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Stjórnarráðsbrjef, auglýsingar, reglugjårdir 0. fl. 

Verdlagsskrår. 

Reikningar 

Ferðaáætlanir pósta. 

Ættarnöfn. 

Firmatilkynningar. 

Vöramerkjaauglýsingar. 

Ymsar greiðslur úr ríkissjóði. 

Efnisyfirlit. 

Kaflar í efnisyfirlitinu, 

| Auglýsingar um útkomin lög m. m. 

! Konsúlar. 

| Alþingismenn. 
| Sendiherra. 

| Heidursgjafir og styrkveitingar, 

| Einkarjettur, 

Skammstafanir: S = stjórnarráðabrjef. 

I 

| 

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

            

  

  

      

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Su 

Stjórnarráðshrjef, auglýsingar, reglugjörðir a fl. 
11. | #/, 1918 | Auglýsing um þær vörur, sem eigi er skylt að bjóða útflutningsnefnd | 13—14 
2 811, 1718 Keglugjörð um hafnsögu í Reykjavík. 1—2 
3. S. d. Reglugjörð um hafnsögugjöld í Reykjavík - 3—4 
4. 2. jan. Samþykt um lokunartíma sölubúða í Hafnarfjarðarkanp stað . 4—5 
5, 3. jan. Gjaldskrå yfir sorphreinsun og salernahreinsun í Reykjavík. 5—6 
6. á. jan. Reglugjörð um notkun og meðferð rafmagns í Vík í Mýrdal 6—10 
7. S. d. Gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Vík í Mýrdal. 10 
8. 7. jan. Reglugjörð um bráðabirgðaútflutningsgjald . . ii 

43. S. d. S. til sýslumannsins Í Ísafjarðarsýslu um sveitfesti þorfalings - 81—82 
9. 8. jan. Reglugjörð um einkasölu landsstj rnarinnar á kolum 12 
10 8. d. Auglýsing frá útflutningsnefndinni . . 13 

12. 9. jan. Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Vest. 
mannaeyjasýsla . en 14 

18, 17. jan, Hafnarreglugjörð fyrir Stykki. hólmskauptúa 15—17 
14. 20. jan. Auglýsing um varnir gegu kvefpestinni (influenza) . 18 
15. 22. jan. Reglugjörð um framkvæmd á störfum rikisfjehirðis . 19—20 

1. 25. jan. Brjef dómsmáladeildarinnar til allra sýslumanna og bæjarfógeta um 
| firmaauglýsingar . 1
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Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Sa 

45. 3. febr. Auglýsing frá póstmeistara 83 

16. 6. febr. Samþykt um heyforðabúr í í Glæsibæjarhreppi 20—21 

17. T. febr. Samþykt fyrir >Samgirðingafjelag Keldhverfingae 22—24 

138. | 10. febr. Reglugjörð um innflatning og sölu á kornvöru 179— 180 

184. S. d. Auglýsing um sölu og innflutning á sykri 180 

18. 13. febr. Reglugjörð um breyting á fafmarreglngi Dr fyrir Hafnarfjarðarkaup- 

stað 17. mai 1916 | 25—26 

46. 8. mars Auglýsing um útbrota-tangaveiki í öllum höfnum Hollands 84 

19. 10. mars | Samþykt um lokunartima sölabúða í Akureyrarkaupstað 26—27 

20. 15, mars Reglugjörð til bráðabirgða fyrir alþýðaskólann á Eiðum. 28—30 

21. 1. april Breyting á erindisbrjefi fyrir fiskimatsmenn frå 12. ågåst 1910 31 

47. 8, april Auglysing um varnir gegn kvefpestinni (influenza) . Bå - 85 

48. 19. april | Auglýsing um staðfesting stjórnarráðsins á tigreglusamþyki fyrir 

Reykjavík . 86 —103 

49. 28. april Breyting á reglugjörð fyrir Borgartjarðarsýsln um hreinsun hunda 

af bandormum frá Í. ág. 1910. 103 

50. 30. apríl Auglýsing um að reglugjörð um ráðstafanir til að tryggja verslun 

167. landsins sje Í gildi 104 

Sl. S. d. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Fræðslusjóð Ögurhrepps 255—-56 

1. maí Reglugjörð um breyting á reglugjörð um bólusetningar og bóluskoð- 

52. anir 22. okt. 1909 a 104 

53. S. d. Samþykt um kynbætur nautgripa í Skagafjarðarsýslu 105—106 

3. mal Reglugjörð um breyting á viðauka við fjallskilareglugjörð fyrir Skaga 

54, fjardarsyslu frå 1, mai 1918 |, 107 

S, d Reglugjörð um breyting å reglugjård um eyðing refa og Fjallskil i 

44. Dalasýslu, 6. ágúst 1919 108 

6. maí S. til sýslumannsins í Rangárvallasýsla í um endurgreiðslu á á veittum 

55, sveitarstyrk . 82—83 

56. 12. maí Auglýsing um framboð á íslenskum afurbum 108 

57%, 13. mai Samþykt um sildveiði með herpinót á fjörðum inn úr Húnaflóa 109 

8. d Samþykt um meðferð hænsna í seat Vik í Mýrdal í Vestur- 

58. Skaftafellssýslu. 110 

59 Sd. Samþykt um síldarveiði með herpinótum á Fjörðum inn úr Húnaflóa. 111 

60. 16. mai Auglýsing um væntanlegt útflatningeleyfi á meðalalýsi 112 

19. maí Reglngjörð um breyting á hafnarreglugjörð fyrir Ísfjarðarkanpsta 

61. frá 20. júlí 1917 . 112 

20. mai Reglugjörð um breyting á fjárskilareglug jörð 99, jálí 1916 fyrir 

62. hreppana milli Þjórsár og Hvítár (Ölvusár) í Árnessýslu „J119--113 

S. d Reglugjörð um breyting á reglugjörð fyrir Árnessýslu um fjallskil. rjetta- 

höld, grenjaleitir o. fl vestan Hvítár og Ölvusár, 6. ágúst 1909 113 

68. 29, mai Reglugjård um notkun og meðferð rafmagns við rafveitu Suður- 

fjarðahrepps í Bíldudal. 114—116 

64. S. d. Gjaldskrá fyrir rafveitu Suðurfjarðahrepps 117 

65, 26. mai Samþykt um mótak o. fl. fyrir Inari-Akraneshrepp . . 118 

66, S, d. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Gjafasjóð Sigurðar Jóns- 

sonar barnakennara frá Mýrarhúsum. 119—120



                  

  

  

  

  

    
    

     

    

Nr. | Dagsetning. | Fyrirsögn. að 

67. 27. mei Auglýsing um staðfesting stjórnarráðsins á samþykt um breyting á 

lögreglusamþykt fyrir Hafnarfjarðarkaupstað . 120 

130. 30. mai S. til syslumanna og bæjarfågeta um brunamål 177 

134. 6. juni Stadfesting monne | á skipulagsskrá fyrir ps: frú. Önnu 

Claessen 181 —182 

135. S. d. Staðfesting konungs á skipnlagsskrá fyrir „Sjákra og styrktarsjóð 

| vitavarda Islands" 152—183 

136. | S. d Auglýsing um breyting á hafnsögutaxta fyrir fsatjardarkanpstad frá 

16. febrúar 1904 183 

137. 12, júni | ug um breyting á reglugjörð. 16. jåni 1915 um refaveiðar i 

esturhluta Þingeyjarsýslu . 184 

138. S. d Gjald skrå i Reykjavik og nærlendis handa bifreiðum til mannflutn- 

| inga, skv. 10. gr. laga nr. 88 frå 14 nåv., 1917 um notkun bifreida | 184—185 

S. d | Bifreiðagjöld milli Reykjavíkur og nokkurra staða nærlendis sam- 

139. kvæmt gjaldskrá handa bifreiðum fyrir mannflutninga settri af 

stjórnarráðinu þ 19. júní 1919 . 186 

13. júni | Reglugjörð um breyting á reglugjörð fyrir Rangárvallasýslu um 

140. notkun afrjetta, fjallskil, rjettahöld, meðferð á óskilafjenaði, 

grenjaleitir, refaveiðar o. fl. frá 7. júni 1915. 18. 

18. júní on um breyting á samþykt um lækning hunda af bandormum 

141. . fl. 1 Austur-Skaftafellssyslu frá 6. nóv. 1893 . 1s8 

2. júlí Auglýsing um að útflutningur á Íslenzkum afurðum sje frjáls að und- 

149. | anskildum hrossum rr 188 

143. 7. júlí Staðfesting konungs á skipulags krá fyrir Ekkna- or munaðarleys- 

ingjasjóð Rauðasandshrepps a 189—190 
144. 8. júlí Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Styrktarsjóð Seyðisfjarð- 

arhrepps . nn FS 191—-192 

145. 8. d Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Verðlaunasjóð Jóhönnu 

Einarsdóttur og Bjöns Jónssonar dannebrm frá Sandfellshaga | 192— 198 

146. Ll. júlí Staðles konungs á skipulagsskrá vr, Mimningarsjól Kvenfjelags ' 

Svalbarðsstrandar . 193—194 

147. | S. d. Stadfesting konungs å skipula „sskrá fyrir Barnasjúð Sv rarfdæla 194-—-195 

8. d. Staðfesting konungs á å skipul: rá fyrir Jarðræktarsjóð Sæbjarnar 

Egilssonar og Hallfríðar Einarsdóttur . . 196—197 

149 S. d Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Styrktars sjóð handa fátæk- 

| um ekkjum i Arnarneshreppi. BN 197—198 

150. | S, d. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Styrktarsið Snorra kaup- 

| manns Jónssonar . 199---200 

151. | S. d Sampykt um vidauka vid og breyti agar á á samþykt um yms atriði er 

| snerta fuglaveiðar í Vestmannaeyjum frá 16. júlí 1895 200 

102. | 23. júlí Reglugjörð um breyting á reglugjörð 2. nóvember 1917 fyrir Austur- 

| Húnavatnssýslu um fjallskil o. fl. 201 

153. |. 7. ágúst Auglýsing um breyting á samþykt um fjölagsáveitu Í i Skeiðahreppi 

| frá 24. september 1917. 202 

154. | 13. ágúst | Reglugjörð um breyting á reglugjörð um brunabótasjóði sveitafjölaga 

|   frå 20. okt. 1906 .   202
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Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Blaðsíður 

155, 8. sept. Breyting á a sbrjefi fyrir smsónannenn með flutningi hrossa 
frá £2. des. 1908 . FI 203 

156. 10. sept. | Reglugjörð fyrir Suður-Múlasýslu um refaveiðar, notkun afrjetta, 
fjallskil m. fl. . 203--213 

131. 15. sept. S. til biskups um flutning Saud: afellskirkju að Kvennabrek ku 178 
182. 23. sept 8. til sýslumannsins Í í Ísafjarðarsýslu um endurgjald á sveitarstyrk .| 178--179 
157. 26 sept. Reglugjård um skipun slåkkvilids og brunamåla i Akureyrarkaupstad | 214—221 
1.8, 3. okt. | Reglugjörð um notkun og meðferð rafmagns å Patreksfirdi . 222—225 
159. S. d. Gjaldskrá fyrir rafveitu Patrekshrepps 225-—-226 
160. 9. okt. Auglýsing um meðalmeðgjöf af hálfa barnsfebra með óskilgetnum 

| börnum til 14. maí 1924 eftir ákvæðum sýslunefudar og bæjar- 
| stjórnar samkvæmt 9. gr. fátækralaga 10. nóv. 1905 226—230 

161. Il. okt. | Auglýsing um breyting á reglum um afnot Landsbókasafasins, dag- 
| settum 21. april 1909 230 

168. | 28. okt. Samþykt um kynbætur hesta i Eyjafjardarsyslu . 256—258 
169. 27. okt. Staðfesting konungs á skipalagsskrá fyrir Verðlaunasjóð barnaskóla 

Kirkjuhvammshrepp: í Vestur-Húnavatnssýslu 259 

170. 25. nóv. | Reglugjård um fjårsåfn, a fjármörk með fleiru í Vestmanna- 
| eyjum . . . eee eee 260—262 

165. 2. des. S til sýslumannsins í År nessysla, um endurgreiðslu; sveitarstyrks. 252-—-253 
171. 0. des. Samþykt um leigu fjöralóða á Ísafirði „1 268—264 
166. { 27, des. | S. til landsímstjóra um símagjöld innanlands | 253—254. 
172. ; 31. des. | Staðfesting konungs á skipala gsskrá fyrir afgjaldssjóði Kristfjárjarða 

í Húnavatnssýsla. FR 265--266 

Lierðlagsskrár 1919-—- 1920 
22. í fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað. 89. 
28. | ' — Suður-Múlasýsla. 34—35 
24.) | Vestur-Skaftafellssyslu 36—37 
925. | Austur-Skaftafellssysin 38—39 
26. | — Rangárvallasýslu 40--41 
27. Vestmannaeyjasýslu 42 --43 
28. | — Án nessýslu . 44—45 
29, | | —- Gullbringu og Kjósarsýs slu, Hafnarfjörð < og Reykjavík. 46 —4T 

30. | Borgarfjarðarsýslu . FI 48—49 

31. | — Mýrasýslu. BN 50— 

32, | | — Snæfellsness- og Hnappadalssyslu 52—53 
33. | — Dalasýslu. 54—55 
34. | Barda-trandasyslu . . 56—57 
30. | | Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað . 51—59 
36. | | Strandasýslu . 60—61 
27. | — Húnavatnssýslu. 62—63 
38. | | — Skagafjarðarsýslu 64—65
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ØR KRANS ENA BANEDE LE a Banna 

Nr. | Dagsetning. Fyrirrsögn, Da 

39, -- Eyjafjarðarsýslu og Meureyrarkanpstad | 66-—67 
40. — Þingeyjarsýsla . . . 0 BB—69 

Reikningar fyrir árið 1918. 

i. Sjóðir undir umsjón stjórnarráðsins. 
68. Reikningur yfir tekjur og gjöld Kirkjujarðasjóðs . . . a 121 
69. Reikningur yfir tekjur og gjöld Thorkillii barnaskólasjóðs BR 122 
10. Reikningur ytir tekjur og gjöld gjafasjóðs Hannesar Árnasonar . 128 
11. Reikningar yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og Tugileifar 

Benediktsen . 2 eee 124 
71. Reikningur yfir tekjur og gjåld Landhelgissjøds Islands . . . .. 129 
78. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fischer's . . . , „| 199—180 
79. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigass. . . . 130 
80, Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóð verðugra og þurfandi 

þjóðjarðalandseta og ekkna þeirra í hinu fyrverandi Suðuramti 131 
81, Reikningur yfir tekjur og gjåld Styrktarsjéds Kristjåns konungs hins IX,| 132 
32, Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar 133 
eð. Reikningur yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar „| 188—184 
84, Reikningur yfir tekjur og gjåld Styrktarsjods Påls Jånssonar . . . 134 
85. Reikningur yfir tekjnr og gjöld það Friðriks konungs hins 

áttanda —. .. „| 184—185 
86. Reikningur yfir tekjur og g öld Gjafasjá jÓs w. TFiskos til Grimseyinga 135 
87. Reikningur yfir tekjar og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns 

Þorsteinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur . . . . .. 136 
88. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes . . . „| 136— 187 
89. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þe sem bida tjón | 

af jarðeldum. . .. .… | 187 
103. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þorva ldarminning 

árin 1916, 1917 og 1918 . ... FA 148 
173. Reikningur yfir tekjur og gjöld Ræktunars sjóðs Islands. „| 267—-268 
174, Reikningur yfir tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Íslands . . . . . 269 
152. Reikningur Styrktarsjóðs Hjálmars Jónssonar kaupmanns . . . . .| 278 
188. Reikningur æfinlegrar erfingjarenta Sigríðar Melsteð . . . . . .! 282—983 
189. Reikningur Líknarsjóðs Sigriðar Melsteð. . . .. 0. 288 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Laadsspitalasjóðs Geirs hoiga kaup- 
manns og frú Helgu Zoöga konu hans . . . .……. | 380 

Reikningur yfir tekjur og gjåld Styrktarsjåds Kristjåns Jónssonar | 

læknis. LI 
| 
| 
| 

lí. Sjóðir undir stjórn eða umsjón biskups. | 
42, Reikningur yfir tekjur og gjöld hins Almenna kirkjusjóðs „ . . .| 76 
43. Skýrsla um eignir kirkna í hinum Almenna kirkjasjóði . . . . .' 77—80
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Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Sa 

12. Reikningur yfir tekjur og gjöld prestsekknasjóðs 125 

78. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Guttorms prófasts Þor- 

steinssonar 126 

74. Reikningur yfir tekjur og > gjåld Kollektasjúðs Jóns Eiríkssonar 127 

75. Reikningur yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs. 127—128 

76. Reikningur yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats 128 

il. Söfnunarsjóðsreikningar. 

90. Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands . 138 

91, Yfirlit yfir efnahag Söfnunarsjóðs Íslands 189 

IV. Landsbankareikningar. 

104—125. Reikningur Landsbankans með útbúum 1918 149—170 

126. Efnahagsreikningur Landsbankans 31. mars 1919. | 171—1%72 

176. Efnahagsreikningur Landsbankans 30. júni 1919 . 270—272 

177. Efnahagsreikningur Landsbankans 30. sept. 1919. 272—274 

V. Ýmsir reikningar. 

92. Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Kristine læknis 

Jónssonar. 139—140 

94. Reikningur Landsspítalasjöðs Íslands 140—141 

95. Minningarsjóður Landsspítalasjóðs Íslands 141—142 

96. Reikningur Minningarsjóðs Sigriðar Thoroddsen . . 142—1i43 

97. Reikningur um tekjur og gjöld Framfarasjóðs Einars hsmundssonar . 143—144 

98. Efnahagsreikningur spitalasjóðsins > Vinaminningc 144 

93. Efnahagsreikningur Samábyrgðar Íslands á þilskipum . 145 

100. Reikningur yfir tekjur og gjöld Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum . 146 

101, Reikningur yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteds 

og frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsteds 147 

102. Reikningur Styrktar- og sjúkrasjóðs vitavarða Íslands. 147 

127. Reikningur ekknasjóðs Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis . 173—174 

128. Reikningur Minningarsjóðs alþm. Sighvats Árnasonar . 174 

129. Reikningur Minningarsjóðs Ragnhildar Thorarensen, Móeiðarhvoli. 174—175 

162. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Pjeturs Þorsteinssonar 

sýslumanns 231 
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— 333. 
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urskoða og samræma fasteignamatið, 333. 

Guðmundur Guðfinnsson, alþingismaður, 329. 
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332—338. 

Halldór Kristinsson, 

embætti, 176. 

Halldór Steinsson, alþingismaður, 329. 
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Jón Melsted, framfarasjóður, reikningur, 147. 

Jón Samúelsson Edwald, viðurkendur norskur vara- 

konsúll, 333. 
Jón Signrðsson, legatssjóður, reikningur, 276 —2'71. 
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Kristján Jónsson, styrktarsjóður, r ikningur, 331. 
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Kvaran, Sigurður, alþingismaður, ; 30, 
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Kveufjelag Svalbarðsstrandar, 
skipulagsskrá, 193— 194. 

Kynbætur, sjá hestar, nautgripir. 
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Lagabirtingar, m. m. 81; 177; 249- 259. 
Landeyjaþing, sóknarprestur, lausn, 176; sóknar- 

prestur skipaður, 332. 

Landhelgissjóður Íslands, reikningur, 199, 

ar, 149—17:; 270—974, 

175, 

minningarsjóðar, 

  Landsbankinn, reikning 

Landsbókasafnið: skipaður | 

auglýsing um afnot. breyting, 289 

Landsíminn, gjöld, hækkun 258—9 14, 

bókavörðar, 

Landsspitalasjóður Geirs og Helgu Zoöga, reikn- >» ea > 

ingur, 330. 

  

Landsspitalasjédur Íslands: reikni gur 140— 141 
minningarsjóður, reikningur, 141 -149. 

Lárus H. Bjarnason, skipaður hæs! irjettardómari, 
332— 333. 

Legatssjóður Jóns Sigurðssonar, 1síkningur, 276 
—277. 

Liebes, C., gjafa 

Liknarsjédur Sigridar Melsted, reikningur, 283, 
Lokunartimi solubuda, 4—5; 26—97, 
Lysi, frambod å, 18; auglýsing í m væntanlegt 

útflutningeleyfi á meðalalýsi, 119. 

Lögreglusamþyktir: Reykjavik, 
fyrir Hafnarfjörð, 190. 

Lögreglustjóraembættið á Siglufirði, veitt, 176. 

M. 
Magnús Gíslason, skipaður í nefnd til að endur- 

jóður, reikningur, 186 187. 1 > , 

  

fyrir 86—103;   skoða og samræma fasteignamatið, 338. 

Magnús Guðmundsson, alþingismaður, 330. 
Magnús Kristjánsson, alþingismaður, 330. 
Magnús Pjetursson: alþingismaður, 329; skipaður í 

milliþinganefnd til rannsóknar á berklaveiki, 339. 
Margrjet Bjarnadóttir, styrktarsjóður, reikningur, 

279. 

Meðalalýsi, sala og útflutningur, auglýsing um 
væntanlegt útflutningsleyfi, 112. 

Meðalmeðgjöf óskilgetinna barna, 226—280. 
Melsted, Jón, framfarasjóðar, reikningur, 147. 
Melsted, Sigríður: líknarsjóður, reikningur, 288; 

æfinleg erfingjarenta, reikningur, 282—283. 
Milliþinganefnd skipuð til rannsóknar á, hvernig 

best megi verjast berklaveikinni, 339. 
Minningarsjóðir, reikningar: Herdísar og Íogileifar 

Benediktsen, 194; Kristjáns læknis Jónssonar, 
189--140; Landsspitalasjóðs Íslands, 141—149; 
Sigridar Thoroddsen, 14£2—143; Sighvatar Árna- 
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skipnlagsskrá fyrir. Önna Claessen, 18 — 182: 
Kventjelags Svalbardsstrandar, 193—194, 

Mjoafjardarfrestakall, såknarprestur skipadur, 175 
Mótak, samþykt fyrir Ánnri- Akraneshrepp, 118— 

119, 

Myrasysla: verdlagsskrå, 50—51; albingiskosning, 
329, 
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Stjórnartíðindi 1919, B |. 

Brjef dómsmáladeildarinnar wil allra sýslumanna og bæjarfógeta um firma- 4 
auglýsingar. 25. jan. 

Það kemnr enn fyrir stöku sinnum, að firmna auglýsingar sýslumanna. og bæjarfógeta 

eru á öðru máli en íslensku. 

Með því að þetta verður að telja miður viðeigandi, er hjermeð brýnt fyrir yður, að 

þessar auglýsingar eiga að vera á íslensku. 

Reglugjörð 2 
3l. des. 

um hafasögu í Reykjavík. 

l. gr. 

Hafnarnefnd Reykjavíkur skipar hafnsögumenn svo marga sem þurfa þykir, og 

ákveður laun þeirra. 

Laun hafnsögumanna greiðast úr hafnarsjóði. 

ag 2. gr. 

Hafnsögumanni. ber í starfi sínu að haga sjer eftir því, sem sagt er Í reglugjörð 

þessari og eftir skipunum hafnarstjóra. Þeim skal skylt að bera einkennisbúning þann, er 

hafnarnefnd ákveður. 

Hafnarneind getur með mánaða fyrirvara sagt hafusögumanni upp starfi sínu. 

Með sama fyrirvara getur hafnsögumaður sagt starfa sínum lausum. Hafnarnefnd getur fyrira 

varalaust vikið hafnsögumatni frá starfanum, ef hann verður ber að vanrækslu í starfi sínu. 

  

á, gr. 

Hvert skip, er ætlar til Reykjavíkur og nota vill hafnsögumann, skal, þegar það er 

komið hálfa mílu undan Gróttutöngum, gefa merki um að það óski hafnsögumanns. Merkja: 

stöðin við Gróttuvitann skal þá strax gjöra hafnarskrifstofunni viðvart, og skal hún sjá um að 
hafnsögumaður verði sendur til skipsins, svo fljótt sem unt er. 

Hafnsögumanni er skylt að vitja skipsins alt að hálfri mílu undan Gróttutöngum. 

Verði merkjadufl sett á Bygggarðsboða skal hafnsögumanni þó eigi skylt að vitja skipsins 
lengta en að klukkuduflinu hjá Akurey. 

5 lá >. gr. 

Hafnsögumaður, er vísar skipi leið til hafnar, má eigi yfirgefa skipið án samþykkis 

skipstjóra, fyr en skipið er lagst við festar á höfninni. Meðan hafnsögumaður dvelur um borð 
ber skipinu að sjá honum fyrir fæði 

31, dag marsmánaðar. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja,
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2 
81. des. 

6. gr. 

Ekkert skip, sem stærra er en 30 smálestir brúttó, má sigla út eða inn í innri höfn- 

ina, leggja að bryggju eða frá eða flytja sig til á innri höfninni, nema undir stjórn hafnsögu- 

manns. Undanþágu undan ákvæði þessu getur hafnarstjóri veitt strandferðaskipum og fiski- 

skipum, sem heima eiga í Reykjavík eða stunda þaðan veiðar, 

Þr 
i gr. „gr. 

Hvert skip, sem af höfninni. fer, á rjett á að fá hafnsögumann, og skal hafnsögu- 

manni skylt að fylgja því þangað, sem honum samkvæmt 4. gr. er skylt að vitja þess. 

Hafnsögumanni er heimilt að banna allar samgöngur við skipið áður en hann hefir 

Íokið starfi sínu um borð. 

9. gr 

Ef sjúkdómur er um borð, eða. ástæða til að ætla að sótthætta geti stafað af skip 
inu, ber hafnsögumauni að sjá um að fylgt sje reglum þeim, sem settar eru í lögum um 
varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands. 

10. gr. 

Hafnarsjóður leggur til báta og önnir tæki, er hafnsögumenn þarfa að nota við 
starfa sinn. 

ll. gr. 

Gjöld fyrir hafnsögúna skulu greidd samkvæmt því sem ákveðið er í reglugjörð um 
hafnsögugjöld í Reykjavík. 

12. F, RR
 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, alt að 1000 krónum. Sektirnar renna (4 

hafnarsjóð. Með mál út af slíkum brotum skal fara sem almenn lögreglumál. 

teglugjörð þessi staðfestist hjermeð, samkvæmt lögum um hafnsögu í Reykjavík frá 

22. nóvember 1918, til að öðlast gildi 1. janúar 1919, og er hjermeð birt til eftirbreytni þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 31. desember 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson.



Reglugjörð 
um hafnsögugjöld í Reykjavík. 

1. gr. og
 

Öll skip, sem eru 30 smálestir brúttó að stærð eða meira, skulu, hvort sem þau nota 

hafnsögumann eða eigi, skyld að greiða hafnsögugjald í fyrsta sinni á ári hverju, er þau koma 

frá útlöndum og leggjast við festar innan takmarka Reykjavíkurhafnar. Komi skip oftar á 

sama ári, skal það ekki greiða hafnsögugjald nema það noti hafnsögumaun. 

Herskip, skemtiskip og fiskiskip, sem skrásett eru hjör á landi, eru undanþegin 

hafnsögugjaldi, nema þau noti hafnsögumann 

% r. un
 

Hvert það skip, sem hafnsögumann notar, til hafnarinnar eða frá höfninni, skal greiða 

hafnsögugjald. Auk þess skal greitt sjorstakt gjald fyrir leiðsögu skipa um höfnina, þar á 

meðal inn í og út úr innri höfninni. 

gr. 

Hafnségugjald skal greitt á skrifstofu hafnarinnar. Skipstjóri eða formaður ber 

ábyrgð á greiðslu gjaldanna. Hefir hafnarsjóður haldsrjett yfir skipinu þangað til gjaldið er 

greitt. — 

á. gr. 

Hafnsögugjöld renna í hafnarsjóð. Þau má taka lögtaki. Gjöldin skulu greidd þegar 

hafnarstjóri krefst þess og áður en skipið fer burt af höfninni, og getur enginn skipstjóri vænst 

þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá lögreglustjóra, nema hann með vottorði hafnarstjóra 

sanni að hann hafi greitt hafnsögugjald. 

ð. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greiðd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

Fyrir leiðsögu samkv. 4. gr. reglugjörðar um hafnsögu greiðist: 

a. Fyrir leiðsögu til hafnarinnar 10 aurar á hvert nettó reg. tn. skipsins, þó aldrei minna 

en 15 krónur. 

b. Fyrir leiðsögu frá höfninni hálft gjald, þó aldrei minna en 10 krónur. 

Fyrir leiðsögu um höfnina, þar á meðal inn og út úr innri höfninni greiðist: 10 kr. 

fyrir hvert skip, sem er alt að 100 nettó reg. tn. og 2 aurar. að auki fyrir hvert nettó reg. 

tn. fram yfir 100. 

Fyrir leiðsögu frá og til nærliggjandi hafna greiðist sú borgun, er hafnarstjóri ák veð. 

ur í hvert skifti. 

6. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum alt að 1000 krónum.  Sektirnar renna Í 

hafnarsjóð. Með mál út af slíkum brotum skal fara sem almenn lögreglumál. 

1919 

3 
> 

31. des,
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3 Reglugjnrð þessi staðfestist hjer með samkvæmt lögum um hafnsögu í Reykjavík frá 

81. des. 22. nóvember 1918 til að öðlast gildi l. janúar 1919, og er hjermeð birt til eftirbreytni þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Islands, 31. des. 1918. 

Sigurður Jónsson, 

Oddur Hermannson, 

a Samþykt 
um lokunartíma sölubúða í Hafnarfjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Öllum sölubúðum kaupmanna og kaupfjélaga, sem varning selja samkvæmt verslunar- 

leyfi, skal lokað eftir því sem ákveðið er í 2. og 3. gr. samþyktar þessarar. 

2. gr. 

Álla virka daga árs skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 7 síðdegis, þó með þeim 

undantekningum, er nú skal greina: 

Aöðfangadag jóla og gamlárskvölds skal öllum  sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 

4 síðdegis. 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að halda opnum búðum til 

miðnættis. 

Á tímabilinu frá 20. júlí til 31. ágúst skal á laugardögum loka búðum eigi síðar en 
kl. 8 síðdegis. 

3. gr. 

Ákvæði 2. gr. laga um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar, skulu að því er 

lokun sölubúða snertir, einnig ná til sumardagsins fyrsta og 2. ágúst. — Ef 2. ágúst ber upp 

á sunnudag, skulu allar sölubúðir lokaðar 3. ágúst. 

á. gr. 

Á. lokunartíma sölubúða samkvæmt framansögðu er óheimilt að selja á strætum eða 

torgum eða annarsstaðar, nema úr sjálfsölum, nokkurn þann varning, sem ekki má selja nema 

samkvæmt verzlunarleyfi,



0. 0 gr. 

Menn, sem komnir eru inn fi verzlun fyrir lokunartima, er heimilt að afgreiða eftir 

að lokað er. 

ge 
6. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varda sektum 20—500 krónum, og renna sektirnar í 

bæjarsjóð. Mál út af brotum gegn samþykt þessari skal reka sem almenn lögreglumál. 

ta
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janúar 1918, og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

I stjórnarráði Islands, 2. janúar 1919. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

Gjaldskrá 
fyrir sorphreinsun og sslornahreinsun í Reykjavík. 

1. gr. ER
 

z Frá 1. janúar 1919 sjer bæjarstjórnin um alla sorphreinsun. og salernahreinsun á 

kaupstaðarlóðinni, og lætur framkvæma hreinsunina á kostnað bæjarsjóðs. 

Hvert salerni, sem utangengt er í verður hreinsað einusinni í viku og sorp verður 

flutt frá hverju húsi einusinni í viku. 

2. gr. 

Húseigendur greiða árlega í bæjarsjóð hreinsunargjald 39/,, af virðingarverði húsa til 

brunabóta. eins og það er 1. janúar ár hvert, en af virðingarverði þeirra húsa, sem virt eru 

eftir 1. janúar 1917 skal þó að eins telja gjaldið af 700/, virðingarverðsins. — Engan sjer- 

stakan skatt skal greiða fyrir vatnssalerni 

3. gr. 

  

Ef hreinsa þarf 

hreinsun eftir reikningi. 

en einusinni í viku greiði 

  

íselgandi kostnaðinn við auka- 

gúst 1918 til að öðlast gildi 

3, jan.



1919 os
 

5 á. gr. 

3. jan. Borgarstjóri getur veitt undanþágu frá hreinsun og og gjaldskyldu fyrir hús, sem 
standa í túni, enda hreinsi eigendur sjálfir á sinn kostnað, nægilega oft að dómi heilbrigðis- 
fulltrúa. — 

ð. gr. 

Gjóld samkvæmt 2. gr. falla í gjalddaga 1. apríl og 1. október ár hvert, en gjöld 
samkvæmt 3. gr. falla í gjalddaga jafnskjótt og hreinsun er lokið. 

Allar kröfur og gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki sem önnur gjóld 
til bæjarsjóðs. 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið og samþykt, staðfestist hjer- 
með samkvæmt lögum nr. 42, 11. júlí 1911, til að öðlast gildi 5. janúar 1919. 

Í. stjórnarráði Íslands, 3. jan. 1919. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 
  

“ Reglugjörð 4, jan. 

um notkun og meðferð rafmagns í Vík í Mýrdal. 

= 

l. gr. 

lafmagnsstöðin í Vík selur öllum rafmagn innan þess svæðis, sem rafmagnstaugar 

stöðvarinnar ná yfir, að svo miklu leyti sem afl stöðvarinnar nægir til, samkvæmt reglu- 
gjörð þessari. 

SD a 2. gr. 

Rafmagnið er eingöngu ætlað til lýsingar. Þó má rafmagnsnefnd með ráði stöðvar- 

stjóra selja til annara afnota rafmagn það, sem stöðin getur framleitt umfram það, sem til 

ljósa þarf, ef það á engan hátt hindrar góðan rekstur stöðvarinnar til ljósa. 

Einnig getur rafmagnsnefnd með ráði stöðvarstjóra leyft, að rafmagnið sje notað til 

annars en ljósa þann tíma dags eða árs, sem það er eigi notað til ljósa.



1919 

3. gr. 6 

Keksturstími stöðvarinnar til ljósframleiðslu er frá 15. ágúst til 1. maí ár hvert á Á. jan. 
þeim tíma sem hjer segir: 

a. Frá kl. 7 á morgnana þar til vinnubjart er orðið. 
b. Frá þeim tíma dags, er ljósa gjörist þörf, Þangað til kl. 12 á kvöldin 

Með sjerstöku leyfi rafmagnsnefndar, má nota rafmagn til Jjósa eftir kl. 12 að 
kvöldi í þarfir einstakra manna eða fjelaga, gegn fyrirfram borgun, sem rafmagnsnefnd í sam- 
í samráði við stöðvarstjóra ákveður. 

Ákvæði um reksturstíma stöðvarinnar að öðru leyti og um breytingar á hinum ákveðna 
ljóstíma, setur hreppsnefndin fyrir ákveðinn tíma í senn, eftir því sem við á, og eftir því, 
til hvers rafmagnið er notað, og skal það auglýst notendum með kæfilegum fyrirvare og á 
venjulegan hátt. 

4, ær OR
 

Á þeim tíma, gem vjelarnar eiga að vera í gangi — hvort heldur til ljósa eða ann. 
ara afnota — má því að eins stöðva þær, eða taka strauminn af, að brýn nauðsyn beri til 
sökum viðgerða aða annara tálmana, er ekki verði hjá komist, og skal þá jafnan aftur hleypa 
straumnum í þræðina, svo fljótt sen unt er. Komi það fyrir, að stöðin sje lokuð, sökum að: 
gerða eða al öðrum ástæðum, sem ekki verður hjá komist, lengur en 4 sólarhringa í senn, á 
þeim tíma, sem hún á að vera opin til ljósframleiðsla, skal draga frá ljósgjaldinu ! hluta 
af árgjaldinu fyrir hvern sólarhring, sem framyfir er. Að öðru leyti ber stöðin enga ábyrgð 

  

9 

gagnvart straumnotendum á lokun, sem stafar af ófyrirsjáanlegum og óviðráðanlegum atvikum. 
Breytingar og viðgerðir, svo og viðtengingar á nýjum línum, skulu að svo miklu 

leyti sem hægt er fara fram á þeim tíma, sem stöðin er lokuð. 

5. gr 

Hver, sem óskar að fá lagt inn til sín rafmagn eða breytt eldri iunlagningu, skal 
enda stöðvarstjóra skriflega beiðni um það með nákvæmum upplýsingum um það, hve mikið 
rafmagn hann vill fá alls, hve mikið til ljósa, suðu, vjela eða annars, hvort hann hugsar sjer 
seinna að bæta meiru við, og öðrum upplýsingum nauðsynlegum fyrir innlagninguna. 

Stöðvarstjóri sendir umsóknina með athugasemdum sínum til rafmagnsnefndar, og 
nefndin ákveður því næst, hvort innlagningin skuli leyfð eða ekki og hve mikið gjald skuli 
greitt.  Stöðvarstjórinn tilkynnir umsækjanda úrskurð nefndarinnar, og skal sú tilkynning vera 
komin öl hans ekki seinna en þrem vikum eftir að stöðvarstjóri fjekk umsóknina. Áður en 
byrjað er á innlagningunni skal hlutaðeigandi umsækjandi, með undirskrift sinni á einu eins 
taki þessarar reglugjörðar, skuldtinda sig til þess að uppfylla allar þær kröfur, sem reglu- 
gjörðin gerir til hans. 

Pöntun á rafmagni sje bindandi að minsta kosti fyrir eitt ár. Hafi þá ekki verið 
éagt upp með mánaðar fyrirvara, skoðast pöntunin gildandi fyrir næsta ár o. s. frv. 

6. gr 

Húsálmur leggur rafmagnsstöðin á sinn kostnað frá aðalálmunum að húsum alt að 
etra,  Standi hús lengra en 30 metra frá næstu aðalálmu, kostar húseigandi það sem 

framyfir er, en stöðin lætur undir öllum kringumstæðum vinna verkið, og kostar sjálf upps 
setningu á öryggjunum. Ef sjerstakir erfiðleikar eru við lagningu húsálmu, getur stöðin 

30 m 
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6 
4. jan. 

krafist endurgreiðslu á þeim kostnaði; en ef svo stendur á skal gjöra húseiganda aðvart 

fyrirfram. 
Aðaltaugakerfi stöðvarinnar má ekki stækka nema með samþykki hreppsnefndar. 

í. gr. 

Ionanhústaugar, lampa og önnur áhöld, vjelar o. s. frv., skal setja npp á kostnað 
3 3 > £ 

hlutaðeigandi umsækjanda, af löggildum innlagningarmanni. Enginn, nema sá eða þeir, sem 

  

hreppsuefndin, eftir tiilögu 1.f.agnsnefndar og stöðvarstjóra, löggildir til þess, má leggja inn 
í samband við raf- 

veituna, nje heldur breyta eldri innlagningu, eða fást við svipuð störf, er að rafveitunni lúta, 

taugar, setja upp lampa eða önnur rafmagnsáhöld eða vjelar, er setja á 

hvort heldur utan húss eða innan. 

DD. Pr 0. BT. 

Nú hafa verið lagðar inn taugar, eða áhöld sett í hús eða breyting gjörð á eldri 

innlagningu, og má þá ekki taka innlagninguna til afnota fyr en stöðvarstjóri hefir skoðað 

og prófað innlagninguna og vottað, að hún sje fullnægjandi. Álítist innlaguingin ófullnægjandi, 

skal hlutaðeigandi innlagningatmaður laga hana þannig, að hún sje fullnægjandi. 

9. gr 

Enginn má án leyfis rafmagnsnefndar taka rafmagn úr taugaksrfi kauptúnsins nje 

aðhafast neitt það, er valdið geti skemdum á rafmagnstaugum, eða öðrum rafmagastækjum, sem 

notuð eru í sambandi við taugarnar, hvort heldur er í húsi hans eða utan þess.  Brjóti 

nokkur gegn ákvæði þessu, skal hann greiða fullar skaðabætur og sæta sektum, sje verkið 

ekki þannig vaxið, að þyngri refsing liggi við, samkvæmt hegningarlögunum. 

10, gr. 

Hver rafmagnsnotandi er skildur að sjá um, svo sem honum er unt, að innlagning 

hans sje ætíð í góðu lagi. Komi ólag á rafmagnstaugar eða rafmagnstæki í húsi, þannig, að 

skemdnm geti valdið á taugum eða áhöldum rafmagnsveitunnar, t. d. að öryggi hrökkvi í 

sundur, eða að bilun sjáist á einangrun á leiðsluþr   áður, þí skal húsráðandi tafarlaust tjá það 

stöðvarstjóra, eða fulltrúa rafmagnsnefndar. Þar sem rafmagn er notað til ljósa, skal varast 

að taka í sundur ljóstækin, straumsnerlana, teogihylkin o. s. frv. Sje rafmagn notað til suðu 

eða hitunar, ber þess að gæta, að suðu- eða hitunaráhöld standi ekki svo nálægt þilveggjum, 

að brunahætta geti stafað af.  Húsráðandi ber ábyrgð á Öryggjum innanhúss en rafmagus- 

stöðin utan. 

Il. & s r. gq 

Rafmagmsnefndinni er heimilt að banna að nota í sambandi við rafveituna gamla 

lampa og önnur áhöld, sjeu þau eftir áliti hennar eða stöðvarstjóra orðin ótrygg eða til tálm- 

unar góðum rekstri, 

ið. og 

  

Stöðvarstjóri og rafmagnsnefnd skulu æt! 
d > & 

  

hafa frjálsan aðgang alstaðar þar sem eru 

stöðvarinnar, til þess að rannsaka,. 

  

Ge 

taugar eða áhöld, sem standa í sambandi við 

e hvort alt sje í góðu lagi.



Rafmagnstöðin áskilur sjer einkasölu á rafmagnslömpum og öðrum rafmagnstækjum, 

  

er setja á í samband við rafveitnna. 

14. 

Nú vanrækir rafmagnsnotandi skyldur þær, sem hann hefir samkvæmt þessari reglu- 

gjörð, og skal þá stöðvarstjóra heimilt að slíta sambandi við hann til bráðabirgða, og að fullu 

með samþykki rafmagnsnefndar. Notandi ber fulla ábyrgð á öllum afleiðingum, sem af van- 

rækslunni kann að stafa. 

gr. 

15. gr. 

Þegar sjerstaklega stendur á, er hreppsnefnd, eftir tillögum rafmagnsnefndar, heimilt 

að veita undanþágu frá ákvæðum þessarar reglugjörðar. 

Rísi ágreiniugur út af sjerstökum ákvæðum, sker hreppsnefndin úr. Úrskurði þess. 

um má áfrýja til lögreglustjóra. 

16, gr. 

Hreppsnefndin hefir á hendi yfirstjórn rafmagnsstöðvarinnar. Hún kýs þrjá menn Í 

rafmagnsnefnd til þriggja ára Í senn, eg skulu þeir eiga heima í Vík. Gengur einn maður úr 

nefndinni árlrga, tvö fyrstu skiftin eftir hlutkesti. og er kosið í þeirra stað.  Hreppsnefndin 

ræður stöðvarstjóra, úrskurðar ársreikning stöðvarinnar og annast þau srörf, sem reglugjörð 

þessi og lög mæla fyrir. 

17. gr. 

Stjórn rafmagnsstöðvarinnar skipa rafmagnsnefnd og stöðvarstjóri. Stöðvarstjóri hefir 

þó ekki atkvæðisrjett á fundum nefndarinnar. Nefndin kýs sjálf formann. úr sínum flokki. 

Stöðvarstjóra ber að fylgja í öllu fyrirmælum rafmagnsnefndar. 

18, gr. 

Rafmagnsnefndin annast innheimtu á gjöldum til stöðvarinnar, en má þó fela hana 

stöðvarstjóra. Hún hefir alla reikningsfærslu á hendi og greiðir öll gjöld stöðvarinnar, ræður 

menn til vinnu, pantar efni í samráði við stöðvarstjóra, hefir eftirlit með rekstri stöðvarinnar 

og framkvæmd á öllu, sem eigi er öðruvísi skipað um í reglugjörð þessari, semur ársreikning 

um tekjur og gjöld stöðvarinnar, sem skal endurskoðaður af tveim mönnum, er hreppsnefndin 

kýs til eins árs Í senn. 

< Reikningsårid er frå 1. juni til juni. 

19. gr. 

Brot gegn reglugjörð þeseari varða, að svo miklu leyti sem þyngri hegningarákvæði 

ekki taka til þeirra, sektum alt að 100 krónum, sem rénna í sveitarsjóð Hvammshrepps, og 

skal farið með mál út af þeim sem almenn lögreglumál. 

6 

å, jan.



, 6 Reglugjörð þessi er hjormoð sett samkvæmt lögum nr. 51, 3. nóv. 1915, og birt til 

4. jan. eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

  

Í stjórnarráði Islands, 4. janúar 1919. 

  

én 

Sigurður Jónsson. 

  

Oddur Hermannsson. 

  

4. jan. 

fyrir notkun rafn: Jík í Mýrðal. 

  

a, hvort heldur er úti eða inni skal vera 5 krónur á ári 

  

Verð á rafmagni ti 

  

2 

fyrir hvert 16 kerta ljós og i rjettu hlutfalli við bað fyrir meira eða minna ljós. 

Hreppsnefudinni er | ; að fæ jald þetta niður alt að þriðja parti fyrir þau 

ljós, sem notuð eru minna en hálfan ljóstím 

MN 

Verð á rafmagni til línstrokjárna, suðu, hitunar, vjelareksturs og ljósa utan hins 

ákveðna ljóstíma, ákveður rafmagnsnefndin, verði „á annað borð nokkurt rafmagn selt til 

slíkrar notkunar. 

Gjalddagi á ljósgjöldum sje fyrir 1. desember. ár hvert, og ber húsráðandi ábyrgð á 

því að gjaldið sje greitt í tæka tíð. Öll gjöld til rafmagnsstöðvarinnar má taka lögtaki. 

Gjaldskrá þessi er 'hjermeð sett samkvæmt lögum nr. 51, 3 nóvember 1915 og birt 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlnt eiga að li 

á. janúar 1919. 

  

I stjórnarráði Ísl 

Sigurður Jónsson. 
Oddur Hermannsson.
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Reglugjörð 2 
um bráðabirgðaúiflutningsgjald. £ 

Samkvæmt lögum 14. júní 1918, um aútflntningsgjald, eru hjermeð sett 
eftirfarandi ákvæði um gjald þetta 

  

Íslands fer með verslun innlendra 

3 af andvirði þvi, er 

endur 

  

Meðan Norburálfuðfriðurinn 

  

   vörutegunda eða sjer um útflutning á þeim, skal greið: 

greiðast skal seljendum varanna eða þeim, sem þær eru teknar hjá eignarnámi. 

jer um útflutning var- 

rhæð þeirri, sem greiða 

Utflutningsnefnd eða sá, sem fyrir hönd landsstjórnarinnar s 

ur hann frá fjá anna, innheimtir skatt þenna á þann hátt, að hún dr 

    

á hverjum einstökum fyrir vörur þ um Í fyrstu grein 

  

gr 

Uttlutningsnefnd eða sá, sem gegnir samskonar starfi, skal hafa viðskiftareikning y 4 

bókum síuum fyrir hvern þann, sem hún pir eða á annan hátt fær vörur hjá, til útflutn- y ; ! Ja,     ings fyrir hönd landsstjórnarinnar, og þessum tilfæra allan kostnað, sem 

leiðir af kaupum eða móttöku og útflut 
   
   óði að skaðlausn. Ef það 

sinna af vörum hvers einstaks við- 

  

g a, landss 

kemur fram, að landssjóðar hafi eigi 

skiftamanns, að leggja fram alla þá 

endurgreiddur mismunurinn að, tilhlutun 

starfi, eins fljótt og verða má. 

  

sem skagtur hvers einstaks nemur, skal honum 

útflutningsnefndar eða þess, er gegnir samskonar 

    

er 

gegnir samskonar starfi, skal sera reikningsskil fyrir 
5 5 (ar sf 

  

    gjaldi þessu eftir nánari ákvæðum fjármálad stjórnarr 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi og nær til þeirra vara, sem landsstjórnin hefir 

orðið að hafa afskifti af, samkv. 1. gr., eftir 14. júní 191 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hh it eipa að máli 

Í stjórnarráði Íslands, 7. janúar 1919. 

Sig. Eggerz. 
Ar        

Magnus Gudmundsson, 
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9 
8. jan. Reglugjörð 

um einkasölu landsstjórnarinnar á kolum. 

Samkvæmt heimild í lö      im nr. 5, Í. nóvember 1917. um heimild fyrir landsstjórn- 

  

ina til ýmsra ráðstafana út af Norðuráfuófriðunm, eru bjermeð sett eftirfarandi fyrirmæli : 

Landsstjórnin tekur fyrst um sinn, þ: 
LA 

alla verslun á útlendum kolnn 

vað til öðruvísi verður ákveðið, í sínar hendur 

  

    í landinn. 

Á meðan landsstjórnin hefir kolaverslanina í sínum höndum, er kaupmönnum, fjelög 

um svo og einstökum mönnum bannað að Íly til landsins kol frá útlöndum svo og að selja 

kol, sem flutt hafa verið til landsins gagnst 
Þó er skipum, sem köma frá útlöndum, heimilt að hafa meðferðis kolabirgðir til 

notkunar eingöngu á skipunum sjálfum. Heimilt er og þeim, sem eiga kolabirgðir hjer á 

landi, þegar reglugjörð þessi öðlast gildi, að selja þær á þann hátt, er þeir óska. 

+ 

    

  

2 ákvæðum þessarar reglugjörðar. es.
 

  
    

  

     

ep 

Brot gegn ákvæðum reglugjörðar þessarar varða sektum alt að 100,000 kr. 

  

    
4. pr. 

Með mál út af brotum gegn reglugjörð þessari skal fara sem almenn lögreglumál. 

5, gr. 

leglugjörð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Þatta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 8. janúar 1919. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson.



# a 

Auglýsing 
frá Útflutningsnefndinni, 

ik ss atti ; Á um sölu og útflutning á 

  

Samkvæmt reglugjörð. stjórnarráðsins frá 11. 

íslenskum afurðum frá árinu 1918, 3. gr., má enginn landsmanna hafa í sínum vörslum eftir 

  

eftir 28. febrúar 1919 neinar vörur þurfa beinlínis til    
ðnar Vtflutn-      heimanotkunar hjer á landi, nema þær áður, 

ingsnefndinni. Samkvæmt 7. gr. sömu reg 

ef út af þessu bregður. 

  

200 króna), 

  

igjordar li 

edu til ad ætla, 

liðnu åri, sjerstal 

  

Fyrir því að útflutningsnefndin hefir ás sje eftir að bjóða 

  

       

  

   
   

      

  fram nokkuð af vörum, framleiddum á síðas klega sa ki og lýsi, leyfir hún 

  

Á sl Auk þess vill hún 

  

sjer hjermeð alvarlega að minna á a auglýsingu 

taka. það fram, að sökum sölurá 

   nn el i€ 

fana hennar á fiskinum, er nú 

  

er nauð- 

    

    

la 

synlegt að hún fái framboð á honum tafarlaust, sbr. tilkynningu gr. 

Nú siga þeir framleiðendur fisk, sem eigi hata tflutnings-   
   

nefnd um framboð á honum, samkvæmt regl kynning Nr. 

1 oo nr. 5), og skulu þeir eigi að síður a Vtfl d t 2 <ynningu um 

    

á sínum tíma    þann fisk, er þeir eiga 31. Í. m. Síðan tilkynna 

  

1 
hverjum kaupmanni þeir selja fiskinn, eða hvaða fjelag hann hefir með höndum til fullkom- 

ing framsals nefndinni. 

Thor Jensen. 

  

Auglýsing 

1918 

10 
8. jan. 

11 
20, des. 

um þær vörur, sem eigi er skylt að bjóða Útflutningsnefad. 

  

ynning nr 

  

dar tekur 

á vfirstandi ári til útflutn- 

rmjöli, kinda- 

  

3. júní þ. á, um skipun  Utflat     Eins og auglýsing stjórnsr 

fram, skal bjóða Utflutningsnefnd til kaups alt, 
3 > i      ings af þessum vörum: fiski allskonar, 

kjöti. ull, gærum og hrossum. 

Samkvæmt brjefi stjórnarráðsins, dags. 

þær af þessa á h 

að vörur 

niflatnings, 

  

     framleið      1; Sem eigi eru hjer 

 



1919 

11 
20. des. 

12 
9, jan, 

id 

er elgi nauðsynlegt að bjóða 1 tflutningsnefndinni til kaups, og tekur hún þá eigi heldur að 
sjer afskifti af þeim vörum. Hins vegar aðvarast útilytjendur slíkra vara um það, að hver 
útflytjandi verður að útvega sjer bjá breska ræðismanninum hjer, útflutningsleyfi fyrir þær, og 
viðurkenningu á móttakanda I ta erlendis. 

Um hert skinn er það athugavert, að vafasamt er hvort meira megi flytja út af 
þeim en venja helir verið til ur 

         
    

   

  

farin ár, 

Reykjavík, 20, des, 1918. 

Thor Jensen. Pjetur Jónsson, O. Benjamínsson. 

Auglýsing 
um breyting á gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Vestmanna- 

eyjasýslu. 

1 

    
   

. gjaldskrár fyrir notkun rafmagns í Vestmannaeyjasýslu 
100 */,. 
sem sýslunefnd Vestmannaeyjasýslu hefir samþykt, stað- 

Ljósgjöld samkvæmt 

frá 24. júlí 1916 skulu hækka 

Gjaldskrárbreyting þessi, 

festist hjer með samkvæmt lögum nr. 51, 3. nóvember 1915 til að öðlast gildi þegar í stað 
og birtist til: eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eisa að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 9. janúar 1919. 

Sigurður Jónsson, 
  

Oddur Hermannsson. 
 



1919 

Hafnarreglugjörð | Er 
fyrir Stykkishólmskauptimn. 

Stjórnarráð Íslands hefir 17. janúar 1919 gefið úr svofelda hafnarreglugjörð Íyrir 

Stykkishólmskauptún í Snæfellsnessýslu, samkvæmt lögum nr. 76, 14, nóvember 1917. 

ii Hafnargjald 

Af öllum skipum og gangvjelabátum, sem mæld eru til lestatals, hvort sem þau 

sigla tóm, með selgfestu eða fermd vörum, skal greiða í hafnargjald ó aura af hverri smálest 

alls farmrúmsins í hvert sinn, er þau leggjast á höfnina. Þar með eru talin fiskiskip og öll 

önnur skip, er ganga á milli hafna á Íslandi. Undanþegin þessu gjaldi eru þau skip, sem 

umræðir í 3. gr. og gangvjólabátar minni en 10 smálestir. 

Er skip fermir eða affermir á höfninni, skal ennfremur gjalda 10 aura af hverri 

smálest alls farmrúms skipsins. 

Skipin greiða framangreind gjöld, þá er lagst er fyrir innan línu, sem hugsast dregin 

úr svonefndum Baulutanga beina línu í Hvítubjarnarey, þaðan beina leið í Þórishólma, þaðan 
beina línu í Böllusker og þaðan sjónhending í Lundaklettt. Gjaldið skal og greiða af skipum, 
er leita hafnar fyrir Ísreks sakir, storma eða því um líkt. 

Þau skip, er liggja vetrarlangt á Stykkishólmshöfn, skulu greiða í hafnarsjóð: Skip 

stærri en 50 smálesta 20 kr., skip 50 smálesta og minni 10 kr., en til vetrarlegunnar þurfa 
slík skip að fá leyfi hafnarnefndar, 

il. „Áukagjald. 

Auk þeifta gjalda, sem þegar eru talin skal greiða á aura af hverri smálest í skipi, 
sem lagt hefir verið upp í fjöru til hreinsunar eða aðgerðar, þó aldrei minna en 2 krónur. 

Skip, sem taka seglfestu í landi Stykkishólmskauptúns, greiði í hafnarsjóð 8 aura 
af hverri smálest skipsins. 

1 
Mi. Undanþágur frá hafnargjaldi. 

Undanþegin hafnargjaldi eru: 

i, Öll herskip og skemtiskip, hverrar þjóðar sem eru. 
2. Skip, er leita hafnar sakir sjóskemda, eða veikinda skipshafnar, þótt farmur hafi verið 

fluttur úr þeim, ef þau flytja allan farminn í burtu aftur og eigi annað. 

IV. Seglfesta. 

Seglfestu má hvergi kasta út á höfninni, nema með leyfi hafnarnefndar og seglfestu 
má hvergi taka nema með leyfi landeigenda eða umráðamanns. 

V. Hafnarsjóður og hafnarnefnd. 

Gjöld þan, sem talin eru hjer að framan, skulu renna í hafnarsjóð Stykkishólms 
kauptúns og skal honum eingöngu varið til þess, að standast kostnað af mannvirkjum, er við 
höfnina eru eða verða gjörð, viðhaldi þeirra og frekari viðbótum



13 Hre kj    
   

  

   
    

    

  

y ishrepps, 

17. jan. jafnan vera alnarnef; 

hlýtt; innb öldin til 

með um: 

  

psnefndin   

  

eftir tillögum kveður Í 

innstæðu bans, num hreppsf 

sveitarsjóðs Øg og 

VI tkun hafi 

   

    

   
   

   

    

          

   

      

       
  

a. Oll: p önnur gangvjelaskip. að undanskildum herskipum, er ætla 

að leggj jana. skulu skyld að hlífa bryggjuhöfðinu sjálfu við átökum, 

en. no … draga sig að, ból þau beggja megin bryggjunnar og hringi í 

stykkinu Leiðbeini hafnsögumaðar skipi inn 'á höfn, skal hann 

skyldur að benda skipst bólin og sina, er skipinu sje ætlað að nota til að draga 

janni. 

b. zjast ad junni i beirni röð, sem þau koma; þó skulu 

íkveðinni fyrirfram auglýstri ferðaáætlun og flytja póst, hafa 

í yggjunni, þó önnur liggi þar fyrir, og verða þau að víkja 

á burt meðan hin 

Hafnarnefnd skip skuli Hgeja fyrir íonan línu, sem hugsast dregin úr 

vestra horni ka. 

co. Sjerhver hóldum eða öðru því, sem skip nota, skal að 

fullu af ásettu ráði eða vanga. 

Aðrar sker unar verða Íyrir af manna völdum, skal að 

fullu bæta af þeim, er lunum valda af ásettu ráði eða vangá. 

d. Þegar vörur eru flutta' ip eða úr við bryggjuna, er. hlutaðeigendum heimilt að láta 

vörur liggja á bryggiunni svo sem pláss að 24 stundir; en hlýða skulu þeir 

fyrirmælum hafnarnelr umsjovarmanns, að hagræða vörunum þannig, að sem 

minst tálmi umferð og im bryggjunnar og að hæfilegur þungi hvíli á hverjum hluta 

henuar. 

e. Hafnarnefndin hefir, undir umsjón hreppsnefndar, alla umsjón með hafskipabryggjunni og 

áhöldum þeim, er he ja, og er öllum óheimilt. að nota, nema leyfi nefndarinnar 

komi til. 
Hafnarnefndin getur skipað mann, hafi stöðuga umsjón með bryggjunni og áhöld- 

um hennar, og kveður starfsvið og þóknun. 

(Il. B 'jugjald. 

a, hafnargjöl ru undanþ íarstöku gjaldi fyrir að liggja við bryggjuna 

hennar ( sjerstakur samningur kveði öðruvísi á um. 

Gaagvjólabátar og aðrir smálesta, greiði sjerstakt gjald fyrir að nota 

bryggjuna eða festarhöld h rir: 

Gangvjelarbátar i 3 2 kr, 

aðrir bátar greiði í vt skifti 1 I 
a slíkir bátar k rlega, í eitt skifti fyrir öll, til að nota bryggj- 

  

eypt sjer rjet 

una fyrir: 

  

3 menn Í hafnarnefnd og skal einn þeirra 

hefir umsjon með að reglugjörð þessari sje 

trsjóðs sjeu innheimt, og stjórnar sjóðnum 

itir fjð úr sjóðnum til umræddra framkvæmda, 

hann tkal ávaxta, enda ber hún ábyrgð á 

Reikningar hafnarsjóðs skulu fylgja 

rðast ásamt þeim. 

lagsins. 

„rbryggjunnar. 

    

  

    

   

  

DS,



      

b. Vørugjald: Af vörum, sem teknar eru úr skipum å bryggjuna eda af heuni í skip, skal 13 
greiða gjald sem hjer segir: 17, jan. 

1. Af kolum, Í kr. af hverrt smá 

2. — salti, /5 aura af hverri smále 

5. — timbri og öðrum vörum eltir rúmmáli, Á aura af hverju teningsfeti.. 

   

  

St, 

  

4. —— múrstelni og sements 50 aura af hverfum 101 

5, — storgripum, 1 kr. af 

6. — saudfje, 50 aura af hverri kind. 

0. — öllum öðrum vörum 2? kr. af hverri smálest, cda 15 aura af hverju einstöku stykki, ef 

um minna en smálest er að ræða 

  

Brot „úr smálest, sem nemur helmingi eða meira. skal talið sem heil smálest, en   

minna broti skal slept. 

Áf umhlöðnum vörum jaldið að eins einusinni. 

  

Farþegaflutningur er undanþeginn þessu gjaldi. 
Fyrir alla aðra notkun hafnarbryggjunnar, sem ekki er ákveðið neitt gjald fyrir í 

tkomulagi við hafnarnefnd í hvert skifti. ld eftir 

  

þessari reglugjörð, skal greiða s 

Hafnarnefndin sjer um innheimtu á gjöldum þessum. og reikningsskil fyrir þeim og 

  

ræður einn eða fleiri menn til að hafa innheimtuna á hendi gegu innheimtulaunum þeim, er 
um semur. 

Gjöld þessi má taka lögtaki 

Vili, Íegningarákvæði o. fl. 

Brot á móti roglugjörð þessari varða sektum alt að 400 kr, er renna Í hafnarsjóð 
Stykkishólms kauptúns, og fer með mál út af þeim, sem um almenn lögreglumál. 

  

glldi 1. febrúar 1919    heglugjörð hess ing) Í 

1 stjórnarráði Íslands, 17. janúar 1919 

Sigurður Jónsson 
Oddur Hermannsson,



14 
20. jan. 

um Vat! 

Að fengnum tillögur 

samkvæmt lögum nr. 24, 16 

2. gr., settar eftirfarandi re 

I. Samgöngum mi 

flutningar eru leyfðir úr 

  

að þeim einum skal gefið far: 

og hvorki hafa sýkst 

2. Varningur og 

tímum eftir að sjúkir eða grú: 

talin sótthættulaus, 

12 dagar eftir að hann sýkti 

þó hjeraðslæknum að lengja 

3.  Hjeraðslæknar 

stjórnum í ósýktum sveitum 

það. sje almennings vilji að 

læknir þær ráðstafanir, sem hani 

þess óska, sbr. 1. og 2. gr. 

4. Ol skip, sem 

Dala-, 

hjerudum innan lands, 

7 dagar frá því að bau ljetu 
' 

enginn sýkst á skipinu á bro! 

skulu 

5. Læknar í hinum ós; 

skulu, er þeir koma á land, 

daga 

fyrir hinn á meðan þaaf. 

6.  Hjeraðslæknar 

síma til landlæknis aðalatriði 

Dóms- og kirkjur 

  

grunsan le 

begar 7 da 

      

Snæfellsness- og Skaftaf 

b 

  

og skal hlutaðeigandi hjörað 

  

vknadeildar 

vember 1007 

varnar 

tra og ósy 

   sem 

segn kv 

gt 

æðum fram 

þeim tí; 

dauðir mt 

hafa haft 

eru liðnir 

þá án þe 

srunartimé 

svo fljótt 

Ar sóttvari 

sveitina, 

telur naut 

hafnar á Norð 

383 slu, og 

grunuð s 

úr höfn 

ratað þess 

tu hjern! 

ngra sig, BV 

læknir 

  

göngu sól 

   

Jon M: 

  

ladeild st 

ing 

estinni (influenza). 

  

háskólans og með ráði landlæknis eru hjermeð, 

um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma, 

    kvefpestarinnar 

skal 

það sem nauðsyn krefur, og 

1 
su 

  

sbluta hagað þannig: Engir mann- 

á þann hátt 

brottfararstað rið einangraðir    

grunaða. 

træmi 24 klukku 

  

je haft mök 

      nl; 
„it 

  

þeim. Heimili, sem sýkst hafa, skulu 

i bvi ad síðasti sjúklingur varð hitalaus, eða 

hafi farið Íram. - Heimilt skal 

  

um framangreind tímamörk. 

nið 

imt leita álits þeirra um hvort 

flyttist í hjeraðið, síðan gerir hjeraðs- 

ir, til þess að verja þau 

  

við senda öllum sveitar: 

  

veikin 

byggðarlög, sem 

  

  

ir» og Austurlandi, Stranda-, Barðastrandar-, 

annaðhvort frá útlöndum eða Írá sýktum 

í kki teljast sótthættulaus fyr en liðnir eru 

mök við önnur anda hafi Íðu si 

  

skip, 
Fare s leiðinni, 

  

vo að grunsamlegt þyki. > 

m, sem fara. þurfa út í sýkt eða grunuð skip, 

æt kki af beim stafað, í alt að sjö     

  

ekni aðvart, er skal skylt að þjóna 

1 kvefpestin gengur, skulu í viku hverri 

  
órsarráðsins, 20. jan. 1919. 

    

Björn Lórðarson, 

settur.



Reglugjörð 
um framkvæmd á störfum ríkisfjohirðis, 

| gr. 

er sett á stofn sjerstök skrifstofa, er hefir á hendt 

ar Landsbankanum, samkvæmt tilskipun 23. 

Samkvæmt, tilskipun S. sept 

     störf þau, er landfógeta voru 

ágúst 1904. 

Fjármáladeild stjórnarráðsins skiy 

fjehirðir. Laun hans ákveður ráðuneytið svo og tryggingu. þá, er hann skal setja fyrir því 

lin ræður hver aðstoð er veitt ríkisfjehirði til 

    ar yfirmann á skrifstofu þessa og nefnist hann ríkis- 

fje, sem honum er trúað fyrir. Fjármáladeil 

  

framkvæmda starfi hans og ákveður borgun fyrir þá aðstoð. 

Fjárveiting til framkvæmda störfum rfkisfjehirðis skal tekin upp í fjárlög árlega. 

Skrifstofa fjehirðis skal vera opin til afgreiðslu fyrir almenning frá kl. 10—2 árdegis 

og 4—5 síðdegis, hvern virkan dag. Fyrstu 3 dagana í hverjum mánuði skal skrifstofan auk 

þess vera opin kl. 5—-6 síðdegis. Hf breytt verður um: afgreiðslutíma fyrir almenning, skal 

það auglýst í Lögbirtingablaðinu 

7; CY 5. gr, 

      og reikningsskilum skal ríkisfjehirðir haga eftir fyrirlagi S 

I beim efnum, sem ekki er um sjerstök fyrirmæli að ræða, 
i] 

3sokfærslu, reik 

fjármáladeildar stjórnar 

skal farið eftir þeirri hingað til hefir verið fylgt 

á. g r. 

Öll áríðandi skjöl og bækur skulu jafnan geymd 1 eldtryggum læstum skáp, þegar 

  

starfsfólk skrifstofunnar er eigi törfum í henni. 

  

Ríkisfjehirðir hefir rjett til að nota þjónustufrímerki eftir sömu reg lum og aðrir opin- 

berir starfsmenn, er slíkan rjett hafa. 

Kvittanir fyrir greiðslum í ríkissjóð eru bindandi fyrir ríkið, ef þær eru umdirritaðar 

af ríkis er hann veitir viðtöku í nafni ríkisins, fjehirði. Hið sama er um     ar g 

  

ild stjórnarráðsins aðvart í hvert skifti, sem hann 

sem daglegt starfsfje er geymt í, til þess að það 

glegra þarfa, geti orðið sett á vöxta, Ef fje vantar til greiðslu 

Ríkisfjehirðir skal. gjé 

hefir yfir 50000 kr. í 

fje, sem eigi telst þurfa til d 

gjalda ríkissjóðs, ber bonum einnig þegar í stad, að skýra fjármáladeildinni frá því. 

  

sjóði í 

   

1919 

15 
22, jan,



15 
22. jan. 

16 

G. febr. 

1 Það fje, sem nauðsynlegt er til dagl 

ábyrgist. Verðbrjef landssjóðs 

skal, að svo miklu leyti sem það 

læsingin vera þannig gjörð, að h 

eru eins.  Geymir fjármáladeil 

opnuð, skal ríkisfjehirðir jaft vera viðstaddur og þar til kvaddur maður úr fjármáladeild- 

inni, og þegar eitthvað er tekið úr sjóði eða í hann látið, skal það ritað í bók, sem til þess 

er ætluð, og skal hún í hvert skif 

hirslunnar. 

  

ta gjalda hefir rikisjehirðir umráð yfir og 

það fje, sem ekki þarf á að halda við daglega afgreiðslu, 

" ekki sett á vöxtu, geymt Í sjerstakri fjehirslu, og skal 

verði ekki lokið upp nema með tveim lyklum, sem ekki 

man lykilinn, en ríkisfjehirðir hinn. Þegar fjehirsla þessi er 

       

    

    

  

fti undirrituð at báðum þeim, sem viðstaddir eru opnun fje- 

  

rráðsins, 22. jan. 1919. 

  

Orz. 
  

Magnús Guðmundsson, 

  

um heyforðabúr í Glæsibæjarhreppi. 

Sýslunefndin í Eyj 

eftirfarandi samþykt um hey    
Barsýsln. hefir samkvæmt lögum nr. 44, 11. júlí 1911, gjört 

'ðabúr Í Glæsi! 

  

jarhreppi. 

Tr; 

Tilgangur fordabursins er så, ad sty 

pening sinn ad vorlagi, með bvi, ad half 
þá menn, sem í heyþröng komast fyrir. bú-      

til útlána og sölu hey, sem ungmennafjelagið 

»Dagsbruu« og sveitarstjórnin í Glæsibæjarhreppi hefir umsjón með og lætur úti eftir þeim 

fyrirmælum, er þessi samþykt setur. 

Forðabúrið myndast af heyi því, sem almennur sveitarfundur 23. mars 1918 sam- 

þykti, að fá til notkunar fyrir hreppinn hjá ungmennafjelaginu > Dagsbrúng 100 hesta (eitt 

hundrað hesta 100 kg.) og svo heyi því, er sveitarstjórnin kann að tryggja sjer eða kaupa 
til viðbótar. 

  

11 
Sveitarstjórnin Í je Gi r um 

forðabúrið, hefir á hendi reks 

ra fái
r se æsibæjarhreppi ásamt ungmennafjelaginu YDagsbrån« 

{ tur þess, umsjón alla og reikningshald,
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16 
6. febr. 

Árskostnað við forðabúrið, þann er 

gjald, vexti og endurnfjnnarkostnað ber að. greil    Um kostnað við útlán og móttöku hevforðans 

    við útlán, semur sveitarstjórnin við ur 

  

       

  

Hreppsnefndin skal fyrir lok júní Sar ár hvert senda s 

forðabúrið fyrir næstliðið fardagaar 

órnarráðinu skýrslu um   
  

a ingi yfir kostnað við það. 

Það skal vera aðalreglan, að hey sje eigi látið úti úr forðabúrinu fyr en fram hefir 

  

   
farið hin lögskipaða útmánaðaskoðun og sveitarstjórnin hefir fengið skýrsla um fóðurbirgðir 

a manna. Lendi einhver í heyþroti áður, eða sjái þau fyrir skal hann, ef hann leitar eftir hjálp 

forðabúrsins, senda hreppsnefnd vottorð forð 

hey úr forðabúrinu látið úti eftir fyr 

slumanns nm fóðurbirgðir sínar og skal þá      
zar, 

  

Í samræmi vid fyrirmæll 1. gr. skal pad vera adalreglan, a% hey sem fordaburid læt- 

== 

    

ur úti sje lánað gegn þriðungi meiri þyngd af vel verkuðu heyi að sumrinu. En bad sem 

selt kann að verða borgist aftur e! ngverði á heyi það ár, sem salan fer fram. 

    

Taki heyfo 

hann upp, skal | 

    'ðinn ad fyrnast álítur nanðsyn til bera að yngja 

    

sjá um endurnyyur 

    

Útistandandi skuldir forðabúrsins má taka lögtaki samkvæmt lögum 16. des. 1885. 

Samþykt þessi staðfestist hjerngeð samkvæmt framangreindam lögum til að öðlast 

Þegar gildi. 

Í stjórnarráði Islands, 6. febr. 1919. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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7. febr. 

12 Keldhverfinga«. 

  

fyrir >So 

Hreppsnefndin í Keiduneshreppi í Norður-Þingeyjarsýsla, hefir samkvæmt girðinga- 

lögum nr. 66, 22. nóv. 1913, gjört eftirfarandi 

sam þ 

fyrir pSamgirðingafjelag Keldhverfinga4. 

kt 

  

1 Um stjórn íjelagsins, atkvæðisrjett o fl. 

  

Fjelagið heitir pSamgirðin 

Í fjelaginu eru ábúend: Garðs, Austurgarðs, Ólafsgerðis, Kílakots, Víkinga- 
vatns, Sulta, Lóns og Auðbjarga     

    Samgirðingin skiftist hluta, ex 

  

heita, Sandgirðing, Veggjagirðing og Breiðugirð- 

      

ing. - Sandgirðingin liggi að austan frá Stórá, Mosakíls og Stórhólma, beina línu sunnan 

við Stóruflögu og í Merkiþúta, þaðan suðar í ubjargakvísl. Veggjagirðing byrji við Kílana 

hjá Kílakoti, og liggi um Sulti í Kón. Breiðugiiðing liggi frá Ólafsgerðishólma norður í Ytri- 

  

Vatnsbotn. 

  

    
greiði eigendur eða ábúendur allra jarða, Kostnað þann, er leiði 

sem í fjelaginu eru. Skiftist ha 

í Sandgirði     
n þannig:   

Zur greiði... 38 

Á ustnrgarður 2, 

  

. . . . 0 — 

argarstaðir . .  ð — 

11 Kostnad vid Veggjagirdi 

Vikingavatn med. , 56 

na greiða ] 

  

aköt DRESS Á. — 
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Kostnad vid Breidugirdinguna 17 

Kilakot 36 febr: 

Vikingav is 

Sultir it 

Girdingarnar skulu vera 

um girðingar frá 22. nóv. 1913 

og að öðru leyti eins og lög 

  

AS 

        

kostnaðarins, sem fenginn er að láni, svo og til 

á alla bændur, sem í fjelaginu eru, og skiftist 

reæðin eru Í 4. gr. Þeim hluta þessa árgjalds, sem 

ber að greiða af Veggjagirðingunni, skal þó jafna niður eftir fjáttölu innan þeirrar girðingar 

ár hvert. Fyrir kvíær skal gjalda ferfalt hærra gjald en annað sauðfje. Þó skal að eins þre- 

falda gjald fyrir ær frá Lóni. 

  

það eftir þeim hundraðshluttöllum, sem 

6. gr. 

Atkvæði í fjelaginu skulu vera samtals eitt hundrað. Í þeim málum sem snerta alla 
samgirðinguna í heild, skifast þan þannig 

Garður . . hefir 14 atkv. 

  

Lón. 

Áuðbjargarstaðir — Í 

Í öðrum málum, sem að eins snerta einhverja sjérstaka hluta girðingarinnar, hafa þeir 

einir atkvæði, sem þær girðingar kosta. Skiftist þá atkvæðisrjetturinn eftir sömu hlutföllum 

og kostnaðurinn. 

Ti gr. 

Gjalddagi á girðingagjöldum er Í. september ár hvert, og má taka þau lögtaki, ef 

eigi ern greidd á rjettum tíma 

Eftirlit með girðingunum, niðurjöfnun kostnaðarins og gjaldheimta sje falin Sja manna 
stjórn, er kosin sje af fjelagsmönnum á aðalfu = sa

 
Ek
 

er haldinn sje í maí ár hvert. Niðurjöfnun 

  

og reikningsskil leggist fram á aðalfundi. Í. 

  

alfundur þegar ?%/. atkvæða eru á 
fundi.  $je fundur eigi lögmætur skal boða til fundar á ný, og ræðar þá afl atkvæða, 5
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7. febr. 

Abuendum þeirra } 

sitt og gripi, með þeim takn 

Á uðbjargarstaðabóndi hefir þ 

þá afgirtur. 

481 
hjettur manna til 

stofnkostnaði hverrar girðingar, 

Geldfje má eigi sley 

frá þessu ákvæði hafa þó Ga 

mega þá hafa fje sitt innan 

verða þeir geldfjeð 

endur hafa slept sínu fje. 

úr girðingu 

Á vissum tímum árs 

þeirra skemmi eigi engi annara 

til að nota land sitt gi 

H 

£ “ 

innan 

þó er öllum fjelagsmönnum 

og vankaðar kindur án eftirlit 

Rjett til beitar á hinn afgi 

anna Sulta, Lóns og Vikingavatns 

Að í 

Víkina 

  

girðingar að haustinu. 
  

sínum til beitar vestan 

Brot gegn samþykt þessari i 

Hamþykt þessi er hjerme 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

1 stjór 

an Elrðl it) 

yti afsala 

ráði Ís! 

  

Sigurður: 

un lands innan girðlnganná 

fi 

m land ei iw girðinga, skal heimilt að hafa ve fje 

n og ski sem talin eru i 10., 11., 12, og 13. gr. 

ett til narstaðar en á illatanga, enda sje hann 

land inn Ýiupanna fer eftir fyrirframgreiðslu þeirra Í 

ið út hl | lega, sbr. 4. pr. 

umarmálum til 16. september.  Undanþágu 

Ansturg þegar seint leysir snjó úr afrjett, og 

þangað til þrjár vikur eru liðnar af sumri. En taka 

begar fært þykir að reka fje á afrjetti, og aðrir hlutaðeig- 

gripa- og igendur vandlega að gæta þess, að fjenadur 

deigenda seri þeim annan skaða, og sje rjettur manna 

bundinn þéssu skilyrði. Þessi tímabil eru að því er snertir 

se ptember L. maí til 20, 

  

rá 10. maí til 

alt sum 

heimilt innan girðinga alt sumarið fullorðna hrúta 

á 

ta svæði vestan Víkingavatns hafa aðeins ábúendur jarð“ 

Ábúendur Kílakots mega þó hafa lömb sín innan þessarar 

Kílakots og Olaf 

ið við. 

  

lur jarðanna sæerðis rjebti     
meðan girðingu er hald 

varða 2— 2 er renna Í 

  

sek bum, sveitarsjóð, 

staðfest öðlast þegar gildi og birt til sftirbreytni 

its, 6. febr. 1919. 

Jónsson. 

Öddur Hermannsan.
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… 18 
18, febr. 

  

um breyting á hafnarreglugjörð fyrir Halnorfjardarkaupstad 

17. maí 1916. 

  

Stjórnarráð Íslands. hefir 13. febrúar 1919. getið út, samkvæmt lögum nr. 76, 14. 

nóv. 1917, svofelda reglugjörð um breyting á halnarreglugjörð fyrir Hafnarfjarðarkaupstað 

17, mai 1916. : 

I. Hafnargjald, 

Töluliður 2, fyrri málsgrein, falli - burtu. — Öúnur málsgrein þessa liðs aud- 

kennist 2. — i 

Tölulíður 1 sje óbreyttur. — Í stað y3 aurar al hverri smálest€ í a. undir tölulið 

1, komi 10 aurar af hverri smálest, og í stað þ5 aurar al hverri gmálest í b. fyrri málsgrein, 

komi 10 aurar af hverri smálest, — Í stað, $2 aurar af hverri smålest« 1 annari málsgrein 

b, komi 12 aurar af hverri smálest. 

I Áukagjöld. 

1. Óbreytt nema Í stað legugjald 20 auraq komi legugjáld 60. aura, — 

2. Obreytt. ; 

Ill, Undanþágur frá hafnargjaldi. 

Óbreytt. 

IV. Vitagjald. 

OL skip, er til hafnarinnar koma á tímabilinu frá 1. ágúst til15, maí og hafnar- 

gjald greiða, skulu greiða vitagjald, 2 krónur, í hvort sinn, er þau hafna sig. 

IV. Notkun hafnarinnar. 

Obreytt. — Verður V. 

V. Um seglfestu. -o. Íl, 

Óbreytt. — Verður VI. 

VI. Bryggjugjáald. 

A, ;Skipagjald. 

Verður VIL. —- 

1. Úbreytt. — 1: a. ísstað 3 aura af hverri smålest«," komi 10. aura af hverri smålest, — 

l. b, Í stað „31/, eyrir fyriv hverja smålest« komi 7 aurar fyrir. hverja smálest, og í 

stað pl eyrir fyrir hvern dag€, komi 15 áurar fyrir hvern dag o. s, frv, 

1. ec. F stad 8 krónur í hvert sinn,( komi 10. krónur í hvert sinn, og Í stað 32 krónur 

fyrir hvern dagc, komi 12 krónur fyrir hvern dag. --
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18 1. d. Í stað Þskal greiða 6 krónur€ komi, skal greiða 8 krónur, og Í stað 52 krónur fyrir 

13. febr hvern dagd, komi 10 krónur fyrir hvern dag. 

1. e. Í stað pl króna í hvert sinng, komi 5 krónur í hvert sinn. 

B. Vörugjald, 

   

   

  

komi 80 anra af smálest. 

1 100. teningsfetuma, komi 1 króna af hverjum 100 tenings- 

a, Í stað p40 aura 

b. Í stað 960 aura 

fetum. 

  

   c. Í stað $75 aura í, komi kr. 1.50 af hverri smálest. — 

b. Í stað Þ25 aura 2 komi 75 aura af smálest, og Í stað Þ40 aura€, komi 1 kr., 

og Í stað Þ65 aura t hverriq, komi kr. 1.50 af smálest hverri. 

Í stað pþó skal lægsta gjald aldrei vera minna en 12 aurarf, komi, þó skal lægsta 

gjald aldrel vera minna en 35 aurar. 

VH. Almenn ákvæði. 

Óbreytt. — Verður VIII. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 

Í stjórnarráði Íslands, 13. febrúar 1919. 

Sigurður Jónsson. 
Oddur Hermannsson. 

    

      19 Sar 10. mars " 
á ykt 

um lokunartímas sölubúða í Akureyrarkaupstað. 

| 

i. gr. 

     Allar sålubudir kaupmanna i Akureyrarkaupstað, að undanskildum þeim sölubúðum 

sem eingöngu versla. með brauð og mjólk, skulu vera lokaðar eftir því, sem ákveðið er í 2. og 

4. grein. 

2. gr. 
Sölubúðir skulu ekki opnaðar fyr en ki. 9 árdegis, og á tímabilinu frá 20. júlí til 

1eðtöldum, má ekki opna þær á mánudögum fyr en kl. 12 

  

20. september, að báðum dögun 

á hádegl. —



3. gr. 19 

Frá 1. janúar til 31. mai og frå 1. nåvember til 30. des. skal öllum sölubúðum lokað 10. mara 
1 
i alla virka daga ekki síðar en kl. 7 að kvöldi og mánuðina júní til október skal þeim lokað 

ekki síðar en kl. 8 síðdegis. 

Aðfangadag jóla og gamlárskvöld skal öllum sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 4 síð 

degis. — Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að hafa sölubúðir opnar til kl. 

11 síðdegis. 

  

4. gr, 

Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta, 17, juni og 1. desember mega engar sölu= 

búðir vera opnar. 

Eftir lokunartíma sölubúða- er Óheimilt að selja á strætum og torgum eða annars- 

staðar utan sölubúða kaupmanna, nema úr sjálfsölum nokkurn þann varning, sem ekki má 

selja nema samkvæmt verslunarleyfi. Heimilt er þó að. selja einnig á þeim tíma kol, salt, 

veiðarfæri og skipsforða handa skipum, og sömuleiðis er leyfilegt að taka á móti innlendum 

vörum aðkomumanna í geymsluhúsum kaupmanna. 

; 6. gr. 

Menn, sem komnir eru inn í verslun fyrir lokunartíma, er heimilt að afgreiða eftir 

að lokað er. 

gr. 
2 

  Brot gegu samþykt þessari varða sektum, 20--500 kr., og renna sektirnar í bæjar- 

sjóð. Mál út af brotum gegn samþykt þessari skal reka sem almenn lögreglumál. 

Samþykt þessi, sem bæjarstjórn Akureyrar hefir samið, staðfestist hjermeð samkvæmt 

lögum nr. 79, 14. nóvember 1917, sbr. lög nr. 9, 2. ágúst 1918, tilað öðlast gildi 15. mars 1919. 

Í stjórnarráði Íslands, 10. mars 1919. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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ni - , | Reg! (i 

albýðuskólann á Fiðum. 

  

til bráðabirgða fyrir 

I: Um markmið. skólans-og skipun. 

1. gr. 

Það er markmið skólans, að, veita nemendum þá almennu mentun, er verði: þeim til 
þroska og gagns í lífinu, Í hvaða stöðu sem er. 

og 
BR 

Skólinn er samskóli í tvein: deildum: 

oa 
sr 

Nemendur njóta heimavistar og er lagt til ókeypis: rúm með dýnum, ljós og hiti. 

Að öðru leyti kosta þeir sig sjállir,    

4. gt, 

„ Búnaðarnámsskeið skal. haldið í sacbandi við skólann 3—4 vikur haust og vor. — 

Ganga fastir nemendur skólans þar fyrir, ef þeir vilja, en svo ntanskólamenn, eftir því sem 

rúm og ástæður leyfa. 

   

Ki D. gr, 

“Halda skal fyrirlestrasked fyrir almenning 4 viku, nær miðjum vetri, jafnskjótt sem 

húsrúm skólans leyfir, 

TE. Umm inútöknu: í :skólann. 

6. gr. 

Skrifleg beiðni um inntöku í skólann sje komin til skólastjóra fyrir miðjan júlí ár 

hvert. Skal þess getið jafnframt, hvort umsækjandi vill taka þátt í búnaðarnámsskeiði, áður 

en skólaárið byrjar. Skólastjóri úrskurðar um inntöku í skólann og lætur umsækjanda vita. 

Tor. 

Inntökuskilyrði eru: þossi: 

1. AX umsækjandi sje fulla 17 ára að aldri, Þó getur skólastjóri veitt undanþágu frá því, 

ef honum þykir ástæða til; oo: umsækjandi er ekki. yngri en 16 ára. á 

Áð hann sje ekki haldinn af neinum næmum sjúkdómi eða öðrum líkamskvilla, sem geti 

orðið hinum nemendunum skaðvænn. 

Að siðferði hans sje .óspilt. 

4, ÁS hann hafi hlotið mentnn þá, sem heimtast til fullnaðarprófs í lögum 22, nóv. 1907, 
um fræðslu barna, 

bo
 

&
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Vottorð um þessi atriði, frá presti um aldur og siðferði og lækni um heilbrigði, fylgi 20 

umsókninni, ennfremur yfirlýsing frá manni, er skólastjó #2
 tekur gildan, um það, að hann 15. mars. 

gangi í ábyrgð fyrir öllum skuldbindingum umsækjanda við skólann. 

IfI, Um kensluna. 

5, er 

Kenslugreinar skulu vera þessar: Íslenska, saga, stærðfræði, náttúrufræði, náttúru. 

saga, landafræði, fjelagsfræði, bókhald, teiknun, handavinna, leikfimi og söngur. Ennfremur 

geta nemendur átti kost á tilsögn í ensku og dönsku. Kenslan fer að einhverju leyti fram í 

fyrirlestrum. 

9. gr. 

Kenslumáladeild stjórnarráðsins setur síðar reglur um bað, hvaða takmarki kenslunni J 5 i 

sje ætlað að ná í hverri námsgrein Þ.
 

w 

10. gr. 

Við búnaðarnámskeiðið skal veitt bókleg og verkleg tilsögn, piltum í jarðrækt og stúlk- 

um í heimilisiðnaði, svo sem vefnaði og annari tóvinnu. 

Halda skal burtfararpróf í lok hvers skólaárs 

við skólann, og árspróf fyrir yngri deild 

sbr. 18. gr.) fyrir þá, er ljúka námi 

Prófað sje í hverri námsgrein, nema hvað teiknimyndir, smíðisgripir og hannyrðir 

nemanda leggjast til grundvallar þegar dæmt er um teiknun og handavinnu. 

13. gr 

tf 
Próf í Íslensku og stærðfræði sje bæði munnlegt og skriflegt, í bókhaldi að eins skrif- 

legt, en munnlegt í öðrum námsgreinum. 

Kennarar skólans prófa, en stjórnarráðið skipar prófdómendur, til þess að dæma með 

þeim um frammistöðu nemenda. Þeir velja einnig verkefni til prófsins í samráði við hlutað- 

eigandi kennara. 

15, gr 

Elna sinkunn skal gefa í hverri námsgrein, nema í Íslensku tvær, fyrir munnlega og 
skriflega íslensku, -Í söng og leikfimi er engin einkunn gefin, Sjereinkunnir eru gefnar fyrir 

kunnáttu í ensku eg dönskn og == el óskað er — í jarðrækt og heimillsiðnaði, 
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20 16. gr. 

15. mars Einkunnirnar eru þessar: ágætlega = 6, dável = 5, vel = 4, laklega = 3, illa == 2 og 

afarilla = 1. Einnig má gefa brotin 1/, og 1/,, sem liggja milli þessara talna. Aðaleinkunn er 
, 

talin í stigum, og eru reiknuð 8 stig fyrir einkunnina ágætlega, 7 fyrir dável, 5 fyrir vel, 

1 fyrir laklega, -- 7 fyrir illa og = 23 fyrir afarilla, Taka skal tillit til brotanna við út= 

relkning stigafjöldans, að rjettrl tiltölu. 

17. gr. 

Nemandi þarf að fá 35 stig að minsta kosti, til þess að standast prófið. Hann má 
, 

ekki fá minna en vel -- í íslensku og ekki 1 í neinni námsgrein. 

V. Um kenslutíma og leyfi. 

18. gr. 

Skólaárið byrjar 20. október og endar 10. maí. 

19. gr. 

Búnaðarnámsskeið að hausti stendur yfir 29. september til 19. október, en að vori 

20. maí til 16. júní. 

20. gr. 

Í hverri viku skulu ekki vera færri en 30 kenslustundir í hvorri deild. Hver kenslu- 

stund sje 50 mínútur, en bil milli kenslustunda 10 mínútur. 

21. gr. 

Skólastjóri semur stundaskrá í samráði við kennarana. 

Þessi leyfi eru lögboðin: 

Jólaleyfi 23. desember til 2. janúar. 

Páskaleyfi frá skírdegi til 3. í páskum. 

Ennfremur getur skólastjóri gefið leyfi á sumardaginn fyrsta og látið kenslu falla niður 1 dag 

í mánuði, ef hann vill. 

23. gr. 

, Skólastjóri sjer um reglu og aga í skólanum með styrk kennaranna. 

Dóms- og kirkjumáladeildin, 15. mars 1919. 

Jón Magnússon. 
  

Björn Þórðarson 

settur,
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Breyting gid 
å erindisbrjefi fyrir fiskimatsmenn frå 12. ågust 1910. 

5. gr. í erindisbrjefi 12. ágúst 1910 fyrir fiskimatamenn skal vera svo hljóðandi: 

Þeir fá í kaup 1 kr. 30 aur. um klukkustund hverja á virkum dögum og 1 kr. 50 

aur. um klukkustund hverja á heluum dögum, sem þeir eru að vinnu, hvort sem það er við 

aðgreining fiskjarins eða umsjón með vigt hans, útskipun eða hleðslu. Fari matið fram utan 

hinnar löggiltu verslunarlóðar, telst borgunin fyrir þann tíma er þeir verða að vera að heiman: 

Er þeim stranglega bannað að taka á móti nokkurri anuarl þóknun eða góðgjörðum hverju 

nafni sem nefnist frá þeim, sem fiskinn senda út, frá skipstjórum, skipsmönnum eða öðrum, 

sem hafa með fiskinn eða skipið, er flytja á fiskinn út, að sýsla. 

Í stjórnarráði Íslands, í. apríl 1919. 

Sigurður Jónsson, 

Oddur Hermannsson.
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frå 16. imánaðar 1919 til jafnlengdar 1920. 

Í pening Hundrað : á | Atin 

kr. A 

Á, Fríður peningur. | | 

1 hndr., I 
okt 

ær, 2 til 

dögum 
6 sauðir, 3 
S sauðir, tvæve 
12 Spudir, vetu 
8 æ 
i 
Í 
Í 

  

óber t 

til 5 

r geldar å 
10 ær mylkar å 

å burdarhestur 

1, hb IPYSSU, á Sal 
Í 

Í #00T 120 pd. af hv 

    

   

   
   

    

     
       

120 pá. af mislitr 
120 pd. af sm 

sr 8 pd. af tólg, 

b, Ísyas 

Í bndr., 30 pd. hespug 
hál di hver 

  

    

eingirr 
tvíban 

2 } pör sjove 
— 20 eingirnisp AA: 

—… 15 tvibandsgja   

— 120 ålnir gjald 
— „180 álnir einsk 

s 

    

    

  

     

  

1 hndr., 6 vættir af s 
— 6 vættir af he 
— 6 vættir af þyr 
err 6 vættir af 1 

6 vættir 

  

fri ullu, 

tra, á hau 
hausti. 

r, á haus 

inn 

aldri. 

    

í ullu, vei 
vel 

a af ullu, 

3 til 
11 sk 

  

vaðmáls, 

vel 

verkuðu 

vel bræddri 

  

   

  

   

    

  

SIN 
oki 

  

hver á 

hver á 
hver á 

ti hver å 
. hver å 

. . hver å 
vetra, ifard. å 

hver å 

1 

þveginni, pd. á 1 85 
i pd. å | 

pd. å 
pd. á 

3% 
ÍD 

  

„lal.tilb kv, br 

    

ar, i far- 

   
spur í pundi, 

en hver 
pundið á ” » 

„. parið á „| » 

parið á » | 5 

    
parid å » > 
hver å » 1 

hver å » > 

brei iðs, 1 al. á > > 

reiðrar, Í al. á » » 

um, vættin å { 335| 13 
um, vættin å » | > 
um, vættin å »( » 

vættin å „| 2 
vættin å ? |   

00 
60 
80 
80 

  

» > 

[| ob 

» då > 
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fr Í » 
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Í pe mingum | | Hundrað á| Alin 
kr. kr. J aur. | aur. 

21 { 1 bndr, 1 tú 3 pottar á > | » » . » 
28 1 tunna 8 pottar å 2| » > > » 
29 — 1 tunna 8 pottar á þr sf oo of} = 
30 - Í tunna 5 pottar á > 13 16) 95 64 

     

     

10 ; 

10 

i Ymisiegt.   58 {Í 1, vel hreinsuðum, pundið á { 12) 19 
jf óhreinsuðum, . pundið á 2| » 

i 10 pund å ”» | 53 
10 pund å | » 

| á 5} 79 
á 8) 21 

  

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

nm Á es 5 

eva I 
að: eða 

  

En meðalverð allra landaura sí 

    

og skift med 5 sýnir; 

Meðalverð allra meðalverða 

, 
og bæjarlógeta í Skrifstofu Í 

  

Ári Árnalds, 

Framannituð verðlaesskrá staði 

hvert á » | 27 

und å 39| 50 

bund å 34; 50 
pund á | 26) 78 
pund á 20! 78 
pund å 14 14 
pund å sj. 

  
158: 00 

207) 00 

1601 68 

166. 24 

169! 68 
#1 2 

64 80 

> > 

5 , 

% 

> % 

3 z 

325) 68 
217 80 

| 2} > 

198: 78 
95 

132 
172 
134 
139 
141 

b4 

bp
 

þr
 

. 
. 

116 

  

. . . s 2 

a 

e s 

(5: 

154! 40 

973! 56   194; 71   162 
Seyðisfirði 22. janúar 1919. 

festist hjer með. 

í stjórnarráði Íslands, 25, februar 1919. 

Sig. Eggerz, 
  

M. G ud Im uindsgon.
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23 Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Sudur-Mulasyslu 

frå 16. maimånadar 1919 til jafnlengdar 1920. 
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A. Fríður peningur. 

