið að leggja út til fram- 

færslu þurfamanninum. 

Meðferð fátækrastjórnar Reykjavíkur á máli þvi, er hjer liggur fyrir, 

verður samkvæmt framansögðu að teljast lögleg að öllu leyti, þar sem hún og 

tilkynti styrkveitinguna í tæka tíð framfærsluhreppnum, eftir að sannleikurinn 

hafði komið í ljós um það hver hann væri og krafa gjörð um endurgreiðslu sam- 

tímis tilkynningunni. 

Reykjavikurbær á þar af leiðandi ekki að missa neinn rjett sakir hinnar 

röngu skýrslu þurfamannsins, og ber því dvalarsveitinni og framfærslusveitinni 

að kosta framfærslu hans í sama hlutfalli og lög annars mæla fyrir. 

Samkvæmt  framanskráðu  úrskurðast því hjermeð að Biskupstungna- 

hreppur skuli endurgreiða Reykjavíkurkaupstað ?/, hluta fátækrastyrks þess, er 

ofannefndum Magnúsi Magnússyni var veittur þar árin 1913 og 1914, með kr. 

142,67. 
Þetta er yður hjermeð tjáð til leiðbeiningar og birtingar fyrir hrepps: 

nefnd Biskupstungnahrepps, og ber yður að sjá um, að hin úrskurðaða upphæð 

verði greidd Reyjavíkurkaupstað án tafar. 

Brjef stjórnarráðsins tilsýslumáúná og bæjarfógetans i Reykjavik um að 
tilkynna beri stjórnarráðinu lát útlendinga. 

Þá er útlendir menn hafa dáið hjer á landi, hefur stjórnarráðið sjaldnast
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fengið tilkynning um látið, sist hafi hinn látni ekki látið eftir sig fjármuni á 66 

dánarstaðnum. En þar sem stjórnarráðið að sjálfsögðu verður að geta tilkynt 9. júlí. 
slík lát hlutaðeigandi erlendum valdsmönnum, er hjermeð lagt fyrir yður, herra 

sýslumaður, að senda stjórnarráðinu jafnan begar í stað eftir lát útlendings í lög- 

sagnarumdæmi yðar, skýrslu um látið, þar sem getið sje dánardags, dauðameins, 

greftrunardags og yfirleitt alls þess, er ætla má að aðstandendur hins látna sjer- 

staklega óski að fá vitneskju um. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Gullbringu- og Kjósarsýslu um 67 
flutning þingstaðar, 12. júli. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í brjefi dags 7. þ. m., og 

beiðni hreppsnefndar Kjalarneshrepps, veitir stjórnarráðið leyfi til þess að þing- 

staður nefnds hrepps sje fluttur frá Hofsbökkum að Lykkju, með því skilyrði að 

hreppsnefndin annist um, að til verði jafnan á hinum nýja þingstað hæfilegt hús 

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

birtingar. 

68 Reglugjörð sá ri 
um breyting á rcglugjörð 29. júlí 1904 fyrir Árnessýslu, um 

hreinsun hunda af bandormum. 

1. gr. 

Á eftir orðunum í 9. gr.: >hverja hreinsun< komi: úr fjárbaði, er hrepp- 

urinn kostar. 

2. gr. 

Í stað #30 aura< í 11. gr. komi: 60 aura. 

Framanritaða reglugjörð hefur sýslunefndin í Árnessýslu samið og sam- 

þykt á aðalfundi sínum 10.—16. apríl 1917, samkv. 6. gr. laga nr. 18, 22. mai 1890. 

Skrifstofu Árnessýslu, 24. apríl 1917. 

Eiríkur Einarsson, 

settur,
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Reglugjörð 
um breyting á reglugjörð 17. febrúar 1917 um notkun mjölvöru 

og um sölu á landssjóðs sykri. 

Samkvæmt lögum 1. febrúar 1917, um heimild fyrir landsstjórnina til 

ýmsra ráðstafana útaf Norðurálfuófriðnum, eru sett eftirfarandi ákvæði: ; 

2. gr. nefndrar reglugjörðar orðist þannig: 

Hveiti mega bakarar aðeins nota til að baka súrbrauð, franskbrauð og vana- 

legar tvíbökur. Ekki mega heldur aðrir nota hveiti til baksturs til sölu, annars 

en þess, er að framan getur. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 

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

Í stjórnarráði Íslands, 14. maí 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson. 

Reglugjörð 
um breyting á reglugjörð 26. apríl 1917 um viðauka við reglugjörð 

11. apríl 1917 um aðflutta kornvöru og smjörlíki. 

Samkvæmt heimild í lögum 1. febrúar 1917, um heimild fyrir landsstjórn- 

ina til ýmsra ráðstafana útaf Norðurálfuófriðnum, er hjermeð sett eftirfarandi 

ákvæði. 

5. gr. nefndrar reglugjörðar orðist þannig: 
Nefndinni ber að hafa vakandi auga á kornvörubirgðum í kaupstaðnum, 

svo landsstjórnin hvenær sem er, geti fengið upplýsingar um hve miklar þær sjeu og 
hve lengi þær munu endast, og er einstökum mönnum og fjelögum, sem birgðir 

eiga eða geyma af þessum vörum, til hvers sem þær eru ætlaðar, skylt að gefa 

nefndinni þær upplýsingar um birgðir sínar, sem hún æskir. Um kornmatarþörf
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å mann gildir sama um kaupstadi og um sveitir er greinir i 6. gr. reglugjårdar 70 
21. april 1917. 16. maí. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 
Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

I stjórnarráði Íslands, 16. maí 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson. 

Endurskoðuð reglugjörð að maí 
fyrir Akureyrarkaupstað um niðurjöfnun og innheimtu vatns- 

skatts, notkun vatns úr bæjarvatnsveitunni, meðferð 

á vatnsæðum o. fl. 

1. gr. 

Öll framkvæmdarstörf, er vatnsveituna snerta, felur bæjarstjórnin þriggja 
manna nefnd úr flokki sínum. 

2. gr. 

Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi kaupstaðarins, sem virt eru til húsa- 
skatts og vatni er veitt í, eða standa svo nærri vatnsæðum, að þær sjeu nothæf- 
ar til eldvarnar, skal greiða vatnskatt, enda eiga húseigendur rjett á að fá vatns- 
æð lagða að húsvegg. Skatturinn skal lagður á eftir skattvirðingu húsanna og 
greiðist með 3,5 p. m. af fyrstu 10,000 krónum virðingarverðsins, en með 2 p. 
m. af því sem fram yfir er. Þegar svo er ástatt að einn er eigandi að fleiri hús- 
um, er standa í hvirfingu á sömu lóð, og notuð eru til sama atvinnureksturs — 
enda sje eigi búið í nema einu þeirra — þá reiknast 2 p. m. af því sem fram 
yfir er 10.000 kr. af samanlögðu virðingarverði húsanna. 

Auk þess greiða húseigendur 1 kr. árlega fyrir hvern mann, sem býr í 
húsum þeirra, þegar manntal er tekið næst áður en niðurjöfnun skattsins fer fram. 

Nú hrökkva ekki tekjur vatnsveitunnar fyrir gjöldum og getur þá bæjar- 
stjórnin ákveðið fyrir eitt ár í senn að að hækka vatnsskatt þennan um alt 
að 20 *%%.
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71 3. gr. 

28. maí. Fyrir öll vatnsafnot, sem fram yfir er venjulegar heimilisþarfir skal gjald- 

ið ákveðið með samningi við bæjarstlórnina. Náist ekki samkomulag um upp- 

hæð skattsins, skal greiða: 

a. fyrir vatn í sildarpækil og kjötpækil 1 eyri fyrir hverja tunnu sildar eða 

kjöts. 

b. fyrir vatn til fiskþvottar 1 kr. fyrir hver 10 skippund, 

c. fyrir vatn til annarar notkunar eftir mati, þannig að 3 kr. greiðist fyrir 

hverja 100 hektolitra upp að 10000 hektolitrum, en minna fyrir það, sem um- 

fram er, eftir nánari ákvörðun vatnsveitunefndarinnar og eftir því hve mikið 

er notað. Notandi má hafa löggiltan vatnsmælir. 

Enginn má setja hreyfivjelar í samband við vatnsæðarnar án leyfis bæjar- 

stjórnarinnar. 

4. gr. 

Gjalddagi á vatnsskatti skal vera 1. apríl og Í. október ár hvert og greið- 

ist helmingur skattsins á hvorum gjalddaga um sig. 

Vatnsskatt má taka lögtaki og má byrja og gera lögtak í hinu skattskylda 

húsi án tillits til eigendaskifta. 

5. gr. 

Fyrir vatn, sem látið er úti til skipa, skal greiða við afhendingu 1 kr. 

50 au. fyrir hverja smálest, þó eigi minna í hvert skifti en — kr. fyrir fiskiveiða- 

skip og seglskip, og 10 kr. fyrir öll önnur skip. 

Vatnsveitunefnd getur þó fyrir eitt ár í senn eða skemri tíma gert samn- 

ing við eigendur eða umráðamenn skipa um árgjöld eða mánaðargjald af skipum. 

6. gr. 

Bæjarstjórnin löggildir menn, er hún telur hæfa, og svo marga, er henni 

þurfa þykir, til þess að leggja vatnsæðar þær, er vatnsveitan eða einstakir menn 

eiga að kosta, og setja þær í samband við vatnsæðar bæjarins, og sjeu þeir skyld- 

ir til að hlýta vinnukaupstaxta þeim, sem bæjarstjórnin kann að setja og að öðru 

leyti fara eftir reglum þeim, er bæjarstjórnin setur. Engir aðrir en þeir, sem 

þannig hafa fengið löggildingu, mega leggja æðar frá bæjarvatnsveitunni í hús 

eða um þau, eða gjöra breytingar á vatnsæðum. 

T. gr. 

Skylt er hverjum húseiganda og lóðareiganda að halda vatnsæðum sínum 

vel við og láta tafarlaust gera við þær, ef leki kemur að þeim eða þær bila. 

Hánn skal sjerstaklega gæta þess, að ekki frjósi í æðunum. Enginn má eyða 

vatni að óþörfu,
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8. gr. 

Vatnsveitunefnd, umsjónarmanni og löggiltum innlagningarmönnum er 
heimilt að fara um hús manna, þar sem vatnsæðar liggja, til þess að athuga þær 
og tæki þau, sem sett eru í samband við þær. 

Ef þeim þykir útbúnaði að einhverju leyti ábótavant, skal tafarlaust bætt 
úr því á kostnað huseiganda. 

9. gr. 

Bæjarstjórninni er heimilt að loka vatnsæðum fyrir þeim, er vanrækja að 
gera við leka á pípum eða tækjum, sem eru í sambandi við þær, eða eyða vatni 
að óþörfu, og ennfremur fyrir þeim, sem ekki greiða vatnsskatt á rjettum 
gjalddaga. 

Fullan vatnsskatt ber að greiða einnig þann tima, sem vatnsæðunum 
er lokað. 

10. gr. 

Engum er heimilt að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar án leyfis 
umsjónarmanns hennar. 

11. gr. 

Reglugerð þessi endurskoðist fyrir árslok 1920. 
Með reglugerð þeseari er úr gildi numin reglugjörð fyrir Akureyrarkaupstað 

um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts, notkun vatns úr bæjarvatnsveitunni, 
meðferð á vatnsæðum o. fl. frá 11. mars 1915. 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar hefir samið og 
samþykt samkvæmt lögum nr. 83, 22. nóv. 1907, staðfestist hjermeð til að öðlast 
gildi 1. júlí 1917. 

Í stjórnarráði Íslands, 23. maí 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson. 

1917 

71 
23. mai.
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72 så mål Byggingarsampykt 
fyrir Saudårkråk. 

1. gr. 

Samþykt þessi gildir fyrir Sauðárkrókskauptún í skagafjarðarsýslu. Þó 

getur stjórnarráðið veitt undanþágu frá ákvæðum hennar fyrir hús og önnur 

mannvirki í kauptúninu, þegar byggingarnefnd og hreppsnefnd mæla með því. 

2, gr. 

Sampyktin tekur til allra nyrra bygginga, sem ekki eru fullgerdar begar 

hún öðlast gildi. Þó verður ekki krafist breytingar á því, sem þegar hefir 

gert verið. 

Ennfremur nær samþyktin til höfuðbreytinga á eldri byggingum, svo og 

til minni breytinga, ef við verður komið án verulegs kostnaðarauka eða röskun- 

ar. Byggingarnefnd úrskurðar í hvert skifti, hverjar aðgerðir telja skuli 

höfuðbreytingar. 

3. gr. 

Yfirstjórn byggingarmála er í höndum hreppsnefndar. Byggingarnefndin 

veitir öll byggingarleyfi og hefir umsjón þess að byggingarsamþyktinni sje fylgt. 

Ef lóðareigandi eða húss þykir rjetti sínum hallað með úrskurði bygging- 

arnefndar, getur hann skotið honum til stjórnarráðsins. 

4. gr. 

1. Í byggingarnefnd eiga sæti: Hreppsnefndaroddvitinn í Sauðárkróks: 

hreppi, er sje formaður, og 4 menn aðrir er hreppsnefnd kýs, 2 úr sínum flokki. * 

Meðal nefndarmanna sje jafnan eigi færri en tveir byggingarfróðir, ef kostur er. 

9. Nefndin skal kosin til sex ára og fer kosning fram í janúarmánuði. 

Þó skal kosið í fyrsta sinn þegar er samþykt þessi hefir hlotið staðfestingu, og 

gildir sú kosning til ársloka eftir að kosning í hreppsnefnd hefir farið fram. Að 

öðru leyti gilda sömu reglur um kosningu þessa og um kosningu hreppsnefnda. 

3. Nefndin velur sjer ritara úr sínum flokki og heldur sjerstaka gjörða- 

bók yfir athafnir sínar og ályktanir. Undirskrifa allir viðstaddir nefndarmenn 

hana í hver fundarlok. 

4, Nú er ágreiningur meðal nefndarmanna og atkvæði jöfn, og ræður þá 

atkvæði formanns úrslitum. Heimilt er hverjum nefndarmanni, sem ekki er sam- 

þykkur ályktun meiri hluta, að láta bóka ágreiningsatkvæði sitt. 

5. Gjörðabókinni skal fylgja glögg skrá eða registur svo gjört að greið. 

lega megi finna allar ákvarðanir nefndarinnar um hverja einstaka eign, er til 

hennar tekur.
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6. Ennfremur skal nefndin halda lóðabók, dagbók yfir öll brjef, er nefnd- 
inni berast, og brjefabók. 

1. Byggingarnefnd leitar aðstoðar sjerfræðinga í þeim málum er hana 

varðar, en brestur sjerþekking á. 

Byggingarneindin skal jafn 
7 

gjöra byggingar- eða 

yfir alt kauptúnið, þar 

nú og framvegis um 

Skal eftir föng. 

og unt er 

  

skipulagsuppdrått, eftir ekki minni mælikvarda en 1: 

  

sem á sje mörkuð s 

ákveðið árabil eða ettir       

  

um ákveða, hvar vera skuli í 19, hvar 
ætlaður er staður opinberum t g skemti- 
svæðum o. s. frv. 

Nái uppdrátturinn samþykki stjórnarráðsins hefir hann sama gildi og 
byggingarsam þyktin. 

1. Breidd gatna 

má vænta. Götubreidd er sty 

horn við þá báða 

2. Byggingarnefnd ákveður og setur niður götujaðra og húsalínur. 
3. Aðalgötur sjeu ekki mjórri en 12,00 metra, en aðrar götur eftir því 

sem byggingarnefnd te H vera en 10,00 metrar 
milli húsalína, enda þótt sjálf 2 mjórri. 

4. Þar sem gangstjett er gjörð, skal hún að jafnaði ekki mjórri vera en 
!/s hluti allrar götubreiddarinnar og aldrei mjórri en 1,00 metri. 

0. Byggingarnefnd getur krafist þess, að á gatnamótum sje hús eða 
annað mannvirki, sem tel meira en 1,00 metra yfir götu, hornsneitt. Sniðið 
sje ekki mjórra en 2,00 metrar og myndi jafnstórt horn við báðar hliðar, er að 
liggja. Horn má og gjí ð " á miðju ekki meira 
en 0,40 metra fram úr fyrgrein getur veitt undan- 
þágu frá þessu ákvæði, þeg: því eða nefndinni 
þykir önnnr ástæða til. 

6. Inngöngurið og g 
framyfir húsalinu, og bad bvi ad 

ótept að minsta kosti 1.00 metra brei: 
1. Til þess að torg Bat skal 

byggingarnefnd heimilt að i g såmuleidis ad færa 
hus eda &nnur mannvirki, be; höfu ð ter fram á Ár þe 

S. Endurgjald fyrir virkja eftir 7. lið skulu 

umferð þeirri, sem um þær 

jtujaðra, sem myndar sama      

    

        

      

   

    

   

taka meira en 0,50 metra 

stjett er, að eltir sje af henni    
23 tt ao Ai þa 
LilDLiGUTI breidd og 

  

   
lóðarnám 

11 tveir dómkvaddir menn meta eftir stærð og verðmæti allrar lóðarinnar eða mann: 
virkisins og rýrnun þeirra og kostnaði, er aðgerðir nefndarinnar kunna að hafa 
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valdið. Endurgjaldid skal greitt úr hreppssjédi kauptunsins, eins og ånnur 

gjöld þess. 
9. Lóðareigandi eða húss getur krafist yfirmats, ef honum þykir ástæða 

til, en ber sjálfur kostnað þann er þaraf flýtur, nema endurgjaldið verði hækkað. 

7. gr. 

1. Byggingarnefnd getur krafist pess ad komid sje upp og haldid vid 

sæmilegri girðingu um lóðir og óbygð lönd þeim megin, sem að götu veit, eða 

vegi innan þess svæðis, sem samþyktin tekur yfir. Nefndin ákveður, hvar og 

hvernig girðing skuli sett, eftir samkomulagi við landeiganda. Ekki má girðing 

ná út yfir götujaðar, þó að lóðin nái lengra. 
2. Gaddavír má hvergi nota fram með götu eða vegi, og þar sem gadda- 

vir er nú á slíkum stöðum, skal nema hann burtu og setja aðra girðingu innan 

árs frá þeim degi, er samþykt þessi öðlast gildi. Ekki má setja steingarða úr 

óhöggnu grjóti fram með alfara vegi. 

8. gr. 

1. Hver sá er breyta vill húsi, reisa nýtt hús eða gera önnur mannvirki 

á lóð sinni, skal senda byggingarnefnd skriflega beiðni um það, og sje beiðnin 

tvírituð. Beiðninni skulu fylgja í tveim eintökum: 

a. Uppdrættir í ekki minni mælikvarða en 1 :100 með árituðum stærðamálum, 
svo greinilegir að glögglega megi af þeim sjá alla gjörð, stærð og lögun 

mannvirkis þess, er um ræðir, og kanna að það sje að öllu svo sem vera 

ber. Einkum skal á húsauppdráttum greina þykt veggja og gildleik og Íyrir- 

komulag gólfviða svo og til hvers hvert herbergi er ætlað á öllum hæðum 

hússins. 
b. Lóðaruppdrættir í ekki minni mælikvarða en 1: 200 með árituðum stærða- 

málum, er sýni lögun og stærð lóðarinnar, mannvirki þau er fyrir kunna að 
vera á henni og það eða þau er gjöra skal, ennfremur afstöðu gagnvart 
götum, er að liggja, og nágrönnum. Flatarmál lóðar og mannvirkja skulu 

rituð á uppdráttinn. Byggingarnefnd getur leyft minni mælikvarða á lóðar- 
uppdráttum en hjer var talinn, þegar um mjög stórar lóðir er að ræða. 

c. Lýsing á manavirki því, sem um ræðir, lóðinni og ásigkomulagi grundvall- 

ar og, ef um nýtt hús er að ræða eða gagngjörða breytingu á húsi, sem 

fyrir er, hvernig ætlast er til að hagað veiði afrensli frá húsi og lóð, og vegi 

að húsinu, ef það stendur ekki við götu. 

d. Þá hluta húsa eða mannvirkja, sem að gjörð eru frábrugðin almennri venju 

eða verða að vera það sökum áreynslu eða annara orsaka, skal sýna á sjer- 

uppdráttum, ef byggingarnefnd krefst, og í ekki minni mælikvarða en 1: 25; 

skal fylgja glögg lýsing og styrkleikareikningur látinn í tje, ef óskað er. 

Á uppdráttum sje jafnan skráð stærðarhlutfall þeirra við virkileika og fylgi 

hverju hlutfalli mælikvarði með skiftingu eftir metramáli. Jafnframt má 

nota álnamál en ekki eingöngu. Þegar svo ber undir, að byggingar-
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nefnd telur óþarft að krefjast svo ítarlegra skjala, sem hjer hefir verið ráð 
fyrir gjört, getur hún veitt ívilnanir um það. 

2. Sá maður skal undirskrifa alla uppdrættina, sem ábyrgð ber á því, 
að mannvirkið samkvæmt þeim verði að öllu löglegt, enda sje hann um það bær 
að dómi byggingarnefndar. Ber hann einnig ábyrgð á því, að smíðin verði upp- 
dráttunum samkvæm og að öllu svo sem vera ber, nema að svo sje að sú ábyrgð 
hvíli á öðrum manni, og skal það þá tekið fram og nafns þess manns getið 
í beiðninni. 

3. Eftir að byggingarnefnd hefir kynt sjer umsóknina og íhugað, leggur 
hún annað eintak umsóknarskjalanna til geymslu í skjalasafni sínu, en endur- 
sendir beiðanda hitt eintakið með árituðum úrskurði sínum, að jafnaði innan hálfs 
mánaðar frá því er hún tók á móti beiðninni. Sje beiðninni neitað eða breyt- 
ingar gjörðar að samþyktarskilyrði, skal greina ástæður þess. Ekkert bygging- 
arleyfi má veita, nema því að eins að umsjón verksins og ábyrgð sje í höndum 
manns, sem byggingarnefnd telur til þess færan fyrir kunnáttu sakir og 
áreiðanleika. 

4. Ekki má byrja á nýrri byggingu eða gjöra breytingu á eldri bygg- 
ingu nje heldur í neinu víkja frá samþyktum uppdráttum, fyr en fengið er til 
þess leyti byggingarnefndar. 

ð. Hið endursenda eintak af uppdráttum og lýsingu byggingar skal jafn- 
an vera við hendina nothæft á vinnustöðunum, meðan á smíðinni stendur, og 
byggingarnefnd og einstökum mönnum hennar jafnan heimill aðgangur að því og 
byggingunni, meðan hún er í smíðum. 

6. Byggingarnefnd skal krefjast þess, að byggingarefni, verkpallar, út- 
búnaður allur og tæki við húsasmíð og mannvirkji sjeu traust og í góðu lagi, 
svo ekki valdi slysum eða tjóni, og skal nefndinni heimilt að gjöra um þetta þær 
ráðstafanir er duga mega, á kostnað eiganda, ef ekki fæst trygt með öðru móti, 
eða stöðva verkið að öðrum kosti. 

1. Húseigandi skal tilkynna byggingarnefnd með tveggja daga fyrirvara: 
a. Hvenær byrjað er á undirstöðum eða breytingum á þeim. 
b. Hvenær raka-varnarlag er lagt í veggi. 
c. Hvenær þak er reist á steinhúsi og grind timburhúss og 
d. Hvenær gólf eru lögð á bita, þar sem milligólf verður. 

8. Byggingarleyfi fellur úr gildi, ef ekki er farið að mota það áður en 
tvö ár eru liðin. 

Q 9. gr. 

Ekki må taka neitt hus til afnota, fyr en fengid er vottord byggingar- 
nefndar um að það fullnægi kröfum byggingarsamþyktarinnar. 

10. gr. 

1. Hverju íbúðarhúsi skal fylgja óbygð lóð innan húsalínu, er ekki sje 
minni en hússtæðið. Skerðist lóð að mun við götubreikkun má byggingarnefnd 
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veita nokkra ívilnun um þetta. Þó má hússtæðið aldrei nema meiru en ?/, hlut- 

um lóðarinnar. Ekki má gera bak yfir óbygða lóð, sem fylgja skal íbúðarhúsi. 

2. Gluggi eða slu y íbúðarh s lúss eða vinnustofu sje ekki 

nær öðru húsi andspænis en meðalvegghæð þ h sr fyrir ofan gólf herbergisins. 

Þar að auki getur byí á sama herberginu. 

] mundi hafa í för með sjer, 3. Ekki má hæk i 

að auð bil útundan glueg í en í 2. lið er krefist. 

        

  

   
    re 'ömrni hú kf ol 
Ka gömul hús, €l hí 

+ . 
í 

  

4. Greiður gang 4 yrir slökkvitól að þeim hluta 1óðar hvers 

húss, er ekki a að Bon og í ður bygt singarnefnd í hvert skifti, hvernig 

  

ll. gr. 

Á öll hús, sem framvegis verða reist í kauptúninu, skal setja þakrennu 

með veggrennum svo löngum, að op þeira sje í mesta lagi 16 sentimetra fyrir 

ofan gangstjett eða götu. Þar sem gangstjett er, getur byggingarnefnd heimtað 

að gjörð sje steinrenna yfir þvera stjettina frá hverri veggrennu út Í göturennu. 

Ef nauðsynlegt er vegna umferðar eða viðhalds á götu, getur byggingarnefnd 

heimtað að þakrennur með veggrennum sjeu settar í eldri hús. 

12. gr. 

i. Vegghæð húss skal mæla frá götu upp Í skurðarlinu þak- og vegg- 

flatar að utanverðu. Ef húsið stendur ekki við götu, skal miða hæðina við beina 

línu milli jaðra þeirra gatna, sem næstar liggja húsinu á báðar hendur, eða við 

n þessi lína. Þar sem þessi ákvæði jarðarflöt umhverfis húsið, sem ekki er læg 

ingarnefnd á um það, hversu mæla 

, hátt og nú er sagt (sbr. 14. gr.). 

a 

ná ekki til eða eiga ek ki við, kveður by 

skuli. Undirstöðuhæð húsa sk í miða á sa 
2. Hæð húsa er fyrst og fremst háð þeim takmörkum, sem byggingar- 

nefnd setur í hvert skifti eftir slökk rn þeim og björgunartækjum, sem fyr- 

ir hendi eru, og eldshe byggingarlagi hússins, efni þess og 

notkun samfara. ári vera en breidd götunnar milli 

húsalína. Þetta í n standa við torg eða andspæn- 

is opnu svæði. Ef Í fram , skal tekin meðalhæð. Hæð húss 

á gatnamótum má, ef göturnar eru misbreiðar, miða við breiðari götuna bæði á 

þeirri hlið, er að henni veit, og einnig þeirri, er veit að mjórri götunni, en þó 

ekki lengra frá horni (skurðarpunkti hússlínanna) en breidd mjórri götunnar 

nemur á gatnamótunum. 

Ef hús er reist inni á lóð, má miða húshæðina við götubreiddina að við- 
lögðu hinu auða svæði framan við húsið, en þá telst það svæði ekki til þeirrar 

óbygðrar lóðar, er fylgja ber húsinu (sbr. 10. gr. 1.). 

8. Þar sem götubreidd eða annað er ekki til fyrirstöðu, má hæð húsa 

vera sem hjer segir: 
a. Hús úr steini eða steinsteypu, sem innan eru klædd steinlímshúð eða öðru 

jafneldtryggu efni, samfelt á veggjum og lofti í hverju herbergi, mega vera 
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að vegghæð alt að 10,00 metrum. Í þeim má vera íbúð á tveim hæðum og 72 
auk þess annaðhvort í þakhæð eða í kjallara, ef ekki mæla aðrar ástæður á 28. maí. 

móti. Gólf í þakhæð má ekki ligzja fyrir ofan skurðarlinu þak- og vegg- 

flatar nje meira en 1,25 metrum fyrir neðan hana. Ef hvorki er íbúð í þak- 

hæð nje kjallara, má leyfa þrjár hæðir og alt að 11,00 metra vegghæð. 

b. Timburhús — og steinhús þau sem innan eru jafn eldfim timburhúsum — 

mega ekki vera vegghærri frá götu en alt að 9,00 metrum og íbúð í þeim 

ekki á fleiri gólfum en tveimur, 

c. Leyfa má brjóstþil innan á veggjum allra húsa, sómuleiðis veggfóður, sje það 

ekki á huldu. Þó má hvergi nota veggfóður í stigahúsum og ekki má held. 

ur hafa brjóstþil í stigahúsum þeirra húsa, sem íbúð hafa á þrem gólfum. 

4. Rishalli á þökum þeirra húsa, sem bygð eru eins há að veggjum og 

frekast er leyfilegt eftir 2. og 3 lið þessarar greinar, má ekki meiri vera en 

nemi 459 horni við lárjettan fiöt. Sje þak brattara, skal húsið vera þeim mun 

vegglægra, nema byggingarnefnd veiti sjerstakt leyfi til, enda sjeu þá ákvæðin í 
2. lið ekki til fyrirstöðu. 

5. Byggingarnefnd getur veitt sjerstakt leyfi til að byggja hærri turna, 

kvist, gafla og þess háttar til skrauts, en þó má samanlögð breidd slíkra útbygg- 
inga ekki nema meiru en hálfri lengd þeirrar húshliðar, sem þær eru yfir, nje 

heldur má vera skemmra milli tveggja slíkra útbygginga en nemi helmingi af 
samanlagðri breidd þeirra. 

13. gr. 

Við hús, sem reist er nær lóðarmörkum en 3,15 metra, skal gera eld- 
varnarvegg út að nágrannalóð. Sje hús á nágraunalóðinni nær lóðarmörkum en 
3,15 metra og án eldvarnarveggjar, skal gera eldvarnarvegg við hið nýja hús, 
et það er sett nær nágrannahúsinu en 6,30 metra, nema eigandi nágrannahúss- 
ins hafi áður skuldbundið sig til að gera eldvarnarvegg þegar þess yrði krafist, 
og skal hann þá gjöra slíkan vegg. 

Við hús, sem nú stendur nær lóðarmökum en 3,15 metra eða nær ná- 
grannahúsi en 6,30 metra og er án eldvarnarveggjar, skal gera slíkan vegg þeg- 
ar höfuðaðgjörð fer fram á því. 

Eigi má skifta húseign, nema hver hluti hennar fullnægi kröfum þessarar 
samþyktar um sjerstakar húseignir. 

Eldvarnarveggi skal gjöra úr grjóti og steinlími eða úr steinsteypu. Þeir 
skulu ná 16 sentimetra upp fyrir þakið og hvergi þynnri vera en 18,5 senti- 
metrar, en að öðru leyti ákveður byggingarnefnd þykt þeirra í hvert skifti. Á 
þeim mega hvorki vera gluggar nje önnur op. 

Elvarnarveggur skal vera áfastur við húsið og má hann vera sameigin- 
legur fyrir tvö hús, ef hann er áfastur báðum húsunum og tekur 16 sentimetra 
upp fyrir þak hærra hússins.
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14. gr. 

1. Grafa skal undirstöður útveggja í öllum húsum og burðarveggja inn- 

anhúss niður á fastan botn og ekki skemmra en 1,25 metra í jörð niður, þar sem 

föst klöpp er ekki ofar. Undirstöðu íbúðarhúsa og allra þeirra húsa, sem tvílofta 

eru eða hærri, skal hlaða úr grjóti og steinlima (sementi eða kalki) eða steypa 

alla leið frá föstum botni undir steinhúsum, en púkka má undirstöður timburhúsa, 

þó ekki ofar en svo að eitir sje í jörð að minsta kosti 0,65 metra af undirstöð- 

unum. Byggingarnefnd getur leyft púkk undir litlum og lágum steinhúsum eða 

þegar sjerstakar ástæður eru fyrir hendi, en hinsvegar trygging þess að óhult sje. 

Þó sku'u undirstöður steinhúsa ekki ná skemmra í jörð en 1,25 metra nema föst 

klöpp sje ofar. 

2. 10—20 sentimetrum fyrir ofan jarðarflöt eða fyrirhugaða hæð hans 

skal leggja í undirstöðu allra húsa rakavarnarlag í minsta lagi 2ja sentimetra 

þykt úr sementi og sandi til helminga, og þar á jarðbik, þakhellur í sementi eða 
annað vatnshelt efni. 

Þar sem enginn er kjallari má rakavarnarlagið koma ofan á undirstöð- 
urnar, en ávalt neðan gólfviða. Þar sem kjallari er gerður skal einnig leggja 

rakavarnarlag, 5—10 sentimetrum ofan kjallaragólfs, og skulu þá útveggir jarð- 
bikaðir utan á milli laganna eða á annan hátt varðir jarðraka. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar, 

þegar um skúra eða litil útihús er að ræða. 

15. gr. 

1. Veggir steinhúsa sjeu hlaðnir úr settu og höggnu grjóti og steinlími 

rent í raufarnar, eða gerðir úr steinsteypu. Steinsteypuveggir íbúðarhúsa ofan 

kjallara og einnig í ÓÐ sem ætlaðir eru til íbúðar, skulu gjörðir úr steypu 
ekki veikari en 1:4:7 (þ. e. 1 hl. sements móti 4 hl. sands og 7 hlutum muln- 

ings eða malar eða hvorstveggja). Aðra veggi og undirstöður má gjöra úr steypu 

1:4:8. Með sjerstöku leyfi byggingarnefndar má drýgja steypu í undirstöðu með 
hreinu sterku grjóti, hrjúfu eða brotnu, þegar veggþykt undirstöðunnar er ekki 

undir 40 sentimetrum eða á henni hvilir ekki mikill þungi. Þó má enginn steinn 

á neinn veg stærri vera en nemi alt að helmingi veggþyktar; allstaðar sje smá- 
gjörðari steypa á milli steinanna og utan að þeim, og steypan blönduð ekki veik- 

ari en svo, að móti 1 hl. sements komi 3 hl. sands, 6 hl. mulnings, eða malar, 

og 4 hl. grjóts. 
Öll steypuefni sjeu sterk, ófúin og að öðru óskemd og úr þeim hreinsuð 

öll lífræn efni. Sementið sje ávalt gott Portlandssement. Grjótmulningur og 
steypumöl sje af margbreyttri stærð og ekki stórgerðari en svo, að stærstu molar 

fari í gegnum 5 sentimetra víðan hring. 

2. Þykt veggja, sem gjörðir eru úr ekki veikara efni en steinsteypu 
1:4:8, skal vera sem hjer segir: 

a. Þykt hliðveggja þeirra, sem eru burðarveggir (bera þak- og loftþunga), skal 
í einlofta húsum eða í efri eða efstu hæð í hærri húsum miða við breidd
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hússins frá ytri brún Veggjarins inn í miðjan næsta burðarvegg — er þessi 72 
breidd hjer kölluð B — og vegghæðin frá gólfi og upp undir þak (á efri 23. mal. 
brúnsyllu), og er sú hæð hjer táknuð með H. Skal veggjarþyktin í minsta lagi vera 

125 B 1/52 H. 
Ef husid er portbygt, skal samt sem ådur mæla vegghæðina frá gólfi 

alla leið upp á syllu, en hins vegar þarf sá hluti veggjarins, sem er fyrir 
ofan loft (þ. e. portveggurinn), ekki þykkari vera en 23 sentim., þó að vegg- 
urinn eigi annars að hafa meiri þykt, nema aðrar ástæður komi til greina. 

Ef enginn er burðarveggurinn milli útveggja, en þungi þaks og lofts 
hvílir eingöngu á útveggjum, skal B vera öll breidd hússins utanmáls. 

Ef húsið er marglofta, skal auka þykt hliðveggja í næstu hæð í minsta 
lagi um 1/;, hæðarinnar — mælt af gólfi á gólf — og þannig koll af kolli 
fyrir hverja hæð, að kjallara meðtöldum. 

Hjer og alstaðar annarsstaðar í samþykt þessari er hæð í húsi talin af 
gólfi á gólf, ef ekki er annars getið sjerstaklega. 

Þverveggir úr sama efni og hliðveggir og sambygðir þeim, sjeu að 
jafnaði ekki strjálli en svo, að einn komi að minsta kosti á hverja 10 metra 
í lengd hliðveggjar. 
Gaflveggir, sem aðeins bera sinn eigin þunga, en á eru gluggar eða dyra- 
tóftir, mega vera 23 sentimetra þykkir ofan efsta lofts (þ. e. í þakhæð) og á 
næstu hæð þar fyrir neðan, en þykni úr því á hverri hæð í minsta lagi um 
1/100 hæðarinnar og ekki minna en 3 sentimetra, og í kjallara sjeu þeir ekki 
þynnri en 32 sentin:etrar. 

Gluggalausir gaflveggir mega vera 23 sentimetrar á þykt, bæði í þakhæð 
og tveim næstu hæðunum þar fyrir neðan, þykni þá um 1/1, hæðarinnar og 
ekki minna en 3 sentimetra, en sje í kjallara ekki þynnri en 32 sentimetrar. 

Gaflveggir skulu vandlega bundnir í þak og gólfviði (sbr. 17. og 18. gr.) 
og studdir þakstól, ef þeir eru hærri en 4 metrar ofan efsta lofts. 
Byggingarnefnd getur leyft að aðrir útvegir en hjer hafa taldir verið, sem 
studdir eru milli þverveggja úr sama efni, og bera litið eða ekkert annað en 
sinn eigin þunga, svo sem útveggir stigahúsa, megi vera að þykt jafnir gafi- 
veggjum. 
Enginn útveggur má þó þynnri vera ofanjarðar en 23 sentimetrar nje í jörðu 
þynnri en 32 sentimetrar. Hinsvegar getur byggingarnefnd leyft að veggja: 
þrep undir gluggum en ofan gólfs sje allstaðar ofan kjallara 23 sentimetra 
þykk, þó að veggir sjeu annarsstaðar þykkri, ef innan þrepsins eru sett 
hitunarfæri eða skjólveggur. Í kjallara mega veggjaþrep undir gluggum 
ekki þynnri vera en 35 sentimetrar. 
Í íbúðar. og vinnuherbergjum, sem liggja að fleiri útveggjum en einum eða 
að þynnri útvegg en 32 sentímetra, skal innan við útveggi gjöra skjólvegg 
úr steini eða steypu — eða úr borðum, reyrvef og steinlimshúð á trjerimum 
eða járnneti — eða úr borðum og veggfóðri — eða öðrum efnum sem við á 
á hverjum stað og byggingarnefnd samþykkir. Loftrúm sje á milli útveggjar
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og skjólveggjar, og ákveður byggingarnefnd breidd þess, og sje hún ekki 

minni en 4 sentimetrar. 

Utveggi úr steini eða steypu skal sljetta utan með sementshúð ofanjarðar og 

hafa vatnsvarnarefni í húðinni eða verja þá á annan veg tryggilega gegn 

vætu utan að. 

Burðarveggir innanhúss sjeu í hverri hæð jafnir að þykt, 1/, af samanlagðri 

þykt beggja hliðveggja þeirrar hæðar, eins og hún er ákveðin hjer að frara- 

an (staflið a). 

Ef burðarveggirnir eru tveir samhliða, skal hvor um sig vera að þykt 

jafn */4 af þykt þess hliðveggjar, sem honum er næstur. Ef ekki er stiga- 

hús á milli þeirra eða breiðara bil en nemi !/, af allri breidd hússins innan 

máls, getur byggingarnefnd veitt nokkra ívilnun í þessu ákvæði 

Ef breiðara er milli samhliða burðarveggja en nemi !/, af allri húsbreidd- 

inni innan máls, getur byggingarnefud aukið þykt þeirra eftir því sem þörf 

krefur. 

Þykt burðarveggja ofan efsta lofts, ákveður byggingarnefnd í hvert skifti. 

Þó mega burðarveggir hvergi þynnri vera en 16 sentimetrar. 

Ef burðarveggir hafa að dómi byggingarnefndar ónógan stuðning af þver- 

veggjum, getur hún aukið þykt þeirra svo sem þörf krefur. 

Veggir stigahúsa, sem ekki eru burðarveggir nje tveir stigar liggja að, skulu 

í þakhæð og næstu hæð vera í minsta lagi 13 sentimetra þykkir og siðan 

ekki þynnri en 16 sentimetrar; þó sjeu þeir í kjallara að minsta kosti 3 sm. 

þykkri en á næstu hæð fyrir ofan (sbr. 22. gr. 3.). 

Aðrir veggir úr steini eða steypu, sem aðeins bera sínn eigin þunga, skulu í 

þakhæð og næstu tveim hæðum vera í minsta lagi 13 sentim. þykkir, síðan 

16 sentim., en þó í kjallara að minsta kosti 3 sentimetrum þykkri en á næstu 

hæð fyrir ofan. 
Ef slíkir innveggir eru gjörðir úr timbri, skulu þeir milli íbúðarherbergja 

(16. gr. 1. d.) vera tvíbyrtir, og auk þess með steinlimshúð báðum megin, ef 

íbúð er á þrem hæðum í húsinu. 

Innveggi þá, sem umgetur undir staflið h. og i., mega bitar á engan hátt 

skerða, fara í gegnum þá eða hvila á þeim, þer sem þeir fara Í gegnum 

bitalögin, og þar sem slíkur veggur endar að ofanverðu, skal eins að farið. 

Þó má þar einnig leggja bita ofan á slíkan vegg endilangan. Sama máli er 

að gegna þar sem slíkur veggur kemur að þakviðum. Einnig getur bygg- 

ingarnefnd leyft að leggja bitaenda á stigapöllum í stigahússvegg. 

Í stórum húsum, þar sem dýpt herbergja er yfir 5 metra eða hæð er yfir 

3,5 metra — getur byggingarnefnd aukið þykt þessara veggja um j sm. og 

eins þar sem á þá eru settar dyr mjög þjett, eða mjög stórar eða aðrar 

ríkar ástæður heimta. 
Samanlögð breidd glugga og dyratótta má ekki Í neinum vegg úr steini eða 

steypu nema meiru en ?/, hlutum af allri lengd veggjarins, engin einstök 

glugga- eða dyratótt breiðari vera en 1,70 metra og enginn veggjastöpull 

mjórri en nemi */, hluti af samanlagðri breidd begggja tóttanna báðum megin
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við hann og ekki mjórri en 50 sentimetrar. Yfir glugga- og dyratóttum sjeu „78 
veggir nægilega styrktir járnum. 23. mal. 

Þó getur byggingarnefnd leyft að gluggatóttir og dyra sje stærri eða taki 

meira veggjarúm en hjer var sagt, gegn því að styrkleikur veggjanna sje þá 

á annan veg aukinn að þvi skapi. 

1. Byggingarnefnd ákveður, að hve miklu leyti hlaðnir veggir úr höggnum grá- 
steini, tízulsteini eða öðrum steini, megi hlíta sömu ákvæðum sem stein- 
steypuveggir. 

Byggingarnefnd getur fyrirskipað meiri veggþyktir en ákveðnar eru í 

þessari grein, þar sem gjörðar eru stórar veggbrú rúnir (gesims) utan á veggi 

vegglægjur úr trje lagðar í veggi undir bitaenda eða annað gjört sem mjög 
eykur áreynslu á veggina, eða rýrir styrkleika þeirra. 

Ef þykt veggjar er aukin á einhverri hæð, skal hún einnig aukin að 

því skapi þar fyrir neðan, ef byggingarnefnd telur þess þörf. 

3. Ekki má múra eða steypa húsveggi eða undirstöður, ef frost er 20 C. 
eða meira. 

16. gr. 

i. Timbur, sem er notað til húsabyggingar, skal vera vandað og óskemt. 

a. Í timburhúsum, þar sem stafhæðin er alt að 300 metrum og herbergjadýptin 

alt að 4.50 metrum, mega stafir í útveggjum á efsta lofti og efri hæð eigi 
vera grennri en 10.5X10.5 sm, á neðri hæð 10.5X13 em., og hornstafir 
13X13 sm. Sje hæðin meiri, alt að 4.00 metrum og herbergjadýptin alt að 
5.00 metrum, skal þykt stafanna út og inn aukin að minsta kosti um 26 mm. 

Í stærri húsum ákveður byggingarnefnd gildleik stafanna. Byggingar. 
nefnd má leyfa að í smáhúsum, ekki yfir 70 fermetra að flatarmáli, sjeu 
stafir 10.5%X10.5 sm. bæði uppi og niðri. Stafir sjeu ekki strjálli en svo, að 
eigi sje minna en einn stafur á hverjum 1.25 metrum að meðaltali í lengd 
veggjarins, og ekki má lengra vera á milli þeirra neinstaðar en 1.50 metrar, 
nema byggingarnefnd veiti sjerstakt leyfi til. 

Milli allra stafa sjeu spyrnur (slausholtc) og í hverjum vegg eigi færri 
en tvær skorður (>skástífure). Þær hallist eigi minna en svo, að hallinn — 
mældur lárjett — nemi sem svarar hálfri hæð skorðunnar. 

Staflægjur og syllur sjeu á hvorugan veg grennri en stafir eru á þykt út 
og inn. 

Í hliðveggjum þeim sem bita bera, skal undir bitaenda leggja aurstokk á 
grunn, ekki grennri en stafir eru á veggnum eða 13X13 sm. ef stafir eru 
gildari. Ofan á bitaenda komi undirstokkur, jafubreiður stöfum, og eigi 
þynnri en 6. sm. Niðurundan stöfum skal fella trje á milli aurstokks og 
undirstokks. Stafi skal festa saman um hæðamót með sterkum járnklóm og 
reknagla í staflægjur. Milli klónna má vera alt að 2.50 metrum. 

b. Utan á grind íbúðarhúsa skal koma þil úr plægðum borðum, er sje að minsta 
kosti 26 mm. þykk, og skal negla þau vandlega í alla stafi, skorður, spyrnur,
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aurstokka, bita, undirstokka, staflægjur og syllur. Utan á þilið skal komá 

pappi og síðan bárujárn, en að minsta kosti 13 mm. þykkir listar milli járns 

og pappa. Bárujárn á veggjum má ekki þynnra vera en 26 B. W.G. þó má 

hafa þil í stað bárujárns á veggjum, er vita út að torgum eða öðrum auðum svæðum. 

Innan á grindina skal koma pappi og plægt þil eða annað ekki lakara. 

c. Grind í burðarveggjum innan húss, skal í smáum húsum, með alt að 3 metra 

lofthæð og 4.50 metra herbergjadýpt, gera úr 8X10.5 sm. viðum niðri og 8X8 

em. viðum uppi.  Sje hæð eða dýpt herbergja alt að 1 metra meira, skulu 

grindarviðir ekki vera rýrari en 10.5X10.5 sm. niðri og 8X10.5 sm. uppi, 

en sje hæðin meiri eða herbergin dýpri getur byggingarnefnd krafist gildari 

viða. Að öðru leyti gilda sömu reglur um máttarviði sem í útveggjum. 

d. Aðrir timburveggir mega ekki, ef þeir eru milli ibúðarherbergja, vera lakari 

að gerð en svo, að þil úr plægðum borðum sje hvoru megin og 3.2 sm. þykk- 

ir renningar á milli. Jafn vænir skulu veggir vera, sem stigi liggur upp 

með, nema byggingarnefnd telji þörf á meiri styrkleika (sbr. og 22. gt. 3). 

e. Í útihúsum og skúrum, sem ekki eru hærri en 3 metrar frá undirstöðu, má 

gera grindina úr 8X8 sm. trjám eða 5.25X10.5 sm. plönkum (eða sbattingum:). 

f. Í timburveggjum má samanlögð breidd glugga og dyra, mæld á milli stafa, 

ekki nema meiru en 3/, hl. af allri lengd veggjarins, nema byggingarnefnd 

veiti sjerstakt leyfi til og segi þá fyrir um, hversu tryggja skuli veggnum 

nægan styrkleika. 

g. Nota má máttarviði með öðrum gildleika en til er tekið í þessari grein, ef 

samur er stykleikinn eða meiri. 

2. Kijallaraveggi timburhúsa skal gera úr sömu efnum og kjallaraveggi 

steinhúsa. Þeir sjeu að þykt ekki undir 32 sentimetrum útveggir, og burðarveggir 

innanhúss í lágum húsum, ekki stærri en 70 fermetrar að flatarmáli, 20 senti- 

metra þykkir, í stærri húsum ekki undir 23 sentimetrum. 

1". gr. 

i. Trjebitar í gólfum og loftum íbúðarherbergja sjeu ekki strjálli en svö 

að 95 sentimetrar sjeu á milli þeirra, mælt af miðju á miðju. 

Þar sem milligólf er skulu trjebitar ekki grennri vera en 6 þuml. á hæð 

og 13 sm. á breidd, þegar hafið er alt að 3.15 metrum, og aukast á hæðina um 

ll, og á breiddina um }/,, af því, sem hafið vex þar fram yfir. 

Þar sem ekki er milligólf, má styrkleikur bitanna vera */;, minna en nú 

var ákveðið. 

Styrkleikur trjebita stendur í beinu hlutfalli við breiddina og við hæðina 

margfaldaða með sjálfri sjer. Þegar hæðin er kölluð h og breiddin b, miðast 

styrkleikurinn því við útkomuna af hXhxb, sem venjulega er skrifað h?b. 

'Mveir bitar eru því aðeins jafnsterkir á sama hafi, að útkoman af h?b sje jöfn 

„fyrir báða. 

Nota má bita með öðrum gildleik en hjer er ákveðið ef styrkleikinn er 

samur eða meiri. Þó má hæð bita ekki vera meiri en tvöföld breidd þeirra,
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nema þvi að eins að bitarnir sjeu skorðaðir hver gegn öðrum með krossskorðum 72 
milli efri og neðri brúnar á víxl, og sjeu skorðurnar ekki grennri en 5.25X5.25 sm, 28. maí. 

2. Sjeu húsveggirnir gerðir úr steini eða steypu, skal að minsta kosti 
þriðji hver biti festur við veggina í báða enda með sterkum járnakkerum. Gafl- 
veggir úr steini eða steypu skulu og bundnir með járnakkerum á 3 metra milli- 
bili inn í bitalögin; skal hvert akkeri ná yfir að minsta kosi tvo bita og fest 
í þá báða. 

3. Trjególf skal vera úr plægðum borðum, er sje að minsta kosti 3,2 
sentim. pykk. I loftum må ekki nota striga eða pappa neðan á bita í staðinn 
fyrir þiljur. 

Milligólf skal vera, þar sem það er haft, úr borðum milli bitanna, þar of- 
an á að minsta kosti 3 sentim. þykt lag af deiglumó, móhellu, steypu eða öðru 
efni er ekki er lakara nje veldur óheilnæmi eða fúa. 

10. gr. 

Þök skulu svo gerð að húsveggjum stafi engin hætta af þeim. 
1. Sperrur og skammbitar mega ekki grennri vera en 10.5X10.5 sm. 

þegar hafið er alt að 3,15 metrum. Hafið skal mæla á loftbitunum beint niður 
undan sperrum og skamnbitum. Skulu viðir þessir gildna á hvern veg um 1/4 
af því sem hafið vex, fram yfir það sem áður greinir. 

Bilið milli sperra, talið af miðju á miðju, má vera alt að 1,25 metra und- 
ir málm- og pappaþökum, en alt að 0,95 metra undir hellu og steinþökum. 

Nota má máttarviði með öðrum gildleik en í grein þessari er ákveðið, ef 
styrkleikinn er samur eða meiri. 

2. Á sperrur skal leggja súð úr plægðum borðum, er ekki sje þynnri en 
2,ð sentimetrar, og þar yfir bárujárn ekki þynnra en 24 B. W. G., eða annað 
eldtrygt efni, sem brunamálalög leyfa. 

3. Gaflveggir úr steini eða steypu skulu bundnir járnakkerum við þakviði. 
4. Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar grein- 

ar, þegar um útihús er að ræða. 

19. gr. 

Gluggakarma og útidyra skal gera úr plönkum, er ekki sje þynnri en 
ð.25 sm. Þeir skulu í steinveggjum roðnir karbólíni, eða öðru efni ekki lakara, 
á þá hlið er veit að steini eða steypu, og eins allir máttarviðir bæði í stein- og 
timburhúsum, sem að steypu liggja eða steini. 

20. gr. 

Íbúðarherbergi skulu ekki vera lægri undir loft en 2,50 metrar, gólfflötur 
þeirra eigi minna en $ fermetra og einn veggur útveggur með glugga á hjörum. 

Lott- og kvistherbergi má hafa til íbúðar, þó að hæð þeirra undir loft sje 
eigi meiri en 2,20 metrar. Sje herbergið undir súð skal meðalhæð þess eigi
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72 minni vera en 2,20 metrar yfir að minsta kosti 1/, gólffleti herbergisins. 

23, mai. Hvergi mega veggir íbúðarherbergja lægri vera en 1.00 meti. 

Í öllum þakherbergjum, sem í er búið, skal klætt þiljum og þar á pappa 

eða, steinlimshúð innan á þakviði eins og á útveggi, eða öðru efni ekki lakara 

eða eldfimara en haft er á loft og veggi anarsstaðar í húsinu. 

Hvert íbúðarherbergi skal vera hægt að hita. 

21. g1 

1. Þar sem ekki er kjallari skal í íbúðarhúsum vera í minsta lagi 30 

sentimetra hæð frá jörðu undir neðstu gólfviði og vindauga á undirstöðunni. Ef 

gróðrarmold er í hússtæðinu skal setja efst lag af möl eða öðrum hreinlegum ol- 

aníburði, ekki þynnra en 10 sentimetra. 

2. Kjallara má eigi nota til íbúðar nema byggingarnefnd veiti með ráði 

hjeraðslæknis sjerstakt leyfi til þess, og gluggar viti út að óbygðu svæði eða götu 

ekki mjórri en 12,00 metra. 

3. Um skipun íbúðarherbergja í kjallara skal gæta þess er hjer segir: 

a. Helmingur af rúmmáli hvers herbergis skal vera ofanjarðar. 

b. Glerflötur glugganna ofanjarðar sje eigi minni en nemi !/,, af gólffleti her- 

bergisins. 

c. Gólf skal gera úr asfalti, sementi eða öðru álíka vatnsheldu efni, og sje trje- 

gólf þar ofan á. 

d. Gólfið sje að minsta kosti 30 sentim. fyrir ofan hæsta stórstraumsflóð, og skal 

þurka jarðveginn undir því með fráræslu, eftir fyrirmælum byggingarnefndar, 

svo að jarðvatn nái aldrei upp að gó!finu. 

e. Veggina skal verja raka svo sem fyrir er mælt í 14. gr. 

22. gr. 

1. Í öllum húsum skal vera frjáls gangur úr hverri íbúð og einstökum 

hlutum hennar að stiga, og báðum ef tveir eru, og frá hverjum stíga greiður út- 

gangur ekki þrengri en stiginn. 

Ef stigar eru hafðir hvor við hliðina á öðrum, skal vera heill veggur á 

milli þeirra, gerður sem burðarveggur (15. gt. 2.g og 16. gr. 1 c) og ekki minna 

en tvær hurðir skrálæstar á leiðinni frá öðrum stiganum til hins. 

9. Í steinhúsi alt að 90 fermetrum að flatarmáli eða timburhúsi alt að 

70 ferm., þar sem ekki er íbúð á fleiri hæðum en tveimur, skal vera að minsta 

kosti einn stigi, forstigi, ekki mjórri en 0,85 metra, en sje húsið hærra, þá tveir 

stigar, forstigi 0,85 metra breiður og bakstigi 0,65 metr. í minsta lagi. 

Í stærri húsum, sem ekki hafa íbúð á fleiri hæðum en tveimur, má og 

duga einn stigi, forstigi 0,90 metra breiður, ef húsið er steinhús og flatarmál þess 

ekki yfir 150 ferm., eða ef það er timburhús alt að 120 ferm., en sje húsið stærra 

um sig eða hærra, skulu stigarnir vera tveir, forstigi 0,90 m. breiður, og bakstigi 

0,70 m. breiður. Stigi að loftherbergjum, þar sem ekki er eldhús og ekki hafa 

fleiri en ein fjölskylda aðgang að, má vera 0,70 m. breiður.
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Enginn stigi, sem veggir falla að á báðar hendur, má þó mjórri vera 

milli veggja en 0,90 m. 
3. Í húsum, sem íbúð hafa á fieiri hæðum en tveimur, en eru svo litil 

um sig — vegna lóðarþrengsla eða annara svipaðra orsaka, — að tveir stigar 

mundu rýra mjög nothæfi þeirra, má byggingarnefnd leyfa að hafa aðeins einn 
stiga, enda sje húsið ekki ótryggara gegn eldshættu en ráð er gert fyrir i 12. gr. 

3. a. Slíkir stigar skulu gerðir úr járnbendri steinsteypu og allir pallar sömu- 

leiðis, og skulu veggir stigahússins, ef þeir bera stigann, hafa nauðsynlega þykt 

til þess, ekki undir 25 sentim. 

4. Allir trjestigar skulu hafa steinlimshúð á baki. 

Á öllum stigum skulu vera handrið, og skal stigum svo hagað, að nægi- 
leg birta og loft geti komist að þeim. 

5. Bæði stigar og inngöngurið skulu vera svo gjörð að hvert skref í 

þeim sje 60—65 sentimetra. Skref í stiga er samanlagt eitt framstig og tvöfalt 

uppstig. Framstig er þrepsbreidd lárjett milli brúna, mæld á ganglinu, er liggur 

i miðjum stiga og fylgir frammeið í jafnri fjarlægð, og ekki fjær fremri brún 

hans en 0,50 metra. Uppstig er hæðin af þrepi á þrep. Framstig má aldrei 

ver mjórra en 14 sentim, í 0,85 metra breiðum forstigum ekki undir 18 sentim. 

og í öðrum forstigum og inngönguriðum ekki mjórra en 20 sentim. Stigagåt 

skulu jafnan svo við að gangrúm í þeim sje hvergi lægra en 1,90 metra. 

23. gr. 

Hverju ibu"arhusi skulu fylgja hæfilega mörg og stór salerni, og má ekki 

setja þau annarsstaðar en byggingarnefnd samþykkir. 

24. gr. 

1. Um reykháfa gilda þær reglur er hjer greinir: 

a. Reykháfar skulu hlaðnir úr tígulsteini og steinlímdir eða gjörðir úr sterkri 

steinsteypu. Skulu hliðar reyháfsins ekki þynnri vera en 12. sentim. og vídd 

hans innanmáls eigi minni en 23 sentim. að þvermáli. 

b. Þar sem reykháfur gengur gegnum bita og borð, sem lögð eru undir bita, 
skal hann vera járnklæddur hringinn í kring og eins þar sem hann gengur 

Í gegnum þakið, og skal vera að minsta kosti 17 sentímetra bil milli þeirra hliða 
hans, sem inn snúa, og viðanna. Ef reykháfurinn er ekki járnklæddur, skal 

bil þetta vera í minsta lagi 22 sentim., og skal þá múrað eða steypt á milli 

reykháfs og viða. Ekki má þilja reykháfinn utan nje klæða hann borðum 
nje láta utan um hann veggfóður, sem límt er utan á lista. 

c. Reykháfur skal annaðhvort hlaðinn frá grundvelli eða standa á steinhvelfingu 

eða á steinsteyptum bitum járnklæddum, milli tveggja steinveggja, en má 

eigi standa á trjebitum eða trjególfum. Reykháfar skulu ná 0,80 metra upp 
úr mæni hússins, en komi þeir upp úr þakhlið, ákveður byggingarnefnd 
hæð þeirra í hvert sinn, en þó sje hún ekki minni en 1,00 metri. 
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Á hverjum reykháf skulu vera nægilega mörg sópgöt, jafn við reykháfnum, 

og traust járnhurð fyrir í járnumgjörð. 

Inn í 23 sm. víðan reykháf má eigi setja reykpipu frá fleiri oldstæðum en 

8, og jafnan skal hafa járnkraga í reykháfnum utan um hverja pípu þannig 

gjörðan að pípan geti ekki ýst inn í reykháfinn. 

Ef svo mikill reykur á að fara um reykháf, að þess má vænta að áliti 

byggingarnefndar, að þaraf muni stafa óþægindi þeim til handa, er nærri 

búa, þá skal gjöra reykháfinn svo háan, sem byggingarnefnd telur nauðsynlegt. 

2. Um ofna og eldavjelar gildir það er hjer segir: 

Ofna og eldavjelar má eigi setja nær timburvegg en svo að 21 sentím. sje 

á milli. 
Pípur frá ofnum og eldavjelum mega ekki koma nær trje en svo, að. 21 

sentim. sje á milli; þær skulu liggja inn í reykháf og mega ekki liggja um 

herbergi, þar sem eldfiim efni eru geymd. 
Eldavjelar má setja á trjególf, ef að minsta kosti 12 sentim. eru frá gólf 

upp að botni eldavjelarinnar og á milli tvö lög tígulsteina, hlaðin í bindingu 

og steinlímd, eða steypugólf jafn þykt, eða gólfið er þakið járnþynnu eða 

öðru eldtraustu efni. 
Ofnar skulu standa á múruðum eða steyptum fæti eða múr — eða steypu- 

fyltum eða opnum járnfæti; sje rist í botni ofnsins, skal öskuskúffa vera í 

fætinum, og skal þá vera undir skúffunni járnþynna, er fyllir út í holið, 5 

sentim. frá gólfi að minsta kosti. 

Þar sem ofnar eða eldavjelar standa á trjegðlfi, skal gólfið fram undan eld- 

stæðinu þakið óeldnæmu efni, járnþynnu eða öðru ekki lakara. Skal járn- 

þynnan eða það, sem í hennar stað er notað, ná að minsta kosti 32 sentim. 

fram á gólfið fyrir framan ofninn eða eldavjelina og ekki minna en 21 

sentim. út fyrir ofninn eða eldavjelina til hliðanna og að aftanverðu. 

Herbergi sem ætluð eru gufukötlum eða vatnskötlum til miðstöðvarhitunar, 

skulu hafa veggi og gólf úr steini eða steinsteypu og loft af sömu gjörð, þó 

má í þess stað koma 'tijególf með steinlímshúð neðan, ef ketillinn kemur 
ekki nær loftinu en 1,25 m. Sjerstakt leyfi byggingarnefndar þarf til að 

setja miðstöðvarhitun í hús. 

Í trjesmiðavinnustofum og herbergjum öðrum, þar sem unnið er að álíka 

eldfimum efnum eða fremur, skal klæða loftin járnþynnum eða öðru jafn 

tryggu sem byggingarnefnd samþykkir. Um eldstór á slíkum stöðum, skal 

og jafnan farið að öllu eftir nánari fyrirmælum brunamálalaga, sem og Í öllu 

öðru er framanskráð ákvæði taka ekki yfir. 

25. gr. 

Sjerstakt leyfi byggingarnefndar þarf til að nota önnur byggingarefni, en 

þau er nefnd eru í samþykt þessari, og skal það að jafnaði veitt, ef reynsla er 

fyrir því, að hús úr þeim efnum sjeu jafn traust og þau, er hjer er gjört 

ráð fyrir.
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Torfbæi og torfhús má eigi reisa annarsstaðar en þar, sem hyggingar- 78 
nefnd leyfir. 23. maí. 

26. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum frá 10—50 króna, og skal 
sekta bæði smið og eiganda, er hlut eiga að máli. Auk þess skal eigandi á sinn 
kostnað tafarlaust rífa niður það, sem kemur í bága við ákvæði samþyktarinnar 
eða reglur þær er nefndin setur. Ella skal það gjört á hans kostnað. 

21. gr. 

Þykir byggingarnefnd samþykt þessi ekki fullnægjandi, skal henni heim- 

ilt að setja þær reglur, er hún telur nauðsynlegar. Þegar þær hafa náð stað- 

festingu stjórnarráðssins, hafa þær sama gildi og samþykt þessi. 

Framanskráð byggingarsamþykt er sett samkvæmt lögum um byggingar- 
samþyktir 20. október 1905, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

I stjórnarráði Íslands, 23. maí 1917, 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson. 

Reglugjörð a 
im breyting á reglugjörð 1. mars 1917, um útflutningsbann 

á ýmsum vörum. 

Samkvæmt lögum 1. febrúar 1917, um heimild fyrir landsstjórnina til 
ýmsra ráðstafanna útaf Norðurálfuófriðnum, er hjermeð sett eftirfarandi ákvæði. 

1. gr. nefndrar reglugjörðar orðist þannig: 

Bannað er að flytja út úr landinu eða selja úr landinu allar aðfluttar 
nauðsynjavörur svo sem matvæli, veiðarfæri, salt, kol, steinolíu o. s. frv. 

Ennfremur er bannað að flytja út úr landinu eða selja úr landinu smjör, 
sem framleitt er hjer á landi.
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73 Þó er heimilt að birgja upp vöruflutningaskip, sem sigla frá Íslandi til 

24. mai. næstu erlendrar hafnar, sem þau ætlá að koma á. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi þegar Í stað. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 24. maí 1917 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson. 

E-
 

=
 a Reglugjörð 

fyrir brunaliðið á Sauðárkróki. 

1. gr. 

Yfirstjórn brunamála í kauptúninu skal falin ðja manna nefnd, og eiga 

sæti í henni hreppstjóri sem formaður, brunaliðsstjóri (þ. e. slökkviliðsstjóri sam- 

kvæmt lögum um brunamál 22. nóv. 1907) og 1 maður, er hreppsnefndin kýs til 

ðja ára í senn. 

2. gr. 

Brunamálanefnd skal hafa eftirlit með að hlýtt sje fyrirmælum laganna 

um varnir gegn eldsvoða. Að ávalt sje fyrir hendi það sem hæfilegt og nægilegt 

þykir af eldvarnaráhöldum og að þeim sje haldið vel við og í góðu lagi. Kostn- 

aður við útvegun og viðhald hverskonar eldvarnaráhalda greiðist úr sveitarsjóði. 

Hún skipar fyrir um hið árlega eftirlit með eldstæðum og hreinsun reykháfa og 

um varúð alla, er hafa skal í húsum til að fyrirbyggja eldsuppkomu. 

3. gr. 

Brunaliðið skiftist í þessa flokka: 
a. Slökkvilið, 

b. Húsrifslið, 

c. Bjarglið. 

d. Lögreglulið.
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Fyrir hvern flokk um sig skipar brunamålanefndin yfirmann, undirfor- 

ingja, varamenn og aðstoðarmenn eftir þörfum. Hún ákveður tölu liðsmanna í 

hverjum flokki og skipar fyrir um merki, ef þurfa þykir. 

4, gr. 

Þegar brunakall er hafið, er slökkviliðið skyldugt til, svo fljótt sem mögu- 

legt er, að mata við slökkviáhaldahúsið, og skal það neyta allra krafta til að 

koma slökkviáhöldunum að eldstöðvunum sem allra bráðast. Það er skylda 
slökkviliðsins að vinna að því af fremsta megni að slökva eld, er upp kann að 

koma í kauptúninu, þannig að eigi standi hætta af, og takmarka útbreiðslu elds- 
ins svo sem mögulegt er. 

Allir aðrir, sbr. 3. gr. og 14. gr., skulu skyldir til strax og brunkall er 
hafið að mæta við eldstöðvarnar. 

5. gr. 

Það er skylda bjargliðsins að bjarga úr eldinum mönnum og skepnum 
og verðmætum munum. 

Það er skylda húsrifsliðs að rifa niður húsgirðingar og annað, er aukið 

getur eldinn eða hindrað slökkvitilraunir. Skal slíkt niðurrif aðeins gjört eftir 
fyrirmælum brunaliðsstjóra. 

Þegar ekki þarf á neinum slíkum störfum að halda, sem um getur í 
þessari grein og næstu grein á undan, er bjarglið og húsrifslið skylt að aðstoða 
slökkviliðið. 

7. gr. 

Það er skylda lögregluliðsins að halda reglu á við eldsvoða og æfingar 
brunaliðsins, varna óviðkomandi mönnum að koma nærri eldstöðvunum og banna 

alla umferð um götur, þar sem þess þarf. Lögregluliðið skal gæta þess, að 

mannþyrpingar hindri ekki eða tefji slökkviliðið eða aðrar flokksdeildir bruna: 
liðsins. Það sjer um, að inn í hús, sem í eldhættu eru, fari engir nema húsbúar 

sjálfir og bjargliðið. Það sjer um vörslu á björguðum munum og annast brott- 

flutning og aðhjúkrun þeirra, er fyrir slysum verða, og tekur fasta eða vísar 
burt þeim, er sekir verða, og kærir þá. 

Lögregluliðið er undir stjórn hins reglulega lögreglustjóra. 

8. gr. 

Enginn brunaliðsmaður má fara burt frá eldstöðvunum fyr en brunaliðs: 
stjóri leyfir það. Brunalið er gegn hæfilegri þóknun, er brunamálanefnd í hvert 

sinn ákveður, skyldugt til að kæfa eld í rústum og ryðja þær, ef þess er óskað. 
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9. gr. 

Hinar nánari reglur um störf hvers liðsflokks fyrir sig semur brunaliðs- 

stjóri með ráði hinna annara brunamálanefndarmanna, og skulu yfirmenn flokk- 

anna birta þær liðsmönnum sínum sem fyrirskipanir. 

10. gr. 

Brunaliðsstjóri hefir á hendi allar framkvæmdir, er að eldvörnum lúta. 

Hann ber ábyrgð á því, að brunaliðið sje vel æft. Þegar eldsvoða ber að hönd- 

um, hefir hann einn á hendi yfirstjórn brunaliðsins. Hann ákveður, hvað gjöra 

skuli til að slökkva eldinn og varna útbreiðslu hans. Þó má hann ekki láta rifa 

niður hús til varnar útbreiðslu eldsins nema samþykki lögreglustjóra komi til. 
Hann hefir eftirlit með slökkviáhöldum kauptúnsins, heldur skrá yfir þau 

og sjer um, að þau sjeu í reglu og ætíð til taks. Hann hefir eftirlit með því, að 

yfirmaður hvers flokks færi nákvæma nafnaskrá yfir undirforingja og liðsmenn. 

Um hver áramót skal hann sýna brunamálanefnd áhaldaskrána og slökkviliðs- 

skrárnar, og gengur hún úr skugga um, að þær sjeu rjettar. 
Hann skal við störf sín bera einkennishúfu eða annað gjögt merki þar, 

sem allir geta sjed pad. 

11. gr. 

Hreppsnefnd skipar brunaliðsstjóra til 3 ára í senn og aðstoðarmann, er 

að öllu leyti gengur í hans stað, þegar hann er ekki viðstaddur. 

12. gr. 

Brunaliðsstjóri má ekki fara burt úr kauptúninu, nema hann tilkynni það 
hreppstjóra, og setji auk aðstoðarmannsins annan í sinn stað til vara. Sama 

regla gildir og fyrir yfirmenn flokkanna. 

13 gr. 

Æfingar brunaliðsins ákveður brunaliðsstjóri í samráði við hina aðra tvo 
stjórnendur í brunamálanefnd. Æfingar skulu haldnar eigi sjaldnar en tvisvar á 
hverju ári, og ber brunamálanefnd ábyrgð á því, að þessu sje fylgt. Skal hvatt 

til æfinga með venjulega brunakalli, en brunamálanefnd ákveður og auglýsir, 

hvernig brunakalli skuli hagað. 

14. gr. 

Allir verkfærir menn 20—60 ára að aldri, sem heimilisfastir eru í kaup: 
túninu, að undanskyldum lækni og þeim mönnum, sem með læknisvottorði sanna, 

að þeir fyrir heilsubilun sjeu ófærir til vinnu, eru skyldir til að taka þátt í 

störfum brunaliðsins. Hver sá, er eigi mætir tafarlaust á vettvangi, þegar 

brunakall er hafið, eða sýnir óhlýðni eða mótþróa gegn fyrirskipunum yfirmanns, 
skal sæta alt að 25 kr. sektum, nema brotið sje itrekað eða sjerstakar ástæður 

sjeu til.
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15. gr. 

Vatn til að slökkva eldsvoða sem og til æfinga skal tekið úr brunahönum 

bæjarins. Það er á ábyrgð brunaliðsstjóra, að allir brunahanar sjeu óskemdir 

og ávalt í notfæru ástandi, hvenær sem vatn þarf að taka úr þeim, og skal að 
minsta kosti einu sinni í mánuði frá miðjum apríl til miðs september, en hinn 
tima ársins að minsta kosti tvisvar sinnum á mánuði, sannprófa að svo sje. 

Enginn má taka vatn úr brunahönum eða hreyfa við þeim að neinu leyti, 
nema hann hafi fengið til þess leyfi brunaliðsstjóra 

16. gr. 

Skylt er sjerhverjum húseiganda að leyfa, að vatn sje tekið úr vatns- 

hönum í húsi hans til að slökkva með eld gegn fullu endurgjaldi úr sveitarsjóði 

fyrir skemdir á húsi og húsgögnum, sem af því hlýst, og má enginn, sem í 
húsinu. er, leggja tálmanir í veg fyrir, að slökkviliðið hafi greiðan aðgang að 

vatnshönum hússins. Meðan verið er að slökkva eldsvoða, eru íbúar kauptúnsins 

skyldir að takmarka vatnsnotkun sína svo, að þeir noti vatn að eins til nauð- 
synlegustu heimilisþarfa. 

17. gr. 

Ef hús brennur, þar sem vatnsleiðsla liggur ekki að, eða ef vatn úr 

brunahönum nægir ekki, er sjerhverjum skylt að lána þau tæki, er hann hefir, 

til að flytja vatn og leyfa að vatn sje tekið úr vatnsbólum þeim, sem á lóð hans 

eru, eða hann hefir umráð yfir. Ef tæki, sem lánað hefir verið, skemmist eða 
týnist, skal fult endurgjald koma fyrir úr sveitarsjóði. 

18. gr. 

Brot gegn þessari reglugjörð varða sektum alt að 50 krónum, þar sem 
eigi er öðruvísi ákveðið. Sektir renna í sveitarsjóð. 

Framanskráð reglugjörð er hjermeð sett, samkv. lögum nr. 85, 22. nóv. 

1907, og tillögum hreppsnefndar Sauðárkrókshrepps, til að öðlast gildi 1. ágúst 
1917 og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

I stjórnarráði Islands, 9. júní 1917. 

Björn Kristjánsson. 

Jón Hermannsson. 
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Byggingarsamþykt 
fyrir Stykkishólm. 

1. gr. 

Samþykt þessi gildir fyrir alt Stykkishólmsland. Þó getur stjórnarráðið 

veitt undanþágu frá ákvæðum þessum fyrir hús og önnur mannvirki í kauptún- 

inu fyrir innan línu dregna úr eystra horni Maðkavíkurbotns út með samnefndri 

borg beina stefnu út fyrir ofan Ás til sjávar í Hvíthólsvík, þegar byggingarnefnd 

og hreppsnefnd mæla með því; þar fyrir utan getur byggingarnefnd veitt slíkar 

undanþágnr. 

2. gr. 

Samþyktin tekur til allra nýsra bygginga, sem ekki eru fullgjörðar, þegar 

hún öðlast gildi. Þó verður ekki krafist breytinga á því, sem þegar er búið 

að gjöra. 

Ennfremur nær samþyktin til höfuðbreytinga á eldri breytingum, svo og 

til minni breytinga, ef við verður komið án verulegs kostnaðarauka eða röskun- 

ar. Byggingarnefnd úrskurðar í hvert skifti, hverjar aðgjörðir telja skuli höfuð- 

breytingar. 

3. gr. 

Yfirstjórn byggingarmála er í höndum hreppsnefndar. 
Byggingarnefndin veitir öll byggingarleyfi og hefir umsjón þess að bygg- 

ingarsamþyktinni sje fylgt. 
Ef lóðareiganda eða húss þykir rjetti sínum hallað með úrskurði bygg- 

ingarnefndar, getur hann skotið honum til stjórnarráðsins. 

4. gr. 

Í byggingarnefnd eiga sæti: Auk oddvita hreppsnefndarinnar sem for- 

manns, 2 menn sem hreppsnefnd kýs af bæjarbúum og 2 aðrir menn, sem at- 

kvæðisbærir bæjarbúar kjósa. 
Nefndin heldur gjörðabók yfir athafnir sínar og ályktanir. Bókinni skal 

fylgja glögg skrá, svo gjörð að greiðlega megi finna allar ákvarðanir nefndarinn- 

ar um hverja einstaka eign, er til hennar tekur.
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5. gr. 

Byggingarnefndin skal jafnskjótt og unt er láta gjöra byggingaruppdrátt, 

ekki minni mælikvarða en 1:500, yfir alt kauptúnið, þar sem á sje mörkuð 

skipun húsa, gatna og auðra svæða nú og framvegis um ákveðið árabil eða 

eftir mannfjölgun og aukningu bygðarinnar. Skal eftir föngum ákveða, hvar 

vera skuli strjálbýlt og hvar megi vera samstæð bygging, hvar ætlaður staður 

opinberum húsum, sem reist kunna að verða, skemtisvæðum o. s. frv. 

Nái uppdrátturinn samþykki stjórnarráðsins hefir hann sama gildi og 
byggingarsamþyktin. 

6. gr. 

Aðalgötur sjeu ekki mjórri en 14,60 metrar og aðrar götur ekki mjórri 

en 12 metrar, hvorttveggja mælt á milli húsalínu, enda þó að sjálf gatan eða 

vegurinn sje mjórri, og skal eftir þessu haga húsum, sem hjer eftir verða reist, 

bæði við nýjar götur, og svo sem frekast er unt einnig við götur þær og vegi, 

sem þegar eru gjörðir eða ákveðnir, 

Til þess að torg og götur nái tilætlaðri breidd og skipulagi, skal bygg- 

ingarnefnd heimilt að gjöra lóðarnám gegn endurgjaldi úr hreppssjóði, ef krafist 
verður, eftir óvilhallra manna mati. 

Lóðareigandi getur krafist yfirmats, ef honum þykir ástæða til, en greiðir 
sjálfur kostnað þann, er þaraf flýtur, nema endurgjaldið verði hækkað. 

T. gr. 

Byggingarnefnd getur krafist þess, að komið sje upp og haldið við sæmi- 
legri girðingu um lóðir og óbygð lönd þeim megin, sem að götu veit eða vegi 

innan þess svæðis, sem samþyktin tekur yfir. Nefndin ákveður hvar og hvernig 
girðing skuli sett, eftir samkomulagi við landeiganda. 

Gaddavír má hvergi nota fram með götu eða vegi, og þar sem gaddavir 

er nú á slíkum stöðum, skal nema hann burtu, og setja aðra girðingu innan árs 

frá þeim degi, er samþykt þessi öðlast gildi. Ekki má setja steingarða úr 
óhöggnu grjóti eða ósettu, fram með alfaravegi. 

8. gr. 

1. Hver sá er breyta vill húsi, reisa nýtt hús eða gjöra önnur mann- 

virki á lóð sinni, skal senda byggingarnefnd skriflega beiðni um það og sje 
beiðnin tvírituð.  Beiðninni skal fylgja i tvennum eintökum: 

a. Uppdrættir í ekki minni mælikvarða en 1 :100 með árituðum stærðamálum, 

svo greinilegir að glögglega megi af þeim sjá alla gjörð, stærð og lögun 

mannvirkis þess er um ræðir, og kanna að það sje að ölln svo sem vera 
ber. Einkum skal á húsauppdráttum greina þykt veggja og gildleik og 

fyrirkomulag gólfviða, svo og til hvers hvert herbergi er ætlað í öllum 
hæðum hússins. 
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b, Lóðaruppdrættir í ekki minni mælikvarða en 1:200 með árituðum stærða- 

málum, er sýnir lögun og stærð lóðarinnar, mannvirki þau er fyrir kunna 

að vera á henni og það eða þau, er gjöra skal, ennfremur afstöðu gagnvart 

götum, er að liggja og nágrönnum. Flatarmál lóðar og mannvirkja skulu 

rituð á uppdráttinn. Byggingarnefnd getur leyft minni mælikvarða á lóðar- 

uppdráttum en hjer var talinn, þegar um mjög stórar lóðir er að ræða. 

c. Lýsing á mannvirki því sem um ræðir, lóðinni og ásigkomulagi grundvallar, 

og ef um nýtt hús er að ræða eða gagngerðar breytingar á húsi, sem fyrir 

er, hvernig ætlast er til að hagað verði afrensli frá húsi og lóð og vegi að 

húsinu, ef það stendur ekki við götu. 

d. Þá hluta húsa eða mannvirkja, sem gerð eru frábrugðin almennri venju eða 

verða að vera það sökum áreynslu eða annara orsaka, skal sýna á sjerupp- 

dráttum, ef byggingarnefnd krefst, og í ekki minni mælikvarða en 1:25, 

skal fylgja glögg lýsing, og styrkleikareikningur látinn í tje, ef óskað er. 

Á uppdráttum sje jafnan skráð stærðarhlutföll þeirra við virkileika og 

fylgi hverju hlutfalli mælikvarði með skiftingu eftir metramáli. Jafnframt má 

nota álnamál, en ekki eingöngu. 

Þegar svo ber undir að byggingarnefnd telur óþarft að krefjast svo ítar- 

legra skjala, sem hjer hefir verið ráð fyrir gjört, getur hún veitt ívilnanir 

um það. 

9. Sá maður skal undirskrifa alla uppdrættina, sem ábyrgð ber á því, 

að mannvirkið samkvæmt þeim verði að öllu löglegt, enda sje hann um það bær, 

að dómi byggingarnefndar. Ber hann einnig ábyrgð á því, að smiðin verði upp- 

dráttunum samkvæm og að öllu svo sem vera ber, nema svo sje, að sú ábyrgð 

hvíli á öðrum manni, og skal það þá tekið fram og nafns þess manns getið í 

beiðninni. 

3. Eftir að byggingarnefnd hefir kynt sjer umsóknina og íhugað, leggur 

hún annað eintak umsóknarskjalanna til geymslu í skjalasafni sínu, en endur- 

sendir beiðanda hitt eintakið með árituðum úrkurði sínum, að jafnaði innan hálfs- 

mánaðar frá því er hún tók á móti beiðninni. Sje beiðninni neitað eða breyt- 

ingar gerðar að samþyktarskilyrði, skal greina ástæður þess. 

Ekkert byggingarieyfi má veita nema þvíaðeins að umsjón verksins og 

ábyrgð sje í höndum manns, sem byggingarnefndin telur til þess færan fyrir 

kunnáttu sakir og áreiðanleika, 

4, Ekki má byrja á nýrri byggingu eða gjöra breytingu á eldri bygg- 

ingu nje heldur í neinu víkja frá samþyktum uppdráttum, fyr en fengið er til 

þess leyfi byggingarnefndar. 

5. Hið endursenda eintak af uppdráttum og lýsingu byggingar skal jafn- 

an vera við hendina nothæft á vinnustaðnum, meðan á smíðinni stendur, og
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byggingarnefnd og einstökum mönnum hennar jafnan heimill aðgangur að því og 
byggingunni, meðan hún er í smíðum. 

6. Byggingarnefnd skal krefjast þess að byggingarefni, verkpallar, út- 
búnaður allur og tæki við húsasmíð og mannvirkji sje traust og í góðu lagi svo 
ekki valdi slysum eða tjóni, og skal nefndinni heimilt að gjöra um þetta þær 
ráðstafanir,er duga mega, á kostnað eiganda, ef ekki fæst trygt með öðru móti 
eða stöðva verkið að öðrum kosti. 

1. Húseigandi skal tilkynna byggingarnefnd með tveggja daga fyrirvara, 
a. Hvenær byrjað er á undirstöðum eða breytingum á þeim. 
b. Hvenær rakvarnarlag er lagt í veggi. 

c. Hvenær þak er reist á steinhúsi eða grind timburhúss og 
d. Hvenær gólf eru lögð á bita. 

8. Byggingarleyfi fellur úr gildi, ef ekki er farið að nota það áður en 
2 ár eru liðin. 

9. gr. 

Ekki má taka neitt hús til afnota fyr en fengið er vottorð byggingar- 
nefndar um að það fulnægi kröfum byggingarsamþyktarinnar. 

10. gr. 

1. Hverju íbúðarhúsi skal fylgja óbygð lóð, er ekki sje minni en hús- 

stæðið. Gluggi eða gluggar íbúðarherbergis sje ekki nær öðru húsi andspænis 
en meðalvegghæð þess húss er fyrir ofan gólf herbergisins. Þar að uuki getur 

byggingarnefadin leyft aðra glugga á sama herberginu. Ekki má gjöra þak yfir 
óbygða lóð, sem fylgja skal hverju íbúðarhúsi. 