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

—- 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum . 0. hver á 

— 6 saððir, 3 til 5 vetra, á hausti „0. hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 
— 8 ær geldar á hausti . . . . . . hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ... hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra Í fard. á 
— M/s hryssu, á sama aldri. „0... hver á 

B. Ull, smjår og tólg. 

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

 
fs

 
fó
r 

GC. Tóvara af ullu. 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í puudi, 
haldihver hespa ll skreppur, enhverskreppa 
44 þræði. . . . . pundid å 

— 60 pör eingirnissokka . ur, parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . . parið á 
— 180 pör sjóvetlinga . 2. . 2... parið á 
— 20 eingirnispeysur . . . . . . hver á 
— 15 tvibandsgjaldpeysur .“. „ hver á 
— 120 álnirgjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
— 190 álnir einskeftu, í al.5 kv. breiðrar, Í al. á 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin 
vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin 
vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin 

— 6 vættir af ýsu, hertri, . . . . . vættin 
- 6 vættir af håkarli, hertum, . . . vættin å 

| 
S
O
 

2
 
8
 

mr 
3
 

  

  
  

  
  

  

i i pe mingum Hundrað á á Alin 

kr. | aur.| kr. I; aur. | aur. 

| 
366 67 | 366! 67 | 306 

3d) 21 211 26 176 
39, 55 | 237! 30 { 198 
311 00 4 248 00 207 
241 42 { 293( 04 | 244 
321 51 1 260) 08 I 217 
22. 97 | 229! 70 þ 191 

286 79 | 286) 79 | 239 
264 29 | 352) 39 þ 294 

1} 84 1 220) 80 { 184 
1, 37 4 164) 40 197 
2! 63 | 315! 60 { 265 
1' 30 1 156/ 00 { 190 

i 

* | > > > Ð 

» | » > 3 2 

> | = » > 

3 | > > 2 > 

| » » » » 

» > > » 3 

% » » » » 

* | > = > 

25 223) 50 {| 186 
» » > > » 

» | > > | > > 

>! > > | » » 

30; 83 I 184) 98| 154  



      

  

  

      
        

  

35 

I i = i (I peningum Hundrad å Alin 
kr. | aur. { kr. 1 aur. | aur. 

E. Lýsi. i i 

21 | í hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis, . 8 pottar á „| „ » » » 

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

29 | — 1 tunna (120 pt) selslýsis, . . . 8 pottar á | > | > » ” » 
30 | — 1 tunna (120 pt.) porskalysis, . . 8 pottar á 81 59 { 128) 85 Í 107 

| 

F." Skinnavara. | | 

3l {1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . 10 pund á 37) 31 | 149) 24 | 124 
32 | — 6 fjórðungar kýrskinns . . . . 1U pund á | 35! 92 1 215) 52 I 180 
33 — 6 fjórðungar hrossskinns. 10 pund á | 26| 92 { 16l' 52 { 185 
34 | — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á | 21! 56 { 172) 48 | 144 

35 — 18 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 18! 20 | 218| 40 | 182 

36 — 6 fjórðungar selskinns. . 10 pund á > » » » » 

37 | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á | > | 301 72/ 003 60 

G. Ýmislegt. | 

38 | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pundid å | 13| 50 81! 00 | 67 

39 | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . . pundið á | > » » . » 

401 — 120 pd. at tuglafiðri 80,10 pund å » » » » » 

41 — 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund á » » » > » 

42 Å 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir. . . . . . å 6| 67 » „ { 1383 

43 | — 1 lambsfóður . 2 1 2 2 ÅR 1} 42 w 148 

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

Eftir A. eða í fríðu . . 276! 14 | 230 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 214! 20 I 178 

Eftir C. eða í ullartóvöru SE » » » 

Eftir D. eða í fiski 204! 24 | 170 

Eftir E. eða í lýsi ; 128) 85 | 107 

Eftir F. eða í skinnavöru . 164| 86 | 137 

En meðalverð allra landaura samantalið 988; 29 p 822 

og skift med 5 synir: 

Medalverd allra medalverda 197; 66 1164 

Skrifstofu Suðus-Múlasýslu, 15. febrúar 1919. 

Sigurjón Markússon. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 24. mars 1919. 

Sig. Eggerz. 
  

M. Guðmundsson, 

1919 

23
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Vestur-Skaftafellssyslu 

frá 16. maímánaðar 1919 til jafnlengdar 1920. 
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15 
16 
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20 

21 

22 
23 

ce 6 23   26 

Á. Fríður peningur. 

1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til even bermånatarloka, ifard. å 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lemdar, i far- 
dögum a hver á 

— 6 sauðir, 3til5 vetra, á hausti hver á 
— 8 sauðir, t tvævetrir, á hausti. . . . hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 
— 8 ær geldar á hausti . . . . ... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti . . hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetr a, í fard. á 
— 1!/, hryssu, á sama aldri. . . . . hver å 

B. il, smjör og tólg. 

1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu vel þveginni, . pá. 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, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði 2040804. þundið á 

—— 60 pör eingirnissokka . . . parið á 
— 80 pör tvíbandsgjaldsókka . . . . parið á 
— 180 pör sjóveilinga. . . . . . . parið á 
— 20 eingirnispeygsur . . .. 0.0.0, hver á 
=— „15 tvíbandsgjaldpeysur hver á 
— - 180 álnir gjaldvoðarv aðmáls, áln. bre eiðs Í al. á i 

—… 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 ky. breidrar, 1 al. å 

DB. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af þyrsklingi vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri, , . . . . vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum, ., . . vættin á 

  

  

  
  

Í peningum Hundrað í á Latin 

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

198) 57 { 198) 57 | 165 

230 86 å 1 
30, 2116 
2271 18 

17 00 4 24 

2291 11 
14) 36 þ 1. 

186| 71 þ 186! 
143) 71 4 191 

| 

1 29 { 154/ 80 | 129 
„ {94 {119 80| 94 
208 { 249) 60 | 208 
1 21 | 145) 20 | 191 

| 

3 > > 

5 > > > 

5 3 > 

3 > > | » 3 

» | > 3 

| 
> » i 2 

* > » 

> > Ð > 

3 » 

D > » 3 

» >    



  

hndr., 1 
28 — Í tunna 
291 — tunna 

I þr
 

þu
nn
 

  

l hndr., 4 fjórðundar nautsskinns 
39 —- 6 fjórðungar kyrskir 

6 fjórðungar hrc 
j 8 fjórð. sauðskinns a 
3D | — 12 fjórð.sauðskinns 
36 6 fjórðungar £& 
37 -— 240 lambskinn 

    

   
   

LER 

  

pd. af æðardún, vel 
af æðardún, óhrei 
af fuglafiðri 

þú. af fjallag 

dagsverk 
imb stóð ur 

  

    

  

5 álnir,     

  

Meðalverð á hverju hundraði < 

Eftir Á. í 
Eftir B. eða í 
Eftir C. it 
Eftir 
Eftir E. 
Eftir F. eða í 

og hverri alin í fyrtöldum landaurum 

fridu 2. 2 2 2, 

ullu, | 

  

smjöri 

  

og 

    

En meðalverð allra landaura samtalið 

synir og skift með : 

Meðalverð allra meðalverða . . . 
sena 

ófu Skaftafellss 

  

Framanrituð verð! 

13. 

Sig. Eggerz 

I stjórnarráði Islands, 

          

Í peningum 

ár. | álr, 

  

Hundrað ; á Alin 

  

  
verður 

  

| kr. | aur. | aur. 

Nn 
> { > 2 » > 

» | 3 od > > 

> » ) » 

> > > 

15! 85 
11/ A8 il! dt 

9, 92 

5 70 
> 

90 

2 % 
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» 
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med. 

febrúar 1919. 
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10 
48 

19! 36 
40   

  

00 

Ð > 

5 » 

> > 

178) 
165 

3 » 

> 2 
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417) 74 

139. 25   

67 
79 
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66 
57 

Af 
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> 

129 
160 

149 
9 

158   116 
M Guðm undikömi



1919 38 

Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

25 

Austur-Skaftafellssyslu 

frå 16. dag maimånadar 1919 til jafnlengdar 1920. 

Í poningum Hundrað á alin 

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

  

A. Fríður peningur. 

1 { 1 hndr, 1 kýr 8 til 8 vetra, sem beri frá a 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á | 220, 00 | 220! 00 | 183 

21 — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far: 
dågum se eee hver á | 22! 40 | 134! 40 | 112 

3 | — 6 sauðir, 3 til o vetra, á hausti . . hver á | 22 80 | 136! 80 | 114 
4. — 8 sauðir, tvævetrir á hausti. . . . hver á 17) 00 136! 00 | 113 
5 | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti  . . hver á 13) 40 160 80 f 154 
6 — 8 ær geldar á hausti . . . ... . hver á 15' 90 | 127; 20 I 106 
TÅ — 10 ær mylkar å hausti . . hver á | 11! 80 | 118 00 | 98 
8 — „1 áburðarhestur, taminn, Btil 12 vetra, ífard. á | 209! 00 | 209! 00 | 174 
9 —… 1!/, hryssu, å sama aldri 0004, hver á f 170! 00 | 226! 67 | 189   B Uli, smjör og tólg. 

10 f 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á 1/ 35 { 162) 00 | 135 
11 — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á »| 92 { 110) 40. 92 
12 { —- 120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd. å 1/ 68 { 201' 60 | 168 
13 | —- 120 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd. á 1, 03 123 60 ; 103 

C. Tóvara af ullu.   14 {1 hndr., 30 pd. hespugarns, # til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 DA en hver skreppa | | 

        
44 þræði . . ; „0... pundið á 202) >] > > 

15 f —" 60 pår eingirniss sokka... parið á þ >} > #1 > , 
16 | — 30 pör tvíbandssokka . . . .. parið á to | > > „ 3 
17| — 180 pör sjóvetlinga . . . . . .  pariðá| >») >} >{ >þ > 
18 — en eingirnispeysur 0. 0. - hver á > » » » » 
19 | — 15 tvibandsgjaldpeysur . . hver á | > » » » » 
20 — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á > > 2 » » 
21 —… 120ålnir einskeftu, I al.til5 kv. breidrar, í al. á 3 > » > > 

D.  Fiskur. 

22) 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, velverkudum, vættin å > > > » > 
23 — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á „| > 5 » » 
24 | — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum, vættin å > » » ” » 
25) — 6 vættir af ysu, hertri, . . . . . vættin å » » > > » 
25) — 6 vættir af håkarli, hertum . . . vættinå | > » » » »    



27 
28 
39 
30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

38 
39 
40 

12 
43 

  

  

  

    
  

1 Í pí ningum Í Hundrað : á | Alin 
kr. { aur. | kr. | aur. | aur. 

E. Lýsi. — 

1 hnår., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, S pottar á = | = 
— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis,. 8 pottar á » > 2 » 
— 1 tunna (120 pt.) selslysi . . . 8 pottar å > > > » 
— 1 tunna (120 pt.) porskalvsis, 8 pottar á > » » » 

F. Skinnavara. | 

1 hndr., 4 fjórðungar nautskinns. . „ 10 pund á 17 00 68( 00} 57 
— 6 fjórðungar kýrskinns „0. 10 pund á 13; 50 81! 00 67 
— 6 fjordungar hrossskinns. . . 10 pund á 815 { 52 504 44 
— 8 fjórð.sauðskinns, aftvæv. og eldri 10 pund á 550 | 44 00 | 37 
— 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. ám. 10 bund å 31.37 kf 40) 44 | 34 
— 6 fjórðungar selskinns . 10 pund á 5) 50 33| 00 I 27 
— 240 lambsskinn (vorlamba) einlit. hvert á | > | 207 48 003 40 

G. Ýmislegt. | 

1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pundid å | 10) 00 | 60) 00 | 50 
— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . pundið á „| » » >» 
— 120 pd af fuglafiðri . . . . . 10 pund á 12: 00 {| 144! 00 f 120 
— 480 pd. af fjallagrösum. . . . 10 pund å ,” | 5% » > > 

5 álnir, 1 dagsverk um heyannir , . ..…..å 4! 60 » » 92 
— 1 lambsfobur . . . . 11 0 7, år 6| 00 »” » | 120 

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

Eftir A. eða í fríðu . . 163 21 | 136 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 1491 40 { 124 
Eftir C., eða í ullartóvöru > > 
Eftir D. eða í fiski 2. 0... ” | 
Eftir E. eða ilýsi. . . . > 
Eftir F. eða í skinnavöru 52 42 44 

i 
Sar ne ig 

En medalverd allra landaura samantalid 365) 03 | 304 

og skift med 5 synir: | | 
i 

Medalverd allra medalverda 121 68 101   
  

Skrifstofu Skaftafellssyslu, 21. januar 1919. 

(Gisli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

I stjórnarráði Íslands, 13. febrúar 1919. 

Sig. Eggerz. 
Guðmundsson,
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„ 4 3 í) ka 7 mánaðar 1919 til 

  

sem Blur vir 

Rangárvallasýslu 

  

1 { 1 hndr., í kýr, 5 til 8 
óktóber til nós 

2 — 6 ær, 2 6 

  

dögum EG 

  

3 — 6 sauðir. 3 til 

4 — S sauðir, tvæveti 
5 - 12 sauðir, veturga 
6 — 8 ær geldar á ha 
1 — 10 ær mylkar 
8{ — 1 áburðarhestur, Í 
9 1! Ía hryssu, a 

120 

    

haldi 
skrepj pa 14 

60 pår ei ingirni 
30 pör tvíba and 
180 pör sjóvetlin; 
20 eingirnispey su 
15 tvil ibandsgjal 1 

16 

18| — 
19 | — 
20 | -- 

22 {1 hndr., 6 vættir af sa   23 — 6 vættir af 
94 — 6 vættir af 

95 — 6 vættir af ýsu, Í 

26 — 6 vættir af hákarli, 

Á. Fríður 

velta, 

    

    

   
   

  

á hausti. 

  

el pd. á 
þveginni yd. á 

vel verkuðu . pd. á 
æddri . . pd. á 

  

      

  

Í peningum Hundrað á Alin 

  

Peningur     sem beri 

bermánaðarl 

önar 

  

10“ 
0 > 

á hausti 

hausti. 

á hausti 

    

    

þú    
    

  

aðmáls, áln, 

tilð kv, it 

  

nu, vættin á 
un, væ ttin á 

sr on 

  

Vír   hertum, vættin á 

kr. aur. | kr. | aur.4 aur. 

3051 90. 1 305. 90 1 255 

162, 00 1 135 
208: 80 å 174 
198! 00-4 165 
234, 60 { 195 

183) 20 { 158 

153! 00 4 127 

293. 00 { 244 

283) OT 1236 

  

286 
1: 13 

# 

3 x 

> 

> > 

» » 

> » 

> i > 

3 5 

3 

5 > 

» 2   
00 
00 

20 
60 

  

5 | 

| 
> | 3 

2 

» | % 

db i > 

> % 

» i » 

» > 

i 

3 

> > 

3 2   
   



    

  

  

  

  

    
        

  

Ål 

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

E. Lýsi. | 

27 | 1 hndr, 1 tunna (120 pt.) hvalslysis, . 8 pottar á | > » „| » 
28 — Í tunna (120 pt.) håkarlslysis,. . 8 pottar á | > ” | > . 
29 {| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis . . . 8 pottar á ” » ?) » » 
30 1 — i tunna (120 pt.) þorskalýsis, . . 8 pottar á | > > 

F. Skinnavar. | 

#1 { í hndr., á fjórðungar nautsskinns . . 10 pund å | 25| 04 100) 16 | 83 
32 { — 6 fjórðungar kýrskinns . , . . 10 pund á | 19/ 48 {116 88 | 97 
33 — 6 fjórðungar hrossskinns. . . 10 pund å 15| 34 I 92! 04 7 
34). — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 11| 36 | 90) 88 { 76 
35 { — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 642 | 17} 04 84 
36 | — 6 fjordungar selskinns. . . . . 10 pundá| >} of} »| » 
31 — 240 lambskinn (vorlamba), einlit. hvert á > {20 48 00 40 

G. Ymisiegt. 

58 { 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á » » » > > 
39 — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . pundið á > > > » > 
40 {| — 120 pd. af fuglafiðri . . . . . 10 pund á » > > » > 
41 —- 480 pd. af fjallagrösum . „ . . 10 pund á | > > > » 
42 { 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir. FR) 6! 94 > „ | 139 
43 | — 1 lambsfóður á SL 52} > „ {170 

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

Eftir A. eða í fríðu ' . 224) 62 {187 
Eftir B. eða í ullu, smjöri c og tólg . 166; 20 {| 138 
Eftir C, eda i ullartóvöru » | » » 
Eftir D. eða í fiski . » 
Eftir E. eða í lýsi > > 2 

Eftir F. eða í skinnavöru 81) 50 | 73 

En meðalverð allra landaura samantalið . 478| 82 1 398 

og 'skift með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 159) 44 1133 

Skrifstofu Rangárvallasýslu 10. janúar 1919. 

Björgvin Vigfússon. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Í stjórnarráði Islands, 22. februar 1919. 

Sig. Eggerz, 
FE 

M, Gudmundsson. 
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27 

Ås 

Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjakaupstað 

frá 16. maímánaðar 1919 til jafnlengdar 1920. 

  

o
e
 

GO 
O
T
 

0
 

  

1 hndr., 

A. Fríður peningur. 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. 
1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá ða 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far. 
dögum sk 0. hver á 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti -. . hver á 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 
8 ær geldar á hausti . . . . . . hver á 
10 ær mylkar á hausti . . hver á 
1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra ifard. å 
1!/, hryssu, á sama aldri. 404. hver å 

B. Uli, smjør 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 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 

GC. Tóvara af uilu. 

3 til 6 hespur í puuðdi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, enhverskreppa 
44 þræði. . . „ . pundið á 

60 pör eingirnissokka. 0. parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . . parið á 
180 pör sjóvetlinga . . . . . . parið á 
í eingirnispeysur  . . . . . . hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur . . „ hver á 
120 Mnirgja'dvobetva0målg, áln, breiðs, 1 al. á 
120 álnir einskeftu, í al.5 kv. breiðrar, 1 al. á 

D. Fiskur. 

1 hndr.,, 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 
6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 
6 vættir af vsu, heitri, . . . . . vættin á 
6 vættir af hákarli, hertum, - , vættin á 

  

  

Í peningum) Hundrað á Í Alin 

kr. jaur.| kr. ] dur aur. 

| 

3 > | » 

> » » | 3 2 

45 00 { 270) 00 {| 225 
31 00 | 248) 00 Í 207 
20 00 240! 00 | 200 

34. 25 1 274) 00 I 228 
$ = > » » 5 

» | Ð » » z 

» > Ð > » 

1 75 | 2101 00 | 175 
"98 |'117' 60 98 
2 50 | 300/ 00 | 250 
1 60. 199) 00 1 160 

| 
= > » | > » 

» | » > | > 3 

» | » | » > 

> > Ð > 

3 » > > 

Ð > » Ð > 

> Ð » 1 » > 

> Ææ > 

33 10 { 1981 60 | 165 
Ð | > » | 3 » 

26, 00 { 156) 00 $ 130 
25) 00 { 150, 00 {185 
BA > 2 | » »    



      

  

  

  

    
      

43 

a Fy i i I peningum Hundrað á) Alin 

kr. | aur. | kr. | aur. | aur. 
E. Lýsi. 

21 | 1 hndr, í tunna (120 pt.) hvalslýsi, . 8 pottar á » » > > » 
28 | — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis,. . 8 pottar á | > » » > > 
29 f — 1 tunna (120 pt,) selslysis, . 8 pottar å » > » » , 
30) — 1 tunna (120 pt) þorskalýsis . . 8 pottar å 81.00 | 120! 00 { 100 

F. Skinnvara. 

31 | L hndr., 4 fjórðundar nautsskinns . . 10 pund á| > » » » > 
324 — 6 fjórðungar kýrskinns . . . . 10 pundá | > » » » » 
33) — 6 fjórðungar hrossskins . . 10 pund á | > » > „| > 
4 | — i fjórð. sauðskinns af tvæv.og eldri 10 pund á » » > » > 
35 — 12 fjórð.sauðskinnsaf veturg.og ám 10 pund á > » > » » 
56 1 — 6 fjordungar selskinns …… 10 pund á | >} > > > > 
37 — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á | » 1 25 1 60 00 f 50 

G. Ýmislegt. 

38 {| 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á > > » » » 
39 — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . pundid å > > „| > » 
40 | — 120 pd. af fuglafidri . 10 pund á | 15! 00 | 180' 00 {150 
41 | — 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund å | > » „Í 5 » 
42 | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir Á 1 50 > » | 150 
453% — llambsfóður . ..8.8.0.0.., 0. å 15| 001 > » | 300 

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

Eftir A. eða í fríðu 258! 00 { 215 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tóld 204! 90 4 171 
Eftir C. eða í ullartóvöru » » > 
Eftir D. eða í fiski 168! 20 I 140 
Eftir E. -eda i lysi 120; 00 { 100 
Eftir F. eða í skinnavöru 60! 00 | 150 

En meðalverð allra landaura samtalið 811! 10 { 676 

og skift með 5 synir: 

Meðalverð allra meðalverða 162, 22 1135   
  

Bæjarfógetinn í Vestmannaeyjum 

Karl Einarsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

I stjórnarráði Islands, 15. mars 1919. 

Sig. Eggerz 
M, Guðmundsson. 
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åd 

Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Årnessyslu 

frå 16. maimånadar 1919 til jafnlengdar 1920. 
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A. Fríður peningur. 

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

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lemdar, í far- 
dögum FI ; hver å 

— 6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti . hver å 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti. . . . hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 
— 8 ær geldar á hausti . . . . . . hver á 
— 10 ær mylkar á hausti . . hver á 
— Í áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
— (3 hryssu, á sama aldri. . ... „ hver á 

B. Il, smjör og tólg. 

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

C. Tóvara af ullu. 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . . . .. - Pundid å 

— 60 pår eingirnissokka . . . .. parid å 
— 30 pår tvibandsgjaldsokka . . . . parið á 
— 180 pör sjóvetlinga. . . . . . . parið á 
—- 20 eingirnispeysur . . . . . . . hver á á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur á hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al.til5 kv. breiðrar, 1 al. á 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af þyrsklingi vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri, . . . . . vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum, „ „ „ vættin á 

  

  

          

1 | Í peningum Í Hundrað ál. Alin 

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

365! 94 f 365| 94 | 305 

38; 75 | 232! 50 | 194 
49| 87 { 299) 22 | 249 
36; 73 | 293! 84 I 245 
27! 13 1 3251 56 | 271 
34! 43 { 275| 44 1 230 
20i 62 | 206) 20 {| 172 

344! 69 | 344) 69 1 287 

215) 31 { 367) 08 + 306 

| 
1í 60 | 195! 00 | 160 

» | 98 1117) 60 98 
2! 92 | 350! 40 {| 292 
1! 62 I 194! 40 | 162 

b 2 > » Ð 3 

> > 3 3 > 

> > 3 > » 

» | 89 I 147| 60 + 123 
» » > » 3 

2 > » » tå 

> » > > » 

36) 83 | 220! 98 | 194 
> | 2 » > Ð 

22k 2») >» 
2 i Ð 2 | > Ð
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Í peningum Hundrað á | Alin 

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

      

E. Lýsi. 
27 | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, S pottar á „| > »| >» » 

28 — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis, . 8 pottar á „|. » | » » 

29 — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, S pottar á „| > » | > » 
30 — 1 tunna (120 pt.) þorskalvsis, 8 pottar á T 09 { 106) 35 89 

F. Skinnavara. 

31 { 1 hndr., á fjórðungar nautsskinns . . 10 pund á 321 62 | 130, 48 {109 
321 — 6 fjórðungar kýrskinns . . . . 10 pund á 26' 23 | 157, 38 * 131 
33 — 6 fjórðungar hrossskinns. . . 10 pund á 29! 15 á 132; 90 | 111 
34 — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og e ldri 10 pund á 19; 32 | 164 56 | 129 
35 | — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 12 71 | 152) 52 { 127 
36 | — 6 fjórðungar selskinns. . . 10 pund á > > I „ 
37 —— 240 lambskinn (vorlamba), einlit. . hvert á » | 23 55! 20 46 

G. Ýmislegt. 

38 | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á >» > » » » 
39 - 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . . pundið á > » Dj » > 
40 — 120 pd. af fuglafibri . . . . . 10 pund á » > » | >» ”» 
41 — 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund á ý „ „| > 
42 | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir. . .. . å 8 80 » | > f 176 
43 — 1 lambsfóður „2 å 10, 20 » +)» | 204 

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

Eftir A. eða í friðu . . 301! 16 4 251 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg . 213! 60 I 178 
Eftir C. eða í ullartóvöru 147! 60 1 123 
Eftir D. eða í fiski | 2200 98 | 184 
ftir E. eða Í lýsi „106 35 | sø 
Eftir F. eða í skinnavöru ... 2... 130} 51 | 109 

  

En meðalverð allra landaura samantalið . . . 2. 2. . eee 2. |il20, 20 Þ934 

og skift með 6 synir: |   Meðalverð allra meðalverða . . . . 2. „186, 70 1156   
Skrifstofu Árnesýslu, 19. janúar 1919. 

Magnús Gíslason. 

settur. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 22. febrúar 1919. 

Sig. Eggerz. 
M, Guðmundsson.
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Gallbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjörð og Reykjavík 

frá 16. dag 

  

ímánaðar 1919 til jafnlengdar 1920. 

      
Hundrað ál alin 

kr. | aur. { aur. 
í 

  

  

  

A. Fríður peningur. 

1 { 1 hndár. 1 kýr 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á {| 387) 50 | 387 50 | 323 

> ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- | | 
dögum 2 0. hver á | 39! 07 234 42 | 195 

-—— 6 sauðir, 3 til hver á | 501 79 { 304) 14 | 254 
8 sauðir, tvæveh hver á | 39 64 $ 317) 19 | 264 

bo
 | 

=o
 

    

  

t 

5 12 sauðir, hver á 29) 21 f 3501 52 { 292 
6| — S ær geldar 5 hver á | 38( 36 {| 306, 88 1 256 
1 — 10 ær mylkar á hausti .7. . . . hver å 23! 39 | 233. 90 | 195 
SI — 1 taminn, till? vetra, í fard. á | 344( 29 | 344) 29 { 287 
9 | — 1 aldri. „ . . . hver á } 285, 93 | 380, 81 | 817 

  

B. Ull, smjör og tólg. | 

     

    

10 { 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 1/ 79 { 214, 80 {179 
11 — 120 pd. af mislitri ul vel þveginni, pd. á 1/ 45 { 174) 00 { 145 
12 — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd. á 31 10 þ 372) 00 {310 

13 | — 120 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd. á 1! 75 { 210) 00 {175 

GC. Távara af ullu. 

   14 { 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 38 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði . 0... 2... pundið á > » » | 5 » 

15 | — 60 pör eingirnissokkc parið á „| „13 > 
16 tn ØR pår tvibandsso 

      

i . “ R . . parið á » i > » » » 

17 — 180 pår sjovetlinga . ..0. 0... parið á 1, 20 { 216) 00 I 180 
18 — 20 eingirnispeysur . 0.0.5... hver å » | > > > > 
19 | — 15 tvibandsgjeldpeysur ng hver å » | > » > » 
20 — 120 ålnir gjal ld voðarv fn, áln. breiðs, 1 al. á » | > » » » 
21 — 120álnir einskeftu, í al.til5 kv. breiðrar, I al, å „1 > » » > 

B. Fiskur. 

6 vættir af saltfiski, velverkuðum, vættin á 38. 84 1 2831 04 | 194 hv
 

> 
DO
 

þá
 at 

Ss = 

     

        
            25 6 vættir af harðfi vel verkuðum, vættin á „| > > > > 

24 —- 6 vættir af þyrski i, vel verkudum, vættin å 44: 55 1 2671 30 1 298 

25 — 6 vættir af ýsu, h tri. 0... vættin á » | >» » > > 
26 { — 6 vættir af hákarli, hertum . . . vættin á | >! > » > 2



; SAR 
Ad 1919 

  

  

  

    

  

   

   

  

     
                

         

í peni í Í Hundrað á Alin 29 

k kr. | aur. { aur. 
E, Lýsi, i mm 

21 { 1 hndr., Í tunna (120 hvalsly 8 1 5 » 
28 — 1 tunna (120 pt.) | S > » 
39 — Í tunna (120 pt 8 3 
30 | — 1 tunna (120 pt) 8 ið { 146) 25 1 122 

F. Skinnavara | 

31 4 1 hndr., 4 fjordungar nautskinns . 09 176, 00 ft 147 

32 — 6 fjórðungar kýrskinns . 18 I 2351 08 £ 196 
33 | — 6 fjordungar hrossskinns . 91 | 46 { 160 
3 —- 8 fjórð.sauðskinns, af 58 | 64 å 184 
35 | — 12 fjord, saudskinns, DD | 60 I 215 
36 — 6 fjórðungar selskinns . id á » » | > 

37 — 240 lambsskinn (vorlamb a) einlit . hvert á > » 

6. Ymislegt 

38 { 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, 11 11 10) 26 { 59 
39 — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum | > > 
40 5 120 pd af fi glafi . 16: 21 194! 52 i 162 

41 — 480 pd. af fjallagrösum. > ) > > 
12 { 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir . 0, d 3 29 ) » | 166 
áð | -— 1 lambsfødur . . 1... , „ á Í 14| 64 2 | > { 298 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður 

Eftir Á. 317 74 f 265 
Bli BD. og tólg. . . , $ 442) 70 + 202 

C. 216) 00 þ 180 

D. 250, 17 | 208 
E. 146, 25 { 122 
F. 36 {180 

En meðalverð allra landaura samantalið . DR na ESS ANG 1409, 22 (1157 

og skift með 6 sýnir: | | 

Medalverd allra medalverda so, ; . (234 87 193 
  

Skrifstofu Gullbringu- og K 

  

og Hafnarfjarðar, 24. mars 1919, 
* , 
tag)? hus JONSSON 

AZ 
ÉN 

  

Framanrituð verðlagsskrá staðlestist hjer 

I stjórnarráði Íslands, 22. febrúar 1919. 

Sig. Eggerz. 
M, Guðmundsson,
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30 Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Borgarfjardarsyslu 

frå 16. maimånadar 1919 til jafnlengdar 1920. 
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A. Fríður peningur. 

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

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

6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti . … hver 
— 8 saudir, tvævetrir, á hausti. . . . hver 

12 saudir, veturgamlir, å hausti . . hver 

po
s 

pos
 p

os 
go

 
år 

SO
) 

2 
> 

8 ær geldar å hausti . . . . . . hver 
— 10 ær mylkar å hausti. . hver 
— 1 áburðarhestur, taminn 5 til 12 vetra, í fard. 
— 1!/, hryssu, á sama aldri. . . . . hver 

B. UIH, smjör og tólg. 

1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 
120 pá. af mislitri ullu, vei þveginni . pd. á 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd. á 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri . . ... pd. á 

C. Tóvara af ullu. 

bndr., 30 pd. hespugarns, 5 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 

skreppa 44 þræði. . ... . . pundið á 
—- GÚ pör eingirnissokka . . . . . . parið á 

30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . . parið á 
— 180. pör sjóvetlinga . . . . . . . parið á 
— 20 eingirnispeysur . . . . . . . hver á 
—- 15 tvibandsgjaldpeysur . . „oo. hver á 
—— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, Í al. á 
-— 120 álnir einskeftu, Í al. til5 kv. br eiðrar, 1 Í al. á 

Ð. Fiskur. 

Í hudr., 6 vættir af salttiski, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af þyrkslingi, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af ýgu, hertri, . ,„ „ . . vættin á 

- -6 vættir af hákarli, hertum, . . . vættin á 

  

  

Í peningum Hundrað á in 

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

| 

274' 29 | 274) 29 | 229 

07 40 24! 40 {187 
» i » » | » » 

ÞIÐ > » 

„| > » | 5 » 

30) 67 Í 245) 36 | 204 
20, 50 { 205) 00 | í7 

295) 20 | 295, 20 | 246 
248 75 331! 61 {276 

1/ 52 | 182| 40 | 152 
1 07 | 128) 40 | 107 
2 30 | 276) 00 | 230 
1: 14 | 136! 80 I 114 

» > Í > 2 

» 2 » | > » 

> > | > ” 

» | 59 | 106; 20 | 88 
» » > | > » 

» » » | » > 

» » » | 5 » 

2 > » | > > 

I 

» I > | > > 

» > > | 2 > 

> » » | ” 2 

> > % | > 2 

> * | > y    



ty 1919 

    

  

  

        

    
     

      
     

  

EÐ „ 

Í peningum | Hundrað á | Alin 30 
kr, | aur. | kr. | aur. | aur. 

E, Lýs | | 

21 { 1 hndr, Í tunna (120 3, lþ sf 
28 1 tunna (1920 pt 2. oo» EN » 2 
29 - I tunna (120 pt. 300 #75 | 00 62 
301  — I tunna (120 pí 6 28 1 94 { 201 78 

F. | 
31 {1 hndr., 4 fjórðungar 10 pund á 26 67 106! 68 89 
321 — 6 háðungar kýrs 10 pund á 22 3 134| 34 { 112 
33 — 6 fjórðungar hros 000,0, 10 pund á 16| 88 f 100; 98 84 
34 — 8 fi6rd. saudskinn „og eldri 10 pund á 14( 11 þ 119 88 94 
36 | — 12 fjord. saudskini eturg. ogåm 10 pund á | 12) 00 { 144) 001 120 
36 — 6 fjórðungar s 10 pund á 15; 00 90) 00 TD 
37 — 240 lambskinn vorlaml ba), ei sinlit . hvert å » | 29 52' 80 44 

GG. Ymisiegt. | 

      

    

   
      

    
  

38 1 1 hndr, 6 pd. af æðar vel hreinsuðum, pundið á | 10! 80 | 64) 80}. 54 
39 — 40p d. af æðardún, hreinsuðum, . pundið á » > » | > » 
40 { —- 120 pd. af fuglafiðri . . „ 10 pund á {, > . | > 
41} — 480 pd. af fj all: 12] mn . 10 pund å > » » [> 
42 {5 álnir, Í dag raverk um heyannir . . ið T 07 »| >» | 141 
43} — 1 lambsfóður a „ ál 1120 | > | > {224 

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

Eftir A. eða í fr „| 262 65 | 219 
Eftir B. eða í , og tólg 80! 151 

kftir C. eda i 1 í suk . FR 58 
Eftir D. eða í fiski —. sa SJ KS . =! > » 

Eftir E eda i lysi . a #4 60 | 70 
Eftir F. eða í skinnavöru 2 105|:95 {88 

En meðalverð allra landaura samantalið a 020055) 740) 30 616 

og skift með 5 synir: | 

Medalverd allra medalverda . ........, . has 06]123     
i Skrifstofu Myra- og Borgarfjarðarsýslu 20. janúar 1919. 

G. Björnsson, 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

í stjórnarráði Íslands, 6. febrúar 1919. 

Sig. Eggerz. 
gl 

M, Giðmundasofi =



1919 50 

mt Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

fu 

frå 16. maimånadar 1919 til jafnlengdar 1920. 

Mýrasýs 

  

  

l peningum Hundrað á á Alin 

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

| | 
  

A. Friður peningur. | 

1 hndr., i kyr, 3 til 8& vetra, sem beri frá me | | 
október til nóvembermánaðu' „ifard. á 301, 25 | 301, 2! 

— 6 ær, 2 til 6 veira, loðnar og lembdar, í far- | 
dögum „hver á 46, 62 | 279) 72 4 233 

— 6 sauðir, 3 til 5 veira, á hausti . . hver á » | > 2 » 
— S sauðir, tvævetrir, á hausti. „hver á » (1.2 > > » 
— 18 sauðir, veturgamlir, á hausti ... hver á 34! 00 | 408| 00 I 340 
= „S ær geldar á hver á | 38| 201 305) 60. |.255 
— 10 ær "mylkar á hausti... „a hver á | Z5| 25 | 252 50 { 210 
—- 1 áburðarhestur, tar Btill2 vetr, í fard. á 1 3061 251. 306) 25 | 255 
— 1!/, hryssu, á sama aldri. . . . . hver á 250) 62 | 3341 16 i 278 v 

  

þi
ð 

  

   

DØ
 

on
 

do
 

OT
 

=
 

        

   

  

a
 

0
5
 

BY
 

| 

B. Ull smjår og tólg. 

       

     

  

    

   
   

             

10 { 1 hndr,, 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni, pd. å 1| 69 ) 202! 80 | 169 
11 — „120 pd. af mislitri ullu, vei bre ni pd. á 1/ 15 | 188) 00 {115 
12 | — 120 pd. af smjöri, verkuðu .…,…pd. å 2 15 330! 00 1 275 
13 — 120 pd. af tólg, vel bræddri . pá 1' 42 (170) 40 | 142 

| 

C. Túvara af ullu. | | 

14 | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, | | 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | 
skreppa 44 brædi pundid å » fx» » » > 

15! -- 60 pör eingirnis: sa parið á > | > „ > » 
16 — 30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . . parið á 3, 18 95| 40 79 
17) — 180 pör sjóvetlins a parið á | > {66 | 118! 80 | 99 
18 — „20 eingirnispeysur . . .. …, hver á » |. » ES » 
19 + — 15 tvibandsgjaldpeysur =... hver å „| » » > 
20 f — 120 álnir g) jaldvod rvaðmáls, áln. breiðs, 1al. á þoo | = » »f » 
21 — 120 álnir á keli í al. tilo kv. breiðrar, 1 al. á 2. » » » 

DD. Fiskur, | 

22 | 1 hndr., 6 vættir af salt fiski, vel verkuðum, vættin á 31! 00 f 186! 00 | 155 
23 — 6 "vættir af harðfíiski, vel verk ;, vættin á 49) 00 | 294! 00 t 245 
24 { — 6 vættir af byrk „vel verkuðum, vættin á | > » » » » 
25 — 6 vættir af ýsu, ] . vættin á Bi 09 > > > 
26 —… 6 væltir af håkarli, he ertum, vætti á 2 | > 2 * 2 

     
            



      

E. Lysi. 

21 | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis, 8 pottar å 
28 |, — „1 tunna (120 pt.) håkarlslysis, . 8 pottar á 
39 — 1 tunna (120 pt) selslýsi 8 pottar á 
30 f — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, . 8 pottar á 

F. Skinnavara. 

31 { 1 hndr, 4 fjórðungar nautskinns. . . 10 pund á 

  
32 | — 6 fjórðungar kýrskinns . . . . 10 pund å 
33 —- 6 fjordungar hrossskinns. . 10 pund á 
34 — 8 fjord saudskinns, aftvæv og eldri 10 pund å 
35 | -- 12 fjord. sauðskinns, af veturg ám. 10 pund á 
36 — 6 fjórðungar selskinns . 10 pund á 
37 — 240 lambsskinn (vorlamba) einlit . 2 hvert å 

G. Ýmislegt. 

38 | 1 hndr., 6 pd.af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 
39 |, — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . pundið á 
40 |, — 120 pd af fuglafiðri . . . . . 10 pund á 
41 — 480 pd. af fjallagrösum. . . . 10 pund á 
42 | 5 álnir, Í dagsverk um heyannir . . . . ..å 
43 | — 1 lambsfóður 2 Á 

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

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

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skift með 6 synir: 

Meðalve:ð allra meðalverða 

  

Í pe ningum Hundrað á ál Alin   

  

  

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

» | » 3 5 > 

> | » 3 > > 

3 83 { 491951 42 
» | » » „ » 

331 00. 1321 00 | 110 

28 43 | 170) 58 | 142 
2217 {.183|,02 { 111 
> » » > Ð 

> 3 > > >» 

» | » > » > 

» | 25 60! 00 50 
1 

12 00 | 72 00 | 60 
> | 3 > > > 

13, 23 | 158! 16 | 182 
» | » > > 3 

9 31 = | >») 186 

1319 00 | > | 264 

312, 50 Í 260 
210! 30 { 175 
107| 10 | 89 
240| 00 | 200 

49| 95 | 42 
23| 90 | 103       
  

1043 75 | 869     173. 96 1145 
  

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 20. janúar 1919. 

G. Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

I stjórnarráði Islands, 6. febrúar 1919. 

Sig. Eggerz. 
ir fuð am mundeson, 

1919 

31



Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappaðalssýslu 

frá 16. maímánaðar 1919 til jafnlengdar 1990. 

Í peningum Hundrað á á Alin. 

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

A. Fríður peningur. 

1 { 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vet 

  

ra, sem beri frá a | 
október til nóve A þer manaðarloka, í fard. á | 327) 92 {3271 99 | 273 

2) — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og le mdar, i fr | 
dågum .......,7. 0 hver å 43, 04 {2581 24 | 215 

6 sauðir, 3 til 5 
— 8 sauðir, tvævetr 
—- 12 sauðir, vetur 

etra, á hausti . hver á { 40. 12 240) 72 | 201 
, hausti. ……. 0, hver á 31; 62 f 252! 96 f 211 

j ir, á hausti .….… hver å 25. %8 I 309! 36 t 258 
8 ær geldar å hau 020000. hver å f 32 67 4261! 36 1 218 

— 10 ær mylkar á ti. hver á | 23) 87 | 238( 70 | 199 
— 1 áburðarhestur, taminn,5 til 1: ; vetra, í fard. á | 258, 58 | 2581 58 Í 215 
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— 1!/, hryssu, á sama aldri. . . . . hver á 226 67 | 302! 23 | 252 

B. Uli, smjör og tólg. | | 

10 {1 hndr, 120 pd. af hvítri ullu, vel þvegi pd. á 11 59 { 190/ 80 | 159 
11 { — 120 pd. af mislitri ulla vel þveginni, . pd. á 1) 09 f 130! 80 4109 
12} — 120 pd. af smjåri vel verkudu . . . pd. å 2 44 Å 292! 80 { 244 

   134 — 120 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd. å 1: 49 1 178! 80 { 149 

C. Tåvara af ullu; 

14 | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, | 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 Er 2 pundið á | > > » > 

        

  

  

  

154 —. 60 por eingirnissok! sn 0. pari á „| >» > » > 
16 { — 30 pår tvibandsgj aldsokka . 0.7" parid å » | 55 > » » 
17 — „180 pör sjóvetlir parið á „1 > „| » 
ið —- 20 eingirnispeysur hver á „| » » » 
19 4 -— 15 tvibandsgjaldp | hver å „| » » > 
20 í —- 120 ålnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. brei iðs, 1 al. á „15 „ » » 
21 —- 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar, lal. å » | » » » » 

Ð. Fiskur. 

22 | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin 
23 — 6 vættir al harðfiski, vel verku m, vættin å 
24 =. 6 vættir af byrsklingi vel verkudnm, vættin á 189) 00 
25 | — 6 vættir af ýsu, herti, , . ,„ . . vættin á 37 226; 26 1 189 
28 — 8 vættir af hákarli, hertum, . , „ vættin á 2 j > » » » 

158 22 4 132 

            



      

    

     

  

   

    

  

  
      

  

Í peningum Hundrað á | Alin 

kr. |anr.| kr. | aur. | aur. 
E. Lýsi. —— —— 

21 | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsi 8 pottar á 3 » „| » 

28 | — 1. tunna (120 pt.) håkarlslysis, 8 pottar å » 5 > 2 » » 
29 {| — I tunna (120 pt.) selslysis, S pottar á 31 47 52! 05 |. 45 

30 { — 1 tunna (120 pt) þorskalysi 8 pottar á > » | » 
1 

F. Skinnavara. | 
| Á 

31 | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns 10 pund á 311 12 { 124 48 | 104 
32 — 6 fjórðungar ký rskinns 10 pund á 36' 18 1 217, 03 1 181 
33 — 6 fjórðungar hrossskinns . „10. pund á 26. 55 { 159; 30 | 133 
3! — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv.og eldri 10 pund á 16. 07 { 128) 56 | 107 
39 — 12 fjord, sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund á 15 %3 4 188 76 kf 157 
36 — 6 fjórðungar selskinns. „0... 10 pund á 23) {1} 1561 26 | 114 
37 240 la mbskinn vorlamba), einlit hvert á 29 69! 60 58 

G. Ýmislegt | 

38 | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pundid å 10. 37 62.22 1 52 
39 — 40 pd. af ædardun, ohreinsudum, pundid å » » sj > 
40 — 120 pd. a fuglafiðri 10 pund á 15. 71 4 188 52 f 157 
41 — 480 pd. a f fjallagrösum 10 ) pund å „5 » > ” 
42 | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir å 6| 62 » » fk 132 
43 — 1 lambsfóður á 9, 08 „ 18: 

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

Eftir A. eða í fríðu a 2191 .23 þ 227 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 198! 30 4 165 
Eftir C. eða í ullartóvöru » » » 
Eftir D. eða í fiski 191! 16 f 159 
Eftir E. eda i lysi 52) 05 | 43 
Eftir F. eða í skinnavöru 146! 29 | 1922 

En medalverd allra landaura samantalid 860: 08 p 716 

og skift med 5 synir: 

Medalverd allra medalverda 172, 01 1143 

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssyslu, 6. febrúar 1919. 

P.V, 

Framanrituð verðlags 

Bjarnason. 
2 

skrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 19. febrúar 1919. 

Sig. Eggerz. 
M, Guðmundsson,
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Ad 

Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Dalasyslu 

frå 16. maimånadar 1919 til jafnlengdar. 1920. 
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10 
11 
12 
13 

14 

15 

17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26   

A. Fríður peningur. 

1 hndr, 1 kýr, 3 til $ vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

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

hver 

  

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra á 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á 

— 12 sauðir, veturgs mlir, á hausti . .. hver å 

  

— 8 ær geldar å haus as NET 
— 10 ær mylkar á hausti . . hver 
— 1 áburðarhestur, taminn,; > til 1 9 vetra í far d. 
— 1l/, hryssu, á sama aldri. . 2... hver á 

    

B. ii, smjör og tölg. 

1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 
—- 120 ) pd. af mislitri ullu, vel þveginni,  pd. å 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd. á 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd. á 

  

C. Tóvara af ullu. 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í puudi, 
haldi hver h 1 skreppur, enhverskreppa 
44 þræði. ... 2... pundið á 

  

   

    

— 60 pör eingirnisso Ai parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . . parið á 
— 180 þör sjóvetlins ) parid å 
— 20 eingirnispeys r RE SM hver 
—… 15 tvibandsgjaldpeysur . . . „hver 
— „120 álnir siáldvaða “ 'aðmáls, áln. brei ðs, 1 al. 
— 120 álnir einskeftu, ! al. 5 kv. breiðrar, 1 al. 

  

. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å 
6 vættir af vel verkuðum, vættin á 
6 vættir af Í 7 , vel verkudum, ttin á, 
6 vættir af ýsi Ap ib ; „ vættin á 

— 6 vættir af hákarli, her tum, 7, vættin å 

      

  

    

Í peningum Hundrað á Alin 

kr. | aur.| kr. | aar. | aur, 

| | 
| | 

300, 62 | 300) 62 | 251 | | 

| | 
42, 15 | 256) 50 { 214 

» | » » » 5 

» by > | » > 

30 %5 I 246) 00 1 205 
24. 37 1 243) 7 205 

212 50 | 272 50 | 227 
ng 50 1 343t 33 4 286 

| | 

1, 66 | 199) 20 | 166 
1, 09 { 180) 50 {109 

2, 40 | 2881 00 | 240 
| 28 { 158) 60 | 128 

| , 

3 » > » 

> > » > 3 

» » > > 3 

3 > > » > 

3 » > | » » 

> > 2 | » > 

3 > » í > » 

3 > > » » 

» » > » 

20 5 » | » 
| | 

BR | > 2 | 2 2} 

» 2 2 

» » 2 »    



  

  

  

  
    

  

    

I peningum | Hundrad å | Alin 33 

kr. Jaur.{ kr. | aur. f aur. 

E. Lysi. | 

21 | 1 hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsi, . 8 pottar á | > | > 2 »Å > 

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

29 | — 1 tunna (120 pt,) selslysis, . ... 8 pottar å 5, 60.|, 84) 00} 70 
30 {, =- I tunna (120 pt.) þorskalysis S pottar á „2 » » 2 

F. Skinnvara 

31 { 1 hndr., 4 fjórðundar nautsskinns .. . 10 pund å 37 | 117| 48 | 98 
324 — 6 fjórðungar kýrskinns . . . . 10 pund á 37 | 140! 22 j 117 
33 | — 6 fjórðungar hrossskins . . 10 pund á {| 19) 00 114) 00 {95 
34. | —- 8 fjórð. sauðskinns al tvæv. og eldri 10 pund á » |» » » » 
35 — 12 fjórð.sauðskinnsaf veturg.og ám 10 pund á 10 80 [1291 60 4 108 
36 — 6 fjórðungar selskinns . ... . 10 pund å 314 25 4 1871 50 156 
31 — 240 lambskinn (vorlamba), einlit. hvert á >». 22 52! 80 44. 

G. Ýmislegt | 

38 { 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 9| öð 58; 98 | 49 
39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, „. pundið á » (2 > > 2 
40.|  — 120 pd. af fuglafiðri . . . . . 10.pund á „1. » » » 
41 — 480 pd. af fjallagrösum . ... 10 pund á » | > » ” = 
42 | 5 álnir, 1 dagsverk um beyannir . . .. . .å 6-12 > » | 122 

31 —… 1 lambsføbur 8. 2 se, då 9! 44 » » | 189 

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

Eftir A. eða í fríðu. 2 2... a 93 
Eftir B. eða í ullu, smjåri og told . . . . ; . 4192. 90 £ 161 
Eftir C, eda i ullartovoru 
Eftir D. eda i fiski Rg BEN SR ENES » » 
Eftir BE. eða í lýsi . I EDR Nr ae DÅ 00 70 
Eftir F. eda i skinnavöru a De IN 123! 60 | 105 

En meðalverð allra landaura samtalið 2. 0. 0... A 677 61 | 565 

og skift med 4 synir: | 

Meðalverð allra meðalverða . .... „169 40 141 
  

Skrifstofu Dalasýslu, 18. desember 1918. 

Bjarni b, Johnson. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjer med. 

I stjérnarrådi Islands, 11. februar 1919. 

Sig. Eggerz 
M, Gudmundsson,



Verdlagsskrå 
sem oj 81 

Bardastr: 

Idu fyrir 

ndarsýsln 

frá 16. dag maímánaðar 1919 til jJafnlengdar 1920. 
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Í peningum Hundral ið á | Alin 

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

A. Friður peningur. | 

hrd kyr 5 til 8 vetrå, sem beri frá miðjum | 
október til nóvembermánaðarlo í fard. á | 276) 36 þ 276) 36 | 230 

— 6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í far- | 

dögum ; hver á | 42 91 215 
— 6 sauðir, 5 tilð vetra, á hausti . . hver á | 46 25 231 
— 8 sauðir, tvævetrir á hausti. hver á 381 00 253 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti hver á {- 28/ 80 288 
— S ær geldar á ha hver á 3D!| 78 238 
— 10 ær mylkar á „hver á 251 86 195 
— lá burðarhestur, 5 til ÍZ2 vetra, ífard. á | 2651 00 221 

1! hryssu, á sama hver á } 228 89 204 

B. lf, smjör og tólg. | 

hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pá. á 1! 57 4 188| 40 4 157 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 1 054 126 00 {105 

120 pd. af smjöri, vel verkuðu pd. á 2 45 1 2911 60 | 243 
(20 pd. af tólg, vel bræddri pd. á 1 55 183 60 53 

C. Tóvara af ullu. | 

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

— 60 pör eingirnis parið á » jf 2 » > > 
— 30 pör tvibandsso parið á > |; > » » » 

180 pör sjóvetlii parið á 2 | 82 | 147|.60 1 123 
— 20 eingirnispey hver á | „| > 
— 15 tvíbandsgjaldpe hver á „| 5 > » 
— 120 álnir gjaldvoð: vadmåls, áln. bi eiðs, 1 al. á | > > » 
— 120álnir einskeftu, 1 al.til5 kv. breiðrar, í al. á 2 | > > > 2 

D.. Fiskur, | 

1 hndr,, 6 vættir af saltfiski, velverkudum, vættin å | 29! 78 f 178| 68 | 149 
— 6 vættir af harðfiski, vel ver m, vættin á 36! 00 {2161 00 {180 
-- 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á | ” » > 
— 6 vættir 5 ýsu, hertri, . vættin á » | > > > ) 
nr 6 vættir af há karli, hertum vættin á » > a > 2      



bí 

  

  

  

  

| Í peningum Alin 
| kr. | aur. . | aur. 

E. Lýsi. 

#1 á 1 hndr, 1 tunna (120 pt. hvalslýsis, 8 pottar á „ | = » , 7 
28 — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis,. S. pottar á » » » » » 
39 — Í tunna (lí 20 pt) selslýsi . . . 8 pottar á 226 331 90 | 28 
30 —- 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, 8 pottar á #0 > > > 

F. Skinnavara. | 

öl {1 hndr., 4 fjórðungar Rautskinns. . , 10 pund å | 41 87 | 167! 48 | 140 
32k — 6 fjórðungar kýrskinns . „ . . 10 pund á | 38) 89 { 233) 84 1 194 
33 6 fjórðungar hrossskinns . LOG 10 pund å | 28 50 1 171! 00 4 142 
34 — 8 fjórð sauðskinns, altvæv og eldri 10 pund á 27 57 | 2207 56 } 184 
35 | —- 12 fjórð. sauðskinns, af veturg ám. 10 pund á g 21 94 { 263) 28 219 
36 | — á fjórðungar selskinns . . 10 pund å | 21 17 f 127] 02 {106 
37 — 240 lambsskinn | vorlamba) einlit . hvert á | > 30, 72 00% 60 

G. Ýmislegt. | 

38 | 1 hndr., 6 pd. af ædardtn, vel hreinsudum, pundid å | 11 00; 66; 00 et
 

et
       

  

39 — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum  „ pundið » (2 » » » 
40 — 120 pd af fuglafidri . . . . 10 pund å 7 » » » » 
41 — 480 pd. af fjallagrösum. . . 10 pund á ” > » 2 > 
12 1 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir . . . . . . á 6 73 » » | 135 
15 — 1 lambsfóður 2 eee re rd 9 30 » = | 186 

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

Eftir A. eða í fríðu . 0 283) Á4 | 236 
Eftir B. eða í ullu, sinjori og tólg A „197 AO {164 
lúltir C. eða í ullartóvöru sa í a 47) 60 4 125 
Eftir D. eða I fisk . 0... NØ ge ag „ 1197) 34 {164 
Eitir B. eða í lýsi... þr . 33| 90 | 28 
léftir F. eða í skinnavöru | LI) 24 { 149 

En meðalverð allra landaura samantalið ása „a 0... 088) 92 | 864 

og skift með 6 synir: | 

Meðalverð allra meðalverða . ....... 0, . 173 15 144 
    

  

skrifstofu Barðastrandarsýslu, 24. janúar 1919. 

Einar M. Jónasson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

e 

stjórnarráði Islands, 7. febrúar 1919. 

Sig. Eggerz. 
Mm Gudmundsson. 
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Dð 

Vorðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Ísafjörð og Ísafjarðarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1919 til jafnlengdar 1920. 
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A. Fríður peningur. 

1 hndr., l kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvemhermánaðarloka, í fard. á 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum .„ . . 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 
S ær geldar á hausti . . . . . . hver å 
10 ær mylkar å hausti . . . hver å 
É re ÅR taminn, 5 til 12 vetra i fard. å 

fs hryssu, á sama aldri. 0. hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 

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

L. Tóvara af ullu. 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i puudi, 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin 

haldi hver hespa 11 skreppur, enhver skreppa 
44 þræði. . . . 2... pundið á 

60 pör eingirnissokka. . . . . . parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . . parið á 
180 pör sjóvetlinga . . . . . . parið á 
20 eingirnispeysur #. . . . . .. hver å 
15 tvibandsgjaldpeysur . . „ hver á 
120 álnir gjald voðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
120 álnir einskeftu, í al.ó kv. breiðrar, 1 al. á 

D. Fiskur. 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin 
6 vættir af ýsu, hertri, . . . „ vættin á 
6 vættir af hákarli, hertum, ” vættin á 

å
g
 

  

      

I pe ningum| Hundrað á Í Alin 

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

| | 
| | 

315 00 ala 00 { 261 

45) 67 274! 02 | 228 

59, i0 354| G0 {295 

43, 55 4 3 348) 40 { 290 

30. 97 371/ 64 | 310 

41! 2g I 330 32 1 275 
24 f1 246) 10 {205 

216) 92 216, 92 {231 

214! 17 | 285! 56 | 238 

1! 66 199! 20 I 166 

1 15 138) 00 | 115 

2 68 | 3210 60 | 268 
1077 212 40 f 177 

> » » i » » 

» » » | > 3 

Ð > » » Þ 

> >> > Ð 3 

"2 » » i » » 

> 2 3 I 2 2 

2 » > | > » 

2 » = | > 3 

| 

| 
36 00 | 216 00 | 180 
2 » » | > > 

Ð % 2 | > 2



      

  

  

    
  

59 1919 

nað si En en eee 0 me au 35 

Í peningum Hundrað á Alin 2 
kr. | aur. { kr. | aur. | aur. 

E, Lýsi. 

21 { 1 hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsi, 8 pottar á | > »Å > » » 
28 | —- 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis, . 8 pottar á > > 2 » > 
29 | — 1 tunna (120 pt,) selslysis, 8 pottar á » > > » » 
30.) —- 1 tunna (120 pt.) porskalysis 8 poitar å 3! 90 I 58) 50 t 49 

F. Skinnvara. 

81 | L hndr., 4 fjórðundar nautsskinns . . 10 pund á | 41! 83 | 167! 32 | 139 
324 — 6 fjórðungar kyrskinns . . . . 10 pund á | 33) 85 f 203! 10 | 169 
33 — 6 fjórðungar hrossskins . . 10 pund á | 28! 46 | 170; 76 | 142 
34 — 8 fjord. saudskinns af tvæv. og eldri 10 pund å | 21 25 f 170 00 | 142 
35, — 12 fjórð.sauðskinnsaf veturg.og ám 10 pund å 17 27 |.207| 24 | 173 
36 1 — 6 fjordungar selskinns . . . . 10 pundå)| > » » > » 
37 — 240 lambskinn (vorlanba), einlit. hvert á > » > » » 

G. Ýmislegt. 

38 {1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á » » | > 
39 — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum,  . pundið á » > » » 
40 — 120 pd. af fuglafiðri 0 10 pund á » > > Í » » 

41 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund á » » > > 
49 {| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir . . . . . .å 117} >'| » | 143 
43) — Tlambsfóður .......0.. 0. VA) 12934 +) » | 259 

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

Eftir A. eða í fríðu 
Eftir B. eða í ullu, smjöri < og óld. 
Eftir C. eða í ullartóvöru 
Eftir D. eða í fiski 
Eftir I. eða í lýsi 
Eftir F. eða í skinnavöru 

En meðalverð allra landaura samtalið 

og skilt með 5 synir: 

Mcðalverð allra meðalverða 

  
311| 17 Í 259 
217 804 181 

AÐ > > 

216 00 | 180 
5s| 50 | 49 

183! 68 | 153 
  

987! 15 | 822     197| 43 (161 
  

Skrifstofu Isafjardar og [safjardarsyslu, lí. janúar 1919. 

Magnús Torfason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

I stjórnarráði Islands, 17. mars 1919. 

Sig. Eggerz 
WA Guðmundsson,
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Strandasyslu 

frå 16. maimånadar 1919 til jafnlengdar 1920. 
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1 hndr., 

A. Fríður peningur. 

1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum . .. hver å 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, å hausti . . hver á 
—. 8 saudir, tvævetrir, å hausti. . . . hver å 

12 saudir, veturgamlir, å hausti . . hver á 
8 ær geldar å hausti . . . . . . hver á 

— 10 ær mylkar á hausti. . . . . . hver å 
—… 1 åburdarhestur, taminn 5 til 19 vetra, i fard. å 
— … 1/, hryssu, á sama aldri. . . . . hver å 

B. Uli, smjör og tólg. 

1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 
120 

— 120 
— 120 

1 hndr., 

pá. af mislitri ullu, vei þveginni . pd. á 
pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd. á 
pd. af tólg, vel bræddri „ . . . pd. á 

GC. Tóvara af ullu. 

30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa il skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði. pundið á 

—- 60 pör eingirnissokka . . Sr parið á 
— 30 
— 180 
— 20 
— 15 

pör tvibandsgjaldsokka . . . . parið á 
pör sjóvetlinga . . . . . ... parið á 

eingirnispeysur . . . . . ... hver á 
2 

tvibandsgjaldpeysur  . . „2. hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmála, áln. breiðs, 1 al. á 
— 120 

1 hndr., 

álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á 

D. Fiskur. 

6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 
=- 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 
—- 6 vættir af þyrkslingi, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri, . . . . . vættin á 
—- 6 vættir af hákarli, hertum, „ . . vættin á 

  

      

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur. | kr. | aur.4 aur. 

1 

255! 00 | 2551 00 | 212 

41) 71 | 250 26 | 209 | | 
> i > 3 i » » 

34! 67 | 277) 36 å 231 
27) 86 i 334; 32 4 279 

31, 67 f 253! 36 1 211 

92! 14 4 221 40 | 184 
239; 29 4 259! 99 4 199 

212. 14 1 2821 85 1236 

1! 66 { 199) 20.{ 166 
11 02 | 122) 40 | 102 
2 51 {301 201 251 
145 1 174) 00 { 145 

> | » > » > 

» | » > | » » 

2 374 71110 f 59 
» | 89 1 160! 20 | 133 
» > » | » » 

» | > > | » > 

> | Ð | » » 

5 2 > | » Þ 

24. 00 { 1440 00 þ 124 
ð > » > ø 

31 67 | 190, 02 | 158 
» | 2 2 | 3 åg 

2 | » Bd i » >



  

3
 1 hndr., Í tunna 

— Í tunna (1 

— 1 tunna (120 

l tunna (1 Í
 

A
 

9
 

> 
z-
 

' 

F. 

        

8 ö pollar 

s pottar 

alysis, . s pottar 

      

31 { 1 hndr., á fjórðungar nauts 10 pund 
32 | — 6 rjörðurigar kýrskinns . . 10 pund 
33 — 6 fjordungar hrossskinns 10. pund 
34 — 8 tjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund 
3D — 12 fjord. saudskinns, al veturg. og åm 10 pund 
36 — 6 fjórðungar selskinns „0. 10 pund 
37 —- 240 lambskinn (vorlamba), einiit. h vert 

G  Ymisiegt 

38 11 vel hreinsuðum, pundið 
39 hreinsuðum, . pundið 
40 . 10 pund 
Hi sum …. . 10 pund 
12 1 5 heyannir 

    

  43 

  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. ur. | kr. | aur. þ aur. 

á > > » » > 

å b » > 

å 2: 172 10. 80 SÅ 

á > » » 

Á 114) 84 96 

å 144) 00 {120 
á 116, 58 97 
å » | 1% » | >» , 

å 11) 50 1 138, 00 1 115 

á | 24 00 120 
á „1 2d 

  á 10. 67 
, 

fá! 3 

Á > » 

á 6 55 

a 1155 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður 

Eftir A. eða í fríðu 

Eftir B í i 

  

jöri 

  

og tólg 

64. 02 

> 

% 

> 

264, 25 

199 20 

  

  
48 

220 

166   
  

    

Eftir C. eða í ullartó u 115) 65 96 

Eftir D. eda i fis . 167) 01 139 

Ettir E eða í lys . . 40. 80 34 

Eftir F. eða í skinnavöru . . Å 1191 17 99 

En medalverd allra landaura samantalid 906) 06 íð4 

og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalver ða 151/01 1126 

S ofu Strandasýslu 10. febrúar 1919. 

H. Kr. Júlíusson. 

Framanrituð staðfestist hjer með. 

í stjórnarráði Islands, 27. febrúar 1919. 

Sig. Eggerz. DEG | 
M. Ouðmundasötti 

1919 

36



Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. dag maimánaðar 1919 til jafnlengdar 1920. 

      

Í peningum Hundrað á Alin 

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

| A. Friður peningur. | 

  

1 {í hndr., 1 kýr 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum 

október til nóvembermánaðarloka, i fard. å | 363! 93 {| 363| 93 | 308 
2 —— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 

dö ER Sr De pa her åd 43)! %1 | 262! 26 4 219 
3) — 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti . . hver á » » » » » 
4. — 8 sauðir, tvævetrir á hausti. . . . hver å » „| > > 
5 | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 95 67 | 308/ 04 | 257 
61 — 8 ær geldar á hausti . . . . . . hver á | 32! 39 | 259 12 I 216 
7 10 ær mylkar á hausti . ... . . hver á 24| 41 { 244) 10 { 203 
8 — Í áburðarhestur, taminn,5til 12 vetra, í fard. á | 290) 71 | 290) 7 212 
9 1!j, hryssu, å sama aldri . . . . . hver å jf 251! 79 Å 335! 72 | 280 

B. Ull, smjør og tólg. 

10 { 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 1! 67 1.200! 40 | 167 
11 — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 1| 07 | 128! 40 | 107 
12 — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd. å 2 19 { 262) 80 {219 
13 — 120 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd. á 1' 16 139) 20 j 116 

C. Tovara af ullu.   14 { 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

          
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði . . pundið á | > [2 » » » 

15 { — 60 pör eingirnissokka a parið á #3 » » > 
16 | — 30 pår tvíbandssokka parið á » 5 > > » 
17 — „180 pör sjóvetlinga . . . . ... parið á „| > > » » 
18 — 20 eingirnispeysur .... 8... hver å » | >» » » » 
19 — … 15 tvibandsgjaldpeysur . . . .. hver å » | » » » » 
20 | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á | > | > » » > 
21 —  120ålnir eingskeftu, 1 al.til5 kv.breiðrar, í al. á > > » » > 

| 

D. Fiskur. | 

22 { 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, velverkuðum, vættin á 22 Tí | 186) 62 { 114 
23 — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á > n > » 
24 | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á | > » 2 » > 
25 — … 6 vættir af ysu, hertri, . , . . . vættin å » » » > » 
26 { — 6 vættir af hákarli, hertum . . . vættin á > > » >



    

  

  

    

  

  

peningum | Hundrað á | Alin 

i i kr, | aur. f kr. | aur. | aur. 
£. Lýsi. Ea | 

27 | 1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslysis, . 8 pottar á » | 2 2 
28) — 1 tunna (120 pt) hákarlslýsis,. . 8 pottar å » ” » ” » 
29 { — 1 tunna (120 pt.) selslysis, . . . 8 pottar á 4 5541) 67 95 + 57 
30 — | tunna (120 pt.) porskalysis, . . 8 pottar á > > » » 2 

F. Skinnavara. | 

31 {1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns , . 10 pund åf 27 864 111! 44 4 93 
3; — 6 fjordungar kyrskinns „ . . . 10 pund á 23, 21 { 1391 26 t 116 
öð —-..6 fjórðungar hrossskinns. .… 10 pund å 18: 16 4 108! 96 f 91 
34 — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á > > #0 » 
35 — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund á » ; > » 
36 — 6 fjordungar selskinns. . . . . 10 pund á > > 200 >» » 
37 — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert å „ {26 62 40 52 

6. Ymislegt. 

38 {1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel breinsuðum, pundið á | * 
39 | -— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . . pundið á | > » > > » 
40 120 pd. af fuglafiðri . „ . . . 10 pund á „ > 
41 — 480 pd. af fjallagrösum . . 10 pund á » ” » | 32 » 
42 1 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir . BE då T 17 „| >» Å 143 
43 - 1 lambsfóður .. I HESS RER! 9; 54 > 19, 

| 

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

Eftir A. eda i fridu 2041 84 1946 
a , 7 á 5 2 2 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 182) 70 1152 
Eftir C. eða Í ullartóvöru »Å » 
Eftir D. eða i fiski 136) 62 { 114 
Eftir B. eða í lýsi . 67) 95 | 57 
Eftir F. eða í skinnavöru 105! 51 { ss 

En meðalverð alíra landaura samantalið . 187, 62 aq 657 

og skift med 5 synir: 

Medalverd allra medalverda 157 52 1131     
  

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 25. janúar vw 

B. Brynjólfsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð, #55 

1919 

Í stjórnarráði Íslands, 24. febrúar 1919, 

Sig. Eggerz. 
M. Gudmundsson, 

1919 

3%



1919 #4 

GID SYTU 

frá 16. maimánaðar 1919 til jåfntengda 1920. 

  

  

          
    

      

      

Í peningum Hundrað á | Alin 

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

A. Fríður peningur | 

I { 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri fr: | 
október til nóvembermánaðarloka 354| 29 { 354| 29 { 295 

2{ — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lemd | 
dögum . sr 45) 46 I 279! 76 

3 — 6 saudir, 5 til 5 vetra, å hausti 19! 71 26 
4 { — 8 saudir, tvævetrir, å hausti. 38) 57 56 
>) — 12 saudir, veturgamlir, å hausti 28 b7 84 
SÅ — 8 ær geldar å hausti 37 89 12 
1| — 10 ær mylkar á hausti 27 21 10 
8 — 1 áburðarhestur, taminn,5 til Í? vetra, í 136) 79 79 

BJ — 1'/, hryssu, å sama aldri. 280) 71 28 

B. Ull, smjör og tólg | 

10 {1 hndr, 120 pd af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 1 S4 80 { 184 
11 {| — 120 pd. af mislitri ullu vel þveginni, . pd. á 1 18 60 {118 
i2 — 120 pd. af smjöri vel verkuðu pd. á 2 16 { 2590 20 { 216 
13 120 pd. af tólg, vel bræddri pd. á 1) 37 { 164 40 | 137 

| 

CC. Tovara af ujla . | 

Í4 þf hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, | 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver- | 
skreppa 44 prædi . . . . ... pundid á |. » | > » 

154 —" 60 por eingirnissokka . . ..... . parið á A 0» | > , 
16 — 80 pör tvíbands gjaldsokka . parið á » | ,» | » » 
17 — „180 pör sjóvetlinga A PR parið á > 160 90 
18 — 20 eingirnispeysur FR a hver á | | > > 
19 — „15 tvíbandsgjaldpeysur „ . .. hver á {| > »Å > | >» , 
20 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á > » | > 
21 120 ålnir einskeltu, I al, til 5 kv, breidrar, 1 al, å > > » > 

0, Fiskur 

22 1 í hndr, 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 53, 90 10 1 169 

23 — 6 væltir al harðfiski, vel verkuðum, vættin á 45 7 26 i 229 
24 { — 6 vættir af þyrsklingi vel verkuðum, vættin á » » > » » 
25 6 vættir af ýsu, hertri, …. . . vættin á | #0 
26 - 6 vættir af hákarli, herium, . vættin á » | 2 = | 2  



97 

28 
29 
30 

  

65 

    

E. Lýsi. 

1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsi, 8 pottar 
—- 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis,. 8 pottar 
— 1 tunna (120 pt,) selslýsis, 8 pottar 
—- 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis 8 pottar 

F. Skinnvara. 

1 hndr., 4 fjórðundar nautsskinns . . 10 pund 
—- 6 fjórðungar kýrskinns . . . . 10 pund 
— 6 fjórðungar hrossskins . . 10 pund 

8 fjórð. sauðskinns af tvæv. og eldri 10 pund 
— 12 fjórð.sauðskinnsaf veturg.og ám 10 pund 
— 6 fjórðungar selskinns  . . . . 10 pund 
—= 240 lambskinn (vorlamba), einlit. hvert 

G. Ýmislegt. 
1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið 
— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum,  . pundið 
— 120 pd. af fuglafiðri . . . . . 10 pund 
— 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund 

5 álnir, Í dagsverk um heyannir A 
—- 1 lambsfóður sr 
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Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

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

En meðalverð allra landaura samtalið 

og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalveorða 

    
  

Í peningum "Hundrað á| Alin 
fkr, | aur. | kr. | aur. | áur. 

Ð > 2 » = 

> > Ð > > 

» > > > > 

4| 42 66| 30 55 

331 00 { 132/ 00 {110 

21| 07 | 162/ 42 | 135 

21| 43 4 128/ 58 | 107 

16! 20 { 129) 60 { 108 

3 82 1 165) 84 | 138 

» + 26 62! 40 52 

11! 192 66; 72 56 
» > » » » 

13! 21 { 158 52 { 132 

5 39 >» » 108 

10; 36 » | » | 207 

318 11 | 265 
196! 50 I 164 

108! 00 90 

238; 83 4 199 

66| 30 5ð 

130! 14 | 108 

1057| 88 { 181 

176) 31 1147       
  

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu, 21. desember 1918. 

År, Linnet. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjer med, 

1 stjórnarráði Islands, 21. februar 1919. 

Sig. Eggerz. 
sinnti vin 

M, Guðmu ndsson, 

1919 

38
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað 

frá 16. dag maimánaðar 1919 til jafnlengdar 1920. 

      

t
o
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09
 

22 

24 
2b 
26   

A. Friður peningur. 

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

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum 5 „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 å 
— 8 ær geldar á hausti . . . . . . hver å 
— 10 ær mylkar á hausti . . hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í farð. á 
— li, hryssu, á sama aldri. . . . „ hver á 

B. Uli, 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 

GC. Tóvara af ullu. 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
" haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppå 
44 brædi . . „pundið á 

— 60 pör eingirnissokka A LE parið á 
— 30 pör tvíbandssokka . . . . . parið á 
— 180 pör sjóvetlinga . . . . parið á 
— 20 eingirnispeysur 2. 2... hver á 
— 15 tvibandsgjaldpeysur . . . á hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiða, 1 al. á 
— 120álnir einskeftu,1 al. til5 kv. breiðrar, í al. á 

D. Fiskur, 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, velverkuðum, vættin á 
„6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 
—— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri, . . . „ . vættin á 
— 6 vættir al hákarli, hertum . . . vættin á 

  

  

      

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

405| 62 | 406| 62 { 338 

43 92 { 263! 52 þ 220 
> » » > » 

35| 50 | 426| 00 { 355 
1 80 {3821 40 1319 

30, 54 | 305) 40 { 254 

367) 08 {| 367) 08 { 306 

314) 86 i 419181 { 350 

1 83 { 219) 60 {183 

1! 45 { 174) 00 {145 

2 29 | 274) 80. 229 

1! 29 { 154) 80 1 1829 

2 » Ð » 5 

» > » > 3 

1! 20 36| 00 30 
» | 92 I 165 60 1 138 
» > » » » 

» Ð Ð » » 

> > » » 3 

35| 29 4 211! 74 f 176 

51/ 50 | 3091 00 { 257 
43{ 00 { 258} 00 { 215 

al 44 Í 2301 64 Í 192    
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BE ; Í peningum Hundrað á (Alin 

kr. | aur. | kr. | aur. | aur. 
E. Lýsi. 

1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, . 8 pottar á » » » » > 
— 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis,. . 8 pottar å 6| 26 | 93! 90 18 
— 1 tunna (120 pt.) selslýsis, . „8 pottar á | > » » » » 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalysis, . . 8 pottar á 5 36.| 80 401 67 

F. Skinnavara. 

1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . 10 pund á | 36! 67 | 146! 68 | 122 
— 6 fjórðungar kýrskinns . . . . lU pund á | 32 52 | 195! 12! 163 
— 6 fjórðungar hrossskinns. . 10 pund á | 27| 78 | 166) 68 | 139 
— 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á > » » » > 

— 182 fjórð. sauðskinns, af veturg. óg ára 10 pund á 15! 43 { 185| 16 | 154 

— 6 fjórðungar selskinns . be 10 pund å » > > > » 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á » | 30 712) 00 ; 60 

G. Ýmislegt. 

1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 1350 { 81) 00} 67 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . . pundið á | > » > » » 

— 120 pd. af fuglafiðri . . . . . 10 pund å > > > » » 

— 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund á » » » > > 

5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir. . .. . . å 1! 90 » 2 | 158 
— 1 lambsfóður 20... | > > { 236 

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

Eftir A. eða í fríðu . 367| 12 | 306 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 205! 80 1171 

Eftir C. eda i ullartóvöru 100! 80 I 84 

Eftir D. eda i fiski 252! 34 | 210 
Eftir E. eda i lysi . 87! 154 72 
Eftir F. eða i skinnavåru . 153| 13 t 128 

En medalverd allra landaura samantalid 1166) 34 ; 971 

og skift med 6 synir: 

Medalverd allra medalverda 194| 39 1162   
  

Skrifstofu Eyjafjardarsyslu og 

Påll Einarsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

I stjórnarráði Íslands, 15. mars 1919. 

Sig. Eggerz, 

Akureyrarkaupstað, 14. desember 1918. 

M. Guðmundsson, 

1919 

39
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1919 til jafnlengdar 1990. 
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23 
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26   

1 hndr., 

A. Fríður. peningur. 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. 
1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

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

dögum vi . . hver á 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti …… hver á 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á 
12 sauðir, velurgamlir, á hausti . . hver á 
8 ær geldar á hausti . . . , . . hver á 
10 ær mylkar á hausti . . . . . hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 19 vetra í fard. á 
1!1/4 hryssu, á sama aldri. . . . . hver á 

B. UII, smjör og tólg. 

1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. 
120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, på. 
120 pd. af smjåri, vel verkudu . . . pd. 
120 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd. 

C. Tóvara af ullu. 

=
 

s
v
 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í puuði, 
haldi hver hespa 11 skreppur, enhver skreppa 
44 þræði... „0... pundið á 

60 pör eingirnissokka.. . 0. parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka „0... Parið á 
180 pör sjóvetlinga . . . . . . parið á 
20 eingirnispeysur . . . . .. . hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur . . . . hver å 
120 ålnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
120 álnir einskeftu, 1 al.5 kv. breiðrar, 1 al. á 

D. Fiskur. 

1 hndr.,, 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin 
6 vættir af harðfiski, vel. verkuðum, vættin 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin 
6 vættir af ýsu, hertri, . . . . . vættin 
6 vættir af håkarli, hertum, „ . . vættin 

Þ
r
 

á 

  

  

          

i I peningum Hundrað á Í Alin 

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

| 
| 

| 
334. 41 334/ 41 | 279 

| 
43 11 | 262) 26 | 219 
64, 00 384| 00 | 320 
52 15 | 422| 00 | 352 
36, 82 | 441/ 84 | 368 
48 06 Í 384) 48 Í 320 
33, 00 | 330! 00 1.275 

340 00 { 340) 00 | 283 
#00 #0 407! 11 | 339 

| 

li 84 | 220| 80 | 184 
1! 32 f'158| 40 I 132 

2 19 { 262| 80 {219 

2) 39 | 166| 80 ; 139 

» » » 3 >» 

» | 94 28| 20 23 
> | 49 88! 20 73 

» » > » > 

2} 07 | 248) 40 | 207 
> Ð > » » 

24. 26 | 145, 56 | 121 

42; 30 | 253! 80 1 211 
24. 7 1 144) 42 {120 

2 2 » » 

56| 25 | 157) 50 | 181
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Í peningum Hundrað ð á| Alin 

kr. | aar. | kr. | aur. | aur. 
E. Lýsi. RN NEIN 

gr | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, . 8 pottar á | > >} > | >| > 
28 — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis,. . 8 pottar á 4 41 66| 15 | 55 

39 — 1 tunna (120 pt.) selslysi . . … 8 pottar á 3; 72 5D| 80 {| 46 

30 | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, . . 8 pottar á 4 15 | 62) 251 52 

F. Skinnavara. | 

31 | 1 hndr., 4 fjórðungar nautskinns. . . 10 pund á | 38| 93 | 1551. 72 1 130 

32 6 "fjórðungar kýrskinns . . . . 10 pund á | 33) 01 | 198( 06 Í 165 

33 {| — 6 fjórðungar hrossskinns. . 10 pund å | 26! 86 | 161! 16 4 134 

34 | — 8 fjord. saudskinns, aftvæv. og eldri 10 pund á | 18! 77 | 150) 16 fj 125 

35) — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. ám. 10 pund á 14) 91 | 118) 92 f 149 

36 | — 6 fjórðungar selskinns . . 10 pund á | 27) 33 | 163| 98 { 137 

31 — 240 lambsskinn (vorlamba) einlit. hvert á | > 28 ' 67 201 56 

G. Ýmislegt. 

38 | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 127 23 73! 38 | 61 

39 | — 40 pd. af ædardun, åhreinsudum . pundið á » » „> > 

40 | — 120 pd af fuglafiðri . . . . . 10 pund á 10/ 69 | 128) 28 { 107 

41 | — 480 pd. af fjallagrösum. . . . 10 pund á 6| 21 | 2981 08 | 248 

49 | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir á 6| 74 » » | 135 

43 | — 1 lambsf6dur å 9| 53 » > {191 

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

Eftir A. eda i fridu . 361) 34 {306 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg . 202) 20 { 168 
Eftir C. eða í ullartóvöru 121( 60 { 101 
Eftir D. eða í fiski 175) 32 {| 146 
Eftir E. eða í lýsi. 61! 40 | 51 
Eftir F. eða í skinnavöru 153! 60 128 

En meðalverð allra landaura samantalið 1081; 46 | 900 

og skift med 6 synir: 

Medalverd allra medalverda 180 24|150   
  

Skrifstofu Þingeyjarsýslu, 18. febrúar 1919. 

Steingrímur Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

1 stjórnarráði Islands, 12. mars 1919. 

Sig. Eggerz. 
M, Guðmundsson, 

1919



1919 10 

fg Åætlun adal- 
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Á leið frá Reykjavík. Norður- 
Póststöðvar | 9. ferð | 10. ferð | 11. ferð | 12. ferð | 18. ferð | 14. ferð | 15. ferð 

ár Reykjavik 16 júlí | 7 ág. | 27 ág. | 16 sept.| 10 okt.| 6 nóv.| 1 des. 
Akranesi 16 — T— 127 — (16 (10 — 6 — 1 — 

— Borgarnesi 18 — 9— 129 — (18— | 12 — 8 — 3 — 
— Munaðarnesi 18 — 9— 129 — 18 — 12 — S — 3 — 
— Dalsmynni 18 — 9 — 29 — 18 — 12 — 8 — 3 — 
að Stað 19 — (10 130 — (19 — (14 — | 10 — 5 — 

Frá Stað 21 júlí | 12 ág. 1 sept.| 21 sept. | 16 okt. | 12 nóv.| 7 des 
—- Staðarbakka 21 — 12 — 1— | 21 — 16 — 13 — 8 — 
— Lækjamóti 21 — 12 — 1 — 21 — 17 — 13 — 8 — 
— Sveinsstöðum 22 — 13 — 2 — 22 — 17 — 13 — 8.— 
— Blönduósi 22 — 13 — 2 — 22 — 18. — 14 — 9 — 
— Holtastöðum 22 — 13 — 2 — 22 — 18 — 14 — 9— 
— Æsustöðum 22 — 13 — 2 — 22 — 18 — 14 — 9 — 
— Víðimýri 23 — 14 — 3 — 23 — 19 — 153 — 110 — 
— Miklabæ 23 — 14 — 3 — 23 — 19 — 15.— | 10 — 
— Silfrastöðum 23 — | 14 — 3— (|23— (19 — 15 — (10 — 
— Steinsstöðum 24 — 15 — 4 — 24 — 20 — 16 — 11 — 
á Akureyri 25 — 1-16 — 5 — |25 — |21— |18— (13 — 

Frå Akureyri 26 juli | 18 åg. 7 sept. | 27 sept. | 23 okt. | 21 nøév.| 15 des 
— Hålsi 26 — | 18 — 7 — 127 — 123 — |21— |15 — 
— Ljósavatni 26 — |18 — 1— (27 — (83 — 121— | 15 — 
— Einarsstöðum 26 — 18 — T — 27 — 23 — 21 — 15 — 
— Grenjaðarst. 26 — 18 — í — 28 — 23 — 22 — 16 — 
— Reykjahlíð 27 — 19 — S — 28 — 24 — 23 — 17 — 
að Grímsstöðum 28 — 20 — 9 — 29 — 25 — 24 — 19 — 

Frá Grímsstöðum | 29 júlí | 21 ág. | 10 sept.| 1 okt. | 27 okt.| 26 nóv.| 20 des 
— Skjöldólfsstöðum 30 — 22 — 11 — 2 — 28 — 27 — 21 — 
— Hvanná 31 — |23— 112 — 3— |20.— (28— (22 — 
— (Fossvöllum) 31 — 123— (112— | 3— | 29 — (28 — | 22 — 
— (Bót) d— (23— | 12. — 3 — 129 — |28— | 22 — 
— (Ekkjufellsseli) 31 — | 23 — | 12 — 3— |29 — |28— | 2% — 
— Egilsstöðum 31 — 23 — 12 — 3 — 30 — 29 — 23 — 
á „Seyðisfirði lág. |24— | 13 — 4 — | 31 — | 30 — | 24 —              



Tl 1919 

påstanna 1919, a 
ferð. 

        
  

  

    
    

  
  

  

      

lands-póstur. - Á leið til Reykjavíkur. 

Póststöð var | 9. ferð | 10, ferð | 11. ferð | 12. ferð | 13. ferð | 14. ferð | 15. ferð 

Frá Seyðistimði | 24 júlí | 16 ág. 5 sept. ; 25 sept.| 21 okt. | 20 nóv.| 14 des. 

—- Egilsstöðum { ..... 25 — | 17 — 6 — |26 — 12— | 21 — | 15 — 

— (Ekkjufellsseli) (2. 25 — | 17 — 6— |26 — |22 — (21 — | 15 — 

— (Bat) | 25 — | 17 — 6— 126— | 22 — |21— | 15 — 

— (Fossvöllum) FORÐA 25 — | 17 — 6— |26 — | 22 — 21 — (15 — 

— Hvanná | 25 — | 17 — 6— 126 — |22 — |21— | 15 — 

— Skjöldólfsstöðum | ...... 26 — | 18 — 7 — 127— |23— (22 — | 16 — 
að. Grímsstöðum | ...... 28 — 20 — 9 — 29 — {25 — 24 — 18 — 

Frá Grímsstöðum { =... 29 júlí | 21 ág. | 10 sept.| 30 sept.| 26 okt. | 26 nóv.| 20 des. 

— Reykjahlíð  t ...... 9 — 121 — (|10— (30 — |(27— (2 — | — 

— Grenjaðarst, sena 30 —- | 22 — | 11 — 1 okt. | 28 — |28— 122 — 

— Einarsstöðum | =... 30 — | 22 — 11 — 1 — | 28 — 28 — | 22 — 

— Ljósavatni 0 30 — (22 — {ll — 1— (29 — {28— (22 — 

— Hálsi ee. 30 — | 22 — 11 — 1— 129 — 128— 122 — 

á Akureyri  { =... 31 — |23 — | 12 — 2—— | 31 — | 30 — | 24 — 

9, ferd | 10. ferð | 11. ferð | 19. ferð | 18. ferð | 14. terð | 15 ferð | 

Frá Akureyri 16 júlí | 7 ag. | 27 ág. | 16 sept. | 10 okt.| 6 nóv.| Í des. | ...... 
-— Steinstöðum 16 —- T— (27 — (16— (10 — 7 — 2 — ka 
-— Silfrastöðum 16 — T— 27 — 16 — 10 — 1 — 2 — háða 
— Miklabæ 17 — 8 — 28 — 17 — 11 — T— 2 -- endi. 

— Víðimýri 17 — 8 — | 28 — | 17 — 11 — 8 — Br fee: 
— Æsustöðum 18 — 9— (29 — 1(18— | 12 — 8 — 3 þr 
— Holtastöðum 18 — 9— (29 — (18— 112 — 8 — 3 — ff se 
— Blönduósi 18 — 9— (29 — (18— | 12 — 9 — Amme see 
— Sveinsstöðum 19 — 10 — (30 — 19 — 13 — 9 — Arm fo eu 
— Lækjamóti 19 — |10— |30 — |19— 114 — | 10 — 5 | suser 
— Staðarbakka 20 — 11 — 31 — 20 — 14 — 10 — 5 — 
að Stað 20 — (11 — |81— |20 — (15 — (11 — 6 — 

Frá Stað 21 júlí | 12 ág. 1 sept. | 21 sept. | 16 okt. | 12 nóv.| 7 des. se 
—- Dalsmynni 21 — | 12 — 1 — |21— 4116 — | 12 — Torm | 
—- Munaðarnesi 22 — 3 — 2 — 122 — | 17 — 13 — 8 | rersse 
—- Borgarnesi 24 — 14 — 3 — 23 — 18 — 15 — 10 — a 
— Akranesi 24 — | 14 — 3— (23 — | 18 —… | lå — | 10 — 
i Reykjavik 4 — | 14 — 3 — (23 — (18— |16— | 10 —                
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41 Á leið frá Reykjavík. Saður- 

Póststöðvar | 9. ferð | 10. ferd | 11. ferð | 12. ferð | 18. ferð | 14. ferð | 15. ferð 

| 

Frá Reykjavík 15 júlí 5 ág. | 26 åg. | 16 sept.| 7 okt, | 8 nóv.| 5 des. 
— Kotströnd 15 — 5 — (26 — |16— | 7 - 9 — 6 — 
— Selfossi 16 — 6 — 27 — 17 — | 8 — 9 — 6 — 
— Hraungerði 16 — 6 — 27 — 17 — | 8 — 9 — 6 — 
— Þiórsárbrú 16 — 6 — 27 — 17 — | 8 — 9 — 6 — 
— Agissíðu 16 — 6 — (27 — 17 — | 8 — 10 -— 6 — 
að Garðsauka 16 — 6 — 27 — 17— | 9 — 10 — 7 — 

Frå Gardsanka 17 júlí | 7 ág. | 28 ág. | 18 sept.| 11 okt. | 12 nóv.| 10 des. 
(Hemlu) 17— | |28— (1S— | 11 — 112 — | 10 — 

— "Ossabæ 17 — | 7 — 28 — 18 — | 11 — 12 — 10 — 
— Seljalandi 17 — | 128— (18 112 — 112 — | 10 — 
— Holti 17 — 8 (18— 112 — |12— (10 — 
— Skarðshlíð 17 — | 7— |28— | 18 — 13 — | 12 — | 10 — 
— Pjetursey 17 — 8 — 29 — (19 — (13 — 13 — 11 — 
— Vik 18 — S— |(29— |19— 113 — |13 — | 11 — 
— Herjólfsstöðum 18 — &—… | 30 — | 20 — | 14 — 14 — | 12 — 
— Flögu 18 — 8 — 130 — 120 — | 14 — 14 — | 12 — 
— (Åsum) & — 8— 130 — 120— | 14 — |14— | 12 — 
— Kirkjubæjarkl. 16 — 8 — 30 — 20 — 14 — {14 — 12 — 

að Prestsbakka 19 — 9 — 1 sept.) 21 — 15 — | 16 — 14 — 

Frá Prestsbakka 24 júlí | 16 ág. 6 sept. | 26 sept.| 25 okt. | 21 nóv.| 15 dos. 
— Fagurhólsmýri 25 mme | 17 — vær BY mme 34 ——— | 22 | 16 
— Kálfafellsstað 26 — | 18 — 8 — 28 —… | 25. — | 23 — | 17 
— Hólmi 26 I8 — 8 — 28 — 25 —- 23 — (17 
að Hólum 27 — 19 — 9— {29 — (26 — 125 -- {19 — 

li á Den RR ER | 

Frá Hólum 29 júlí | 20 ág. | li sept.| 1 okt. | 28 okt. | 27 nóv. | 21 des 
— (Firði) 29 — 120 — |11— | 1— |a8— | 27 — | 21 — 
— Stafafelli 30 — (21— | 12 — 2— |29— | 28 — | 22 — 
— Starmýri 30 — (21 12 — 2— 120 — 128 — | 22 — 
— Djúpavogi 30 — | 22 — | 13 — 3— |30— |29— |23 — 
— Höskuldsstöðum 31 — 122 — f13— | 4 ga |að = | 24 — 
— Litla-Sandfelli 1 åg. | 23 — | 14 — 5 — 1 nóv.| 1 des. | 25 — 
= Egilastöðum 2 — 24 — 15 — 6 — 2 —— 2— | 26 — 
— Reydarfirdi 2— (4 — (15 — 6 — Þa 2— | 26 — 
á Eskifirði 3— |25— |16 — Ti 3 — 3 — | 27        



              
  

  

      

    

  

            

13 1919 

lands-póstur. A leið til seykjavíkur. 41 

Póststöðvar | | 9. ferð | 10. ferð | 11. ferð | 12. ferð | 18. ferð | 14. ferð | 15. ferð 
| | ! 

Frá Eskifirði | 23 júlí | 15 ág. 4 sept. | 24 sept. | 20. okt. | 19 nóv.| 13 des 
— Reyðarfirði 23 — (15 — 4 — | 24 — | 20 — (19 — |13— 
— Egilsstådum| …... 25 — 117 — 6 — |26 — |22— |21— | 15 — 
— Litla-Sandfelli ff 25 — |17 — 6 — (26 — (2— |21— (15 — 
— Höskuldsstöðum 26 — | 17 — T— (27 — | 23 — | 22 — 16 — 
— Djúpavogi {| ...... 26 — | 18 — 7 — (28 — |24 — | 23 — 117 — 
— Starmýri | ...... 26 — {18 — S— þ28— | 25 — |23— | 17 — 
— Stafafelli | 27 — | 19 — 8 — | 28 — |26 — 124 — | 18 — 
— (Firdi) 00 0 27 — | 19 — S— |.28 — |26 — | 24 — | 18 — 
að Hólum {= 27 — | 19 — 9— | 29 — | 27 -— | 25 — | 19 — 

Frá Hólum ff =o:. 28 júlí | 20 ág. | 10 sept.| 30 sept.| 28 okt. | 27 nóv.| 21 des. 
— Hólmi 4}... 28 — 120 — (10 — (30 — |28— 27 — 121 -- 
— Kálfafellsstað | ...... 29 — 121 — 111 — 1 okt. | 29 — | 28 — | 22 — 
— Fagurhólsmýri 1 30 — 122 — |12 — 2— |30 — |29 — 123 — 
að Prestsbakka{ ...... 3l — 123— 13 — 3 — Il nåv.| 1 des. | 24 — 

9. ferð | 10. ferð | 11. ferð | 12. ferð | 18. ferð | 14. ferð { 15. ferð 

| 
Frå Prestsbakkaf 13 júlí 3 ág. | 24 ág. | 14 sept.| 4 okt | B nóv. | 3 — | eee 
— Kirkjubæjarkl. 13 — 3— (24 — | 14 — 4— | 5 — Bom | seere 
— (Asum) 13 — 3— (24 — (14 — 4 | då — 3 — {| suser 
— Flögu 13 — 3 — 124 — | 14 — 5— | 5 — 4 — så 
— Herjólfsstöðum 13 — 3— 124 — | 14 — 5— | 6 — 4 — ekkað 
— Vík 14 — 4 — (25 — |15 — 6— | 7 — 5 — órói 
— Pjetursey 14 — 4 — |25— | 15 — 6— | 1 — Í seer 
— Skarðshlíð 14 — 4 - 25 — 15 — T— | — 5 — | sees 
— Holti 14 — 4 — 25 — 15 — T— 8 — 6 — á ea 
— Seljalandi 14 — 4 - 25 — 15 — T— | 8 GG eee 
— Ossabæ 15 — 0 — 26 — 16 — T— | 8 - 6 — Sa 
— (Hemlu) 15 — 5— | 26 — | 16 — 7 — |. 8 — 6 | eres 
ad Gardsauka 16 — 6 — | 27 — 7 — 9 — (10 — 8 — | se 

enes — | 

Frá Garðsauka 17 júlí | 7 ág. 4 sept.| 18 sept. | 10 okt. | 12 nóv. | 9 — | es 
— Ægissíðu tr 4— (18— |10— |12— | 9— | a... 
— Þjórsárbrú 17— | 7— | 4— |18— |10— | 12 — | 9 | seer 
— Hraungerði 17 — 7 — 4 — 18 -- 10 — 13 — 10 — afa 

— Selfossi 18 — 8 — 5— | 19 — {11 — | 13 — {10 — | 
— Kotströnd 18 — 8 — 5— 119— |11— 113 — þ10— |... 

í Reykjavík 18 — 8 — 5— 119 — | 11 — | 15 — | 12 — sekan      



            

  

              

1919 då 

41 Á leið frá Reykjavík. Vestur- 
— ' 

Póststöðvar 9. ferð | 10. ferð | 11. ferð | 14. ferð | 18. ferð | 14. ferð | 15. ferð 

Frá Reykjavík 16 júli | T ág. | 27 ág. | 16 sept.| 10 okt. | 6 nóv.| 1 des 
— Stað 21 — 112 — lsept. (21 — |16— | 12 — T — 
— Borðeyri 21 — (12 — 1— |(211— (16 — | 12 — 1 — 
— (Bæ) 21 — | 12 — 1 — |21— | 16 — | 12 — 7 — 
— Gudlaugsvik 21 — | 12 — 1— (21 — | 16 — |12— T — 
— Gröf 22 — (13 — 2— |22 — | 17 — | 13 — 8 — 
—— Stóra-Fjarðarhorni 22 — (13 — 2— {22 — 17 — | 13 — 8 — 
— (Kollafjarðarnesi) 22 — 113 — 2 — 122 — | 17 — | 13 — 8 — 
— Kirkjubóli 22 — 13 — 2 — 22 — 18 — 14 — 9 — 
— Hólmavík 23 — (14 — 3— 123 — | 19 — 115 — | 10 — 
— (Stad) 23 — | 14 — 3— |23 — |19— |15 — | 10 — 
— Årngerdareyri 24 — | 15 — 5 — | 25 — |21— | 17 — | 12 — 
— Vatnsfirði 24 — (15 — 5— |25— |2l— | 17 — |12 — 
— Ögri 24 — 15 — 5— 1253 — (21 |17— | 12 — 
— (Vigur) 24 — (15 — 5— | 28 — | 21 — | 17 — (12 — 
á Isafirdi 25 — (16 — 6 — |26 — | 22 — | 18— |13 — 

Vidbætir vid åætlun auka- 

11 Dalasyslupåstar ce. Þriðji fer frá Leikskálum að Harrastöðum áður en fyrsti auka 

12 Barðastrandarsýslupóstar a. 

14 Strandasýslupóstar hs 

póstur fer þaðan til Búðardals. Eftir komu sama þaðan á 
bakaleið snýr hann sömu leið til baka aftur. 
Fyrsti fer frá Gröf, þegar eftir að aðalpóstur er þangað kom- 
inn frá Stað, fer um Kleifar, Króksfjarðarnes, Bæ, Kinnar- 
staði, Brekku, Vattarnes, Brjánslæk, Haga, (Brekkuvelli), 
(Vesturbotn), Patreksfjörð, Sveinseyri að Bíldudal, og snýr 
þaðan aftur sömu leið að Gröf. 
Fyrsti fer frá Ófeigsfirði um Árnes, Reykjarfjörð, (Eyjar). 

Fardagar póstanna frá endastöðvum póstleiðanna eru fastákveðnir þá 

daga, sem hér eru nefndir, þannig að við blöðum og tímaritum, sem sendu er 

1 stjórnarráði Islands, 

Sigurður



              

  

75 1919 

lands-póstar. Á leið til Reykjavíkur 41 

Póststöðvar 9. ferð | 10. ferð | 11. ferð | 12. ferð | 13. ferð | 14. ferð | 15. ferð 

, | | | 
Frå Isafirdi 15 júlí | 6 ág. | 26 ág. | lá sept. . 8 okt. | 4 nóv.) 29 nóv.| ace.. 
— (Vigur) 15 — 6 — (26 — | 14 — 8 — 4 129 —— | seer 
— Ögri 15 — 6— |26 — |14 — 8 — 4 |29 = | 
— Vatnsfirði 15 — 6— (26 — | 14 — 8 — 4 — 29 — | 
— Árngerðareyri 16 — T— | — (15 — 9 — 5 — (30. — | a. 
— (Stað) 16 — T— | — (15 — 9 — 5— |30— | ...... 
— Hólmavík 17 — 8— |28— (16— (11 — 7 — 2 des 208 
— Kirkjubóli 17 — 8— (28 — | 16 — | 11 — to 2— | 
— (Kollafjardarnesi) | 17 — 8 — (28 — | 16 — | 11 — 1 — A see 
— Stóra-Fjarðarh. 18 — 9— (29 — (17 — (12 — 8— 3 — | sees 
— Gröf 18 — 9— |2g— {17 — | 12 — 8 — BS ENG 
— Guðlaugsvík 19 — 10 — 30 — 18 — 13 — 9 — 4 — 
— (Bæ) 19— {10— |30— |(18— (13 — 9 — 4 | see 
— Borðeyri 19 — |10— |30— |19— (14 — | 10 — 5 | es 
— Stad 21 — 12 — 1 sept. | 21 — 16 — 12 — 7 — á 

í Reykjavik 24 — 14 —- 3 — 23 — 118 — 15 — 10 — annas         
póstanna 1919, 9.—15. ferð. 

b. 

        
(Skarð), Bassastaði, (Hrófberg) að Hólmavík ög sé kominn 
þangað áður en aðalpóstur fer til Staðar. Eftir komu aðal- 
pósts frá Stað snýr hann sömu leið til baka. 
Ánnar fer frá Króksfjarðarnesi um (Valshamar), (Tröllatungu), 
Kirkjuból að Hólmavík og sé þangað kominn áður en aðal- 
póstur leggur af stað til Staðar. Eftir komu aðalpósta frá 
Ísafirði snýr hann sömu leið til baka. 
Þriðji fer frá Bassastöðum eftir komu fyrsta aukapósts frá Hólma- 
vík um (Hellu), (Kleifar) að Kaldrananesi og sömu leið til baka. 

samkvæmt 11. gr. f. í póstlögunum, og höggul- og peningasendingum er ekki 

tekið lengur en til kl. 7 síðdegis daginn áður. 

16. apríi 1919. 

Jónsson, 

Oddur Hermannsson,
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a2 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld hins Almenna Kirkjusjóðs árið 1918. 

  

Tekjur: 

1. Sjóður í árslok 1917... kr, 174538 59 

2. Innborgað fjé á árinu „ 2. sm 10756 52 
3. Vextir å årinu: 

a. Af lánum ... kr. 4226 56 
b. — inneign í Landsbanka a 699 24 

c. — inneign í Íslandsbanka . . . . — 481 89 
d. — bankavaxtabrjefum. or 1845 00 

mn 1252 69 
4. Endurborgun lána . 2... eN ge 5642 87 
5. Arður af innlausn brjéfa . . . 0. 55 00 

6. Til jafnaðar við gjaldlið 2 „on — 11660 00 

1. Til jafnaðar við gjaldlið 4 „ . se 2005 64 

Kr. 211911 31 

Gjöld: 

1. Útborgað af inneign . ....... kr. 936 03 
2 <Lánað ÁÁ 53 11660 00 
3. Kostnaður 2  g SIS N DSR MSN 114 00 

4. Vaxtaafgangur . . SEER DERE SS KOR SE RESEN SE SSG 2005 64 

5. Til jafnadar vid tekjulid 4 a la 5642 87 

6. Sjóður í árslok 1918: 

a. Í lánum . .. 200... kr. 110425 54 
b. Inneign i Landsbanka Re SES 23322 32 

c. — í Íslandsbanka „ . . . . — 14350 09 

d. Bankavaxtabrjef . . . . 2... ——- 41000 00 

e. Á innlánsskirteini . ...... — 1900 00 
ft. Hjá reikningshaldara . . . . . . — 554 82 

  rr — 191552 77 

Kr. 211911 31 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 10. janúar 1919 

Jón Helgason.



Skyrsla 
um eignir kirkna í hinum Almenna Kirkjusjóði árið 1918. 

          

  

            
        

Eign við Lagt Tekið Vextir E gn við 

árslok inn út á árslok 

Kirkjur: 1917 á Árinu á árinu árinu 1918 

kr. ja.|þ kr. |a.f kr. |afj kr. |a.f kr. |a. 

Norður- Múlaprófastsdæmi : | 
1. Skeggjastadakirkja . 2345/34 > „| > 93 (81 2439/15 

2. Hofteigskirkja. 2346|68 „| » | > 93/86 2440/54 

3. Kirkjubæjarkirkja 1246093 100100 » | » 499,09 13060(02 

4  Hjaltastaðakirkja 1671/84 151106 » |» 69) 8Sg| 189217 

5. Eyðakirkja. 601 „| > » | » 0. 24 6/25 

6. Åskirkja. . 2787;62 » | > » | » 111,50 2899/12 

7. Valþjófsstaðarkirkja 1647/36 » » |» 65,89 1713125 

8. Hofskirkja í Vopnafirði 8066/14 > |> > 34 64 900/78 

Suður- Múlaprófastsdæmi : | 
9. Vallanesskirkja 8016/21 40000 » |» 328 64f 8744185 

10. Þingmúlakirkja „> 100/00 » | » 2 00 102100 

11. Klippstadarkirkja 243|51 » | >» „> 91741 253125 

12. Vestdalseyrarkirkja. 2141/70| 200100 „3 86/99| 2428169 

13. Nesskirkja í Norðfirði . 2730 » | » „ {> 109 28/39 

14. Kolfreyjustadarkirkja 320 82 » | >» 12/80 1232 320134 

15. Stoédvarkirkja . 1594 36 » » |» 63/77| 1658/13 

16. Eydal akirkja A . 4644 81 1848 2060 187'30| 4889199 

17. Hofskirkja i Ålftafirdi . 118881 » | >» » |» 47'55| 1236/36 

Austur-Skaftafellsprofastsdæmi: | | 

18. Sandfellskirkja ; 1005/61 » |» s„ | > 40.22| 1045 83 

19. Stafafellskirkja 2030 32 2600 „| 8147| 213779 

20. Einholtskirkja in 486 42 ” |» >» | » 19145 505187 

21. Kálfafellsstaðarkirkja . 498387 37 » |» » 19:83| 515170 

29. Hofskirkja í Öræfum 103 108(36 » | 5 44 85. 1184154 

Vestur-Skaftafellsprófastsdæmi : | | 

23. Prestsbakkakirkja 451152 > 42000 173/26| 4264/78 

24. Revniskirkja » |.» 100100 „| 200 102100 

tangárvallaprófastsdæmi : | | 

25. Oddakirkja . . 3336 04 140100 „1 > 137/64f 361368 

26. Stórólfshvolskirkja 232 32 » |» » | 9199 241|61 

21. Kálfholtskirkja 1449/28 „ „|> 51'97|  1507/25 

28. Krosskirkja 3934 29 » |» = | 157/36f 409158 
29. Eyvindar hólakirkja ; „| 1271,74 125100 » |» 54/62| 1451/36 

Flyt 62094 11} 1528 90} 453 40|  2506,28| 65615.89 

1919 
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18 

Eign vid Lagt Tekið Vextir Eign við 

i årslok inn ut å årslok 

Kirkjur: 1917 á árinu á árinu árinu 1918 

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

Flutt 6209411 1528190| 453/40| 25061281 65675/89 

Árnessprófastsdæmi : | 
30. Mosfellskirkja . 1732/01 „| > > | > 69) og 1801/29 
31. Pingvallakirkja 296|02| 50/00 » | » 12/17 1 398119 
32. Strandarkirkja. 6566/88] — 341!25 6200|  276'32| 7122145 
33. Gaulverjabæjarkirkja 171114 » |» 1200 652 165/66 
34. Haukadalskirkja . 57161 » | » » | » 2 30 5991 
35. Stokkseyrarkirkja 145|(54{ 2000100 » | » 6982| 2815136 
36. ulafsvallakirkja . 2 | > 150 00 > | > 300 153 00 
31. Miðdalskirkja sr » » 16000 > » 2 66 162166 

38. Eyrarbakkakirkja > |s| 1200/00 » 200 1202/00 

Kjalarnessprófastsdæmi : 
39. Grindavíkurkirkja 21/47 16000|  181/00 > {43 > 190 
40. Brautarholtskirkja 2964 » | » » | » 11/85f 308132 
41. Reynivallakirkja. 3537/83 » |» » | 5 141/51; 3679/34 
42. Lågafellskirkja 436(98 » |» » |» 17/47 4541/45 
43. Njarðvíkurkirkja. 20/80 » |» „> > 183 21/63 

Borgarfjarðarprófastsdæmi : | 
44. Saurbæjarkirkja . 8011134 1225/07 » | » 56501 2082/70 
45. Stora-Asskirkja . 187/91 „Í > > | > 751 195/42 
46. Reykholtskirkja . 2079106] … 200/00 > | > 91/16) 2370/29 
47. Lundarkirkja . 102100 50100 » | » 508 157108 

Mijraprofastsdæmi: 
48. Stafholtskirkja 3205(13 50/00 „Í > 129)70| 338483 
49. Síðumúlakirkja 2031(31 > > 81/25 2112156 
50 Hvammskirkja í Norðurárdal 517(73 „| > » |» 2070! — 53843 
51. Borgarkirkja 640127 80100 >» | >» 2721 147 lg 

Snæfellsnessprófastsdæmi : | 
52. Breidabolsstadarkirkja . 629104 » |.» » |» 25/16 654 20 
53 Miklaholtskirkja . 1409/63 50:00 > | > 57/39 1517/02 
54. Narfeyrarkirkja . . . 176'06 > | > „| > 7104 183/10 
55. Ytra-Raudamelskirkja . 591/86 » » | » 2367) 61553 

Dalaprófastsdæmi : 

56. Stóra-Vatnshornskirkja 619/04 » |» » |» 24176 643 80 
57. Snóksdalskirkja 2418/44 50,00 » |» 981734 256717 
58, Garpsdalskirkja 2363 TO 40:00 » |» 95/74) 249944 
59, Saudafelsskirkja ; 212323 > |.» > | » 8492 2208115 
60. Hvammskirkja i Hvammssv. 107:12 » |» » |» 428 111,40 

Flyt . 19597952) 1335)22| —10840| 3963 24l106569/58
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SELE Enns SR meen, mn 
Eign við Lagt Tekið Vextir Eign við 

árslok inn út á árslok 

Kirkjur 1917 á árinu á árinu árinu 1918 

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

Flutt 95979I52| 7335122 — 708140) 3963!244106569158 

Barðastrandarprófastsdæmi: 
61. Selárdalskirkja . 329131 » 12100 1307 330138 
62. Saudlauksdalskirkja 387167 » |» » | » 1550) — 403117 

Vestur-lsafjarðarprófastsdæmi : 
63. Holtskirkja. 4963(37 „| > „| > 198(53| 5161/90 
64. Mýrakirkja . „| > 150/00 > | > 500 155100 
65. Sæbólskirkja . . . „| 1903/74 85/00 » |» 78/13t 2066/87 
66. Staðarkirkja í Súgandafirði . » | » 231156 > Ís 5(50| 237/06 

Norður-Isafjarðarprófastsdæmi : 
67. Staðarkirkja í Grunnavík 553,95) 1000 > 24/81) 678176 

| | 

Strandaprofastsdæmi: | 
68. Staðarkirkja í Steingrimsfirði| 1788/86 „| „| > Tliðö| 1860141 
69. Prestsbakkakirkja sn 1075/74 > „| > 4303| 1118177 
70. Stadarkirkja i Hrutafirdi . 82118 » | » » 32/84) 854/02 
71. Årnesskirkja ; 2226/29 167,07 » |» 891451. 2482181 
12. Ospakseyrarkirkja 487160 „| > > 1950, 5071/10 

Húnavatnsprófastsdæmi : | 
13. Staðarbakkakirkja 75221 » | » » |» 3008| 782129 
74. Melstadarkirkja 1694/83 » | > >} 6TT9| 1762/62 
15. Tjarnarkirkja 117163 » ff 1171/63 » | » » | » 
16. Hofskirkja á Skagaströnd 106/86 » |. ” |» 28127! 7351153 
77. Bergstadakirkja . . 362/22 > | > » | » 1448| 376170 
18. Höskuldsstaðakirkja 224 4C 15100 2 |» 1047|  309/87 
19. Efranúpskirkja > j>{  460,00 » |» 6113) " 46613 

| 
Skagafjarðarprófastsdæmi : | | 

80. Ripurkirkja . . 2700/27 » » | >» 10801 2808128 
81. Glaumbæjarkirkja 3597/89| 1052 > |>|  14486| 3813/27 
82. Mælifellskirkja 7170/56 » | » » |» 3082) 801/38 
83. Barðskirkja . 48397| … 117100 18/00 2097 603/94 
84. Goðdalakirkja 354/74 » |.» ” |» 14/19 368/93 
85. Miklabæjarkirkja 488192 76/49 » 20/57|  58598 
86. Ketukirkja 404'80 „| > » |» 16119)  420/99 
81. Viðvíkurkirkja 342146 » | » > 13(69| 356/15 
8s. Hofskirkja á Höfðaströnd 227127 146/30 » |» 12/01 385|58 

Flyt . „|12374626l 9014/161 856031  5098/681137003 07 

1919 
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  42 DENE FG SR A JR am 
Eign við Lagt Tekið Vextir Eign við 

árslok inn út á árslok 

Kirkjur: 1917 á árinu á árinu árinu 1918 

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

Flutt . . .1123746261 901416 — 85603! 5098/681137003107 

6642 1726i8! 
Eyjufjarðarprófastsdæmi : | | | 

89. Grimseyjarkirkja . . . „| 166043 » |» » |» 85 
90. Glæsibæjarkirkja ... . ; 1747/44 „| » |» 6989 1817/33 
91, Kaupangskirkja. ... . . 359775 » |» » |» 14391| 3741166 
92. Saurbæjarkirkja. . . . „|. 228496 » |x » |» 91/39% 2376/35 

93. Munkapbverårkirkja . . .| 799000 — 1530/00 > |s| 3221601 "8462160 
94. Lögmannshlíðarkirkja. . . 36726 » |» » |» 1469! 381195 
95. Akureyrarkirkja . . . .J 717420 500.00 » | »f 296961 7971116 
"96. Bægisårkirkja . . ... .| 1408/10 ”» | » » |» 56/32) 1464/42 
97. Vallakirkja . . . ... .V 160436 100,00 » |» 66117. 1770/53 
98. Tjarnarkirkja . . BG 32749 „| >» „| > 13/09 34058 
99. Stærra-Årskøgskir kja. Ra“ ia 12{  100,00 » |» 251 165|23 

Suður- Þingeyjarprófastsdæmi : | 
100. Laufáskirkja. 2... 9122   „| „| > 36'48| — 948/71   

     

   

  

3 

101. Hálskirkja . .… J48065| > |») 8000) — 58j42) 145907 
102. Þóroddsstaðarkirkja rr 108134 „> » | > 49281  111/52 
103. Skutustadakirkja . . . | 1451! > ||, > j>| 5804{ 1509119 
104 i rettingsstadakirkja SER 489) {1 50.00 „15 2089 560,00 
105. Grenjaðarstaðarkirkja . „| 2709/79 4000 2 | > 10959|  2859138 
106. Grenivíkurkirkja . . .. 175/35 96/50 » | 5 959 281/44 
107. Tllugastaðakirkja 886126 sl > 3545 92171 
108. Draflastadakirkja 032195 60.00 » | > 123'91) - 3236186 
109. Þönglabakkakirkja 141173 » » |» 4567 1187/40 
110. Neskirkja i Adaldal 72110 60/00 # | > 448 136/58 

Norður- Þingeyjarprófastsdæmi : | | | 
111. Skinnastadarkirkja. 10000 » |» 54/bbl . 1418/85 

i 10000 „Í > 6276| 1698/66 
113. ÁAsmundarstaðakirkja . 150100 » | of 59/87 1606/83 
114. Svalbardskirkja . ig » |» » |» 921911 2415175 
115. Vidihålskirkja . . . .. 946, 36 135 86 „| > 4192 ' 112414 
116. Sauðanesskirkja. , . . 38: 3 830 100) 00 > |> 16/01 449/81 

Samtals . . „|17224919 10756 52 936031 7077/45/189147/13 

112. Presthólakirkja . 

  

              
Athugasemd: Að meðtöldum 400,00 kr. í skuldabréfum tilheyrandi Glæsibæjar- 

kirkju í Í og. vaxta afgangi kr. 2005,64 er 

eign sjóðsins í árslok kr. 191552, 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 10, janúar 1919. 

Jón Helgason.
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Stjórnartíðindi 1919, B 2. 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1919. 
Konungsúrskurður um lögun hins klofna fána og um notkun hans, svo og 

um fána hafnsögumanna ; undirskrifaður af konungi 12. febr. 1919. 
Konungsúrskurður um skjaldarmerki Islands; undirskrifaður af konungi s. d. 
Tilskipun um löggilt mælitæki og vogaráhöld; undirskrifuð af konungi s. d. 
keglugjörð um breyting á reglugjörð 17. júní 1915, um opinber reiknings- 

skil; undirskrifuð af konungi s. d. 
Bráðabirgðalög um innflutningsgjald af síldartunnum og efni í þær; undir- 

skrifuð af konungi 6. mars 1919. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu um sveilfesti 
Þurfalings. 

! Hreppsnefndin í Mýrahreppi hefir skotið til stjórnarráðsins úrskurði yðar, herra sýslu= 
maður, dags. 30. júlí f. á, sem ákveður að Guðmundur Engilbert Jóhannesson skuli teljast 
sveltlægur í nefndum hreppi. 

Maður þessi, sem síðastliðinn vetur í Seltjarnarneshreppi þá sveitarstyrk að upphæð 
360 kr., er fæddur 23. mars 1881 í Mýrahreppi, er neitað hefir að greiða umkrafða ?/, hluta 
styrks þessa, vegna þess, að þurfalingurinn hafi í október 1916 verið búinu að vinna sjer 
sveitfesti í Reykjavík með 10 ára samfleyttri dvöl, án þess á þeim tíma að hafa þegið sveit- 
arstyrk. Þessu hvorttveggja hefir borgarstjóri Reykjavíkur neitað. 

Nú er það viðurkent, að fátækrastjórnin í Reykjavík varð 27. september 1916 að 
ganga í ábyrgð fyrir sjúkrahúskostnaði barns þessa þurfalings. Var þann sama dag tekin 
æfiferilsskýrsla hans og hún send til framfærslusveitar hans, Mýrahrepps, er með brjefi, dags. 
5. des. s. á., viðkurkendi sveitfestina. Lá barnið að eins þrjá daga og andaðist á sjúkrahúsinu 
30. sept. Nam greindur kostnaður 9 kr., er ávísað var til útborgunar úr bæjarsjóði 10. n. m. 
og var útfararkostnaður barnsins einnig greiddur úr bæjarsjóði næsta dag. 

Hreppsnefnd Mýrahrepps heldur því nú fram, að framangreind ábyrgð geti ekki talist 
sem sveitastyrkur, er rjúfi sveitfestisvinsludvöl mannsins, og það því fremur, sem Mýrahreppur 
hafi aldrei verið krafinn um endurgreiðslu hins veitta styrks, sem þurfalingurinn sjálfur hafi 
endurgreitt bænum 4. apríl 1917, þó ekki útfararkostnaðinn, 78 kr. 2 a. Á. þessa skoðun 
hreppsnefndarinnar verður þó ekki fallist, styrkveitingin byrjar um leið og Reykjavíkurbær 
tekst ábyrgðina á hendur. Hvenær fjárgreiðslan sjálf fer fram, er mál milli sjúkrahússins og 
bæjarins og er óháð því, hvenær þurfalingurinn varð styrkþurfa og var veittur styrkurinn. 
Þessl styrksþága þurfalingsins hefir gert það að verkum að hann, hvað sem löglegri dvöl hans 

26. dag malmán. 1919. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja. 

43 
1. jan.
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í bænuni annars líður, árin 1906--1916, hefir ekki náð því að vinna sjer svelt Í Reykjavíkur: 

bæ með fullnaðri 10 ára styrklausri dvöl þessi ár. CÁð fátækrastjórn Reykjavíkur framlylgdi 

ekki endurgjaldskröfu sinni gagnvart framfærslusveitinni og að þurfalingurinn endurgreiddi 

sjúkrahúskostnaðinn sjálfur, á næsta ári, afmáir ekki hitt, að styrkurinn var þeginn. 

Samkvæmt framansögðu úrskurðast, að nefndur Guðmundur Engilbert Jóhannesson 

skuli teljast sveitlægur í Mýrahreppi og ber honum því að endurgreiða Seltjarnarneshreppi */, 

af ofangreindum 360 kr. með 240 kr. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til frekari birtingar fyrir hreppsnefnd Mýra- 

hrepps og ber yður að annast um að hin úrskurðaða upphæð verði greidd án tafar. 

  

  

Brjef stjórnarráðsins tíl sýslumannsins í Rangárvallasýslu um endurgreiðslu 

á veittum sveitarstyrk. 

Konan Sigríður Þorsteinsdóttir dvaldist í Vatnsleysustrandarhreppi og var sögð þar 

til sveitar vorið 1916. Var tekin æfiferilsskýrsla af henni 24. júní s. á., er leiddi það í ljós, 

að Sigríður, er var 86 ára gömul, átti framfærslusveit í Landmannahreppi. Hreppsnefndin í 

fyrnefndum hreppi vildi nú að Sigríður væri þegar flutt fátækraflutningi en hjeraðslækni þótti 

hún ekki flutningsfær og gaf út vottorð um það 26. júní s. á. Þrátt fyrir þetta vottorð 

krafðist oðdviti Landmannahrepps, með brjefi dags. 30. júlí s. á, að þurfalingurinn væri 

fluttur fátækraflutningi á sína sveit, en um leið og sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósar- 

sýslu sendi þetta brjef til hreppsnefndarinnar í Vatusleysustrandarhreppi neitaði bann að gefa 

út vegabrjef fyrir þurfalinginn, þar sem hann hefði ekki enn þegið 100 kr. og hvorki dvalar- 

nje framfærslusveit gætu því krafist þvingunarflutnings, og þrátt fyrir beiðni þar um vildi 

hreppstjóri Vatnsleysustrandarhrepps ekki byrja flutninginn án vegabrjefs með Mliðsjón af 

læknisvottorðinu, Varð þannig ekki af flutningnum. Oddviti Vatnsleysustrandarhrepps sendir 

svo reikning til framfæraslusveitarinnar fyrir meðlaginu frá Í. júlí 1916 til 14. desbr. s. á. kr. 

100.20 og krefst endurgreiðslu á ?/, þeirrar upphæðar, en fer jafnframt fram á að styrkur 

þar á eftir verði endurgreiddur að fullu. Oddviti Landmannahrepps sendir með brjefi, dags. 

17. mars 1917, hinar umkröfðu kr. 66.80 en krafan um fulla endurgreiðslu framvegis finst 

honum of fljótt fram borin, enda neitar hann að greiða kröfu, dags. 18. júlí 1917, að upp- 

hæð 121 kr. 20 aur. fyrir tímabilið frá 14. desember 1916 til 1. júlí 1917, nema að 2, og 

varð það til þess, að sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu með brjefl, dags. 17. nóv. 

1917, beiddist úrskurðar yðar, herra sýslumaður, um ágreining þenna, og í úrskurði yðar, 

dags. 7. sept. Í. á, var svo ákveðið, að Landmannahreppur skyldi vera laus við að greiða 

Vatnsleysustrandarhreppi frekara en orðið var, sem og allan styrk lagðan þurfalingnum í síðar- 

nefndum hreppi frá 1. júlí 1917 og þar til hann yrði fluttur á sína sveit. Virðist niðurstaða 

þessi bygð á því, að dvalarhreppurinn hafi vanrækt fátækraflutning á Sigríði. 

Áð slík vanræksla hafi átt sjer stað af hendi hreppsnefndar Vatnsleysustrandarhrepps 

verður samt ekki sjeð af þeim gögnum, sem liggja fyrir í málinu. Eins og áður er sagt 

taldi hjeraðslæknir þurfalinginn ekki flutningsfæran svo langa leið, og hefir hann síðar með 

vottorði, dags. 30. okt. 1918, lýst því, að sökum ellihrumleika manneskjunnar og annarar 

bilunar hefði flutningurinn getað valdið heilablóðfalli og skyndilegum dauða hennar. Þar sem 

nú lögflutningi varð ekki beitt þegar framfærslusveitin fór fram á það og ekki gat komið til 

mála að flutalngur væri framkvæmdur nema besta og blíðasta tíma ársins, gat fyrst orðlð 

spurning um að flytja þurfalinginn sumarið 1917, an þá er þess að gæta, að oddviti Land:
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mannahrepps í brjefi sínu, dags. 27. okt. 1916, hafði, eftir því sem helst verður að skilja um- 44 
mæli hans, fallið frá kröfu um lögflutning og ekki endurnýjað hana síðar. Þess verður því 6. maí 
enganveginn krafist, að hreppsnefnd Vatnsleysustrandarhrepps framkvæmdi flutning purfalings- 
ins, gegn læknisráði. áð vísu var þurfalingurinn fluttur burtu úr Vatnsleysustrandarhreppi 
í júlímánuði 1918, og sýndi sig þá að vera flutningafær, en það raskar engu um skyldu 
dvalarsveitarinnar til flutningsins. Svo ber og þess að geta, að þessi flutningur náði að eins 

væri að vísu að hvötum Landmannahrepps. 
Það verður því samkvæmt framanrituðu að taka kröfur hreppsnefndar Vatnaleysu= 

strandarhrepps til greina í þessu máli, en þær ern, að Landmannahreppur endurgreiði fyr. 
nefndum hreppi alt meðlag með þurfalingnum frá 14. desbr, 1916 til 16. júlí 1918, sem er 
samtals að frádregnu því, sem áður er greitt, 308 kr. 20 a. Gegn meðlagsupphæðiuni hefir 
framfærslusveitin engum mótmælum hreyft. 

Því úrskurðast, að Landmannahreppur endurgreiði Vatnsleysustrandarhreppi ofan= 
nefndar 308 kr. 20 aur. 

Þetta er yður hjermeð til vitundargefið til leiðbeiningar og frekari birtingar fyrir 
hreppsnefnd Landmannahrepps og ber yður að sjá um að hin úrskurðaða upphæð verði 
greidd án tafar. 

Auglýsing 5 
frá póstmeistara. 

Ii. Hækkað burðargjald. 

Frá 1. mars 1919 hækkar burðargjald undir innansveitnr- og Innanbæjarsend- 
ingar þannig: 

a. Álmenn brjef fyrirframborguð og peningabrjef . 8 aura 
Óborguð almenn brjef . 16 — 

b. Sjaldbrjef . . 0.00. . 5 — 
Spjaldbrjef með borguðu svari 10 — 

ce. Prentað mál og sýnishorn af vöru. nere SNEDE, ö — 
Abyrgðargjald meðmælingabrjefa samkvæmt póstlögum. 30 — 

2. Hækkað verð eyðublaða, 

Fylgibrjef (umslög) með bögglum og póstkröfueyðublöð innanlands kosta á pósthús- 
unum 2 aura hvert. 

Ef 25 eru keypt í einu af hvorri tegund um sig, kosta þau 40 aura. 
Póstkvittunarbækur kosta Í krónu. 

3. Brjefburður í Reykjavík, 

Frá 1. mars 1919 verður Reykjavíkurbæ skift í 4 brjefberaumdæmi og verður hverj- 
um brjefbera launað með 1500 króna árslaunum,
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Áuglýsing 
um útbrota-taugaveiki í Öllum höfnum Hollands. 

Samkvæmt símskeyti frá skrifstofu stjórnarráðsins í Kaupmannahöfn gerir útbrota- 

taugaveiki (typhus exanthematicus) vart við sig í öllum höfnum Hollands um þessar mundir. 

Því auglýsist hjermeð að tjeðar hafnir ber að skoða sem sýktar af nefndunr sjúkdómi. Ákvæð- 

um laga nr. 34, 6. nóvbr. 1902, um varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands, 

verður því nú beitt að því er snertir hafnir þessar. 
Samkvæmt 22. gr. nefndra laga er hjermeð bannað að flytja frá höfnum Hollands 

brúkað lín, föt og sængurfatnað, dulur, brúkað vatt, hnökra-ull, pappírs-afklippur, hár, 

húðir og ávexti. 

Áuglýsing þessi öðlast þegar gildi. 
Þetta birtist öllum þeim til leiðbeiningar, er hlut eiga að máli, 

Í dómsmáladeild stjórnarráðsins, 8. mars 1919. 

Jón Magnússon. 
  

Björn Þórðarson, 
settur. 

Auglýsing 
um varnir gegn kvefpestinni (influenza). 

Eitir upplýsingum landlæknis mun mega telja kvefpestina útdauða í landinu í þetta 

sinn, og er því hjermeð feld úr gildi auglýsing dóms- og kirkjumáladeildar um varnir gegn 

kvefpestinni (influenza), dags. 20. janúar þ. á. En þar sem influenza gengur enn í nágranna- 

löndum og er talin illkynjuð, þá hefir verið ákveðið að taka upp varnir gegn því, að kvef- 

pestarfaraldurinn gangi yfir landið að nýju, og eru því hjermeð, samkvæmt heimild í 23 gr. 

sóttvarnarlaganna frá 6. nóvember 1902, settar eftirfarandi reglur: 

I. Samgöngum við útlönd skal hagað þannig: 
1. Engar samgöngur leyfast við aðkomuskip fyr en sóttgæslumaður hefir gefið leyfi til þess. 

2. Sóttgæslumaður lætur spyrjast fyrir um heilbrigðisástand á öllum aðkomuskipum, 

svo og hvort influenza eða aðrar farsóttir hafi gengið á brottfararstað skipsins. Sje 

sóttgæsluskírteini í lagl, 5 sólarhringar liðnir án þess að skipið hafi haft mök við 

sýkta eða grunaða, og enginn af skipverjum hefir sýkst á grunsamlegan hátt, þá skal 

telja skipið hættulaust og leyfa skipverjum frjálsar samgöngur við land. Nú þykir 

hjeraðslækni sjerstök ástæða til að sóttkvía skip lengur, og skal hann þá gera sótt= 

varnarnefnd þegar í stað aðvart.
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3. Nå hefir skip verið skemur í hafi en 5 sólarhringa, eða haft mök við sýkta eða 

grunaða á leiðinni, þá skal einangra það á komustað til þess 5 dagar eru liðnir frá 

því það hafði orðið fyrir sýkingarhættu. Þó getur sóttvarnarnefnd gefið leyfi til 

þess að ferma eða afferma áður en þessi tími er liðinn, ef hjeraðslæknir telur að það 

verði framkvæmt áhættulaust: 

4, Ef skipið flytur sjúka menn eða dauða, og hjeraðslæknir telur líklegt að um influenzu 

eða erlenda sótt sje að ræða, skal vísa skipinu til næstu sóttvarnarhafnar, og ekki 

velta því aðra læknishjálp en brýn nauðsyn ber til. 

5. Sýkta menn, er aðkomuskip flytja til sóttvarnarhafna, skal einangra í sóttvarnarhús- 

unum, en sóttvarnarnefndir sjá um að þau sjeu svo úr garði gerð að taka megi þau 

fyrirvaralaust til afnota. 

6. Þegar allir sjúklingar úr sýktu skipi hafa verið fluttir í sóttvarnarhús, skal einangra 

skipið þar til liðnir eru ð dagar svo að enginn skipverja hafi sýkst á grunsamlegan 

hátt. Þó getur sóttvarnarnefnd gefið leyfi til að ferma og afferma, svo sem mælt 

er fyrir í 3. lið. 

7, Læknar, sem hafa haft þau mök við sýkt eða grunuð skip að veruleg sótthætta geti 

stafað af, skulu einangra sig í o daga, annaðhvort í sjerstökum herbergjum eða á 

heimilum sínum, en þá skal alt heimilið einangrað þann tíma, eða lengur, ef ein- 

hverjir sýkjast þar af influeazu. Ef ekki er annar læknir á staðnum, skal hjeraðs- 

læknir gera næsta hjeraðslækni aðvart, og skal hann skyldur að þjóna embættinu 

meðan hinn er sjúkur eða einangraður, svo framarlega sem ekki er önnur ráðstöfun gerð. 

8. Varningur og dauðir munir skulu taldir lausir við sóttnæmi einum sólarhring eftir 

að þeir koma frá sýktum eða grunuðum, en hús og heimili 5 dögum eftir að síðasti 

sjúklingur varð hitalalaus eða 12 dögum eftir að hann sýktist, og það án þess að 

sótthreinsun hafi farið fram. 

9. Nú er skipaður sjerstakur sóttvarnarlæknir á einhverri höfn, og kemur hann þá í 

stað hjeraðslæknis samkvæmt 1, 1.—8. þessarar auglýsingar. 

10. Um greiðslu kostnaðar þess, sem af sóttvörnunum leiðir fyrir aðkomuskip, fer svo 

sem fyrir er mælt í 24. og 25. gr. áðurnefndra sóttvarnarlaga. 

11. Hafi aðrar farsóttir en iuflúenza gengið á brottfararstað skips, eða grunur leikur á 

að slík sótt hafi gert vart við sig á skipinu, skulu allar ráðstafanir miðaðar við þann 

sjúkdóm, sem um er að ræða, og undirbúningstíma hans, ef hann fer fram úr ð dögum. 

Nú fer svo að influenza kemur upp í einhverju hjeraði, þá skal bjeradslæknir hefja tafar- 

laust sóttvörn gegn henni á þann hátt, sem mælt er fyrir í lögum frá 16. nóv. 1907. 

Þyki það tvísýnt að stöðva megi veikina á þeim stað, sem hún hefir komið upp, 

skal hjeraðslæknir jafnframt fyrirskipa sóttvörn á þeim almannaleiðum innan hjeraðsins 

eða á takmörkum þess, þar sem auðveldast þykir að stemma stigu fyrir útbreiðslu farsótta. 

Meðan veikin er ekki útdauð í hjeraðinu, skal hjeraðaslæknir skýra sóttvarnarnefnd 

frá gangi hennar á viku hverri. 

Meðan fá heimili sýkjast, og það þykir framkvæmanlegt, skal sótthreinsa öll heimili, 

þar sem veikin hefir reynst illkynjuð og henni hefir fylgt lungnabólga, áður sóttvörn er 

upphafin við heimilið. 

Í dómsmáladeild stjórnarráðsins, 3. apríl 1919. 

Jón Magnússon. 
Björn Þórðarson 

settur, 

1919 

47 
3. april
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, EB a Augl a Auglýsing 
um staðfesting stjórnarráðsins á lögreglusamþykt fyrir Reykjavík 

Samkvæmt lögum nr. 1, 3. janúar 1890, um lögreglusamþyktir fyrir kaupstaðina, er 
hjermeð staðfest eftirrituð 

lögreglusamþykt fyrir Reykjavík, 

I. KAFLI, 

Um reglu og velsæmi á almannafæri. 

l. gr. 

Á almannafæri mega uppþot eða óspektir ekki eiga sjer stað. Ekki mega menn 
þyrpast saman á almannafæri svo að til tálma sje fyrir uraferðina. Þegar talað er um als 
mannafæri í samþykt þessari, er átt við götur, vegi og svæði, sem almenningur íer um, eða 
ætlað er til almennings afnota, svo sem leikvellir, sölutorg, bryggjur, bólvirki o. s. frv. 

2. gr. 

, Þegar fjölmenni safnast á almannafæri, þar á meðal vid dyr kirkna, sålubåda, leik- 
búsa eða annara samkomuhúsa, eða annarstaðar, þar sem almenningur kemur saman, þá skulu 
menn haga sjer eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan setur til að varðveita góða reglu. 

3. gr. 

Allir, sem fara um gåtur bæjarins utan gangstjetta, hvort heldur eru gangandi, ríð- 
andi, í vagni, í bifreið, á hjólum, eða öðrum farkosti, skulu, þá er þeir mæta einhverjum, eða 
einhver vill komast fram fyrir þá, halda sjer, gripum sínum og farartækjum á vinstri helm- 
ingi akbrautarinnar eingöngu, og svo nærri götubrún eða gangstjettabrún, sem auðið er. Við 
krossgötu skal, ef þörf gerist, sá bíða, sem er til vinstri handar. Þeir, sem fara um gang: 
stjettir, skulu jafnan víkja til vinstri handar, en eru þó ekki skyldir til að víkja á akbraut, 
sje hún til vinstri handar. 

á, gr. 

Á almannafæri má ekki fljúgast á, æpa, kalla, blístra, syngja hátt, eða hafa í frammi 
annan hávaða eða ofsalegt eða móðgandi háttalag, sem raskar. allsherjsrreglu, eða ónáðar veg- 
farendur,. eða þá sem búa í nágrenninu. 

5. gr. 

Enginn má að ófyrirsynju berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllum eða hafast 
neltt það að, sem ónáðar húsbúsndur,
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6. gr. 

Á fjölförnum götum, eða bar sem hætta getur af stafad, må ekki leika knattleik, 

paradís, feluleik, stikk eða klink, ekki gera rennibiautir, renna sjer á skautum eða sleðum, 

eða hafa um hönd aðrar skomtanir eða leiki, sem hindra umferðina. Lögreglan ákveður jafnan, 

hvaða götur þetta á við. Sömuleiðis er bannað að hanga utan í vögnum, sleðum eða bifreið. 

um, sem eru á ferð um göturnar, eða festa við þá sleða, handvagna eða annað, er til óþæg- 

inda getur orðið. 

= 
í . gr. 

Eigi má skjóta af byssum, skammbyssum, lyklabyssum, örvabogum eða öðrum skot- 

vopnum á eða yfir almannafæri. Á almannafæri má eigi kveikja í púðri, skoteldum eða 

sprengiefnum. Nauðsynlegar sprengingar vegna mannvirkja má að eins gera með sjerstöku 

samþykki lögreglustjóra og ber bæði verkstjóri og sá, sem mannvirkið er unnið fyrir, ábyrgð 

á að allrar varúðar sje gætt. 

8, gr. 

Enginn má ganga dulklæddur å almannafæri, eða í búningi, sem misbýður velsæmi 

eða getur raskað allsherjarreglu. Sömuleiðis er bannað að sýna af sjer hneykslanlega hegðun, 

t. d. með því að ávarpa menn ókurteisum eða ósæmilegum orðum, eða með því að sýna af sjer 

ósæmilegt látbragð, svo sem að fletta sig klæðum, gera þarfir sínar á hneykslanlegan hátt o. s. frv. 

Hneykslanleg hegðun telst það, ef nokkur sjest drukkinn á almannafæri, og hver 

sem verður sekur um það, skal sæta sektum, er ekki sjeu lægri en 50 krónur. 

, 

9. gr. 

Enginn má baða sig eða synda nakinn við bryggjur bæjarins, eða annarstaðar svo 

nærri landi eða skipum á höfninni, að hneyksli valdi. 

10. gr. 

Hver sá, sem staddur er á almannafæri, er skyldur að segja til nafns síns og heimilis, 

þegar lögreglan krefst þess. 

ll. gr. é 

Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögreglumanna. Ef nauðsyn ber til, 

geta lögreglumenn krafið sjer til aðstoðar hvern fulltíða karlmann, sem viðstaddur er, til að 

afstýra Óreglu eða óspektum á almannafæri, en heimtingu eiga slíkir menn á fullum bótum 

úr bæjarsjóði fyrir tjón, er þeir kunna að bíða við það, á fatnaði eða limum, en bæjarsjóður 

á aðgang að hinum seka. 

1918 

48 
19. april
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48 li, KAFLI, 

19. april 

  

Ákvarðanir til að afstýra tálmun 

33 Enginn má ótilkvaddu 

Enginn má taka vatn 

nema hann hafi til þess fengið leyfi slökkvilið. 

Enginn má snerta við brunaboðum bæjarins, nema hann þurfi að gera vart við eldsvoða. 
Brot gegn. þessari grein varða sektum, er ekki sjeu lægri en 50 krónur. 

  

úr brunahönun     

  

    

13. 

An leyfis lögreglustjóra má enginn setjast að á almannafæri til að selja vörur eða y 5" Yo d a J 

reka aðra atvinnu, og sje slíkt leyfi veitt, þá að eins á þeim stað, sem leyfið tiltekur. Börn 
yngri en 14 ára mega alls ekki selja vörur á almannafæri. Þó skal börnum, 8 ára eða eldri, 
heimilað að selja dagblöð og frjettablöð, og sömuleiðis aðsöngumiða að Íþróttasýninsum, dag- J 8 > d Sa 8 d g LJ 8 

skrár og merki, er gilda fyrir sjerstaka hátíðisdaga. 

  

   

14, gr. 

Án leyfis hlutaðeigandi húsráðanda má enginn láta fyrirberast á húslóðum, á húsrið. 
um, í garðshliðum eða á öðrum stöðum, þar sem inn er gengið í hús, eða á húslóðir, nje fara 
inn í híbýli hans í söluerindum. 

15. gr. 

  

Stjettir fram með göt kula eingöngu ætlaðar gangandi mönnum; eftir þeim má 
eigi fara með sleða, reiðhjól, bjólbörur, vagna nje önnur aktól, nema barnavagna, og eigi bera, 
draga, velta eða á annan hátt flytja með sjer fyrirferðarmikla hluti, svo sem tunnur, hey 
eða annað, sem tálmar umferð Ljái, gaðdirdur, skotvopn og aðra hluti, sem tjón getur 
hlotist af, má að eins flytja eftir götunni sjálfri, og skal svo um þá búið, að engin hætta 
stafi af þeim. *Hlaðnar byssur má ekki bera á götum bæjarins eða annarstaðar á almanna- 
færi. Byssur skal ávalt bera þannig að opið viti upp. 

    

16. gr. 

Á almannafæri má Ja eða setja neitt það, er tálmar umferðinni. Þó mega 
þeir, sem flytja að sjer vörur, eldivið, hey eða annað slíkt, og eigi geta lagt það frá sjer á 
sjálfs síns lóð, leggja það á torg og götur meðan á flutningum stendur; en gæta skal þess 
að það geri sem minstan farartálma. Að flatninguum loknum skulu þeir hreinsa vandlega 
götuna eða torgið, sem notað var. Bifreiðar, vagnar, hjólbörur og sleðar mega ekki standa á 
götum lengur en nauðsynlegt er til að fylla þá og tæma, og aldrei mega þeir standa á gang» 
stjettum. Bæjarstjórn ákveður í samráði við lögreglustjóra, hvar á götum eða torgum standa 
megi vagnar eða bifreiðar, sem notaðar eru til fólks- og vöruflutnings, og setur sjerstakar 
reglur þar að lútandi. 
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17. gr. 

Á almannafæri má eigi vinna neina þá vinnu, er hindrar umferðina eða gerir hana 

hættulega, t. a. m. telgja við, höggva grjót, járna hesta eða því um líkt. Á almannafæri 

og á veggsvölum eða Í gluggum, sem vita að almannafæri, má eigi hrista gólfdúka, viðra 

sængurföt, hengja föt til þerris eða annað þess konar. 

18. gr. 

Vöruskápa, sjálfsala, gluggaskýlur, auglýsingaspjöld eða annað þessháttar má eigi 

hengja utan á hús þannig að óþægindi verði að á almannafæri, að dómi lögreglunnar. Í opn- 

um gluggum, sem vita að almannafæri, má eigi láta standa jurtapotta eða neitt það, er tjóni 

getur waldið, ef það fellur niður. 

19. gr. 

Eigi má fleygja glerbrotum, steinum, nöglum, hálmi, ávaxtahýði, pappírsrusli eða 

öðru þesskonar á almannafæri nje heldur skvetta þar vatni eða öðru, er haft getur í Íör með 

sjer hættn eða óþægindi fyrir vegfarendur. 

20. gr. 

Foreldrum og öðrum hlutaðeigendum er skylt að annast um, að tilhlýðilegt eftirlit 

sje haft með óstálpuðum börnum, sem eru á þelarra vegum, þegar þau eru á almannafæri. 

Börn, yngri en 12 ára, mega ekki vera á almannafæri seinna en kl. 10 á kvöldin á tímabilinu 

frá 1. september til 14. maí og ekki seinna en kl. 12 frá 15. maí til 3l. ágúst, nema þau 

sjeu Í fylgd með fullorðnum. 

21. gr. 

Enginn má gera skurð í gangstjettir, götur eða torg bæjarins, nje raska þeim á 

neinn hátt, nema.hann hafi til þess leyfi bæjarverkfræðings og samþykki lögreglustjóra. Slik 

verk skulu unnin þannig, að sem minstur faravtálmi sje að, og ætíð skal þess gætt, að veg- 

farendur sjeu aðvaraðir um farartálmann með nægilega greinilegum ljósum, er loga skulu frá 

því að dimma fer að kvöldi til þess bjart er að morgni. „Að öðru leyti gerir lögreglustjóri 

þær ráðstafanir, er honum þykir þurfa, til að afstýra hættu fyrir vegfarendur, Getur hann 

bannað umferð um götuna að nokkru eða öllu leyti meðan á verkinu stendur eða skipað fyrir 

um hvernig umferðinni skuli hagað. Ef slíkt verk dregst úr hófi fram, eftir að byrjað er á 

því, getur lögreglustjóri látið ljúka verkinu eða setja götuna í samt lag aftur á kostnað þess, 

sem verkið átti að framkværaa. 

er 22. gr. 

” Pegar nytt hus er bygt eða eldra hús rifið og bygt upp að nokkru eða öllu leyti, et 

eiganda þess, ef húsið liggur við almannafæri, skylt að skýra lögreglustjóra frá, áður en verkið 

byrjar og sanna fyrir honum heimild sína til verksins. Hann skal haga sjer eftir þeim fyrir 

mælum, sem lögreglustjóri setur, til að afstýra farartálma og hættu eða óþægindum fyrir veg- 

farendur. Verkfæri og verkefni má ekki leggja frá sjer á almannafæri, nema þar sem lög- 

reglustjórinn leyfir, og eigi má það liggja þar lengur en nauðsyn krefur. Mold, möl; leifar af 

verkefni og annað, er af byggingunni stafar, skal eigandinn færa burtu, ér húsagerðinni er 

Cas" 
19. april
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48 svo langt komið, að því verði við komið. Girðingar sem kunna að hafa verið reistar til að 
19. april afstýra hættu eða farartálma skal taka burtu þegar í stað, þegar lögreglan krafst þess. 

Nú brennur hús eða mannvirki, eða það er tekið burt, án þess að annað sje: gert 
í staðinn, og er þá eiganda skylt að ganga svo frá hússtæðinu; að ekki stafi hætta, óþrifn. 
aður eða óprýði af. 

23. gr. 

Pallar, stoðir og annar nmbúnaður þesskonar, sem notaður er við húsasmíðar og 
aðrar byggingar eða viðgerðir á húsum, skal vera nægilega traustur, og þeir, sem nota hann, 
skulu vera gætnir og áreiðanlegir menn. Á slíkum pöllum utanverðum skal vera að minsta 
kosti 20 cm. há brík og handrið eða handrið eða reipi í brjósthæð. Lausir stigar sem notaðir 
eru við viðgerðir á húsum, málun, gluggaþvott eða þesskonar, skulu vera nægilega traustir og 
kjálkarnir búnir járngöddum að neðan, ef stiginn er meira en 4 metra langur. 

Lausir stigar mega ekki standa við húsvegg á almannafæri eftir að dimt er orðið. 
Brot á þessari grein er á ábyrgð þess, er verkið annast, eða ef hann er eigi til- 

greindur, þá á ábyrgð húseiganda. 

24. gr. 

Nú er hús svo hrörlegt að hætt er við að það hrynji eða einhver hluti þess, og 
getur lögreglustjóri þá bannað að nota húsið og lagt fyrir eigandann að rífa það eða endur- 
bæta það svo sem þörf gerist til að afstýra hættu, innan tiltekins tíma. Ennfremur getur 
lögreglustjóri á kostnað eigandans gert aðrar ráðstafanir, sem hann telur nauðsynlegar til að 
afstýra hættu fyrir vegfarendur og aðra. Akvæði þetta nær einnig til þess, þegar steinvegg, 
trjevegg eða annari girðingu liggur við hruni eða falli. 

25. gr. 

Vindur og önnur áhöld, sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður. vörum eða 
öðru úr húsum, sem liggja að almannafæri, skulu vera nægilega traustar, og þeir, sem nota 
þær, skulu vera gætnir og áreiðanlegir menn. 

26. gr. 

Nú gengur kjallaragangrið út að stjett eða götu og lengra fram en húshliðin og 
skal þá vera handrið úr járni eða öðrum málmi beggja megin við þau og lögreglustjóri getur 
auk þess krafist, að kjallaraopið sje byrgt með hlemm eða hlera frá því að dimma tekur að 
kvöldi uns bjart er að morgni. 

Í kringum birtugrófir við stjett eða götu skal setja handrið ár járni eða öðrum 
málmi, eða nægilega sterkar járngrindur yfir, jafnhátt stjettinni eða götunni. Handrið sam- 
kvæmt þessari grein mega ekki vera lægri en 60 centimetrar. 

27. gr. 

Um þakrennur og rensli frá húsum í göburæsin eða rennurnar skal svo um búið, 
sem fyrir er mælt í byggingarsamþykt kaupstaðarins. 

28. gr. 

Þegar ís leggur á tjörnina eða höfnina má enginn fara út á ísinn fyr en hann er
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ordinn vel heldur. Pyki lågreglustjåra isinn eigi nógu traustur, skal hann banna alla umferð 48 

um hann. Enginn má heldur taka ís af tjörninni eða höggva vakir í hann nema með leyfi 19. april 

borgarstjóra og samþykki lögreglustjóra, og ákveður þá lögreglustjóri jafnframt hvernig vak- 

irnar skuli girtar eða auðkendar, svo að engin hætta stafi af þeim, 

29. gr, 

Eigi má kasta í tjörnina, höfnina eða fjöruna, grjóti, möl, sandi, ösku, dauðum fiski, 

matarleifum, fiskúrgangi nje öðru slíku, og ekki skilja neitt slíkt þar eftir, 

IT. KAFLI. 

Um reið, lestaflutning og akstur á götum bæjarins. 

30. gr. 

Þeir sem ríða eða aka um götur bæjarins skulu gæta tilhlýðilegrar varkárni, einkum 

þegar þeir fara fyrir götuhorn, yfir þvera götu eða fram úr hliðum. Þeir eru skyldir að nema 

staðar þegar í stað, þegar lögreglan gefur þeim merki til þess. 

A almannafæri má ekki ríða eða aka harðara en á hægu brokki og þar sem mikil 

er umferð, gatan mjó eða farartálmi á veginum skal að eins fara fót fyrir fót. Lögreglan 

getur skipað svo fyrir, hvenær sem nauðsyn þykir, að fara skuli að eins fót fyrir fót á til- 

teknu svæði, og þar sem margir vagnar koma saman á einn stað getur hún raðað þeim eða 

skipað þeim að nema staðar um stund. - 

Ríðandi menn og vagnstjórar skulu í tæka tíð gera viðvart mönnum, sem á undan 

þeim ganga. 

Eigi má ríða eða aka um gangstjettir bæjarins. 

öl. gr. 

Það er með öllu bannað að ríða, beita fyrir vagna eða flytja farangur á höltum eða 

meiddum hestum eða svo horuðum að ekki hafi þeir fullan þrótt. Hestar, sem bíta eða slá, 

skulu auðkendir á þann hátt, að áberandi skúfur sje festur í ennistopp eða tagl. 

32. gr. 

Ríðandi mönnum, lestamönnum og öðrum, er farangur flytja á áburðarhestum, er 

skylt að víkja úr vegi og jafnvel út af götunni fyrir vögnum er þeir mæta, ef vagninn kemst 

ekki leiðar sinnar að öðrum kosti. Með áburðarhesta má ekki hafa lengri viðdvöl á götunum 

en nauðsynlegt er til að taka ofan eða láta upp klyfjar. 

34. gr. 

Vagnar skulu vera svo sterkir og vandaðir að smíði, að ekki sje hætt við bilun. 

Þeir mega ekki vera svo stórir um sig, að þeir hindri umferðina. Vagnar þeir, er notaðir eru 

til mjólkurflutnings eða til annars flutnings, sjerstakrar tegundar, skulu gerðir eins og fyrir 

kann að vera mælt í sjerstökum reglugjörðum, 

Aktýgin skulu vera haldgóð og hesturinn vel girtur við vagninn,
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48 Sæti ökumannsins á vagninum skal haga þannig, að hann sjái bæði vel framundan 

19, apríl sjer og til beggja hliða. Ef hlassið er svo fyrirferðarmikið, að það byrgi útsýnið, er öku- 

manni skylt að ganga vinstra megin við vagninn og teyma eykinn. 

34. gr. 

Ökumenn og vagnstjórar skulu vera nógu sterkir! og þroskaðir til þess starfa, enda 

hafi þeim verið kent að stýra hesti og vagni af æfðum ökumanni. Hesta má ekki slá með 

öðru en þar til gerðum keyrum eða ólarsvipum.  Vírsvipur eða prik má ekki nota. Aldrei 

má slá hesta í höfuð, fætur eða nára. 

35, gr. 

Vagnhlassid må ekki vera þyngra en svo, að vagninn beri það og hestunum veiti 
ljett að draga það. Því á að vera vel komið fyrir á vagninum og fest svo að það ekki hagg- 
ist. Það má hvorki ná langt út af vagninum nje dragast með jörðu. Um málmvarning skal 
svo búið, að sem minstur hávaði hljótist af. . 

36. gr. 

Sami ökumaður má ekki fara með fleiri en tvo vagna, er tengslaðir sjeu saman, Það 
er og bannað að festa sleða eða handvagna við aktól, sem hestum er beitt fyrir. 

Tveir vagnar eða fleiri mega ekki aka samhliða. Eigi má nema einn maður ríða 
við hliðina á vagni. 

37. gr. 

Með vagna og hesta má að eins fara eftir þeim hluta strætisins, sem ætlaður er til 
aksturs, en ekki eftir gangstjettum nje vegum, sem ætlaðir eru til annarar sjerstakrar notk- 
unar. Ef gata í bænum er þröng eða mjög mikil umferð um hana, getur lögreglustjóri bann- 
að alla vagnaumferð um hana, enda sje það auglýst með spjaldi á gatnamótum. 

| 
38, gr. 

Med vagna og hesta skal fara svo nærri vegabrun eda gangstjett til vinstri handar, 
sem auðið er. Um götuhorn skal aka i kroppum boga, ef snúið er við til vinstri handar, en 
í löngum boga, ef snúið er til hægri. Á götuhornum og gatnamótum er bannað að aka fram 
fyrir vagn eða hest, sem á undan fer. 

39. gr. 

Það er bannað að ríða eða aka á móti skrúðgöngum og líkfylgdum eða fram hjá þeim. 
Skal víkja úr vegi fyrir þeim, ef unt er, eða nema staðar meðan þær fara fram hjá. 

40. gr. 

Á miðri götu má ekki nema staðar með hesta eða vagna, heldur skal það gert sem 
næst gangstjettinni eða götujaðri og skal þá snúa vagninum þannig, að hlið hans sje jafnhliða 
gangstjettinni eða götujaðrinum. Ekki má nema staðar þar sem hestur eða vagn heldur 

  

    

1) Sjá reglugj. nr. 129, 7/,, '16 Stjrt. B.



kyrru fyrir beint á móti hinumegin á götunni. Ennfremur er bannað að nema staðar með 

hest eða vagn á gatnamótum, eða fást við þau. 

Å tl. gr. 

Okumenn og ridandi menn mega ekki yfirgefa hesta sína á almannafæri nema annar 

maður haldi í taumana eða hesturinn sje bundinn tryggilega. A almannafæri má ekki taka 

beisli af hesti, sem beitt er fyrir vagn, nema meðan honum er gefið. 

r. Lo
 

og
 

Um sleða, sem hestum er beitt fyrir, gilda sömu reglur og um vagna að því við- 

bættu, að á aktýgi hestsins skal festa bjöllur, þannig gerðar, að til þeirra heyrist í hæfilegri 

fjarlægð. Ennfremur gilda framanskráðar reglur um vagna einnig fyrir hjól og bifreiðar, eftir 

því sem við á, auk sjerreglna þeirra, sem hjer fara á eftir. 

2 
áð. gr. 

Slökkviliðið er undanþegið framanskráðum ákvæðum um vagna. Skulu allir víkja úr 

vegi fyrir því svo fljótt sem þeim er auðið. Sama gildir um sjúkravagna. 

åd. ør, 

Bifreid nefnist í samþykt þessari hvert það ökutæki, sem knúð er áfram af aflvjel i 

ökutækinu sjálfu og ætlað er til að flytja fólk eða varning. Samþyktin nær þó ekki til 

vagna, sem renna á spori eða ökutækja, sem notuð 

  

slökkviliði. eru eingöngu 

15. gr. 

Lögreglustjóri getur takmarkað eða bannað umferð bifreiða á einstökum götum, ef 

slík umferð álíst hættuleg eða til sjerlegra óþæginda fyrir aðra umferð. Sömuleiðis getur 

lögreglustjóri bannað eða takmarkað bifreiðaferðir innanbæjar að næturlagi. 

Um gerð bifreiða fer eftir 3., 6., 10. og 12. gr. í lögum um notkun bifreiða, rr. 88 

frá 14. nóv. 1917 og reglugjörð um bifreiðar 28. apríl 1915, eða þeim lögum og reglugjörðum 

sem síðar kunna að verða settar þar að lútandi. 

Ljós á bifreiðum skal tendra ekki seinna en á þeim tíma, sem ákveðinn er til tendr- 

unar á götuljóskerum. 

47 

7 
Sjerhver bifrelðareigandi, sem búsettur er hjer í bænum, skal senda lögreglustjóra J s J , = 

tilkynningu um bifreið sína, áður en hún er tekin til notkunar.  Lögreglustjóri lætur skoða 

1919 

48 
19. april
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48 bifreiðina og greiðir bifreiðareigandi kostnaðinn.  Fullnægi bifreiðin ákvæðum þessarar sam- 

19. april þyktar, skrásetur lögreglustjóri hana og afhendir eiganda merki með áletruðu R. E. og tölu- 

merki, sem festa skal aftan á bifreiðina, svo að sjáist greinilega og má ekki taka það af henni, 

eða hylja á nokkurn hátt, meðan bifreiðin er notuð. Engin önnur merki mega vera aftan á 

bifreið, sem skrásett er hjer í bænum. „ Verði eigandaskifti að bifreið, skal bæði hinn fyrri 

og hinn nýi eigandi tafarlaust tilkynna það lögreglustjóra. 

Lögreglustjóri ákveður hve margir menn mega í einu vera í bifreið, ef hún er ætluð 

til að flytja farþega fyrir borgun, og mega aldrei vera í henni fleiri menn, enda skal bifreið- 

arstjóri ávalt hafa meðferðis skírteini lögreglustjóra, er tiltekur farþegafjölda. Í hverri slíkri 

bifreið skulu og vera til sýnis öll gildandi ákvæði laga og reglugjörða um bifreiðar, svo 

og gjaldskrá. 

Bifreiðar, sem, eru eign utanbæjarmanna, mega því að eins fara um götur bæjarins, 

að aftan á þeim sje skrásetningarmerki þess lögsagnaramdæmis, þar sem eigandinn er bú: 

settur, og ekkert annað merki. 

48. pr. 

Enginn má stýra bifreið nema hann sje fullra 21 árs að aldri og hafi ökuskírteini, 

er heimili honum að stýra bifreið. í 

Bifreiðarstjóri skal hafa einkennishúfu á höfði og framan á henni skulu standa 

skrásetningarstafir þess umdæmis, þar sem hann hefir fengið ökuskírteini og tölumerki 
skírteinis hans. 

Bifreiðarstjóri má ekki sleppa hendi af stýri bifreiðar sinnar meðan ekið er og méðan 

hann situr við stýrið má hann ekki reykja tóbak og ekki tala við farþega. 

Bifreiðarstjóri má ekki neyta áfengra drykkja eða vera undir áhrifum áfengra drykkja 

við bifreiðaakstur. 

49. gr. 

Ökuhraða bifreiða skal ávalt tempra svo, að komist verði hjá slysum, og þannig, að 

umferð um götuna sje ekki truflað, og má ökuhraðinn aldrei vera meiri en 12 kílómetrar á 

klukkustund. Þar sem bifreiðarstjóri sjer skamt frá sjer, í kröppum bugðum, við gatnamót, 

þar sem vegur er sleipur og þar sem mikil umferð er, skal gæta sjerstakrar varúðar, og má 

bar aldrei aka hraðara en svo, að stöðva megi bifreiðina þegar í stað. Sje for eða bleyta á 

götu, skal aka svo, að ekki slettist á aðra vegfarendur nje á gangstjettir. 

50, gr. 

, 
Ef bifreið mætir vögnum eða vegfarendum á stað, þar sem hvorugir komast framhjá 

öðrum, skal bifreiðin aka til baka og nema staðar þar sem hinir komast fram hjá henni. 

öl. gr. 

Bifreiðarstjóri skal gefa hljóðmerki með horni sínu í tæka tíð þegar hætt er við 

árekstri, og ávalt áður en farið er fyrir götuhorn eða yfir gatnamót og er hann ekur bifreið- 

nni aftur á bak. 

Hætta skal hann að gefa hljóðmerki, ef hestar hræðast eða verða óróir og ekki má 

hann gefa hljóðmerki um leið og bifreiðin fer fram hjá hestum. 

Bifreiðarstjórar skulu gæta þess, einkum að næturlægi, að gera eigi hávaða um nauð-
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syn fram með hljóðmerkjum; þeir bera og ábyrgð á því, að farþegar í vögnum þeirra hafi 48 
ekki um hönd söng eða hávaða. 19. apríl 

52. gr. 

Bannað er að nota til eldsneytis á bifreiðar steinolíu eða annað, sem reykur atafar af, 

53. gr. 

Ef slys vill til, sem stafar af eða stendur í sambandi við notkun bifreiða, skal bif- 
reiðarstjóri þegar stöðva bifreiðina, skýra frá nafni sínu og heimilisfangi, ef þess er krafist, 
og hjálpa þeim, sem slasast hefir, ef þörf gerist. 

Ef hestur fælist eða verður bror, skal bifreiðarstjóri þegar í stað stöðva bifreið sína 
og gangvjel hennar. 

Bifreiðarstjóri skal og ávalt stöðva bifreið, ef lögreglan gefur honum merki um að 
nema staðar.. 

54. gr. 

Að öðru leyti skal fara ettir ákvæðum bifreiðarlaganna og reglugjörðum þeim, sem 
settar eru eða settar verða samkvæmt þeim lögum um notkun bifreiða. 

V. KAFLI. 

Um reiðhjól. 

56. gr. 

Þeir, sem fara á reiðhjólum um götur bæjarins, skulu gæta þess er hjer segir: 
a. Á hjólum mega ekki í senn vera fleiri menn, en hjólin eru gerð fyrir. Sá, er stýrir 

hjólum, skal ætíð halda að minsta kosti annari hendi um stýrið og hafa báðar fætur á 
stigsveifum. Enginn má flytja með sjer á hjólum hluti, sem valdið geta hættu eða 
hindrað umferðina. 

b. Á hverjum hjólum skal vera bjalla, sem gefur hvelt hljóð, en ekki horn, og skal hjóla- 
maður láta til hennar heyra, ef hætt er við árekstri, og ætíð áður en hann fer fyrir gåtu- 
horn. eða yfir gatnamót. 

c. Á hverjum hjólum skal þegar dimt er vera tendrað ljósker, er snúi fram og lýsi fram- 
undan sjer. Ljós skal tendrað eigi síðar en á þeim tíma, sem ákveðinn er til tendrunar 
á götuljóskerum bæjarins. 

d. Ökuhraði á hjólum má ekki vera meiri en 19 kílómetrar á klukkustund og þar sem 
hjólamaður sjer skamt frá sjer í kröppum bugðum, við gatnamót, þar sem mikil umferð 
er og þar sem vegur er sleipur, skal gæta sjerstakrar varúðar, og má þar aldrei aka 
hraðara en svo, að stöðva megi hjólin þegar í stað. Sje for eða bleyta á götu, skal aka 
svo, að ekki slettist á aðra vegfarendur, nje á gangstjettina. Skylt er hjólamanni að 
nema staðar, ef reið hans veldur því að hestur fælist eða gerist órór. 

e. Byrjendur mega ekki æfa sig á hjólum á götum bæjarins. Ekki má hjóla á gaogstjettum 
nje yfir þær og ekki inn eða út úr hliðum.
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48  f. Ff slys vill til, sem stafar af eða stendur í sambandi við notkun hjóla, skal hjólamaðut 

19. apríl þegar nema staðar, skýra frá nafni sínu og heimilisfangi, ef þess er krafist og hjálpa 

þeim, sem slasast hefir, ef þörf gerist. 

Hjólamaður skal þegar nema staðar, ef lögreglan gefur honum merki um það. 

Eigandi hjóla ber ábyrgð á brotum á samþykt þessari, ef hann lánar þau þeim, 

sem er yngrl en 15 ára. 

Vi. KAFLI. 

Um rekstur gripa og fjenaðar um götur bæjarins o. Í. 

6. pr. öx
 

Álifugla má eigi hafa á kaupstaðarlóðinni frá 1. maí til 1. október nema þeir sjeu í 

afgirtu svæði eða öruggri vörslu. 

b7. gr. 

Sauðkindur mega ekki ganga lausar á götum bæjarins eða annarstaðar innan lögsagn- 

  

    arumdæmisius, nema maður fylgi til að gæta þeirra eða þær sjeu Í öruggri vörslu. Ef út af 
i > > | 

hessu er brugðið, varðar það eiganda kindarinnar sektum samkv. „ gr. Ennfremur greiði 3 o ad 5 

  

hann allan kostnad vid handsomun og vardveislu kindarinnar. Selja má kindina til lúkningar 8 J 8 
kostnaði þessum, ef eigandi greiðir hann ekki. 

Bannað er að flytja kindur bundnar í vögnum um bæinn. 

Ákvæði þessarar greinar ná einnig til geitfjár. 

  

  

G 

Á „almannafæri mega hestar ekki ganga lausir, og lausa hesta má ekki reka um 

götur bæjarins, nema útflutningshross til skipa og iunanbæjarbesta, sem fluttir eru úr haga 

og i. Fælnir og slægir hestar mega aldrei ganga lausir. Hesta, sem leika sjer eða fara á 

hlaupum um göturnar, skal handsama.  Hesta, sem ráfa umhirðulausir um götur bæjarins, 

skal lögreglan hýsa og fóðra. 

Um kostnað fer eins og segir í 57. grein. 

59. er )ð. gr. 

Á. götum bæjarins mega ríðandi menn eigi teyma meira en tvo hesta við hlið sjer. 

Eigi má heldur teyma meira en einn hest samhliða vagni eða bjólum, nje fleiri en tvo lausa 

hesta samhliða. 

60. gr. 
oa 

Nautgripir, sem færðir eru til bæjarins, skulu ávalt leiddir í bandi nægilega 

traustu, og skulu nægir gæslumenn fylgja hverjum nautgrip. Það er með öllu bannað að 

binda nautgrip í tagl á hesti.
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61, gr 48 

. . ; . i am mye ; Sa ajátp. ÍÐ. april 
Um hrossarekstra og sauðfjárrekslra, sem koma til bæjarins til útflutnings eða slátr- 

unar, gerir lögreglustjóri bær fyrirskipanir, sem nauðsynlegar þykja til að afstýra farartálma 
> & g w sw 2 d Ee d fj 

eða hættu fyrir vegfarendur 

  

Vil. KAFLI, 

Um hunda 

62, gr. 

Skyldur er hver hundeigandi að hafa helsi á hundum sínum með áletruðu Rvík og 

tölu. Bæjarsjédur útvegar merkisspjöldin, en lögreglustjóri afhendir þau eigendum hundanna, 

gegn greiðslu andvirðis þeirra, sem rennur í bæjarsjóð. 

Hver hundur, sem ekki ber slíkt helsi eða fylgir utanbæjarmanni, er rjettdræpur, 

ef eigandi hirðir hann ekki og greiðir áfallinn kostnað innan þriggja daga eftir að hundurinn 

hefir verið auglýstur. Rjettdræpir ern einnig þeir hundar, sem raska svefnfriði manna með 

gelti og spangðli á næturþeli og skulu eigendur þeirra sæta sektum samkvæmt 95. gr. 

sn x 4 . 
Grimma hunda og hunda, sem hafa þann vana að ónáða menn og hræða með glepsi, 

urri eða gelti, eða sem eru óvenjulega stórir, ber eigeadum að binda eða myla forsvaranlega,    

að. viðlagri sekt samkvæmt 95. gr. 

Enginn má 

  

ga hundi á mann nje láta farast fyrir að aftra hundi sínum, þegar 

hann verður var við að hann ræðst á menn. Hver sem brýtur á móti þessu skal sæta 

sektum þó ekkert tjón kafi hlotist af. Það er og. bannað að egna hurda eða siga þeim 

saman á almannafæri. 

Blóðhunda, eða aðra grimma hunda, má ekki nota til Vörslu, hvorki utan 

húss nje innan. 

Skylt er lögreglustjórninni að hala sjerstakt eftirlit með því, að hundaeigendur komi 

hundum sínum til lækninga á hausti hverju samkvæmt því, sem mælt er fyrir Í reglugjörð 

bæjarins um lækning hunda af bandormum
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48 VILL. KAFLI. 
19, apríl 

Um friðun almenningseigna o. Í. 

67. gr. 

Mannvirki og hluti, hverju nafni sem nefnast, er ætlaðir eru til almenningsnota eða 

til prýðis á almannafæri, svo sem minnisvarða, vatnsból, brunahana, brunaboða, síma, raf- 

leiðslutæki, götuljósker, nafnspjöld og töluspjöld á götum og húsum, bakki, girðingar og annað 

þessháttar má enginn skemma eða færa úr stað, eigi heldur áta eða saurga, rita, rispa, tjarga, 

mála eða teikna á þá. Þetta á einnig við um þann hluta af húsum, múr. og trjegirðingum, 
sem liggur að almannafæri. 

Bátaumferð um tjörnina er bönnuð, nema í þarfir bæjarins eða lögreglunnar. Eng- 

inn má raska friði fugla, sem eru á tjörninni eða við hana, eða á þeim stöðum, sem bæjar- 

stjórn síðar kann að tiltaka. 

68. gr. 

Enginn má skemma girðingar, sem eru við almannafæri, nje setjast á þær eða klifra 
yfir eða upp um þær. 

Enginn má skemma eða troða ræktaða bletti, grasreiti eða trjágarða, hvort sem 

eru girtir eða ógirtir. 

69. gr. 

Í kirkjugarðinum mega engir leikir eða önnur ótilhlýðileg hegðun eiga sjer stað. Trje 

eða jurtir, sem gróðursettar eru á grafreitum eða leiðum, má enginn rífa upp eða færa burtu, 

nje spilla eða saurga grafreitina á nokkurn hátt. Enginn má hafa með sjer hund íun í 

kirkjugarðinn. Skepnum má eigi beita í kirkjugarðinum. 

Börn yngri en 14 ára mega eigi vera í kirkjugarðiuum, nema þau sjeu í fylgd með 

fullorðnum, sem ber ábyrgð á framferði þeirra. 

IX. KAFLI. 

Um götuspjöld, húsnúmer og uppfestar auglýsingar 

70. gr. 

Bæjarstjórnin ákveður nöfn á götum og lætur festa upp nafnsjöld eða mála nöfnin 
á götuhornin þar sem þurfa þykir. Töluspjöldum, sem bæjarstjórnin hefir látið eða lætur 
festa á hús til að tákna húsaröð, skulu húseigendur halda við á sinn kostnað og endurnýja, 
ef á þarf að halda. 

71. gr. 

Bæjarstjornin åkvedur, hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldunum og öðrum 
stjórnarvöldum, og skal hún á kostnað bæjarsjóðs útvega spjöld í því skyni svo mörg, 
sem þurfa þykir.
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Auglýsingar um sjónleiki, samsångva, sýningar og aðrar skemtanir, sem leyft er að 48 

halda, má festa npp hvar sem er með samþykki hlutaðeigandi húsráðanda. 19. april 

Aðrar auglýsingar má og festa upp með leyfi húsráðanda, þá er lögreglustjóra hafa 

verið sendar þær samkvæmt prentfrelsislögunum. 

12, gr. 

Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður þegar þær hafa fullnægt 

tilgangi sínum. 
Löglega uppfestar auglýsingar má enginn rífa niður, saurga eða gjöra ólæsilegar 

á annan hátt. 

X, KAFLI. 

Um veitingahús, skemtistaði og almennar skemtanir. 

73. gr. 

Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala, matar og óáfengra drykkja, 

eða gististaðir fyrir almenning, skulu háðir sjerstöku eftirliti lögreglustjórnarinnar og skal lög- 

reglunni heimill umgangur um húsakynni þau, sem notuð eru í sambandi við veitingarnar. 

Á öllum gistihúsum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

74. går 

A almennum veitingastöðum eða samkomustöðum má enginn gerast sekur í ofsalegu 

atferli eða hávaða, svo að aðrir gestir, húsbóndi eðu heimilisfólk eða nágrannar hafi ónæði af. 

Þar má heldur eigi sýna af sjer ósæmilega eða hneykslanlega hegðun eða hafa áhættuspil um 

hönd. Eigi er heimilt að láta drukknum manni í tje neins konar veitingar umfram lífsnauð- 

synjar á almennum veitinga- eða samkomustað. 

Hverjum þeim, sem hefir á hendi veitingasölu, matar og óáfeugra drykkja, eða selur 

gistingar, er skylt að gera það sem í hans valdi stendur til að afstýra því, að neitt það farl 

fram í veitingastofu hans eða gistihúsl, sem er á móti góðri reglu og velsæmi. 

15. gr. 

Allir veitingastaðir skulu vera lokaðar frá kl. 11!/, að kvöldi til kl. 6 að morgni og 

allir gestir, sem eigi hafa náttstað, skulu hafa farið út eigi síðar en l/, stundu eftir að lokað 

er. Þó ma selja ferðamönnum greiða á hvaða tíma sem er, og heimilt skal fjelögum að halda 

samkvæmi, dansleiki eða aðrar skemtanir fram yfir lokunartíma, ef eigi taka þátt í því aðrir 

en fjelagsmenn og gestir þeirra. Ennfremur mega brúðkaup og önnur boð standa fram yfir 

hinn tiltekna tíma. 

76. gr. 

Enginn má halda sjónleiki fyrir borgun nema hann fái til þess leyfi lögreglustjóra, 

er ákveður í samráði við borgarstjóra, hve mikið skuli greiða í bæjarsjóð fyrir hverja sýningu. 

Leyfi lögreglustjóra þarf einnig til að halda sjónleiki borgunarlaust eða í velgerðarskyni eða
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48 
19. april 

100 

til að styrkja fyrirtæki í almennings þarfir, en fyrir slíka sjónleiki skal ekkert gjald greiða í 

bæjarsjóð. Iþróttasýningar, myndasýningar, töl 

sem sjónleikir. 

  
   isýningar oo. s, frv. eru sömu reglum háðar 

by 
di. 

Föst kvikmyndaleikhús má ekki starfrækja í bænum nema með leyfi lögreglustjóra 
og bæjarstjórnar og með þeim skilyrðum að því er 

tekur. Ákveður bæjarstjórnin hve mikið gjald skuli 

  

útbúnað og loft: ými snertir, sem hún til. 

greiða í bæjarsjóð fyrir leyfið annaðhvort 
árlega eða fyrir hverja sýningu. Lögreglustjóri getur einn veitt leyfi til að halda eina og eina 

, 
kvikmyndasýningu í senn og ákveður þá í samráði við borgarstjóra gjald í bæjarsjóð. 

  

78. gr. 

Enginn má fyrir borgun halda opinbera samsöngva eða aðrar söngskemtanir nje 
heldur dansleiki, án leyfis lögreglastjóra, er í samráði við borgarstjóra ákveður hvert gjald 
skuli greiða í bæjarsjóð. Án leyfis lögreglustjóra má og ekki kveikja skotelda eða ganga 
með logandi blys. 

   

Áuk gjalds þess í bæjarsjóð, fyrir skemtauir, sem getur í 76. 77 og 78 gr. skal greiða 
skemtanaskatt, sem ákveðinn kann að verða með reglugjörð samkvæmt lögum 22. nóv. 1918 

um skemtanaskatt. 

  

Hver sá, sem samkvæmt framanskrái ir fengið leyfi til að halda sjónleik, dans- 

  

leik, samsöng eða einhverja þá skemtun eða sýaingn, sem talin er hjer að framan, er skyldur 
að sjá um að ekkert það fari fram, sem brýtur í bág við reglu eða velsæmi. Ef brestur 
verður á þessu er lögreglunni heimilt að slíta samkomunni og skipa áhorfendum og öðrum, 

sem við eru staddir, að fara í burtu. Lögréglustjóri getur og fyrirskipað skoðun á kvikmynd- 

um og bannað sýningu á myndum, sem hann telur skaðlegar eða siðspillandi. 

80. gr. 

Húseigendur og húsráðendur geta bannað, að sá, er leyfi hefir fengið til að halda 

skemtanir samkvæmt 76.—-78. gr., noti það á þeirri lóð, Sömuleiðis er sjerhverjum, sem hefir 

sjúkling á heimili sínu, eða ef aðrar gildar ástæður eru fyrir hendi, heimilt að krefjast þess, 

að engar almennar skemtanir, sem háreisti er að, sjeu hafðar svo nærri húsi hans að hætta 
eða tjón geti af því hlotist. 

Við hvert veitingahús eða almennt samkomuhús skal eigandinn láta gera náðhús og 
salerni, sem gestum er heimill aðgangur að. S 

sje ávalt haldið vel hreinu, 

  

ingamaður eða húseigandi sjá um að því



    

|. KAFL 

Um alment hreinlæti og þrifnað o. s. frv 

A almannafæri má enginn rusli eða öðrum óhreinindum. Eigi má 

heldur fleygja neinu slíku í tjórnina »å eigi kasta neinn því, er stíflað getur 

vatngrásina.. 

si a í fjöruna nje út af bryggj- 

ftir neitt það, er valdið getur óþrifnaði 

       Sorpi, slori, ösku eða öðrun 

  

um eða bólvirkjum og eigi má held 

eða óheilnæmi. 

   

  

Hey, þang, mó. mold eða | hrynur niður við flutning um 

  

almannafæri, skal sá. er flutningnum ræ hreinsa upp samdægurs, 

Aburður og annað slíkt, sem ób 'gur af, má að nm götur bæjarins    í lokuðum vögnum vel þjettum. Má eigi fylla þeim meðan á flutn- 

ingnum stendur 

A húshliðar 

festa á annan hátt 

eða 

  

   

  

afæri, má eigi hengja eða 

óþrifnaður er að, eða óþefur. Eigi 

  

má heldur hafa fisktrönur við unafæri,  Lifrarbrædslu eða aðra vinnu, sem óþrifnaði 

isnefndin ákveður. 

  

veldur eða óhollustu, má eigi ka 

  

    Á. tún, sem liggja að almannafæri, má era nokkurn þann áburð, sem megnan 
óþef leggur af. 

Sorphauga, áburðarhauga, salerni 

  

líkt má eigi hafa í nánd við 

  

almannafæri, nema í steinlímdum gryfjun 

samþykki til þess. 
n, enda veiti heilbrigðisnefnd 

     

  

Skylt er húseiganda eða l: í nm dið sje hreinum portum 
og annari óbygðri lóð í kringum hús hans, e bygðri lóð, þar á meðal rústum, sem 
liggja að götu. 

Enginn má fleygja sorpi ås] inindum inn á lóð annars manns eða 

  

orsaka að slíkt berist inn á lóðina. 

  

sm slíkt skal sæ ag um slikt skal sæta sektum og 
oG 

flytja óhreinindin tafarlaust burtu á sinn kostnað og go 

  

ráðstafanir til aftra því að óhrein- 
indin berist af lóð hans á lóð annars 

1919 

48 

19. april
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89, ør 

Þar sem holræsi er komið í götu, skal húseiganda skylt að leggja holræsi frá húsi 

sínu út Í götnræsið og skal leiða alt skolp frá því út í göturæsið. Húseigandi skal sjá um 

hreinsun á ræsum þeim, er ganga frá húsinu út í göturæsið eða rennum þeim er liggja kunna 

út Í göturennur og sjá um að afrensli í þeim stíflist ekki. 

90. gr. 

Götur bæjarins og göturæsin skal hreinsa á bæjarins kostnað svo oft sem heil- 

brigðisnefnd þykir þurfa. 

XIL KAFLI. 

Um staðgildi samþyktarinnar, hegningarákvæði, kostnað o. fl. 

91. gr. 

Samþykt þessi gildir fyrir alt lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, en skal, nema hitt sje 

beint tekið fram, því að eins beitt utan verslunarlóðatinnar að það þyki við eiga, eða því 

verði við komið. 

92. gr. 

Með mál, sem rísa út af brotum á samþykt þessari, skal farið með sem al- 

menn lögreglumál. 

93. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum alt að 100 krónum. ef ekki liggur við 

þyngri hegning að lögum. Ef kenna má yfirsjón, er barn yngra en 15 ára drýgir, skorti á 

hæfilegri umsjón foreldra eða annara, sem barninu ganga Í foreldra stað, þá skal refsa þeim 

fyrir yfirsjónina, en ekki barninu. 

94, gr. 8 

Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans, samkvæmt samþyktinni, má lög- 

reglustjóri láta framkvæma það, eða sera nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra, að vanræksla 

valdi tjóni. Kostnað við þetta og kostnað sem leiðir af þeim ráðstöfunum, sem lögregluatjór- 

inn gerir til að hindra brot gegn samþyktinni, greiðir bæjarsjóður, en skyldur er hinn seki að 

endurgreiða kostnaðinn að fullu. 

95. gr. 

Allan kostnað. sem leiðir af framkvæmd á samþykt þessari. og eigi verður krafist af 

einstökum mönnum, greiðir bæjarsjóður.
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96. gr. 48 

Með samþykt þessari er úr gildi numin lögreglusamþykt fyrir Reykjavík 15. név, 19. april 
1890 með breytingum 21. maí 1895, viðauka 26. nóv. 1898, viðauka 31. des. 1900, og breyt- 
ingum 5. maí 1906 og 23. maí 1912, og viðbót 21. sept. 1914, svo og öll önnur ákvæði, sem 
kunna að koma í bága við samþykt þessa. 

Samþykt þessi öðlast gildi 1. maí 1919. 

Þetta birtist hjormeð til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í dómsmáladeild stjórnarráðsins, 19 apríl 1919. 

Jón Magnússon. 
Björn Þórðarson, 

settur. 

Breyting a 
28, april 

å reglugjård fyrir Borgarfjardarsyslu um hreinsun hunda 

af bandormum frá 1. ág. 1910. 

Byrjun 2. greinar orðist þannig: 

Alla hunda í sýslunni, tveggja mánaða og eldri, skal hreinsa af bandormum 20.—-30. 
nóvembermánaðar ár hvert, eftir leiðarvísi. 

2. gr. 

Fyrri hluti 8. greinar orðist þannig: 

Fyrir sjerhvern hund, er hreinsunarmaður hreinsar samkvæmt reglugjörð þessari, fær 
hann í hvert sinn 70 aura þóknun. 

Þannig samþykt á aðalfundi sýslunefndar Borgarfjarðarsýslu 7.—10, þ. m. 

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 28. apríl 1919. 

G Björnsson.



30. april    Hjermed augly: ad gi 

un landsins frå 3, október 1918, er í gildi þa ) til öðruvísi verður ákveðið. 

öl 
1. mai 

  

ar og bóluskoðanir    um breyting á r 

  

Fyrri málsgrein 

  

   il lyfjabådarianar i Reykjavik á þessa leið: 

komanda sumri, og beiðist jeg þess, að 
Hjeraðslæknir sk þv 

„Í hjeraði mínu á að 

  

sem á að fara frá Reykjavík „ . 

  

mjer verði sent bóluefni með póst 

d. mán. . 2. 19. 6 

17. gr. ordist 

  

   

  

a) að bóluefnið hefir ekki tilætlaða verkun, 

eru, eða — b) að börn verða alvar- 

Ef að hjera    

  

svo að bólan kemur e 

lega veik eftir 

  

gjöra landlækni aðvart um það sím- 

  

    leiðis og nefna nr. á 

  

Reglugjörð þessi öl 

  

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, er hlut eiga að máli. 

  

I dóms- og kirkji stjórnarráðsins, Í. maí 1919. 

  

Björn Þórðarson, 
settar.
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Samþykt 
um kynbætur nautgripa í Skagafjarðarsýslu. 

Sýslunefndin í Skagafjarðarsýslu hefir, samkvæmt lögum nr. 20, 20. október 1905, 
gert eftirfarandi 

samþykt 
um kynbætur nautgripa í Skagafjarðarsýslu. 

1. gr. 

Í Skagafjarðarsýslu skal skylt að geyma alla griðunga 5 mánaða og eldri annaðhvort 
í gripheldri girðinu, öruggu hliðarhafti, tjóðri, við innigjöf eða á annan hátt, sem talinn 
er jafatryggur. 

2. gr. 

Nú vanrækir einhver geymslu á griðungi samkvæmt framanskráðu og griðungur 
finst í annars manns landi og er ábúanda þá heimilt að aftra því, að hann geri skaða t. d. 
með því að hýsa hann, tjóðra eða hindra á annan hátt. Skal eigandi skyldur að borga allan 
kostnað, sem af því leiðir, enda sje eiganda gert aðvart um hindrun hans innan tveggja 

sólarhringa. 

3, gr. 

Nú hefir gridungur sloppid dr geymslu og gert skaða á kúm áður en það varð hindrað g 8 sey 88 
samkvæmt 2. gr. og er þá eigandi skyldur að bæta þann skaða að fullu. 

Sleppi griðungur úr girðingu, er stendur undir stjórn og umsjón nautgriparæktar- 
fjelags eða hreppsnefndar skal nautgriparæktarfjelagið cða hreppssjóður greiða, skaða hann, sem Jelag pl sn Jelag PPSs8) 8 , 
af því hlýst. 

Ákvæði þessarar greinar gilda um alla griðuuga, sem hittast óhindraðir á sambyktar- 8 g g ga, 

svæðinu, eins þótt eigandi sje búsettur utan samþyktarsvæðisins. 

4. gr. 

Kostnað og skaðabætur samkvæmt 2. og 3. gr. skal greiða eftir mati 3 manna, er 
sýslumaður útnefnir í hvert skifti og er þeirra úrskurður bindandi fyrir málsaðilja og skal 
hann birtur tafarlaust. 

Kostnað við matsgerð og skaðabætur falla í gjalddaga 10 dögum eftir að úr- 
skurður er birtur. 

Enginn á samþyktarsvæðinu má nota önnur naut til undaneldis en þau, sem valin 
eru til þess að nautgrlparræktunarfjelaginu á staðnum, eða þar sem ekkert slíkt fjelag er til, 
af hlutaðeigandi hreppsnefnd. Skal nautgriparæktarfjelögum eða hreppsnefndum skylt að sjá 
um, að ávalt sjeu til hæfilega margir griðungar til undaneldis og að þeir sjeu geymdir á hent- 
ugum stöðum og einnig hafa vald til þesa að ákveða bolatolla, 

1919 

52 
1. mai
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6. gr. 

Griðungar, sem valdir eru til undaneldis skulu vera hraustir og þroskamiklir og eigi 

yngri en 1!/, árs; ætíð skulu þeir valdir af því besta kyni, sem kostur er á. Sömu einkenni 

skulu og þær kýr hafa, sem undaneldisnaut eru valin undan. Nautsmæður skulu valdar 

á aldrinum 4— 12 ára. 

Fóður og hirðing kúa og nauta, sem ætluð eru til undaneldis skal vanda sem best. 

Leita skulu stjórnir nautgriparæktarfjelaga álits eftirlitsmanns síns um val undan- 

eldisnauta. 

Nú á einhver griðung, sem að áliti hreppsnefndar eða stjórnar nautgriparæktarfjelags, 

er vel hæfur til undaneldis og er þá eiganda þess óheimilt að farga slíku nauti, nema hann 

áður hafi gefið hreppsnefnd eða stjórn nautgriparæktarfjelags kost á að kaupa það. 

7. gr. 

Hreppsnefndir á samþyktarsvæðinu hafa eftirlit með því, að fyrirmælum samþyktar 

þessarar sje hlýtt. Sje kosin sjerstök kynbótanefnd skal hún annast eftirlitið; sömuleiðis geta 

hreppsnefndir falið eftirlitið nautgriparæktarfjelögum, ef til eru. Kostnað þann, sem af því 

leiðir greiða hlutaðeigandi nautgriparæktarfjelög, þar sem þau eru til, annars greiðist kostn- 
aðurinn úr hreppsjóði. 

8 8, gr. 

Þeir sem hafa framkvæmdir samþyktar þessarar á hendi skulu árlega semja skýrslu 

um starfsemi sína. Skal sú skýrsla semjast um áramót og sendast til oddvita sýslunefndar 

fyrir lok janúarmánaðar ár hvert. Birtir hann síðan skýrslu þessa árlega á sýslufundi. Skal 

oddviti annast geymslu nefndra skýrslna og skal þeim haldið sjerstökum í skjalasafni sýslunnar. 

Verði stofnað eitt sameiginlegt nautgriparæktarfjelag fyrir alla sýsluna skulu skýrslur 

þessar afhendast því til eignar, enda skulu þá slíkar ársskýrslur sendast eftir það til stjórnar 

þess fjelags. 

9. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum 6-—-50 kr., er renna í sveitarsjóð þess 
hrepps, þar sem brotið er framið. 

10. gr. 

Með brot gegn samþykt þessari skal fara sem almenn lögreglumál. 

Samþykt þessi er hjermeð staðfest til að öðlast gildi 1. júní 1919 og birt til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli, 

Í stjórnarráði Íslands, 1. maí 1919. 

Sigurður Jónsson. 
  

Oddur Hermannsson.
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Reglugjörð 
um breyting á viðauka við fjallskilareglugjörð fyrir Skaga- 

fjarðarsýslu frá 1. maí 1918. 

Fyrirsögn XV. kafla í fjallskilareglugjörðinni breytist og hljóði þannig: 

ÞUm rekstur og eftirlit sölu- og slátrunarfjenaðar.{ 

Aftan við 68. gr. reglugjörðarinnar komi: 

Eftirlit skal hafa með sölu sauðfjár og hrossa eins og hjer segir: Þegar sauðfja er 

keypt á mörkuðum, skulu hreppsnefndir í þeim hreppum, þar sem markaðir eru haldnir, sjá 

um að gætinn og markglöggur maður fylgi markaðshöldurum 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 sauðfje, 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 þær svo fljótt sem 

unt er til hreppstjóra í þeim hreppi, 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 elgnar- 

rjett, skal fara með það eins og áður er fyrirmælt 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 skoða. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Skagafjarðarsýslu hefir samið og samþykt sam- 

kvæmt 71. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 14, 22. mars 1890, staðfestist hjermeð til 

að öðlast gildi 1. júní 1919. 

Í stjórnarráði Íslands, 3. maí 1919. 

Sigurður Jónsson, 

Oddur Hermannsson. 

1919 

53 
3, mai
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fj Reglugjörð 
um breyting á reglugjörð um eyðing refa og fjallskil í Dala- 

sýslu, 6. ágúst 1912. 

Við 18. gr. Í stað orðanna: „greiða með o aurum4, komi: ygreida 1 alin fyrir 

hverjar 10 kindur€ og að niðurlagi greinarinnar: ypef eigi næst á annan 

hátta, falli burt- 

Við 49, gr. Í stað orðanna: yl kr. og 50 aur.«, komi: y3 álnir á landsvísu4. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Dalasýslu hefir samið og samþykt samkvæmt 71. 

gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 14, 22. mars 1890 og lög nr. 36, 24. nóvember 1893, 

staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. júní 1919. 

Í stjórnarráði Íslands, 3. maí 1919. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

1 Auglýsing, 
Í sambandi við auglýsingu frá 30. f. m. auglýsist hjermeð, að þeir, sem æskja að 

flytja íslenskar afurðir, sem framleidddar eru á yfirstandandi ári, til útlanda, verða fyrst um 

sinn, þangað til öðru vísi verður ákveðið, að sækja um leyfi til útflutnings til stjórnarráðsins. 

Þess skal jafnframt getið, að vænta má, að útflutningsleyfi verði þegar veitt á öllum íslensk- 

um afurðum, að undanskildum hestum, meðalalýsi og hrognum. 

Í stjórnarráði Íslands, 12. maí 1919. 

Sigurður Jónsson. 