2. Greiður gangur skal vera fyrir slökkvitól að þeim hluta lóðar hvers 
húss, er ekki liggur að götu, og ákveður byggingarnefnd í hvert skifti, hvernig 
inngangi á lóðina skuli hagað. 

11. gr. 

Å öll hús, sem framvegis eru reist í kauptúninu, skal setja þakrennur 

með veggrennum svo löngum, að op þeirra sje í mesta lagi 16 sentimetra fyrir 

ofan gangstjett eða götu. Þar sem gangstjett er, getur byggingarnefnd heimtað, 

að gjörð sje steinrenna yfir þvera stjettina frá hverri veggrennu út í göturcnnu. 

Ef nauðsynlegt er vegna umferða eða viðhalds á götu, getur byggingar- 

nefnd heimtað, að þakrennur með veggrennum sjeu settar á eldri hús.
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12. gr. 

1. Vegghæð húss skal mæla frá götu upp í skurðarlinu þak- og vegg- 

flatar að utanverðu. Ef húsið stendur ekki við götu, skal miða hæðina við beina 

línu milli jaðra þeirra gatna, sem næstar liggja húsinu á báðar hendur, eða við 

jarðarflöt umhverfis húsið, sem ekki er lægri en þessi lína. Þar sem þessi ákvæði 

ná ekki til eða eiga ekki við, kveður byggingarnefnd á um það, hversu mæla 

skuli.. Undirstöðuhæð húsa skal miða á sama hátt og nú var sagt (sbr. 14. gr.). 

2. Hæð húsa er fyrst og fremst háð þeim takmörkunum, sem byggingar- 

nefnd setur í hvert skifti eftir slökkvitólum þeim og björgunartækjum, sem fyrir 

hendi eru, og eldshættu þeirri, er hún telur byggingarlagi hússins, efni þess og 

notkun samfara. 

Vegghæð húss má ekki meiri vera en breidd götunnar milli húsalína. 

Þetta ákvæði nær þó ekki til húsa, sem standa við torg eða andspænis opnu 

svæði. Ef gatan hallast fram með húsi, skal tekin meðalhæð. Hæð húss á gatna- 

mótum má, ef göturnar eru misbreiðar, miða við breiðari götuna bæði á þeirri 

hlið, er að henni veit, og einnig þeirri, er veit að mjórri götunni, en þó ekki 

lengra frá horni (skurðarpunkti húsalínanna) en breidd mjórri götunnar nemur 

á gatnamótum. 

Ef hús er reist inni á lóð, má miða húshæðina við götubreiddina að við- 

lögðu hinu auða svæði framan við húsið, en þá telst það svæði ekki til þeirrar 

óbygðrar lóðar, er fylgja ber húsinu (sbr. 10. gr. 1.). 

3. Þar sem götubreidd eða annað er ekki til fyrirstöðu, má hæð húsa 

vera sem hjer segir: . 

a. Hús úr steini eða steinsteypu, sem innan eru klædd steinlímshúð eða öðru 

jafn eldtryggu efni, samfelt á veggjum og lofti í hverju herbergi, mega vera 

alt að 10,0 metrar að vegghæð. Í þeim má vera íbúð á tveim hæðum og 

auk þess annaðhvort í þakhæð eða í kjallara, ef ekki mæla aðrar ástæður á 

móti. Gólf í þakhæð má ekki liggja fyrir ofan skurðarlínu þak- og vegg: 

flatar, nje meira en 1,25 metrum fyrir neðan hana. Ef hvorki er íbúð í 

þakhæð nje kjallara, má leyfa þrjár hæðir og alt að 11 metra vegghæð. 

b. Ofan á eina hæð úr steini eða steinsteypu má reisa tvílofta timburhús með 

alt að 10 metra vegghæð frá götu og má í sliku húsi vera íbúð á þrem gólf. 

um alls, ef stigar eru eldtraustir í neðstu hæð og annaðhvort eldtraust loft 

yfir henni eða húsið alt klætt innan steinlímshúð eða öðru ekki eldfimara 

efni á sama hátt sem fyrir er mælt í næstu málsgrein hjer á undan. 

"ct, Önnur timburhús mega vera að vegghæð alt að 9 metrum og í þeim íbúð 

að eins á tveim gólfum. Þó má gera íbúð í kjallara slíkra húsa, ef svo er 

umbúið gegn eldhættu, sem ákveðið er í næstu málsgrein á undan, og kjall- 

arinn að öðru leyti fullnægir kröfum byggingarsamþyktar, 

d. Hæð húsa, sem eldfimari eru eða ótraustari en hjer var lýst, ákveður bygg“ 

ingarnefnd. 

e, Leyfa má brjóstþil og fóðurpappir innan á veggjum allra húsa.
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á. Rishalli á þökum þeirra húsa, sem bygð eru eins há að veggjum og 
frekast er leyfilegt eftir 2. og 3. lið þessarar greinar, má ekki meiri vera er 
nemi 450 horni við lárjettan flöt. 

Sje þak brattara skal húsið vera þeim mun vegglægra, nema byggingar: 
nefnd veiti sjerstakt leyfi til, enda sjeu þá ákvæðin í 2. lið ekki til fyrirstöðu. 

ð. Byggingarnefnd getur veitt sjerstakt leyfi til að byggja hærri turna, 
kvisti, gafla og þess háttar til skrauts, en þó má samanlögð breidd slíkra út- 
bygginga ekki nema meiru en hálfri lengd þeirrar húshliðar, sem þær eru yfir 
nje heldur má vera skemra á milli tveggja slíkra útbygginga en nemi helming 
af samanlagðri breidd þeirra. 

É 
13. gr. 

Við hús, sem reist er nær lóðarmörkum en 3,15 metrar, skal gera eld: 
varnarvegg út að nágrannalóð. Sje hús á nágrannalóðinni nær lóðarmörkum en 
3,15 metra og án eldvarnarveggjar, skal gera eldvarnarvegg við hið nýja hús 
ef það er sett nær nágrannahúsinu en 6,30 metrar, nema eigandi nágrannahúss 
ins hafi áður skuldbundið sig til að gera eldvarnarvegg, þegar þess yrði krafist 
og skal hann þá gjöra slíkan vegg. 

Við hús, sem nú stendur nær lóðartakmörkum en 3,15 metra eða nær 
nágrannahúsi en 6,30 metra og er án eldvarnarveggjar, skal gera slíkan vegg 
þegar höfuðaðgerð fer fram á því. 

Eigi má skifta húseign, nema hver hluti hennar fullnægi kröfum þessar= 
ar samþyktar um sjerstakar húseignir 

Eldvarnarveggi skal gjöra úr grjóti og steinlími eða úr steypu. Þeir 
skulu ná 16 sentimetra upp fyrir þakið og hvergi þynnri vera en 18,5 senti- 
metrar, en að öðru leyti ákveður byggingarnefnd þykt þeirra í hvert skifti. Á 
þeim mega hvorki vera gluggar nje önnur op. 

Eldvarnarveggur skal vera áfastur við húsið og má hann vera sameigin- 
legur fyrir tvö hús, ef hann er áfastur báðum húsunum og tekur 16 sentimetra 
upp fyrir þak hærra hússins. 

lá. gr. 

i. Grafa skal undirstöður útveggja í öllum húsum og burðarveggja inn: 
an húss niður á fastan botn og ekki skemra en 1,20 metra í jörð niður, þar sem 
föst klöpp er ekki ofar. Undirstöður íbúðarhúsa og allra þeirra húsa, sem tvi: 
lofta eru eða hærri, skal hlaða úr grjóti og leggja Í steinlím (sement eða kalk) 
eða steypu, alla leið frá föstum boini undir steinhúsum, en púkka má undirstöð:- 
ur timburhúsa, þó ekki ofar en svo, að eftir sje í jörð að minsta kosti 0,65 metr- 
ar af undirstöðunum. Byggingarnefnd getur og leyft púkk undir litlum og lág- 
um steinhúsum eða þegar sjerstakar ástæður eru fyrir hendi, en hins vegar trygg- 
ing þess að óhult sje. Þó skulu undirstöður steinhúsa ekki ná skemra í jörð en 
1,20 metra, nema föst klöpp sje ofar. 

íb 

75 

9. júní
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75 2.. 10—20 sentimetrum fyrir ofan jarðarflöt eða fyrirhugaða hæð hans 

9. júní skal leggja í undirstöður allra húsa rakavarnarlag í minsta lagi 2ja sentimetra 

þykt úr sementi og sandi til helminga og þar á jarðbik, þakhellur í sementi eða 

annað vatnshelt efni. 

Þar sem enginn er kjallari má rakavarnarlagið koma ofan á undirstöð- 

urnar, en ávalt neðan gólfviða. Þar sem kjallari er gjörður skal einnig leggja 

rakavarnarlag 5—10 sentimetrum ofan kjallaragólfs, og skulu þá útveggir jarð- 

bikaðir utan á milli laganna eða á annan hátt varðir jarðraka. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar, 

þegar um skúra eða litil útihús er að ræða. 

19. gr. 

öð 

lím, eða gjörðir úr steinsteypu. Steinsteypuveggir íbúðarhúsa ofan kjallara og 

einnig í kjöllurum, sem ætlaðir eru til íbúðar, skulu gjörðir úr steypu ekki veik- 

ari en 1:4:7 (þ. e. 1 hluta sements móti 4 hlutum sands og 7 hlutum grjót- 

mulnings eða malar). Aðra veggi og - undirstöður má gjöra úr steypu 1:4:8. 

Með sjerstöku leyfi byggingarnefndar má drýgja steypu í undirstöðum með hreinu 

sterku grjóti, hrjúfru eða brotnu, þegar veggþykt undirstöðunnar er ekki undir 

35 sentimetrum eða á henni hvílir ekki mikill þungi; þó má enginn steinn á 

neinn veg stærri vera en nemi alt að helmingi veggþyktar undirstöðunnar, al- 

staðar sje smágjörðari steypa á milli steinanna, og steypan að öðru leyti svo 

sterk, að í minsta lagi komi 1 hl. sements á móti 16 hl. sands, mulnings (eða 

malar) og grjóts samtals. 

Öll hleðslu- og steypuefni sjeu sterk, ófúin og að öðru óskemd og úr 

hreinsuð öll lífræn efni. Grjótmulningur og steypumöl sjeu ekki stórgjörðari en 

svo, að stærstu molar fari í gegnum 5 sentimetra víðan hring. 

1. Veggir steinhúsa sjeu hlaðnir úr settu og höggnu grjóti, lögðu í stein: 

2. Þykt veggja, sem gjörðir eru úr ekki veikara efni en steinsteypu 

i:4:8, skal vera sem hjer segir: 

a. Þykt hliðveggja þeirra, sem eru burðarveggir (bera þak- og loftþunga) skal 
í einlofta húsum eða í efri eða efstu hæð í hærri húsum miða við breidd 

hússins frá ytri brún veggjarins inn í miðjan næsta burðarvegg — er þessi 
breidd hjer kölluð B — og vegghæðina frá gólfi og upp undir þak (á efri 

brún syllu), og er sú hæð hjer táknuð með H. Skal veggjarþyktin í minsta 

lagi vera 

25 B 1/50 H. 

Ef húsið er portbygt, skal samt sem áður mæla vegghæðina frá gólfi alla 

leið upp á syllu, en hins vegar þarf sá hluti veggjarins, sem er fyrir ofan 

loftP(þ. e. portveggurinn), ekki þykkari að vera en 23 sentimetrar, þó að 

veggurinn eigi annars að hafa meiri þykt, nema aðrar ástæður komi til greina.
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Ef enginn er burðarveggurinn milli útveggja, en þungi þaks og lofts 
hvílir eingöngu á útveggjum, skal B vera öll breidd hússins utanmáls. 

Ef húsið er marglofta, skal auka þykt hliðveggja í næstu hæð í minsta 
lagi um 1/;, hæðarinnar — mælt af gólfi á gólf — og þannig koll af kolli 
fyrir hverja hæð að kjallara meðtöldum. 

Hjer og alstaðar annarsstaðar í samþykt þessari er hæð í húsi talin af 
gólfi á gólf, ef ekki er annars getið sjerstaklega. 

Þverveggir úr sama efni og hliðveggir og sambygðir þeim sjeu ekki 
strjálli en svo, að einn komi að minsta kosti á hverja 10,00 metra í lengd 
hliðveggjar. 
Gaflveggir, sem að eins bera sinn eiginn þunga, en á eru gluggar eða dyra- 
tóttir, mega vera 23ja sentimetra þykkir ofan efsta lofts (þ. e. á þakhæð) 
og á næstu hæð þar fyrir neðan, en þykni úr því á hverri hæð í minsta 
lagi um 1/;0 hæðarinnar og ekki minna en 3 sentimetra, og í kjallara sjeu 

þeir ekki þynnri en 32 sentimetrar. 

Gluggalausir gaflveggir mega vera 23 sentimetrar á þykt bæði í þakhæð 

og tveim næstu hæðunum þar fyrir neðan, þykni þá um ”/499 hæðarinnar og 

ekki minna en 3 sentimetra, en sje í kjallara ekki þynnri en 32 sentimetrar. 

Gaflveggir skulu vandlega bundnir í þak og gólfviði (sbr. 17. gr.) og 

studdir þakstól, ef þeir eru hærri en 4 metrar ofan efsta lofts. 

Byggingarnefnd getur leyft, að aðrir útveggir en hjer hafa taldir verið, sem 
stuttir eru, milli þverveggja úr sama efni og bera lítið eða ekkert annað en 

sinn eiginn þunga, svo sem útveggir stigahúsa, megi vera að þykt jafnir 
gaflveggjum. 

Enginn útveggur má þó þynnri vera ofan jarðar en 23 sentimetrar nje í jörðu 

þynnri en 32 sentimetrar. Hins vegar getur byggingarnefnd leyft, að veggj- 

arþrep undir gluggum en ofan gólfs sje alstaðar ofan kjallara 23ja senti- 

metra þykk, þó að veggir sjeu annarsstaðar þykkari, ef innan þrepsins eru 

sett hitunarfæri eða skjólveggur. Í kjallara mega veggjarþrep undir glugg- 

um ekki þynri vera en 32 sentimetrar. 

Innan við útveggi íbúðarherbergja, sem hlaðnir eru eða steyptir þynri en 

32 sentimetrar, skal setja skjólvegg úr steini eða steypu, steinlímshúð á list- 
um eða járnneti, timbri og veggfóðri eða öðru ekki lakara efni, sem bygg- 

ingarnefnd samþykkir. Loftrúm sje á milli útveggjar og skjólveggjar og 

ákveður byggingarnefnd breidd þess, og sje hún ekki minni en 3,2 
sentimetrar. 

Útveggi úr steini eða steypu skal sljetta utan með sementshúð ofan jarðar 

og hafa vatnsvarnarefni í húðinni, eða verja þá á annan veg tryggilega 
gegn vætu utan að. 

3urðarveggir innan húss sjeu á hverri hæð jafnir að þykt 1/, af samanlagðri 
þykt beggja hliðveggja þeirrar hæðar, eins og hún er ákveðin hjer að fram- 

an (staflið a.). 

Ef burðarveggirnir eru tveir samhliða, skal hvor um sig vera að þykt 
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jafn */, af þykt þess hliðveggjar, sem honum er næstur. Ef ekki er stiga- 

hús á milli þeirra eða breiðara bil en nemi !/, af allri breidd hússins innan- 

máls, getur byggingarnefnd veitt nokkra ívilnun á þessu ákvæði. 

Ef breiðara er milli samhliða burðarveggja en nemi }'/, af allri húsbreidd- 

inni innanmáls, getur byggingurnefnd aukið þykt þeirra eftir því sem þörf 

krefur. 
Þykt burðarveggja ofan efsta lofts ákveður byggingarnsfnd í hvert skifti. 

Þó mega burðarveggir hvergi þynnri vera en 16 sentimetrar. 
Ef burðarveggir hafa að dómi byggingarnefndar ónógan stuðning af þver- 

veggjum getur hún aukið þykt þeirra svo sem þörf krefur. 

Veggir stigahúsa, sem ekki eru burðarveggir nje tveir stigar liggja að, skulu 

í þakhæð og næstu hæð vera í minsta lagi 13 sentimetra þykkir og síðan 

ekki þynnri en 16 sentimetrar; þó sjeu þeir í kjallara að minsta kosti 3 
NA sentimetrum bykkari en i næstu hæd fyrir ofan (sbr. 22. gr. 3.). 

Aðrir innveggir úr steini eða steypu, sem aðeins bera sinn eiginn þunga, 

skulu á þakhæð og næstu tveim hæðum vera í minsta lagi 13 sentimetra 

þykkir, síðan 16 sentimetrar, en þó í kjallara að minsta kosti 3 sentimetrum 

þykkri en á næstu hæð fyrir ofan. 
Ef slíkir innveggir eru gerðir úr timbri, skulu þeir milli íbúðarherbergja 

vera tvíbyrtir (16. gr. 1.d.) og auk þess með steinlímshúð báðum megin. 
Innveggi þá, sem um getur undir staflið h. og i, mega bitar á engan hátt 

skerða, fara í gegnum eða hvila á þeim, þar sem þeir fara í gegnum bita- 

lögin, og þar sem slíkur veggur endar að ofanverðu skal eins að farið. Þó 

má þar einnig leggja bita ofan á slíkan vegg endilangan. Sama máli er að 

gegna þar sem slíkur veggur kemur að þakviðum. Einnig getur byggingar- 

nefnd leyft að leggja bitaenda á stigapöllum í stigahússvegg. 
Í stórum húsum — þar sem dýpt herbergja er yfir 5 metrar eða hæðir yfir 

3,5 metrar — getur byggingarnefnd aukið þykt þessara veggja um 3 sentim. 

og eins þar sem á þá eru settar dyr mjög þjett eða mjög stórar, eða aðrar 

ríkar ástæður heimta. 
Samanlögð breidd glugga og dyratótta má ekki í neinum vegg úr steini eða 

steypu nema meiru en helming af allri lengd veggjarins, engin einstök glugga- 

eða dyratótt breiðari vera en 1,70 metrar og enginn veggjarstöpull mjórri en 

nemi 1/, af samanlagðri breidd beggja tóttanna báðum megin við hann og 

ekki mjórri en 50 sentimetrar. Yfir glugga og dyratóttum sjeu veggir nægi- 

lega styrktir járnum. 
Þó getur byggingarnefnd leyft, að gluggatóttir og dyra- sjeu stærri eða 

taki meira veggjarrúm en hjer var sagt, gegn því að styrkleikur veggjanna 

sje þá á annan veg aukinn að því skapi. 
Byggingarnefnd ákveður, að hve miklu leyti hlaðnir veggir úr höggnum grá- 

steini, tiígulsteini eða öðrum steini megi hlíta sömu ákvæðum sem steinsteypu- 

veggir. 
Byggingarnefnd getur fyrirskipað meiri veggþyktir en ákveðnar eru í
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þessari grein, þar sem gerðar eru stórar veggbrúnir (gesims) utan á veggi, 75 
vegglægjur úr trje lagðar í veggi undir bitaenda eða annað gert sem mjög eyk- 9. júní 
ur áreynslu á veggina eða rýrir styrkleika þeirra, 

Ef þykt veggjar er aukin á einhverri hæð, skal hún einnig aukin að því 
skapi þar fyrir neðan, ef byggingarnefnd telur þess þörf, 

3. Ekki má múra eða steypa húsveggi eða undirstöður, ef frost er 90 C, 
eða meira, 

16. gr. 

1. Timbur sem notað er til húsabygginga, skal vera vandað og óskemt, 

a. Í timburhúsum, þar sem stafhæðin er alt að 3.00 metrum og herbergjadýptin 
alt að 4,50 metrum, mega stafir í útveggjum á efsta lofti og efri hæð eigi 
vera grennri en 10.5X10.5 sentim., á neðri hæð 10.5X13 sentim. og horn- 
stafir 13X13 sentim. Sje hæðin meiri, alt að 4.00 metrum, og herbergja- 
dýptin alt að 6.00 metrum, skal þykt stafanna út og inn aukin að minsta 
kosti um 26 mm. 

Byggingarnefnd má leyfa, að í smáum húsum, ekki yfir 70 fermetra að 
flatarmáli, sjeu stafir 10,5X10.5 sentim. bæði uppi og niðri. 

Stafir sjeu ekki strjálli en svo, að eigi sje minna en einn stafur á hverj- 
um 1,25 metrum að meðaltali í lengd veggjarins og ekki má lengra vera á 
milli þeirra neinstaðar en 1,50 metrar, nema byggingarnefnd veiti sjerstakt 
leyfi til. 

Milli allra stafa sjeu spyrnur (slausholte) og í hverjum vegg eigi minna 
en tvær skorður (>skástifur<) Þær hafi eigi minna horn en 309 við lóðbeina 
línu. Skorður sjeu ekki grennri en stafir. 

Staflægjur og 'syllur sjeu á hvorugan veg grennri en stafir eru á þykt 
út og inn. 

Í hliðveggjum þeim, sem bita bera, skal undir bitaenda leggja aurstokk 
á grunn, ekki grennri en stafir eru í veggnum eða 13X13 sentim, ef stafir 
eru gildari. Ofan á bitaenda komi undirstokkur, jafnbreiður stöfum og eigi 
þynnri en 6.5 sentim. Niður undan stöfum skal fella trje á milli aurstokks 
og undirstokks. Stafi skal festa saman um hæðamót með sterkum járnklóm 
og reknagla í staflægjur. Milli klónna má vera alt að 2,50 metrum. 

b. Utan á grind íbúðarhúsa skal koma þil úr plægðum borðum, er sjeu að minsta 
kosti 26 mm. þykk, og skal negla þau vandlega á alla stafi, skorður, spyrn- 
ur, aurstokka, bita, undirstokka, staflægjur og syllur. 

Utan á þilið skal koma pappi og síðan bárujárn, en 13 m.m. þykkir list- 
ar milli járns og pappa. Bárujárn á veggjum má ekki þynnra vera en 26 
B. W. G. Þó má hafa þil í stað bárujárns á veggjum, er vita út að torgum 
eða öðrum auðum svæðum. 

Innan á grindina skal koma pappi og plægt þil eða annað ekki lakara,
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c. Grind i burdarveggjum innanhúss skal gjöra ur vidum eigi grennri en 10,5 

>(10.5 sentim. Á efri hæð á smáum húsum, ekki stærri en 70 fermetra ad 

flatarmáli, má þó leyfa 8X8 sentim. grindarviði á burðarveggjum. Að öðru 

leyti gilda sömu reglur sem um útveggi, að því er snertir stafi, skorður og 

spyrnur. 

d. Aðrir timburveggir mega ekki, ef þeir eru milli íbúðarherbergja, vera lakari 

aðgjörð en svo, að þil úr plægðum borðum sje hvorum megin og 3,2 sentim. 

þykkir renningar á milli. Jafnvænir skulu veggir vera, sem stigi liggur upp 

með, nema byggingarnefnd telji þörf á meiri styrkleika (sbr. og 22. gr. 8). 

e, Í útihúsum og skúrum, sem ekki eru hærri en 3 metrar frá undirstöðu, má 

gjöra grindina úr 8X8 sentim. trjám eða 5.25X10.5 sentim. plönkum (eða 

»battingum«). 

f. I timburveggjum må samanlågd breidd glugga- og dyra-opa — mælt milli 

stafa — ekki nema meiru en hålfri lengd veggjarins, nema byggingarnefnd 

veiti sjerstakt leyfi til. 

g. Nota má máttarviði með öðrum gildleika en til er tekið í þessari grein, ef 

samur er styrkleikinn eða meiri. 

2. Kjallaraveggi timburhúsa skal gjöra úr sömu efnum og kjallaraveggi 

steinhúsa Þeir sjeu að þykt ekki undir 32 sentimrum útveggir, og burðarveggir 

innanhúss á lágum húsum, ekki stærri en 70 fermetrar að flatarmáli, 20 sentim. 

þykkir, í stærri húsum ekki undir 23 sentimetrum, 

17. gr 

1. Trjebitar í gólfum og loftum íbúðarherbergja sjeu ekki strjálli en 

en svo að 95 sentimetrar sjeu á milli þeirra, mælt af miðju á miðju. 

Þar sem milligólf er skulu trjebitar ekki grennri vera en en 6 þuml. á 

hæð og 13 sentim. á breidd, þegar hafið er alt að 3,15 metrum, og aukast á hæð- 

ina um */,g og á breiddina !/,, af því, sem hafið vex þar fram yfir. 

Þar sem ekki er milligólf má styrkleikur bitanna vera 1/; minni en nú 

var ákveðið. 

Styrkleikur trjebita stendur í beinu hlutfalli við breiddina og við hæðina 

margfaldaða með sjálfri sjer. Þegar hæðin er kölluð h og breiddin b, miðast 

styrkleikurinn því við útkomuna af hXhXxb, sem venjulega er skrifað h?%b. Tveir 

bitar eru því að eins jafnsterkir á sama hafi, að útkoman af h?b sje jöfn 

fyrir báða. 

Nota, má bita með öðrum gildleik en hjer er ákveðinn, ef styrkleikinn 

er samur eða meiri. Þó má hæð bita ekki vera meiri en tvöföld breidd þeirra, 

nema því að eins að bitarnir sjeu skorðaðir hver gegn öðrum með kross-skorð- 

um milli efri og neðri brúnar á víxl, og sjeu skorðurnar ekki grennri en 5.25X 

5.25 sentim.
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2. Sjeu húsveggirnir gjörðir úr steini eða steypu, skal að minsta kosti 75 

þriðjihver biti festur við veggina í báða enda með sterkum járnakkerum. Gafl- 9. júni. 

veggir úr steini eða steypu skulu og bundnir með járnakkerum á Sja metra 

millibili inn í bitalögin. Skal hvert akkeri ná yfir að minsta kosti tvo bita og 
fest í þá báða. 

3. Trjególf skal vera úr plægðum borðum, er sjeu að minsta kosti 3,2 
sentimetra þykk. Í loftum má ekki nota striga tða pappa neðan á bita í stað- 
inn fyrir þiljur. 

Milligólf skal vera, þar sem það er haft, úr borðum milli bitanna, þar 

ofan á 3 sentim. þykt lag af deigulmó, móhellu, steypu eða öðru efni, er ekki er 
lakara nje veldur óheilnæmi eða fúa. 

18. gr. 

Þök skulu vera svo gjörð, að húsveggjum stafi engin hætta af þeim. 

1. Sperrur og skammbitar mega ekki grennri vera en 10,5X10,5 sentim., 

þegar hafið er alt að 3,15 metrum. Hafið skal mæla á loftbitunum beint niður 
undan sperrum og skammbitum. Skulu viðir þessir gildna á hvern veg um !/s, 

af því sem hafið vex, fram yfir það sem áður greinir. 

Bilið milli sperra, talið af miðju á miðju, má vera alt að 1,25 metrum 

undir málm og pappaþökum, en alt að 0,95 metrum undir hellu- og steinþökum. 

Nota má máttarviði með öðrum gildleik en í grein þessari er ákveðið, 
ef styrkleikinn er samur eða meiri. 

2. Á sperrur skal leggja súð úr plægðum borðum, er ekki sjeu þynnri 

en 2,ð sentimetrar og þar yfir bárujárn ekki þynna en 24 B. W. G., eða annað 
eldtrygt efni, sem brunamálalög leyfa. 

3. Gaflveggir úr steini eða steypu skulu bundnir járnakkerum við 
þakviði. — 

4. Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar grein- 
ar, þegar um útihús er að ræða. 

19. gr. 

Gluggakarma og útidyra skal gera úr plönkum, er ekki sjau þynnri en 
6,25 sentim. Þeir skulu í steinveggjum roðnir karbólíni, eða öðru efni ekki lak- 
ara, á þá hlið er veit að steini eða steypu, og eins allir máttarviðir bæði í stein: 
og timburhúsum, sem að steypu liggja eða steini.



1917 

15 
9. júní. 

196 

20. gr. 

Íbúðarherbergi skulu ekki vera lægri undir loft en 2,50 metrar, gólfflötur 

þeirra eigi minna en 6 fermetrar og einn veggur útveggur, með glugga á hjörum. 

Loft- og kvistherbergi má hafa til íbúðar, þó að hæð þeirra undir loft 

sje eigi meiri en 2,20 metrar. Sje herbergið undir súð, skal meðalhæð þess eigi 

minni vera en 2,20 metrar yfir að minsta kosti hálfum gólffleti herbergisins. — 

Hvergi mega veggir íbúðarherbergja lægri vera en 1,00 metri. 

Í öllum þakherbergjum, sem í er búið, skal klætt pappa og þiljum innan 

á sperrur eins og á útveggi, eða öðru ekki lakara efni, sjá 16. gr. 1 b. 3. máls- 

grein, sbr. og 15. gr. 2. e, ef um steinhús er að ræða. 

Hvert íbúðarherbergi skal vera hægt að hita. 

21. gr. 

Þar sem ekki er kjallari, skal í íbúðarhúsum vera í minsta lagi 30 senti- 

metra hæð frá jörðu undir neðstu gólfviði, og vindauga á undirstöðunni. Ef 

gróðurmold er hússtæðinu skal setja efst lag af möl eða öðrum hreinlegum 

ofaníburði, ekki þynnra en 10 sentmetra. 

Kjallara má eigi nota til íbúðar nema byggingarnefnd veiti með ráði 

hjeraðslæknis sjerstekt leyfi til þess, og gluggar viti út að óbygðu svæði eða 

götu ekki mjórri en 12,50 metra. 
Um skipun ibúðarherbergja í kjallara skal gæta þess sem hjer segir: 

1. Helmingur af rúmmáli hvers herbergis skal vera ofanjarðar, nema 

sund sje gjört fram með kjallaraveggnum, að minsta kosti 50 sentim. breitt og 
nái það 30 sentim. niður fyrir kjallaragólf. 

2. Glerflötur glugganna ofanjarðar sje eigi minni en nemi 1/;, af gólf- 

fleti herbergisins. 

3. Gólf skal gjöra úr asfalti, sementi eða öðru álíka vatnsheldu efni, og 
sje trjególf þar ofan á. 

4. Gólfið sje að minsta kosti 30 sentim. fyrir ofan hæsta stórstraumsflóð, 

og skal þurka jarðveginn undir því með fráræslu, eftir fyrirmælum byggingar- 
nefndar, svo og að jarðvatn nái aldrei upp að gólfinu. 

Veggina skal verja raka svo sem fyrir er mælt í 14. gr. 

22. gt. 
$ … . . by + Pa 

i. Í öllum húsum skal vera frjáls gangur úr hverri íbúð og einstökum 

hlutum hennar að stiga, og báðum ef tveir eru, og frá hverjum stiga greiður út: 
gangur ekki þrengri en stiginn. 

Ef stigar eru hafðir hvor við hliðina á öðrum, skal vera heill veggur á



milli þeirra, gjörður 

minna en tvær hurðir 
gr. og 16. gr. 1. c.) og ekki 

im stiganum til hins. 

  

     

  

   

  

   

          

   

  

ÞAR Í s Ste »inhusu I 

að 70 fermetrum, har s 

minsta kosti einn stigi en sje húsið hærra, 
þá tveir stigar, framstigi 0,85 ra breiður og b igi 0,65 m. í minsta lagi. 

Í stærri húsu i] i f en tveimur, må og 
duga einn stigi, framstigi, 0,90 m. 1 r, of húsið steinhús og flatarmál þess 
ekki yfir 150 ferm. i SK i 120 ferm., en sje húsið 
stærra úm sig igi 0,90 metra breiður, 
og bakstigi 0,70 L n, þar sem ekki er eldhús 
og ekki hafa fleiri en 0.70 metra breiður, 

Enginn stigi, 

milli veggja en 0,90 m. 

ða timburhúsum alt 

tveimur, skal vera að 

    

   

    

     

      

    

    

    

3. Í húsum, 
um sig — vegna óða 

mundu rýra mjög noth: 
stiga, enda sje húsið 

gr. 3. a. hb. eða ce. Slil 

steypu og allir pallar sí 

ann, hafa nauðsynlega þykt til 

neðstu hæðar eða 

með steinlímshúð í } 

stigahúsið alt klætt inn 

A orsaka — að tveir stigar 

leyta að hafa að eins einn 

en ráð er gjört fyrir í 12. 

ðir úr járnbentri stein: 

ússins, ef þeir bera stig: 

Í timburhúsum, ofan 

allir gjörðir úr eik, og 

) ”Yg8ara, Einnig skal 
Jir sem burdarveggir. 

  

  

á. Állir trjestigar skulu hafa steinlímshúð á baki. 
Á öllum stigum skal vera A mandrid, og skal stigum svo hagað, að nægi- 

leg birta og loft geti komist að | 

   

  

       

    

5. Bæði 

þeim sje 60 - 65 

uppstig. Frams 

í miðjum stiga ; 

hans en 0,50 metra. 

vera mjórra en 14 

sentim. og Í öðrum fram istigum og 

Stigagöt skulu jafnan svo við, að 

gjörð, að hvert skref í 

itt framstig og tvöfalt 
á 4 Gang er liggur 

2 ekki fjær fremri brún 

þrep. Framstig má aldrei 

framstigum, Skki undir 17 

  

23. gr. 

Hverju íbúðarhúsi skulu fylgja hæfilega stór og mörg salerni, og má ekki 
setja þau annarstaðar en byggingarnefnd samþykkir. 

1917 
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24, gr. 

1. Um reykháfa gilda þær reglur er hjer greinir: 

ni og steinlímdir eða gjörðir úr sterkri 

þynnri vera en 12 sentim. og 

tim. að þvermáli. 

og borð, sem lögð eru undir bita 

" eins þar sem hann gengur 

17 sentim. bil milli þeirra 
háfurinn er ekki járnklædd- 

1tim., og skal þá múrað eða steypt 

bilja reykháfinn utan nje klæða hann 

sem límt er utan á lista. 

   steinsteypu. Skulu hliðar reyk 

vídd hans innanmáls eigi minni en 
Þar sem reykháfur gengur gegnum 

skal hann vera járnklæddut 

í gegnum þakið, og skal vera 

hliða hans, sem inn snúa 

ur, skal bil þetta vera í minsta lagi 

á milli reykháfs og viða. Ekki má 

borðum nje láta utan um hann v 

Reykháfur skal annaðhvort an grundvelli eða liggja á hvelfingu 

milli tveggja steinveggja, en má eigi standa á bitum eða trjególfum. Reyk- 

háfar skulu ná 0,80 metra upp úr mæni en komi þeir upp úr þak- 

hlið, ákveður byg sgingarnefnd hæð þeirra í hvert sinn, en þó sje hún ekki 

minni en 1,00 metri. 

Á hverjum reykháf skulu 

og traust járnhurð íyrir i j 

Inn í 23 sm. víðan reykháf m: 

8, og jafnan skal hafa ra i : 

gerðan, að pípan geti ekki inn í reykháfinn. 

Ef svo mikill reykur að fara um reykháf, að þess má vænta að áliti 

byggingarnefndar, að þar af muni stafa óþægindi þeim til handa, er nærri 

búa, þá skal gera reykháfinn svo háan, sem byggingarnefnd telur nauð- 

synlegt. 

    
   

  

   
    

     

   

  

þa
 

    

ga mörg sópgöt, jafnvið reykháfnum Á 

        

ra nægi 51 

    

må fleiri eldstædum en 

1 hverja pipu bannig 
a 
ys 

á ad 

  

2. Um ofna og eldavjelar gildir það, er hjer segir: 

Öfna og eldavjelar má eigi se 

á milli. 
Pípur frá ofnum og eldavjelum n 

sentím. sje í milli; þær skulu ligg} 

herbergi, þar sem eldfim efni eru 

Eldavjelar má setja á trjególi, ef a fe) 

nær timburvegg en svo, áð 21 séntim. sje 

  

ekki koma nær trje en svo, að 21 

í reykháf og mega ekki liggja um 
   

  

n ta kosti 12 sm. eru frá gólfi upp 

  

að botni eldavjelarinnar og á milli tvö lög tígulsteina, hlaðin í bindingu og 

steinlimd, eða steypugólf jafnþykt, eða gólfið er þakið járnþynnu eða öðru 

eldtraustu efni. 

Ofnar skulu standa á múruðum eða steyptum fæti eða á múr — eða steypu: 
fyltum eða opnum járnfæti; sje rist í botni ofnsins, skal öskuskúffa vera Í 

fætinum, og skal þá vera undir skúffunni járnþynna, er fyllir út í holið, 5 

sentím. frá gólfi að minsta kosti.
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e. Þar sem ofnar eða eldavjelar standa á trjególfi, skal gólfið fram undan eld- 

stæðinu þakið óeldnæmu efni, járnþynnu eða öðru ekki lakara. Skal járn- 

þynnan eða það, sem í hennar stað er notað, ná að minsta kosti 32 senti- 

metra fram á gólfið fyrir framan ofnum eða eldavjelina og ekki minna en 

21 sm. út fyrir ofninn eða eldavjelina til hliðanna og að aftanverðu. 

f. Herbergi, sem ætluð eru gufukötlum eða vatnskötlum til miðstöð varhitunar, 

skulu hafa veggi og gólf úr i a steynsteypu og loft af sömu gerð, þó 

má í þess stað koma trjelof imshúð neðan, ef ketillinn kemur ekki 

nær loftinu en 1,25 m. Si eva byggingarnefndar barf til ad setja 
miðstöðvarhitun í hús. 

    

Sjerstakt leyfi byggingarnefndar þarf til að nota önnur byggingarefni en 
þau, er nefnd eru í samþykt þessari, og skal það að jafnaði veitt, ef reynsla er 

fyrir því, að hús úr þeim efnum sjeu jafntraust og þau, er hjer er gert ráð fyrir. 

26, gr 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum frá 10 til 50 kr., og skal sekta 

bæði smið og eiganda, er hlut eiga að máli. Auk þess skal eigandi á sinn kostnað 

tafarlaust rífa niður það, sem kemur í bága við ákvæði samþyktarinnar, eða 
reglur þær, er nefndin setur. Ella skal það gert á hans kostnað. 

27. gr. 

Þyki byggingarnefnd samþykt þessi ekki fullnægjandi, skal henni hemilt 

að setja þær reglur, er hún telur nauðsynlegar. Þegar þær hafa náð staðfestingu 
stjórnarráðsins, hafa þær sama gildi og samþykt þessi. 

Framanskráð byggingarsamþykt er sett samkvæmt lögum um byggingar- 
samþyktir 20. október 1915, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

I stjórnarráði Islands, 9. júní 1917. 

Björn Kristjánsson, 

Jón Hermannsson, 

1917 

75 
9. juni
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um viðauka við og breytingu á sombykt um ýms atriði, or snerta 
    

íuglaveiðar í 

Sýslunefndin í Vestmannaevjasýslu hefir samkvæmt lögum nt. 13, 13. Yy vw J oOo 7 

april 1894, sbr. lög nr. 22, 9. júlí 1909, gjört og hjeraðsfundur fallist å eftirfar- 

andi samþykt. 
  

   Lunda má veiða með háf á Heimalandinu í sumar, frá því 11 vikur eru 

af sumri þar til fullar 16 vikur eru af sumri. 

Þar sem nú er leyfð lundaveiði má veiða um sama tímabil í sumar. 

Samþykt þessi er hjermeð staðfest til að öðlast þegar gildi. 

Jón Hermannsson. 

Oddur Hermannsson 

aðst.m.
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engjalönd, 

Ábúendur og eigendur jarða þeirra í Gaulverjabæjarhreppi og Villinga- 
holtshreppi, sem áveitar úr Þjórsá nær til, eru skyldir að taka hlutfallslegan þátt 
í öllum kostnaði við hana, bæði stofnkostnaði, viðhaldskostnaði og eftirlitskostn- J , od 

aði. Kostnadinum skal jafna niður á jarðirnar á áveitusvæðinu eftir stærð þess J J 

lands á hverri jörð, er vatnið getur náðst yfir, þó aldrei meira en 8/, hluta af d , Ð w , 4 

landstærð hverrar jarðar. Eigendur greiða stofnkostnað, en eftirlitskostnað og 
viðhaldskostnað greiða ábúendur nema öðruvísi hafi umsamist. 

  a     

2. gr. 

Á veitufjelaginu stjórna 3 menn, skulu þeir vera búsettir á áveitusvæðinu. 
Þeir skulu kosnir á sameiginlegum fundi þeirra, er heima eiga á þessu svæði og 
hafa jörð á því til umráða og afnota. Kosningin gildir um 3 ár í senn, en þó 
þannig að á næsta ári gengur einn maður úr nefndinni og kosinn maður í hans 
stað, og svo áfram þannig að kosinn er einn maður í umsjónarnefndina á ári 
hverju. Kosning þessara manna fer fram í fyrsta sinn 3. april 1917. Stjórnar- 
nefnd kýs sjer formann. Stjórnarnefnd má endurkjósa. 

3. gr. 

Aðalfund skal halda í janúarmánuði ár hvert, en heimilt er stjórnarnefnd að 
kveðja bændur á áveitusvæðinu til aukafunda, er þeim þykir ástæða vera til þess. 
Að öðru leyti eru þeir skyldir til að kveðja til fundar, ef helmingur bænda á 
áveitusvæðinu krefjast þess. Atkvæðisrjett hafa eigendur og ábúendur allra jarða 

á áveitusvæðinu. Fundur er lögmætur ef helmingur búenda er á fundi. 

Afl atkvæða ræður úrslitum. 

4. gr. 

Stjórnarnefnd ræður eftirlitsmann með áveitunni, fær honum erindisbrjef
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og semur við hann um kaup hans. Eftirlitsmaðurinn hefir á hendi að annast um 

áveituna, segir fyrir hvernig stíflum í áveituskurðunum skuli hagað að svo miklu 

leyti sem ekkert er um það ákveðið í þessari samþykt, og kappkostar að haga 

áveitunni þannig að notin af vatninu verði sem mest og best. Hann skal og lita 

eftir því að áveituverkinu, þar á meðal stíflum í áveituskurðunum og flóðgáttinni, 

sje sem best haldið við, og verði hann var við einhverja bilun, skal hann tafar- 

laust annast um að gjört sje við hana svo fljótt sem auðið er. 

Kostnaðinum við allar stíflur, sem til eru og síðar verður bætt við, sam- 

kvæmt fyrirlagi eftirlitsmanns, eftirlit og viðhald áveitannar jafnar stjórnarnefnd 

niður á alla hlutaðeigendur samkvæmt fyrirmælum 1. gr. Sýslumaður annast um 

innheimtu á þessu gjaldi, jafnhliða því sem hann innkallar árlega vexti og af- 

borgun af stofnkostnaðinum eða landssjóðsláninu og eins eftir að lánið er að fullu 

greitt. Öll þessi gjöld hafa lögtaksrjett. 

6. gr. 

Stjórnarnefnd ákveður hvenær áveita skuli byrja og hvenær henni skuli 

hætt haust og vor ár hvert. Þegar af er hleypt, skal eftirlitsmaður fara með öll- 

um skurðum á áveitusvæðinu, og taka úr þeim allar stiflur, svo og alla lausa 

hnausa sem faliið hafa niður í þá. Bannað er að gera kakkastiflur eða kakkabrýr 

á skurðina, er hindri greiða vatnsframrás um heyannir. 

í. gt. 

Stíflum í áveituskurðunum þegar veitt er á, skal að jafnaði haga þannig, 

að stífla þá fyrst að neðanverðu og svo uppeftir. Neðsta stifla í hverjum áveitu- 

skurði skal svo sitja óhreyfð í þeim allan áveitutímann. Að öðru leyti verður 

eftirlitsmaður með ráði stjórnarnefndar að ákveða um það í hvert sinn, hvað 

langur tími má líða frá því að stíflað er neðst og þar til næsta stífla er látin í, 

og svo koll af kolli. 

8. gr. 25 

Skurðirnir á áveitusvæðinu skulu teknir út að minsta kosti 10. hvert ár 

af tveimur verkfróðum mönnum. Annar maðurinn sje eftirlitsmaður áveitunnar, 

en Búnaðarfjelagi Íslands skal gefinn kostur á að útnefna hinn manninn. Vilji 

það eigi sinna því, tilnefndir sýslumaður manninn. Skoðunarmenn segja fyrir um 

það, hvort og hvernig skurðirnir skuli bættir. Breidd og dýpt þeirra má þó eigi 

minni vera en þegar þeir voru upphaflega gerðir, nema sjerstakar ástæður gjöri 

það skaðlauat.
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9. gr. 7% 
. Fe FUN a „re 14. júní 

Kostnað þann, er leiða kann af úttekt samkvæmt 8. gr, greiða ábú- 

endur á áveitusvæðinu eftir sama mælikvarða og um er rætt í Í. gr. 

10. gr. 

Brot gezn samþykt þessari varðar sektum frá 50--200 kr. er renna Í sjóð, 
er stofnast með þeim til viðhalds áveitunni. 

11. gr. 

Mál er rísa kunna útaf brotum gegn samþykt þessari skal fara með sem 
almenn lögreglumál. 

Samþykt þessi, sem samin er ög samþykt samkvæmt lögum um vatns- 

veitingar 22. nóvember 1913, staðfestist hjermeð til að öðlast þegar gildi, og birt- 

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

Í stjórnarráði Íslands, 14. júní 1917. 

FP. hr. 

Jón Hermannsson. 

Oddur Hermannsson, 

aðstm.
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im þyngd bakarabrauða í Reykjavík. 

Í. gr. 

Samkvæmt heimild þeirri, sem gefin er í lögum 10. mars 1917, um þyngd 

bakarabrauða, hefir bæjarstjórnin í Reykjavík ákveðið, að þyngd bakarabrauða í 3 01 d v då 2 vw o 

lögsagnarumdæmi Reykjavíkur skuli vera sem hjer segir: 

1. Rúgbrauð, heil. 2... 2000 gromm 

2. —— „hálf. 1500. — 
3. Franskbrauð, heil. . . 5.8.0... 500 — 

4. — , håll 250 — 

5. Sigtibrauð, heil... 900 — 

6. ——— hálf. 250 — 

7. Súrbrauð, heil. 500 — 

8. —— „báli. 200 — 
9. Landbrauð, heil... . 0... 500 — 

10. —— hál 050 — 

li. Normalbrauð og hálísigtirúgbrauð, heil . 2500 — 

12. —— — —— „hálf . 1250 — 

13. Hveitihleifar . . . 1500 — 

2. gr. 

Óheimilt er að selja brauð, sem hafa aðra þyngd en þá, sem ákveðin er 

i 1. gr, er þau eru vegin nýbökuð, en þó kólnuð svo, að vel megi handleika 

þau berum höndum. Mega brauðin eigi hafa meira vatn í sjer, er þau eru 

vegin, en 389. 
Þó skal það eigi teljast brot, þótt einstök brauð sjeu 40/, ljettari, en 

ákveðið er, en á þyngd 20 brauða má munurinn að eins vera 10). 
   

o. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum, 25—500 króna, er renni i bæj- 

atsjóð Reykjavíkur. 
Með mál útaf brotum gegn samþykt þessari, skal farið sem með opin- 

ber lögreglumál.
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á. gr. 78 

Samþykt þessi öðlast gildi þegar í stað. 15. júní 

Samþykt þessi, sem gjörð er af bæjarstjórn Reykjavikurkaupstaðar, sam- 
kvæmt lögum 16. mars 1917 um þyngd bakarabrauða, er hjermeð staðfest. 

$ 

Í stjórnarráði Íslands, 15. júní 1917. 

F. hr. 

Íón Hermannsson. 

  

Oddur Hermannsson, 

aðstm. 

Reglugjörð 79 23. juni 

um breyting á reglugjörð 17. febrúar 1917, um notkun mjölvöru 

eg 
og um sölu á landssjóðs sykri. 

Samkvæmt lögum 1. febrúar 1917, um heimild fyrir landsstjórnina til 
ýmsra ráðstafana útaf Norðurálfuótriðnum, er hjermeð sett eftirfarandi ákvæði. 

2. gr. nefndrar reglugjörðar orðist þannig: 
Hveiti mega bakarar að eins nota til að baka súrbrauð, franskbrauð, 

vanalegar tvibökur, hart brauð (kringlur og skonrok) og svokallaða snúða. Ekki
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79 mega heldur aðrir nota hveiti til baksturs til sölu, annars en þess, er að 

23. júní. framan getur. 
Reglugjörð 14. maí 1917, um breyting á reglugjörð 17. febrúar 1917, um 

notkun mjölvöru og um sölu á landssjóðs sykri, er hjermeð úr gildi feld. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

2 9 3 Ð 2 

I stjórnarráði Islands, 23. juni 1917. 

F. h 

Jón Hermannsson. 
  

Oddur Hermannsson, 

aðstm. 

a. Hafnarreglugjörð 
fyrir Ísafjarðarkaupstað. 

Stjórnarráð Íslands hefir 20. júlí 1917 gefið út svofelda hafnarreglugjörð 

fyrir Ísafjarðarkaupstað. 

I. Hafnargjald. 

Af öllum skipum (að undanteknum þeim, er síðar getur um), sem mæld 

eru til lestatals, hvort sem þau eru vörum fermd, með seglfestu eða tóm, skal 

greiða í hafnargjald 5 aura af hverri smálest alls farmrúmsins í hvert sinn, er 

þau leggjast á höfninni eftir að þau hafa komið frá Danmörku eða öðrum útlönd- 

um, eða, ef um skip ræðir, sem fara að eins milli hafna á Íslandi, þá, er þau í 

fyrsta sinn á árinu varpa akkerum á höfninni; og rennur gjald þetta eins og
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önnur þau gjöld, er ræðir um í reglugjörð þessari, í hafnarsjóð Ísafjarðar. Er skip 80 

fermir eða affermir á höfninni, skal ennfremur gjalda 15 aura af hverri smálest. 20. júlí. 
Af skipum, er hafna sig oftar en einu sinni á árinu á Ísafjarðarhöfn, 

greiðast gjöld þessi eigi að fullu nema hið fyrsta skiftið, er þau eru greidd á því 
ári, en að eins með 3/, hin önnur skiftin. 

Af skipum, er annaðhvort flytja farm í land eða frá landi, skal greiða 

framangreind gjöld, þá er lagst er fyrir innan línu, sem hugsast dregin frá hin- 

um svonefndu Tnnribásum á Kirkjubólshlíð í svokallaðan Urtustein á Eyrarhlið, 
en af öðrum skipum ekki nema lagst sje fyrir innan línu, er hugsast dregin frá 

Norðurtanganum þvert yfir í stein eða annað merki á Kirkjubólshlíð, er sie mál- 

að hvitt að ofan og rautt að neðan. Gjaldið skal og greiða af skipum, er leita 
hafnar fyrir ísreks sakir, storma eða því um líks. 

II. Aukagjald. 

Auk þeirra gjalda, er þegar eru talin, skal ennfremur greiða: 

1. 5 aura um daginn af hverri smálest í skipi, er lagt hefir verið upp á Ísa- 
fjarðar fjöru til hreinsunar eða aðsjörðar, og 

2. 5 aura af hverri smálest skips, er tekur eða kastar út seglfestu í landi kaup- 

staðarins. 

111, Undanþágur frá hafnargjaldi. 

Undanþegin eru hafnargjaldi: 
1. Öll herskip og skemtiskip, hverrar þjóðar sem eru, 

2. öll skip, sem að fiskiveiðum eru undir ströndum Íslands, ef þau afferma 

ekki nje ferma annað cn bað, er afla þeirra og útgjörð snertir, og 

3. skip, er leita hafnar vegna sjóskemda, enda þótt farmur þeirra hafi verið úr 

þeim fluttur, ef þau aftur flytja burt farminn allan og eigi annað. 

IV. Seglfesta. 

Seglfestu má eigi taka í landi bæjarins annarsstaðar en þar, er lögreglu= 

stjóri leyfir. 
Eigi má kasta út segifestu á höfninni nje flytja á land bæjarins, nema 

lögreglustjóri leyfi. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. september 1917 og skal endurskoða hana 

fyrir 1. janúar 1926. 

Í stjórnarráði Íslands, 20. júlí 1917. 

Sigurður Jónsson. 
  

Jón Hermannsson,
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81 an jun. Reglugjörð 

Ð LA . PR y . » se - S 

um bann á útflutningi frá Íslandi á vörum innfluttum frá 

Bandaríkjunum í Norður-Ameriku, 

Samkvæmt lögum 1. febrúar 1917, um heimild fyrir landsstjórnina til 

ýmsra ráðstafana útaf Norðurálfuófriðnum, eru hjermeð sett eftirlarandi ákvæði. 

1. gr. 

Bannað skal að flytja út frá Íslandi vörur, hverju nafni sem nefnast, sem 

þangað eru fluttar frá Bandarikjunum í Norður-Ameríku. Tekur bann þetta til 
hverrar þeirrar vöru, sem flutt er á land á íslenskri höfn eftir að reglugerð þessi 
„öðlast gildi. 

Þó er heimilt að birgja upp vöruflutningaskip, er sigla frá Íslandi, til 

næstu erlendrar hafnar, sem þau ætla að koma á. 

2. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugjörðar þessarar varða sektum til landssjóðs, alt 

að 5000 kr. eða fangelsi, ef brot er stórvægilegt eða itrekað, og fer um mál út- (e) 

af brotum þessum sem um almenn lögreglumál, 

3. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

9 

I stjórnarráði Íslands, 31. júlí 1917. 

Sigurður Jónsson, 
Jón Hermannsson.
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Reglugjörð 

um úthlutun og sölu steinolíu. 

Samkvæmt lögum 1. febrúar 1917, um heimild fyrir landsstjórnina til 

ýmsra ráðstafana útaf Norðurálfnófriðnum, er hjermeð fyrirskipað, að nefndir 

þær sem getur um í reglugjörðum 21. og 26. april 1917, skuli og hafa á hendi 

eftirlit með því, að steinolíu, sem berst til umdæma nefndanna, verði skift niður 

eftir þörfum í umdæminu, og ber kaubmönnum og öðrum, sem hafa keypt stein- 

olíu af innflytjendum, að hlýða fyrirmælum nefndanna um úthlutun og sölu oli- 

unnar. Hinsvegar verða innflytjendur að hlíta ákvörðun landsstjórnarinnar um 
skifting á innfluttri steinolíu milli umdæmanna. 

Öll þau ákvæði tjeðra reglugjörða, sem við eiga, þar á meðal viðurlög 
fyrir brot, gilda í þessu efni. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

9, 9 

I stjórnarráði Islands, 7. ágúst 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson. 

1917 

82 
7. ágúst
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Sjúkrasjóðs Reykjavíkur 1916. 

Tekjur: 

Inneign 31. des. 1915 í innlánsbók nr. 3866 í Íslandshanka 

. Vextir: 

a. Af konungl. ríkisskuldabrjefi. kr. 7 00 

b. Af- bankavaxtabrjefum . . ..….…. — 108 00 

c. Af inneign i Islandsbanka . ... — 7 bb 

Húsaleiga: 

a. Af efri hæð íbúðarhússins. . . . . kr. 720 00 

b. Af nedri hæd ibudarhussins . . . . — 636 00 

c, Af likskurdarhusinu . . . 0 mm 180 00 

d. Eftirstöðvar af húsaleigu 1915 A 26 50 

Selt gamlan ofn. FA 

Samtals 

Gjöld: 

Skattar og gjöld af húseigninni 

Vextir af viðlagasjóðslánum 

Afborganir: 

a. Af viðlagasjóðslánum . . . ... kr, 255 00 

b. Af skuld til bæjarsjóðs. . . 2. — 400 00 

Viðgjörð á húseigninni 
Í sjóði 31. desember 1916: 
a. Inneign í Íslandsbanka. . . . . . kr, 510 27 

b. Hjå reikningshaldaårå . ....…. — 176 35 

Samtals 

Borgarstjórinn í Reykjavík, 5. febrúar 1917. 

K. Zimsen. 

Reikningurinn er rjettur. 

Reykjavík, 24. febrúar 1917. 

Ágúst Jósefsson. Guðrún Lárusdóttir. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

137 09 

122 55 

1562 50 

20 00 

1842 14 

196 94 
172 13 

655 00 

131 45 

686 62 

1842 14
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Sjúkrahússjóðs Reykjavikur 31. desember 1916. 

Eignir: 

1. Húseignin nr. 25 við Þingholtsstræti (brunabótavirðing). . kr. 21801 00 

2. Verðbrjef: 

a. Konunglegt ríkisskuldabrjef . . . . kr. 200 00 

b. Bankavaxtabrjef . . . . — 2400 00 
men 2600 00 

3. Sjodeign: 
a. Inneign i Íslandsbanka. . . . . . kr. 510 27 

b. Í sjédi hjå reikningshaldara . . . . — 176 35 
— 686 62 

Samtals kr. 25087 62 

Skuldir: 

1. Veðskuldir til viðlagasjóðs: 
a. Samkv. skuldabrjefi -/,, 1884 . . . kr. 2100 00 

b.  — —— 3/1, 1885 . . . — 700 00 
& — —— 2 1885... — 350 00 
d. — — % 1885... — 420 00 

—.... kr. 3510 00 

2. Skuldlaus eign sjóðsins „ . . 2.200 00000. 2lð17 62   

Samtals kr. 25087 62 

Borgarstjórinn í Reykjavík, 5. febrúar 1917. 

K, Zimsen.
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Reikningur 

Tekjur: 

„ Sjóður: 

a. í veðskuldabrjefum . . . . „ . . kr. 

b. í sparisjóði 2. 0. 2 2 2 0 eee 

. Vextir: 

a. af veðskuldabrjefum. . . . . . . kr. 

b. af innstæðu Í sparisjóði „ . . . . —' 

Gjöld: 

. Skuld við reikningshaldara. 

2. Styrkur veittur á árinu 

„ Í sjóði: 
a. Í vedskuldabrjefum . . . . . . . kr. 

b. Í sparisjóði . . — 

c. hjá reikningshaldara . . . 2. . . — 

Skrifstofu Suður-Múlasýslu. 

Eskifirði, 3. mars 1917. 

Magnús Gíslason, 

settur. 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Pjeturs Þorsteinssonar sýslumanns, árið 1916. 

  

1000 00 

2142 76 
——— kr. 3142 76 

40 00 

90 60 
kr. 130 60 

Samtals kr. 3273 36 

. kr. 3 00 

.… — 113 00 

600 00 

2233 36 

324 00 
kr. 3157 36 
  

Samtals kr. 3273 36
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Utkomid i A-deild Stidrnartidindanna 1916. 
Bráðabirgðalög um heimild fyrir ráðherra 

að auka seðlaupphæð þá, er bankinn má 
nóvember 1905 og lögum 9. september 191: 
(A. nr. 1, bls. 3). 

Bráðabirgðalög um heimild handa lan tjórninni til ráðstafana til tryggingar 
aðflutningum til landsins, undirskrifuð af kc 4. maí 1916 (A nr. 2, bls. 4). 

Bráðabirgðalög um heimild handa ráðherra Islands til ákvörðunar sjerstaks 
tímareiknings, undirskrifuð af konungi 4. ágúst 1916 (A nr. 3, bls. 

Opið brjef, er stefnir saman Alþingi til aukafundar 11. desember 1916, 
undirskrifað af konungi 9. nóvember 1916 (A nr. 4, bls. 6). 

Konungsbrjef um setning Alþingis, undirskrifað at konungi 9. nóvember 
1916 (A. nr. 5, bls. 7). 

Br A lög um Þyngd bakarabrauða, undirskrifuð af konungi 16. nóvem- 
ber 1916 (A nr. 6, bls. 8). 

Auglýsing um kirkjugjald í Skarðssókn í Dalaprófastsdæmi, undirskrifuð 
af ráðherra 29. nóvember 1916 (A nr. í, bls. 9). 

Bráðabirgðalög um útflutningsgjald af söltuðu sauðakjöti, undirskrifuð af 
konungi 4. desember 1916 (A nr. 8, bls. 10). 

Íslands til að leyfa Íslandsbanka 
samræmt 4. gr. laga nr. 66, 10. 

undirskrifuð af konungi 18. maí 1916 

  

   
9 1 

st 4 

    

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1911. 
Lög um breyting á lögum nr. 17, 3. okt, 1903, um aðra skipun á æðstu um- 

boðsstjórn Íslands, undirskrifuð af konungi 2. janúar 1917 (A nr. 1, bls. 8). 
Lög um bann við sölu og leigu skipa úr landi, undirskrifuð af konungi 18. 

janúar 1917 (A. nr. 2, bls. 4). 

Lög um kaup á eimskipi til vöruflutninga milli Islands og útlanda, undir- 
skrifuð af konungi 27. janúar 1917 (A 

Lög um kaup á eimskipi 

af konungi s. d. (A nr. á, bls. 6- 

Lög um heimild fyrir Jandsstjór mina til ýmsra ráðstafana útaf Norðurálfu- 
ófriðnum, undirskrifuð af konnngi 1. febrúar 1917 (A nr. 5, bls. 8—9). 

Lög um heimild handa landsstjórninni til ráðstafana til fryggingar aðflutning- 
um til landsins, undirskrifuð af konungi $. febrúar 1917 (A nr. 6, bls. 10). 

  

bls. 5). 

  

   stnað landssjóðs, undirskrifuð 

20. dag ágústmánaðar 1917. Reykjavík, Ísafoldarp rentsmiðja.
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Lög um viðauka við lög nr. 10, 8. sept. 1915, um heimild fyrir ráðherra 

Íslands til að skipa nefnd til að ákveða verðlag á vörum, undirskrifuð af konungi 

s. d. (A nr. 7, bls. 11). 

Lög um heimild handa ráðuneyti Íslands til ákvörðunar sjerstaks tímareikn- 

ings, undirskrifuð af konungi 16. febrúar 1917 (A nr. 8, bls. 12). 

Bráðabirgðalög um breyting á og ciðauka við lög 1. febrúar 1917, um heimild 

fyrir landsstjórnina til ýmsra ráðstafana útaf Norðurálfuðfriðnum, undirskrifuð af 

konungi 26. febrúar 1917 (A nr. 9, bls. 15). 

Lög um heimild fyrir landsstjórnina til að leyfa Íslandsbanka að auka seðla- 

upphæð þá, er bankinn má gefa út samkvæmt 4. gr. laga mr. 66, 10. nóv. 1908, og 

lögum 9. sept. 1915, undirskrifuð al ko si 2, mars 1917 (A nr. 10, bls. 14). 

Lög um pyngd bakarabrauda, une irskrífuð af konungi 16. mars 1917 (A 

nr. 11, bls. 15). 

Konungleg auglýsing um ad rikisstjørn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjar- 

vist konungs, undirskrifuð af k gi 23, apríl 1917 (A nr. 12, bls. 16). 

Konungleg auglýsing um ad konungur sje kominn heim aftur og tekinn við 

ríkisstjórn, undirskrifuð af konur 26. april 1917 (A nr. 13, bls. 17). 

Bráðabirgðalög um húsaleigu í Reykjavík, undirskrifuð af konungi 14. mai 

1917 (A nr. 14, bls. 18—19). 

Opið brjef, er stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar 2. júli 1917, undir. 

skrifað af konungi 22. maí 1917 (A nr. 15, bls. 20). 

Konungsbrjef um setning ÁAlpingis, undirskrifað af konungi 23. mai 1917 

(A nr. 16, bls. 21). 

Auglýsing um breyting á og viðauka við reglugjörð fyrir Háskóla Íslands 

9. október 1912, undirskrifuð af ráðherra 23. maí 1917 (A nr. 17, bls. 22). 

Lög um breyting á lögum nr. 40, 2. nóv. 1914 um heimild fyrir landsstjórn- 

ina til þess að ábyrgjast fyrir hönd landssjóðs skipaveðlán h.f. Eimskipafjelags Ís- 

lands, undirskrifuð af konungi 2. júní 1917 (A nr. 18, bls. 23). 

Lög um að landsstjórninni veitist heimild til að greiða styrk úr landssjóði 

til viðgerðar á sjógarðinum fyrir Einarshafnarlandi og Oseyrarness í Árnessýslu, 

undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 19, bls. 24). 

Lög um niðurlagning Njarðvikurkirkju og sameining Keflavíkur og Njarða 

víkursókna, undirskrifuð af konungi s. d (A nr. 20, bis. 2ð). 

Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjar- 

vist konungs, undirskrifuð af konungi 6. júní 1917 (A nr. 21, bls. 26). 

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

ríkisstjórn, undirskrifuð af konungi 10. júni (917 (A nr. 22, bls. 21). 

   

  

  

1 

   

  

vol i 

  

on? 
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um þóknun húsaleigunefsdarinnar í Reykjavík. E 

Samkvæmt 1. gr. bráðabirgða 

vík, eru hjermeð sett eftirfarandi ákvæði 

    

14 mal 1917, um húsaleigu í Reykja. , 8 Yk, 
um þóknun húsaleigunefndarmanna. 

1. or gr. 

Hver nefndarmaður skal fá úr bæjarsjóði Reykjavíkur 8 króna þóknun 

fyrir hvern dag, er hann starfar í nefndinni. 

Formaður nefndarinnar sendir borgarstjóra í lok hvers mánaðar skýrslu 

    

um starfsdaga nefndarinnar með reikningi yfir samanlagða þóknun nefndarmanna, 

ásamt sundurliðun um það, hvað hverjum nefndarmanni ber, og ávísar borgar- 

6 stjóri siðan „pn hæðin í heild fyrir þann mánu í 
fil formanns nefndarinnar, en 

nanni bad, er honum ber. 
  

  

Reglugjörð þessi gildir frá þeim degi, er húsaleigunefndin tók til starfa. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, er hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 15. ágúst 1917. 

  

Jón Hermannsson.
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Efnahagsreikningur 

Landsbankans 31. mars 1917. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán . . . . . . 2. . kr. 246961 41 

b. sku Ga råbyrgbartån 00080. — 1355872 81 

c. Handveðslán . .. -— 22209 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjel. — 344394 36 
e. Reikningslån . ......08.0. — 1290052 92 

Vixlar innlendir og åvisanir. . 

Vixlar og åvisanir til greidslu erlendis . 

Kgl. rikisskuldabrjef 

Önnur erlend verðbrjef 

Bankavaxtabrjef 1. Á... 

Bankavaxtabrjef 2. fl... 

Bankavaxtabrjef 3. fl. 

Bankavaxtabrjef 4. fl. . 

Hafnarlánsskuldabrjef Reykjavíkur 

Önnur innlend verðbrjef 

Fasteignir 00 

Husbunadur bankans og åhåld . 

Utbuid å Akureyri 

Inneign erlendis . 

Ýrnsir debitorar BA 

Peningar í sjóði 31. mars 1917. 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landssjóð. 
Innskotsfje landssjóðs 

Bankaskuldabrjef. . 

Innstædufje i hlaupareik ningi 

Innstæðufje í sparisjóð di 

Innstædufje gegn vid 

Inneign 1. flokks vedde 

Inneign 2. flokks veddeildar. 

1 
iskirteinum . 

ldar. 

st      

  

    

kr. 

  

kr. 

3259490 

6242538 

430584 

436760 

186435 

244200 

535668 
38285 

175370 
168960 

1200 
14048 

13467 

53268 
1504919 

61828 

114658 

13481681 

1750000 
300000 

1700000 

872056 
6408009 

1002814 

302409 

311380 

; „ 11646670 

50 

32 

46 

00 
00 

00 
00 

00 

00 
00 
00 

06 
22 

65 

12 

13 

17 

83 

00 
00 
00 

55 
46 

17 
80 

85 

83
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13. 
14. 

15. 

16. 

17. 
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Inneign 3. flokks veddeildar. 

Inneign 4. flokks veddeildar. 

Utbuid å Isafirdi . . 

Innheimt fje ekki útborgað . 
Akceptkonto 

Ymsir kreditorar . 

Varasjodur fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur 

Varasjóður bankans. . . 

Tekjur, sem ekki eru enn lagdar vid 

varasjod: 

a. Vextir . . . . . . kr. 41204 52 

=-— 12959 47 

b. Diskonto . 

c. Tekjur af rekstri fasteigna kr. 270.00 

<= — 11.00 

d. Ymsar tekjur . ... . kr. 9114.80 
=-— 43.24 

c Flutt frá fyrra ári ne. 

Frá þessum samtals 
dregst: 

Kostnaður við rekstur bankans. 

Fluttar 

kr. 28245 05 

— 126230 92 

— 259 00 

— 9071 56 

or 54384 85 

kr. 218191 38 

— 17737 76 

Landsbanki Islands. 

kr. 

kr. 

1917 

11646670 83 87 
186144 03 

22941 42 

20485 63 

42057 90 

2760 27 

31151 20 

222 61 
: 1328794 32 

200453 62 

13481681 83 
    

Jón Gunnarsson. Magnús Sigurðsson. Eirikur Briem. Benedikt Sveinsson. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur bank- 
ans, og ekkert fundið við hann að athuga. 

Eggert Briem. Jakob Möller,
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Embætti og sýslanir. 

11. maí var sóknarprestinum að Tjörn í Svarfaðardal, Kristjáni Eldjárn Þórarinssyni, 

veitt lausn frá prestsskap, frá fardögum 1917 að telja. 

23. maí var dæcent við guðfræðisdeild Háskóla Íslands, Sigurður P. Sivertsen, allra- 

mildilegast skipaður prófessor í guðfræðisdeild háskólans. 

S. d. var sýslumaður í Suður-Múlasýslu Guðmundur Eggerz allramildilegast skipaður 

sýslumaður Í Átnessýslu frá 1. júlí að telja. 

13. júní var eind. juris Magnús Gíslason settur til þess, fyrst um sinn frá 1. júlí 

að telja, á eigin ábyrgð að gegna sýslumannsembættinu í Suður-Múlasýslu. 

22. júní var ráðunautur Einar Helgason skipaður í Veiðlagsnefndina í stað Jóns 

skólastjóra Sivertsen, sem dvelur erlendis. 

5. júlí var settur prestur í Barðsprestakalli innan Skagafjarðar prófastsdæmis, síra 

Sigurjón Jónsson, skipaður sóknarprestur í nefndu prestakalli, frá fardögum 19lT að telja. 

2. ágúst var Þórhallur læknir Jóhannesson allramildilegast skipaður hjeraðslæknir í 

Þistilfjarðarhjeraði. 

S. d. var Árni læknir Helgason allramildilegast skipaður hjeraðslæknir í Höfðahverf- 

ishjeraði. 

S. d. var cimd. med. Halldór Kristinsson allramildilegast skip'ður hjeraðslæknir í 

Reykjarfjarðarbjeraði. 

S. d, var Davíð Sch. Thorsteinsson, r. af Dbr., hjeraðslækni í Ísafjarðarhjeraði, allra- 

mildilegast veitt lausn í náð frá embætti, frá l. okt. að telja, með eftirlaunum. 

S. d. var Guðmundi Tho:oddsen hjeraðslækni í Húsavíkurhjeraði, samkvæmt umsókn 

hans, allramildilegast veitt lausn í náð frá embætti, frá 1. sept. að telja, án eftirlauna, 

Laust embætti, 
er konungur veitir. 

Sýslumannsembættið í Suður-Múlasýslu. 

Árslaun 3000 krónur. 

Áuglýst laust 7. júlí 1917. 
Umsóknarfrestur til 30. september 1917. 

Sá, sem embættið fær, er skyldur að setja þá trygging, er síðar mun verða kveðið á 

um, fyrir innheimtum þeim, sem honum verður trúað fyrir af hálfu hins opinbera. Svo ber 

honum og að fylgja þeim reglum, er settar verða um reikningsskil af hans hálfu og greiðslur 

í landssjóð,
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Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Dalasýslu um endurgreiðslu á 

barnsmeðlagi. 
Með brjefi yðar, herra sýslumaður, dags. 6. ág þ. á., hefir hingað borist 

erindi hreppsnefndar Saurbæjarhreyps, þar sem hún áfrýjar til stjórnarráðsins 

úrskurði yðar, uppkveðnum 26. maí þ. á, sem ákveður, að tjeð hreppsnefnd skuli 

greiða hreppsnefnd Stalholtstangnahrepps barnsfúlgu — 40 krónur árlega — 

fyrir tímabilið frá 14. janúar 1911 til 14. janúar 1915, ásamt 50/, ársvöxtum frá 

útborgunardegi hvers 40 kr. ársmeðlags, eða alls kr. 181,02. 

Málavextir eru þessir: Með amtsúrskurði, dags. 23. mai 1902, var Sigur- 

vin Baldvinsson, sveitlægur í ofannefndum Saurbæjarhreppi í Dalasýslu, skyld- 

aður til að greiða 40 kr. árlega með óskilgetnu barni sínu, Líndal Albert að 

nafni. Nafn móðurinnar er ekki nefnt í málsskjölunum, en það skiftir ekki máli 

eftir þvi sem málið liggur fyrir. Einnig er pilturinn tíðast nefndur Albert Lín- 

dal í skjölum málsins, en það er skakt, samkvæmt kirkjubókarvottorði, sem 

fylgir málsskjölunum. Pilturinn er fæddur 14. jan. 1901, og greiddi nefndur 

framfærsluhreppur föðurins, eftir kröfu barnsmóðurinnar, hið úrskurðaða árs- 

meðlag, 40 kr, til 14. janúar 1911. Þar eftir hefir hreppsnefndin neitað að 

greiða meðlagið og byggir synjunina á tilboði, sem hreppsnefndin virðist hafa 

gjört 11. maí 1912, um að fá drenginn sendan. Með brjefi, dags. 6. janúar 1913, 

endurnýjar hreppsnefnd Saurbæjarhrepps þetta tilboð sitt og býðst til að taka 

drenginn án nokkurrar meðgjafar af hálfu móðurinnar eða framfærslusveitar 

hennar, og býðst jafnframt til að útvega móðurinni húskonu- eða vinnukonustöðu 

í hreppnum á sama heimili og barnið er. Móðirin hafði dvöl í Stafholtstungnahreppi 

og hafði barnið hjá sjer og sá fyrir því að öllu leyti af eigin rammleik utan 

nefndrar fúlgu, sem hreppsnefndin þar greiddi henni eftir kröfu hennar lögum 

samkvæmt, gegn endurgreiðslu frá framtærslusveit barnslöður. Stafholtstungna- 

hreppur krafðist nú reglulega og stöðugt lögboðna leið endurgreiðslu meðlaganna, 

en endurgreiðsla fjekst ekki lengur en áður er sagt; þó gjörði hreppsnefnd Saur- 

bæjarhrepps tilboð um það, að hrepparnir miðluðu með sjer fúlgunni jafnframt 

og hún hjelt því fram, að hún væri að lögum laus við endurgreiðsluskyldu sök- 

um nefnds tilboðs síns. 
Sjálfur meðlagsúrskurðurinn fylgir ekki með málsskjölunum; hann er 

sagður glataður, að því er virðist í vörslum sýslumannsins í Dalasýslu einhvern- 

tíma eftir 29. október 1919, og ber hreppsnefnd Saurbæjarhrepps það nú fyrir, 

að hún hafi aldrei sjeð úrskurðinn. Þetta verður þó ekki tekið til greina, því 

að í 9 ár hefir sama hreppsnefnd greitt tregðulaust upphæð þá, sem um ræðir Í 
úrskurðinum, og um meðlagsupphæðina hefir aldrei verið neinn vafi og hrepps- 

nefnd Saurbæjarhrepps aldrei bygt undanfærslu sína á endurgreiðslunni á því, 

að úrskurðurinn væri ekki fyrir hendi. 
Þjer hafið í úrskurði yðar tekið að öllu leyti til greina kröfu Stafholts- 

tungnahrepps um endurgreiðslu meðlaganna allra ásamt 50 ársvöxtum frá út- 

borgunardegi hverra 40 kr. Þessi niðurstaða yðar er öldungis rjett. Tilboð Saur- 

bæjarhrepps getur nú ekki á nokkurn hátt komið til greina gagnvart meðlaginu 
6. dag nóvembermánaðar ÍðiT. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja. 

1917 

88 
22, okt.
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frå 14. jan. 1911 til 14. jan. 1912, sem hefir fallið í gjalddaga síðarneindan dag, 
bared tilbodid er orðið til eftir þann tíma. Annars framfærðist barnið ekki á 
vegum Stafholtstungnahrepps, sem aðeins samkvæmt skyldu sinni greiddi með- 
lagsfúlguna samkvæmt 9. gr. fátækralaganna. Rjettur framfærslusveitar barns- 
föður gagnvart óskilgetnu barni nær ekki lengra en barnsföðurins sjálfs, en 
hann hefir ekki rjett til að ráða verustað þess nema í þeim tilfellum, sem um 
getur í 11. gr. fátækralaganna, en samkvæmt 15. gr., 2. málsgr. sömu laga, hefir 
barnsmóðirin rjett til að hafa barn sitt hjá sjer og ráða verustað þess, og þessum 
rjetti gat Saurbæjarhreppur ekki svift hjer umrædda barnsmóður, sem einnig 
hafði rjett, án tillits til hreppsnefndar Saurbæjarhrepps, að ráða sinum eigin verustað. 

Úrskurð yðar ber því að staðfesta, en þó þannig, að hreppsnefnd Saur- 

bæjarhrepps greiði hreppsnefnd Stafholtstungahrepps 50/, ársvexti af meðlags- 
upphæðunum alt til borgunardags þeirra til yðar. Og meðlagsfúlguna alla ásamt 
þannig reiknuðum vöxtum annist þjer um, að hreppsnefndin greiði án tafar. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og til birtingar 
fyrir hreppsnefnd Saurbæjarhrepps. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Minningarsjóð Bryndísar Ólafiu 
Jónsdóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráð- 
herra Íslands 21. ágúst 1917. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir „Minningarsjóð Bryndísar Ólafíu Jónsdóttur“. 

Guðmundur Ólafs og kona hans Ragnhildur Brynjólfsdóttir Ólafs, til heim- 

ilis i Nýjabæ, Seltjarnarnesi, Kjósarsýslu, gefum kr. 2000.00)— tvö þúsund krónur — 
til minningar um Bryndisi Ólafíu Jónsdóttur, sem var fædd 15. júní 1891 að Mels- 

húsum í Seltjarnarneshreppi, dáin 17. desember 1897, barn skipstjóra Jóns Jóns- 

sonar og konu hans Guðrúnar Brynjólfsdóttur frá Meðalfellskoti í Kjós. Sjóður- 

inn skal bera nafn hennar. 

Sjóðnum skal þannig varið: 

Stofnfje sjóðsins, kr. 2000.00 er lagt inn í Aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands 

með þeim skilmálum, að 1/; — einn fimti hluti — vaxtanna leggist ávalt við 

höfuðstólinn, en $#/; — fjórir fimtu hlutar — falli árlega til útborgunar. Skal þeim 

árlega varið til að styrkja fátækar, siðprúðar stúlkur, sem hafa hæfileika og
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menningarþrá samkvæmt vottorðum frá sóknarpresti sínum og kennara, enda 
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sjeu þær fæddar, uppaldar og til heimilis í Kjósarhreppi, og sjeu eigi yngri 21. ágúst. 
en 16 ára. 

Þegar arður sjóðsins nemur meiru en 200 kr. árlega, má hann skiftast 
meðal fleiri, en til þess tíma má eigi veita nema einni á ári. 

Sjóður þessi er stofnaður 15. júní 1917 og skal honum stjórnað af þrem 
mönnum, sem eru sýslumaður Kjósarsýslu, sóknarprestur Kjósarprestakalls og odd- 
viti Kjósarhrepps, og gjörir stjórnin árlega reikning, er hún birtir á þann hátt, 
er henni þykir við eiga. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Nýjabæ, 15. júní 1917. 

Ragnhildur Brynjólfsdóttir Ólafs. Guðmundur Ólafs. 

Reglugjörð 5 verin. 
um notkun mjölvöru og um sölu á landssjóðs sykri. 

Samkvæmt lögum 1. febrúar 1917, um heimild fyrir landsstjórnina til 
ýmsra ráðstafana útaf Norðurálfuófriðnum, eru sett eftirfarandi ákvæði. 

1. gr. 

Hveiti mega bakarar aðeins nota til að baka súrbrauð, franskbrauð, vana- 
legar tvíbökur, algengar bollur, hart brauð (kringlur og skonruk) og svokallaða 
snúða. Ekki mega heldur aðrir nota hveiti til baksturs til sölu, annars en þess, 
er að framan getur. Þó mega kaffihús baka og selja gestum sínum til neyslu á 
veitingastofunni pönnukökur, jólakökur og sódakökur. 

2. gr. 

Bannað er að nota rúg og rúgmjöl, hveiti og haframjöl til skepnufóðurs. 

3. gr. 

Sykur þann, sem landsstjórnin útvegar og selur kaupmönnum eða fje- 
lögum til útsölu til almennings eða fjelagsmanna, mega þeir eða þau aðeins selja 
út aftur gegn afhendingu sykurseðla og með því verði sem stjórnarráðið hefir 

90



1917 

90 
5. septbr. 

222 

ákveðið. Bæjarstjórn útbýtir sykurseðlum til almennings og setur nánari ákvæði 

því viðvíkjandi með samþykki stjórnarráðsins. 

Sykurseðla þá, sem seljendur sykursins taka á móti, er þeim skylt að 

geyma og afhenda, þegar krafist er, þeim, sem bæjarstjórn setur til þess að 

heimta þá inn. 

Kaupmenn og kaupfjelög, sem sykurinn selja almenningi eða fjelags- 

mönnum, mega ekki binda söluna neinum öðrum skilyrðum en þeim, sem á 

undan greinir. 

4. gr. 

Brot á móti ákvæðum reglugjörðar þessarar varða sektum alt að 500 kr., 

og fer um mál útaf þeim sem um almenn lögreglumál. 

w 
5. gr. 

Reglugjörð 17. febrúar 1917, um notkun mjölvöru og sölu á landssjóðssykri, 

og reglugjörð 23. júní 1917, um breyting á nefndri reglugjörð, eru úr gildi feldar. 

6. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi fyrir Reykjavíkurkaupstað og Hafnar- 

fjarðarkaupstað. Með auglýsingu getur stjórnarráðið látið reglugjörðina öðlast 

gildi fyrir aðra kaupstaði og önnur sveitarfjelög, og annast þá sveitarstjórn þau 

störf, sem bæjarstjórnum er ætluð. 

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

Í stjórnarráði Íslands, 5. september 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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Reglugjör 10 epe 
2 sv 

um breyting á fjárskilareglugjörð 22. júlí 1916 fyrir hreppanna 

sf 
milli Þjórsár og Hvítár (Ölfusár) í Árnessýslu. 

, 

Fyrir »å laugardaginn« í 49. gr. 4. má álslið, komi: í rjettalok. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Árnessýslu hefir samið og samþykt sam- 

kvæmt TIl. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 14, 22. mars 1890, staðfestist 

hjermeð til að öðlast þegar gildi. 

s 

Í stjórnarraði Íslands, 10. september 1917. 

Sigurður Jónsson, 

  

Jón Hermannsson. 

Auglýsing 92 15. sept. 

stjórnarráðsins um barnafræðslu skólaárið 1917—18. 

1. Þeir barnaskólar, sem reknir verða næsta vetur samkvæmt gildandi 

reglugjörð, fá styrk úr landssjóði til skólahaldsins sem að undanförnu. 

9. Þeim barnaskólum, sem ekki geta aflað sjer eldsneytis til nægilegrar 

hitunar á skólastofunum, heimilast að stytta kenslutímann frá því, sem hann er 

ákveðinn í reglugjörð, án þess að missa rjett til styrks úr landssjóði, en styrkur- 

inn, sem eins og fyr verður miðaður víð námstímalengd, barnafjölda og tilkostn- 

að, skal þó bundinn því skilyrði, að kensla fari fram að minsta kosti 8 vikur, 

og að hvert barn njóti 8 vikna kenslu. 

3. Ef heimangönguskóli verður ekki rekinn næsta skólaár, annaðhvort 

vegna eldsneytisskorts eða annara erfiðleika, sjer skólanefndin um, að kennari eða 

kennarar hafi eftirlit með heimafræðslu barna og aðstoði heimilin við hana jafn- 

langan tíma af skólaárinu og skólinn á að starfa samkvæmt reglugjörð.
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4. Til farskóla og eftirlits með heimafræðslu næsta vetur verður styrkur 
veittur úr landssjóði samkvæmt fyrirmælum fjárlaga og fræðslulaga, þar sem 
kenslan er rekin samkvæmt gildandi fræðslusamþykt og reglugjörð. 