Öddur Hermannsson.
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Sampykt mg 
um síldveiði með herpinót á fjörðum inn úr Húnaflóa. 

1. gr. 

Innan beinna lína, er hugsast dregnar frá Drangaskörðum í Ljetthöfða, þaðan 

Skriflusker og frá Skrifluskeri í Veturmáfasker, er öllum óheimil síldarveiði, með herpinót, á 

hvaða tíma árs sem er. 

2. gr. 

Hreppstjórunum í þeim hreppum, sem liggja að samþyktarsvæðinu, er sjerstaklega 

falin umsjón með að samþykt þessari sje hlýtt, og skulu þeir fá endurgjald fyrir útlagðan 

kostnað, vinnutap, bátsleigu og annað, er af eftirliti þessu kann að leiða, eftir reikningi úr- 

skurðuðum af oddvita sýslunefndar, ef ágreiningur verður. Kostnaður þessi greiðist úr sveitar- 

sjóði þess hrepps, er hlutaðeigandi hreppstjóri á heimili í. 

3. gr. 

?rot gegn samþykt þessari varða sektum alt að 500 kr., og skal helmingur þeirra 

falla til uppljóstrarmanns, en hinn helmingur í sveitarsjóð þess hrepps, er liggur að því svæði PP , 5 I Ð 

er brot er framið á. Sje uppljóstrarmaður fenginn til eftirlits gegn sjerstakri borgun sam- 

samkvæmt 2. gr., skulu allar sektirnar falla í sveitarsjóð þess hrepps, er eftirlitið kostar. 

4. gr. 

Með brot gegn samþykt þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

Samþykt þessi, sem samin er og samþykt samkvæmt lögum nr. 85, 14. nóvember 

1917, staðfestist hjermeð til að öðlast þegar gildi. 

Í stjórnarráði Íslands, 13. maí 1919. 

Sigurður Jónsson, 

Oddur Hermannsson.
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Sampykt 
um medferd hænsna i kauptuninu Vik i Myrdal i Vestur- 

Skattafellssyslu. 

1. gr. 

Á tímabilinu frá 1. maí til 10. september mega hænsni ekki ganga óhindruð eða 
gæslulaus í Víkur-kauptúni, svo að þau geti farið í matjurtagarða, tún eða afgirtar lóðir, sem 
ræktaðar eru sem tún eða gróðrarstöðvar, og skulu því eigendur þeirra og aðrir þeir, er 
hænsn hafa, skyldir til að hafa þau í vel heldum girðingum, eða annari öruggri vörslu 
þenna tíma árs. 

2. gr. 

Brot gegn ákvæðum fyrstu greinar varða sektum, frá 2—925 krónum, ar renna í 
sveitarsjóð Hvammshrepps. Auk þess greiði sá, er brotlegur hefir orðið, skaðabætur fyrir 
skemdir, er hænsn hafa valdið, eftir mati tveggja óvilhallra manna, er lögreglustjóri útnefnir. 

2 
v. gr. 

Mål, sem rísa út af brotnm å sambykt þessari, skal farið með sem almenn 
lögreglumál. 

4. gr. 

Samþykt þessi öðlast gildi 14, maí 1919. 

Samþykt þessi, sem samin er og samþykt samkvæmt lögum nr. 18, 20. október 
1905, staðfestist hjermeð. 

Í dómsmáladeild stjórnarráðsins, 13. maí 1919 

Sigurður Jónsson. 
Björn Þórðarson 

settur.
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Samþykt 
um síldarveiði með herpinótum á fjörðum inn úr Húnaflóa. 

l. gr, 

Innan beinnar línu, er hugsast dregin frá Bjarnarnesstöngum í Hnappasker í Hrúta- 
firði, er öllum óheimil síldarveiði með herpinót á hvaða tíma sem er. 

2. gr. 

Hreppstjórunum í þeim hreppum, sem liggja að samþyktarsvæðinu er sjerstaklega 
falin umsjón með, að samþykt þessari sje hlýtt, og skulu þeir fá endurgjald fyrir útlagðan 
kostnað, vinnutap, bátsleigu og annað, er af eftirliti þessu kann að leiða, eftir reikningi úr- 
skurðuðum af oddvita sýslunefndar, ef ágreiningur verður. Kostnaður þessi greiðist úr sveit- 
arsjóði þess hrepps, er hlutaðeigandi hreppstjóri á heima í. 

3. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum alt að 600 kr., og skal helmingur þeirra 
falla til uppljóstarmanns, en helmingur í sveitarsjóð, þar sem uppljóstarmaður dvelur, er 
hann verður áskynja um brotið. Sje uppljóstarmaður fengiun til eftirlits gegn sjerstakri borgun 
samkvæmt 2. gr, skulu allar sektirnar falla í sveitarsjóð þess hrepps, er eftirlitið kostar. 

4. gr. 

Með brot gegn samþykt þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

Samþykt þessi, sem samin er og samþykt samkvæmt lögum nr. 85, 14, nóvember 
1917, staðfestist hjermeð til að öðlast þegar gildi. 

Í stjórnarráði Islands, 13. maí 1919. 

Sigurður Jónsson, 

Oddur Hermannssvn. 

1919 

58 
13. mai
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Fed Åuglysing 
I framhaldi af auglýsingu frá 12. þ. m., auglýsist hjermeð, að þess má vænta, ad 

útflutningsleyfi verði einnig veitt á meðalalýsi. 

I stjórnarráði Íslands, 16. maí 1919. 

Sigurður Jónsson. 
Oddur Hermannsson. 

é0 Reglugjörð A eglugjör 
um breyting á hafnarreglugjörð fyrir Isafjarðarkaupstað 

frá 20. júlí 1917. 

Við I kafla, 1. málsgr. iml. 

Í stað »15« komi 20, 

Reglugjörð þessi staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. júní 1919. 

Í stjórnarráði Íslands, 19. maí 1919. 

Sigurður Jónsson. 
Oddur Hermannsson, 

há Reglugjörð 
um breyting á fjárskilareglugjörð 22. júlí 1916 fyrir hreppana 

milli Þjórsár og Hvítár (Ölfusár) í Árnessýslu. 

Aftan við 47. gr. bætist: 
Á fjallskilafundum ár hvert skal kjósa 2 dilkstjóra fyrir hvert dilkfjelag. 

Dilkstjórar þessir hala á hendi nákvæmt eftirlit með allri fjársölu og viðskiftum 

manna Í rjettunum,
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Öllum beim, sérii versla méd saudfje i rjettum å einhvern hått er skylt ad gera það 61 

undir eftirliti hlutaðeigandi dilkstjóra. 20. mai 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Årnessyslu hefir samid og sambykt samkvæmt 71. 

gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 14, 22. mars 1890, staðfestist hjermeð til að öðlast 

gildi 1. september 1919. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 20. maí 1919. 

Sigurdur dånsson. 
Oddur Hermannsson, 

62 

Keglugjörð Hó 
um breyting á reglugjörð fyrir Árnessýslu um fjallskil, rjettahöld, 

grenjaleitir o. fl vestan Hvitár og Öltusár 6. ágúst 1909. 

1. Í stað 18. gr. komi uy grein svohljóðandi: 

Allir fjáreigendur í hreppunum eru skyldir að reka allan fjenað sinn til afrjettar á 

sumrum nema nautgripi, tamin hross og fráfærðar ær. Þó er mönuum heimilt að hafa annan 

fjenað heima, ef þeir hafa sauðhelda girðingu fyrir hann á sínu landi. Hreppsnefnd getur 

veitt einstökum mönnum undanþágu frá þessari rekstrarskyldu. 

2. 18. gr. breytist þannig: 

Í stað orðanna: Í Grímsness- og Laugardalshreppum, þriðjudaginn“ — komi: Af- 

rjettarfje Grímsness og Laugardalshrepps skal rjetta á Þaugarvatnsvöllum þriðjudaginn í 22. 

viku sumars, og Grímsnessfje í Klausturhólarjett miðvikudaginn í sömu viku; $rjetta skalg. 

3. öl. gr. breytist þannig: 

Á eftir orðinu: ypÞingvallag, komi: Laugadals — Grímsness — og. Orðin: $En úr 

Grímsness — í bygð< falli burtu. 

4, Í stað 45. gr. komi ný grein svohljóðandi: 

„Brot móti reglugjörð þessari varða sektum 10—200 kr.  Uppljóstrarmenn eiga 

heimtingu á !/, sektar, en hinn hlutinn rennur í sveitarsjóð eða fjallskilasjóð þess hrepps, sem 

brotið er framið í. Ef brotið er framið í afrjetti skal líta svo á sem það sje í þeirri sveit, 

sem næst liggur þeim afrjetti. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Árvessýslu hefir samið og samþykt, samkvæmt 71, 

gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr, lög nr. 14, 22. mars 1890, staðfestist hjermeð til að öðlast 

gildi 1. september 1919. 

Atvinnu- og samgöngumáladðeild stjórnarráðsins 20. mai 1919. 

Sigurður cónsson. 
Oddur Hermannsson,
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63 
22. mai Keglugjörð 

um notkun og meðferð rafmagns við rafveitu Suðurfjarðahröpps 

í Bíldndal. 

1. gr. 

Rafveltan í Bíldudal selur öllum rafmagn iunan þess svæðis, sem leiðslukerfi hennar 

nær yfir, að svo miklu leyti sem orka stöðvarinnar nægir, samkvæmt eftirfylgjandi skilmálum. 

2. gr. 

Rafmagnsvjelinni sje haldið í gangi alt árið ekki skemur en frá kl. 5 til kl. 23 frá 
1. maí til 15. ágúst og frá kl. 6 til kl. 24 frá 15. ágúst til 1. maí. Breyting á þessu ákvæði 
getur hreppsnefndin gert, eftir tillögu rafveitunefndar, þó skal vjelin ekki vera skemur í 
gangi en 18 stundir hvern sólarhring. 

Á þeim tíma, sem vjelarnar eiga að vera í gangi, má að eins stöðva þær eða taka 
af strauminn, að brýna nauðsyn beri til, sökum aðgjörða eða annarara tálmana, er ekki verð- 
ur hjá komist og skal þá jafnan aftur hleypa straumnum á þræðina svo fljótt sem unt er. 

Breytingar, aðgjörðir og viðtengingar á nýjum línum, skulu að svo miklu leyti sem 
unt er, framkvæmdar þannig að ekki valdi truflun á góðum rekstri rafveitunnar. Komi það. 
fyrir að rafvjelin sje stöðvuð sökum aðgjörða eða af öðrum ástæðum, sem ekki verður hjá 
komist, lengur en 2 sólarhringa í senn, á tímabilinu frá !/.. til /,, skal draga frá 1/65: af 
årgjaldi fyrir hvern sålarhring, sem framyfir er, en å timabilinu frå !/… til 31-/, skal draga 
frá "/599: af årgjaldinu hjå peim notendum sem nota rafmagn til annars en ljósa, en ekkert 
hjá öðrum notendum, að öðru leyti ber stöðin gagnvart rafmagnsnotendum enga ábyrgð á 
lokun sem stafar af ófyrirsjáanlegum og óviðráðanlegum atvikum (vis major), en skemdir verða 
bættar svo fljótt sem unt er. 

3. gr. 

Hver sem óskar að fá innleiðslu eða breyting á eldri leiðslu, skal senda formanni 
rafveitunefndar skriflega beiðni um það með nákvæmum upplýsingum um hve mikið rafmagn 
hann vill fá og til hvaða notknnar og öðrum nauðsynlegum upplýsingum; formaður leitar 
álits stöðvarstjóra og leggur síðan umsóknina með athugasemdum sínum fyrir rafveitur:efndina, 
sem ákveður hvort innleiðslan skuli leyfð eða ekki. Formaður rafveitunefndar tilkynnir um- 
sækjanda úrskurð nefndarinnar og skal sú tillaga vera komin til hans ekki seinna en þrem 
vikum eftir að umsóknin kom formanni í hendur. Áður en byrjað er á innleiðslunni skal 
hlutaðeigandi umsækjandi með undirskrift sinni á eitt eintak þessarar reglugjörðar skuldbinda 
sig til þess að uppfylla allar þær kröfur, sem reglugjörðin gjörir til hans. 

Pöntun á rafmagni sje bindandi fyrir að minsta kosti eitt misseri; hafi ekki verið 
sagt upp fyrir Í. júní eða 1. desember, skoðast pöntun gildandi fyrir næsta misseri frá 1, júlí 
og l. janúar að telja. 

Almanaksárið er reikningsár rafveitunnar.,
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á. gr. 

Afálmur leggur rafveitan á sinn kostnað sje ekki lengra en 40 metrar frá aðalálm- á 

um að húsinu og að öryggjum, sje vegalengdin meiri kostar notandi það, sem framyfir er, en 

rafveitan lætur framkvæma verkið; ef sjerstakir örðugleikar eru á leiðslunni getur rafveitan 

krafist endurgjalds á þeim kostnaði, er þeir orsaka, en þó skal hún gera hlutaðeigandi um- 

sækjanda aðvart um það fyrirfram.  Rafveitunefnd ákveður hverjir rafmagnsnotendur skuli 

hafa mæla eða takmarkara og skal rafveitan kosta þá fyrir hæfilega leigu. Þeir notendur, sem 

þess óska, geta fengið takmarkarana eða mælana keypta. Aðalkerfi rafveitunnar má ekki stækka 

nema með samþykki hreppsnefndarinnar. 

5. gr. 

Innanhúsleiðslur, lampa og önnur áhöld, vjelar o. s. frv. skal setja upp á kostnað 

umsækjanda af löggiltum rafleiðslumanni. Enginn nema sá eða þeir, sem hreppsnefndin í sam- 

ráði við rafveitunefnd hefir löggilt til þess, má framkvæma slík verk eða breyta neinu, sem 

rafveitunni tilheyrir innan húss eða utan. 

6. gr. 

Nú hefir verið lokið við innleiðslu eða breyting á eldri innleiðslu eða ný áhöld sett í 

samband við hana og má þá ekki taka innleiðsluna eða áhöldin til af.ota fyr en stöðvarstjóri 

eða löggiltur rafleiðslumaður, annar en sá sem verkið vann, hefir vottað að hún sje full- 

nægjandi. Álitist innleiðslan eða áhöldin ófullnægjandi skal hlutaðeigandi umsækjandi láta 

laga það, er ábótevant er, svo að fullnægjandi sje. 

7. gr. 

Enginn má án leyfis rafveitunefndar taka rafmagn úr rafveitunni, brjóta innsigli 

hennar nje aðhafast nokkuð það, sem valdið geti slysum eða skemdum á rafveitutangum eða 

öðrum rafveitutækjum, sem notuð eru í sambandi við rafveituna. Brjóti nokkur gegn ákvæði 

þessu skal hann greiða fullar skaðabætur og sæta sektum, sje verkið ekki þannig vaxið að 

þyngri hegning liggi við samkvæmt hegningarlögum eða öðrum lögum. 

8. gr. 

Hverjum rafmagnsnotanda ber eftir mætti að sjá um að innleiðsla hans ætíð sje Í 

góðu lagi. Komi ólag á rafveitutæki eða rafveituleiðsluna í húsi, þannig að skemdum (eða 

hættu) geti valdið á eignun, rafveitunnar t. d., bráðni öryggi eða bilun sjáist á einangrun á 

á leiðslunum, þá skal húsráðandi tafarlaust, tjá það rafveitunefndinni. Húsráðandi ber ábyrgð 

á öryggjum innanhúss en rafveitan utanhúss. Þar sem rafmagn er notað til ljósa, skal varast 

að taka í sundur ljóstækin, straumsnerlana, tengihylkin o. s. frv. Þar sem rafmagn er notað 

til suðu eða hitunar, ber að gæta þess að áhöldin sjeu þannig sett að engin eldhætta 

stafi af þeim. 

9. gr. 

„ áafveitunefndinni er heimilt að banna að nota í sambandi við rafveituna lampa og 

áhöld, sem eftir áliti hennar eru talin ótrygg eða til tálmunar góðum rekstri.  Hreppsnefndin 

áskilur rafveitunni einkasölu á rafveitu lömpum og öðrum rafveituáhöldum sem sett verða Í 

samband við rafveituna. 

1919, 

tg
 

19
 

63 
mal
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10. gr. 

Stöðvarstjóri og umboðsmaður rafveitunefndar skulu ætíð hafa frjálsan aðgang alstaðar 

að rafleiðslunni innan húss og utan til að rannsaka hvort alt sje í góðu lagi. 

11. gr. 

Nú vanrækir rafmagnsnotandi skyldur þær sem hann hefir samkvæmt þessari reglu- 

gjörð, skal þá stöðvarstjóra heimilt að slíta sambandinu við hann til bráðabirgða og að fullu 

með samþykki rafveitunefndar, og ber notandi fulla ábyrgð á öllum afleiðingum, sem af vau- 

rækslunni kunna að stafa. 

18. gr. 

Þegar sjerstaklega stendur á, er rafveitunefnd heimilt að veita undanþágu frá ákvæð. 

um þessarar reglugjörðar.  Rísi ágreiningur út af einstökum ákvæðum, sker hreppsnefndin úr, 

en úrskurði hennar má skjóta til stjórnarráðsins. 

13. gr. 

Stjórn rafveitunnar hefir á hendi þriggja manna nefnd (rafveitunefnd), sem htepps- 

nefndin kýs til þriggja áta í senn, gengur einn nefndarmaður síðan úr nefndinni árlega, tvö 

fyrstu árin eftir hlutkesti og er kosið í þeirra stað. Nefndin kýs sjálf mann úr sínum 

flokki og ræður stöðvarstjóra og fjehirði rafveitunnar í samraði við hreppsnefndina. = Stöðvar- 

stjóri á heimting á að sitja fundi nefndarinnar og taka þátt í umræðum, en ekki hefir hann 

atkvæðisrjett, nema hann sje í nefndinni sjálfur. 

Stöðvarstjóra ber að fylgja í öllu fyrirskipunum rafveitunefndar. 

Rafveitunefndin gefur, eftir hver árslok, hreppsnefndinni skýrslu um störf rafveit- 

unnar um leið og ársreikningur er afhentur henni. 

14. gr. 

Hreppsnafndin semur í samráði við rafveitunefnd gjaldskrá fyrir notkun rafmagnsins 

og leitar samþykkis stjórnarráðsins á henni. 

15. gr. 

Reglugjörð þessari svo og gjaldskránni má breyta með samþykki stjórnarráðsins. 

16. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektnm alt að 100 krónum nema þyngri hegning 

liggi við og skal farið með mál út af þeim, sem almenn lögreglumál. *Sektirnar renna í 

sveitarsjóð Suðurfjarðar hrepps. 

teglugjörð þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum ur. 51, 3. nóvember 1915 og birt 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumáladeil 1 stjór narráðsins, 22. maí 1919. 

Sigurður cónsson. 
Oddur Hermannsson.
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Gjaldskrå 
fyrir rafveitu Sudurfjardahrepps. 

1. gr. 

Verð á rafmagni er um árið: 

Fyrir 1 hektowatt . . . . . kr. 45,00 

— 2 — „0... — 75,00 

— 3 — 2212, 95,00 

— 4 — „0... — 115,00 

— 5 — 2084, 7 135,00 

og svo krónur 15,00 fyrir hvert hektowatt úr því. 

Fyrir rafmagn upp að einu hektowatti sje gjaldið hlutfallslega hið sama og fyrir eitt 

hektowatt, en síðan sje gjaldið fyrir hluta úr hektowatti miðað við næsta hektowatt á undan, 

þó þannig, að gjaldið fyrir brot úr hektowatti verði aldrei hærra en næsta hektowatt á eftir. 

*jaldið er reiknað sjer fyrir hvern straumtakmarkara og sjer fyrir hvert hús, en þó 

jafnan sjer fyrir hvern notanda sem hefir eldstó eða pdúk og diskg, bvort sem straumtak- 

markarí er í húsinu eða ekki. 

Þegar rafmasnið er notað eingöngu til ljósa og enginn straumtakmarkari eða mælir 

hafður, er verðið miðað við lampafjölda og ljósmagn hjá hverjum notanda. 

Eitt kertaljós jafngildir einu watti. Verði nokkuð selt eftir mæli, verður gjaldið 

ákveðið með samningi við hvern notanda. 

Rafmagn til ljósa í kirkjunni er selt eftir sjerstökum samningi. Þegar einstakir 

menn eða fjelög fá rafmagn á öðrum tíma en vjelarnar annars eiga að starfa, er verðið auk 

gjalds til stíðvarstjóra kr. 1,50 um klukkustundina og þó minst kr. 3,00, 

Verðlag það sem að ofan er sett, er hreppsnefnd í samráði við rafveitunefnd heimilt 

að hækka eða lækka um alt að 100). 

2. gr. 

Almanaksárið er reikningsár rafveitunnar. 

Rafmagnsgjöldin greiðast tvisvar á ári, hálít árgjald í einu, 15. mars og 15. sept. og 

jafnan fult misserisgjald. 

Hafi gjaldið ekki verið greitt 15 dögum eftir gjalddaga, má slíta sambandi við hlut- 

aðeigandi notanda eftir skriflega tilkynningu til hans eða húseiganda. 

Húseigandi ber ábyrgð á því að gjaldið sje greitt í tæka tíð. 

Taka má gjaldið lögtaki. 

Gjaldskrá þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum nr. öl, 3. nóvember 1915 og birt 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 22. maí 1919. 

Sigurður Jónsson. 
Oddur Hermannsson, 

1919 

22. maí
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65 

26. mai 
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Sampykt 
um mótak o. fi. fyrir Innri-Akraneshrepp. 

1. gr. 

Hver sá, er mó tekur upp á samþyktarsvæðinu, skal gæta þess vandlega að nýta vel 

mólandið, hafa vatnsbakka, þar sem þeirra er þörf, ekki þykkari en þörf frekast krefur og 

ná mónum úr þeim svo sam kostur er. 

2. gr. 

Svo skal ávalt frá mógröfum gengið, að áður en upp er tekið, sje grasrótin rist ofan 

af grafarstæðinu, svo sem venja er til við þaksljettur. Síðan er lokið er móupptektinni skal 

fella eða stinga niður vatnsbakka og jafna öllum ruðning, er ofan á mólaginu hefir verið, til 

í gröfinni svo sljett sje og þekja hana síðan með grasrótinni. Skal slíkum viðskilnaði á mó- 

gröfunum vera að fullu lokið innan þriggja vikna frá því er mór var upptekinn. 

3. gr. 

Veita skal vatni frá mógröfnnum svo sem kostur er og yfir höfuð leggja stund á að 

þurka mólandið og mógrafirnar með þeim frágangi sem á þeim er samkv. annari grein, svo 

það land geti sem fyrst orðið arðberandi sem slægju eða beitiland. 

4. gr. 

Ekki má taka mó upp í bökkum við sjó þar sem það flýtir fyrir afbroti landsins, 

nema jafnframt sje girt fyrir afbrotið. 

ð. gr. 

Allur mór sem upp er tekinn á samþyktarsvæðinu skal vera kominn í hlaða á þurk- 

vellinum fyrir veturnætur ár hvert, sje hann þá ekki heimfluttur. 

6. gr. 

Hreppsnefndin hefir eftirlit með því að samþyktinni sje hlýtt og greiðist kostnaður 

við eftirlitið úr hreppssjóði. 

7. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum frá 5—-50 kr. og renna sektirnar í hreppsjóð. 

8. ør, 

Mál, sem rísa út af brotum á samþykt þessari, skulu rekin sem almenn lögreglumál. 

Samþykt þessi, sem sýslunefnd Borgarfjarðarsýslu hefir samþykt, staðfestist hjermeð 

samkvæmt lögum nr. 23, 22. október 1912 til að öðlast gildi þegar í stað. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 26. maí 1919. 

Sigurður cljónsson. 
Oddur Hermannsson, 
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Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir »Gjafasjéd Sigurdar Sigurdssonar baria 66 

kennara frå Myrarhusum«, utgefin å venjulegan hått ad mandatum af dóms- og kirkjumála- 26. maí. 

ráðherra Íslands 26. maí 1919. Skipulagsskråin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir „Gjafasjóð Sigurðar Sigurðssonar barnakennara 

frá Mýrarhúsum.“ 

Í. gr. 

Sjóður þessi, sem er að upphæð kr. 3396.25, er stofnaður með arfleiðsluskrá barna- 

kennara Sigurðar Sigurðssonar frá Mýrarhúsum í Seltjarnarneshreppi, er andaðist 13. apríl- 

mánaðar 1915, dagsettri 5. júlímánaðar 1897. 

2. gr. 

Stofnfje sjóðsins skal lagt í Aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands, og skal standa þar sem 

óhreifanlegur sjóður, er sje eign barnaskólans á Seltjarnarnesi, og standa undir þriggja manna 

stjórn, sem sje sýslumannsins í Gullbringu- og Kjósarsýslu, dómkirkjuprestsins í Reykjavík og 

hreppsnefndaroddvitans í Seltjarnarneshreppi. 

3. gr. 

Vostum sjóðsins skal varið eins og hjer segir: 

1. a) 10) vaxtanna skal leggja árlega við höfuðstólinn, 

b) 15 krónum, er skifta skal í þrjá jafna hluta, skal varið til verðlauna við hið 

árlega vorpróf barnaskólans í Seltjarnarneshreppi handa þrem börnum, er 

gengið hafa á skólann undanfarinn vetur, sýnt iðni og ástundun við námið, 

hegðað sjer ágætlega og sýnt það við vorprófið, að þau hafa tekið góðum 

framförum um veturinn, 

Stjórnarnefnd skólans og kennarar ákveða hverjum börnum skuli hlotnast 

verðlaun þessi í hvert skifti. 

ll. a) 100 kr. skulu árlega veittar efnilegum unglingi, er verið hefir í barnaskóla 

Seltjarnarneshrepps í 3 ár að minsta kosti, þar af 1 ár í efstu deild skólans, 

sýut iðni og ástundun við nám sitt og hegðað sjer ágætlega, til þess að afla sjer 

frekari mentunar á kennaraskóla, gagnfræðaskóla eða kvennaskóla. Enginn skal 

njóta þessa styrks í meira en 2 ár. Stjórnarnefud sjóðsins úthlutar styrknum. 

Það, sem kann að vera fram yfir 100 kr. af vöxtunum, þegar þeim hefir verið 

ráðstafað eins og fyr segir í skipulagsskrá þessari, skal lagt við höfuð- 

stólinn. 

b) Þegar vextirnir eru orðnir 200 krónur, skal veita tveimur unglingum styrk á 

þann hátt og með þeim skilyrðum, er sagt er í 11. a) hjer að framan, og 

þegar vextirnir eru orðnir 4300 krónur, skal veita þremur unglingum styrk 

til frekari mentunar á sama hátt og með sömu skilyrðum.
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66 c) bvi sem fram yfir er 300 krónur, ráðstafar stjórnarnefnd sjóðsins Í þarfir 

26. mal barnaskóla á Seltjarnarnesi eða barnafræðslu þar, eftir því sem hún telur 

heppilegt vera. 

í. gr. 

Stjórnarnefud sjóðsins gefur árlega sýslunefndinni í Gullbringu- og Kjósarsýslu 
skýrslu um hag sjóðsins. 

Reykjavik, 22. janúar 1919. 

Magnús Jónsson, 
sýslumaður. 

Jóhann Þorkelsson Guðmundur Olafs 

(dómkirkjuprestur). (oddviti). 

67 

wo
 

1
 B E Auglýsing 

um staðfesting stjórnarráðsins á samþykt um breyting 

á lögreglusamþykt fyrir Hafaarfjarðarkaupstað. 

Samkvæmt lögum nr. l, 3. janúar 1890, um lögreglusamþyktir fyrir kaupstaðina, 

er hjermeð staðfest eftirrituð samþykt um breyting á 

lögreglusamþykt fyrir Hafnarfjarðarkaupatað, 
14. desember 1908, er samið hefir bæjarstjórn þessa kaupstaðar : 

ySíðasta málsgrein í. gr. samþyktarinnar falli burtu, en í stað hennar komi ný máls- 

grein svohljóðandi: 

Hneykslanleg hegðun telst það, ef nokkur sést drukkinn á almannafæri, og hver, 

sem verður sekur um það, skal sæta sektum, er ekki séu lægri en 50 kr,« 

Ákvæði þetta öðlast gildi 1. júní 1919. 

Þetta birtist hjermeð til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í dómsmáladeild stjórnarráðsins, 27. maí 1919. 

Sigurður Jónsson. 

Björn Þórðarson 
settur.
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Reikningur 
ylir tekjur og gjöld Kirkjujarðasjóðs árið 1918, 

Tekjur: 
Sjóður frá f. á.: 

a. Bankavaxtabrjöf Lane snar 80200. kr, 215000 00 

b. Iunstæða í Söfnunarsjóði …..seersreeresreserterrersee — 33416 94 

c. Utistandandi í lánum ..c..0000.. 0 sne D14664 öT 

—  223348 79 
-—— kr. 815430 30 

d. Á vöxtum í Landsbankanum 
  

  

Andvirði seldra kirkjujarða ... ...... Þe eus SEE — 75800 00 

Peninga- og verðbrjefaeign frá Miklaholtsprestakalli ........0.0.0.0..0...0.. — 7770 61 

Ágóði af útdregnum bankavaxtabrjefum ene. snara sn — 445 00 

Afborganir af lánum ..........00.. anne eneste res tr — 18976 57 

Vextir: 

a, af lánum 2000. ens sess KE 21874 52 

b. af Söfnunarsjóðsinnstæðu ......0..0.000. 00. nenna — 1580 63 

c. af bankavaxtabrjefum .......00.00000 er enn — 10237 50 

d. af bankainnieign .....0..0.) 200 nr me 892 16 

mn nr kr. 31584 81 

Til jafnaðar móti gjaldlið 8 a. 2..000.000.00 00. 0... enni saran mm 45000 00 
      

| kr, 998007 29 

Gjöld: 

Vextir af andvirði seldra  kirkjujarða tilheyrandi  prestaköllum undir eldri launa: 

  

lögunum „err rese renre ln en senere ek n sense rr ene rss kr. 8344 15 

Keypt bankavaxtabrjef 45.000 á 950) aoedseeenssarn rasan rr uns — 42750 00 

Keyptir vextir af brjefunum — 100 51 

Gjöld sjodsinsG…. ss 0 — 650 00 

Til jafnaðar móti tekjulið ð............00% aidneninnnr ir ene arena arts — 18976 57 

Vextir til Prestlaunasjóðs sr krrerse — 24511 42 

Greitt í verðlaunasjóð vinnuhjúa í Gnúpverjahreppi ......0.0.00.0.0.. 0. — 20 00 

Eign við árslok: 

a, 1. Bankavaxtabrjef f, á. 00. kr. 215 000 

2. Bankavaxtabrjef keypt á árinu — 45 000 

3. Bankav.brj. frá Miklah. prestak. — 7 300 

——— kr. 267 300 00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði „00.00.0000... enn —… 34 997 57 

c. Útistandandi Í lánum 2scsresenrer er erererser nerne — 587 763 00 

d. Á vöxtum í Landsbankanum 2...0.00.00000000 000 — 12 594 07 
-—— —— — 902654 64 

    

kr. 998007 29 
Dóms- og kirkjumáladeildin, 28. febr. 1919. 

Björn Þórðarson, 
sokkur.



1919 122 

69 Keikningur 
yfir tekjur og gjöld Thorkillii-barnaskólasjóðs árið 1918. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stjórnartíð. 1918 B. bls. 128): 

  

  

  

  

a, Veðskuldabrjef ls nen na r00 een vrssessee. e.kr. 74387 58 
b. Hlutabrjef i Íslandsbanka 1….…..sevveeeeeee renere — 2000 00 
ec, Bankainnstæða ..,...0...00.00 000... — 1431 68 

— — kr. 77819 26 
2. Vextir: 

a. af vedskuldabrjefum ARNA venner kr, 3031 00 
b. af hlutabrjefum í Íslandsbanka .. ene ea er mee 200 00 
ce. af bankainnstæðu ld... — 58 45 

— — — 3289 45 

Kr. 81108 00 

Gjöld 

1. Meðlag með börnum: 
a. Geir Jónssyni ........ BENNA kr. 160 00 
b. Helgu Halldóru Helgadóttur mosens reb ene senge mrs 160 00 
c. Hirti Jonssyni 1... vennerne er — 170 00 
d. Guðrúnu Elliðadóttur ............00,000000 sr. — 150 00 
e. Ólafi Ásmundssyni se sandinn... enn enneee — 140 00 
í. Tómasi Klog ..................0000000 0 ennen nen reel 140 00 

——- —- kr. 920 00 
2. Greitt umfram nafnverð fyrir 1000 kr. hlutabrjef í Íslandsbanka ...... — 200 00 
3. Eign til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef .......... seseveesreeee ersten rensede kr. 16251 48 
b. Hlutabrjef í Íslandsbanka ........ old. — 3000 00 
c. Bankainnstæða ....... ser ben rense sne snes sner eds nnnnee — 737 23 

— 179988 71   

  

  

  

Kr. 81108 71 

I dóms- og kirkjumáladeildinni, 7. janúar 1919. 

Björn Þórðarson, 
settur.
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Keikningur 
yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Hannesar Árnasonar árið 1918. 

Tekjur: 

Sjóður Í ársbyrjun (Stjórnartíð. 1918 B., bls. 129): 

a. Lán Reykjavíkur .......0.00eeaeraeeneensensrnr ansa. EÐ kr. 

b. Veðdeildarbrjef .......0.00000000. eeen rr — 

c. Lán gegn fasteignarveði ........00.000..0.. ananan nn. 

d. Hlutabrjef í Íslandsbanka ...... ..eeeeeee.e err seen — 3965 00 

Vextir: 

a. af láni Reykjavíkur...........0..0.0n sessa sinn se kr. 

b. af veðdeildarbrjefum ...d.000....0. 0 vre veere — 344 25 

c. af fasteignarveðslánum ......1000e0000.. aesnnne 000. — 

d. af hlutabrjefum í Íslandsbanka.........0.1....0... eee — 

e, af bankainnstæðu.........0..00000e sessa renna n rr — 

Styrkur til dr. phil. Sigurðar Nordal 

Greitt umfram nafnverð fyrir 1000 kr. hlutabrjef í Íslandsbanka 

Sjóður til næsta árs: 

a. Lán Reykjavíkur .........000.000000.. la an kr. 

b. Veðdeildarbrjef.........2. 201... an — 

c. Lán gegn fasteignarveði ... . l.....eee.c0enenea neat — 

d. Hlutabrjef í Íslandsbanka ........ ......000.. aaa ce eee — 

e. Innstæða í bönkum.. ......... Bonnet rns enker — 
  

Í dóms- og kirkjumáladelldinni, 16. janúar 1919. 

Björn Þórðarson, 
settur, 

16000 00 

7600 00 

42350 00 

  

640 00 

1776 00 

200 00 

104 37 
  

Kr. 74979 89 

Sø eee EEN. VSSE ERE raa Banes 

s… + 

15000 00 

7600 00 

44850 00 

3000 00 

2329 89 

  

kr, 71915 27 

— 3064 62 
    

kr. 2000 00 

— 200 00 

— 72779 89 
  

Kr. 74979 89 
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1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. bls. 13( 

a, Lán gegn fasteignarveði ... 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka 

c. Tnnstæða í Söfnunarsjóði ....... 

d. Veðdeildarbrjef............ 

e. Innstæða í bönkum 

      

- 1447 0 

2, Vextir: 

a. Af fasteignarvesSslånam 

b. — hlutabrjefum í Íslandsbanka 

c. — innstæðu í Söfnunarsjóði 

d. — veðdeildarbrjefum ........... sersssa na tann. - 
e, — fje í bönkum 0... 2 

= nn — 21 

G161 

reitt umfram nafnverð fyrir 800 kr. hintabriel Í Ísl ky 160 00 

b
o
 mm 

Sjóður í árslok: 

a. Lán gegn fasteignarveði ......... 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka 

c. Innstæða í Söfnunar en 

d. Veðdeildarbrjef...... er sen knn es 
e. Innstæða í bönkum ......... 
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs árið 1918. 

Tekjur: 

Eign í árslok 1917 (sbr. Stjórnartíð. bls. „ BL 1918) seveeesetevenerses 

Vextir á árinu: 

a, Áf bankavaxtabrefnm .......0..0..0 0... RNA kr. 616 50 

b. — innstæðu í Söfnunarsjóði ............ BER — 854 36 

c, — innstæðu í Landsbanka ......... sn 106 94 

Greiddar eitirsröðvar sálmabókargjalds (10., 11., og 12. útgáfu) ...... … 

sjafir og tillög Á Árinu 2... 

Vantalin tillög á síðasta reikningi ....... AR 

Arður af innleystum brjeftim 0. nreese server veere tre sneen esser esestknse 

Úthlutað á synóðus 1918. suse snsssevee seere mee elvernes se sk tree 

Eign i årslok 1918: 

a, Bankavaxtabrjef .........00.... 0. renerne nen kr. 13700 00 

b. Veðskuldabrjef "sone menes renee terts serverne nnrer 2400 00 

c. Iunstæða í Söfnunarsjóði....,... aerea — 18416 82 

d. Innstæða í Landsbanka .....000.00.0.000. seen ke 1381 57 

e. Hjá reikringshaldara laera re ter ever res eres re 65 72 
  

Biskup Íslands, Reykjavík 12. jan. 1919. 

Jón Helgason. 

  

kr. 34476 28 

— 1577 80 

— - 670 00 

— 395 03 

— 5 00 

— 30 00 
    

Kr, 37164 11 

kr. 12000 00 

— 35964 11 
    

Kr. 37164 11 
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73 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar árið 1918. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun: 

  

  

      

a. Bankavaxtabrjef ...... . acc... saran kr. 1500 00 

b. Skuldabrjef a... lanes sener sne sek kr sener — 1000 00 

c. Ionstæða í Söfnunarsjóði .......00.00 200 — 3785 59 

d. Innstæða í Landsbanka .......00.0.000 000. 0n0 tenn su mm 259 16 

e. Hjá reikningshaldara ...........000000 0000... sersnenee — 16 85 

——— kr. 6561 60 

2. Arður af innleystum bankavaxtabrjéfum .......... seeceeaeeeen nn a 27 35 

3. Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum ..........00..0 0000 tat nn ses kr. 67 50 

b. — skulaabrjefi ........... ... ERNA ve — 45 00 

ct. — innstæðu Í Söfnunarsjóði ........00000.0 00.00.0000. — 179 10 

d. — innstæðu í Landsbanka .......0.000000000 00. 00... see — 12 96 
—— — 304 56 

Kr. 6893 51 

Gjöld 

1. Áuglýsing í Lögbirtingablaðinu .........0.0000.0000. aan eee us uknses 1 use kr. 9 80 

2. Sjóður í árslok 1918: 

a. Bankavaxtabrjef ............ . 2..200.00 ara kr. 1500 00 

b. Skuldabrjef ........ a.ccc0...000 0 sense — 1000 00 

c. Innstaða í Söfnunarsjóði sus 0. — 3964 69 

d. lunstæða í Landsbanka .......00..00.0000. 0... .. 0. — 402 17 

e. Hjá reikningshaldara ...........0..0.0000.0 00... 1... 2. — 16 85 
— — 6883 71     

    

Kr. 6893 51 

Biskup Íslands, Reykjavík 12. jan. 1919. 

Jón Helgason
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yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 1918. 

Sjóður í ársbyrjun 1918: 

a. Í bankavaxtabrjefum 

b. Tnnstæða í sparisjóði ... 

Vextir á árinu: 

a. Áf bankavaxtabrjefum 

b. — sparisjóðs innstæðu ....... 

Vantaldir vextir á Í. á. reikningi 

Arður af inuleystu brjefi... .... 

oss trsesseðaðsrannanssssss00.s0 
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Reikningur 

Tekjur: 

15900 00 
senta 413 15 

  

115 50 

33 65 eoðsennenues osse. 433 

DESU UENS OGS DE SEE Es eee re eee. eee 

Gjöld 

Greitt Hvanneyrarprestakalli ...... ern eens rr evner enesa rr 

Styrkur veittur síra Sigfúsi Jónssyni, Mælifelli..... ,..... eens na … 

Greitt fyrir auglýsingu í Lögbirtingablaði ...............0.0.00 sene rreseeserser 
Sjóður í árslok 1918: 

a. Bankavaxtabrjef ..... .....0.0.000. nenna vener kr. 15900 00 

b. Innstæða Í sparisjóði .. ...........0.0).0. 2... — 706 94 
  

Biskup Íslands, Reykjavík 12. jan. 1919. 

Jón Helgason. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1918. 

  

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun 1918: 

a. Í bankavaxtabrjefum .........0. . kr. 2000 00 
b. Í sparisjóði ......... ene re re e renee senne rent venner — 59 71 

Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum ......0.0.0.000.0.n en ars kr. 90 00 
þh, — innstæðu Í sparisjóði ......0000... — 3 03 

  

Kr. 

kr, 

Kr. 

  

Kr. 

kr. 

  

  

16373 15 

749 15 

94 

00 

5 

25 
  

17153 24 

140 00 

400 00 

6 30 

16606 94 
  

17153 24 

2059 71 

93 03 

  

2152 74 

1919 

74
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a. Jörðin Ytra-Vallholb.......000.0.00 00... Kr, 4000 00 

b. Bankavaxtabrjef ll... — 1000 Q0 

c. Tnnstæða í Söfnunarsjóði old — 2043 85 

d. Innstæða í Söfnunarsjóði alli sv veeseser sneen — 11 46 
  

  

Biskup Íslands, Reykjavík, 12. jan. 1918. 

Jón Helgason. 

Kr. 
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Gjöld 

Úthlutað á sýnódus 1918 .....0....0... a RN kr. 90 00 

Sjóður í árslok: 
a. Í bankavaxtabrjöfum so kr. 2060 00 

b. Í Sparisjóði... 2 senereneeserrrresr nerne krr nn — 62 74 
—-—— — 2062 74 

Kr. 2152 74 
Biskup Íslands, Reykjavík 12, jan. 1919. 

Jón Helgason. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1918. 

Tekjur: 
Eign í ársbyrjun 1918: 
a. Jörðin Ytra-Vallholt nr kernerne kr. 4000 00 

b, Bankavaxtabrjef suse ureserssensee rr ere arne 1000 00 

c. Tonstæða í Söfaunarsjóði ......000.. sannara — 1951 55 

d. Iunstæda Í spirisjóði 2 senere nerne se oe kerner 39 993 
——-— —— kr. GØ91 54 

Landskuld og leigur Ytra-Vallholts rr kr reen — 116 00 

Vextir á árinu: 
a. Vextir af bankavaxtabrjöfi .....0.00.0 a KE 45 00 

b. Vextir af innistæðu Í Sölnunarsjóði ... ........ a 92 30 

d. Vextir af innistæðu Í sparisjóði... 00.00.0000... a — 1 35 

rm mmm nm 138 65 

skuld vid reikningshaldara  servorserses serene venerne — 0 30 

Kr, 7246 49 
Gjöld: 

Úthlutað fátækum ekkjum í Hegranesþingi: 

a, Tarðarafgjaldið ......0.000.0000.0. 0. sanna renser rr kr 116 00 

„b, Af vöxtum legatsins ss sereerernrreer a — 7500. 
—-—— kr 191 00 

Eign i årslok 1918: 

mn 7055 49 
    

7246 49



Í Landsbankanum 

yfir tekjur og gjöld Landhelgissjóðs Íslands 1918. 

125 

Reikningur 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1918 B., bls. 149): 

Í Landsbankanum ....0.0. . 

Tillag úr ríkissjóði 

eenssesvatsssssssarssaan sori 80 stan Brass saa 

AR KKK KKK ER 

Vextir í Landsbankanum .. 

UEDEOEL RE REE EEK REESE KEEPER sr 

Átvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 31. janúar 1919. 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fischers árið 1918. 

Oddur Hermannsson. 

Reikningur 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. B. 1918, bls. 143): 

a, Ínnritunarskírteini Litr. Á, fol, 373... 2 

b. Bankavaxtabrjef . 

c. Lán gegn fasteignaveði 

d. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar ......... 

e. Bankainnstæða .......... 

Vextir: 

a. Áf innritunarskírtelni. 

b. Af bankavaxtabrjefum 

c. Af fasteignaveðslánum 

d. Af láni Seyðlsfjarðarkaupstaðar 

e. Áf bankainnstæðu 

eos naa assa. 

BUUS SD I EN see se sendere 

Bees esse essere bes senere ses 

kr. 

    

    

kr. 113232 37 

— 20000 00 

— 4835 96 

Kr. 138068 33 

kr, 138068 33 

Kr. 138068 33 

42167 19 

1692 28 

45859 47 

1919 

7%
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78 Gjöld: 

1. Styrkur velttur samkvæmt stofnskrá sjóðsins .....0.000..10.0.....00. uren 40 … kr. 1400 00 

2. Borgun fyrir auglýsingar 200.01100. versene ssesed Baer resnasa ring eee ee... … — 13 30 

3. Sjédur til næsta års: 

a. Innritunarskírtelni .....0ceccesreseseersenenr arneeae. kr. 20000 00 

b. Bankavaxtabrjef a......000000.0 ene en. ne n00. sunnan — 4000 00 

c. Lán gegn fastelgnaveði ......... sommers rr neenrr — 1800 00 

d. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar sees ee... 7 12500 00 

c. Bankainnstæða ...... ennnssenseeneserrrirrsa unir TTT 4146 17 
mn nn kr. 42446 17 

Kr. 43859 47 
  

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 29. janúar 1919. 

Oddur Hermannsson. 

79 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas's 1918. 

Tekjur: 

1. Sjóður við ársbyrjun (Stj.tíð 1918 B., bla. 144) .....0.00.00.00... BARNA kr. 3337 64 

9. Vextir af bankainnstæðu ...... lesser BR SRB RNA — 133 50 

Kr. 3471 14 

    

Gjöld: 

Sjóður til næsta års: 

Í Landsbankanum 260000 ce. ee ene slang rr snar eirnee kr. 3471 14 
  

Kr. 3471 14 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 18. janúar 1919. 

Oddur Hermannsson.
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Keikningur 80 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verfugra og þurfandi þjóðjarðalandseta og ekkna þeirra 

í hinu fyrverandi Suðuramti, árið 1918, 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stjórnartíð. 1918 B., bls. 146): 

a. Veðskuldabrjef ........0000000.. ae... venner... kr, 4200 00 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka ...... senn en ren 500 00 

ce. Í Landsbankanum .....0...00n... 0000. sera — 776 74 
  - kr. 5476 74 

      

2. Vextir: 
a. Áf veðskuldabrjéfum .0..0.0c.0asen sanns nr kr. 189 00 

b. —- hlutabrjefaelgn ..... 20...0..0000 senn 50 00 

Cc. -— spaårisjådseign ...d.0.00. rassar 32 62 
nn 271 62 

Kr. 5748 36 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur a... eeen nr seeren arsen rr eres Kr, 72 00 

2. Sjóður við árslok: 

a. Veðskuldabrjef ..........00..00.00 0... 0... en kr. 4200 00 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka ... ......0..0.00000...0.. ae. — 500 00 

ce. Í Landsbankanum .......00000.00000 00... renee 976 36 
—— mær 5676 36 

  

  

  BE manen 

Kr. 5748 36 

  

Atvinnu- og samgångumåladeild stjornarrådsins, 18. jandar 1919, 

Oddur Hermannsson.
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns konungs hins IX, árið 1918. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stjórnartið. 1918 B., bls. 141): 

a. Innritunarskírteini Litr. A. fol. 84 

b. Veðskuldabrjef 

c. Veðdeildarbrjef 

d. Í Landsbankanum 

Vextir: 

a. Áf innritunarskírteini 

b. — veðskuldabrjefum 

c. — veðdeildarbrjefi 

d. — bankainnstæðu re. 

Heiðursgjafir veittar: 

senenes1sarseð. essee rr see ves + tbnsse 

siðs eee er eet se 

kr. 8 

— 1 

Gjöld: 

a. Jóni Jónssyni, Tröllatungu  ...0..0.00. a kr. 

b. Runólfi Halldórssyni, Syðri-Rauðalæk ... ........ .. — 

Eignir til næsta árs: 

a. Innritunarskírteini Lítr. A. fol. 84. kr. 8 

b. Veðskuldabrjef ..........0.0.0..000 0... vennes — 1 

t. Veðdeildarbrjef.............000.. ene neee rr — 

d. Í Landsbankanum „...... sv... ..0..8 Seescssnsasaa 

  

  

  

  

      

600 00 

600 00 

500 00 

686 52 

kr. 11386 52 

301 00 

64 00 

22 50 
29 59 

— 417 02 

Kr. 11803 54 

160 00 

160 00 
——— kr. 320 00 

600 00 

600 00 

500 00 

783 54 

— 11483 54 

Kr. 11803 54 

Atvinnu- og samgångumåladeild stjérnarrådsins, 18. januar 1918. 

Oddur Hermannsson,



1. 

to
 

Keikningur 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar, árið 1918. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stjórnartíð. 1918 B., bls. 148): 

a. Veðskuldabrjef ........... 2e.0. ar a nes 

b. Í Landsbankanum 

Vextir: 

a. Áf veðskuldabrjefuum..... 

bh. -— bankainnstæðu 

Eign til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef ............. 

b. Í Landsbankanam 

NK 

sösðssssasssðann rassa 

kr. 5100 00 

— 146 98 
kr. 5246 98 

kr 185 75 

— 13 09 
nn mmm - 198 84 

Kr. 5445 82 

kr. 4900 00 

— 545 82 
kr. 5445 92   

  

5445 82 

  

Kr. 

Atvinnn- og samgångumåladeild stjornarrådsins, 18. januar 1919. 

Oddur Hermannsson, 

Keikningur 
yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjöðs Páls Jónssonar, árið 1918. 

Tekjur: 

Sjéður í ársbyrjun (Stjórnartíð. 1918 B., bls. 150): 

a. Bankavaxtabrjef 

b. Í Landsbankanum 

Vextir: 

a. Áf bankavaxtabrjefum.... 

b. — bankavaxtainnstæðn 

1800080 (KEEKERKEREEEEERERERKEREEREREEER ES 

see 4 SER ØU Ge rr eee 

eee Gere ss Vee SE SEE Des e bes 

kr. 6100 00 

— 1804 64 
mmm kr. 7904 64 

kr. 274 50 

mn 81 01 

ne 355 51 
      

Kr. 8260 15 

1919 

82 

83
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83 Gjöld: 
Sjóður til næsta árs: 
a. Bankavaxtabrjef ...ceceeseeeeedcrare rasa sea erna er kr. 6000 00 

b, Í Landsbankanura ......0.0... na FAR a 2260 15 
kr. 8260 15 

Kr. 8260 15 

  

    

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 20. janúar 1919. 

Oddur Hermannsson. 

84 Keikningur 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar árið 1918. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stjórnartíð. 1918 B., bls. 149): 

Í Landsbankanum ...00000e.senentsers erna sera rassar a 0 kr. 16 

2. Vextir...... lunar ln sennress tres — 

94 3 

67 7 my
 

== 

  

Kr. 1762 14 

  

Gjöld: 
Sjóður til næsta árs: 

Í Landsbankanum ...cc.c..00esenses rr SESAR kr. 1762 12 
  

Kr. 1762 14 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 20. janúar 1919. 

Oddur Hermannsson. 

is - “ a 

85 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Friðriks konungs hins Áttunda, árið 1918. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1918 B., bls. 142): 

a. Bankavaxtabrjef ..... BANANANA RNA sn re nenen kr. 11000 00 

b. Í Landsbankanum ...... Mees rns teð 00 — 575 25 
sn —- kr. 11575 25   

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjéfum.....c.scesssessseenesse sense kr. 495 00 

þ. Af bankainnstæðu ..cnccss tar se0 0000. RARANRSN — 35 90 

mn 530 90 

Kr, 12106 15 
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Gjöld: 85 

Styrkur til trjáræktar: 

a, "Til Sambands Ungmennafjelaga Íslands .........0.. kr. 200 00 

b. "Til Halldóru Bjarnadóttur ..........000)00 00... 0... 0... 200 00 
————— kr 400 00 

Sjóður til næsta árs: 
a. Bankavaxtabrjef ......0.0.0... venne see kr, 11000 00 

b. Í Landsbankanum „.....0000.0.0.00.000 sv arnnne rn. — 706 15 
-— — 11706 15   

      

Kr. 12106 15 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 20. janúar 1919. 

Oddur Hermannsson. 

Reikningur 86 
yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes til Grimseyiuga, årid 1918, 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1918 B., bls. 147): 

    

a, Bankavaxtabrjef ...ceec.ecceesenresr naar KT 18500 00 

b. Lán gegn fastelgnaveði .......00.0..00 0000... a 20000 00 

c. Innstæda i bonkum ......00001010s = #00 tran mee 5166 75 
RE. 43666 73 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum suser kr. 832 50 

b. Áf fasteignaveðlánum ......... ones ss mm 945 00 

c. Af sparlsjóðsinnstæðu .........00..00% úran — 210 54 
— -——— — 1988 04 

Kr. 15654 77 

Gjöld 

Styrkur til Grímseyinga scenerne kr, 1800 00 

Eign til næsta árs: 
a. Bankavaxtabrjef ...d.c00.0. 0... enni … kr, 18000 00 

b. Lán gegn fasteignaveði ……...srrseeeserrersnenerenenee — 20000 00 

c. Innstæða í bönkum ....dss0i sess ansi ter — 5854 77 
— —— 43854 77 

Kr. 15654 77 

  

  

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 21, januar 1919. 

Oddur Hermannsson.
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87 Reikningur 
ylir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar 

og frú Þórunnar Hannesdóttur, árið 1918. 

  

Tekjur: 

1. Sjóður við ársbyrjun (Stjórnartið, 1918 B., bls. 145); 

a. Bankavaxtabrjef -.......0...00.0000 0000. enn kr. 2500 00 

b. Lán gegn fasteignaveði „cl... Lo mm 2000 00 

ec, I Landsbankanum …….. 0 course vre voverereree — 1896 39 

—— —— kr. 6396 39 
2. Vextir: 

a, Áf bankavaxtabreftim .....d..000000n een sense kr, 112 30 

b. — fasteignarlánum ....00.0.0.00.0 000 — 85 00 

tc. — bankainnstæðu -. l.c.c.00.00 00. ser — 80 31 
———— — 277 81 

      

Kr, 6674 20 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef .........00.0000. tenn . kr. 2500 00 

b. Lán gegn fasteignaveði ....00 vre vereressrarreee — 2000 00 

c. Í Landsbankanum =... ernenen nenna - 2174 20 
——.-—— kr. 6674 20 

Kr. 6674 20 

Atvinnu. og samgöngumálsdeild stjórnarráðsins, 21. Janúar 1919. 

Oddur Hermannsson. 

88 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Ú. Liebes, árið 1918. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1918 B., bls. 144): 

Bankavastabrjef ......... AR FREE verna enes kr. 11400 00 

2. Vextir af bankavaxtabrjefum .... sense rn ege sm öl3 00 

Kr. 11913 00



1. Borgad Bunadarfjelagi 
2. Sjóður í árslok: 

Bankavaxtabrjef . ... 

ÁAbvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 

Oddur Hermannsson. 

Reikningur 

1919 

88 
enn ….…. kr, 513 00 

— 11400 00 

Kr. 11913 00 

21. janúar 1919. 

89 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum, árið 1918. 

    

  

  

      

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stjórnartíð. 1918 B., bls. 151): 

a. Lán Seyðisfjarðar .........e.eenceneencnenn ens arnar kr. 8000 00 

b. Lán gegn fasteign og ábyrgð sýsluljelaga senn — 23125 00 

c. Bankavavtabrjef . esne 00 — 3100 00 

d. Innstæða í bönkum .......0...000...0.0 eee .a nn s.n... — 7279 43 
— kr. 41504 43 

2. Vextir: 

a. Af láni Seyðisfjarðar ......0....000.0000.00 eenaer merne kr. 360 00 

b. — öðrum lánum 2... ..00000 eens rasan near a nes — 1025 13 

c. — bankavaxtabrejefum  .… sssvereeneereee vere ne — 139 50 

d. — bankainnstæðu ... . sesseeeerseeeer ananas enn — 114 43 
—- —- — - 1639 06 

Kr. 43143 49 

Gjöld: 

1. Styrkur til Búnaðarsambands Austurlands ......... ae urssns su kr. 1200 00 

2. Eign til næsta års: 
a, Lán Seyðisfjarðar .... d00....0.000800..enen seen kr. 7200 00 

b. Lán gegn fasteign og ábyrgð sýslufjelaga ser — 29450 00 

c, Bankavaxtabrjef -. 20... . — 2600 00 

d. Innstæða í bönkum..... 2. sverereee seessere — 2693 49 
— — — 41943 49 

Kr. 43143 49 

Atviunu= og samgångumåladelld stjornarrådsins, 30. januar 1919. 

Oddur Hermannsson. 

a
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands, árið 1918. 

    

  

Tekjur 

Sjóður frá fyrra árl .....d..0seneenesesnsnensnr stars renrenrns sas sl arr nenna 

Bætt við innstæðu vaxtaeiganda: 

a. Innlög á árinu ............000.. caenen in nenenen verenrenee kr. 22938 75 

b. Vextir lagðir við höfuðstól Genre seanne seen. — 29351 54 

Vextir af útlánum fyrir 1918 .... ....... „eeen eseeenneenea err ere trnnrreee 

Borgun fyrir viðskiftabætur, dráttarvextir 0, fl. ......d.0.0.0.0 000 neee nan 

Vextir fyrir 1918 geymdir til útborgunar  ad...cceeeeesenr ni 

Höfuðstóll geymdur til útborgunar: 

a. Frá fyrri árum............ sene cennee renna kr. 145 81 

b. Fallinn í gjalddaga á árinu Msn: — 522 99 

Á árinu var innborgað af lånum 20002000 2000 kr. 5080 73 

= — voru útborguð veitt lán ......0..0.000.00 000... — 78000 00 

Gjöld: 
Vextir vaxtaelganda fyrir 1918: 
a. Ársvextir 4.76 af hundraði af höfuðstól ............ kr, 35477 75 
b. Dagvextir 4.23 af hundradi um åaid 20000. — 559 03 

(Dagvextir til varasjóðs voru kr. 68,53). 

Kostnaður see .eeceeneeren sr nensna se nsan sen series ea 

Vextir fyrir 1917 er biðu útborgunar -. aid... en. 

Höfuðstóll: 

a. Er beið útborgunar frá fyrra Ári sr. kr. 179 85 

b. Er féll til útborgunar á árinu ...... sos0e00.000ce.00. — 3196 65 

Sjóður við árslok: 

a. Veðskuldabrjef ........ .c..c..0. =. 

b. Skuldabrjef sveitarfjelaga ... 

    

kr. 840683 54 

— 5500 00 

c. Vextir fyrir 1918 útistandandi .......00..0..00....00. som 17 76 

d. Ionstæða í sparisjóði i Landsbankanum — 1566 77 

e. Í sjóði hjá fjehirði ...............00) a. 000... 00... — öl 01 
  

Söfnunarsjóður Íslands, Reykjavík 17. febrúar 1919. 

Æiríkur Briem, Kl, Jónsson, ÆEtinar Gunnarsson. 

  

Kr. 

  

  

794794 17 

52290 29 

40037 91 

394 72 

6685 24 

668 80 
  

894871 13 

1476 30 

6162 47 

3376 50 

847819 08 
  

894871 13
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Ufirlit 
yfir efnahag Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1918. 

      

Eignir 

1. Veðskuldabrjef .......0.2... enter enetrssns rn nenessns sess AANANERSARANARR kr. 840683 54 

2. Skuldabrjef sveitarfjelaga ........ 20.00.0000. lll a þes enn nr — 5500 00 

3. Vextir fyrir 1918 ógreiddir ........... een serene senere nr ves Besser ee sg me 17 75 

4. Innstæða í sparisjóði í lLandsbankanum ……....sssessresee serne ven seeren sirene — 1566 77 

5, Í sjóði hjá fjóhirðl ......00...000...000.000 serve ss esser tran rss rens sner — 51 01 

Kr. 847819 08 

Skuldir: 

1. Innstæða vaxtaelge:.da : 
2, I adaldeild seeren eee kr. 754596 00 

(Paraf i erfingjarentudeild kr. 6388.80). 

b. Í útborgunardeild ............000...00.00 sereererrere —  36839 44 
ce. Í bústofnsdeild... .......d.00.00n 00 re — 5710 22 

d. Í ellistyrkdeild ........0000.00. een rener ssnsrr — 476 53 
kr. 797622 79 

2. Vextir fyrir 1918 geymdir til útborgunar........ e0.0.000....000. ra rn TT 6685 24 

  

3. Höfuðstóll geymdur til útborgunar........ oc...  seeceenee irttaeenen rr ae — 668 80 

4. Varasjóður í árslok 1918 .......... eneste le. BARNA a mr 42842 25 

Kr. 847819 08 

    

Söfnunarsjóður Íslands, Reykjavík 17. febrúar 1919. 

Eiríkur Briem. Kl. Jønsson, Einar Gunnarsson. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld yMinningarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar( árið 1918. 

Tekjur: 

1. Eftirstöðvar frá fyrra ári: 

Hlutabrjef í Íslandsbanka .. ses er „ew... kr, 10000 00 

Peningar í innlánsbók í Íslandsbanka ............0%% — 1645 08 
—— kr. 11645 08   

2. Vextir: 

af hlutabrjefum í Íslandsbanka ......0.000.........t0.. kr. 1000 00 

af innlögum í Íslandsbanka iiccce.c00..ees a. — 71 10 
— 1071 10 

Kr. 12716 18 
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Gjöld 

Styrkur veittur: 

Árna Ó. Árnasyni... saceee eens kr. 125 00 
Árna Árnasyni „0. 200... ner see 125 00 

Gunnari Þorsteinssyni ... . Ld... ene vent venne — 125 00 

Guðsveini JÓngeyni 0... 0. enn sen ke 150 00 

Halldóri Jónssyni ....d..0.0.0e0 eeen er mee — 275 00 

Jóhönnu Gísladóttur ......... nr ner res — 150 00 
—— kr. 950 00 

Eftirstöðvar næsta árs: 

Hlutabrjef í Íslansbanka ............0.0..0 0000... een kr. 10000 00 

Peningar í innlánsbók í Íslandsbanka ................. —- 1766 18 
    — 11766 18 

      

kr. 12716 18 

Reykjavík, 18. janúar 1919. 

Jón Helgason, Sigurjón Jónsson. Sig. Magnússon. 

Keikningur 

Landaspítalasjóðs Íslands 1918. 

Tekjur: 

Eftirstöðvar frá fyrra ári...........0.0000.0..0.n. 00... Kr. 42787 80 

Í Minningarsjóði Landsspítalans ........00.0.00 0... — 4330 51 
———— kr. 47118 31 

Samskot, gjafir og áheit ......... ...0.000000.. seansensieee rns grennra — 6880 26 

Samkvæmt endurskoðum reikningi fyrir hátíðahöld jr 1918 a — 6230 42 

Ýmsar tekjur ........000 ..aeeeeeee. anser res sasssa — 56 12 

Grætt á bankavaxtabrjefakaupum (sbr. gjaldið 2). ...0.0000 00.00.0000... — 500 00 

Vextir dee eeneee neee sess seen sene ene seannasa rr mm 2183 29 

Til jafnaðar við gjaldlið 2 og 3 .1....100.000 1. 000. 0 00. FR — 13500 00 
nm nn nn 

Kr, 76468 40
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Gjåld: 94 

1 Reikningur Vísis frá 78/, 1918 svenseesesereressesenseneserserensensse sense nnnese kr. 8 00 

2. Keypt baukavaxtabrjef A. ÁA. 82 og 83 .. 00.10.0000... ananas — 9500 00 

3. Keypt innlánsskírteini í Ísl. banka. .....0....00000000.0. tan enn ret eeere — 4000 00 

4. Afhent frk. Ing. H. Bjarnason Minningarsjoð Laudspítalans ...... 2e.00... — 4330 51 

5, Eign við árslok: 

Bankavaxtabrjef Landsbankans -........10 0. 0... kr. 20000 00 

Innlánsskírteini Ísl. banka .....c...000000 eens — 35000 00 

Í innlánsbók Ísl. banka nr. 9010 ......0.000 en. — 5 62 
Í innlánsbók Ísl. banka nr. T991 .........000).00.00 000. — 3624 21 
Hjá Þ. Jónassen ...ddineeessssessssa rr senta enn sensre — 0 06 

———— — 58629 89 

Kr. 76468 70 

  

Reykjavik í janúar 1919. 

Þórunn Jónassen. 

Reikningurinn er rjettur 

Bríet Bjarnhéðinsdóttir, Guðrún Árnason. 

Minningarsjóður 95 

Landaspítalasjóðs Íslands, árið 1918. 

  

1. Móttekið hjá frú Þ. Jónassen a.....00.000 000 neee ne ter lr. …. kr. 4330 51 

2, Minningargjafir ur Reykjavik …...cseseeerererserssr serene renser keen nen — 7401 75 

3. safnað af ýmsum prestskonnm og fleirum .....0.00 0000... — 930 80 

4. Vextir 1918 ...... 2... aii000eneen renn ene sr rassar sens nr — 126 04 

5. Gjöf ...dd.sreaa sister renn sense astar þrestir nas arnar are — 4 92 

6. Til jafnaðar við gjaldalið 2 og 3 -.........0...%. sørensen nerne — 9000 00 
    

kr, 21794 02
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96 

wo
 

142 

Gjåld 

Borgadir reikningar ……..…. sense 0 

Keypt innlánsskírteini Íslaudsbanka ... . ......000000 0 .0nn ser BRANN 

Eign við árslok: 

Í innlánsskírteinum 

Í bankabók Nr. 8939 
Í sjóði hjá formanni .....ssscsesssssever sees see sen senere en sn nn sanne 

  Landsbankans …… 

sleðann: Mees essens #00 080 = Gððv5s 

uses tese se eve see sa eee eee eee es en 

kr, 

  

Reykjavik, 14. januar 1919, 

Ingbjörg H. Bjarnason. 

Reikningurinn er rjettur. 

Bríet Bjarnhjeðinsdóttir. Gudrun Arnason, 

Reikningur 
Minningarsjóðs Sigríðar Thoroddsen, árið 1918. 

Tekjur: 

Elgn við árs byrjun: 

Stofnfje: 

a. Í bankavaxtabrjefum - ....dd.eeseeeer er kr. 3400 00 

b. Í innlánsbók Íslandsbanka, Nr. 3612 2... 20.00.0000. — 171 79 
  

Til úthlutunar: 

a. Í innlánsbók Íslar.dsbanka, Nr. 3372 esserne. 

b. Grætt á útdregnu bankavaxtabrjefi ...... 

Vextir 1918: 

a. Áf bankavaxtabrjefnm FRA 

b. Í innlánsbókum... 2... — 9 66 
  
  

Kr. 

  

Kr. 

274 51 

6000 00 

3000 00 

12000 00 

öl6 99 

2 46 
  

21794 02 

162 66 
  

3886 97
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Gjöld 

1.—2. Auglýsingar........000000 areserer sn e neee arnar e nine ennrerat rir rss 00a kr. 

Úthlutað: 
3. Sigþrúður Steinberg... suger 2. = eneneenee neei re kr. 20 00 

4. Gíslína Gunnlaugsdóttir........1.0.0eneessencas erna see. ne res — 20 00 

5. Dorothea G. Helgadóttir ........0...0...0..0.00 0. 2. en eee — 20 00 

6. Lúsía Kristjánsdóttir .....000.c000ee0ar rðr tran — 20 00 

7. Ingibjörg Jónsdóttir .....0... 20. 20... see nne nr annan een — 20 00 

8. Margrjet Guðmundsdóttir . .....0200000 t.eeeeee ene nr0r an. — 20 00 

9. Guðlína Jóhannsdóttir .....cc.0ee00.ee. 0 ae ennnr stans — 20 00 

Eign við árslok: 

1. Stofnfje: 
a. Í bankavaxtabrjefum.. ......... seen kr. 3400 00 

b. Í innlánsbók Íslandsbanka, Nr. 3612...... . 20... — 220 60 

2. Til úthlutunar: 

Í innlánsbók Íslandsbanka, Nr. 3272 ........00.00. Lane HAFNAR — 

Kr. 

Reikningurinn er 

Susie Briem. 

um tekjur og gjöld Framfarasjóðs Einars Ásmundssonar, árið 1918. 

1. Innstæða frá f. á. .....0000.. ee. 

2. Vextir, grelddir á árinu 

  

Reykjavík í janúar 1919. 

Þórunn Jónassen. 

rjettur. 

Kristín Sigurðardóttir. 

Reikningur 

FRK KKK KRR KK KORK KSK KK 

  

kr. 

Kr. 

  

  

8 00 

140 00 

3620 60 

118 37 

3886 97 

  

1000 00 

46 13 

1046 13 

1919 

96 

97



1919 dá 

97 Gjöld: 

1. Innstæða öl. desember í aðaldeild Söfnunarsjóðsins, 373 .....0.en0.. 000. kr. 1046 13 
    

Kr. 1046 13 

Framfarafjelag Grýtubakkahrepps, Grenivík 13. janúar 1919. 

Árni Jóhannesson, 
p. t. formaður. 

98 Efnahagsreikningur 

spítalasjóðsins ÞVinaminning<, hinn 31. desember, árið 1918. 

  

Tekjur: 

1. Inneign við Sparisjóð Árnessýslu 1. janúar 1917...... kr. 1183 16 

2. Gjafir til minningar um látna ættingja og vini ...... — 468 75 

3. Sparisjóðsvextir 1918..........0000) 00.00.0000 neðra — 68 19 

Gjöld 

1. Lagt inn í Sparisjóð Árnessýslu ......... eee kr. > kr. 449 35 

2. Sparisjóðsvextir lagðir við innlögin ..............0.....0.00. — DD —- 68 19 

3. 600 minningarspjöld og brjefumslag ............0.. 00. 00. — Þ DD — 19 40 

4. Til jafnaðar móti tekjulið l.......00000.. een ec eeen tt — MD — 1183 16 

Kr. 1720 10 Kr. 1720 10 

Eign 

Innelgn við Sparisjóð Árnessýslu ........0.0.0000000nn nenna sessa — 1700 70 

Eyrarbakka, 31. desember 1918. 

Gísli Pjetursson. Gísli Skúlason. TP, Nielsen.
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Efnahagsreikningur 

Samábyrgðar Íslands á fiskisk'pum, þann 31. desember 1918. 

Aktiva: 

Yms áhöld, sem sje: 

sjókort o. fl. 

Utistandandi iðgjöld 

skrifborð, peningaskápur, skjalaskápur, stólar, 

Af sjereign hinna vátrygðu skipa er innistandandi hjá vátryggingarlje- 

laginu Mannheim .....0000.0.000 st 2ð í ereaa rr eri ner atlaga tree 

Í sjóði 31. desember 1918: 
a. Iunstæða í Lu:dsbankanum 119868 56 

413 09 b. Peningar í vörslum aðalskrifstofunnar ..... ......02. — 

Ofmikið áætlað í fyrra árs reikningi fyrir óbætt slys.......0.000 00.00.0000... 

  

  

Kr. 

Passlva: 

Inneign vátryggingarfjelagsins ÞMannheimg ... esse 2000. senerress een kr. 

— umboðsmanns Samábyrgðarinnar .........000.0. 2 sønnens eiri — 

Aætlað fyrir áfallin en ekki fullbætt slys á reikningsárinu — 

Varasjóður : 
a. Ínustæða í reikningum skipanna .....0...00.0.0 - vennnr rest ar — 

b. Endurgreitt tap varasjóðs frá f. á. .........00000. 2. Lea renn . — 

c. Sjereign og vextir af endurgreiðslu m. í. á reikningsárinu, sem ord 

in er fullkomin eign varasjóðs .......... en kr. 2129 40 

d. Þessa árs Vextir l..d.ddeeeeene senn tenn — 4146 83 

Tekjuafgangur í árslok... .o..000. sorerererse venerne suða annnars … — 

Kr. 

Reykjavik, 15. mars 1919. 

Jón Gunnarsson, 

kr. 

155437 16 

1919 

99 

1073 61 

846 63 

21019 30 

120281 65 

12215 97 
  

155437 16 

47790 96 

3218 48 

26700 00 

45885 86 

24614 64 

6276 23 

950 99 
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Keikningur 
yfir tekjur og gjöld Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum frá 1. jan. 1918 til : 
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Tekjur: 

Frá f. á. áætlað fyrir ekki fullbætt slys ... .... a sorkrnne 
Iögjald og inngöngueyrir skipa -...................0.0 000 vere 

— fyrir afla, veiðarfæri og annan útbúnað ......... 
Bankavextir og aðrir vextir... —...... . . . sr an. 
Frá vátryggingarfjelaginu »Mannheim« upp i í skaðabætur og ristorno 
Frá umboðsmönnum Samábyrgðarinnar, iunheimtulaun af endurgreidd 
um iðgjöldum og sjereignum suse 00 verrerreeeeerenre en 
Oflágt tilfærð iðgjöld í f. á. reikningi, sbr. athugasemd endurskoðanda... 

Gjöld: 

Laun framkvæmdarstjóra og tveggja gæslustjéra … FR 
Dýrtíðaruppbót til framkvæmdarstjóra og gæslustjóranna ... ......0...0. 
Innheimtulaun og ómakslaun umboðsmanna Samábyrgðarinnar ......... 
Goldið upp í endurtyggingargjald til vátryggingarfjelagsins pMann- 
heim« sssssssssseeeeeeer v uneerrses eter seerne enree en enn renee me 
Óendurgoldið tryggingargjald til sama . fjólags setts snert rr 
Greiddar skaðabætur og ristorno á reikningsárinu ............ 0... 
Prentun eyðublaða, auglýsinga 0. fl... ce see veere eerererrenee . 
Simtol, simskeyti og burdargjald . …..…. mee a kue vo esenes, en rr 
Skrifstofukostnaður (þar í fólgin lann og dýrtíðaruppót aða „toðarmanna 
og endurskoðanda, húsaleiga, ljós, hiti og ræsting) 2... merne 
Åætlad fyrir åfallin en ekki fullbætt BlYS. ll vere sesersrnsee 
Sjereignahækkun á reikningsárinu ........ FORNRA 
Ýms áhöld 0. fl. sr uses „enn te0as0 0 verse lysene 
Mismunur á óvissum tekjum og gjöldum sennnesen sua nne #0 á rr 
Ferðakostnaðnr . 0... senere veeeeererresee . 
Til varasjóðs, tap hans frá fyrra ári ........ ...... 2... 
Tekjuafgangur „..... sueveeeneereesere ver BENANORNARARÐRRRRRRFNAR 

Reykjavík, 15. mars 1919. 

Jón Gunnarsson. 

31. desbr. sama 

kr. 65725 

—… 214705 

— 3656 

— 4146 

— 64550 

— 17 

Kr. 352899 

  

kr, 5500 

— 1700 

— 5500 

— 75107 

— 47790 

— 149122 

— 424 

— 446 

— 5053 

— 26700 

— 9903 í 

— 42 

— [1 

— 30 

— 24614 
— 950 

  

Kr. 352899 

ár. 

00 

74 

25 

83 

84 

56 

00 
  

22 
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13 
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Keikningur 

yfir tekjur og gjöld »Framfarasjéds Jons pråfasts Melsteds og fru Steinunnar 

3jarnadåttur Melsteds«, fyrir árið 1918. 

Tekjur: 

  

  

  

    

  

1. Í sjoði við árslok 1917: Í Söfnunarsjóði .....0..0000 enn rr kr 1574 81 

2. Vextir 1917 ......... 2 sreeeerereerennenensnnee sen nenna rns lara — 72 24 

3. Lán frá relkningshaldara .........0.00.000. nes nan sen rns s rann — 50 00 

Kr. 1697 05 

Gjöld 

1. Veittur styrkur til vagnkaupa............... FARA rr kr. 50 00 

2. Í sjóði við árslok 1918: Í Söfnunarsjóði ... ar  veraee — 1647 05 

Kr. 1697 05 

Skrifstofu Årnessyslu, 24, april 1919. 

Magnus Gislason, 

Keikningur 
Styrktar- og sjúkrasjóðs vitavarða Íslands fyrir árið 1918. 

Tekjur: 

1. Tillaga vitavarða 2... ner kr. 297 14 

2. Gestafje og gjafir vitagesta ... . ......d00.0. LL — 103 25 
—— kr. 400 39 

Kr. 400 39 

Gjöld: 

Í sjóði: Í innlánsbók Íslandsbanka BERA AÐA RNA kr. 400 39 

Reykjavík, 5. apríl 1919. 

Th. Krabbe. 

1919 

101 

102
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðsins yÞorvaldarminning< árin 1916, 1917 og 1918. 

Tekjur: 

1. Sjóður í árslok 1915 (Stjórnartíð. 1916 B., bls. 314): 

a. Í Söfnunarsjóði 2... a sv sereeereresererereee kr. 7660 50 
b. Í Íslandsbanka li er — 132 29 

kr. 7792 79   

  

2. Vextir: 

Árið 1916... a ner rn rr nerne kr. 362 10 
Árið 1617 .............., sr venrrnsee pe venerne — 370 01 
Árið 1918 leet rr — 380 16 

——— —— -— 1112 27 

Kr. 8905 06 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur samkvæmt skipulagsskrónni: 

Pálma Einarssyni Svalbarða 2. 2... kr. 109 00 

Óskari Kristjanssyni Hóli... v versene ener — 100 00 
Daða Jóhannessyni Kýrunnarstöðum ...... se 100 00 

Vigfúsi Helgasyni Ketilsstöðum ............0..0.00000.... — 200 00 
—————. kr. 500 00 

2. Í Söfnunærsjóði dd. FERRARI ene rn — 8028 07 

3. Í Íslandsbanka ...... senn Grant enes bukserne sen — 376 99 
      

Kr. 8905 06 

Átvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 4 júní 1919. 

Oddur Hermannsson.
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Efnahagsreikningur 

Landsbankans með útbúunum á lsafirði, Akureyri, 

Elgnir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ... 

Esk ifirði og Selfossi, 

kr. 469307 96 

2303866 45 

  

c. Handveðslán . 2000 2 svereeseevereeesrrsrenee ann — 32293 71 

d. Lán landssjóðs-, sveita- og bæjarfjelaga ........,... — 968642 44 

e. Reikningslán .......0.0.000000 000. - terta err ne — 1783508 93 

2. Víxlar og ávísanir ......0.0.0.0 00 arðs snerta renee rer ennrer krig ktr 

3. Kgl. rikisskuldabrjef ... … kr, 5372800 00 kr. dd 

4. Önnur erlend verðbrjef........ ... 2... — 207000 00 — » ) 

5. Bankavaxtabrjef 1. flokks ......... — 216800 00 — » d 

6. Bankavaxtabrjef 2. flokks ............ — 497800 00 — » dd 

7. Bankavaxtabrjef 3. flokks ......... ee. — 44800 00 — > 

8. Bankavaxtabrjef 4. flokks ........0... — 688700 00 — VAN »d 

9. Hafnarlánsskuldabrjef Reykjavíkur... — 166000 00 — >» d 

10. Onnur innlend verdbrjef 1... — 1200 00 — » > 
11. Fasteignir Msssseessesesseeeseseeseerrerenssn need keen tr rer on kr rs rr Een 

12. Húsbúnaður bankans og áhöld .. seeseeseenersensersserrennnee 

13. Húseignir útbúsins á Ísafirði og áböld útbúanna. .... 2... 00 0 00. a. 

14. Inneign erlendis ..... lll hennes sas sr reri sense aaa tes rr rare 

15. Ýmsir debitorar . ............ RANA ankre 

16. Peningar í sjóði 31. desbr. 1918 senere. letra 

Skuldir 

1. Seðlaskuld bankans við landssjóð ....sssssssssessersee se ke kreere ek ennen gen 

9. Innskotsfje landssjóðs lennn san 2 essensen í teknar ss ssA nr 

3. Bankaskuldabrjef .......000.0.00.0 000 sense í ant rr annarra nr 

4. Iunstæðufje í hlaupareikningi 2...  aeccccnc een rar sense ratar 

5. Innstæðufje á sparisjóði ........ ce00.e00n neee. ea ennta 

6. Tonstæðufje gegn viðtökuskirteinum 0... . 2. 

7. Inneign 1. flokks veðdeildar bankans 

8. TInneign 2. flokks veðdeildar bankans .dssones see 000. eeneent rasan ae r00 

9. Inneign 3. flokks 

10. Inneign 4. flokks 

11. Innheimt fje ekki útborgað 

12. Aceptkonto ser seeerssererrrrrnser 

oscar 

veðdeildar bankans........... ever seen rr 

veðdeildar bankans...sseesesesssssenssg issi re ANNAN ses 

31. desbr, 1918. 

kr. 5757619 

— 11760736 

— … 423872 

— 175795 

— 218800 

— 487844 

— 42560 
— — 620890 

—… 159360 

— 1200 

— 8993 

23231 
— 1829 

— 8087697 

—  450346 

— 643019 

Kr. 23910274 

kr. 750000 

— 500000 

—… 1500000 

— 3792012 

— 11483587 

— 2131052 

— … 374587 

—… 345571 

—  313355 

— 85899 

— 19103 

— 403 

kr. 21295562 

00 

54 

00 

00 

00 

77 

08 

72 

06 

67 

38 

40 

76 

01 
  

86 
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Fluttar kr. 
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Ýmsir kreditorar rat ere en rer senere er veer 

Varasjodur bankans 2 suse sees nen 0 kvenee kerne en vene 

Flutt til næsta ár............ een erna 

Skuld erlendis =. .......00..000000 seen. nasa rr rns er + sovsen see . 

Landsbankinn í Reykjavík, í maí 1919. 

Stjórn Landsbankans: 

Kr. 

L. Kaaber. Magnús Sigurðsson. Benedikt Sveinsson. 

  

21295562 86 

305659 18 

2145698 28 

119643 59 

43700 63 
  

23910274 54 

Rich. Torfason. 

Reikning þennan höfum við eudurskoðað og borið saman við bækur bankans og 
ekkert fundið við hann að athuga. 

Jakob Möller. Eggert Briem. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Landsbankans á árinu 1918. 

Flutt frá fyrra Ári ........000... 2 learn serserse eens rr se 

Ágóði af rekstri útbúsins á Ísafirði ...... 0... en sense 
Ágóði af rekstri útbúsins á Akureyri ..... …. susssesseeveveevenre ve vre eee 

Agóði af rekstri útbúsins á Eskifirði... ..... —...... se renerne 

Ágóði af rekstri útbúsins Selfossi ............. SRS 

Nettótekjur af fasteignum bankans ............00.0..0.000.000. eeen uven 

Útlend verðbrjef færð Upp Í verði um Gees 

Innborgaðir vextir... 0... kunnen eee kernens neesensnnes 

Forvextir af víxlum og åvisnnum 2... seseeseereee seeren 22 SANNAR 

Ymsar tekjur 0. rr ess 

Kr. 

  

54389 64 

37669 83 

31679 28 

ölð 67 

151 73 

705 18 

2623 00 

539295 47 

630164 04 

286111 94 
  

1583305 78
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Gjöld: 106 

Utborgaðir vextir ........ ........ kr. 672018 53 

Kostnaður við rekstur bankans — 160719 28 

Flutt til næsta árs ...... se un ueren eee — 65591 63 
——— br. 898329 44 

Tekjuafgangur  ssssssssesreeseree kerner rns rr —  684976 34 
sem varið er þannig: 

a. lunleystir seðlar úr gildi gengnir .......0. a... kr. 20 00 

b. Gjald til landssjóðs samkv. lögum 18. sept. 1885 

og lögum 12. jan. 1900... ....... serverer eerse — 7500 00 

c. Gjald til byggingarsjéds samkv. légum 21. oktå- 

ber 1905 .GGGssssssneverrees vennerne mere nerne veer 7500 00 

d. Inulend veiðbrjef færð niður í verði um...... — 33375 00 

e. Ágóði landssjóðs af innskotsfje .......00... serene — 99587 41 

f. Lagt við varasjóð:; 

1. 2%/ af seðlaskuld bankans „.. kr. 15000 00 

2. Ennfremur ......... ERNA … — 521993 93 —… 536993 93 

Kr. 684976 34 

Efnahagsreikningur 
Landsbankans 31. desbr. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ........0....0.0..,0............ … 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlan BANANANA 

ce. Handveðslán...... 220 senere serveres 

d. Lán landssjóðs, sveita- og bæjarfjelaga 

1918. 

  

Kr. 1583305 78 

  

107 

292404 50 

1901139 60 

21428 71 

951002 44 

1268204 57 
—-—— kr. 4414179 82 

e. Reikningslán ......... 2... rr vrren — 

Víxlar innlendir og ávísanir...,.. ld... 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis 2. seeren 

Kgl. ríkisskuldabrjef ............... kr. 572800 00 kr. 

Onnur erlend verdbrjef em 207000 00 — 

Bankavaxtabrjef 1. flokks 2... — 217800 00 

Bankavaxtabrjef 2. flokks...... — 497800 00 — 

Bankavaxtabrjef 3. flokks….…....... … — 44800 00 — 

Bankavaxtabrjef 4. flokks… — 667500 00 — 

Hafnarlånsskuldabrjef Reykjavikur … —— 366000 00 — 

Onnur innlend verðbrjef ........... — 1200 00. — 

Fastelguir eens see 

— 8504149 87 

— 70088 37 

» d o—… 423872 00 

d od 175795 00 

DD) 217800 00 

» » — 487844 00 

db 12560 00 

db » — 600750 00 

åd 159360 00 

» 1200 00 

— 8993 55 
    

Flyt kr. 15106592 61



1919 

107 15. 

15. 

16. 

18. 

19. 

S
o
m
 

þan
ni 
—
 

12, 

13. 

14. 

15. 

16 

    

152 

Fluttar kr, 15106692 61 

Húsbúnaður bankans og áhöld 1. snes 2 vre serene rr rer re 23231 20 

Útbúið á Ísafirði ll... a anars nr es — 1257120 57 
Utbúið á Eskifirði 0... erna Lan neairr … —— 347560 83 
Utbúið å Selfossi sssvesereeresveesnersnkes ere rer ennen enten rense sek venner esse —… 219998 39 

Inneign erlendis ........00.000000r int... HARA SRA versene n rese rss eng eee 2972540 13 

Ýmsir debitorar......... BANANANA RANA —… 450303 61 

Peningar í sjóði 31. desbr. 1918. 22 20 0 seeren rr krrrerrennes sum 417102 77 

Kr, 20794450 11 

Skuldir: 

Scðlaskuld bankars við landssjóð .. ...... BAR ene er … kr. 750000 00 

Innskotsfje landssjods ses seeresresersessengsn senge arsen nrr anne renn — 500000 00 

Bankaskuldabrjef 2... 0 kernen nen rn rann rr ken ene — 1500000 00 

Innstædufje á hlaupareikningi ...... se err rr „.. — 3334478 11 

Innstæðufje í SpariSjÓði.........0..000 ae eee senn ar ansa ratar tre neta rr nrn enn — 9284069 05 

Iunstæðufje gegn viðtökuskirteinum ......... . aeasencersnensnnenaneana en — 1490686 19 

Inneign 1. flokks veðdeildar .. ....0 0000... neee. ene ennrarnnr nr 0 374587 07 

Inneign 2. flokks veðdeildar ... ....dd..00..0...0.000 near a. LÐÐTI 67 

Iuneign 3. flokks veðdeildar ..... oecccce00er ce nnen en se ve mee ann —  313355 38 

Inueign 4. flokks veðdeildar ....,....0.0. . sennrenree0 rn mon 10 vener mm 85899 40 

Iunheimt fje ekki útborgað .. 2000 err en SANNAR — 18787 46 

Al ceptkonto 0 2 esne sn sir nertsl ess rsr air aðli sense tra . 403 Ol 

Utbaið á Akureyri 2... SARA —  283123 61 

Ymsir kreðitorar ............. en FARNIR en 2 902199 25 

Varasjóður bankans 0 serne a nr on krrnes 2145698 28 

Flutt til næsta árs... enn 0 ea en erni ari ie — 65591 63 
    

Kr, 20794450 11 

Athngasemdir: 
Verðbrjef átti Landsbankinn í árslok 1918 alls að nafnverði........ … kr, 

Trygging fyrir veðdeildinni hafði bankinn sett í árslok i kgl. rikis- 

skuldabrjefum og bankavaxtabrjefum samtals ........0000.00000 a... … — 

Að öðru leyti leggur landssjóður tryggingarfjeð fram samkvæmt lög- 

nr. 1, 12. janúar 1900 og lögum nr. 21, ll. júlí 1911. 

2374900 

586000 

00 

00
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Keikningur 

1919 

108 

„fir iunborsanir os útborganir Landsbankans á árinu 1916. 
5 s 8 

Peningar i sjodi 1. jan. 1918 … 

Borgad af lånum: 

a. Fasteignarveðslán . 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ...... 

€ Har d Ve ðslán s.n... 

lunborganir: 

d. Lán landssjóðs, sveita- og bæjarfjelaga 

e. Reikningslán 

Víxlar og ávísanir greitt innanlands ...... 

Vextir innborgaðir : 

a. Af lánum 

(Þaraf er áfallið fyrir lok reiku- 

ingsársins 

secs... 

kr. 210200 44 

og fyrirfram greiddir vextir til- 

heyrandi næsta ári 71348 88 
  

kr. 281549 32) 

sen a kr. 294417 39 

kr. 73169 90 

— 314990 91 

— 2570 53 

-= 26279 98 

— 10195146 57 
kr. 10612157 89 

— 37083607 11 

    

Vixlar og åvfsanir greitt erlendis 2080 sure veennnecr rare renna 0000 — 45812 58 

kr. 281549 32 

b. Af verðbrjefum ........0...0. = arena tante naar narrer — 94474 37 

c. Af starfsfje utbuanna (6.20 sr veere enn — 97843 47 

d. Af inneign hjå o8rum  bånkum årerne —… 58177 72 

e. Ymsir vextir,sssssesrre 2 senere seernes rerrererrenseer TT 7250 59 
KEE EEN — 539295 47 

Forvextir af víxlum og ávísunum 2000 su seereereesrerrerer vetrar — 630164 04 

[onborgavir i reikning er'endra banka 2. seerne ere er TT 13685447 31 

Iunborganir i akceptkonto 20. serene seere kerner tret kernerne — 3100 00 

Innborganir í reikning útbúsins á Ísafirði. rr — 2580245 40 

Innborganir í reikning útbúsins å Aknreyri 00 us senere kerner — 1433412 57 

[nnborganir i reikning utbusins å Eskifirdi 24... pas mm 718380 90 

Innborganir í reikning útbúsins á Selfossi ss.ssmseereenrerrerereneer — 15598 08 

Innlég í hlaupareikning að viðbættum vöxtum  acccee00rr — eeen 0000. —… 33256937 49 

Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum 20. summer ARE —… 11833223 64 

Iunlög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum vöxtum, sem lagðir hafa 

verið við höfuðatól ........ slitnar neinar rat nena sknan ra Li kr ren varernes — 756882 81 

Innborganir i reikning 1. flokks veddeildar bankans suser TT 161378 96 

Innborganir í reikning 2. flokks veddeildar bankans suser 0 se — 212669 90 

Innborganir í reikning 3. flokks veðdeildar bankans ann me 239296 13 

lunborganir í reikning 4. flokks veðdeildar bankans 00.00.0000. we rem 95059 11 
  

Flyt kr. 114197016 78
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Fluttar kr. 114197016 78 

Innlend verðbrjef seld, innleyst og lækkuð í verði .................. er orm 303948 00 

Utlend verdbrjef innleyst … . ssssseses so uneevevereee venten serene enter tnrrer ren — 2595 00 
[anheimt fje fyrir adra… … Ms... enes irere nn er sen sensne — 920161 83 

Meðtekið frá landssjóði í nýjum seðlum 2, .….….… 120000 00 

Innskotsfje landssjóðs ............... tea rr nn 100000 00 

Húsbúnaður bankans og áhöld ........... enst snara ran sera mee 263 00 

Seld húseign og tekjur af fasteignum binkans 5641 79 

Ýmsir kreditorar BAR 291596 45 

Ýmsir debitorar 2. a rene NNA AR —- 7920513 70 
Ýmsar tekjur a sr venerne rennne renee er ru rem 297353 34 
Borgað í reikniug yfir tekjur og gjöld ........... nr ven knreeneeesee — 73344 69 

Kr. 124239434 58 

Utborganir: 

Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán .........0...... a kr 49160 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ..... 20... —  835350 00 

6. Handveðslán ...........0 . 2... en … — 5200 00 

d. Lán til landssjóðs, sveita- og bæjarfjelaga ...... —… 597500 00 

e, Reikningslån ,……..........…. senn —- 9902468 40 
-——-— — —- kr, 11389678 40 

Víxlar og ávísanir til greidslu innanlands …. ......000.0..0.. ae meer $1864460 41 

Víxlar og ávísanir á útlönd veðrun ati enn urnen rr — 105715 28 

Utborgað í reikningi erlendra banka — 15349467 40 
Utborgad i akceptkonto  ssssresreseeeereee rese renna rem 3035 00 

Utborgad i reikningi útbúsins á Ísafirði... essere eeveneensreree — 2483889 57 
Utborgað í reikningi utbusias á Akureyri 2... 2. veveseeeeveeernnenee — 1112722 86 
Utborgad í reikningi útbúsins á Eskifirði .........2.0.00....0.0. 0. renee — 1055887 85 

Utborgað í reikningi útbúsins á Selfossi … … ... ..... — 235596 47 

Utborgað af hlaupareikningsfje 32339822 38 

Utborgad af sparisjodsfje 0 2 sveveeeee urvseennen ennen ken un terne mm 9968213 58 

Utborgað af fje með innlánskjörum ......... a FERÐ — 465333 18 
Utborgað af innheimtu fje ..............0...... sanni see su mm 921630 29 
Útborgað fyrir 1. fl. veðdeildar bankans ....... snar enker nere — 174438 20 
Utborgað fyrir 2. fl. veðdeildar bankans .......... sr RENEE 229844 45 

Utborgad fyrir 3. fl. veddeildar bankans 2... senere 80 a — 212932 26 

Utborgað fyrir 4. fl. veðdeildar bankans .......... … venner nen ees — 70871 94 

Keypt innlend verðbrjef ... 20... 2 ven re err vennerne as mm 362920 00 

Utlend verðbrjef hækkuð í verði................. BARA BA mer 2623 00 

Afhent landssjóði í ónýtum seðlum....... s.c0cn... — 120000 00 

Lankaakuldabrjef iunleyat...... - 100000 00 

Flyt kr, 114569083 52
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Fluttar kr. 114569083 52 110 
Utborgaðir vextir: 

  

a. Áf sparisjóðsfje ARENA ANARRNARNARARARARR „e.kr 331371 62 
b. Af hlaupareikningsfje . 00 0 seeveveeeseeeerene — … 104879 84 
c. Af innlågum gegn viðtökuskírteinum ... …… — 67795 49 

d. Af bankaskuldabrjefum 22 serverer see FEE 72000 00 
e. Af keyptnm verðbrjefum ...... .... FERÐA er mm 5497 44 
f. Áf inneign veðdeildar bankans ......... 2... — 20626 51 
g. Til erlendra banka ...... seere: er mm 59619 20 
h. Endurgreiddir vextir …… suse BARA — 6949 89 
i. Af inneign á teikningslánum  ...... se se — 3278 61 

—————— rem 672018 53 
Kostnaður við fastelgnir bankans ... . ......... nr nse vener — 865 09 
Húsbúnaður bankans og áhöld ....sd.....0.00ee0 eens — 618 50 
Útborgað af ýmsum tekjum 0000 suerersee nes en sersre FA mee 11241 40 
Kostnaður við rekstur bankans: 

a. Laun og eftirlaun og abyrgðarfje fjehlrðis ..... kr. 105182 52 
b. Húsaleiga 2. sseseeeerrense sn — 16110 56 
c. Hiti, ljós og ræsting 2... 08 er mm 15244 82 
d. Prentu:, aug/øsingar, bækur og ritføng …… … — 11956 96 
e. Burðargjald og símakostnaður ............... a 2257 63 
f. Ahöld, viðhaldskostnaður.o. fl. ............ ver mme 686 95 

g. Kostnaður við innheimtu og rekstur mála... — 998 15 
h. Ýmislegt a seven e ken karrene SE 8281 69 

—— — 160719 28 
Ymsir kreditorar 0 1. museerne en nn gene mme 322400 78 
Ymsir debitorar esse uens veeeeenererner se . — 7930403 30 
Útborgað í reikningi yfir tekjur og gjöld ......... . FE 147982 41 
Peningar i sjédi 31, desbr, 1918... ” 0. . - 417102 77 

  

Kr. 124232434 58 

Efnahagsreikningur 111 
, 

útbús Landsbankans á Ísafirði 31. desbr 1918. 

Eignir: 
Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .................. sr nn kr. 118730 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .....0.....0.000.00.. 0 — 82830 00 

ec. Handvedslåan ......0.0..0. ses serene sen rnerennne — 9665 00 

d. Lán segn ábyrgð sveitarfjelaga . ......... ...... — 4300 00 

e. Reikuingslan ...... ene err — 193561 39 
A — kr. 499086 39 

2192901 37 

Vixlar og ávísanir til greiðslu erlendis ......... BARNANNA RNA — 2000 00 

  

Vixlar innlendir og ávísanir ........ essens rr rr 

  

Flyt kr. 2603987 76
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Fluttar kr. 2603987 76 

Banka vaxtabtjef... 0... rare nn err tag rr SEES NEE — 5085 00 

Húseignir útbúsins, húsbúnaður og áhöld „ l.dd0a nr — 38976 28 

Ýmsir debitorar  ......... ennerser ern nr sr tnlrnnrnrnnr ratar ann lasta — 19 50 

Peningar í sj ðí 31. desbr. 1918 sr FR — 64253 48 
  

Kr. 2712322 02 

  

    

  

    

Skuld við Landsbankann „....cc0eeeeeeees  srrenenr neee tran …… kr. 1257120 57 

Skuld erlendis ... 2 2..ce00e. eeeerseeser rn neregn rett ne en a 43700 63 

Innstædufje i hlanpareikvingi 2... 2 sure ses rener ke eener enn . —  208234 59 

Innstæðufje Í sparisjóði .......0.000000e0 0000 á ner rr tear nnrer rennt — 1050866 87 

Innstæðutje gegn viðtökuskíteinum 2... suser serene rener — … 124504 46 

Flutt til næsta árg 20. „nn ANNARRA RENNES er — 27894 90 

Kr. 2712322 02 

Reikningur 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Ísafirði á árinu 1918. 

Innborganir: 

Peningar Í sjóði 1. janúar 1918 leir screen nan tenn ter kr.  247023 14 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignnveðslán ... 2. vre ceanrenneer tarna nr ann kr. 10280 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ld... á cencccaer0n tran. — 23195 00 

e. Handveðslán ... 2 200.00 anne arena ta -— 2605 00 

d. Lån til sveitafjelaga ss 2 seererseerernne art — 560 00 

e. Reikningslån .......0000.00 00 nenna nn ER — 2674713 35 
—— —- — 2111413 35 

Víxlar og ávísarir greitt innanlands ...... . aocc00000000.. ones 6198840 11 

Víxlar og ávísanir greitt erlendis „.....0 20.00.0000 seeren á tenn een erna enn — 240 90 

V xtir innborgaðir: 

a. Af lånum erna ni eee rr kr. 40943 43 

(Þar af á fallið fyrir lok reikningsárs- 

ins ..... lennti enker snes Los kr. 33238 18 

og tilheyrandi næsta ári ......... — 7705 25 

kr. 40943 43) 

b. Af bankavaxtabrjéfum .....000.0000000.0e0ne rare. — 352 63 

c. Af inneign erlendis 2...) eenteener ner nnr ner — 1834 92 
— 43130 98 

Flyt kr. 9200648 48 
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Fluttar 

Forvextir af víxlum og åvisunum „..c0ceencae.r caneneneneen reit ae renna 

Innborganir í reikning Landsbankans icddeeeeeeee ortar 

Innborganir í reikning erlendra banka .... 200... 0.enen enn. 

Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum cccdcdeee eerneenr rr eter 0000 

Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum „....000.0.0 eeen 

Iunlög gegn viðtöknskírteinum að viðbættum vöxtum 0...) ve... 

Seld bankavaxtabrjef .....dd.deeenonenrerenandirrnantan ne ið een terra 

Innheimt fje fyrir aðra ..id.eneeieeneene areas irurr ennta ratar air ir 

Ýmsir debitOrar ......0.0sen snara ene ss rr rr ennta rs taÐ Laar 0 en 

Ýmsar tekjur ldddceseserresessnsenrenans rir nnvee trade narer gr re ten serne 

Útborganir: 

Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán (.......00.. 0000 nine 0000... BARA ur kr. 21025 00 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån serene suser TT 3300 00 

c. Handvedslån .....0000 rann nr ran ner — 3350 00 

d. Lán til sveitafjelaga 200 seere seen arnar rn0r — „4000 t 00 

e. Reikningslán suse seerne rer 

Vixlar og ávísanir til greiðslu innanlands 

  

kr. 9200648 48 

— 15 1371 85 

— 2478028 92 

367858 03 

2477451 16 

— 12061515 93 

292714 60 

— 7815 00 

— 187255 47 

313 71 
more 

— (375 42 

  

  

Kr. 16087348 57 

  

  

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ......c00.0e000000000 í resettet 

Útborgað í reikningi Landsbankans ......0..0...-- 

Útborgað í reikningi erlendra banka ......... ú.cccnneceeneneesneneer a000r 

Útborgað af hlaupareikningsfje ..........00000.eee00nnneee serene rt 

Utborgað af sparisjóðsfje . (a.....000.00000 ct nnaeee renna rnnnnn rr terra 

Útborgað af fje með innlánskjörum 

Útborgað af innheimtn fj a......0000.0.. 000... 

Útborgaðir vextir: 

a. Af hlaupareikningsfje ....ccc..00.00. 00 en kt 4599 78 

b. Af sparisjóðsfje ......... sextecee arena rr arrnee 0000. — 40664 98 

ec. Af innlögum gegn viðtökuskírteinum seen — 5457 10 

d. Til Landsbankans „...........0.0 000... 000. sannan een tn — 72691 08 

e. Til erlendra banka -........000.0. ene rr ene nan .0 að area --- 631 03 

f. Endurgreiddir vextir .......0000neaaene senn neei rir — 236 15 
————2. — 124280 72 

Útborgað af ýmsum tekjum 2 sssssserererereren Grernearenarr erna renn — 121 17 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun og aukavinna scessecceecssrsr rr rena snara renna kr. 11273 50 

b. Hiti, ljós og ræsting ....c.00.0. 0... ara rem 2891 93 

c. Prentun, bækur og ritföng 22.00.0100... eee scenenen0r. — 564 65 

d. Burðargjald og símakostnaður ...... sen —- 544 80 

Flyt kr. 15274 88 kr. 15920006 67 
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Fluttar kr. 15274 88 kr. 15920006 67 
e. Opiuber gjåld og våtrygging mere rr 101 04 
f. Áhöld, vidhaldskostnadur o. fl. Mosse snvssreerere — 2238 18 

— — 17614 10 
Keypt bankavagtabrjef ........... eee rr eee renees — 9300 00 
Ýmsir debitotar ......... .. err rr ere en — 328 21 
Húseignarreikningur eeenea tran #08  aassnesse rns HERRANN — 37976 28 
Á góði útbúsins 1918 færður L andsbankanum til tokna 2... 0. esse — 37669 83 
Peningar í sjóði 31. desember 1918 ...... FERÐ ve ara. rr mm 64253 48 

      

kr. 16087348 57 

Efnahagsreikningur 

útbús Landsbankans á Akureyri 31. desember 1918. 

Eignir: 
Skuldabrjef fyrir lánum: 

  

  
    

a. Fasteignaveðslán ................00000 nn serene kr. 20153 46 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ............... seeren. 321386 85 
c. Lán gegn abyrgð sveita- og bæjarfjolaga FEEDS 32340 00 
d. Reikningslån .… . „0. —  184035 05 

— —— kr. 557915 36 
Víxlar innlendir og ávísanir  .… …… 2. saneveveeereseenen ne reen verde —  459790 00 
Vixlar og ávísanir til greiðslu erleaðis SESAR AANARNARAARRNIRAARA — 410 00 
Inneigu hjå Landsbankanum 2 00.00.0000. err evne — … 283123 61 
Inneign erleudis ........ rr vener rr veere LL LELE — 115156 90 
Baunkavaxtabrjef ss rr rr vrrvrerse — 855 00 
Áhöld Útbúsins 2... sr ee eee rn rrrren en reren — 1002 10 
Ymsir debitorar 1... sssssevevevene senere nen erne reererree — 2 60 
Peningar í sjóði 31. desember 1918 ...........0.0.. — 116601 34 

Kr. 1534856 91 

Skuldir 

[unstaSufje í hlaupareikningi ...... ...... ser arrernea serene. kr. 149103 95 
Iunstæðufje Í sparisjóði essere re senere - — 980901 95 
Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum ... ..........) „ode. vener — 384472 76 
Ýmsir kreðitorar ss eee erne kekreree sr — 3382 65 
Flutt til mæsta års a... sa err tevreree — 16995 60 

  

Kr. 1534856 91
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Reikningur 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Ákureyri á árinu 1918. 

Innborganir: 

Peningar í sjóði 1. jan, 1918 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán... ... ......0...... kr. 775 77 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ...........0..0..0.00 0000... — 35671 76 
c. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga............ — 10335 00 
d. Reikningslán.. ...... ..... eee inter nenna  r — 1043007 14 

Víxlar og ávísanir greitt innanlands ......... eðnnrernr nr nene ir sans 
Víxlar og ávísanir greitt erlendis ......... dd... event 
Vextir innborgaðir: 
a. Af lánum....... lane sua rns a... kr, 50805 08 

(Þaraf áfallið fyrir lok reiknings 

ÁFBÍNS 0. er neenee kr. 33809 48 
og tilheyrandi næsta ári ...... … — 16995 60 

kr. 50805 08 

ke ssnsssese rense sen nn sen SE 570 25 
ce, Áf inneign erlendis  .………. 2... a — 6563 02 

  

b. Af bankavaxtabrjefum 

Forvextir af víxlum og ávísunum .… 1... 
Iunborganir í reikning Landsbankans 
Innborganir í reikning erlendra banka essere ereveerreeerereres 
Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum 
Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum ............ 
Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum vöxtum 
Innheimt fje fyrir aðra 

Seld bankavaxtabrjef 
Ýmsar tekjur 

Ymsir kreditorar ...... 

Ymsir debitorar ........ FARA 

kr. 137101 

— 1089739 

— 1777189 

— 96431 

— 57938 

— 39326 

— 1103156 

—  337091 

—  1434954 

— 707870 

— 2198388 

— 85981 

— 31920 

— 16531 

— 4006 

— 155 

Kr. 7139333 

61 

17 

61 
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17. Peningar í sjóði öl. 

160 

Utborganir: 

Veitt lån: 

a. Fasteignaveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Lán gegn ábyrgð 
d. Reikningslán ...0...0.00.00.000 0. ne... 

Vísar og ávísanir til greiðslu iunaularda 

Víslar og ávísanir til greiðslu erlendis 

Útborgað í 

Utborgað í reikningi erlendra banka 

Utborgað af 

reikniugi Landsbankans 

Utborgað af sparisjóðsfje 

Utborgað af fja gegn viðtökuskírteinum 

Utborgað af innheimtufje .......00... e.. 

Útborgaðir vextir: 

a. Áf hlaupareikningsfje ........0.. … 

b. Af sparisjødstje ssesserereeeserrrerrnnne 1 

c, Áf innlögum gegn viðtökuskírteinum 

d. "Til Landsbankans 

e. Til eríendra banka „0... 10 

fk durgreiddir vextir 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun, eftirlaun og húsaleiga 

b. Hiti, ljós og ræsting ....00.00000 tn 

c. Prentun, bækur og ritföng ....... 

d. Burðargjald og símakostnaður 

Utborgað af ýmsum tekjum ee. 

Keypt bankavaxtabrjef ......... ARA 

Ymsir kreditorar .... aceciecceen.n.00 eanen a. 

Ýmsir debitorar 

Á góði útbúsins færður Landsbankanum 

desember 1918 

essssaseeesn cs200 

sveita. og bæjarfjelaga 

hlaupareikningsfje ............ 

  

  

  

re kr 1000 00 

senn — 192900 00 

ee — 31000 00 

enn —  891448 78 

ee kr. 1450 30 

Le. — 37257 22 

— 11340 32 

ne — 6138 15 

eens. … 1538 11 

.. É… — 382 01 

kr. 12914 92 

senn — 595 94 

enn rem 69 27 

120 95 

ones 100 + 

    

Kr. 

  

1119348 

1633599 

31991 

1423846 27 

375770 

1353878 

827443 4! 

38173 27 

86316 

57906 11 
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Efnahagsreikningur 

utbús Landsbankans á Eskifirði 31. desember 1918. 

Eignir: 
Skuldabrjef fyrir lánum: 

  

      

  

  

a. Fasteignaveðslán .........000000. 1000 sten venensnee kr. 25520 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ...d.sd.e0eeessenreneesnen rr —… 110480 00 

c. Handveðslán ...........0.00....0.. eaten nennt — 1200 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveitafjelaga .......0000.1.00. 0000. — 1000 00 

e. Reikningslán .......00000.00.0. 0000 eens tesen ere sersne see — 127373 36 
— —— kr. 265573 36 

Vixlar innlendir og åvisanir veere reverseereee sense sne sen rann. — 347563 09 
Bankavaxtabrjef .........00.).00.. 0... eeeses rr assasssrsðo rass rað on — 15200 00 
Húsbúnaður útbúsins og áhöld ........0.00000. ARA — 4747 58 
Peningar í sjóði 31. desbr. 1918.,.,....00100.00..... 00 .% ennta — 26866 34 

Kr. 659950 37 

Skuldir: 

Skuld vid Landsbankann er easier assa g ars rr ke. 347560 83 
lunstæðufje í hlaupareikningi ...............00.00. nes n it re — 68637 73 
Iunstæðufje i sparisjóði ..........00.e0.0. ens nnens ner sense. se —  119571 72 
lnnstæðufje gegn viðtökuskírteinum .....0....00.0.000 eneste res —… 119989 31 
Innheimt fje ekki utbosgad sssssrerreeeerrserer es seennsensensnrsna snar . — 316 30 
Ýmsir kreditorar .............. a..d0nneeenees seen sneun near rr … — 77 28 
Flutt til næsta árs 2.seresevsssrerenrevererenenvennsse renerne n rr rer erne me - 3797 20 

Kr. 659950 37 

Keikningur 

yfir innborganir og utborganir útbús Landsbankans á Eskifirði á árinu 1918. 

Innborganir: 
Borgað af lánum: 

a. Fastelgnaveðslán ...eec.c.eceeeecun err … kr. 5683 00 

b. Sjálískuldarábyrðarlán .....0.000.0%00 eenee rent ar — 5541 00 

c. Reikningslán .....,.000000.0 0000... nn ARE —… 245880 97 
-—— kr. 257104 97 

Víxlar og ávísanir greltt innanlands ...c... ser íagiea sann sens eee nein — 1165966 19 
  

Flyt kr. 1423071 16 
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Vextir innborgaðir : 

a. Áf lánum 

  

(Þaraf áfallið fyrir lok reikningsársins kr. 10381 71 

og tilheyrandi næsta ári ..... 2... 3797 20 

kr, 14178 91) 

b. Af bankavaxtabrjefum „....000..... nennt — 

c. Ymsir Vextir... sunnan — 

Forvextir af víxlum og ávísunum ............00000 000 .0.n en 

lanborganir í reikning Landsbankans ............. ee... 

Innborganir í reikning annara banka 

Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum 

FRA senetnsrsösse rss rr. kr, 

  

Fluttar 

14178 91 

  

et1...... 

kr. 

  

1423071 16 

14796 14 

27910 78 

1063681 11 

191671 98 

1248666 67 

220122 31 

  

  

Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum .....,...000000 s.n — 

Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum vöxtum ......000.. ae — 119989 31 

Innheimt fje fyrir aðra ......0.000.0.0000. nan ner ker ee renees seeren ser knn gns —… 271556 80 

Ýmsir kreditotar le. ER arret een ener rr krr rer — 105 00 
Ýmsir debitorar ...... dan resns assa anne 000 snar enn near - 10848 35 

Ýmsar tekjur ....secseeserere urra seen — 6346 28 

Varasjóður fyrv, Sparisjóða Eskifjarðar ves s eee ove vest enes sees rr Fe see bens se — 2643 07 

Kr. 4601408 96 

Utborganir: 
Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán ........ eee seks russ sener servers gerne eee kr 31203 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán de... FRA — 116021 00 

c, Handvedslån ..........00...000.0 000... eeees see ressee — 1200 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveitafjelaga ........0..0.....0.0.0. — 1000 00 

e. Reikningslán .........00000.0000 vesen reen erenreere —  313254 33 
——.—.— kr. 522678 33 

Víxlar og ávísaair til greiðslu innanlands ..... . … — 1513529 28 

Utborgað í reikningi Landsbankans ... .......0.00000...000 0 .000 sen on — 716120 28 

Útborgað í reikningi annara banka 2 sus euererevereeerersrerener renerne 191594 70 

Útborgað af hlaupareikningsfjó ..i.......0.00..e rennt — 1180028 94 

Útborgað af sparisjóðsfje ..........0...0..0 000. renee rer err renten ree — 100550 59 
Keypt bankavaxtabrjef ...........0...0. 000... 0... enesnsneseassnesd sasssa — 15200 00 

Útborgað af innheimtu fje 000 brennan rer rkr enn nrnnes — 271240 50 
Utborgadir vextir: 

a. Af hlaupareikningsfje .… 00.00.0000... kr, 1727 50 

b. Af sparisjóðsfje ........ BARNANNA — 2817 16 

c. Áf innlögum gegn viðtökuskírteinum ............ su. mm 2497 31 

d. Af keyptum bankavaxtabrjefum ........ en — 276 00 

e. Til Landsbankans 000880 svenske nsr entre renses renere me 17711 80 

Flyt kr 25029 77 kr. 4510942 62
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Fluttar kr, 25029 77 kr, 4510942 62 

f. Til annara banka ........ even nn sees nun sen srt desepi se að 16 54 

g. Endurgreiddir vextir aise000 senta — 595 71 
en mn men 25702 02 

10. Stofn- og reksturskostnaður útbúsins : 

a. Stofnkostnaður .......0.000.00 100 esas rn rits tran kr. 4106 63 

b. Laun starfsmanna .......0000.0.0 00 sena — 10284 00 

t. Húsaleiga ...........0.00 00. enn nn 1 en a. — 400 00 

d. Hiti, ljós og ræsting 0... re 1778 13 

e. Prentun, bækur og ritföng .......00.0.0.00....0. a — 1106 81 

f. Burðargjald og símakostnaður ...d.s.ea ne. — 302 65 

g. Viðhaldskostnaður ......0000e0nsr isss serien — 81 65 
—— — 18659 87 

11. Húsbúnaður og áhöld ........ senn nes sen tvene venerne ege rsn renses — 4747 58 

12. Ýmsir kreditorar ...... .. YÐR — 105 00 
13. Ymsir debitorar. 2... reen treerne sener ernsnrnrnen sknres om 10848 35 
14. Ýmsar tekjur ..... salinn nek kerra renn LR ELLE BER EEN EEN ENE Lr RBR See e nere ves — 378 44 
15. Varasjóður fyrv. Sparisjóðs Eskifjarðar ........0.00.00.00 en enn nen dir ne nr — 2643 07 

16. Ágóði útbúsins færður Landsbankannm til tekna 2... ne — 515 67 

17. Peningar í sjóði 31. desember 1918 G…..…sssseveeersssesse seere seven er ener rnee — 26866 34 

Kr. 4601408 96 

Efnahagsreikningur 
útbús Landsbankans á Selfossi 31. desember 1918. 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignavéðslán ........00.0000esensnesnnrer nr nasa kr 12500 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .........000 seensene stera — 88030 00 

c. Reikningslán ........0.000000 0. eee ase reeks ses sar kreere — 10334 56 
— kr. 110864 56 

2, Víxlar innlendir og áVÍsair.....d....000.00.0 000. a0n renn veer nen nen ser —- 183853 85 

3. Húsbúnaður útbúsins og áhöld .......00000.00.0000 rns n nn nanna sn sne — 3564 37 

4. Ýmsir debitotar ........0000. aan rrarrrrr nr sera ert n ere — 20 50 
5. Peningar í sjóði 31. desbr. 19i8..0....00eesasasansns rann BARA ARNNARBRERRARARR — 18195 25 

Kr. 316498 53 
Skuldir: 

1. Skuld við Landsbankann ........0.0.0000 000 ðe nasa senn vrrves ARNA kr.  219998 39 

2. Innstæðufje í hlaupareikningi ........0..... sennensenenessenss ses esne nn — 31558 39 

3. Innstæðufje í sparisjóði 000... sonr annnsn ina sr euearstesnnsesssdanrsaas0nar 48177 49 

4. Innstædufje gegn viðtökuskírteinum ........0.0e0e0sne screen tear ea — 11400 00 

5. Flutt til næsta árg lc... sr ne sense senn began — 5364 26 

Kr. 316498 53 
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118 Keikningur 
yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Selfossi á árinu 1918. 

Innborganir: 

1. Borgað af lánum: 

Reikningslån 2,…….suveseveseren es nsesev essensen een eee te tt ERE re rr Pee ere ere L re kr. 900 00 

3. Innborgaðir vextir: 

Áf lánum rr seen se see en — 6311 36 
(Þaraf áfallið fyrir lok reiknings. 

Årsins ve 0000. kr. 947 10 

og tilheyrandi næsta åri …... — 5364 26 

kr. 6311 36) 
  

4. Forvextir af vixlum 2..,......ssersrrsssees ene sense renee eneret rense veer eve rens re — 5707 12 
5. Innborganir i reikning Landsbankans …......vereersserere seere veer eeeree —  K234153 22 
6. Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum........... einen00 0101 00 FRA — 89060 42 
1. Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum 0... ereeeeeee ere ventse — 70088 84 
8. Innlög gegn viðtökuskírteinum ......... Snerssssk assist —- 11400 00 
9. Ýmsar tekjur............ beinnar neee res beet rr nesnsenn rns — 242 42 

      

Kr. 451268 38 

Útborganir: 

1. Veitt lán: 

  

  

a. Fasteignaveðslán ........0.000.0.0. 000 sn. bon kr. 12500 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .................. sendann — 88030 00 

ce. Reikningslán .........000000. 00... see senn —- 11234 56 

———- kr. 111764 56 
1. Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands ....00..00.0...0.0 tense naga... se... — 217258 85 

Útborgaðir vextir : 

a. Af hlaupareikningasfje ..................0%% vere: FAR kr. 321 19 

b. Af sparisjóðsfjö..........0.00..0...000 sn — 270 97 
c, Til Landsbankans.....dsessseass esas rr seeren enreresee — 1302 44 
d. Endurgreiddir vextir „....0.00...00000. 00 ner — 7 67 

—— — 1902 27 
4. Útborgað í reikningi Landsbankans .....ee..0eeeeeneree ner ra — 14154 83 
5. Útborgað af hlaupareikningsfje ............... ARNA — 57502 03 
6. Útborgað af sparisjóðsfje …….…. s0snrrree sorees FE NARAR esse — 21911 35 
7. Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun og aukaskriftir ..... .........000.0. 00. 00... kr. 2640 00 
b. Húsaleiga .........00.0.0.0.. een enssassnas ans ig: urene — 250 00 
ce, Hiti, ljós og ræsting ...000100. 0000... seen. — 352 00 

  

Flyt kr, 9242 00 kr, 424493 89
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Fluttar kr. 3242 00 kr, 424493 89 

  

      

    

  
  

d. Prentun, bækur og ritföng 0000... an Lomme 609 40 
e. Burðargjald og simakostnadur senn na —= 119 49 
f. Ymislegt 0... er SARA — 871 75 

rem ennen — 4842 64 
Húsbúnaður og áhöld .......... eo FARA RR ARA NANARSRASANARNRAR — 3564 37 
Ýmsir debitorar ..............0.0ae eeen res — 20 50 
Ágóði útbúsins færður Landsbankanum til tekna.....e..0000e — 151 73 
Peningar í sjóði 31. desbr. 1918.............00.0. 000... 00s ner sseverrer …— 18195 25 

Kr. 451268 38 

Keikningur 

yfir innborganir og utborganir 1. flokks veddeildar Landsbankans å årinu 1918. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1918 ......... FRA a kr, 387646 31 
Borgað af lánum „...00...0.0000 ne sensssesndssssesss rns risa —  103564 89 
Vextir af lánum........0... 00.00.0000. senenrer renn sendnesansea iss — 40060 82 
Tekjur til varasjóðs og stjórnarkostnaður: 
a. Í/„ð/, af lánum .... ansans ere ssn eee a... kr, 8700 00 
b. Dråttarvextir 2... sekta nenna — 903 50 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum............... — 8167 75 

— — 17771 25 

Kr. 549025 27 

ÚUtborganir: 

Innleyst bankavaxtabrjef .........00,000... snart ens saett kr. 122600 00 
Vextir af bankavaxtabrjefum ....00.....0000... 0000 ra ne — 47524 50 
Varasjóðskostnaður : 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ed... kr. 4000 00 
b. Ánnar kostnaður .. ... er ra enn nnk rene we mm 295 70 

— ——— -— 4295 70 
Inneign hjá Landsbankanum 31. desbt.........0.0.0..0. 1000... 00 ven s.n... —  374587 07 

    

  

Kr. 549025 27 
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Efnahagsreikningur 

1. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember årid 1918. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum 

Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga 

Inneign hjá Landsbankanum 

Bankavaxtabrjef í umferð 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

a. Fallnir í gjalddaga 

b. Ekki fallnir í gjalddaga 

seven navne see vo See eee dene ae esse see 

slsðsddeðsssssð srun 

b. Ekki fallið í gjalddaga ........0000000 ene. in . 

Sel sat ber Den DUO Eb rr ea ss so see 

Séðlssssossððððss sas 00 .01008 = s.s 

sðððnarrsssataðssarsðfs8808 :8s0008000 

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði : 

a. Ögolduir vextir og varasjóðstekjur, sbr. eignalið 2... 

b. Innborgaðar varasjóðstskjur aud seer rese: 800 

Keikningur 

yfir innborganir og utborganir 2. flokks veddeildar Landsbankans å årinu 1918. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1918 

Borgað af lánum 

Vextir af lánum 

Tekjur til varasjóðs- og stjórnarkostnaðar : 

a. 1/,ð/, af lánum 

b. Dráttarvextir 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum 

see es re EO ae NE I UENS SOS SE DE ER oss eE... 

00000, Go: 100 Oneonssvassessatssais .0.. 

eðr 

    

    

    

    

      

kr. 4205 01 

— 11003 96 

— — 15208 97 

— 374587 07 

Kr. 1180043 41 

kr, 1016400 00 

kr 4567 50 

— 22869 00 
— — 27436 50 

kr. 15208 97 

—… 120997 94 
— —… 136206 91 

Kr. 1180043 41 

  

      

venus nan kr. 362746 22 

—  116827 00 

FER sosanasnirst essa 79485 75 

kr. 8829 73 

— 1174 77 

— 6352 65 
—-— — 16357 15 

Kr. 575416 12
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Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabrjef 1... nn RENNA kr. 135600 00 
Vextir af bankavaxtabrjefum ........0.0.00. 00. nnenee — 91329 75 

Varasjodskostnadur : 

a, Skrifstofu- og stjórnarkostnaður 2... kr. 2500 00 

b. Annar kostnaður .........0.00.0.. ne eres me 414 70 
———2 — 2914 70 

Inneign bjá Landsbankanum 31. desbr. 1918 ...... ...d.00000. 00 —  345571 67 
      

Kr. 575416 12 

Efnahagsreikningur 

2. fiokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1918. 

Eignir: 

  

Skuldabrjef fyrir lánum so..c.eeeseneeeersnr ar snara srrses re kr, 1719638 48 

Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur : 

a. Fallið í gjalddaga ......0e0cce0eeseesernesenansr reri se kr. 10293 83 

b. Ekki fallið í gjalddaga 0000. 0000... sen... — 21355 33 
— —- — 31649 16 

Inneign hjá Landsbankanum ..000.00. 0000. oa nn eoensssnnsesnsnanensnarere 0 345571 67 
      

Kr. 2096859 31 

Skuldir 

Bankavaxtabrjef í umferð  .....0......00)0.0 0. nn nes saett kr. 1956100 00 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 
a. Fallnir í gjalddaga ............ esne na sea kr. 1248 75 

b. Ekki fallnlr í gjaldduga...... nasir sessa sannan — 44012 25 
  — 45261 00   

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði : 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur, sbr. eignalið 2 kr. 31649 16 

b. Iunborgaðar varasjóðstekjur ..c......0.000.00.0. 0... — 63849 15 
— 95498 31 

Kr. 2096895 31 
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Keikningur 

yfir innborganir og utborganir 3, flokks veddeildar Landsbankans å årinu 1918, 

Innborganir: 

Inneign hjå Landsbankanum 1. jan. 1918... sóanengtasanssassas0rns kr. 287061 51 

Borgað af lánum ...ceesseceeeeeerenen saeeeen snerta en — 116074 14 

Vextir af lånum 0. renee venerne ken nr ee saa vnnsee —… 105193 50 

Tekjur til varasjóðs- og stjórnarkostnaðar : 

a. 1/,0/, af lánum... sonna kr. 11682 98 

b. Dråttarvextir….....00rssess eee eee ser ester s eres er seere 1254 06 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum...,..... us — 5021 45 
— 17958 49   

      

Kr. 526287 64 

Utborganir: 

  

Innleyst bankavaxtabrjef .........0000. 0... 0... úeeassren sas nssasa ns sas an an … kr, 97200 00 

Vextir af bankavaxtabrjefum .........000000. 00 nve near ritanir area — 113454 00 

Varasjóðskostnaður : 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ...c.00.0...00.0000 kr. 2000 00 

b. Annar kostnaður .o.cce0e.eeenser nes sr ene … — 278 26 
—-— — 2278 26 

Inneign hjå Landsbankanum 31. des. 1918 ......0.100n ses eseesn rut ae... —  ðl3355 38 
    

Kr. 526287 64 

Efnahagsreikningur 

3. flokks veddeildar Landsbankans 31. desember 1918. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum ... .....200.00.00 00 nenna snerta ne kr. 2259462 47 

Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur : 

a. Fallið í gjalddaga .....d.0.0..0....0 sendasnnn rann kr. 9819 49 

b. Ekki fallið í gjalddaga ...., senn uren ssn een ene — 28137 37 
— 37956 86 

Inneign hjå Landsbankanum ...... ones rr nsasns enn seðla nennt ene... —  313355 38 

Kr. 2610774 7i 
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Skuldir 

Bankavaxtabrjef í umferð ........ 2..cceceeeeacenenn revner ene een kr. 2474700 00 
Ogreiddir vextir af bankavaxtabrjefum: 

a, Fallnir í gjalddaga .....d.c0e0enea cn rsensse rss kr. 1525 50 

b. Ekki fallnir í gjalddaga .....0.0.00000e0e0 ne sent 0000. … — 55680 75 
— 57206 25   

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði : 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur, sbr. eignalið 2 kr. 37956 86 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur  .......0000.00 0000... — 40911 60 
— — 78868 46   

    

Kr. 2610774 71 

Reikningur 
yfir innborganir og útborganir 4. flokka veðdeildar Landsbankans á árinu 1918. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1918 id0...000rensnnssansas sent nen0s kr. 61712 23 

Útgefin bankavaxtabrjef ...........0.00000 00. nen senta sense rr nn en — 417400 00 
Borgað af lánum ......... HERFERÐ RANA — 24127 24 

Vextir: 

a. Áf lánum l...cceenn.e ee serenessere en kr. 52999 32 
b. Af utgefnum bankavaxtabrjefnm ...... ER en — 6362 76 

—-—.— — 59362 08 

Tekjur til varasjóðs- og stjórnarkostnaðar : 

a. Í/sð/, af lánum 1... beðnnsasnsss nn ass sen 0100 on kr. 5888 81 
b. Dráttarvextir ...........00.0..... ung verdenens sene ene — 296 33 

c. 1 lántökugjald .....0,00.. ore sreeeser seere ennen reed — 4174 00 

d. Elgendaskiftagjald.........0.0... een see sannara ren — 125 99 

e. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .....0.0.0..0.. — 1084 66 
— — — 11569 79   

    

Kr. 574171 34 

Utborganiri 

  

Veit lán seensisssessess sets enska snarasta sinna. senn kr. 417400 00 
Innleyst bankavaxtabrjef ....c....000re0ne0 0... vevvenese reserverer erne enn eee — 10700 00 
Vextir af bankavaxtabrjefum .....0...0.000ene0000 seensnsnrsrssransaears en sesssi OTT 54553 50 

Varasjóðskostnaður : 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ....0e0.0.00..... ae... kr. 5000 00 

b. Endurskoðunarlaun 2.0...000000.00 ses nsnssesan sana — 600 00 

c. Annar kostnaður ......0.0.000.0.000 00. 1n0 santn rr rana. — 18 44 
— — — 5618 44 

Inneign hjå Landsbankanum 31, des, 1918 ..0......0000..00. senta er — 85899 40 
    

Kr. 574171 34 

1919 
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125 Efnahagsreikningur 
4, flokks veðdeildar Landsbankans 31. desembér. 1918. 

  

      

Eignir 

Í. Skuldabrjef fyrir lånum  2.......sesvevereeeeersse vers eet renten ren renter nere eee kr, 1536194 35 
2. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur : 

a. Fallið í gjalddaga ...............000000 00. veran nen everee kr. 2632 90 
b. Ekki fallið í gjalddaga ............0000.. 00. see ran. — 17632 07 

—— — 20264 97 
3. Inneign hjá Landsbankanum eve 0000e eens erna einen 0n00 ne — 85899 40: 

Kr, 1642358 72 

Skuldir 

Í. Bankavaxtabrjef í tmferð 2... a1e0aa ars ekið veere. kr. 1571300 00 
2, Ogreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

a. Fallnir í gjalddaga ...............000. 000. 0 eeen kr. 864 00 
b. Ekki fallnir í gjalddaga ......000.0.0.... a en — 35354 25 

  

— 36218 25 
ð. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði ; 

a. Ogoldnir vextir og varasjóðstekjnr sbr. eignalið 2 kr. - 20264 97 
b. Innborgaðar varasjóðstekjur .cseeeseeee — 14575 50 

————— — 34840 47 
  

  

Kr. 1642358 72 

Landsbankinn i Reykjavik, 15. april 1919, 

Stjórn Landsbankans í 

Benedikt Sveinsson. — L. Kaaber, — Magnús Sigurðsson, 

Rich. Torfason. 

Fratanritaða reikninga veðdeildar Landsbankans höfum við endurskoðað og borið 
sáman við bækurnar og ekkert fundið við þá að athuga. 

Jakob Möller. Eggert Briem.
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Efnahagsreikningur 126 

Landsbankans 31. marz 1919, 

Eignir: 

„ Skuldabrjef fyrir lánum: 
8. Fasteignaveðslán ............0..000 0... een segnernce.eness kr, 288419 50 

  

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ........0..0..... sena anne — 1944533 04 

ce. Handveðslán.................0...0.0 00. en eee eeere see — 18126 58 

d. Lán landssjóða, sveitar. og bæjarfjelaga ............ — 930873 44 

e. Reikningslán.............000.. lens . — 1361244 04 

— - -— kr. 4543196 60 

Vixlar innlendir og ávísanir ........0..........00 00... sei dasnasdsasssess sr eens — 8828930 45 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ...... .. ..oo0se0.. 02. .es0 sen — 92499 41 

Kgl. ríkisskuldabrjef .......0....000...0.0n eeen ern ser senere —  423872 00 

Önnur erlend verðbrjef ........cceceee.creee eee reserver ecrraea ee... —— 175795 00 

Bankavaxtabrjef 1. fl. .........0.0......0000 00. r esas … mm 199700 00 

Bankavaxtabrjef 2. fl. ............0..... latin sss rann réð renna re — " 461286 00 

Bankavaxtabrjef 3. fl. ......... HREFNA BARNA — 42275 00 

Bankavaxtabrjef 4. fl. .........000.e0.eneeeen rr snerta —… 484555 00 

Hafnarlánsskuldabrjef Reykjavíkur .......00.00.00000 senenene siss sr — 159360 00 

Önnur innlend verdbrjef … 1... seere. FARA ANRARARA ene — 1200 00 
Fasteignir aerea rr rt ltr as er se = 13993 55 

Húsbúnaður og áhöld ..dcd...00.000n nest rener ene — 32325 10 

Útbúið á Ísafirði ld. 200 bósesisssssas renna vegne —… 1104125 53 

Utbuid å Eskifirdi 1... senveeersserreerrrse beses never renee renser ree —… 251823 05 

Utbuid å Selfossi 10. sseseerersserersersesenssre see senn annarar gr rer —… 248617 67 
Ýmisir debitorar ,……. 1. sleenesrssnas ass ns rr ves e nes —… 376674 84 

Inneign hjá erlendum bönkum ..d.c0000. 1000 .rs as nse near — 3159588 72 

„ Peningar í sjóði 31. marz 1919 ......... na uven vegne arnar nanna .n0000 —… 183018 29 
    

kr. 20782836 21 

Skuldir: 

Sedlaskuld bankans vid landsejåd 2M0……sncenssessesrseneeen senere renere evenee kr. 750000 00 

Innskotsfje landasjóðs .. 00.00.0000... sine se sessa ra — 500000 00 

Bankaskuldabrjef .........0.000000000 vere see nenna sera reset sens nens. —  1500000 00 

Inneign útbúsins á Akureyri ..........0.000.e0ensneeneeeenese near tr — 216069 25 

Innstæðufje í hlaupareikningi ..........0000%.00 venas ens nae nes rett seneste — 3316092 11 

Innstæðufje Í sparisjóði...........0.00.00 ene nenna nr erna —  9863804 07 

Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum ........0000000.00 e.i neee neitar ennen „ — 1495763 67 

Inneign 1. fl. veðdeildar ..............0......0.0 0... ner lasst sasssa rnnsee —  249538 31 

Inneign 2. fl. veðdeildar ......0.0..0000..0...... hennes sense satans rr — 196868 64 

Inneign 3. fl. veðdeildar ...... Bað renee rn ses eens —  177029 61 
Inneign 4. fl. veðdeildar ..,...0000,0.00. versene nne sens sense rent enn — 44991 89 

  

Flyt 084. kr, 18310157 55
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Fluttar kr. 18310157 55 
12. Innheimt fje ekki útborgað.......0.0.. benusnsen ser evesne er sr nen ts eres e sne nen see — 163 45 
13. Akceptkonto .....0...000 seen renna se trans snar — 1155 96 
14. Ymsir kreditorar see. benene snes e Resens see enn ren sens „2 — 111422 84 
15. Varasjóður bankans .……...0ersseesseesverrseese suse enen se veer even veere rets es, — 2145698 28 
16. Tekjur sem ekki eru enn lagðar við varasjóð: 

a, Vextir ld. kr. 76074 67 

= — 41162 55 

    — kr. 34912 12 

b. Forvextir seesssesersestereseesserseser lentu — 131743 42 
ce. Ýmsar tekjur ld... kr. 17990 12 

— 1929 67 
— ——————— 16060 45 

Frá þessum samtals: kr.  182715 99 
dregst: 

Kostnaður við rekstur bankans .......e.e0.e0 00... — 34069 49 

17. Ágóða- og tapskonto........0...0.0 es s0.n sn vere sn RA enes — 
    

148646 50 

65591 63 
  

kr, 20782836 21 

Reykjavik 7. júní 1919. 

Landsbanki Íslands. 

Magnús Sigurðsson dich. Torfason 
settur. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur bankaus og ekkert 
fundið við hann að athuga. 

Jakob Möller, Eggert Briem.
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Reikningur 
ekknasjóðs Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis, árið 1918. 

  

  

  

  

  

  

    

Tekjur: 

Hörgslandshreppsdeild : 

Tillög, gjafir til 31. des. 1918........00..00000. venner use kr. 429 11 

Vextir 1918. ... ...c0....00n neee st ranen rns nn venner. — 12 52 
— -- kr. 441 63 

Kirkjubæjarhreppsdeild : 

Gjafir til 31. des. 1918.......00.000.0 een ens ea rennt nr kr. 330 08 

Vextir 1918 .....0..0000...000 sana senenenen sess nr eeen — 10 19 
--——— — 340 27 

Leiðvallahreppsdeild : 

Gjafir til 31. des. 1918.........000.00 00. va cinerea kr. 125 64 

Vextir 19l8........0000.. aan nan s ran ntesss sense ne nene ir — 3 38 
——. — 129 02 

Hvammshreppsdeild : 

Gjafir til 31. des. 1918...... ..cneensenrsnanee st seen enn en kr 52 01 

Vextir 1918......0.00000.0ena sea tr. seernens senn nn 0 02 ee — 1 59 
—— — 53 60 

Dyrhólahreppsdeild : 

Gjafir til 31. des. 1918......0...00..000 e.s sea renn neii... — 43 57 

Vextir 1918.......0.2.0..00.0 aa e0n00a srnsnenanser ir ene seen — 134 

Gjafir hjá prófasti V. Skaftafellsprófastsdæmis ..... ... — 8 50 

Vextir af kr. 8,50 frá 6. ág. — öl. des. 1918......... — 0 30 
——— — 53 71 

kr, 1018 23 

Gjöld: 

Hörgslandshreppsdeild : 
Í sjóði 31. des. 1918..... ...e... FRANS we. kr. 441 63 
Kirkjubæjarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1918......000...000000 rr. een eee renna ANNANN — 340 27 
Leiðvallahreppsdeild : 
Í sjóði 31. des. 1918......... beetssssssd sans rns ir rss nasa gas LA RAIL — 129 02 

Hvammshreppsdeild : 

Í sjóði 31. des. 1918.....0..0000.an ner een sense renna … — 53 60 
Dyrhólahreppsleild: 
Í sjóði 31. des. 1918.....000000..00 00 nenna nere s rr er str rn ser — 53 71 

kr. 1018 23 

Magnús Bjarnarson. 

Prestsbakka og Vík, júní 1919. 

Gísli Sveinsson, 

1919 
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127 teikning þennan höfum við undirskrifaðir yfirfarið og ekkert fundið við hann að 
athuga. 

Hunkubökkum 14. júní 1919. 

Björn Runólfsson, Elías Bjarnasson. 

128 Reikningur 
Minningarsjóðs alþm. Sighvats Árnasonar 1918. 

  

  

Eign í aðaldeild Söfnunarsjóðs við ársbyrjun ................. sunnu vveveseveves kr. 90 18 
Vextir 1917 lagðir við höfuðstól .........000..0... 0000. tree LL, — 4 26 

Á vöxtum í Söfnunarsjóði við árslok ..... ..........0.0..00 ver sse kr. 94 44 

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 2. jan. 1916, 

Björgvin Vigfússon. 

Þannig samþyktur af sýslunefnd Rangárvallasýslu 29. apríl 1919. 

Björgvin Vigfússon. 

129 Reikningur 
Minningarsjóðs Ragnheiðar Thorarensen, Móeiðarhvoli 1918. 

1. ÁAðaldeild Söfnunarsjóðsins, kók nr. 367: 
a. Innstæða við ársbyrjun .....d...e00..e0eie. eeen mes kr. 503 10 
b. Vextir 1917 lagðir við höfuðstól oc... att eer noa — 23 79 

  

kr. 526 89 
Flyt un. kr, 526 89
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Fluttat 44. kr 526 89 

2, Bankavaxtabrjef, geymd i fslandsbanka, ad nafnverdi se — 500 00 
3. Í Landsbankanum, bók nr. 18303: 

a. Innstæða við ársbyrjun ad..d....0.0n esne neinn kr. 129 65 

b. Vextir 1917 við lagðir.........00.000000 000 een — 5 18 

c, Vextir af 500 kr. bankavastasign innlagðir ...... — 58 50 
—— — 193 33 

Eign við årslok 1... serene ARA kr. 1220 22 

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 2. jan. 1919. 

Björgvin Vigfússon. 

Þannig samþyktur af sýslunefnd Rangárvallasýslu 29. apríl 1919. 

Björgvin Vigfússon. 

Embætti og sýslanir m. m. 

Þann 9. jan. var yfirrjettarmálaflutningsmaður Ólafur Lárusson allramildilegast skip- 

aður prófessor innan lagadeildar Háskóla Íslands frá 1. þ. m. að telja. 

1l. s. m. var sóknarprestur í Helgafellsprestakalli, síra Asmundur Guðmundsson, skip- 

aður skólastjóri við alþýðuskólann á Eiðum frá 1. júní þ. á. að telja. 

28. s. m. var cand. philos. Árni Pálsson skipaður 1. bókavörður við Landsbókasafnið. 

31. s. m. var sóknarpresti í Þóroddsstaðaprestakalli, síra Sigurði Guðmundssyni sam- 

kvæmt umsókn hans, veitt lausn frá prestsskap frá næstu fardögum að telja, án eftirlauna. 

Þann 2. apríl skipaði stjórnarráðið þá prófessor Guðm. Hannesson, háskólakennara 

Stefán Jónsson og kaupm. Garðar Gíslason í sóttvarnarnefnd. Formaður nefndarinnar er próf. 

Guðm. Hannesson. 

10. s. m. var sjera Þorsteinn Ástráðsson skipaður sóknarprestur í Mjóafjarðarpresta- 

kalli í Suður-Múlaprófastsdæmi frá næstkomandi fardögum að telja.
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8, 8. m. var sóknarpresti í Mælifellsprestakalli í Skagafjarðarprófastsdæmi, sjera Sig- 
fúsl Jónssyni veitt lausn frá prestsskap, vegua heilsubilunar, frá næstkomandi fardögum að 

telja, með eftirlaunum. 

Þann 50. s. m. var hjeraðslækni í Reykjafjarðarhéraði Halldóri Kristinssyni veitt lausn 

í náð frá embætti, frá 1. þ. m. að telja, samkvæmt umsókn hans, án eftirlauna. 

2. maí var sóknarpresti í Landeyjaþingum, síra Þorsteini Benediktssyni, veitt lausn 

frá embætti frá næstk. fardögum að telja, með eftirlaunum. 

Hinn 9. s. m. var cand. juris Guðm. Hannesson skipaður lögreglustjóri á Siglufirði. 

Konsúlar. 

1. apríl var herra Henry Eugen Bay viðurkendur norskur konsúll í Reykjavík 

fyrir Ísland,



að
 

3
 Stjórnartíðindi 1919, B 3. 17 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1919. 
Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka í sínar hendur 

alla sölu á hrossum tíl útlanda svo og útflutning þeirra, undirskrifuð af konungi 

30. apríl 1919. 
Opið brjef, er stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar 1. júlí 1919, und- 

irskrifað af konungi 9. mai 1919. 

Konungsbrjef um setning Alþingis, undirskritað af konungi 28. maí 1919. 
Konungsúrskurður um uppburð laga og mikilvægra stjórnarráðstafana fyrir 

konungi, undirskrifaður af konungi s. d. 
Tilskipun um tilhögun og starfsemi hinnar dansk-íslensku ráðgjafarnefndar, 

undirskrifuð af konungi s. d 

Auglýsing um Stofnskrá fyrir Sáttmálasjóð Háskóla Íslands, undirskrifuð 

af ráðherranum fyrir dóms- og kirkjumáladeildina 29. júni 1919. 
Lög um breyting á 1. gr. tolllaga fyrir Ísland, nr. öd, 11. júlí 1911, undir 

skrifuð af konungi 12. ágúst 3919. 
Lög um aðflutningsgjald af salti, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um viðauka við og breytingu ú lögum 4 nóv. 1881 nm útflutningsgjald 

af fiski, lýsi o. fl., undirskrifuð af konungi 14. ágúst 1919. 

Lög um mat á saltkjöti til útflutnings, undirskrifuð af konungi 10. sept. 1919. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumanna og bæjarfógeta um brunamál. 
Af brunaprófum þeim, sem haldin hafa verið út af brunum þeim, er hafa átt. sjer 

stað síðan Brunabótafjelag Íslands tók til starfa, hefir það komið í ljós, að brunar þessir hafa 

oftast orsakast af því, að reykháfar og pípur hafa ekki verlð hreinsaðar nægilega oft og því 

kviknað í sóti, eða af því, að óvarlega hefir verið farið með primusvjelar. 

Í tilefni af þessu finnur stjórnarráðið ástæðu til að leggja fyrir yður, herra sýslu- 

maður og bæjarfógeti, að brýna alvarlega fyrir hreppsnefndum í umdæmi yðar og bæjarstjórn- 

inni, að gæta þess stranglega, að fyrirmælum laga, um brunamál, frá 22. nóvember 1907 sje 

hlýtt. Sjerstaklega eruð þjer beðinn að brýna fyrir hreppsnefndum og bæjarstjórninni að hafa 

fullnægjandi eftirlit með því, að öllum eldstæðum, ofnum, reykháfum og reykpípum sje haldið 

í tilhlýðilegu standi, svo sem lögin skipa fyrir. Ennfremur eruð þjer beðinn að fela hrepps- 

nefndunum og bæjarstjórninni að hvetja menn til að fara gætilega með primusvjelar og 

aðrar steinolíuvjelar. 

Þess skal að lokum getið, að þótt framangreind lög um brunamál nái eigi til þeirra 

staða og húseigna, sem falla inn uudir lög nr. 71, 14. nóv. 1917, um vátrygging sveitabæja, 

hljóta þó hinar sömu almennu varúðarreglur að gilda um þær. 

30. dag októbermán. 1919, Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja. 

1919 
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Brjef stjórnarráðsins til biskups um flutning Saudafellskirkju ad Kvennabrekku. 
Eitir ósk hlutaðeigandi sóknarnefndar og meðmælum prófastsins í Dalaprófastadæmi er 

hjermeð samkvæmt tillögum yðar, háæruverðugi herra, í brjefi, dags. 8. þ. m., og með skír- 

skotun til 4. gr. í lögum nr. 45, 16. nóvbr. 1907, um skipun prestakalla, veitt leyfi til þess 

að söfnuðurinn í Sauðafellssókn í Dalaprófastsdæmi megi færa sóknarkirkju síða á Sauðafelli 

að Kvennabrekku, þó því að eins að næsti hjeraðsfundur samþykki kirkjufíutninginn. 

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

Brjef stjórnarráðsins til sýslæmannsins í Ísafjarðarsjslu um endurgjald á 
sveitarstyrk. 

Ásgeiri H. P Hraundal, sem fæddur er í Nauteyrarhreppi 13. júní 1888, var sam- 

kvæmt beiðni hans, eftir að af honum hafði verið tekin æfiferilsskýrsla, þann 8. febrúar 1918, 

til framfærslu honum og fjölskyldu hans, konu og 8 börnnm á ómagaaldri, veittur styrkur, 

að upphæð kr. 277.60, úr sveitarsjóði dvalarsveitar hans, Kirkjuhvammshreppi. 

Með brjefi, dags. 11. 8. m., beiddist oddviti Kirkjubvammshrepps viðurkenningar fæð- 

Ingarhrepps Ásgeirs á sveitfesti hans og endurgreiðslu */, styrksins. Þessi krafa barst oddvita 

Nauteyrarhrepps í hendur í aprílmánuði og með brjefi, dags. 20. s. m., játaði oddvitinn að 

Asgeir væri fæddur í Nauteyrarhreppi og sendi umkrafða *%/, hluta hins veitta styrks, sem 

hann kallaði dýttíðarlán, og bað jafuframt um uppskrift á eignum Ásgeirs til þinglýsingar til 

tryggingar upphæðinni. Áftur var Ásgeiri veittur, á tímabilinu frá 27. mars til 15. apríl, 

447,32 kr. styrkur af dvalarsveitinni og krafðist hún endurgreiðslu á houum að ?/, hlutum, 

sem endurgreiddir voru með brjefi oddvita Nauteyrarhrepps, dags. 18. nóv. 1918, og þar 

heldur hann enn fram, að hinn veitti styrkur sje dýrtíðarlán samkvæmt lögum nr. 26, 29. 

sept. 1917, 5. gr. og rjúfi ekki sveitfestisdvöl Asgeira í Kirkjuhvammsbreppi, sem byrjað hafi 

14. maí 1908 og sje fullnuð, þrátt fyrir hinn veitta styrk, 14. maí 1918 og væutir þess, að 

Nauteyrarhreppur verði ekki framar krafinn framfærslueyris fyrir Asgeir. Oddviti Kirkju- 

hvammashrepps mótmælir þessum skilningi um hiun veitta styrk, er hann telur venjulegan 

sveitarstyrk og ennfremur telur hann, að Asgeir hafi ekki haft löglegt heimilisfang í Kirkju- 

hvammsbreppi fyr en alllöngu eftir 14. maí 1908. Í brefi, dags. 20. júlí, beiddist oddviti 

Kirkjuhvammashrepps, að viðkomandi stjórnarvöld úrskurðuðu hvar nefndur Ásgeir skyldi 

teljast sveitlægur€, en þrátt fyrir yfirlýsingu oddvita Nauteyrarhrepps í áðurnefndu brjefi, 

dags. 18. nóv., víkið þjer, herra sýslumaður, yður hjá að leggja úrskurð á málið, en segið í 

brjefi, dags. 3. des. 1918, í þess stað: $Tel jeg liggja fyrir nægilega skýra yfirlýsingu um 

sveitfesti þurfalingsins í Nauteyrarhreppi er hjálpin var veitt, en öðru máli er að gegna um 

áhrif hins veitta á sveitfostisdvöl hans í Kirkjuhvaramshreppi, en sú sparning liggur ekki fyrir 

til úrskurðarq. En þetta síðasta var þó atriðið sem aðaldeilan stóð um og úrskurða þurfti til 

leiðbeiningar fyrir málsaðilja. 

Með brjefum, dags. 28. jan. og 18. febrúar þ. á., sendir oddviti Kirkjuhvammshrepps 

reikninga yfir styrk veittan þurfalingnum á tímabilinu frá 5. ág. 1918 til 17. febrúar þ. á., 

samtals að upphæð kr. 1271.91, er hann krefst endurgreiðslu á að fullu sökum dráttar á 

sveitfestisviðurkenningu og endurnýjar beiðni sína um yfirvaldsúrskurð. An þess að bera 

kröfur þessar undir oddvita Nauteyrarhrepps, sem og engi nauðsyn bar til, leggið þjer þann 

úrykurð á málið 12. mars P. á., að styrk þann, er fyrst var veittur þurfalingnum Þuði engri
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átt að skoða sem dýrtíðarhjálp€ og skuli Nauteyrarhreppur sakir dráttar á sveitfestisviður- 

kenningu greiða alla hina umkröfðu upphæð. 

Það er víðurkent Í orði og verki af oddvita Nauteyrarhrepps að þurfalingurinn var 

þar sveitfastur er hann fjekk styrk hjá dvalarsveit sinni. Um styrkinn sjálfan skal það tekið 

fram, að o. gr. laga nr. 25, 1917, segir að lán veitt samkvæmt greininni skull ekki talið 

sveitarstyrkur og þar af leiðandi ná ekki til slíkra lána reglur þær, er samkvæmt fátækralög- 

unum gilda um sveitarstyrk. Lögin gera ráð fyrir því að lánin sjeu veitt einstökum mönnum 

til þess að bjarga beim frá því að komast á sveitarframfæri, en um öll slík lán urðu að gilda 

sömu reglur hvort heldur þau voru veitt þeim, er framfærslu áttu Í hlutaðeigandi sveitarfje- 

lagi eða þeim sem að eins áttu þar dvöl en framfærslusveit annarstaðar og Í báðum tilfellum 

átti sveit sú, er styrkinn veitti, að eins kröfu til endurgjalds hjá lánþega sjálfum, sem og er 

ljóst af því, að lánin áttu ekki að teljast sveitarstyrkur. En jafnframt skal það tekið fram, 

að fyrirmæli 1. málsgreinar 5. gr. virðist að eins lúta að þeim styrk, sem framfærsiusveit varð 

að láta mönnum þurfandi vegna dýrtíðarinnar í tje, því að 2. málsgrein ö. gr. mælir svo 

fyrir, að um framlög, sem dvalarsveit verður að leggja þurfamönnum, fari eftir ákvæðum 

gildandi laga, það er fátækralaganna. Ákvæðum fátækralaganna um styrk dvalarsveitar til utan- 

sveitarþurfalinga var því á engan hátt raskað með nefndu lagaboði, þótt dvalarsveit hefði 

auðvitað verið heimilt að veita utansveitarþurfalingum lán, en skyldu hafði hún ekki til þess. 

Það er því ekki vafamál að styrkur sá, er Ásgeiri var veittur af Kirkjuhvammsbreppi 

rauf sveitfestisvinsludvöl hans þar. En spurningin er þá um það, hvort framfærslusveitin er 

skyld að endurgreiða að fullu áðurnefndar kr. 1271.91. Eu svo verður ekki álitið. Fram- 

færslusveitin gerðist ekki brotleg gegn 68. gr. fátækralaganna, þótt oddvitinn misskildi ákvæði 

5. gr. laga nr. 25, 1917. Þegar er oddvita Kirkjuhvammshrepps barst brjef oddvita Naut- 

eyrarhrepps frá 20. apríl 1918 hefði fyrnefndum oddvita, ef hann hefði óskað þurfamanninn 

og fjölskyldu hans flutta á framfærslusveit þeirra, verið innan handar hjá sýslumanni sínum 

að krefjast vegabrjefs fyrir fjölskylduna. En ósk um þetta ljet oddviti Kirkjuhvammshrepps 

aldrei í ljós nja um flutning þurfamannsins. 

Samkvæmt framansögðu úrskurðast því hjermeð að Nauteyrarlhreppur, framfærslusveit 

ofangreinds Asgeirs H. P. Hraundals, endurgreiði Kirkjuhvammshreppi */, hluta af kr. 1271.91 

með kr. 847.94, en veri laus við frekari krófur í þessu máli. 

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

fyrir hreppsnefnd Nauteyrarhrepps og ber yður að sjá um, að hin úrskurðaða upphæð verði 

greidd án tafar. 

Keglugjörð 
um innflutning og sölu á kornvöru. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 5, 1. nóvember 1917, um heimild fyrir lar dsstjórnina 
as 2 n 3 and: vej Á . 

til ymsra ráðstafana út af Norðuraifuófríðnum, eru hjermeð sett eftirfarandi fyrirmæli; 

idig 

132 
23. sept. 

138 
10, febr.
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133 1. gr. 
Aj Ne ik i . - … . …d i 

10. fobr. 'fil 1. oktéber næstkomandi er kaupmånnum, fjelågum svo og einstökuri monnuii 

baunað að flytja til landsins kornvöru frá útlöndum, nema undantekning verði gjörð um eln- 

stakar tegundir. 

4. gr. 

Til loka þessa árs er bannað að selja hjer á landi aðra kornvöru en þá, sem flutt 

hefi, verið til landsins af landsversluninni, nema sjerstakar undantekningar verði gjörðar. 

3. gr. 

Brot gegn ákvæðum Í. og 2. gr. reglugjörðar þessarar varða sektum alt að 100.000 kr. 

4. gr. 

Med mål út af brotum gegn reglugjörð þessari skal fara sem almenn lögreglumál. 

5. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Þetta er birt öllum til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 10. feb úar 1919. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

134 Aunlúsin Hið uglýsing 
um sölu og innflutning á sykri. 

Frá 1. maí næstkomandi er Innflutningur og sala á sykri frjáls hjer í landi. 
Þetta birtist hjermeð þeim til leiðbeiningar, sem hlut elga að máli. 

I stjórnarráði Islands, 10. febrúar 1919 

Sigurður clónsson. 

  

Oddur Hermannsson.
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Staðfesting konúigs á skipulagsskrá fyrir ) Minningarsjóð frú Onnu Claessen«, utgefin 

á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands 6. júní 1919. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir Minningar>jóð frú Önnu Claessen. 

" 
I. gr 

Sjóðurinn heitir ÞMinningarsjóður frú Onnu Úlaessen€ og er stofnaður í minningu um 

frú Önnu Claessen, sem andaðist í Reykjavík 10. febrúar 1918. 

4. gr. 6 

Sjóðurinn er stofnaður af Kvennfjelaginu á Sauðárkróki og myndast af gjöfum frá 

því og öðrum; er stofnfjeð að upphæð kr. 600.00. 

åd, g gr 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja fátæka og sjúka, sem heimili eiga á Sauðárkróki. En 

ekki má, nema alveg sjerstaklega standi á, veita styrk úr sjóðnum þeim, er þiggja fátækra- 

styrk úr hreppssjóði eða standa í skuld fyrir óendurgo!dinn sveitarstyrk. 

Á, gr, 

Fyrir hverjar fullar 500 kr., sem sjóðnum safnast, og ekki eru ætlaðar til útbýtingar 

á samma ári, skal kaupa bankavaxtabrjef Landsbanka Íslands, sem skulu skráð á nafn sjóðsins, 

en ef þau fást eigi fyrir nafnverð, skal ávaxta fjeð sem ómyndugra fje. Ánuað fje sjóðsins 

skal ávaxta í sparisjóði Sauðárkróks. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, og skal leggja vexti við höfuðstólinn þartil hann 

er orðinn 2000 kr. Ur því má verja til styrkveitinga ?/, hlutum vaxtanna á ári hverju. 

Aheit og gjafir til sjóðsins leggist við höfuðstól hans, en þó geta gefendur gert það að skil- 

yrði fyrir gjöfum til sjóðsins, að alt að */, gjafanna verði varið til styrkveitinga sama árið sem 

gjöfin fór fram, en það sem umfram er legst við höfuðstól sjóðsins. 

DD, ET, 
5 

Sjóðnum stjórnar þriggja manna stjórnarnefnd, sem Kvennfjelagið á Bauðárkróki kýs: 

ug fer sú kosning fram á aðalfundi fjelagsins um leið og kosin er stjórn Íjelagsius. Stjórnar- 

nefnd sjóðsins skal kosin til þriggja ára í senn, þó þannig að einn úr nefndinni fer frá á ári 

hverju fyrstu tvö árin eftir hlutkesti, en síðan eftir kjöraldri. Nú hættir Kvennfjelag Sauð= 

árkróks að starfa, og skal þá stjórnarnefndin kosin í febrúarmánuði árs hvers á sama hátt 

sem fyr er sagt af sýslumanni Skagafjarðarsýslu, oddvita hreppanefndariunar á Sauðárkróki og 

formanni sóknarnefndarinnar þar. 

1919. 

134 
6. júní
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6. gr. 

Stjórnarnefnd sjóðsins geymir fjármuni hans og úthlutar styrk úr sjóðnum. Ræður 

hún hvort hún auglýsir eftir umsóknum um styrkinn. Engin styrksupphæð má vera 

minni en 15 kr, 

7. gr. 

Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið. Hið fyrsta reikningsár telst frá stofnun 

sjóðsins til ársloka 1918.  Stjórnarnefnd sjóðsins semur við lok hvers reikningsárs reikning 

fyrir sjóðinn, sem skal endurskoðaður af tveim endurskoðendum, er kosnir era á sama hátt 

og stjórnarnefnd sjóðsins, en þó að eins til eins ára Í senn. Skal stjórnarnefndin hafa lokið 

við að semja reikninginn fyrir 15. janúar, og afhendi hann endurskoðandum í síðasta lagi 

þann dag, en endurskoðendur skulu aftur afhenda hann stjórnarnefnd sjóðsins með athuga- 
semdum endurskoðenda fyrir 1. febrúar árs hvers 

Skal síðan leggja hann fyrir aðalfund í Kvennfjelaginu, sem úrskurðar reikninginn. 

Leggist kvennfjelagið niður, skal reikningurinn úrskurðaður af sýslumanninum í Skagafjarðar- 

sýslu, hreppsnefndaroddvita og sóknarnefndarformanni Sauðárkróks. Síðan skal birta reikning- 
inn í Stjórnartiðindunum með árituðum athugasemdum endurskoðenda og árituðum úrskurði. 

Sauðárkróki, 20. mars 1918. 

Elinborg Jónsdóttir. Þorbjörg Möller. María Páladóttir, 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir sSjúkra- og styrktarsjóð vitavarða Ís- 
júni lands€, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands 6. 

júní 1919. 

Sklpulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir „Sjúkra- og styrktarsjóð vitavarða Islands“, 

I. gr. 

Sjóðurinn myndast af fje því, sem greiðist af gestum fyrir að skoða vita landsins, að 

viðbættum gjöfum og öðru því fje, sem á annau hátt kanu að áskotnast sjóðnum. Þess utan 
greiðir hver vitavörður í sjóðinn árlega að minsta kosti 2%/ af launum sínum (að viðbættri 
dýrtíðaruppbót). 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja vitaverði, ekkjur þeirra eða ómyndug börn, er bág: 
stodd hafa orðið vegna sjúkdoms eða aunara oviðraðanlegta orsaka. Við styrkveitingar ber
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aðallega að taka tillit til þarfa hlutaðeigenda, en þó einnig til þess, hve lengi vitavörðurinn hefir 188 

þjónað, og hve mikið hann hefir lagt til sjóðsins, je sjóðsins skal ávaxta á sem hentugastan 6. júní 

hátt að áliti stjórnarinnar. 

3. gr. 

Styrkveitingar úr sjóðnum fara fram eins og hjer segir: Á hverju ári má úthluta 

alt að 500/ af tekjum sjóðsins árið á undan, þangað til sjóðurinn er orðinn 10000 kr., því 

næst 609/, þangað til hann er orðinn 20000 kr., 700/, til 30000 kr., 80%/, til 40000 kr. og 

90097, úr því. Fje það, sem ekki er útlutað á ári hverju, er lagt til höfuðstólsins, sem 

ekki má skerða. 

Á. er. 

Sjóðurinn er eign allra vitavarða, og er hann undir stjórn þriggja manna, sem sjeu: 

vitamálastjóri, og tveir vitaverðir, er allir vitaverðir kjósa til tveggja ára Í seun, en eftir fyrsta 

árið fer annar þeirra frá eftir hlutkesti; á sama hátt eru kosnir tveir varamenn, er taka til 

starfa í forföllum hinna og þegar þeir eru við fyrirliggjandi mál riðnir. Sjóðurinn er undir 

umsjón stjórnarráðs Íslands og birtist ársreikningurinn í B-deild Stjórnartíðinda. 

Fyrir hönd pSjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða Íslandsd. 

Reykjavík, 19. febrúar 1919. 

Th. Krabbe, 

vitamaálastjóri 

136 

Auglýsing sat 
um breyting á hafusögutaxta fyrir Isafjarðarkaupstað 

fá 16. febrúar 1904. 

Í stað 1. gr. 2. málsgr. komi: 
Fyrir skip 40—100 smálestir 15 kr. 

— — 100-200 — 20 — 
   

mm 900-400 mm 95 mm 

— — 400—700 — 30 — 

— - 400 smål. og bar yfir 35 — 

Atvinnu- og samgöðnsunáladeild stjórnarráðsins, 6. júní ÍÐIÐ. 

Sigurður cJónsson 

Oddur Hermannsson,
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137 bl Reglugjörð 
um breyting á reglugjörð 16. júní 1915 um refaveiðar í 

vesturhluta Þingeyjarsýslu. 

1 | or Í. gr. 

Í stað orðanna 2 krónur í 6. gr. komi 4 krónur. 

Í stað orðanna 3 krónur í 9. gr. komi 6 krónur. 

gr. 

Í stað orðanna 4 krónur, 7 krónur og 1 króna í 10. gr. komi 8 krónur, 12 krónur 
og 2 krónur. 

4. gr. 

Í stað orðauna 5—20 krónur í 16. grein komi 20—100 krónur. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefudir Þingeyjarsýslna hafa samið og samþykt samkvæmt 

71. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 14, 22. mars 1890 og nr. 36, 24. nóvember 1893, 

staðfestist hjer með til að öðlast gildi 1. ágúst 1919. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild Stjórnarráð sins, 12. júní 1919. d 

Sigurdur Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

a Gjaldskrá 
í Reykjavík og nærlsadis handa bifreiðum til mannflatninga, 

skv. 10. gr. laga nr. 88 frá 1. nóv. 1917 um notkun bifreiða 

I. Í Reykjavík (innan kaupstaðarlóðar). 

Á. Gjald eftir ferðum. 

Fjaldið skal miðað við þessi 4 hverfi: 
1. Miðbærinn innan þessara marka, að þeim götum meðtöldum: Ægisgata, Túngata að 

Landakotsspítala, Suðurgata, Skothúsvegur, Hellusund, Bergstaðastræti, Smiðjustíg- 
ur, Lindargata, Klapparstígur. 

2. Vesturbærinn: Fyrir vestan vesturmörk miðbæjar suður að melunum fyrir norðan 
Í þróttavöll,
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3, Sudurbærinn: Þaðan, fyrir sunnan suðurmörk miðbæjar að Hellusundi, Bergstada- 138 

stræti, Baldursgötu, Skól lavörðustís, Hafnarfjarðarvegi, þessar götur ekki meðtaldar. 12. júní 

4. Austurbærinn: Þaðan og fyrir austan austurmörk miðbæjar. 

a. Fyrir eina ferð innan sama hverfis greiðist . we ea... 

b. Fyrir hverja ferð, sem við bætist, greiðist . ... … 

  

c. I fyrsta sinn, sem ekið er yfir mörk milli hverfa (götur : sem skilja 

hverfi) greiðist . ... sen en ner ni e.i nn ren ne ves 

d. Síðan, í hvert sinn . ... . … … EÐ FAR 

e. Fyrir að stefna bifreið á ákveðinn stað innan þess hverfis, sem hún hef- 

ir stöð, til þess að byrja ferð þaðan, greiðist aukagjald . re vre es0 
4 f. Sje tiltekinn stadur ionan annars hverfis, er aukagjaldid . see ken mee     

   
g. Fyrir bið gr ekkert fyrstu 5 mín.,, síðan fyrir hverjar 10 mín. eða 

skemri tíma  ... ARA eee see ker ere nus 

Á tímabilinu frá 11 e. h. til 8 f. h. greidist tvöfalt gjald. 
Athugasemd. Gjaldið er miðað við venjulega á manna blfrelð. 

… 

Ferð telst lokið á hverjum stað, sem bifreið nemur 

  

       staðar til þess að leigjandi stigi úr eða í. (Hver nýr 

farþegi kallast lelgjandi.) 
B. Tímale i 

a. a 

va ga: 
r hálfa klukkustund eda skemri tíma greiðist 2000 00 00 40 400 

. Síðan fyrir hverjar 5 min (skemri tími relknast sem 5 mín.) .. =. 

" Gjaldið er miðað við venjulega á manna bifreið. 

Il. Nærlendis: 

1 Leiga fyrir venjulega 4 manna bifreið fyrir hvern km. skal vera ... .… Í kr. 

Vegarlengdir frá Reykjavík miðast við Lækjartorg. 

Vegarlengd, sem gjald miðast við, mælist aðeins aðra leið, en full umráð eru 

yfir öllum sætum bifreiðar báðar leiðir. 

Aukagjöld fyrir innanbæjarakstur skal ekki greiða önnur en þessi: 

a. Fyrir að stefna bifreið á ákveðinn stað innanbæjar til þess að byrja ferð það: 

an út úr bænum greiðist Cl. ii. ere ker see ane kan ne nen nen uges 
5 

  

b. Fyrir hverja ferd, sem farin er innanbæjar, greidist 0. 2. a. 

c. Fyrir bid greidist ekkert fyrstu 5 min,, sfåan fyrir hverjar 10 min. eda 

skemri tima  …. … 1 me ven me … 

2. Fyrir einstök sæti í bifreið skal greiða fyrir hvern km., ef bifreiðin fer fastar 

ferðir, sem auglýstar hafa Verið — ... see ne rer ken nn kan rer nes 

Ef ekki er um fastar ferðir að ræða, er gjaldið fyrir hvern km. 

Um brot gegn gjaldskrá þessari fer eftir 13. gr. laga um notkun bifreiða 

nóvbr. 1917. 

Gjaldskrá þessi bene í g 

hverri leigubifreið. 

1 

50 

ea 
I
 

(s
s 

1
 

Cu
 co 
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ri
 

50 

a
 I 

kr. 

au. 

kr. 

au. 

au. 

au. 

ókeypis og skal eintak af henni vera til sýnis í 

Atvinnu- og samgöngumáladeild Stjórnarráðsins, 12. júní 1919. 

Sigurður cdónsson. 
Oddur Hermannsson,
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139 ja Bifreiðarg) 
milli Reykjavíkur og nokkurra staða nærlendis samkvæmt 

gjaldskrá handa bifreiðum fyrir mannflutninga, 

settri af stjórnarráðinu þ. 12. júní 1919. 

  

Leiga fyrir Leiga fyrir Leiga fyrir 

heila bifreið eitt sæti Í eitt sæti Í 

Mill! Reykjavíkur og fram og til bifreid, sem bifreid, sem 

baka hefir fastar ekki hefir 

ferðir fastar ferðir 

Elliðaánna (neðri veiðimannahús) ... 7,00 1,10 1,00 

Årbæjar een re an en nen en set 8,75 1,40 1,25 
Baldurshaga BARA 13,00 2,10 1,90 

Gelthåls see seer er ken re mer ar 0 17,50 2,80 2,50 

Lögbergs ses seere see ae rn rer ser er 20,75 3,30 3,00 

Kolviðarhóls  . mee re er mr re mer ne, 39,50 6,30 5,75 

Kotstrandar … en ere rer ver ves 62,50 10,00 9,00 

Olfusår (Tryggvaskála) re ser rer mar er 13,50 11,75 10,50 

Eyrarbakka . 220 75 14,20 12,80 

Stokkgeyrar . see mee ae ken ure res 90,75 14,50 13,00 

Hraungerdis en ren kan eee ere vre 84,50 13,50 12,15 

Þjórsár (Þjórsártúns) . 2... 750 15,60 14,00 
Ægissíðu ... a er .  119,00 19,00 17,15 
Garðsauka ... ... sen mee eee een er 197,50 22,00 19,80 

Þingvalla ... … re eee eee ser kar ve 32,50 10,00 9,00 
Húsatófta á Skeiðum . a. 108,00 17,30 15,50 
Bogsbrúar . a 800 12,50 11,25 
Stóruborgar í Grímsnesi een 3, 15,00 13,50 
Bruarår a T11,25 17,80 16,00 

Grafarholts . ... see eee eee rr eee ven ver 10,75 1,70 1,50 
Lågafells 2 sus see eee nen mee ere rr 17,50 2,80 2,50 
Lelrvogsár ... 00 00 mee eee re ere 23,00 3,70 3,35 

Vífilsstaða ... see 1150 1, 85 1,70 
Hafnarfjarðar ... 000 sne mee ere sr ere ver 13,25 2,10 1,90 
Hvassahrauns ... 00 see mee eee rer rr, 27,50 4.40 4,00 
Kålfatjarnar 000 see mee mee er er eee er 37,50 6,00 5,40 
Storu-Voga . 2... 400 7,20 6,50 
Keflavíkur . 200 9,90 9,00 
Grindavíkur. ... eee ne eee … — 70,00 11,25 10,10 

Atvinnu- og samgångumåladeild Stjérnarrådsins, 12. jåni 1919. 

Sigurdur dånsson 
Oddur Hermannsson.
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mø MM 

kenlugjör 
um breyting á reglugjörð fyrir Rangárvallasýslu um notkun 

afrjotta, fjallskil, rjettahöld, meðferð á óÓskilafjonaði, grenja- 

leitir, refaveiðar o. fl. frá 7. júní 1915. 

   

Við 39. gr. 

Síðari málsgrein orðist þannig: Sölu á óskilahrossum skal hreppstjóri jafnan aug) ýsa 

innan hrepps, nema þegar um lögskipaða hrossarétt er að ræða. Um hross þessi skal hrepp- 

stjóri senda skýrslu í hvern hrepp, elns og um annan Óskilafjenað. 

Vid 41. gr. 

Í stað y12 vikum« komi p6 mánuði, og fyrir »10 aurum«: hálfum fisk, og „30 

aurum: 2 fiskum á landsvísu í peningum eftir verðlagsskrá. 

71 JJ Við 42. gr. 

Eftir orðið yLögbirtingablaðinu< til ÞÁ sama hátt€ komi: Ásamt lýsingunum skulu 

hreppstjórar greiða til sýslusjóðs 2 fiska á landavísn í peningum fyrir hverja kind Í auglýa- 

ingarkosinað. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Rangárvallasýslu hefur samið og samþykt sam. 

kvæmt 71. gr. sveltarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 14, 22. mars 1890 og nr. 36, 24. nóvember 

1893, staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. ágúst 1919. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 13. júní 1919. 

Sigurður Jónsson. 

  

1919 

140 
18, júní
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0
 1919 lg 

hr Sambykt 
um breyting á samþykt um lækning hunda af bandormum o. fl. 

í Austur-Skaftafellssýslu frá 6. nóv. 1898. 

1. Inn í 2. gr. komi á eftir papril(: eða maí. 

2. Aftan við fyrri málsgrein 3. gr. bætist: Nota má og arekaduft eða annað læknis. 
lyf, sem hafi sömu verkanir. 

Samkvæmt ályktun sýslunefndar Austur-Skaftafellssýslu á aðalfundi hennar 16.—17. 
maí 1919. 

Skrifstofu Skaftafellssýslu 18. júní 1919. 

Gísli Sveinsson 

142 
2. jálí Auglýsing. 

Hjermeð auglýsist, að útflutnlngur á íslenskum afurðum, sem framleiddar eru á ytir- 
standandi ári, að undanskildum hrossnm, er frjáls frá og með deginum í dag. í > 

Jafnframt eru úr gildi numin ákvæði þau, som sett hafa verið um greindan útflutning. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 2. júlí 1919. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson.



Stadfesting konungg å sk 

sandshrepps«, utgefin & venjulegan 

juli 1919. 

Skipulagsskráin er þannig 

   

    

óð Rauðasandshrepps. 

  

fyrir >Kkkna- og 

ta »Ekkna- og muuadarleysir 

  

Sjodurinn skal 

  

fldudal         
   

  

   
    

    

Sjóður þessi er stofnaður af 

og samskotum einstakra manna árið til seyrltar ekkj- 

sjóðnum verið skift 

við árslok 1918 var 

samtals 303,00 kr., 

um og börnum áruknaðra manna í 

milli hreppanna, og hlaut R: 

sjóðurinn orðinn 891,29 kr, 

  

í Sparisjóði Rauð: 

    

ki styrkt     Stjórn sjóðsins hafa á hendi 3 menn, 

  

störfum    armanna sjóðsins, skulu þeir Í með sjer þannig 3 E Sgt k bt? 

  

   
að einn er formaður, annar einn maður úr 

stjórninni eftir hlutkesti, ðvænloga 

    

tryggastan hátt. 

Reikningsár sj 

og 

ins hann fyrir 1! 

      

   

     aðar ár hvert afhentur 

febrúar í 

    

lagður fyrir aðalfund með athugasemdum endu 

úrskurðar reikninginn. 

  

     Áðalfund skal halda sí , feb ár hvert og skal boða til haus með 
nægum fyrirvara. Átkvæðlsrjett á m h af styrktarmönnum, sem skuldlaus- 
ir eru við sjóðinn. nema veðskuid sje. 

GS. gå 

hans minst 25,00 krónur í eitt 

  

Styrktarmenn sjóðsins eru þei 

skifti fyrir öll eða minst 1,00 kr. ár! 
     

fyrir lok febrúarmánaðar ár 

    

hvert, Listi yfir nöfn styrktarmanna skulu fylgja hverju um ársreikningi,
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7. júlí 

190 

7. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, sömuleiðis árstillög og gjafir. Vóxtum skal varið 

Þannig: 
1. Af þeim skal greiddur kostnaður, er leiðir af stjórn sjóðsins. 

2. Því sem eftir er skal úthluta ef þörf gjörist. 

8. gr. 

Styrkurinn skal veittur aðallega fátækum ekkjum, munaðarlausum börnum og farlama 

mönnum og konum (sem stjórnin í hvert skifti álítur styrks þurfa). Við úthlutun styrksins skal 

þess gætt, að ekkjur og börn styrktarmanna gangi fyrir og taka nákvæmlega tillit til ástæða 

og efnahags styrkþiggjenda. 

9. gr. 

Umsókn um styrk úr sjóðnum skal senda til stjórnarinnar fyrir lok janúarmánaðar 

ár hvert. Stjórnin ákveður hve mikið og hverjum skal úthluta styrk. Heimilt er stjórninni að 

úthluta styrk, þó henni hafi ekki borist neinar umsóknir. Umsóknir og ákvarðanir sínar um 

styrkúthlutun leggur stjórvin fyrir næsta aðalfund, með ársreikningnum. 

10. gr, 

Fækki styrktarmönnum sjóðsins svo þeir verði ekki fleiri en fimm, tekur hrepps- 

nefnd Rauðasandshrepps að sjer umsjón sjóðsins að öllu leyti,og störf þau, er á aðalfundi hvíla. 

11. gr. 

Skipulagsskrá þessari má ekki breyta fyr en höfuðstóllinn er orðinn 5000,00 — fimm 

þúsund krónur, og þá eftir samkomulagi aðalfundar og hreppsnefndar Rauðasandshrepps. 

12. gr. 

Á skipulagsskrá þessari skal leita konunglegrar staðfestingar. 

Þannig samþykt á aðalfundi sjóðsins 14. febrúar 1919 í Tungu í Örlygshöfn. 

Guðmundur Sigurðsson Guðm. B. Olafsson Jón Guðjónsson. 
formaður. ritari. fjehirðir,



191 1919 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir pStyrktarsjóð Seyðisfjarðarhrepps4, útgefin 144 
á venjulegan hátt af dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands 8. júlí 1919. 8, juli. 

Skipulagsskráin er þannig: 

skipulagsskrá 
fyrir Styrktarsjóð Seyðisfjarðarhrepps. 

Í. gr. 

Seyðisfjarðarhreppur hefur 24. júlí 1911 lagt 4000 krónur inn í aðaldeild Söfnunar- 
sjóðsins í Reykjavík til sjóðmyndunar, 

2. gr, 

Sjóðurinn heitir styrktarsjédur Seydisfjardarhrepps. 

3. gr. 

Sjóðurinn skal ávaxtast svo, að allir vextir leggist við höfuðstólinn til 22. juni 1994, 
sem verður 100. afmælisdagur Seyðisfjarðarhrepps. 

4, gr. 

Þá o: 22. júní 1994 og síðan stöðugt sama dag árlega skulu, að frádregnum minst 
1000 krónum, er jafnan leggjast við höfuðstól, vextir útborgast á þennan hátt: 4000 krónur 
til Seyðisfjarðarhrepps, aðrar 4000 krónur til Háskóla Íslands, er vextir eru orðnir 9000 kr., 
og þriðju 4000 kr. til verðlaunagjafa, er vextirnir nema á ári 13000 kr. 

5. gr. 

Þeim 4000 krónum, er ganga til Seyðisfjarðarhrepps, skal aðallega varið til fátækra. 
framfærslu, þó aldrei meira en 1000 krónum á ári, til fræðslumála, til heilbrigðismála, til sam. 
göngumála, til grasræktar og garðræktar, til skóggræðslu, til styrktar efnilegum ungum mönnum 
til verklegs náms, þeim er fæddir sjeu í hreppnum eða hafa dvalið þar minst 10 ár og til fyr- 
irlestrahalds i hreppnum um almenn og gagnleg mál, 

6. gr. 

Hreppsnefnd Seyðisfjarðarhrepps ræður skiftingu þessara 4000 króna með umsjón og 
eftirliti sýslunefndar. Fjeð hefur engan rjettindamissi í för með sjer fyrir Þiggjanda. 

7 7. gr. 

Þeim 4000 kr,, er ganga til Háskólans, skal varið til námsstyrks handa efnilegum, 
siðferðisgóðum og reglusömum íslenskum nemendum við Háskólann og úthlutað eftir reg eglum, 5 og er Landstjórn og Háskólaráð setji.
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1.44 8, gr. 

Juil Þeim þriðju 4000 krónum skal skif 
et DÅ búnaði, sjósókn stvinnurek sstri og fleiru. Verðlaununum út- 

    i og úthluta sem verðlaunum fyrit 

  

framúrskaran di framkvæmdir í 
sÍslands eða annara slíkra fjelaga. hlutar Í nin eftir zum Búnaðarfjelc       

        

ðurinn hefur ið svo, að ársvextir nema 17000 krónum, skal sveitarstjórn 

    

  

Seyðisf hafa sett reglur um, hvernig 4000 kr.,er þá skal 

útborga 

Seyðisfjarðarhreppi 7. apríl 1919. 

Björn Þorláksson. Sigur Jónsson. Eiríkur Vigfússon. Arni Friðriksson, 

Vilh. Árnason. 

  

ing konungs á 

dannebrm. frá     > . ali Björns J 
Je 

  

dåéms og kirkjumålarådherra Íslands 8. 

  

Skipulagsskråin er : 

ki pulagsskrå 
fyrir Verðlaunasjóð Jóhönnu Eínars dóttur og Björns Jónssonar 

dann lebrm. frá andfellshaga. 

    

arsdóttur, að upphæð 1200 — tólf 

túnbætur í Axarfjarðarhreppi 
er stofnaður með dánargjöl 

      hans     hundruð — krónur, og er 

innan Norður-bin 

    

       

Tr
 tofnfie sjóðsins sk 

         aldrei skerða, en | im, má verja allt að *“/, vaxtanna 

til verðlauna. Þegar vextir af sjóðnum nema 

  

þeirra til verðlauna 

  

verja 

  

og þegar þeir nema 300 krónum má úthluta Afgang vaxtanna sem til felst 

í hvert skifti skal jafnan leggja við höfuðstólinn 

Stjórn sjóðsins sje skipuð 3 mönnum, hrep stjóra Áxarfjarðarhrepps, formanni bún- 

  

aðarfjelagsins í sama hreppi, meðan þetta fjelag er starfandi og þriðja manni, er sýslunefndin 

  

kýs innan hreppsins. Hætti búnaðarfjelagið sínum, kýs hreppsnefndin í Áxarfjarðar- 

hreppi einn mann í stjórnina. Sama gildir ef hreppstjóri og formaður Búnaðarfjelagsins er sami 

maður. Hreppstjóri er formaður stjóruarnefndarinnar.
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4. gr. 145 

År hvert, nålægt fardågum, skal stiórnin eiga fund með sjer, skal hún þá athuga 

vendilega túnbætur þær, er gjörðar hafa verið í hreppnum næstliðið ár. Veitir hún síðan ein- 

um eða fleiri hreppsbúum verðlaun úr sjóðnum fyrir vel unnar túnbætur, er hún telur verð- 

launaverðar. Verðlaun mega aldrei minni vera en 50 krónur. Til túnbóta telst: túnsljettun. 

framræsla, girðingar og önnur varsla, hagnýting áburðar, sjerstaklega áburðarhús og safn- 

    

1 byggingarefni. 

  

þrær steinlímd eða gjörð úr 2 

Nú telur stjórnin ekkert það gert hafa verið, síðastliðið ár, er verðlauna sje vert, má 

þá geyma upphæð þá, er veita mátti til næsta árs, ella skal leggja hana við höfuðstólinn. 

a wo db, gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og gerir formaður stjórnarnefndarinnar þegar 

eftir hver árslok reikning sjóðsins, er hann sendir sýslunefnd til athugunar og endurskoðunar 

ásamt skýrslu um störf sjóðsins umliðið ár. 

6. gr. 

Á skipulagsskrá þessari skal beiðst konunglegrar staðfestingar. 

Samkvæmt erfðaskrá Jóhönnu sál Einarsdóttur frá Sandfellshaga 4. júlí 1916, höfum 

við undirritaðir samið framanskráða skipulagsskrá og undirritað hana. 

Húsavík 24. febrúar 1919. 

St. Guðjohnssen. Páll Jóhannesson. Steingrímur Jónsson 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir yMinningarsjóð Kvennfjelags Svalbarðs- 446 

strandar4, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands Í; júli 

11. júlí 1919. 

Skipulagsskrá 
fyrir >Minningarsjóð Kvonnfjelags Svalbarðsstrandar.. 

Sjóðurinn er gefinn af ÞK vennfjelagi Svalbarðsstrandar4 til styrktar fátækum sjúkling- 

um í Svalbarðsstrandarhreppi. Sjóðurinn heitir: yMinningarsjóður Kvennfjelags Svalbarðsstrand- 

arí og er að upphæð 100.00 kr. Sjóðurinn er upphaflega stofnaður af minningargjöfum, og 

  

er tilgangur Kvennfjelagsins að auka hann á sama hátt framvegis, en öðrum gjöfum einnig 

veltt móttaka.
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146 2. gr. 

11. juli , 
Sjóðurinn skal ávaxtast í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands og skulu allir vextir og 

gjafir, er sjóðnum innhendast, leggjast við höfuðstólinn þar til hann er orðinn 1000.00 kr. 

3. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn 1000.00 krónur skal !/, af vöxtunum leggjast við höfuð- 

stólinn, en *%, hlutum skal árlega varið til styrktar fátækum sjúklingum í Svalbarðs- 

strandarhreppi. 

4. gr. 

Sjóðurinn stendur að öllu leyti undir stjórn yKvennfjelags Svalbarðsstrandar( meðan 

það starfar. Leysist fjelagið upp, tekur hreppsnefnd við umsjón sjóðsins. 

Sjái stjórnin ekki ástæðu til að veita úr sjóðnum árlega, leggur hún vextina í sjóð, 
sem hún ávaxtar þar til brýnni þörf er fyrir hendi. 

Reikningur sjóðsins skal birtur í Stjórnartíðindunum 5. hvert ár, eftir að farið verður 
að úthluta styrknum. 

Gt
 

gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á þessari skipulagsskrá 

Efridálksstöðum, 26. febrúar 1919, 

F. h. „Kvennfjelags Svalbarðsstrandar. 

Sigriður Þorláksdóttir. 

147 Staðfesting kouungs á skipulagsskrá fyrir Barnasjóð Svarfdæla, útgefin á venjulegan 
11. júlí hátt ad mandatum af dóms- og kírkjumálaráðherra Íslands 11. júlí 1919. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir Barnasjóð Svarfdæla. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af farskólabörnum í Dalvík og Grund í Svarfaðardal með fjár- 
söfnun þeirra á meðal, er hófst árið 1914. Er hann nú að upphæð 503.02 krónur og geymdur 
og ávaxtaður í Sparisjóði Svarfdæla.
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2, gr. 

Sjóðnum skal stjórnað af sveitarstjórn Svarfadardalshrepps. Skal stjornin á ári hverju 

semja reikning hans ásamt reikningnum sveitarsjóðs, en sýslunefnd endurskoðar reikninginn 

og úrskurðar og birtir síðan í sýslufundargerð. 

3. gr. 

Höfuðstól sjóðsins skal fyrst um sinn ávaxta í Sparisjóði Svarfdæla. Þó má stjórn 

hans, ef henni þurfa Þykir, gera ráðstafanir til breytinga í þessu efni, en ætíð sjá um, að 

trygging fyrir geymslu og ávöxtun sjóðsins sje nægileg og örugg. Allir vextirnir. skulu leggj- 

ast við höfuðstólinn, ásamt árlegri fjársöfnun skólabarna í Svarfaðardal og gjöfum þeim, sem 

sjóðnum kunna að hlotnast uns hann er orðinn 20000 — tuttugu þúsund — krónur. Eftir 

það legst 1/, ársvaxta við höfuðstólinn, en 3/, þeirra falla árlega til útborgunar uns höfuð- 

stóllinn er orðinn 25000 — tuttugu og fimm þúsund — krónur. Síðan mega allir ársvextir 

falla til útborgunar, en höfuðstólinn má aldrei skerða. 

á 4. gr. 

Þeim hluta vaxtanna, sem fellur til útborgunar, skal verja til styrktar efnilegum 

ungmennum í Svarfaðardalshreppi, er notið hafa barnafræðslu þar — sveinum jafnt sem meyj- 

um =— til frekara náms í almennum mentum, svo og til að leggja stund á listnám. Veita 

skal styrkiun til eins árs í senn, minst 300 krónur hverjum styrkþega. Veita má sama 

manni styrkinn oftar en í eitt skifti 

  

Svo framarlega sem enginn sækir sá um styrk af sjóðnum, er telst verður þess að 

rfjenu það ár til styrktar unglingaskólahaldi í Svarfaðardal. 

  

öðlast hann, má verja úthlutun 

A3 öðrum kosti leggist það við höfuðstólinn. 55 

5. gr. 

Úthlutun styrksins ráða 3 menn. Aðalkennarinn við helsta barnaskóla sveitarinnar, 

sóknarpresturinn í Vallanesprestakalli og maður, sem kjörinn er af sveitarmönnum til þessa. 

Skal hann kosinn til þriggja ára í senn og fer um kjörgengi hans og kosning sem til hrepps- 

nefndar væri. 

6. gr. 

Leita skal konunglograr staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

mars 1919. 

  

Í umboði skólabarna í Svarfaðardal. 

Stefán Kristinsson. Þorsteinn Jónsson. Tryyvi Kristinsson. 

Jóh. Jóhannsson. 

1919 

147 
11. júlí
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Stadfesting konungs á skipulagsskrá fyrir pJarðræktarsjóð Sæbjarnar Egilssonar og 

11. júlí Hallfríðar Einarsdóttur4, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráð- 

herra Íslands 11. júlí 1919. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
Jarðræktarsjóðs Sæbjarnar Egilssonar og Hallfríðar Einarsdóttur 

1. gr. 

I arflelðsluskrá Hallfríðar Einaradóttur frá Skeggjastöðum í Fellum, framlagðri við 

skifti í dánarbúi hennar 3 nóvember 1917, var meðal annars svo ákveðið: 

ÞAÐ loknum skuldum og skiftakostnaði, skal fyrst greiða þær 2000 — tvö þús- 

und — krónur, sem við hjónin ákváðum að gefa, við lát mannsins míns sálaða, til efling- 

ar tún og garðræktar í Fljótsdalshjeraðiq. 

Af þessari gjöf þeirra hjóna, Sæbjarnar Egilssonar og Hallfríðar Elnarsdóttur, þá bú- 

andi á Hrafnkelsstöðum í Fljótsdal, er sjóðurinn myndaður. 

2. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í bankavaxtabrjefum Landsbankans og smærri upphæðir í spari- 

sjóði eða á annan arðbæran og tryggan hátt, eftir þeim reglum, er gilda um ávöxtun 

ómyndugra fjár. 

3. gr. 

Umsjóu sjóðsins og ávöxtun, svo og úthlutun vaxta, hefir á hendi stjórn Búnaðar- 

sambands Austurlands, eða stjórn þeirrar búnaðarmálastofnunar á Austurlandi, er í þess stað 

kemur, ef það legst niður. 

á, gr. 

Af vöxtum sjóðsins má árlega verja alt að 3/, til verðlauna fyrir uppræktun óræktaðs 

lands í töðuvöll eða matjurtareiti. 

Úthlutun verðlaunanna skal svo sem unt er hagað svo, að þeirra geti orðið aðnjót- 

andi jafnt ríkir sem fátækir, og sje þetta gert með því að meta vinnuframkvæmdir hlutfalls- 

lega eftir vinnukrafti og efnahag. Nánari ákvæði um úthlutunaraðferð og skilyrði setur stjórn 

Búnaðarsambandsins í reglugjörð, er birta skal í ársriti þess. 

Það af vöxtum sjóðsins, sem ekki er úthlutað, og sem aldrei má minna vera en '/3 

og allir vextir þau árin, sem engu er úthlutað, legst við höfuðstólinn. 

Höfuðstólinn má aldrei skerða.
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5. gr. 148 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 11, júlí 

Stjórn Búnaðarsambands Austurlands. 

Vallanesi, 29, júní 1918. 

M. Bi. Jónsson. M. Stefánsson. Þórarinn Benediktsson. 

Staðfesting konnngs á skipulagsskrá fyrir pStyrktarsjóð handa fátækum ekkjum í AÐ 

Arnarneshreppi(, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms. og kirkjumálaráðherra Ís- 11. júlí 

lands 11. júlí 1919. 