5. Þeim farskólum, sem reynist örðugt að útvega nægilegt eldsneyti til 
upphitunar kenslustofum næsta vetur, eins langan tíma og reglugjörð gjörir ráð 
fyrir að farskólinn starfi, veitist undanþága frá reglugjörðinni, að því er tíma- 
lengdar-ákvæðið snertir. Þó fær enginn farskóli styrk til kenslunnar úr lands- 
sjóði, nema hann starfi í 8 vikur að minsta kosti. 

6. Nú reynist í farskólahjeraði örðugt að halda uppi farskóla næsta vet. 
ur, annaðhvort af því að hæfilegt eldsneyti vantar eða af öðrum orsökum, og ber 
fræðslunefnd þá að ráða eftirlitskennara, er starfar í 24 vikur í fræðsluhjeraðinu 
að eftirliti með heimilisfræðslunnni, enda nýtur hjeraðið þá styrks úr landssjóði 
til kenslunnar, svo sem lög mæla fyrir um styrk úr landssjóði til eftirlits með 
heimafræðslu. 

Þetta er hjermeð gjört heyrin kunnugt. 

Reykjavík, 15. september 1917. 

Stjórnarráðið. 

Reglugjörð 
fyrir bátabryggjuna og bátauppsátrið á Blönduósi. 

Stjórnarráð Íslands hefir 22. september 1917 gefið út svofelda reglugjörð 
fyrir bátabryggjuna og bátauppsátrið á Blönduósi, samkvæmt lögum nr. 62 frá 10. 
nóvember 1905. 

1. gr. 

Sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu kýs 3 manna nefnd til þess að hafa á 
hendi alla yfirumsjón með bryggjunni og bátauppsátrinu. Kosning þessi gildir 
fyrir 3 ár í senn, en á hverju ári skal kosinn 1 maður í nefndina í stað eins, er 
árlega fer úr henni, sem skal verða eftir hlutkesti 1. og 2. ár. Nefndin kýs sjer 
formann úr sínum flokki og ræður bryggjuvörð, er má vera utannefndar, og sem- 
ur um borgun fyrir störf hans. Formaður kallar nefndina á fund þegar hann 
álítur þess þörf, eða bryggjuvörður krefst þess. Nefndarmenn fá þóknun fyrir 
störf sín í þarfir bryggjunnar eftir reikningi, er sýslunefnd úrskurðar.



Bryggjuvörður skal hafa alla umsjón og eftirlit með bryggjunni, bátaupp- 
sátrinu, tækjum þeim, er hvorutveggja fylgir, allri notkun og nauðsynlegum að- 
gerðum; han skal hegða sjer eftir fyrirmælum reglugjörðar þessarar, og skulu 
allir þeir, er nota bryggjuna, bátauppsátrið, eða tækin, skyldir að hlýða fyrir- 
skipunum hans í því efni. 

3. gr. 

Bátar hafa rjett til þess að leggjast að bryggjunni og nota tæki hennar 
til affermingar og hleðslu í þeirri röð, er þeir koma að henni; þó skulu bátar 
þeir, er flytja póst hafa rjett til þess að leggjast að henni tafarlaust, til að af- 
henda póstinn. 

4. gr. 

Allar skemdir er bryggjan og áhöld hennar verða fyrir af mannavöldum, 
skal bæta að fullu af umráðamanni báts þess, er verið er að afgreiða og skemd- 
irnar hljótast af. 

5. gr. 

Þegar vörur eru fluttar í skip, eða úr, við bryggjuna, er hlutaðeigendum 
heimilt að láta þær liggja á bryggjunni svo sem pláss leyfir alt að 24 klukku- 
stundir, en hlýða skulu þeir fyrirskipunun bryggjuvarðar, og sjá um að vörun- 
um sje hagrætt þannig, að ekki tálmi afnotum bryggjunnar eða tækja hennar, 
og að ekki hvíli of mikill þungi á hverjum hluta bryggjunnar. Þó er bryggju- 
verði heimilt, ef nauðsyn krefur, að krefjast þess að varan sje flutt strax af 
bryggjunni, eða láta flytja hana á kostnað eigenda. 

Bryggjuvörður getur bannað alla ónauðsynlega umferð um bryggjuna. 

6. gr. 

Hver, sem notar bryggjuna, tæki hennar, eða bátanaustið skal greiða fyr- 
ir það til Bryggjusjóðs, sem hjer segir: 

a. Fyrir að renna bát að bryggjunni og festi sig aðeins greiðist kr. 1,00. 
b. Fyrir að leggja bát að bryggjunni 192 klukkustundir eða skemur greiðist frá 

kr. 0,50—2,00 eftir stærð bátsins. 
c. Fyrir að skipa upp úr bát eða fram í hann greiðist kr. 2,00. 
d. Fyrir að setja bát upp eða fram greiðist fyrir smábát kr. 0.75, fyrir 4—6 

mannafar kr. 1,75, fyrir uppskipunarbát af venjulegri stærð kr. 3.00, og fyrir 
vjelbát kr. 5,00. 

e. Fyrir að geyma bát í naustinu greiðist kr. 1,00 um vikuna. 
Með tilliti til þess, hvað Kaupfjelag Húnvetninga og Sláturfjelag Austur- 

Húnvetninga hafa lagt til bátauppsátursins og bryggjutækjanna, skal þeim ekki 
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skylt að greiða nema hálf gjöld fyrir not sin af þeim miðað við aðra notendur 

þeirra, og sömuleiðis skulu þau hafa forgan: jett að bátanaustinu fyrir tvo báta 

er þau mega hafa þar gjaldfrjál: 

Fyrir að ferma báta með skipað hefir verið upp á bryggjuna 

til þess að flytja þær þaðan sjóveg aftur, skal ekki greiða sjerstakt gjald, ef það 

ekki tefur fyrir afgreiðslu skipa. 

  

   

  

í. gr. 

Gjöld þau, er ræðir um í 6. gr. stafl. a.—d. skulu greidd bryggjuverði 

strax og búið er að afgreiða skip það, er flytur eða tekur vörurnar. Um greiðslu 

gjalda þeirra, er getur um í sömu grein stafl. e fer eftir samningi við bryggjuvörð. 

8. gr. 
sm 

Bryggjuvörður skal hafa á hendi innheimtu á öllum tekjum bryggjunnar 

og bátauppsátursins, skulu þær lagðar í sjerstakan sjóð, er nefnist Bryggjusjóður 

og ávaxtist í Sparisjóði Húnavatnssýslu; hann skal gera reikning yfir tekjur og 

gjöld Bryggjusjóðsins og senda hana oddvita sýslunefnda Húnavatnssýslu fyrir 

81. janúar ár hvert. 

9. gr. 

Bryggjusjóður skal vera undir umsjón sýslanefndar Austur-Húnavatnssýslu, 

og skal honum eingöngu varið til umbóta og aðgerðar bryggjunni, tækjum henn- 

ar, eða bátauppsátrinu. 

10. gr. 

Brot móti reglugjörð þessari varða sektum alt að 100 kr., og fer um mál 

útaf þeim sem almenn lögreglumál. Sektirnar renna í Bryggjusjóð. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. nóvember 1917 og skal endurskoðuð fyrir 

1. janúar 1926. 

3 3 

I stjå:inarrådi Islands, 22, september 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson.



    

    

fyrir forðagæslur ís 

Forðagæslumenn 

fyrri á tímabilinu frá vetur 

  

     

sumarmála. 

2. gr 

Nákvæmt ðagæslumenn taka af hlöðum og heytóttum 
í umdæmum sínum og fær nn í forðagæslubækur. Rúmmálið skal talið í 
teningsmetrum. 

    
Alt hey skal Málið verður að vera nákvæmt. 
    Við útreikni vert um úr metrum, þegar lengd, breidd 

eða hæð heyjanna sten netrum 

Å. ger. 
   

Hey og annað fóður skal metið i fordamålum (hvert fordamål eftir mati 
0 sg. Búnaðarritsins, 4. hefti 1914), Forða- 

í forðagæslubókum og skoðunarskýrsl- 

    
málatöluna skal skrifa í fóðurmats 

um í stað mö eftir mati. 

Forðagæslumenn skulu áætla innistöðutíma fóðurfjenaðar og reikna út í 
forðamálum, hvað fjenaðurinn þurfi, til þess að heyið endist samkvæmt áætlun. i 

  

  

Ji 
OSL IE   Í fyrri ferðinni skulu for: 

hvernig hey er í heystæðum, hvort 

laust eða fast, ornað eða grænt. 

á bersvæði og ekki er mál til af í 

nn athuga og rannsaka vandlega, 
smátt eða stórgjört, vel eða illa hirt, 

is skulu þeir mæla ný hey, sem standa 
eslubókum. Skulu þeir svo meta heyið 

ar, þegar búið er að telja fram búpening, 
sem settur er á fóður. Ef þeir álita að vanti fóður, skulu þeir gjöra ákveðnar 
tillögur um, hvað miklu þurfi að bæta við af fóðri eða farga af búpeningi. 

  

     

  

> 
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T. gr. 

Við síðari skoðunina skulu forðagæslumenn athuga vandlega ástand bú- 

penings og meta fóðurbirgðir og haga vitnisburðargjöf eftir því. Komi þá í 

ljós, að fóðurbirgðir og búpeningur sje í því ástandi, að hætta vofi yfir eða sje 

fyrirsjáanleg, ber þeim að gjöra tillögur um nauðsynlegar ráðstafanir til þess að 

afstýra hættunni, ef unt er (sbr. 6. og 10. grein forðagæslulaganna). 

8. gr. 

Milli hinna ákveðnu ferða skulu forðagæslumenn haga eftirlitinu eftir því, 

sem þeim þykir með þurfa og leggja aðaláhersluna á það, að búpeningur manna 

sje vel hirtur og líði ekki af fóðurskorti. Svo skulu þeir og afla sjer áreiðan- 

legra upplýsinga að vorinu um fyrningar og skepnuhöld í umdæmum sinum. Upp- 

lýsingar um skepnuhöld geta þeir krafist af búendum á vorhreppaskilaþingum ár 

hvert eða aflað sjer þeirra með aðstoð skilrikra manna eða eigin rannsókn. Fyrn- 

ingar skulu þeir meta sjálfir eða menn, sem þeir fá til þess. En gæta skulu 

forðagæslumenn þess, að mat á fyrningum sje í samræmi við mat þeirra á heyjum. 

9. gr. 

Eftir hverja skoðun skulu forðagæslumenn færa inn í forðagæslubók sina 

skýrslu um skoðunina. Siðan senda þeir hreppsnefndinni skriflega tilkynningu 

um ástandið í forðagæsluumdæminu, ásamt tillögum sínum. 

10. gr. 

Forðagæslumenn skulu senda sýslumanni skýrslu samhljóða forðagæslu- 

bók í júnímánuði ár hvert. Einnig skulu þeir lesa upp á vorhreppaskilaþingi, 

eða öðrum almennum sveitafundi, alt, sem þeir hafa skráð í forðagæslubókina á 

gæslutimabilinu. 

11. gr. 

Ef búandi er í fóðurþröng og vill ekki fara að ráðum forðagæslumanna, 

og ef fjenaður verður horaður eða fellur úr hor, og er, að áliti forðagæslumanna, 

um að kenna fóðurskorti, hirðuleysi eða harðýðgi þess, sem fjenaðinn hefir undir 

hendi, þá skal forðagæslumaður tafarlaust tilkynna það hreppstjóra.
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12. gr. 94 

ss . . . . 22. sept. 
Komi til frekari aðgjörða forðagæslumanna við starfrækslu en hjer er 

tekið fram, ber að haga þeim eftir ákvæðum forðagæslulaganna. 

13. gr. 

Úr gildi er feld reglugjörð fyrir forðagæslumenn í Norður-Múlasýslu frá 

27. nóvember 1914 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett, samkvæmt lögum um forðagæslu frá 2. 

nóvember 1913, og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Islands, 22 september 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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2 um fjelagsáveitu í Skeiðahreppi. 

' í Skeiðahreppi, aðrar en Álfstaði og 

Imholtshraun í Villingaholtshreppi. 

  

Fjelagssvæðið nær yfir allar ja 

Ósabakka, svo og jarðirnar Skálmholt og 

  

9 ep 2. gr. 

Vatn til áveitu á fjelagssvæðið skal taka úr Þjórsá í Sandlækjarlandi og 

skal leiða það um fjelagssvæðið samkvæmt þeim skurðalínum, sem Jón H. Ísleifs- 

son verkfræðingur hefir dregið á kort yfir áveitusvæðið. Á kostnað fjelagsins 

skal ekki gera aðra skurði nje garða en þá, sem nefndir eru Í áætlun áðurnefnds 

verkfræðings Stýfluumbúning í alla på sl i, svo og nauðsynlegar brýr yfir þá 

á sýslu- og hreppsvegum, skal gera á k elagsi 

   

          

    

    

   

Öllum árlegum kostnaði við áveitun: 

stofnláni, viðhaldskostnaði og kostnaði við 
ins í nóvembermánuði ár hvert á ði 

stærð þess lands, sem vatni má 1 5. Við bá skiftingu kostnað- 

arins skal þó á engri jörð telja ár a en ð/, — þrjá fjórðu — af 

flatarmáli allrar jarðarinnar, þó vatni megi ná yfir meira. Kostnaðinn, samkvæmt 
þeirri niðurjöfnun, greiðir eigandi hverrar jarðar til gjaldkera fjelagsins fyrir 

næstu árslok. 

   

, 

     

aðalfundi fjelagsins 

" annað sinn eftir 

jórnina ár hvert. 

að taka aftur við 

í stjórninni. 

jaldkera; má það 

Á veitufjelaginu stjór 

til þriggja ára. Gengur 1 

hlutkesti og svo eftir röð, 

Stjórnarnefndarmenn má end 

kosningu fyr en eftir jafn 

Stjórnarnefndin velur 

vera sami maður. 
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Formaður heldur reikninga fjelagsins, stýrir fundum þess og bókfærir 
fundargjörðir og aðalreikninga. 

Gjaldkeri hefir á hendi innheim alla fyrir fjelagið og greiðslur, eftir 

ávísunum formanns, ef það er ekki sami maður. 

Stjórnarnefndin í annast um framkvæmd áveitunnar í fyrstu og sjer svo um, 

að öllum mannvirkjum áveitunnar sje ha 

Hún ræður Í 

erindisbrjef og lur 1 

Í nóvembermánuði ár hvert jafnar stjórnarnefndin niður kostnaðinum við 

áveituna það ár, eftir því er í 
Stjórnarnefndin 

  

     X rat 
     

  

með áveitunni, gefur honum 

   starf sitt eftir reikningi, sem liggur 

  

5. gr. 

  

Árlegt eftirlit og umsjón með áveitunni hefir á hendi einn maður, sbr. 4. 
gr. Hann skal vera einvaldur um tilhögun áveitunnar, að öðru en því, sem tekið 
er fram í samþykt þessari. Á hverju vori skal hann byrja að veita á svo fljótt 
sem stjórnarnefnd telur fært og veitir fyrst þar á, sem hann telur mesta þörf 
vatnsins. Skal hann eftir fremsta megni tei ast við að haga svo vatnsleiðslunni, 
að sem jöfnust verði Á eitusvæðið. Enginn má án hans 
vilja eða vitundar stýfa ' látið gera, nje taka stýflur 

úr þeim, eða á nokkurn iti nsleidsluna. 
Hauståveitu skal henni þó eftir ósk 

búenda á þeim jörðum önnur mannvirki, 
sem áveitan mundi vera 

fram eftir hausti fer efti 

Gera skal ð 

þarf eitthvert mannvirki áveitunnar 

    

      

    

   

  

    

    

aðvart um, þegar endurbæta 

6. gr. 

Aðalfund heldur fjelagið í janúarmánuði ár hvert. Á aðalfundi skal lagður 
fram til samþykt: i ir tekju fjelagsins síð- 
astliðið ár; ðendur og rædd 
þau mál sem fjelagið var 

Fundur er 
Atkvæðisrjett hafa 

magn ræður i 

Aukafundi må halda ef fjel: agsstjornin eða helmingur búenda telur þess þörf. 

   

    

" á fjelagssvæðinu er á fundi. 

á öinu. Atkvæda- 

  

     CiLuSvVæ 
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” i. gr. 

95 Brot gegn samþykt þessari varðar sektum 10—200 kr. 

24. sept. Sektirnar renna í sveitarsjóð Skeiðahrepps. 

8. gr. 

Mál, er rísa kunna út af brotum gegn samþykt þessari, skal farið með 

sem almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi, sem samin er og samþykt samkvæmt lögum um vatns- 

veitingar 22. nóvember 1913, staðfestist hjermeð til að öðlast þegar gildi og 

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

Í stjórnarráði Íslands, 24. september 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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Reglugjörð 
fyrir 

útbú Landsbankans á Eskifirði. 

1. gr. 

Samkvæmt lögum um stofnun Landsbanka 18. sept. 1885, 9. gr., sbr. lög 

nr. 28, 22. október 1919, er sett á stofn útbú frá Landsbankanum á Eskifirði. 

2. gr. 

Stjórn og framkvæmd á störfum útbúsins hafa á hendi 2 menn, sem 

stjórn Landsbankans skipar, með 6 mánaða uppsagnarfresti, og eru þeir bókari 

og fjehirðir útbúsins. Hún ákveður, hvor þeirra skuli jafnframt vera framkvæmd- 

arstjóri. Undirskrift þeirra beggja þarf til þess að skuldbinda útbúið. Hún skip- 

ar og, og með 6 mánaða uppsagnarfresti, eftirlitsmann, er skal hafa nákvæmt 

eftirlit með öllum störfum, bókun og reikningsfærslu útbúsins; stjórn þess skal 

hafa, hann í ráðum með sjer, þegar um vandasöm mál eða stórar lánveitingar er 

að ræða. Honum ber að sannreyna, að minsta kosti einu sinni á hverjum árs- 

fjórðungi, að sjóður útbúsins og öll verðskjöl þess sjeu fyrir hendi. 

9 nm 
ð. gr. 5 

Stjórn Landsbankans er yfirstjórn útbúsins og gefur hún starfsmönnum 

þess nákvæmar starfsreglur, sem þeim skal skylt að fara eftir í öllum greinum. 
Skal stjórn útbúsins láta stjórn Landsbankans í tje, eða manni, sem hún kann að 

setja fyrir sína hönd, allar þær skýrslur og upplýsingar, rekstri útbúsins viðkom- 

andi, er heimtaðar verða. 

d. gr. 

Allan kostnað við rekstur útbúsins greiðir Landsbankinn og tekur einnig 

tekjur þær, er útbúið fær. 

5. gr. 

Stjórn útbúsins ákveður, með samþykki stjórnar Landsbankans, vinnutíma 

þess, og skal annast um, að almenningi verði birt, hve nær það er opið til af- 

greiðslu; skulu þá bókari og fjehirðir jafnan vera báðir viðstaddir. 

6. gr. 

Útbúið skal hafa tvær peningahirslur. Aðalhirslan skal vera svo gjör, 

að henni verði ekki lokið upp nema með tveim lyklum, sem ekki eru eins. Hefir 
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bókari annan lykilinn að henni, en fjehirðir hinn. Þegar eitthvað er tekið út úr 

aðalhirslunni, skal rita það í bók og fjehirðir kvitta fyrir, en bókari kvitta fyrir 

þá er í hana er látið. 

  

   
   

'eymir í það fje, sem hann vw Fjehirdi skal fengin önnur fjárhirsla, er hann x 

2 klana að henni. Að jafn- 

ge 
hefir til daglegra þarfa útbúsins, ” hann einn lyl 

aði skal eigi geyma í henni meira fje en 5000 kr. 

  

8. gr. 

Öll áríðandi skjöl og bækur skulu bókari og fjehirðir láta inn í eldtrygga . 2 d UN ð 

skápa, þegar störfum er lokið dag hvern. 

9. gr. 

Bókari og fjehirðir útkljá í sameiningu þau mál, sem varða útbúið; greini 

þá á, skal eftirlitsmaðu I; og ræður þá úrslitum atkvæði fram- 

kvæmdarstjóra, ef eftirlitsmaðurinn vei Í san En þá-skal þegar 
tilkynna stjórn Landsbankans úrslitin og 

   

  

HA adrir 
AGQGUI 

  

   

  

10. gr. 

Starfsmenn útbúsins skulu vinna stjórn Landsbankans eið að því, að þeir 
með árvekni og samviskusemi skuli gegna störfum þeim, sem þeim eru falin, og 

ekki gjöra neinum óviðkomundi kunnugt um málefni útbúsins, nje segja frá -við- 
skiftum einstakra manna við það. 

  

il. gr. 

Utbúið veitir bráðabirgðalán gegn try 

þó má í einstökum tilfellum veita lán 
ur mæla með því, þó svo að lánsu 

samans fari eigi fram úr Í gi vi 

4 

og
 gging i fasteign med fyrsta vedrjetti; 

o veðrjetti, ef sjerstakar ástæð- 

með fyrsta og öðrum veðrjetti til 

  

     

Til þess að geta fengið lán úr útbúinu gegn fasteignarveði, þarf öll hin 
sömu skjöl og skilríki, sem tilgreind eru í 12. gr. endurskoðaðrar reglugjörðar 

fyrir Landsbankann 18. október 1911. 

13. gr. 
lá . # os er 4 , xx . 3 . e 

Utbúið lánar fje gegn sjálfskuldarábyrgð tveggja eða fleiri mánna, er 

stjórn þess álítur fullnægjandi; þó skal leitað samþykkis stjórnar Landsbankans, 
þegar um stórlán er að ræða.



     

      

      

lá. gr 

Utbúið Ober verðbrjefum og öðr- 

um slíkum v V må og lån gegn vå- 

trygdum verslunarv örum, sem eru g dar undir lás og innsigli útbúsins. 

15. bl 

ið v i- of j laga ar þau skilríki 

eru fyrir hendi, reglugjörðar Lands- 

bankans, þó ska ns Í ri lafa veitt samþykki til lán- 
veitingarinnar. 

Útbúið 1 kaupir og selur víxla o; inir, hvort sem greiðslustaður þeirra 

er hjer á landi eða erlendis, útlenda og þjóðbankaseðla og auðseld arð- 

berandi verðbrjef. Einnig tekur það að sjer innheimtu víxla og ávísana, 

        

Utbúið 

vaxtamiða þeirra, sem fallnir eru í g} 

    jef veðdeildarinnar, og innleysir 

i Bankavaxtabrjef, sem dregin hafa 

verið út til innlausnar og eru fallin I g va, skal útbúið jafnan innleysa ann- 

aðhvort með peningum, eða ávísun á Landsbankann. 

      

    

Eftir því sem tök eru á, sl 

seðla og fyrir aðra gjaldgenga peninga. 

    

etur greitt hana til út- 

Utbúið útvegar með 
Hver sá, er skuld á 

búsins, fær hann þá bráðabirgðar 

fyrstu ferð frá Landsbankanum 

   " uppbæðini 
ir uppha æðin ni. 

    

Utbúið lánar ekl 3 
árs vexti fyrirfram af lánum þeim, 

      

   

  

Útbúið lánar aldrei út 

út á húsveð í kaupstöðum og 

(sbr. 11. gr.). 
Út á húseignir lánar útb aðeins, að þær sjeu vátrygðar í ábyrgð. 

arfjelagi, er stjórn Landsbankans tekur gilt og hefir umboðsmann á Eskifirði. 

neira en helming virðingarverðs og 

1 eigi meira en */, virðingarverðs oO 

    

191% 

96 
1. okt.



1917 

96 
1. okt. 

236 

22.?gr. 

Þeir er vilja fá lán úr útbúinu, skulu beiðast þess brjeflega og geta þeir 

fengið eyðublöð undir slík brjef ókeypis hjá því. Aðeins munnlegt svar er gefið 

upp á slíka beiðni, og getur enginn, er synjað er um lán, heimtað að honum sje 

gjörð grein fyrir hverjar ástæður sjeu til synjunarinnar. 

23. gr. 

Sjerhver skuldunautur útbúsins má greiða lán það, er hann hefir fengið, 

alt eða nokkurn hluta þess, áður en gjalddagi sá, er ákveðinn er Í skuldabrjefinu, 

er kominn, og fær hann þá endurgoldiun tiltölulegan hluta vaxta þeirra, er hann 

hefur fyrirfram greitt af upphæð þeirri, sem hann greiðir fyrir rjettan gjalddaga, 

en þó eigi hærri vexti en útbúið á þeim tíma greiðir af sparisjóðsinnlögum, og 

því aðeins, að vaxtaupphæðin nemi meiru en 3 kr. 

24. gr. 

Lån gegn fasteign, handvedi eða sjálfskuldarábyrgð veitist eigi til lengri 
tíma en til eins árs í senn. 

25. gr. 

Hvorki stjórnendur nje aðrir starfsmenn útbúsins mega sjálfir taka lán 
úr útbúinu, ábyrgjast lán úr því, nje vera umboðsmenn annara við lántöku 
úr þvi. 

26. gr. 

Stjórn Landsbankans ákveður hvernig hagað er bókun og reikningsfærslu 
útbúsins, þannig, að jafnan er auðvelt að kynna sjer fjárhag þess. 

27. gr. 

Útbúið tekur á móti fje í hlaupareikning, en um vexti af því fer eftir 
samningi við stjórn þess. 

28. gr. 

Sá er fje leggur í hlaupareikning, getur, ef hann óskar, fengið sjerstaka 

viðskiftabók, er stjórn útbúsins löggildir, og greiðir hann 1 kr. fyrir hana. Hann 
getur ráðstafað fje því, er hann á í hlaupareikningi, eins og hann vill, hvort 

heldur tekið það út sjálfur eða ávísað öðrum, þótt viðskiftabók sje eigi sýnd í 

hvert skifti, en færa skal greiðsluna í viðskiftabókina, þegar komið er með hana 

í útbúið í næsta skifti á eftir; skulu þá bókari og fjehirðir rita nöfn sín við 

greiðsluna og er það full sönnun fyrir henni.
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29. gr. 

Sá sem vill hefja fje eða ávísa öðrum fje úr hlaupareikningi, án þess að 

viðskiftabók sje sýnd, skal nota til þess ávísanaeyðublöð, sem útbúið lætur 

mönnum Í tje í þessu skyni. Skyldi fram koma fölsk hlaupareikningsávísun eða 

framsal, ber útbúið enga ábyrgð á skaða þeim, sem innstæðueigandi kann að líða 

við það. Hið sama gildir þótt handhafi viðskiftabókar fái útborgað fje úr henni 
án lögheimildar. 

30. gr. 

Í ávísunum, sem gefnar. eru út á innstæðu í hlaupareikningi, verður upp- 

hæðin að vera tilgreind í tölustöfum og bókstöfum. Sje krónuupphæðin tilgreind 
öðruvísi með tölustöfum en með bókstöfum, er útbúið ábyrgðarlaust, hvora upp- 
hæðina sem það borgar. ' 

31. gr. 

Heimilt er hverjum að sjá hlaupareikning sinn í útbúinu, svo og um- 
boðsmanni hans, en óviðkomandi mönnum verða eigi gefnar neinar upplýsingar 
um hann. 

32. gr. 

Útbúið tekur fje til ávöxtunar með sparisjóðskjörum, minst 1 kr. í senn. 

En þó er það eigi skylt til að taka á móti stórfje til ávöxtunar, þegar stjórn 

þess álítur það óhagnað fyrir útbúið. 

33. gr. 

Þegar innstæðan nemur 5 krónum, reiknast vextir af henni frá næsta 
degi eftir að fjeð er lagt inn, þó eigi í minni pörtum en heilum aurum. Vextir 
reiknast til 31. desbr. ár hvert, og leggjast þá þegar við höfuðstólinn. Af upp- 

hæðum, er nema 500 kr. eða þar yfir, er útbúið eigi skylt að greiða vexti, þegar 

upphæðir þessar standa inni skemur en 2 mánuði. 

34. gr. 

Af fje því sem útbúið ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, 

er menn óska eftir án uppsagnarfrests, þegar útbússtjórnin sjer sjer það fært, 

en heimta má að upphæðum frá 300—800 kr. sje sagt upp með viku fyrirvara 

og upphæðum þar yfir með 3ja mánaða fresti. Án 3ja mánaða uppsagnarfresta 

er útbúinu eigi skylt að borga meira en 1000 kr. á mánuði hverjum úr sömu 
viðskiftabók. 

35. gr. 

Þeim, er í fyrsta sinn leggur fje inn með sparisjóðskjörum, er fengin við. 
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skiftabók, sem hann greiðir 25 aura fyrir. Útbússtjórnin ákveður hvort sú borg- 

un er tekin fyrirfram eða þegar bókin er útskrifuð eða ónýtt. 

Í hvert skifti sem fje er lagt inn eða tekið út úr sparisjóði skal það um 

leið vera ritað í viðskiftabókina. Þó má í sjerstökum tilfellum taka við fje, án 

þess að bókin sje sýnd, gegn kvittun bókara og gjaldkera, 
Heimilt er að stof sjer a deild við isjóðinn þar sem taka má 

við innlögum og ávísa å i ö viðskiftabókin sje sýnd. Skulu 

slík innlög og útborganir færast a þegar hún er næst sýnd í út- 

búinu. Viðskiftabækur við þá deild skulu nilega bera með sjer, að gefa megi 

út ávísanir á innstæðuna. 
Fyrir innlögu 

bókina, og er það full 

Það er eigi á 

löglega heimild frá eiganda henn: 
hljóðar um eða eitthvað af því. 

innstæðu, ef fram kynnu að koma. 

Vexti skal innfæra í viðskiftabækurnar þegar þær í fyrsta skifti eftir 14 

janúar ár hvert eru sýndar í útbúinu. Útbússtjórnin löggildir viðskiftabækurnar. 

  

         
   

      
   

    

   
unum r bókari og gjaldkeri í viðskifta- 

  

það, er viðskiftabókin 

vísanir á sparisjóðs- 

        

    

Glatist viðskiftabók, ber 

annast um að handhafa hennar 

september 1885. Kostnaðinn grei 

snúa sjer til útbússtjórnarinnar, er 

fat samkvæmi 10. gr. bankalaga 18. 

, 
Útbússtjórninni er heimilt að segja lausu fje, sem er á vöxtum í útbúinu 

með sparisjóðskjörum, með 12 vikna fresti. Skal annaðhvort rita uppsögnina í 

viðskiftabókina eða gefa út auglýsing um hana, er sje birt í því blaði í Reykja- 

vík, er stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar i; svo og einnig Í blaði, er út 

kemur á Austurlandi. 

Eftir gjalddaga eru e 

Þa
 

ds
 

    

     æ ir af bvi sem upp er sagt. 

e nje tekur út í 15 ár sam- 

" þá með auglýsingu, er birta 

36 rað á eigenda að 

er viðskiftabók 

Ef eigandi innstæðufjár hvorki leggur í 
fleytt, verður hætt að 1 vexti af 

skal með missi 

hirða fjeð. Gefi 

hans ógild, en fj e tbusi tjorn Landsbank- 

ans, ef rjettur eigandi >» fram innan b åra, láta greiða honum fjed ad 

meira eða minna leyti, ef ráðherra 1 leyfir. 
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39. gr. 96 
sku E . , . - 1. okt. 

Utbússtjórnin ákveður með samþykki Landsbankans, hve háa vexti skuli 
greiða af innlögðu fje með sparisjóðskjörum. Bf stjórn Landsbankans ákveður 

lækkun á sparisjóðsvöxtum, skal birta breytinguna í blaði því í Reykjavík, er 

flytur stjórnarvaldaauglýsingar, og að minsta kosti í einhverju öðru blaði þar og 

í blaði, er út kemur á Austurlandi. Skal vaxtalækkunin ganga í gildi á þeim 
tíma, er stjórn Landsbankans ákveður. 

40. gr. 

Mönnum verða eigi gefnar upplýsingar um inneign annara í sparisjóði. 

41. gr. 

Sá, er tekið hefir alt út úr viðskiftabók sinni, eða hún er útskrifuð, skal 
skila henni í útbúið, og sje hún útskrifuð, fær hann aðra bók ókeypis, ef hann 
vill halda viðskiftunum áfram. 

Í stjórnarráði Íslands, 1. október 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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Reglugjörð 
um sölu og útflutning saltkjöts. 

Samkvæmt lögum 1. febrúar 1917, um heimild fyrir landsstjórnina til 

ýmsra ráðstana útaf Norðurálfuófriðnum, eru hjermeð sett eftirfarandi ákvæði. 

1. gr. 

Landsstjórnin skipar kjöfsölunefnd til að annast um alla sölu saltkjöts til 

útlanda, svo og innanlandssölu eftir því sem reglugjörð þess mælir fyrir. Skal 

nefnd þessi hafa skrifstofu í Reykjavík, sem allir þeir hafa aðgang að, er nefnd- 

in hefir samband og viðskifti við samkvæmt stöðu sinni. 

2. gr. 

Bannað er að selja saltkjöt til útlanda á annan hátt en með milligöngu 

kjötsölunefndar. Skulu allir kaupmenn og kaupfjelög, er vilja selja saltkjöt, svo 

fljótt sem auðið er, og eigi síðar en 31. þ. m., hafa tilkynt kjötsölunefndinni hve 

mikið kjöt óskast selt og tilgreina nákvæmlega kjötflokka og tegundir. Þau sölu- 

tilboð, sem kunna að berast nefndinni eftir þann tíma, verða ekki tekin til greina. 

3. gr. 

Kjötsölunefndin semur við kaupendur um útflutningsstaði og gjörir fyrir- 

skipanir um þá kjötflutninga með ströndum fram, sem nauðsynlegir eru. Seljend- 

ur bera sjálfir kostnað við kjötflutninga með ströndum fram frá þeim höfnum, 

sem kaupendur fást ekki til að kaupa það á. 

4. gr. 

Ef bæja- og sveitastjórnir óska að fá keypt saltkjöt, geta þær snúið sjer 

til kjötsölunefndar með pantanir fyrir 31 þ. m. Skal hún afgreiða þær pantanir, 

þegar nægilegt kjötmagn er fengið umfram það, er þarfnast til að fullnægja 

væntanlegum sölusamningum við Norðurlönd. Það kjöt, sem nefndin þá kann að 

hafa óráðstafað, selst Bretum. 

5. gr. 

Að lokinni sölu kjötsins, skal nefndin gjöra jafnaðarverðreikning yfir alt 

kjötið, þó með hæfilegum verðmun eftir flokkum og gæðum vörunnar. Skal senda 

hverjum seljanda sölureikning, svo fljótt sem unt er, og greiða honum reiknings- 

upphæðina, |
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gs |. ; , 3. okt. Brot á móti reglugjörð þessari varða sektum alt að 10,000 krónum og fer okt 

um mál útaf þeim sem um almenn lögreglumál. 

T. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 

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

I stjórnar ráði Íslands, 3. október 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson. 

  

Erindisbrjef a ok 
fyrir kjötsölunefndina. 

1. gr. 

Kjötsölunefndin skal hafa skrifstofu i Reykjavik. Að henni eiga aðgang 
allir þeir, sem nefndin hefir samband og viðskifti við samkvæmt stöðu sinni. 

Verkefni kjötsölunefndarinnar er að annast um alla kjötsölu landsins til út- 
landa, svo og innanlandssölu eftir því sem erindisbrjef þetta mælir fyrir, gjöra 
sölutilboð og sölusamninga, annast innheimtu kjötandvirðisins og sjá um greiðslur 
til seljendanna. Skal hún kosta kapps um að ná sem hagfeldustum sölusamning- 
um og greiða fyrir því eftir megni að seljendur fái andvirði kjötsins sem fyrst 
greitt, og á þann hátt sem þeim best hentar.
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3. gr. 

Kjötsölunefndin semur við kaupendur um útflutningsstaði og gjörir fyrir. 

skipanir um þá kjötflutninga með ströndum fram, sem nauðsynlegir eru. Skal 

hún haga þeim flutningum þannig, að seljendum verði sem kosnaðarminst. 

4. gr. 

Kjötsölunefndin skal, svo fljótt sem auðið er, semja um sölu á kjöti því, 
sem heimild er fengin fyrir að flytja til Noregs. Jafnframt skal hún safna kjöt- 

framboðum innanlands og veita móttöku kjötpöntunum bæja- og sveitafjelaga. 

Kjötframboð og kjötpantanir skulu vera komin til nefndarinnar fyrir október- 

mánaðarlok, og má hún ekki taka til greina það, er henni síðar kann að verða 

tilkynt um það efni. 

5. gr. 

Eftir að salan til útlanda hefir farið fram, og nefndinni er orðið kunnugt, 

hve mikið kjöt bæja- og sveitastjórnir vilja kaupa, skal hún selja Bretum eftir- 

stöðvar þess, sem henni hefir verið falið að koma í verð. Þó er henni heimilt 

að fresta þeirri sölu, ef líkur eru fyrir að leyfi fáist til frekari útflutnings til 

Norðurlanda. 

6. gr. 

Þegar sölunni er lokið skal nefndin gjöra jafnaðarverðreikning yfir alt 

kjötið, þó með hæfilegum verðmun eftir flokkum og gæðum vörunnar. Skal svo 

fljótt sem unt er senda hverjum seljanda sölureikning og greiða upphæð hans. 

T. gr. 

Heimilt er kjötsölunefndinni að taka sjer aðstoð þá, sem nauðsynleg er 

við starf hennar. Laun nefndarinnar og aðstoðarmanna hennar, svo og annar 

útborgaður kosinaður, dregst frá heildarandvirði kjötsins, áður en verðskiftingin 

er gjörð. 

8. gr. 

Verði ágreiningur milli nefndarmanna í starfi þeirra, ber þeim að snúa 

sjer til stjórnarráðsins, er þá úrskurðar um ágreiningsatriðin. 

stjórnarráði Íslands 8. október 1917. þ
a
 

Jón Hermannsson:



243 

Reglugjör
ð 

um verðlagsnefnd og verðlag á vörum. 

Samkvæmt lögum nr. 10, 8. september 1915, um heimild fyrir ráðherra 

Íslands til að skipa nefnd til að ákveða verðlag á vörum, og laga nr. 7, 8. febr- 

úar 1917, um viðauka við þau lög, er eftirfarandi reglugjörð sett til fram- 
kvæmdar laganna. 

1. gr. 

Nefndin hefir fult vald til að ákveða hámark söluverðs um land alt á 
innlendri og útlendri nauðsynjavöru, svo og hverri þeirri vöru, er ástæða þykir 

til. Nefndin ákveður sjálf, hvað sje nauðsynjavara. 

2. gr. 

Til þess að geta ákveðið sanngjarnt verðlag, hefir nefndin vald til þess 

að heimta upplýsingar, bæði frá opinberum stofnunum, embættis- og sýslunar- 

mönnum, svo og einstökum mönnum, um innkaupsverð og útsöluverð vöru á 

hverjum stað, og um öll þau atriði, sem geta haft þýðing í þessu efni. Ennfrem- 

ur hefir nefndin heimild til að krefjast upplýsinga um vörumagn á hverjum stað, 

í hverju hlutfalli það standi við venjulegar birgðir, og hve lengi það muni endast 

eftir fyrri ára reynslu. 

3. gr. 

Öllum lögreglustjórum skal skylt að gjöra verðlagsnefnd tafarlaust að- 

vart, hvenær sem einhver nauðsynjavara hækkar í verði um 20%, og eins þó 
um minni hækkun sje að ræða, ef þeim virðist sem hækkunin sje eða kunni að 

vera ástæðulaus. 

Þeim skal og skylt að grenslast vandlega eftir innkaupsverði kaupmanna, 

bæði stórsala og smásala, svo og verslunarfjelaga, á útlendum vörum, hvenær 

sem verðlagsnefnd æskir þess, og senda henni þá sem fljótast, simleiðis ef þess 

er krafist, skýrslu um innkaupsverð og söluverð á þeim vörum, sem um er 

spurt. Skulu þeir þá jafnframt gjöra tillögu til verðlagsnefndar um hámark 

söluverðs á vörunni, ef þeim að rannsókn sinni lokinni virðist verðið óhæfi- 
lega hátt. 

4 gr. 

Hallærisnefndir þær, sem starfa samkvæmt reglugjörðum nr. 17 og 18 fr á 
21. og 26. apríl 1917, skulu að sinni hálfu hafa nákvæmt eftirlit á söluverði á 
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99 þeim nauðsynjavörum, sem þeim er eða verður falið að sjá um, og skulu þeir þá 
15. okt. sinnis gjöra verðlagsnefnd aðvart strax í stað, ef þeim virðist einhver af þeim 

vörum vera seld óhætilega háu verði, og láta fylgja tillögur sínar um hámarks- 

verð, ef þurfa þykir. 

5. gr. 

Öllum kaupmönnum, jafnt stórkaupmönnum (umboðssölum, heildsölum) 

sem smákaupmönnum, svo og öllum verslunarfjelögum, er skylt að láta tafar- 

laust í tje allar upplýsingar um innkaupsverð á vörum, sem þeir hafa til sölu, 

ef þess er krafist af verðlagsnefnd eða lögreglustjórum fyrir hennar hönd. En 
innkaupsverð merkir hjer það verð, sem varan stendur kaupmanninum í, þegar 

hún er komin til hans á sölustaðinn. 

6. gr. 

Nú álítur nefndin að fengnum upplýsingum og eftir sjerstaklega að hafa 

leitað álits og umsagnar seljanda, ef henni þykir við þurfa, að verðlag á ein- 

hverri nauðsynjavöru sje of hátt á einhverjum stað, og skal hún þá ákveða há- 

mark útsöluverðs, en auðvitað er öllum heimilt að selja vöruna ódýrara verði. 

Fáist eigi þær upplýsingar, sem nefndin hefir heimtað, eða komi þær 

ekki í tæka tíð, ákveður hún verðið eftir þeim gögnum sem fyrir liggja. 

rr 
1. gr. 

Um aðra vöru en nauðsynjavöru, tekur nefndin enga ákvörðun, nema 

henni hafi borist kæra frá nafngreindum manni um að hún sje of hátt seld á 

einhverjum stað. Nefndin leitar þá álits og umsagnar á þann hátt sem fyr um 

getur, og allra nauðsynlegra upplýsinga og ákveður síðan hvort ástæða sje til að 

ákveða nýtt verðlag eða ekki. 

8. gr. 

Verðlag það, sem þannig er ákveðið, stendur þangað til því er breytt af 

nefndinni, annaðhvort af sjálfsdáðum eða að fengnum nýjum upplýsingum frá 

seljendum eða öðrum. Svo fellur það og úr gildi, jafnskjótt sem nefndin hættir 

að starfa. 

9. gr. 

Lögreglustjórar skulu hafa nákvæmar gætur á því, að seljendur haldi 

vandlega öll ákvæði verðlagsneindar um hámark útsöluverðs á nauðsynjavörum. 

Bæjarstjórnum og sveitarstjórnum skal og skylt að hafa gát á þeim vör- 

um, sem hámarksverð er á, og gera lögreglustjóra aðvart, ef vörurnar eru seldar 

hærra verði.
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10. gr. 99 

Nú er seljandi eða kærandi óánægður með það verðlag, sem nefndin hefir 15. okt, 

sett, og má þá áfrýja ákvörðun nefndarinnar til stjórnarráðsins, sem leggur 
fullnaðarúrskurð á málið. 

11. gr. 

Þá er nefndin hefir ákveðið verðlag á einhverri vörutegund, tilkynnir 

stjórnarráðið það hlutaðeigandi lögreglustjóra, er aftur birtir það almenningi á 

þann hátt, er tíðkast á hverjum stað að birta opinberar auglýsingar. Ákvörðun 
um verðlag gildir frá þeim degi, er hún er birt á hverjum stað. 

12. gr. 

Brot gegn 5.—-8. gr. í reglugjörð þessari varða sektum frá 50—2000 kr. 
og skulu mál útaf slíkum brotum rekin sem almenn lögreglumál. 

Ef menn gefa ranga skýrslu um þau atriði, er að framan greinir, fer um 
slík brot eftir ákvæðum hinna almennu hegningalaga. 

Auk þess má búast við, að stjórnin noti heimild þá, er henni er veitt 

með 3. gr. laga nr. 5, 1. febrúar 1917 til að taka eignarnámi vöru þá, er seld 
er dýrara en nefndin hefir ákveðið. 

13. gr. 

Verði ágreiningur um skilning á reglugjörð þessari, sker stjórnarráðið 
úr honum. 

14. gr. 

Nefndin hefir starfa þenna með höndum þangað til stjórnarráðið aftur- 
kallar umboð það og vald, sem nefndinni er falið samkvæmt þessari reglugjörð. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi, og er þar með úr gildi feld reglugjörð 
30. desember 1915, um framkvæmd laga nr. 10, 8. september 1915 og bráðabirgða- 

laga, um viðauka við þau lög, 30. desember 1915. 

Í stjórnarráði Islands, 15. október 1917. 

Sigurður Jónsson. 
  

Jón Hermannsson.
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Hafnarreglugjörð 
fyrir 

Reykjavíkurkavpstað. 

I. KAFLI. 

Takmårk hafnarinnar. 

1. gr. 

Hin löggilta höfn Reykjavíkurkaupstaðar nær yfir skipalægi fyrir innan 

eyjar þær, er að höfninni liggja, og takmarkast landmegin af strandlengjunni frá 

takmörkum lögsagnarumdæmis kaupstaðarins að vestan, að Elliðaárósum. Skjól- 

garðar þeir, er liggja frá Örfirisey og Battaríinu, eru takmörk milli ytri og innri 

hafnarinnar. 

IL. KAFLI. 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 

Bæjarstjórn Reykjavíkur hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna undir yfir- 

umsjón stjórnarráðs Íslands. 

Hafnarnefndin hefir á hendi framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfn- 

inni, sjer um viðhald og umbætur á höfninni, stýrir öllum framkvæmdum, er þar 

að lúta, og annast fjárhald hafnarinnar og reikningsskil fyrir hönd bæjarstjórnar. 

ð. gr. 

Daglegar framkvæmdir og eftirlit annast hafnarstjóri undir umsjón hafn- 

arnefndar. Bæjarstjórnin skipar hafnarstjóra eftir tillögum hafnarnefndar og set- 

ur honum erindisbrjef. "Til aðstoðar stjóra skulu vera svo margir starfs- 

menn, sem þurfa þykir. Bæjarstjórnin ar fasta starfsmenn eltir tillögu hafn- 

arnefndar, en hafnarnefndin getur sagt þeim upp, eða vikið þeim frá, án þess að 

til þurfi að koma samþykki bæjarstjórnar. 
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III. KAFLI. 

Um almenna reglu. 

4. gr. 

Hafnarstjóri sjer um að gætt sje reglu á höfninni og á landi hennar. Er 

öllum skylt að hlýða boði hans og banni eða þess eða þeirra, er hann setur til 

að gæta reglu. Starfsmenn hafnarinnar skulu hafa einkennisbúning þegar þeir 

eru að starfi við höfnina. Þyki einhverjum sjer órjettur ger af lægri starfsmönn- 

um hafnarinnar, getur hann kært það fyrir hafnarstjóra, en skipun starfsmanns. 

ins ber jafnan að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu sýna þeim kurteisi, er þeir skifta við. 

5. gr. 

Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafn- 

arinnar, ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu skipa eða öðrum störfum, 

sem þar er framin. 

6. gr. 

Böð í höfninni eru bönnuð nema með leyfi hafnarstjóra. Öll veiði með 

skotum er bönnuð á höfninni. Bannað er að hleypa af skotvopnum og skjóta 

flugeldum á innri höfninni eða á landi hennar. 

T. gr. 

Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfn- 

inni. — Í skipum, sem Íytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós nema í 

eldavjel skipsins og lögboðnum ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bannaðar í skip- 

inu og á því svæði, sem unnið er að fermingu þess eða affermingu. — Bannað 

er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu og annað slíkt, sem eldhætta getur stafað af, í 

skipum á höfninni, svo og á landi hafnarinnar, nema með leyfi hafnarstjóra. 

8. gr. 

Á landi hafnarinnar má ekki smíða ný skip nje þjetta eldri skip eða 
gjöra við þau á annan hátt, nema með leyfi hafnárstjóra og með þeim skilmál- 
um, sem hann ákveður. Bannað er að leggja skipum upp í hafnarfjöruna, nema 

með leyfi hafnarstjóra. 

Ekki má kasta í höfnina kjölfestu, ösku, dauðum fiski, matarleifum, fisk- 

úrgangi nje öðru slíku. Skal það flutt þangað, sem hafnarstjóri vísar til, 
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IV. KAFLI. 

Um komu skipa og legu þeirra á höfninni. 

10. gr. 

Sjerhver skipstjóri, er kemur við á höfninni á skipi sínu, á sjálfur, svo 

og skipshöfnin, að kynna sjer ákvæði reglugjörðar þessarar, sem liggur til sýnis 
á hafnarskrifstofunni. Þar geta skipstjórar á skipum þeim, er til hafnar koma, 

fengið hæfilega mörg eintök af reglugjörðinni. Eintak af reglugjörðinni á að vera 

í hverju skipi meðan það liggur í höfninni. Hafnarstjóri sjer um að jafnan sje 

til á hafnarskrifstofunni nægilegt upplag af reglugjörðinni á tungumálum þeim, 

sem hafnarnefnd ákveður. 

11. gr. 

Í sjerhverju skipi eða fari (að undanskildum skipum eða förum, sem hafa 
leyfi hafnarstjóra til að liggja mannlaus í lægi á höfninni) skal jafnan vera einn 

maður að minsta kosti, er tekið geti á móti skipunum starfsmanna hafnarinnar 

og framkvæmt þær, hvort heldur á að færa skipið eða gera eitthvað annað sam- 

kvæmt reglugjörð þessari. 

12. gr. 

Hafnarstjóri getur krafist þess, að sjerhvert skip, er liggur við festar á 

ytri höfninni, verði flutt, ef það að áliti hans tálmar umferð inn í innri höfnina, 

eða úr henni. 

Færist hlutaðeigandi undan að flytja skipið, eða dragist flutningur þess 
fram yfir þann tíma, er hafnarstjóri hefir til tekið og fyrir skipað, er honum 

heimilt að láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð hlutaðeiganda. 

13. gr. 

Ekki má vera að fiskveiðum á ytri höfninni ef hafnarstjóri telur að það 
geti hamlað umferð um höfnina. Í innri höfninni má alls eigi fást við fiskveið- 

ar nema með leyfi hafnarstjóra. Beitutaka og seglfestutaka og annað slíkt er 
bannað í ytri og innri höfninni, nema með leyfi hafnarstjóra. 

14. gr. 

Þegar skip kemur í höfnina, skal skipstjóri tafarlaust snúa sjer til hafn- 

arskrifstofunnar, sem segir honum hvar skip hans megi liggja. 
Ekkert skip, sem er stærra en 30 smálestir brúttó má fara inn í innri 

höfnina án leiðsögumanns, sem hafnarstjóri lætur skipinu í tje. Hafnarstjóri get- 

ur veitt undanþágu undan ákvæði þessu skipum, sem heima eiga í Reykjavík eða 

sigla í föstum farleiðum milli Reykjavíkur og annara staða.
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Þegar búið er að leggja skipi við festar, má ekki flytja það þaðan aftur 

án leyfis hafnarstjóra, en skyldur er skipstjóri að flytja skipið, ef hafnarstjóri 

skipar svo fyrir, og það enda þótt byrjað sje að ferma eða afferma skipið, en þá 
á skipstjóri öðrum fremur heimting á að sjer verði vísað á stað, þar sem ferm- 

ingu eða affermingu verður haldið áfram. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu skipa í innri höfninni, skal jafn- 

an skylt að flytja skipið á ytri höfnina, er hafnarstjóri krefst þess. 

15. gr. 

Ekkert skip má liggja við taug (varp) á innri höfninni nema með sjer- 

stöku leyfi hafnarstjóra. Eigi má heldur teppa umferð með taugum, strengjum 

eða köðlum, nema hafnarstjóri telji nauðsynlegt. Sjerhvert skip, sem ekki er 
bundið við bryggju eða bólvirki, skal hafa fyrirskipuð ljós uppi á fyrirskipuðum 

ljóstíma. 

16 gr. 

Skip, sem koma inn í höfnina, skulu hafa að minsta kosti eitt akkeri til- 

búið í festarauga, og eigi skipið að leggjast að bryggju eða bólvirki, skal hliðar- 

bátum, botnvörpuhlerum og þess háttar tækjum sveiflað inn fyrir borðstokkinn, 
brandar dregnir inn og rám snúið. 

17. gr. 

Eigi má festa skipum við bólvirki eða bryggjur, nema við festarhring- 

ana, eða við festarstólpa að að tilvisun hafnarstjóra. — Sjeu landfestar úr járni, 

skulu þær vera klæddar þar sem þær hvíla á bólvirkinu eða bryggjunni. Festum 

skal þannig komið fyrir, að þær hindri sem minst umferð á bryggjunni eða ból- 

virkinu. Þyki hafnarstjóra þessa ekki nægilega gætt, getur hann krafist að bætt 

sje úr því tafarlaust. 

Skylt er að hafa hlífikefii miili skips og oo virkis eða bryggju, ef hafn- 

arstjóri krefst þess. 

18. gr. 

Ekki má krækja hökum í bryggjur eða bólvirki. Ekki mega gufuskip 
hleypa vatni á bryggju eða Þbólvirki, hvorki við þvott á þilfari, nje heldur er 
þau hleypa burt gufuvatni, eða á annan hátt, heldur skulu þau girða svo fyrir 

með seglum og hlifidúkum, að vatnið fari beint í höfnina, en komist eigi á bryggj- 
una eða bólvirkið. 

19. gr. 

Gufuskip og önnur vjelarskip mega ekki láta vjelarnar ganga af svo 

miklu afli, að öðrum skipum eða hafnarvirkjunum stafi hætta af því. Skip, 

sem liggja við bólvirki eða bryggju, skulu draga skutinn frá áður en vjelin tek- 
ur til starfa. 

1917 
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20. gr. 

Ef skip lendir á grynningum eða sekkur þar, sem það að åliti hafnar- 

stjóra tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið 

er. Verði dráttur á því, má hafnarstjóri láta færa skipið burt á kostnað eigand- 

ans og er honum heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauð- 

syn krefur. 

V. KAFLI. 

Um fermingu og affermingu skipa. 

21. gr. 

Þegar hafnarstjóri hefir ákveðið hvar skip skuli fermt eða affermt, skal 

verkið hafið í síðasta lagi innan sólarhrings. Verkinu skal haldið áfram alla 

virka daga, ef veður leyfir, uns því er lokið. Ef hlje verður á að nauðsynja- 

lausu, eða sje verkinu ekki lokið innan hæfilegs tíma, ber skipinu að víkja fyrir 

öðrum skipum, ef hafnarstjóri krefst þess. 

22. gr. 

Ef nauðsyn ber til að skipum, sem ferma eða afferma við bryggju eða 

bólvirki, sje lagt hverju við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, 

sem utar liggja, yfir þilför hinna á bjálkabrúm. Svo er og skipshöfn og farþegum 

þeirra skipanna, sem utar liggja, heimil nauðsynleg umferð um þilför þeirra skip- 

anna, er nær liggja. 

23. gr. 

Aður en kjölfesta er flutt á skip eða af skipi, skal hafnarstjóra gjört við- 

vart. Ákveður hann hvar það skuli fara fram. 

Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru slíku, er 
skylt að hafa nægilega sterka hlífidúka milli skipsins og bólvirkisins, bryggjunn- 

ar eða bátanna, svo að ekkert falli fyrir borð. Sje þessa eigi gætt, getur hafn- 
arstjóri stöðvað verkið, uns bætt hefir verið úr því, sem áfátt er. 

Ekki má sálda kol á bryggju eða bólvirki. 

Skipstjóri skal sjá um að kjölfesta sú, sem flutt hefir verið á land úr skipi 

hans, sje þegar í stað flutt burt af lendingarstaðnum, þangað sem hafnarstjóri 

vísar til. 

24. gr. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal farmeigandi eða skipseig- 
andi, ef þörf gjörist, láta ræsta bryggju þá eða bólvirki, sem notað hefir verið. 

Farist það fyrir, skal hafnarstjóri sjá um að það sje gjört, en farmeigandi eða 

skipseigandi greiði allan kostnað, sem af því leiðir.



  

Vöruleifum, umbút y ekki kasta í sjóinn, heldur skal 
það flutt burt á stað, sem hafna1     

Eigi má 

um í höfninni eð: an 

að morgni á vetrum, en i 

sumrum, nema með sjerstöku levíi 

skipa eða öðrum slíkum verk. 
1 10 ad kveldi til klukkan 6 

di til klukkan 6 ad morgni å 

og skal það leyfi að jafnaði veitt. 

    

    

Um geymslus 

Skip, 

ytri. höfninni 

skal bundið því s 

eða sprengja það sunc 

heimilt að láta framkva 

at hans hálfu. Hafi 

æri skuli nota og hefi 

legufæra þeirra. 

Á skipum þessum varðmenn, er hafnarstjóri 
tekur gilda, og skal tendra ljós á þeim og ge jóðbendingar eftir reglum þeim, 

er Settar eru Í alþjóðasjóferðareglum um skip, sem liggja fyrir akkerum. 

  

iggja á innri höfninni. A 

í lex fi hafnarstjóra. Leyfið 

a það upp, ef það sekkur, 

öfnina, enda sje hafnarnefnd 

ef dráttur verður á því 

ipa, ákveður hver legu- 

gt, svo og með viðhaldi 

    

   

        

   

    

  

   

  

   

  

;, sem heima eiga í Reykjavík, í Með leyfi hafnarstjóra má leggja 

i j Skipunum skal lagt undir lægi á ytri höfninni fyrir aut 

umsjón hafnarstjóra. Ak n fyrir hvert skip, svo og hver 
legufæri skuli nota. a um, 1 stum og fiskiskipum má leggja í 
innri höfninni með leyfi hafnarstjóra, á þeim stað og með þeim skilmálum, sem 
hafnarstjóri ákveður. 
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28."gr. 

Meðan skip liggur mannlaust í lægi, skal ekki sjaldnar en einu sinni á 

mánuði fara út í það, til þess að líta eftir, hvort legufæri eða annað hafi hagg- 

ast eða bilað, og ef svo reynist, skal lagfæra það svo fljótt sem auðið er. 
Áður en skipstjórinn fer af skipinu skal hann skriflega tilgreina hafnar- 

stjóra siglingarfróðan mann, sem búsettur sje í Reykjavík, sem hafa skal umsjón 

skipsins á hendi. Beinir hafnarstjóri til hans öllum fyrirskipunum, sem skipið 

varða. Sjer hann um að þeim sje fullnægt. Verði dráttur á því, skal hafnar- 

stjóri láta fullnægja þeim, en skipseigandi greiði allan kostnað, sem af því leiðir. 
Eigi ber hafnarsjóður neina ábyrgð á skipum þeim, sem lagt hefir verið í lægi. 

VII. KAFLI. 

Um fermingu og affermingu eldfimrar vöru. 

29. gr. 

Skip, sem flytja púður, steinolíu, terpentinu, bensin, carbid eða önnur slík 

efni, sem eldhætta eða sprengingarhætta stafar af, mega ekki koma inn í innri 

höfnina. Skulu þau fermd og affermd á ytri höfninni undir umsjón hafnarstjóra. 

Þessi ákvæði ná þó ekki til farþegaskipa og annara skipa, sem sigla í föstum 
farleiðum og flytja aðallega aðrar vörur en þær, sem áður voru nefndar. Sömu- 

leiðis getur hafnarstjóri í líkum tilfellum stöku sinnum veitt öðrum skipum und- 

anþágu undan ákvæðum þessum, er sjerstök atvik mæla með því. Skal hafnar- 

stjóri sjá um, að brunamálanefnd fái þegar tilkynningu um fermingu og afferm- 

ingu slíkra farma, áður en byrjað er að ferma eða afferma. 
Skotbaðmull, nitroglycerin, dynamit og þess konar sprengiefni má ekki 

skipa upp nema með leyfi brunamálanefndarinnar og skal hún í hverju einstöku 

tilfelli ákveða, hvernig því skuli skipað upp. 

30. gr. 

Eigi má flytja í 1 bát af skipi eða á meira en 40 tunnur (8000 litra) af 

steinolíu, bensíni eða öðrum slíkum vökvum. Á lendingarstaðnum eða á þilfari 

skipsins má aldrei liggja í einu meira en einn bátsfarmur, nema með sjerstöku 

leyfi hafnarstjóra. Þegar fermingu eða affermingu er hætt um stundarsakir, skal 

byrgja lestaropin, en gæta skal þess, að loftrás úr lestinni stöðvist ekki.
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31. gr. 12,'nóv. 

Álíti hafnarstjóri að hætta geti stafað af fermingu eða affermingu eld- 
fimrar vöru, er honum heimilt að stöðva verkið, uns gjörðar hafa verið nauðsyn- 
legar varúðarráðstafanir. 

32. gr. 

Skip, sem hafa meðferðis þau eldfim efni, sem getið er í 29. gr., skulu á 

daginn hafa rautt flagg á framsiglutoppi, en á nóttum rautt ljósker. 

VITI. KAFLI. 

Yms ákvæði. 

33. gr. 

Auk gjalda þeirra, er talin eru upp í 10. gr. hafnarlaga 11. júlí 1911, 
skal greiða gjöld fyrir notkun á áhöldum hafnarinnar, vindum, flekum o. s. frv. 

Sömuleiðis skal gjalda leigu fyrir notkun á geymslustöðum hafnarinnar. Öll gjöld 
þessi skulu ákveðin í sjerstakri reglugjörð. 

34. gr. 

Þeir munir eða vörur, sem affermdar eru eða látnar í skip, mega ekki 
liggja á bryggju eða bólvirki og eigi annarstaðar á landi hafnarinnar en á þeim 

stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sjerstöku leyfi hafnarstjóra. Skal 
flytja burtu muni og vörur jafnskjótt, sem hafnarstjóri krefst þess. Sje það eigi 

gjört, lætur hafnarstjóri gjöra það á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðs- 
manns hans. 

35. gr. 

Um skaðabótaskyldu fyrir skemdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða 
áhöldum, fer eftir almennum lagareglum.



100 
19. úðv. ar af tveim óvilhöllum, dómkvöddum í 

Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, skulu þær ákveðn- 

num. Hvorum aðilja um sig er heimilt 

áður en 1 mánuður sje liðinn frá því er 

matsgjörð er lokið.  Yfirmat af 4 óvilhöllum, dómkvöddum 

mönnum. Kostnaðinn við yfirmat ; ir så, S krafðist yfirmats, ef pad geng- 

ur honum ekki í vil. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

  

að krefjast yfirmats, en gjöra 

      

36. gr. 

Enginn, sem bakað hefi 

reglugjörð þessari, má fara b 

hann setji tryggingu, sem hafnars 

  

    

    

skaðabótaskyldu fyrir brot á 

1 mál hans er óútkljáð, nema urt 

  

skip sitt hjá bæj- 

, að hann hafi borgað 

r á ad innheimta, svo og sektir og 
arfógeta, nema hann með 

gjöld hi er innheimtumað 
   

   

Hafnarstjóra skal þegar 

  

t um alt það, sem bjargað er í höfninni, 

Hverja þá skipun, sem samkvæmi re, 

gefa styrimanni, ef skipstjóri er ekki á 

samkvæmt 11. gr. Ef stýrimaður er 

skipshöfninni skipunina og er það 

unina sjálfur. 

'ð þessari má gefa skipi, skal 
heldur umboðsmaður hans 

refa einhverjum öðrum af 

ipstjóri hefði fengið skip- 

   

  

frá 10—500 krónum, nema    Brot gegn reglugjört 

þyngri refsing liggi við 

Sektirnar renna
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41. gr. 100 
, , , … . . 12. nåv. 

Með mál út af brotum á reglugjörð þessari skal farið sem almenn 

lögreglumál, 
m 

42. gr. 

Hafnarreglugjörð fyrir Reykjavikurkaupstað frá 15. febrúar 1911 er hjer 

með úr gildi numin. 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið, er hjer með 

staðfest, samkvæmt lögum nr. 19, 11. júlí 1911, til að öðlast þegar gildi og birt 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 12. nóvember 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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Áætl- 
um ferðir 

Póstleiðir Póststöðvar 1. ferð | 2. ferð | 3. ferð | 4. ferð 

A. Frá Reykjavík 3; 28 j 25 febr, | 22 NEN NN rá Reykjaví jan, | 28 jan. | 25 febr. mars 
Milli Reykjavíkur og — Akranesi 3 log. (95. | 99 — 

Búðardals. — Borgarnesi 5 — 30 — 27 — 24 — 
a — Munaðarnesi 5 — 30 — 27 — 24 — 

I. Frá Reykjavík — Dalsmynni 5 — 30 — 27 — | 24 — 
(vesturleið). — (Sauðafelli) 6— |31 — |28— | 25 -- 

— Harrastodum 6 — 31 — 28 — 25 — 
að Búðardal 6 — 1 febr. | 28 — 25 — 

Frå Budardal 9 jan 3 febr. | 3 mars; 27 mars 
|, D- — Harrastöðum 9 — 3 — 3 — 27 — 

2. Frå Badardal — (Sauðafelli) 9— | 3— | 3— |27— 
(suðurleið). — Dalsmynni 9 — 3 — 3 — (21 — 

— Munaðarnesi 10 — 4 — 4 — 28 — 
. — Borgarnesi 12 — 6 — 6 — 31 — 

5 — Ákranesi 12 — 6 — 6 — 31 — 
# í Reykjavík 12 — 6 — 6 -- 3l — 
S——— - — 

a Frá Ísafirði 3 jan 26 jan. | 23 febr. 20 mars 

ad — (Vigar) 3— (26 — | 23 — |20 — 
s B. — Ogri 3— |26— |23— | 20 — 
9 sn , — Vatnsfirði 3 — 26 — 23 — 20 — 
> Milli Isafjardar og — Arngerðareyri 4 — | 27 -— 24 — 21 — 

Budardals. — Kinnarstöðum 4 — 21 — 24 — 21 — 
må A — Bæ 5 — 28 — 24 — 21 — 

I. Frá Ísafirði — Króksfjarðam| 5 — |28— |25— |22 — 
(suðurleið). — Kleifum 5— |28— |25 — | 22 — 

— Stórholti 6 — 29 — 26 — 23 — 
að Búðardal 8 — 1 febr. | 28 — 25 — 

Frá Búðardal 10 jan 3 febr. , 2 mars| 27 mars 
— Stórholti 11 — 4 — 3 — 28 — 
— Kleifum 11 — 4 — 3 — 28 — 
— Króksfjarð: 9 — 5 — — — 

2. Frá Búðardal = Kroksfjardarn, 13 mi 5 mi Á a 2 = 

(vesturleið). — Kinnarstöðum 12 — 5 — 4 — 29 — 
— Årngerdareyri 13 — 6 — 5 — (30 — 
— Vatnsfirði 13 — 6 — 5 — 30 — 
— Ögri 13 — T — 5 — 30 — 
— (Vigur) 13 — 7 — 5 — | 30 — 
á lTsafirði 14 — 8 — 6 — | 31 —             
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» ferd | 6. ferð | T. ferð 8. ferð | 9 ferð | 10. ferð | 11. ferð | 12. ferð | 13. ferð | 14. ferð | 15. ferð 

3 april | 8 maí | 3l maí | 20 juni | 14 júlí 9 ág. | 28 ág. | 17 sept. | 10 okt. | 6 nóv.| 1 des 
3 — 8 — 31 — 20 — | 14 — 9— | 28 17 — | 10 — 6 — 1 — 
5 — | 10 — 2 juni | 22 -— 16 — (11 — |30— 19 — | 12 — 8 — 3 — 
I — 10 — 2 22 — 16 — ll — | 30 — 19 — | 12 — 8 — 3 — 
5 — 10 — 2 — (22 — 16 — 11 — | 30 — 19 — |12 — 8 — 3 — 
3 — | 10 — 2 — | 22 — 16 — ll — | 30 — 19 — | 12 — 8 — 3 — 
3 — 11 — 3— (23 — 17 — {12 — 31 — | 20 — 13 — 9 — 4 — 
3 — 11 — 3 — (23 — 17 — | 12 — | 31 — | 20 — |13 — 9 — 5 — 

3 april! 13 mai 5 juni | 25 júní í 19 júlí | 14 ág. 2 sept.| 22 sept.| 16 okt.| 12 nóv 7 des. 
3 — | 13 — 5 — | 25 — 19 — | 14 — 2— (22— | 16 — | 12 — 7 — 
3 — | 13 — 5 — 25 — | 19 — (14 — 2 — |22 — | 16 — | 12 — 7 — 
3 — | 13 — 5 — | 25 — 19 — 14 — 2— (22 — (16 — | 12 — 7 — 
J — 14 — 6 — 26 — | 20 — 15 — 3 — (23 — 17 — 13 — 8 — 
| 16 — 8 — |27— |22 — | 16 — 4 — | 24 — 19 — 15 — 10 — 
| — | 16 — S— (27 — (22 — 16 — 4 — | 24 — 19 — 15 — 10 — 
L — 16 — 8S— 27 — 22 — 16 — 4 — 24 — 19 — 15 -- 10 — 

l apríl| 7 maí | 30 maí | 19 júní | 14 júlí 8 åg 27 åg. | 17 sept. | 10 okt 5 nåv. | 30 nåv, 
| — 7 — 30 — 19 — 14 — 8 — 27 — | 17 — | 10 — 5 — | 30 — 
| — 7 — 30 — 19 — 14 — 8 — 27 — | 17 — 10 — 5 — | 30 — 
| — 7 — 30 — 19 — lt — 8 — (27 — 17 — 10 5 — | 30 — 
I — & — (31 — | 20 — 15 — 9— | 28 — 18 — IL — 6 — I des 
) — S— 131 — (20— | 15 — 9 — 28 — 18 — ll — 6 — 1 — 
I — S— | 31 — (20 — | 15 — 9 — 28 — 18 — ll — 6 — 1 — 
| — 9 — 1 júní | 21 — 16 — 10 — | 29 19 — 12 — 7 — 2 — 
| — 9 — — | 21 — 16 — 10 — | 29 — 19 -- 12 — T— 2 — 
b — 10 — 2 — |22 — (16 — ll — | 30 — 20 — | 13 — 8 — 3 — 
| — 11 — 3 — |23 — 17 — 2 — | 31 — 21 — 14 — 10 — 5 — 

apríl; 14 maí | 5 júní 25 júní | 19 júlí ; 14 ág. 2 sept.| 23 sept. | 16 okt. | 12 nóv 7 des. 
| — 15 — 6— |26— |20— (15 — 3— |2%4— | 17 — (18 — 3 — 
) — | 15 — 6 — (26 — (20 — 15 — 3— |2%4 — 17 — 13 — 8 — 
) —- | 16 — 7 — 127 — |21— |16 — 4 — | 25 — | 18 14 — 9 — 
) — 16 — T— | 27 — |21— |16 — 4 — | 25 — 18 — 14 — 9 — 
) — 16 — T—  27— |21— 16 — 4 — 25 — 18 — | 14 — 9 -- 
— 17 — 8 —— | 28 — | 22 -— 17 — 5 — 26 — 19 — | 15 — 10 — 
— 17 — 8 — |28 — |22 — 17 — 5 — 26 — 19 — 15 — 10 — 
— 17 — 8— (28— 1232 — (17 — 5 — (| 26 — 19 — 15 — 10 — 
— 17 — 8 — | 28 — | 22 — 17 — d — 26 — 19 — 15 — 10 -- 
…— 18 — 9 — | 29— | 23 — 18 — 6 — 28 — | 20 — 16 — 11 —                       
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101 Póstleiðir Póststöðvar 1. ferð | 2. ferð | 3. ferð | 4. ferð 

A. Frá Reykjavík 3 jan. { 28 jan. | 25 febr. | 22 mars 
ie 3 — Åkranesi 3 — 28 — 25 — 22 — 

Milli Reykjavikur — Borgarnesi 5— (30 — (27 — | 24 — 

og Staðar. — Munaðarnesi 5— |30— |97— (24 — 
— Dalsmynni ð — 30 — | 27 — 24 — 

I. Frá Reykjavík. að Stað T — 1 febr. | 1 mars! 26 — 
(nordurleid). — — — | 

Frå Stad 9 jan. 3 febr., 3 mars| 28 mars 
Dalsmynni 9 — 3 — 3 — 28 — 

9. Frá Stað. — Munað: si 10 — A — 4 — 29 -— 

(suðurleið). — Borgarnesi 12 — 6 — 6 — 31 — 

— Åkranesi 12 — 6 — 6 — 31 — 
í Reykjavík 12 — 6 — 6 — 31 — 

5 Frá Akureyri 3 jan. { 28 jan. | 25 febr.| 22 mars 
* — Steinsstöðum 4 — 29 — 26 — 23 — 
4 B. — Silfrasjöðum 4 — 29 — 26 — 23 — 
þu — Miklabæ 4 — 29 — 26 — 23 — 

a Milli Akureyrar — Víðimýri 5— (390 — |27— | 24 — 
e og Stadar. — Æsustodum 5 — 30 — 27 — 24 — 
s — Holtastöðum 5 — i 30 — (27 — {24 — 

g, I, Frá Akureyri. — Blönduósi 5— | 30 — | 27 — | 24 — 
(suðurleið). — Sveinsstöðum 6 — 3l — 28 — 25 — 

þá — Lækjamóti 6 — 31 — 28 — 25 — 
þu — Staðarbakka 6 — 31 — 28 — 25 — 

að Stað 8 — 2 febr. | 2 mars) 27 — 
  

    
   

    

                      
Frá Stað 9 jan, | 3 3 mars | 28 mars 
— Staðarbakka 10 — 4 — 4 — 29 — 
— Lækjamóti 10 — 4 — 4 — 29 — 
— Sveinsstöðum 10 — | 4 — á — 29 — 

9. Frá Stað. — Biönduósi 10 — á — 4 — 30 — 
(norðurleið). — Holtastöðum 11 — 5 — 5 — 30 — 

— Ænsustöðum ll — 5 — 5 — 30 — 
— Víðimýri 12 — 6 — 6 — 31 — 
— Miklabæ 12 — 6 — 6 — (31 — 
— Silfrast 12 — 6 — 6 — 31 — 
— Stein r 13 — T — 7 — 1 april 
2 Åkureyri 15 — 9 — 9 — 3 — 

. A. Frá Akureyri 17 jan. | 13 febr. | ll mars| 6 apríl 
í ing; — Hálsi 17 — (13— (11 — 6 — 
2 Milli Ákureyrar — Ljósavatni 17— |113— þ11— | 6 — 
s og Grímsstaða. — Einarsstöðum 17 — | 13 — (11 — 6 — 
R . — Grenjaðarst. | 18 — 14 — | 12 — 7 — 
Q I. Frá Akureyri — Reykjahlíð 19 — |15— (13 — 7 
SS (austurleið). að Grímsstöðum 21 — 17 — 15 — 8 — 
Sj 5 mn — 

Ð Frá Grímsstöðum| 22 jan. | 18 febr.) 16 mars| 9 apríl 
Á 2. Frá Grímsstöðum. — Reykjahlíð 3— (19 — (16— (10— 

- (vesturleið). — Grenjaðarst. 24 — 20 — 17 — 11 — 
4 — Einarsstöðum 24 — 20 — 17 — 11 — 
= — Ljósavatni 24 — |20 — | 17 — (11 — 

— Hálsi 24 — (20 — | 17 — | 11 — 
á Akureyri 26 — (22 — | 19 — | 12 —  
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ENN een nen UR SVE 

Póstleiðir Póststöðvar 1. ferð | 2. ferð | 8. ferð | 4. ferð 

& B Frá Seyðisfirði 17 jan. | 12 febr.| 10 mars| 3 apríl 

nm HU — Egilsstöðum {18 — | 13 — | 11 — 4 — 
am Milli Seyðisfjarðar — (Ekkjufellsseli) |18— |13— | 11 — 4 — 

Q og Grímsstaða — (Bót) 18— |13— |11— | 4— 
a — (Fossvöllum) 18 — |13— | 11 — 4 — 
Se 1. Frá Seyðisfirði — Hvanná 18 — | 13 — |11 — 4 — 
e (vesturleid). — Skjöldólfsstöðum | 19 — 14 — | 12 — 5 — 
8 að Grimsstodum | 21 — 16 — 15 — T— 
= — — a — 

2 Frå GrimsstodSum | 23 jan. | 18 febr. | 16 mars! 9 april 
eo — Skjöldólfsstöðum | 4 — | 18 — | 17 — | 10 — 
> 2. Frá Grímsstöðum — Hvanná 25— |9o— |18— |11— 

ææ (austurleið) — (Fossvöllum) 25— (20 — (18— {11 — 
— (Bót) 25 — (20— |18— (11 — 

þæi — (Ekkjufellsseli) | 25 — |20— |18— |11— 
= — Egilsstöðum f 26 — | 21— | 19 — | 12 — 

á Seyðisfirði 27 — |22 — (120 — | 13 — 

A. Frå Reykjavik 9 jan, | 1 feor.| 27 febr. | 23 mars 
„if; mi — Kotströnd 10 — 2 — | 28 —- | 24 — 

Milli Reykjavíkur — Selfossi 10— | 2— |28— | 24 — 
og Odda. — Hraungerdi 10 — 2 — 28 — 24 — 

—- Þjórsárbrú 10 — 2 — |28 — | 24 — 
I. Frá Reykjavík — Ægissíðu 10 — 2 — (28— | 24 — 

(austurleid). ad Odda 11 — 3 - 1 mars| 25 — 

Frå Odda 13 jan. | 5febr.| 3 mars| 27 mars 
— Ægissíðu 13 — 5 — 3— | 27 — 
— Þjórsárbrú 13 — 5 — 3— |27 -- 

2. Frá Odda — Hraungerði 14 — 6 — 4 — | 28 — 
(suðurleið). — Selfossi 14 — | 6— | 4 — | 28 — 

— Kotatrönd 14 — 6 — 4 — | 28 — 
i í Reykjavík 15 — 7 — 6 — | 30 — 

5 Frá Prestsbakka | 5 jan. | 30 jan. | 25 febr. | 22 mars 
2 — (Kirkjubæjarkl.) | 5 — |30— |25 — | 22 — 
fa — (Asum) 5— (30 — | 25 — | 22 — 
8 B. — Flögu 5— |30— |95— |22— 

re) Milli Prøstsbakka — Herjólfsstöðum 6 — 31 — 26 — 23 — 

s — Vík T— | 1febr.|27— | 24 — 
d og Odda. — Pjetursey 7 — 1 — |27— | 24 — 

1. Frá Prestsbakka — Skarðshlíð 7— 1 — |27— 124 — 
. (suðurleið). — Holti . 7 -— 1 — 27 — 24 — 

> — Seljalandi s— | 2— |28— | 25 — 
Fl — Ossabæ 8— | 2 28 — | 25 — 

ad Odda 10 — 4 — 1 mars| 26 — 

Frá Odda 12 jan 6 febr.| 2 mars| 28 mars 
— Ossabæ 12 — 6 — 2 — (28 — 
— Seljalandi 12 — 6 — 2— (28 — 
— Holti 12 — 6 — 2 — |28— 

5 — Skarðshlíð 12 — 6 — 2 — |28— 
2. Frå Odda 2 Ps = mil — og 
(austurleið). = fj tursey 13 = 7 — 3 = 39 EN 

— Herjólfsstöðum 14 — 8 — 4 — | 30 — 
— Flögu 14 — 8 — 4 — | 30 — 
— (Åsum) 14 — 8 — 4 — | 30 — 
— (Kirkjubæjarkl.) | 15 — 8 — 4 — | 30 — 
ad Prestsbakka | 16 — | 10 — 7 — 1 apríl 
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). 8. ferð | 9. ferð | 10. ferð | 11. ferð | 12. ferð | 13. ferð | 14. ferð | 15. ferð 101 

1 30 júní | 24 júlí | 18 ág 6 sept | 26 sept | 21 okt. | 20 nóv.| 14 des 
8 1 juli | 25 — | 19 — I — | 27 — | 22 — | 21— | 15 — 
8 1— | 25 — | 19 — 7T— | 27 — |22 — |21— | 15 — 
8 1— |25 — | 19 — 7— |27 — |22 — f21— | 15 — 
8 l — |25 — | 19 — 7 — |27— |22 — |21— | 15 — 
8 1 — 25 — 19 — T— | 27 — 22 — 21 — 15 — 
9 2— |26— (20 — 8— (288— |23— |2— |16 — 
1 4— |28— |2— {10— {30 — |25— |24— | 18 — 

2 5 júlí |-29 júlí | 23 ág 11 sept.| 2 okt. | 27 okt. | 26 nóv.| 20 des 
3 6 — |30 — | 24 — 2— | 3— 28 — |27— |21 — 
4 7 — |31 — |25 — |13— | 4— (29 — |28— |2— 
4 7 — |31 — |25 — |13— | 4— |29 — |(28— |2— 
4 7 — |31 — |25 — | 13 — 4 — | 29 — | 28 — | 22 — 
4 T— (31 — {25 — 13— | 4— 29 — |28 — | 22 — 
5 T— | 31 — |25 — | 13 — 4 — | 30 — | 29 -— | 23 — 
6 8 — 1 åg. | 26 — | 14 — 5 — | 31 — | 30 — | 24 — 

8 4 25 júní | 16 júlí | 6 ág. | 27 ág. | 17 sept.| 8 okt 8 nóv.| 5 des 
9 4 25 — (16 — 6 — 127 — (17 — 8 — 9 — 6 — 
9 5 26 — (17 — T— |28— (18 — 9 — 9 — 6 — 
9 5 26 — (17 — T— |28— (18 — 9 — 9 — 6 — 
9 5 26 — | 17 — 7 — |28— | 18 — 9 — 9 — 6 — 
9 5 26 — | 17 — T— |28— | 18 — 9 — |10— 6 — 
0 5 26 — | 17 — 7 — | 28 — | 18 — | 10 —- | 10 — 7 — 

7 27 júní | 18 júlí | 8 ág. 5 sept. | 19 sept. | 11 okt. | 12 nóv.| 9 des 
7 27 — | 18 — 8 — 5— |19— | 11 — | 12 — 9 — 
7 27 — |18 — 8 — 5 — | 19 — | 11 — | 12 — 9 — 
8 27 — | 18 — 8 — 5 — |19 — | 11 — | 13 — 10 — 
8 28 — 19 — 9 — 6 — 20 — 12 — 13 — 10 — 
8 28 — | 19 — 9 — 6 — | 20 — |12 — |13 — | 10 — 
9 28 — | 19 — 9 — 6 — |20— |12 — |15— | 12 -- 

5 2 23 juni | 14 juli | 4 åg. | 27 åg 15 sept. | 5 okt. | 5 nóv.| 3 des. 
5 2 23 — 14 — 4 — 27 — 15 — 5 — 5 — 3 — 

5 2 23 — | 14 — 4 — | 27 — | 15 — 5 — 5 — 3 — 
15 2 23 — | 14 — 4 — |27 — | 15 — 6 — 5 — 4 — 
16 3 24 — | 14 — 4 — | 27— |15 — 6 — 6 — 4 — 
17 3 24 — 15 — 5 — 28 — 16 — 7 — 7 — 5 — 

17 3 24 — 15 — 5 — 28 — 16 — T — 7 — 5 

17 3 24 — 15 — 5 — 28 — 16 — 8 — 7 — 5 — 
17 4 25 — 15 — 5 — 28 — 16 — 8 — 8 — 6 — 
18 4 25 — | 15 — 5 — | 28 — | 16 — 8 — 8 — 6 — 
18 4 25 — | 16 — 6 — |29— |17— 8 — 8 — 6 — 
20 5 26 — | 17 — 7 — | 30 — |18— |10— | 10 — 8 — 

22 6 27 juni | 18 juli 8 åg 31 åg 19 sept. | 12 okt. | 12 nåv. | 10 des 

22 6 27 — | 18 — 8— |31— (19 — |12 — |! 12 — | 10 — 

22 6 27 — 18 — 8— |31— |19— |13— | 12 — | 10 — 

22 6 27 — | 18 — 8— |31— |19— 113— i 12 — | 10 — 

22 6 27 — 18 — 8 — 31 — 19 — 14 — 12 — 10 — 

23 7 27 — | 18 — 9 — 1 sept. | 20 — |14 — | 13 — | 11 — 

23 7 28 — | 19 — 9 — 1 — |20— | 14 — 4 13 — | 11 — 

24. 8 28 — (19 — 9 — 2— (21— |15— | 14 — + 12 — 
24 8 28 — (19 — 9 — 2— |21— |15— (14 — | 12 — 
24 8 28 — | 19 — 9 — 2— |21— | 15 — | 14 — | 12 — 
24 8 29 — | 20 — 9 — 2 — |21 — |15 — |l4 — 12 — 
26 9 30 — 120 — 110 — 3— 122— 116— 116 — 14 —                 
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      101 ye É”m—m——mmm == rumme me mnnrr 
| 1. ferd | 2. ferd | 3, ferd | 4. ferd Postleidir Påststidvar 

mars apríl A. Prestsbakka { 19 jan. { 14 febr. 3 
4 — 

5 
5 
7 

Milli Prestsbakka — Fagurhólsm ýri 20 — 115 — 
og Hóla. I fellsstað (21 — | 16 —     

10 
| 11 — 
| 12 — — 

12 

  

  

   

I. Frá Prestshakka | | 16 — ” — 
(austurleid) |lö- lt — — 

j 17 mars| 9 april 
ÞE {—— Hólmi - )- 17 — g = 

nil 2. Frá . Hólum i rn 7 | re 
(s eið) í— Á Í 5 | 21 | 15 — 10 — 

V Sø |— Fagurhólsmýri 7 22 — | 19 — | 11 — 
| (91 — {13 — 

  

  
9 mars 
9 

B. 11 — 

Milli Eskifjarðar 

og Hóla. 