Skipulagaskráin er þannig: 

skipulagsskrá 
fyrir Styrktarsjóð handa fátækum okkjum í Arnarneshreppi. 

1. gr. 

Se SN 3 Sjóðurinn er stofnaður með gjöfum, og var orðinn, með vöxtum og vaxtavöxtum, Í 

árslok 1917 kr. 236,23. 

% væ 2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja fátækar ekkjur í Arnarneshreppi í Eyjafjarðarsýslu, 

þær er eigi njóta sveltarstyrks. 

3. gr. 

Stjérn sjodsins skal skipud 3 månnum, er jafnan sjeu þessir: Sóknarpresturinn í 

hinni núverandi Möðruvallaklausturssókn, hreppstjórinn og einn úr hreppsnefndinni, er hún 

sjálf kýs. 

Stjórnin ávaxtar fje sjóðsins, veitir móttöku gjöfum til hans og öðrum tekjum, og ber á- 

byrgð á, að ekkert af eigum hans glatist. Hún semur reikning sjóðsins við hver áramót og 

leggur hann fram fyrir næsta sýslunefndarfund Eyjafjarðarsýslu til úrskurðar. 

4. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Hann skal ávaxta í sparisjóði Arnarneshrepps, 

meðan hann starfar sem sjerstakur sjóður og nýtur sparisjóðsréttinda. Skulu ársvextir allir 

lagðir við sjóðinn, þar til þeir nema 50 — fimmtíu — krónum á ári. Upp frá því má verja 

2/, — tveim þriðju —  ársvaxtanna þangað til þeir nema 75 — sjötíu og fimm — krónum,   
síðan 3/, — þrem fjórðu — þar til þeir nema 100 — eitt hundrað — krónum og úr því
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149 *, — fjórum fimtu — ársvaxtanna, alt samkvæmt fyrirmælum 2. greinar, Hinn hluta vaxt- 

11. júlí auna skal ávalt leggja við sjóðinn. 

Verði eitthvert ár eigi útbýtt af vöxtunum öllum hlnum tiltekna hluta, legst hitt 

alt við höfuðstólinn. 

ð. gr. 

Þegar sá tími kemur að veita má af vöxtum sjóðsins samkvæmt 4. gr., ber þeim, er 

styrks æskja, að senda skriflegar umsóknir sínar þar um til stjórnar sjóðsins fyrir lok nóv. 

embermánaðar ár hvert. En stjórnin skal síðan eiga fund með sjer fyrir desembermánaðarlok 

og úthlutar þá styrknum fyrir það ár. 

Minsta styrkveiting skal vera 15 krónur. Styrkinn skal veita eigi síður eftir ástæð- 

um en efnum. 

6. gr. 

Sveitarsjóður Arnarneshrepps styrkir sjóðinn árlega í næstu 21 ár með 50 — fimm- 

tíu — króna tillagi, er legst við höfuðstólinn. 

7. gr. 

Sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu hefir eftirlit með því að skipulagsskrá þessi sje eigi 

brotin. 

8, gr. 

Virðist stjórnarnefnd sjóðsins og íbúum Arnarneshrepps eftir liðiu 80 — áttatíu — 

ár nauðsyn á að breyta þessari skipulagsskrá, skal það heimilt sjeu ?”/, — tveir þriðju — 

hlutar allra þeirra hreppsmarnna, er atkvæðisrjett eiga í sveitarmálum, mættir á fundi og 

meiri hluti fundarmanna með breytingunni og með samþykki hlutaðeigandi sýslunefndar, og 

skal þá leita konungsstaðfestingar á hinni breyttu skipulagsskrá. 

9. gr. 

Beiðast skal konungiegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Að Möðruvöllum 16. febr. 1918. 

Tryggvi Konráðsson. Stefán Stefánsson. Jón Þorsteinsson,
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir yStyrktarsjéd Snorra kaupmanns Jóns- 150 

sonar(, útgefin á venjulegan hátt ad maudatum af dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands 11. 11. júlí 

júlí 1919. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir Styrktarsjóð Snorra kaupmanns Jónssonar. 

1. gr. 

Sjóður þessi, sem stofnaður er með 2000 kr. gjöf Snorra kaupm. Jónssonar á Odd- 

eyri, skal heita yStyrktarsjóður Snorra kaupmanns Jónssonar(. 

2. gr. 

, 
Upp í höfuðstól sjóðsins var núverandi stjórn sjóðsins afhent jörðin Vjemundarstaðir 

í Ólafsfirði, með brjefi dagsettu 1. maí 1912, þá virt til peninga á 1850,00 krónur og hefir 

afgjald jarðarinnar fyrstu árin á eftir og vextir af söluverði hennar síðan verið lagt við hann. 

19. mars 1918 voru stjórninni greiddar þær 150,00 krónur, sem samkvæmt virðingu á Vje- 

mundarstöðum vantaði á höfuðstólinn. Ennfremur hefir bæst við höfuðstóllnn, auk áðurtalds 

afgjalds og vaxta, mismunur á söluverði Vjemundarstaða 19. janúar 1916 og áðurnefndrar 

virðingar, en sá mismunur er 1150,00 kr. Er þá höfuðstóllinn nú 3908,68 krónur. 

3, gr. 

Leggja skal alla vexti sjóðsins, svo og gjafir og aðrar tekjur, er honum kunna að 

hlotnast, við höfuðstólinn, uns vextirnir nema 200 krónum árlega. Úr því skal 3/, hluta vaxt- 

anna varið árlega til styrktar einum eða fleirum efnilegum iðnnemum úr Svarfaðardalshreppi ; 

skal að jafnaði veita ekki nema einum styrk árlega, uns vextirnir hafa náð 400 kr.; þegar 

vextirnir eru orðnir 1000 kr. árlega eða meira, skal verja ?4, þeirra til styrkveitinga, en 

bæta úr því aðeins !1/,, við höfuðstólinn. Verði eitthvert ár enginn styrkur veittur af því að 

enginn sækir um hann, er maklegur þyki, skal leggja alla vexti þess árs við höfuðstólinn, en 

verja má þó jafnmikilli upphæð og helmingi þeirra nemur, til styrkveitinga næsta ár, um- 
fram þann hluta af vöxtum þess árs, sem ætl.ður er til styrkveitinga. 

4. gr. 

í Stjórn sjóðsins hafa á hendi 3 menn, er allir skulu búsettir í Svarfaðardalshreppi. 

Stofnandi sjóðsins tilnefndi stjórn þá til bráðabirgða, er nú hefir á hendi stjórn sjóðsins, en 

eftir að skipulagsskrá þessi hefir fengið staðfestingu stjórnarráðsins, skal stjórnin þannig kos- 

in, að sýslunefndin í Eyjafjarðarsýslu kýs einn, hreppsnefndin í Svarfaðardalshreppi einn og 

kjósendur í Svarfaðardalshreppi hinn þriðja á almennum hreppsfundi. Sá er hreppsnefndin kýs 

má vera úr hennar flokki, en hvorugur hinna má vera úr hreppsnefnd. 

Stjórn sjóðsins sjer um að ávaxta sjóðinn sem best og mest og hefir á hendi reikn- 

inga hans. Reikningsárið er almanaksárið. Sýslunefndin í Eyjafjarðarsýslu skal árlega kjósa 1
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, 
eða 2 menn Í Svarfaðardalshreppi til þess að endurskoða reikninga sjóðsins og skulu reikning- 

arnir með fylgiskjölum, athugasemdum ef nokkrar eru og svörum jafnan sendast sýslunefnd 

til úrskurðar á sýslufundi og síðan birtir í sýslufundargerðinni. 

5. gr. 

Umsóknir um styrk úr sjóðnum sendast stjórninni skriflegar fyrir þann tíma á hverju 

ári, er hún til tekur. Styrkbeiðninni skulu fylgja meðmæli og vottorð um reglusemi, góða 

hæfileika og ástundun frá iðnmeistara þeim, sem nemandi vinnur hjá, ef hann er utan sveit- 

ar; svo skal og í umsókninni gerð grein fyrir því til hverskonar iðnnáms eigi að nota styrk- 

inn og á hvaða stað utanlands eða innan. 

Veitir síðan stjórnin styrkinn samkvæmt áður skráðum reglum þeim umsækjendum, 

er hún telur hæfasta; skulu að öðru jöfnu þeir sitja fyrir, sem lengst eru komnir áleiðis með 

námið, en vegna fjárskorts eiga erfitt með að ljúka því eða afla sjer frekari fullkomnunar í 

iðn sinni, eftir að hafa tekið sveinspróf. 

Verði ágreiningur í stjórninni um styrkveitinguna, ræður meiri hluti. 

Akureyri 1. október 1918. 

Rögnvaldur Snorrason. Gunnur Snorrason. 
(Erfingjar Snorra Jónssonar.) 

Bæjarstjórnin í Vestmannaeyjakaupstað hefir samkvæmt lögum nr. 13, 13. apríl 1894, 

11. júlí sbr. lög nr. 22, 9. júlí 1909, gjört og hjeraðsfundur fallist á eftirfarandi J g J gJ db Sj 

Sampukt 
um vidauka vid og breytingar å sambykt um yms atridi er 

snerta fuglaveidar i Vestmannaeyjum frå 16. juli 1895. 

Lunda má veiða með háf á Heimalandinu frå bvi 11 vikur af sumri þar til 16 vik- 

ur eru af sumri. 

Þar sem nú er leyfð lundaveiði má veiða á sama tíma í sumar. 

Samþykt þessi er hjermeð staðfest. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 17. júlí 1919. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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Keglugjörð 
um breytins á reglugjörð 2. nóvember 1917 fyrir Austur- 

Húnavatnssýslu um fjallskil o. fl. 

l. gr. 

Á eftir fyrstu setningu 40. greinar komi: 

Til Stafnsrjettar skal þó smala hrossum í fyrri göngum og skulu hross þau, sem 

ekki eru hirt, seld að aflokinni stóðrjettuninni og þá farið með þau sem óskilafje í seinni 

2. gr. 

Orðin Þog þau óskilahross . . . þau uppboð€ í 43. gr. falli burt, en í stað þess 

  

komi: skal hreppsnefud annsst um að komist til eigenda sjeu þeir í næstu hreppum. Ánnars 
KL Ðe 

skal það selt sem óskil 

  

Sur, en auglýsa ber þau uppboð með minst viku fyrirvara. 

Komi óskilahross fyrir eftir amölun í janúar, skal landeigandi gjöra hreppsnefnd taf- 

arlaust aðvart er hrossin fíunast. Lætur hún síðan skoða mörk þeirra og skrifa upp lýsingu á 

þeim. Ef þörf gerist sendir hún lýsingarnar til allra hreppsnefnda í sýslunni og næstliggjandi 

hreppa utan sýslu, og auglýsir um leið uppboð á hrossunum að mánuði liðnum frá því að 

landeigandi gjörði aðvart. Skal landeigandi skyldur að annast hagagöngu og gæslu hrossanna 

til söludags án endurgjalds. Þetta gildir þó ekki ef landeigandi getur sannað, að hrossin hafi 

ekki verið í landi hans við janúarsmölunina. Tekur hreppsfjelagið þá við skyldum landeig- 

anda, nema sannanlegt sje að þau hafi verið í annars manns landi, sem þá ber kostnaðinn. 

3. gr. 

Á eftir 1. málsgr. 47. greinar komi: 

Finnist hross eða sauðfle óheimt á afrjettum eftir að eftirleitir hafa farið fram, skulu 

sveitarsjóðir upprekstrarfjelagsins borga sanngjörn björgunarlaun fyrir skepnur þessar eftir 

mati hreppsnefndar. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Áustur-Húnavatnssýslu hefur samið og samþykt 
> 

Þr 
i $ samkvæmt 7. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 14, 22. mars 1890, staðfestist hjermeð 

til að öðlast gildi l. september 1919. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins 23. júlí 1919. 

Sigurður cdónsson. 

Öddur Hermannsson. 

1919 
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153 Auglysing 
um breyting á samþykt um fjolagsíveitu í Skeiðahroppi 

frá 24 september 1917. 

Í stað orðanna í 1. gr.: 

»Skålmholt og Skálmholtshraun€ komi: Þjótandi og Skálmholtshraun. 

Breyting þessi, sem er samþykt samkvæmt lögum um vatnsveitingar 22 nóvember 
1913, staðfestist hjormeð til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaðeild stjórnarráðsins 7. ágúst 1919 

Sigurður Jónsson. 

Öddur Hermannssor. 

154 Keglugjörð 13. ágúst 

um breyting á reglugjörð um brunabótasjóði sveitafjelaga 
frá 20. okt. 1906. 

Samkvæmt lögum nr. 71, 14. nóvember 1917, um vátrygging sveitabæja og annara 
húsa í sveitum, utan kauptúna, er hjormeð sett eftirfarandi reglugjörð um breyting á reglu- 

gjörð um brunabótasjóði sveitafjelaga frá 20. október 1906: 

47. gr. reglugjörðarlnnar orðist þannig: 
Fyrir skoðun þá og virðing, sem fram fer við stofnun brunabótasjóðs (sbr. 11. gr.) 

og endurvirðing á hverjum 10 ára fresti (sbr. 15. gr. 1. lið)! greiðir sveitarsjóður 2 krónur á 
býli hvorum skoðunarmanni. 

Býli telst hjer hver bær, sem aðskilinn er frá öðrum bæjum, þótt í sama túni standi. 

Atvinnu- og samgöngamátadeild stjórnarráðsins 13. ágúst 1919. 

Sigurður cdJónsson. 

Oddur Hermannsson.



Breyting 
á orindisbs jefi fyrir umsjónarmenn með útflutningi hrossa 

frá 22. dem, 1908. 

6. gr. í erindisbrjefi fyrir umsjónarmenn með útflutningi hrossa frá 22. desember 

1908 skal vera svohljóðandi : 

Fyrir starfa sinn fá umsjónarmenn þóknun úr ríkissjóði, sem veitt er á fjárlögunum 

en fyrst um sinn er ákveðin 25 aurar fyrir hvert hross, sem þeir meta til útflutnings, hvort Ci 

sem það er flutt út eða kyrsett. 

Umsjónarmönnum ér strang 

nafni sem nefnist, frá eigendum eða útflytjendum hrossanna, frá skipstjórum eða öðrum, sem 

lega bannað að taka á móti nokkurri þóknun, hverju    

við skip það eru riðnir, sem þau eru flutt út á. 

Átvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins 8. septbr. 1919 £ 

Sigurður dånsson. 

Oddur Hermannsson. 

Keglugjörð 
fyrir Suður-Múlasýslu um refaveiðar, notkun afrétta, fjallskil m. fl 

I. Um hreinsun afrjetta og heimalanda frá dýrbiti. 

1. gr. 

Allir búendur, sem sauðfje eiga, eru skyldir til ár hvert að gjöra tvær grenjaleitir í 

öndum á tímabilinu frá 5—8 vikur af sumri. Skal hreppsnefndin ákveða 

gum fyrirfram með seðli, og hverjir búendur skuli leggja 

menn til leitar á afrjettir or leitaravæði. Skal engu ráða nm þessa kvöð, hverjir af- 

rjettinn nota, þó þannig, að þetta á ekki við þar, sem tvær eða fleiri afrjettir tilheyra sömu 

sveit (hrepp), því þar, sem svo stendur á, skal hreppsnefnd helst láta hvern leita í þeirri af- 

rjett, sem hann notar. Rjett er hreppsnefnd að kveðja tvo menn til leltar frá þeim, sem flest 

líðflestir eru. Enda er henni rjett að veita nokkrum bágstöddum einyrkjum und- 

    afrjettum og hein 

hvert sinn, nokkrum de 

  

leitardaga     

  

r ákv    

fje eiga og 

anþágu frá sumum  grenjaleitum í afrjett. leitir í heimalöndum skal hún ákveða jafnframt. 

Þar má hún undantaka þau heimalönd. sem svo eru lítil, að helta má að daglega sje um 

gengið, enda sjeu þar eigi grenjastöðvar og landið nái eigi til fjalls. 

Refaleitardaga skal ákveða aðra í heimalöndum og aðra í afrjettum, nema hvorttveggja 

verði hæglega leitað sama dag. Nú hlýðir búandi ekki fyrirmælum hreppsnefndar að leggja 

1919 
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156 menn í grenjaleitir ákveðna daga, eða leitarmaður óhlýðnast leitarstjóra, varðar það sektum 

10. sept. frá 5— 25 kr. Sama varðar, ef húandi leggur til ónýtan mann í leit. Ræður um það álit leit- 

arforingja, hversu nýtur sá var. 

Nú kemur upp dýrbitur eftir grenjaleitir, og skipar þá hreppsnefnd nýjar leitir, 

ákveður tölu leitarmauna og hverjir leita skuli. Rjett er, að þeim sem í þær leitir leggja, sje 

goldinn tilkostnaður þeirra úr sveitarsjóði, eftir sanngjörnum reikningi 

2. gr. 

Grenjaleltarmenn á hverju afrjettarsvæði skuiu kjósa sjer leitarforingja, nema hreppa- 

nefnd hafi áður gjört það. Ber öllum í þelrri leit að hlýða fyrirmælum leitarforingja. Skyldur 

er hver að taka við kosningu sem leitarforingi, ella sekur um Í til 10 kr. 

3 F d. gr. 

Hreppsnefnd skal útvega tvo vel hæfa skotmenn og einn varamann hvert vor á greni, 

er finnast kynnu í afrjettum eða heimalöndum sveitarinnar, og eru menn skyldir að láta sig 

fala, nema gild forföll banni, gegn 8 kr. launum um sólarhringinn, og vökumaður skal hafa 6 

kr. borgun um sólarhring, eða það sew um semur við hreppsnefnd. Báðir leggi þeir sjer allt 

er þeir með þurfa, hvor í sínu lagi. Skotmaður ræður vökumann. 

á. gr. 

Þegar greni finst, skal fara með það, þangað til skotmaður kemur, eftir fyrirsögn 

leitarforingja, og hafi hann til þess ákveðna reglu í sveitarsamþykt. Nú veikist skotmaður eða 

fatlast á annan hátt, svo hann verður að yfirgefa greni, skal hann tafarlaust tilkynna það 

varaskotmanni, en vöknmaður annast greni þar til skotmaður kemur, og eigi má skotmaður 

yfirgefa greni innan þriggja sólarhringa, nema fullunnið sje; sýni skotmaður eða vökumaður 

skaðlega vanrækt um vinslu grenis, og það verður sannað, missa þeir af kaupi eftir málavöxt- 

um, eftir því sem hreppsnefnd ákveður. Skjóta má úrskurði hreppsnefndar til sýslunefndar. 

5. gr. 

Skotmadur skal få 5 kr. fyrir fyrra dýrið, er hann vinnur á greni, og 8 krónur 

fyrir hið síðara, en 1,50 kr. fyrir hvern yrðling auk daglauna. Yrðlingar, sem tóur skulu 

drepnir á greni, og varðar sektum fyrir hvern yrðling, sem látinn er lífa, alt að 20 krónum. 

Skinn hinna unnu dýra eru eign skotmanna. 

Nú sýna einhverjir sveitarmenn dugnað í því að eyða refum með dýrhundum, skot- 

nm úr skothúsum, dýrabogum, gildrum eða með því að ganga uppi refi og skjóta þá o. s. frv., 

skal borga þeim 10 kr. fyrir hvert unnið dýr. það greiðist úr sýslusjóði. Bani maður tóu á 

þennan hátt, og vilji laun fyrir taka, skal hann sýna skinnið hreppstjóra eða oddvita. er þá 

brenni eða skeri mark í útveginn og gefi síðan vottorð um. 

6. gr. 

Refum skal eyða árlega með eitri (stryknin) og skal það bera út á vetrum — um 

eða eptir miðjan vetur — eitthvað æti, svo sem rjúpur og kindur í heilu líki og þessháttar. 

Af eitruðum rjúpum skal stýfa hægri væng til hálfs; sæta skal færi með útburð eiturs, er 

börkur ganga. Sýni hreppsnefnd eða þeir, sem hún skipar til að framkvæma eitur-útburð van- 

rækslu á því, varðar það sektum frá 25—30 kr,
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7 gr. 

Alla reikninga um refaveiða á grenjum og við eitur-útburð akulu þeir, 

    sem að því vinna og verja fje ireppanefndina hvert ár fyrir hausthreppa- 

a þá þar, sem þess þykir þura, og sam- 

að endurskoða reikningana 

    

    

   

mót. Skal nefndin yfirfara 

þykkja þá síðan. Kjósa 

og stinga upp á breytingum. Allan kostnað 

  

annan en þann, sem um er talað í 

síðari kafla 5. greinar, skal irborga skulu afrjettarbændur, sem af- 

  

er borgað fyrir greni í þeirra afrjettar- 

  

tjetcartoll taka, sjóðnum helming þess, sem af 

  

löndum, þó aldrei meira en nemur hái Þeir skulu og skyldir vera að bera út 

  

eitur á sina afrjetti borgunarlaust. Kitur og það, sem eitrað er, má borga þeim. Sama skal og 

gilda með eiturútburð í heimalöndum. Öðrum, sem eigi ráða afrjettum, má greiða borgun fyr 

ir eiturútburð á afrjettir. 

Sveitarstjórn skal safna skýrslu um öll skal þar talið nafn á öllum greujum, 

    

ta hvert ár, þegar ártalið stendur á hálf- 

  

og hvar þau liggja. Skýrslu þegsa skal endurnýj: 

  

um eða heilum tug, og sje hún innfærð í sveitarbækur. Einkenna skal öll greni. 

Il. Um fjármörk. 

8. í I. a 

Hver fjáreigandi skal hafa eyrnamark glöggt á fje sínu og brennimark eða ónnur 

jafnglogg einkenni, ef mark verður óglögt. 

Sama eyrnamark skal á hestum hafa, ef markaðir ern. Enginn má hafa fleiii en 

2 eyrnamörk. Hver hreppur skal eyrnamark hafa og brennimark samkvæmt sýslunefndar- 

samþykt 1901, 27. gr. Þau eru: 

Fyrir Geithellahrepp... ... ... ... Sm. 10 

— Beruneshrepp 401 Sm. 9 

—  Breiddalshrepp… ... …. 0 Sm. 8 

— Skriðdalshrepp... ver uke Sm. 3 

—… Vallahrepp se ses … Sm, 2 

—  Eiðahrepp . FR Sm. 1 

—-- Mjóafjarðarhrepp ... .. a. Sm. 4 

Norðfjarðarhrepp ... … BSm. 5 

Reydarfjardarhrepp . … Sm, 6 

—  Fáskrúðsfjarðarhrepp nm 7 

— Stöðvarhrepp ... ... … Sm. 11 

Budahrepp . ……. …… Sm. 12 

—- Eskifjarðarhrepp .…  .……. ... Sm. 13 

—  Helgustaðahrepp 4004. Sm, 14 

—… Neshrepp… …. 0... Sm, 15 

Állir fjáreigendur eru skyldir að nota brennimark dvalarhrepps síns á öllu fullosdnu savdfje. 

Nú flytur fjáreigandi í annan hrepp og skal hann þá þegar á því vori, sem hann flytur, 

brennimerkja fje sitt marki þess hrepps, sem bann flytur í. 

1919 
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9. gr. 

Markaskrår ganga i gildi 15. septbr. þegar ártalið stendur á hálfum eða heilum tug. 
Sýslunefnd kýs mann til að raða skipulega og rjett fjármörkum sýslunnar fimta hvert 

ár næst á undan að markaskrá á að ganga í gildi og annast um prentun hennar. 
Sveitarstjórnir skulu mörkum safna hver í sínum hreppi á vorhreppamóti, og greiði 

hver markeigandi ákveðna borgun fyrir mörk sín eftir fyrirmælvm sýslunefndar, enda er hver 
markeigandi skyldur að hafa mörk sín í gildandi markaskrá. Mörkin skulu þegar send til 
raðarans, og skal hann annast um, að markaskránar sjen komnar heim í hreppana fyrir 15. 
júní það ár, sem hún á að ganga í gildi. Kaupmenn og kaupfjelög, sem kaupa fje til slátr- 
unar að hausti, skulu skyldir að hafa á fje því glögg einkenni, olfumál eða tjöru á snögg. 

  

kliptum bletti í hnakka, sinn sjerstaka lit hver. Litareinkenni þessi gilda því að eins sem 
eignarheimild, að þau sjeu sem önnur mörk skráð í gildandi markaskrá sýslunnar. Sje það 
vanrækt, skal með fje þeirra farið sem óskilafje. 

10. gr. 
Nú er samt ekki mark einhvers í skráuni og enginn rjettarmanna þekkir mark hans, 

skulu rjettarstjórar fara með það fjo eins og óskilafje. Komi eisandl síðar til, fær hann fje J 5 5 

sitt, en borgar allan kostnað, sem fyrir því hefir hafður verið, og auk Jess hæfilega þóknun, , J » V8 5 3 
er renni í sveitarsjóð þess hrepps, sem fjeð or í, fyrir vanrækslu sína. Geti hann sannað, að 
hann hafi ekki vanrækt skyldu sína samkv. 9. og ll. gr., er hann sýkn, 

ll. gr. 

Þegar einhver tekur upp mark eftir að safnað er mörkum til markaskrár og áður en 
til nýrrar er safnað, eða kemur með mark sitt inn í sýsluna, þá skal hann fyrir 15. júní til- 
kynna það oddvitanum í sínum hreppi og skal hann fyrir lok júnímánaðar senda oddvita 
sýslunefndar skýrslu um mörkin ásamt ákveðnu gjaldi fyrir hvert mark. Skal hann svo sjá 
uw, að slík mörk sjeu prentuð og þeim útbýtt um hreppa sýslunnar í jafnmörgum eintökum 
og markaskrárnar. Leiðajettingar á raugprentuðum mörkum skal sýslusjóður borga. 

HI. Um notkun afrjetta. 

12. gr. 

Afrjett er þar, sem venja hefir verið, enda sje eigi búsmala haldið þar á sumrum að 
staðaldri, og epgir því skal í hverri sveit aðgreina afréttarlönd og heimalönd og ákveða tak- 
mörk. Til þess skulu bændur kjósa 3 kunnuga hreppsmenn. Skulu þau takmörk gilda, er þeir 
ákveða. Rjett er að kjósa til þessa 3 menn í tveimur eða fleiri stöðum í víðlendum hreppura. 
Akvæði gjörðarmanna skulu rituð í gjörðabók hreppsins, eða geymd við skjalasafn hans. 

13. gr. 

Hver búandi er skyldur til að reka sanðfje sitt og lömb og þeirra, sem hjá honum 
eiga fje, á einhverja sveitarafrjett ellegar á afrjett annara sveita, og er honum það heimilt. 
Sekt varðar ef hann sieppir sauðfje sínu í heimalandi. Hún skal ekki lægri vera en 10 aurar 
fyrir hverja kind. Þó má hreppsnefnd leyfa undanþágu frá þessari reglu, þar sem afrjettarlönd 
eru þröng, en halmalönd víðlend.
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Nú getur fjáreigandi hvergi fengið afrjett, sem hann getur rekið fje sitt á, þá skal 10. sey t. 
haun segja til hreppsnefnd og skora á hana að útvega sjer afrjett. Viunist henni það eigi, er 
honum vítalaust að hafa fje sitt í heimalandi. En varast skal hann að reka það í annara land 
eða að þeim. Skyldur er búandi að reka á afrjett sem fæst, sje hún ekki meira en hálfa þing- 
mannaleið á burtu. 

  

15. gr. 

Þegar fje rennur á sumrum úr afrjett í heimalönd, svo spillir málnytu og engjum 
búenda, mega þeir, sem fyrir átroðningi verða, kveðja næstu búendur, er á þá afrjett ráku, er 
fje rann úr, til að leggja mann til að reka fje á afrjett af nýju, þó skulu utausveitarmenn 
lausir við þá kvöð. Skyldir eru þeir, sem sæst búa afrjett, að varna geldfje, hvað þeir geta, 
án verulegs tilkostnaðar, að renna út um sveit. 

16. gr. 

Nú þykir tveimur eða fleiri búendum ofsett geldfje á eina sveitarafrjet tfremur en aðra, og bera það upp fyrir hreppsnefnd, þá skal hún láta búendur kjósa 3 menn til að gjöra áætlun um, eftir kunnugleikum og því sem reynst hefur, hversu margt fje sú afrjett muni bera til góðra né ta. Þes   áætlun auglýsir hreppsnefnd hreppsbúum og afrjettarbónda, og skal hún rit- 
uð í gjörðabók hreppsins. Ber afrjettarbónda að haga fjártöku í afrjettina eptir þeirri áætlun Sekt varðar ef hann tekur hundrað fleira en ákveðið var í afrjettina. Um upphæð hagatolia 
verður að fara eptir því, sem tíðkast hefur í hverri sveit, 2 til 6 aurar fyrir kind. 

17. gr. 

Ef búandi rekur eða lætur reka fje sítt heimildarlaust í annars manns heimaland eða afrjett, má landráðandi bera sig upp um það fyrir hjeraðsdómara. 

To Um fjallot IV. Um fjallgöngur. 

18. ør. 

Þrjár skulu fjallgöngur hvert haust. Skal byrja hina fyrstu í allri Suður-Múlasýslu mánudag í 23. viku sumars, hiva aðra á mánudag í 24. viku sumars og hina þriðju á mánu ag Í 25. viku sumars. Ef veður bannar göngu eða ónýtir á rjettum göngudögum, skali taka ræsta dag, er veður leyfir. 
' 

  

Skipa skal hreppsnefnd aukagöngur fyrir og eptir löggöngur vegna ískyggilega tíðar- fars eða aðalgöngur misheppnast, og hvíia sömu skyldur á búendnm sem löggöngur væru. 

19. gr. 

Skipa skal hreppsnefnd tvær eða fleiri göngur að vorinu í afrjetti og heimalönd, með- an fje er í ullu og lömb ómörkuð. Skulu oddvitar hreppsnefnda koma sjer fyrirfram saman um göngudaga, þar sem samgöngur fjár eru sveita á milli.
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20. gr. 

Hreppsnefnd skal kveðja menn með gönguseðlum nógu snemma fyrirfram til hverrar 

göngu, ákveða þar hverjir skuli ganga hvert afróttarsvæði, kjósa gangnaforingja, eða fela það 

á hendur hverjum flokki gangnamanna. 

Enginn má skorast undan gangnaforustu, nema hann sje löglega hindraður. Sektum 

varðar ef mót er brotið. 

Í sömu seðlum skal og ákveða göngudaga í heimalöndum og skulu þeir vera sömu 

daga og á afrjettum. 

V, Um skyldur búenda við fjallgöngur, 

21. gr. 

Skyldur er hreppsbúi hver, sem sjálfum sjer er ráðandi og hefur undir hendi 10 

kindur eða fleiri, sem á fjall ganga, að leggja mann eða menn Í allar fjailgöngur, sem hrepps- 

nefnd ákveður. Sömu skyldur hafa utanhreppsmenn, sem afrjettir nota í hreppum. 

Skyldur er hver að hreinsa heimaland sitt. Hreppsnefnd hver skal sem mesf fara 

eptir fjárhæð búanda, er hún ákveður leitarmenn og tölu þeirra frá heimili hverju. Þar skal 

hver leita sem hreppsneind ákveður. Húsbóndi annast fjallskil fyrir hjú sín og aðra sem á hans 

vegum eru og ekki eru gangnaskyldir samkvæmt fyrri málsgrein. 

22. gr. 

Veita má hreppsseind bágstöddum einyrkjum og heilsulitlum undanþágu frá einni 

eða fleiri göngum. Sörnuleiðis þeim, söm mjög fátt fé eiga. 

23. gr. 

Nú hetur búandi engan göugufæran mann, eða ekki nógu marga, og skal hann þá fá 

annan mann (menn) fyrir sig. 

24. gr. 

Þar sem afrjettir eru víðlendar, og hreppsnefnd þykir þurfa, skal á kostnað sveitar- 

innar byggja göngukofa á hentugum stöðum, svo að göngumenn geti notið þar húsaskjóls þeg- 

ar þarf meðan á göngum stendur. Þeir kofar skulu vera svo rúmgóðir að í þeim geti verið 

allir þeir menn, sem þá afrétt þurfa að ganga. Skulu þrep vera umhverfis í þeim eða með 

annari hlið svo breið að menn geti legið á þversum og hafa á þeim hey eða lyng til mýkinda 

Svo skal ganga frá dyrum, að eigi Ísnni iun á vetrum. Toft akal byggja hjá göngukofa til að 

hýsa í um nótt kindur, er finnast í seinni göngu, þá menn þrýtur dag tll að ná til bygða. 

25. gr. 

Enginn fjáreigandi má skorast undan að leggja menn í þær göngur, sem hér eru á- 

kveðnar, og hreppsnefnd nefnir menn til, leggi hann eigi liðzengan mann Í hverja af þeim, er 

hanu sekur um 30—25 kr. fyrir hverja göugu, er hann lætur mann vanta Í, nema hann hufi 

undanþágu fengið. Sömu sekt skal varða, cf hann lætur ónýtan mann Í löggöngur, að þeim 

mun minni, sem heldur verður not að ljetéingi er hann sendir. Skal um það ráða mestu vott-
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orð gangnaforingja, enda er hann aðili þessara máls. Skotið getur hlutaðeigandi máli sínu til 156 

sýslunefndar, þyki þeim sér gjörð of há fjallskil og fá þá endurgjald úr sveitarsjóði, falli úr- 10. sept. 

skurður þeim í vil, en hlíta verða þeir í svip fyrirmælum sveitarstjórna. 

26. gr. 

Nú eiga einhverjir búendur fje á afrjettum annara hreppa, og verður að leggja þang: 

að menn Í göngur. Skulu þeir engu að síður skyldir til að hreinsa heimalönd sín og leggja 

menn í allar göngur í sínum hreppi eptir þvi og þar sem hreppsnefnd ákveður, nema þeir 

hafi ekki getað fengið afrjett í sínum hreppi og hafi fengið vottorð hreppsnefndar þar um, 

eða þeir sanni að sú afrjett sé ofhlaðin. Veita má hreppsnefnd undanþágu frá þessari ákvörð- 

un, ef henni virðist ástæða til. 

VIL Um gangnaforingja. 

27. gr. 

Þeir sem ganga eiga hverja afrjett eða hverja samgöngu, skulu koma saman á næsta 

bæ henni eða í göngukofa, ef hann er til, næsta dag fyrir göngudag. Þar skulu þeir kjósa, ef 

hreppsnefnd hefir eigi áður kosið gangnaforingja þann, sem vel er kunnugur afrjettinni og 

kendur er að ráðdeild og gætni. 
7 ' 

Fatlist gangnaforingi kjósa leitarmenn aunan í hans stað úr sínum flokki. 

28, gr. 

Þegar gangnaforingi er kosinn skal hann skifta liði sínu og ákveða hvar hverjir skuli 

ganga, hvað langt og hvernig færa skuli fjeð saman eftir landslagi. Hann ákveður hverjir 

gæta skuli fandins fjár og hverjir gera víðari leitir, enda eiga gangnamenn hans ráða að leita, 

ef til hans aær, meðan á göngum stendur og nýrra úrræða þurfa. 

Allir í samleit ern skyldir að hlýða gangnaforingja meðan á göngum stendur og bregða 

ei út af meðan fært er. Sektum varðar ef gangnamenn óhlýðnast skipun gangnaforiugja. 

29. gr. 

Nú spillist veður, eða göngur ónýtast fyrsta gangnadaginn, skal þá gangnaforingi 

skipa nýja leit næsta dag eða næstu daga ef veður leyfir og eigi hverfa frá fyrr en svo er 

hreinsuð afrjettin, sem kostur er á að því sinni. 

30. gr. 

Þegar gangnaforingi vanrækir svo skyldur sínar, að mjög sýnist vítavert, varðar það 

sektum eftir málavöxtum. 

VILL Um rjettir og fjárdrátt. 

31. gr. 

Lögrjettir skulu vera í hverjum hreppi þar sem verið hafa, eða hreppsnefnd ákveður
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n" Lt 3 . 443 ; . mi sr a Þa I i < þr be 156 með ráði búenda. Þær rjettir skulu byggja og þeim við halda þeir hreppsbúar, sem þær nóta 

   

  

    

  

   
   

  

     

    

    

10, eept. helst og þeim eru næstir, eftir 

Þegar lögrjett skal starfa þá menn, 

  

Rjettarbóndi skal sem þeirri rjett eiga uppi 2 
> * 

y a ag stýra þeim verkum, eða hleðslu, sem 

    

kvaddur er, þá skal hann um ber að vinna. Sama 

  

skylda hvílir á utansveitarmönnum sem afrjettir eiga og nota, um við gu lögrjetta. 

    Til sveitarrjettar skal þá gengið er á sama degi úr afrjett- 
um og heimalöndum, er til það þar sundur eftir mörkum og 
einkennum, sem markaskrár 

  

Rjettarstjóri vera við hverja reppsnefnd 
velja og setja. Rjettarstjóri skal segja fyri eftir hvaða 
röð; hann skal hafa í höndum markas krá 

skriflegar marklýsingar, er til hreppsnefndar g sing pi     í marka= 

  

Int 

skrá hreppsins. Þegar alt hreppsfje hinna næs pa sem menn eru til að taka á móti, er 
dregið, svo úrtíningurinn er eftir, skal rjett: | 
og markglögga, að draga úr honum alt það 
Því í rekstra í þær áttir er helst á j 
til hreppsnefndaroddvita, eða þess manns er hreppan PP 
töku og annast það. Allir dráttarmenn i tarrjettum 

gætna menn og 

og ráði tafar hann 

  

tafar hann 

A > bv í mó 

  

arstjóra um fjárdrátt og annað sem þar lýtur. Sektun 

  

erindi viðvíkjandi. 

c Þegar fje rennur fram i haustrjettum, sem enginn veit hver á, 

  

að leit: 

  

þá skal rjettarstjóri akora á dráttarme r ómerkinga. 

eppsmarki, eða 5 
Nú verða þær eigi fundnar og lætur hann þá 

brennimarki, en merktu kindurnar lit et i kosti brenni- 
marki hreppsins. og skrifar nákvæma af þeirri lýs- 
ingu skal hann senda þá þegar oddvi ferð oddvit- 

        
  um hreppsnefnda í næstu hreppum. Vel 

  

psnefn darodd viti ið hann fái lýs- 

Jeim Í allar 

  

ingar af Óskilakindum saman af öllum sveitarj 

  

ttum, og sendi h 

  næstu sveitir oddvitum þar. Sama ber að gera ef óskil 

  

akinc 

  

hreppum eftir rjett-   
ir, bær skal afhenda breppsnefnd til umsjónar. 

VIII. Um rekstra. 

  

1 er til að taka á móti,     

  

Utansveitarfje það, sem fyrir kemur í sv rjettum 
  1 

(i dregid i rekstra eftir bvi sem pad å samleid til, hrepp úr hreppi beinustu leið 

  

skal 

til eiganda. Hreppsbúar hvers hrepps annast rekstur um sinn hrepp og til næsta "Í næsta



     

  

    

Se í aðrar sýslur fer eftir venju í 

hrepr ysnefnda þar. 

ið er til kaupstaða, er stranglega bann- 

      

   

      

   

      

   

Skulu rekstrarmenn hafa 

ta þess vandlega, ef 

og gera sem minst ónæði á 
1 

-200 krónum. Sömu við- 

ógreiða, með sláturfjárrekstrum til 

  

og til grannhreppa, en þeir rå 5     
sem við með þá fara sem rtjettarstjóri mælir 

fyrir, Hann skal kindum, ef mark þeirra er 

  

ekki í markas Ölum eða öðrum ÍR 

    um. Rel     iðar, eins tómthúsmenn, sem grasnyt 

hafa og einhverja gripi, ef 

  

a skulu búendur 

frá og reka til 

, 
sínum í helma- 

       

    

högum eftir 

þeir sekta 

látnir ganga úti 

sveit öðrum til erfiðisauka og tafar, skulu 

  

sndur ir málavöxtum, ef hrútar eru 

    

   sumarmála. 

    

  

   

      

ist reknir bæ frá bæ, en kannaðir á hverjum bæ af húsráðanda, 

fje það úr tekið sem ekki á samleið lengra, eða 

áttir, Nú er enginn rekstrarfær maður heima 

rekstur kom áfram til næsta rekstrar- 

  

þá sá er m 

    svo sem áður 

  

færs manns eftir að hafa 

  

en heimtar endurgjald af hrepps- 

nefnd sinni og hún 

  

Eina kir 

aðvart við fara kann Í rjetta átt. 

    

hver fari svo vel með þá, sem 
hann 

  

eigi standa inni í illum húsum, 

  

eða úti í fárviðrum. má enginn týna, afhendi þá með 

rekstrinum. Ef öðru r það sekt eftir málavöxtum. 

Epginn má sleppa re 

  

varðar sekium ef upp kemst. 
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41. gr. 

Nú kemur fram utansveitarfje eftir göngur og skal finnandi tafarlaust segja til þess 

oddvita hreppsnefndar, sem ráðstafar því eftir málavöxtum. 

Fyrir óheimt fje, sem á afrettum finst eftir löggöngur, geta finnendur krafist fund- 

arlauna. Þau skal hreppsnefnd ákveða, ef finnandi og eigandi verða eigi ásáttir, eða ef eig- 

andi er fjarlægur, og skal hún greiða þau til bráðabirgða, en telja með fyrirhafnarkostnaði á 

kindunum, og má selja kindurnar til lúkningar því þegar, ef eigandi vill ekki greiða. 

Fundarlaun skulu eftir atvikum vera 1/,—!/, af verði hinna fundnu kinda eftir mati 

hreppsnefndar. 

42. gr. 

Þegar áfelli dettur á svo hýsa þarf og gefa utansveitarfje, meðan á löggöngum stendur, 

þá skal þar hirða, sem það er statt, nema hreppsnefnd hafi öðru vísi fyrirmælt. 

Hver hreppur er skyldur að reka í næsta hrepp yfir fjallvegi úr hverri löggöngu, og 

auk þess einn rekstur á tímabilinu til 20. okt. hvert haust. Komi utanhreppsfje fyrir eftir 

þann tíma, skal tilkynna það oddvita þess hrepps, sem fjeð á beima í, með hraðboða til ráð- 

stöfunar. Verði því ekki ráðstafað og greiddur kostnaður á því verður það selt og meðhöndlað 

sem annað óskilafje hreppsins, sbr. 46. gr. 

IX. Óskilafje. 

áð. gr. 

Það er skylda hvers manna, er hann finnur dilka ómarkaða á sumrum og hann gebur 

handsamað dilk og móður, að marka dilk móðurmarki á eyrum eða hornum. 

44, gr. 

Þegar lýsing á óskilafje er komin til oddvita hreppanefndar, skal hann auglýsa hana 

sem fyrst í sínum hreppi, með því að láta eftirrit af henni berast bæ frá bæ, eða á annan 

hátt sem hreppsnefnd þar þykir best henta. Nú finst eigandi þar að óskilakind og auglýsir 

oddviti það hreppsnefnd, þar sem óskilakindur eru og gerir ráðstöfun fyrir að kindin verði sótt. 

45. gr. 

Komi áfelli áður en óskilafja er selt, skulu þeir sem fjeð er hjá annast það eftir 

föngum. Allan kostnað vegna óskilafjár skal borga í bráð úr sveitarsjóði, þegar hreppsnefnd 

hefir samþykt hann. 

46. gr. 

Í annari löggöngu má selja alla ómerkinga, sem ekki hafa fundist eigendur að, eða 

mæður hafa helgað sjer, við opinbert uppboð, en annað óskilafje og utanhreppsfje, sbr. 42. gr. 

getur hreppsnefnd látið hreppstjóra selja við lok októbermánaðar. Komi eigandi fram fyrir 

næstn fardaga, og sanni eignarrjett sinn á seldum óskilakindum, skal honum skilað andvirðinu 

að frádregnum kostnaði, ella rennur það í sveiarsjóð.
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47, gr. 

Skýrslu um óskilafje, mörk þess og einkenni sendir hreppstjóri þegar eftir uppboð 

til birtingar í Lögbirtiugablaðinu og auk þess Í einhverju útbreiddu frjettablaði. Auglýsinga- 

kostnaður greiðist úr sýslusjóði. 

X. Um sektir. 

48. gr. 

Sektir fyrir brot á reglugjörð þessari. Þar sem þær eru ekki ákveðnar við sjerstakar 

greinar, skulu vera frá 10—-100 kr. nema þyngri hegniog liggi við eftir öðrum lögum. Sektir 

renna í sveitarsjóð þess hrepps, sem brotið er framið í, nema við síðari málsgrein 35. greinar 

— þá falla þær til þess, sem fyrir ágangi verður. Öll brot gegn reglugjörð þessari skal farið 

með sem almenn lögreglumál. 

49. gr. 

Ef hreppsnefnd vanrækir skyldur þær, sem henni ern á herðar lagðar í reglugjörð 

þessari, þá ber það mál undir sýslunefnd og skal meðfarið, sem fyrir er mælt í 68. gr. sveit. 

arstjórnarlaganna 10. nóv. 1905. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Suður-Múlasýslu hefir samið og samþykt, samkvæmt 

TL. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 14, 22. mars 1890 og nr. 36, 24. nóvember, stað- 

festist hjermeð til að öðlast gildi 1. október 1919 og fellur jafnframt úr gildi reglugjörð 4. 

júlí 1892 um sama efni og síðari reglugjörðir um breytingar á þeirri reglugjörð. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 10 sept 1919. 

Sigurður dónsson. 

Oddur Hermannsson. 
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rå Keglugjör 
um skipun slökkviliðs og bronamála í Akuroyra kaupstað. 

I. Um skipun brunamálanefndar og verksvið hennar 

1. gr. 

Brunamálanefnd er skipuð 5 mönnum: Formanni bæjarstjórnar, sem er formaður 
úefndarinnar, slökkviliðsstjóra og þremur bæjarfulltrúum er bæjarstjórnin kýs Kosningar í 
nefndina fara fram á sama hátt og kosningar í aðrar nefndir bæjarstjórnarinnar að afloknum 
venjulegum bæjarfulltrúakosningum. 

Brunamálanefndin hefir á hendi, undir umsjón bæjarstjórnarinnar, stjórn brunamála 
kaupstaðarins, að svo miklu leyti sem það ekki ber beinlínis undir slökkviliðsstjóra eða lög- 
reglustjóra. Hún skal hafa. eftirlit með því að ákvæðum brunamálalaganna og reglugjörðar 
þessarar sje í einu sem öllu framfylgt, og fullnægja skyldum þeim, sem henni eru þar á 
herðar lagðar. 

HU. Hver slökkvitól kaupstaðurinn skuli eigaog viðhald þeirra, 

2, gr. 

Ákureyrarkaupstað er skylt auk slökkvitólahúsa að eiga Í notfæru ástandi að minska 
kosti þessi slökkvitól: 

3 slönguvagna 

2 slökkvidælur, 

2 björgunarstiga, 

Ljósker og önnur smærri áhöld. 

t 

Áhöldum þessum skal á kostnað bæjarsjóðs haldið vel við. Slönguvagnarnir og slökkvi 
dælurnar skulu smurðar svo oft sem þess er þörf og dælurnar reyndar að minsta kosti 
tvisvar á ári. — 

Ef brunamálauefnd þykir ástæða til, að auka slökkvitólin, skal hún leggja það til 
við bæjarstjórnina, að svo verði gert. 

Slönguvögnunum eg slökkvidælunum sem og öðrum slökkviáhöldum skal skift niður 
í slökkvitólahúsin eftir því sem slökkviliðsstjórinn ákveður. Slökkvitólahúsin skulu að minsta 
kosti vera tvö, annað í ytri hluta bæjarins, en hitt í innbænum. 

Lyklar að slökkvitólahúsunum skulu vera í vörslum slökkviliðsstjóra, varaslökkviliðs- 
stjóra og svo margra úr slökkviliðinu sem þurfa þykir. Slökkvitólahúsunum skal haldið vel við 
á kostnað bæjarsjóðs.



    

á, gr. 157 
sy ri pt . … , 4 rå q4g SEERE REE TE 26. sept. Slökkviliðsstjóri hefir undir umsjá brunamålanefndar eftirlit med slåkkvitélunum, ber 

ábyrgð á því a i i, og    

  

i, og að þeim sje vel við haldið. Við árslok hver sendir slökkvi- 
tjóri brunamálanefndinni skrá yfir slökkvitól þau, sem til ern, og skal þess jafnframt get- 
hver slökkvitól hafi keypt á árinu, og hver hafi gengið úr sjer. 

  

verið 

og láta fylgja 

III, Hver slökkvláhöld húselgandi skuli útvega 

húsi sínu. 

5. gr. 

   

Hverju húsi skal fylgja einn krókstjaki hæfilega sterkur og minst 5 metra langur. 
Ennfremur stigi, er sje svo langur 

og tvær skjólur. Þessir hlutir skulu 
að hann nái upp í glugga á efsta íbúðarherbergi hússins, 

liðið. 

geymdir á tilteknum stað, er sje aðgengilegur fyrir slökkvi- 

      

Bæjarstjórnin getur látið setja í sjerhverju húsi kaupstaðarins slökkvitæki í sambandi 
við vatnsveitupípur hússin 

    
Húseigandi er skyldur til að viðhalda slíkum slökkvitækjum og 

endurnýja þan, og má nota þau til neins annars en þess, að verjast eldavoða eða 
slökkva eld. 

Skylda borgaranna til a8 gegna slökkviliðsstörfum 
og skipun slökkviliðsins. 

6. gr. 

Slökkviliðsstjórinn og í forföllum hans varaslökkviliðsstjórinn er yfirmaður og stjórn- 
andi alls slökkviliðsins. Auglýsa skal árlega í blaði, sem gefið er út í kaupstaðnum, hver sje 
slökkviliðsstjóri, hvar hann býr, og hverjir sjeu honum    næstir yfirmenn í slåkkvilidimu. 
Slökkviliðsstjóri og varaslökkvilið aldrei vera á brottu úr bænum báðir í senn, 

li á, enda hafi þeir leyfi lögreglustjóra til fjarverunnar. 

ri mega 

nema alveg sjerstaklega stand 

{. gr. 

er 

ållir karlmenn if bænum sem til bess verða álitnir hæfir, eru sk Ídir til þjónustu i , J 

slökkviliðinu, frá því þeir era 20 ára uns þeir eru 60 ára nema sjúkleiki hamli. Frá þessu , J ! 
ákvæði ern þó sóknarprestur, læknar, lyfsali yfsali og símastjóri undanskyldir. 

G 
gr De DE es 

T slåkkvilidinu skulu að minsta kosti vera þessir menn: Slökkviliðsstjórinn, vara- 
slökkvilíðsstjórinn, áhaldaumsjónarmaður, 36 liðsmenn og 2 brunakallarar. 

12 af liðsmönnunum skulu vera búsettir í innri hluta Akureyrarkaupstaðar og skal 
einn af þeim sjerstaklega skipaður til að vera yfirmaður og stjórna þeim ef slökkviliðsstjórl 
eða varaslökkviliðsstjóri 

oe 

í ekki er viðstaddur þegar eld skal slökkva,
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9. gr. 

Bæjarstjórnin skipar slökkviliðsstjóra og varaslókkviliðsstjóra eftir tillögum bruna- 

málanefndar. En brunamálanefndin ræður hina aðra starfsmenn slökkviliðsins eftir tillögum 

slökkviliðsstjóra. Slökkviliðsstjóri getur sagt upp liðsmönnum slökkviliðsina án nokkurs fyrir- 

vara ef hann finnur ástæðu til, og ráðið aðra í þeirra stað til bráðabirgða, en allir liðsmenn 

í slökkviliðinu eru skyidir að tilkynna slökkviliðsstjóra með viku fyrirvara, ef þeir af gildum 

ástæðum ekki geta gegnt starfi aínn Í slökkviliðinu. 

10. gr. 

Slökkviliðsstjóri — ef starfið er ekki sameinað öðru starfi sem árslaun eru greidd 

fyrir úr bæjarsjóði — hefir 300 kr. laun á ári og varaslökkviliðsstjóri 100 kr. Hinir almennu 

liðsmenn slökkviliðsins fá kr. 1,50 fyrir hverja klukkustund sem þeir vinna að því að slökkva 

eldsvoða, og að auki 1 kr. fyrir að gegna kalli til eldsvoða. Við æfingar og við varðþjónustu, 

hvers konar sem er, fá þeir 1 kr. fyrir hverja klukkustund. Kaup áhaldaumsjónarmanns skal 

ákveðið með samningi. Úr bæjarsjóði greiðast að fullu skaðabætur fyrir skemdir á fatnaði 

slökkviliðsmanna og annara er vinna að því að slökkva eld. 

11. gr. 

Bæjarstjórnin ákveður eftir tillögu brunamálanefndar hver einkenni slökkviliðið skuli 

bera þegar það er að starfi sínu. 

12. gr. 

Slökkviliðsstjórinn stjórnar æfingum slökkviliðsins og ber ábyrgð á því að ávalt séu 

slökkviliðinu og að það sje vel æft. Þegar eldsvoða ber að höndum ákveður 

slökkviliðinu skuli fyrir komið og alt hvað gera skuli til að slökkva eldinn og 

ekki láta rífa niður hús til varnar útbreiðslu eldsins, 

er fer með umboð hans við eldsvoðann — komi til, 

nógu margir Í 

hann hvernig 

varna útbreiðslu hans. Þó má hann 

nema samþykki lögreglustjóra- eða þess 

Ef slökkviliðsstjóri er forfallaður gengur varaslökkviliðsstjóri í hans stað, og sje hann heldur 

ekki viðstaddur, þá hefir yfirstjórnina á hendi sá af liðsmönnum er slökkviliðsstjóri hefir fyr- 

irfram ákveðið til þess. 

13. gr. 

Sjerhver slökkviliðsmaður er að viðlagðri sekt skyldur að mæta til æfinga og til að 

slökkva eld þegar hann er til þess kallaður hvar sem er innan lögsagnarumdæmis kaupstað- 

arins og hlíða þá í einu sem öllu því sem yfirmaður hans skipar honum. Enginn má heldur 

án leyfis yfirmanns yfirgefa eldsvoða áður en slökt er eða slökkviliðsæfingu áður en henni er 

lokið 

14. gr. 

Lögreglustjóri er yfirmaður lögreglusveitar þeirrar, er viðhalda skal góðri reglu við 

eldsvoða og slökkviliðsæfingar. Auk hans eru í lögreglusveitinni lögregluþjónar bæjarins, dag- 

verðir og næturverðir, og ennfremur 6 menn er lögreglustjóri kveður til þess úr flokki þeirra 

sem skyldir eru til að vera Í slökkviliðinu. Lögreglustjóri ákveður skipulag lögreglusveitarinn- 

ar og starfssvið hvers einstaks í henni. Skylt er lögreglusveitinni að viðhalda góðri reglu við
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eldsvoða, sjá slökkviliðsmönnum fyrir greiðum gangi að eldinum og annast um að engir óvið- 

komandi mean gangi of nærri húsi því, sem brennur, eða flytji þaðan neitt burt. 

V. Um vatnstöku, vatnsburð o. fl. 

15. gr. 

Vatn til að slökkva eld, sem og til æfinga skal tekið úr brunahönum bæjarins. Það 

er á ábyrgð umsjónarmanns vatnsveituunar og slökkviliðsstjóra, að allir brunahanar sjeu ó- 

skemdir og ávalt í notfæru ástandi hvenær sem vatn þarf að taka úr þeim. Sje þess vand- 

lega gætt að moka snjó frá þeim þegar þá fennir í kaf og á tímabilinu frá 1. október til 1. 

júní skal einu sinni á mánuði sannprófa að þeir sjeu óskemdir. Enginn má taka vatn úr bruna- 

hönum eða hreyfa við þeim að neinu leyti, nema hann hafi fengið til þess leyfi slökkvillðs- 

stjórans og umsjónarmannsins. 

16. gr. 

Skylt er sjerhverjum húselganda að leyfa að vatn sje tekið úr vatnshönum í húsi 

hans til að slökkva með eld, gegn fullu endurgjaldi úr bæjarsjóði fyrir skemdir á húsi og öðr- 

um fjármunum, sem af því hlýst, og má enginn,, sem í húsinu er, leggja tálmanir í veg fyr. 

ir að slökkviliðið hefði greiðan aðgang að vatnshönum í húsinu. Meðan verið er að slökkva 

eldsvoða eru bæjarbúar skyldir til að takmarka vatnsnotkun sína svo, að þeir noti vatn aðeins 

til nauðsynlegustu heimilisþarfa. 

4 
17. gr. 

Ef hús brennur þar sem vatnsvelta liggur ekki að, eða ef vatn úr brunahönum næg- 

ir 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 bæjarsjóði. 

18. gr. 

Það er skylda hvers og eins, sem er viðstaddur eldsvoða hvort sem hann er Í slökkvi- 

liðinu eða ekki, að láta í tje alla þá aðstoð, sem hann getur, ef slökkviliðssjórnin krefst þess 

og hlýða í öllu fyrirskipunum slökkviliðsstjóra. 

VI. Um skoðun eldfæra og reykháfs. 

19. gr, 

Bæjarstjórnin skal einu sinni á ári hverju í október eða nóvembermánaði láta skoða 

eldfæri og reykháfa í öllum húsum bæjarins, og líta eftir að þau sjeu útbúin lögum sam- 

kvæmt og að reykháfar hafi verið tilhlýðilega hreinsaðir, svo og að aðgæta hvort púðurbirgðir 

og önnur eldfim efni sjeu geymd sem vera ber. Komi það í ljós við skoðunina að einhverju 

sje ábótavant í þessu, skal það tafarlaust bætt, ef hægt er. Ella má veita húseiganda stuttan 

frest til að fá það lagfært, og skal þá að honum liðnum ný skoðun fara fram. Komi það í 

ljós við hina síðari skoðun að enn sje ekki búið að bæta úr því, sem að var fundið, skal taf- 
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Tram 4 hendur hinum brot- 

  

er kemur 

  

157 arlaust kæra hblutaðelganda fyrir lögregl 

26. sept. lega og skyldar hann til að færa í lag það, er Í 

  

VII Um brunaboðu 

IN 20. 

Þegar 

  

    
Það er skylda hvers eins er verður el 

um t eid- 

  

ur er ad kviki 
Jökkvi 

  

liðsstjóra og 

  

önnur skipun ve 

brunalúðri 

      VII Ýmsar almennar varúðar! 

    

    
     

  

> 

  

Å götum, stakkstæðum, 

  

    
    eldinn. og má eldunin ekki 

Hið sama er og 

inni má ekki hafa slíkt um hönd á náttar þeli. 

MilH húss eða úti við 

Eldivið, stelnkol, 1 

samþykki brunamálanefndar 

af því geti ekki stafað ver 

utan hús þar sem slökkvil leytir.    megi vera, hve lan 

aldrei má vera minni en $ metrar. 
stærri að flat 

  

Það skal yfirleitt ekki en 6 metra,   

armáli en 40 metra, enda standi 

ekki nær næsta húsi en 6 meira. 

  

öðrum en 2 metra og 

  

    

áþekkum lysingar- 1 
A í 
St 

  

    

Þar sem geymdar 

vökvum, skal hjergreindum 

a. Sjeu 

þótt 

ekki 

b.  Sjeu
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un, sem engin íbúð er í, má því aðeins bera þar um ljós, að það sje í lokuðu ljóskeri, 

en eld má þar ekki kveykja nje bera. Ekki má þar heldur tappa ljósvökva úr tunnu 

eða stærra íláti við ljós, nema ljósið sje geymt Í lokuðu ljóskeri og það látið hanga a, 

m. k. í 2. metra fjarlægð: 

Birgðir alt að 200 lítrum má geyma í sölur eða smíðahúsum, en þá skulu þær geymd- 

ar á afviknum stað í málmíláti eða lokuðum flöskum. 

Í húsum eða herbergjum, þar sem farið er um með eld eða ljós má ekki tappa úr ílát- 

um neitt ljósmeti, sem ec svo eldfimt, að í því kvikni við 40 gr. hita hundraðamæli (C). 

Þar sem Jjósvökvi er geymdur, hvort heldur úti eða inni, í sölustöðum eða smíða- 

húsi, skal gæta als hreinlætis. Fari ljósvökvi niður á gólf í húsi, skal hann þerraður 

upp þegar í stað svo vel sem hægt er. — Í húsinu má ekki geyma eldnæma hluti ná- 

lægt ljósvökvanum, nema yfir þeim sje höfð ábreiða, sem ekki er eldnæm. 

Þar sem geymdir eru meira en 200 lítrar af ofangreindum ljósvökvum, má engin 

vinna fara fram nema undir eftirliti fullorðins manns, er þar sje ávalt staddur. Ella 

skal geymslustaðnum lokað, svo að óviðkomandi komist þar ekki inn. 

Í hverjum geymslustað skal prentað eintak af reglum þessum hanga á vegg, þar sem 

það er auðvelt til aflestrar. 

24. gr. 

Í smíðahúsum handiðnamanna, sem fást við brjesmíði, skal gæta þessara varúðarreglna : 

Eld má ekki fara með nema í eldstæðinu eða ofninum og ekki má reykja þar tóbak. 

Þegar límpotturinn er tekinn af eldstæðinu, skal setja hann á málraplötu, er nál að 

minsta kosti 8 c. m. út á alla vegu. Kantur málmplötunnar skal beygður upp á við. 

Kertaljós má því aðeins nota, að það sje haft í ljósastjaka úr málmi og nauðsynlegrar 

varúðar gætt við meðferð bess. Sje borðlampi notaður skal hann standa á þungum fæti. 

svo að ekki sje hætt við að hann velti um koll. 

Ekki má fleygja eldspýtu á gólfið þegar kveykt hefir verið á henni, heldur skal fleygja 

henni í ofninn eða leggja hana á málmplötu eða annan stað, þar sem vissa er fyrir, 

að hún ekki geti kveykt frá sjer. 

Trjespænir, hey eða aðrir slíkir eldnæmir hlutir mega ekki liggja dreyfðir um smíða- 

hússgðlfið dag frá degi. Á hverjum degi að eudaðri vinnu skal þeim sópað saman og 

þeir bornir burt úr smíðahúsinu eða þeim komið fyrir á sjerstökum stað í húsinu, sem 

ætlaður er fyrir þá. Miklar birgðir af trjespónum skal geyma í lokuðum klefum, þar 

sem engin sjerstök eldhætta getur stafað af. 

Miklar birgðir af trjesmíðaefni mega ekki liggja í göngum nje Í stigum og heldur ekki 

útan við smíðahúsið, nema sjerstakt leyfi slökkviliðsstjóra komi til. Handiðnamenn, sem 

fást bæði við trjesmíði og járnsmiði, mega ekki geyma meira viðarsmíðaefni í Járnsmiðju 

sinni en þarf til þess, að vinnan verði int af hendi viðstöðu og tafarlaust. 

Þegar vinnu er lokið að kvöldi og áður en smiðir fara úr smíðahúsinu skal slökkva allan 

eld og ljós og loka húsinu, svo að óviðkomandi menn komist ekki inn í það. 

Í sjerhverju smíðahúsi skal vera sjerstakur vatnskrani með viðfestri slöngu. 

Í sjerhverju smíðahúsi skal prentað eintar at reglum þessum fest á vegg, þar sem auð- 

velt er að lasa það. Forstöðumaður smíðahússins skal sjá um, að reglum þessnm sje 

hlýtt, og að hinnar mestu varúðar sje að öllu leyti gætt í allri meðferð á eldi eða ljósi, 
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IK, um slökkviliðið. 

25. gr. 

Slökkviliði bæjarins skal þannig skift: 

1. Björgunarflokkur 7 menn 

2. Husrifsflokkur 3 — 

3. Vatnsslönguflokkur 16 — 

4. Stiga flokkur 6 — 

5.  Brunahanaflokkur 4 — 

6. Brunaboðar. 4 — 

Slökkviliðsstjóri skipar flokksstjóra fyrir 5 hina fyrstnefndu flokka 

26. gr. 

Björgunarflokknum er skylt að mæta, þá er eldsvoða ber að höndum, á brunastaðnum 
svo fljótt sem unt er. Fyrsta verk hans skal vera að bjarga fólki, þá lfandi skepnum 
og síðan öllum dauðum munum, hverju nafni sem nefnast og undantekningarlaust. 

Öllu, sem hann bjargar, skal hann fara vel með og koma því á svo óhultan 
stað, sem unt er. 

Enga björgun má hann framkvæma, að undanskildu fólki og skepnum, nema 
eftir fyrirskipun slökkviliðsstjóra eða annars, sem gengur í hans stað. 

Slökkviliðsstjóri skipar einn úr flokki þessum sem flokksstjóra, sem hann getur 
sjerstaklega snúið sjer til með skipanir sínar, sem og til hinna annara flokksstjóra, er 
skipaðir kunna að verða. 
Húsrifsflokkurinn skal hafa á hendi að rífa það sem þurfa þykir, eftir skipun slökkvi- 
liðsstjóra. Skulu þeir ávalt vera með sín ákveðnu verkfæri á brunastaðnum. 
Vatnsslönguflokkurinn skal koma slöngunum svo fyrir, að þægilegt sje að drepa eld- 
inn, eftir fyrirskipunum yfirmannanna. 
Stigaflokkurinn skal sjá um, að stigar sjeu til eftir þörfum, reisa þá upp, þar sem þeim 
er fyrirskipað, og sjá um, að þeir sjen svo tryggilega útbúnir, að ekki stafi hætta af. 
Ennfremur skulu þeir hjálpa til með brunarörin. 
Brunahanaflokkurinn skal sameina slöngurnar brunahönunum og skrúfa þá til eftir því 
sem slönguliðið óskar og yfirmenn fyrirskipa. 
Brunaboðar skulu, þá er eldsvoða verður vart, gera slökkviliðinu aðvart með því að 
blása í lúðra. Sje það að næturþeli, skulu þeir blása í lúður við hús hvers liðsmanna 
þar til hann verður var við þá, og skal liðsmaður Þegar gefa þeim merki um að hann 
hafi orðið þeirra var. 

Ekki mega þeir tala við nokkurn mann, nema segja götu og húsnúmer, þar 
sem eldurinn er. 

Skyldir skulu þeir, að afloknum útblástri, til að mæta á brunastaðnum og láta 
slökkviliðsstjóra þegar vita af sjer, til frekari fyrirskipana. Loks skulu þeir skyldugir 
að tilkynna slökkviliðsæfingar eftir fyrirskipunum slökkviliðsstjóra. 

27. gr. 

Állir liðsmenn skulu, þegar þeir eru að verki, forðast allan óþarfa hávaða eða tal, og 
gera sjer sjorstaklega far um að taka öllu með gætni og stillingu og vera skjótir og liðugir 
að framkvæma skipanir yfirmanna sinna.
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28. gr. 157 
Allir liðsmenn skulu, ef þeir verða varir við að óvarlega er farið með eld, eða å 26. sept. 

annan hátt brotið á móti brunamálareglugjörð bæjarins, vanda um við þá, sem gera sig seka 
í því, og ef þeir ekki hlýða aðvörunum þeirra, að gera slökkviliðsstjóra aðvart, svo fljótt 
sem hægt er. 

29. gr. 

Allir liðsmenn, að undanskildun björgunarflokksmönnum, eru skyldir að mæta á 
brunastöðinni, nema þeir sjeu þess fullvissir, að öll áhöld sjeu komin á brunastaðinn, og ber 
þeim öllum skylda til að sjá um, að þau komist á brunastaðinn í nothæfu standi. 

Enginn má fara af brunastaðnum, nema með leyfi slökkviliðsstjóra. 
íngin forföll eru tekin gild önnur en veikindi eða fjarvera úr lögsagnarumdæmi 

kaupstaðarins. 

30. gr. 
Rjettindi liðsmanna eru þessi: 

Kaup við æfingar 1 króna fyrir hverja klukkustund, en við bruna kr. 1,50. 
Full endurgreiðsla á skemdum á fötum eða öðru eignatjóni, sem orsakast af aðstoð 

B
o
m
 

hans við bruna. 

3. Verði slökkviliðsmaður fyrir slysi við bruna, sem orsakar vinnutap, læknishjálp, spítala- 
legu eða aðra aðhjúkrun, skal hann af bæjarfje fá skaða sinn endurbættan eftir mati 
þriggja manna, er skipaðir sjeu þannig, að bæjarstjórn Akureyrar tilnefni einn þeirra, 
slökkvilið Akureyrar annan og stjórnarráð Íslands hinn þriðja, er sje oddamaður. 

Sama rjett til endurgjalda hefir sá maður utan slökkviliðsins, sem slasast við verk er 
slökkvillðsstjóri hefir skipað honum að vinna við eldsvoða. 

Nú deyr maður af slysi því, er bæta bar fyrir, samkvæmt framanrituðu ákvæði, og 
fær þá ekkja hans og börn skaðabætur eftir mati nefndarinnar. Láti hann hvorki eftir sig 
ekkju nje börn, en farlama foreldra, fái þeir helming skaðabóta, er ekkja eða börn mundu 
hafa fengið. 

X. Sektarákvæði o. fl. 

3l. gr. 

Með brot gegn reglugjörð þessari skal fara sem opinber lögreglumál, og greiði hinn 
seki alt að 50 króna sekt fyrir afbrot sitt, er renni í bæjarsjóð Akureyrar. 

32. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. nóv. 1919 og er þá um leið úr gildi feld reglugjörð 
fyrir eldvarnar og slökkviliðið á Akureyri 30. nóv, 1908. 

Framanskráð reglugjörð, sem samin er af bæjarstjórn ÁAkureyrarkaupstaðar, staðfestiat 
hjermeð samkvæmt lögum nr. 42 frá 20. október 1905 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 26. sept. 1919. 

Sigurður Jónsson. 
Oddur Hermannsson.
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3. okt. 

999 
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Keglugjörð 
um notkun og meðferð rafmagns á Patreksfirði. 

1. gr. 

Rafveltan á Pa 

  

treksfirði selur öllum rafmagn innan þess svæðis, sem taugar rafveit- 
   

unnar ná yfir, að svo miklu leyti, sem afl stöðvarinnar nægir til samkvæmt reglugjörð þessari. 

2. gr. 

Rafmagnið er eingöngu ætlað til lýsingar, þó má rafveitunefnd, með ráði stóðvar- 

stjóra. selja til annara afnota afl það, sem stöðin getur framleitt umfram það, sem til ljósa 

þarf, ef það á engan hátt hindrar rekstur stöð ljósa, en þó sjerstaklega þann tíma 

  

varinnar til 

dags eða árs, sem aflið er eigl notað til ljósa. 

3. gr. 

Reksturstími stöðvarinnur til ljósaframleiðslu er frá 1. ágúst til 15. mai ár hvert, frá 

þeim tíma daga, er ljósa gjörist þörf og þar til á morgna að vinnubjart er orðið, en ljósnot- 

endum skal þó heimilt að nota ljósin á öðrum tíma, ef stöðin er í gangi. 

á. gr. 

Á þeim tíma, sem vjelarnar eiga að vera Í gangi, má því aðeins stöðva þær eða    

  

taka strauminn af, að brýna nauðsyn beri til söknm viðgerða eða annara tálmana, er ekki 

  

verði hjá komist, og skal þá jafnan aftur hleypa straumnum á þræðina svo tt, sem unt er. 

Komi það fyrir að vjelarnar lum ástæðum sjeu stöðvaðar meira en tvo 

sólarhringa í senn á tímabilinu frá Í. 
; 

mai, skal draga frá 1/, af árgj 

  

ldi fyir 

  

hvern sólarhring sem fram yfir er, en á tímabilinu frá 15. mai til Í, ágúst skal draga Í/ 

  

£ 
af árgjaldinu hjá þeim notendum, sem nota rafmagn til annars en ljósa, en ekkert hjá öðrum 

> d 5 ð 3 

notendum; að öðru leyti ber stöðin enga ábyrgð gagnvart rafmagnsnotendum á lokun, sem = y > 55 » ; 

stafar af óviðráðanlegum atvikum, en skemdir verða bættar svo fljótt sem unt er. 8 ; J 
Breytingar og viðgerðir svo og viðtengingar á nýjum línum skulu, að svo miklu 

leyti sem unt er, fara fram á þeim tímum, sem stöðin starfar ekki. 

5. gr 

Hver sem óskar að fá nýja rafleiðslu inn í hús sitt eða láta breyta eldri leiðslu skal 

senda um það skriflega beiðni til formanns rafveitunefndar með nákvæmum upplýsingum um 

það, hve mikið afl hann vill fá til ljósa eða annarar notkunar. Formaður leitar álits stöðvar. 

stjóra og leggur síðan umsóknina með athugasemdum fyrir rafveitunefndina, sem ákveður hvort 
1 

innleiðslan eða breytingin skuli leyfð eða ekki. Formaður tilkynnir umsækjanda úrskurð nefnd- 

    2] arinnar ekki síðar en 3 vikum eftir að umsók kom honum í hendur. Áður en byrjað er á 
39     verkinu skal umsækjandi með undirskrift sínni skuldbinda sig til að fylgja fyrirmælum þr 

arar reglugjörður. Pöntun á rafmagni sé bindandi að minsta kosti fyrir eitt ár. Hafi þá ekki 

  

verið sagt upp með mánaðar fyrirvara, skoðast pöntunin gildandi fyrir næs



Húsálmur leggur rafveitan á sinn kostr aðalálmum alt að 35 metrum, það sem 
fram yfir er, kostar húteig kar við lagningu húsálmu, getur stóði 

tnaði, en ef svo stendur á, sl 

  

ndi. Bjeu sjerstakir ö 

  

     krafist endurgreiðslu á þe 

b: 

ko 

  

gera hlutaðeiganda aðvart um 
   5 fyrirfram. 

1 Aðalkerfi rafveltunnar má ekki stækka nema með samþykki hreppsnefndar. 

Ínnanhústauga upp á kostnað umsækjanda af stöðv- 
arstjóra eða öðrum lögg sá eða þeir, sem hreppsnefnd eftir 

   
tillögum  rafveitunefndar þess, má framkvæma slík verk eða 
breyta neinu, er rafveltnnni titheyrir, 

Nú hafa raftaugar eða áhöld verið sett 
må ekki taka innleiðsluna til 

hún sje fullnægjandi. 

ða breyting gerð á eld 

yrr en stöðvarstjóri hefir athugað 

ht
 

a co
 

mg
 Í leiðslum og 

1ana og vottað, að 

  

bet
y 

Enginn má án leyfis rafveitunefndar taka afl úr rafveitunni nje aðhafast neitt það, 
er valdið geti skemdum á 5 faugu m m notuð eru Í sambandi við taug- 

   
    

arnar, hvort heldur er í húsi hans eða 1 Brjóti nokkur gegn ákvæði þessu, skal 
hann greiða fulla skaðabætur og sæta sektum 

ing liggi við, samkvæmt lögum. 

  

þannig vaxið, að þyngri hegn- 

sc 5  Ínnlagning hans sje ætíð í 

n (eða hættu) geti valdið á 

á einangrun á leiðslum, skal húsráð- 

ábyrgð á öryggjum innanhúss 

Hóstækin, straumsnerlana, tengihylkin o. 

Hverjum rafmagnsnotanda ber ef 3 g 

          

góðu lagi. Komi ólag á ta 

elgnum rafveitunnar,   

andi tafarlaust tilkynu 

en rafveitan utar húsa. 

  

s. fry. Verði rafmagn hitunar ber að gæta þess, að áhöldin sjeu þannig sett, 
að engin eldshætta stafi af þelm. 3 

  

Rafveltunefndinni er heimilt 25 bai nna að nota Í sambandi við rafveituna gamla lampa 

og önnur áhöld, sem eftir áliti hennar eða stöðvarstjóra eru ótrygg eða til tálmunar góðum 
rekstri, 

Hreppsnefndin áskilur raf á lömpum og öðrum rafveituáhöldum eða 
tækjum sem sett verða í samband 

  

"4 8% 
Stodva tår og rafveitunefnd 

að rafleiðsh láum, sem eru Í sambandi víð aðaltaugar stöðvarinn= 
til þess að rannsaka hvort alt sje í góðu lagi. 1 ) R 

   

  

einstakir menn úr nefndinni skulu ætíð hafa frjáls- 

  

an aðgang alstat 

1919 

158 
3. okt.
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158 13. gr. 

3. okt, Nu vanrækir rafmagnsnotandi skyldur pær, sem hann hefir samkvæmt reglugerð þess- 
ari eða virðir að vettugi bann eða fyrirskipanir rafveitunefndar, skal þá stöðvarstjóra helmilt, 
að slíta sambandinu við hann til bráðabirgða og að fullu með samþykki rafveitunefndar. Not: 
andi ber fulla ábyrgð á öllum afleiðingum, sem af vanrækslunni kunna að stafa. 

14. gr. 

. begar sjerstaklega stendur á, er hreppsnefnd, eftir tillögum rafveitunefndar, heimilt 
að veita undanþágu frá ákvæðum þessarar reglugerðar. Rísi ágreiningur út af einstökum á 
kvæðum, sker hreppsnefnd úr, en úrskurði hennar má áfrýja til stjórnarráðsins. 

15. gr. 

Stjórn rafveitunnar hefir á hendi þriggja manna nefnd, sem hreppsnefnd kýs til 
þriggja ára í senn; gengur einn maður úr nefndinni árlega, fyrstu tvö skiftin eftir hlutkesti 
og er kosið í þeirra stað. Stjórnin kýs sjer formann og fjehirði. 

Stöðvarstjóri á rjett á að sitja fundi sveitarinnar og taka þátt í umræðum, en at- 
kvæðisrjett hefir hann ekki nema hann sje í nefndinni. Stöðvarstjóra ber að fylgja í öllu fyr- 
irmælum rafveitunefndar. 

16. gr. 

Rafveitunefndin annast innheimtu á gjöldum stöðvarinnar. Hún hefir alla reiknings- 
færslu á hendi og greiðir gjöld stöðvarinnar, ræður menn til vinnu, pantar efni og annað sem 
þarf að nota í samráði við stöðvarstjóra, hefir eftirlit með rekstri stöðvarinnar og framkvæmd 

á öllu, sem eigi er öðruvísi skipað fyrir um í reglugjörð þessari, semur ársreikning yfir tekjur 

og gjöld stöðvarinnar við hver árslok og afhendir hann endurskoðunarmönnum, er hrepps- 

nefnd kýs, eigi síðar en 31. janúar, Reikningurinn skal afhentur hreppsnefnd endurskoðaður, 
eigi síðar en 15. febr. 

Almanaksárið er reikningsár rafveitunnar. 

17, gr. 

Hreppsnefnd semur í samráði við rafveitunefnd gjaldskrá fyrir notkun rafmagnsins 
og leitar samþykkis stjórnarráðsins á henni. 

18. gr. 

Reglugjörð þessari svo og gjaldskránni má breyta með samþykki stjórnarráðsins,
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19. gr. 158 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum alt að 100 krónum nema þyngri hegning 3. okt. 

liggi við og skal farið með mál út af þeim sem almenn lögreglumál. Sektir renna í svaitar- 

sjóð Patrekshrepps. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum nr. 51, 3. nóvember 1915, og birt 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumátadeild stjórnarráðsins 3. okt. 1919. 

Sigurður cJónsson. 

Oddur Hermannsson. 
  

Gjaldskrá 159 
fyrir rafveitu Patrekshrepps. 

1 1. gr. 

Verð á rafmagni er um árið: 

Fyrir í hektowatt . . kr. 50,00 

— 2 — „2 — 95,00 

— 3 — . . — 135,00 

— 4 — .„ . — 170,00 

— 5 — . — 200,00 

og svo krónur 30,00 fyrir hvert hektowatt úr því. Fyrir rafmagn upp að einu hektowatti 

sje gjaldið hlutfallslega hið sama og fyrir eitt hektowatt, en síðan sje gjaldið fyrir hluta úr 

hektowatti miðað við næsta hektowatt á undan, þó þannig, að gjaldið fyrir brot úr hektowatti 

verði aldrei hærra en næsta hektowatt á eftir. Gjaldið år reiknað sjer fyrir hvern straum- 

takmarkara og sjer fyrir hvert hús, en þó jafnan sjer fyrir hvern notanda, sem hefir eldstó 

eða Þdúk og disk4, hvort sem straumtakmarkari er í húsinu eða ekki. 

Þegar rafmagnið er notað eingöngu til ljósa og enginn straumtakmarkari er hafður 

eða mælir, er verðið miðað við lampafjölda og ljósmagn hjá hverjum notanda. Eitt kertaljós 

jafngildir einu watti. Verði nokkuð selt eftir mæli verður gjaldið ákveðið með samningi við 

hvern notanda. 

Rafmagn til ljósa í kirkjunni er selt eftir sjerstökum samningi. Þegar einstakir 

menn eða fjelög fá rafmagn á öðrum tíma en vjelarnar annars eiga að starfa, er verðið auk 

gjalds til stöðvarstjóra kr. 1,50 um klukkustundina og þó minst kr. 3,00. 

Varðlag það, sem að ofan er sett, er hreppsnefnd í samráði við rafveitunefnd heimilt 

að hækka eða lækka um alt að 259/,.
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159 2. gr. 
. okt. us ss , , 

8. 0 Almanaksárið er reikningsár rafveitunnar. 

Rafmagnsgjöldin greiðast tvisvar á ári, hálft árgjald í einu, 13. mars og 15. sept. og 

jafnan fult misserlsgjald. 

Hafi gjaldið eigi verið greitt 15 dögum eftir gjalddaga, má slíta sambandi við hlut- 

aðeigandi notanda eftir skriflega tilkynningu til hans eða húselganda. 

Húseigandi ber ábyrgð á því að gjaldið sje greitt í tæka tíð. 

Taka má gjaldið lögtakl. 

Gjaldskrá þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum ur. öl, 3. nóvember 1915, og birt 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumaáladeild stjórnarráðsins 3. okt. 1919. 

Sigurður clónsson. 

Oddur Hermannsson. 

Far Auglýsing 
um meðalmeðgjöf af hálfu barnsteðra með óskilgetnum börnum 

til 14. maí 1924 eftir ákvæðum sýslunefnda og bæjarstjórna 

samkvæmt 9. gr. fátækralaga 10. nóv. 1905. 

1. Reykjavíkurkaupstaður: 

Til fullra 4 ára aldurs... ... 400 Er. 

— — 9 — — 920 — 

— — 1 — 900 — 

— — 16 — — 0 er 100 185 — 

2. Hafnarfjarðarkaupstaður: 

TIl fullra 4 ára aldurs... .. ... 290 kr. 

a 9 — a. 200 — 

— — 14 — 50 — 

— — 16 — — me eee re eee ner em, 120 

3. Gullbringusyslu: 

Til fullra 5 åra aldurs Gore re, 200 kr. 

— — lå — — mee een rer ere eee, 150 

— — 16 — — ee eee re AR 100 -
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4. Kjósarsýsla: 160 % 

Til fullra 5 ára aldurs —... ... =. a... 200 kr. 9. ekt. 
— — 10— = 140 — 
— — 14 — a … 12% — 
— — 16 — = 60 

5. Árnessýslu: 

Til fullra 5 ára aldurs eee rer re .  9ð0 kr. 

— — 10 — — en AÐ 

— — 16 — - „a. en... 100 — 

Vestmannaeyjasýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs... ... 400 kr. 

= — I — a... 860 — 

— — 16 — — a a 0 —— 

(e
ð 

7. Rangárvallasýsla: 

Til fullra 10 ára aldurs rn... 200 kr. 

— — 14 — — se 150 

— — lé — 0 — 

8. Vestur-Skattafellssýslu: 

Til fullra 5 ára aldurs ra. 1ÐO kr. 

— — 10 — 190 — 

— — 16 — — re ren eee mee mos 75 — 

=
 

9. ÁAustur-Skaftafellssýslu: 

Til fullra 5 ára aldurs 170 kr, 

— — 10 — — er 40 — 

— — 16 — - RE see mes 120 — 

10. Suður-Múlasýslu: 

Til fullra 5 ára, aldurs 0 see eee ser 04 4, 200 kr, 

— — 10 — — 150 — 

— — 16 — — RA ere … 0 90 — 

ll. Seydisfjardarkaupstadur: 

Til fullra 5 ára aldurs 200 kr 

— — 10 — — TO — 

— — 16 — — a... 100 —
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9. okt. 
Til 

Til 

Til 

Til 

Til 

fullra 

fullra 

fullra 

fullra 

fullra 

fullra 

12. 

228 

5 åra aldurs 

10 — 

16 — 

13. Norður-Þingeyjarsýsla: 

4 ára aldurs 

10 — 

16 — 

14. Suður-Þingeyjarssýsla: 

4 ára aldurs 

10 — 

16 — 

15. Akureyrarkaupstaður: 

14 ára aldurs 

16 — 

16. Eyjafjarðarsýsla: 

10 ára aldurs —... 

16 — 

17. 

5 ára aldurs 

10 — 

16 — 

18. Áustur-Húnavatnssýsla: 

4 ára aldurs 

14 — 

16 — 

19. Vestur-Húnavatnssýsla: 

5 ára aldurs 

14 — 

16 — 

20. Strandasýsla 

5 ára aldurs 

10 — 

16 — 

Nordur-Mulasysla: 

Skagafjardarsysla: 

(55 

200 

150 

90 

225 

150 

75 

300 

100 

200 

130 

90 

60 

100 

56 

14 

100 

70 

15 

220 

150 

50 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr.



Til 

Til 

Til 

Til 

Til 

Til 

Til 

Til 

2 4 

fullra 

2 PA 

fullra 

fullra 

229 

21. Norður-Ísafjarðarsýsla: 

fullra 10 ára aldurs 240 

16 — — 180 

22. Ísafjarðarkaupstaður: 

fullra 10 ára aldurs 360 

16 — — ne 240 

23. Vestur-Ísafjarðarsýsla: 

fullra 10 ára aldurs 150 

16 — — 100 

4. Vestur-Barðastrandarsýsla: 

3 ára aldurs 215 

10 — — 200 

16 — — 100 

5. Austur-Barðastrandarsýsla: 

3 ára aldurs 225 

10 — — 160 

16 — — 90 

26. Dalasýsla: 

7 ára aldurs 250 

1 — — 175 

16 — — 25 

2. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: 

fullra 4 ára 

12 — 

16 — 

aldurs 

28. 

fullra 10 ára aldurs 

14 — 

16 — 

100 

80 

50 

Mýrasýsla: 

250 

180 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

160 
9. okt.
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160 29. Borgarfjarðarsýsla: 8 J J 

9, okt. Til fullra 10 ára aldurs... …… ……  … … 200 kr. 
— — 1 —  — 150 — 

— — 16 — — le. een eee 15 — 

Þetta birtist öllum þeim til leiðbeiningar, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 9. október 1919. 

Sigurður cJónsson. 

Oddur Hermannsson 
  

get Auglýsing 
um breyting á reglum um afnot Landsbókasafnsins, dagsettum 

21. apríl 1909, 

1. gr. í Reglum um afnot Landsbókasafnsins, dags. 21. apríl 1909, orðist svo: 

Lestrarsalurinn er opinn hvern virkan dag frá kl. 1 til kl. 7 síðdegis. 

Í dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 11. okt. 1919. 

lón Magnússon. 

G. Sveinbjörnsson. 
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Pjeturs Þorsteinssonar sýslumanns árið 

Tekjur: 

Sjóður frá Í. ári: 

a. I veðskuldabrjefum BR se. a... kr. 600 00 
b. Í sparisjóði — 2683 91 

  

  

  

Vextir: 

a. Áf veðskuldabrjefum... ... ... kr. 23 33 
b. Áf sparisjóðsinnstæðu . — 108 05 

Innleyst veðskuldabrjef … 

Skuld við reikningshaldara. 

Gjöld: 

Greidd skuld við reikningshaldara frá Í. ári... 

Styrkur veittur 2 bændum í Vallahreppi 
Til jafnaðar við tekjulið 3. ... ... … 
Í sjóði 31. des. 1918: 
a. Í veðskuldabrjefum ... . ee. kr. 400 00 
b. Í Sparisjóði... 0 — IL AM 

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, Eskifirði 16. ágúst 1919. 

Sigurjón Markússon, 

1918. 

kr. 181 38 
— 200 00 
— 7367 

    

kr. 3688 96 

kr. 114 52 

— 113 00 

— 200 00 

— 3261 44 

  

kr. 3688 96 
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Áætlun aðal- 

            

  

  

    
  

    

    

Norðarlands- 
Á leið frá Reykjavík. 

Póststöðvar 1. ferð. 2. ferð | 8. ferð | a ferð | ó. ferð | 6. ferd 

Frá Reykjavík ...... 6 jan, | 31 jan. | 24 febr. | 21 mars| 10 april! 6 maí 
— Åkranesi EÐ 6 — 31 — 24 — 21 — 10 — 6 — 
— Borgarnesi ...... 8 — 2 febr, | 26 — 23 — 12 — 8 — 
— Munadaruesi ….….… 8 — 2 — | 26 — 23 — 12 — 8 — 
— Dalsmynni AR 8 — 2— | 26 — 23 — | 12 — 8 — 
að Stað ll... sersreeee 10 — 4 — | 28 — 125 — | 14 — 9 — 

Frá Stað .. a. 12 jan. | 6 febr.} 1 mars! 27 mars| 16 apríl| 11 maí 
— Staðarbakka ......... „113 — 7 — 2 — | 28 — | 17 — | 11 — 
— Lækjamóti 1... 13 — T— 2 — |28— (17— | 12 — 
— Sveinsstöðum ......... 13 — 7 — 2 — 28 — 17 — 12 — 
— Bløndudsi.…... … f 13 — 7 — 2— |29— | 18— | 13 — 
— Holtastöðum..... AAA 14 — 8 — 3 — 29 — 18 — 13 — 
— Æsustöðum -. ......... 14 — 8 — 3 — 29 — 18 — 13 — 
— Víðimýri ......þ15— | 9 — 4 — | 30 — 19 — | 14 — 
— Miklabæ seere lå — | 9— 4 — | 30 — | 19 — | 14 — 
— Silfrastöðum ........... 15 — | 9— | 4— |30— |19— | 14 — 
— Steinsstöðum............ 16 — 10 — | 5— | 31 — 20 — | 15 — 
á Akureyri 2... 18 — | 12 — | 6 — 1 april| 22 — | 16 — 

Frá Akureyri ......... | 20 jan. | 14 febr. | 8 mars 3 apríl| 25 apríl| 19 maí 
— Hálsi... 20 — |14— | 8 — 3— (25— 119 — 
— Ljósavatni .............. | 20 — | 14 — 8 — 3— |25 — | 19 — 
— Einarsstöðum ......... 20 — 14 — 8 — 3 — 25 — 19 — 
— Grenjaðarstað 21 — 15 — 9 — 4 — | 26 — 20 — 
— Reykjahlíð ............ 1 22 — | 16 — 10 — 4 — 127 — | 21 — 
að Grímsstöðum … f 24 — 18 — 12 — 5 — 28 — 22 — 

Frá Grímsstöðum... | 26 jan. { 19 febr.| 13 mars| 6 apríl| 29 apríl| 23 maí 
— Skjöldó Ísstöðum BERA 27 — | 20 — 14 — 7 30 — | 24 — 
— Hvanná... „0000... 28 — 21 — 15 — 8 — 1 maf | 25 — 
— (Fossvöllum) sn 28 — 21 — 15 — 8 — 1 — 95 — 

a (Bót) a... 28 — 121 — | 15 — 8 — i— | 25 — 
— (Ekkjufellsseli)...... „128 — | 21 — | 15 — 8 — 1— | 25 — 
— Egilsstodum … f 29 — | 22 — | 16 — 9 — 2 — | 26 — 
á Seyðisfirði ............ 30— |23 — |l7— | 10 — 3— | 27 — 

i 

| |         
 



póstanna 1920 
postur 

Å leid frå Reykjavik. 
      

  

  

      
  

    

  

  

7. ferd Í 8. ferð | 9. ferð | 10, ferd | 11. ferd | 12. ferd | 13. ferð | 14. ferð | 15. ferð 

30 maí | 19 júní | 16 júlí | 7 ág. | 27 ág. | 13 sept. | 10 okt. á nóv. 1 des, 
30 — (19 — | 16 — T— (27 — |13— |10— 4 — 1 — 

1 jåni| 21 — |18— | 9— (299 |15— (12 | 6— | 3— 
1— (21 — | 18 — 9— 129 — (15— | 12 — 6 — 3 — 
l — | 21 — 18 — 9— | 29 — | 15 — 12 — 6 — 3 — 
2 — |22 — |19— f10— (30 — | 16 — | 14 — 8 — 5 — 

4 juni! 24 juni | 21 juli | 12 åg 1 sept. | 18 sept. | 16 okt. | 10 nåv. | 7 des, 
4 — | 24 — 21 — 12 — 1 — | 18 — 16 — | 11 — 8 — 
4— (24 — |21— | 12 — 1 — |18— |17— |11 — 8 — 
5— |95— |22— | 13 — 2— (19 — (17— |11 — 8 — 
5 — | 25 — | 22 — 13 2 — | 19 — 18 — 12 — 9 — 
5 — | 25 — | 22 — 13 2 — | 19 — 18 — 12 — 9 — 
5— | 25 — | 22 — | 13 — 2 — 19 — 18 — | 12 — 9 — 
6 — | 26 — | 23 — | 14 — 3— |20 — | 19 — | 13 — | 10 — 
6 — |26 — | 23 — | 14 — 3 — 20 — (19 — |13— | 10 — 
6 — | 26 — | 23 — 14 — 3 — | 20 — 19 — | 13 — | 10 — 
7 — | 27 — | 24 — | 15 — 4 — 21 — 20 — | lå — | 11 — 
8 — | 29 — |25 — | 16 — | 5 — |22 — 1 21— | 16 — | 13 — 

I I I | 
10 juni! 2 juli | 26 júlí | 18 ág. | 7 sept.| 24 sept.| 23 okt. | 19 nóv.| 15 des. 
10 — 2 — 26 — | 18 — 7 — 24 — | 23 — 19 — 15 — 
10 — 2 — (26 — | 18 — T — 24 — (23 — | 19— | 15 — 
10 — 2— |26 — | 18 - 7 — | 24 — | 23 19 — 15 — 
11 — 2— | 26 — | 18 - 7 — | 25 — | 23 — | 20 — | 16 — 
12 — 3 — 27 — | 19 — 8 — 25 — | 24 — 21 — 17 — 
13 — 4 — | 28 — | 20 — 9 — | 26 — |25 — | 22 — 19 — 

14 juni 5 júlí | 29 júlí | 21 ág. | 10 sept.| 28 sept.| 27 okt. | 24 nóv.| 20 des 
lå — | 6 — (30 — | 22 — ll — f29— | 28 — | 25 — | 21 — 
16 — | 7 — |31— | 23 — 12 — |30 — | 29 — | 26 — | 22 — 
16 — | 7 — |31 — | 23 — |12 — 130 — | 29 — 26 — | 22 — 
16 — | 7 — |31— | 23 — 12 — {30 — | 29 — | 26 — jf 22 — 
16 — | 7— (31 — | 23 — |12 — |30— | 29 — |26 — | 22 — 
17 — | 7— 31 — 23 — 12 — 30 — 30 — 27 — 23 — 
18 — | 8 — l åg. | 24 — 13 — 1 okt. | 31 — 28 — 24 —         
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Á leið til Reykjavíkur. 
  

Póststöðvar | | 1. ferð 2. ferð 3. ferð 4. ferð | 5. ferð 
  

        

  

  

    

  

  

Frá Seyðisfirði AR see Åsnes 20 jan. | 13 febr.| 7 mars| 31 mars| 24 april 

— Kgilsstöðum ... … 21 — | l4 — 8 — L april! 25 — 

— (Ekkjufellsseli)....... | -..... 21 — | 14 — 8 - I — | 25 — 

mmm (Bót) ARNA SANNAR |. RANA 21 — | 14 — | 8 — 1 | 25 -- 

— (Fossvöllum}... 0. 0 Fine 21 — | 14 — | 8 — 1— | 25 — 

— Hvanná .. … 21 — 1 — {8 — 1 — | 25 

— Skjöldólfstöðum ...... | . 22 15— | 9 — 2 — | 26 — 
að Grímsstöðum... 24 — 17 — | 12 — á — | 28 — 

| | | mn mf 

Frá Grímsstöðum... { =... 25 jan. | 19 febr. 13 6 april! 29 apríl 

— Reykjahlíð .......000.. fo 26 - 20 — | 13 T— | 29 — 

— Grenjaðarstað se 27 — 21 — | l4 — 8 — | 30 — 

Einarsstodnm 2.6. … 27 21 — | la — 8 — | 30 — 

— Kjósavatni..srsssr Po rer 27 — 21 — | 14 — 8— | 30 — 

Hálsi ...... BERA EA — 21 — | 14 — 8 — | 30 — 

å Akureyri … | 29 — 22 — | 16 — 9 - 1 maí 

1. ferð | 2. ferð 3. ferð 4. ferð 5. ferð 6. ferð 
  

Frá Akureyri mars 10 april 4 maí 

— - Steinsstöðum 

— Silfrastöðum 

—— Miklabæ 
E
t
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m
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m
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o > bo
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tu
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BO
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BO
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DS
 

BO
 

BO
 

    

    

  

| — | 25 2 

— Víðimýri DB mmm 6 — 23 — j 12 — 5 — 
að a sy 2 99 | je | 3 

—- Sisustöðum | 2- 6 - 23 — | 12 | 6 

—- Holtastöðum. 2 | 96 - 23 — | 12 — | 6 - 
g 2 ey | c | , 

— Blönduósi 8 — 2 — | 26 — 23 — 13 | 6 

— Svelnsstöðum 1... 9 — 3 — T — 24 — (13 — | 7 — 

—- Lækjamóti HARA 9 — 3 — | 27 — 24 — 14 - LT 

„— Staðarbakka .. 2.....0. 9 — 35 —- - 2 — {14 — | 8 — 

að Stað ce .0 a. ll —- 5 — | — 26 — 115 — | 10 — 

  
  

  

4 I Stað lll 1 

— Dalsmynni … i 

—  Munaðarnesi......... 1. 

— Borgarnesi 16 30 — | 19 — | 14 — 

— Akrane Sl... þ16 — | 9: — | 30 — 19 — | 14 — 

í Reykjavik... ...... { 16 — 9 — 4 — | 30 — | 19 — | 14 — 

2 6 1 mars 27 il maí 

12 — 6 — | 1 — 27 | (11 — 

3 7 - — 28 — 17 — | 12 
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Á leið frá Reykjavík. 

Saðurlands- 

    

Póststöðvar | 9. ferð | 3. ferð | 4. ferð | 5. ferð | 6, ferð 
  

  

  
  

      

1. ferð 

Frá Reykjavík ............ 11 jan. | 4 febr.| 28 febr.| 20 mars| 13 apríl| 8 maí 
— Kotströnd......... 12 — 5 — 29 — 21 — ld — | 9 — 
— Selfossi .................. 12 — 5 — 29 — 21 — 11 — | 9 — 
— Hraungerði...... 12 — 5— 129— (21 — fle — | 9 — 
— Þjórsárbrú............... 12 — 5 — 29 — | 21 — | 14 — 9 — 
— Ægissíðu ..... ......... | 12 — 5 — 29 — 21 — 14 — | 9 — 
að Garosauka... 13 — 6 — 1 mars| 22 — 15 — 10 — 

Frá Garðsauka......... | 14 jan. 9 febr. i 2 mars| 25 mars| 17 apríl 12 maí 
— Ossabæ ............0.0... 14 — 9 — 2 — | 25 — 17 — (12 — 
— Seljalandi............... 14 — 9 — 2 — | 25 — 17 — 12 — 
— Holti..................... 14 — 9 — 2 — | 25 — 17 — | 12 — 
— Skarðshlíð............... 14 — 9 -— 2 ff 25 — | 17 — 12 -- 
— Pjetursey ............... 15 — | 10 — 3 — 26 — 18 — |i8 — 
— Vík 15 — | 10 — ð—i 26 — | 18— 13 — 
— Herjólfsstöðum......... 16 — 11 -- 4 — | 27 — 19 — 14 — 
— Flögu ............... .. 16 — | 11 — 4 — | 27 — 19 — (14 — 
— (Ásum)... 0 16 — 11 — 4 —i | 27 — f 19 — (14 — 
— (Kirkjubæjarkl.) ….… 17 — | 11 — 4 - 27 — 19 — | 14 — 
ad Prestsbakka 18 — 13 — 6 — 29 — 21 — SS 15 — 

Frá Prestsbakka 22 jan. | 15 febr, | 8 mars| 31 mars! 25 april! 19 mal 
— Fagurhólsmýri ......... 23 — 16 — 9 — 1 april! 26 — 20 — 
— Kálfafellsstað 24 — | 17 — 10 — 2 — (2 — | 21 — 
— Hólmi (0 4. 24 — | 17 — 10 — 2 — f27— | 21 — 
að Hólum ...... 26 — (19 — | 12 — 4 — {29 — | 23 — 

Frá Hólum... 28 jan. | 21 febr. | 14 mars) "7 apríl| 2 maí | 24 maí 
— (Firði) .................. 28 — 21 — 14 — 7 — 2 — 24 — 
— Stafafelli ............... 29 — | 22 — 15 — 8 — 2 —— | 24 — 
— Starmýri ........... 29 — | 22 — 15 — 8 — 3 — | 25 — 
— Djúpavogi......... 31 — | 23 - 16 — 9 — 4 — | 26 — 
— Höskuldsstöðum ...... 31 — (24 — | 17 — (10 — 5 — | 27 — 
— Litla-Sandfelli ........ l febr. 25 — | 18 — | 11— 6 — | 28 — 
— Egilsstöðum 2— (26 — | 19 — 12 — T— | 29 — 
— Reyðarfirði ............ 2— 126 — |19— |12 — 7 — | 29 — 
á Eskifirði ............... 3 — (27 — 20 — | 13 — 8 — | 30 —         
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ferð | 8. ferð 10. 11. ferð | 12. ferð | ferð | 
  

    

  
  

  

  

  

7. 9. terð 13. ferð | 14. 15. ferð 

l júní | 22 juní { 13 júlí | 3 ág. | 24 ág. | 14 sept 5 okt.| 9 nóv.| 5 des 
1— |22 — |13— 3— | 24 — 14 —- 5— |10 — 6 — 
2-- |23— {14 — 4— |25— {15 | 6 — 10 — 6 - 
2 — |23 — | 14 — 4 — | 25 — |15— | 6 — | 10 — 6 — 
2— |23— | 14 — 4— |25— |15— | 6— |10- 6 — 
2— |23— (14 — 4 - 5— |15— | 6— |11— 6 — 
2— | 23 — | 14 — 4 -- | 25 — | 15 — 7— |11— T— 

3 juni | 24 juni | 15 júlí | 5 åg. 2 sept.| 20 sept.| 8 okt. | 13 nóv 9 des 
3— |24 — | 15 — 5 — 2— (20 — | 8— 13— 9 — 
3— |24 — | lå — 5 — 2 — | 20 — 9 — 13 — 9 — 
3— (24 — | 15 —— 5 — 2— |20— | 9 — |13— 9 - 
3— |%4— |15— | 5— 2— {20 — 1400 13 — | 9- 
4 — 24 — | 15 — 6 — 3— |21— |10— | 14 — 10 — 
4 — | 25 — | 16 — 6 — 3— | 21 — | 10 — | 14 10 
5— | 25 — | 16 — 6 — (—|2—|1— |ið— | 11 — 
5— |25— | 16 — 6 — 4 — 2— |11— | 15 — 11 — 
5 — | 25 — 16 — 6 — 4— (22— þ11— |15— |11- 
5 — |26— | 17 — 6 — 4— 122 — 111 — | 15 — 11 - 
6— lo |17— | 7— | 5— (93— |19— |16— 113 — 

| | 

10 júní | 1 júlí | 24 júlí { 16 ág. 6 sept.) 24 sept.i 24 okt. | 20 nóv.| 15 des. 
11 — 2— 125 — | 17 — T— (28 — (25 — 121 — | 16 — 
12 — 3 — 26 — | 18 — 8— |26— |26— |2g— {17 
12 — 3— (26 — |is— s— |26— (26 |22— | 17 —- 
13 — 5 — |27— |19— 9— f27— 27 — |24— | 19 — 

15 juni! 6 juli | 29 juli | 20 åg. | 11 sept.| 28 sept. 29 okt. | 26 nåv. | 21 des. 
15 — 6— |29— |20— |11— 128 — (99 — |26— (91 — 
16 — 7— |30— f|21 — |12— |29— |30— | 27 22 — 
16 — T— (30 — |21 — |12— |29— (30 — | 27 22 — 
17 — 8 — | 31 - 22 — |13 — |(30— (31 — |28— |23 — 
18 - 8 — 31 — 22 — 13 — 1 okt. 1 nóv.! 29 — 24 — 
18 — 9 — lág. |23— | 14 — 2 — 2 30 — | 25 - 
J9 — | 10 — 2 24 — | 15 — 3— | 3- 1 des. | 26 - 
19 — |10— 2—- |24 — | 15 — 3 — 3 - 1 - 26 — 
20 - 11 — 3— 125 — | 16 — 4 — 4 — 2— | 27 —             
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A leið til Reykjavíkur. 
  

  

      
  

  

Póststöðvar 1. ferð | 2. ferð 3. ferð 4. ferð 5. ferð 

Frá Eskifirði ............... Po 19 jan. | 12 febr.} 6 mars 30 mars 23 apríl 

—- Reyðarfirði ............ 19 — | 12 — 6 — | 30 — | 23 — 
- Egilsstöðum 21 — {14 — | 8— | 1 apríl| 25 — 

— Litla-Sandfelli 2... | | 21 — |14 — | 8— | 1— | 25 — 
— Höskuldsstöðum ..... | ...... 22 — |15— | 9— | 2— | 26 — 
— Djúpavogi...... .Å 23 — |16— |10— | 3— | 27 — 
— Starmyri lo | M— | 17 — |11— | 4 — | 28 — 

— Stafafelli 1. fo (94 — 17 — |11— | 4— | 29 - 
— (Firði) 2. Fo (4 — | 17 — (ll1— | 4 | 29 —- 

að Hólum 000 | 1 26 — | 19 — | 12 — | ö— Jð0- 

—— — mm fm eee fem] 

Frá Hólum 0... 28 jan. | 21 febr, | 14 mars! 6april| 1 mai 

— Hólmi a... | 28 — | 21 — | l4 — | 6— | 1 — 

— Kálfafellsstað ......... |... 29 — | 22 — |15— | 7 | 2 — 
— Fagurhólsmýri ...... 30 — (23 — | 16 — 8 — 3 - 
að Prestsbakka ..} -..... Il febr. | 24 — | 18 — 9 — 5 — 

1 ferð 2. ferð | 8 ferð 4. ferð 5. ferð. 6. ferð 

| | | 
Fa Prestsbakka 7 jan.| 2 febr.| 26 febr.| 19 mars| 10 april! 6 maí 

— (Kirkjuðæjarkl) . T— | 2— | 26 — {19 — | 10 — 6 — 
— (Åsum) 0 senere T— | 2 — 126 — 19 — | 10 — 6 — 

- Flögu t— 9 |a6— |19— |10— | 6— 
— Herjólfsstöðum ........ 8— | 3— 27 — 20 — | 11 — T — 

— Vík nn. 9— | 4— |28— |21— | 12 — 8 — 
— Pjetursey …….…. 9— | 4— (ag — (21 — 112 — | 8 — 
— Skardshlid … sssssseesere 9 | 4— (28 — j(|21— | 12 — 8 — 

— Holti ce. 9— | 4— |28— (21— |12— | 8— 
— Seljalandi . 1... 10 — | 5— | 29 - 232 — | 13 — g -- 
— Ossabæ . ...... 10 — | 5 — | 29 — 22 — | 13 — | 9 — 

að GardSsauka 1. 2— | 7— | 1 mars| 23 — | lå — | 10 — 

2 ——- | | HR RN IN SA 

Frá Garðsauka......... 15 jan.!| 8 febr.) 3 mars| 24 mars| 17 apríl| 12 maí 

— Ægissíðu ... 0... 15— | 8— | 3— |24 — |17— | 12 — 
— Þjórsárbrú............... 15 — | 8— | 3 — 24 — | 17 — 2 — 

— Hraungerði 16 — | 9— | 4 — 25 — | 18 — 13 — 

—. Selfossi ...... -... 16 — | 9— | 4 — 25 — | 18 — 13 — 

— Kotströnd.. ..... ...... 16 — | 9 — 4 — 25 — | 18 — 13 — 

i T — 110 — 6 — 26 — 1 20 — 14 — 

      
  

  
  

  

Reykjavík ...........
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22 — "12 — 2— | 30 — | 17 — 5 — 9 — Br | 
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Å leid frå Reykjavik. 

Vesturlands- 

        

  

            
  

      

  

    

Póststöðvar 1. ferð 2. ferð | 8. ferð | 4. ferð | 5. ferd | 6. ferð 

Frá Reykjavík ......... 6 jan. { 31 jan. | 24 febr.| 21 mars| 10 apríl| 6 maí 
— Stad suse mere. 12 — 6 febr.| 1 mars| 27 — 16 — 11 — 
— Borðeyri ..........00... 12 — 6 — 1 — 127 — | 16 — | 11 — 
— (Bæ) 2. 12 — 6 — L— | 27 — 16 — | 11 — 
— Guðlaugsvík........ 13 — T — 2-- {28 — 17 — 11 — 
— Grof …… 314 — 8 — 3 — 29 — 18 — 12 — 
— Stóra-Fjarðarhorni ... { 14 — 8 — 3 — | 29 — 18 — 12 — 
—- (Kollafjarðarnesi)...... 14 — 8 — 3 — 29 — 18 — 12 — 
— Kirkjubóli..... ......... 15 — 9 — 4 — j 30 — 19 — 12 — 
— Hólmavík ......... 16 — 10 — 5 — 131 — | 20 — 13 — 
— (Stad) sssseresersrreneee 16 — 10 — ð — 3l — | 20 — 13 — 
— Arngerðareyri ...... 19 — 13 8 — 3 april | 23 — 15 — 

Vatnsfirði ............... 19 — 13 — 6 — 3 — 23 — 15 - 
— Ogri rer. 19 — 13 — 8 — 3 — 23 — 15 - 
—- (Vigur) G..ssssesreerer se: 19 — 13 — | 8— 3 — 23 — | 15 — 

å Isafirdi…  .............. 20 — |14 — | 9— | 4 — 24 — | 16 - 

Á leið til Reykjavíkur. 

Póststöðvar | l. ferd | 2. ferd | 3. ferd | 4. ferð | 5. ferd | 6. ferð 
| 

Frá Ísafirði............... 4 jan. | 29 jan. | 22 febr. | 19 mars| 8 apríl| 5 maí 
— (Nigur) ssss0 ones 0 4 — 29 — 22 — 19 — 8 — 5 — 
— Ögri sus seernes 4 — 29 — 22 — 19 — 8 — 5 — 
— Vatnsfirði ............... 4 — 29 — 22 — 19 — 8 — 5 — 
—- Árngerðareyri 0 — 30 — 23 — 20 — 9— | 6 — 
— (Stað) 000 see. 5 — | 30 — 23 — (20— , 9— | 6 — 
— Hólmavík ........ T — 1 febr.| 25 — 22 — (11 — T— 

- Kirkjubóli............... T — 1— (25 — 22 — 11 — 1 — 
— (Kollafjarðarnesi)...... 7 — l — |25 — |22 — 11 — 7 — 
— Stora-Fjardarhorni … 8 — 2 — 26 — 23 — 12 — 8 — 
— Grof …. susseseeerereerree 8 — 2 — 26 — 23 — 12 — 8 — 
—… Gudlaugsvik 8 — 2 — 26 — 23 — 12 — 9 — 
— (BÆ) sssesuneseeeereeeee 9— | 3— |ar— |94— |13— | g- 
— Borðeyri 10 — 4 — 28 —- 25 — 14 — 9 — 
— Stað …… sssneeeresereresee 12 — 6 — 1 mars) 27 — 16 — 11 — 

í Reykjavík ......... 16 — | 9 — 4 — | 30 — | 19 — 14 —         
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= ” LS “ 0 | ” 5 TT HEER — TT — T 

7. ferð Í 8. ferð — 9. ferd | 10. ferð | 11. ferd | 12. ferd | 13. ferd | 14. ferd | 15. ferð | 
  

    

30 maí | 19 júní { 16 júlí | 7 ág 27 ág. | 12 sept.) 10 okt. | 4 nóv.| 1 des. | =... 

4 juni | 24 — | 21 — | 12 — I sept.| 18 — 16 — {10 — T— | 

4 — 4 — | 21 — | 12 — 1— (18 | 16 — | 10 — T— | seu 

4 24 — (21 — | 12 — 1— (18 — | 16 — | 10 — T— 
4 4 2 | 12 — I — | 18 - 16 - 10 — T— | 
5— | 25 — 22 — | 13 - 2— |19— | 17 — | 12 — 8— | 

5— (85 (22 — | 13 — 2— |19— | 17 — | 12 — 8 — 
5 — (25 — | 22 — | 13 — 2 — | 19 17 — | 12 — 8 — | vere: 
5— (25— | 22 — | 13 — 2— |19— | 18— |13 — 9 = | 
6 - 26 {23 — | 14 3 — 20 — 19 -- 14 — 110 — {| ...... 

6 — | 26 | 23 — | 14 — 3 120 — 119 — |14 — 110 — | see 
S—  28-— (25 — | 16 - 5 — |22 — 121 — | 17 — | 12 — su 
8— (28 — |25— | 16 — 5 (22 — (21 — (17 — (12 — | 
8— | 29 — |25 — | 16 — 5— | 22 — | 21 — 17 — | 12 — 

8— (28 — 125 — | 16 - 5 — |22 — | 21 — 17 — |12— | 
9— |28 — | 26 — 7 - 6 -— | 23 — 22 - 18 — 13 —       

Á leið til Reykjavíkur. 
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á — 194 — | 21 {12 — | lsept (18 — | 16 — 

T— | 26 — 24 — | 14 — | 3 — | 20 — 18 — 

7. ferð | 8. ferð | 9. ferd 10. ferð | ií. ferð | 12. ferð | 18. ferð | 14. ferð | 15. ferð | 

29 maí | 18 júní | 15 júlí 6 ag 26 ág ll sept.| 8 okt.| 2 nóv.| 29 nóv.| a... 

9 (I8— (15 — 6 - 26 1— | 8— 2 — | 29 — 
29 — (18— | 15 — 6 — | 26 — 11 — | 8— 2— 1209 | 
29 — | 18 — | 15 — 6— (26 — 11 — | 8— 2— |29— | see 

30 — | 19 — | 16 - T — 27 — 112 — | 9— | 3— | 30 — 
30 — | 19 — 16 — (dm }9— | 3— (30 — | = 
31 — 20 — | 17 | 8— (28— 13 — | 11 — 5 — des. | ...... 
31 — (90— |(17— | 8— |28— 13— |li- 5 — — | oe 
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1 juni | 21 — | 18 9— (29 — 14 — | 12 — 6 — — | use 
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Fardagar póstanna frá endastöðvum pósbleiðauna eru fastákveðnir þá daga, sem hjer 

eru nefndir, þannig að við blöðum og tímaritum, sem send eru samkvæmt 11. gr. í. í póst- 

lögunum, og böggul- eg peningasendingum er ekki tekið lengur en til kl. 7 síðd. daginn áður, 

Atvinnu- og samgöngumáladeiið stjórnarráðsins. 28. ok. 1919. 

Sigurður cdónsson. 
Oddur Hermannsson,
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Áætlun aukapóstanna 1920. 
1. Milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar 

er póstur sendur með vögnum, sem ganga oft 

daglega. 

2. Milli Reykjavíkur og Garðsauka 
gengur póstvagn í viku hverri frá Í. júní fl 

15. október. fer póstvagninn frá Reykjavík á 

þriðjudögum og kemur þangað aftur á föstu 

dögum. 

3. Milli Reykjavíkur og Þingvalla 
verður póstur sendur með vögnum í júlí og 

ágúst. 

á, Gullbringusýslupóstarnir eru þrír: 
a. Fyrsti fer frá Hafnarfirði, eftir komu aðal- 

póstanna til Reykjavíkur í 1 —5ð. ferð og 

14.—-15. ferð, um Þórustaði og Keflavík að 

Járngerðarstöðum og snýr sömu leið til 

baka. 

b. Annar fer frá Keflavík, eftir komu fyrsta 

aukapósts, um Gerða að Sandgerði og snýr 

sömu leið til baka. 

ce. Þriðji fer frá Keflavík, eftir komu fyrsta 

aukapósts, til Kórkjuvogs og sömu leið til 

baka. 

Frá byrjun maí til októberloka verður póst- 

ur sendur til Keflavíkur með bílum í hverri 

viku. 

Í 618 aðalpóstferð ganga póstar frá 

Keflavík um Gerða til Sandgerðis, frá Kefla- 

vík til Járngerðarstaða og frá Keflavík til 

Kirkjuvogs. 

5. Kjósarsýslupóstarnir eru tveir: 
n. Fyrsti fer frá Reykjavík, eftir komu aðal- 

póstanna til Reykjavíkur, um Brautarholt 

að Neðra-Hálsi í Kjós og snýr aftur sömu 

leið til Reykjavíkur. 

b. Annar fer frá Reykjavík eftir komu aðal- 

pósta að Varmadal. 

6. 
a. 

d. 

og
 

d. 

Borgarfjarðarsýslupástarnir eru níu: 
Fyrsti fer frá Akranesi eftir komu „Skjölds' 

þangað í aðalpóstferð, um (Ós), Vogatungu, 

Saurbæ, (Geitaberg), (Grund), „Besti; 

(Varmalæk), Hvitårbakka, (Stafholtsey), 

(Arnarholt), að Munaðarnesi, í veg fyrir 

aðalpóst og heldur sömu leið til baka til 

Akraness. 

Annar fer frá Hesti, eftir komu fyrsta auka- 

pósts frá Akranesi, um Lund, (Reyki) að 

(Fitjum) og snýr þaðan aftur að Hesti. 

Priðji fer frá Borgarnesi, eftir komu aðal- 

póstanna frá Reykjavík, um Munaðarnes, 

(Steina), Norðtungu, Deildartungu, Reyk- 

holt (Stórgás) að Galsbakka og snýr þaðan 

aftur um Norðtungu og Munaðarnes að 

Borgarnesi. 

Fjórði fer frá Manaðarnesi, eftir komu að- 

alpóstsins frá Stað, að Hvítárbakka, og 

snýr sömu leið til baka. 

Fimti fer frá Vogatungu, eftir komu fyrsta 

aukapósts frá Akranesi, að (Fískilæk) og 

snýr aftur sömu leið til Vogatungu. 

Sjötti fer frá Saurbæ, eftir komu fyrsta 

aukasósts frá Akranesi, að (Þyrli) og snýr 

aftur sömu leið til baka. 

Sjöundi fer frá Hesti, eftir komnu fyrsta 

aukapósts frá Ákranesi, að (Hvanneyri) 

og snýr sömu leið til baka aftar. 

Áttundi fer frá Kúludalsá eftir komu 
„Skjölds“ í aðalpóstferð, til Akraness um 

(Fnnra- og Ytra-Hólm) og snýr aftur sömu 

leið að Kúludalsá. 

Níundi fer frá Deildartungu, eftir komu 

Þriðja aukapósts, um (Stóra-Kropp), Brús- 

holt, (Geirshlíð) og (Litla Kropp) að 

Norðtungu fyrir komu nefnds aukapósts, á 

bakaleið. 

7. Mýrasýslupóstarnir eru þrír: 
Fyrsti fer frá Borgarnesi, eftir komu aðal- 

pósta frá Reykjavík, um (Jarðlangsstaði),
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(Stangarholt), (Valbjarnarvelli) að (Gríms- 

stöðum) og þaðan beint til Borgarness. 

h. Annar fer frá Álftanesi um (Smiðjuhól) 

og (Þangárfoss) til Borgarness daginn áð- 

tr en póstar leggja af stað þaðan norður 

og vestur, og snýr aftur sömu leið til baka, 

en kemur við á (Hofsstöðum) og (Voga 

læk). 

c. Þriðji fer frá Brúarfossi eftir komu Stykk- 

ishólmspósts, um (Akra) að (Seljum). 

8. Stykkishólmspósturinn 
fer frá Borgarnesi, þegar „Skjöldur“ er kom- 

inn þangað í aðalpóstferð, um (Arnarstapa) 

Brúarfoss, Garða, Dalsmynni, Gröf og (Skjöld) 

til Stykkishólms; snýr aftur eftir 36 stunda 

viðstöðu þar sömu leið að Borgarnesi. 

9. Snæfellsnessýslupóstarnir ern sjö! 
a. Fyrsti fer frá Gröf, eftir að Stykkishólms- 

pósturinn er þangað kominn frá Borsar- 

nesi, um Stadastad, Búðir, Ólafsvík til 

Sands, og snýr þaðan aftur eftir eyktardvöl 

sömu leið að Gröf og sé kominn þangað 

nógu snemma til að ná í Stykkishólmspóst- 

inn á bakaleið. Póstur þessi skal standa 

við í Ólafsvík svo lengi, að hann fari eigi 

af stað þaðan á bakaleið fyrr en 16 stund- 

um eftir að hann kom þangað frá Gröf. 

b. Annar fer frá „Stykkishólmi, eftir komu 

aukapóstsins frá Stað, og fer um Grundar- 

fjörð, Brimilsvelli, Ólafsvík að Sandi; síð- 

an snýr hann aftur um Ólafsvík, Búðir 

Staðastað  (Hofsstaði) og (Skjöld) til 

Stykkishólms.  ÁAukapóstur þessi kemur 

við í (Fjarðarhorni) þegar hann fer um 

Grjót háls. 

ce. Þriðji fer frá Arnarstapa fyrir komu 

fyrsta ankapósts að Búðum, en eftir komnu 

hans snýr hann aftur sömu leið að Arnar- 

stapa. 

d. Fjórði fer frá Grundarfirði fyrir komu 

Stykkishólmspósts frá Borgarnesi til Stykk- 

ishólms; síðan snýr hann sömu leið til baka 

aftur og kemur við á (Fjarðarhorni), þeg- 

ar hann fer wm Grjótháls, og (Berserhja- 

hrauni) í báðum leiðum. 

e. Fimti fer frá Ólafsvík, eftir komu fyrsta 

aukapósts, að Brímilsvöllum og sömu leið 

til baka. . 
f. Sjötti fer frá Sandi, eftir komu fyrsta 

aukapósis að (Saæhóli) og sömn leið til 

baka. 

Sjöundi fer frá Gröf, eftir komu Stykkis- 

hólmspósts frá Borgarnesi, að Skógarnesi 

og snýr sömu leið til baka. 

32
 

10. Flateyjarpósturinn 

fer frá Stykkishólmi vm (Elliðaey), {Bjarn 

eyjar) til Flateyjar eftir komu aukapóstsins 

frá Borgarnesi, og snýr aftur sömu leið til 

Stykkishólms. 

Póstháturinn staðnæmist fyrir utan lending. 

una í (Elliðaey) og (Bjarneyjum) og bíður þar 

alt að fjórðungi stundar til þess að gefa ábú- 

endunum kost á að sækja póst sinn út í bátinn. 

il. Dalasýslupósirmir eru þrír: 

a, Fyrsti fer frá Stulkishólm um Dranga 

á Skógarströnd, (Bugðustaði), Harrastaði 

og Búðardal svo tímanlega, að hann 

nái að Stað áður en aðalpóstar leggja af 

stað þaðan; eftir komu þeirra snýr hann 

aftur sömu leið til Stykkishólms, og kemur 

við á (Dönustöðum) og Borðeyri í báðum 

leiðum. 

h. Annar fer frá Stórholti um Skarð, Hnúk, 

(Kjarlaksstaði), 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. 

ce, Þriðji fer frá Mjóabóli að Harrastöðum áð 

ur en fyrsti aukapóstur fer að Búðardal 

eftir komu sama þangað á bakaleið, snýr 

hann sömu leið til baka aftur. 

12. Barðastrandarsýslupóstarnir 

eru ellefu: 
a. Fyrsti fer frá Króksfjarðarnesi um Kleifar 

að Gröf í hverri aðalpóstferð, en þegar eftir 

að vestanpóstur er bangað kominn frá Síað, 

fer hann þaðan um Kleifar, Króksfjarðar- 
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nes, Bæ, Kinnarstaði, Brekku, Vattarnes, 

(Brekkuvelli), (Vestur- 

botn), Patreksfjörð og Sveinseyri að Bíldu- 

leið að 

Brjánslæk, Haga, 

dal, og snýr þaðan aftur sömu 

Króksfjarðarnesi. 

Annar fer frá Sveinseyri, þegar eftir að 

aukapóstur er þangað kominn frá 

(Fífustaði ) 

fyrsti 

Patreksfirði, 

og snýr jafnskjótt aftur að Sveinseyri. 

Þriðji fer Patreksfirði, eftir 

fyrsta aukapósts þangað frá Króksfjarðar- 

um að Selárdal, 

komu frá 

nesi, um Sauðlauksdal að Saurbæ á Rauða- 

sandi og snýr þegaraftur til Patreksfjarðar. 

Fjórði fer frá Flatey, eftir komu Flateyj- 

arpóstsins þangað frá Stykkishólmi, um 

(Suðureyjar) að Brjánslæk, og snýr þaðan 

aftur til Flateyjar. 

Fimti 

þriðja aukapósts 

Sauðlauksdal, eftir komu 

Breiðuvík að (Hval- 

látrum) og fer sömu leið til baka aftur. 

Sjötti eftir 

fyrsta aukapósts þangað, um (Fjörð) að 

fer frá 

    

„ um 

fer frá Vattarnesi, komu 

(Skálmarnesmála) og þaðan sömu leið til 

baka. 

Sjöundi fer frá Flatey, í 1—-4. og 14—15. 

póstferð, til (Hvallátra) eftir komu Flat- 

eyjarpóstsins frá Stykkishólmi og snýr sömu 

leið til baka. 

Áttundi fer frá Bæ, eftir komu fyrsta auka- 

pósts frá Króksfjarðarnesi, um (Reyk- 

hóla) að Stað á Reykjanesi og snýr svo aft- 

ur sömu leið að Bæ. 

Níundi fer 

aukapósts 

frá Haga, eftir komu fyrsta 

frá Króksfjarðarnesi, 

(#0ss) til Bíldudals og 

snýr sömu leið til baka aftur. 

þangað 

yfir Fossheiði um 

Tíundi fer frá Brekku að Arngerðareyri, 

eftir komu vestanpóstsins frá Ísafirði, fer 

(Gufudal), (Eyri), 

sömu leið til baka aftur. 

Ellefti fer frá Bíldudal til Rafnseyrar, þeg- 

ar eftir komu fyrsta aukapósts, og mætir 

um (Klett) og snýr 

þar, ef hægt er, pósti frá Ísafirði, og sé 

kominn til Bíldudals áður en fyrsti auka 

póstur snýr aftur þaðan 

13. Ísafjarðarsýslupóstarnir eru sautján: 

da. Fyrsti fer frá Arngerðareyri, einum eða 
  

tveim dögum eftir komu vestanpóstsins 

þangað að sunnan, um Melgraseyri og 

(Unaðsdal) að 

aftur, eftir komu 8. aukapósts, til Arngerð. 

Sandeyri og snýr þaðan 

areyrar 

Annar fer frá Ísafirði, eftir komu vestan- 

póstsins þangað, um Flateyri, Veðrará, Holt 

í Önundarfirði, (Gemlufall), Þingeyri að 

Rafnseyri, og fer svo sömu leið aftur til Ísa- 

jarðar. Póstur þessi skal, ef unt er, mæta 

aukapósti frá Bíldudal. 

Þriðji fer frá (Hvitanes) að 

(Eyri) í Skötufirði eftir komu aðalpósts frá 

Ísafirði. 

Fjórði fer 

(Núp) og 

Ögri um 

frá (Gemlufalli) um Mýrar, 

(Gerðhamra) að (Sæbóli), þeg- 

ar eftir komu Bíldudalspóstsins þangað frá 

Ísafirði og snýr aftur sömu leið. 

Fimti fer frá Ísafirði eftir komu vestan- 

pósts þangað, að Suðureyri í Súgandafirði 

og snýr þaðan aftur eftir eyktardvöl til 

Ísafjarðar. 

Sjötti fer frá Ísafirði, eftir komnu vestan 

póstsins þangað, um Hváfsdal út í Bolung- 

arvík, og snýr þaðan aftur eftir eyktardvöl 

sömu leið til Ísafjarðar. 

Sjöundi fer frá Ísafirði eftir komu vestan- 

(Arnardal), Tröð í 

Álftafirði Eyri í Neyðisfirði, að Kleifum, 

og fer síðan sömu leið aftur til Ísafjarðar. 

póstsins þangað. um 

Áttundi fer frá Ísafirði, þegar eftir komu 

vestanpóstsins þangað, sjóveg um Sandeyri 

og Stað í Grunnavík að Hesteyri og sömu 

leið aftur til Ísafjarðar. 

Níundi fer frá Hesteyri, daginn eftir komu 

póstsins þangað frá Ísafirði, í 1—-3. og 

13.— 15. póstferð, um (Steinólfsstaði) að 

Höfn á þar við 

hálft dægnr og fer síðan um Hlöðík til 

Hornströndum, stendur 

Hesteyrar aftur. 

Tíundi fer frá Þingeyri, eftir komu annars 

aukapósts þangað frá Ísafirði, um Hauka- 

dal að (Arnarnúpi) og snýr þaðan sömu 

leið til baka að Þingeyri.
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Ellefti fer frá Rafnseyri, eftir komu auka- 

pósts frá Bíldudal, að (ZLokinhömrum) og 

snýr aftur sömu leið að Rafnseyri. 

Tólfti fer frá Stað í Grunnavík, eftir kot    

áttunda aukapósts þangað „um Dynjanda, 

að (Furufirði) og snýr aftur sömu leið að 

Stað í veg fyrir póstinn frá Hesteyri. 

Prettándi fer frá Holt, eftir komu annars 

aukapósts, út í (Valþjófsdal) snýr til 

baka aftur að Holt. 

Fjórtándi fer fráHesteyri, eftir komu 

og 

átt 

unda aukapósts þangað, að Látrum í Aðal- 

vík og snýr sömu leið til baka aftur. 

Fimtåndi fer frå Bolungarvik um Hnífs- 

dal til Ísafjarðar daginn áður en aðalpóst- 

ur leggur af stað þaðan og fer sömu leið 

til baka. 

Sextándi frá Rafnseyri, eftir komu 

aukapósts frá Bíldudal, að 

fer sömu leið til baka. 

fer 

(Skógum) í 

Mosdal og 

{ eyrt, eftir komu átt fer frá Hes 

ts, um (Sléttu), Stað í Aðal 

  

Sautjándi 

  

unda aukapó 

vík að (Sæbóli) og sömn leið til baka. 

14. Strandasýslupóstarnir eru þrír: 

Fyrsti fer frá Ófeigsfirði um Árnes, Reykj- 

Bassastaði, 

kominn 

arfjörð, (Eyjar) (Svanshól), 

(Hrófberg)að Hólmavík 

þangað áður en aðalpóstur fer til Staðar. 

og sé 

Eftir komu aðalpósts frá Stað snýr hann 

sömu leið til baka. 

Annar fer frá Króksfjarðarnesi um (Vals- 

juból að Hóln- 

  

hamar), (Tröllatungu), Kir 

avíl: og sé þangað kominn áður en aðal- 

póstur leggur af stað til Staðar. Eftir komu 

aðalpósts frá Ísafirði snýr hann sömu leið 

til baka. 

Þrið“. ter frá Bassastöðum eftir komu 

fyrsta aukapósts frá Hólmavík um (Hellu), 

(Kleifar) að Kaldrananesi og sömu leið til 

baka. 

15. Húnavatnssýslupóstarnir eru ellefu: 

a. frá Staðarbakka, þegar ettir 

Stað, 

Fyrsti fer 

komu aðalpóstsins þangað frá um 

{ Ytri-Reyki), 

Fyrir komu aðalpósts 

(Stóraós) að  Hvamms- 

tanga. að norðan 

  

skal sami póstur fara frá Hvammstanga 

um (Ytri-Reyki), (Stóraós) að Staðan 

bakka. 

frá Lækjamóti, þegar eftir komu 

frá 

{ Vesturhónshóla) 

að 

Fyrir komnu aðalpósts 

ð að La 

innar fer 

Stað. um 

  

norðanpós þangað 

(Osa) 

  

{ Breiðabólss 

Hindisn á Vatnsnesi,     
norðan skal san 

  

  fara sömu le 'jamóta. 

  

postar 

ir komu að 

  

frá Sveinssl 

þangað að sunnan, að Ási 

  

og snýr þaðan aftur að Sveins 

stöðum. 

eftir komu Fjórði fer frá Blönduós, 

1, um (Reyki) og Auð    127 þóstsins að su 

  

komu 

  

að Guðlaug: 

  

aðalpóstsins að norðan skal sami póstur 

fara frá Auðkúla til Blönduóss. 

Fimti fer frá Kálfshamarsvík, fyrir komu 

aðalpóstsins á norðurleið, um (Hof), 

mldsstaði að Blöndu 

  

Skagaströnd og 

  

ir sömu leið til Kálfshamars 

þegar ef! 

  

ir komu 

að 

       
ÉN lø; 

a nOorOoOuUrter 

  

norðanpóstsins þan 

    

Berasstöðum og San aftur til baka 

nm ({ Bollastaði), ef Svartá er fær. 

Sjöundi fer frá Núpsdalstunau að Stað, svo 

tímanlega, að hann nái þar aðalpóstam og 
   

ír aftur sömu leið að Núpsdalstungu. 

    

Attnndi fer frá Holtastöðum mn 

skarð) að (Refsstöðum)}, eftir komnu aðal- 

alpósts á suðurle     

  

Höskulds- 

duóss fyrir komu aðalpósts 

Skagaströnd um 

     Sveinsstöð 
um fyrir komu aðalpósts þangað frá Akur 

eyri. 

Skagafjarðarsýslupóstarnir eru átta: 
íðimýri, eftir komu norð. 

Stað, um Mælfell 

Fyrsti fer frá 1 

anpóstsins þangað frá 
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að Goðdölum og sömu leið aftur að Víði- 

mýri. 

b. Annar fer frá Víðimýri, þegar eftir komu 

norðanpóstsins þangað frá Stað, um 

(Páfastaði), Reynistað, Sauðárkrók, Ás, e. 

Lón, (Ósland), Hofsós, Fell, Haganesvík 

og (Hraun) til Siglufjarðar og snýr aftur 

sömu leið eftir 24 stunda dvöl þar i 1.—5. 

og 13— 15. ferð, en eftir 12 stunda dvöl í d. 

612. ferð. 

ce. Priðji fer frá Sauðárkróki, eftir komu 

Siglufjarðarpóstsins frá Víðimýri, um 

(Veðramótg, Hvamm í Laxárdal, (Selnes)  e. 

að (Hrauni) og snýr aftur til Sauðárkróks. 

d. Fjórði fer frá Þómi, eftir komu Siglu- 

fjarðarpóstsins þangað frá Víðimýri, um 

Viðvík að Hólum, og snýr þaðan aftur að … 

Lóni. 

e. Fimti fer frá Sanðárkróki, evo tímanlega,  å- 

að hann sé kominn að Víðimýri áður en 

norðanpóstur fer suður um. Eftir komu. 

hans frá Akureyri snýr hann aftur sömu “ 

leið til Sauðarkróks og kemur við á Reyni 

stað og (Páfastöðum) í báðum leiðum. 

f. Sjötti fer frá Miklabæ í Blönduhlíð eftir 

komu aðalpósts á norðurleið, um Frosta- 

staði og (Hofsstaði) að Lóni og sömu leið 

  

til baka til Míklabæjar. c. 

g. Sjönndi fer frá Sauðárkróki til Vidimøjrar 

áður en pósturinn frá Stað fer norður 

um í 1.—-6., og 14.—15. ferð, og snýr sömu 

leið til baka aftur. 

h. Áttundi fer frá Sauðárkróki í 15. og 13. 

— 15. ferð, eftir komu fimta aukapósts 

frá Víðimýri, um Lón, Hóla til Hofsóss og 

snýr itl baka aftur um Lón til Sauðárkróks, 

17. Eyjafjarðarsýslupóstarnir eru fimm; 
a. Fyrsti fer frá Akureyri, eftir komu norð- 

anpóstsins þangað frá Stað, i 1.—7. og 12. 

—15. ferð, um Möðruvelli, (Stærra Ár- 

skóg), Hjalteyri, Dalvík,  Kníabekk, 

(Knappsstaði) og Haganesvík til Sigli  e. 

fjarðar og snýr aftur þaðan sömu leið til 

Akureyrar. Í 811. póstferð fer póstur 

þessi að eins að Möðruvöllum. 

hb. Annar fer frá Akureyri, eftir komu norð- 

     
ti, 

anpósts bangad frá Stað, um (Kropp), 

Grund og Saurbæ að (Jórunnarstöðum) 

og fer um (Munkaþverá) og Þverá aftur til 

Á kureyrar. 

Þriðji fer frá Álewreyri, eftir komu norð- 

anpóstsins þangað frá Stað, um Svalbarð 

og Garð að Grenivík og þaðan aftur um 

(Laufás) til Akureyrar. 

Fjórði fer frá Dalvík, eftir komnu Siglu- 

fjarðarpósts, um (Velli), (Syðra Hvarf), 

(Tjörn) og (Mela) og snýr aftur sömu 

leið að Dalvík. 

Fimti fer frá Möðrvöllu, eftir komu 

fyrsta ankapósts frá Akureyr, um (Þúfna- 

vel} að (Myrká) og fer í bakaleið um 

(Bægisá) aftur til Möðruvalla. 

18. Þingeyjarsýslupóstarnir eru níu. 
Fyrsti fer frá Ljósavatni, eftir komu Seyð- 

isfjarðarpóstsins þangað frá Akureyri, 

fram Bárðardal austan fljóts, að Lundar- 

brekku og þaðan út dalinn aftur að vestan 

að Ljósavatni. 

Annar fer frá Grenjaðarstað, eftir komu 

aðalpóstsins frá Akureyri, um (Halldórs- 

staði), (Þverá) og (Ljótsstaði) að Skúta 

stöðum og baðan aftur að Grenjaðarstað. 

Þriðji fer frá Húsavík, um (Laramýri), 

að Grenjaðarstað, fyrir komu Seyðisfjarð- 

arpósts þangað á austurleið. Eftir komu 

kans frá Akureyri fer hann um (Gard), 

„{Laramýri), Húsavík og (Héðinshöfða) að 

Víkingavatni, og snýr aftur sömu leið að 

Grenjaðarstað og skal hann ná Seyðisfjarð- 

arpóstinum á leið til Akureyrar, og fer því 

næst aftur til Húsavíkur. 

Fjórði fer frá Vopnafirði, um (Hvamms- 

gerði), Höfn í Bakkafirði, Þórshöfn, Sval- 

bard og Skinnastað til Víkingavalns og 

mætir þar Grenjaðarstaðapósti. Póstur- 

inn snýr aftur sömu leið til Vopna- 

fjarðar. 

Fimti fer frá Raufarhöfn um (Grjótnes), 

Kópasker, (Pvesthóla), ( Ærlækjarsel) að 

Víkingavatni, svo tímanlega að hann verði 

þangað kominn fyrir komu aukapóstsins 

frá Grenjaðarstað og Vopnafirði, og snýr
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aftur til Raufarhafnar, þegar eftir komnu 

umgetinna aukapósta að Víkingavatni. 

Sjötti fer frá Garði, eftir komu Greni- 

víkurpósts frá Akureyri, að Breitingsstöð- 

um, og snýr þaðan aftur að Hálsi í 

Fnjóskadal. 

Sjöundi fer frá Ljósavatni, eftir komu 

Seyðisfjarðarpóstsins þangað frá Akur- 

eyri, að Póroddsstað í Kinn og snýr það- 

an aftur sömu leið til baka. 

Áttundi fer frá Hálsi, eftir komu aðal- 

þósísins þangað frá Akureyri, að (Illuga- 

stöðum) og sömu leið til baka aftur. 

Níundi fer frá Þórshöfn, eftir komu fjórða 

aukapósts þangað frá Víkingavatni, um 

(Sauðanes), (Heiði) að Læknisstöðum og 

snýr sömu leið til haka. Í 7—-11. ferð fer 
pósturinn alla leið að (Skálum). 

3 

19. Múlasýslupósarnir eru átta: 

Fyrsti fer milli Seyðisfjarðar og Vopna- 

fjarðar. Hann fer frá Seyðisfirði svo 

tímanlega, að hann nái Fskifjarðarpósti 

á Egilsstöðum á  austurleið. Þaðan fer 
hann um Egilsstaði, (Fiða), Hjaltastað, 

Kirkjubæ í Hróarstungu, Sleðbrjói, (Porfa- 

staði), og (Vindfell) á Vopnafjörð og 

snýr aftur þaðan eftir 

sömu leið á Seyðisfjörð. 

Ánnar fer frá Seyðisfirði, eftir komu aðal- 
póstsins þangað frá Akureyri, um Stakka- 

hlíð, (Nes) og (Dalland) að Bakkagerði 

í Borgarfirði og sömu leið aftur til Seyð- 
ísfjarðar. 

Pridji frá Hjaltastað, eftir komu 
Vopnafjarðarpósts þangað frá Seyðisfirði, 
um (Kóreksstaði) og (Njarðvík) til Borg- 
arfjarðar og snýr aftur sömu leið. 

Fjórði fer frá Egilsstöðum, þegar eftir 
komu aðalpóstanna á austurleið, um (Vaila- 
nes), (Hallormsstað) að Valþjófsstað og 
þaðan aftur vestan Lagarfljóts um (Ás) í 
Fellum, að Egilsstöðum. 

Fimti fer frá Skjöldólfsstöðum, þegar eftir 
komu aðalpóstsins þangað frá Akureyri, 
að Firíksstöðum á Jökuldal og heldur sömu 
leið aftur að Skjöldólfsstöðum. 

sólarhringsdvöl 

Íer 

f. 

h. 

A. 

a. 

sjötti fer frá Djúpavogi, þegar eftir komu 

aðalpóstsins þangað frá Hólum, í 1—4. og 

1315. ferð, um (Berunes), Breiðdalsvík, 

Stöðvarfjörð, Fáskrúðsfjörð, (Hafranes), 

Reyðarfjörð og (Hólma) að Hskifirði, og 

sömu leið aftur til Djúpavogs. Í 5—-12. 

ferð gengur póstur þessi að eins til Fá- 

skrúðsfjarðar, og þó því að eins, að eigi ná- 

ist í skipsferð. 

Sjöundi fer frá Æskifirði, þegar eftir komu 

sjötta aukapósts þangað frá Djúpavogi, í 

l—4. og 18.—15. ferð, um Norðfjörð, 

Mjóafjörð og (Fjörð) til Seyðisfjarðar og 

snýr þaðan aftur sömu leið á Eskifjörð. 

Áttundi fer frá Eskifirði til Karlsskála 

ettir komu aðalpósts í hverri ferð og sömu 

leið til baka. 

a i A A á 

20. Skaftafellssýslupóstarnir eru sex: 
Fyrsti fer frá Herjólfsstöðum, þegar eftir 
komu aðalpóstsins þangað frá Garðsouka, 

um Rofabæ að (Kfri-Fljótum). 

Ánnar fer frá Kirkjubæjarklaustri, eftir 
komu aðalpóstsins þangað frá Garðsauka, 
að (Holta). 

„ Þriðji fer frá Rofabæ að Herjólfsstöðum, 
fyrir komu aðalpósts þangað á vesturleið, 
þegar Kúðafljót er fært. 

Fjórði fer frá Vík að Garðsauka 8. júní, 
29. júní og 7. ágúst, og kemur við í Péturs- 
ey, Skarðshlíð, Holti, Seljalandi og Osa 

bæ í báðum leiðum. 

Fimti fer frá Kirkjubæjarklaustri, efiir 
komu aðalpósts frá Garðsauka, að Þykkt a 
bæ. 

Sjötti fer frá Flögu, um (Hemru) að Borg- 
arfelli, eftir komu aðalpósts frá Garðsauka. 

21. Rangárvallasýslupóstarnir eru sjö: 
Fyrsti fer frá Þjórsárbrú, þegar eftir komu 
aðalpóstsins þangað frá Reykjavík, mn 
Marteinstungu og (Holtsmála) að Fells. 
mála á Landi og snýr þaðan aftur að Þjórs- 
árbrú. 

Ánnar fer sömuleiðis frá Þjórsárbrú, jafn - 
snemma hinum fyrnefnda, um (Háf) í 

1919 

164



1919 

164 

248 

Háfshverfi að Nýjabæ í Þykkvabæ og sný 

aftur sömu leið að Þjórsárbrú. 

Þriðji fer frá Garðsauka, þegar eftir komi 

Reykjavík, un 

í Fljótshlíð og það- 

an aftur sömu leið að Garðsauka. 

frá 

  

(Stórólfshvol ) ) að. Pve rå 

Fjórði fer frá Garðsauka að Kálfsstöðum 

jum daginn eftir komu 

urleið, 

í Landey aðalpósts- 

  

ms á aust og snýr þegar aftur að 

Garðsauka. 

Fimti fer frá GVgissíðu um (Odda), (Kirkju- 
rr 

bæ), (Reyðarvain) að daginn (Keldum ) 

eftir komu aðalpósta og fer aftur um 

(Stórahof) að (Ægissíðu. 

  

fer frá ljalandi, eftir komu aðal- 

Garðsauka, um (Stóra-Dal) að 

  

indarholti) og sömu leið til baka. 

Sjöundi fer frá Marteinstungu að (Haga) 

eftir komu fyrsta aukapósts þangað og snýr 

sömu leið til baka. 

22. Árnessýslupóstarnir eru ellefu: 
Fyrsti fer frá Selfossi, þegar eftir komu 

  

aðalpóstsins þangað frá Reykjavík, í 1. 

  

og 12.—1 15.póstforð, um (Alviðru), {Torfa- 

staði) og Vi að Þingvöllum, og 

snýr þaðan aftur að Selfoss. I 8—11. 

ferð fer póstur þessi að eins ad Villinga- 

vatna. 

Annar fer frá Hraungerði, sem fyrst eftir 

frá Reyk komu 

  

aðalpóstsins javík, um Ölf- 

og Sogsbrú, Klausturhóla, (Stóru- 

Brekku og 

þaðan aftur sömu leið að Hraungerði. 

usárbrú 

borg), Mosfell og Torfastaði að 

  

Þriðji fer sömule frá Hraungerði, sem 

fyrst eftir komu aðalpóstsins frá Reykja- 

  

Atvinnu- og samgðngunmáladeild stjórnarráðsins, 28. 
ts þm =“ 3 „ 

(Ólafsvelli) á Skeiðum 

þaðan aftur að Hraun- 

vík, um og Reyki 

að Stóra-Núpi og 

gerði. 

Hjórði fer frá Reykjum, eftir komu 

Hraungerðispóstsins þangað, um Birtinga- 

holt að Hruna og heldur sömu leið til baka 

aftur. 

Fimti fer frá Hraungerði, sem fyrst eftir 

komu  aðalpóstsins frá 

(Hróarsholt ) 

an aftur um (Villingaholt) 

Mosfelli, 

aukapósts, að Lan sgardalshólum og snýr aft- 

Reykjavík, um 

snýr það- 

að Hraungerði. 

að Brandshúsum og 

jotti fer frá eftir komu 

  

annars 

tr sömu leið. 

fer 

annars aukapósts 

Sjöundi frá Torfastöðum, eftir komu 

þangað, að (Króki), og 

snýr þegar aftur að Torfastöðum. 

Áttundi fer frá Eyrarbakka, í 1—. og 

13.—15. póstferð, svo tímanlega, að hann 

sé kominn að Selfossi áður en aðalpóstur 

á stað þaðan austur. 

  

Frá Selfossi 

(Kaldað- 

Þaðan fer hann um 

snýr hann aftur um (Sandvík) og 

  

arnes) til Eyrarbakka. 

(Stóra-Hraun) til Stokkseyrar. 

  

Níundi fer frá Eyrarbakka um Stokkseyri 

til Selfoss svo tímanlega, að hann nái þar 

og 13.— 15. 

komu hans snýr hann aftur 

aðalpósti á bakaleið, í 1—-7. 

póstferð, eftir 

Wi Eyrarbakka og Stokkseyrar. 

Tíundi fer frá K otströnd sama dag og Kjós- 

„rata ir fara frá Reykjavík, um 

(Vorsabæ), Hjalla, Þorlákshöfn til Stakka- 

víkur og snýr sömu leið til baka. 

Ellefti 

annars 

fer frá Klausturhólum, eftir komu 

frá H 

(Kiðjabergi) og snýr svo til baka, en kemur 

ikapósts raungerði, að 

við í (Heyvík) í annari hvorri leiðinni. 

okt. 1919. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1919. 

Opið brjef um að Alþingi, sem nú er, sje rofið, undirskrifað af konungi 1. 
okt. 1919 (A nr. 16, bls. 33). 

Opið brjef um nýjar óhlutbundnar kosningar til Alþingis, undirskrifað af 
konungi 1. okt. 1919 (A nr. 17, bls. 34). 

Lög um greiðslu af tíkisfje til konungs og konungsættar, undirskrifuð af 

konungi 1. okt. 1919 (A nr. 18, bls. 35). 
Lög um breyting á 1. gr. laga nr. 36, 30. júlí 1909, um laun Háskólakenn- 

ara, undirskrifuð af konungi 1. okt. 1919 (A nr. 19, bls. 36). 

Lög um breytingu á lögum fyrir Ísland, nr. 17, frá 8. júlí 1902, um tilhög- 

un á löggæslu við fiskveiðar fyrir utan landhelgi í hafinu umhverfis Færeyjar og Ís- 

land, undirskrifuð af konungi 1. okt. 1919 (A nr. 20, bls. 37). 

Lög um ríkisborgararjett, hversu menn fá hann og missa, undirskrifuð af 

konungi 6. okt. 1919 (A nr. 21, bls. 38—40). 
Lög um hæstarjett, undirskrifuð af konungi 6. október 1919 (A nr. 22, bls. 

41— 53). 
Bráðabirgðalög um heimild handa ríkisstjórninni til að banna flutning til 

landsins á varningi, sem stjórnin telur stafa sýkingarhættu af, undirskrifuð af kon- 

ungi 5. nóv. 1919 (A nr. 23, bls. 53 - 54). 
Fjárlög fyrir árin 1920 og 1921, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 

(A nr. 24, bls. 5$— 110). 

Lög um samþykt á landsreikningnum 1916 og 1917, undirskrifuð af kon- 

ungi 28. nóv. 1919 (A nr. 25, bls. 1li-—-113). 

Fjáraukalög fyrir árin 1916 og 1917, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 

1919 (A nr. 26, bls. 114—119). 

Fjáraukalög fyri árin 1918 og 1919, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 

1919 (A nr. 26, bls. 120 — 124). 
Lög um aðflutningsgjald af kolum, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 

(A nr. 27, bis. 125). 

Lög um breyting á í. gr. laga um vitagjald frá 11. júlí 1911, undirskrifuð 

af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 29, bls. 126— 127). 
Lög um breyting á lögum nr. 22, 14. desbr. 1877 um húsaskatt, undirskrif- 

uð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 30, bls. 127). 

Lög um gjald af innlendri vindlagerð og tilbúningi á konfekt og brjóstsykri, 

undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 31, bls. 128—129). 

Lög um breyting å 55. gr. laga nr. 16, 11. júlí (911 um aukatekjur lands- 

sjóðs, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 32, bls 130). 

Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja. 

11. dag febrúarmán. 1990 
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Lög um hækkun á vörutolli, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (Á nr. 

33, bls. 131). 
Lög um framlenging á gildi laga nr. 30, 22. okt. 1912, laga nr. 44, 2. nóv. 

1914, laga nr. 45 s. d. og laga nr. 3, ó. júní 1918, undirskrifuð af konungi 28. 

nóv. 1919 (A nr. 34, bls. 132) 
Lög um bráðabirgðainnflutningsgjald af síldartunnum og efni í þær, undir- 

skrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 35, bls. 133). 
Lög um þingfararkaup alþingismanna, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 

1919 (A nr. 36, bls. 134— 135). 
Lög um breyting á lögum nr. 1, 2. jan. 1917, undirskrifuð af konungi 28. 

nóv. 1919 (A nr, 37, bls. 135). 
Lög um samþyktir um akfæra sýslu- og hreppavegi, undirskrifuð af kon- 

ungi 28. nóv. 1919 (A nr. 38, bls. 136— 137). 
Lög um breyting á hafnarlögum fyrir Vestmannaeyjar nr. 60, frá 10. nóvem- 

ber 1913, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (Á nr. 39, bls. 138). 

Lög um forkaupsrjett á jörðum, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 

(A nr. 40, bls. 139—-140). 
Lög um landamerki o. fl., undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 

41, bls. 141— 146. 
Lög um samþyktir um stofnun eftirlits. og fóðurbirgðafjelaga, undirskrifuð 

af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 42, bls. 147—148) 
Lög um ákvörðun verslunarlóðarinnar í Hafnarfjarðarkaupstað, undirskrif- 

uð af konungi 28. nóv. 1919 (Á nr. 43, bls. 149). 
Lög um sölu á þjóðjörðinni Ögri og Sellóni í Stykkishólmshreppi, undirskrif- 

uð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 44, bls. 150). 

Løg um viðauka við lög nr. 24, 12. september 1917, wm húsaleigu í Reykja- 

vík, undi:skrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 45, bls. 151). 

Lög um löggilding verslunarstaðar við Syðstabæ í Hrísey, undirskrifuð af 

konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 46, bls. 152). 
Lög um breyting á lögum nr. 22, 5. nóvember 1915, um fasteignamat, und- 

irskrifuð af konungi 28. nóvember 1919 (A nr. 47, bls. 153— 154). 
Lög um löggiltar reglugerðir sýskinefnda um eyðing refa o. fl, undirskrif- 

uð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 48, bls. 154— 155). 

Lög um löggilding verslunarstaðar við Gunnlaugsvík, undirskrifuð af kon- 

ungi 28. nóv. 1919 (A nr. 49, bls. 156). 
Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905, undirskrifuð af 

konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 50, bls. 157— 158). 

Lög um takmörk verslunarlóðarinnar á Sauðárkróki, undirskrifuð af kon- 

ungi 28. nóv. 1919 (Á nr. 51, bls. 158). 

Lög um viðauka við og breytingar á lögum nr. 83, 14, nóv. 1917, undir- 

skrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 52, bls. 159). 
Lög um breyting á lögum nr. öd, 3. nóv, (915, um stofnun Brunabótafjelags 

Íslands, undirskrifuð af konungi, 28. nóv. 1919 (A nr. 58, bls. 160—162. 
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Lög um löggilding verslunarstaðar á Mýramel, undirskrifuð af konungi 28. 

nóv. 1919 (A nr. 54, bls. 162—163). 

Lög um breyting á lögum um stofnun Landsbanka 18. sept. 1885, m. m. 

undirskrifuð af konungi 28. nóv 1919 (A nr. 55, bls. 163— 165). 

Lög um skoðun á síld, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 56, 
bls. 166—-168). 

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. 1905 

undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr 57, bls. 169—170). 

Lög um breytingar á lögum nr 30, 22. nóv. 1918, um bæjarstjórn á Siglu- 

firði, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 58, bls. 170— 178). 

Lög um breyting á lögum nr. 69, 10. nóv. 1918, um friðun fugla og eggja, 

undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 59. bls. 179. 

Lög um hafnargerð í Ólafsvík, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A 
nr. 60, bls. 180 --183) 

Lög um bæjarstjórn á Seyðisfirði, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 
(A nr. 61, bls. 184-—-191). 

Lög um brúargerðir, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 69, 

bls. 192— 195). 
Lög um eignarrjett og afnotarjett fasteigna, undirskrifuð af konungi 28. 

nóv. 1919 (A nr. 63, bls. 196—-198). 

Lög um breyting á póstlögum nr. 43, 16. nóv. 1907, uuðirskrifuð af kon- 

ungi 28. nóv. 1919 (A nr. 64, bls. 199— 202). 

Lög um stækkun verslunarlóðarinnar á Nesi í Norðfirði, undirskrifuð af kon- 

ungi 28. nóv. 1919 A nr. 65, bls. 203). 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka í sínar hendur alla sölu á 

hrossum til útlanda, svo og útflutning þeirra, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 
(A nr. 66, bls. 204). 

Lög um breytingu á lögum nr. 1, 3. janúar 1890, um lögreglusamþyktir fyr- 

ir kaupstaðína, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 67, bls. 205). 

Lög um breyting á löggjöfinni um skrásetning skipa, undirskrifuð af kon- 

ungi 28. nóv. 1919 (A nr. 68, bls. 206). 
Lög um breytingar á siglingalögum frá 30. nóv. 1914, undirskrifuð af kon- 

ungi 28. nóv. 1919 (A nr. 69, bls. 207—-208). 

Lög um skrásetning skipa, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 
10, bls. 208—217). 

Lög um laun embættismanna, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A 
nr. 71, bls. 217—-226). 

Lög um stofnun lifeyrissjóðs fyrir embættismenn og um skyldur þeirra til að 

kaupa sjer geymdan lífeyri, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 72, 
bls. 227—228). 

Lög um ekkjutrygging embættismanna, undirskrifuð af konungi 28. nóv 1919 

(A nr. %3, bls, 229—230). 
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Lög um húsagerð ríkisins, undirskrifuð af konungi 28 nóv. 1919 (Á nr. 

14, bls 231). 
Lög um skipun barnakennara og laun þeirra, undirskrifuð af konungi 28. 

nóv. 1919 (A nr. 75, bls. 232— 239). 

Lög um breyting á yfirsetukvennalögum nr. 14. 22 okt. 1912, undirskrifuð 

af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 76, bls. 236—237). 

Lög um sjerstakt læknishjerað í Hólshreppi í Norður-lsafjarðarsýslu, undir- 

skrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. “7, bls. 237). 

Løg um landhelgisvörn, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 

78, ble. 238). 

Lög um heimild til löggildingar á fulltrúum bæjarfógeta til þess að gegna 

eiginlegum dómarastörfum 0. fl., undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 

19, bls. 239). 
Lög um breyting á lögum nr. 39, 11. júlí 1911, um sjúkrasamlög, undir- 

skrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 80. bls 240). 

Lög um sjúkrasamlög, undirskrifuð af konungi 28. nóv. 1919 (A nr. 81, 

bls. 241—2492). 

Opið brjef, er stefnir saman Alþingi til aukafundar 5. febrúar 1920, undir- 

skrifað af konungi 1. des. 1919 (A nr. 82, bls. 243). 

Konungsbrjef um setning Alþingis, undirskrifað 1. des. 1919 (A nr. 83, 

bls. 244. 

Bráðabirgðalög um ráðstafanir á gullforða Íslandsbanka og um heimild fyr- 

ir ríkisstjórnina til að banna útflutning á gull, undirskrífuð af konungi 13. des. 

1919 (A nr. 84, bls. 245— 246). 

Samningur um póstsambandið milli Íslands og Danmerkur (A nr. 85. 

bls. 24: —25ð). 

Brjef Stjórnarráðsins til sýslumannsins í Árnessýslu. um endurgreiðslu sveit- 

arstyrks. 

Hreppsnefnd Villingaholtshrepps hefir skotið til stjórnarráðsins úrskurði yðar, herra 

sýslumaður, dags. 15. júlí þ. á., sem ákveður að Villingaholtshreppur skuli endurgreiðu Reykja 

víkurbæ kr. 80,00 af styrk veittum Guðrúnu nokkurri Jónsdóttur veturinn 1917—'18, nema 

hreppurinn sanni það, að æfiferilsskýrsla tjeðrar Guðrúnar hafi verið tekin síðar en 24. des. 

1917, færist greiðslan þá niður í kr. 46,67. 

Fyrnefndan vetur þá Guðrún þessi, þá búsett á Grettisgötu 70 í Reykjavík 120 kr. 

styrk af fátækrasjóði bæjarins, fyrst 50 kr. 24. desember 1917, en síðar í janúir og mars 35 

kr. í hvort skifti. Með brjefi dags. 29. des. s. á. krafðist borgarstjóri sveitfestisviðurkenning- 

ar á þurfalingnum í Villingaholtshreppi og endurgreiðslu hins þegar veitta styrks. Með 

brjefi oddvita dags. 20. febrúar f. á. er viðurkend aveitfestin en oddvitinn færist þá undan 

endurgreiðslunni vegna þess, að þurfalingurinn mundi ekki hafa beiðst styrksins, ef hún hefði 

vitað að hann mundi verða talinn sveitarstyrkur, heldur leitað til uppkominna barna sinna. 

Með brjefum dags. 17. apríl og 7. október 1918 ítrekar borgarstjóri kröfuna um endurgreiðslu



á hinum fyrst veitta styrk sem og um endurgreiðslu hins síðar veitta styrks. En þessum 

brjefum svarar oddvitinn ekki, og borgarstjóri beiðist loks úrskurðar sýslumannsins í Árnes- 

sýslu, með brjefi dags 31. des. 1918, um kröfuna. En þá, með brjefi dags. 16. febr. þ. á. 

heldur oddvitinn því fram, að æfiferilsskýrsla konunnar hafi verið ólöglega tekin, en við nán- 

ari athugun kemur það í ljós að oddvitinn hafði tekið annað málsskjal fyrir æfiferilsskýrslu en 

hana vantaði nú í málsskjölin og verður það til þess, að oddviti neitar alveg að endurgreiða 

nokkuð af styrknum og í áfrýjunarskjalinu byggir oddvitinn synjun á endurgreiðslu einvörðungu 

á því að æfiferilsskýrslu vanti og hún muni aldrei hafa verið tekin. 

Af málsskjölunum er það ljóst, að brjef borgarstjóra dags 29. des. og skjali með því 

brjefi pviðvíkjandi sveitfestiq þurfalingsins hafa misfarist annaðbvort bjá oddvita Viliingaholts- 

hrepps eða á skrifstofn Árnessýslu. Bæði þessi skjöl sendi sýslumaður Árnessýslu til oddvita 

Villingaholtshrepps með brjefi dags 20. janúar. Borgarstjóri hefir staðhæit að hann hafi sent 

æfiferilsskýrsluna með brjefinu 29. des. 1917 og um anað skjal yviðvíkjandi sveitfestinni( sem 

sýslumaður nefnir í brjefi sínu 20. jan. 1918 er ekki um að ræða. 

Þegar nú þess er gætt, að oddvitinn viðurkennir sveitfesti þurfalingsins þegar í fyrsta 

brjefi sínu og getur þess ekki þá, að æfiferilsskýrslan hafi ekki fylgt eða að hún hafi ekki 

verið tekin á rjettum tíma, geta hin síðar framkomnu mótmæli hans í þessu efni ekki orðið 

tekin til greina. Þar sem krafa Reykjavíkurbæjar er og að öðru leyti lögleg á hún að takast 

til greina að öllu leyti, og úrskurðast því, að Villingaholtshreppur skal skyldur að endurgreiða 

fátækrasjóði Reykjavíkur */, af styrk þeim, er tjeðri Guðrúnu Jónsdóttur var veittur veturinn 

1917—"'18, með 80 krónum. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og til frekari birtingar fyr- 

ir hreppsnefnd Villingaholtshrepps, og ber yður að sjá um að hin úrskurðaða upphæð verði 

greidd án tafar. 

Brjef stjórnarráðsins til landsímastjóra um símagjöld innanlands. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra landsímastjóri, hefir stjórnarráðið ákveðið san:kvæmt 

8. gr. laga nr. 12, 20. október 1905, að símagjö'd innanlands skuli hækkuð frá 1. janúar 1920 

eins og hjer greinir: 

1. Fyrir almenn símskeyti innanlands greiðist 1 kr. stofngjald af hverju símskeyti, 

auk 10 aura fyrir hvert orð. 

2. Fyrir hraðskeyti þrefalt ofangreint símskeytagjald. 

3. Gyrir innanbæjarsímskeyti 50 aura stofngjald af hverju símskeyti, auk 5 aura fyr- 

ir hvert orð. 

fyrir hvert póstávísanaskeyti 3 kr. fyrir hvert skeyti. 

Fyrir margar nafnkveðjur (Tm, 50 aur. fyrir hverja). om
 

s 

5.  Talsímagjöld. 

25 aura gjaldið hækkar upp í 35 aura. 

50 — — — 75 
5 — — — — „125 — 

100 — — — — 175 — 
150 — — — — „250 — 
15 — — — — - 300 — 
25 — — — 400 — 

1919 

165. 
2. des, 

166 
27. des.
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166 7. Gjaldið fyrir skrásetningu á símnefnum hækkar upp í 20 kr. á ári. 

27. des. 8. Gjaldskrá fyrir talsímanotendur breytist eins og hjer greinir: 

A. Reykjavík. 

Uppsetningargjald fyrir hvert talfæri 30 kr. 

—— —  aukabjållu 10 — 

—— —  tappatengil 20 — 

Uppsetningargjald fyrir miðstöðvarborð og önnur áhöld, sem ekki eru nefnd hjer að 

framan, verður ákveðið í hvert skifti. 

  

Áriegt afnotagjald fyrir eitt samband með 1 talfæti ..........0....... . 64 kr, 
— — a — — 2 talfærum í sama húsi... 100 — 
— — — hvert talfæri fram yfir 2 í sama húsi ......... 30 — 
— —- —- eitt samband með tveim talfærum í tveim húsum 110 — 
— — — aukatalfæri með lykli .......00.0.0..0.0.0 0000... senere 30 — 
— — — vanalega aukabjöllu . 6 — 
— mn — stóra aukabjöllu FERRARI 12 — 
— — —  auka-heyrnartdl ...........0. 0 keevnererere 6 — 
— — — tappatengil ............ le 12 — 

Ofannefnd afnotagjöld gilda þó að eins, ef sami maður eða sama firma hefir öll 

áhöldin og hækka gjöldin um 400/, hjá allskonar verslunarfyrirtækjum og hjá þeim mönnum 
öðrum, sem nota símann sjerstaklega mikið. 

Flutningsgjald milli húsa fyrir hvert talfæri ............ . 2... 00 20. kr. 

-— innanhúss milli herbergja 20. 20... 10 — 

-- — í sama herbergi ............ 2... Bo versennes 5 — 

— — fyrir aukabjöllu ...... re er 5 — 

Flutniugsgjald fyrir miðstöðvarborð og önnur áhöld, sem ekki eru nefnd hjer að 

framan, verður ákveðið í hvert skifti. 

Gjaldskrá þessi gildir að eins fyrir talsíma sem lagðir eru alt að 1 km. frá miðstöð- 
inni. Fyrir sambönd yfir 1 km. frá miðstöðinni verður gjaldið ákveðið í hvert skifti. 

B. Aðrar stöðvar landsímans. 

Árlegt afnotagjald fyrir eitt samband með 1 talfæri ..... ....0.0000...0.. 52. kr. 

sama húsi ... 88 — 

=— — — — — — 2 talfærum tveim húsum 100 = 

Áð öðru leyti gilda sömu gjöld og sömu reglur og í Reykjavík, 

— — A — — 2 talfærum í 
, 
í
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir ) Fræðslusjóð Ögurhrepps( útgefið á venju- 
legan hátt ad mandatum af dóms- og kirkumálaráðherra 21. október 1919. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagssrá 
fyrir Fræðslusjóð Ogurhrepps. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður til minningar um Jón Einarsson, bónda á Garðsstöðum í Ögur 
hreppi, Sigríði Jónssdóttur konu hans og syni þeirra Einar og Kjartan. 

2. gr 

Stofnfje sjóðsins er 2500 — tvö þúsund og fimm hundruð — krónur í bankavaxta 5 

brjefum með vaxtamiðum frá 1. janúar 1918. 

3. gr. 

Undir yfirumsjón sýslunefndar Norður-Ísafjarðarsýslu hefir hreppsnefnd Ögurhrepps á 
hendi stjórn sjóðsins, sjer um geymslu verðbrjefa hans og annara eigna, gætir þess að sjóður- 
inn sje jafnan áreiðanlega tryggður og ákvarðanir skipulagsskrár þessarar uppfyltar. Eignir 
sjóðsins skulu jafnan ávaxtast með því að kaupa bankavaxtabrjef Landsbankans, innlánsskír- 
teini og sparisjóðsinnstæðu í Landsbankanum eða útbúum hans og með skuldabrjefum með 1. 
veðrjetti í jarðeignum, sjerstaklega í Ögurhreppi, og skal aldrei lánað meira en svo út á jarð. 
eign, að jarðarafgjaldið, samkvæmt verðlagsskrá, sje 7'/, af upphæð lánsins. Hreppsnefnd 
Ögurhrepps veitir námsstyrki og semur reikninga sjóðsins, en reikningarnir skulu endurskoðaðir 
og úrskurðaðir af sýslunefnd. 

d. gr 

Höfuðstóll sjóðsins skal standa óskertur og vextir leggjast við hann þangað til á 
hálfraraldar afmæli Einars sál. — árið 1929 — þá skal veita 500 — fimm hundruð — króna 
styrk einum efnilegum pilti til búnaðarnáms. Síðan skal sjóðurinn ávaxtast áfam, þar til á 
aldarafmæli Jón sál. — árið 1949 —; skal þá veita einum efnilegum manni 1000 — eitt þús- 
und — króna styrk til búnaðarmáms erlendis; og á aldarafmæli Sigríðar sál. — árið 1952 — 
skal veita efnilogri húsmóður eða stúlku 500 — fimm hundruð — króna styrk til náms á 
innlendum húsmæðraskóla, sjerstaklega á skóla Benedictsensmæðgna. 

Eftir þann tíma má veita námsstyrki aunað hvert ár af vöstum sjóðsins, en þá al- 
drei hærra en svo, að !/, af vöxtunum leggist við höfuðstólinn, þangað til á aldarafmæli Kjartans 
sál. — 1992 —, þá skal veita 1000 — eitt þúsund — króna styrk efnilegum manni til 
náms á land og hallamælingum. 

Frá árinu 2000 má verja *// af vöxtunum til námstyrks, en minst 1/, leggjast við 
höfuðstólinn. 

1919 

167 

#0. april
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5. gr. 

Styrk úr sjóðnum skal aðeins veita til landbúnaðarnáms innanlands og utáð ög tij 

náms á húsmæðraskólanum 

Skilyrði fyrir styrkveitingu er að styrkþegi sje búsettur í Ögurhreppi, sje efnalítill, 

hafi hæfilega undirbúningsmentun og sje að áliti hreppsnefndar verðugur þess að fá styrkinn. 

Styrkveiting til náms innanlands útilokar engan frá styrk til náms erlendis, ef styrkveitanda 

þykir ástæða til og fje er fyrir hendi. 

6. gr. 

Skipulagsská þessari má ekki breyta fyr en sjóðsupphæðin er orðin 25000 — tuttugu 

og fimm þúsund — krónur, en þá má hreppsnefndin í Ögurhreppi fá breytingar á henni, ef 

sýslunefnd Norður-Ísafjarðarsýslu samþykkir breytingarnar, en þá skulu allar fjárveitingar úr 

sjóðnum jafnan ganga til eflingar fræðslu og landbúnaði í Ögurhreppi. 

7. gr. 

Sjóðurinn má ekki taka við gjöfum nema frá afkomendum gefenda. 

8. gr. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari. 

Ísafiiði 30. apríl 1918. 
Jón A. Jónsson, Karítas Jónsdóttir. Kristján Jónsson 

bankaútbússtjóri 

Olafur Jónsson, Kristín Jónsdóttir. 
bóndi, Elliðaey. 

Sampukt 
um kynbætur hesta i Eyjatjardarsyslu. 

1. gr. 

Í hreppi hverjum skal hreppsstjórinn annast um, að kosnir sjeu á vorhreppaskilum 

ár hvert þrír menn í kynbótanefnd. Hefir hún á hendi alla umsjón með kynbótum hesta 

eftir því sem samþykt þessi ákveður. 

2. oa
 r. 

Kosningarrjett til kynbótanefndar hafa allir hinir sömu og til hreppsnefndar, en' 

kjörgengir eru allir karlmenu 25 ára í sjálfstæðri stöðu. Þá sem eru öðrum háðir má og kjósa, 

en þó því aðeins að húsbóndinn leyfi. Kosning gildi til eins árs, þó getur enginn skorast! 

undan kosningu þrjú ár í röð, en að þeim tíma liðnum getur hann neitað að taka á móti kosn- 

ingu um jafn langan tíma.
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Nú þykir kynbótarnefndarmaður einkar vel fallinn til þessa starfa, og má þá hreppsnefnd 

veita honum þóknun úr sveitarsjóði, ef hann tekur endurkosningu eftir að hafa verið í kyn- 

bótanefnd þrjú ár samflaytt. 

3. gr. 

Kynbótanefndin skal eiga með sjer tvo fundi á ári að minnsta kosti.  Nefndin kys 

sjer formann, hann stjórnar fundum hennar, heldur gjörðabók yfir allar ályktanir hennar og 

framkvændir og hefir aðalframkvæud allra kyr bótamála Í hreppnum. 

4. gr. 

Kynbótanefndin skal á hausti hverju kveðja hreppsbúa til að koma með hryssur sínar 

og graðhesta til hestamóts á ákveðnum stað í hreppnum. Velur hún þar úr svo marga grað- 

hesta sem hún álítur nægja til kynbóta í hreppnum. 

Fyrir graðhesta þá sem kynbótansfnd. velur, má veita verðlaun. Alla aðra graðhesta 

skulu eigendur skyldir að gelda eða geyma á þann hátt að þeir ekki fylji hryssur. 

Kynbótahesta verður og að gæta svo, að þeir ekki gjöri spell á hrossum nanna og 

verðlaunaða graðhesta má eigi gelda án leyfis kynbótanefndar. 

5. gr. 

Aðalreglurnar við val á kynbótahestnm skulu vera: 

a. Að þeir sjeu af sem bestu kyni í báðar ættir og að kyn reiðhesta og áburðarhesta sjeu 

aðgreind eftir því sem við verður komið. 

b. Að þeir sjeu einlitir og af einlitu kyni og hvorki glaseygðir nje hringeygðir. 

c. - Að þeir sjeu gjörfulegir á vöxt, þreknir, fríðir sýnum, rjett hæfðir og prúðir á fax og tagl 

d. Að þeir hafi hreinan gang, hvort heldur þeir eru vakrir eða klárgengir. 

Hryssur þær, sem til kynbóta eru valdar, og einkum þær, er graðhesta skal undan ala, skulu sömu 

kostum og einkennum búnar sem kynbótahestarnir, að svo miklu leyti, sem því verður við 

komið. Kynbótanefndin semur eða lætur semja nánari reglur um val á kynbóta hrossum. 

6. gr. 

Graðhestar skulu ekki hafðir til undaneldis fyr en þeir eru 4 vetra, en nota má þá 

til kynbóta þangað til þeir eru 15 vetra; þó má kynbótanefnd víkja frá þessari reglu, ef sje- 

stök ástæða er til, en yngri hest en þrevetran má aldrei nota til undaneldis, enda sje hann 

fyrirtaks vænn og vel þroskaður. Graðhesta mæður mega ekki yngri vera en 5 vetra, og ekki 

eldri en 18 vetra. Uppeldi og alla meðferð graðhesta og graðhesta mæðra skal vanda svo 

vel, sem frekast er unt, og skulu settar um það sjerstakar reglur, er kynbótanefnd semur eða 

semja lætur. 

7. gr. 

Eigendur kynbótahesta skulu skyldir til að lána þá til undaneldis í hreppnum eftir 

ákvæðum kynbótanefndar. 

Fyrir hverja hryssu, sem leidd er undir kynbótahest, skal eigandi hennar greiða 

gjald, sem hreppsnefnd og kynbótanefnd ákveða. 

Sömuleiðis ákveða þær hvað eiganda hestsins ber að greiða til baka ef hryssan 

fyljast ekki. 

1919 

168 
23. okt.
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168 Skyldir eru eigendur kynbótahesta að hafa þá stöðugt heima frá byrjun tmafmánaðar 

23. okt, til júnímánaðarloka og halda þá þannig að auðvelt sje að nota þá. 

8. gr. 

1 Kynbótanefndin sjer um að rituð sje í bók skrá yfir allar þær hryssur, sem leiddar 

eru undir kynbótahesta. Í bókina skal og rita öll þau folöld með lit og einkennam er undan 

þeim koma, og sjer kynbótanefndin um, að þessar bækur glatist eigi. 

9. gr. 

Kynbótanefndin skal fyrir fardaga ár hvert semja skýrslu um störf sín og árangur 

þeirra umliðið ár. Skýrsla þessi sje undirrituð af öllum nefndarmönnum og sendist oddvita 

hreppsnefndarinnar í þeim hreppi fyrir farðaga það ár. Skýrslur þessar skulu svo fylgja 

hreppsreikningunum áleiðis til sýslunefndarinnar.  Rísi ágreiningur á milli hreppsnefndar og 

kynbótanefndar, fellir sýslunefndin fullnaðarúrskurð um málið. 

10. gr. 

Fjárgreiðslur þær, sem nefndar eru í samþykt þessari greiðist úr sveitarsjóði, nema 

öðruvísi sje ákveðið 

ll. gr, 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum frá 1—50 kr. er renni í sveitarsjóð þess 

hrepps, þar sem brotið er framið. Mál er rísa út af brotum gegn samþykt þessari, skulu. 

rekin sem lögreglumál. 

2 
Samþykt þessi, sem sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu hefir samþykt, staðfestist hjermeð 

samkvæmt lögum 11. desember 1891, um samþyktir um kynbætur hesta, sbr. lög nr. 24, 22. 

nóvember 1918, til að öðlast gildi 1. janúar 1920, og birtist til eftirbreytni þeim, er hlut= 

eiga, að máli. 

Atvinnu og samgöngumáladeild Stjórnarráðsins 23. oktober 1919. 

Sigurður Jonsson. 

Oddur Hermannsson
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir )Verdlaunasj6d barnaskåla Kirkjuhvamms- 169 
hrepps í Vestur-Húnavatnssýsluq, gefin út á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkju- 27. okt, 

málaráðherra 27. október 1919. 

Skipulagsskrá 
fyrir verðlaunasjóð barnaskóla Kirkjuhvammshrepps 

í Vestur-Húnavatnssýslu. 

1. gr. 

2 
Sjóðurinn heitir yp Verðlaunasjóður barnaskóla Kirkjuhvammshrepps í Vestur-Húna 

vatnssýslu(, og er stofnaður með arfleiðsluskrá Ketils Bergssonar, dags 16. apríl 1918, 

2. gr. 

Stofnfje sjóðsins er 4000 — fjögur þúsund — krónur. Hálfum ársvöxtum þess 

skal verja til að kaupa fyrir góðar bækur til úthlutunar meðal þeirra barna, sem ljúka fulln 

aðarprófi við barnaskóla Kirkjuhvammshrepps.  Hálfa ársvexti skal leggja við höfuðstól, sem 

aldrei má skerða. 

3. gr. 

Sjóðinn skal fræðslunefnd Kirkjuhvammshrepps, eða það stjórnarvald, sem kann að 

koma í hennar stað, ávaxta samkvæmt ósk gefandans í sparisjóði Vestur-Húnavatnssýslu, svo 

lengi sem henni þykir það fulltryggilegt. Ea umsjónarmaður fræðslumálanna er aðalumsjónar 

maður sjóðsins. Hann semur reglur fyrir hagnýting sjóðsins samkvæmt erfðaskránni. 

4. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið, og skal fræðslunefndin með fyrstu eða annari 

póstferð eftir nýjár senda umsjónarmanni fræðslumálanna reikuing sjóðsins undanfarið ár og 
úrskurðar hann reikninginn. 

Á sama tíma sendir hún honum þá fjárupphæð, sem til úthlutunar kemur það ár 

samkvæmt stofnskrá sjóðsins og reglum. 

Reyjavík, 27. október 1919. 

Jón Þórarinsson,
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Keglugjörð 
um fjársöfn, rjottarhöld, fjármörk með fleiru í Vestmannaeyjum. 

1. gr. 

Hver búandi sem hefur til ábúðar jörð eða jarðarpart; sem metinn er til dýrleika, er 

skyldur til að leggja mann eða menn til fjársafnsins, eftir því sem fjallskilanefndin fyrirskipar. 

Heimilt er fjallskilanefnd, ef húa þykist geta gjört það safninu að skað!ansu, að lofa 

tveimur eða“ fleiri að leggja saman. 

2. gr, 

Fjársöfn eru 6 á ári, þrjú vorsöfn cg þrjú haustsöfn. Auk þeirra má fjallskilanefnd 

kveðja til aukasafns að vetri, ef þurfa þykir. 

Fjallskilanefnd ákveður hvenær ganga skal til hvers einstaks safns, en auglýsa skal 

hún það minst degi á undan á hjer tíðkanlegan hátt. Ennfremur skal hún sjerstaklega kalla 

hvern skyldan mann í safnið, að morgni þess dags sem safnað er. 

3. gr. 

Fjállskilanefndin ákveður hvaða svæði búendur hver um sig skuli láta leita, og skulu 

þeir leggja fullgildan mann til þeirra leita, sem fari af stað undir eins og búið er að kalla. 

Þyki fjallkilanefnd einhverjir hafa sent menn, sem eigi sjeu gildir, má hún taka aðra, á þeirra 

kostnað í eftirleit, ef fje hefur orðið eftir, og kæra þá til sekta. 

4. gr. 

Allar leitir skulu fara fram sambliða svo eigi týnist fje eða renni á milli og ber gangna- 

mönnum að haga sjer í göngunum eftir fyrirmælum fjallskilanefndar eði þeira, sem Í 

umboði hennar stjórna safninu. 

5. gr. 

„ Fjallskilanefndin sjer um að rjett bæjarins með tilheyrandi dilkum sja ha'd:ð vel við. 

Hún á að sjá um, að dilkarnir sjeu svo stórir, að engu þurfi að hleypa út úr þeim fyr en að af- 

stöðnum rjettum, eða þegar fjallskilanefndin eða sá sem í umboði hennar stjórnar rjettahaldinu 

leyfir. Bygging á bæjarrjettinni hvílir jafnt á öllum búendum, en hlutaðeigendur eru skyldir 

að byggja dilka sína og viðhalda og skulu þeir vera fullgjörðir þann dag er fjallskilanefndin 

ákveður. Varðar það sektum ef út af er brugðið og skal fjallskilanefndin tafarlaust ljúka verk. 

inu á kostnað hinna seku. 

6. gr. 

Vilji fjallskilanefnd breyta um rjettarstæði þarf hún til þess sumþykki meirihluta 

jarðar bænda,
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gr. 

, . 
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Allir gangnamenn eru skyldir að reka til rjettar og annast innrekstur í rjettina eftir 25. nóv. 

því sem fjallskilanefndin skipar fyrir. 

Fjallskilanefndin kveður upp hvenær rjettum er lokið og gætir þess að alt fari fram 

í góðri reglu. Hver og einn er skyldur að hlýða ráðstöfunum hennar í því efni. 

S. gr. 

Komi fje fyrir á haustrjettum, sem enginn getur helgað sjer, skal það selt í síðustu 

haustrjettum og fellur andvirði þess, að frádregnum kostnaði í bæjarsjóð, eftir ár og dag frá 

söludegi. Óskilafje með marki, sem selt er á uppboði skal auglýst í Lögbirtingarblaðinu, og 

á vanalegan hátt í Vestmannaeyjum, 

oO
 . gr 

Enginn må hafa nema eitt fjårmark i Vestmannaeyjum. Skal hver så er tekur upp 

nytt fjårmark, tilkynna fjallskilanefndinni það skriflega fyrir 1. júní ár hvert, og ber henni 
po 

> 
, 

ad innfæra pad begar i markaskrå bæjarins gegn tr 
i 5 aura borgun, 

10. gr. 

Markaskrá fyrir bæjinn skal endurprenta tiunda hvert år í svo mörgum eintökum 
sem þurfa þykir. 

Þegar bæjarstjórn ákveður endurprentun markaskrár, skal hver fjáre 

! 

igandi skyldur 

til að tilkynna fjallskilanefnd fjármark sitt og brennimark, ef hann vill hafa það og 

borga um leið 7ð aura fyrir eignamark og 50 aura fyrir brennimark. 

ll. gr. 

Verði einhver þess var að fje sje í svelti í hömrum, eða komist í aðra ófæru skal hann 

tafarlaust tilkynna fjallskilanefnd það og ber henni að sjá um björgun þess. Heimilt er fjallskila- 

nefnd og öðrum, er bjarga fje úr svelti að halda því þar til bjarglaun ern greidd. Finnist 

ekki eigandi -að björguðu fje skal farið með það, sem óskiiafje, og greiði fjallskilanefndin þá 

bjarglaun af andvirði hins selda meðan það hrekkur til, og ef á vantar úr bæjarsjóði. 

12. gr. 

Enginn má láta hrúta ganga úti á heimalandshögum á tímabilinu frá 1. nóvember 

til 30. apríl. Hrútum, sem slept verður út í haga eða sem eftir kunna að verða þar á nefndu 

tímabili, skulu leitaðir uppi sem fyrst á kostnað eiganda, og skal fjallskilanefndin annast um 

framkvæmd þessa. 

13. gr. 

Enginn má sleppa fje lausu á heimaland nema hann hafi fulla heimild til hagbeitar 

fyrir það þar, svari ella 10 aurnm í hagatoll fyrir hverja sauðkind um daginn, sem rennur í 

bæjarsjóð“
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14. gr. 

Enginn má hafa gradfola å Heimalandi og må låta gelda slika gradfola ef út af 

er brugðið. 

Skilarjett fyrir hross skal haldin í byrjun júlí ár hvert og skal auglýsa skilarjatt 

þessa með minnst þriggja daga fyrirvara, skal hver hrosseigandi skyldur að koma til rjettarinnar 

með sitt hross, og tilkynna fjallskilanefnd heimild fyrir högunum. 

Jarðarmenn mega hafa hross í fjárhögum jarðar sinnar á Heimaeyju, þó því aðeins 

að fjallskilanefnd gefi skriflega heimild til þess í hvert sinn. 

15. gr. 

Enginn má hafa graðung á Heimalandi, nema þeir sem halda bæjargraðunga fyrir bæinn. 

Ef einhver hefur graðung í bága við grein þessa, má taka slíkan graðung og gelda 

hann á kostnað eiganda. 

16. gr. 

Fjallskilanefndin skal tafarlaust láta drepa þá hunda, sem verða uppvísir að því að 

drepa unglömb eða sauðfje í haganum, eða alifugla. 

17. gr. 

Það er skylda fjallskilanefndarinnar að annast um að fjárból öll á Heimalandi sjeu í góðu 

standi á hverju hausti eftir síðustu rjettir, og skal kostnaður við það greiddur úr bæjarsjóði. 

Hún skal einnig sjá um fyrirgirslu þar sem hætt er við að sauðfje fari utan í hamra og hrapi 

þar til dauða. Kostnaður við það greiðist einnig úr bæjarsjóði. 

18. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum alt að 100 krónum eftir málavöxtum og 

renna þær í bæjarsjóð. 

Með mál út af brotum gegn reglugjörð þessari skal fara sem almenn lögreglumál. 

19. gr. 

Með reglugjörð þessari er numin úr gildi reglugjörð fyrir Vestmannaeyjasýslu um 

fjársöfn m. m. frá 8. sept. 1891 og breyting á sömu reglugjörð frá 9. júlí 1901. 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Vestmannaeyjakaupstaðar hefur samið og samþykt 

samkvæmt "1. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 14, 22. mars. 1890, staðfestist hjer 

með til að öðlast gildi |. janúar 1920. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 25. nóv. 1919. 

Sigurður cónsson. 
Oddur Hermannsson
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Sampukt 
um leigu fjörulóða á Ísafirði. 

1. gr. 

Hjer eftir skulu fjörulóðir á Ísafirði að eins seldar á leigu. Þó getur bæjarstjórn 
gert undantekningu frá þessu að því er snertir fjörulóðir við Fjarðarstræti, ef brýn nauðsyn 
þykir til bera. 

Fjörulóð telst frá stórstraums flóðborði og svo langt í sjó fram, sem landaukar ná. 
Öll ákvæði samþyktar þessarar um fjörulóðir gilda einnig um land, sem látið er af 

hendi með fjörulóð til afnota í sambandi við hana. 

9 2. gr. 

Leigurjetti fylgir rjettur til bygginga og umbóta á leigulóðinni, svo og til bryggju- 
gerðar, með ráði og samþykki hafnarnefndar; en um afnot bryggjunnar um leigutímann fer 
eftir hafnarlögum og hafnarreglugjörðum. 

3. gr. 

Rjett er leigutaka að veðsetja leigurjett sinn og mannvirki, en selja því að eins, að 
leigasali hafi afsalað sjer forkaupsrjetti. 

Til framleigu þarf samþykki bæjarstjórnar. 

4. gr. 

Gjöra skal brjef um leiguna í tveim samritum, er oddviti bæjarstjórnar og leigutaki 
undirrita. Leigubrjef skulu undirrituð um leið og leigulóð er afhent. 

5. gr. 

Leigutíminn skal vera 50 ár og teljast frá næstu áramótum eftir að leigubrjef er 
gjört, nema öðruvísi sje upphaflega ákveðið af bæjarstjórn en sagt getur leigutaki leigusamn- 
ngi upp með árs fyrirvara frá árslokum að telja. 

6. gr. 

Sje í leigubrjefi eigi öðru vísi fyrir mælt, skal leigutaki áður 3 ár leigutímans eru 
liðin hafa gjört þau mannvirki á lóðinni að hún sje, að mati óvilhallra manna, nothæf til 
atvinnu þeirrar, er þar samkvæmt leigubrjefinu á að reka. Ella getur leigusali án fyrirvara 
sagt leigunni slitið. 

Mannvirki þau sem búið er að gjöra á lóðinni eru eign leigutaka og má hann flytja 
Þau brott ef lóðin að mati ávilhollra manna eigi spillist við það. 

Óhreyfanleg mannvirki svo sem uppfyllingar, steypugarða og steypuhús skal leigu- 
sali endurgjalda leigutaka eftir samkomulagi eða með því verði, sem leigusali getur selt þau 
öðrum þá þegar eða síðar meir, þó að frádreginni þeirri leiguupphæð, ásamt vöxtum og vaxta= 
vöxtum, sem hann missir í við biðina. Sama gildir er leigutaki segir leigunni upp. 
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7. gr. 

Þarfnist leigusali hinnar leigðu lóðar til eigin nota, getur hann sagt leigunni upp, 

hvenær ser er með eins árs fyrirvara Írá næstu áramótum. Skal hann þá kaupa af leigutaka 

mannvirki öll og umbætur á lóðinni fyrir sannvirði, samkvæmt mati. 

gr. 

Leigutaki befur forgangasrjett til leigu að leigutíma liðnum. 

Nú vill leigusali ekki framleogja leiguna og er honum þá skylt að kaupa umbætur 

á lóðinni og öll mannvirki fyrir */, sannvirðis, án tillits til legu og afrásar, eftir eignarnámsmati 

nema öðru vísi semjist. 

9. gr. 

Aður en leigubrjef er gjört, skal fjörulóð metin til verðs og greiðir leigutaki leigu, 

7 ð/, af virðingarverðinu. Síðan skal lóðin metin á hverjum 10 árum ög er leigan 7 9/, af því 

mati. Leigan hefur forgangsrjett fyrir óllum veðböndum og kvöðum, er á lóðinni og mann- 

virkjum leigutaka kunna að hvíla. Gjalddagi leigunnar er 30. septbr. og rennur hún í lóðarsjóð. 

Leigutaki greiðir skatta alla og kvaðir, er samkvæmt almennum lögum hvíla á út- 

mældum lóðum í bænum. 

10. gr. 

Um mat samkvæmt samþvkt þessari fer að öllu eftir reglum í lögum um framkvæmd 

eignarnáms, að því er við getur átt. 

ll. gr. 

Leigutaka er heimilt, með umsjón veganefndar, að leggja veg að lóð sinni svo sem 

með þarf. Leigutaki kostar vegagjörðina, en leigusali leggur til vegarstæðið ókeypis. Fyrir 

vegagjörðina skal ekkert endurgjald greiða, á hvern hátt sem leigunni er slitið. 