  

I. Frá Eskifirði — Stafafelli 21 — 
(sudurleid). — (Firði) 21 — 

að Hólum 23 — 

E
s
k
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— Starmýri 21 — | 

Frá Hólum 25 jan.   

  

— 25 - 20 — 17 — 10 — 
— 26 21 18 — 11 — 

2. Frá Hólum — | 91 = 18 11 

(austurleið). — 9 19 — 12 —       
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Áætlun aukapóstanna 1918. 
í. Milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar 

er póstur sendur með vögnum, sem ganga 
oft daglega. 

2. Milli Reykjavíkur og Ægissíðu 

gengur póstvagn í viku hverri frá 1. júní 
til 15. október. Fer póstvagninn frá Reykja- 
vík á þriðjudö.um og kemur þangað aftur 
á föstudögum, nerr a í fyrstu og síðustu ferð. 
hverri póstvagnferð gengur póstur milli Æg- 
issíðu og Oddi. 

3. Milli Reykjavíkur og Þingvalla 

verðir póstur sendur með vögnum í júlí 
og ágúst. 

4. Guilbringusýslupóstarnir eru þrir: 

a. Eyisti fer frá Hafnarfirði, eftir komu að- 
alpóstanna til Reykjavíkar í 1 —5. og 
14.—15 ferð, um Kálfatjörn og Kefla- 
vík að Járngerðarstöðum og snýr sömu 
leið til baka. 

b. Annar fer frá Keflavík, eftir komu fyrsta 
aukapósts, um Gerða að Sandgerði og 
sömu leið til baka. 

c. Þriðji fer frá Keflavík, eftir komu fyrsta 
aukapósts, til  Kirkjuvogs og sömu 
leið til baka. 

Frá byrjun maí til októberloka verður 
póstur sendur til Keflavíkur með bílum í 
hverri viku. 

Í 613. aðalpóstferð ganga póstar frá 
Keflavík um Gerða til Sandgerðis, frá Kefla- 
vík til Járngerðarstaða og frá Keflavík til 
Kirkjuvogs. 

5. Kjósarsýslupósturinn, 

milli Reykjavíkur og Neðra-Háls, fer frá 
Reykjavík, eftir komu aðalpóstanna til Reykja- 
víkur, um Esjuberg að Neðra Hálsi í Kjós 
og snýr aftur sömu leið til Reykjavíkur. 

6. „Borgarfjarðarsýslupóstarnir eru níu: 

Fyrsti fer frá Akranesi, eftir komu >Ing- 
ólfse þangað í aðalpóstferð, um (Os), 
Vogatungu, Saurbæ, (Geitaberg), (Grund), 
Hest, (Varmalæk), Hvítárbakka, (Staf- 
holtsey), (Arnarholt), að Munaðarnesi, í 
veg fyrir aðalpós:a og heldur sömu leið 
til baka til Akraness. 

. Annar fer frá Hesti, eftir komu fyrsta 
aukapósts frá Akranesi, um Land, (Reyki) 
að (Fitjum) og snýr þaðan aftur að 
Hest. 
Þriðji fer frá Borgarnesi, eftir komu að- 
alpóstanna frå Reykjavik, um Munadar- 
nes, (Steina), Nordtungu, Deildartungu, 
Reykholt, (Stóraás) að Gilsbakka og snýr 
þaðan aftur um Norðtungu og Munaðar- 
nes að Borgarnesi. 
Fjórði fer frá Munaðarnesi, eftir komu 
aðalpóstanna frá Stað og Hjarðarholti, 
að Hvítárbakka og snýr aftur sömu leið 
til baka. 
Fimti fer frá Vogatungu, eftir komu fyrsta 
aukapósts frá Akranesi, að (Fískilæk) og 
saýr aftur sömu leið til Vogatungu. 
Sjötti fer frá Saurbæ, eftir komu fyrsta 
aukapósts frá Akranesi, að (Þyrli) og 
snýr aftur sömu leið til baka. 

„ Sjöundi fer frá Hesti, eftir komu fyrsta 
aukapósts frá Akranesi, að (Hvanneyri) 
og snýr sömu leið til baka aftur. 
Attundi fer frá Innra-Hólmi, eftir komu 
„Ingólfs í aðalpóstferð, til Akraness um 
(Ytra-Hólm) og snýr aftur sömu leið. 

Níundi fer frá Deildartungu, eftir komu 
þriðja aukapósts, um (Stóra- Kropp), Brús- 
holt, (Geirshlið) og (Litla. Kropp) að Norð. 
tungu Íyrir komu nefnds aukapósts, á 
bakaleið. 

7. Mýrasýslupóstarnir eru þrír: 

Fyrsti fer frá Borgarnesi, eftir komu að- 
alpósta frá Reykjavík, um (Jarðlangsstaði), 
(Stangarhol), (Valbjarnarvelli) að (Gríms- 
stöðum) og þaðan beint til Borgarness.
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b. Annar fer frá Alftanesi um (Smiðjuhól) 
og (Langdrfoss) til Borgarness daginn áð- 
ur en póstar leggja af stað þaðan norð- 
ur og vestur, og snýr aftur sömu leið 
til baka, en kemur við á (Hofsstöðum) 
og (Vogalæk). 

c. Þriðji fer frá Brúarfossi, eftir komu Stykk- 
ishólmspósts, um (Akra) að (Seljum). 

8. Stykkishólmspósturinn 

fer frá Borgarnesi, þegar sIngólfurs er kom- 
inn þangað í aðalpóstferð, um (Arnarstapa), 
Brúarfoss, Garða, Akurholt, Gröf og (Skjöld) 
til Stykkishólms; snýr aftur eftir 36 stunda 
viðstöðu þar sömu leið að Borgarnesi. 

9. Snæfellsnessýslupóstarnir eru sjö: 

a. Fyrsti fer frá Gröf, eftir að Stykkis- 
hólmspósturinn er þang:ð kominn frá 
Borgarnesi, um Staðastað, Búðir, Olafs- 
vík til Sands, og snýr þaðan aftur eftir 
eyktardvöl sömu leið að Gröf og sé 
kominn þangað nógu snemma til að 
ná í Stykkishólmspóstinn á bakaleið. 
Póstur þessi skal standa við í Olafsvík 
svo lengi, að hann fari eigi af stað það- 
an á bakaleið fyrr en 16 stundum ettir 
að hann kom þangað frá Gröf. 

b. Annar fer frá Stykkishólmi, eftir konu 
aukapóstsins frá Stað, og fer um (Fjarð- 
arhorn), Grundarfjörð, Brimilsvelli, Olafs- 
vík að Sandi; síðan snýr hann aftur um 
Olafsvík, Búðir, Staðastað, ( Hofsstaði) og 
(Skjöld) til Stykkishólms. 

c. Þriðji fer frá Arnarstapa fyrir komu 
fyrsta aukapósts að Búðum, en eftir 
komu hans snýr hann aftur sömu leið 
að Árnarstapa. 

d. Fiórði fer frá Grundarfirði fyrir komu 
Stykkishólmspósts frá Borgarnesi til 
Stykkishólms; eftir komu hans snýr hann 
sömu leið til baka aftur og kemur við 
á (Fjarðarhorni) og (Berserkjahrauni) í 
báðum leiðum. 

e. Fimti fer frá Olafsvík, eftir komu fyrsta 
aukapósts, að Brímilsvöllum og sömu 
leið til baka. 

f. Sjötti fer frá Sandi, eftir komu fyrsta 

aukapósts að (Saxahóli) og sömu leið 
til baka. 

g. Sjöundi fer frá Gröf, eftir komu Stykk- 
ishólmspósts frá Borgarnesi, að Skógar. 
nesi og snýr sömu leið tl baka. 

10. Flateyjarpósturinn 

fer frá Flatey um (Elliðaey), (Bjarneyjar) 
til Stykkishólms fyrir komu aukapóstsins frá 
Borgarnesi, og snýr aftur sömu leið til 
Flateyjar eftir komu aukapóstsins. 

Póstbáturinn staðnæmist fyrir utan lend- 
inguna í (Elliðaey) ox (Bjarneyjum)} og bíður 
þar alt að fjórðungi stundar til þess að 
gefa ábúendunum kost á að sækja póst 
sinn út í bátinn. 

I. Dalasýslupóstarnir eru þrir: 

a. Fyrsti fer frá Stykkishólmi um Breiðabóls- 
stað á Skógarströnd, (Bugðustaði) og 
Harrastaði svo tímanlega, að hann nái 
að Búðardal og Stað áður en aðalpóstar 
leggja af stað þaðan; eftir komu þeirra 
snýr hann aftur sömu leið til Stykkis- 
hólms, og kemur við á ( Dönustöðum) og 
Borðeyri í báðum leiðum. 

b. Annar fer frá Stórholti um Skarð, Hnúk, 
Staðarfell, (Knararhöfn) og Hvamm svo 
tímanlega, að hann nái að Búðardal 
áður en fyrsti aukapóstur leggur af stað 
þaðan norður að Stað, snýr síðan aftur 
sömu leið að Stórholti eftir komu fyrsta 
aukapósts frá Stað. 

c. Þriðji fer frá Leikskálum að Búðardal 
eftir að aðalpóstar eru komnir þangað 
og snýr sömu leið til baka aftur. 

12. Barðastrandarsýslupóstarnir eru tólf: 

a. Fyrsti fer frá Króksfjarðarnesi, þegar eftir 
að vestanpóstur er þangað kominn frá 
Búðardal, fer um Bæ, Kinnarstuði, Brekku, 
Vattarnes, Brjánslæk, (Haga), (Brekku- 
velli), (Vesturbotn), Patreksfjörð og Sveins- 
eyri að Bíldudal, og snýr þaðan aftur 
sömu leið að Króksfjarðarnesi. 

b. Annar fer frá Sveinseyri, þegar eftir að 
fyrsti aukapóstur er þangað kominn frá 
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Patreksfirði, um (Fífustaði) að Selárdal, 
og snyr jafnskjótt aftur að Sve'nseyri. 
Þriðji fer frá Patreksfirði, eftir komu 
fyrsta aukapósts þangað frá Króksfjarð- 
arnesi, um Óaaðlauksdal að Saurbæ á 
Rauðasandi og snýr þegar aftur tl Pat 
reksfjarðar. 
Fjórði fer frá Flatey, eftir komu Flat- 
eyjarpóstsins þingað frá Styklishólmi, 
um (óSauðeyjar) að Brjánslæk, og snýr 
þaðan aftur til Flateyjar. 
Fimti fer frá Króksfjarðarnesi um Kleif 
ar, Guðlangsvík og Borðeyri, þegar eftir 
komu vestanpóstsi:s þangað frá Ísafirði, 
að Stað í Hrútafirði. Eftir koxu norð. 
anpóstsins frá Akureyri að Stað ter hann 
þaðan aftur sömu leið að Króksfjarðar- 
nesi og sé kominn þangað áður en vest. 
anpósturinn fer þaðan áleiðis til /sa- 
Jjarðar. 
Sjötti fer frá Sauðlauksdal, eftir komu 
þriðja aukapósts, að Breiðuvíl og fer 
sömu leið til baka aftur. 
Sjöundi fer frá Vattarnes, eftir komu 
fyrsta aukapósís þangað, um (Fjörð) að 
(Skálmarnesnuila) og þaðan sömu leið 
ti! baka. 
Attundi fer frá Flatey, í 1, —4. og 14. 
— 15. póstferð, til (Ævallátra) eftir komu 
Flateyjarpóstsins frá Stykkishólmi og 
snýr sönn leið til baka, 
Níundi fer frá Bæ, eftir ad vestanpåstur- 
inn er þangað kominn frá Búðardal, um 
(Reykhóla) að Stað á Reykjanesi og soýi 
svo aftur sömu leið að Bæ. 
Tiundi fer frá Brjánslæk, ettir komu 
fyrsti aukapósts þanga ið frá Króksijarð- 
arnesi, yfir Fossneiði um (os s) til Bildu 
dals og snýr sömu leið til baka aftur, 
Ellefti íer frá Arngerðareyri, þegar eftir 
komu vestar póstsins frá Tsafirði, um 
(Kleit), (Eyri). (Gufudal) að Brekku og 
shýr sömu leið tl baka aftur, 

  

„ Tólfti fer frá Bíldudal til Rafnseyrar, 
þegar eftir komu fyrsta aukapósts, og 
mætir þar, ef hægt er, pósti frá Ísafirði, 
og sé kominn til Bildudals ådur en 
fyrsti aukapóstur snýr aftar þaðan. 

í3. Ísafjarðarsýslupóstarnir eru sautján: 

Fyrsti fer frá „Arngerðareyri, einum eða 
„ Tólfti fer 

tveim dögum eftir komu vestanpóstsins 
þang að sunnan, um » Meleraseyri og 
(Unadsdal) ad Sandeyri og snýr þaðan 
aftur, eftir komu 8. aukapósts, til Árn- 
gerðareyrar. 
Annar fer frá Ísafirði, eftir komu vestan- 
póstsins þangað, um Flateyri, Veðrará, 
Holt í Önundarfirði, (Gemlufall), Þing. 
eyri að Rafnseyri, 07 fer svo sómu leið 
aftur til Jsafjarðar. Póstur þessi skal, 
ef unt er, mæta aukapósti frá Bíldudal. 

Þriðji fer frá Ogri um (Hvítanes) að 
(Eyri) í Skötufrði eftir komu aðalpósts 
frá Ísafirði. 
Fjórði fer frá (Gemhufalli) um Mýrar, 
(Nip) og (Gerðhamra) að (Sæbóli), þeg 
ar eftir komu Bildudalspóst: sins þangað 
frá Ísafirði og snýr aftur sömu leið. 

Fimti fer frá Ísafirði, eftir komu vestan- 
póstsins þangað, að Suðureyri í Súg- 
and:firði og snýr þaðan aftur eftir eykt- 
ardvöl til Ísafjarðar. 
Sjötti fer frá Jsafirði, eltir komu vestan. 
póstsins þangað, um Hnífsdal út í Bol. 
ngarvík, og snýr þaðan aftur eftir eykt- 
ardvöl, sömu leið tl Jsafjarðar. 
Sjöundi fer frá Ísafirði, eftir komu vestan- 
póstsizs þangað, um (<Arnardal), Tröð í 

    

Alftatirði, Eyri í Seyðisfirði, að Kleifum, 
os fer síðan sömu leið aftur til /sa- 
jarðar. 
Áttundi fer frá Fsafirði, þegar eftir komu 
vestanpóstsins þangað, sjóveg um Jand. 
eyri og Stað í Grunnavík að Hesteyri og 
sömu leið aftur til Jsafjarðar. 
Níundi fer frá Hesteyri, daginn eftir 
komu póstsirs þangað frá Ísafirði, í 1. 

or 13.— 15. póstferð, um (Stein- 
ólfsstaði) að Höfn á  Hornströndam, 
stendur þar við hálft dægur og Íer síð- 
an um (Hlöðuvík) til Hesteyrar aftar. 
Tiandi fer frå Bingevri, eftir komu ann- 
ars ankapósts þangað frá Ísafirði, um 
Haukadal að (Arnarnúpi) og snýr það- 
an sömu leið til baka að Þingeyri. 

Ellefti fer frá Rafnseyri, eftir komu 
aukapósts frá Bildodal, að (Lokinhönr- 
um) og snýr aftur sömu leið að Rafns- 
eyri. 

—-2 

eftir 
um 

frá Stað í Grunnavík, 
komu áttunda aukapósts þangað,



. Annar 

at 

Dynjanda, að (Furufirði) og snýr aftur 
sömu leð að Stað í veg fyrir póstinn 
frá Hesteyri. 

„ Þrettándi fer frá Holti, eftir komu ann- 
ars aukapósts, út í (Valpjófsdal) og snýr 
til baka aftur að Holti. 

. Fjórtándi fer frá Hesteyri, eftir komu átt- 
unda aukapósts þangað, að Látrum í 
Aðalvík og snýr sömu leið til baka aftur. 

„ Fimtándi fer frá Bolungarvík um Hhnifs- 
dal til Jsafjarðar daginn áður en aðal- 
póstur leggur af stað baðan og fer sömu 
leið til baka. 
Sextándi fer frá Rafnseyri, eftir komu 
aukapósts frå  Bildudal, að  (Skóg- 
um) í Mosdal og fer sömu leið tl baka. 
Sautjándi fer frá Hesteyri. eftir komu 
áttunda aukapósts, um (Sléttu), Stað í 
Aðalvík að (Sæbóli) og sömu leið til 
baka. 

14. Strandasýslupóstarnir eru fjórir: 

Fyrsti fer frá Ofeigsfirði svo tímanlega, 
að hann geti lagt af stað frá Hólmavík 
jafasnemma aðalpýsti frá Is:firði. Hann 
fer um Arnes, Reykjarfjörð, (Eyjar), 
(Skarð), Bassastaði, (Hrófberg) Hólmavík, 
Kirkjuból, (Kollafjarðarnes), ótóra- Fjarð. 
arh.rn, Gröf, Guðlaugsvík, (Bæ), Borð- 
eyri og Stað og snýr þaðan aftur að 
Ofeigsfirði, þegar aðalpóstur, fyrsti Dala- 
sýslu- og fimci Barðastrandarsýs'upóstur 
eru afgreiddir. 

fer frá Króksfjarðarnesi, eftir 
komu aðalpóstsins frá Ísafirði, um (Vals- 
hamar), (Tröllatungu), Kirkjuból, Hólma 
vík og þaðan aftur sömu leið að Króks- 
fjarðarnesi. 
Þriðji fer frá Bassastöðum, eftir komu 
aukapóstsins frá Stað, um (Hellu), (Kleif- 
ar) að (Kaldrananesi) og sömu leið til 
baka. 
Fjórði fer frá Hrófbergi, eftir komu fyrsta 
aukapósts, að (Stað) í Steingrimsfirði. 

15. Húnavatnssýslupóstarnir eru tlu: 

Fyrsti fer frá Staðarbakka, þegar eftir 
komu aðalpóstsins þangað frá Stað, um 
(Stóraós) að Hvammstanga. Fyrir komu 

aðalpósts að norðan skal sami póstur 
fara frá Hvammstanga um (Stårads) ad 
Stadarbakka. 
Annar fer frá Lækjamóti, þegar eftir komu 
norðanpóstsins þangað frá Stað, um 
(Breiðabólsstað), (Vesturhópshóla), (Osa) 
og (Hindisvík) 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 snýr þaðan aftur að 
Sveinsstöðum. 
Fjórði fer frá Blönduósi, eftir komu: aðal- 
póstsins að sunnan, um (Reyki) og Áuð- 
kúlu að Guðlaugsstöðum. Fyrir komu 
aðalpóstsins að norðin skal sami póstur 
fa:a frá Auðkúlu tl Blönduóss. 
Fimti fer frá Kálfshamarsvík, fyrir komu 
aðalpóstsins á norðurleið, um (Hof), 
Skagaströnd og (Höskuldsstaði) að Blöndu- 
ósi og fer aftur sömu leið til Kálfs- 
hamarsvíkur. 
Sjötti far frá „Æsustöðum, þegar eftir 
komu norðanpóstsins þangað, á norður- 
leið, að Beresstöðum og snýr þaðan aftur 
til b:ka um (Bollastaði), et Svartá er fær. 
Sjöundi fer frá Núpsdalstungu að Stað, 
svo tímanlega, að hann nái þar:aðal- 
póstum og snýr aftur sömu leið að 
Núpsdalstungu. 
Attundi fer frá Holtastöðum 
skarð) að (Refsstöðum), eftir 
póstsins á norðurleið, og 
beina leið að Holtastöðum. 
Niundi fer frá Bergsstöðum til „Æsustaða 
fyrir komu aðalpósts á suðurleið. 
Tíundi fer frá Skagaströnd um (Höskulds- 
staði) til Blönduóss fyrir komu aðalpósts 
á suðurleið. 

um (Kirkju- 
komu aðal- 
snýr aftur 

16. Skagafjarðarsýslupóstarnir eru átta: 

Fyrsti fer frá Víðimýri, eftir komu norð- 
anpóstsins þangað frá Stað, um. Mæhfell 
að Goðdölum og sömu leið aftur að 
Víðimýri. 
Annar fer frá Víðimýri, þegar eftir komnu 
norðanpóstsins þangað frá Stað, um 
(Páfastaði), Reynistað, Sauðárkrók, Ás, 
Lón, Kolkuós, Hofsós, Fell, Haganesvík 

Að 
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og (Hraun) til Siglufjarðar og snýr aft- 
ur sömu leið eftir 24 stunda dvöl þar 
Í 1.—5. og 13.— Is. ferð, en eftir 12 
stunda dvöl í 6.— 12. ferð. 
Þriðji fer frá Sauðárkróki, eftir komu 
Síglufjarðarpóstsins frá Víðimýri, um 
(Veðramót), Hvamm í Laxárdal, (Selnes) 
að (Hrauni) og snýr aftur til Sauðár- 
króks. 
Fjórði fer frá Kolkuósi, 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 sé kominn að Víðimýri áður en 
norðanpóstur fer suður um. Eftir komu 
hans 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 og (Hofsstaði) að Lóni, og sömu 
leið til baka til Mklabæjar. 

. Sjöundi fer frá Sauðárkróki til Víðimýrar 
áður en pósturinn frá Stað fer norður 
um Í 1 —5. og 14.— 15. ferð, og snýr 
sömu leið til baka aftur. 

. Áttundi fer frá Sauðárkróki í 1 —5. og 
13.—I5. ferð, eftir komu fimta auka- 
pósts frá Víðimýri, um Jón, Hóla til 
Hofsóss og snýr sömu leið til baka aftur. 

17. Eyjafjarðarsýslupóstarnir eru fimm: 

Fyrsti fer frá Akureyri, eftir komu norð- 
anpóstsins þangað frá Stað, i 1.—7. og 
12.— 15. ferð, um Möðruvelli, (Stærra- 
Arskóg), Hjalteyri, Dalvík, Kvíabekk 
(Knappsstaði) og Haganesvík til Siglufjarð- 
ar og snýr aftur þaðan sömu leið til 
Akureyrar. Í 8— 11. póstferð fer póst- 
ur þessi að eins að Möðruvöllum 

„ Annar fer frá Akureyri, eftir komu norð- 
:* anpósts þangað frá Stað, um (Kropp), 

(Grund) og Saurbæ að (Jórunnarstöðum) 
og fer um (Munkapverá) og Þverá aft- 
ur til Akureyrar. 
Þriðji fer frá Akureyri, eftir komu norð- 
anpóstsins þangað frá Stað, um Sval- 
barð og Garð að Grenivík og þaðan 
aftur um (Laufás) til Akureyrar. 

b 

Fjórði fer frá Dalvík, eftir komu Siglu- 
fjarðarpósts, un, (Velli), (Syðra- Hvarf), 
(Tjörn) og (Mela) og snýr aftur sömu 
leið að Dalvík. 
Fimti fer frá Möðruvöllum, ettir komu 
fyrsta aukapósts frá Akureyri, um (Þúfna- 
velli) að (Myrká) og ter í bakaleið um 
(Bægisá) aftur til Möðruvalla. 

18. Þingeyjarsýslupóstarnir eru níu: 

Fyrsti fer frá Ljósavatni, eftir komu 
Seyðisfjarðarpóstsins þangað frá Akur- 
eyri, fram Bárðardal austan fjóts, að 
Lundarbrekku og þaðan út dalinn aftur 
að vestan, að Ljósavatni. 
Annar fer frá Grenjaðarstað, eftir komu 
aðalpéstsins frá Akureyri, um (Halldórs- 
staði), (Þverá) og (Ljótsstaði) að Skútu 
stöðum og þaðan aftur að Grenjaðarstað. 
Þriðji fer frá Húsavík, um (Laxamýri), 
að Grenjaðarstað, fyrir komu Seyðisfjarð- 
arpósts þangað á austurleið. Eftir komu 
hans frá Akureyri fer hann um (Garð), 
(Laxamýri), Húsavík ox (Héðinshöfða) að 
Víkingavatni, og snýr aftur sömu leið 
að Grenjaðarstað og skal harn ná Seyð- 
isfjarðarpóstinum á leið til Akureyrar, 
og fer því næst aftur til Húsavíkur. 
Fjórði fer frá Vopnafirði, um (Hvamms- 
gerði), Höfn í Bakkafirði, Þórshöfn, Sval- 
barð og Skinnastað til Víkingavatns og 
mætir þar Grenjaðarstaðarpósti. Póstur- 
inn snýr aftur sömu leið til Vopna- 
fjarðar. 
Eimti fer frá Raufarhöfn. um (Grjótnes), 
Kópasker (Presthóla), ( Ærlækjarsel) að 
Víkingavatni svo tímanlega, að hann 
verði þangað kominn fyrir komu auka- 
póstsins frá Grenjaðarstað og Vopnafirði, 
og snýr aftur til Ratfarhafnar, þegar 
eftir komu umgetinna aukapósta að Vik- 
ingavatni, 
Sjötti fer frá Garði, eftir komu Greni- 
vikurpósts frá Akureyri, að Brettingsstöð- 
um, 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 þ:ð- 
an aftur sömu leið til baka,
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Áttundi fer frá Hálsi, ettir komu aðal- 
póstsins þangað frá Akureyri, að (/ll. 
ugastöðum) og sömu leið til baka aftur. h. 
Niur di fer frá Þórshöfn, eftir komu fjórða 
aukapósts þangað frá Víkingavatni, um 
(Sauðanes), (Heiði) að Tæknisstöðum og 
snýr söinu leið til baka. 1 7.— rr. ferð 
fer póstur þessi alla leið að (Skálum) 

19. Múlasýslupóstarnir eru átta: 

Fyrsti fer milli Seyðisfjarðar og Vopna- 
Jjarðar. Hann fer frá Seyðisfirði svo 
tímanlega, að hann nái Eskifjarðarpósti 
á Egilsstöðum á austurleið. Þaðan fer 
hann um Egilsstaði, (Eiða), Hjaltastað, 
Kirkjubæ í Hróarstungu, Sleðbrjót, (Torfa- 
staði), á Vopnafjörð og snýr aftur það- 

L an eftir sóiarbringsdvöl sömu leið á 
Seyðisfjörð. 
Annar fer frá Seyðisfirði, eftir komu að- 
alpóstsins þancað frá Akureyr; um 
Stakkahlíð, (Nes) og (Dalland) að Bakka 
gerði í Boigarfirði og sömu leið aftur 
til Seyðisfjarðar. 
Þriðji fer frá Hjaltastað, ettir komu 
Vopnafjirða:pósts þangað frá Seyðisfirði, 
um (Kóreksstaði) og (Njarðvík) til Borg 
arfjarðar og snýr aftur sömu leið. 
Fjörði fer frá Egilsstöðum, þegar eftir 
komu aðalpóstanna á austurleið, um 
(Vallanes), (Hallormsstað) að Valþjófsstað 
og þaðan aftur vestan Lagarfljóts um 
(As) 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 
aðalpóstsins þangað frá Hólum, í 1. — 4. 
og 13.— 15. ferð, um (Berunes), Breið- 
dalsvík, Stöðvarfjörð, Fáskrúðsfjörð, Reyð- 
arfjörð og (Hólma) að Eskifirði og sömu 
leið aftur til Djúpavogs. Í 5. — 12. ferð 
gengur póstur þessi að eins til Fáskrúðs 
fjarðar, og þó því að eins, að eipi ná- 
ist í skipsferð. 

„ Sjöundi fer frá Eskifirði, þegar eftir 
komu sjötta aukapósts þangað frá Djúpa- 
vogi, Í 1—4. og 13.— Is. ferð, um 
Norðfjörð, Mjóafjörð og (Fjord) til Seyd- 

isfjarðar og snýr þaðan aftur sömu leið 
á Eskifjörð. 
Áttundi fer frá Eskifirði til Karlsskála 
eftir komu aðalpósts í hverri ferð og 
sömu leið til baka. 

20. Skaftafellssýslupóstarnir eru sex: 

Fyrsti fer frá Herjólfsstöðum, þegar eftir 
komu aðalpóstsins þangað frá Odda, um 
Rofabæ að (Efri- Fljótum). 
Annar fer frá Kirkjubæjarklaustri, eftir 
komu aðalpóstsins þangað frá Odda, að 
(Holti). 
Þriðji fer frá Rofabæ að Herjólfsstöðum, 
fyrir komu aðalpósts þangað á vestur- 
leið, þegar Kúðafljót er fært. 
Fjórði fer frá Vík ad Odda 11. juni, 2. 
og 23. julf, 13. ågust og 3. september 
og kemur við í Pétursey, Skarðshlið, 
Holti, Seljalandi og Ossabæ í báðum 
leiðum. 
Fimti fer frá Kirkjubæjarklaustri, eftir 
komu aðalpósts frá Odda, að Þykkvabæ. 
Sjöti fer frá Flögu, um (Hemru) að 
Borgar felli, eftir komu aðalpósts frá Odda. 

21. Rangárvallasýslupóstarnir eru sex: 

Fyrsti fer frá Þjórsárbrú, þegar eftir 
komu aðalpóstsins þangað frá Reykjavík, 
um (Herríðarhól) og (Haga) að Fells- 
múla á Landi og snýr þaðan aftur að 
Þjórsárbrú. 
Annar fer sömuleiðis frá Þjórsárbrú, jafn- 
snemma hinum fyrnefnda, um (Háf) í 
Háfshverfi að Nýjabæ í Þykkvabæ og 
srýr aftur sömu leið að Þjórsárbrú. 
Þriðji fer frá Odda, þegar eftir komu 
aðalpóstsins þangað frá Reykj vík, um 
(Stórólfshvol) að Teigi í Fljótshlið og 
þaðan aftur sömu leið að Odda. 
Fjórði fer frá Odda að Kálfsstöðum í 
Landeyjum daginn eftir komu aða!póst- 
anna og snýr þegar aftur að Odda. 
Fimti fer frá Odda, um (Kirkjubæ), (Reyð- 
arvatn) að (Keldum) daginn eftir komu 
aðalpósta og fer aftur um (Stórahof) að 
Odda. 
Sjötti fer frá Seljalandi, eftir komu að- 
alpósts frá Odda, um (Stóra-Dal) að (Ey- 
"vindarholti) og sömu leið til baka. 
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22. Árnessýslupóstarnir eru ellefu: 

Fyrsti fer frá Selfossi, þegar eftir komu 
aðalpóstsins þangað frá Reykjavík, í 
I—7. og 12.— 15. póstferð, um (4l- 
viðru), (Torfastaði) og Villingavatn að 
Þingvöllum, og snýr þiðan aftur að Sel- 
Jossi. 1 8.— ir. ferð fer póstur þessi 
að eins að Villingavatni. 

. Annar fer frá Hraungerði, sem fyrst eftir 
komu aðalpóstsins frá Revkjavík, um 
Ölfusárbrú og Sogsbrú, Klausturhóla 
(Minnibo.s), Mosfell og Torfastaði að 
Brekku oz þaðan aftur sömu leið að 
Hraungerði. 
Þriðji fer sömuleiðis frá Hraungerði, 
sem fyrst eftir konu aðalpóstsins frá 
Reykjavík, um (Olafsvelli) og Reyki á 
Skeiðum að Stóra-Nípi og þaðan aftur 
að Hraungerði. 

„ Fjórði fer frá Reykjum, eftir komu 
Hraungerðisp ýstsins þangað, um Birtinga- 
holt að Hruna og heldur sömu leið til 
baka aftur. 
Fimti fer frá Hraungerði, sem fyrst eftir 
komu aðalpósts'ns frá Reykjavík, um 
(Hróarsholt) að Brandshúsum og snýr 
þaðan aftur um (Fillingaholt) að Hraun- 
gerði. 
Sjötti fer frá Mosfell, eftir Lomu ann- 
ars aukapósts, að Laugardalshólum og 
snýr aftur sömu leið. 

„ Sjöundi fer frá Torfastöðum, eltir komu 

annars aukapósts þangað, að (Króki), 
og snýr þegar aftur að Torfastöðum. 

h. Áttundi fer frá Eyrarbakka, í 1 —7. og 
13.—1I5. póstferð, svo tímanlega, að 
hann sé kominn að Selfossi áður en að- 
alpóstur leggur á stað þaðan austur. Frá 
Selfossi snýr hann aftur um (Sandvík) 
og (Kaldaðarnes) til Eyrarbakka. Þaðan 
fer hann um (Stóra Hraun) til Stokks- 
eyrar. 

i. Níundi fer frá Eyrarbakka um Stokkseyri 
til Selfoss svo timanlega, að hann nái 
þar aðalpósti á bakaleið, í 1. —7. og 13. 
— Is. póstferð, eftir komu hans snýr 
hann aftur til Eyrarbakka og Stokkseyrar. 

k. Tíundi fer frá Kotfströnd sama dag og 
Kjósarsýslupósturinn fer frá Reykjavík, 
um (Vorsabæ), Hjalla, Þorlákshöfn til 
Stakkavíkur og snýr sömu leið til baka. 

I. Ellefti fer frá Klausturhólum, eftir komu 
annars aukapósts frá Hraungerði, að 
(Kiðjabergi) og snýr sömu leið til baka. 

Fardagar póstanna frá endastöðvum póst- 

leiðanna eru fastákveðnir þá daga, sem hér 

eru nefndir, þannig að við blöðum og tima- 

ritum, sem send eru samkvæmt 11. gr. Í. 

í póstlögunum, og böggul- og peninga- 

sendingum er ekki tekið lengur en til kl. 

7 siðdegis daginn áður. 

I stjórnarráði Islands, 29. október: 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1917. 
Lög um heimild handa bæjar- og sveitarstjórnum til að taka eignarnámi eða 

á leigu brauðgjörðarhús o. fl, undirskrifuð af konungi 12. september 1917. 
Lög um húsaleigu í Reykjavík, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um almenna hjálp vegna dýrtíðarinnar, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um skiftingu bæjarfógetaembættisins í Reykjavík og um stofnun sjer- 

stakrar löggæslu í Reykjavíkurkaupstað, undirskrifuð af konungi 26. október 1917. 
Lög um breyting á 1. gr. laga nr. 45, 16. nóv. 1907, um skipun presta- 

kalla, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um þóknun til vitna, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um málskostnað einkamála, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um hjónavígslu, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um breyting á tilskipun 30. apríl 1824 og fátækralögum nr, 44, 10. 

nóv. 1905, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um breyting á lögum nr. 39, 11. júlí 1911, um sjúkrasamlög, og á lög- 

um um breyting á þeim lögum, nr. 88, 3. nóv. 1915, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um breyting á lögum nr. 17, 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk, und- 

irskrifuð af konungi s. d. 
Lög um stofnun dósentsembættis í læknadeild Háskóla Íslands, undirskrifuð 

af konungi s. d. 

Lög um að skipa dr. phil. Guðmund Finnbogason kennara í hagnýtri sálar- 
fræði við Háskóla Íslands, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um stofnun alþýðuskóla á Eiðum og afhendingu Eiðaeignar til lands- 
sjóðs, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um stofnun húsmæðraskóla á Norðurlandi, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um sölu á kirkjueigninni, 7 hndr. að fornu mati, úr Tungu í Skutils- 

firði, ásamt skógarítaki þar, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um breyting á og viðauka við lög 1. febr. 1917, um heimild fyrir lands- 

stjórnina til ýmsra ráðstafana útaf Norðurálfuófriðnum, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um bráðabirgðahækkun á burðargjaldi, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um breyting á lögum nr. 30, 20. okt. 1913, um umboð þjóðjarða, und- 

irskrifuð af konungi s. d. 

Lög um lýsismat, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um stækkun verslunarlóðar Ísafjarðar, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um breyting á lögum nr. 49, 10. nóv. 1913, um eignarnámsheimild fyri 

bæjarstjórn Ísafjarðar á lóð og mannvirkjum undir hafnarbri yggju, undirskrifuð af 
konungi s. d. 

5, desembermánaðar 1917, Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja; 
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Lög um breyting á lögum frá 22. nóv. 1907, um vegi, undirskrifuð af kon- 

ungi s. d. 
Lög wm breyting á sveitarstjórnarlögum nr. 43, 10. nóv. 1905, undirskrifuð 

af konungi s. d. 
Lög um mjólkursölu í Reykjavík, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um afnám laga nr. 21, 20. okt. 1905, um skýrslur um alidýrasjúkdóma, 

undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um framlenging á friðunartíma hreindýra, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um breyting á lögum nr. 35, 18. des. 1895, um löggilding verslunar- 

staðar hjá Bakkagerði í Borgarfirði, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um samþykt á landsreikningum 1914 og 1915, undirskrifuð af kon- 

ungi a. d. 
Lög um breyting á 1. gr. tolllaga fyrir Ísland, nr. öd, 11. júlí 1911, undir- 

skrifuð af konungi s. d. 
Lög um framlenging á gildi laga nr 30, 22. okt. 1912, og laga nr. 44, 2. 

nóv. 1914, og laga nr. 46, s. d., undirskrifuð af konungi s. d 
Lög um breyting á og viðauka við lög nr. 23, 14. des. 1877, um tekjuskatt, 

undirskrifuð af konungi s. d. 
Løg um breytng á 1. gr. laga um vitagjald frá 11. júlí 1911, undirskrifuð 

af konungi s. d. 
Lög um breyting á lögum nr. 18, 13. sept. 1901, um manntal í Reykjavík, 

undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um breyting á lögum um fasteignamat nr. 22, 3. nóv. 1915, undirskrif- 

uð af konungi s. d. 
Fjáraukalög fyrir árin 1916 og 1917, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um dýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslunarmönnum landssjóðs, 

undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um breyting á lögum nr. 26, 20. okt. 1905, um vátrygging sveitabæja 

og annara húsa í sveitum, utan kauptúna, undirskrifuð af konungi 14. nóv. 1917. 
Lög um heimild fyrir stjórnarráð Íslands til að setja reglugjörðir um notk- 

un hafna o. fl., undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um viðauka við lög 11. desember 1891, um samþyktir um kynbætur 

hesta, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um breyting á og viðauka við lög um stofnun Ræktunarsjóðs Islands, 

2. mars 1900, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um framkvæmd eignarnáms, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um heimild fyrir landsstjórnina til að leyfa Íslandsbanka að auka seðla- 

upphæð þá, er bankinn má gefa út samkvæmt 4. gr. laga nr. 66, 10. nóv. 1908, 

undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um breyting á lögum nr. 21, 2. nóv. 1914, um notkun bifreiðn og við- 

auka við sömu lög, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um stefnufrest lil íslenskra dómstóla, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um mælitæki og vogaráhöld, undirskrifuð af konungi s. d.
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Lög um gjöld til holræsa og gangstjetta á Akureyri, undirskrifuð af kon- 
ungi s. d. 

Lög um laun hreppstjóra og aukatekjur m. m., undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um einkasöluheimild landsstjórnarinnar á steinolíu, undirskrifuð af 

konungi s. d. 
Lög um áveitu á Flóann, undirskrifuð af konungi s. d. 
Fjáraukalög fyrir árin 1914 og 1915, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um fyrirhleðslu fyrir Þverá og Markarfljót, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um samþyktir um herpinótaveiði á fjörðum inn úr Húnaflóa, undirskrif- 

uð af konungi s. d. 
Lög um breytingu á lögum nr. 22. 8. okt. 1883, um bæjarstjórn á Akureyri, 

og á lögum nr. 43, 11. júlí 1911, wm breyting á þeim lögum, undirskrifuð af kon- 
ungi s. d. 

Lög um slysatrygging sjómanna, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um breyting á lögum nr. 12, 9. júlí 1909, um breyting á lögum um 

stofnun landsbanka, 18. sept. 1885 m. m., undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um útmælingar lóða í kaupstöðum, löggiltum kauptúnum o. fl., undir- 

skrifuð af konungi s. d. 
Lög um samþyktir um kornforðabúr til skepnufóðurs, undirskrifuð af kon- 

ungi s. d. 

Lög um breytingar á og viðauka við lög nr. 35, 20. okt, 1913, um ritsíma- 
og talsímakerfi Íslands, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um stefnubirtingar, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um fiskiveiðasamþyktir og lendingasjóði, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um lögræði, undirskrifuð af konungi s. d. 

Löy um bæjarstjórn Ísafjarðar, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um aðflutningsbann á áfengi, undirskrifað af konungi s. d. 

Lög um rekstur loftskeytastöðva á Islandi, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um samþyktir um lokunartíma sölubúða í kaupstöðum, undirskrifuð af 
konungi s. d. 

Fjárlög fyrir árin 1918 og 1919, undirskrifuð af konungi s d. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu um breytingu á 108 
hreppsheiti. (Ágrip). 

Með brjefi þessu var samþykt, að Þóroddsstaðahreppur í Eyjafjarðarsýslu 
sje eftirleiðis nefndur Olafsfjarðarhreppur.
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Reglugjörð 
um talning á eldsneyti o. fl. í Reykjavík. 

Samkvæmt lögum 1. febrúar 1917, um heimild fyrir landsstjórnina til 

ýmsra ráðstafana útaf Norðurálfuófriðnum, og eftir beiðni bæjarstjórnar Reykja- 

víkur, eru hjermeð sett eftirfarandi ákvæði. 

1. gr. 

Vegna ráðstöfunar á kolum, sem Reykjavíkurbær fær frá landsstjórninni 

samkvæmt lögum 29. f. m., um almenna hjálp vegna dýrtíðarinnar, er bæjarstjórn 

Reykjavíkur heimilað að láta nú fara fram, svo fljótt sem við verður komið, taln- 

ing á eldsneyti einstakra manna í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur. 

2. gr. 

Ennfremur heimilast bæjarstjérninni ad låta um leid fara fram talning å 

birgðum einstakra manna, verslana og fjelaga í lögsagnarumdæminu af þeim 

matvælum, sem hætta er á að gangi að einhverju leyti til þurðar í bænum, að 

dómi matvælanefndar þeirrar, er skipuð er samkvæmt reglugjörð 26. april þ. á. 

3. gr. 

Húsráðendum, einstökum mönnum, forstöðumönnum verslana og fjelaga 

og öðrum hlutaðeigendum er skylt að gefa bæjarstjórninni sannar skýrslur um 

þær birgðir sínar, er getur í 1. og. 2. gr. hjer á undan. 

4. gr. 

Bæjarstjórninni er heimilt, jafnframt talningu þeirri, sem greind er í Í. 

og 2. gr. reglugjörðar þessarar, að krefjast af húsráðendum og einstökum mönn- 

um skýrslu um atriði, sem telja verður að hafi þýðingu fyrir ráðstöfun eldsneytis- 

og matvælabirgða þeirra, er bæjarstjórnin eða matvælanefndin ræður yfir til út- 

hlutunar meðal bæjarmanna, svo sem um tölu íbúðarherbergja, tölu eldstæða, 

tölu heimilisfólks, hve mörg ungbörn sjeu í heimilinu, venjuleg eldsneytisnotkun 

o. s. frv. Er hlutaðeigendum skylt að gefa bæjarstjórninni sanna skýrslu um 

þau atriði hjer að lútandi, er hún heimtar. 

5. gr. 
. 

Bæjarstjórnin gjörir nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar á ákvæðum 

reglugjörðar þessarar, og er henni heimilt að fela matvælanefnd bæjarins fram- 

kvæmdirnar að einhverju eða öllu leyti.
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6. gr. 

Brot á móti reglugjörð þessari varða sektum frá 10 krónum til 1000 króna, 

nema önnur þyngri refsing liggi við að lögum. 

1. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 

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

Í stjórnarráði Íslands, 25. október 1917. 

Sigurður Jónsson. 
Jón Hermannsson. 

Samþykt 
um heyforðabúr Bárðdælahrepps. 

1. gr. 

Tilgangur forðabúrsins er, samhliða eftirliti með tryggum heyásetningi, að 

styrkja þá menn, sem í heyþröng komast, fyrir búpening sinn áð vorlagi, með 

því að hafa til sölu eða útlána hey, sem sveitarstjórnin hefir umsjón með, og 

lætur úti eftir þeim fyrirmælum, sem þessi samþykt setur. 

2. gr. 

Heyforðabúrið myndast á þann hátt, að hreppsnefndin semur við einn eða 

fleiri menn, að þeir hafi til ákveðinn forða af góðu heyi handa þeim búfjáreig- 

endum í hreppnum, er kynnu að lenda í heyþroti, og svo af því heyi, sem sveit- 

arstjórnin hefir þegar keypt (50 vættir) og skal hún leitast við að afla viðbótar 

eins fljótt og unt er, svo að hún hafi umráð á alt að 200 vættum af fullgildu heyi. 

3. gr. 

Sveitarstjórnin í Bárðdælahreppi sjer um forðabúrið eins og aðrar eignir 

hreppsins; hefir hún á hendi rekstur þess, umsjón alla og reikningshald. Allur 

kostnaður við forðabúrið, svo sem heyskapur, geymsla, umsjón og útlát legst á 

heyið, og kemur fram í verði þess. Árskostnaður við forðabúrið, sá er eigi greið. 

ist af notendum þess, skal greiðast úr sveitarsjóði. 
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4. gr. 

Hreppsnefndin skal fyrir lok júlímánaðar ár hvert senda stjórnarráðinu 
skýrslu um heyforðabúr hreppsins fyrir næstliðið fardagaár, ásamt reikningi yfir 
kostnað við það. 

5. gr. 

Það skal vera aðalregla, að hey sje eigi látið út úr forðabúrinu fyrri en 
fram hefir farið hin lögskipaða útmánaðaskoðun, og sveitarstjórnin hefir fengið 
skýrslu um fóðurbirgðir manna. Lendi einhver í heyþroti áður, eða sjái þau fyrir, 
skal hann, ef hann leitar til forðabúrsins um heyhjálp, kveðja granna sína tvo 
til að meta fóðurbirgðir sínar, og gefa um þær vottorð til sveitarstjórnarinnar. 

6. gr. 

Eins og 1. gr. ber með sjer, skal það vera aðalregla, að hey, sem forða- 
búrið lætur úti, sje borgað í peningum eða öðrum þeim gjaldeyri, sem hrepps- 
nefndin tekur gildan. Þó má lána heyið móti heyi, er sje skilað að sumrinu 
jafn góðu, og þriðjungi meiri þyngd, og flutt á þann stað, sem sveitarstjórnin 
ákveður. 

7. gr. 

Taki heyforðinn að fyrnast, svo að sveitarstjórnin álíti nauðsynlegt að 
nýja hann upp, svo að hann rýrni ekki til stórskaða, skal sveitarstjórnin bjóða 
heyið upp, eða á annan hátt leitast við að koma því í sem fylst verð. Hvort 
sem heyforðinn eyðist fyrir það, að hann er látinn úti í heyskorti eða af því, að 
hann þarf að nýjast, skal sveitarstjórnin afla heysins aftur, eins fljótt og mögu- 
legt er. 

8. gr. 

Útistandandi skuldir forðabúrsins má taka lögtaki samkvæmt heimild í 
lögum nr. 44, frá 11. júlí 1911, um samþyktir um heyforðabúr. 

Samþykt þessi, sem gjörð er samkvæmt lögum nr. 44, 11. júlí 1911, stað- 
festist hjermeð til að öðlast þegar gildi. 

I stjórnarráði Íslands, 1. nóv. 1917. 

Sigurður Jónsson 

Jón Hermannsson.
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Reglugjörð 
fyrir Austur-Húnsvatnssýslu um fjallskil o. fl, 

I. kafli. 

Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum 10. nóv. 1905, hefir sýslunefndin yfirstjórn 
allra fjallskilamáia, en hreppsnefndir annast alla stjórn og framkvæmd á þeim. 

2. gr. 

Hreppsnefndir geta hver í sinum hreppi eða upprekstrarfjelagi, gjört ná- 

kvæmari ákvarðanir um fjallskil í einstökum atriðum. Þó má eigi þarmeð raska 

reglugjörð þessari, og skulu hreppsnefndir gæta þess, að farið sje í öllum atriðum 

eftir ákvæðum hennar. 

II. kafli. 

Um smölun og fjárgæslu á vorum. 

3. gr. 

Allir þeir, sem jörð hafa til ábúðar, eru skyldir að smala heimalönd sin á 

vorum, eftir því sem hreppsnefnd ákveður. Þar sem heimalönd eru víðáttumikil 

hálsa- og fjallalönd, er búast má við, að margir úr upprekstrarfjelaginu eigi fjár- 

von í, mega hlutaðeigandi hreppsnefndir skipa fyrir um, að nágrannar og aðrir, 

sem þar eiga fjárvon, hjálpi til við smölunina, eftir því sem hreppsnefndum þyk- 
ir sanngjarnt vera. Hreppsnefndir hafa og vald til að láta göngur fara fram á 
afrjettum, ef þörf gjörist. 

4. gr. 

Verði einhver ber að því að smala illa, eða alls ekki, heimaland sitt ákveð- 

inn smölunardag, hefir hreppsnefnd vald til að setja tilsjónarmann við smölun 
hans, eða láta framkvæma hana hvorttveggja á hans kostnað. 

5. gr. 

Þegar alment er hætt að hýsa fje á vorum, hefir hreppsnefndin vald til, 

svo fje manna sleppi ekki í ullu til afrjettar, að skipa vörð fyrir framan bygðir 
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106 á hentugum stöðum, fram að rúningstíma. Skal vörðurinn haldinn á kostnað fjár- 

2. nóv. eigenda þeirra í upprekstrarfjelaginu, sem hlutaeigandi hreppsnefnd eða hrepps- 

nefndir álíta að not hafi varðarins. Nú nota tveir eða fleiri hreppar sama afrjett, 

en ein hreppsnefndin eða tvær, ef fleiri eiga hlut að máli, vill ekki taka tiltölu- 

legan þátt í varðkostnaðinum, hefir þá sú hreppsnefnd, sem sett hefir vörðinn, 

vald til að selja eigendum í hinum hreppnum eða hreppunum alt það fje, er kem- 

ur af varðstöðvunum, þegar því er smalað eftir ákvörðun hreppsnefndar, ofan til 

3 eða fleiri, ef svo til hagar, af fremstu bæjum í upprekstrarfjelaginu. Hið sama 

gildir um fje innanhreppsmanna, sem eigi taka þátt í varðkostnaðinum. 

Gjald þetta má aldrei yfirstíga 50 aura fyrir hverja kind í ullu, og 50 au. 

fyrir ómarkað lamb. 

Sömu ákvæði gilda um vorgöngur á afrjettalöndum. 

6. gr. 

Það sauðfje, sem sloppið hefir úr löndum eigenda, eða kemur fyrir svo 

fjærri eigendum, þegar rúning fer fram eða er afstaðin, að það getur ekki kom- 
ist til skila í bæjarekstrum, er finnandi skyldur að hirða, ef unt er; skal hann 

rýja fje og marka ómörkuð lömb í votta viðurvist, ef hægt er.  Gjöri hann eig- 

anda full skil á ullinni, og grein fyrir marki, kyni og öðrum einkennum á hverri 

kind, er hann rýr eða markar. Fyrir ómak sitt ber finnanda borgun, sem eigi 

má þó yfirstíga 20 aura fyrir að rýja kind, og 20 aurar fyrir að marka lamb. 

III. kafli. 

Um rekstur til afrjetta. 

7. gr. 

Hreppsnefnd skal sjå um, ad dilkær og geldfje, begar pad er komid ur 

ullu, svo og stóðhross, sje rekið til afrjetta svo tímanlega að vorinu, sem árferði 

og aðrar kringumstæður leyfa. Áður en fráfærnalömb eru rekin á afrjett, skal 
sitja þau heima eigi skemur en 3 sólarhringa, þó má hreppsnefnd eftir atvikum 

veita undanþágu frá þvi, ef nefndarmenn allir verða á eitt sáttir. Reka skal á 
miðjan afrjett, nema hreppsnefnd hafi öðruvísi ákveðið. Sjeu víðlend heimalönd 

notuð til upprekstrar, skal reka þangað, sem búsmali síst gengur, og með leyfl 

landeiganda. Þannig skal reka gegnum heimalönd manna, að sem minstur bagi 

verði að. Aldrei má án leyfis eigenda reka fjenað annara manna til afrjetta 
nema víst sje, að afrjett arfjenaður sje. 

Enginn má reka stóðhross á afrjett fyrri en hreppsnefnd hefir ákveðið, eða 
oddviti fyrir hennar hönd.
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8. gr. 106 
0 . . seat á , 2. nóv, 

Hver sem heimildarlaust rekur fjenað sinn, sem á afrjett á að fara, í 2. növ 

annars land til beitar um sumar, hvort heldur það er heimaland, fjallland eða af- 

rjettarland, greiði skaðabætur til landráðanda eftir mati hreppsnefndar í þeim 

hreppi, er landráðandi á heima í. Mati þessu má skjóta til hlutaðeigandi sýslu- 
nefndar. 

9. gr. 

Enginn má hafa stóðhross geldfje eða dilkær í heimahögum nema hrepps: 

nefnd og nágrannar leyfi; en neiti nágranni um leyfið, skal eigandi ábyrgjast, að 
fjenaðurinn gjöri þeim engan skaða. 

Nú eru stóðhross eigi rekin til afrjettar eftir skipun hreppsnefndar, skal 

hún þá láta reka þau á kostnað eiganda. Verði einhver fyrir ágangi af stóð- 

hrossum, sem eru í óskilum í heimahögum að sumrinu; annaðhvort af því, að þau 

hafa alls ekki verið rekin til afrjetta, eða þá fyrri en hreppsnefnd hefir ákveðið, 

má taka þau í gæslu og gjöra eigendum aðvart, innan tveggja sólarhringa, um 

að leysa þau út gegn gæslukaupi, 10 aura fyrir hvert hross um sólarhringinn, 

auk ómakslauna fyrir tilkynninguna, sem borgist um leið og hrossanna er vitjað. 

Vitji eigendur ekki hrossa sinna innan þriggja sólarhringa, frá því þeir 

fengu tilkynninguna, er geymanda heimilt að reka þau til þeirra á kostnað þeirra. 

Skal hreppsnefnd þess hrepps, þar sem geymandi á heima, meta og ákveða kostn- 
að þennan sem og borgun fyrir tilkynninguna. 

10. gr. 

Ef stóðhross eða sauðfje gengur úr afrjett á sumrum, skal sá, er fyrir 

ágangi verður, gjöra hreppsnefndaroddvita aðvart um það, og skipar hann þá 
fyrir um rekstur þess til afrjettar. Enginn má reka fjenað þann, er úr afrjett 

gengur, til sveitar eða á nágranna. Kostnaður við rekstra þessa borgist að 1/, 

hluta af landráðanda, en að 3/, úr sveitarsjóði eða sveitarsjóðum upprekstrarfje- 

lagsins, tiltölulega við það er hver hreppur leggur til sameiginlegra fjallskila. 
Ef fleiri upprekstrarfjelög eiga upprekstrarland í sameiningu, skal kostn- 

aðurinn við rekstra þessa, að svo miklu leyti, sem hann á að greiðast úr sveitar- 
sjóði, borgast úr hlutaðeigandi sveitarsjóðum, eftir tölu þeirra hrossa, sem í upp- 
rekstrar eða afrjettarlandið eru rekin. 

Þó hafa hlutaðeigandi hreppsnefndir heimild til að gjöra um þetta sjer- 
staka samninga. 

Nú þykir hreppsnefnd eða hreppsnefndum eins upprekstrarfjelags ástæða 
til að losa sveitarsjóð við rekstur hrossa á sumrum til afrjettar og rjettun þeirra 
á haustum. Skal þá hreppsnefnd eða hreppsnefndir, hafa vald til að jafna hon- 
um niður á stóðhrossaeigendur eftir tölu stóðhrossa, sem að vorinu eru rekin á 
afrjetti eða fjalllönd þau, sem liggja innan takmarka upprekstrarfjelagsins, eða 
skylt er á afrjett að reka. Niðurjöfnun þessi skal gjörð eftir staðfestri framtals: 
skýrslu frá hreppstjóra, en stóðhrossaeigendur skulu skyldir til á vorhreppaskil-



1917 280 

106 um, að gjöra hreppstjóra fullnægjandi grein fyrir tölu stóðhrossanna. Úndanskil- 

2. nóv. in gjaldi þessu eru stóðhross, sem að sumrinu til eru seld á markaði. 
Ágreiningsatriðum útaf fyrirmælum greinar þessarar skal skjóta til endi- 

legra úrslita sýslunefndar. 

11. gr. 

Eigi má ónáða fjenað á afrjettum, og eigi heldur, nema með leyfi hrepps- 

nefndar, taka þaðan fje eða hross, nema málnytupeningur sje, tamin hross eða 

söluhross. 

IV. kafli. 

Um fjallskil. 

12. gr. 

Fjallskilaskyldur er hver fjáreigandi, og hver sem á hross á afrjetti, hvort 

heldur er búandi eða búlaus. Skal hver leggja til fjallskila, á þann hátt, er 

hreppsnefnd ákveður. Hreppsnefnd skal meta allan fjallskilakostnað upprekstrar- 

fjelagsins til peningaverðs, og jafna honum á alla upprekstrarskylda sauðfjár. og 

hrossaeigendur upprekstrarfjelagsins. Skal þá jafnt auratal lagt á hvert hross, 

sem á 3 kindur, en sjeu ær reknar á afrjett, skulu hverjar 2 þeirra metnar til 

fjallskila jafnt og 3 væru. 

Skyldur er hver húsbóndi, að inna fjallskil af hendi fyrir hjú sín og aðra 

heimamenn, gegn endurgjaldi frá fjenaðareiganda. 

13. gr. 

Skyldur er hver maður að gjöra fjallskil á þann afrjett, og á þau lönd 

sem liggja til leitar að lögrjett eða aukarjettum þeim, sem liggja í því upprekstr- 

arfjelagi, sem fjáreigandi á heimili í Nú notar einhver til uppreksturs annan af- 

rjett eða heimaland, en þar, sem honum ber upprekstur, skal hann þá gjöra þar 

fjallskil tiltölulega að hálfu móts við fjallskil annara í því upprekstrarfjelagi. 

Auk þess skal hann eftir sömu reglu vera fjallskilaskyldur í því upprekstrarfje- 

lagi, þar sem hann er búsettur. 
Ef eitthvert upprekstrarfjelag, eða einhver maður á og notar afrjettarland, 

sem öðru upprekstrarfjelagi ber að leita, samkvæmt þessari grein, skal það eða 

hann gjöra þar full fjallskil eftir fjenaðarfjölda þeim, sem rekinn er á afrjettar- 

landið samkvæmt sömu reglum og fjenaðareigendur upprekstrarfjelags þess, er 

leita ber. Þó hafa hlutaðeigandi hreppsnefndir heimild til að gjöra um þetta 
sjerstaka samninga. Sá er notar land utan upprekstrarfjelags sins, skal hafa til- 

kynt það hreppsnefndinni í þeim hreppi þar sem hann á heima, áður en 12 vik- 

ur eru af sumri. | 
Í tilkynningu þessari sje fjenaðurinn greinilega sundurliðaður.
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14. gr. 

Þar sem tveir eða fleiri hreppar nota sama afrjett, skulu hlutaðeigandi 
hreppsnefndir eiga fund með sjer eigi síðar en í 17. viku sumars, til að semja 

um, hvernig fjallgöngum skuli haga. Oddviti í þeim hreppi, þar sem aðalrjett 

stendur, kveður til þessa fundar. Skal þá hver hreppsnefnd leggja fram skýrslu 

um tölu fjár og stóðhrossa manna í hreppnum að vorinu, staðfesta af hreppstjóra, 

og fer eftir því, hve marga menn hreppur leggur til í göngurnar. 

15. gr. 

Nú eiga nokkrir fjáreigendur að gjöra fjallskil í öðrum hreppi en þeim, 

er þeir eru búsettir í, skal þá hreppsnefndin, þar sem þeir eru búsettir, senda 

hreppsnefnd, er hlut á að máli, skýrslu um fjáreign slíkra manna eftir vorfram- 

tali, áður en 14 vikur eru af sumri. 

16. gr. 

Fjallgöngur skulu hvert haust að minsta kosti tvennar, en í Víðidalsfjalli 

og á Sauðadal þrennar. Jafnframt afrjettum skal í fyrri og seinni göngum, smala 

til rjettar afskekt og víðlend heimalönd, er afrjetjarfjenaður gengur í að jafnaði. 

Gangnadagana er stranglega bannaður heimrekstur afrjettarpenings á ein- 

staka bæji, nema með leyfi hlutaðeigendi hreppsnefndar. 
Leiki grunur á að fje hafi orðið eftir á afrjettum, hefir hreppsnefnd vald 

til að fyrirskipa þriðju göngur, eða ráða menn í þær, gegn endurgjaldi af sveitar- 

sjóðnum eða sveitarsjóðum þar seim tveir eða fleiri hreppar nota sama upprekstr- 

arland; þar sem þannig stendur á, skal hreppsnefndin í þeim hreppi, er næst 

liggur afrjetti, annast um göngur þessar, gegn endurgjaldi af sveitarsjóðum upp- 

rekstrarfjelagsins. 
Hreppsnefndir hafa vald tíl að láta fara fram eftirleitir á afrjettalöndum, 

viðlendum heimalöndum og fjallöndum, og skulu þær leitir, ef unt er, afstaðnar 

fyrir hausthreppaskil. Um eftirleitir þessar gilda sömu reglur og um þriðju göng- 

ur, sem borgaðar eru af sveitarsjóði. 

17. gr. 

Allri skylduvinnu og öðrum kostnaði við fjallskil, skal hreppsnefnd jafna 
niður á fjenaðareigendur í tæka tíð. Aðfinningar við niðurjöfnunina skal bera 

upp skriflega fyrir oddvita hreppsnefndarinnar fyrir 20. október, og fer um þær 

eftir því, sem fyrir er mælt um útsvarskærur í 39. gr. sveitarstjórnarlaga 10. 

nóv. 1905. 

18. gr, 

Hreppsnefndin eða kjörinn maður úr nefndinni, er nefnist fjallskilastjóri, 

kveður hreppsbúa með gangnaboði til fjallskila, nægum tíma áður en fjallgöngur 

byrja. Í gangnaboðinu skal nákvæmlega taka það fram, er hverjum ber að leggja 
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106 til fjallskila það haust. Ef einhver vanrækir að gjöra þau fjallskil, sem hann er 
2. nóv. kvaddur til, skal hann borga þau eftir mati hreppsnefndar. Auk þess varðar 

það sektum, er hækka ef brotin eru ítrekuð. 

Ekkert má fyrirskipa í gangnaboðinu, er getur komið í bága við full- 

tryggjandi fjárskil eða ákveðin rjettahöld innan sýslu. 

19. gr. 

Hreppsnefnd eða hreppsnefndir hlutaðeigandi upprekstrarfjelags skipa 

einn duglegan aðalgangnastjóra fyrir hvern gangnaflokk. Gangnastjórinn skal 

skipa fyrir um tilhögun gangna og hafa alla stjórn á þeim. Skal hann sjá um að 

fjársöfnin sjeu rekin með reglu til rjettar og kveðja menn til að gæta safnsins uns 

vökumenn hafa tekið við þvi. Hver gangnamaður, er skyldur, að hlýða gangna- 

stjóra sínum. Öll óhlýðni við skipanir hans varðar sektum. 

20. gr. 

Gangnastjóri skal annast um, að farið sje svo vel sem unt er með fje og 

hross í göngunum. Ef kindur koma fyrir, sem ekki verður komið lifandi til 

rjettar, skal slátra þeim og taka úr þeim innýfli, en flytja þær að öðru leyti til 

rjettar. Finnist dauð kind í göngunum, skal hún á sama hátt flutt til rjettar ef 

nýtileg er. Ef hross einhverra orsaka vegna geta ekki gengið til rjettar, eða ef 

hross drapst í göngunum eða finst fyrir skömmu dautt, skal hreppsnefnd þegar 
tilkynt það er komið er til bygða, er þá lætur sækja það og flytja til rjettar á 

kostnað sveitarsjóðs eða sveitarsjóða upprekstrarfjelagsins sje eigandi skepnunnar 

innan sýslu. 

Sama ákvæði gildir um kindur, er finnast dauðar fleiri saman. 

21. gr. 

Nú hafa fjáreigendur ráð á fleiri mönnum, hefir þá hreppsnefnd eða fjall- 

skilastjóri vald til að kveðja til gangna þann, sem hæfastur er, svo og til hvers 

annars starfa, er útheimtist til góðra fjallskila. Ef einhver sendir mann í göng- 
ur, sem gangnaforingi sannar með vottorðum tveggja gangnamanna að hafi reynst 

óhæfur eða ófullnægjandi gangnamaður, er hann skyldur að borga gangnaskilin 

að öllu leyti. 
Borgun fyrir vanrækslu á fjallskilum má verja til að kaupa mann til 

fjallskilanna, ella falli hún í sveitarsjóð eða sveitarsjóði upprekstrarfjelagsins. 

Reynist einhver óhæfur eða ófullnægjandi gangnamaður, skal gangnastjóri 
skyldur að kæra það fyrir hlutaðeigandi hreppsnefnd. Launa má gangna- 

stjóra sanngjarnlega, annaðhvort með ívilnun í gangnaskilum eða af sveitarsjóð- 

um upprekstrarfjelagsins, en vanræki hann skyldur sínar, varðar það sektum. 

22. gr. 

Ef fjáreigandi hefir engan hæfan mann til fjallskila og getur eigi útveg- 

að hann, skal hann tilkynna það skriflega hreppsnefnd eða fjallskilastjóra 6 dög-



283 1917 

um áður en fjallgöngur byrja, en hreppsnefnd eða fjallskilastjóri útvegar mann 106 

eða annað sem vantar, svo sem hesta eða fæði, og borgar þá fjáreigandi sekta- 2. nóv. 

laust allan þann kostnað, sem af fjallskilunum leiðir, án tillits til mats á þeim. 

23. gr. 

Hreppsnefndir skulu sjá um, að koma upp hentugum skýlum fyrir gangna- 

menn á afrjettum þar sem þess er þörf, og skal kostnaður sá, er af þeim leiðir, 
greiðast af sveitarsjóðum upprekstrarfjelagsins. 

V. kafli. 

Um hreinsun heimalanda og fjárgæslu á haustum. 

24. gr. 

Hver búandi eða landráðandi er skyldur að hreinsa heimaland sitt á 

haustum svo oft sem hreppsnefnd fyrirskipar, þótt hann eigi þar ekki fjár von 

sjálfur, og gilda um það fyrirmæli 3. greinar. 

25. gr. 

Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skal skipa fyrir um reglulegar heima- 

landsgöngur jafnframt hverjum fjallgöngum. Skulu göngur þessar fara fram undir 

umsjón manns, er hreppsnefnd skipar, með samlögum búenda eftir því sem best 

hagar á hverjum stað og með samtökum við næstu sveitir þar sem það á við. 

Allan fjenað, er kemur fyrir, skal reka skilvíslega til rjettar þeirrar, er 

hann á að ganga til, af ábúendum þeim, er heimalöndin tilheyra. Verði ágrein- 

ingur um hvert fjenaður skuli ganga, sker sýslunefndin úr því eða oddviti hennar 

til bráðabirgða. 

26. gr. 

Hreppsnefnd skal sjá um, að eftir rjettir á haustum sjeu öll heimalönd 

rækilega smöluð sama dag viku, og að rekstrar gangi þá eftir töfludrætti bæ frá 
bæ, nema hreppsnefnd álíti annað haganlegra. 

27. gr. 

Á haustum eftir rjettir, þangað til fje alment er tekið til hýsingar, hafa 

hreppsnefndir vald til að skipa samskonar verði, sem nefndir eru í 5. gr., og 

gilda um verði þessa sömu ákvæði og um vorverðina.
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VÍ. kafli. 

Um fjárrekstra bæja á milli haust og vor. 

28. gr. 

Skyldur er hver búandi að hirða fje það, er finst á heimalandi hans eftir 

að fjallgöngum er lokið, og reka það til næsta bæjar þá leið, sem það á að ganga. 

Hreppsnefndir hafa vald til að ákveða rekstrarleiðir innanhrepps og út úr hreppn- 

um. Sleppi nokkur fjárrekstri, sem á að ganga bæ frá bæ, varðar það sektum. 
Hið sama gildir um fjárrekstra að vorinu. 

29. gr. 

Ef enginn rekstrarfær maður er heima er rekstur kemur á bæ, skal rekstr- 

armaður skilja úr fje það, er eftir á að verða, en reki svo reksturinn áfram til 

næsta rekstrarfærs manns, en skylt er þeim, er við rekstri skyldi taka, að greiða 

rekstrarmanni þóknun eftir áliti hreppsnefndar. 

VII. kafli. 

Um rjettir og rjettahöld. 

30. gr. 

Eftir tillögum hreppsnefnda ákveður sýslunefndin hvar aðalrjett og auka- 

rjett skal vera, sömuleiðis undir hverja aðalrjett aukarjett heyrir, og ennfremur 

hvern afrjett og heimalönd ganga skal til hverrar rjettar, og ráða sýslutakmörk, 

nema öðruvísi sje ákveðið. 

öl. gr. 

Allir fjáreigendur eru skyldir til hver að sínum hluta að vinna að bygg- 

ingu rjetta og viðhaldi þeirra, eftir þvi sem hreppsnefnd ákveður. Við hverja 

aðalrjett skulu allar jarðir í upprekstrarfjelaginu eiga nægilegt dilksrúm hver 
fyrir sig, eða fleiri í samlögum; eru fjáreigendur skyldir að kosta byggingu dilk- 

anna og viðhald þeirra eftir rjettri tiltölu. Ennfremur skulu vera sjerstakir dilk- 

ar, einn eða fleiri, fyrir fje úr öðrum hreppum, er hlutaðeigandi hreppar byggja 

og viðhalda á sinn kostnað. 
Þar sem hlutaðeigandi hreppsnefnd þykir við þurfa, skal upprekstrarfje- 

lagið eiga við hverja aðalfjárrjett sjerstaka hrossarjett, er bygð sje og viðhaldið, 

eins og fjárrjettin, á kostnað þess.
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32. gr. 

Hreppsnefndir skulu sjá um að rjettir sjeu vandlega bygðar og vel við- 

haldið, einnig að allir dilkar sjeu í gildu standi kveldið áður en rjettað er. Van- 

ræki einhver að vinna að rjettar- eða dilksbyggingu, má hreppsnefnd útvega 
mann til þess á kostnað hans. 

33. gr. 

Hreppsnefidiv skulu skipa duglegan rjettarstjora vid hverja adalrjett og 

aukarjett, og må telja rjettarstjornina med gangnaskilum. Rjettarstjóri skal vera 

kominn til rjettar i tæka tid hvern rjettardag. Skipar hann fyrir hvernig fjår- 

drætti skal haga og heldur mönnum til starfa. Hann bannar stranglega alla 

óreglu, er veldur hindrun við rjettarstörfin. Sýni nokkur í rjettinni óhlýðni gegn 
skipunum hans, varðar það sektum. 

34. gr. 

Rjettarstjóri skal skipa áreiðanlega menn til að rannsaka fje utansveitar- 

manna, áður en það er rekið frá rjettinni. Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skal 

við hvert dilksfjelag skipa dilkstjóra til að vera rjettarstjóra til aðstoðar við 

rjettarstörfin. Enginn má hleypa út úr dilk fyr en rjettarstjóri leyfir, enda sje 

þá alt fje komið í rjett og fjárdrætti því nær lokið 

3ð. gr. 

Rjettarstjóri annast um, að ómörkuð lömb sjeu hirt í rjettinni og dregin 

í dilk sjer, svo að eigendum gefist kostur á að láta lambsmæður helga sjer þau. 

Að afloknum fjárdrætti selur hreppstjóri alla ómerkinga, er eigi hafa fundið mæð- 

ur. Við aukarjett má engan ómerking selja. Þó nær ákvæði þetta ekki til 

Landsendarjettar eða Mjóadalsrjettar. Enginn má helga sjer marklausa kind af 

fjárbragði sínu. Rjettarstjóri kveður menn til að skoða úrtining vandlega eftir 

markaskrám í fyrstu sem síðari rjettum, og mega þeir ekki yfirgefa þann starfa 

fyr en lokið er. Allir fjáreigendur skulu gæta þess, að fje þeirra verði eigi eftir 

í úrtíningi. Þegar búið er að skoða úrtining í fyrstu rjett, skal hreppsnefnd eða 

Íjallskilastjóri í þeim hreppi, þar sem aðalrjett stendur, koma honum í gæslu 

milli rjetta og telst hún með gangnaskilum. 

36. gr. 

Frá hverri aukarjett skulu tilkvadair menn reka úrtíning tafarlaust til 

aðalrjettar, svo að hann sje þangað kominn áður sundurdrætti er lokið. 

37. gr. 

I rjettum må enginn marka fjenað, án þess hann jafnframt skýri fyrir 

rjettarstjóra hverja heimild hann hafi til mörkunarinnar. Rjettarstjóri skal sam- 

stundis rita hjá sjer mark skepnunnar, ef hún var áður mörkuð, og nafn eiganda 

þess marks, ef þekkist, 
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VIII. kafli. 

Um hirðing fjár og hrossa í utanhreppsrjettum. 

38. gr. 

Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skal skipa hæfa menn til að fara í rjett- 
ir, á hreppaskil og að vera við úrtíningssölu annara sveita, þar sem helst eru 
fjenaðarsamgöngur, til að hirða þar fje og hross hreppsbúa sinna. Hafi sá, sem 
gjört er að skyldu að leggja til tjeðra starfa, engan hæfan mann til að inna þau 
af hendi, hefir hreppsnefnd eða fjallskilastjóri vald til að kveðja til þess hvern 
þann, er hæfastur er í hreppnum, annaðhvort í mannaskiftum, eða gegn fullu 
endurgjaldi frá þeim er skilin átti að vinna. Reynist sá, sem sendur er að hirða 
fjenað utanhrepps ónýtur eða ófullnægjandi til þess starfa, gilda um hann ákvæði 
21. gr. um ófullkominn gangnamann. 

39. gr. 

Sá maður, sem sendur er, til að hirða fjenað í rjettum, á hreppaskilum, 
eða öðrum samanrekstrardögum annara sveita, má eigi fara þaðan, fyrri en búið 
er að skoða úrtíning vandlega eftir markaskrám, og selja þar sem sala fer fram. 
Sannist það, að hann láti þar verða eftir fje eða hross sveitunga sinna, sem er 
með glöggu skrásettu marki, varðar það sektum eða skaðabótum, nema máls- 
bætur sjeu. 

IX. kafli. 

Um smölun, rjettun og hirðing hrossa. 

40. gr. 

Í síðari göngum á haustum skal ásamt fje smala stóðhrossum af afrjett- 
um, og úr heimalöndum, og rjetta þau í síðari rjett, annaðhvort á undan eða að 
afloknum fjársundurdrætti. Undanþága veitist frá þessum ákvæðum, ef meiri 
hluti hreppsnefndar eða hreppsnefnda telur annað hagfeldara, sem þó aldrei má 
koma í bága við næstliggjandi upprekstrarfjelög. Auk þess skal fara fram al- 
menn smölun á hrossum í öllum heimalöndum, fyrsta þriðjudag eftir 20. október, 
og fyrsta þriðjudag í mánuðunum desember og janúar, en sje sá dagur helgur 
eða veður banni, skal smala næsta færan dag, og skal þá, í hverjum hreppi, á 
slóðum þeim er hreppsnefnd ákveður, fara fram sundurdráttur á öllum hrossum, 
sem koma fyrir. Þau hross, sem ekki þekkjast, eða enginn hirðir, skal fara með 
sem óskilafje í seinni rjett sbr 42. gr. 

Hreppsnefnd skal annast um, að almennar göngur fari fram í öllum heima- 
löndum hreppsins, að minsta kosti til hrossarjettunarinnar í október.
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ål. gr. 

Medan å rjettum stendur skal rjettarstjóri gæta þess, að hryssum gefist 

kostur á að helga sjer ómörkuð folöld, og skal hann kappkosta, að haga allri 

meðferð á hrossunum þannig að ekki hljótist slys af. Stóðhross skulu dregin 
sundur í aukarjettum og aðalrjettum, skal úrtíningur sá, er verður í aukarjettum, 
rekast tafarlaust til aðalrjettar. 

X. kafli. 

Um meðferð óskilafjenaðar. 

42. gr. 

Eftir að tölfludrætti er lokið í seinni rjett, skal úrtíningshross og sauðfje 
afhenda til sölu þegar í stað hreppstjóra í hreppi, þeim þar sem aðalrjett stend- 
ur. Skal hreppstjóri skrásetja mörk, lit, aldur og auðkenni, hverrar skepnu, sem 
seld er, eftir lýsingu tveggja markglöggra manna, er hreppsnefnd hefir þar til 
kjörið, svo rjett og ákveðið sem framast má verða. Ef marklýsingamenn grein- 
ir á, sker hreppstjóri úr ágreiningnum. Marklýsingamenn fá hæfilega þóknun 
fyrir starfa sinn, er tekst af verði sölufjenaðarins, eftir mati hreppsnefndar. Eng- 
inn, sem ekki er öðrum háður sem hjú, getur skorast undan þeim starfa, nema 
hann hafi forföll. 

Við sölu markaðra hrossa sje 12 vikna innlausnarfrestur eftir söludag. 
Hrútar, sem eftir áliti hreppstjóra og marklýsenda eru hæfir til kynbóta, svo og 
forustufje, skal selt með 4 vikna innlausnarfresti. Að öðru leyti skal enginn inn- 
lausnarfrestur við sölu óskilafjenaðar. Skepnur þær, sem seldar eru með ínn- 
lausnarfresti, eru í vöktun kaupanda, en ekki í ábyrgð hans fyr en að innlausn- 
arfrestinum liðnum. Borgun fyrir haga og geymslu þessa fjenaðar, ber eiganda 
að greiða, ef innleystur er þó ekki yfir 10 aura fyrir hvert hross, og 5 aura 
fyrir kind um sólarhringinn. Hreppsnefndir annast innheimtu á verði alls óskila- 
fjenaðar sem selt er, og gjöra skilagrein fyrir því, sem fylgi sveitarsjóðsreikn- 
ingunum. 

43. gr. 

Óskilakindur þær, sem koma fyrir eftir rjettir, og ekki finnst eigandi að, eða 
ekki komast til eigenda sökum fjarlægðar, skal hreppsnefnd annast um, að sje geymdar 
til síðasta laugardags í sumri, sem skal almennur fjárskiladagur um alla sýsluna. 
Þær kindur, sem ekki eru hirtar þenna dag, skulu þá seldar sem óskilafje. Þær 
óskilakindur, sem koma fyrir eftir fjárskiladag, og þau óskilahross, sem koma 
fyrir eftir smölun í janúarmánuði, skal hreppsnefnd annast um, að komist til 
eigenda sje þeir í næstu hreppum. Annars skal það selt sem óskilafjenaður, en 
auglýsa ber þau uppboð. 

Í hvert sinn, er óskilafjeðnaður er seldur með innlausnarfresti, skal hrepps- 
nefnd, eigi síðar en með næstu ferð á eftir, senda nákvæma lýsingu á honum til 
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allra hreppsnefnda innan sýslu, og næstlizggjandi hreppa utan sýslu. Skulu hrepps- 

nefndir strax nákvæmlega yfirfara lýsingar þessar, og láta hreppsbúa sína vita, 

ef líkur eru til að þeir eigi nokkuð af hinum seldu skepnum. 

44. gr. 

Finnist óskilakind í fje manna eftir að fje er alment tekið til hýsingar, 

skal eiganda kindarinnar gjört aðvart um að vitja hennar, sje hann í næstu 

hreppum. Verði að selja slíka kind, borgast ekkert gæslukaup fyrir það, og ber 

sá, er kindin fanst hjá, sölukostnaðinn, nema málsbætur sjeu. 

45. gr. 

Fyrir lok hvers árs skal hreppsnefnd senda manni, er kosinn sje af sýslu- 

nefnd, greinilega lýsingu á öllum óskilafjenaði, er seldur hefir verið í hreppnum. 

Hinn kjörni maður sendir endurrit af lýsingum þessum til birtingar í Lögbirtinga- 

blaðinu. Í ómakslaun og prentunarkostnað ber honum 60 aurar fyrir hverja 

kind og hvert hross, er hreppsnefnd skal senda honum með marklýsingunum. 

46. gr. 

Af andvirði óskilafjenaðar, þess, sem selt verður borgist: 

a. Sölukostnaður þ. e. marklýsingagjald, sölulaun og vottalaun. 

b. Prentunarkostnaður marklýsinga. 
c. Fundarlaun eða björgunarlaun samkvæmt 47. gr. 
Að öðru leyti greiðist fjenaðarverðið til eigenda, ef þeir innan september- 

loka næst á eftir sanna eignarrjett sinn. Ánnars fellur verðið í sveitarsjóð eða 

sveitarsjóði upprekstrarfjelagsins, að rjettri tiltölu við sameiginlegan fjallskila- 

kostnað. 

KÍ. kafli. 

Um eftirleitir einstakra manna. 

41. gr. 

Þegar hinum fyrirskipuðu fjárleitum í hverju upprekstrarfjelagi er lokið, 

skal einstökum mönnum heimilt með samþykki hreppsnefndar í þeim hreppi, er 

næst liggur afrjett, að gjöra eftirleitir á afrjettarlöndum upprekstrarfjelagsins, og 

semja um borgun fyrir slíkar eftirleitir, er greiðist af sveitarsjóðum upprekstrar- 

fjelagsins, að tiltölu eftir sameiginlegum fjallskilakostnaði. Komi fyrir í leitum 

þessum fje eða hross úr öðrum sýslum, geta hreppsnefndir eftir atvikum metið 

sanngjörn fundarlaun fyrir skepnur þessar, sem borgist af eigendum. 
Björgunarlaun þess fjár, sem næst úr ógöngum á hvaða tíma árs sem er, 

ákveðist af hreppsnefndinni og greiðist á sama hátt. Fyrir heiman að sloppið 

fje og hross, sem finst í eftirleitum, borgi eigendur eftir mati hreppsnefndar.
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Skylt er að hver fjáreigandi auðkenni með marki, er eigi máist af, alt 106 

fje sitt á haustum, jafnóðum og það heimtist. Vanræki fjáreigandi að auðkenna 2. nóv, 

þannig fje sitt, skal hann borga fyrir hverja kind sína, er á afrjettum finst í eftir- 

leitum, sem heimt væri og heiman að sloppin. 

XII. kafli. 

Um fjármörk og hrossamörk. 

48. gr. 

Fje skal draga eftir mörkum. Það er skylda hvers fjáreiganda að hafa 
glögt mark á öllu sínu fje, og sýslu- og hreppsbrennimörk á öllu hyrndu fje. 

Sýslunefnd skal svo oft sem þurfa þykir, og að minsta kosti 5. hvert ár, láta 

prenta markaskrá fyrir alla sýsluna. Skal sjerhver markeigandi koma marki 

sínu í hana og borga fyrir það, eftir því sem sýslunefnd ákveður, en hvert heim- 
ili skal fá ókeypis eitt eintak af markaskránni. Markið helgar markeiganda kind, 

sem markið ber, nema full sönnun komi fyrir að annar eigi. Kind, sem ekki 
ber rjett mark manns, er heimildarlaust að draga sjer, þótt lítið eitt vanti á fult 
mark. Ef kind hefir eyrnamark eins mans, en hornamark eða brennimark ann- 
ars, þá skal sá talinn eigandi, sem á hornamarkið eða brennimarkið, og skal 
hann þá, ef eigandi eyrnamarksins krefst þess, gera grein fyrir hvernig hann 

hafi eignast hana. Kind, sem hefir eyrnamark eins manns, hornamark annars 
og brennimark hins þriðja, skal talin eign þess sem brennimarkið á. Þó geta 
eigendur hinna markanna krafist þess að hann gjöri grein fyrir, hvernig hann 
hafi eignæst kindina. 

Nú er kind ómörkuð eða með óglöggu marki og vill einhver eigna sjer 
hana af líkum, þá skal hann skýra hlutaðeigandi hreppstjóra frá. Hreppstjóri 
kveður þá til fjóra skynsama og óvilhalla menn, er skulu ásamt honum sjálfum 
skoða kindina og meta líknr þær og ástæður, er hinn hefur til síns máls. Ef 
þeir þá allir í einu hljóði kveða upp þann úrskurð að það sjeu miklu meiri lík- 
ur að hlutaðeigandi eigi kindina, heldur en að hann eigi hana ekki, þá má hann 
hirða hana sem sina eign, ella telst hún sem óskilakind. Þessi ákvæði ná eigi 
til ómerkinga, sem ær helga sjer. Rjett er að forustufje, sem á afrjetti gengur, 
hafi bjöllu eða bjöllukeng í horni. 

Hross skulu eins og fje hafa glögt markeinkenni, er skráð sje í marka- 
skrá sýslunnar. Komi hross fyrir með óglöggu marki eða skemdum eyrum, 
sem einhver vill helga sjer, þá gilda um það sömu reglur og fyrir er mælt í 
grein þessari um sauðfje með óglöggu marki. 

49. gr. 

Ef menn nota mörk, sem eigi eru prentuð í markas har t. d. þeir 
er flust hafa úr öðrnm sýslum, skulu þeir lýsa mörkum sínum fyrir hreppsuefnd- 

krá sýslun
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106 inni þar sem þeir eru búsettir. Mörk þessi skal hreppsnefndin skrifa upp og 
2. nóv. senda áður 10 vikur eru af sumri til hreppsnefnda í nálægum hreppum, innan 

sýslu og utan, þar sem helst eru fjársamgöngur. Þeir sem vanrækja þetta mega 

búast við að farið sje með fje þeirra sem óskilafje, og sæti þar að auki sektum. 

XIII. kafli. 

Um eftirlit og rekstur slåtrunar- og sålufjenadar. 

50. gr. 

Eftirlit skal hafa með sölu sauðfjár og hrossa eins og hjer segir: Þegar 

sauðfje er keypt á mörkuðum, skulu hreppsnefndir í þeim hreppum, þar sem 

markaðir eru haldnir, sjá um, að gætinn og markglöggur maður fylgi markaðs- 

höldurum eftir og skoði mörk á öllu því fje sem selt er. 
Í kauptúnum skulu þeir er við fje taka til slátrunar, hafa sjerstakan 

mann, gætinn og markglöggan, til þess að skoða mörk á öllu því fje er hjá þeim 

er slátrað. Komi fyrir við þessar skoðanir á mörkuðum eða í kauptúnum kindur 

með óglöggum mörkum eða sem vafi getur leikið á, hvort sje rjett eign seljanda, 

skulu markskoðendur við votta skrifa upp aldur, lit og mark kindarinnar, svo 
og skýringar seljanda og senda það svo fljótt sem unt er, til hreppstjóra í þeim 

hreppi, þar sem seljandi á heima. 
Sýslunefndin tilnefnir einn mann í hverjum hreppi sýslunnar, til þess 

að skoða mörk á öllum þeim hrossum, sem þar eru seld á markaði. Komi upp 

vafi um eyrnamark eða eignarrjett, skal fara með það eins og áður er fyrir 

mælt um sauðfje. 

Borgun til þeirra manna, er skoða fjármörkin í sveitunum, greiðist úr 

hlutaðeigandi sveitarsjóðum, en til þeirra er skoða hrossamörk, úr sýslusjóði. 
Þeir er fje taka til slátrunar kosta sjálfir þann mann sem mörkin skoðar. 

51. gr. 

Alt fje í sölufjárrekatrum skal vera með skýru rekstrarmerki, er sje svo 

glögt að það sjáist tilsýndar í björtu, og svo traust, að það máist ekki af þótt 

votviðri gangi. 

52. gr. 

Svo skal rekstrum haga að sem minstur bagi verði að, þeim er þau lönd 

eiga, sem um er rekið eða í er áð. Varast skal að rekstrar lendi saman við 

annað fje. Eigi má halda áfram með rekstra úr því farið er að skyggja, nema 
brýna nauðsyn beri til, svo má og aldrei leggja upp með rekstra fyr en mark- 

ljóst er orðið,
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53. gr. 

Nú ber svo við, að öðru fje lendir saman við rekstur; skal þá strax á 

næsta bæ við það er rekstrarmenn eða aðrir hafa orðið þess varir, draga það 

fje úr rekstrinum, og gæta þess vandlega að engin kind verði eftir, er eigi á í 

honum að vera; skal þá sem endranær, er viðstaða verður og rekstrarfjeð dreifir 

Sjer til muna, telja rekstrarfjeð. Enginn sem á bænum er viðstaddur og til þess 

er fær, má skorast undan að kanna rekstur með rekstrarmönnum, og ber yfir- 

manni rekstrarins að greiða þóknun eftir úrskurði sýslumanns ef á greinir, en að- 

gang á hann að eigendum fjárins með þá borgun, ef honum hefir eigi sjálfum 

verið um að kenna. Sjá skulu rekstrarmenn um að fje það, er saman við hefir 

komið, komist í átthaga sína, eigendum kostnaðarlaust. 

54 gr. 

Verði rekstrarmenn sannir að því að hafa tekið fje annara í rekstur 
heimildarlaust skal rekstrarstjóri bæta eigendum það að fullu, eftir samkomulagi, 

eða eftir mati óvilhallra manna, sem sýslumaður kveður til þess, ef með þarf. 

Sannist það að slíkt hafi verið gert af skeytingarleysi, varðar það auk þess 

sektum. 

55. gr. 

Hvort sem rekstrarmenn eru fleiri eða færri, skal ávalt einn vera yfir- 

maður, er annist um að þessum rekstrarreglum sje hlýtt, og ber hann ábyrgð á 

því gagnvart þeim, er kynni að kæra, en hann á aftur aðgang að rekstrarmönn- 

um sínum, ef þeim er um að kenna. 

XIV. Kafli. 

Almenn ákvæði. 

56. gr. 

Ef meirihluti búenda í upprekstrarfjelagi samþykkir á almennum sveitar- 

fundi, að setja vörð eða girðingu til að varna því að stóðhross gangi á sumrum 
úr afrjetta- og fjalllöndum í búfjárhaga manna, skal hreppsnefnd eða hrepps- 

nefndum upprekstrarfjelagsins heimilt, að setja reglur um slíkan vörð eða girð- 

ingar, þar sem nákvæmlega er mælt fyrir um alla tilhögun varðarins eða girð- 

ingarinnar, og skal kostnaði, sem af þessu leiðir, jafnað niður á stóðhross upp- 
rekstrarfjelagsins, sem ber að reka á afrjett, og önnur hross, sem á afrjettinn 

eru rekin. Skulu reglur þessar berast undir sýslunefnd til staðfestingar, og ef 

sýslunefndin samþykkir þær, öðlast þær gildi sem bindandi samþykt fyrir hlut- 
= 

aðeigandi upprekstrarfjelag um næstu 5 ár frá staðfestingu. 
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57. gr. 

Eigi må svelta fjenad við rjettir nje i rekstrum frekar en minst verður 

hjá komist; eigi má heldur misþyrma honum á nokkurn hátt í fjallgöngum, 

rekstrur til heiðar, bæjarekstrum eða heimalandasmölun; sjerstaklega er bannað 

að hundbeita fjenað í rekstri eða smölun að óþörfu. Brot gegn þessu varða 5—30 

kr. sektum, nema þyngri hegning liggi við. 

58. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varðar 5—80 kr. sekt, nema þyngri hegn- 

ing liggi við eftir lögum. Skal uppljóstrarmaður, ef nokkur er, hljóta helming af 

sektafjenu, en hinn helmingurinn falli í sveitarsjóð eða sveitarsjóði hlutaðeigandi 

upprekstrarfjelags. 

59. gr. 

Með mál þau, er rísa útaf brotum gegn reglugjörð þessari, skal farið 
sem opinber lögreglumál; þó má, ef hlutaðeigendur koma sjer saman um það, 

skjóta einstökum ágreiningsatriðum til endilegra úrslita sýslunefndarinnar. 

Með reglugjörð þessari er numin úr gildi reglugjörð fyrir Húnavatnssýslu 
um fjallskil og fleira frá 19. júní 1905, og þær breytingar, sem síðar hafa verið 

á henni gjörðar. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu hefir samið og 

samþykt samkvæmt "Til. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög. nr. 14, 22. mars 

1890, staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. janúar 1918. 

Í stjórnarráði Íslands, 2. nóvember 1917. 

Sigurður Jónsson. 
Jón Hermannsson.
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Reglugjörð 
um mjólkursölu í Reykjavík. 

Álmenn ákvæði. 

1. gr. 

Mjólk og rjóma má ekki selja annarsstaðar í lögsagnarumdæmi Reykja- 
víkur en: 

a. Í mjólkurbúðum, sem fullnægja ákvæðum þessarar reglugjörðar og fengið 
hafa löggildingu bæjarstjórnar 

b. Í heimahúsum þeirra bæjarbúa, er framleiða mjólk til sölu, enda fullnægi 
þeir öllum ákvæðum þessarar reglugerðar. Enginn mjólkurframleiðandi má 
þó selja í heimahúsum sínum aðra mjólk nje rjóma, en hann sjálfur framleiðir. 

ec. Í lokuðum ílátum, óáteknum, sem flutt eru beint frá mjólkurframleiðanda til 
kaupanda. 

d. Í kaffihúsum og veitingahúsum, þó einungis til neyslu á sölustaðnum sjálfum. 
Söluheimildir þær, er ræðir um í staflið b, c og d falla þó úr gildi þegar 

mjólkurskortur er í bænum, ef svo verður ákveðið í reglum þeim, er ræðir um 
í 2. grein. 

2. gr. 

Bæjarstjórninni er heimilt að setja sjerstakar reglur, er stjórnarráðið 
samþykkir, um sölu, notkun og úthlutun mjólkur og rjóma þegar mjólkurskortur 
er í bænum, og skal þá öll sala mjólkur og rjóma háð þeim reglum. Mjólkur- 
skortur telst vera í bænum, þegar ekki fæst, eða ætla má að ekki fáist, með 
frjálsum viðskiftum, næg mjólk handa þeim, sem bæjarstjórnin vill tryggja for- 
gangsrjett að mjólk með nefndum reglum. 

Gæði mjólkur. 

3. gr. 

Öll mjólk, sem seld er í bænum skal vera úr heilbrigðum kúm og skal 
fita vera minst: 

í kaffirjóma . . . . . . . . 15% 

i þeytirjóma. . . . . . . „ 25% 

inýmjólk „2... 8,30 

nema mánuðina desember, janúar og febrúar 

þa. 

í undanrennu . . „ . . . „ 45%
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107 Eðlisþyngd nýmjólkur við 15 stiga hita Cels. sje 1,028—1,034 og undan- 

10. nóv. rennu 1,032—1,038. 

Bæjarstjórnin getur heimilað mjólkursölum að kalla mjólk sína barna- 

mjólk, en setur þá jafnframt reglur um gæði hennar og meðferð. 

d. gr. 

Bannað er að selja mjólk sem er 

a. Óeðlileg á lit eða lykt, beisk, eða sölt á bragðið, slímkend, blóðblandin eða 

strimluð. 

b. Úr veikum kúm, svo ástæða sje til að halda að hún sje óholl. 

c. Blönduð vatni, ís eða öðrum efnum, hvort heldur þau eru sett í mjólkina 

til þess að hún haldi sjer betur, eða í öðrum tilgangi. 

d. Óhrein, svo að sýnilegt grugg setjist undir hana, ef hún stendur óhreifð eina 

klukkustund. 

Bannað er og að selja nýmjólk, sem rjómi hefir verið tekinn úr, eða sem 

er blönduð undanrennu, eða ef síðasta mjólkin úr júfrinu er tekin frá. 

Heilbrigðisfulltrúi skal og banna sölu mjólkur, ef óþrifalega er farið með 

hana, eða hreinlæti og hirðing kúnna er í svo löku lagi, að erfitt sje að forðast, 

að mjólkin óhreinkist. Hann getur og bannað mjólkursölu ef næmur sjúkdómur 

er á heimili mjólkurframleiðanda eða mjólkursala. 

Broddmjólk og súra mjólk má ekki selja saman við aðra mjólk. 

Meðferð mjólkur. 

6. gr. 

Mjólkurframleiðendur skulu gæta hreinlætis í fjósum og við mjaltir. Mjólk- 

ina skal sía vandlega áður en hún er látin í ílátin, sem hún er flutt í til sölu- 
staðar. Borgarstjóri getur sett nánari reglur um síunartæki mjólkur. 

Strax eftir að búið er að mjólka og sía mjólkina skal kæla hana, þannig 

að mjólkurilátin sjeu sett ofan í kalt vatn hæfilega langan tíma, eða sett út á 

veturna, en gæta skal þess, að mjólkin ekki frjósi. 

6. gr. 

Mjólkurframleiðendur skulu á ári hverju í april- eða maimánuði senda 

borgarstjóra vottorð dýralæknis um það, að fjós og nautgripir þeirra sjeu í góðu 

lagi og auk þess getur bæjarstjórnin hvenær sem hún vill látið skoða fjós og 

nautgripi mjólkurframleiðanda, ílát og önnur tæki, enda greiðist kostnaðurinn 

við þá skoðun úr bæjarsjóði. 

1. gr. 

Öll mjólk skal flutt til bæjarins og um hann í þrifalegum vögnum, og 
sjeu mjólkurilátin í lokuðum kassa, eða tjaldað yfir þau, svo þau sjeu varin ryki
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og óþverra og frosti á vetrum. Við allan Alutning mjólkur og mjólkuriláta skal 

gæta ýtrasta hreinlætis. 

Eigi má flytja í tækjum þeim (vögnum eða kössum), sem notuð eru til 

mjólkurflutnings, til bæjarins, úr bænum eða um bæinn neinn varning, sem óþrif 

stafa af að dómi heilbrigðisfulltrúa, nema um sje búið og með farið samkvæmt 

fyrirmælum heilbrigðisfulltrúa. 

8. gr. 

Ekki má flytja, geyma, selja, eða mæla mjólk í ilátum úr járni, eir, 

messing eða zinki, nema tinnuð sje eða gleruð innan og utan, ef um mál er að 

ræða, sem dýfa þarf ofan í mjólkina, — nje heldur í öðrum ílátum, sem spilt 

geta mjólkinni. Kranar á mjólkurílátum skulu og fullnægja þessum kröfum. 

Öll mjólkurilát skulu vera með svo víðu opi, að hendi fullorðins manns 

komist ofan í þau og þannig gjörð, að mögulegt sje að ná til að þurka þau alls- 

staðar að innan. Undanskildar þessu eru þó glærar flöskur. Mjólkurmál skulu 

vera með handfangi og að öðru leyti fullnægja sömu kröfum og önnur mjólkurilát. 

Tlát, sem mjólk er flutt í til sölustaðar, skulu merkt með glöggu eignar- 

nafni mjólkurframleiðanda og vandlega lokuð. Ef þjetta þarf lok slíks íláts, skal 
það gjört með togleðurshring, eða öðru jafngóðu efni. 

Mjólkurilát skal vandlega hreinsa í mjólkurbúðum undir eins og þau 

eru tæmd og aftur skal hreinsa þau á framleiðslustað mjólkurinnar áður en 
mjólkin er aftur látin í þau. 

Mjólkurílát má aldrei hafa undir annað en mjólk, nema heilbrigðisfull- 
trúi leyfi. 

Mjólkurbúðir. 

9. gr. 

Mjólkurbúðir skulu vera í bænum ekki færri en í og ekki fleiri en 19. 
Bæjarstjórnin veitir leyfi til að setja upp mjólkurbúðir, ákveður með hverjum 
skilyrðum þau skuli veitt, og setur sjálf upp slíkar búðir, ef henni finst ástæða 
til. Mjólkurbúð má ekki gjöra fyr en fengið er leyfi bæjarstjórnar. 

10. gr. 

Mjólkurbúð skal vera björt og loftgóð. Liggi svefnherbergi, eða eldhús að 
búðinni skal heill veggur vera á milli. 

Veggir skulu vera sljettir og olíumálaðir með ljósum lakkfarfa eða lagðir 
gleruðum hellum, sem nái 2 metra eða meira upp frá gólfi. 

Lott skal vera þannig gjört, að það sje fyllilega þjett og rykhelt. Það 
skal vera sljett að neðan og málað með hvitum lit. Gólf skal vera vatnshelt, 
þakið sljettum hellum eða línóleum. | 

Afgreiðsluborð skulu þakin línóleumsdúk eða öðru betra efni. 
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107 Bekkir eða hyllur skulu fyrir mjålkurilåtin og bakkar fyrir málin. 

10. nåv. Mjolkurilåt mega ekki standa å golfi budarinnar 

Frágangur allur á mjólkurbúð skal vera þannig, að auðvelt sje að halda 

henni hreinni og yfirleitt skal mjólkurbúð fullnægja öllum hreinlætiskröfum heil- 

brigðisnefndar um frágang og útbúnað, enda má ekki taka mjólkurbúð til afnota 

fyr en fengið er skriflegt leyfi borgarstjóra með áteiknun heilbrigðisnefndar. 

Útbúnaður til að kæla mjólkina, þegar þörf gjörist, skal vera í búðinni. 

ll. gr. 

Mjólkurbúð, ílátum öllum og tækjum, sem henni fylgja, skal halda vand- 

lega hreinum. Gólf, afgreiðsluborð o. sl. skal þvo daglega úr heitu vatni, en 
aldrei sópa. 

12. gr. 

Auk mjólkur og rjóma má ekki í mjólkurbúð selja aðrar vörur en brauð, 

kökur, egg, tólg, palmin, smjör, smjörlíki, skyr, allskonar niðursoðnar vörur í 
dósum eða glösum, öl gosdrykki og aldinsafa í lokuðum flöskum. 

13. gr. 

Í mjólkurbúð má ekki sofa eða matast og ekki neyta tóbaks í neinni 
mynd, hvorki reyktóbaks, munntóbaks nje neftóbaks. 

Ekki má heldur neyta þar mjólkur, rjóma eða neins annars, sem selt er 
í búðinni. 

Mjólkursalar. 

14. gr. 

Forstöðumaður mjólkurbúðar nefnist mjólkursali. Skal hann laus við næma 

viðbjóðslega kvilla, vera hreinlegur til fara og í hvítum ytri klæðum þegar hann 
er í mjólkurbúðinni. 

Á þetta og við þá, sem mjólkursali hefir sjer til aðstoðar við störf í 

mjólkurbúðinni, og er það á ábyrgð mjólkursala ef út af er brugðið. 

et
 15. gr. 

Enginn getur verið mjólkursali, nema hann fái til þess skriflegt leyfi 

heilbrigðisnefndar, enda leggi hann fram vottorð hjeraðslæknis um, að hann sje 
hæfur til þess heilsunnar vegna. Heilbrigðisnefnd getur svift þann leyfinu, er 

það hefir fengið, ef henni þykir ástæða til. 

Mjólkursali er háður eftirliti hjeraðslæknis, og skylt er honum að til- 

kynna hjeraðslækni tafarlaust, ef maður sýkist á heimili hans. 

Mjólkursali missir leyfi til mjólkursölu, ef eitthvað verður að heilsu hans, 
sem gjörir hann óhæfan til starfsins.
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Mjólkursöluleyfi fellur og ur gildi ef mjålkursali ekki starfrækir ne… å 

mjólkurbúð. 

16. gr. 

Mjólkursali skal á hverjum mánudegi senda borgarstjóra skýrslu um sölu 

mjólkur undanfarna viku. Skal í skýrslunni tilgreina nöfn og heimili mjólkur- 

framleiðenda, tölu kúa hvers einstaks og hve marga lítra mjólkur og rjóma hver 

hefir sent til sölu á hverjum degi vikunnar frá sunnudegi til laugardags. Eyðu- 
blöð undir slíkar skýrslur lætur borgarstjóri í tje. 

Mjólkursali skal og sjá um að vottorð þan um fjós og nautgripi mjólkur- 

framleiðenda, sem getur um i 6. grein þessarar reglugjörðar, verði send borgar- 

stjóra á rjettum tíma. 

17. gr. 

Bæjarstjórninni er heimilt að setja það skilyrði fyrir leyfi til að setja 

upp mjólkurbúð, að ef mjólkursali er sviftur mjólkurleyfi, eða hættir mjólkursölu 

af einhverjum ástæðum, hafi bæjarstjórnin rjett til að leigja mjólkurbúð hans 

með öllum tækjum í 6 mánuði þar eftir, ef hún er ekki þegar í stað leigð öðr- 

um mjólkursala. Náist ekki samkomulag um leiguna, skulu 2 dómkvaddir menn 

meta hana. 

Mjólkurframleiðendur. 

18. gr. 

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

stjóra, og skal þeirri tilkynningu fylgja vottorð dýralæknis um það sama, sem 
tekið er fram í 6. grein og skýrslu um tölu kúa. 

Þeir skulu geyma og selja mjólkina í sæmilegum húsakynnum, sem heil- 
brigðisfulltrúinn telur viðunandi. 

Eftirlit. 

19. gr. 

Heilbrigðisnefnd og einstökum meðlimum hennar, heilbrigðisfulltrúa og 

öðrum eftirlitsmönnum bæjarstjórnar er jafnan frjáls aðgangur að mjólkurbúðum, 

fjósum og ijólkurgeymslum, og er þeim heimilt að rannsaka alt, er að sölu með- 
ferð og ga mjólkur og rjóma lýtur. 

Skylt er að gefa þeim allar upplýsingar er þeir krefjast í þessu skyni og 
að láta Í tje endurgjaldslaust mjólk og rjóma til rannsóknar. 

Bæjarstjórnin lætur rannsaka nýmjólk á efnarannsóknarstofu, þegar henni 

þykir við þurfa, og mjólkursalar geta óskað eftir slíkri rannsókn, sem fer fram á 
kostnað bæjarsjóðs. 
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10, nåv, Heilbrigðisfulltrúa er heimilt að ónýta mjólk, sem sala er bönnuð á sam- 
kvæmt þessari reglugjörð, og að kyrsetja mjólk, sem þykir grunsöm. 

Brot, 

21. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugjörðar þessarar og reglna um úthlutun mjólk- 

ur, sem settar verða samkvæmt annari grein, varða sektum, ait að 1000 krónum, 
er renni í bæjarsjóð Reykjavíkur. 

Verði mjólkursali brotlegur við reglurnar um úthlutun mjólkur eða reglu- 

gjörð þessa oftar en tvisvar, má auk þess svifta hann mjólkursöluleyfi. 

Mál útaf brotum skulu sæta sömu meðferð sem almenn lögreglumál. 

Hvenær reglugjörðin öðlast gildi. 

22. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi þegar í stað og fellur þá jafnframt úr gildi 

reglugjörð um mjólkursölu í Reykjavík 2. mars 1912 og öll þau leyfi til mjólk- 
ursölu, sem veitt hafa verið samkvæmt þeirri reglugjörð. 

Ákvæði um stundarsakir. 

23. gr. 

Bæjarstjórnin getur veitt hæfilegan frest til að koma mjólkurbúðum í það 

horf, sem reglugjörð þessi fyrirskipar. 

Reglugjörð þessi staðfestist hjermeð, samkvæmt lögum um mjólkursölu í 
Reykjavík frá 26. f. m., til að öðlast þegar gildi. 

Í stjórnarráði Íslands, 10. nóvember 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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Reglur 
um sölu, notkun og úthlutun mjólkur í Reykjavík þegar mjólkur- 

skortur er í bænum. 

Samkvæmt heimild í lögum um mjólkursölu í Reykjavík frá 26. f. m, 3. 

og 4. gr., og í reglugjörð um mjólkursölu í Reykjavík 2. gr. eru hjermeð settar 
eftirfarandi reglur um sölu, notkun og úthlutun mjólkur í Reykjavík, þegar mjólk- 

urskortur er í bænum. 

1. gr. 

Borgarstjóri gefur út mjólkurseðla handa: 

a. Börnum á öðru aldursári. 
b. Börnum á 1. ári gegn vottorði læknis eða yfirsetukonu. 

c. Sjúklingum og gamalmennum gegn læknisvottorði. 

2. gr. 

Mjólkurseðlar skulu hljóða á nafn húsráðanda. Á seðlunum skal tiltekið 

í hvaða mjólkurbúð mjólkin verði afhent, og stærð mjólkurskamts þess, sem seð- 

illinn veitir rjett til. Ennfremur skulu á honum standa ákvæði um það, hvenær 

hann missi gildi. 

Nú berst svo lítil mjólk til bæjarins, að ekki er unt að fullnægja af- 

greiðslu mjólkur samkvæmt mjólkurseðlum þeim, sem út hafa verið gefnir, eða 

nauðsynlegt verður að gefa út, og getur borgarstjóri þá með auglýsingu fært nið- 

ur mjólkurskamt þann, sem seðlarnir hljóða upp á, án þess að þeir að öðru leyti 

missi gildi sitt. 

3. gr. 

Sá, sem vill få mjólkurseðil, gefi sig fram á þeim stað, er borgarstjóri 

auglýsir, og sýni þar skilríki fyrir því, að hann hafi rjett til mjólkurseðils sam- 

kvæmt 2. gr. 

4 gr. 

Sá, sem hefir fengið mjólkurseðil og vill fá mjólk samkvæmt honum, skal 

sýna seðilinn í mjólkurbúð þeirri, er seðillinn tiltekur, og afhenda þar eigi síðar 

en kl. 10 árdegis borgun fyrir mjólkina og ílát undir hana. Nafn og heimili 

hlutaðeiganda skal vera greinilega letrað á ílátið sjálft, eða á spjald, sem fest er 

við ílátið. Hefir eigandi mjólkurseðilsins þá forgangsrjett fyrir öðrum kaupend- 

um, þeim er ekki hafa mjólkurseðla, til þess að fá keypta svo mikla mjólk, sem 

tiltekið er á seðlinum, Sækja verður hann mjólkina samdægurs fyrir lokunar- 

1917 

108 
10. nóv.
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108 tíma mjólkurbúðarinnar, ella hefir hann fyrirgjört rjetti sínum til mjólkurinnar og 
10. nóv. getyr ekki krafist að fá endurgreitt andvirði hennar. 

5. gr. 

Sjerhverjum mjólkursala er skylt að mæla daglega mjólkurskamtana og 

láta í ílát þau, sem afhent eru í búðinn n nt 4, gr., áður en nokkur mjólk 
er seld eða látin af hendi til annara úr 

    

      

6. gr. 

Meðan reglur þessar eru í gildi er bönnuð sála mjólkur eða rjóma til 

neyslu á sölustaðnum og til neyslu í vei tingahúsum og kaffihúsum, svo ofr notk- 

un mjólkur og rjóma til niðursuðu eða til sælgætis, sem gjört er í brauðgjörðar- 

húsum eða í sambandi við aðra atvinnu, til handa almenningi. 
   
   u 

#7 nn 7. gr, 

Meðan reglur þessar eru í gildi má ekki selja mjólk og rjóma annarsstað- 
ar í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, en í mjólkurbúðum, sem bæjarstjórnin hefir 

löggilt. Er bæjarbúum, sem fr amleiða mjólk til sölu, því óheimilt að selja hana 

í heimahúsum, og öllum, sem selja mjólk til bæjarmanna, óheimilt að afhenda 

hana til kaupenda öðruvísi en fyrir milligö mjólkurbúðar. 

Sömuleiðis er bæjarbúum öllum óheimilt að kaupa mjólk annarstaðar en 

í mjólkurbúðum meðan reglur þessar eru í gildi. 

Undanþágu frá ákvæðum þessarar gr etur borgarstjóri veitt: 

a. Þeim mjólkurframleiðendum í bænum, sem aðeins hafa eina kú. 

b. Einnig að öðru leyti, þegar ekki er svo mikill mjólkurskortur í bænum, að 

nauðsyn sje að beita þessum ákvæðum til þess að tryggja forgangsijett þeirra 

til mjólkur, sem hafa mjólkurse 

  

      

  

   

  

8. gr. 

Brot gegn ákvæðum 5., 6. og 7. greinar varða sektum alt að 1000 kr. 

Reglur þessar öðlast sd þegar í stað. Þegar ekki er lengur mjólkur- 

skortur í bænum, gefur borgarstjóri út auglýsingu um það, og falla reglurnar þá 

úr gildi, þangað til borgarstjóri a ysi ” ad mjolkurskortur sje i bænum. 
   

kvæmt framangreiudum lögum, A
 

tm
 Ss BD Reglugjörð þessi staðfestist hjermeð 

til að öðlast þegar gildi. 

Í stjórnarráði Íslands 10. nóvember 1917 

  

Jón Hermannsson.
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Staðfesting konunga á skipulas: fyrir sMenningarsjóð Ísfirðinga<, út- 109 
gefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms og kirkjumálaráðherra Íslands 10. nóv. 

10. nóvember 1917. 
Skipulagsskráin er þannig: 

sskrå 
berr NE ass ns að {5 fyrir „Moeiningarsjóð Isfirðinga“. 

  

1. gr. 

Sjóðurinn heitir: Menningarsjóður lIsfirðinga. 

— tólf hundruð — króna samskotum 

Guðmundar gjaldkera Jónssonar á Ísafirði, 

Skrá, yfir nöfn þeirra skal fylgja skjöl- 

  

Sjóður 

14. nóv. 1916, afmælisd: 
af honum og nokkrum 

um sjóðsins. 

Tilgangur sjóðsins 

    

  

að styrkja fátæka og umkomulausa, efnilega 
unglinga, er hjer eiza lá til 20 ára aldri, til að afla sjer nauðsynlegrar 

fræðslu í einhverju því, sem þeim má helst til menningar verða samkvæmt áliti 

skólanefndar og skólastjóra Unglingaskólans hjer eða þess skóla, er kemur í hans 

stað hjer á Ísafirði. 
Styrkurinn skal miðast við reikning sjóðsins undanfarið ár og útborgast 

14. nóv. ár hvert. 

Stúlkur og piltar hafa jafnan rjett til styrksins. Lægsti styrkur má vera 

90 kr. en hæsti 400 kr á ári til eins og sama styrkþega. Enginn styrkþegi getur 
orðið styrks aðnjótandi oftar en þrisvar úr sjóði þessum. 

  

   

      

   

    

   

  

Sjóðinn skal ávaxta í aðaldeild 1unarsjóðs Íslands. 

Árlega vexti af sjóðnum ása nt gjö fum, áheitum og öðru, er honum kann 

að áskotnast skal legsj Íuðstólinn til 14.nóv. 1923, og annast stofn- 

endur sjálfir sjóðinn að öllu bang til. „Falli þeir allir frá innan þess tíma tek- 

ur skólanefnd Ísafjarðar við sí jó 

Verði sjóðurinn þá ( 

í fyrsta sinn, ella skal enn láta 

  

skal styrkur úr honum veittur 

ertan uns þeirri upphæð er náð. Ur 

  

því skal árlega verja %/, af vöxtum og vaxtavöxtum sjóðsins og 1/;, af öðrum 
árlegum vexti hans samkvæmt tilgangi hans, er 2. gr. segir frá, en — }/,, vaxta 

og "li, af öðrum árlegum vexti sjóðsins skal leggja við hann uns hann er orðinn
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109 100000 kr. að upphæð. Upp frá því skal aðeins 1/,, af öllum ársvexti sjóðsins 
10. nóv. lagður við hann, en %/,, vaxtarins varið samkvæmt 2. gr. og skal svo gjört það- 

an í frá, — þó með þeirri einu undantekningu, að öllum ársvexti sjóðsins 1962 

skal úthlutað 14. nóv. 1963 og slíkt hið sama hundraðasta hvert ár eftir það. 

Við úthlutun styrksins hefir síjórn sjóðsins skólastjóra Unglingaskólans 

hjer í ráðum með sjer, sbr. 2. gr. 

4. gr. 

Frá 14. nóv. 1923 skal skólanefnd Ísafjarðar endurgjaldslaust stjórna 

sjóðnum, vinna að vexti hans og sjá um að tilgangi hans verði sem best náð. 

Hún semur árlega, innan febrúarloka, reikning yfir hag sjóðsins og send- 

ir hann Stjórnarráði Íslands til birtingar í B-deild Stjórnartíðindanna. Auk þess 

skal reikningurinn árlega birtur í blaði því eða blöðum, er út koma hjer á Ísafirði. 

Almanaksárið er reikningsár sjóðsins. 

5. gr. 

Stofnendur áskilja sjer rjett til, svo lengi sem meiri hluti þeirra er á lífi, 

að breyta skipulagsskrá þessari í einsjökum atriðum, ef þeim svo sýnist — en 

aðalefni hennar og tilgangi sjóðsins má aldrei breyta. 

Staðfestingar konungs skal leitað á skipulagsskrá þessari. 

Gjört á Ísafirði sumardaginn fyrsta 1917. 

Fyrir hönd stofnendanna: 

Guðm. Jónsson. E. J. Pálsson. Guðm. Bergsson. 

110 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Braglistarsjóð Matthíasar Joch- 

12. nóv. umssonar<, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráð- 

herra Íslands 12. nóvember 1917. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
Braglistarsjóðs Matthíasar Jochumssonar. 

1. gr. 

Af fje því, er safnaðist til Matthíasarvarðans á Akureyri, varð nokkur 

afgangur. Ákvað fjársöfnunarnefndin að verja honum, að viðbættri dálitilli fjár-
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' helgaður væri minningu 110 
idur, en fól að öðru leyti 12. nóv. 

'g hans, ávöxtun og stjórn. 

    

il styrktar og mentunar 

karlar eða konur, innan        
irnir eru orð 

við hí 

  

23 vaxtanna skal varið til styrk- 
aldrei skerða. 

     
yy 
„Í á 

  

Qiu slÁðsins alrað Fallin Stjórn sjóðsins skal falii 

    
   

og skólameistara gagnfræt Slars á Akureyri eða hins æðsta alm. mentaskóla í 
hinu forna Hó ti, hvernig og hvar sem hann síðar kann að verða. 

    

     

  

3. gi 

styrk ú velur stjórnin þrjá menn, 
sem alment eru | m fremur, og sje einn af 
þeim kona. Ráða r st 1 1 ir eru valdir til þriggja     

   

ara Í Sí 

seomi Í gegni 

menn 8 

*teind, svo einn maður 

hún ekki nema tvo 

    

ráða, þegar styrkur er veittur, og 
meira en frumlei , er rugla kann dómgreind alþýðu. 

  

yri ársstyrk irei veita neinum, en hærri má styrk 
urinn vera, og sama manni má veita styrk oftar en einusinni, ef ástæður þykja 
til. Nú þykir enginn umsækjandi þess verðugur að verða styrks aðnjótandi, og 
leggjast þá vextirnir allir það ár við höfuðstólinn. 
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110 7. gr. 
12. nóv. 

Stjórnin hlutast til um að reikningur sjóðsins sje árlega birtur í B-deild 

Stjórnartíðindanna. 

8. gr. 
2 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Akureyri 11. nóv. 1916. 

Matthías Jochumsson. 

111 Staðfesting konungs á skipulagsskrá >Framfarasjóðs Einars Ásmundssonar:, 

10. nóv. útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands, 

10. nóvember 1917. 
Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
Framfarasjóðs Einars Ásmundssonar. 

1. gr. 

Mafn sjóðsins er: Framfarasjóður Einars Ásmundssonar. Hann er mynd- 

aður af Framfarafjelagi Grýtubakkahrepps á 50 ára afmæli þess í minningu um 

stofnanda þess, Einar Ásmundsson í Nesi, með fullum 1000 kr. — eitt þúsund 

krónum. Stofnfjeð má aldrei skerða. 

2. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í aðald Söfnunarsjóðs Íslands. Vextirnir leggjast 

óskertir við stofnfjeð þangað til 31. des. 1927. Þá er heimilt að taka af árs- 

vöxtunum samfleytt 3. hvert ár til ársins 2067 þessar upphæðir: 50 kr. — fimm- 

tíu krónur til 1. jan. 1917, 100 kr. — eitt hundrað krónur —- til 1. jan. 2017, og 

1000 kr. — eitt þúsund krónur — til Í. jan. 2067. Upp frá því leggjast að minsta 

kosti 250 kr. — tvö hundruð og fimmtíu krónur — af vöxtunum árlega við 

stofnfjeð. 
Sjeu framangreindar vaxtaupphæðir eigi teknar hin ákveðnu ár, leggist 

þær óskertar við stofnfjeð.
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3. gr. 111 
12. nóv. 

Sjóðurinn er eign Framfarafjelags Grýtubakkahrepps og stendur undir 
stjórn þess. Hún annast um að fá konunglega staðfestingu á skipulagsskrá þess- 
ari. Reikning sjóðsins skal auglýsa árlega í Stjórnartíðindunum. 

4, gr. 

Fje því, sem tekið er af vöxtunum samkvæmt 2. gr. hjer að framan, skal 
Framfarafjelagið á hverjum tíma verja til einhvers þess, sem líklegt er til þess 

að efla tilgang fjelagsins samkvæmt núgildandi lögum þess. Skal Framfarafjel- 

agið á 50. hverju afmæli þess setja reglugjörð, er ákveði hvernig útgreiddum 
vöxtum skuli verja næstu 50 ár. 

ex
t gr. 

Leggist Framfarafjelagið niður, fer um sjóð þenna eins og um aðrar eignir 

þess samkv. 13. gr. núgildandi fjelagslaga, að því undanteknu, að á meðan slíkt 

Framfarafjelag eigi starfar í Grýtubakkahreppi, leggist allir vextirnir óskertir 
við stofnfjeð. 

Grenivík, 31. janúar 1917. 

Í stjórn Framfarasjóðs Grýtubakkahrepps. 

Árni Jóhannesson. Jóhannes Sigurðsson. Björn Arnason. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir spitalasjóðinn >Ástríðarminning:, 112 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms. og kirkjumálaráðherra Íslands 192, nóv. 
12. nóvember 1917. 

ökipulagsskrá 
fyrir spítalasjóðinn „Ástríðarminning“. 

1. gr. 

Sjóðurinn, sem á að vera til styrktar og eflingar sjúkrahúsi á Eyrarbakka, 

er stofnaður með 50 krónum, sem kvenfjelagið á Eyrarbakka gaf 1. nóvember 

1904 í minningu um húsfrú Ástríði Guðmundsdóttur, sem þá var fyrir skömmu 

látin, en sem verið hafði meðlimur kvenfjelagsins frá byrjun þess og til dauða- 
daðs, eða um 16 ár.
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112 
12. nåv. 

Sjóður þessi og fje það er 

af skuldlausri eign kvenfjelagsins 

þessum til eflingar — ávaxtist bar 

verja vöxtum af honum til 

launa hjúkrunarkonu, eða 

verði sjúkrahús þá eigi 1 

um, honum til aukningar, 

bæði vöxtum og öðrum tekj 

þúsund krónur — má aldrei 

Skyldi sjúkrahúsbygging á 
nái því, að verða 10,000 

5000 kr. til sjúkrahúsbyggingar, 

Kvenfjelagið á Eyrarbal ka 

er til. Það ræður einnig, hvei 

hefir þó í ráðum með sjer lækni 

  

   

          

   

    

      

krónur, áður s bist 

og vöxtum af hinum öðrum 

legu tekjunum til hjúkrunarstarfa eða áhaldakaupa; svo sem 

        

   

  

bætast — þar á meðal 100 
það hefir heitið sjóði 

rónum. Úr því má 

2, SVO sem til að 

      

   lengi að sjóður 

er heimilt að verja 

5000 kr. sem og ár- 

áður er tekið fram. 

þessi 

   

4. gr 

hefir á hend Jarhalg sjodsins å medan bad 

"bv! kann ad verda, en 

starfa sem embættis-       

    

  

   

  

    

menn. Eða ef þessi embætti verða 16 já er Koma í þeirra 

Btað. Svo skal og þeim mönnum falin "1 f kvenfjelagið hættir 

að vera til. 

ð. í 

Ávalt skal kosta kapps um, að " v vel try gum stad, 

en þó jafnframt nota þá he vext hverjum tíma, t. d. keypt 

fyrir sjóð þennan bankavaxtabrjef, önn 1 vel eru rygg, en gefa 

þó af sjer góðan arð. 
6. gr 

Reikning yfir eigni sk ja i jan uð h og að því 

búnu senda lækni og sýslumanni til e1 ko = hi esinn upp 

å kvenfjelagsfundi. 
4 Ey 

Breytingar á reglum t, en þó því aðeins 

að það sje með samþykki #/, - laeskvenna. Þó 

er algjörlega undanskilin breyti og 5000 
kr., sem nefndar eru í 2. 

Þannig uppl ;sambykt g 1aðar 1905 

Eugenia Nielsen. Kirstín Blöndal.
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Styrktarsjóð Margrjetar 113 

Bjarnadóttur< frá Bergvík í Leiru, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 12. nóv. 

dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands 12. nóvember 1917. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir styrktarsjóð Margrjetar Bjarnadóttur frá Borgvík í Leiru. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af dánargjöf Margrjetar Bjarnadóttur frá Bergvík 

í Leiru í Gerðahreppi, og heitir „Styrktarsjóður Margrjetar Bjarnadóttur. 

ce 2. gr. 

Stofnfje sjóðsins er kr. 1302,69 i peningum, og skal åvaxta hann i spari- 

sjodnum i Keflavik. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er samkvæmt arfleiðsluskrá hinnar látnu, dags. 24. 

mai 1914, að veita hjálp fátækum ekkjum og börnum sjómanna í Gerða- og 

Keflavíkurhreppum, og þegar sjóðurinn er orðinn 3000 kr., má í því skyni verja 

%íg hlutum vaxtanna og úthluta árlega styrk úr honum, er eigi má vera minni 

en 40 kr. handa ekkju eða barni. En !/, hluta vaxtanna skal leggja árlega við 

höfuðstólinn, er aldrei má skerða. Þyki ekki tilefni eða ástæða til eitthvert árið 

að úthluta neinu af vöxtunum, skal leggja þá við höfuðstólinn. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins hafa á hendi, meta verðleika til styrks úr sjóðnum og út- 

hluta honum: sýslumaðurinn í Gullbringusýslu, hjeraðslæknirinn í Keflavíkur- 

hjeraði og presturinn Í Útskálaprestakalli. Skal reikningur sjóðsins saminn ár- 

lega eigi síðar en 1. febrúar, og síðan birtur í Stjórnartiðindunum. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Hafnarfirði, 27. mars 1917. 

Magnús Jónsson Þorgrímur Þórðarson Kristinn Daníelsson 

sýslum. læknir. fyrv. prestur á Útskálum.
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114 
= 

Efnahagsreikningur 

spítalasjóðsins > Vinaminning< hinn 31. desember 1914. 

Tekjur: 

Gjafir til minningar um látna ættingja og vini 
. Sparisjóðsvextir 1914 

Gjöld: 

Lagt inn í sparisjóð Árnessýslu . . . . kr. 166 00 

Sparisjóðsvextir lagðir viðinnlögin . . . — 9 75 

Bækur, pappir o. fl. . 
Hjá fjehirði . 

Eign: 

Inneign við sparisjóð Árnessýslu 

Hjá fjehirði . 

Eyrarbakka, 31. desember 1914. 

P, Nielsen. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

183 60 

9 75 

193 35 

175 75 
15 60 

2 00 

175 75 
2 00 

177 75
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Efnahagsreikningur 115 

spitalasjóðsins >Vinaminning< hinn 31. desember 1915. 

  

Tekjur: 

. Hjá fjehirði sjóðsins . . . . kr. 2 00 

2. Inneign við sparisjóð Árnessý slu1. jan. 1915 — 175 75 
— kr. 177 75 

Gjafir til minningar um látna ættingja og vini . . . . . — 189 50 

Aðrar gjafir og áheit 2 77 18 00 

„ Sparisjóðsvextir 1915 27 12 66 

kr. 39“ 91 

G öld: 

. Lagt inn í sparisjóð Árnessýslu „kr. 209 50 

. Sparisjóðsvextir lagðir við innlögin. . . — 12 66 
— kr 222 16 

„ Til jafnaðar móti tekjllið2 2... 77 175 "5 

kr. 397 91 

Eign: 

Inneign við sparisjóð Árnessýslu „kr 397 91 

Eyrarbakka, 31. desember 1915. 

P. Nielsen. 

Efnahagsreikningur 116 

spítalasjóðsins > Vinaminning< hinn 31. desember 1916. 

Tekjur: 

Inneign við sparisjóð Årnessyslu 1. jan. 1916. . . . . . . kr. 397 91 

Gjafir til minningar um låtna ættingja og vini . . . . . — 326 25 

Aðrar gjafir og áheit 2 7 106 79 

Sparisjóðsvextir 1916 2. TT 30 53 
  

kr. 861 48
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116 Gjöld: 

Lagt inn í sparisjóð Árnessýslu „kr. 433 04 

D
O
 

pm
 

3. Til jafnaðar móti tekjulið 1 

Eign: 

Inneign við sparisjóð Árnessýslu 

Eyrarbakka, 31. desember 1916. 

Gísli Skúlason. Gísli Pjetursson. P, Nielsen, 

. Sparisjóðsvextir lagðir við innlögin. . . — 30 53 
kr. 

kr. 

kr. 861 48
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Brjef stjórnarráðsins til biskups um leyfi til upptöku heimilisgrafreita. 117 

Eins og yður, háæruverðugi herra, er kunnugt, eru umsóknir um leyfi til 25. sept. 

upptöku heimilisgrafreita á síðari árum orðnar mjög tíðar.  Þarsem nú stjórnar- 

ráðið verður að vera yður sammála að um heimagrafreitsupptökur sjeu óheppilegar 

bæði frá kirkjulegu og almennu sjónarmiði, skal yður hjermeð til vitundar gefið 

til leiðbeiningar og til birtingar fyrir próföstum landsins, að menn mega fram- 

vegis ekki búast við að fá leyfi til að taka upp heimilsgrafreit, nema alveg sjer- 

stakar ástæður sjeu fyrir hendi. 

Reglugjörð 118 
15. nóv. 

um starfrækslu símasambanda. 

A. Almenn ákvæði. 

Notkun símans. 

1. gr. 

a. Allir geta fengið að nota símasambönd landsins, þó hefir stjórnarráðið 

rjett til að láta hætta símskeytasendingum og símtölum um skemri eða lengri 

tíma á öllum eða einstökum línum, alveg eða að nokkru leyti, þegar nauðsyn- 

legt þykir vegna heilla landsins. 

b. Símastjórnin hefur rjett til að hafna eða hamla sjerhverju einkaskeyti 

sem kann að þykja hættulegt fyrir öryggi landsins eða verður að efni til álitið 

koma í bága við landslög, almennar reglur og siðgæði. Um það hvort efni sím- 

skeytis sje þess eðlis eða ekki, úrskurðar gæslustöðvarstjóri sá, er sendi- eða við- 

tökustöð heyrir undir. Þó getur sendandi skotið máli sínu til landssímastjórans. 

Stjórnarskeyti má ekki stöðva. 

2. gr. 

Þagnarskylda. 

a. Sjerhver starfsmaður landssímans er samkvæmt lögum 20. október 

1905 um rit- og talsíma skyldugur til að halda leyndu efni símskeyta og símtala 

og nöfnum þeirra er símann nota. Skuldbinding þessi gildir einnig eftir að hlut- 

aðeigandi er farinn úr þjónustu landssímans. 

Fyrir brot á þessu skal hegnt með brottrekstri og sektum eða einföldu 

fangelsi og ef gert er af ásettu ráði með fangelsi, eða ef miklar sakir eru, með 

betrunarhúsvinnu. 

b. Sá, sem af ásettu ráði eyðileggur, tefur, eða breytir skeyti, eða vísvit- 

andi hjálpar öðrum til þess sama, skal sæta hegningu samkvæmt 139. gr. sbr. 

34. og 145. gr. hinna almennu hegningarlaga. 

81. desembermánaðar 1917. Reykjavik, Ísafoldarprentsmiðja.
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118 c. Sjerhver sá starfsmaður við símann, hvort sem hann er fastur eða 
15. nóv. ekki, sem hefir tækifæri til að kynnast efni símskeyta eða símtala, skal gefa 

skriflegt loforð um að halda öllu slíku leyndu. 
Eyðublöð fyrir þessi þagnarheit fást hjá landssímastjóranum og gæslu- 

Sstöðvarstjórunum. Eftir að þau hafa verið undirskrifuð í viðurvist tveggja votta 
skal þegar senda þau til landssímastjórans 

Þeir er undirskrifað hafa þessi þagnarheit skulu gæta itrustu varkárni 
með að rjúfa þau ekki, og ef krafist er einhverra skýringa, stöðvunar eða aftur- 
köllunar á símskeyti verður að krefjast þess af beiðanda að hann geri grein 
fyrir sjer. 

3. gr. 

Ábyrgð að því er snertir afgreiðsluna. 

a. Símastjórnin tekur ekki á sig neina ábyrgð á afleiðingum þess ef 
yfirsjónir eða Óóregla kann að eiga sjer stað í meðferð, sendingu eða afgreiðslu 
skeyta, eða í notkun talsímasambanda. Símastjórnin tekur ekki á sig heldur neina 
ábyrgð á því, að efni símskeyta og símtala sje haldið leyndu. 

b Ef símasambönd innanlands eða utan eru ótrygg sökum línubilana 
náttúruviðburða, stjórnarfarslegs óróa erlendis eða þessh. skal afhendingarstöðin 
gæta þess, að sendandi skrifi á skeytin vottorð þess efnis, að þau sjeu send á 
hans ábyrgð. Þessa vottorðs skal ekki krafist á stjórnarskeyti nje skeyti sem 
landssimastjórnin hefir auglýst að yrðu að eins send á ábyrgð sendanda. Skeyti, 
sem eru á ábyrgð sendanda verða ekki ítrekuð þótt þau tefjist eða komi ekki 
fram og kröfur um endurgreiðslu gjaldanna verða ekki teknar til greina. 

4. gr. 

Bann gegn ókeypis samböndum o. fl. 

Starfsmönnum símans er bannað að nota símalínurnar til þess að 
koma fram ókeypis símskeytum eða símtölum, sem gjaldskyld eru eftir gildandi 
ákvæðum. Starfsmenn annast allar upphringingar og er almenningi bannað að fást 
við tækin á símastöðvunum, fram yfir það sem nauðsynlegt er til að nota þau til 
símtala. 

5. gr. 

Um simastöðvar og afgreiðslutíma. 

a. Við anddyri hverrar stöðvar skal fest spjald er gefi til kynna á hvaða 
tíma stöðin er opin. 

Stöðvar mega ekki hætta afgreiðslunni fyr en búið er að afgreiða öll 
afhent skeyti og pöntuð símtöl. 

b. Stöðvar skiftast í flokka og eru opnar á þessum tímum: 
1. fl. A: Opnar alla virka daga frá kl. 8 til kl. 21, á sunnudögum og öðrum 

helgidögum kl. 10—20. 
1. . B: Opnar alla virka daga frá kl. 81/,- 14 og kl. lð!/„—20, sunnudaga og 

aðra helgidaga frá kl. 10—12 og 14— 19.
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2. fl: Opnar alla virka daga frá kl. 9—12 og 16—19, sunnudaga og aðra helgi- 

daga frá kl. 10—12 og 16—19. 

3 fl: Opnar alla virka daga frá kl. 9—10 og 16—1i7, sunnudaga og aðra helgi- 

daga frá kl. 10—11 og 16— 18. 

Á stórhátíðum (jóladag, nýársdag, páskadag og hvítasunnudag) eru allar 

stöðvar opnar frá kl. 10—11 og 16-18. Aðfangadaga þessara daga er fyrsta flokks 

stöðvum lokað kl. 19. 
Tíminn er talinn eftir meðaltíma Íslands. 

6. gr. 

Um skjalageymslu. 

a. Frumrit símskeyta og skjöl er snerta þau skal geyma að minsta kosti 

í 11 mánuði reiknað frá þeim mánuði sem þau voru afhent í Frumrit loftskeyta og 

fylgiskjöl þeirra skal geyma að minsta kosti í 17 mánuði, talið frá afhendingarmán- 

uðinum. Skjöl og skrár viðvíkjandi talsímaafgreiðslunni skal seyma að minsta 

kosti í 6 mánuði. 
b. Þevar sendandi eða viðtakandi sinskeytis hefir gert fullnægjandi grein 

fyrir sjer, má láta honum eða unwboðsmanni hans í tje cfni símskeyta eða afrit 

af þeim, sem fyrir hendi eru Hver þeirra hefir þar að auki rjett til þess gegn 

borgun, að fá staðfest endurrit af frumskeytinu eða skeyti því sem afhent var 

viðtakanda, svo framarlega sem símastjórnin hefir þessi skjöl eða endurrit af þeim 

í vörslum sínum. Rjettur þessi hverfur um leið og geymslutímabilið er úti. 

Landssímastjórnin cr ekki skyld til þess að gefa skýrslu um eða afhenda 

endurrit af framangreindum skjölum, nema sendandi, viðtakandi eða umboðsmað- 

ur þeirra komi fram með þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til þess að geta 

fundið umrædd símskeyti. Endurrit af símskeytum skulu staðfest af stöðvarstjór- 

anum, eða þeim sem settur er í hans stað. 

c. Upplýsingar um skeyti, eða endurrit af þeim geta dómstólar eða lög- 

reglan ekki fengið án leyfis sendarda eða viðtakanda, nema þá með dómsúr- 

skurði. Dómsúrskurðurinn skal sendur símastöðinni sem fullnægir honum, ef skeyt- 

in eða fylgiskjöl þeirra eru ennþá til við stöðina. Ef svo er ekki, skal hún sam- 

stundis senda dómsúrskurðinn til landssímastjórans og jafnframt tilkynna hlut- 

aðeigandi valdsmanni það. 

Fái stöð dómsúiskurð um að stöðva beri ákveðin símskeyti eða símtöl 

milli tiltekinna manna, skal honum fullnægt. Skal veita skeytum þessum viðtöku, 

reikna út gjaldið og skrásetja bau. Að því loknu skal svo spyrjast fyrir hjá 

hlutaðeigandi valdsmanni hvort senda mevi skeytin. Símtalspöntunum skal veitt 

viðzaka en símtölin afgreiðist ekki. Stöðvarnar mega ekki skýra fólki frá stöðv- 

un skeyta þessara nje ástæðunni fyrir því, að ekki er hægt að afgreiða símtölin. 

Þegar búið er að fullnægja honum, skal senda dómsúrskurðinn til lands- 

símastjórans ásamt afritum af hlutaðeigandi skeytum og skýrslu um það er fram 

hefir farið, | 

1917 

118 
15. nóv.
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7. gr. 

Talning gjalda eg endurgreiðsla. 

a. Að undanskildum gjöldum þeim, er greiðast á viðtökustöðinni, skulu 
öll skeytagjöld greidd jafnótt og skeytin eru afhent til sendingar, þó geta send- 
endur í einstökum tilfellum og eftir samkomulagi við hlutaðeigandi stöðvarstjóra, 
fengið gjaldfrest, ef þeir hafa afhent nægilegt geymslufje til tryggingar. 

Á gjöldum fyrir símtöl og símskeyti, sem eru talsímuð til afhendingar- 
stöðvarinnar, má eftir samkomulagi veita þeim gjaldfrest, sem er fastur handhafi 
símtækis þess sem notað er, alt að 20 krónum, enda ber hann gagnvart síma- 
stjóranum ábyrgð á gjaldinu. Hærri upphæð en 20 krónur verður eigi lánuð nema 
trygging sje sett. 

Þegar skeytagjöld eru ekki greidd þegar í stað, skal sendandi greiða 5 
aura fyrir hvert skeyti, án tillits til orðafjölda, fyrir að innheimta gjöldin. 

Ef það kemur fyrir í nafnkveðju að saman sje dregið fornafn eða upp 
hafsstafir fornafns við ættarnafn, eða nöfn hluthafa í firmanafni dregin saman 
eða nafnkveðja afbökuð á annan hátt, án þess að það sje gert eftir samkomu- 
lagi við viðtökustöð, þá hefir símastjórinn rjett til að heimta inn hjá viðtakanda 
hið lögskipaða gjald fyrir hvert það orð, sem orðafjöldinn á þann hátt hefir 
minkað við afhendingu á sendistöðinni. 

Gjöld fyrir þau skeyti, sem send eru með talsíma og gjöld fyrir símtöl 
frá talfærum fastra notenda, innheimtir landssíminn hjá notendum. Verði tregða 
á því að greiða áfallin gjöld fyrir afnot símans, þá er þeirra er krafist, má neita 
þeim notanda algjörlega um afnot allra símasambanda landssímans, þangað til 
hann greiðir skuld sína. 

b. Sendandi símskeytis getur krafist kvittunar fyrir afhendingu þess, að 
því tilgreindu, hve mikið hann hefir greitt fyrir það, þegar slík viðurkenning er 
gefin á lausum eyðublöðum, skal greiða 5 aura fyrir hvert símskeyti jafnvel þótt 
viðurkenning sje gefin fyrir mörgum skeytum á sama eyðublaðinu. 

Viðurkenning veitist ókeypis, ef hún er rituð í bækur, sem fást hjá 
símastjórninni og kosta eina krónu. Í bækur þessar skal tilfæra dag, viðtöku- 
stöð svo og nafn viðtakanda, en símastarfsmenn bæta einungis við afhendingar- 
tölu og upphæð borgunar þeirrar sem greidd er. 

c. Fyrir símskeyti sem send eru til stöðvanna með pósti, má greiða 
gjaldið með innlendum póstfrimerkjum. Sje kvittunar óskað f,rir slík símskeyti, 
verður auk kvittunargjaldsins, að fylgja burðareyrir, fyrir sendingu kvittun- 
arinnar. ' 

Sjeu frimerki pau, sem send eru med símskeyti, ónóg til greiðslu gjalds- 
ins, verða bæði skeytið og frímerkin, að frádregnu burðargjaldi, send aftur í 
borguðu brjefi, nema því að eins að sendandi sje svo þektur á stöðinni, að stöðv- 
arstjórinn álíti óhætt að lána honum það sem vantar á gjaldið og sendir hann 
þá símskeytið. Þegar skeyti er endursent skal skrifa á það fullnægjandi áritun 
um ástæðuna.
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Ef frímerkin eru verðhærri en með þarf, verður afgangurinn endursend- 

ur sendanda í borguðu brjefi að frádregnum burðareyri. Ef afgangurinn hrekkur 

að eins fyrir burðareyri og kvittunargjaldi, skal kvittun fyrir móttöku skeytis- 

ins send. 

d. Ef svo stendur á, að heimta skal gjald við móttöku símskeytis, verð- 

ur það að eins afhent viðtakanda gegn greiðslu þessa gjalds. 

e. Ef oflitið gjald hefir verið tekið af vangá, eða ef gjald sem greiðast 

á af viðtakanda ekki fæst, annaðhvort af því að hann neitar að greiða það, eða 

hann spyrst ekki uppi skal sendandi greiða það er á vantar. 

Sje hinsvegar of mikið gjald tekið, skal það endurgoldið hlutaðeiganda. Í 

tilkynningu til landssímastjórans um að gjald sem ófáanlegt er hjá viðtakanda, 

fáist heldur ekki hjá sendanda símskeytisins, skal þess getið, hvað hlutaðeigandi 

stöð hefir gert til þess að fá gjaldið greitt. 

f. Símskeytagjald verður endurgreitt er skeyti týnist á leiðinni, eða kem- 

ur seinna til viðtökustöðvarinnar en ef það hefði verið sent Í pósti. 

Ennfremur er hægt að endurgreiða gjaldið ef skeytið kemur svo afbakað 

til viðtakanda, að það að áliti símastjórnarinnar hefir ekki náð tilgangi sínum. 

Komi villa fyrir í samanbornu símskeyti fæst alt gjald þess endurgreitt. 

Gjald fyrir símskeyti fæst ekki endurgreitt ef sendanda þess hefir við 

afhendingu verið bent á, að því sökum línubilana eða annara orsaka vegna 

myndi seinka, eða ef það er ekki samið samkvæmt reglum þeim, sem settar eru, 

eða ef það er sent á ábyrgð sendanda. 

Endurgreiðsla fæst að eins á gjöldum fyrir þau símskeyti (einnig við- 

bótagjöld) sem glatast hafa, tafist, eða afbakast en ekki fyrir þau skeyti sem 

send hafa verið þessvegna, eða orðið tilgangslaus af þeirri ástæðu. 

Í alþjóðasímaviðskiftum endurgreiðast gjöldin ef skeytið kemur seinna til 

viðtökustöðvarinnar, en ef það hefði verið sent í pósti. 
Gjald fyrir símskeyti á dulmáli, með borguðum samanburði, eða skeyti á 

mæltu máli, sem af handvömmum við áfgreiðsluna auðsjáanlega hafa ekki náð 

tilgangi sínum, fæst endurgreitt, nema því að eins, að villurnar hafi verið leið- 

rjettar með gjaldskyldu þjónustuskeyti. 

Gjald fyrir leiðrjettingarskeyti má endurgreiða án sjerstakrar fyrirskipun- 

ar, ef þau eru send vegna handvammar við afgreiðsluna. Í alþjóðasímaviðskiltum 

getur endurgreiðsla farið fram ef endurtekning kemur ekki heim við skeytið eins 

og það kom upphaflega fram, þó ekki fyrir þau orð sem koma eins aftur. 

Fyrir endurgreiðslu á gjaldi fyrir þráðlaus skeyti gilda ákvarðanir al- 

þjóðareglugerðarinnar, með þeim fyrirvara að tími sá er fer til þess að afgreiða 

skeytið þráðlaust sein og tími sá er skeytið liggur á land eða skipstöðinni telst 

ekki með í þeim tíma sem skeytið var á leiðinni, ef ræða er um niðurfærslu 

eða endurgreiðslu gjalda. Land- og skipgjaldið verður endurgreitt er landstöðin 

tilkynnir afhendingarstöðinni að skeytið hafi ekki verið sent skipstöðinni. 

g. Gjaldið fyrir fyrirfram greitt svar fæst endurgreitt eftir beiðni send- 

anda eða viðtakanda ef viðtakandi hefir eigi notað svarskirteinið, eða hliðrað sjer 

við að taka við því, og það annaðhvort liggur á afhendingar- eða útgáfustöðinni, 

1917 

118 
15. nóv.
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118 enda sje gjaldsins krafist innan briggja månada, frå peim degi er skirteinid 
15. nóv. var gefið út. 

h. Kröfu um endurgreiðslu símskeytagjalds verður sendandi að senda í 
síðasta lagi 5 mánuðum eftir a! skeytið er afhent til afgreiðslu, til þeirrar síma- 
stjórnar sem afgreiðslustöðin heyrir undir. Innihald skeytisins skal tilfært og 
verður gjaldið að eins greitt þeim er það hefir goldið, eða umboðsmanni hans. 

Slíkri kröfu verður að fylgja skriflegt vottorð frá viðtakanda eða viðtöku- 
stöðinni um, að skeytið hafi ekki komið fram. 

B. Simskeytaafgreiðslan. 

8. gr 

Tegundir s'mskeyta 

a. Bimskeyti skiftast eftir edli þeirra í þessa flokka: 
I. Stjórnarsímskeyti. 

1l. Þjónustusinskeyti. 

ILL  Einkasímskeyti. 
Á stjórnarsímskeyti skulu hlutaðeigandi stjórnarvöld setja stimpil sinn eða 

innsigli Þetta er þó ekki nauðsynlegt ef enginn vafi getur á því leikið, að und- 
irskriftin sje rjett. 

Til þess að hægt sje að fá svar við stjórnarskeyti skoðað sem stjórnar- 
skeyti, verður að leggja fram stjórnarskeyti það sem svarið er við 

Ileimild til þess að senda stjórnarskeyti innanlands hafa: 
Konungurinn og konungsættin. 

Stjórnarráðið. 

Forsetar alþingis. 
Höfuðsmennirnir á opinberum strandvarnarskipum 

Í alþjóðasímaviðskiftum er þessum stjórnarvöldum heimilt að senda 
stjórnarskeyti 

Konungur. 

Æðstu stjórnarvöld á sjó og landi 

Umboðsmenn og konsúlar erlendra ríkja. 
Með svarskeyti við slík skeyti skal og fara sem veru þau stjórnarskeyti. 
Ef stjórnarskeyti þau sem afhent eru og bera stimpil eða innsigli frá 

umboðsmönnum eða konsúlum erlendra ríkja, ræða um verslunarerindi og eru 
stiluð á einstaka menn, og ef undirskriftin virðist bendi á, að skeytið snerti ekki 
opinber málefni, skal benda sendanda á það þegar hann afhendir skeytið til af- 
greiðslu og skýra honum frá, að skeytið virðist koma í bága við reglur þær, sem 
settar eru um afgreiðslu stjórnarsinskeyta. Krefjist sendandi þess samt sem áður 
að skeytið verði sent þannig, skal það gert en jafnframt skal senda frumrit 
skeytisins til landssímastjórans asamt skýrslu um málið.



Símskeytin skiftast eftir því hvernig þau eru samin í tvo flokka: 

I. Símskeyti á mæltu máli. 

II. Símskeyti á dulmáli. 

Símskeyti á mæltu máli skulu vera alveg ljós og mega orðasamsetningar 

í þeim eigi koma í bága við almennar málvenjur. Þau má semja á öllum þeim 

málum sem leyfð eru í alþjóða simaviðskiftum 

Skeyti á dulmáli eru: 

1. Skeyti á settu máli. Skulu orðin í þeim vera mynduð af atkvæðum, 

sem hægt cr að bera fram eftir íslenskum, dönskum, enskum, frönskum, hollensk- 

um, ítölskum, latneskum, portúgölskum, spænskum cða þýskum framburði. 

2. Merkjaskeyti sem innihalda: Tölur eða bókstafi með leynilegum þýð- 

ingum. Orð, nöfn, orðatiltæki eða bókstafaraðir, sem ekki fullnægja skilyrðum 

þeim sem sett eru fyrir alment eða dulið mál í skeytum. 

Bókstafi o7 tölur má ekki setja saman í merkjaraðir. Dulmálsorð mega 

ekki hafa í sjer fleiri en 10 bókstafi og eftirtalda bókstafi má ekki nota í slíkum 

orðum: á, aa, é, Í, 7, ó, ú, li, V, íé, ö, ð og þ. Tvihljóðarnir, ac, að, 20, 0€, 

og uc, reiknast hver sem tveir bókstafir. Skeyti sem eingöngu innihalda 

lestrarmerki, verða skoðuð sem me: kjaskeyti. 

Þjóiustuskeyti cru þau skeyti sem yfirmenn símans senda í embættisnafni. 

Ennfremur öll skeyti, er snerta afgreiðsluna og borguð þjónustuskeyti sem eftir 

kröfu sendanda cða viðtakanda eru send stöðva á milli 

b. Stjórnar og þjónustuskeyti má semja að öllu eða nokkru leyti á 

dulmáli, bæði í innanlands og alþjóða simaviðskiftum Aftur á móti ákveður 

hvert land, hvort í milliríkjavíðskiftum sj> hægt að senda einkaskeyti sem að 

öllu eða nokkru leyti eru samin á settu eða merkja máli, en öll lönd skulu af- 

greiða umsend skeyti á dulmili. 

Verslunarmerki og bókstafaraðir í skeytum frá merkjastöðvum eða loft- 

skeytastöðvum skoðast þó ekki sem dulmál. Í gjaldaskránni fyrir símskeyti er 

tilfært við hvert land, hvort það leyfir dulmálsskeyti eða ekki. 

  

9. gr. 

Samning skeytanna. 

Frumskeytið verður að vera skrifað svo greinilega, að engin vand- 

kvæði sje á að lesa úr því. Eigi má nota önnur merki en þau, sem til eru í rit- 

símastafrofinu. 
Má krefjast þess að sendandi skeytis, eða sá, sem fyrir hans hönd al- 

hendir það, gefi skriflega viðurkenningu fyrir því sem hefir verið bætt inn í 

skeytið, strikað eða skafið út. Viðbætur og leiðrjettingar í talsimuðum skeytum 

er hægt að heimta að verði staðfestar skriflega. 

Efnislaus og undirskriftarlaus skeyti er hægt að senda. 

Stöðvarþjónar skulu gæta þess að fólk taki ekki með sjer eyðublöð af 

stöðvunum og að þau sjeu eingöngu notuð á þeim. 

1917 
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15, nåv.
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10. gr. 

Afhending skeytanna. 

Skeytin má afhenda beint á ritsímastöðvarnar, annaðhvort með rit- 
síma eða talsíma. Er hægt að afhenda þau til afgreiðslu seinna, annaðhvort sama 
dag eða næsta dag og verður sendandi þá að skrifa á frumskeytið, hvenær hann 
vilji að það verði sent; verður sá tími talinn afhendingartími skeytisins. 

Afhending símskeyta með ritsíma eða talsíma er eingöngu á ábyrgð send- 
anda. Skeyti má senda til stöðva í pósti, en það verður að vera landssímanum 
að kostnaðarlausu. Sbr. 7. gr. c. 

Afhendingarstöðin skrifar afhendingartímann í þar til ætlaða eyðu á 
eyðublaðinu, þegar eftir afhendingu skeytisins og færir það inn á skrá yfir af- 
greidd símskeyti. 

Skeyti þau sem eru símuð til afhendingarstöðvarinnar skal skrifa á 
frumritaeyðublöð og skal að því loknu endurtaka skeytið fyrir sendanda. Orð, 
sem erfitt er að heyra í símanum er hægt að senda með nöfnum og skal skrifa 
upp fyrsta staf hvers nafns. T. d. yrði orðið landssími sent þannig, Lárus, Anna, 
Nikulás, Daniel, Sigurður, Sveinn, Ingólfur, Magnús, Ingólfur. 

Á skeyti þau sem símuð eru stöðvunum, skal skrifa nafn sendanda og 
talsímanúmer. Slík skeyti mega vera á erlendu máli, ef eigi er álitið hætta á að 
þau afbakist neitt, en ef nokkur vafi leikur á því, má krefjast þess að skeytið 
sje samið á íslensku og ennfremur má, ef skeytið er yfir 100 orð, krefjast þess 
að það sje sent skriflega til stöðvarinnar. Fyrir að talsíma skeyti skal greiða 20 
aura af hverjum 100 orðum eða minna. 

Innanbæjarskeyti skal rita á frumritaeyðublað, en afritist fyrir útburðinn 
á útsendingareyðublað, er sendist viðtakanda. 

Skeyti með Xp, sem eiga að berast út frá sjálfri afhendingarstöðinni, 
verða venjulega ekki tekin. Þó er hægt að fá slík skeyti send með sendisvein- 
um, sem fara þá leið hvort sem er 

11. gr. 

Eftirlit með og staðfesting á að sendandi sé sá sem hann segist vera. 

Sendandi er skyldur að sanna hver hann er, ef þess er krafist á sendi- 
stöðinni. 

Hann hefir hinsvegar rjett til að fá undirskrift sína í símskeyti stað- 

festa, þá er hann hefir sannað hana nægilega. Til þess að slík staðfesting verði 
gerð af símþjóni, er nauðsynlegt að hann þekki sendanda, sem sjálfur verður að 

koma með skeytið á stöðina.
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12. gr. 

Sérstök ákvæði. 

Ef sendandi óskar eftir sjerstakri afgreiðslu á einhverju símskeyti, verður 

að taka það fram sjerstaklega. Til þess má nota ýmsar skammstafanir, sem sett- 

ar eru á undan nafnkveðjunum og taldar sem eitt orð. 

Hraðskeyti . .. DD 

Svar borgað fyrir x orð. 0 RPX 

Hraðsvar borgað fyrir x orð. 2... RPDx 

Samanburður . . . TC 

Viðtökuskirteini símleiðis 0 PC 

Hraðviðtökuskirteini simleiðis . . . 0...  PCD 

Viðtökuskírteini með pósti (að eins til útlanda) on .. PCP 

Óskast eftirsent 2 2 2 eee eee eee eee eee ege FS 

Sendist åfram með pósti . . eee eee Post 

— —  —  — sem áby rgðarbrjef FI …… 5. PR 

Hraðboði á kostnað viðtakanda (að eins í í Símskeytum til útlanda) . + Eæprés 

Borgun fyrir hradboda . . . - eee eee XP 

Útsending borguð með x frönkum (að. eins til útlanda) re es … XPXx 

— — — = — tilkynning um upphæðina símleiðis . . XPT 

— — — — — — — í pósti —. . KAP 

Afhendist opið . . . 0.  OUVÆRT eða RO 

— viðtakanda sjálfum . BN eee, MP 

— að degi til. 2 2 2 eee eee ere ene Jour eða Dag 

— að nóttutil . . .. 0 4 4 RN Nuit — Nott 

Talsimist vidtakanda (kostar 20 aura fyrir hver 100 ord) Téléphone eda Talsimist 

Geymist á símastöðinni. „oo TR 

— - pósthúsi GP 

— - — með ábyrgð 2 0... GER 

x Nafnkveðjur NF TMx 

Låtid allra nafna getid 2 20 eee er eee 8 CTA 

x daga (að eins til útlanda) . 2. 2... . . …… æ Jours 

Ettirsent frá x, eftir beiðni viðtakanda . .  Eftirsent frá æ eða Réewpédié de Í 

Í skeytum til landa utan Norðurálfu, sem send eru fyrir hálft gjald: 

L CO (ef skeytið er samið á Íslenzku). 

L C F (ef skeytið er samið á frönsku). 

LCD (ef skeytið er samið á máli viðtökulandsins). 

Eftirtaldar áteiknanir reiknast ekki með í orðafjöldanum: 

Viðtökuskirteini eða „0 CR 

— fyrir stjórnarsímskeyti eða. 2. 0... CRS 

Hraðvíðtökuskirteini eða 2... 0 CRD 

Gjaldskylt þjónustuskeyti — service taxt 2 2 4 0 0 eee ST 

Krefja ber x fres 0 PCVX 

1917 

118 
15. nóv.
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118 Heillaóskaskeyti innanlands .......... … 20... Heill 
15. nóv. Vafasamt (i loftskeytum): . . 0... Réception douteuse 

Loftskeyti . NNA Radio 
Merkjaskeyti . 2 Signal eða Sémaphorique 
Stjórnarskeyti 2... BN 8$ 
Þjónustuskeyti 2... Á 
Blaðaskeyti . 0 SA Presse 

I. Blaðaskeyti. 
a. Blaðaskeyti innanlands skulu vera stíluð til blaða eða skeytaskrifstofna og ætluð til þess í heild sinni að verða birt almenningi. Þó er eigi hægt að senda 

auglýsingar á þenna hátt. Ennfremur má senda slík skeyti skeytafjelögum ein- 
stakra manna, ef ekkert blað kemur út þar á staðnum, þó að eins með þeim skil- yrðum, sem landssímastjórinn ákveður í hvert sinni. Á undan nafnkveðjunni skal 
sendandi skrifa orðið Presse, sem eigi telst með í orðafjöldanum og neðan á skeytið nafn sitt og heimilisfang. Innlend skeyti verða að vera samin á íslensku og er gjald fyrir þau hálft venjulegt símskeytagjald, þó ekki lægra en 1 króna 
fyrir skeytið. 

Presse-hraðskeyti verða afgreidd á undan venjulegum skeytum en á eftir hraðskeytum. Þau eru merkt með árituninni Presse-D, er telst sem eitt orð. Gjald fyrir þau er þrefalt blaðaskeytagjald. 
Skeyti, sem afhent eru sem blaðaskeyti, en ekki uppfylla þau skilyrði er Sett eru fyrir slíkum skeytum, skal fara með sem almenn símskeyti og greiðist fult gjald fyrir þau. Í lok blaðaskeyta er heimilt að setja athugasemd eins og t. d.: framhald, en hún má eigi vera yfir 3 orð. 
b. Að eins þeir er fengið hafa sjerstakt leyfi símastjórnar til þess, mega senda blaðaskeyti og skulu þeir sem tákn þess hafa í höndum spjöld þau, er 

sýnd eru hér að neðan: - 

LANDSSIMI ÍSLANDS. 

Nr. 

Frá hvaða landssímastöð sem er, má 
Hr. 

senda blaðaskeyti gegn niðursettu gjaldi til 
blaðsins (skeytafélagsins) 

Framhlið eða símnefnisins 
spjaldsins samkvæmt reglum þeim, er settar eru þar 

um í alþjóðareglugerð símanna. 

Spjald þetta gildir frá 19 til 19 
Undirskrift leyfishafa í. h. landssimastjórnarinnar 
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Spjald þetta getur enginn notað nema sá, sem það er gefið út á. 

1917 

118 

Þegar spjaldið er gengið úr gildi, er hægt að fá það endurnýjað 15, név. 

með því að snúa sér til landssímastjórnarinnar. Við afhendingu 

Bakhlið { blaðaskeyta á landssímastöðvum, skal ávalt sýna spjaldið. 

spjaldsins Komist upp að spjaldið hafi verið misbrúkað missir það 

þegar gildi sitt. Öll misbrúkun getur leitt það af sér, að blaðaskeyti, 

sem afhent eru með því verði skoðuð sem almenn skeyti, með 

l fullu gjaldi. 

Skeytin skulu vera stiluð á það blað, eða þá frjettaskrifstofu sem tiltekið 

er á spjaldinu. Símnefni má og nota ef það er tekið fram á spjaldinu. 

c. Alþjóða blaðaskeyti skulu vera samin á frönsku eða einhverju því máli, 

er sendi- og viðtöku-landið leyfa í alþjóðasímskeytaviðskiftum, eða á því máli 

sem blaðið, er þau eiga að birtast í, er gefið út á, þó svo framarlega sem það 

mál er leyft í alþjóðasímaviðskiftum. Í skeytunum má ekkert standa annað en 

það, sem ætlað er til birtingar. Alþjóðablaðaskeyti mega ekki hafa neina auka- 

athugasemd eins og t. d. framhald, eða þessháttar. Öll blaðaskeyti sem ekki full- 

nægja settum skilyrðum verða skoðuð -em almenn skeyti og gjaldið reiknað 

eftir því. 

Símastöðvar skulu hafa eftirlit með því að blaðaskeyti sjeu birt að öllu 

leyti og eiga heimtingu á, að viðtakandi skeytanna sendi þeim ókeypis eitt ein- 

tak af blöðum þeim sem skeytin eru birt Í. Ef hblaðaskeyti eru ekki birt, skal 

krefja viðtakanda um mismuninn á venjulegu símskeytagjaldi og því, sem greitt 

hefir verið fyrir skeytið og ber viðtökulandinu það gjald. 

Ákvæði þessu skal þó eigi fram fylgja nema að fengnu leyfi lands- 

símastjórnarinnar til þess. Landssímastjórninni er heimilt að neita þeim um af- 

greiðslu á blaðaskeytum, sem neitað hafa eftirágreiðslu á oflágt reiknuðu gjaldi, 

eða þeim viðtakendum sem ekki verða við ofangreindri skuldbindingu um birt- 

ingu blaðaskeyta. 

Blaðaskeyti skulu vera undirrituð með sama nafni og tiltekið er á heim- 

ildarspjaldinu. 

Í alþjóða blaðaskeytum skal skrifa orðið Presse å undan nafnkveðjunni 

og telst það eigi með í orðafjöldanum. Af sjerstökum ákvæðum getur ekkert 

komið til greina í blaðaskeytum nema 'TMx. Alþjóða hraðblaðasímskeyti verða 

ekki afgreidd. 

Il Eftirsending skeyta. 

a. Með því að skrifa #8 á undan nafnk veðjunni, getur sendandi símskeyt- 

is látið eftirsenda það. Þegar slík skeyti koma og viðtakandi er fjarverandi, skal 

viðtökustöðin grenslast eftir hvar hann sje og koma þvi til hans eins fljótt og 

unt er. Sje ekki hægt að hafa uppi á dvalarstað viðtakanda, skal geyma skeytið. 

Ef sú stöð, sem skeytið er eftirsent til, ekki getur haft uppi á viðtakanda, skal 

hún geyma skeytið. Sjeu á eftir skammstöfuninni FS margar utanáskriftir í röð, 

skal eftirsenda skeytið til þeirra stöðva í þeirri röð sem tiltekin er, þangað til
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118 það nær viðtakanda. Geti síðasta tiltekna stöðin ekki afhent skeytið geymist það 
15. nóv. þar. Utanáskriftirnar skal strika út jafnskjótt og þær eru notaðar. 

Sendandi frumskeytisins greiðir við afhendingu þess að eins fyrir fyrstu 
afgreiðsluna, en allar utanáskriftirnar reiknast með í orðafjöldanum. Eftirsending- 
argjaldið greiði viðtakandi, og reiknast það eftir orðafjöldanum í hverri eftirsend- 
ingu. Fáist gjaldið ekki hjá honum er sendandi skeytisins skyldur að greiða það. 

Með því að snúa sjer skriflega til símastöðva getur viðtakandi símskeytis 
krafist þess, að öll skeyti til hans eftirsendist til staðar er hann tilkynnir síma- 
stöðinni, gegn því, að hann greiði eftirsendingargjaldið. Sá sem hefir umboð til að 
veita skeytunum viðtöku fyrir hönd viðtakanda getur með því að snúa sér skrif- 
lega til viðtökustöðvarinnar, krafist þess, að skeyti verði eftirsend viðtakanda og 
hvíla þá á honum sömu skyldur og sendanda sem vill láta eftirsenda símskeyti. 

b. Ef skeyti með fyrirframgreiddu svari eftirsendist til útlanda, skal tiltaka 
í frönkum þá upphæð, sem nýja svarskirteinið á að hljóða upp á, þannig: RP. 
fr. og reiknast það sem eitt orð. Þegar innanlands símskeyti með fyrirfram- 
greiddu svari eru eftirsend til annarar stöðvar, skal ÆP skæmmstöfunin látin 
halda sér. 

c. Ef á heimili viðtakanda er skýrt frá nýrri utanáskrift fyrir skeyti sem 
ekki hefir áritunina FS, án þess að beðið sé að eftirsenda það símleiðis, skal 
senda skeytið í lokuðu umslagi með greiddu burðargjaldi nema sérstök beiðni 
liggi fyrir um að eftirsenda það símleiðis, eða ef stöðin þekkir viðtakanda og 
eftirsendir þá skeytið símleiðis, og ber þá að fara með það eins og hér er skýrt 
frá að neðan, með tilliti til eftirsendingar eftir beiðni viðtakanda. Ef skeytið er 
eftirsent í pósti skal þegar síma tilkynningu um það. 

Viðtakandi getur annaðhvort brjeflega eða með borguðu þjónustuskeyti 
óskað eftir að skeyti verði honum eftirsent. Í innanlands viðskiftum skal skrifa 
á skeytið Æftirsent frá... og í alþjóðaviðskiftum: héeæpédié de... og telst þetta 
alt með í orðafjöldanum. 

Sá sem óskar að fá símskeyti eftirsent sem hraðsímskeyti verður að greiða 
þrefalt gjald fyrir það. Sje hraðskeyti eftirsent sem alment skeyti, skal útstrika 
áritunina D. 

Á skeyti sem eftirsending hefir verið greidd fyrir skal rita: Æftirsending 
borguð í innanlands skeytum, en í alþjóðaviðskiftum: Taæe pergue. 

Ef eftirsent skeyti sem engin útsending er greidd fyrir á að sendast út 
fyrir umburðarsvæðið, getur það orðið annaðhvort á þann hátt, að sendisveinn- 
inn krefji viðtakanda um útsendingargjaldið, eða þá að skeytið sje sent í pósti, 
og eftirsendingar og póstgjaldið innheimt með póstkröfu. 

d. Á skeytum sem eftirsend eru innanlands skal ásamt eftirsendingarathuga- 
semdum standa: Krefja ber kr... ... Á eftirsendum skeytum til útlanda, skal 
standa PCV .... og reiknast gjaldið eftir símskeytagjaldi viðtökulandsins. Inn- 
lend eftirsendingargjöld, sem kann að eiga að innheimta í útlöndum reiknast í 
frönkum. Nafn afhendingarstöðvarinnar, númer og afhendingartími, upphaflega við- 
tökustöðin og allar þær stöðvar sem skeytið hefir verið eftirsent til skal síma,



323 

Sje skeytið eftirsent frá útlöndum, skal reikna eftirsendingargjaldið í krón- 

um eftir því símskeytagjaldi, sem þá er milli hlutaðeigandi landa. Sje upphæð 

sú sem gefin er upp í skeytinu hærri, skal breyta henni í krónur, áður en gjaldið 

verður innheimt. Gjald það er krefja ber, skal rita á sjálft skeytið og kvittun- 

ina og má eigi afhenda skeytið fyr en gjaldið hefir verið greitt. 

Þegar ekki er hægt að afhenda eftirsent skeyti, skal senda þjónustuskeyti 

um það og ástæðuna fyrir því og geta þess um leið hvaða upphæð ef til vill ber 

að krefja af sendanda. Sje skeytið eftirsent milli margra stöðva, skal senda til- 

kynninguna í gegnum þær allar, sem svo innheimta eftirsendingargjöldin hjá þeim, 

sem beðið hafa um eftirsendingarnar og draga innheimtugjaldið frá, áður en til- 

kynningin verður send áfram. 

Afhendingarstöðin skal láta sendanda vita um, að skeytið sje ekki afhent, 

án þess að innheimta hjá honum nokkuð gjald fyrir eftirsendinguna. Eftirsenda, 

óafhenta skeytið skal geyma meðal óafhentra skeyta. Viðvíkjandi eftirsendingar- 

gjöldum, sem ekki eru borguð í þeim mánuði sem skeytið er eftirsent í, skal senda 

skýrslu til landssímastjórans. Verði eltirsendingargjald greitt seinna, skal þegar 

með þjónustuskeyti tilkynna það þeirri stöð, er þar á hlut að máli. 

III. Fyrirfram greitt svar. 

a Óski sendandi að borga fyrirfram fyrir svar upp á skeyti, skrifar hann á 

undan nafnkveðjunni: RPx eða RPDx, eftir því hvort hann vill fá svarið sem al- 

ment eða hraðskeyti. 

Viðtökustöðin útbýr svarskirteini fyrir upphæðinni sem greidd hefir verið 

(eyðublað nr. 5) og sendir viðtakanda með skeytinu. Neiti hann að veita svar- 

skírteininu viðtöku, skal þegar í stað tilkynna sendistöðinni það með borguðu þjón- 

ustuskeyti. Svarskírteinið skal geyma í 6 vikur og að þeim tíma liðnum sendist 

það landsímastjóranum. 

Þótt sendandi skrifi í innihaldi skeytisins svar borgað eða því um líkt, 

hefir það ekkert það gildi, en hinsvegar ber afhendingarstöðinni í slíkum tilfell- 

um að spyrja sendanda hvort hann ætli að borga fyrir svar. 

Svarskírteini skeytis með fyrirfram greiddu svari frá útlöndum, skal gefa 

út með þeirri upphæð, sem reiknuð er eftir gjöldum þeim, sem gilda milli sendi- 

og viðtöku-landsins og eftir þeirri leið, er skeytið hefir farið, enda þótt svarskeytið 

verði sent einhverri annari stöð. 

Á kvittanir fyrirsímskeytum með borguðu svari skal skrifa: Svarskírteini fylgir. 

Svarskirteini gilda í 42 daga og má nota þau við allar stöðvar lands- 

símans 

Þegar gjald fyrir símskeyti er að öllu leyti greitt með svarskirteini, skal 

eigi tilfæra neitt gjald á símskeytinu eða skránni. Sje gjaldið að nokkru leyti 

greitt með svarskirteini, skal tilfæra mismuninn á gjaldinu og skírteininu, bæði 

á skeytinu og skránni. Í athugasemdadálkinn skal skrifa Svarskirteini .. .. kr. 

b. Endurgreiðsla á svar gjaldi frá útlöndum, sem viðtakandi ekki befir notað, 

getur átt sjer stað ef gjaldið er ekki minna en 1 franki og ef svarskírteinið er 
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118 afhent þeirri stöð, er gif það út, innan þriggja mánaða frá útgáfudeginum. Svar- 
15. nóv. gkírteinið sendist landssímastjórninni ásamt skýringu hvernig á því standi, og 

verður þá gjaldið endurgreitt sendanda skeytisins. Sama máli er að gegna, ef 
viðtakandi hefir neitað að veita svarskirteini viðtöku. 

Mismunur á nafnverði svarskirteinis og gjalds símskeytis þess, sem það 
er greitt með fæst endurgreiddur ef sendandi krefst þess, og ef mismunurinn er 
eigi minni cn Tó aurar. Slíkar kröfur skal senda landssímastjórninni og skal í 
þeim tiltekið hver skeytin eru og senda svarskirteinið sjálft með. 

IV. Heillaóskaskeyti. 

a. Heillaóskaskeyti eru skeyti, sem sendandi vill að afhent sjeu viðtakanda 
á skrautprentuðu eyðublaði. 

Heillaóskaskeyti á skrauteyðublöðum er hægt að afhenda til afgreiðslu við 
allar landssímastöðvar, en þau er eigi hægt að senda til annara en 1. og 2. flokks 
stöðva. Þessi skrautprentuðu eyðublöð kosta 25 aura hvert, er bætast við gjald 
símskeytisins. 

Á undan nafnkveðjunni skal rita orðið >Heill< og telst það ekki með í 
orðafjöldanum; því orði skal líka slept þegar skeytið er skrifað á skrauteyðu- 
blaðið og sent viðtakanda 

Í afgreiðslu heillaóskaskeyta skal, ef sent er eitt og eitt skeyti í einu, 
viðtökustöðin gefa kvittun fyrir, með því að endurtaka orðið >Heillc á eftir núm- 
eri skeytisins. Ef send eru mörg skeyti í rennu, skal sendistöðin endurtaka orðið 
á eftir hverju slíku skeyti. 

Þegar skeyti um heillaóskir er afhent á símastöð, skal afgreiðslumaðurinn 
ávalt spyrja sendanda að, hvort hann óski að skeytið sje sent með »Heill« 
eða ekki. 

b Heillaóskaskeyti verða einnig afgreidd milli Danmerkur og Íslands. Þau " 
eru táknuð með orðinu Lyk, sem skal rita á undan innihaldi skeytisins og reikn- 
ast með í orðafjöldanum. Fyrir skrauteyðublað og tilheyrandi umslag greiðir 
sendandi 25 aura, sem Íslandi bera og tilfærast í gjaldadálk fyrir simskeyti inn- 
anlands. Þegar slik skeyti koma frá Danmörku, skal er þau sendast viðtakanda, 
sleppa orðinu Lyk og færa orðafjöldann niður um eitt orð. 

V. Hraðsímskeyti. 

a. Ef sendandi símskeytis óskar eftir að skeytið sje afgreitt og borið á und- 
an öðrum skeytum, skal hann rita á skeytið D eða Hraðskeyti, í innanlandsvið- 
skiftum, og D eða Urgent í alþjóðaviðskiftum. 

Gjald fyrir hraðskeyti er þrisvar sinnum meira en fyrir venjuleg 
símskeyti. 

Hraðskeyti er hægt að senda til allra landa er leyfa það samkvæmt 
»Gjaldskrånni«. 

b. Í hraðskeytum með fyrirframgreiddu svari skal skrifa áteiknunina D á 
undan áteiknuninni ÆP eða ÆPD,
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VI Innanbæjarsímskeyti. 

Á stöðvum landssímans er tekið við skeytum til afgreiðslu innanbæjar 

fyrir helming hins venjulega símskeytagjalds. 

Simskeyti þessi geta haft áritunina D, ÆPæ, RO og MP, auk >Heillc. Að 

öðru leyti eru þau háð sömu reglum og skilyrðum og önnur símskeyti. 

VII. Leiðrjettingarskeyti. 

a. Sendandi eða viðtakandi símskeytis getur innan þess tíma, sem ákveð- 

ið er að skeyti skulu geymd, krafist þess, að honum sje með gjaldskyldu þjónustu- 

skeyti útvegaðar ýmsar skyringar viðvíkjandi skeytinu. Eins getur hann líka á sama 

hátt gert ýmsar ráðstafanir viðvíkjandi því. Ennfremur er hægt að láta endur- 

taka skeyti þannig, annaðhvort að nokkru eða öllu leyti. Til þess að menn geti 

fengið slík skeyti send, verða þeir að sanna hverjir þeir eru. Orðin í slíkum 

skeytum teljast eins og í venjulegum skeytum og ef sendandi óskar svars, verður 

hann að greiða fyrir það. Flokksheiti slíkra skeyta er 87. 
Ef viðtakandi snýr sjer til stöðvarinnar með fyrirspurn, hvort ekki hafi 

slæðst inn villa við símunina, skal stöðin þegar athuga það; aftur á móti skulu 

allar eftirgrenslanir eftir beiðni sendanda eða viðtakanda og sem ná út yfir sjálfa 

stöðina, vera gerðar með gjaldskyldu þjónustuskeyti. 

Óski viðtakandi skeytis þess, að honum sjeu útvegaðar skýringar frá ís- 

lensku endastöðinni um eitthvert alþjóðaskeyti, verður það að vera með gjald- 

skyldu þjónustuskeyti. Sje skeytið rjett af hálfu landssímans, ber að greiða venju- 

legt gjald fyrir þjónustuskeytið. Í slíkum tilfellum verður að leggja fram skeyti 

það sem fyrirspurnin er gerð um, og skal stöðin taka eftirrit af því og halda 

eftir. Afrit skeytisins festist við þjónustuskeytið sem fylgiskjal. 
Sjeu orð þau er viðtakandi vill fá endurtekin ógreinilega skrifuð í frum: 

skeytinu, skal sendistöðin bæta aftan við endurtekningarskeytið orðunum: écriture 

douteuse í alþjóðaviðskiftum, eða ógreinilega skrifað, í innanlandsviðskiftum, og skal 

þá ávalt greiða gjald fyrir þjónustuskeytið. 
Ef skeytið sem beðið hefir verið um endurtekningu úr, hefir verið afhent 

stöðinni símleiðis, skal sendistöðin biðja sendanda um að endurtaka fyrir henni 

skeytið, áður en hún svarar fyrirspurninni. Ef þá eitthvað af orðunum ekki ber 

saman við frumskeytið, skal endurtaka þau leiðrjett en bæta við athugasemdinni: 

CTP (conserver taxe payée), sem þýðir að halda eigi eftir gjöldum sem greidd 

hafa verið fyrir þjónustuskeytið. Í alþjóðaviðskiftum skal aftan við athugasemd 

þessa bæta orðafjöldanum sem á að borga fyrir, t. d. CTPun, CTP deux o. s. frv. 

I innanlandsviðskiftum verður undir slíkum kringumstæðum ekkert endurgreitt 

af gjaldinu. 
Í alþjóðaviðskiftum er hægt að senda slíkar fyrirspurnir með pósti, ef 

þess er óskað, og greiðir þá sá er þess beiðist burðargjald fram og aftur. 

b. Fyrir gjaldskyld þjónustuskeyti skal sendistöðin innheimta venjulegt 

gjald. Sje óskað svars verður að greiða fyrir það, og skal þá skrifa RPæ á 
Ð 

n 

skeytið, á undan ínnihaldi þess, nema þegar að ræða er um endurtekningu á 
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118 orði eða orðum, þá skal aðeins greiða gjald fyrir þau orð sem koma eins aftur, 
15. nóv. og má það gjald aldrei vera minna en 75 aurar. Gjald þetta skal færa í dálk 

yfir afgreidd símskeyti innanlands, og skal þá aldrei innheimta neitt fyrir 
spurnarskeytið. 

c. Sem gjaldskyld þjónustuskeyti skal senda öll skeyti sem sendandi 
kann að óska eftir, til þess að leiðrétta þegar sent skeyti, eða stöðva það. 

d.  Viðtökustöðin skal fara með öll borguð þjónustuskeyti eins og þau 
væru almenn skeyti. 

e. Viðvíkjandi samning gjaldskyldra þjónustuskeyta í alþjóða viðskiftum 
vísast til XVII. kafla alþjóðareglugjörðarinnar, en innanlands skal orða þau líkt 
og hér segir að neðan. 

1. Leiðrjetting á orði samkvæmt beiðni sendanda: 
ST. Norðfjörður — Reykjavík 1926 (númer þjónustuskeytisins) 10 orð — — — 
1818 átjánda Jón Guðmundsson (nr. og nafnkveðja skeytisins sem á að leiðrjetta) 
breytið sjötta orði teinn í beinn. 

2. Endurtekning samkvæmt beiðni viðtakanda: 
ST. Akureyri — Ísafjörður 326 (nr. þjónustuskeytisins) 6 orð — — — 567 
fimtánda Leifur endurtakið þriðja. 

3. Ef leiðrjetta skal nafnkveðju eða afturkalla skeyti: 
ST. „Seyðisfjörður — Eyrarbakki 198 (nr. þjónustuskeytisins) 7 orð — — — 
187 tólfta Guðmundur Jóhannsson lesið Guðmundur Jóhannesson, eða aftur- 
kallast. 

VÍll. Margar nafnkveðjur. 

Skeyti geta haft margar nafnkveðjur, hvort heldur er til margra við- 
takenda eða sama viðtakanda með mörgum nafnkveðjum á sama staðnum. Við- 
tökustöðvarinnar skal aðeins getið einusinni. Fyrir framan nafnkveðjuna skal 
rita TM með tölu sem gefur til kynna nafnkveðjufjöldann. 

Í skeytum með mörgum nafnkveðjum reiknast gjaldið eftir orðafjöldanum 
eins og í venjulegu skeyti, auk 25 aura afritagjalds fyrir hver 100 orð, eða hluta 
þar af, fyrir almenn skeyti, en 50 aurar fyrir hraðskeyti. Í alþjóða viðskiftum 
reiknast gjaldið á sama hátt, en afritagjaldið er tiltölulega 40 og 80 aurar fyrir 
hver 100 orð. 

Á viðtökustöðinni skal skrifa skeytið með öllum nafnkveðjum á eyðu- 
blaðið, og skal það geymt með skeyta -afritunum. Á skeytum þeim sem send eru 
viðtakendum skal ekki tilfæra skammstöfunina, TMæ, en aðeins þá nafnkveðju 
sem við á, og samsvarandi orðafjölda. Óski sendandi þess að allar nafnkveðj- 
urnar verði tilkyntar öllum eða nokkrum af viðtakendum, skal rita CTA fyrir 
framan nafnkveðju hvers einstaks. sem það á að ná til. Í alþjóða viðskiftum 
skal nota sömu skammstöfunina, eða communiquer toutes adresses. 

Í skeytum með mörgum nafnkveðjum skal tilfæra öll sérstök ákvæði á 
undan hverri þeirri nafnkveðju sem þau eiga við. D, TC og Presse skal þó að 
eins tilfæra á undan fyrstu nafnkveðjunni.



IX. Póstávisunarsímskeyti. 

a — Póstávísunarsímskeytí er aðeins hægt að senda til og frá póstafgreiðslu. 

Í alþjóðapóstávísunar-símskeytum getur sendandi fengið að bæta nokkrum 
orðum aftan við skeytið, til þess sem skeytið á að útborgast. 

Póstávísanir skulu hafa áframhaldandi númer, sem skal setja á undan 
nafni viðtökupósthússins. 

Hafi póstávísunarsímskeyti eigi þetta númer, undirskrift hlutaðeigandi 
pósthúss eða innsigli, skal vísa því frá. Bæði við afhendingu og afgreiðslu skal 
veita því athygli, hvort talna- og bókstafaupphæðin sje sú sama. 

b. Póstávísanir innanlands líta þannig út: 

Póstávísun) 

Pósthús?) 

Greiðið fyrirð) 

tilt) 

  
  

  kr. AU. 5}     

  

  
Ákvæði þau er gilda fyrir sjerstök simskeyti, geta ekki komið til 

greina Í póstávísunarsímskeytum, en þar á móti er hægt að borga fyrir hrað- 
boða með slíku skeyti, ef póstafgreiðslan er fyrir utan umburðarsvæði stöðvarinnar. 

c. Alþjóða simapóstávísanir lita þannig út: 
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15, nóv.
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2) Mandat 

8) Posteg 

a po: 

ÞOL 

7) eetepsdenpeneee rene 

vue (Sémist ekki) 

— Pósthúsið á nu dag 

*) Nafn póstmanns 

Á 

Innsigli pósthússins   
Í alþjóðasímapóstávísunum, sem útgefnar eru af pósthúsi, er ekki liggur í 

Bama hjeraði og nein símastöð, mun de . . . . . . . (nafn sendipósthúss- 

ins) verða bætt við eftir Mandat. Út frá orðinu Po tes, getur komið fyrir að 

sett sjeu orðin avís de paiement, og telst það með í orðafjöldanum, en sú athuga- 
semd snertir aðeins pósthúsið. "Tölur þær sem prentaðar eru í byrjun hverrar 
línu og vísa til skýringa á eyðublöðunum, ætlaðar póstmönnum, símast ekki. 

Ákvæði um hraðskeyti, borgaðan samanburð,  viðtökuskírteini, PR 

og XP geta komið til greina í alþjóða símapóstávísunum, en snerta aðeins síma- 
afgreiðsluna. 

d. Gjald fyrir innanlands símapóstávísanir er 1 króna, án tillits til orða- 

fjöldans. Fyrir alþjóðasímapóstávísanir greiðist gjald eftir orðafjöldanum miðað við 

venjulegt símskeytagjald til viðtökulandsins. 
Á vísunum, sem ekki eru innsiglaðar, skal ekki veita viðtöku til send- 

ingar, nema eftir nánari eftirgrenslan, sem sýni að ávísunin sje fullgild. Umslag 

það, er fylgir símaávísun, skal festa við hana. 
Á innanlands símapóstávísanir má ekki skrifa neitt umfram sjálfri ávís- 

uninni, en á alþjóða símapóstávísanir má sendandi skrifa orðsending til þess, sem 
póstávísunina á að fá.
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Endurtekningu skal ávalt gera á póstávísunum og skal hún vera gerð í 118 

þessari röð: Nr. skeytisins, viðtöku- og sendistöð, póstá vísunarnúmerið, nafn send-. 15. nóv. 

anda og viðtakanda, upphæðin, nafn pósthússins, dagsetning og undirskrift. Síma- 

póstávísanir er ekki hægt að eftirsenda. 

I símapóstávísunum innanlands getur komið fyrir að standi >EÆzpressa 

(Póstexpress) er merkir að senda skuli hraðboða frá pósthúsinu með ávísunina. 

Áritun þessa skal síma með nafnkveðjunni, en að öðru leyti er hún simanum 

óviðkomandi. 

e. Geti pósthús ekki fundið viðtakanda innlendrar símapóstávísunar, má 

tilkynna sendipósthúsinu það með þjónustuskeyti. Fyrirspurnir og leiðréttingar á 

misfellum, sem orðið hafa hjá pósthúsinu, verður að senda sem almenn, gjald- 

skyld símskeyti. 

Viðvíkjandi misfellum í alþjóða símapóstávísunum, sem virðast hafa orðið 

í höndum símamanna, má senda fyrirspurnir í gjaldskyldu þjónustuskeyti; ef mis- 

fellurnar eru gerðar af pósthúsinu, verða slíkar fyrirspurnir að vera gerðar Í 

venjulegu gjaldskyldu símskeyti. 

X, Samanburður símskeyta. 

Sendendur símskeyta geta látið bera þau saman, ef þeir skrifa TC á 

undan nafnkveðjunni. 

Fyrir simanburð greiðist helmingur hins venjulega símskeytagjalds, í 

innanlands viðskiftum, og 1/, gjaldsins í símskeytum til útlanda. 

Stjórnarskeyti og þjónustuskeyti, sem algerlega eða að nokkru leyti eru 

samin á dulmáli, skal bera saman endurgjaldslaust og jafnvel þótt þess sje ekki 

krafist sjerstaklega. 

XI. Utanálfuskeyti gegn niðurfærðu gjaldi. 

a. Sendandi einkasímskeytis getur, þegar um utanálfuviðskifti er að 

ræða, fengið gjaldið fært niður um 509), með því skilyrði að skeytið sje samið á 

mæltu máli, eftir neðangreindum ákvæðum, og að það sje afgreitt í röð á eftir 

skeytum, sem fullkomið gjald er greitt fyrir. 

b. Sendandi skal við afhendingu slíks skeytis undirrita yfirlýsingu um, að 

efni þess sje algerlega samið á venjulegu máli og hafi enga leynilega þýðingu frá- 

brugðna þeirri sem skilja má af orðunum. Yfirlýsingin skal og segja til á hvaða 

máli skeytið er skrifað. 

c. Sendandi skeytis með niðursettu gjaldi, skal framan við utanáskrift- 

ina setja skammstöfunina LC með viðbót þeirri sem getið er um undir lið d. 

Þessi skammstöfun telst með í gjaldskyldum orðafjölda. 

d. Innihald símskeytis með niðurfærðu gjaldi, skal algerlega vera samið 

á venjulegu máli, og í því mega hvorki vera tölur, vörumerki, bókstafaraðir, raðir 

af aðgreiningarmerkjum eða skammstöfuð orð (sbr. alþjóðareglugerðina VII. kafla). 

Niðurfærða gjaldið getur ekki komið til greina á skeytum sem hafa raðir af ein- 

stökum bókstöfum, tölum, nöfnum eða orðum án samhengis og yfirleitt ekki á



1917 330 

Í18 skeytum, sem í sjálfu sjer eru ekki skiljanleg símriturunum. Innritaðar nafn- 

15. nóv. kveðjur eru leyfilegar. Í textanum má þó því aðeins nota innritaðar nafnkveðj- 
ur að greinilega sjáist af innihaldi skeytisins að það í raun og veru sjeu innrit- 

aðar nafnkveðjur. "Tölur skulu skrifaðar með bókstöfum. Símskeyti án iunihalds 
verða ekki meðtekin. 

Simskeyti með niðurfærðu gjaldi skulu samin á frönsku eða einhverju 

því máli, sem notað er á afhendingar- eða móttökustaðnum, viðurkend af hlut- 
aðeigandi umboðsstjórnum, og sem leyfð eru í alþjóðasímaviðskiftum. Eftir því hvort 
mál það sem notað er, er franska eða eitt af málum afhendingar- eða viðtöku- 
staðarins breytist skamstöfunin LC hlutfallslega í LÚF, LC0 eða LCD. Að nota 
tvö eða fleiri mál í sama skeytinu er bannað. 

e. Nafnkveðja og undirskrift skeytanna eru háðar sömu reglum og gilda 
fyrir venjuleg símskeyti. 

f. Símskeyti með niðurfærðu gjaldi má nota í viðskiftum milli landa 
sem teljast til Evrópu-verðlagsins og landa sem teljast til utanálfu-verðlagsins 
(Senegal meðt). Eru þannig löguð skeyti ekki afgreidd, nema sjerstakir samn- 
ingar sjeu gjörðir um það og gjaldið fyrir venjuleg símskeyti sje ekki lægra en 
1 franki fyrir orðið 

g. Fyrir símskeyti með niðurfærðu verði lækka enda- og transitgjöld 

bæði fyrir landlinur og sæsima um 50). 
Þegar símskeyti með niðurfærðu gjaldi verður að fara aðra leið sökum 

línubilana, verður gjaldhluti hinna ýmsu umboðsstjórna helmingur af þvi, sem 

mundi tilfalla þeim fyrir slíkt símskeyti sem fullkomið gjald væri greitt fyrir. 

XII. Veðursímskeyti. 

a Veðursímskeytum og símskeytum um hafístilkynningar skal hraða það 
sem hægt er. Fyrir veðursímskeyti innanlands og til útlanda skal að jafnaði ekki 
telja neitt gjald, en færa þau á skrá yfir afgreidd símskeyti, með eyðu í gjalda- 
dálkunum. Símskeyti um hafístilkynningar innanlands skal farið með á sama hátt. 
Fyrir veðursímskeyti til útlanda með árituninni >Pressee skal telja gjald sam- 
kvæmt því, sem ákveðið er fyrir þau skeyti í gjaldskránni. 

b. Veðurathuganir innanlands verða sendar öllum 1. og 2. flokks stöðvum 
frá gæslustöðvunum og skal slá þeim upp fyrir utan stöðina eða á öðrum að- 
gengilegum stað. 

Afrit af veðursímskeytum þessum geta menn fengið hjá þeim stöðvum, 
er birta þau, gegn 3 króna gjaldi um ársfjórðunginn. 

XIII. Viðtökuskírteini. 

a. Sendanda innanlands símskeytis með áteiknuninni PC eða POD skal 
þegar eftir afhendingu send tilkynning um afhendingartímann, annaðhvort með 
venjulegu eða hraðsímskeyti. Sje ekki hægt að afhenda skeyti með borguðu við- 
tökuskírteini, skal þegar í stað senda afhendingarstöðinni tilkynningu um það.
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Verdi skeytid sidan afhent ådur en 6 vikur eru lidnar, skal pegar i stad senda 

sendanda þess viðtökuskirteini. Ella endurgreiðist gjaldið fyrir viðtökuskirteinið 

sendanda, er hann fer fram á það. Óski sendandi þess, að viðtökuskírteinið verði 

sent til annarar stöðvar en sendistöðvarinnar, skal það tekið fram í frumskeyt: 

inu, á undan nafnkveðjunni. Fyrir viðtökæskirteini greiðist sama gjald og fyrir 

venjulegt 20 orða símskeyti. Fyrir hraðviðtökuskirteini er þrefalt gjald. 

Í alþjóða símaviðskiftum skal sendandi, ef hann óskar eftir viðtökuskir- 

teini, skrifa orðin: Accusé réception eða PC á skeytið og greiði hann þá gjald fyrir 

5 orða símskeyti milli afhendingar- og viðtökustöðvarinnar. Óski hann hraðviðtöku- 

skirteinis skal rita Aceusé réception wrgent eða PCD á undan nafnkveðjunni. Gjald 

fyrir það er sem fyrir 5 orða hraðskeyti milli afhendingar og viðtökustöðvarinn- 

ar. Ennfremur getur sendandi krafist þess, að fá viðtökuskírteinið sent í pósti, 

og skrifar haun þá á undan nafnkveðjunni orðin: Ácousé réception postal eða POP 

og greiðir fyrir það venjulegt gjald. Slík viðtökuskírteini skulu undirrituð af 

stöðvarstjóranum eða varðstjóra þannig: Chef du bureau eda Pour le chef du bureau 

og sendast til Chef du bureau télégraphigue då .... 2.404 li stað 

púnktanna kemur nafn afhendingarstöðvarinnar). 

Í alþjóða viðskiftum er að eins hægt að senda viðtökuskirteini til af- 

hendingarstöðvarinnar. 
b. Bæði í innanlands og alþjóða símaviðskiftum skulu viðtökuskirteini 

táknuð með stöfunum CR, CRD og CRS eftir því hvort það er venjulegt, hrað- 

eða stjórnarsímskeyti, sem átt er við  Viðtökuskirteini verða afgreidd í röð eftir 

eðli þeirra 

Viðtökuskírteini til stöðva innanlands, skal semja þannig: CR (CRD eða 

CRS) Nr. . . . (dags. frumskeytisins) . . . . afhent .... (nafnkveðja símskeytisins) 

þann .... (dags.) kl. .. (eða ástæðan fyrir því ad pad er ekki afhent). Ef skeyt- 

ið er ekki afhent einhverjum á heimili viðtakanda, skal þess jafnframt getið á 

viðtökuskírteininu, t d afhent pósthúsi, hóteli, skipi, eða því um líkt. Viðtöku- 

skírteini til útlanda skal semja eins og fyrir er mælt í LIlI. kafla alþjóða- 

reglugerðarinnar. 

Viðtökuskiírteininu skal haldið eftir, en afrit af því sent sendanda. Á 

frumritið skal rita athugasemd um að afrit hafi verið sent 

Ef skeyti á að sendast áfram með pósti, eða sendast skipi yfir þráðlausa- 

eða merkjastöð, er að eins hægt að krefjast þess, að í viðtökuskírteininu sje getið 

þess dags og tíma, sem skeytið er afhent pósthúsinu eða sent skipinu. 

Ef óskað er eftir viðtökuskirteini fyrir skeyti með mörgum nafnkveðjum 

skal tiltaka það á undan hverri einstakri og greiða gjald fyrir jafnmörg skírteini. 

Send viðtökuskirteini bæði innanlands og til útlanda skal færa á skrá 

yfir afgreidd símskeyti og skrifa CR, CRD eða URS í atl ugasemdadálkinn. 

XIV. Þjónustu- og gjaldfrjáls skeyti. 

a. Þjónustuskeyti eru þau skeyti, sem send eru af símastjórnunum, eða 

þeirra mönnum, um ýmislegt er snertir afgreiðslur a. Þjónustuskeyti ætti að nota 
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118 eins litid og komist verdur af med og skal hafa pau eins stutt og hægt er. Skeyti 
15. nóv. Sem eru svar við fyrirspurnum frá landsímastjóranum, eða öðrum yfirmönnum 

símans, er því að eins hægt að afgreiða sem þjónustuskeyti, að á skeytinu, sem 
þau eiga við standi: gjaldfrjálst símsvar. Heimild til þess að setja þessa áritun á sím- 
skeyti, hafa aðeins landssímastjórinn, aðstoðarmaður hans og gæslustöðvar- 
stjórarnir. 

Innlend símskeyti frá símamönnum til landssímastjórnarinnar má afgreiða 
sem þjónustuskeyti. 

Þjónustuskeyti, er stöðvarnar senda sín á millum, skulu hvorki hafa nafn- 
kveðju nje undirskrift. 

b. Þjónustuskeyti er snertir afgreiðslu símskeytis, ætti helst að fara gegn 
um þær stöðvar, sem umrætt skeyti hefir farið um, og verður að innihalda þær 
skýringar (númer, dagsetning og nafn viðtakanda) sem geta ljott fyrir við 
leit á skeytinu. 

Ef millistöð sjer, að hún getur svarað þjónustuskeyti til annarar stöðvar, 
eða farið eftir því, skal hún gjöra það, til þess að koma í veg fyrir óþarfa af- 
greiðslu á þjónustuskeytinu. 

Ef breytingar eru gjörðar á meðteknu símskeyti samkæmt þjónustuskeyti, 
skal rita litla athugasemd á það, og geta þjónustuskeytisins 

c. Sem gjaldfrjáls símskeyti má afgreiða: 

Skeyti milli pósthúsa, um að viðtakandi að póstávísunarupphæð hafi 
eigi fundist 

Skeyti til og frá mikla norræna ritsímafjelaginu, ef þau er afhent sem 
gjaldfrjáls skeyti. 

XV. Þráðlaus skeyti (loftskeyti). 

a. Loftskeyti eru afgreidd þráðlaust milli skipastöðva og loftskoytastöðva 
í landi. Frá landstöðvunum og til þeirra eru þau send með símalínunum. 

Allar símastöðvar skulu veita loftskeytum, sem fara eiga til skipa, við- 
töku, ef skipið er tilfært í Bernelistanum yfir loftskeytastöðvar. Sá listi er til á 
gæslustöð vunum. 

Sendendur loftskeyta til skipastöðva verða sjálfir að tiltaka, yfir hvaða 
landstöð þeir óski að skeytið sé sent. Sje ekki hægt að finna skip eða land- 
stöðina í stöðvalistanum, skal aðeins veita skeytinu viðtöku á ábyrgð sendanda. 

Loftskeyti er hægt að semja hvort heldur er á mæltu máli eða 
dulmáli; þau eru táknuð með orðinu Radio, sem er gjaldfrjálst. Þegar landstöð 
sendir loftskeyti frá skipi áfram með símalínu, skal hún geta nafns skipsins sem 
afhendiugarstöðvar og ef til vill einnig nafns þess skips, sem skeytið fór síðast í 
gegn um; á eftir þeim nöfnum skal tilfæra nafn landstöðvarinnar. 

Í loftskeyti til skipstöðvar skal geta nafns hennar ásamt nafni þeirrar 
landstöðvar, sem á að senda skeytið til skipsins. Nafn skipsins, eins og það er 
tilfært í stöðvalistanum, telst sen eitt orð án tillits til lengdar. 

Af sjerstökum ákvæðum er hægt að nota þessi: MP, Ouvert, Urgent eða
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D (aðeins á símalinunum), RP fr.æ, RPD fr.æ, TC, Poste, TR, PR, GP, GPR,TMæ,CTA, 418 

Egprés, æ retransmissions télégraphe og æ retransmissions lettre, — Ákvæðin PC, 15. nóv. 

PCD, og PCP er aðeins hægt að nota þannig, að sendanda sje tilkynt, hvenær 

landstöð hafi sent til skips skeyti er hann hefir afhent til sendingar. 

b. Fyrir afgreiðslu loftskeyta greiðist auk hins venjulega simskeytagjalds 

land og skipstöðvargjald. Þegar skip og landstöðvargjaldið er talið saman, skal 

telja frankann á 74 aura; endi upphæðin þá ekki á Ó eða 5, skal hækka hana 

upp í næstu tölu deilanlega með 5. 

Nú er loftskeyti sent sem hraðskeyti með símalínum. Skal þá telja þre- 

falt gjald fyrir þær, en land og skipstöðvargjaldið þrefaldast ekki. 

Þjónustuskeyti við víkjandi loftskeyti skal, að svo miklu leyti sem unt er, 

reynt að senda yfir sömu stöðvar og sjálft loftskeytið. 

Nú hefir skip sem skeyti liggja til, ekki gert vart við sig hjá landstöð- 

inni, annaðhvort innan þess tíma sem sendandi skeytisins hefir tiltekið, eða inn- 

an viku; skal þá landstöðin senda afhendingarstöðinni tilkynningu um það. Send- 

andi getur þá með borguðu þjónustuskeyti, eða brjefi til landstöðvarinnar krafist 

þess, að loftskeytið verði geymt í 9 daga, til þess að verða sent skipinu, ef það 

hefir gert vart við sig o. s frv. Komi engin slík beiðni skal leggja skeytið til 
hliðar að kvöldi hins 9. dags frá móttöku þess. Hafi landstöðin fengið vissu fyrir 

því, að hlutaðeigandi skip sje gengið henni úr greipum, skal hún þegar senda 

tilkynningu um það. 
Viðtökustöðvarnar skulu taka fullkomin afrit af meðteknum loftskeytum, 

og skal festa þau með útförnum loftskeytum. 

13. gr. 

Nafnkveðjan. 

a. Nafnkveðju simskeytis skal skrifa á undan innihaldi þess og skal 
hún vera þannig samin, að enginn vafi geti leikið á hver sje viðtakandi þess, 

eða hvar hann sje að finna. Ef um stærri bæi er að ræða, skal tillæra götun.fn 

og húsnúmer, eða stöðu mannsins o. s. frv. Í minni bæjum skal nafnkveðjan 

vera með skýringum, er koma í veg fyrir misskilning, og sem geta verið við- 

tökustöðinni til leiðbeiningar við afhendingu simskeytisins. Óski sendandi þess, 

að skeytið verði talsímað viðtakanda frá viðtökustöðinni, er nafn viðtakanda og 
símanúmer nægileg nafnkveðja= Á slík skeyti skal skrifa Talsímist á undan 

nafnkveðjunni og kostar talsímunin 20 aura aukreitis. 
Þó að nafnkveðja sje eigi samkvæmt því sem að ofan greinir, skal senda 

skeytið eigi að siður. Ber sendandi sjálfur ábyrgð á afleiðingunum af ófullkom- 

inni eða ófullnægjandi nafnkveðju. 

b. Í símskevtum til útlanda verður nafnkveðjan, að undanskildum cigin- 

nöfnum, að vera samin á frönsku eða máli viðtökulandsins, eins verður líka að 

geta viðtökulandsins ef einhver vafi leikur á því, hver viðtökustöðin er. 

c. Sje í nafnkveðjunni tilfært, auk viðtakanda, nafn þess sem hann er



1917 334 

118 hjå, skal i simskeytum innanlands setja orðið hjá milli nafnanna, t. d. QGudmund- 
15. név, ur Gudmundsson hjá Jóni Jónssyni, í alþjóðaviðskiftum skal nota frönsku, t. d. 

chez, auæ soins de o. þ. h. 

d. Í innanlands viðskiftum er hægt að senda skeyti til þess að geymast 

á pósthúsi eða símastöð og getur nafnkveðjan verið samsett af bókstafa eða 
talnaröðum. 

Í alþjóðaviðskiftum er hið sama hægt, svo framarlega sem viðtökulandið 

leyfir það fyrirkomulag, en slík skeyti verða aðeins tekin á ábyrgð sendanda. 

e. Þegar margar stöðvar erlendis eru til með sama nafni skal skrifa í 

nafnkveðjunni sem stöðvarnafn alt það sem stendur í fremra dálki Berne-listans 

og telst það sem eitt orð. Sje stöðin hinsvegar ekki til í Berne listanum verður 

að geta viðtökulandsins eða næstu opinberrar símastöðvar við ákvörðunarstaðinn. 
Á slík skeyti skal sendandi skrifa yfirlýsingu um að skeytið óskist sent á hans ábyrgð. 

Neita skal afgreiðslu á skeytum ef þau eru stiluð til skeytaskrifstofna 
sem stofnaðar eru í þeim tilgangi, að losa menn við að greiða fult gjald sím- 
skeyta, frá sendistöð til viðtökustöðvar. 

f. Styttar nafnkveðjur má nota, ef þær eru innritaðar á viðtökustöðinni 

Í styttum nafnkveðjum eða símnefnum mega ekki vera fleiri en 15 stafir 

og má ekki nota í þær ættarnöfn eða skirnarnöfn, heldur eigi slík nöfn með við- 

bættu >s< í endanum. Ennfremur leyfist eigi að draga saman for- og eftirnafn 
eða nein fleiri orð, sem hætta getur verið á að sundurgreinist í afgreiðslunni og 

valdi svo misskilningi. Vöru- eða verslunarnefni leyfast heldur eigi sem símnefni. 

Bóktiðum símnefnum, sem ekki fullnægja framangreindum skilyrðum getur 
landssímastjórnin sagt upp með 6 mánaða fyrirvara. 

Gjald fyrir bókað símnefni er 3 krónur um ársfjórðunginn og skal sækja 

skriflega um það til hlutaðeigandi stöðvarstjóra landssímans, sem sendir umsókn- 

ina landssimastjórninni til santþyktar.  Uppsagnarfrestur á símnefnum er 3 
mánuðir. 

Ef símanotandi notar nafn sitt sem simnefni, án þess að það sje bókað 
skal eigi afhenda skeyti með þeirri nafnkveðju, nema eigi sje til annar maður 

með því nafni þar á staðnum; jafnframt skal honum tilkynt að þessu verði beitt. 

14. gr. 

Undirskriftin. 

z 
Sendandi getur stytt undirskriftina í skeyti sínu, eða slept henni 

alveg. Eigi hún að símast, skal rita hana á eftir innihaldinu. 

15. gr. 

Talning orðanna. 

Talning orða í símskeyti fer fram eftir neðangreindum reglum: 

1. Alt sem sendandi ritar á frumritið í þeim tilgangi, að það berist við- 
takanda, nema lestrarmerki, bandmerki, úrfellingarmerki og merki um nýja



linu (alinæa), telst með í orðafjöldanum. Í innanlands viðskiftum skal þó síma 
þessi merki með, án þess að gjald sé tekið fyrir þau. 

2. Orð þau eða tölur, í inngangi símskeytisins, sem bætt er við á stöð. 

inni, afgreiðslunnar vegna, skal ekki telja með í orðafjöldanum. 

3. Í skeytum á mæltu máli mega vera 15 bókstafir eftir Morse-stafrófinu 

í hverju orði, svo að eigi verði talið nema eitt, það sem fram yfir er, alt að 15 

bókstöfum reiknast sem eitt orð. 
4. Í skeytum á dulmáli mega vera 10 stafir í orði. Í orðum á skiljan- 

legu máli, sem kunna að vera í >blönduðu< dulmálsskeyti mega eigi heldur vera 
fleiri en 10 stafir svo eigi verði þau talin fleiri en eitt orð. Í dulyrðum mega 

alls ekki vera fleiri en 10 stafir. Séu fleiri en 10 stafir í sliku orði telst það sem 

merkjamál og telst orðafjöldinn þar eftir (sjá 5.). 

5. Upphæðir, sem skrifaðar eru með tölum, teljast jafn mörg orð og 

þau innihalda oft 5 tölur. Eftir sömu reglu skulu orð talin í skeytum á merkja- 

máli og teljast samsettu stafirnir ae, aa, a0, oe, ue og ch tveir bókstafir. 
Þegar í skeyti kemur fyrir bæði skiljanlegt mál og merkjamál, skal telja 

hið fyrra samkvæmt reglunum í 3, en hið síðara samkvæmt þessari grein. 

6. Sem eitt orð telst: 
Hvert einstakt merki, bókstafur eða tala, undirstrykun, svigar og tilvitn- 

unarmerki. 
Í utanáskriftinni telst nafn viðtökustöðvarinnar sem eitt orð, án tillits til 

bókstafa- eða orðafjölda. 

Orðið >Póstexpress<, ef það kemur fyrir í símapóstávísunum innanlands. 

7. Ord sem eru samtengd með bandi (-) teljast jafnmörg orð og þau 
myndu vera ósamtengd Orð sem eru aðgreind með úrfellingarmerki teljast hvert 

um sig sjerstakt orð. 
8. Afbakanir, styttingar eða orðasambönd, sem gagnstæð eru eðli máls- 

ins, leyfast ekki. 
Nöfn á bæjum, löndum og landshlutum, ættarheiti manns, sem samsett 

eru úr mörgum nöfnum, staðanöfn og gatna og yfirleitt nöfn á opinberum stöðum, 

skipsnöfn, heilar tölur, brot, tugabrot eða blandaðar tölur, skrifaðar með bókstöf- 

um, og samsett orð, sem leyfð eru í ensku og frönsku, ef hægt er að sýna það 

með orðabók, má draga saman í eitt orð án úrfellingarmerkis eða bands. 
Verzlunarskammstafanir eins og cif, fob o. fl. teljast eitt orð, en samsetn- 

ingar með þeim teljast tvö orð. 

9. Punktar og kommur, sem notuð eru í röðum til þess að mynda ein- 

hverja tölu, sem og band og brotstryk, teljast sem tölur. 
10. Bókstafir, sem eru aftan við tölur til þess að gera úr þeim raðar- 

tölur, teljast sem tölur. 

11. Þegar einkaskeyti hefir inni að halda óleyfilegar bókstafaraðir, eða 

orð sem ekki geta talist til neins þeirra mála, sem leyfð eru í alþjóðaviðskiftum 

skal telja þau samkvæmt reglunum í 5. 

b. Í alþjóðaviðskiftum telst sem eitt orð í nafnkveðjum skeyta: a. Nafn 
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viðtökustöðvarinnar, eins og það er í fremri dálki Berne.listans ásamt öðrum at: 
15. nóv. hugasemdum, sem kunna að vera í þeim dálki; b. Nöfn landa eða landshluta, 

eins og þau eru tilfærð í Berne. listanum. 
Í alþjóðasímapóstávísunum telst nafn afgreiðslupósthússins, útborgunarpóst- 

hússins og dvalarstaður þess sem peningana á að fá, hvert sem eitt orð. Þegar 

þessi orð, nefnilega: a, viðtökustöðvarnafnið; b, nafn landshlutans; c, ákvörðunar- 
landið; d, nöfn þau sem koma fyrir í póstávísuninni og eru talin seim eitt orð, 
en eru ekki samandregin, skal sá sem við skeytinu tekur drara þau saman jafn- 
framt því sem hann reiknar út gjaldið. 

Í alþjóðaviðskiftum skulu lestrarmerki, úrfellingarmerki og bönd aðeins 
símuð, ef sendandi óskar þess sjerstaklega og telst þá gjald fyrir þau. 

Úrfeilingarmerki og band í orðatiltækjum eins og: c' est-á dire, aujourd' 
hui, wie geht's, quatre-vingt, skal aðeins síma ef sendandi óskar þess sjerstaklega, 
og telst þá gjald fyrir þau. 

Símastjórnin enska leyfir aðeins að draga saman í eitt, orð þau sem í orða- 
bókum eru skrifuð annaðhvort sem eitt orð eða með bandi á milli. Orðasam- 
sambönd með street, place, road, lane og crescent leyfast ekki; að öðru leyti vís 

ast til lista þess yfir óleyfileg orðasambörd á ensku sem simastjórnin danska hefir 
gefið út og send hefir verið sumum stöðvum hjer. 

Orðasambönd, sem gagnstæð eru eðli málsins, leyfast ekki, jafnvel þótt 
bókstafafjöldi orðsins ekki fari fram úr 15. 

Lestrarmerki, sem ekki eru notuð einstök, heldur í röðum, teljast sem 
bókstafaraðir. 

Púnktar, kommur, kólon og brotastryk teljast hvert sem einn stafur, þeg- 

ar þau eru í bókstafaröðum. Sama er með bókstafi eða tölur í götunúmerum í 
nafnkveðju þó að um nafnkveðju í sjálfu skeytinu eða undirskriftinni sje að ræða. 

Að því er snertir talningu orðanna, vísast að öðru leyti í XX. kafla al- 
þjóða reglugerðarinnar. 

ce. Rísi upp ágreiningur út af orðafjöldanum, skal við það sitja, sem 
sendistöðin ákveður. Í alþjóða viðskiftum má viðtökustöðin innheimta það gjald, 
sem vantalið hefir verið, ef skeytið er samið á máli viðtökulandsins, eða á öðru 
máli en því, sem notað er í afhendingarlandinu og hefir inni að halda óleyfileg 
orðasambönd. Gjald þetta fellur þá til viðtökustöðvarinnar. Í slíkum tifellum 
má eigi afhenda skeytið fyr en gjaldið er greitt. Neiti viðtakandi að greiða 
gjaldið, skal senda þjónustuskeyti um það til sendistöðvarinnar, og lætur hún 
sendanda vita um það. Greiði sendandi þá vangoldna gjaldið skal sendistöðin 
þegar senda viðtökustöðinni tilkynningu um það og afhendir hún þá skeytið. Að- 
eins í tilfellum eins og því ofangreinda, má stöð fresta afhendingu eða afgreiðslu 
símskeytis vegna óleyfilegra orðasambanda í því. 

Þegar þjónustuskeyti kemur frá útlöndum um að sent skeyti innihaldi 
fleiri orð en upphaflega var tiltekið, skal reyna að fá það sem vangoldið er 
greitt hjá sendanda símskeytisins; skal honum skýrt frá að það sje samkvæmt 
kröfu viðtökustöðvarinnar og eins hvaða orð það eru sem valda eftirgreiðsl-
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unni. Neiti hann að greiða gjaldið, skal rita athugasemd um það á skeytið frá 118 

viðtökustöðinni. 15. nóv. 

Orðasambönd sem reynt er að hylja með því að sleppa úr stöfum eða 

færa þá til, leyfast ekki. 

d. Eftir að skeyti hefir verið afhent til afgreiðslu, má ekki breyta neinu 

í því; ef einhver stöð á leiðinni verður vör við að orðafjöldinn er ekki rétt tal- 

inn, og vekur eftirtekt á því, skal leiðrjetta gjaldið þar eftir á skeytaskránni. 

e. Komi fyrir Í símskeytum orð, sem eru talin meir en eitt orð, skal 

afhendingarstöðin tákna orðafjöldann með tveim tölum aðgreindum með brot- 

stryki. "Táknar fyrri talan gjaldskylda orðafjöldann, en sú seinni sjálfan orða- 

fjölda skeytisins. Millistöðvar, sem aðeins umsíma þessi skeyti eiga aðeins að 

líta eftir síðari orðafjöldanum. 

f. Ef ágreiningur verður milli sendanda skeytisins og afhendingarstöðv- 

arinnar út af orðafjöldanum, verður sendandi að fella sig við það, sem stöðin 

ákveður. 

16. gr. 

Kvittanir fyrir gjöldum. 

Sendandi símskeytis getur krafist kvittunar fyrir viðtöku þess, að því 

tilgreindu hve mikið hann hafi greitt fyrir það. Þegar slík viðurkenning er gefin 

á lausum eyðublöðum, skal greiða 5 aura fyrir hvert símskeyti, jafnvel þótt 

viðurkenning sje gefin fyrir mörgum skeytum á sama eyðublaði. 

Viðurkenning veitist ókeypis, ef hún er rituð í bækur, er fást hjá síma- 

stjórninni fyrir 1 krónu; í bók þessa skal sendandi tilfæra dag, viðtökustöð svo 

og nafn sendanda, en símsstarfsmenn bæta að eins við afhendingartölu og upp- 

hæð borgunar þeirrar, sem greidd er. 

17. gr. 

Línubilanir. 

a. Þegar algjör línuslit verða, eða svo miklar bilanir, að vafasamt sje hvort 

hægt verði að afgreiða skeytin í síma, skal sú stöð sem þau eru geymd á senda 

afrit af skeytunum með fyrstu ferð er fellur, annaðhvort viðtakanda sjálfum, við- 

tökustöðinni, eða einhverri stöð, sem muni geta sent skeytin áfram Í síma. Skal 

jafnframt því sem skeytin eru afhent á stöðinni vekja athygli sendanda á töf 

þeirri, sem viðbúið er að skeytin verði fyrir. 

Þegar búið er að lagfæra símasambandið aftur, skal senda skeytin á ný 

símleiðis nema því að eins, að viðurkenning um móttöku þeirra sje komin, eða ef 

annríki á línunum hamlar endurtekningunni. 

b. Sjeu símskeyti send þannig til útlanda, án þess að hafa farið um enda- 

stöð landssímans, skal senda henni í pósti skrá yfir þau !skeyti, númer þeirra, 

sendi og viðtökustöð, orðafjölda og um viðauka, eða ef einhver sjerstök leið hefir
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118 verið ákveðin fyrir skeytin. Skeytum sem send eru í pósti skulu fylgja tvö ein- 
15. nóv. tök af skrá yfir þau og skulu brjefin innanlands send sem Araðboða brjef, til út- 

landa sem ábyrgðarbrjef með árituninni Télégrammes. 

Skeyti sem á sama hátt eru meðtekin frá útlöndum án þess að hafa 
farið Í gegn um endastöðina, skal afskrifa í tvennu lagi og senda endastöðinni 
annað eintakið. 

Þegar stöð fær slíka sendingu skeyta, skal hún bera þau saman við 
skrárnar og kvitta síðan fyrir viðtökuna á aðra skrána og endursenda hana 
sendistöðinni, með þeim athugasemdum er við þykja þurfa. 

c. Þegar símskeyti, sem áður hafa verið send í pósti, verða endurtekin 
símleiðis, skal láta fylgja þeim í athugasemd orðið endurtekning (innanlands) eða 
ampliation (til útlanda). 

Að öðru leyti vísast í XLIT og XLIII kafla alþjóðareglugjörðarinnar. 

18. gr. 

Stöðvun simskeyta. 

a. Sendandi símskeytis getur, þegar hann hefir sannað hver hann er 
krafist stöðvunar á símskeyti eftir að það er sent á stað, og greiðir hann fyrir 
það 25 aura innritunargjald auk gjalds fyrir afturköllunarskeytið. Sje skeytið ekki 
sent, greiðist að eins innritunargjaldið. Sje búið að afhenda viðtakanda skeytið, 
skal hann látinn vita um afturköllunina, svo framarlega sem afturköllunarskeyt- 
ið ekki mælir öðruvísi fyrir. Sendandi skal fá tilkynningu, gegn um sendistöðina, 
um það hvort skeytið hafi verið stöðvað, eða viðtakanda þess verið tilkynt afturköll- 
unin. Slík tilkynning verður send í þjónustuskeyti eða brjefi á kostnað sendanda 
simskeytisins. 

Þegar skeyti er afturkallað, skal sendandi þess gefa skriflega yfirlýsingu 
um að það hafi verið gert samkvæmt ósk hans. Stöðvun á skeyti eftir beiðni í 
talsíma getur því að eins farið fram, að enginn vafi leiki á að það sje sendand- 
inn sjálfur er um það biður. Slíkar símbeiðnir skulu staðfestar skriflega innan á- 
kveðins frests, sem stöðin tiltekur. 

Skeyti um afturköllun skal að svo miklu leyti sem unt er fara í gegn 
um þær stöðvar, sem upphaflega skeytið hefir farið um og skal millistöð sem 
kann að hafa skeytið hjá sjer ennþá stöðva það og senda sendistöðinni tilkynn- 
ingu um það. 

b. Sje stöðvaða skeytið til útlanda, endurgreiðir afhendingarstöðin send- 
anda þann hluta gjaldsins, sem ber þeim línum er skeytið átti eftir að fara um 
á leið sinni. Sama máli gegnir með afturköllunarskeytið og svarskeyti við því 
ef það er nokkuð.
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19. gr. 

Umbarður og afhending skeyta. 

a. Skeyti skal bera ókeypis út tíl viðtakenda í alt að kilometra fjarlægð, um 

færan veg. Skeyti með ógreinilegri eða ófullnægjandi utanáskrift skal af fremsta 
megni reynt að koma til skila, og skal ritað á þau: Tafið vegna ófullnægjandi 

utanáskriftar. 

Skeytin skulu tafarlaust borin út og að svo miklu leyti sem hægt er Í 

þeirri röð sem þau koma Í; stjórnarskeyti, þjónustuskeyti og hraðskeyti skulu 

vera látin ganga fyrir öðrum. 

Nema þess sje sjerstaklega óskað verða skeyti ekki borin út á næturþeli 
frá kl. 23 til kl. 8, nema stjórnarskeyti, sem skulu borin út á hvaða tíma sem er. 

b. Simskeyti má einnig talsíma til viðtakanda og kostar það 20 aura 

aukreitis. Óski viðtakandi að skeyti hans sjeu afgreidd á þann hátt, verður hann 

að senda skriflega beiðni um það til hlutaðeigandi símastöð var. 

c. Símskeyti, sem eiga að fara til farþega á skipum, sem væntanleg eru 
á höfn, skulu ef unt er afhent þeim áður en þeir fara í land. Símskeyti, sem 
eiga að fara til skipa, er ekki liggja við hafnarvirki, verða annaðhvort afhent 

afgreiðslu skipsins, eða ef unt er send um borð á kostnað viðtakanda. 

d. Út fyrir umburðarsvæðið fást skeyti venjulega send með hraðboða 

gegn áð aura gjaldi fyrir hvern kilometer leiðarinnar. 

e. Ef sendandi óskar, má fá símskeyti send áfram frá viðtökustöð með 
póstum, og skal sendandi greiða fyrir það venjulegt póstburðargjald bréfa. 

Skeytið skal útbúið með gjaldskyldri áritun Póst á undan nafni viðtakanda. 

Sje þess óskað, að skeytið sje sent í ábyrgðarbrjefi, skal áritun þess vera 
PR og er aukagjaldið þá þar eftir meira. Sje ekki tilgreint í símskeyti, hvernig 

því skuli komið til viðtakanda, er viðtökustöðinni heimilt að senda það í pósti 

óborgað. 

f. Skeyti má afhenda, annaðhvort viðtakanda sjálfum, fullorðnum manni 

af fjölskyldu hans, einhverjum af þjónustufólki hans, húsráðanda hans eða leigj- 

anda, eða dyraverði. Eins má líka láta skeytið í brjefakassa hans, nema hann 

hafi mælt öðruvísi fyrir. Sje MP á undan nafnkveðju skeytisins, má engum 
afhenda það nema viðtakanda sjálfum eða þeim, sem hann hefir gefið skriflegt 

umboð til þess að veita því viðtöku. Skeytin skulu að jafnaði vera lokuð nema 

á því standi KO eða opið (innanlands) eða K0 eða ouvert (í alþjóða viðskiftum). 

g. Ef ekki er hægt að koma símskeyti til viðtakanda eða afhenda það, 

annaðhvort sökum þess, að viðtakandi er óþektur, eða farinn burt, eða vegna 

þess, að nafnkveðjan er ófullkomin og getur valdið misgripum eða af því að við- 

takandi vill ekki greiða gjöld, sem hann er krafinn um, eða af öðrum ástæðum, þá 

sendir viðtökustöð sendistöð þjónustusímskeyti um það. Sendistöðin rannsakar þá 

hvort nafnkveðjan er rjett tilfærð, og lagfærir hana þegar í stað, ef hún er af- 
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118 bökuð. Ef þetta er eigi svo, skal afgreiða tilkynninguna til sendanda símskeyt- 

15. nóv. isins og getur hann látið lagfæra nafnkveðjuna eins og með þarf með borguðu 
þjónustuskeyti. 

h. Við útburð stjórnarskeyta og hraðskeyta skal leggja fyrir sendlana, 
að fara beina leið á ákvörðunarstaði þeirra og eigi að tefja sig á að afhenda 

önnur skeyti á undan. Sje enginn sendill við þegar stjórnar- eða hraðskeyti 

kemur, skal reynt að koma þeim út hið fyrsta að hægt er. 

i. Þegar ekki er hægt að afhenda skeyti, skal viðtökustöðin senda af- 

hendingarstöðinni svohljóðandi þjó:ustutilkynningu: 

Nr,...... (dagsetning) ..... (nafnkvedjan eins og hun er å skeytinu) 

non remis, inconnu ( parti, adresse insuffisante . , I 4 
| ekki afhent, óþektur (eða farinn, ófullnægjandi utanáskrift eltir því sem við á). 

Verði skeytið svo afhent seinna, án þess að sendistöðin hafi leiðrjett 

nafnkveðjuna, skal senda þjónustuskeyti um það til sendistöðvarinnar. Í alþjóða 

viðskiftum skal sú tilkynning hljóða þannig: No... (dagsetning) ..... (nafn 

kveðjan) remis. Hafi sendanda þegar verið tilkynt, að skeytið væri óafhent, skal 
láta hann vita um afhendingu þess. 

Óski sendandi símskeytis til útlanda að láta breyta nafnkveðju þess, eða 
lagfæra hana eitthvað, skal það gert með borguðu þjónustuskeyti, er stílist á þessa 

leið: No. .... (dagsetning) „..... (nafnkveðja) remettez ....... (nafn við- 

takanda) eða lsez ....... (leiðrjetta nafnkveðjan). 

Sje óskað eftir að símskeyti til útlanda sje sent með hraðboða frá við- 

tökustöðinni skal, ef það land leyfir þau ákvæði, setja Ææprés payé eða XP á 
undan nafnkveðjunni. Sje eigi víst um stærð hraðboðagjaldsins, getur sendandi 

greitt einhverja ákveðna upphæð á sendistöðinni og verður honum endurgreitt 
það sem hann hefir greitt of mikið. Í slíkum tilfellum skal skrifa XPT eða XPP 

á undan nafnkveðjunni, eftir því, hvort tilkynning um gjaldhæðina óskast sím- 

leiðis eða í pósti. Fyrir símleiðis tilkynningu skal greiða gjald fyrir 5 orða 

skeyti; fyrir pósttilkynningu venjulegt póstgjald. Sjá annars LVIII kafla alþjóða 
reglugjörðarinnar. 

C. Símtöl. 

20. gr. 

Tegundir símtala. 

Símtöl greinast eftir eðli sinu í þessa aðalflokka: 
Stjórnarsímtöl. 

Þjónustusímtöl. 

Einkasímtöl,
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21. gr. 

Pantanir símtala. 

Símtalapantanir skal skrifa upp á símtalsbeiðnaeyðublöð jafnótt og þær 
koma. Sje beðið um einhvern, sem ekki hefir síma, skal heimilisfang hans jafnan 

tilgreint. Hafi sá, sem um er beðið, síma, skal númers hans getið. Sje beiðnin 
meðtekin í síma, skal endurtaka hana og láta beiðanda síðan vita, að hringt 

verði til hans seinna. A símtalsbeiðnaeyðublöðin skal tilereina hvenær símtalið 

sje afgreitt. Skrár þessar skal hefta saman og geyma í eitt ár. Þær skulu að eins 

notaðar á þeim stöðvum, sem hafa fasta talsímanotendur. Eigi má lofa símtali á 
ákveðnum tíma, en reyna má að afgreiða það á þeim tíma, sem símtalsbeiðardi 

óskar eftir; þó án nokkurrar skuldbindingar af hálfu símans. 

22. gr. 

Sérstakar tegundir simtala. 

1. Stjórnarsimtöl. 

Stjórnarsímtöl geta farið fram frá öllum þeim, er heimild hafa til þess 

að senda stjórnarskeyti (sjá 8. gr.). Þau skulu afgreidd á undan öllum öðrum sím- 

tölum, og er gjaldið fyrir þau hið sama og fyrir venjuleg símtöl. 

IL Þjónustusímtöl. 

a.  Þjónustusimtöl eru þau símtöl, sem töluð eru í þarfir símans. Þjón- 

ustusimtöl mega þessir embættismenn nota: landssímastjórinn og aðstoðarmenn 

hans; verkstjórar fyrir línulagningum; stöðvarstjórar og aðstoðarmenn á skrif- 

stofum þeirra. 

b. Þjónustu-hraðsímtöl skal að eins nota í brýnustu nauðsyn og geta 
allir framangreindir starfsmenn símans notað þau. 

c.. Sjeu margar pantanir fyrirliggjandi, þegar beðið er um þjónustusímtal, 

skal benda þeim er um biður á það, og mælast til þess, að hann fresti simtal- 

inu, eða ef þjónustusímtalið er byrjað, að biðja hann að flýta sjer. 

d. Útfarin þjónustusímtöl skal færa á sjerstaka skrá (eyðublað nr. 11 

eða 13), sem senda skal mánuð hvern með reikningi stöðvarinnar. Yfir meðtekin 

þjónustusímtöl skal eigi færa neina skrá. 

III. Hraðsímtöl. 

Hraðsímtöl eru afgreidd á undan venjulegum einkasimtölum og þjón- 
ustusimtölum og er gjald fyrir þau þrefalt venjulegt símtalsgjald. Fyrir kvaðningu 

eða boðsendingu til hraðsimtals greiðist aðeins venjulegt kvaðningar eða boðsend- 

ingar gjald. Hraðsímtöl skulu annars afgreidd eftir sömu reglum og almenn 
símtöl. 
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IV. Símtöl med kvadningu. 

Fyrir ad kvedja mann til vidtals i talsima med bodbera greidist 25 

aurar, ef sá sem kvaddur er á heima innan umburðarsvæðisins (19. gr. a). Búi 

hann utan þess, skal greiða sama gjald og fyrir útburð símskeyta með hraðboða 

(19. gr. d). Fyrir kvaðningu í talsíma skal greiða 10 aura, sje gjaldið fyrir við- 

talsbilið undir 50 aurum, en 20 aura sje gjaldið 50 aurar eða meira. Kvaðningar- 

gjaldið skal lagt við simtalsgjaldið og fært með því á skrá, eyðublað nr. 11 eða 

13, og þess getið, í athugasemdadálkinum, að kvaðning hafi farið fram. 

23. gr. 

Afgreiðsla simtala. 

a. Þegar afgreiða skal símtöl, skal afgreiðslustöðin biðja viðtökustöðina 

um númer það, sem beðið er um, eða manninn sjálfan, ef beðið er um símtal með 

kvaðningu. Báðar stöðvarnar skulu vera inni á línunni þangað til afgreiðslustöð- 
in tilkynnir að símtalið geti hafist. Jafnskjótt og búið er að gefa báðum viðtal- 

endum samband, skulu stöðvarnar stilla sjer út af línunni og setja talningsúrin 

á stað. —Sje sambandið slæmt, skulu stöðvarnar við og við stilla sjer inn á lín- 

una, til þess að vita hvernig símtalið gengur. 

Almenn símtöl skal venjulega afgreiða á víxl í þeirri röð sem þau eru 

pöntuð. 
Rjett áður en liðnar eru 3 mínútur, skal afgreiðslustöðin stilla sjer inn á 

línuna og tilkynna að /. viðtalsbil sje liðið. Haldi símtalið áfram, skal rjett áð- 

ur en 6 mínútur eru liðnar, tilkynna að 2 viðtalsbil sje liðin, og svo koll af kolli. 

Liggi fyrir margar pantanir, skal við lok annars viðtalsbilsins slíta sambandið 
eitt uugnablik og tilkynna viðtalsbeiðanda að símtalið geti eigi haldið áfram nema 

sem hraðsímtal, og má það eigi halda lengur áfram en í 6 mínútur. Skal á 

skránni gerð athugasemd um framlengingu þessa. 

Eftir að símtal er byrjað, eru allar hringingar á þeirri línu bannaðar. 
Ennfremur er stöðvunum stranglega bannað að hlusta meðan símtal stendur yfir, 

eða trufla með spurningum, eins og t d. ser samtalc, eða því um líkt. Aðeins 

afgreiðslu- og viðtökustöðin mega stilla sjer inn á línuna til þess að sjá hvernig 

símtalið gengur. 

Að símtalinu loknu skulu báðar stöðvar skrifa hjá sjer viðtalsbilafjöld- 

ann og bera hann síðan saman. Komi upp ósamkomulag um hann, skal sitja 

við það sem afgreiðslustöðin ákveður. 

b. Símtal telst frá þeim tíma er umbeðið númer svarar þannig, að ef 

spurt er eftir einhverjum ákveðnum manni, má ekki bíða með tímatalninguna 

þangað til sá kemur sem um var spurt, heldur telst það frá þeim tíma er ein- 

hver í númerinu svarar. 

Sje símtal truflað eða tafið af völdum línunnar eða afgreiðslunnar, skal 

við talningu gjaldsins taka hæfilegt tillit til þess.
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vilji það ekki tala vegna þess t. d., að enginn yfirmaður sje viðstaddur, skal 15, nóv. 
þegar gera afgreiðslustöðinni viðvart um það og láta hana vita um ástæðuna. 

c. Meðtekin símtöl skal færa á eyðublað nr. 14. Um boðsendingar, 
kvaðningar og annað því um líkt skal rita athugasemd í þar til gerðan dálk. 

d. Áður en stöð, á línu þar sem skifting er leyfð, skiftir línunni til þess 

að afgreiða símtal, skal hún ávalt hlusta eftir hvort nokkurt símtal standi yfir. 

Sje svo, skal hún þegar stilla sjer út aftur. Alt sem valdið getur truflun á sím- 

tali er bannað. 

e. Nú hefir eigi getað orðið af símtali vegna þess að ekki er hægt að 

ná í umbeðinn eða símtalsbeiðanda, þegar til símtalsins kemur; umbeðinn neitar 
að tala; simtalsbeiðandi er ekki viðlátinn, sá sem sent er eftir er ekki viðlátinn, 

eða á ekki heima þar sem tilgreint var, eða ef símtalsbeiðandi afturkallar beiðn- 

ina. Skal þá aðeins innfæra og greiða fyrir kvaðningar- eða boðsendingargjaldið. 
Geti símtal eigi farið fram vegna þess að ólag er á línum eða áhöldum skal sím- 

beiðandi eigi greiða neitt gjald; eigi heldur boðsendingar eða kvaðningargjald. 

24. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi í. april 1918 og fellur þá úr gildi reglu- 

gjörð 29. desember 1906 um starfrækslu landssímasambanda á Íslandi. 

I stjórnarráði Islands, 15. nóvember 1917. 

Sigurður Jónsson. 

  

Jón Hermannsson.
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80. mdr. Reglugjörð 

um frestun á framkvæmd ákvæða um sykurseðla. 

Samkvæmt lögum 1. febrúar 1917, um heimild fyrir landsstjórnina til 

ýmsra ráðstafana útaf Norðurálfuófriðnum, eru sett eftirfarandi ákvæði. 

Í. gr. 

Framkvæmd á ákvæðum 3. gr. reglugjörðar 5. september 1917, um notk- 

un mjölvöru og um sölu á landssjóðssykri, er frestað fyrst um sinn. 

2. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 

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

Í stjórnarráði Íslands, 30. nóvember 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson.



345 1917 

Reglugjörð 0 
um afnám ákvæða um höft á bakstri bakara. 

Samkvæmt lögum 1. febrúar 1917, um heimild fyrir landsstjórnina til 

ýmsra ráðstafana útaf Norðurálfuófriðnum, eru sett eftirfarandi ákvæði. 

1. gr. 

Ákvæði 1. gr. reglugjörðar 5. september 1917, um notkun mjölvöru og 

sölu á landssjóðssykri, eru úr gildi feld. 

2: gr. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi, 

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

Í stjórnarráði Íslands, 14. desember 1917. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson
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121 Reikningur 

Æfinlegrar erfingjarentu Sigríðar Melsted fyrir árið 19!6. 

Stofnfje: Hlið í Grafningi í Arnessýslu 22,6 hndr. að n. m. 

Tekjur: 

Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands 

Afgjald af Hlíð í Grafningi 1916 

3. Vextir í Söfnunarsjóði 

n
o
 

Gjöld: 

þa
 

2. Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands 

Reykjavík, 7. júlí 1917. 

Oddur Hermannsson, 

fjehirðir sjóðsins. 

Styrkur veittur Steinunni Bjarnadóttur frá Framnesi . 

kr. 

  

kr. 

kr. 

  

kr. 

31 56 

116 00 
1 36 

148 92 

108 U0 

40 92 

148 92



Líknarsjóðs Sigríðar Melsted fyrir árið 1916. 

347 

Keikningur 

Stofnfje: Keldnakot i Stokkseyrarhreppi innan Årnessyslu 11,12 hndr. ad n. m, 

Tekjur: 

1. Innstæða í Söfnunarsjóði 

2. Afgjald af Keldnakoti 

3. Vextir í Söfnunarsjóði 

Sjóður: 
Í Söfnunarsjóði 

Gjöld: 

Dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 

20. nóvember 1917. 

G. Sveinbjörnsson. 

kr. 

kr. 

kr. 

112 51 
15 00 

1 
192 78 

192 78 

192 78 

1977 

122
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Bjargráðasjóðs Íslands árið 1914. 

  

Tekjur: 

Bjargráðagjöld sveitarfjelaga …… 
Tillag til landssjóðs. . . . . . .., 
Vextir: 

Af bjargráðasjóðum sveitarfjelaga . . . kr. 

Gjöld: 

Kostnaður við sjóðinn . 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bjargráðasjóðir sveitarfjelaga. . . . kr. 
b. Hinn sameiginlegi bjargráðasjóður. . — 

Reykjavík, 28. júní 1917. 

kr. 

93 19 

kr. 

kr. 

21005 59 

21408 85 

kr. 

F. h. bjargráðastjórnarinnar 

Jón Hermannsson. 

20912 40 

21668 00 

93 19 

42673 59 

259 15 

42414 44 

42673 59 
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Bjargráðasjóðs Íslands árið 1915. 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári: 
a. Bjargráðasjóðir sveitarfjelaga. 

b. Hinn sameiginlegi bjargráðasjóður. 

Jjargráðagjöld sveitarfjelaga 

Tillag landssjóðs . 

Vextir: 
a. Af bjargráðasjóðum sveitarfjelaga 

b. Af hinum sameiginlega bjargráðasjóði 

Gjöld: 

Kostnaður við sjóðinn. 

„ Sjóður til næsta árs: 
a. Bjargráðasjóðir sveitarfjelaga. 

b. Hinn sameiginlegi bjargráðasjóður. 

Reykjavík, 28. júní 1917. 

kr. 

  

  

42414 44 

21077 40 

21852 50 

1389 04 

kr. 86733 38 

21005 59 

21408 85 

— kr. 

847 34 

541 70 

kr. 

42930 33 

43548 35 

kr. 

F, h. bjargrådastjornarinnar 

Jón Hermannsson. 

254 70 

86478 68 
86733 38 

1917 

124



1917 

125 
vo 

19
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Bjargráðasjóðs Íslands árið 1916. 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári: 

a. Bjargráðasjóðir sveitarfjelaga 

b. Hinn sameiginlegi bjargráðasjóður. 

Bjargráðagjöld sveitarfjelaga 

Tillag landssjóðs 

Vextir: 

a. Af bjargráðasjóðum sveitarfjelaga. 

b. Af hinum sameiginlega bjargráðasjóði 

Gjöld: 

Kostnaður við sjóðinn 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bjargráðasjóðir sveitarfjelaga. 
b. Hinn sameiginlegi bjargráðasjóður. 

kr. 42930 33 

— 43548 35 
  

kr. 1720 74 
— 1432 25 

kr. 66103 32 

— 66989 90 

kr. 

Reykjavík, 28. júní 1917. 

F. h. bjargráðastjórnarinnar 

jón Hermannsson, 

kr. 

kr. 

kr. 

86478 68 
21452 25 

22264 25 

3152 99 

133348 17 

254 95 

133093 22 

133348 17
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Skrá 

yfir bjargráðasjóði sveitarfjelaganna 

Reykja víkurkaupstaður . 
Borgarfjardarsysla 
Mýrasýsla . . 

Snæfellsness- og Hnappadalssysla 

Dalasýsla ....….… 

Austur-Bardastrandarsysla 

Vestur-Bardastrandarsysla . 

Vestur-Ísafjarðarsýsla . . 

Ísafjarðarkau aður . .…. … 

Norður-Ísa fja arsýsla . . 

Strandasýsla . 

Vestur-Húna vatnssýsla 

Austur-Húnavatnssýsla 
Skagafjarðarsýsla . . . 

Eyjafjarðarsýsla . 

Akureyrarkaupstaður . . 

Suður-Þingeyjarsýsla . 

Norður-Þingeyjarsýsla . . 

Norður-Múlasýsla —. .. 
Seyðisfjarðarkaupstaður . . 

Sudur-Mulasysla 
Austur-Skaftafellssysla . 

Vestur-Skaftafellssysla . 
Vestmannaeyjasýsla . . .. 

Rangárvallasýsla . . 
Arnessýsla . 0. 

Gullbringusýsla . 2. 0... 

Hafnarfjarðarkaupstaður . 

Kjósarsýsla. 2. 

    

s 

. 

í árslok 1916. 

  

> 22032 
ÖöðUðÐ 

9 í 
dðöl 

1197 4 

2351 

105 

3124 5 
896 

1488 í 

1383 

3082 
4787 

2330 
1282 

980 

66103 

og 

228
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327 Reikningur 

fyrir árið 1916 yfir tekjur og gjöld Vátryggingarsjóðs sjómanna. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . kr. 31500 00 
b. Í sparisjóðsbók nr. 9966 . . ... — 25032 73 

c. Í sparisjóðsbók nr. 5248 . . ... — 15469 79 
kr. 72002 52 

2. Lifsábyrgðargjöld 1916 2... re 35362 01 
3. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum pr. ?% og !*/, 

  

  

1916 00. Kr. 1350 00 

b. Af sparisjóðsbók nr. 9966. . . . . — 1255 02 
c. Af sparisjóðsbók nr. 5248. . . . . — 747 21 

—————— 2352 23 

4.  Utdregin bankavaxtabrjef pr. %4 1916. 2... 0... — 3000 00 

kr. 113716 76 

Gjöld: 

1. Greiddar vátryggingarupphæðir . . . . . . . . . . kr. 12500 00 
2. Kostnaður 2 2 eee eee re 399 92 

3. Keypt bankavaxtabrjef pr. ”/, 1916: 3000 kr. å 96%, . — 2880 00 
4. Í sjóði við árslok: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . Kr. 31500 00 

b. Í sparisjóðsbók nr. 9966 . .... — 40487 75 
c. Í sparisjédsbåk nr. 5248 . . ... — 25949 09 

— 97936 84 

kr. - 113716 76 

Reykjavik, 29. desember 1917. 

Jón Hermannsson.
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Reikningur 

fyrir árið 1916 yfir tekjur og gjöld hins sameiginlega brunabótasjóðs 

fyrir sveitahíbýli. 

Tekjur: 

„ Sjóður í árslok (Stj.tíð. 1916, B, bls. 238): 

a. Á innritunarskirteinum í Landsbanka. kr. 10000 00 

b. Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum. — 16714 48 

— -—— kr. 26714 48 

. Endurtryggingariðgjöld frá brunabótasjóðum sveitarfjelaga. — 2612 46 

Vextir: 

a. Af innritunarskirteinum. . . . . . kr, 455 04 

b. Af sparisjóðsinnstæðu 2... 2... — 667 28 

—.——— 1123 

kr. 30509 26 

Gjöld: 

Greiddar brunabætur: 

a. Til brunabótasjóðs Laugardalshrepps . kr. 297 78 

b. — —— Grafningshrepps . — 660 67 

c. — —— Hjaltastaðahrepps . — 142 07 

d. — —— Pingvallahrepps . — 9 33 

e. — —— Grytubakkahrepps. — 43 50 

f. — — Hraungerðishrepps — 14 00 
—,.2 kr. 1167 35 

. Sjóður við árslok: 

a. Á innritunarskírteinum í Landsbanka. kr. 10000 00 

b. Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum. — 19341 91 

—.—— — 29841 91 
kr. 30509 26 

Í stjórnarráði Íslands, 12. október 1917. 

F. hr. 

Jón Hermannsson. 

Oddur Hermannsson. 

aðstm. 

1917 

128
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129 Keikningur 
yfir tekjur og gjöld Kirkjujarðasjóðs árið 1916. 

Tekjur: 
1. Sjóður frá Í. á.: 

a, Bankavaxtabrjef . . . „.. . . . kr. 150500 00 

b. Innstæða í Söfnunargjóði . . ., , ., — 30510 32 

ce. Útistandandi í lánum . . . . .„ . — " 503799 73 
d. Í sjóði í Landsbankanum.. .-. — 17008 24 

Sakir misr eiknings vaxta. Í bankanum 
er þessi liður í síðasta reikningi oftal- 
in um . . „kr 3260 —— kr. 701818 29 

2. Andvirði seldra kirkjujarða 1916 . . 2... . 2... — 100900 00 
3. Peningaeign nokkurra prestakala. . . ........ — 825 36 
4. Ágóði af útdregnu bankavaxtabrjæfi . . 2... — 50 00 

cD.. Afborganir af lánum „0... eee Tee 28412 77 
6. Vextir: 
"== aa. Af lånum. . . „kr. 20165 45 

b. Af Söfnu marsjóðsinnstæðu a 1412 62 
c. Af bank avaxtabrjefum . . . ..….— 6750 00 
d. Af bankainneign . . . . . . . . — 1996 28 

—..2z. 30324 35 
1. Til jafnaðar móti gjaldlið 8a 2. . 0... — 9000 00 

"kr. 871330 17 
Gjöld: 

1. Vextir af andvirði seldra kirkjujarða tilheyrandi presta- 
köllum, sem ekki eru komin undir hin nýju launalör . . kr. 1263 13 

2. Greitt lán hvílandi á hinu eldra prestssetri Hrafnagili , . — 336 50 
"3. Tillag landsdrottins til endurbyggingar á brunnum húsum 

á kirkjujörðinni Ketilvöllum. . . orm 1031 72 
4. Keypt %"/1, bankavaxtabrjef ad upphæð 9000 kr. á , 950 bh — 8550 00 
5. Gjöld sjóðsins . . . A  — 450 00 
6. Vextir greiddir í Pr estlaunasjóð a 21544 40 
1. Til jafnaðar móti tekjlliðð. . .. 0... — 28412 TT 
8. Eign við árslok: 

a. 1. Bankavaxtabr. frá f. á. kr. 150500.00 
2. Keypt á árinu .... — „ 2000. 00 

„eeeeenneeegnenrÁndkanur eaten kr. 159500 00 

b. Innstæða í Söfnunargjóði . . . . . — 31922 94 
c. Útistandandi i lánum .. „2. — 556874 46 
d. Á vöxtum í Landsbankanum . FE ge me 55444 25 

  —- — 803741 65 

kr, 871330 77 
Reykjavik, 20. april 1917. 

G. Sveinbjörnsson.



1. Höfuðatól 31. des. 1915: 

yfir tekjur og gjöld Rælktunarsjóðs Íslands 1916. 

40, þjóðjarðasölulán. 

— önnur 

31/,"/, tåvj 
30/, lán til 

4%, — — 

— jardak 

Ogoldnir v 

lån . 

elalån 

hreppa 

bænda 

prestakalla . I 
bænda 

aupalån 

extir 1915: 

40/, þjóðjarðasölulán 

3, lán til 

tf — — 
hreppa. 

bænda . 

SBB 

Keikningur 

Tekjur: 

Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum 

Í Íslandsbanka á hlaupareikningi . 

Vextir goldnir 1916: 

40/, þjóðjarðasölulán . 

— önnur 

31/,/, tovj 

3% lán til 

4 — — 
— jarðak 

lán . 

elalán 

hreppa 

bænda 

- prestakalla. 

bænda 

aupalán 

Af innieign í bönkum 

3. Ógoldnir v 
3%, lán til 

4) — — 

extir 1916: 

hreppa 

bænda 

— jarðakaupalán 

379179 91 
1300 66 
1080 

00 

5454 50 
17402 11 

2448 00 

304 04 

18361 84 Å 

DA2T7T8 70 
Gððtð åt 

  

  

kr. 683620 51 

— 26578 46 

— 241 58 
kr. 710440 55 

1917 

130



1917 

130 
4. Afborganir lána: 

t 
Go
 D
O
 

T
I
 

— Önnur 

    

356 

Futtar kr. 710440 

  

- 35! 

kr. 6 

kr. 15 00 

— 20 00 

39/, lán til hb — 21 24 
— - | — 45 60 

A — — — — 144 32 

—- jarðakaupalán. — 30 42 
———— — 216 

Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum — 25113 

Í Íslandsbanka á hlaupareikningi . . . — 39900 
  

Reykjavík, 15. nóvember 1917. 

Jón Hermannsson. 

40/, þjóðjarðasölulán . . . ...…. — 15428 98 

— önnur lán. —- 1347 18 

3 a/s tóvjelalán a 120 00 

30/, lán til hreppa 00 1859 00 
— — — bænda a — 2197 3 

40), — — prestakalla . . . 8... 331 50 
— — — bænda — 1165 69 

— jarðakaupalán. — 2196 62 

Andvirði seldra þjóðjarða 

Gjöld: 

Verðlaun RN 

Styrkur til lífsábyrgðarkaupa 

Vextir í landssjóð FR . 

Eyðublöð 7/,.; burðareyrir tlun 
Laun gjaldkera . 

Til jafnaðar tekjulið 4 færast 

Höfuðstóll 31. des. 1916: 

49/, þjóðjart kr.  402655 93 

  

58 

43 

28 

kr, 

31246 33 

48120 00 

189806 88 

5775 00 

200 00 
14471 91 

88 83 

400 00 
31246 33 

137624 81 
789806 88
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Reikningur 131 

yfir tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Íslands 1916. 

Tekjur: 

Höfuðstóll Bl, des 

  

Skuldabrj I fyr lánum . SA kr 209 
IL andshar kanum á hlaupareikningi . — 45875 

Í Ísla andsbanka með sparisjóðskjörum „ — 49623 13 
——— kr. 304504 85 

Vextir á árinu! 

       

Af útistandandi lánum . . . . . . . kr. 6123 01 

— inneign Í bönkum 2 2 0 0 es rem 2905 00 

Afborganir låna . . 8... 

Tillag ur land SJÓÐI eee eee sommer 

Uh i Ös af sektarfje fyrir ólöglega ir r fis ki veiðar 

í landhelgi . . . FE — 3370 61 

10'/, af utflutnings gjaldi af sild 2 0 0 eee eu re 5 95 

   
Gjöld: 

Styrkur til eflingar sildarútvegi og landhelgisgæslu við 
sildarveiðar 2 kr. 14557 8 
Laun gjaldkera . 2. eee rs mm 300 00 

Burðareyrir . . eee eee es re 10 90 

Til jafnadar tek cjulið 3 a eee 38719 82 

Höfuðstóll 31. des. 1916: 

Skuldabrjef fyrir lánum . . . . . . kr. 200585 4 Fx
 

=
 

Í Landsbankanum á hlaupareikningi. . — 67288 77 

Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum  . — 55061 "70 
Í 2 sjóði hjá gjaldkera . . 2... — 4497 82 

—,——A—A2. 327433 70 

kr. 381022 24 

Reykjavik, 31. desember 1917. 

Jon Hermannsson.
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132 Keikningur 

yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs druknadra manna i Borgarfjardarsyslu 1916. DD. 

Tekjur: 

1. Sjóður við ársbyrjun: 

a. Í Söfnunar: jooi kr. 37178 28 

b. Í peningum . . ........— 129 90 
—— kr. 3908 18 

2. Tekjur á árinu 1916: 
a. Leigur af Bjarteyjarsandi 1916, 40 pd. 

smjårs å kr, 0,78. ....0..…. kr, 31 20 

b. Landskuld af sömu jörðu 1915—'16 . — 25 00 

c. Vextir í Söfnunarsjóði . . . . . . — 174 97 

—————— — 231 17 

kr. 4189 35 

Gjöld: 

1. Úthlutað á árinu 1916: 

Ekkju Helgu Jónsdóttur . . . . . . kr. 40 00 

Gróu Sigurðardóttur . . . . . — 30 00 

— Maríu Magnúsdóttur . . . . . — 30 00 
————— kr. 100 00 

2.  Brunabótagjald af bæjarhúsum á Bjarteyjarsandi 1916 . . — 50 
3. Sjóður við árslok: 

a. Í Söfnunargjóði. . . . . . . .. kr. 3953 25 
b. Í peningum. . 2 00 0 85 60 

mm - — 4038 85   

  

kr. 4139 35 

Í stjórn Ekknasjóðs druknaðra manna í Borgarfjarðarsýslu, 

Akranesi 93. iní 1917. 

Kr. Linnet. Jón Sveinsson. Jóhann Björnsson. 

Oddg. Ottesen. Böðvar Þorvaldsson.
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Keikningur 

1917 

183 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar árið 1916. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári . 
2. Vextir; 

a. af bankavaxtabrjefum ?/,. og //,. . . kr. 74 25 
b. af sparisjóðsinnstæðu 30/. og 81/15.. . — 4 86 

Gjöld: 

1. Sjóður 31. desember 1916: 
a. Bankavaxtabrjef a . kr. 1700 00 
b. Í sparisjóðsdeild útbús Íslandsbanka 

á Seyðisfirði. . 2. 0... — 126 06 
c. Hjá reikningshaldara . . . . . . — 14 25 

kr. 

Skrifstofu Norður-Múlasýslu, 29. janúar 1917. 

Jóh. Jóhannesson. 

kr. 

kr 

1821 20 

79 11 

1900 31 
  

1900 31 
  

1900 31
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yfir tekjur og gjöld bókasafns Austuramtsins á Seyðisfirði 

Eign frá Í. 

Styrkur úr 
AÁrsstyrkur 

360 

Reikningur 

Tekjur: 

landssjóði til að kaupa íslenskar bækur 

úr landssjóði . . . . . 

sýslusjóði Suður-Múlasýslu . 

sýslusjóði Norður-Múlasýslu 

bæjarsjóði Seyðisfjarðarkaupstaðar . 

sýslusjóði Norður-Þingeyjarsýslu . 

Gjöld: 

Keyptar bækur . 
Bókband. 

Laun bókavarðar. 

Húsaleiga, kol og ljós. 
Brunabótagjald 

Ýmisleg gjöld . FA 

Eign til næsta árs . . . 

Bæjarfógetinn á Seyðisfirði, 30. janúar 1917. 

Jóh. Jóhannesson. 

árið 1916. 

  

260 54 

500 00 
400 00 
75 00 

100 00 

200 00 
25 00 

— 1560 54 

542 93 

245 45 

150 00 

100 00 

94 88 

14 00 
413 28 

1560 54
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Reikningur 185 

yfir tekjur og gjöld Þúsund ára afmælissjóðs Eyjafjarðarsýslu árið 1916. 

Tekjur: 

. Eign frá f. á.: 

a. Veðskuldabrjef . . . . 2 . 2. kr. 1200 00 

b. Veddeildarbrjef . . — 200 00 

c. Sparisjodsfje . .. .… — 454 13 

d. Hjá dánarbúi Guðl. Guðmundssonar …— 177 96 

—————— kr. 2032 09 

. Vextir 1916: 

a. Af vedskuldabrjei . . . . . . . kr, 48 00 

b. — veddeildarbrjefi . . ...8. 0. mm 9 00 

c. — sparisjóðsfje . .. 00 re 18 23 

d. — innieign hjå dånarbui G. 0 rr 112 

— — — 82 35 

kr. 2114 44 

Gjöld: 

. Eign til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef. . . . . 2. Kr 1200 00 

b. Veðdeildarbrjéf. 2 7 200 00 

c. Í sparisjóði . . . „ — 529 36 

d. Hjá dánarbúi Guðl. Guðmundssonar . — 185 08 

— kr. 2114 44 

kr. 2114 44 

Skrifstofu Eyjafjardarsyslu, 8. jan. 1917. 

Påll Einarsson.
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136 Keikningur 
yfir tekjur og gjöld Legatsjóðs Jóns Sigurðssonar árið 1916. 

Tekjur: 
Í. Eign sjóðsins frá f. ári: 

a. Fasteignir . ......... kr. 13010 00 
b. Vedskuldabrjef . ....... 44690 00 
c. Bankavaxtabrjef . . ..  — 1800 00 

d. Hjá dánarbúi Guðl. Guðmundssonar FE 3429 43 
e. Í sparisjóði . ... RF me 1297 69 
f. I sjóði hjá reikningshaldara SN 457 95 

—,,,., kr. 64685 07 2. Vextir: 
a. Af veðskuldabrjefum  . . . ... kr. 1769 72 
b. — veddeildarbrjefum . . .... — 81 00 
c. — sparisjóðsfje . .. — 34 11 
d. — inneign i d.b. Gudl. Gudmundssonar — 158 38 

—A.2 2. 2043 21 
3.  Afgjöld jarða: 

a. Landskuld . ......... Kr. 1282 55 
b Leigur . .. eee rr 410 85 
c. Vextir af vatnsveituláni eee rr 20 80 
d, Lodargjåld . 2 2 eee 15 00 

— — — 1729 20 
4.  Endurgreidd lån. . . eee re 1440 00 
5. Til jafnaðar við gjaldalið 3. a — 3400 00 

kr. 13297 48 
Gjold: 

1. Vextir af Kristneslåni . . . 008... kr. 32 00 
2. Greitt umbodsmanni af jarðarafgjaldinu. A  — 288 20 
ð. Lán veittá árinu . .. A 3400 00 
4. Til jafnaðar tekjulið4. . ... A 1440 00 
5. Eign til næsta árs: 

a. Fasteignir. . 2... kr. 13010 00 
b. Veðskuldabrjæf . . 0... — 46650 00 
c. Veðdeildarbrjef. . , . — 1800 00 
d. Hjå dånarbui Gudl. Gudmundssonar … — 3587 81 

e. Útistandandi vextir af veðskuldabr. . — 54 00 
f. I Sparisjodi . . . . oe es me 912 80 
g. Í sjóði hjá reikningshaldara oe se re 2122 67 

mmm 68137 28 
kr. 13297 48 Skrifstofu Eyjafjardarsyslu, 30, mars 1917. 

Páll Einarsson, Geir Sæmundsson.
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Keikningur 137 

bókasafns Norðuramtsins árið 1916. 

Tekjur: 

  

Styrkur úr landssjóði . . . 0... kr. 125 00 
Styrkur úr bæjarsjóði Akureyrar. . . . ...... 800 00 
Styrkur ur syslusjédi Eyjafjardarsyslu . . ......— 250 00 
Bráðabirgðarlán hjá gjaldkera . 2... — 292 02 

kr. 2067 02 

Gjöld: 

Skuld við gjaldkera frá fá. . . . 2... kr. 225 04 
Laun bókavarðar „00. — 400 00 
Húsaleiga . .. a — 350 00 
Eldiviður, ljós og ræsting . a re 356 29 
Til bókakaupa „2. 306 04 
Bókband =... BN 210 85 
Ábyrgðargjald, prentun 0. EA eee re 218 80 

    

kr. 2067 02 

Skrifstofu Eyjafjardarsyslu og Akureyrar, 11, april 1917. 

Páll Einarsson. 

Reikningur 138 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs fátækra ekkna og munaðarlausra barna 

í Eyjafjarðasýslu og Akureyrarkaupstað árið 1916. 

Tekjur: 

„ Eign frá f. ári 

a. Einarsstaðir og Pjetursborg . . . . kr. 2000 00 

b. Veðdeildarbrjef  . .. RE 1000 00 
c. Hjå dånarbui Gudl. Gudmundssonar orm 1154 61 

d. Í sparisjodi . 0 re 435 14 
———————— kr. 4589 75 

Flyt kr. 4589 75
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364 

Flutt kr. 

„ Afgjald jarða: 

a. Af Einarsstöðum 220 al. á 99 aur. . kr, 217 80 

b. — Pjetursborg 100 — - 99 —. . — 99 00 

. Vextir af innstæðu: 
a. Af veddeildarbrjefi . . . . . . . kr, 45 00 
b. — sparisjóðsfje . .. . mm 18 60 

c. — innieign í búi Guðl. Guðmunds. . mm 46 18 

. Gjafir: 

a. Frá frú Thora Havsteen (leggist við 
höfuðstól). . 2... Er. 50 00 

b. Frá Chr. Evensen . . SERENE 100 00 
e I gjafahirslu Akureyrarkirkju se es rem 44 91 

d. - — Vallnakirkju . . ..…. — 71 78 

e. - — Mødruvallakirkju . . . — 22 13 

f. - — Grundarkirkju . . . . — 29 55 

B. - — Munkaþverárkirkju . . — 5 70 
h. - — bryggju á Ákureyri . . — 3 61 

i. - — Stærri-Árskógskirkju . . — 25 00 

kr. 

Gjöld: 

„ Styrkur veittur ekkjum og munaðarlausum börnum 1916 . kr. 

. Eiga til næsta árs: 
„ Einarsstaðir og Pjetursborg „kr. 2000 00 

„ Veðdeildarbrjef  . .. os my mm 00 

. Innieign í búi Guöðl. Guðmundssonar . — 

Í sparisjóði . . — »
9
 

So 
> 

  

Akureyri, 20. januar 1917. 

Páll Einarsson. 

4589 75 

316 80 

109 78 

352 68 

5369 01 

650 00 

4719 01 

5369 01 
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Reikningur 139 

sjóðsins Dýrleifarminning 1916. 

Tekjur: 

. Eign í árslok 1915: 

Í Söfnunarsjóði islands . . .. kr. 1037 32 

Vextir á árinu 1916 2. 2. eee eee er re TT 41 68 

kr. 1085 00 

Gjöld: 

Varið samkvæmt skipulagsskránni . 2. 2 20000000 kr. 12 44 

Keypt viðskiftabók vid Söfnunarsjóð Íslands. . . 2. . — 1 00 

Burðargjald og kvittun 2 0 TT 0 80 

Eign við árslok 1916: 

a. Í Söfnunarsjóði Íslands. . . . kr. 1055 56 

b. Hjá forstöðunefnd Dýrleifarminningar — 15 20 

mm „0076 

kr. 1085 00 

Í forstöðunefnd Dýrleifarminningar 

Skútustöðum í júní 1917. 

Kristín Sigurðardóttir. Kristín Jónsdóttir. Hólmfríður Jóhannesdóttir. 

Reikningur 140 

Minningarsjóðs Sigríðar Thoroddsen 1916. 

Tekjur: 

Eign við ársbyrjun: 

. Stofnfje: 

a. Í bankavaxtabrjefum FR . kr, 3400 00 

b. - innlánsbók Íslandsbanka nr. 3612 a 91 60 

———-— kr... 3491 60 
Flyt kr. 3491 60
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Til uthlutunar: 

Í innlánsbók Íslbanka nr. 

Vextir 1916: 

a. Af bankavaxtabrjefum. 

b. Í innlánsbókum 

Auglýsingar 

Úthlutað: 

Ástrún Guðmundsdóttir 

Lovísa Stefánsdóttir. 

Ingibjörg Sigurðardóttir 

Unnur Eggertsdóttir. 

Dórotea Guðný Helgadóttir 

Eign við árslok: 

1. Stofnfje: 

a. Í bankavaxtabrjefum …… „ kr. 

366 

3372 

Gjold: 

b. - innlánsbók Isl.banka nr. 3612 . — 

2. Til uthlutunar: 

Í innlánsbók Isl.banka nr. 3372. 

Fluttar 

=
 

o
t
 

I
 

Q
 

&
 

20 00 

20 00 
20 00 
20 00 

20 00 
  

3400 00 
131 41 

kr. 

Reykjavík, í janúar 1917 

Þórunn Jónassen. 

Reikningurinn er rjettur 

Susie Briem. Kristín Sigurðardóttir. 

kr. 

kr. 

3491 6ð 

115 97 

159 26 

3166 83 

4 25 

100 00 

3531 41 

131 17 

3766 83
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Reikningur 141 

yfir tekjur og gjöld >Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteds og frú Steinunar 

Bjarnadóttur Melsteds< fyrir árið 1916. 

  

  

Tekjur: 

1. Í sjóði við árslok 1915: Í Söfnunarsjóði . . . . . . kr. 1482 25 
2. Vextir 1915 2... TT 68 62 

kr. 155U 87 

Gjöld: 

1. Veittur styrkur til vagnkaupa. Gísla bónda Snorrasyni á in 

Torfastöðum =... kr. 50 00 

9. Í sjóði við árslok 1916: í Söfnunarsjóði 2 0... TT 1500 87 

kr. 1550 87 

Skrifstofa Árnessýslu, 5. mars 1917. 

Eiríkur Einarsson, 

settur. 

Reikningur 8142 

Afmælissjóðs hins íslenska Bókmentafjelags fyrir árið 1916. 

Tekjur: 

1. Gjöl próf. dr. Björns M, Olsens . . . . - -- 0 2 = '.'kr. - -1000 00 

2. Vextir 1916: 

a. Í sparisjóði . 2... Kr. 0 75 

b. Í Söfnunarsjóði. „0. 7 13.31 
mm 14 06 

kr. 1014 06



i917: 368 

Gjåld: 
142 

Innstæða í Söfnunargjóði . . . 8. . kr 1014 06 

— 1014 06 

Reykjavik, 12. mai 1917. 

Sigurdur Kristjånsson 

p.t. gjaldkeri. 

Reikning penna håfum vid yfirfarid, og ekki fundid neitt vid hann ad athuga. 

Reykjavik, 31. mai 1917 

Kl. Jónsson. Hannes Þorsteinsson. 

143 Reikningur 

sjóðs Margrjetar Lehmanns-Filhés fyrir árið 1916. 

  

Tekjur: 

1. Eftirstöðvar við árslok 1915: 
a. Stofnfje : 

1. Í Söfnunarsjóði . 000 . …. . kr. 5200 89 
2. Í innlánsbók Íslandsbanka us mm 16 20 

———————— kr. 5217 09 
b. Starfsfje: 

Í innlánsbók Íslandsbanka . 358 34 
2. Vextir 1916: 

a. Í Söfnunarsjóði. . .,, . . …. kr. 243 40 
b. Í innlánsbókum Íslandsbanka A — 12 63 

—..2 - . 256 03 

kr. 5831 46 

Gjöld: 

Eftirstöðvar við árslok 1916: 
a. Stofnfje: 

1. Í Söfnunarsjóði . BR „kr. 5261 74 
2. Í innlánsbók Íslandsbanka us orm 19 36 

————— kr. 5281 10 

Flyt kr, 5281 10
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Flutt kr. 5281 10 
b. Starfsfje: 143 

Í innlánsbók Íslandsbanka . . . . . . . . . . . — 550 36 

kr. 5831 46 

Reykjavík, 12. maí 1917. 

Sigurður Kristjánsson 

p.t. gjaldkeri. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað, og ekki fundið neitt við hann að athuga. 

Reykjavík, 31. maí 1917. 

Kl. Jónsson. Hannes Þorsteinsson. 

Reikningur 144 

yfir tekjur og gjöld Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum frá 1. janúar 1916 

til 31. desember s. á. 

  

Tekjur: 

1. Frá fyrra ári áætlað fyrir ekki fullbætt sys . . . . . kr. 5724 00 

2. Tögjöld og inngöngueyrir skipa ... 0. 0. 0. 0. — 120652 12 
3. Iðgjöld fyrir afla, veiðarfæri og annan útbúnað. eee re 5652 14 

4. Bankavextir og aðrir vextir . .. eee 2225 78 
5. Frá vátryggingarljelögunum Mannheimer og Hansa o. fl. 

upp i skadabætur og Ristorno . . . .… — 31141 40 
6. Frá umboðsmönnum Samábyrgðarinnar, innheimtulaun af 

endurgreiddum iðgjöldum og sjereigpn . 2... — 18 04 
1. Seldar leyfar af brunnum skáp 2 2. 0. — 10 00 

kr. 165423 48 

Gjöld: 

1. Laun framkvæmdarstjóra og tveggja gæslustjóra . . . . kr. 4000 00 

2. Goldið upp í innheimtu og ómakslaun umboðsmanna . . — 2563 91 
3. Ógoldið upp í innheimtu og ómakslaun umboðsmanna — 687 38 

4, Goldið upp í endurtrygsingargjald til våtr vegingarfjelagsins 

Mannheimer  . . ene eee 0 31499 90 

Flyt kr. 38751 25
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114 Flutt kr. 38751 25 

I b. Ógoldið upp Í endurtryggingargjald til våtryggingartjelags" 

á ins Mannheimer . .. . . orm 33988 95 

„6. Greiddar skaðabætur og Ristorno á reikningsårinu 00 58618 71 

"1, Ferdakostnadur . .. . eee eee re 50 00 

8. Prentun eydublada, auglysingar 0. fi A — 15 05 

9. Símtöl, símskeyti og burðargjöld . . .. — 253 10 
10 Skrifstofukostnaður (þar í er fólgin húsaleiga, ljós, hiti og 

TÆBLNB) 1579 52 

11. Oviss gjöld. . .. re eee 104 18 
12. Áætlað fyrir áfallin en ekki fullbætt slys“ eee er 13957 00 
13. Sjereignahækkun å reikningsårinu . . .. 5.5... — 11266 12 

14. Vextir af varasjóðnum . .…… — 118 72 

15. Samkv. athugasemdum endurskoðenda við ársreikninginn 1915 — 8 70 
16. 20%/, af tekjuafgangi eda årsardi Samåbyrgdarinnar, sem 

færist í sjereignareikninga hinna vátrygðu skipa . . . . — 1210 44 

17. Tekjuafgangur, sem yfirfærist til varasjóðs . . . . . . — 4841 74 

kr. 165423 48 

Reykjavik, 9. mars 1917. 

Carl Finsen. 

145 * Efnahagsreikningur 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum þann 31. desember 1916. 

Aktiva: 

1. Ýms áhöld, svo sem skrifborð, peningaskápur, skjalaskáp- 

ur, bækur, sjókort, stólar o. fl... . . . kr. 1541 47 

2. Utistandandi iðgjöld. . . .. . 1 orm 134 38 
3. Af sjereign hinna vátrygðu skipa — stafi. a. í Passíva — 

er innistandandi hjá vátryggingarfjelaginu Mannheimer. . — 10067 68 
4. Í sjóði þ: 31. desember: 

á. Innstæða í Landsbankanum . . . . kr. 82135 24 
b. Peningar í vörslu aðalskrifstofunnar . — 2688 92 

—....,.— — 84824 16 
Til jafnaðar 2 1333 64 

kr. — 98501 33



371 ” 1917 

  

  

Passiva: 

. . . . ; . NØ 145 
I. Inncign våtryggingarfjelagsins Mannheimer . ...….- kr. 33988 95 

2. Inneign umboðsmanna Samábyrgðarinnar eee eres rem 687 38 

3. Inneign vjelabátaábyrgðarfjel. Ísfirðinga FNF rr 52 00 

4. Varasjóður: 

a. Innstæða í reikningum skipanna . . . . 00 27576 19 

b. Sjereign og vextir af endurgreidslu m. m. 

sem er orðin fullkomin eign varasjóðs: 

1. f. f árum. . 2. kr. 4284 36 

2. frå reikningsårinu. . . .... — 875 69 

— — 5160 05 

c. Vextir: 

1. f. f. årum Kr. 8023 38 

2. frá reikningsárinu . ...8.…. o — 2225 78 

3. af varasjóðnum  . . 2 404 rem 778 42 

; ——— — 11027 58 

d. 207/ af tekjuafgangnum, sem skiftist milli hinna vá- 

trygðu skipa ... eee eee Tre 1210 44 

e. Tekjuafgangur í árslok . .. see eur re 4841 74 

5. Åætlad fyrir åfallin en ekki fullbætt slys . see eee re 13957 00 

kr. 98501 33 

Reykjavik, 9. mars 1917. 

Carl Finsen. 

Keikningur 146 

yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1916. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári . . . eu eee +» kr. 655188 87 

2. Bætt vid innstædu vaxtaeiganda: 

a. Innlög á árinu . . „kr 38427 79 

b, Vextir lagdir vid höfuðstól re sr 23265 90 
em 61693 69 

Flyt kr. 716882 32 56
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Vextir af útlánum fyrir 1916 
Borgun fyrir viðskiftabækur, dráttarvextir 0. ER 
Vextir fyrir 1916 geymdir til útborgunar . 
Höfuðstóll geymdur til "Horgunar: 
a. Frá fyrri árum. kr. 
b. Fallinn í gjalddaga á árinu — 

Gjöld: 

Vextir vaxtaeigenda fyrir 1916: 
a. Ársvextir 4 „68 af hundraði af höfuðstól kr. 
b. Dagvextir 4,13 af hundraði um árið. 

(Dagvextir til varasjóðs voru kr. 79,24). 
Kostnaður 

Vextir fyrir 1915, er biðu útborgunar 
Höfuðstóll: 

a. Er beið útborgunar frá fyrra ári 
b. Er fjell til útborgunar á árinu. 

Sjóður við árslok 1916: 

a. Veðskuldabrjef. . 

b Skuldabrjef prestakalls. 

c. —— sveitarfjelaga . 
d. Vextir fyrir 1916 ógreiddir 

e. Í sparisjóði Landsbankans 
f. Hjá fjehirði 

Á árinu var innborgað af lánum. 
Á árinu var útborguð veitt lán 

kr. 

Fluttar 

163 30 

175 66 

kr. 

28570 13 

699875 

kr. 

Söfnunarsjóður Íslands. 

Reykjavík, 21. 

Eiríkur Briem. 

febrúar 1917 

Magnús Stephensen. Tr. 

  

1129 

331 21 

453 62 

3751 38 

00 

00 
27 

39 96 

100 

1673 17 

26 

  

kr. 

17200 73 

87100 00 

Gunnarsson. 

kr. 

- kr. 

716882 56 

32259 66 

532 05 
5635 44 

338 96 

155648 67 

28901 34 

1351 58 

5638 09 

4205 00 

715552 66 

755648 67
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Ufirlit 

yfir efnahag Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1916. 

Eignir: 

Veðskuldabrjef. 

Skuldabrjef prestakalls. 

Skuldabrjef sveitarfjelaga . 
Vextir fyrir 1916 ógreiddir . . 

Innstæða í sparisjóði í Landsbankanum 

Í sjóði hjá fjehirði 

Skuldir: 

Innstæða vaxtaeigenda: 

a. Í aðaldeild . . .. „ kr.  634850 28 
Þaraf í deild hinnar æfinlegu erfingja- 
rentu kr. 4363 "7 

b. Í útborgunardeid .......— 31499 82 

c. Í bústofnsdeild . ....... — 5362 95 
d. Í ellistyrksdeild . . .....….— 464 79 

    

Vextir fyrir 1916 geymdir til útborgunar 
Höfuðstóll geymdur til útborgunar 

Varasjóður . 

Söfnunarsjóður Íslands 

Reykjavík, 21. febrúar 1917 

kr. 

kr. 

Eirikur Briem. Magnús Stephensen. Tr. Gunnarsson. 

1917 
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699875 00 

100 00 

1139 27 

39 98 
1613 17 

125 26 

115552 66 

672177 84 

5635 44 
338 96 

37400 42 

715552 66 
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Reikningur 

styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jónssonar fyrir tímabilið 

1. september 1916 til ði. ágúst 1917. 

Tekjur: 

Eign 1/, 1916 (sbr. Stjórnartiðindi 1916 B., bls. 352 kr. 16428 99 
Vextir á reikningsárinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum . . . . . . kr. 733 50 

b. — innieign í sparisjóði. . ...…. — 9 67 
c. — hlaupareikningi í Landsbanka . . — 3 44 

. ——— — 746 61 

Grætt å skiftum bankavaxtabrjefa . — 55 00 

kr. 17230 60 

Gjold: 

Styrkur veittur å årinu kr. 600 00 
Auglýsing í Lögbirtingablaðinu — 4 80 

Keypt tjekkávísanabók — 0 50 
Eign í reikningslok $1/, 1917: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 16300 00 

b. Í sparisjóði Landsbankans  . . . . — 316 10 

c. Í hlaupareikningi . . ...... — 9 20 

rr — 16625 30 

kr. 17230 60 

Reykjavík, 2. október 1917. 

Jón Helgason. Eiríkur Briem. Kristján Jónsson. 

Framanritaður reikningur staðfestist. 

Í stjórnarráði Íslands, 20. október 1917. 

F. h. r. 

Jón Hermannsson. 

aðstm.



375 1917 

Reikningur 149 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs skipstjóra og stýrimanna við Faxaflóa árið 1916. 

  

    

Tekjur: 

1. Í sjóði frá fyrra ári . ...........….. kr. 8539 05 
2. Árstillög 126 manna „0. eee rr 318 00 
3. Tillög 6 manna frá fyrra ári .. eee eee er 18 00 

4. Vextir i sparisjóðsdeild Landsbankans eee eee rr 6 99 

5. Vextir í Söfnunarsjóði BA FA 392 06 
6. Vantaldir vextir í Söfnunarsjóði 1915 sr rr 3 34 

kr. 9337 44 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur =... „kr. 495 00 

2. Samkv. reikningum frá Ísafold LL 7 23 00 
—— kr. 518 00 

8. Í sjóði við árslok 2... 8819 44 

kr. 9837 44 

Reykjavík, 9. janúar 1917 

Ellert K. Schram. 

Efnahagsreikningur 150 

Landsbankans með útbúunum á Akureyri og Ísafirði 31. des. 1916 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán . . . . . . . . kr. 357034 38 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán. . . . . . — 1531007 94 

c. Handveðslán. . .. . 35824 00 

d. Lån gegn åbyrgd sveita. og bæjafjel. — 347624 36 

e. Reikningslán  . . . . . . 2. . — 1585786 30 
—— kr. 3857276 98 

2. Víxlar og ávísanir . .… 2 20 0 eee mr 5102252 83 

3. Kgl. ríkisskuldabrjef . . 2 2 0 eee eee 1 436760 00 
4. Önnur erlend verðbrjéf 2 2 oe ae eee en eu re 186435 00 

Flyt kr. 9582724 81
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Jón Gunnarsson. Magnús Sigurðsson. Eiríkur Briem. 
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Bankavaxtabrjef 1. fokks  . . . . . kr. 

Bankavaxtabrjef 2. flokks ..... — 

Bankavaxtabrjef 3. flokks . . . . . — 

Bankavaxtabrjef 4. flokks . ....— 

Hafnarlánsskuldabrjef Reykjavíkur 

Önnur intlend verðbrjrf 

Fasteignir 
Húsbúnaður bankans og áhöld 

Starfshús útbúsins á Ísafirði og áhöld útbúanna. 

Inneign erlendis . 

Ýmsir debitorar . . 
Óinnkomnir vextir tilh. reikningsárin inu. 

Peningar í sjóði 31. des. 1916. 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landssjóð. 

Innskotsfje landssjóðs 

Bankaskuldabrjef . . . 

Innstæðufje á hlaupareikningi . 

Innstæðufje í sparisjóði 

Innstæðufje gegn viðtökuskirteinum . 

Inneign 1. flokks veðdeildar bankans 

Inneign 2. flokks veðdeildar bankans 

Inneign 3. flokks veðdeildar bankans 

Inneign 4. flokks veðdeildar bankans 

„ Innheimt fje ekki útborgað . 
Akceptkonto 

Ýmsir kreditorar. 

Varasjóðuir fyrv. sparisjóða Reykjavíkur 

Varasjóður bankans. 

Til jafnaðar móti eignalið 16 

Flutt til næsta árs 

Fluttar 

277300 00 

542920 00 

64125 00 

200209 00 

kr. 

kr. 9582724 81 

1084554 00 
168960 00 

1200 00 

14598 06 
13467 22 

2002 10 

3676600 38 

245511 18 

756 90 

557989 77   

15348364 42 

750000 00 

300000 00 
1700000 00 
1237073 22 

7654945 09 
1166853 64 

369853 86 
344878 11 

260231 07 

38915 16 
4303 77 
2517 01 

119851 86 
222 61 

1328794 32 

756 90 

69167 80 

. 15348364 42 

Landsbankinn í Reykjavík, í apríl 1917. 

Stjórn Landsbankans 

Benedikt Sveinsson. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur bankans og 
ekkert fundið við hann að athuga. 

Jakob Möller. Eggert Briem.
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Reikningur 150 

yfir tekjur og gjöld Landsbankans á árinu 1916. 

Tekjur: 

Flutt frá f. á. —.. 020000... kr. 40712 79 

Á góði af rekstri útbúsins á Akureyri SEE PEER 30718 82 

Ágóði af rekstri útbúsins á Ísafirði... — 26065 83 

Verðhækkun á innlendum verðbrjefum 2... 0... — 2627 00 

Nettótekjur af fasteignum bankans . 000... mm 402 13 

Innborgaðir vextir... 2... 0... 357095 33 

Forvextir af víxlum og ávísunum . ........ — 322848 34 

Ágóði af sölu bankabyggingarinnar með lóð . . . . 2. — 29789 50 

Ýmsar tekjur. . . . . 0 eee eee ne, 82256 16 
kr. 892515 90 

Gjöld: 

. Útborgaðir vextir . .. .…. . . kr. 393338 71 

Kostnadur vid rekstur bankans se some 98666 91 

Flutt til næsta års . . . . 008088 54384 85 
mme kr. 546390 47 

Tekjuafgangur 2. 346125 43 

sem er varið þannig: 

a. Innleystir seðlar úr gildi gengnir . kr. 45 00 

b. Gjald til landssjóðs samkv. lögum 18. 

sept. 1885 og lögum 12. jan. 1900 . — 7500 00 

c. Gjald til byggingasjóðs samkv. (gum 

21. okt. 1905. . . — 1500 00 

d. Útlend verðbrjef færð niður í verði um — 28755 50 

e. Tap å lånum . . . 5 or 1019 00 

f. Ágóði landssjóðs af innskotstje 4 or 31151 20 

g. Lagt við varasjóð: 
1. 20/, af seðlaskuld 

bankans . . . kr. 15000 00 
2. Ennnfremur . . — 255154 73 

———- — 270154 73 

kr. 346125 43 
kr. 892515 90
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Efnahagsreikningur 

Landsbankans 31. deseniber 1916. 

    

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán . . . . . . . . kr. 229118 41 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán. . . . . . —  12909836 79 
c. Handveðslán. .. — 22329 00 
d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjafjel. — 344394 36 
e. Reikningslån ......... — 1268837 35 

—— kr. 3155615 91 
Vixlar innlendir og åvisanir. . — 3917785 70 
Vixlar og åvisanir til greidslu erlendis . — 336105 90 
Konungleg rikisskuldabrjef kr. 572800.00 . — 436760 00 
Önnur erlend verðbrjef kr. 215000.00 — 186435 00 
Bankavaxtabrjef 1. flokks . — 275800 00 
Bankavaxtabrjef 2- flokks kr. 553900. 00 — 542822 00 
Bankavaxtabrjef 3 flokks kr. 66500.00. — 63175 00 
Bankavaxtabrjef 4. flokks kr. 196200.00 — 186390 00 
Hafnarlånsskuldabrjef Reykjavikur kr. 176000 . — 168460 00 
Onnur innlend verdbrjef . — 1200 00 
Fasteignir . — 14598 06 
Húsbúnaður bankans og áhöld — 13467 22 
Útbúið á Akureyri — 122203 95 
Inneign erlendis . — 2964251 06 
Ymsir debitorar . — 245440 73 
Peningar í sjóði 31. des. 1916 . —  48811051 

kr. 13119121 04 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landssjóð. kr 150000 00 
Innskotsfje landssjóðs — 300000 00 
Bankaskuldabrjef. . — 1700000 00 
Innstædufje i hlaupareikningi — 810401 73 
Innstæðufje í sparisjóði —  6025329 26 
Innstæðufje gegn viðtökuskir teinum . — 929281 04 
Inneign 1. flokks veddeildar. — 369853 86 
Inneign 2. flokks veddeildar. — 344878 11 
Inneign 3. flokks veddeildar. — 260231 07 
Inneign 4. flokks veddeildar. es orm 38915 16 

Flyt kr, 11528890 23
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Innheimt fje ekki utborgad . 

Akceptkontó 

Utbúið á Ísafirði. 

Ýmsir kreditórar . 

Varasjóður fyrirv. sparisjóðs. Reykjavíkur . 
Varasjóður bankans. 

Flutt til næsta árs 

379 

Reikningur 

Fluttar 

kr. 

. 11528890 23 

4108 86 

2517 01 

85088 24 

115114 92 

222 61 

1328794 32 

54384 85 

r. 13119121 04 
  

yfir innborganir og útborganir við Landsbankann á árinu 1916. 

Innborganir: 

Peningar í sjóði 1. jan. 1916 

Borgað af lánum: 

a Fasteignaveðslán 
Sjálfskuldarábyrgðarlán 

Handveðslán 

a
n
g
 

Reikningslån 

Lán gegn ábyrgð sveita- og bæja- fjelaga 

Víxlar og ávísanir greitt innanlands 

Víxlar og ávísanir greitt erlendis 

Vextir innborgaðir: 
a. Af lánum . . 

(Par af åfallid fyrir 

lok reikningsársins . kr. 

og tilheyrandi næsta ári — 

kr. 
Af verðbrjefum 

Af starfsfje útbúanna 

. Af inneign erlendis . 
Ýmsir vextir b

a
s
e
 

Disconto . 

140520.88 

41351. 54 

181872.42) 

Iunborgað í reikning erl, banka 08 0 

kr. 

38225 37 

268282 82 
18883 97 

14729 71 

5511230 69 
  

181872 42 

80318 07 
12517 19 

71175 85 
11211 80 

Flyt 

kr. 

kr. 

167699 47 

5851352 56 

17709462 47 

1129746 42 

357095 33 
322848 34 

16730944 39 

42289148 98 
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Fluttar kr. 
Innborgad i reikning utbusins å Akureyri — 

Innborgad í reikning útbúsins á Isafrdi . ...... — 
Innborgað í hlaupareikning . kr. 16353333 60 

að viðbættum vöxtum . ...... o — 32045 45 

Innlög í sparisjóð  . ....... kr. 7785632 68 

ad vidbættum våxtum . . ..... o — 204968 06 

Innlég gegn vidtåkuskirteinum . . . . kr. 350792 09 

ad vidbættum våxtum . . ..... — 37985 35 

Innborgad i reikning 1. fl. veddeildar bankans . — 
Innborgad i reikning 2. fi veddeldar bankans . — 

Innborgad i reikning 3. fl. veddeildar bankans . — 

Innborgad i reikning 4. fl. veddeildar bankans . — 

Innlend verðbrjef seld og innleyst — 

Útlend verðbrjef innleyst og verðlækkuð . — 

Innheimt fje fyrir aðra — 

Meðtekið frá landssjóði í nýjum seðlum — 
Innskotsfje landssjóðs — 

Bankabyggingin . — 

Seldar húseignir og tekjur af fasteignum bankans — 

Ýmsir kreditorar . — 

Ýmsir debitorar — 

Ýmsar tekjur FE — 

Innborgað í reikning yfir tekjur og gjöld. — 

Akceptkonto FE — 

kr 

Útbor ganir: 

Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán . . . . . . 2. kr. 88999 40 

b. a Dyrgvarn „0... 0. 0. — 330890 00 
c. Handveðslán . .. — 2200 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæja- fjelaga — 239289 50 
e. Reikningslán  . . . . . . . 2. — 5897570 24 k 

———— kr. 

Víxlar og ávísanir greitt innanlands 
Vixlar og ávísanir greitt erlendis. . 

Útborgað í reikning erlendra banka, . „. AÐ 

Flyt 

42289148 

2771514 

1680151 

16385379 

7990500 

388727 
196861 

263875 

246625 

66689 

177834 

31045 

823414 
200000 

100000 
119789 ! 

109711 

232357 

2427284 
103122 

89201 

. 16738205 

6558949 
19307932 
1334792 

16829591 

98 
02 

12 

14 

44 
25 

55 

14 

44 

00 

50 

80 
00 

00 

12 
48 

70 

58 
15 

29 

65 

kr. 44031265 57
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Útborgað í reikning útbúsins á Akureyri . 

381 

Útborgað í reikning útbúsins á Ísafirði . 

Útborgað af hlaupareikningsfje 

Útborgað af sparisjóðsfje . 

Útborgað at fje með innlánskjörum . 

Útborgað af innheimtufje 

Útborgað fyrir 1. fl. veðdeildar bankans 

Útborgað fyrir 2 fl. veðdeildar bankans 

Útborgað fyrir 3. fi. veðdeildar bankans 

Útborgað fyrir 4. fi. veðdeildar bankans 

Keypt innlend verðbrjef 
Afhent landssjóði í ónýttum seðlum. 

Bankaskuldabrjef innleyst 

Útborgaðir vextir: 
a. Af sparisjóðsfje 

. Af hlaupareikningsfje 
a 
b . 
c. Af innlånsfje gegn viðtökuskirteinum 

d. 

e 

f 

8 
I 

i 

Af bankaskuldabrjefum. 

. Af keyptum verðbrjefum 

„ Af inneign veðdeildar bankans. 

„ Til erlendra banka 

a. Endurgreiddir vextir 

Ymsir vextir 

Kostnaður við rekstur fasteigna . 

Bankabyg.ingin, húsbúnaður og áhöld. 

Útborgað af ýmsum tekjum 
Kostnaður við rekstur bankans: 

a 

þa
 

J- 

Laun og aukaskriftir 

Húsaleiga . 

Eldiviður, ljós og ræsting . 
b 

c. 
d. Prentun, auglýsingar, bækur og ritföng 

e. 

t 

8 
I 

Burdargjald og simakostnadur 
Áhöld, viðhaldskostnaður o. fl. 

Kostn. við innheimtur og málarekstur 

h. Lifeyrir Tr. Gunnarssonar. …… 
. Styrkur ekkjufruar Steinunnar Krist- 

jánsdóttur 

Ymislegt 

Ymsir kreditorar. 
  

1917 

Fluttar kr. 44031265 57 150 
—  2800856 90 
— 1352447 21 
— 16135529 58 

— 6369727 25 
— 246801 46 
— 839553 93 
— 152408 64 
— 203458 63 
— 206711 57 
— 35173 52 
— 148195 00 
— 200000 00 
— 100000 00 

204968 06 
32045 45 
37985 35 
81000 00 
2532 20 
16537 83 
11534 05 
5175 02 
1610 75 
———— — 5093338 "1 

— 16486 65 
— 41031 01 

— 20866 42 

69563 87 
6000 00 
4066 92 
4300 73 
3261 22 
4982 62 
505 10 

4625 00 

600 00 
761 45 
ne 98666 91 

— 177679 42 

Fiyt kr. 73569998 38
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13569998 
2561469 

42656 

15970 
488110   
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Fluttar kr. 
Ymsir debitorar . eee 
Akceptkonto 

Utborg. í reikn. yfir tekjur og gjöld. . ....... 
Peningar i sjóði 31 des. 1916... 0... — 

kr. 

Efnahagsreikningur 

útbús Landsbankans á Akureyri 31. desember 1916. 

Eignir: 

. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán . . „ . . . . . kr 19320 97 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån . ....— 123571 15 

c. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjafjel. — 2010 00 
d Reikningslán . ........ — 138828 22 

———————————— kr, 
Vixlar og åvisanir til greidslu innanlands . .....— 
Vixlar og åvisanir til greidslu erlendis . ......— 
Inneign hjá erlendum bönkum „2... 0. — 
Bankavaxtabrjéf . 2. 

Ahöld. 

Peningar Í sjóði 2 2 eee eee rr 

kr. 

Skuldir: 

Skuld vid Landsbankann. . ..........,, kr, 
Innstædufje å hlaupareikningi . . . 8 — 
Innstæðufje í sparisjóði . .. FI re 
Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum eee eee er 
Innheimtufje óútborgað 2... 
Fyrirfram greiddir vextir . . 8 — 
Ýmsir kreditorar . .......,.. or es re 

kr. 

283730 

147303 
96541 

696204 

10073 

1002 

28008 

1262862 25 

122203 

16742 
882585 
171511 

194 
4886 

4736 

76738205 

38 

77 
29 

10 
51 

65 

34 

00 
00 
61 

00 

10 

20 

25 

95 
28 
67 

55 
91 

95 
94 

1262862 25
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Reikningur 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Akureyri á árinu 1916. 

M
R
 

a
 

o 
æ 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Innborganir: 

Peningar i sjodi 1. jan. 1916 

Borgad af lånum: 
a. Fasteignaveðslán . . . . . . . > Kr. 11308 39 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . .. — 20050 60 

c. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjel. — 2335 00 

d. Reikningslán „ . . . . . . — 1504671 47 

Víxlar og ávísanir greitt innanlands 

Víxlar og ávísanir greitt erlendis 

Vextir innborgaðir: 

a. Af lánum. .. kr. 23115 62 

(Þaraf áfallið fyrir lok" 
reikningsársins . . . kr. 18228 h% 

og tilh. næsta ári . . — 4886 95 

kr. 23115 62) 

b. Af bankavaxtabrjefum . 2. . . . . — 508 50 

c. — inneign erlendis 2. 2... 16896 54 

  

  

Diskonto . 

Innborganir í reikning Landsbankans 

Innborganir í reikning erlendra banka. 

Innlög á hlaupareikning . . . . . . kr. 5403476 91 

að viðbættum vöxtum 2 0 o— 2102 96 

Innlög í sparisjóð  . .„ . . 2... - kr. 899207 91 

að viðbættum vöxtum „0. 5... 25175 14 

Innlög gegn viðtökuskirteinum . . . . kr, 99862 59 

að viðbættum vöxtum . 2. — 4093 89 

Seld bankavaxtabrjef 
Innheimt fje fyrir aðra 

Ýmsir kreditorar. 

Ýmsir debitorar 

Ýmsar tekjur . 

kr. 103857 69 

1538365 46 

639844 15 
347438 42 

40520 66 

15907 40 

2805446 90 

3725727 56 

5405579 87 

924383 05 

103936 48 

850 00 
170391 73 

5663 56 

645 85 
17033 26 

„ 15845612 04 

1917 

150
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Utborganir: 

Veitt lån: 

a. Fasteignavedslån . . . ,„ ; . . ; ki. 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán >; . . . . — 

c. Reikningslán „ ....... — 

Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands 
Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis 

Útborganir í reikning Landsbankans 

Útborganir í reikning erlendra banka 
Útborganir at hlaupareikningsfje . 
Útborganir at sparisjóðsfje 

Útborganir at fje á viðtökuskírteinum . 
Útborganir af innheimtufje 

Útborgaðir vextir: 

Af hlaupareikningsfje . . . . . . kr. 

— sparisjóðsfje . .. eee rr 
— fje å viðtökuskirteinum eee rr 

— skuld við Landsbankann . . . . — 

— inneign erlendra banka . . . . — 
Endurgreiddir vextir af lánum . . . — "

o
n
e
r
 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun starfsmanna og húsaleiga. . . kr. 

b. Eldiviður, ljós og ræsting. . . . . — 

„ Ritföng og prentun . .. 0 1 

d. Burðargjald og símakostnaður ss rr 

e. Eftirlaun St. Stephensens fyrv. fjeh. . — 

oO
 

Útborganir at ýmsum tekjum 

6400 00 
44703 00 

1563185 95 

2102 96 

25175 14 

4093 89 
181 39 

2485 79 

6919 92 

318 49 

63 36 
122 95 

400 00 

Ágóði útbúsins færður Landsbankanum til tekna . 

Verdhækkun å 3. og 4. fl. bankavaxtabrjefum . 
Ymsir kreditorar 

Ymsir i debitorar . 

Peningar í sjóði 31. desember 1916 . 
  

kr. 1614288 

— 673424 

—  443206 

— 2776104 

— 3896892 
—… 5407775 

— 737328 

— 23975 
— 170196 

— 34045 

— 1884 
— 84 
— 30718 

— 105 

— 926 
— 645 

kr. 15845612 

95 

38 
22 

02 
28 
82 

99 

46 

82 

71 

12 

18 
82 

00 
62 

85 
28008 20 

04
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Efnahagsreikningur 150 

útbús Landsbankans á Ísafirði 31. desember 1916. 

  

Eignir: 

. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignarveðslán. . . . . . . . kr. 108595 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán. . . . . . — 116500 00 

c. Handveðslán. . . — 13495 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjel. — 1220 00 

e. Reikningslán . .. eee re 178120 73 
———— kr. 417930 73 

Vixlar og åvisanir til greidslu innanlands. . 20... — 604517 23 

Inneign hjá Landsbankanum „2. 0. er 85088 24 

Inneign hjá erlendum bönkum. 2 007 16144 71 

Bankavaxtabrjef Landsbankans: 

1. fl. 1500 kr. ......…+.….…. kr. 1500 00 

4. fl. 5100 — 2 eee eee re 4794 00 

—————— 6294 00 

Starfshús útbúsins 2... 1000 00 

Ýmsir dehitorar . . . . 7 10 45 

Óinnkomnir vextir tilheyrandi í årinu. 2 20 0 756 90 

Peningar i sjodi 2 20 eee eee eee TT 41871 06 

kr. 1173673 32 

Skuldir: 

Innstæðufje á hlaupareikningi . 2... kr. 349929 21 

Innstæðufje Í sparisjóði 2 7 747030 16 

Innstædufje gegn vidtokuskirteinum . . . . 2282 66061 05 

Til jafnadar eignalid 8. 2. 000 756 90 

Flutt til næsta års . 2 0 eee eee eee TT 9896-00 
      

kr. 1173673 32
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Reikningur 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Ísafirði á árinu 1916. 

Innborganir: 

Peningar í sjóði 1. jan. 1916 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán . . . . . . . . kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán. . . . . . — 

c. Handveðslán. 2... — 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjafjel. — 

e. Reikningslán . 2... — 

Víxlar og ávísanir greitt innanlands. 

Víxlar og ávísanir greitt erlendis. 
Vextir innborgaðir: 

a. Af lánum. ... kr. 

(Þar af áfallið fyrir lok 

reikningsársins. . kr, 20722 53 

og tilh næsta ári. . . — 9896.00 

kr. 30618.53) 
b. Af bankavaxtabrjefum . . . . .. — 

c. Af inneign erlendis . . ..... — 

Diskonto . eee en 
Innborganir i reikning Landsbankans 

Innborganir í reikning erlendra banka. 

Innlög á hlaupareikning . . . . . . kr. 

að viðbættum vöxtum . . ..... — 

22175 00 

57670 00 
1905 00 

2315 00 

1572478 81 
  

30618 53 

373 88 

1379 75 

3147 46 

Innlåg i sparisjod. . ....... kr, 

að viðbættum våxtum . . ....…. — 

Innlög gegn viðtökuskírteinum . . . . kr. 

að viðbættum vöxtum . ...... — 

Seld bankavaxtabrjef 

Innheimt fje fyrir aðra 
Ýmsir debitorar . 

Til jafnaðar gjaldlið 15 

Ýmsar tekjur . 

  

956553 68 
26177 72 

59700 00 
122 21 

  

kr. 36284 

1656603 

1727051 

65290 

38372 
35578 

1347127 

793490 

1289848 

982731 

59822 
2820 

134991 

318 

500 
4561 

8175392 

65 

81 

27 
87 

16 
60 
20 

32 

08 

40 

21 
00 

37 
15 

00 
93 

62
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Utborganir: 

Veitt lån: 

> 

b 
c. 

d 

Fasteignaveðslán . 

„ Sjálfskuldarábyrgðarlán. 
Handveðslán. 

. Reikningslán 

kr. 20125 
— 16100 
— 5625 

— 1558839 

Vixlar og ávísanir til greiðslu innanlands. 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis. 

Útborganir í reikning Landsbankans. 

Útborganir í reikning erlendra banka 

Útborganir af hlaupareikningsfje . 

Útborganir af sparisjóðsfje 
Útborganir af fje á viðtökuskírteinum 

Keypt bankavaxtabrjef 
Útborganir af innheimtu fje. 

Utborgaðir vextir: 

a. 

vo
 
p
g
 

Til Landsbankans. 

Til erlendra banka 

Af hlaupareikningsfje 

Af sparisjóðsfje. . 

Af fje å vidtokuskirteinum 

Endurgreiddir vextir o. fl. 

Kostnadur vid rekstur utbusins: 

a. 

b 

c. 

d 

o 

Laun og aukavinna . 
„ Eldiviður, ljós og ræsting . 

Bækur, ritföng og prentun 
.„ Brjefaburður, burðargjald og síma- 

kostnaður. . 

Opinber gjöld og vátrygging.. 

Viðhaldskostnaður húss og áhalda. 

Ýmsir debitorar AÐ 
Útborganir af ýmsum tekjum 

Starfshúsið lækkað í verði um. …… 
Ågodi utbusins færdur Landsbankanum til tekna . 

Peningar í sjóði 31. desember 1916. 

kr. 12335 

— 1501 

— 3147 

— 26177 

— 1942 

— 317 

— 290 

— 33 

— 253 

00 
00 

00 
20 

80 

58 

46 

12 

46 
43 

00 

60 

66 

20 

39 

06 

kr. 1600689 
— 2080428 

— 59132 

— 1674831 

— 658531 
— 971596 

— 850423 
— 17500 
— 1880 

— 138673 

— 45422 

— 7372 

— 367% 
— 105 

— 500 

— 26065 
. 41871 06 

kr. 81 75392 62 

20 

52 
39 

87 

36 

36 

00 
00 

86 

45 

91 

50 
60 

00 
83 
06 

62 
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Athugasemdir og skýringar. 
Fasteignaveðslán : 

1. jan. 1916 var tala þessara lána 

Á árinu voru veitt lán að tölu 

en að fullu greidd FR 

Tala lána var þannig í árslok 1916 

Sjálfskuldarábyrgðarlán: 

1. jan. 1916 var tala þessara lána 
Á árinu voru veitt lán að tölu 

en að fullu greidd (og töpuð) 

Tala lánanna var þannig í árslok 1916 

Handveðslán: 

1. jan. 1916 var tala þessara lána 

Á árinu voru veitt lán að tölu 

en að fullu greidd FR 

Tala lánanna var þannig í árslok 1916 

Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga o. fl.: 

1. jan. 1916 var tala þessara lána . 

Á árinu voru veitt lán að tölu 

en að fullu greidd BR 

Tala lánanna var þannig í árslok 1916 

Reikningslán: 

1. jan. 1916 var tala þessara lána 
Á árinu voru veitt lán að tölu 

en að fullu greidd 

Í árslok var tala þeirra . 

Víælar: 

1. jan. 1916 átti bankinn víxla að tölu 

Á árinu voru keyptir víxlar að tölu 

en innleystir víxlar. . 2... 2... 

1 árslok voru þannig óinnleystir víxlar að tölu 

122 

„ 29 

samtals 151 

19 

1262 

108 

1370 

237 

  
  

samtals 

33 

samtals 36 

samtals 37 

27 

samtals 147 

15 
  

1404 

4987 

samtals 6391 

AÐ 4894 

. . . . . 

  

132 

1133 

23 

34 

132 

1497
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Hlaupareikningur: 
Í árslok 1916 var tala innieigenda í hlaupareikningi. 

Sparisjóður: 
Í árslok 1916 var tala innieigenda í sparisjóði . 

Innlög gegn viðtökuskirteinum ; 

voru í árslok 1916 að tölu 

Verðbrjef : 
a. Konungleg ríkiss.uldabrjef að nafnv. kr.  572800 00 

hafa verið lækkuð í verði um . 

b. Önnur útlend verdbrjef ad nafnverdi — 215000 00 

hafa verid hækkud i verdi um samtals 
c. Innlend verðbrjef að nafnverði. . . — 262700 00 

hafa verið hækkuð í verði um. 

Trygging fyrir veðdeildinni hafði bankinn sett í árslok í 

kgl. ríkisskuldabrjefum og bankavaxtabrjefum samtals. 

Að öðru leyti leggur landssjóður tryggingarfjeð fram sam- 

kvæmt lögum nr. 1, 12. janúar 1900, og lögum nr. 21, 

júlí 1911. 

Reikningur 

294 

13289 

381 

55848 00 

27092 50 

2627 00 

633.00 U J 

yfir innborganir og útborganir 1. flokks Landsbankans á árinu 19!6. 

Innborganir: 

Inneign hjá bankanum 1. janúar 1916. 

Borgað af lánum. 
Vextir af lánum. . . 

Tekjur til varasjóðs og stjórnarkostnaður: 

a. fg af lánum. . . 2. 2. 2... Kr. 9864 50 
Ð. Dráttarvextir . . . 0 rr 1440 22 

c Vextir af inneign hjá bankanum 08 mm 7108 03 

kr. 

1 25 

3 03 

2715 47 

18412 75 

522262 50 

1917 

150
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Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabrjef kr. 92100 00 
Vextir af bankavaxtabrjefum — 56030 62 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður . . kr. 4000 00 
b. Annar kostnaður „ . 2... — 278 02 

———-- — 4278 02 
Inneign hjá bankanum 31. desember 1916 — 369833 86 

Efnahagsreikningur 

1. flokks veðdeildar Landsbankans 31. des. 

Eignir! 

Skuldabrjef fyrir lánum . 

Ógol dnir vextir og varasjóðstekjur : 

a. Fallið í gjalddaga . . . . . . . kr. 3887 

b. Ekki fallið í gjalddaga . . . . . — 13595 

Inneign hjá bankanum 

Skuldir: 

Bankavaxtabrjef í umferð 

“ Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum: 

a. Fallnir í gjalddaga . . . . . . . kr. 4349 

b. Ekki fallnir í gjalddaga . . . . . — 27841 

    

kr. 522262 50 

1916. 

kr. 1005461 20 

— 17483 12 

— … 369853 86 

Kr. 1392798 18 

kr. 1237400 00 

———— — 32190 75 

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði : 
a. Ógoldnir vextir og arasjóðstekjur 

sbr. eignalið 2 . . ... „kr. 17483 

b. Inmborgaðar varasjóðstekjur . es rr 105724 

25 
50 

12 

31 
— 123207 48 

Kr. 1392798 18
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Keikningur 

yfir innborganir og útborganir 2. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1916. 

te
 
Co
 
EÐ
 h
t 

þa
 

Innborganir: 

Inneign hjá bankanum 1. jan. 1916... 0.00.00.00. kr. 

Borgað af lánum see eee ere er rr TT 

Vextir af lånum …… 7 

Tekjur til varasjóðs og stjórnarkostnaðar 

a. að af lánum . 000 kr. 10955 13 

B. Dráttarvextir . .. 0 2115 17 

c. Vextir af inneign hjá bankanum 08 or 5880 52 

d. Tekjur af fasteign deildarinnar  . . — 136 00 

kr. 

Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabrjöf CL eee rer et kr. 

Vextir af bankavaxtabrjefum 2 2 2 eee TT 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður  . . kr. 2500 00 

b. Kostnaður við fasteign deildarinnar . — 32 00 

c. Tap við sölu sömu fasteignar . . . — 1369 79 

d. Annar kostnaður 2 0. 0. 0 4 349 33 

Inneign hjá bankanum ðl. des. 1916 . 0... 7 

kr. 

Efnahagsreikningur 

a. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1916. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum . . kr. 

Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur : 

a. Fallið í gjalddaga . 2. 002 8 0 kr. 6116 15 

b. Ekki fallið í gjalddaga 2... — 24424 83 

Inneign hjá bankanum 2 0. TT 

Kr. 

284461 

146180 
98596 

19086 

548325 

99300 
99896 

4251 

344878 

548325 

1958871 

30540 

344878 

2334290 

19 
91 

57 

82 

49 

00 
26 

12 
11 

49 

12 

98 
11 

1917 
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150 . Skuldir: 

1. Bankavaxtabrjef i umferð ......... kr. 2200600 00 
2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

a. Fallnir í gjalddaga . . . . . .. kr. 1818 00 
b. Ekki fallnir í gjalddaga . . ... — 49513 50 

—— 51331 50 
3. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði : 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur 
sbr. eignalið 2 ........ Kr. 30540 98 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur. . , , — 51818 33 
orr... 82359 31 

kr. 2334290 81 

Reikningur 
yfir innborganir og útborganir 3. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1916. 

Innborganir: 

  

1. Inneign hjá bankanum 1. janúar 1916. . . . . „ kr, 220316 90 
2, Borgad af lånum. 2 54 rr 108640 22 
3. Vextir af lånum . . . eee eee rr 119052 61 

4, ór til varasjóðs og stjórnarkostnaðar: 
a. 2, af lånum. . . ...... kr. 13228 02 
b Dråttarvextir . . . 0 2362 85 

. Vextir af inneign hjá bankanum 0 — 3342 04 
— — — 18932 91 

kr. 466942 64 

Utbor ganir: 

1. Innieyst bankavaxtabrjef. . ..,.. „kr. 82600 00 2. Vextir af bankavaxtabrjöfum . ...... 08 mm 121855 25 
3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður . . kr. 2000 00 
b Annar kostnaður . „0... 256 32 

—..2 2256 32 4. Inneign hjá bankanum 31. desember 1916 . 0... — 260231 07 

kr.  466942 64
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3. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1916. 

  

  

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum . .. se eee 4.» kr. 2477276 33 
2. Ogoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga. . . . . . . . kr. 9783 10 

b. Ekki fallið í gjalddaga. . . . . . — 30878 75 
——— — — 40661 85 

3. Inneign hjá bankanum „2... 0... —  260281 OT 

kr. 2778169 25 

Skuldir: 

1. Bankavaxtabrjef í umferð. . . . . . „2 0. 0. 0. 0. kr. 2660200 00 
2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum: 

a. Fallnir í gjalddaga . . . . . . . kr. 414 00 

b. Ekki fallnir í gjalddaga . . . . . — 59854 50 
—— -— 60268 50 

3. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði: 

a. Ógoldnir vextir og  varasjóðstekjur 

sbr. eignalið 2. . .. kr. 40661 85 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur eee rr 17038 90 
———— A. 57700 75 

kr. 2778169 25 

Keikningur 

yfir innborganir og útborganir 4. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1916. 

Innborganir: 

  

1. Inneign hjá bankanum 1. jan. 1916 . . . ...... kr. 1399 24 

2. Útgefin bankavaxtabrjéf . . . . . . . 2... . 2. — 158600 00 
3. Borgað af lánum. . 2. rr 25340 69 

4, Vextir; 

a. Af lánum. .. AÐ . . kr, 28019 74 

b, Af útgefnum bankavaxtabrjefum 54 2250 40 
mm — 30270 14 

Flyt kr. 221610 07
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Fluttar kr. 221610 07 
Tekjur til varasjóðs og stjornarkostnadar : 

  

  

    

      

a. 0 af lánum. . . . 2. 2... kr. 3113 43 

b. Dráttarvextir . 2... — 1113 78 

c. 19/, lántökugjald . . 2... — 1586 00 
d. Eigendaskiftagjald. . . .. 2 mr 58 16 

e. Vextir af inneign hjå bankanum 0 orm 207 24 

— — 6078 61 
Tillag landssjóðs . 0... rr 5000 00 

kr. 232688 68 

Utborganir: 

Veitt lán. . .. eee eee... kr. 158600 00 
Innleyst bankavaxtabrjef . eee ere 12000 00 
Vextir af bankavaxtabrjefum . . ... 5.800 20052 00 
Varasjodskostnadur: 

a. Skrifstofu og stjórnarkostnaður . . . kr. 2500 00 

b. Endurskoðunarlaun . ......— 600 00 
c. Annar kostnadur . .......— 21 52 

— — 3121 52 
Inneign hjá bankanum 31. desember 1916 . .....— 38915 16 

kr. 232688 68 

Efnahagsreikningur 

4. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1916. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum . .. eee. +» kr. 558006 36 
. Ogoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga. . . . . . . . kr. 674 59 
b. Ekki fallið í gjalddaga. . . . . . — 6246 09 

——————A. 6920 68 
Inneign hjá bankanum. „ . 0. 38915 16 

  

kr. 603842 20
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Skuldir: 

1. Bankavaxtabrjef í umferð AÐ 

2. (Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum: 

a. Fallnir í gjalddaga . . . . . . . kr. 162 00 

b. Ekki fallnir í gjalddaga . . . . . — 12921 75 

3. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varas sjóði: 

a. Ógoldnir vextir og  varasjóðstekjur 

sbr. eignalið 2. . . . „kr. 6920 68 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur oe se re 9537 77 

Landsbankinn í Reykjavík. 

Stjórn Landsbankans. 

kr. 574300 00 

13083 75 

16458 45 
  

603842 20 

Jón Gunnarsson. Magnús Sigurðsson. Eiríkur Briem. Benedikt Sveinsson. 

Framanritaða reikninga veðdeildar Landsbankans höfum við endurskoðað 

og borið saman við bækurnar og ekkert fundið við þá að athuga. 

Jakob Möller. Eggert Briem. 
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21. 

29. 
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Skrá 

um ættarnöfn, er upp hafa verið tekin á árinu 1917. 

Ættarnafstaki 

Sigurður Þ. Johnson, barnaskólastj., Mýrarhúsum, Seltjarnarnesi 
Trausti Árnason, fiskimats smaður, Akureyri , .. . 
Geir og Sigurður Haukdal, synir Sigurðar rådunauts Sigurðs- 
sonar Í Reykjavík. . . . 
Páll Dalmar Sigurjónsson, vátryggingarumboðsmaður, Siglufirði 
Jón Jonson, docent, Reykjavik . 0... 
Niðjar Björns A Blöndal, sýslumanns í Húnavatnssýslu 
Benedikt Gröndal Þorvaldsson, cand phil., Reykjavík. 
Benedikt Gröndal Þórðarson, stud. art., Hafnarfirði. 
Jens Gunnar Indriðason, stud. art., Reykjavík a 
Jón málari, Jónas verksmiðjustjóri, Margrjet og Vilhjálmur 
verslunarm., börn Þórarins Jónassonar, öll til heimilis á Akure eyri 
Elías Hólm Fim Isson, ve orslunarmadur, Reykjavik ..... 
Pjetur Valdimarsson Snæland, sölustjóri í Hafnarfirði 
Gunnlaugur Jónsson, vjelstjóri Reykjavík 

  

Kjartan Gnðjón Tómasson, vjelstjóri frá Ísafirði . 2. 
Valdimar Jóhannsson, skraddarasveinn, reykjavík . . . 3 

Niðjar Gríms heitins Laxdal, bókbindar: a, Akureyri. . . 
Niðjar Ólafs stiptamtmanns Stefánssonar . 
Niðjar Þórarins sýslumanns Jónssonar, frå á Grund i Eyjafirdi . 
Böðvar Jónsson, yfirrjettarmálafluinin naður, Akureyri 
Guðmundur Guðmundsson, cand, phil, Akureyri. . . . .. 
Þorvaldur Jónsson, bankaritari, Al kureyri 
Jóhann Ragúelsson, kaupmaður, Akureyri, og fósturdóttir hans 
Olga Margrjet Þórðardóttir . . FFA 
Sigurður Einarsson, dýralæknir, Akure; ri . 
Sigurður P. Klemensson, formaður, Kurfi, Vindhælishreppi 

      

   

  

Aug. Flygenring, kaupmaður, Haf arfirði FER 
Guðmundur Árnason, stud. art., Stórulág, Bjarnanesprestakalli 
Magnús Þ. S. Blöndahl, fr mkvæmdaratjóri, Reykjavík 
Jón Jónsson, Brunnum, Kálfafellsprestakalli „00. 
Björn Benediktsson, Flankastöðum, Vindhælishreppi, og sonur 
hans Ari Leo... FNF 
Óskar Borgþórsson, stúdent „ Reykjavík 2. 8 0 18) 

Ættarnafnið: 

Heiðdal 

Reykdal 

Haukdal 

Dalmar 

Aðils 

Blöndal 

Gröndal 

Gröndal 

Viðar 

Þór 

Hólm 

Snæland 

Fossberg 

Örvar 

Álfstein 
Laxdal 

Stephensen 

Thorarensen 

Bjarkan 

Vestmar 

Vestmann 

Ragúels 

Hliðar 

Íshólm 

Flygenring 
Skapta 

Blöndahl 

Brunnan 

Fossdal 

Borg.
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Samkvæmt lögum nr. 49, 13. nóv. 1903, um verslanaskrár, firmu og pró- 
kúruumboð, hafa eftirgreindar tilkynningar verið auglýstar 1917. 

1. Reykjavik. 

í 1. Trjesmiðirnir Júlíus Sveinsson Ingólfsstræti 6 og Ólafur Jónsson Laugaveg 

24, báðir til heimilis í Reykjavík, tilkynna til firmaskrárinnar, að þeir reki 
í fjelagi með ótakmarkaðri ábyrgð, verslun og vinnustofu í Reykjavík undir 

firmanafninu Júlíus og Ólafur. Báðir eigendur hafa hvor um sig rjett til að 
rita firmað. 

Júlíus Sveinsson ritar firmað þannig: 
Júlíus og Ólafur. 

Júlíus Sveinsson. 

Ólafur Jónsson ritar firmað þannig: 

Júlíus og Ólafur. 
Ólafur Jónsson. 

  

2. Kaupmaður G. KEiríkss tilkynnir, að prókúruuimboð Daniels Halldórssonar sj 

afturkallað frá 1. nóv. 1916, að telja. 

3. Formaður hlutafjelagsins >Sjávarborg< hjer í bænum, er skrásett var 1. okt. 

1909, tilkynnir, að fjelag þetta hafi verið leyst upp 22. nóv. 1916. 

4. Hjermeð tilkynnist til firmaskrárinnar, að prókúruumboð herra Carls Finsen 

afturkallast. 
Reykjavík, 29. des. 1916. 

Trolle & Rothe. 

5. Hjermed tilkynnist til firmaskrårinnar, ad prokuruumbod herra Carls Finsen 

afturkallast. 

Reykjavik, 29. des. 1916. 
Carl Trolle. 

6. Jóhann Ólafsson og Sigfús Blöndahl, kaupmenn í Reykjavík, reka umboðs- 
og heildsöluverslun í Reykjavik, sem fullábyrgisfjelagar með firma: 

Jóhann Ólafsson % Co. 

Jóhann Ólafsson ritar firmað þannig: 
Jóh. Ólafsson ét Co. 

Sigfús Blöndahl ritar firmað þannig: 
Jóh. Ólafsson & Co. 

Reykjavík, 5. jan. 1917. 

Jóhann Ólafsson. Sigfús Blöndahl.



1917 

152 7. 

10. 

398 

Hjermeð tilkynnist til firmaskrárinnar, að vjer höfum gefið herra Valdemar 
Hansen í Reykjavík prókúruumboð fyrir firma vort. 

Reykjavík, 10. janúar 1917. 

Trolle & Rothe. 

Prókúruhafinn ritar firmað þannig: 

pr. p. Carl Trolle. 

Vald. Hansen. 

Hjermeð tilkynnist til firmaskrárinnar, að jeg hefi gefið herra Valdemar 

Hansen í Reykjavík prókúruumboð fyrir firma mitt. 

Reykjavík, 10. janúar 1917. 

Carl Trolle. 
Prókúruhafinn ritar firmað þannig: 

pr. p. Carl Trolle. 

Vald. Hansen. 

Hlutafjelagið >Nýja Bíoc starfrækir kvikmyndasýningar í Reykjavík og á 
öðrum stöðum á Íslandi ef til kemur, með takmarkaðri ábyrgð. Lög fjelags- 

ins eru dagsett 12. aprii 1912. Lögheimili fjelagsins er í Reykjavík. Í stjórn 
fjelagsins eru: Lárus Fjeldsted lögfræðingur í Reykjavík formaður, Bjarni 

Jónsson snikkari í Reykjavík og Carl Sæmundsen kaupmaður í Kaupmanna- 
höfn meðstjórnendar, hinn fyrnefndi er um leið framkvæmdarstjóri fjelagsins 

og prókúruhafi. Varamaður í stjórninni er: Guðmundur Jensson verslunar- 

maður í Reykjavík. Tveir úr stjórninni rita firmað. Hlutafjeð er 24000 kr., 

er skiftist í 48 hluti, hver að upphæð kr. 500,00 og hljóða á nafn. Hlutafjeð 

er alt greitt. Tilkynningar til fjelagsmanna gerast með ábyrgðarbrjefi. 

Reykjavík, 20. janúar 1917. 

H.f. Nýja Bið. 
Bjarni Jónsson. Lárus Fjeldsted. 

Prókúrahafi ritar firmað þannig: 
Bjarni Jónsson. 

Undirritaður Egill Jacobsen kaup:naður, til heimilis í Pósthússtræti 2 Reykja- 

vík, rekur vefnaðarvöruverslun hjer í bænum undir firmanafninu >Egill 
Jacobsenc með útibúum í Hafnarfirði og í Vestmannaeyjum. 

Prókúruhafi firmans er ungfrú Guðrún Þorkelsdóttir. 

Egill Jacobsen ritar firmað þannig: 

Egill Jacobsen. 

Guðrún Þorkelsdóttir ritar firmað þannig: 

p. p. Egill Jacobsen. 

Guðrún Þorkelsdóttir.
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Jeg undirritaður Ludvig Andersen klæðskeri í Reykjavík veiti hjermeð herra 152 
O. J. Lauth prókúruumboð fyrir klæðaverslun mína. 

O. J. Lauth skrifar firmað þannig: 

p. p. Ludvig Andersen. 

O. J. Lauth. 

Reykjavík, 22. janúar 1917. 

Jeg undirskrifaður Páll H. Gislason, kaupmaður í Reykjavík tilkynni hjer- 

með til verslunarskrárinnar í Reykjavík, að jeg hefi veitt herra verslunar- 

manni Þorleifi Jónssyni prókúruumboð fyrir verslun mína í Reykjavík. 
Prókúruhafinn ritar firmað þannig: 

p. p. verslun Páls H Gíslasonar. 

Þorleifur Jónsson. 

Reykjavík, 19. janúar 1917. 
Páll H. Gislason. 

Hjermeð tilkynnist til firmaskrárinnar, að vjer höfum gefið herra Valdemar 
Hansen í Reykjavik prókúruumboð fyrir firma vort. 

Reykjavík, 10. janúar 1917. 

Trolle & Rothe. 

Prókúruhafinn ritar firmað þannig: 

pr. p. Trolle & Rothe. 
Vald. Hansen. 

Undirritaður Þorsteinn J. Sigurðsson, kaupmaður hjer í bænum tilkynnir 

hjermeð til firmaskrárinnar í Reykjavík, að hann rekur verslun hjer í bæn- 

um undir firmanafninu sLitla búðin< og ritar hann firmað þannig: 

Litla búðin 

Þorsteinn J. Sigurðsson. 
Reykjavik, 30. janúar 1917. 

Þorsteinn J. Sigurðsson. 

Hjermeð tilkynnist til firmaskrárinnar, að sú breyting hefir orðið á stjórn 
Fiskiveiðahlutafjelagsins „Ísland“ í Reykjavík, að úr stjórninni hefir gengið 
Pjetur kaupm. Jónsson í Reykjavík, en í stað hans er kosinn Þorsteinn skip- 

stjóri Þorsteinsson í Reykjavík. 

Reykjavík, 5 febrúar 1917. 

Pr. pr. Fiskiveiðahlutafjelagið >Ísland< 

Jes Zimsen.
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Jeg undirritadur G. Eiríkss, heildsali í Reykjavík, tilkynni hjermeð til firma- 
skrárinnar, að hr. Björn Ólafsson hefir prókúruumboð fyrir verslun mína og 
ritar hann firmað þannig: 

p. p. G. Eiríkss, 
Björn Ólafsson. 

Reykjavík, 15. febrúar 1917. 

G. Eiríkss. 

„ Sigurjón Ólafsson skipstjóri, Lindargötu 25, Ólafur G. Eyjólsson kaupm. 
Hverfisgötu 18, Ólafur J. Hvanndal Lindargötu 1 B, og Sigurður Sigfússon 
sjómaður, tilkynna til firmaskrárinnar, að þeir, með ótakmarkaðri ábyrgð, 
reki fiskiveiðar og siglingu undir firmanafninu: >Sameignarfjelagið Úlfar, 
með mótorbát, er þeir nú hafa í smíðum og Úlfur heitir. Framkvæmdarstjóri 
er Ólafur G Eyjólfsson og hefir hann prókúruumboð fyrir fjelagið og ritar 
hann firmað þannig: 

P. p. >Sameignarfjelagið Úlfarc 
Ó. G. Eyjólfsson. 

>Sameignarfjelagið Úlfar. 
Sigurjón Ólafsson, 

, (formaður). 
Ó. G. Eyjólfsson. Ólafur J. Hvanndal, 

(meðstjórnendur). 

Hlutafjelagið >Nýja Bíóc starfrækir kvikmyndasýningar í Reykjavík og á 
öðrum stöðum á Íslandi ef til kemur, með takmarkaðri ábyrgð. 

Lög fjelagsins eru dagsett 12. april 1912. — Lögheimili fjelagsins er í 
Reykjavík. Í stjórn fjelagsins eru: Lárus Fjeldsted lögfræðingur í Reykja- 
vík, formaður, Bjarni Jónsson snikkari í Reykjavík og Carl Sæmundsen 
kaupmaður í Kaupmannahöfn meðstjórnendur, hinn fyrnefndi er um leið 
framkvæmdarstjóri fjelagsins og prókúruhafi. Varamaður í stjórninni er: 
Guðmundur Jensson verslunarmaður í Reykjavík. Tveir úr stjórninni rita 
firmað. Hlutafjeð er 24000 kr, er skiftist í 48 hluti, hver að upphæð kr. 
500,00 og hljóða á nafn. Hlutafjeð er alt greitt. Tilkynningar til fjelags- 
manna gerast með ábyrgðarbrjefi. 

Reykjavík, 20. janúar 1917. 
>H.f. Nýja Bióe. 

Bjarni Jónsson. Lárus Fjeldsted. 
Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

Pr. pr. sh.f. Nýja Bið< 
Bjarni Jónsson.
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Vjer undirritaðir einustu eigendur verslunarinnar >Jón Hjartarson ér Co e, 

1917 

152 
sbr. tilkynning til firmaskrárinnar 17. apríl 1915, tilkynnum hjermeð, að Jón -. 

Hjartarson er einn orðinn eigandi verslunarinnar, sem hann framvegis rekur 

undir sama firmanafni og fullnægir Jón Hjartarson einn öllum skuldbinding- 

um firmans. 
Reykjavík, 7 febrúar 1917. 

Jón Guðmundsson. Sveinn M Hjartarson. Jón Hjartarson. 

Á aðalfundi h.f. Fjelagsbókbandið, sem haldinn var 18. f. m., gekk hr. Þor- 
leifur Gunnarsson úr stjórn fjelagsins, og er stjórnin nú skipuð þannig: 

Formaður Ingvar Þorsteinsson, gjaldkeri Björn Bogason, ritari Lúðvíg 

Jakobsson, til vara Runólfur Guðjónsson. 
pr. h.f. Fjelagsbókbandið 

Ingvar Þorsteinsson. Björn Bogason. Lúðvíg Jakobsson. 

Jeg undirritaður eigandi firmans klæðaverslunar H. Andersen á Sön í Reykja- 

vík gef hjermeð hr. klæðskera Vigfúsi Guðbrandssyni prókúruumboð fyrir 

firmað klæðaverslunina H. An“crsen £ Sön og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Klæðaverslun H. Andersen á Sön. 

Vigf. Guðbrandsson. 

Reykjavik, 7. mars 1917. 

Helga Bjarnason. 

Hjermeð auglýsist, að frá í dag og þar til öðruvísi verður ákveðið, hefir 

herra bæjarfulltrúi Þorvarður Þorvarðsson prókúruumboð fyrir Clementz á 

Co. h.f. og ritar hann firmað þannig: 
Pr. pr. Clementz á Co h.f. 

Þorvarður Þorvarðsson. 

Reykjavik, 5 maí 1917. 

Clementz ér Co. h.f. 

Þorkell Þ. Clementz. 

. Jeg undirrituð Hansína Fr. Hansdóttir, eigandi verslunarinnar >Von< hjer i 

bænum, tilkynni hjermed til firmaskrår kaupstadarins, ad jeg hefi veitt herra 

kaupmanni Snorra Johannssyni hjer i bænum pråkuruumbod fyrir ofannefnda 

verslun mina. 
Reykjavik, 2 mai 1917. 

Hansina Fr. Hansdottir. 

Undir firma >Fatabúðin< rekur Guðríður Árnadóttir verslun hjer í bænum 

með allskonar tilbúin fatnað, og með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Hún ritar firmað þannig: 
sFatabúðin<. 

Guðríður Árnadóttir.
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152 25. Jeg undirrituð Hansína Fr. Hansdóttir, eigandi verslunarinnar > Vonc hjer í 
bænum, tilkynni hjermeð til firmaskrár kaupstaðarins, að prókúruumboð 
Hallgríms Tómassonar fyrir tjeða verslun er fallið úr gildi frá þessum degi 
að telja. 

Reykjavík, 2. maí 1917. 

Hansína Fr. Hansdóttir. 

26. Undir firma hf. Mótorverkstæðið >Dvergur<, er rekin viðgerð á mótorum og 
annað það, er að járnsmíði, lýtur í Reykjavík af hlutafjelagi með lögum 
dags. 22. maí 1917. Í stjórn fjelagsins eru 3 menn og eru þeir Jóhannes 
Magnússon verslunarmaður formaður, Guðjón Ólafsson seglasaumari og 
Einar Pjetursson verslunarmaður meðstjórnendur. — Hlutafjeð er 15 þúsund 
krónur, skift í 25 kr., 100 kr. og 500 kr. hluti. Hlutabrjefin hljóða á nafn. 
Hlutafjeð er að fullu greitt 

Formaður og annarhvor hinna úr stjórninni rita firmað. Prókúru hefir 
Einar Pjetursson verslunarmaður. 

Stjórnin ritar firmað þannig: 

H.f. Mótorverkstæðið s„Dvergur<. 
Jóh. Magnússon. Guðjón Ólafsson. 

Eða: 

Jóhannes Magnússon. Einar Pjetursson. 
Prókúruhafinn ritar firmað þannig: 

p. p. h.f. Mótorverkstæðið >Dvergure. 
Einar Pjetursson. 

Reykjavík, 25. maí 1917. 

Jóh. Magnússon. Guðjón Ólafsson. Einar Pjetursson. 

21. Stjórn hf. fiskiveiðafjelagsins >Hákon jarlc í Reykjavík tilkynnir til firma- 
skrárinnar, að sú breyting varð á stjórn fjelagsins á aðalfundi þess, sem 
haldinn var 26. maí þ. á, að yfirrjettarprókúrator Oddur Gíslason var kos- 
inn meðstjórnandi í stoð konsúls Olgeirs Friðgeirssonar, er dreginn var út 
samkvæmt lögum fjelagsins 

Carl Proppé og Oddur Gíslason rita firmað þannig: 
C. Proppé. Oddur Gíslason. 

Þorsteinn Jónsson og Oddur Gíslason rita firmað þannig: 

Oddur Gíslason. Þorsteinn Jónsson. 
Reykjavík, 8. júní 1917. 

C. Proppé. Oddur Gíslason. Þorst. Jónsson. 

28. Á stjórn Niðursuðu- og pjáturverksmiðjuhlutafjelagsins Ísland, hefir sú breyt- 
ing orðið, að P. M. Bjarnason hefir gengið úr stjórninni, en í hans stað tek-
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ið sæti í henni Guðmundur Kr. Guðmundsson kaupmaður ásamt Tómasi Jóns- 

syni kaupmanni. Skrifa þeir firmað eftirleiðis þannig: 

Niðursuðu- og pjáturverksmiðjuhlutafjelagið Ísland. 

Tómas Jónsson Guðm. Guðmundsson 

Þetta tilkynnist hjermeð til firmaskrárinnar. 
Reykjavík, 8. maí 1917. 

Niðursuðu- og pjáturverksmiðjuhlutafjelagið Ísland. 

Tómas Jónsson. Guðm. Kr. Guðmundsson. Pjetur M. Bjarnason. 

  

    

    

   

    

Íshús- og fiskiveiðahlutafjelagið >Herðubreið< rekur íshús í Reykjavík og 

fiski- og sildveiðar. Lög felagsins eru da 8. 1. april 1916 og er hlutafjeð kr. 

70,000,00 skift í 70 hluti, u i itabrjefin hljóða á nafn. 

Stjórn fjelagsins skipa þrir iður og tveir meðstjórnendur og 

geta tveir úr stjórninni skuldbunc og veðsett eignir þess Núver- 

andi stjórn er formaður n I aaður hjer í bænum, með- 
stjórnendur Carl Proppé kaupmaður og Carl Ólsen kaupmaður, báðir hjergí 
bænum. Birtingar til fjelagsmanna skulu gjörðar skriflega eða með sím- 

skeytum, en ekki með auglýsingum í opinberum blöðum. 

Stjórnin ritar firmað þannig: 

H.f. Herðubreið. 

Þórður Bjarnason GG. Proppé 

      

   

  

mn 
Stjórn fiskiveiðahlutafjelagsins >Ægir< tilkyn 
fiskiveiðar, þar á meðal sildveiðar, anna: 

afurðum og annan atvinnurekstur, seim sic 

fjelagsins eru samþykt 13. júní 

Magnús Blöndahl formaður og m 

Magnússon. Undirskrift formanns 
fyrir fjelagið Útgerðarstjóri 

þúsund krónur, er skiftist 

Hlutabrjefin hljóða á nafn ! 
iugablaðið og eitt eða tvö önnur blöð 
nema stjórnin ákveði annað um boðun 

Sigurjón Ólafsson skipstjóri, Sigurður. 

son, Skipstjóri 

  

ir hjermeð að fjelagið reki 

rerkun, kaup og sölu á fiski og fiski- 

ur ibandi við fiskiveiðar. Lög 

  

    
   

     

  

     

      

     

öi Gottsveinsson og Páll 

tjórnanda er skuld bi, dandi 

Elutafje fjelagsins er 90 

jaraf innborgað 85000 krónur. 

gsmanna skal setja í Lögbirt- 

  

1 
m talin eru víðlesnust, 

Varamenn í stjórn eru: 

smiður og Magnús Sveins- 

  

un
 

er
 

O
 i #2
 

  

Reykjavík, 31. maí 

H.f. Fiskiveiðahiutafjela 

Magnús Blöndahl! | 

Sigurjón Olaf 

(í fjarveru Indr. Gottsveinssonar). 

26 maí 1917. — — Stjórn skipa: 
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31. Jeg undirritaður Páll Ólafsson kaupmaður tilkynni hjermeð til firmaskrár- 
innar í Reykjavík, að jeg rek brauðgerðarhús hjer í bænum undir firma- 
nafninu; „Heildsölubrauðgerðin< og rita jeg firmað þannig: 

Heildsölubrauðgerðin. 

Páll Ólafsson. 

Reykjavík, 18. júní 1917. 

Páll Ólafsson. 

32. Jeg undirrituð, sem fengið hefi leyfi til þess að sitja í óskiftu búi eftir mann 

minn Geir sál. /oöga kaupm, rek eftirleiðis verslun hans undir firmanafninu: 

„Verslun G. Zoögae. 

Prókúruumboð hafa sonur minn Geir Zoöga og bróðir minn Sigurjón Jónsson. 
Skrifa þeir firmað þannig: 

Hinn fyrnefndi: 

p. p Verslun G. Zoéga 

Geir /oðga. 
Hinn síðarnefndi: 

p. p. Verslun G. Zoðga 

Sigurjón Jónsson. 

Reykjavík, 9. júní 1917. 

Helga Zoöga. 

33. Undirritaðar reka verslun og kvenfatasaumastofu undir firmanafninu >Alfas. 

Ótakmörkuð ábyrgð. Til þess að skuldbinda firmað þarf undirskrift tveggja 
okkar og munum við rita firmað þannig: 

Verslunin >Alfac 
Rósa Jónsdóttir. 

Vilborg Vilhjálmsdóttir. 

eða: Verslunin » Alfa« 
Vilborg Vilhjálmsdóttir 

Guðný Vilhjálmsdóttir. 

eða: Verslunin >Alfac 
Guðný Vilhjálmsdóttir 

Rósa Jónsdóttir. 

Reykjavík, 16. júní 1917. 
Guðný Vilhjálmsdóttir, 

Hverfisgötu 37. 

Rósa Jónsdóttir, Vilborg Vilhjálmsdóttir, 
Ingólfsstræti 21. Hverfisgåtu 37.
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34. Við undirritaðir, jeg Björn Sveinsson kaupmaður Spítalastig 4, og jeg Sigurð- 152 

ur Skúlason verslunarmaður Grundarstíg 4, báðir hjer í bænum, rekum 

verslun hjer með firmanafninu: >Breiðablikc með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Firmað ritar hvor um sig þannig: 
Breiðablik 

Björn Sveinsson. 

Breiðablik 

Sigurður Skúlason. 

Reykjavík, 4. sept. 1917. 

Björn Sveinsson. Sigurður Skúlason. 

35. Ólafur Johnson konsúll, Arent Claessen kaupmaður, báðir í Reykjavík, og 

Jón Björnsson frá Svarfhóli, kaupmaður í Borgarnesi, tilkynna að blutafje- 

lagið fiskiveiðafjelagið >Dröfn< reki útgerð mótorbáta til fiskiveiða og at- 

vinnugreina, sem standa í sambandi við fiskiveiðar og útgerð. Lög fjelags- 

ins eru dagsett 25. júní 1916. Í stjórn fjelagsins eru: Formaður Ólafur 

Johnson konsúll, meðstjórnendur Arent Claessen kaupmaður og Jón Björns- 

son frá Svarfhóli kaupmaður, varamaður Jón Björnsson frá Bæ, kaupmaður. 

Formaður og annar meðstjórnandi geta skuldbundið firmað. — Höfuðstóll- 

inn er 50000,00 krónur, þar af innborgað kr. 46000,00, afgangurinn greiðist 

þegar krafist er. Hlutabrjefin hljóða á nafn og er hvert þeirra 1000,00 krónur. 

Reykjavík, 5. september 1917. 

Í stjórn hlutafjelagsins fiskiveiðafjelagsins >Dröfne. 

Ól Johnson. A. Claessen. Jón Björnsson. 

36. Jeg undirrituð Hansína Fr. Hansdóttir í Reykjavík tilkynni hjermeð til firma- 

skrárinnar í Reykjavík, að jeg er hætt að reka hjer verslun undir firma- 

nafninu > Von. 

Reykjavik, 18. sept. 1917. 

Hansína Fr. Hansdóttir. 

37. Jeg undirritaður Hallgrimur Tómasson kaupmaður í Reykjavík tilkynni hjer- 

með til firmaskrárinnar í Reykjavík, að jeg rek verslun hjer í bænum undir 

firmanafninu »Von«. 

Firmað rita jeg einn þannig: 
Verslunin > Von. 

Hallgr. Tómasson. 

38. Undirritaðir Theodór Magnússon, Hverfisgötu 62, og Siggeir Einarsson, Njáls- 

götu 39 B., tilkynnum hjermeð til firmaskrárinnar í Reykjavík, að við rekum
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40. 

41. 

42. 

43. 

  

brauðgerðarhús á Frakkas I£ hjer í bæ undir firmanafninu: Theodór 
Siggeir, með ótakmar! i 

Firmad ritar hvor um 

      

Prókúruumboð það, sem herra Bi 

afturkallast hjermeð. 

  

Ölafssonnr<, 25. sept. þ. á., voru þessir 
2 ; Stefánsson framkvæmdarstjóri formað- 

ur, Halldór Kr. Þorstei 

málaflutningsmaður. 

Stjórnin ritar firmað 

  

Elías Stefánsson Ha 

  

Björgúlfur Stefánsson verslunarmaður og Teódór V. Bjarnar verslunarmaður, 
báðir hjer í bænum, reka skóverslun „hier í bænum undir firmanafninu: >B. 
Stefánsson á Bjarnar<, með ótakmarkaðri ábyrgð 

Hvor um sig rita firmað banni. 

B. Stefánsson ár Bjarnar. 

Reykjavík, 1. október 1917. 

B. Stefánsson. Teo Bjarnar. 

    

Sigurður Hallsson Grettisgötu 50 í Reykjavík, rekur verslun hjer í bænum 
undir firmanafninu: >Grettir<, og ritar hann firmað þannig: 

»Grettir« 

Sigurdur Hallsson. 

Hlutafjelagid >Skaftfellingur« er stofnað samkvæmt samþyktum dags. 7. febr. 
1917 til þess að reka siglingar miili hafna á Suðurlandi. Í stjórn fjelagsins 
eru: Lárus Helgason óðalsbóndi á Kirkjubæjarklaustri, síra Sigurður Sig- 
urðsson prestur í Þykkvabæjarklaustursprestakalli, Bjarni Pálsson lausamaður 
á Söndum, Eyjólfur Guðmun: óðalsbóndi á Hvoli í Vestur-Skaftafellssýslu 
og Hannes Thorarensen framkvæindarstjóri Sláturfjelags Suðurlands í Reykja- 
vík. Heimild til að rita firmað hefir Lárus óðalsbóndi Helgason með minst 

   
  

  

tveim öðrum mönnum úr stjórn fjelagsins. Hlutafjeð er 30,225 — þrjátíu 
þúsund tvö hundruð tuttugu og fimm — krónur og er að fullu innborgað. 
Hlutirnir hljóða á nafn, skift í 25 kr, 50 kr. og 100 kr. hluti. Birtingar til



44. 

45. 

áð? 

fjelagsmanna skulu birtar með mánaðar fyrirvara á þann hátt, sem stjórnin 

ákveður. — Prókúruumboð hefir framkvæmdarstjóri Sláturfjelags Suðurlands 

Hannes Thorarensen í Reykjavík. 
p. t. Vík í sept. 1917. 

Lárus Helgason. Bjarni Pálsson. Sigurður Sigurðsson. Eyjólfur Guðmundsson. 

Prókúruhafinn ritar þannig: 

pr. pro. >h.f. Skaftfellingur 

H. Thorarensen. 

Hjermeð leyfi jeg mjer að tilkynna til verslunarskrár Reykjavíkurkaupstaðar, 

að Samband íslenskra samvinnufjelaga, skammstafað S. Í. S., annast vöru- 

kaup og vörusölu þeirra kaupfjelaga og annara samvinnufjelaga, sem í því 

eru. Samþyktir S. Í. S. eru dagsettar 2/, 1917. Samkv. 1. gr. samþyktanna 

er heimili og varnarþing 8. Í. S. á Akureyri, en aðalskrifstofa þess er Í 

Reykjavík. Útskrifstofur hefir sambandið sem stendur í Kaupmannahöfn 

og New York. 

Fjártrygging sambandsins byggist á því, að öll þau fjelög, sem í því eru, 

ábyrgjast samstaklega (in solidum) allar löglegar skuldbindingar sambands- 

ins, en skuldbindingar fjelaganna ábyrgjast allir fjelagsmenn samstaklega 

(in solidum). 

Auglýsingar til fjelaga þeirra, sem í Samb. ísl. samvinnufjelaga eru, 

skulu birtar í Lögbirtingablaðínu. 

Í stjórn S. Í. S. eru nú Pjetur Jónsson kaupfjelagsstjóri frá Húsavík for- 

maður og Sigurður Kristinsson kaupfjelagsstjóri á Akureyri og Ingólfur 

Bjarnason kaupfjelagsstjóri í Fjósatungu meðstjórnendur. Formaður ritar 

firmað. 

Framkvæmdarstjóri S. Í. S. er Hallgrímur Kristinsson i Reykjavík og 

hefir hann prókúruumboð. 
Húsavík, 30. septbr. 1917. 

Pjetur Jónsson. 

Akureyri, 6. október 1917. 

S. Kristinsson. Ing. Bjarnason. 

Reykjavík, 14. nóvbr. 1917. 

pr. pr. Samband ísl. samvinnufjelaga 

H. Kristinsson. 

Pjetur J. Thorsteinsson kaupmaður, Ólafur Johnson konsúll og Gunnar Thor: 

steinsson verslunarmaður tilkynna, að stofnað sje hlutafjelagið „Hörðurs Í 

Reykjavík. Lög fjelagsins eru dagsett 30, '17. Tilgangur fjelagsins er að 

reka verslun og sjávarútgerð til fiskiveiða og flutninga. Í stjórn fjelagsins 

eru: Formaður Pjetur J. Thorsteinsson, meðr tjórnendur Ólafur Johnson og 

Gunnar "Thorsteinsson. Formaður ritar einn firmað, en þar sem vald hans 

1914 
152



1917 408 

152 nær eigi til, þarf undirskrift annars meðstjórnanda með formanni. Stofntjeð 
er 100 þús. kr; sem skiftist í hluti að upphæð 1000 kr. hver. Hlutirnir 
hljóða á nafn og eru greiddir að fullu. Birtingar til fjelagsmanna þarf eigi 
að setja í opinber blöð. 

Formaður Pjetur J. Thorsteinsson ritar firmað þannig : 
h.f. Hörður 

P. J. Thorsteinsson. 
Formaður og meðstjórnandi Ólafur Johnson rita firmað þannig: 

h.f. Hörður 
P. J. Thorsteinsson. Ól. Johnson. 

Formaður og meðstjórnandi Gunnar Thorsteinsson rita firmað þannig : 
h.f. Hörður 

P. J. Thorsteinsson. Gunnar Thorsteinsson. 
Reykjavík, 30 nóv. 1917. 

P. J. Thorsteinsson. Ól. Johnson. Gunnar Thorsteinsson. 

IT. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

1. Haraldur Böðvarsson kaupmaður í Reykjavík, Sverre Hansen skipaútgerðar- 
maður í Bergen og Eggert Claessen yfirrjettarmálaflutningsmaður í Reykja- 
vík, tilkynna til firmaskrárinnar, að hlutafjelagið "Haraldur Böðvarsson £ 
Co. h.f.c reki verslun á Akranesi. Samþyktirnar eru dagsettar 6. okt. 1916. 
Í stjórn fjelagsins eru: Haraldur Böðvarsson formaður og meðstjórnendur 
Sverre Hansen og Eggert Claessen. Undirskrift formanns er gild að því er 
snertir venjulega rekstursstarfsemi, ella þarf undirskrift formanns og annars 
meðstjórnanda. Til þess að veðsetja eignir fjelagsins, kaupa og selja fast- 
eignir, þarf samþykki fjelagsfundar. Höfuðstóllinn er 65 þús. kr., er skiftist 
í 1000 kr., 500 kr. og 100 kr. hluti, sem hljóða á nafn og skulu greiðast að 
fullu, þegar formaður fjelagsins krefst þess. Birtingar til fjelagsmanna þarf 
eigi að setja Í opinber blöð. 

Haraldur Böðvarsson ritar firmað þannig: 
Haraldur Böðvarsson éc Co. h.f. 

Haraldur Böðvarsson. 
Haraldur Böðvarsson og Sverre Hansen rita firmað þannig: 

Haraldur Böðvarsson £ Co. h.f. 
Haraldur Böðvarsson. Sverre Hansen. 

Haraldur Böðvarsson og Eggert Claessen rita firmað þannig: 
Haraldur Böðvarsson é Co. h.f. 

Haraldur Böðvarsson. Eggert Claessen.
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Ól. B. Björnsson, Níels Kristmannsson og Bjarni Ólafsson tilkynna, að þeir 

reki verslun á Akranesi undir firmanafninu >Bjarni Ólafsson ér Co.c. Sam- 
þyktir dags. 28. febr. 1917. Höfuðstóll er 10,000 kr. Ól. B. Björnsson ábyrg- 

ist einn skuldir fjelagsins. Heimild til að rita firmað hafa stjórnendur, sem 
eru: Ól. B. Björnsson, Niels Kristmannsson og Bjarni Ólafsson, hver í sínu 

lagi. Birtingar setjist í Lögbirtingablaðið. 

IlI. Snæfellsness. og Hnappadalssýsla. 

Hlutafjelagið >Breiðafjarðarbáturinn< rekur flóabátsferðir um Breiðafjörð og 

víðar. Lög fjelagsins eru dagsett 15. sept. 1916. Stofnfje fjelagsins er 30000 

kr., skift í 25 kr., 50 kr., 100 kr. og 500 kr. hluti, og er greitt að fullu. 
Hlutabrjefin hljóða á nafn. Stjórn fjelagsins skipa 7 menn, kosnir til eins 

árs í senn. Formaður fjelagsstjóriarinnar er kaupmaður Sæmundur Hall- 

dórsson, Stykkishólmi. Undirskriftir formanns fjelagsstjórnar og þriggja ann- 

ara stjórnenda eru skuldbindandi fyrir fjelagið. Til fjelagsfunda skal boða 

með auglýsingu í 2 viðlesnustu blöðum landsins. Aðalskrifstofa fjelagsins, 

heimilisfang þess og varnarþing er í Stykkishólmi. 

Firmað sBræðurnir Proppé: tilkynnir, að sú breyting sje orðin um verslun 

firmans á Sandi, að prókúruhafi fyrir nefnda verslun, herra Valdimar Ár- 
mannsson, sje orðinn meðeigandi í versluninni á Sandi, þannig að hann eigi 

helming þeirrar verslunar, með öllum þeim rjettindum og skyldum, sem þar 

með fylgja. 

1V. Barðastrandarsýsla. 

lllutafjelagið >Patrekur< rekur fiskiútveg á Patreksfirði. Lög fjelagsins eru 

dagsett 5. nóv. 1915 og viðauki við þau 25. janúar 1917. Í stjórn fjelags- 

ins eru: Ólafur konsúll Jóhannesson formaður, Guðm. sýslum. Björnsson og Jón 

A. Ólafsson kaupmaður. Formaður hefir rjett til að rita firmað. Hlutafjeð er 

60000 krónur, skift í 500 króna hluti, er hljóða á handhafa. Af hlutafjenu 

eru greiddar kr. 19250,00 og kr. 10750,00 greiðast 1. maí 1917. Fyrir hinum 

helmingnum getur stjórnin heimtað tryggingu þegar hún ákveður, 

1917 

152
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152 „2. Guðmundur Sigurðsson og Jóhann Ingivaldur Jónsson reka verslun á Bildu- 
dal, með fullri ábyrgð, undir firmanafninu >Verslunin Baldurc. 

Guðmundur Sigurðsson ritar firmað þannig: 
Verslunin >Baldur< 

G. Sigurðsson. 
Jóhann I. Jónsson ritar firmað þannig: 

Verslunin >Baldure 
Jóh. I. Jónsson. 

3. Fiskiveiðahlutafjelagið sKópur< rekur selveiðar og annan sjávarútveg frá 
Suðureyri í Tálknafirði. Lög fjelagsins eru dags. 19. júní 1916. Stofnfje 100 þús. 
krónur skiftist í 1000 kr. hluti, innborgað að fullu. Hlutabrjefin ónafnsett. Heimild 
til að rita firmað hefir formaður eða 2 meðstjórnendur. Fjelagsfundi skal 
boða með brjefi eða símskeyti. Reikningsár fjelagsins er almanaksárið. Lög- 
heimili fjelagsins og varnarþing þess er fyrst um sinn Tálknafjörður. 

Formaður og framkvæmdarstjóri fjelagsins er: Pjetur A. Olafsson. 
Meðstjórnendur: Ragnar Fr. Ólafsson og Páll Stefánsson. 
Procura hefir: Pjetur A. Ólafsson. 

Formaður og Procurahafi ritar firmað þannig: 

p. p. Hf. Kópur 

Pjetur A. Ólafsson. 

Meðstjórnendur rita firmað þannig: 

pr. h.f. Kópur 

Ragnar Ólafsson 

P. Stefánsson. 

V. lsafjarðarsýsla og lsafjörður. 

1. Pjetur A. Ólafsson konsúll í Reykjavík, Páll Stefánsson stórkaupmaður í 
Reykjavík, Kristján Torfason stórkaupmaður á Sólbakka, tilkynna að „Hluta- 
fjelagið Sólbakkic reki iðnað og verslun með sjávarafurðir og það sem að 
útveg lýtur á Sólbakka. Lög 2/1, 1915. Hlutafjeð 100,000 kr. í 5000 kr. 
hlutum á handhafa er greitt að fullu. Firmað rita formaður eða 2 meðstjórn- 
endur. Anton Proppé hefir prókúru. 

Nafnritun hans: 

p. pr. h.f. s>Sólbakkic. 
Anton Proppé.
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9. Undirritaðir: Ólafur Guðmundsson, Jóhann Bárðarson, Guðmundur Pjetursson 152 

og Þorlákur Ólafsson, allir tii heimilis í Bolungavík, tilkynnum að við rek. 

um verslun í Bolungavík með firmanafninu Ólafur Guðmundsson £ Co. 

Rita allir firmað hvor um sig: 

Ólafur Guðmundsson ritar þannig: 
Ólafur Guðmundsson % Co. 

Ó. Guðmundsson. 

Þorlákur Ólafsson ritar þannig: 
Ólafur Guðmundsson & Co. 

Þorlákur Ólafsson. 

Jóhann Bárðarson ritar þannig: 
Olafur Gudmundsson & Co. 

Jóh. Bárðarson. 

Guðmundur Pjetursson ritar þannig: 

Ólafur Guðmundsson £ Co. 

Guðm FEL 

Ísafirði, 27. júlí 19 

Jóh. Bárðarson. Ólafur Guðmundsson. Þorlákur Ólafsson. Guðm. Pjetursson. 

3 Elías J. Pálsson og Jón S. Edwald tilkynna, að þeir reki með fullri ábyrgð 

verslun á Ísafirði með firmanafninu: Elías £ Edwald. 

Rita firmað hvorum sig þannig: 
Elias & Edwald. 

VI. Eyjafjarðarsýsla og Akureyri. 

1. Undir firma >h.f. Siglufjord Sildeoliefabrik< er rekin verslun og verksmiðju- 

iðnaður á Siglufirði samkvæmt lögum dags. 12. júlí 1916. 

Í stjórn fjelagsins eru þrír menn þeir: Johan Balslev stórkaupm. Kaup- 

mannahöfn, Sören Goos kaupm. á Siglufirði, Kai Hoack yfirrjettar málaflutnings- 

maður í Kaupmannahöfn. 

Firmað rita Johan Balslev og Sören Goos hvor um sig þannig: 

„H.f. Siglufjord Sildeoliefabrikc 

Johan Balslev eða Sören (G00s. 

Hlutafje er 250 þús. krónur, skift í hluti á 10.000 kr., 5000 kr. og 1000 kr. 

Hlutabrjefin hljóða á nafn. Hlutafjeð er alt greitt. 

Stjórn h.f. Siglufjord Sildeoliefabrik 

12. júlí 1916. 

Sören Goos. Johan Balslev. Kai Hoack.
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152 2. Otto Tulinius, Einar Gunnarsson og Sigv. Þorsteinsson tilkynna fyrir »Gufu- 
båtsfjelag Nordlendinga«, ad »Gufubåtsfjelag Nordlendinga« er hætt starf- 
semi sinni. 

Undir firma hf. »Sjåstjarnan« er rekin fiskiveiðaatvinna á Akureyri af hluta- 
fjelagi, með lögum dags. 7. febr. 1916. 

Í stjórn fjelagsins eru 3 menn og eru þeir: Böðvar Jónsson yfirdómslög- 
maður formaður og meðstjórnendur Friðjón Jensson læknir og Sigurður 
Kristinsson kaupfjelagsstjóri. 

Í varastjórn eru: Formaður Lárus Rist leikfimiskennari og meðstjórn- 
endur Sigurður Einarsson dýralæknir og Þorkell Þorkelsson kennari. — 
Formaður og einhver annar úr stjórninni ritar firmað. 

Prókúru hefir útgerðarstjóri fjelagsins Þorvaldur Sigurðsson kaupmaður. 
Hlutafjeð er 15 þús. kr. skift í 30 hluti á 500 kr. Hlutabrjefin hljóða á 

nafn. Hlutafjeð alt greitt. 
Tilkynningar birtar í blaði á Akureyri, ef ekki verður komið sjerstakri 

tilkynningu til allra hluthafa. 

Akureyri, 3. ágúst 1917. 
Böðvar Jónsson. S. Kristinsson. Friðjón Jensson. 

Stjórnin ritar firmað þannig: 

H f. >Sjöstjarnanc 
Böðvar Jónsson. S. Kristjánsson 

(eða Böðvar Jónsson. Friðjón Jensson). 
(eða formaður og einhver varastjórnarmanna) 
(eða varaformaður og einhver meðstjórnenda). 

Prókúristinn ritar firmað þannig: 

pr. h.f. <Sjöstjarnan< 

Þorv, Sigurðsson, 

Under Firma Aktieselskabet »Holar« drives Fiskerivirksomhed af et Aktie- 
selskab hvis Vedtægter er af 2. Juni 1917 og hvis Bestyrelse bestaar af 3 
Medlemmer, J. F. Jörgen Klerk som Formand, Hermann Sörensen og Sophus 
Christensen, af hvilke förstnævnte i Forening med et andet Bestyrelsesmedlem 
tegner Firmaet. Sidstnævnte har endvidere Prokura. Aktiekapitalen udgår 
10000 Kr. Aktier paa 500 Kr., som lyder paa Ihændehaver, men kan noteres 
paa Navn, og som er fuldt indbetalt. 

Bekendtgårelse til Medlemmerne sker i Berlingske Tidende. 
Fiskeriaktieselskabet >Holar< af Köbenhavn, hvis Bestyrelse bestaar af 

Overretssagförer Jörgen Klerk, Direktör Sophus Christensen, begge af Köben- 
havn, og Grosserer Hermann Sörensen af Frederiksberg, har oprettet en Filial 
i Siglefjord undar Firma: Atieselskabet >Holarc (Filial). 

Jon Sigurdsson, boende i Reykjavik, bestyrer Filialen og har Prokura. 
Kjöbenhayn, den 6te Juli 1917. 

Hermann Sörensen. Jörgen Klerk. Soph. Christensen.



413 1917 

VIl. Suður-Múlasýsla. 152 

1. Gunnar Bóasson, Guðni Pjetursson og Tómas Nikulásson, allir til heimilis á 
Reyðarfirði, tilkynna til firmaskrárinnar, að þeir í fjelagi reki verslun með 

ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu „Verslunin Framsókn. 

Lögheimili þess er á Reyðarfirði. 

Guðni Pjetursson ritar firmað þannig: 
Verslunin Framsókn. 
Guðni Pjetursson. 

Gunnar Bóasson ritar firmað þannig: 

Verslunin Framsókn. 

Gunnar Bóasson. 

Tómas Nikulásson ritar firmað þannig: 

Verslunin Framsókn. 

Tómas Nikulásson. 

Gullbringu- og Kjósarsýsla og Hafnarfjörður, 

1. Haraldur Böðvarsson kaupmaður í Reykjavík, Sverre Hansen skipaútgerðar- 
maður í Bergen og Eggert Claessen yfirrjettarmálaflutningsmaður í Reykja- 

vík, tilkynna að hlutafjelagið „Haraldur Böðvarsson á. Co. hf.c reki verslun 

í Sandgerði. — Samþyktir fjelagsins eru dagsettar 6. oktbr. f. á. — Í stjórn 

Fjelagsins eru: Haraldur Böðvarsson, formaður, og meðstjórnendur Sverre 

Hansen og Eggert Claessen. — Undirskrift formanns er gild að því er snertir 

venjulega rekstursstarfsemi, ella þarf undirskrift formanns og annars með- 
stjórnanda. — Til þess að veðsetja eignir fjelagsins, kaupa og selja fasteignir, 

þarf samþykki fjelagsfundar. — 

Höfuðstóllinn er 65 þús. kr., skift í 10000 kr., 500 kr. og 100 kr. hluti, 

sem hljóða á nafn og skulu greiðast að fullu þegar formaður fjelagsins krefst 

þess. — Birtingar til fjelagsmanna þarf eigi að setja í opinber blöð. 

2. Samkvæmt samþyktum lögum 29. okt. 1916 rekur h.f. sDvergure, trjesmíða- 

verksmiðja og timburverslun Hafnarfjarðar, Flygenring á Co., húsa- og hús- 
gagnasmíðar, ásamt verslun með timbur og annan efnivið. 

Í stjórn fjelagsins eru 3 menn: formaður og tveir meðstjórnendur, Aug. 

Flygenring kaupm., Davíð Kristjánsson trjesm. og Guðmundur Helgason gjald- 

keri, sem er formaður fjelagsins. — Heimild til að rita firmað hefir formaður 
fjelagsins, að því er snertir venjulega rekstursstarfsemi, ella þarf undirskrift 

formanns og annars meðstjórnanda, samkvæmt fjelagslögunum. 

Hlutafjeð er 27.500 kr., skift í 100 kr. hluti, sem hljóða upp á nafn. — 

Alt hlutafjeð innborgað. — Birting til fjelagsmanna þarf ekki að setja Í 

opinber blöð.
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152 3. Sameignarfjelagið „Dvergur<, trjesmíðaverksmiðja og timburverslun Hafnar- 
fjarðar, Flygenring á Co, tilkynnir afturköllun og útstrykun úr firmaskránni 
á firma þes:u, með því að þessum fjelagsskap hafi frá siðustu áramótum 
verið breytt í hlutafjelag. 

4. Ólafur V. Ófeigsson, kaupmaður í Keflavík, rekur verslun í Keflavík undir 
nafninu >Verslun Ólafs V. Ofeigssonar<, og hefir hann einn rjett til að 
rita firmað. 

ö. Það tilkynnist hjermeð, að Böðvar Böðvarsson, bakari í Hafnarfirði, hetir 
gengið út úr firmanu Verslun Böðvarssona á Co. frá 1. desember þ. á. Að 
öðru er firmað óbreytt. 

153 Auglýsing 
frá skráritara vörumerkja í Reykjavík 

um skrásetningar þær, sem gjörðar hafa verið árið 1917. 

Skrás. 1917 nr. Í. 

Tilkynt 20. marst 1917, kl. 4 síðd., af Joseph Watson £ Sons, Limited, 
sápugjörðarmönnum, Leeds, Englandi, og skrásett 24. s. m. 

Lýsing á merkinu: 

Orðið: 

NUBOLIC 
sem er sjerstaklega tilbúið heiti, er einkenna á með almennar sáputegundir. 

Merkið er skrásett í London 27. júlí 1891, 47. flokki, fyrir sömu vöru. 
tegundir, og sú skrásetning síðan endurnýjuð 27. júlí 1905. 

Skrás. 1917 nr. 2. 

Tilkynt 20. mars 1917, kl 4 síðd, af Andrew Melrose á Company, tesöl- 
um, Edinburgh, Skotlandi, og skrásett 24. s. m. ) on a 

Lysing å merkinu: 

— MELROSE'S TEAS
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Merkið nær eingöngu til te-tegunda, og er það sjerstakt tilbúið heiti fyr- 154. 

ir þær vörutegundir. 
Samkv. tilk. dags. 15. maí 1891, er merkið skrásett í London 1. okt. s. 

á., 42. flokki, fyrir sömu vörutegundir, og skrásetningin síðan endurnýjuð 19. 

mai 1905. 

Skrds. 1917 nr, &. 

Tilkynt 22. mars 1917, kl. 5 sidd., af Hodgson & Simpson, Limited, såpu- 

gjörðar mönnum, Liverpool, Englandi, og skrásett 26. s. m. 

Lýsing á merkinu: 

Orðin: 

  

BULLS EYE 

Merkið er ætlað fyrir kerti, — þó ekki þar með talin kerti, sem notuð 

eru við ljósmyndagjörð —, og eru orðin Bulls Eye að skoða sem sjerstakt tilbúið 

heiti fyrir tjeða vörutegund. 

Samkv. tilk. dags. 18. maí 1899, er merkið skrásett í London 22. ágúst 

1900, 47. flokki, fyrir sömu vörutegund, og skrásetningin síðan endurnýjuð 18. 

mai 1913. 

Skrás. Í917 nr. Á, 

Tilkynt 22. mars 1917, kl. 5 síðd, af Lever Brothers, Limited, såpu- 
gjörðarmönnum, Port Sunligth, Englandi, og skrásett 26. s. m. 

Lýsing á merkinu: 

Orðið: 

LUX 

Merkid er ætlad fyrir almenna såpu, linsterkju, blåkku og adrar efna- 

samsetningar til pvotta, — på ekki par med talin olia til lysingar, hitunar eda 

åburdar, kerti, eldspitur og adrar vörur af líkri tegund. Ordid Lux skal nota 

sem sjerstakt tilbuid heiti fyrir ofangreindar vårutegundir. 

Samkv. tilk. dags. 18. mai 1901 er merkid skråsett i London 25. mars 

1903, 41. flokki, fyrir sömu vörutegundir, og skrásetningin endurnýjuð 18. 

mai 1915.



BIT 416 

153 - Skrás. 1917 nr. 5. 

Tilkynt 22. mars 1917, kl. 5 síðd., af sömu, og skrásett 26. s. m. 
Lýsing á merkinu: 

Orðið: 

VIM 

Merkið er ætlað fyrir allskonar fágunarsápur, fágunarduft og fágunar- 

vökva, — þó ekki þar með talin þau fágunarefni eða áburður, sem notaður er. 
á skófatnað, aktýgi, leður eða aðrar þesskonar vörur. 

Orðið Vim skal nota sem sjerstakt tilbúið heiti fyrir ofangreindar vöru- 
tegundir. 

Samkv. tilk, dags. 9. des. 1903, er merkið skrásett í London 5. april 
1904, 50. flokki, fyrir sömu vörutegundir. 

Skrás. 1917 nr, 6. 

Tilkynt 22. marz 1917, kl. 5 siðd, af sömu, og skrásett 26. s. m. 
Lýsing á merkinu: 

  

SWAN 

ES 
Aflangur ferhyrningur. Efst í honum stendur með stórum stöfum orðið: 

SWAN. Undir því, til vinstri handar, er mynd af sitjandi álft, er hringar 
höfuð og háls. 

Merkið er ætlað fyrir almenna sápu. 

Samkv. tilk. dags. 23. maí 1903, er merkið skrásett í London 5. sept. 
1903, 47. flokki, fyrir sömu vörutegund. 

  
    

Skrás. 1917 nr. 7. 

Tilkýnt 22. mars 1917, kl. 5 síðd. af Lever Brothers, Limited, sápugerð: 
armönnum, Port Sunlight, Englandi, og skrásett 30. s. m.
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Lýsing á merkinu: 

  

Á hnetti, sem á eru dregin lengdar- og breiddarstig, situr kvenmaður 

með slegið hár. Vinstri hendi styður hún á hnöttinn, en sú hægri hvilir á hnje 

hennar. Fyrir ofan kvenmannsmyndina standa í boga ordin: VELVET 

SKIN SOAP. 
Merkid er ætlad fyrir allar tegundir af handsåpu, ilmsåpu, ilmvötn og 

önnur ilmefni til andlits- og handþvotta. 

Samkv. tilk. dags. 6. apríl 1900, er merkið skrásett í London 10. s. m., 

48. flokki, fyrir ofangreindar vörutegundir, og sú skrásetning síðan endurnýjuð 

T. júní 1914. 

Skrás. 1917 nr. 8. 

= 

Tilkynt 22. mars 1917, kl > síðd. af sömu, og skrásett 30. s. m. 

Lýsing á merkinu: 

Orðið: 

LIMELIGHT 

Merkið er ætlað fyrir kerti, almenna sápu, linsterkju, blákku og aðrar 

efnasamsetningar til þvotta, — þó ekki þar með talin olía til lýsingar, hitunar 

eða áburðar, eða aðrar vörur líkrar tegundar nje heldur eldspitur. 

Orðið LIMELIGHT skal nota sem sjerstakt tilbúið heiti fyrir áðurnefnd- 

ar vörutegundir. 

Samkv. tilk. dags. 28. febr. 1898, er merkið skrásett í London 13. maí 

s. á., 4T. flokki, fyrir sömu vörutegundir, og skrásetningin síðan endurnýjuð 

28. febr. 1912. 

Skrás. 1917 nr. 9. 

Tilkynt 22. mars 1917, kl. 5 síðd. af sömu, og skrásett 30. s. m. 

1917 

153
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Lysing å merkinu: 

  

Ferhyrningur. Neðst í honum, til vinstri handar, er mynd af sjómanni 
í hlífðarfötum og björgunarvesti. Í hægri hendi heldur hann uppi yfir sjer björg- 
unarhring, sem á eru letruð orðin: For saving life. — For preservation of 
health. Úr björgunarhringnum liggur lína, sem hönkuð er upp, og heldur mað- 
urinn á hönkinni í vinstri hendi. Fyrir ofan björgunarhringinn, uppi undir um- 
gerð merkisins, stendur með stórum stöfum, í feldi, er nær þvert yfir um merkið, 
orðið: LIFEBUOY. 

Merkið ætlað fyrir almenna sápu, kerti, línsterkju, blákku og aðrar efna- 
samsetningar til þvotta, — þó ekki þar með taldar eldspítur eða aðrar þess- 
konar vörur. 

Sarnkv. tilk. dags. 13. apríl 1894 er merkið skrásett í London 7. sept. 
s. á, 47, flokki, fyrir áður tilgreindar vörutegundir, og skrásetning þess síðan 
endurnýjuð 13. apríl 1908. 

Skrás. 1917 nr. 10. 

Tileynt 20. apríl 1917, kl. 5 síðdegis, af Lever Brothers Limited, sápu- 

gjörðarmönnum, Port Sunligpt, Englandi, og skrásett 18. maí s. á.
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Lýsing á merkinu: 

er forfalsket eller indehold   

  

nogensomhelst slags skadeligei 
kemikalier.   

  

umgjörð Efst í honum, uppi 

hvítum bókstöfum í svörtum feldi, er 

IT bar fyrir neðan stendur í 

an og neðan þann feld, til 

megin við feldinn er mynd af 

ii Fyrir neðan hinn bogadregna feld 

    

undir umgjörð hans, stendur með. stórum 

nær þvert yfir um merkið, oiðið: SUNLIGI 

bogadregnum, hvítum feldi orðið: Sæpe. 

vinstri og hægri handar, sjást blóm, en 

kvenmanni, er heldur á kö:fu með þvotti 

með orðinu Sæpe standa í mjóum, svörtum fvldi, hringbeygðum á hægri enda, 

orðin: Stor Besparelse brade av Arbeide, Tid og Pe 

  

    

  

Merkið er samkv. tilk. dags. 3. mars 1916, skrásett í London 10. jan. 

1917, 47. flokki, fyrir allskonar sápur, kerti, línsterkju og blákku. 
, 7 u E 7 så c 

1917 
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MONKEY BRAND 
LE fyrirsögnina vandiega 

aður en pú notar hana, 

Tilbúin í Port Sunlight fyrir 

BENJAMIN  BROOKE & COMPANY 
LIMITED. 

  

BROOKE'S 
mm Æ sÁPA | 

  

Lestu ætid fyrir- 
sögnina. 

I) 

  

  
  

  

A SKITNAR HENDUR, 
Stál,-"Járn-, látúna- og kopar ker, 
eldstör, marmara, myndastyttur, gólf 
og yfir höfuð til að hreinsa alla 
innanhíssmuni . 

BYÐIR RYÐI, OHRBINKU, 
ELETTUM O.S. FRY. 

  

  

Ti! að hreinsa, þvo, núa og fægja: 

MÁLMA, MARMARA, 

MÁLVERK, HNÍFAPÖR, POTTA, 
VÉLAR, GLASVÖRUR, 

LEIRVÖRUR, 

GLUGGA, ÖLÍUDÚKA, BAÐKER, 
KOPARÍLÁT. 

Til að þvo úr og hreinsa diska og 
öll eldhúsgögn.         

X 1982a—Iceland, 

420 

Skrás. 1917 nr. 11. 

Tilkynt 21 maí 1917, kl. 6 síðd., af Lever 
Brothers Limited, sápugjörðarmönnum, Port Sun- 
li ht, Englandi, fyrir hönd Benjamín Brooke & 
Company Limited, sama staðar, ogs skrásett 
23. s. m. 

Lýsing á merkinu: 

Aflangt merki, sem skift er í 4 reiti Uppi 
yfir efsta reitnum standa orðin: Monkey Brand. 
Í næst efsta reitnum er mynd af apa, sem heldur 
á steikarapönnu í vinstri hendi. Hægra megin við 
apa-myndina eru letruð orðin: *Brooke's Sápac 
og þar fyrir neðan með feitara letri: >MONKEY 
BRAND:c. Í hinum þremur reitunum eru ýmsar 
leiðbeiningar á íslensku um notkun þeirra vara, 
cr skrásetningin nær til. EH 

Merkið, sem samkv. tilk. dags. 17. apr. 1916 
er skrásett í London 9. ág. s. á., 50. flokki, er 
ætlað fyrir allskonar sápur, þar með talið fágun- 
arsápur, fágunarduft og fágunarvökva, kerti, lín- 
sterkju, blákku og aðrar líkar efnasamsetningar 
til þvotta.
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Skrás. 1917, nr. 12. 153 

Tilkynt ó. septbr. 1917, kl. 1 síðd, af Aitken, Melrose á Co., Limited, 
heildsölum Edinburgh Skotlandi, og skrásett 12. s. m. 

  

Lýsing á merkinu: 
Orðið *MELROSEe, sem stendur undir byggingu, sem er mynd af 

Melrose Abbey. 
Merkið, sem skrásett er í London 21. nóv. 1916 samkv. tilk. dags. 17. 

ág. s. á., 42. flokki, er ætlað fyrir te, kaffi og kakao, og er orðið >Melrosec 

sjerstakt tilbúið heiti fyrir þessar vörutegundir. 

A árinu hefur vörmerki nr. 2 — 1907 (Det Danske Petroleums Aktie- 

selskab) verið endurnýjað samkv. 10. gr vörumerkjalaganna, og afmáð hefur ver- 

ið úr vörumerkjaskránni samkv. 10. gr. sömu laga nr. 1 — 1907 (Jul Zacharias). 

Synjað var um skrásetning 2 merkja samkv. 5. gr. 5. 

Skrifstofu vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 31. des. 1917.
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Styrkur úr 
14. gr. Á. 

1. október veitti stjórnarráðið af bráða 

A. b. 2 fjárlaganna, eftirnefndum   

   

  

1. Torfastaðaprestakall ... ... ... 

2. Mosfellsprestakall í Mosfellssveit.. 

3. Reynivallapre li 

4. Lundarprestaka . 

5. Miklaho'teprestakall 

6  Hjarðarholtsprestakall... 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

jå, gr. Å. 

5000 kr. af fje bei fyri 7 

og 1917, 1200 kr. x 

  

upphæd 90 kr., samtals kr , 

sú samþykt, að því er snertir landssjóðsstyrkinn, 

  

   

   

   
   

  

landssjóði. 
b. 2. 

birgðauppbt þeirri, sem veitt er með 14. gr. 
prestaköllum þessar upphæðir: 

400.00 

225.00 

175.00 

600.00 

300.00 

240.00 

425.00 

425.00 

450.00 

60.00 

200.00 
  

  

3500.00 Samtals kr. 

Dir um í 14. gr. Á. b. 3 fjárlaganna 1916 

vöxtum af svonefndum Argjaldasjóði, að 

   

I. Uppgjafaprestar 

1. Gísli Kjartansson 2. see see me mee nel lee see see kr. 240.00 
2. Jón Ó, Mag on — 150:00 
3. Ólafur S on — 150.00 
4. Páll Sivertsen … … 0 0 se 0 eu se. — 120.00 
5. Stefán Stephensen … …. se 00 vre me see mee — 170.00 
6. Tómas Björnsson — 100.00 

II. Prestaekkjur: 

1. Auna J. Kristjánsdóttir frá Þóroddsstað se. kr. 100.00 
2. Anna Vilhjálmsdóttir frá Stað í Grindavík... ... ... — 100.00 
3. Ásta Þórarinsdóttir frá Grenjaðarstað — 100.00 
4. Åstridur Petersen frå Svalbardi … …… 0 — 120.00 
5. Auður Gísladóttir frá Hólmum —… 80.00 
6. Bergljót Blöndal frá Hvammi í Laxárdal — 120.00 
7. Björg Einarsdóttir frá Undirfelli... — 100.00



   

Guðlaug M. Jónsdóttir frá Hjarðarholti... .. a 440 

Guðríður Jónsdóttir Í frá Ási see 200 såe mer mee mee ter 

Guðríður Pá 

Guðríður Í 

Guðrún Bj 

Guðrún B. Gísl: sen såe    
      

  

TA 
Guðrún Jóh. 

Guðrún É 

Guðrún 8 
Guðrún Ólaf dóttir frá O LAD vue see see ude vad 2 

Guðrún Pjetursdóttir frå Görð dum á Álftanesi ... ... 

Guðrún Torfadóttir frá Hólmum.. 

Guðrún Þorsteinsdóttir frá Þi ngmúla . 

Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólsstað í Vesturhópi 

Hansína S. Þorgrímsdóttir frá Þingeyraklaustri 

Helga Arnadóttir frá Skarðsþingum... 2. 22. 200 a. 

Helga Ketil 

Jóhanna Soffía Jónsdóttir frá Viðvík ... 2... 22. ses 

Inguun Loftsdóttir frá Desjarmýri 

Kamilla S. Briem frá Hruna... ... 
E 

   

   
óttir frá Stað í Grindavík 

  

Kristín Pjetursdóttir frá Valþjófsstað 

Kristín Sveinbjarnardóttir frá Holti... ... 20. 22. 2. 

Kristín Thorlacius frá Saurbæ í Eyjafirði ... ... ... 

Lilja Ólafsdóttir frá Breiðabólsstað á Skógarströnd 

Margrjet Erlendsdóttir frá Stafafelli .. ... 2. 2. 2. 

Margrjet A. Þórðardóttir frá Gaulverjabæ ... ... 22. 

Metta Einarsdóttir frá Stafafelli 

Ragnheiður Jónsdóttir frá Vestmannaeyjum ... ... 

Ragnheiður Magnúsdóttir frá Stað í Steingrímsfirði 

Ragnheiður Pálsdóttir frá Tjörn á Vatnsnesi ... ... 

Ragnhildur Gísladóttir frá Eyvindarhólum ... ... ... 

Ragnhildur Metúsalemsdóttir frá Hjaltastað ... ... 

Rannveig Gísladóttir frá Sauðlauksdal 

Sesselja Þórðardóttir frá Sk 
I 

  

Sigríður Jónasdóttir frá Me 

Sigríður Metúsalemsdóttir frá Staðarbakka... ... ... 

Sigríður Ólafsdóttir frá Möðruvallaklaustri ves ass 

Steinunn Eiríksdóttir frá Þingmúla.. . 

Steinunn Jakobsdóttir frá Suðurd: alaþingum ve. 

Steinunn Pjetursdóttir frá Árnesi 

Steinunn Sivertsen frá Útskálum 
Valgerður Jónsdóttir frá Völlum... ... ee en 

Vigdís Einarsdóttir frá Stað í Grunnavík mee un see 

Vilhelmina Steinsen frá Árnesi ... see ve vor ee... 

Þórey Bjarnadóttir frá Staðarbakka. . ver ker 

Þuríður Kjartansdóttir frá Hofi í Vopnafirði AAA 

  

  

Samtals kr. 

110.00 

90.00 

100.00 

50.00 

120.00 

50.00 

240.00 

100.00 

50.00 

240.00 

50.00 

50.00 

155.00 

110.00 

100.00 

60.00 

80.00 

140.00 

50.00 

90.00 

150.00 

50.00 

70.00 

150.00 

50.00 

70.00 

100.00 

50.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

135.00 

80.00 

100.00 

70.00 

70.00 

100.00 

150.00 

50.00 

150.00 
100.00 
120.00 
120.00 
200.00 
70.00 
  

6290.00
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Í4. gr. B. XI. í. 

Með brjefi, dags. 24. ágúst, skifti stjórnarráðið styrk þeim, er veittur er fyrir árið 
1917 með fjárlaganna 14. gr. B. XII. 1. milli eftirnefndra barnaskóla, svo sem hjer segir: 

Barnaskólinn í Reykjavík ..... ... ... 2. ... 22. kr. 6000.00 
í Hafnarfirði ... ............... ... ... —  1100.00 

— á Ísafirði... ... ss se 2... — 1200.00 
á Ákureyri 2. ss 20 see mee eee se. — 1100.00 
á Seyðisfirði ... ... ... ... ... em, —— 600.00 
Í Gerðum ... 2... — 500.00 
í Miðneshreppi ... ... ... ... ... ... —  375.00 
á Vatnsleysuströnd ... ... ... ... ... —  325.00 
í Keflavík... .. 0... — 500.00 
í Garðahreppl... ... see see 0 2... — 2500 
í Hafnahreppi... ... ... ... 2... 2... — 275.00 
Í Grindavík ... ............ mme me  450.00 
á Eyrarbakka... ... ... ... 2... ... ... —  550.00 
á Stokkseyri ... ... 2... ... ... 2... — 550.00 
á Eystri-Sólheimum ... ... 22. ... 2... —  250.00 
í Litla-Hvammi .......... .......... — 295.00 
á Deildará... ... 2... ... ver 20. ... se. — 300,00 
í Vík og Reynishverfi ...... .., .... —  425,00 
á Djúpavogi ... ... see see —  350.00 
í Búðaþorpi á Fáskrúðsfirði... ... ... —  475.00 
á Eskifirði... ... ... ....... ....... .... —  500.00 
í Nesþorpi í Norðfirði ... ... ... ... —-  525.00 
í Bakkagerði í Borgarfirði ... .., ... —  400.00 
í Vopnafirði ,… .… 0 ser 00 see 10 — 425.00 

Húsavík... 2 see se me ere 4 500,00 

  

| | | 

1 

2 

3 

4. 

5. 

6 

7 

8 

9. 

10. 

11. 

12, 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

B
R
A
N
N
 

RN 
RAN

A R
NA
 

--— á 
26, —— Í Grímsey... ... 0 ve see ven vr vs0 — 200.00 
27. —— í Ólafsfirði... ... ... se ve ur me 2... — 450.00 
28. —— á Siglufirði |... ...... ... 2... ... — 550.00 
29. — á Sauðárkróki... ... 2... .., me 20. 2... — 500.00 

30. ———- á Blönduósi ... ...... ser vr me 4,  325.00 
31. —— Í Aðalvík ... se ver ure ser me me 14 mm 400,00 
32, —— á Hesteyri... ... …. se 2. 2. — ” 800.00 
33. —— Í Tröð í Alftafirði —... ... ... ... ... —  400.00 

34. — Í Hnífsdal... ... ... see se ven me see —  450.00 
35. — í Bolungarvík... ... ... ... 2... ... 0 — 500.00 
36. —— á Suðureyri í Súgandafirði ... ... ... —  425.00 
37. ——  å Flateyri … ... 2. 2... 2. — 450.00 
38. — á Þingeyri... ... ... ... me 2... ... — 500.00 
39. —— á Bíldudal... .. 2... ...... ... ... .. — 450.00 
40. ——— á Eyrum (Patreksfirði) ... ... ... ... —  450.00 
41. — í Flatey á Breiðafirði... ... ... ... ... — 430.00 

42. —— í Stykkishólmi ... ... ... ... 20. =. —  550.00



43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

öl. 

52. 

425 

Barnaskólinn á Hellissandi ... 2. see ve ven see 404 

í Ólafsvík... ... 

Í Borgarnesi ... ... 

á Akranesi... ... mee rer ne 

i Myrarhusum og Videy 10 se 200 104 

á Bjarnastöðum 

  

II
 

i Vestmannaeyjum 

i Hrisey „0 ere mer mee ven ms 

í Óslandshlíð ... ... ser see see 11 214 

å Budareyri i Reydarfirdi 2 …… ... 

| | 
| 

  

475.00 

500.00 

425,00 

575,00 

500.00 

400.00 

575.00 

275.00 

225.00 

425.00 

  

Samtals kr. 30000.00 

14, gr. B. Xll. 2. 

Samkvæmt fjárlögunum 1916 og 1917 var með brjefum stjórnarráðsins, dags. 23. 

ágúst, 14. nóv. og 31. des., veittur þessi styrkur til farkenslu fyrir árið 1917: 
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I Skaftafellssýsla: 

Hörgslandshreppnr... ... ... 

Kirkjubæjarhreppur 

Leiðvallarhreppur ... 2. + 

Alftavershreppur vre ves 

Skaftårtunguhreppur ... 24 4 > 

Hvammshreppur 

Bæjarhreppur 

Nesjahreppur 
Myrahreppur BAR 

Borgarhafnarhreppur ... ... 

Hofshreppur 

IL Rangárvallasýsla: 

Ásahreppur... . 

Holtahreppur 

Landmannahreppur 

Rangárvallahreppur 

Hvolhreppur a nn 0... s0e 

Fljótshlíðarhreppur =... 22. 2. 

Vestur-Landeyjahreppur ... 2. 2... 

Anstur-Landeyjahreppur ... 2. 2... 

Vestur-Eyjafjallahreppur ... ... . 

Austur-Eyjafjallahreppur ... 

200.00 

200.00 

75.00 

75.00 

50.00 

145.00 

145.00 

145.00 

140.00 

70.00 

140.00 

  

200.00 

170.00 

170.00 

150.00 

200.00 

200.00 

175.00 

175.00 

175.00 

180.00 

  

kr. 1385.00 

kr, 1795.00 

1917
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III, Årnessysla: 

Selvogshreppur… 0 en. ure ven nen sus nes ser 0: kr 75.00 
Olfushreppur … … vor aa. 4 0 — 200.00 
Þingvalla- og Grafningsfræðsluhjorað ee. 00 000 0... 100.00 
Grímsneshreppur ... 2. see var mee — 195.00 
Hrunamannahreppur ... se se see ve ver 0 0. — 500 
Skeiðahreppur ... ... vue see son 0 nn 2. 150.00 
Villingaholtshreppur ... ... ... 2... 2 ser er — 150.00 
Gaulverjabæjarhreppur ... ... 2... — 140.00 
Hraungerðishreppur … eee een. a... 100.00 
Sandvíkurhreppur ... .... te se see ee... — 100.00 
Stokkseyrarhreppsfræðsluhjerað eri a te. ses rer 4. — 125.00 
Laugardalshreppur... ... see vre er mee ev vre mer eee — 100.00 

P
R
I
E
S
T
 

g
o
 

0 
på
 

þ
u
 
b
e
n
 

þ
m
 

v
o
 

kr, 1440.00 

  

IV. Kjósarsýsla: 

1. Mosfellshreppur... ... ... ... ses ver ver 00 2 eee mee mm 140:00 
„ Kjalarneshreppur ... ... … se a sr — 1T5.00 

3. Kjósarhreppur... ... ss see vue me mee re en eee vet — 100.06 
  kr. 415.00 

V. Myra- og Borgarfjarðarsýsla: 

Reykholtsdals- og Hálsahreppsfræðsluhjerað —... ... kr. 175.00 
Lundareykjadals. og Skorradalsfrædslubjerad res eve — 100.00 
Andakílshreppur ... ... ,. . . — 75.00 
Hvalfjardarstr,- Leirår- og Skil Imanna hr. fræðsluhjerað — 150.00 
Innri-Akraneshreppur ... ... ... 0 0 0 — 150.00 
Hvítársíða . ... ven te see ae ver ven san .. 80.00 
Nordurårdalur … .…. 2. 20 vre vre ve ver ver ven ver —… 50.00 
Stafholtstungur 2 00 se ir mr 100.00 
Borgarhreppur ... ... 0 0 ven vue see ure mee ser es 5 200.00 
Pverårhlidarhreppur … .. me mer ser su use sr 4, mr 45.00 S
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kr. 1075.00 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: 

Skógarstrandarhreppur... ... ... se se see arm eee me — 100.00 
Helgafellssveit... ... ... see 0 see ver use eee mee eee mm 150.00 
Eyrarsveit 2. 2. 20 ves ser se kue re ev er mee — 400.00 
Fróðárhreppur ... ... ... ver er mee sen ven vre mee ser — 140.00 
Stadarsvelt se ses vre see mes es vue son ere see es mm me 140,00 
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Eyjahreppur se see se ven ver kr 50.00 

Miklaholtshreppur ... 00 se se en. ser see ee 00. 07 100,00 
kr. 1080,00   

VII. Dalasýsla: 

Hörðudalshreppur ... se see see see eat eee ae. eee 2... kr.  50.00 

Miðdalahreppur... ... 20. ves ser ser ee ar art ae. we. 027 150,00 

Haukadalshreppur .. 20. 200 ser over see mer se. mme ms £0.00 

Laxárdalshreppur ... ses see see er a ann te... — 175.00 

Hvammshreppur ... 20 200 sa eee ter an ae. ee... 077 200.00 

Fellsstrandarhreppur ... 20 see see mes ure ae. a. ar — 175.00 

Saurbæjarhreppur ... ... 22. uns sen se aa. ae. 0... 02. 07 100.00 
kr. 890.00 

  

VIlf, Barðastrandarsýsla: 

Geirdalshreppur 0 20... mee see ege en. er er ne kr. 100.00 

Reykhólahreppur 2. 0 see ven ser ser ser ger mee eee 077 125.00 

Tálknafjarðarhreppur ... ... -.. rue ee eee ee... 200.00 

Flateyjarhreppsfræðsluhjerað ... ... 22. 22. 22. 2. a... 200.00 

Dalahreppur ...... ee ve ee ver 00 ven ses we. ser 100.00 

kr, 725.00   

IX. Ísafjarðarsýsla: 

Auðkúluhreppur 200 see ver ver ea see kr.  200.00 

Þingeyrarhreppur ... 22. ae 0 se mer ve neee. e...077 200.00 

Mýtahreppur sus see 02 ur ser mer ver ser ser ker me 200.00 

Mosvallahreppur ss see see ve ve re ser rr rer 48 4£00.00 

Skutilsfjarðarfræðsluhjorað FER see ee... 175,00 

Seyðisfjarðarfræðsluhjerað (Súðavíkurhr.) er er... rr 120.00 

Ögurhreppur 202 see see see mer mer ker ser mr rr 00.00 

Reykjarfjarðarhreppur... ... ... 20. 02. ee. ae. eee eee 7 100.00 

Nauteyrarhreppur ... 20 2. se ee. ee ur nr es ne 100.00 

Snæfjallahreppur ... 20. vue rs ave ver er ser ses me T5.00 
—— kr. 1620.00 

X, Strandasýsla: 

Kirkjubólshreppur... 22. 2... see ser ee. ae ar. 22. 22. kr, 65.00 

Árneshreppur ... 22. 2. ver a een een mar me me rr 200,00 

  

kr, 265,00
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XI. Húnavatnssýsla: 

Vindhælishreppur ... ... a. use ver ve 100 
Engihlíðarhreppur ... ... 2... 
Bólstaðarhlíðarhreppur... ... ... .. 

Svínavatnshreppur... ... ... 
Torfalækjarhreppur 
Sveinsstaðahreppur... 
Áshreppur ... 200. 
Þorkelshólshreppur... ... 

Þverárhreppur ... .. 

Kirkjuhvammskreppur … 
Fremri-Torfastaðahreppur... ... ... mm … 
Staðarhreppur ... 

XI, Skagafjarðarsýsla: 

Holtshreppur 

Haganeshreppur 

Fellshreppur 

Hefshreppur 

Hólahreppur 

Viðvíkurhreppur 

Akrahreppur … 

Skefilstaðahreppur .. ... 

Rípurhreppur 

Skarðshreppur ... 

Staðarhreppur . 

XIIl. Eyjafjarðarsýsla: 

Öngulstaðahreppur... ... ... . 

Saurbæjarhreppur ... 2... 2... see ses 

Hrafnagilshreppur ... ... 22. vue see 04 + 

Glæsibæjarhreppur .. ... ... 

Öxnadalshreppur 

Arnarneshreppur … 

Svarfaðardalshreppur ... ... 

Árskógshreppur 

XIV. Þingeyjarsýsla: 

Svalbarðsstrandarhreppur .. 

Grýtubakkahreppur 

kr. 300.00 

— 120.00 

— 125.00 

— 75.00 

— 150.00 

—- 150.00 

— 140.00 

— 150.00 

— 150.00 

— 140.00 

—  60.00 

— 140.00 

kr. 150.00 

— 100.00 

— 100.00 

— 200.00 

— 100.00 

— 150,00 

— 175.00 

— 150.00 

— 150.00 

— 100.00 

— 125.00 

kr. 200.00 

— 200.00 

— 150.00 

— 350.00 

— 100.00 

— 175.00 

— 375.00 

— 125.00 
  

kr. 150.00 

— 200.00 

kr, 1700.00 

kr, 1500.00 

kr. 1675.00



þ
m
 
fr
 

"
G
o
 

Er 
2
 

Gt
 

9. 

10. 

11. 

12. 

S
R
 

D
O
 

rem 
æ
r
e
n
 

  

    

429 

Hálshreppur ve eee mee ver er er res ee... kr, 100.00 

Skútustaðahreppur... 2. 20. see se ser ver sr TT 100.00 

Reykdælahreppur . — 50.00 

Aðaldælahreppur — 175.00 

Tjörneshreppur... ... -. — 170.00 

Bårddælahreppur — 50.00 

Flateyjarhreppur — 75.00 

Kelduneshreppur —… 75.00 

Axarfjardarhreppur … —  50.00 

Fjallahreppur ... see ure se see ves — 50.00 

Presthólahreppur — 150.00 

Svalbarðshreppur — '15.00 

Sauðaneshreppur se see ser mee er rer er — 100.00 
— kr, 1570.00 

XV. Nordur-Mulasysla: 

Skeggjastaðahreppur rr en ver re kr, 140.00 

Vopnafjarðarfræðsluhjerað... ... 2. me se ker er er TT 140.00 

Jökuldalshreppur ee ner enn ae ae ae. 175.00 

Hlíðarhreppur ... see re ve ten ee rer rer rer rer re TT 125.00 

Hråarstunguhreppur — 125,00 

Fellahreppur ven ver men sen ven 117 — 123.00 

Fljétsdalshreppur ... 20 sun see mee mee rer mes rer nes — 150.00 

Hjaltastaðahreppur — 120.00 

Seydisfjardarhreppur — 130.00 
—- — kr. 1230.00 

Suður-Múlasýsla: 

Skriðdalshreppur ... 2... 2. ae. ee. #0. kr, 55.00 

Vallabreppur — 100.00 

Eidahreppur — 125.00 

Mjóafjarðarhreppur … — 150.00 

Reydarfjardarhreppur 0 se an. — 100.00 

Breiðdalshreppur — 200.00 

Geithellnahreppur .... — 150.00 

Beruneshreppur ea nes — 100.00 

Helgustaðahreppur... ... 22. 2. — 100.00 

Stöðvarhreppur... … — 100.00 

Norðtjarðarhreppsfræðsluhjerað — 75.00 

Fáskrúðsfjarðarhreppsfræðsluhjerað ... ... ... — 300.00 
kr. 1555.00 

Samtals kr. 19920.00 

2917
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lá. gr. B. XIli. a. 

Með brjefi stjórnarráðsins, dags. 25, ágúst, var eftirnefndum unglin askólum veittur J » dag sust, gling 
styrkur fyrir árið 1917 svo sem hjer segir af fje því, er ætlað er slíkum skólum í 14. gr. B. 
XI11. a. fjárlaganna: 

1. Þykkvabæjarskóla... .., ..... on eee mer eee kr. 400,00 
2. Husavikurskåla 2 ss see en re 700.00 
3. Vopnafjarðarskóla... ... 0... 0 se see see re veg „a. —— 400.00 
4 Skóla... 2... — 500.00 

    

5. Akranesskóla „.. ... ... sr ten te ene man ser see 4 —  400,00 
6. Siglufjarðarskóla ... 222 ... vre ver see 0  . —  400.00 
1. Hvammstangaskóla 2. se see see men eee ever er 950.00 
8. Eyrarbakkaskóla ... ... ... 0 vue ver er mer mee me 800.00 
9. Heyðalsárskóla 2. se ven ver ven ven ven re me me me 400.00 

10. Skógaskóla í Fnjóskadal... ... ... 2... — 350.00 
11. Stykkishólmsskóla |... 2... — 600.00 
12. Bakkagerdisskåla i Borgarfidi … … 0 0 me 500.00 
13. Skutustadaskåla … 2 0 see su um ere re veg — 100.00 
14. Hjarðarholtsskóla … 2. — 00.00 
15. Víkurskóla 2 ss see me see re er el 400.00 
16. Keflavíkurskóla … 2 2 0 see eee ke eee —  400.00 
17. Núpaskóla í Dýrafirði 2. 2. se se — 1900.00 
18. Seyðisfjarðarskóla... ... 0 2 se mee eee 1500.00 
19. fsafjardarskåla 2 2 se me mee me ve el 1500.00 
20. Hvítárbakkaskóla... ... 2... vue mer mee ure vre eg me 2100.00 

  

Samtals kr. 14500,00 

Landssjådstillag til sysluvega. 

22. maí úthlutaði stjórnarráðið fje því, sem veitt er fyrir yfirstandandi ár til akfærra 
sýsluvega í 13. gr. B. VI. fjárlaganna, sbr. reglugjörð 3. janúar 1916, svo sem hjer segir: 

Til sýsluvegar um Sveinsstaðahrepp í Húnav.sýslu kr. 700.00 
Til sysluvegar um Åshrepp i Hunavatnssyslu .… — 1100.00 
Til Laugardalsvegar f Arnessyslu … … 4 …. — 500.00 
Til sysluvegar í Gnúpverjahreppi í Arnessýslu … — 700.00 
Til Eidavegar í Suður-Múlasýslu .. ....... ..,... — 1000.00 
Til Breiðdalsvegar í Suður-Múlasýslu ... ... ... .., —… 500.00 
Til Reykjadalsvegar í Suður Þingeyjarsýslu ... ... — 3000.00 
Til sýsluvegar um Skarðstrandarhrepp í Dalasýslu  — 1000.00 
Til sýsluvegar um Skilmannahrepp í Borgarfj.s.... — 1000.00 
Til Svarfaðardalsvegar í Eyjafjarðarsýslu ... ... ... — 1500.00 
Til sýsluvegar um Arnarneshreppi í Eyjafj.sýslu —  200.00 H
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12. Til sýsluvegar um Mosfellsdal í Kjósarsýslu ... ... kr. 1500.00 

13. Til sýsluvegar frá Vogastapa til Grindavíkur í Gull- 

bringusýslu ee see er ser sin mer ee ger re mr re TT 6400.00 
  

  

Samtals kr. 19100.00 

16. gr. á. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1916 og 1917, 16. gr. 2, var veittur þessi styrkur 

árið 1917 til búnaðarfjelaga: 

I. Skaftafellssýsla: 

Dagsverk Kr. a. 

  

  

  

  

  

  

  

1. Búnaðarfjelag Bæjarhrepps ea. 200 een #00. 725 67 63 

2. Öræfinga see ver see sen vre mer er 956 89 18 

3. Borgarhafnarhrepps 200 see ser 00 953 88 90 

4. Bunadarfjelagid »Afturelding« i Nesjahrepps ... 332 30 97 

5. Búnaðarfjelag Mýrahrepps ser see 000 000 0. 1505 140 41 

6. Hvammshrepps see ver os me ge 2539 236 87 

7, —— Dyrhólahrepps... ao. ace ser ser see 3122 291 25 

8. ——  Hörgslandshrepps... -.. 1747 162 98 

9. — Hörgslands- og Kirkjubæjarhreppa 2966 276 70 

10: Alftavershrepps see see sum a... 964 89 94 

1l. Framfarafjelag Leiðvallarhrepps ... so. ce. ec. ee. 1187 110 74 

Samtals 16996 1585 57 

II. Rangárvallasýsla: 

Dagsverk Kr. a. 

i. Búnaðarfjelag Merkurbæja a. 00 em er son ser 807 75 29 

2. AustursEyjafjalla ... 20. ao. ser see 2308 215 32 

3. —— Austur-Landeyjahrepps =. se. en. 955 89 09 

4. — Vestur Landeyjahrepps a. 200 =. 1995 186 12 

5. —- Holtamanna 0... a ser såe rer 3463 324 00 

6. — Asólfsskálasóknar ... see see ser es. 1026 95 72 

7. — Hvolhrepps see seu cer er vor see 1714 159 90 

8. — Fljótshlíðarhrepps ... 2. ae e.. 404 4505 420 30 

9. — Rangvellinga ... 20. ser se er 400 1194 111 40 

10. Landmannahrepps... ve sec veð en 1196 111 58 
  

——— 

Samtals 19173 1788 78 
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III. Arnessýsla: 

Dagsverk Kr. a. 

  

  

Búnaðarfjelag Skeiðahrepps ... ... ... 20. 4259 397 33 
Gnúpverjahrepps ... ... ... 2... 5058 471 88 

—  Sandvíkurhrepps ... 2... 4 871 81 26 
—  Eyrarbakkahrepps.. ... ... ... ... 3314 309 17 
— Stokkseyrarhrepps  ... ... ....., 864 80 61 
——  Grímsneshtepps 00 see see eee 3777 352 37 
——— Biskupstungnahrepps... ... ... … 3235 301 81 
— Villingaholtshrepps ... ... ... ... 2108 196 67 
— Hraungerðishrepps  ... ... ...... 1588 148 15 
— Hrunamannahrepps ... ..... ... 4239 395 47 
— Gaulverjabæjarhrepps... ... .. ... 2661 248 26 
— Laugardalshrepps ... ... ... 4 1602 149 45 
——  Grafningshrepps ... 2. 2... 249 23 23 

Þingvallahrepps ve ses vov see see 1089 101 60 
Jarðabótafjelag Ölfushrepps ... ... 2... 1773 165 40 

  

    

Samtals 36687 3422 66 

IV. Gullbringu. og Kjósarsýsla: 

Dagsverk Kr. a, 

  

      

Búnaðarfjelag Seltjarnarnashrepps ... ... ... ... 1306 121 84 
Mosfellssveitar... ... ... ... ve 942 87 88 

—— Kjalarneshrepps ... ... 2. 200 ve. 1319 123 06 
— Kjósarhrepps ... ... ... ... ser 420 2433 226 99 

Garðahtepps ... ve ... ven ver see 2615 243 96 
Jarðabótafjelag Bessastadabrepps… … … … … 953 88 90 

Samtals 9568 892 63 

V. Reykjavík: 

Dagsverk Kr. a. 
Jarðræktarfjelag Reykjavíkur =, .., .. ... ... 4366 407 82 

VIlL Borgarfjarðar. og Mýrasýsla: 

Dagsverk Kr. a. 

  

Búnaðarfjelag Leirár. og Melahrepps ... ... ... 1554 144 98 
- — Strandarhrepps ... ... 0 su 2138 199 45 

—- Skorradalshrepps ... ... ... 2. a. 966 90 12 
--— Ándakílshrepps ... 2... 3105 289 67 
——  Skilmannahrepps ... 2... … … 492 45 90 
——— Innri Ákraneshrepps ... ... 2... 1301 121 38
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Dagsverk Kr. a. 

Búnaðarfjelag Reykholtsdalehrepps van ven ver ses 2981 278 11 

Hálsahrepps 4. -- see a... 961 89 66 

— Lundareykjadalshrepps ae ae... 1818 169 61 

—— Þverárhlíðarhrepps = =... 2102 196 11 

— Stafholtstungnahrepps 0 a... 2020 188 46 

—— Borgarhrepps a. 2. a ser rer mer 2595 242 10 

— Norðurárdalshrepps =. 20 ee... 210 19 59 

— Hvítársíðuhrepps see eee som oe 10 2073 193 40 

— Hraunhrepps oe. ee. een ea. er eet 1666 155 43 

Samtals 25982 2423 97 

VIL Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: 

Dagsverk Kr. a. 

      

Búnaðarfjelag Helgafellssveltar ... 0 ccc ae. ve. 640 59 71 

Skógarstrandarhrepps... oe in .. 353 32 93 

— Eyratsveitar ... eo. a... ser rer 279 26 03 

-— Eyjahrepps... see re ee. ger re er 850 79 30 

— Staðarsveitar ses ser ser ver use 410 432 40 30 

— Kolbeinsstaðahreppa ... oe. 200 1423 132 75 

— Miklaholtshrepps see 00 00 eee me 907 84 62 

Breiduvikurhrepps… .- 215 20 06 

Neshrepps í innan Ennis (Ólafsvík- 

ur- og Fróðárhreppa) .. mee men sen a mer e88 233 21 74 

Samtals 5332 497 44 

VIII. Dalasysla: 

Dagsverk Kr. a. 

  

Búnaðarfjelag Laxárðalshrepps =. 2. 0 or er 2089 194 88 

Miðdalahrepps ... co. eee te. ser mer 4246 396 12 

— — Fellsstrandarhrepps se ss see se 1003 93 58 

— Hvammshrepps a. 
1161 108 32 

——— Haukaðalshrepps 0 ee. see mer re 1241 115 78 

—— Saurbæjarhrepps sus ore mr ser 10 625 58 31 

— Hörðudalshrepps ... 2. 0. a... 1898 176 89 

Samtals 12261 1143 88 

IX. Barðarstrandarsýsla: 

Dagsverk Kr. a. 

    

Búnaðarfjelag Geiradalshrepps se os oser ee er 630 58 78 

Suðurfjarðahrepps... í. ser se re 994 92 74 

Reykjaness... 0 ur a... 220 20 52 
nunne mr er 

Samtals 1844 172 04 
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Á. Ísafjarðarsýsla: 

Dagsverk Kr. a, 

        

  

  

Búnaðarfjelag Mýrahrepps ... ........ me see 374. 34 89 
Mosvallahrepps ... … 0 me ve: 835 77 90 

—  Reykjarfjarðarhrepps... ... ... … 282 26 31 
— Nauteyrarhrepps ... ... ... 1133 105 70 
— Grunnavíkurhrepps .. ... ,., ... 264 24 63 
— ljettuhrepps ... …… … se se 395 36 85 

Samtals 3283 306 28 

XI, Strandasysla: 

Dagsverk Kr. a. Búnaðarfjelag Bæjarhrepps .. 2... 1160 108 23 . Kirkjubóls- og Fellshreppa ... .., 1174 109 53 — Hrófbergshrepps ... ... ... 1069 99 73 — Kaldrananeshrepps …… …… … ... 515 48 05 
— Óspakseyrarhrepps an sen een 100 536 50 00 

Samtals 4454 415 54 

XIL Húnavatnssýsla: 

Dagsverk Kr. a. Bunadarfjelag Bólstaðarhlíðarhrepps ... .., ... … 2333 217 66 —— Þverárhrepps ...... 0 ve see su, 1305 121 75 — Áshrepps åd er sus 2301 214 67 — Kirkjuhvammshrepps ... ... .., ... 1836 171 29 — Sveinsstaðahrepps ... ... ...... ... 410 38 25 — Engihlíðarhrepps ... .. se se 911 84 99 — Svínavatnshrepps ... ... ,. 1522 142 00 — Staðarhrepps ... .... 0 see see 722 67 36 — Vindhælishrepps ... … …… …… … 2445 228 10 — Fremri-Torfastaðahrepps ... ... ... 625 58 31 —  Ytri-Torfastaðahrepps... … … … 608 56 72 
— Þorkelshólshrepps .., ... ... 2... 1088 101 51 
— Torfalækjarhrepps ... … … … … 1655 154 40 
— Blönduóss ... ... vre ver er 00 404 37 69 

Samtals 18165 1694 70 

XIII. Skagafjarðarsýsla: 

Dagsverk Kr. a, 
Búnaðarfjelag Akrahrepps 2... 813 75 85 
— Seyluhrepps 0 vre vre ser ver eee 361 33 68
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s.
 naðarfjelag Staðarhrepps 

  

  

   

  

- Viðvíkurhrepps 

— Lýtingsstaðahrepps 

— Hólahre 

— Rípurhrepps 

— Skefilsstaðahrepps 2. 2... 

— Ó slar ASILIOAL 0. 0... 

— Hofshr 

— Fellsh 

  

— Skarðshrepps 

— Fljótamanna vr oner 

Samtals 

XIV. Eyjafjardarsysla: 

Framfarafjelag Ongulstaðahrepps 
  epps 

    

, 
íðahrepps (Olafsfirðinga) 

  

Búnaðarfjelag Þórodds 
o 

  Svarfdælinga ... 2... 

— Skriðuhrepps sus ves 00 see ser es 

—— Oxnadalshrepps 

Framfarafjelag Glæsi    
     
      Búnaðarfjalag Hrafnagilshrepps ... 220 ses mer 

  — Árskógshrepps ... 

— Hvanneyrarhrepps .. 

Samtals 

XVv, Akureyri: 

Jarðræktarfjelag Akureyrar 

XVI. Þingeyjarsýsla: 

Búnaðarfjelsg Ljósavatasl 
> d 

  

   

  

— Bárð 
Hálshrepps 

Framfarafjelag Grýtubakkahrepps 

Búnaðarfjelag Suður-Fnjóskdæla 

Jarðabótafjelag Skútustaðahrepps 

  

  

Dagsverk 

715 

1047 

2099 

  

9699 

Dagsverk 

1928 

660 

Dagsverk 

1158 

  

904 

179 

108 

Kr. 

119 

185 

59 

61 

105 8 

17 

174 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

436 

Jarðabótafjelag Húsavíkur 

Áðaldæla ... ..... 
Reykdæla... ... 0... 

Jarðræktarfjelagið »Ofeigur« í Reykjahverfi 
Jarðabótafélag Tjörnesinga 

  

  

Framfarafjelag Flateyjarhrepps 
Búnaðarfjelag Svalbarðshrepps 

Þórshafnar ... ..,   

— Presthólahrepps a ves 
— Keldhverfinga ... ... ... … . 
—— Axfirðinga … 20. 0 ver vre see ene 

Samtals 

Dagsverk 

1943 

2800 

  

21530 

XVI. Norður-Múlasýsla: 

Búnaðarfjelag Skeggjastaðahrepps 

Fellahrepps a. 2... mee …   

Hjaltastaðahrepps . FI 
Vopnafjarðarhrepps  ... ... ... 
Fljótsdæla .. … 

Borga:fjardarhrepps Il
 

XVIII. Sudur-Mulasysla: 

. Bunadarfjelag Helgustadahrepps … . 
  Hálsþinghár 

Breiðdæla 

Berunesbrepps ... a sen nes 
Mjóafjarðarhrepps ... ... 0. se 4. 
Álftafjarðar . 

Reyðarfjarðar 

Vallahrepps 

Fáskrúðsfjarðar II
I 

Dagsverk 

532 

930 

327 

369 

1568 

1616 

  

Kr. 

181 

261 

162 

66 

212 

32 

64 

157 

103 

29 

14 

a. 

27 

22 

98 

15 

42 

84 

65 

20 

00 

67 

74 

  

Kr. 

49 

86 

30 

34 

146 

150 

2008 60 

a. 

63 

77 

51 

42 

28 

76 

Samtals 5342 

Dagsverk 

733 

230 

870 

320 

777 

567 

1500 

636 

1849 
  

Samtals 7482 

498 

Kr. 

68 

21 

81 

29 

72 

52 

139 

59 

37 

a. 

38 

46 

17 

86 

49 

90 

93 

33 

50 
  

698 02
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Bi g
 Dagsverk 

1. Skaftafellssýsla ... ... 20 see vue se ver sen ner 92 16996 1585 57 

2. Rangárvallasýsla osse ove see er ver nen mor ken ret 19173 1788 72 

3. Arnessysla se se ve er nn en cer ret 36687 3422 66 

4. Gullbringu- og Kjósarsýsla see 20. 000. ser rer 9568 892 63 

5. Reykjavík en eee nr er aa rr ren ren ass 4366 407 32 

6. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla 2. 200 er ser mer rr 25982 2423 97 

7. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla... 2. 0 10 5332 497 44 

8. Dalasýsla see over vre mee ae ger mee ner ger tr 12261 1143 88 

9, Barðastrandarsýsla ... 22. er mer ver ver er rer nes 1844 172 04 

10. Ísafjarðarsýsla 2. 00 ure 00 oe rer ser er …… 3283 306 28 

11. Strandasysla ses ou see er rer ner en mer mer ene 4454 415 54 

12. Húnavatnssýsla... ... 100 0 mee ves sas rr rer ret 18165 1694 70 

13. Skagafjarðarsýsla sus see se ver mer mer ner rer 0 9699 904 85 

14. Eyjafjarðarsýsla see see ser mer mer er ger ger ter 11055 1031 37 

15. Akureyri see uven me une mer ner ner er or net 1158 108 04 

16. Þingeyjarsýsla 2420 use se mee enge rer rer ner 0 21530 2008 60 

17. NorðureMúlasýsla ... 200 ser ser ere res RNA 5342 498 37 

18. Suður-Múlasýsla a. 0. 2. me ven re men re ar 7482 698 02 
  

Samtals 214377 20000 00 

  

Alls 159 fjelög, dagsverkið 9,33. 

Embætti og sýslanir m. m. 

2. ágúst var 3. kennara við gagnfræðaskólann á Akureyri, præp. hon. Jónasi Jónas- 

syni, allramildilegast veitt lausn í náð frá embætti 1. okt. að telja, með eftirlaunum. 

20. ágúst var cand. polit. Hjeðinn Valdimarsson skipaður aðstoðarmaður á Hagstofu 

Íslands, frá 1. sept. að telja. 

28. ágúst var fjármálaráðherra Birni Kristjánssyni, samkvæmt umsókn hans, 

með allrahæstum úrskurði allramildilegast veitt lausn í náð frá ráðherraembættinu. 

S. d. var settur bæjarfógeti og alþingismaður Sigurður Eggerz, með allrahæstum úr- 

skurði allramildilegast skipaður fjármálaráðherra Íslands. 

30. ágúst var Björn Kristjánsson alþingismaður skipaður bankastjóri við Landsbankann. 

31. ágúst var cand. juris Vigfús Einarsson, settur til þess frá 1. sept. að telja, 

þangað til önnur ráðstöfun yrði gerð, að gegna bæjarfógetaembættinu í Reykjavík. 

8. sept. var cand. med. Jón Jóhannesson settur til þess fyrst um sinn, frá Í. s. m. 

að telja, að gegna hjeraðslæknisembættinu Í Húsavíkurhjeraði. 

15. sept. var cand. med. Vilmundur Jónsson settur til þess, fyrst um sinn frá 1. okt. 

næstkomandi að telja, að gegna hjeraðslæknisembættinu í Ísafjarðarhjeraði. 

1917
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25. sept. var sóknarprestur Magnús Jónsson á Ísafirði, skipaður docent við guðfræðis- 
deild Háskólans frá 1. okt. 

1. okt. var dr. phil. 

araskólann í Reykjavík, 

S. d. var dr. phil. Ólafur D. Danfelsson 

í Reykjavík. 

S. d. var cand. 

2. okt. voru þeir 

  

nasyni veitt frá 1. kennaraembættinu við kenn- 

    

kennari við kennaraskólann 

2. kennari við sama skóla. 

sson og 

  

        Vigfus Gudmundsson frå Engey 
ikssonar og hagstofustjóra Þor- 
vefndinni. 

  

    skipaðir í Verðlagsnefudi 

steins Þorsteinssonar, e 

3. okt. þóki ginum allramildilegast að fela fjármálaráðherra 
Sigurði Eggeiz að veita forstöðu dóms- og kirk stjórnarráðsins á meðan dóms- og 
kirkjumálaráðherra Jón Magnússon er fjarverandi í embættisferð til Kaupmannahafnar. 

17. okt. var cand. pharm. Sören R. J. Ka mpmann allramildilegast veitt leyfi til að 
setja á stofn lyfjabúð í i 

        

javerslun. 
Samkvæmt þegnleg tillögu Jórna „eráðsias Þókniðist Hans hátign konunginum 

allramildilegast 22. okt. að ski 

    

  

landlækni nd Björnson, R. af Dbg. og Dbrm., 
docent Bjarna Jónsson frá Vogi, 

umboðsmann Svein Olafsson og 

sýslumann Guðmund í Hggeru 

í milliþioganefnd, til að taka til íh 

Guðmundur Björnson er 

  

dsins, samkvæmt þingsályktun 15, sept. s. á. 
skipaður formaður ne foðariuna 

im til  Hestþir l 
FI 
I 

18. nóv. var sóknarprestin 

kvæmt beiðni hans, veitt lausn 

án eftirlauna. 

  

ga, síra Tryggva Þórhallssyni, sam- 
rá prestsembætti, frá næstkomandi fardögum að telja, 

  

20. nóv. var Georg hjer: 

skrúðsfirði. 

24. nóv. var sóknarprestinum í Suðurdalaþingum, síra Jóhannesi L. L. Jóhanns- 
syni, veitt lausn frá prestsembætti frá næstkomandi fardögum að telja, með eftirlaunum. 

28. nóv. var yfirrjettarmál ingsmaður Bogi Brynjólfsson settur til þess fyrst 
um sinn að gegna sýslumannsembættinu í Árnessýslu, í stað Guðm. sýslumanns Eggerz, sem 
skipaður hefir verið til að g 

22. des. var fyrv. 

deild Háskóla Íslands. 

S. d. 

sýslumaður í 

Þann 29. des. 

Lárusi Halldórssyni, 

læknir Georgsson skipaður póstafgreiðslumaður á Fá- 

  

    

    

im opinberum störfum. 

    mildilegast skipaður prófessor í laga- 

Sigurjón Markússon, allramildilegast skipaður 

    

  

   

  

í næstk, 

num til Breiðabólsstaðarprestakalls á Skógarströnd, síra 

reitt lausn frá prestsskap sakir vanheilsu, frá 

gr. fjárlaganna, 

tninggmann Magnús Sigurðsson banka- 

að telja 

næstu fardögum að tel 

öl. des. skipaði stjórn 5 yfirrjettarmálaflu 

stjóra við Landsbankann, frá 1. jauúar 1918 að telja. 

S. d. var alþingismaður Benedikt Sveinsson settur bankastjóri við Landsbankann, í 
stað bankastjóra Björns Sigurðssonar. 

   



Konsáúll. 

9]. mars var bankastjóri Hans 'Truelson Tofte viðurkendur sænskur vicekonsúll 

í Reykjavík. 

Heiðursgjafir. 

Af vöxtum af styrktarsjóðl Kristjáns konungs IX. fyrir árið 1916, hefir stjórnarráðið 

veitt þeim Birni Sigfússyni bónda á Kornsá í Húnavatnssýslu og Guðmundi Þorbjarnarsyni 

bónda á Stóra-Hofi í Rangárvallasýslu heiðursgjafir, 160 kr. hvorum, fyrir framúrskarandi 

dugnað í jarðabótum, byggingum, búpeningsrækt og öðru, er að búnaði lýtur. 

Styrkveiting. 
Af vöxtum af Styrktarsjóði Friðriks konungs VIII. fyrir árið 1916, hefir stjórnar- 

ráðið veitt Árna Einarssyni bónda í Múlakoti í Fljótshlíð, Guðbjörgu Á. Þorleifsdóttur húsfrú 

í Múlakoti í Fljótshlíð og ungmennafjelaginu yÁrroðinn4 í Kaupangssveit 150 kr. styrk hverju 

til trjáræktar, 

Alþingismaður kosinn óhlutbundinni kosningu. 

18. ágúst var Sigurður Stefánsson prestur kosinn alþingismaður fyrir Norður-Ísa- 

fjarðarsýslu. 

Einkarjettur, 

2. ágúst þóknaðist Hans hátign konunginum að veita kaupmanni Julius Andreas 

Hansen Schau Vesturgötu 14 B í Reykjavík einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á fyrirsögn 

um lofthitun með afleiðslupípum frá ofnum. 

s. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Sigurjóni Kristjánssyni vjelstjóra 

í Reykjavík einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á tilbúningi á flotvörpu. 
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