Samþykt þessi, sem bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar hefir samið og samþykt, stað- 

festist hjer með, samkvæmt 15. gr. laga nr. 67, 14. nóv. 1917. 

Atvinnu- ogsamgð gumáladðeild Stjórnarráðsins, 5. desember 1919. 

Sigurður cdónsson. 

Oddur Hermannsson. 
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir afgjaldasjóði kristfjárjarða í Húnavatns- 178 
sýslu, útgefin á venjulegan bátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 31. desember 81. des. 

1919 Skipulagsskráin er þannig: 

skipulagsskrá 
fyrir afgjaldasjóði Kristfjárjarða í Húnavatnssýslu. 

i, gr. 

Kristfjárjarðir þessar eru: Hamar i Svinavatnshreppi, er Gudmundur syslumadur 

Hákonarson hefur með brjefi dags. á Þingeyrum 15. febrúar 1656, gefið fátækum í ll af 

af þáverandi I8 hreppum Húnavatnssýslu, og Meðalheimur í Torfalækjarhreppi, er Bjarni 

sýslumaður Halldórsson hefir með brjefi, dagsettu á Þingeyrarklaustri 10. maí 1763, gefið fá- 

tækum. í öllum af þáverandi 18 hreppum sýslunnar. 

2, gr. 

Umsjón þessara jarða hefur einn maður, er sýslunefndir Austur- og Vestur-Húnavatns- 

sýslu kjósa til þess, til 5 ára í senn. Hann hefur byggingarráð þeirra með þeim takmörkun- 

um, sem tiltekið er í reglugerð fyrir umsjónarmann kristfjárjarða í Húnavatnssýslu. Fær 

umsjónarmaður í innheimtulaun og ómakslaun 60/, af jarðar afgjöldunum. Ekkert byggingar- 

brjef er gilt, nema sýsluneindir Austur- og Vestur-Húnavatnssýslu samþykki það. 

3. gr. 

Af afgjaldi jarðanna skulu myndaðir sjóðir, er nefnast Kristfjárjarða-afgjaldasjóðir 

eftirneindra hreppa, og falla öll afgjöld, bæði landskuld og leigur, að frádregnum þeim 69), 

sem um getur Í 2. gr., til sjóða þessara og skiftist á milli þeirra þannig: 

a. Af Hamri falli í Kristfjárjarða-afgjaldasjóði : 

Vindhælishrepps, Engihlíðarhrepps, Bólstaðarhlíðarhrepps, Svínavatnshrepps, Sveinsstaða- 

hrepps, Áshrepps, Þorkelshólshrepps, Þverárhrepps, og Kirkjuhvammshrepps ?/,. hlutar til 

hvers, en Blönduóshrepps, Torfalækjarhrepps, Fremri Torfustaðahrepps, Ytri-Torfustaða- 
hrepps, og Staðarhrepps '/,„ hluti til hvers. 

b. Af Meðalheimi falli afgjaldið í Kristfjárjarða-afgjaldasjóði. 

Vindhælishrepps, Engiblíðarhrepps, Bólstaðarhliðarhrepps, Svínavatnshrepps, Sveinstaða- 

hrepps, Áshrepps, Þorkelshólshrepps, Kirkjuhvammshrepps, Þverárhrepps og Staðarhrepps 

"fig hluti til hvers, en Blönduóshrepps, Torfalækjarhrepps, Fremri-Torfustaðahrepps og 

Ytri-Torfustaðahrepps !/,, hluti til hvers, 

4. gr. 

Höfuðstól sjóðanna má aldrei skerða. Vid þá skulu árlega lagðir vextir af þeim og 

sá hluti jarðarafgjaldanna, sem hverjum þeirra ber, þar til árstekjur þeirra hvers um sig eru 

orðnar 25 — tuttugu og fimm — krónur, þá má á hverju ári úthluta '/, — fjórum fimtu —
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hlutum af öllum árstekjunum, en að minnsta kosti !/, — einn fimti — gist árlega við 

  

81, des. höfuðstólinn. 

    ndir þá til odd- 

gunnar og úrskurðar. 

Umsjónarmaður jarðanna semur árlega reikninga yfir s d 

vita sýslunefndanna, og skulu þeir svo lagðir fyrir aðalfundi þeirra til ati 

  

    

  

Þegar byrjað verður að úthluta styrk af sjóðum þessum, lirnar ákveðið 

umsjónarmnni aukaþóknun fyrir reikningsfærsluna sem þó, má ekki vera meira en 2}/, af öllum 

tekjum sjóðanna, 

6. gr. 

Styrk þann, sem árlega má úthluta samkvæmt á. gr., veita hreppsneindir fátækum 

  

mönnum í hreppi sínum án tillits til stöðu þeirra og aldurs. Þó má engum veita styrk þenn- 

an, sem þiggur sveitarstyrk eða hefur þegið hann næstu tvö — 2 — Lægri styrkur 

  

veitist engum en 20 — tuttugu — krónur. 

i. gr. 

  

Áður en farið er að veita styrk af sjóðum þessum semja sýs! 

úthlutun hans. 

þ
a
 dirnar reglur um 

> 

      Sýslunefndir Austur- og Vestur-Huvavatnssyslu åbyrgjast hvor fyrir os 

í sameiningu tjeða afgjaldasjóði, ennfremur að afgjöld jarðanna sjeu innheimt, sett    

  

, 
tafarlaust å vöxtu á tryggan vaxtastad. Skift sje jafnframt i sji væmt því, sem 

   skipulagsskrá þessl greinir, og yfirleitt að farið sje Í einu og öllu eftir 

þessarar. Þær ákveða í sameiningu hvar sjóðirnir skulu ávoxtast 

skipulagsskrár 

   

Hagur sjóðanna skal árlega birtur með sýslufundargerðum sýslnanna. 

Þannig samþykt á sýslufundum Áustur- og Vestur-Húnavatnssýslu 

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 20. júní 1919. 

B. Brynjólfsson
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Keikningur 

Ræktunarsjóðs Íslands árið 1918. 

  

Fekjur: 

  

2 Í a 
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173 4. Afborganir lána: Fluttar kr. 803911 16 
4 Of, þjóðjarðasölulán ... ... ... kr. 27780 32 

4 0/, önnur lán ses see mee ner re aen er en rr 1456 45 

34 "/, tovjelalån ... mee see re ene sen arr 120 00 

3 9, lån til hreppa ses see eee SEE 1628 18 

3 %/, lán til bænda  … a 3007 77 
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—  65925 00 

kr. 919343 01 

CR
 Andvirði seldra þjóðjarða 

    

Gjöld: 

mr
 Verðlaun ses rr kr. 4000 00 

2. Vextir á ríkissjóð .. 00 see mer ser... a... mr 16542 50 

3. Gjöld sjóðsins ne re men re sn nen nen — 807 95 

4. Til jafnadar tekjulid 4 færist pre nun enn mee en ken mee tes —… 49506 85 

5. Höfuðstóll 31. desember 1918: 

4 0/, þjóðjarðasölulán ... ... 2. a... kr, 426929 86 

4 */, önnur lán RN HR se — 3098 37 

34 97, tóvjelalán ... 0 seu see en nen ner er rem 720 00 
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4 0/, lán til bænda ... ... BES — 215731 55 

4 0/ jarðakaupalán GM .. .. me ne sr 26445 70 

Ogolduir vextir 1916: 
4 97, lán til bænda >... =... kr. 

Ógolduir vextir 1917: 

3 O/, lán til bænda GG 2. a... 2250 

4 $/, lán til bænda ... 2. 44 00 

Ógoldnir vextir 1918: 
4 0/, þjóðjarðasölulán ... ... ... 193 22 
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=
 

3 o/g lán til bænda ... a. 2... — 24 90 

4 9/, lán til pestakalla —.. .. .. — 4 20 

4 0/, lån til bænda 2 00 0042 .. — 143 52 

—… kr. 380 34 

Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum ... ... ..  — 105538 47 

Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum ... ... ... —  56240 38 

  

kr. 848485 71 

kr. 919343 01 

    
  

leykjavík, 30. júlí 1919. 

Vigfús Einarsson,
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Keikningur 

yfir tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Íslands árið 1918. 

Sjóður frá fyrra ári: 

Skuldabrjef fyrir lánum... 

Tekjur: 

Í Íslandsbanka á innlánsskírteinum ... 

Í Landsbankanum með sparisjóðskjörun 

Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum ... 

£ 
Vextir á árinu: 

Af útistandandi lánum 

— inneign í 

Afborganir lána 

Tillag úr ríkissjóði 

109%, 

bönkum ... 

af útflutningsgjaldi af síld 

Gjöld: 

Styrkur til útgáfu Fiskiveiðatímaritsins Ágis ... 

Gjöld sjóðsins 

Til jafnaðar tekjulið 3. WE 

Sjóður til næsta árs: 

Skuldabrjef fyrir lánum 

Í Íslandsbanka á innlánsskírteinum 

Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum 

Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum 

teykjavík, 15. 

Vigfús Einarsson. 
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Keikningur 

£ yfir tekjur og gjöld Bjargráðasjóðs Islands årid 1918. 

Tekjur: 

  

frá fyrra ári: 
  

  

a. Bjargráðasjóðir sveitarfjelaga ... a... kr. 90505 82 

b. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður ... 0... — 91401 73 
mm. kr. 181907 55 

Bjargráða . AR . — 21979 65     

  

Villag lar 00 ee... . - 
XT i a 
vVEKuLIr 

í, Áf bjargráðasjóðum sveitarfjelaga 
, . 

  

inlega Bjargráðasjóði    
Reykjavík, 15. apríl 1919. 

F. h. bjargráðastjórnarinnar 

Oddur Hermannsson 

Efnahagsteikningur 

Landsbankans 30. júní 1919 

Eignir: 

   
fyrir lån fyrir lánum: 

steignaveðslán FRANS are ne kr. 

uldaråbyrgdarlån se see mee ser ne — 

  

sveitar- og ba     g … 

F & 

    

45 

Flyt kr. 4886202 45 

 



971 1919 

Fluttar kr, 4886202 45 176 
2, Vixlar innlendir og åvisanir a. see see mee er ke me ms mm 12049764 39 

3. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis NASA er ken aar mm 339853 75 

4. Konungleg ríkisskuldabrjef  ... a en mee ke ren nen ne are re 423872 00 

5, Onnur erlend verdbrjef 20 see see mee nen nr mm 175795 00 
6  Bankavaxtabrjef Í. flokks RE 200700 00 

7. Bankavaxtabrjef 2. flokks A FER re re rr mm 460306 00 

8. Baukavaxtabrjef 3. flokks … KEE ken renen ane en rem 42275 00 

9. Bankavaxtabrjef á. flokks RAFN 471960 00 

10. Hafnarlánsskuldabrjef Reykjavíkur RNA mm 155520 00 

11. Önnur innlend verðbrjef ... ... see... an. a a ne 1200 00 

12. Hafnarsjóðslán Reykjav.kur frá 1919 AFAR rr rem 350000 00 

13. Húseignir og lødir 2 san sne re Tre renen era man ne rem 25693 55 

14. Húsbúnaður og áhöld BAÐA ren ren rer rer rs re 34157 01 

15. Útbúið Á Ísafirði ir en re ne mm 1428486 31 
16. Utbuid 4 Akureyri 2... see eee men rn nen ke rn mee 39624 55 
17. Utbuid å Eskifirdi 222 0 see en en en gen rr ne me mm 485956 78 
18. Utbuid å Selfossi ss seen en an ke ne rr en re 429209 69 
19. Ýmsir debitorar SRA er rr re 755990 34 

20. Peningar í sjóði 30. júní 1919 BNA ren ra ke rs mee 184977 76 
      

kr. 22934544 58 

Skuldir: 

I. Seðlaskuld bankans við landssjóð 00 kr. 750000 00 

2. Innskotsfje landssjóðs sn re ene re ren rr me 500000 00 

5. Bankaskuldabrjef BES ne SAR en an sas ae me mm 1500000 00 

4 Skuld við erlenda banka ... RA mr 780964 99 

5. Innstæða í hlaupareikningi 2000 een kreere rem 3832154 67 

6. Lonstæðufje Í sparigjóði 2 10454019 39 

7. Innstæðufje gegn viðtökuskír teinum RNS rr nen ar re 1633334 00 

8. Inneign 1. flokks veddeildar 6200000 Bee nen ken ken eee rem 257340 98 

9. Inneign 2, flokks veddeildar 2 200 san meeen re rn een ar re 206763 77 

10. Inneign 3. flokks veðdeildar 22000 se mer 40 0 ER a — 180034 06 

ll. Inneign á. flokks veðdeildar .., . BA ne mmm 47313 02 

12. Innheimt fje ekki titborgad — ss0 une nn rn en en ae ar rem 4458 62 

13. Akceptkonto BN ren ere ae ken a — 24468 56 

14. Ymsir kreditorar ss suse en nen en an re er er mm 111422 84 
15. Varasjóður bankans ... ... FRA 2145698 28 

16. Tekjur, sem ekki eru enn lagðar við varasjóð: 

a. Vextir... Kr. 131260 70 

+ — 74361 11 
kr. 56899 59     

  
  

Fiyt kr. 56899 59 kr, 22427973 18
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176 Fluttar kr. 56899 59 kr, 22427973 18 

b. Forvextir af vixlum og åvisunum … „.. =.  — 392223 73 

c, Tekjur af rekstri fasteigna 00 see re mr — 20 00 

d. Ymsar tekjur ... .. .. kr, 69281 94 

kr. 63893 12 

Frá þessum samtals  — 513036 44 

      

dregst: 

Kostnaður við rekstur bankans ... 0. se: — 72056 67 
kr. 440979 77 

17. Ágóða og tapskont ... 0 mee men re mee men re rer ker er re 65591 63 

    

      

kr, 22934544 58 

Landsbanki Islands 

Kaaber, Magnus Sigurdsson. Benedikt Sveinsson. 

Rich. Torfason. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur bankans og ekkert 

fundið við hann að athuga. 

Jakob Möller. Eggert Briem. 

177 Efnahagsreikningur 

Landsbankans 30. september 1919. 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

    

a. Fasteignaveðslán ee... se e4 kr.  283566 50 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ... ... 2. me er =. 2080829 02 

c. Handveðslán ses see senere ken are rer rr mm 11183 42 

d. Lán lardssjéds, sveitar og bæjarfjelaga re 0, 923134 20 

e, Reikningslán —.. BR er eee . „0 — 1927461 73 

f. Ákkreðitivlán 2... see re ere ne er rer rer 20000 00 
— kr, 5246174 87 

2, Víxlar innlendir og ávísanir rr keen = 15913666 80 

3. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ... .. sm mme 0... — 433751 35 

4. Konungleg ríklsskuldabrjef ... ... see mu ner ne nen ker ner er mm 423872 00 
    

Fluttar kr. 22017465 02 
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Fluttar kr, 22017465 02 
Onnur erlend verðbrjef —  1785795 00 
Bankavaxtabrjef 1. flokks — 200700 00 
Bankavaxtabrjef 2. flokks —… 460306 00 
Bankavaxtabrjef 3. flokks — 42275 00 
Bankavaxtabrjef 4, flokks — 365670 00 

Hafnarlánsskuldabrjef Reykjavíkur —  155520 00 
Önnur innlend verðbrjef ER — 1200 00 
Hafnarsjodslån Reykjavikur frå 1919 — 350000 00 
Húseignir og lóðir — 26493 55 
Húsbúnaður og áhöld =... .. — — 34213 17 
Útbúið á Ísafirði — 2270935 50 
Utbúið á Akureyri 477464 75 
Utbuid å Eskifirdi … - 794706 10 
Útbúið á Selfossi —  520707 50 
Ýmsir debitorar RA —  603274 89 
Peningar í sjóði 30. sept. 1919 ... 147527 43 

Kr. 28644253 91 

Skuldir: 

Sedlaskuld bankans við landssjóð kr. 750000 00 
Innskotsfje landssjods … — 500000 00 
Bankaskuldabrjef … —… 1500000 00 
Skuld vid erlenda banka . — 3274667 69 
Innstædufje i hlaupareikningi — 6372668 62 

lanstæðufje í sparisjóði . — 10639935 66 
Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum ... — 1654268 43 

Inneign 1. flokks veddeildar — 272219 65 
Inneign 2. flokks veðdeildar — 213871 62 
Inneign 3. flokks veðdeildar —- 172640 30 
Inneign 4. flokks veðdeildar — 24218 98 
Innheimt fje, ekki utborgad - 130679 05 
Ákceptkonto ... — 23144 26 
Ýmsir kreditorar ... — 110977 34 
Varasjóður bankans FE BR —  2145698 28 
Tekjur, sem ekki eru enn lagðar við varasjóð: 

a. Vextir . kr. 281665 49 

—  104160 40 
——-——--——— kr. 177505 09 

b. Forvextir af víxlum og ávísunum ... — 620563 54 

c. Tekjur af rekstri fasteigna meeen er rem 115 46 

d. Ymsar tekjur …… … … kr. 104345 29 

- — 8499 24 
—--—— menn 95846 05 

Fluttar kr. 1030 14 kr. 27784989 88 

1919 

177



1919 

177 

178 

214 

Fluttar kr. 894030 14 kr, 27784989 88 

Frá þessum samtals kr. 3894030 14 

dregst: kostnaður við rekstur bankans ... ... .. — 100357 74 
kr, 793672 40 

17. Ágóða og tapskonto a. see eee see eee ken rn ke en ker er 65591 63 

    

Kr. 28644253 91 

  

Landsbanki Islands. 

L. Kaaber. Magnús Sigurðsson. Benedikt Sveinsson. 

Rich. Torfason. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur bankans og ekk- 

ert fundið við hann að athuga. 

Jakob Möller. Eggert Briem. 

Keikningur 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs fátækra ekkna og munaðarlausra barna í Eyjafjarðarsýslu 

og Akureyrarkaupstaðar árið 1918. 

Tekjur: 

1. Kign frá fyrra ári: 

    

  

a. Jörðin Pjetursborg 2. 4 20 0... kr. 2000 00 

b. Veðskuldarbrjef se er... 1000 00 

c. Skuldabrjef a en ass eee ea er em 2000 00 

d. Inneign i sparisjodi 20 a... Lo eee ss rr 2530 21 
— kr. 10530 21 

2. Afgjald af Pjetursborg see see mee eee ren ke ene rr rer ken rr 134 00 

3. Vextir af innstædu: 

a. Vextir af veðdeildarbrjefi . kr. 45 00 

b. Vextir af veðskuldabrjefi FREDE SEERE 200 00 

c. Af sparisjóðsfje Le ken are eee ren eee es rem 101 75 
——-— - kr. ö46 75 

4, Minningargjöf Sigurleifar Þormóðsdóttur en aen ren kan ken as see rem 208 09 

5. Gjöf frá Ragnari Olafssyni 20 0500 00 

Flyt kr. 11719 05 
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Úr gjafahirslum: 

— Tjarnarkirkju 

— Upsakirkju 

— Urðakirkju 

— Vallakirkju . 

— Stærri-Arskógskirkju 

— Akureyrarkirkju 

— Möðruvallakirkju 

— gjafahirsla bryggjunnar 

Frá fyrra ári óútborgað 

Endurborgað veðlán ... 

Gjöld: 

Styrkur veittur ekkjum og munaðarlausum börnum 1918 

Til jafnaðar við tekjulið 7 

Eign til næsta árs: 

a. Jörðin Pjetursborg ... 

b. Veðdeildarbrjef 

c. Veðskuldabrjef .. … 

d. Inneigu í sparisjóði Íslandsbanka 

Fluttar kr. 11719 05 
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0 00 

3 99 

15 

60 

— 23 09 

— 101 75 
kr. 236 77 

— 10 00 

— 200 00 

kr. 12165 82 

  

    

kr. 1020 00 

— 200 00 

kr. 2000 00 

— 1000 00 

— 4800 00 

—  $1l45 82 
—- 10945 82   

    

kr. 12165 82 

Skrifstofu Eyjafjardarsyslu, 6. januar 1919. 

Páll Einarsson. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld bókasafnsins á Akureyri 1918. 

Tekjur: 

Eftirstöðvar frá fyrra ári 

Styrkur úr bæjarsjóði Akureyrar. 

—-—- — sýslusjóði Eyjafjarðarsýslu 

——  — landssjóði 
    

kr. 2189 63 

1919 

178
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179 Gjåld: 
1. Laun bókavarðar og ræsting 00 sus see mee mer ner er er rn kr. 351 00 
2. Bækur, blöð, tímarit og bókband ... 2... see sne eee eee rer rer ker rr 43] 95 
3. Ýrnislegar aðrar greiðslur, húsaleiga, vátrygging 0. fl. … … … … — 546 70 
4,  Eftirstöðvar til næsta árs hjá reikningshaldara —... .. .. .. .. ... — 859 98 

  

kr. 2189 63 

Það athugast að vegna samgönguteppu og örðugleika á póstflutningum voru engar 
bækur keyptar frá útlöndum. 

Bæjarfógetinn á Akureyri, 14. febrúar 1919 

Páll Einarsson. 

180 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Legatsjóðs Jóns Sigurðssonar 1918. 

Tekjur: 

1. Eign frá f. ári: 

a. Fasteignir ... ss 000 senere nn ken ses kr, 13010 00 

b. Vedskuldabrjef . er... 46750 00 

c. Veðdeildarbrjef... ... BAA se … —… 1300 00 

d. Utistandandi vextir af veðsk. .. 0 0 me me me mm 86 00 

€. Í Sparisjóði . 2... — 6597 74 
f. Hjá reikningshaldara. ... ... … HE 831 18 

———— kr. 68574 92 

2. Vextir: 

a. Áf veðskuldabrjefum . ... … … kr. 1880 99 

b. Áf veðdeildarbrjéfum. ... 00 su see ne ne er mm 59 00 

c. Áf sparisjóðsfje . … ... en ken ren ken rer rem 253 76 

3. Afgjöld jarða: 

a. Landskuld... ... kr 1746 70 

b. Leigur . sas aner keeeer rer er me 556 10 

c. Vextir af lánum. =... 000 mee see mer ker eee — 20 00 

d. Lóðargjöld .. 15 00 

3 
Endurgreidd lån ... 2... see ene ker eee BORA — 640 00 
Til jafnaðar við gjaldalið4 .., ... SRA — 4000 00 U
t
 

kr. 77746 47



2717 1919 

ild 180 

Vextir og afborgun af 

  

Greitt umboðsmanni af 

Hallærisstyrkur veittur á árinu . . — 
Lán veitt á árinu … . . . . . rr ae 

tekjulid 4 

Eign sjóðsins við árs 
   Til jafnaðar við 

      

a. Fasteignir 000 00 eee nen ks … kr, 1: 
b. Veðskuldabrjef …… …… … … . — 50110 00 
c. Veðdeildarbrjef …… …. … . … BN - 1300 00 
d. Utistandandi vextir af veðsk. … … AR - 120 00 

  

>. Í sparisjóði ... ... BENNA ne . — 
f. Hjá reikningshaldara ... ... mr 2293 

    

    

      

     

  

   

Sýslumaðurinn í Eyjafjarða 1, 1. júní 191 kr. 

Páll Einarsson 

yfir tekjur og gjöld Fiskimannasióð: Kia 1 8, 

Tekjur 
Sjóður frá fyrra ári: 

a, Veðskuldabrjef kr, 24629 

b.  Bankavaxtabr - 0 

c. Sparisjóðsinnst 19 
- a — kr 5718 90 

Vextir: 

á, Áf veðskul kr 

hb. — bankavaxtabrjefum ) 

€, — sparisjodsinnstædn 2. .…. … … — 19 
- - —- - 16ll 61 

Kr so U di 
( 1 
ÅT Uk ( 

Veittur styrkur til kr 0 00 
Styrkur til Sigríðar Guðni 0 00 

Ymislegur kostnaður . . 8 40 
Sjóður til næsta árs: 
a. Veðskuldabrjef rer kr. 
b. 

c. Sparisjóðsinnstæða ... A . … ER 

Bankavaxtabrjef 

  

   
25. mars 1919, 

  

Jón Hermannsson,
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Keikningur 
styrktarsjóðs Hjálmars Jónssonar kaupmanns fyrir tímabilið 1. sept. 1918 til 31. ágúst 1919. 

Tekjur: 

Eign sjóðsins 1. sept. 1918: 
p 
i er eee su . kr. 16800 00 a. Bankavaxtabrje 

  

   

b. Inneign í spar 

c. Í hlaupareikning 
kr. 16850 15   

Vextir á árinu: 

a. Af bankaví    
   

  

b. — sparis] 

r
r
 

1
 

ð 
oe

 

z 
5 

— hlaupareik 

1
 41 

00 

  kr. 76 

5 Agóði at brjefaskiftum HARA BAÐ — o
 

  

kr. 17667 56 

Gjöld: 

árinu ARA . … kr. 600 00 Styrkur veittur á í 

er rr er 5 60      

  

1919: 

kr. 16800 00 

— 242 26 

ec. Iuneign i hlaupareikuing BAR — 19 70 
—-—- — 17061 96 

b. Ínneign í spar 

kr. 17667 56 
      

A Reykjavík 17. desember 1919. 

Jón Helgason. Eiríkur Briem Kristján Jónsson. 

Framanritaður reikuingnr staðfestist. 
5 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 20. desember 1919. 

Oddur Hermannsson. 

Reikningur 

sjóðsins Dýrleifarminning árin 1917 og 1918. 

Tekjur: 

Sjóður í árslok 1916 (Stj.tíð. 1917 B, bls 365): 

[ jóði Islands … … se me men. kr, 1055 56 

dSuneind Dyrleifarminningar 20200 a. see eee 15 20 
a. Í Söfnun: 

b. Hjá forst 

     

  

kr. 1070 76 

Flyt kr. 1070 76 
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Vextir: 

Årid 1917: Fluttar 

a. Í söfnunarsjóði ... 2. re re . kr 49 8. 

b. Hjá forstöðunefnd Dýrleifarminningar … SEES 0 76 

Arið 1918: Í söfnunarsjóði 2... 00 see er eee eee re 51 48 

Vantaldir vextir å årsreikuingi 1916 …. … . se... 

kr. 1070 76 

— 102 07 

0 02 

Varið samkvæmt skipulagsskránni: 

Arið 1917 ARE kreere ken ses 06. kr. 15 96 

Arið 1918 FR … 2 er se mm 16 44 

Sjóður við árslok: Í söfnunarsjóði 
  

Í forstöðunefnd Dýrleifarminningar 

Skútustöðum í október 1919. 

kr. 1172 85 

fó
) 
K
a
)
 

8
9
 

RO
R 

  

kr. 1172 85 

Kristín Sigurðardóttir. Kristín Jónsdóttir. Sigrin Jónsdóttir, 

Reikningur 

styrktarsjóðs Margrjetar Bjarnadóttur frá Bergvík í Leiru 1918. 

Tekjur: 
Í sjóði frá f. á.: 
a. Veðskuldabrjef rn nen ner Tuen re … kr, 200 00 

b. Í sparisjóði... me rue a 1773 77 

Tillög frá íbúum Keflavíkurhrepps 

kr. 1973 7 
346 50 

Gjöf frá sparisjóðnum í Keflavík a. 2. se re ser mm 1000 00 

Gjöf frá N. N. 

Vextir: 
a. Af veðskuldabrjefi ... 000 si kr. 9 00 

100 00 

    

b. — sparisjóðsinnstæðu 2. mer me ker mu mmm 71 35 
— — — 80 35 

Kr. 3500 62 
Gjöld: 

Sjóður við árslok: 
a. Veðskuldabrjef ... 2000 00 mer kr 150 00 

b. Inneign í sparisjóðnum í Keflavík ... 0 se 44 mm 3350 62 
——— kr. 3500 62 

I 

Í stjórnarnefnd sjóðsins í júnímánuði 1919. 

  

Er. 3500 62 

Magnús Jónsson. Þorgr. Þórðarrson. Friðrik J, hafnar. 

1919 
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185 Keikningur 

31. desember 1918,     

  

kr. 31500 00     

  

19777 
iði í . 

1918 . . 
— 12731 45       

     

3, laga nr — 2700 45 

t. Ágóði al . . — 247 

5. Vextir: 

a 0, kr 

D. se. il 

—-- 2492 36 

Kr. 181229 60 

Giold 

þm
 

- 90 00 irupphæðir samkv. lögum nr. 58, 30. Júlí 1909. . kr. 3 
Øg    … kr. 31700 00 

         

b. Innlånsskirteini …… 0 200 2000 mee nus a . — 51125 00 

95004 60 
—— —  177829 60 

| 

  

  

Kr, 181229 60 
  

    

ørn slysatryggingar sjomanua. 

  

Heormannsson Georg Wlafsson. Porstewnn Porst 
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs druknaðra manna í Borgarfjarðarsýslu árið 1918. 

    

Tekjur: 

„1 Sjóður í ársbyrjun: 

a, Í Söfnunarsjóði -.. ... se kr 4036 Tí 

b. Í peningum ... a 136 90 
——— kr. 4173 67 

2. tekjur á árinu 1918: 

a. Lelgur af Bjarteyjarsandi, 40 pd. smjörs á Í// ... ... kr. 58 40 

b. Landsskuld af sömu jörð 1917—18 ... 2... — 25 00 

cc Vextir í Söfnunarsjóði... en see ere rer rr mee mm 190 79 

mener mme mmm —- 24 19 

kr. 4447 86 

Gjöld: 

I. Uthlutað á árinu 1918: 

Ekkju Helgu Jónsdóttur kr 55 00 

— Maríu Magnúsdóttur =... 00 480 - 55 Ov 
—-—— kr. 110 00 

2. Brunabótagjald af bæjarhúsum á Bjarteyjarsandi 1918 —... re 00 50 

3. Sjóður við árslok: 

a. Í Söfnunargjóði kr. 4227 56 

b. Í peningum 00 een te run man ner tee — 109 80 
——————— — 4337 36 

kr, 4447 86 

1 stjórn Ekknasjóðs drugnaðra manna í Borgarfjarðarsýslu : 

Ákranesi, 3. julí 1919. 

f. Björnsson. Jón Sveinsson. Jóhann Björnsson. Böðvar Þorvaldsson. 

1919 
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Keikningur 
ÞFramtarasjóðs Stykkishólms< árið 1918 

Tekjur 

1. Eftirstodvar frå 1917: 

a. I bankavaxtabrjefum, veddeild Landsbankans 

b. Í sparisjóði Stykkishólms 
c. Í peningum 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum  ……… .. 

b. —- sparisjóðsinnstæðu 

3. Til jafnaðar móti gjaldlið 2. 

4. "Til jafnaðar móti gjaldlið 3. 

Gjöld: 

1. Úthlutað á árinu  . BA n00 

2. Lagt við höfuðstól samkv. 2. 

3. Geymt til úthutunar 1919 

4. Eftirstöðvar til 1919: 

a, Í bankavaxtabrjefum, veðdeild Landbankans 

b. Í sparisjóði Stykkishólms 

gr. skipulagsskrár ... 

kr. 10600 00 

—- 910 41 

— 79 69 
  

… kr, 477 00 

— 41 21 
  

kr, 10600 00 

— 1174 80 
  

Stykkisholmi, 31. desember 1918. 

P, V, Bjarnason. Sæm Halldórsson 

kr. 11590 10 

7 21 
9 ál 

30 01 

— 5 
— 1 

1 
  

kr. 12409 73 

kr. 332 51 

— 172 41 

—- 130 01 

— 1l774 80 
  

kr. 12409 73 

Ágúst Þórarinsson. 

Reikningur 
æfinlegrar erfingjarentu Sigríðar Melsteð fyrir árið 1918, 

Tekjur: 

1. Innstæða í söfnunarsjóði Íslands 

2. ÁAfgjald af Hlíð í Grafningi 1918 

3. Vextir í Söfnunarsjóði 

kr. 48 88 

— 116 00 

— 2 33 
  

kr. 167 21



1. Styrkur veittur ke ane een aen se... 

2. Innstæða í Söfnunarsjóði ... 2... men er nr eee 

Reykjavík, 10. október 1919. 

Oddur Hermannsson. 

Reikningur 
Líknarsjóðs Sigríðar Melsteð árið 1918. 

Stofnfje: Keldnakot í Stokkseyrarhreppi, 11.12 hndr 

Tekjur: 

1, Innstæða í Söfnunarsjóði... 0 0 see mee une eee en eee 

2. Afgjald af Keldnakoti 

3. Vextir í Söfnunarsjóði 

Gjöld: 

Sjóður : 

Í Söfnunarajóði 

Dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 19. okt. 

G, Sveinbjörnsson, 

Firmnatilkynningar. 

1919 

188 
kr. 110 00 

— 57 21 

kr. 167 21 

189 

  

.n. m, 

kr. 277 09 

— 120 00 

— 12 47 

kr. 409 56 

kr, 409 56 

kr. 109 55 
1919 

190 

Samkvæmt lögum nr. 42, lö. nóvember 1908, um verslanaskrár, firmu og prókúru 

umboð, hafa eftirgreindar tilkynningar verið auglýstar 1919: 

I. Reykjavík. 

1. Stjórn h/f Geir Thorsteinsson á Co., Reykjavík, skipa þessir þannig : 

Geir Thorsteinsson, formaður. 

Halldór Þórðarson, meðstjórnandi. 

Hallgrímur Benediktsson, meðstjórnandi. 

Matthías Einarsson, varameðstjórnandi,
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190 2. Paun 9. desember 1918 var stofnað hlutafjelag til að reka smjörlíkisgerð og aðra atvinnu 

í sambandi við það. Nafn fjelagsins er ph/f. Smjörlíkisgerðind og er lög heimili þess í 

Reykjavík. Hlutafjeð er kr. 60000,00 og er helmingur þess innborgaður. Stærð hluta 

brjefanna er 100 og 500 krónur og hljóða á handhafa. 

Stjórn fjelagsins skipa : 

Gísli Guðmundsson gerlafr., formaður. 

Friðrik K. Magnússon kaupm., gjaldkeri. 

Þórarinn Kristjánsson hafnarstjóri, ritari. 

Formaður og annar meðstjórnandi rita firmað 

Fundarboð skulu sett í opinber blöð. 
Gísli Guðmundsson og Þórarinn Kristjánsson rita firmað þannig: 

h/i. Smjörlíkisgerðin. 

Gísli Guðmundsson. 

Þór. Kristjánsson. 

Gísli Guðmundsson og Friðrik K. Magnússon rita firmað þannig: 

h/f. Smjörlíkisgerðin. 

Gísli Guðmundsson. 

Fr. K. Magnússon. 

3. Jeg undirritaður veiti hjermeð hr. Ernst Petersen cand. jur. í Reykjavík prókúruumboð 

fyrir verslun mína. 
23. desember 1918. 

  

Kanpmannahöfn, 

F.C, Möller. 

Prókúruhafi Ernst Petersen cand. júr. hjer í bænum, ritar firmað þannig: 

pr. pr. F. C. Möller. 

Ernst Pete    rsen. 

4. Hjermeð tilkynnist, að firmað H P. Duns hjer í bænum hefur veitt hr. Ingvari Ólafs. 

syri verslunarmanni við tjeð firma umboð til að rita firmað pr. prókúra — og ritar 

hann firmað þannig: 
pr. pr. H. P. Duus. 

Ingvar Olafsson. 

5. Jeg A. V. Tulinius, yfirdómslögmaður, gef hjer með herra Árnóri Guðmundssyni umboð 

sem prókúrista fyrir mig, gildir það atvinnurekstur minn vegna brunabóta- og lífsá- 

byrgðarfjelaga og sjótjónserindisrekstur (Havariagentur) og hefir hann öll rjettindi pró- 

kúrista samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóvember 1903. Hann undirritar firmað þannig: 

pr. pr. A. V. Tulinius. 

Arnór Guðmundsson. 

6. Sú breyting er orðin á firmanu Úlausensbræður 1. jmúar 1919, að úr firmanu er 

genginn O.cir Clausen, og er því Arreboe Clausen einn eigandi þess frá þeim tíma. 

Prókúru hefir eins og áður Herluf Clausen; ritar hann firmað þannig: 

p. p. Clausensbræður. 

Herluf Clausen.
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Arreboe Clausen ritar firmað þannig : 190 

Úlausensbræður. 

Arreboe Clausen. 

7. Hjermeð veiti jeg Írá í dag hr. Stefáni Ö. G. Backmana hjer í bænum prókúrunmboð 

fyrir verslun mína. 
Reykjavík, 27, febrúar 1919. 

LH. Möller. 

Prókúruhafinn ritar þannig : 

p. på. L. H. Muller. 

S. Backmann. 

S. Hjermeð tilkynnum við undirritaðir stjórnendur b/i. Sjóvátryggingarfjelags Íslands, að 15. 

janúar 1919 var stofnað hjer í bænum hlutafjelagið Sjóvátryggiogarfjelag Íslands, Marke 

mið fjelagsins er að taka að sjer hverskonar sjóvátryggingar, þar á meðal striðsvátryg 

ingar, bæði beinlínis sem endurtryggjendur og sem samtrygsjendur á Íslandi og utan Ís- 

lands. Stjórn fjelagsins skipa þessir menn: L. FE. Kaaber bankastjóri, formaður. Halle 

dór Kr. Þorsteinsson, skipstjóri. Hallgrímur Kristinsson, framkvæmdarstjóri. Jes Zim 

sen kaupmaður og Sveinn Björnsson yfirdómslögmaður. Framkvæmdarstjórar era þeir 

A. V. Tulinius og F. Kalkar.  Fjelagið geta skuldbundið annaðhvort tveir stjórnendur 

eða annarhvor framkvæmdarstjóra. Hlutafjeð er ein miljón króna, er skiftist í 200 fimn 

þúsund króna hluti. Hlutabrjefin hljóða á nafn. Af blutafjenu er innborgaður fjórði 

hluti (259) Afgangurinn greiðist er stjórn fjelagsins krefst þess og eru tryggingar 

settar fyrir greiðslu hans. Birtingar til fjelagsmanna er ekki ætlast til að settar verði í 

opinber blöð. 
Reykjavík, 8. febrúar 1919. 

L. Kaaber. Jes Zimsen. H. Kristinsson. Sveinn Björnsson. 

A. V. Talinius ritar þannig: 

H/f. Sjóvátryggingarfjelag Íslands. 

A, V. Tulinius. 

F. Kalkar ritar þannig: 

H/f. Sjóvátryggingarfjelag Íslands. 

F, Kalkar. 

9. Undir firma h/f. Björk er rekin verslun í Reykjavík með allskonar trjávið bæði í heild- 

sölu og smásölu, af hlutafjelagi með lögam, dagsettum 2. janúar 1919. Í stjórn fjelags- 

ins eru þrír menn, og eru þeir Pjetur lugimundarson trjesmiður, formaður. Kjartan 

Gunnlaugsson kaupmaður og Helgi Magnússon járnsmiður meðstjórnendur. Tveir menn 

úr stjórninni rita firmað. Hlutafjeð er 30000,00 — þrjátíu þúsund krónur — skift í 60 

hluti á kr. 500,00. Hlutabrjefin hljóða á nafn. Hlutafjóð er alt greitt. Stjórnin ritar 
firmað þannig: 

H/i. pBjörkc 

Pjetur Ingimundarson. Kjartan Gunnlaugsson,
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190. eða H/f. yBjork« 

Pjetur Ingimundarson. Helgi Magnússon. 

eða H/t. yBjörk< 

Kjartan Gunnlaugson, Helgi Magnússon. 

   Reykjavík, 28 febrúar 1919. 

Í stjórn Hí „ ÞBjörkg 

Pjetur Ingimundarson. Helgi Magnússon Kjartan Gunnlaugsson. 

  

      

  

Bjarni Pjetursson, Kristján V. Guðmundsson, Kjartan 

tilkynnum hjermeð, að Kaupfjelag verkamanna rekur versl- 

i ágúst 1915. Í stjórn fjelagsins eru: 

178808, Þingholtsstræti 8. Kristján V. 

sötu 58 a og Helgi Björnssor, Laufás-   
firmað hefir formaður 

  

ásamt einum meðstjórnanda. 

Prókúru hefir Elías Ó. Guðmundsson. Tillög hvers fjelaga er 2 kr. Allir fjelags- 

menn ábyrgjast skuldir fjelagsias in solidum. Auglýsingar til fjelagsmanna birtast í tveim 

dagblöðum í Reykjav 

  

Reykjavík, 26. mars 191 

Í stjór ags verkamanna í Reykjavík. 

  

son. Kjartan Olafsson. 

  

n. Helgi Björnsson. 

Prókúruhafinn ritar bannig 

pr. pr. Kaupfjelag verkamanna i Reykjavik, 

Hlías 0. Guðmundsson. 

li. Þórður ør Björn Olafsson, báðir til heimilis hjer í bænum, reka ýmiskonar 

verslun 
   | xx : {lr Á a 

Í EYKJAVIK, NICU 

  

takmarkaðri ábyrgð, undir firmanafninu: 

Þórður Sveinsson d Co. 

Sveinsson d Co 

  

Sveinsson Björn Olafsson. 

12. Undir firmanafninu undirritaður verslun og annan atvinnu- 

rekstur í Reykjavík 

  

rita jeg einn firmað þannig: 

Verslunin Frón 

Árni Einarsson. 

13. Sveinn Gíslason, trjesmiður hjer í bænum, rekur verslun í Reykjavík undir firmanafninu: 

  

Sveiun G. Gíslason. 

S Prokuruumbod hefir Hall T. Hallgríms og ritar hann firmað þannig: 

yr, pr. Versl. Skógafoss 

Sveinn G. Gíslason. 

Hallerímur T. Hallgríms
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Hjermeð leyfum vjer oss að tilkynna til firmaskråri: 

Debell er genginn úr stjórn fjelagsins og herra Martin Es 

  

ginnig sem formaður fjelagsstjórnarinnar. 

Prókúruumboð það, sem herra Johannes Sörensen var veitt með herra Heinrich 

Heinrich Haut og Valde- "5 

    

Haut, afturkallast hjermeð. Aftur á móti veitist 
x mar Hansen sameiginlegt prókúrnumboð fyrir 

Reykjavík, h. 2. apríl 1919 

  

Holger Debell. Jes Zimsen 

  

Prókúruhafarnir rita firmað þan 

  

pr. pr. Hið íslenska steinolíufj 

  

ld. Han H, H     

  

   

Hjermeð leyfum vjer oss ad tilk 

steinoliuhlutafjelag hefir aukid hlutaf; 

Hið Íslenska steinolíuhluta 

na til firmaskrárinnar í Reykjavík, að Hið Íslenska 

  sitt upp í 600000,00 krónur. 

  

Holger Debell. Eggert Claessen. 

> d: Co, er hætt að starfa frå 30. f. m. Hjermeð tilkynnist að firmað Hannes Ola 

  

að telja. 

Reykjavík, 1. maí, 1919. 

Kristinn Einarsson. Hannes Olafssi 

  

; 401 
jeg með til. 

í Reykjavík Ng 

  

Reykjavík, 14. apríl 1919 

Geir insson 

  

Vjer undirritaðir, Einar Halldórsson, Njálsg 

    

son, Njálsgötu 36 B hjer í bænu 

  

að Jón Símonarson bakari, Birtingaho             firma voru ÞAgúst, Jón d Cod, og 5 áfram óbreytt að öðru leyti en 

    

því, að vegna burtfarar Jóns hverfur nafn hans úr firmanu og verður það því framvegis 
ÞAgúst d Cod. 

Að öllu öðru leyti vísast til fyrri tilky    rmaskrárinnar viðvíkjandi 

firmanu. 

Reykjavík, 16. apríl 1919. 

  

    Agúst Jóhannesson. Einar Halldór 

    

Jónas Hvannberg tilkynnir að hann einn og með ótakmarkaðri ábyrgð haldi áfram skó-
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verslun og skósmíðavinnustofu þeirri hjer í bænum, er hingað til hefir gengið undir firma- 

nafninu 
yHvannbergsbræður 4. 

Hann ritaði einn firmað og ritar þannig: 

Hvannbergsbræður. 

Jónas Hvannberg. 

Við undirritaðir, Kristinn Hínarsson og Hjalti Björnsson, báðir til heimilis í Reykjavík, 

rekum umboðs- og heildsölnverslun hjer í Reykjayík undir firmanafninu 

K. Einarsson d: Björnsson, 

báðir með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Kristinn Einarsson ritar firmað 

K. Einarsson Björnsson. 

Hjalti Björnsson ritar þannig: 

K. Einarsson ( Björnsson. 

Hjermeð tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að jeg frá og með þessum degi hefi gefið 

herra Viggo Jensen prókúrnumboð fyrir mig. 

Nafn mitt ritar prókúruhafi þannig: 

p. pa. Emil Strand. 

V. Jensen. 
Reykjavík, 12 júní 1919. 

Frú Áslaug Guðmundsdóttir og fröken Sigríður Kristinsdóttir, Bókhlöðustíg 9, reka versl- 

un hjer í bænum með firmanafninu Áslaug Guðmundsdóttir £ Co. 

Þær rita báðar firmað með ótakmarkaðri ábyrgð og rita þannig: 

Áslaug Guðmundsdóttir á Co. 

Reykjavík, 13. júní 1919. 

Áslaug Guðmundsdóttir, Sigríður Kristinsdóttir, 

Það tilkynnist hjer með til firmaskrárinnar, að jeg hefi selt þeim kaupmanni Jóni Bjarna- 

syni, Hverfisgötu 93, og slátrara Hans Blomsterberg í Reykjavík verslun mína ÞKjöt- 

verslun M. Frederiksen's( hjer í bænum. 

Halda þeir versluninni áfram undir sama firmanafni og á sína ábyrgð. 

Reykjavík, 1. maí 1919, 

M. HF. Frederiksen. 

Það tilkynnist hjermeð til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum verslun hjer 

í bænum með alskonar matvörur undir firmanafninu ÓKjötverslun M. Frederiksen sí 

með ótakmarkaðri ábyrgð okkar beggja, 

Jón Bjarnason einn hefir heimild til að rita firmanafnið. 

Reykjavík, 1, maí 1919. 

Jón Bjarnason. Hans Blomsterberg. 

Jón Bjarnason ritar firmanafnið þannig: 

Kjötverslun M. Frederiksen's. 

Jón Bjarnason.
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25. Við undirritaðir Björn Sveinsson og Sigurdur Skula:on kaupriénn hjer í bænum, sem 19) 

áður voru sameigendur að versluninni $Breiðablik€ hjer í bænum, tilkynnum hjermeð 

til firmaskrárinnar, að með því að meðundirritaður Sigurður Skúlason hefir selt með. 

undirrituðum Birni Sveinssyni sinn hluta, belming, í greindri verslun og er genginn úr 

firmanu, þá er Björn Sveinsson nú einn eigandi verslunarinnar y Breiðablik og rekur 

hann verslunina áfram, með sama nafni sem fyr, 

teykjavík, 3. maí 1919, 

Sigurður Skúlason. Björn Sveinsson 

26. Jeg undirritaður Þórarinn Kjartansson, kaupmaður í Reykjavík, tilkynni hjermeð til 

  

firmaskrár Reykjavíkur, að jeg rek með fulli á „yrgð atvinnu og verslun með gúmmií- 
  1     vörur undir firmanafninu: þGúmmívinnustofa Reykjavíknrg Þrókúruumboð fyrir firmað 

hefi eg gefið herra Ingimar Kjartanssyni í Reykjavík 

Undirskrift mín er: 

Gummívinnustofa í Reykjavíkur. 

Þór. Kjartansson, 

Undirskrift Ingimars Kjartanssonar er 

pr. pr. Gummívinnustofa Reykjavíkur. 

Þórarinn Kjartansson. Ingimar Kjartansson. 

Reykjavík, 22. maí 19 

  

Þór. Kjartansson. 

Ingimar Kjartansson ritar 

pr. pr. Gummívinnustola Reykjavíkur. 

Þórarinn Kjartansson. Íugimar Kjartansson. 8 J 

21. Hjermeð tilkynni jeg til firmaskrár Reykjavíkur, að jeg hefi veitt herra Baldvin Ryel Jeg ð Jeg ð 
prókúra fyrir mig, að telja frá þessum degi. 

Nafn mitt ritar prókúruhafi þannig: 

pr. pr. J. L. Jensen-Bjerg. 

Bald. Rvel 

Reykjavík, 11. júní 1919 

J. L. Jensen-Bjerg 

co
 

Undirritaðir, báðir til heimilis í Reykjavík, tilkynna hjermeð að þeir reka í fjelagi verslun ts
 

með húsgögn og fleira, undir firmanafninu $verslunin Áfram4, með ótakmarkaði ábyrgð. 

Við daglegan rekstur verslunarinnar ritar hvor um sig firmanafnið, en til þess að veð. 

setja eign fjalagsins eða ráðstafa eignum þess, þarf undirskrift beggja. 

Í sameiningu rita þeir þannig: 

Verslunin Áfram. 

Ben. G. Waage. Einar G, Waage. 

Þannig rita þeir hvor um sig: Verslunin Áfram, Ben. G. Waage. 

Verslunin Einar G. Waage. 

Reykjavík, 12. júlí 1919. 

Ben. G, Waage, verslunarm. Skólavörðustíg 24. 

Einar G. Waage, húsgagnasm. Laugaveg 59,
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190 29. Fiskiveiðahlutafjelagið yHængur« i Keyk 

stjórn ; 

jan. 1919. KRekur fiskveiðar. 

  

Bogi Olaf 

  

Þorgrímur Sigurðssor      

   
    

  

DA hafi 
TTOKUFU nern 

  Höfuðstóll 200.000 krónur og 

hljóða upp á nafn. Greitt er 

mánaðar fyrirvara. Birtingar DE 

  200 hlutabrjef á 1000 kr. hvert. Hlutirnir 

hlutafjár. Hitt má innheimta með hálfs- 0 í A08S 

gsmanna sendast í ábyrgðarbrjefi, símskeyti eða á 

  

á annan sannanlegan hát 

Firmað ritað þannig 

    

son. Vigfús Guðmundsson 

50. Hinn 21. júnídag 1919 var stofnað fisk 

  

til að reka fiskveiðar og atvinnu- 

  

greinir, sem standa Í samband Nafn fjelagsins er: ypFiskihlutafjelagið 

  

Njörðurd. Lögheimili þess     er kr. 270.000 — tvö hundruð og 

sjötíu þúsund krónur — og er alt 3 hlutabrjefanna er kr. 15.000 og hljóða 
á nafn. Fundir veri 

    

  

'slaganna 

Stjórn fjelagsins ski 

    

þannig: 

Pr. pro. F, b. í, Njörður. 

  

Þorgeir Pálsson. Finnur Finnsson Pálmi Pálsson, 

31. Jeg undirrituð María Ámun úi eftir maoninn minn Olaf kaup-    
Amundason, gef hjermeð Ólafssyni, umboð sem prókúrista fyrir 

  

verslun mína og hefir hann öll rjettind 

ber 1903. 

Firmað ritar hann 

samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóvem= 

  

) | I F 
Reykjavík, 15. 

María Ámur 
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Undirritaðir, báðir til heimilis í 

  

tilkynna hjermeð að þeir reka í fjelagi um- 190 
    boðs- og heildsöluverslun, undir firmanafninu: yHid íslenska nýlenduvörufjelag( með 

Ótakmarkaðri ábyrgð. Við " ritar hvor um sig firmanafnið, en til     
þess að veðsetja eignir fjol: 

Í sameiningu rita þeir þan 

þarf undirskrift beggja. 

       

  

Þannig rita þeir hvor um ska Nýlenduvörufjela oc 5 

irufjelao 

  

   
Olgeir Frið,:eirsson og Friðgeir Skúla g ; t É i Kaupmaanahåfn, sem full-      Skulason« Firmað hefir skrifstofu í 

er skrásett í Khöfn). 

ábyrgir fjelagar með firma: 0. 

  

Reykjavík. — (Báðir hafa öðlast borsararjett í Danmörku og firm 

irsson € Skúlason 

  

O. Friðgeirsson ritar firmað | 

    

21YSSON. 

Friðgeir Skúlason ritar firmað þanv! 0. Fri Skúlason 

  

Andreas Guðmundsson stórkaupmaður tilkynnir að hann reki heildsöluverslun í Reykja- 

    vik, undir firmanafr'.u A. Guðmunds ábyrgð. Heimilisfang eig- 
andans er á Laugavegi 57 í    Svavar S. Svavars hefir pró- 

  

einn firmanafnið. 

  

kúru fyrir firmað, en að öðru leyti rita 

Svavar S. Svavars ritar þannig: 

    

    

   

ð með-undirrilaður Hans Blomsterberg, 
slátrari, er genginn úr firmanu Kjötverslu Frederiksen 1 Reykjavík, og að með- ; 2 y ð 5 

undirritaður Jón on kaupmaður framve rekur verslunina einn á sína ábyrgð. 

Revkijavík áoúst 1019 ykj 

J Bjarnas ) i Blomsterbero, 

Undirritaðir, allir til heimilis í Reykjavík, na hjermeð, að þeir reka í fjelagi blikk. 

  

smíði og járnverslun, undir firmanafninu S lmaþór€ me 3 ótakmarkaðri ábyrgð.  
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190 Vid daglegan rekstur vinnustofunnar ritar hver um sig firmanafnid, en til þess að 

veðsetja eignir fjelagsins eða ráðstafa eignum þess, þarf undirskrift allra. 

  

Hver um sig ritar firmað þannig: 

pr. S. f. »Almapdr «. 

Guðm. J. Breiðfjörð. 

pr. S. f. »Almabor« 

Jónas Þóroddsson. 

pr. S. f. »Almapår« 

Einar Einarsson. 

Reykjavík, 30. ágúst 1919. 

Guðm. J. Breiðfjörð, Laufásveg 4. 

Jónas Þóroddsson, blikksm. Laufásveg 4. 

sson, Veghússtíg 3. 

  

Einar Ein: 

    

37. Fírmað h/f. Arnljótsson á Jónsson Reykjavík tilkynna, að það frá 29. ágúst þ. á. hafi 

aukið hlutafje firmans um kr. 20,000, —— tuttugu þúsund k rónur — og er því hlutafje 

fjelagsins kr. 65,000 -— sextín og fimm þúsund krónur. — Þessa aukningu leggur fram 

Bjarni kaupmaður Sighvatsson í Reykjavík, og verða honum úthlutað hlutabrjef fyrir 

þeirri upphæð. — Frá 1. júlí árs skal Bjarni kaupmaður Sighvatsson teljast með- 

eigandi Í hlutafjelaginu, og skal hann hafa rjett til að rita firmað sem prókúruhafi. 

Í stjórn fjelagsins voru kosnir: Snæbjörn Arnljótsson (sjálfkjörinn). 

Bjarni Sighvatsson Þorsteinn Jónsson. 

3 

S. H/f, Eimskipafjelag Suðurlands, tekur atvinnu við siglingar og skipaútgerð. Lögheimili 

fjelagsins er í Reykjavík. Samþyktir fjelagsins eru dagsettar 15. júlí 1919. Stjórn fjelags- 

  ur Sveinn M. Svei 

  

ins skipa:  formað son, Íramkvæmdarstjóri í Reykjavík. Meðstjórnendur 

Gísli J. Johnsen ræðismaður í Vestmannaeyjum og Sigurður B. Runólfsson, kaupfjelags- 

stjóri Borgarnesi Undirskrift tveggja stjórnarmanna er bindandi fyrir fjelagið. Stjórn 

fjelagsins hefir heimild að veita prókúru fyrir fjelagið. Hlutafje fjelagsins er kr. 200.000, 

er skiftist í 40 hluti, sem hver er að upphæð 5000 kr. Hlutabrjefin hljóða á nafn, og 

og er alt hlutafjeð innborgað. Tilkynningar til fjlagsmanna skulu birtar í blaði því, er 
„ 

ngar, og auk þess í 2 blöðum í Reykjavík.    flytur stjórnarvalda-auglýs 

Stjórnin ritar firmað þannig: Sveinn M. Sveinsson og Gísli J. Johnsen, rita þannig: 

pr. h/f. Eimskipafjelag Suðurlands. 

Sv. M. Sveinsson. — G. J. Johnsen. 

Sveinn M. Sveinsson og Sigurður B. Runólfsson rita firmað þannig: 

pr. h/f. Eimskipafjelag Suðurlands 

Sv. M. Sveinsson. Sig. B. Runólfsson. 

Gísli J, Johnsen og Sigurður B. Runólfsson, rita þannig: 

pr. h/f. Eimskipafjelag Suðurlands: 

Sig. B. Runólfsson. G. J. Johnsen. 

Reykjavík, 26. ágúst 1919. 

Sv. M. Sveinsson. G. J. Johnsen. Sig. B. Runólfsson.
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39. Arni Einarsson og Gustav Funk, báðir til heimilis í Reykjavik, reka verzlun i Reykjavik 190 

sem fullábyrgir félagar, undir firmanafninu Á sson & Funk. 

  

Reykjavik, 11. sept 

  

Arni Finarsson G 

Árni Kinarsson ritar: 

A. Einarsson & Funk. 

Gustav Funk ritar: 

  

narsson á Funk. 

40. Hjer með tilkynnist    násöl 
smásGiti, 

     með veiðarfæri og alt annað, sem að sj 
   

veiðarfæra. Lögheimili fjel 

  

    
     

   

S eri R ík. bi 119, 

Í stjórn ern: Kristinn J. Markússon formaður 

son og (uðjón Ólafsson. Undirskrift n 2 t 

til að skuldbinda fjelagið. 

Höfuðstóll fjelagsins er ) yt hljóða á 

handhafa. Hlutafjeð greiðist þá stjórnin krefst þ 

Fjelagsfundir skulu boðaðir í Í | n innað 

Kristinn J. Markússon og Gu )lafs    
Kristinn J. 

  

afsson. 

Kristinn J. Markússon og ta þannig: 

  

Kristinn J. Markússon. Sig. Jóhannsson 

Prókúristinn Sigurður Jóhannsson ritar 

pr. pr. Hf 

  

Sig 

    

         

  

on 

Prókúristinn Kristinn J. Marku: tifar inni 

þí H ey 

Kr } Mar Å I 

41. Kristín Jónsdóttir og arsdottir, b til heimilis á Skólaví t í Reykjas 

vik, reka saumastofu hjer í bænum með ótakmarka ábyroð, undir fírima- 

nafninu pVerslunin Baldursbrá“ 

Þær rita firmað hvor í sínu lagi g: 

Verslunin Baldursbrá 

  

Kristín Jónsdóttir. 

Verslunin Baldursbrá 

   Ingibjö 

42, Prókúruumboð það, er eg með tilkynningu til firmaskrárianar dags. 11. júní 1919 veitti 

herra Baldvin Kyel, afturkallast hjermeð. 

„ 26. september 1919 

J L. Jensen-Þjerg. 

 



1919 

190 43. Hjermeð tilkynnist, að jeg hefi í dag selt prókúri mínum John Wetlesen verslun þá, 

firmanafninu Rich, N. Braun, með útibúum á 

  

sem jeg hefi rekið hjer í bænum undir 

Ísafirði, Hafnarfirði, Akureyri og Borgarnesi, og rekur hann verslunina áfram undir sama 

firmanafni. 

Reykjavík, 30. sept. 1919 

    

Snorrason, reka verslun í Reykjavík, undir 44, Otto B. Arnar, Snorri B. Árnar og Páll 

firmanafninu yVerslunin Arnarstapig. 

Otto B. Arnar, ritar 

Verslunin Árnarstapi. 

0 BR. Árnar. 

Snorri B. Arnar, ritar: 

Verslunin Árnarstapi 

Snorri B. Arnar. 

Pall Snorras 

  

1 a in versiunin 

  

kynna, að sú breyting á stjórn H.F, Eimskipa-       45. Hjermeð leyfum vjer oss að 

fjelags Íslands, að á aðalfundi er júní 1919, gengu þeir 

Sveinn Björnsson yfirdómslögmaður, Jón Gunnarsson  samáby stjóri, Halldór Kr. 

jóri Í úr stjórninni, og voru þeir 

     

   
VE 

     Þorsteinsson skipstjåri og Jon J. Bildfell Porsteins kipstjóri og J J. Bildfel 

Sveinn Bjørnsson vfirdåmslogmadur, I S Bjö yfirdómsl ður, 

Bíldfeld ritstjóri, endurkosnir, en Í stað Jóns Gunnarssonar samábyreðarstjóra var kosinn 
3 « 

Pjetur Á Ólafsson, konsúll 

Kr. Þorsteinsson skipstjóri og Jón J. 

Er því stjórnin skipuð þannig 

Kosnir af hál 

Sveinn Björnsson yfirdómslógmað 

Halldór Danfelsson yfirdómai, 

Eggert Claessen yfirrjettarmálaflutni 

    

   

   

  

Jón Þorláksson verkfræðingur, 

Halldór Kr. Þorsteinsson skipstjóri, 

Pjetur A. Olafsson konsúll, Rey 

f 

  

E 

Kosnir af hal Vestanhafs 

Arni Eggertsson fasteignasali, Winnipeg. 

Jón J. Bíldfell ritstjóri, Winnipeg. 

Skipaður af landsstjórninni 

   Hallgrímur Kristinsson framkvæmdarstj 

46. Undir firma yFiskiveiðahlutafjelagið Kári< eru reknar 
1910 
ke fjelagi, með lögum dags. 7. nóv. 19 

Í stjórn fjelagsins ern 5 menn, þar a 

  

landi, 1 á Norðurlandi. 

Stjórnina skipa nú: Richard "Torfa 

kaupmaður Reykjavík, Magnús Gislason cand. juris 

javík, Þorsteinn Jónsson 

  

ókari Reyk 

Reykjavik, Magnús BI. Jónsson prest- 

son bank     
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ur í Vallanesi og Rögnvaldur Snorrason kaupmaður á Akureyri. Varamaður í stjórninni 190 

er Olafur Olafsson a Tveir stjórnendur búsettir í Reykjavík rita 

Jónsson kaupmaður. Hlutafje er 400 þúsund, er skift- 
   firmað.  Prókúru hefi 

ist í 80 hluti á 5000 krónur. 

Hlutabrjef hljóða 

  

tafje 150 þúsund kr. Hlutafjeð má auka á nafn Innborgað hlu    

  

upp í 600 þúsund kr., án mþyktar.  Framkvæmdarstjóri fjelagsins er 

  

Þorsteinn Jónsson kaupmaður Reykjavík, 

heykjavík, ll, nóv. 1919. 

  

Richard Torfason. Þorst Magnús Gíslason. 

Stjórnin ritar firmað þa 

  

kiveiðahlutafjelagið Kari« 

Richard Torfason. Þorst. Jónsson 

eða 

hichard "Torfason Magnús Gíslason 

eða 

Þorst. Magnús Gíslason. 

Prókúruhafi ritar firmað 

  

Kári    

  

47. Hlutafjelagið >Gunnvör( rekur Reykjavík. Lögheimili fjelagsins 

EA nóv. 1919. 

  

er í Reykjavík. Sam] Dyktir Íjeiagsint     
Stjórn fjelagsins 

  

formaður Tönnes Friderik 

      

emdarstjóri Reykjavík. 

  

we
 

eðstjórnendnr: verslunarstjóri, Reykjavík óg Lárus Fjeldsted 

  

Jógtræðing a Reykjavík og annar meðstjórnandi skuldbinda firmað. Formaður 

  

hefir jafnframt prókú 

a fjelag kr, er skiftast í hluti, sem hver er að upphæð 

1000 kr. Hlutirnir 

eru gerðar 

  

eru að fullu greiddir. Tilkynningar til hluthafa 

an hatt. sannani     

  

ldsted rita firmað þannig: 

  

Tönnes Frede íta firmað þannig: 

  

Fönnes Frederiksen ri per prókúra 

    

Gunn      

T. Frederiksen. Lárus Fjsldsted. Þorst. Sigurgeirsson,
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Í dag hefir Björn M. Arnórsson, verslunarmaður hjer í bænum, bæst við í firmað Jóh. 

Ólafsson Æ Co. hjer í Reykjavík, sem fullábyrgur fjelagsmaður og með rjetti til að rita 

firmað. 

Rey! nóvember 1919 

    

Ólafsson á“ Co. 

Hinn nyji fjelagsmaður ritar þannig: 

Jóh. Olafsson á Co 

"maskrár Reykjavíkur að við meðundirritaðir, Sighvatur Blöndahl 

    

naður ern 

  

m gegnir úr firmanu Heildsöluverslunin Jóh,   

2 að meðundirribaður Jóhann Olafsson kaupmaður, rekur 

ábyrgð. 

  

framv verslunina einn     
910 Reykjavík, 7. nóvember 1919. 

  

Sighvatur Blöndahl. 

Jóh. Olafssot 

  

Við undirritaðir lkynnum hjermeð að við rekum umboðs- og heildsöluverslun, með ótak- 

  

markaðri ábyrgð, í Reyki Bóðvarsson á Hafberg. 

1919. 

  

Leifur Bodvar 

  

Svarsson & Hafbery 

L. Böðvarsson 

Engilbert Hafberg ritar firmað 

   

tabl Marnús Blöndahl, % 

  

Blöndahl og Sighvatur Blöndahl, reka umboðs. og heildsölu- 

verslun í Reykjavík sem fullábyrgir fjelagar með firma pSigfús Blöndahl á Co.c 

Reykjavík, 17. nóvember 1919 

Magnús Blöndahl, Sigfús Blöndahl, 

Sighvatur Blöndahl. 

Magnús Blöndahl ritar firmað þannig: 

Sigfús Blöndahl á Co. 

  

gfús Blöndahl ritar firmað þannig     
Sigfús Blöndahl á Co, 

    
Blöndahl ritar firm:    5 þannig: 

i > gfús Blöndahl á Co.
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52. Jeg undirritaður G. Eirikss, heildsali i Reykjavík, veiti hjormeð Sigurði Grímssyni cand. 190 
phil. umboð sem prókúruhafi fyrir verslun mína og hefir hann öll rjettindi prókúruhafa 
samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóvember 1903. 

Firmað ritar hann þannig, 

p. p. G. Eirikss, 

S. Grímason. 
Ennfremur afturkallast hjermeð prókúramboð það, er herra 0. B. Arnar hefir haft 

fyrir verslun mína, 

Reykjavík, 11. nóv. 1919. 

G. Eiríkss. 

53, Vjer Aug. Flygenring, kaupmaður í Hafnarfirði, Hjalti Jónsson útgerðarmaður og N. P. 
Kirk verkfræðingur í Reykjavík, stjórnendur hlutafjelagsins ÞHamar€ í Reykjavík, til- 
kynnum hjermeð, að H.f. Hamar rekur vjelaverkstæði, járasmiðju og málmasteypu, skipa- 
aðgerð og annað sem stendur í sambandi við járnsmíði, vjelasmiði, vjelaviðgerð og skipa- 
viðgerð. 

Lög fjelagsins samþykkt á stofnfundi 28. júní 1918. Stjórnina skipum vjer 3 ofan- 
nefndir fjelagsmenn og er Aug. Flygenring formaður. 

Formaður og annar meðstjórnandi skuldbinda fjelagið gagnvart öðrum. Formaður 
hefir prókúru. Stærð höfnðstólsins er 90,000 krónur, er skiftist í 30 hluti á 3000 krón- 
ur hver og hljóða hlutabrjefin á nafn. 

Reykjavík 2. nóvember 1918. 
Atg. Flygenring, N. P. Kirk. 

Hjalti Jónsson. 
Sú breyting varð á stjórn h.f, Hamar, að á fundi 22. okt. Þ. á, ákvað stjórnin að 

bæta Sveini Björnssyni yfirdómslögmanni í stjórnina, í stað N. Þ. Kirk, 
Formaður Augúst Flygenring og Hjalti Jónsson vita þannig: 

pr. Hf. Hamar: 
Aug. Flygenring, Hjalti Jónsson. 

Formaður Aug. Flygenring og Sveinn Björnsson rita Þannig : 
pr. H.f. Hamar: 

Aug. Flygenring, Sveinn Björnsson. 

54. Undir firma Zoðga bræður, reka þeir Geir H. hotga og Einar Zoðga umbóðs- og heild. 
söluverslun í Reykjavík. 

Geir H. Zoðga einn ber ótakmarkaða ábyrgð og ritar firmað. 
Prókúru hefir Einar Zoöga. 

Reykjavík, 12. desember 1919. 

G. H. Áoðga. Einar Zcéga. 
Geir H. Zoöpa ritar firmað þannig: 

Zoðga Bræður 

Geir H. Z/cöga. 
Einar Zo6ga ritar firmað þannig: 

p. p. Zoéga Bræður. 

Einar Zoéga,
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190 55. Vjer undirritadir tilkynnum hjer med, ad hlutafjelagið Ísaga er stofnað í Reykjavík, með 

þeim tilgangi að vinna >dissousgas€ og versla með það á Íslandi, svo og annað þar að 

lútandi. Lög fjelagsins eru dagsett 30. ágúst 1919. Stjórniua skipa Thorvald H. Krabbe, 

verkfræðingur í Reykjavík, formaður, N. P.F. Westherg framkvæmdarstjóri í Stokkhólmi, 

August Flygenring kaupm. í Hafnarfirði og Sveinn Björnsson yfirdómslögmaður í Reykja- 

vík. Varamenn í stjórn eru Ludvig Kaaber, bankastjóri í Reykjavík og R. W. Betts 

verkfræðingur í Stockhólmi. Formaður eða 2 stjórnarmean hafa heimild tll að rita firm- 

að. Höfuðstóll er 90000 krónur, greitt að fullu. Stjórnin getur hækkað hlutafjeð upp í 

100,000 krónur. Hlutabrjef hljóða á nafn. Birtingar til fjelagsfunda, um ógilding hluta- 

brjefa, skal setja í Lögbirtingablaðið. Ella engar birtingar í opinber blöð. 

Stockhólm, 14. október 1919. 

Nils Westberg. Th. Krabbe. 

Stjórnin ritar þannig: 
Hlutafjelagið Ísaga. 

Th. Krabbe. 

Augúst Flygenring og Svelnn Björnsson rita þaanig: 

Hlutafjelagið Ísaga. 

Aug. Flygenring. 

Sveinn Björnsson. 

56. Undir firmanafninu 8. Sigurz á Co. reka þeir Sigurður Sigurz kaupmaður og Eiríkur 

Leifsson verslunarmaður, báðir í Reykjavík, umboðs. og heildsöluverslun í Reykjavík, með 

ótakmarkaðri ábyrgð Sig. Sigurz. 

Sigurður Sigurz ritar einn firmað. 

Prókúru hefir Eiríkur Leifsson. 

Sigurður Sigur ritar firmað þannig: 

Sig. Sigurz á Co. 

Prókúruhafi Eiríkur Leifsson ritar þannig: 

P. Þ. Sig. Sigurz á Co. 

E. Leifsson. 

Reykjavík, 13. desamber 1919. 

Big. Sigur. E. Leifsson. 

(s
l 

1
 Guðmundur Bjarnason, til heimilis í Aðalstræti 6 og Jón Fjeldsted, til heimilis á Amt- 

mannsstíg 2, báðir í Reykjavík, tilkynna til firmaskrár Reykjavíkur, að þeir reki klæð- 

skeraiðn og klæðaverslun í Reykjavík undir firmanafninu G. Bjarnason á Fjeldsted 

klæðaverslun, með ótakmarkaði ábyrgð. 

Hvor um eig ritar firmanafnið. 

Guðmundur Bjarnason ritar firmað þannig: 

G. Bjarnason d Fjeldsted 

klæðaverslun. 

Jón Fjeldsteð ritar firmað þannig: 

G. Bjarnason á Fjeldsted 

klæðaverslun. 

Reykjavík, 16. desember 1919. 

Guðm. Bjarnason. J. Fjeldsted.
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58. Björn Jónsson kaupmaður og Guðmundur Guðjónsson kaupmaður, báðir til heimilis í 190 

Reykjavík, tilkynna til firmaskrár Reykjavíkur, að þeir með ótakmaraðri ábyrgð undir 

firmanafninu, 

Bjørn Jonsson & Guðmundur Jónsson reki verslun í Reykjavík. 

Hvor eigandinn um sig ritar firmanafnið. 

Björn Jónsson ritar firmað þannig: 

Björn Jónsson £ Guðmundur Guðjónsson, 

Guðmundur Guðjónsson ritar firmað þannig: 

Björn Jónsson é Guðmundur Guðjónsson. 

Reykjavík, 19. desamber 1919. 

Björn Jónsson. Guðm. Guðjónsson. 

59. Hjermeð tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að prókúru umboð það, er jeg á sínum 

tíma veitti þeim herrum Tage Möller og Ernst Petersen, er afturkallað frá þessum degi. 

F. C. Möller. 

hjermeð að tilkynna til firmaskrár Reykjavíkur, að við 60. Við undirritaðir leyfum okkur 

nudir firma- rekum heildsölu- og umboðsverslun í Reykjavík með ótakmarkaðri ábyrgð, 

nafninu Tage á F. C. Möller. 

Við ritum firmað hvor um sig þannig: 

F. C. Möller ritar: 

Tage £ F. C. Möller. 

Tage Möller ritar: 

Tage £ F. C. Möller. 

Reykjavík, 15. nóvember 1919. 

F. C. Möller. Tage Möller. 

IT. Mýra- Borgarfjarðarsýsla. 

I. Á Akranesi í Borgarfjarðarsýslu er rekin verslun undir nafninu $Kaupfjelag Akraness4. 

Samþyktir eru dagsettar 7. sept. 1919. Hver fjelegsmaður greiðir 25 kr. í stofnsjóð og 

2 kr. í inntökugjald. Þeir bera ábyrgð á skuldum fjelagsins, einn fyrir alla og allir fyrir 

einn. 
Í stjórn eru: 

Sveinbjörn Oddsson, Árnabæ, formaður, 

Sveinn Magnússon, Setbergi, ritari, 

Jón Jónsson, Asbergi, 

Jón Auðunnzson, Höfn og Sigurður Halldórsson, Akbraut. 

Rjett til að rita firmað hefir formaður fjelagsins einn, eða sjórnin öll,
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190 2. Magnus Porbjarnarson og Stefån Ólafsson tilkynna að þeir reki verslun í Borgarnesi með 

    

Hvor fyrir sig hetir rjett ótakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafninu pMa 

til að rita firmað. 

Magnús Þorbjarnarson undirskrifar þan 

    N 

Stefán Ólafsson undirskrifar þannig: 

gnús fr Stefán. 

    

Magnús á Stefán. Stefán 

    3. Loftur Loftsson og Þórður Asmundsson tilkynna, að þelr sjeu hættir atvinnurekstri undir 

firmanafnint 

sLoftur Loftsson og Þ. Asmundsson€ og að firmað sja upphafið. 

IIf. Snæfellsness. og Hnappadalssýsla. 

     að þei: upmannahöfn, 

starfsemi í Stykkishólmi 

fn, tilkynna   1. Eduard Harald Tang og Árni Ri     

   

  með ótakmarka( 

Ýalu — undirfirmanafninu 

   

töar í að þessi breyting hafi orðið á stjórn 

  

1. Kaupfjelag Hvamm 

  

þess á síðasta aðalfundi 24.- 

  

eirs Ásgeirsson     Formaður kosinn Bjarni 

ar í Hvammi. 

  

   

  

on sölustjóri í Búðardal 

  

Varaformaður kosinn Jó: 

  

Meðstjórnandi sami og áður, Sigurbjörn Magnússon í Glerá 

  

Samkvæmt fjelagslögunum h formaður á hendi yprókúra4 fy 

hann nafn þess þannig: 

pr. pr. Kaupfjelag Hvammsfjarðar i 

Bjarni Jensson. 

Prókúru umboð hins nýja formanns skal teljast frá og með 1. júlí næstkomandi 

Ásgarði, 28. apríl 1919 

Bjarni Jensson. Jón Þorleifsson Sigurbjörn Magnússon. 

3     olag Hvammsfjarðar í Búðardal tilkynnir hjermed, 29 til viðbótar við 

21. tölublaði Lögbirtingablaðsins þ. á. þá hati var 

2. Kaup 

þess 
  

tr
 

ST
 

aformaður Jón  Þorleifs-
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' i son sölustjóri 

þess þannig: 

í Búðardal, einnig á hendi yprókúra fyrir fjelagið og ritar hann nafn 190 

pr. Kaupfjelag Hvammsfjarðar. 

Jón Þorleifsson. 

Prókúruumboð þetta gekk í gildi 1. júlí þ. á. 

Búðardal, 9. ágúst 1919. 

Bjarni Jensson. Sigurbjörn Magnússon. Jón Þorleifsson. 

V. Barðastrandarsýsla. 

l. Kaupfjelag Króksfjarðar rekur verslun í Króksfjarðarnesi undir sama nafni. Samþyktir 

fjelagsins eru dagsettar 15. apríl 1919. Hver fjelagsmaður greiðir kr. 25.00, er hann 

gengur Í fjelagið og ábyrgj 

    

  

då þeir allir skuldir bess in solidum, uns eitt ár er liðið frá 
því þeir hættu að vera í fjelas    

Í stjórn eru: 

Jón Olafsson kaupfjelagsstjóri. 

Ólafar ;sson bóndi. 

bóndi. 

  

    

  

Tilkynningar skal birta í Lög 

    

; I 
ngaDiaðinu 

  

fsson hefir einu stjórnenda rjett til að rita firmað. 

  

ir Jóhannesson á Vat    2. Ola neyri rekur verslnu og fiskiveiðar á Patreksfirði með fullri 

ábyrgð undir firmanafninn Ó. Jóhannesson  Ritar hanu sjálfur firmað. 

Ísafjarðarsýsla og Ísafjarðarkaupstaður. 

1. Matthías Ásgeirsson á 

  

og Ásgeir 1. Ásgeirsson í Súðavík reka verslun á Ísafirði 
með fullri ábyrgð undir firmanafninu: Matthías Ásgeirsson £ Co. Rita firmað hvor um Big. 

2. Karl Olgeirsson og Jóhann Þorsteii 

  

sson tilkynna að þeir í fjelagi reki verslun, útgerð og 

arkaðri ábyrgð undir firmanafninu Karl á Jóhann (áður Edin- 

borg). Rita finmað hvor um sig 

tiskkaup á Ísafirði, með ótakm 

Prókúruumboð hefir Ingólfur Kristjánsson. 

3. Stjórn Ermana pJóh. J. Eyfirðingur & Co. h.f.« eir Jóh. J. Eyfirðingur, formaður, 

Haildór Bjarnason og Magnús Magnússou, meðstjórnendur, tilkynna að það reki fisk- 
d & [==] & 3 di ,
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verslun á Ísafirði. Hlutafjeð er 50.000 kr. skift á 5000 kr. nafnhluti, og er helmingur 

af því greitt, en hinn helmingurinn greiðist, er stjórnin krefst þess. Hver stjórnandi 

ritar firmað. Stjórnin annast birtiugar til fjelagsmanna. Jóh. J. Eyfirðingur prókúru- 

hafi. Lög 10. mars 1919. 

Firmað Hæstikaupstaðurinn (Natan á Olsen) tilkynnir, að prókúruumboð Jóhannesar 

Stefánssonar sje upphafið. 

Prókúruumboð hefir nú Jón Arinbjörnsson. 

Bræðurnir Jens, Jón og Kristján Eyjólfseynir, reka verslun á Flateyri með fullri ábyrgð, 

samkvæmt fjelagssamningi 12. okt. 1918, með firmanafnluu: Bræðurnir Eyjólfsson. Tveir 

þeirra rita nafnið.  Prókúru hefir Jón Eyjólfsson. 

Kristján Á. Kristjánsson og Örnólfur Valdimarsson á Suðureyri reka þar verslun með 

fullri ábyrgð, undirfirmanafninu : 

Kristján á Örnólfur. 

Rita firmað hvor um sig. 

Leonh. Tang og Harald Tang í Kaupmannahöfn tilkynna að verslunin Leonh. Tang á Sön 

á Ísafirði sje hætt. 

Karl £ Jóhann (áður Edinborg) tilkynna, að prökúra Ingólfs Kristjánssonar sje upphafin, 

en nú hafi Ó. F. Davíðsson prókúru. 

Elías J. Pálsson og Jón S. Edwald á Ísafirði tilkynna, að verslunarfirmað Elías á Edwald 

sje hætt. 

Arni E. Arnason í Bolungavík og Ingólfur Arnason á Ísafirði tilkynna, að þeir reki verslun 

í Bolungavík með fullri ábyrgð með firmanafninu Arni E. Árnason á. Co. Hvor þeirra 

ritar firmað. 

VII. Húnavatnssýsla. 

Under Firma Áktieselskabet pCarl Höepfnerg, der har Hjemsted i Köbenhavn, drives til- 

lige í Hnnavatns Syssel Handel, Skibsfart og dermed efter Bestyrelsens Skån í Forbind- 

else staaende Virksomhed, dels direkte, dels ved Anbringelse af Kapital i saadanne Fore- 

tagender i Indland og Udland, af et Aktieselskab med Love af 11. Februar 1918 med
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senere vedtagne Ændringer af 12. April 1918. Selskabets Bestyrelse bestaar af mindst 2, 1909 
højst 5 Medlemmer, for Tiden 3, nemlig Grosserer Aage Håpfner Berléme, St. Kongens- 
gade 116, Köbenhavn, Höjesteretssagfórer Johannes Frederik Fenger, Carl Johansgade 1, 
Köbenhavn og Direktör Harald Skovby Plum, Frederiksgade 7, København. Direktionen 
bestaar af Grosserer Aage Höepfner Berléme. 

Selskabets Firma tegnes af 2 Bestyrelsesmedlemmer i Forening eller af Direktionen. 
Prokura er meddelt Jul. E. Jörgensen. 
Aktiekapitalen er 800,000 kr., fordelt i Aktier paa Kr. 1000 pr. Stk. Aktierne er fuldt 
indbetalt, Bekendtgårelse sker i Berlingske Tidende. 

Signaturen af Bestyrelsen : 

A/s Carl Höepfner. 

Aage Berléme. J. F. Fenger. Harald Plum. 

Direktionen vil tegne: 

A/s Carl Höepfner. 

Aage Berléme. 

Prokuristen vil tegne: 

pr. pr. A/s. Carl Höepfner. 

Jul. É. Jörgensen. 

Herved tillader vi os at anmelde til Handelsregistret for Hunavatns Syssel, at Firmaet 
ÞCarl Höepfnerg er hævet, 

Köbenhavn, den 21. Marts 1918. 

Anna Höepfner, Aage Berlóme. 

Hjer með leyfum vjer oss að tilkynna til Firmaskrárinnar, að stjórn Verslunarfjelags 
Vindhælinga breyttist þannig á aðalfundi fjelagsins þ. 16. þessa mán., að Björn Guð. 
mundsson bóndi á Örlygsstöðum var kosinn í stað Ólafs Björnssonar bónda á Arbakka. 

Skagaströnd, 26. apríl 1919. 
Ól. Lárusson. B. F. Magnússon. Björn Guðmundsson. 

Kaupfjelag Vestur-Húnvetninga rekur verslun á Hvammstanga undir nafninu: 
Kaupfjelag Vestur-Húnvetninga. 
Lög fjelagsins eru dagsett 27. mars 1919. 

Hver fjelagsmaður greiðir 15 krónur er hann gengur Í fjelagið, og ábyrgjast þeir 
allir skuldir þess in soliðum, una tvö ár eru liðin frá brottför þeirra úr fjelaginu. 

Í stjórn fjelagsins eru: 

Guðmundur Sigurðsson, formaður fjelagsins. 
Tryggvi Bjarnason og Jón J. Skúlason.
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190 Rjett til að rita firmað hefir Guðmundur Sigurðsson einsamall, eða Tryggvi Bjarna- 

son og Jón J. Skúlason í sameiningu. 

Hvammstanga 19. apríl 1919. 

Guðm. Sigurðsson. Tr. Bjarnason. Jón J. Skúlason. 

Guðmundur Sigurðsson ritar firmað þannig: 

Kaupfjelag Vestur-Húnvetnir 

  

Guðm. Sigurðsson. 

Tryggvi Bjarnason og Jón J. Skúlason rita firmað þannig: y88 J 8 g 
Kaupfjelag Vestur-Húnvetninga. 

Tr. Bjarnason. Jón J. Skúlason. 

VIII, Skagafjarðarsýsla. 

  1. Stjórn firmans Kaupfjelags Skagfirðinga tilkynnir, að nýjar samþyktir hafi verið gerðar 

fyrir firmað 1. mars hb. á. og að samkvæmt þeim sje stjórnin nú skipuð 5 mönnum i B J J i 
     arð stað 3. og inngangstillae hækkað úr 2 í 4 kr. Prókúru hefir síra Sigfús Jónsson Sauð 

5 > 8 

árkrók, sem einn hefir rjett til að rita firmað. 

2. Firmað pSamvinnufjelag Fljótamanna({ rekur verslun í Haganesvík. Fjela stjórnar 

  

fimm manna stjórn og eru í henni: Guðm. Olafsson Stórholti, sem er form , Theódór 

Arnbjarnarson, Lambanesreykjum, Jón G. Jónsson Tungu, Herm. Jónsson Ysta Mói og 
   

Eiríkur Asmundsson Reykjarhóli. Fjelagsstjórnin í heild sinni eða formaður einn hafa 

riett til að rita firmað. Fjelagsmenn ábyrgjast einn fyrir alla og allir fyrir einn skuldir J J€iag Yrg) ð A 

fjelagsins. 

1X.. Eyjafjardarsøsla og Akureyrarkaupstadwr 

1. Jén S. Espholin og Hjalti S. Espholin stofoa, sem fullåbyrgir fjelagar, skrifstofu á Ákur- 

eyri og reka þaðan verslun, verksmiðjuiðnað, mannvirkjag 

  

og aðra verkfræðislega at 

vinnu undir firma: yEspholin Co.€ sem er fjela 

  

aðri ábyrgð 

Jón S. Eepholin og Hjalti S. Espholin rita firmað hvor um sig 

Ingólfur Gísli $. Eepholin hefir prókúra. 

Akureyri þann 5. október 1918 

Jón S. Espholin 

Hjalti S. Espholin.
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Jón S. Espholin ritar firmað: 190 
Espholin Co. 

Hjalti S. Espholin ritar firmað: 

Espholin Co. 

Ingólfur Gísli S. Espholín ritar firmað þannig: 

pr. pro. Espholin Co. 

IL. G. S. Espholin. 

Með brjefi dags. 1. þ. m. tilkynna þeir Magnús Sigurðsson og Kristján Arnason, að Krist- 

ján Arnason sje nú orðinn einn eigandi að versluninni $Eyjagjörður( á Ákureyrl og að 

hann einn reki verslunina á eigin ábyrgð framvegis. 

T 
Ungfrúrnar Valgerður Vigfúsdóttir og Halldóra Vigfúsdóttir tilkynna, að þær reki verslun 

á Ákureyri undir firmanafninu 

> Verslunin Akureyri. 

Þær bera báðar og hvor um sig fulla ábyrgð á versluninni og rita hvor um sig firmað. 

M. Sigurðsson og Kristján Árnason tilkynna 1. júlí 1919, að firmað pEyvjafjörðurg sje selb 5 J J J zJåtj 

Kristjáni Árnasyni einum og að hann sje hjer eftir einn eigandi verslunarinnar og riti o 

hana á eigin ábyrgð 

Arthur Sörensen og Áage Berléme tilkynna 29. apríl 1919, að Erik Arthur Sörensen sje 
genginn úr firmanu $Gudmans Efterfölger< og að Aage Berléme sje hjer eftir einasti eig- 
andi firmans með fullri ábyrgð. 

Með brjefi dags. 12. ágúst 1919 tilkynnir kaupm. Sören Goos á Siglufirði, að hlutafjeð j 
„H/f. Siglufjord Sildeoliefabrik( sje aukið úr, 250,000 kr. upp í 500,000 kr. Þar af 
50,000 kr. forgangshlutabrjef (Præferenceaktier). 

Stefán Stefánsson, Sig. Ein. Hliðar, Sig. Sigurðsson tilkynna 28. september 1919, að 
>hæktunarfjelag Norðurlands€ á Akureyri teki tilrauna starfsemi í grasrækt, garðrækt og 
trjárækt, útvegi útsæði, áburð, landbúnaðar vinnuvjelar og girðingarefni. Lög fjelagsins 
eru dags. 24. júní 1910. Hver fjelagsmaður greiðir í fjelagssjóð 2 krónur sem árstillag 
eða 10 krónur í eitt skifti fyrir öll í æfitillagasjóð. Eignir fjelagsins eru skuldatrýgging. 

Í stjórn fjelagsins eru: 

Stefán Stefánsson, skólameistari. — Sigurður Sigurðsson, járnsmiður. 

Sigurdur Ein, Hlíðar, dýralæknir.
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Pókúru hafa: 
Sigurður Ein, Hlíðar og Einar Reynis í samelningu. 

Tilkynningar birtist í Lögbirtingablaðinu. 

8, Með brjefi dags. 22. nóv. 1919 tilkynnir firma Espholin Co., að Ingólfur G. S. Espholin 

hafl gengið inn í firmað, sem fullábyrgur fjelagi og að hann einn riti firmað. Um leið er 

afturkallað prókúruumboð hans fyrir fjelagið. 

Ingólfur G. S. Espholin ritar firmað þannig 

Espholin Co 

X. Norður-Múlasýsla og Seyðisfjarðarkaupstaður. 

1. Kaupfjelag Vopnfirðinga rekur verslun á Vopnafirði undir sama nafni. Lög fjelagsins eru 

dagsett 16. desember 1918 

Hver fjelagsmaður greiðir 10 — tíu — krónur er hann gengur í fjelagið, og ábyrgj- 

ast fjelagsmenn allir skuldir þess in solidum, uns 1 ár er liðið frá brottför þeirra úr 

fjelaginu. 

Í stjórn fjelagsins eru: Ólafur bóndi Metúsalemsson á Bustarfelli formaður, en með- 

stjórnendur Víglundur Helgason bóndi á Haugsstöðum og Gunnar H. Gunnarsson hrepp- 

stjóri á Ljótsstöðum. 

Prókúru hefir framkvæmdarstjóri fjelagsins Marteinn Bjarnason á Vopnafirði. 

Tilkynningar skal birta í Lögbirtingablaðinu. 

Stjórn fjelagslns ritar firmað þanrig: 
yKaupfjelag Vopnfirðinga 

Ólafur Metúsalemsson, Víglundur Helgason, Gunnar H. Gunnarsson. 

Þrókúristinn ritar firmað þannig: 
P. p. ÞKaupfjelag Vopnfirðinga{ 

Marteinn Bjarnason. 

Sigurður Jónsson pr. pro. H/f. ÞFramtíðing tilkynnir að stjórn hlutafjelagsins >Framtíðing 

á Seyðlafirði skipa nú: 

Kristján Blöndal, póstafgreiðslumaður á Sauðárkróki, formaður, Sigurður Jónsson 

framkvæmdarstjóri, Seyðisfirði og Vigfús Einarsson eand. jur. fulltrúi Reykjavík, með- 

stjórnendur. 

Prókúru hafa: Sigurður Jónsson Seyðisfirði, sem jafnframt er framkvæmdarstjóri, 

og konsúll Louis Zöllner, Newcastleson Tyne.
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XI, Skaftafellsijsla. 190 

  

1. Samkvæmt ályktun aðalfundar Kaupfjelags Skaftfellinga 15, b. m., veitist hjermed sölu- 

stjóra fjelagsins Bjarna Kjartanssyni í Vík, fult prókúruumboð fyrir nefnt kaupfjelag og 

hefir hann öll rjettindi prókúruhafa lögum samkvæmt. 

Fjelagið ritar hann þannig: 

Pr, pr. Kaupfjelag Skaftfellinga 

Bjarni Kjartansson. 

Vík, 21. mars 1919. 

Stjórn Kaupfjelags Skaftfellinga. 
  Lárus Helgason, Eyjólfur Guðmundsson. Páll Sigurðsson. 

XII.  Arnessýsla 

1. Hjermeð tilkynnist að prókúruumboð það, er verslunarstjóri Jens Daniel Nielsen hefir 

haft fyrir verslunina yEinarshöfn“ á Eyrarbakka, er upphafið frá í dag. y J , Pl 8 
H/f. Verslunin Einarshöfn, 24. apríl 1919. 

J, A. Lefolii. 

9. Verslunin Einarshöfn h/f. á Eyrnrbakka tilkynnir, að í stjórn greinds fjelags sjeu nú: 

síra Kjartan Helgason, Hruna, formaður, kaupfjelagsstjóri G. Guðmundsson, Eyrarbakka, 

Guðm. Þorvarðsson, Sandvík 

í stað: 

stórkaupmanns |. Á. Lefolii, hæstarjettarmálaflutningsmanns (. L, David, Rentier M. 

Olsen, allir í Kaupmannahöfn. 

3. Stjórn verslunarinnar Einarshöfn h/f. á Eyrarbakka, þeir síra Kjartan Helgason, Hruna 

kaupfjelagsstjóri G. Guðmundsson, Eyrarbakka, Guðm. Þorvarðsson, Sandvík, tilkynnir 

að nefnt fjelag sje uppleyst. 

XIII. Gullbringu- og Kjósarsýsla. 

1. Húsfrú Guðrún Hinriksdóttir, til heimilis á Áusturgötu nr. 7 í Hafnarfirði, rekur versl- 

un í Hafnarfirði, undir nafninu „G. Hinriksdóttird. Prókúruhafi er Áuðunn Níelsson 

samastaðar, og ritar hann firmað þannig: 

pr. verslun G. Hinriksdóttir. 

Á, Níelsson.
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9. Firmað Verslun Böðvarssona á Co. tilkynnir að úr firmanu sje genginn Jóh. J. Reykdal. 

Ennfremur að sú breyting sje orðin á nafni firmans, að það hjer eftir heiti Verslun 

Böðvarssonat, og loks, að Páll Böðvarsson sje genginn inn í firmað sem ábyrgur með. 

eigandi. 

Firmað rita eigendurnir hvor um sig þannig : 

Verslun Böðvarssona, 

Olafur Böðvarsson. 

Verslun Böðvarssona, 

Þór. Böðvarsson. 

Verslun ÞBöðvarssona 

Páll Böðvarssor. 

3. Undir firmanafninu yHf. Höfrungur€ eru reknar fiskiveiðar frá Hafnarfirði af hlutafjelagi 

með lögum dags. 28. ágúst 1919. Stjórn fjelagsins skipa 3 menn: þeir Þorvarður Þor- 

varðarson prentsmiðjustjóri í Reykjavík, Skúli Skúlason præp. hon. í Reykjavík og Þórð- 

ur Einarsson, verslunarmaður í Hafnarfirði. Varamaður í stjórninni er Sigurður Krist- 

jánsson, kaupfjelagsstjóri í Hafnarfirði. "Tveir úr stjórninni rita firmað. *Prókúru hefir 

framkvæmdarstjóri fjelagsins.  Hlutafjeð er kr. 150,000,00 — eitt hundrað og fimtíu 

þúsund krónur, — sem stjórnin má, án sjerstakrar fjelagssam þyktar, auka upp í 250,000,00 

kr. og skiftist í 5000 — fimm þúsund — króna hluti. Hlutabrjefin hljóða á nafn og 

er hlutafjeð greitt að fullu. Tilkynning til fjelagsmanna þarf ekki að birta í opinberum 

blöðum,
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Auglýsing 
rkja í Reykjvík 

    

  

PB LA = að 

frå skråasetjara vorume 

um skrásetningar þær, sem gjörðar hafa verið årid 1919, 

Skrásett (010 ma f 

Tilkynt 5. febr. 1919, kl. 2 egis af hibald Mc Lellan.  Atlison V. Stewart 

John V. Dittemore, Adam H. Dickey, James Á. N Josiah E. Fernald f. h. dbús Mary 

Mass s, Bandaríkjunum, skrásett 11. s. m. aker G. Eddy, er rekur bókaverslun í Bosto 

Lýsing á merkinu: 

  

tungið er gegnum skáhalla kórónu, en í hring 

the dead  Cleans . the. lepers. Cast . out. 

  

Hringur og innan í honum kross, sem 

að utanverðu standa orðin: Heal. the. sick. kais, 

demonds + 
Samkv. tilk. dags. 26. okt. merkid skråsett i Washington 6. april 1915 og 

tímarita, sem útgefin eru mánaðarlega, og nær skrásetning til prentaðra bóka, pre 

prentaðra biblíulestra sem útgefnir eru ársfjórðungslega 

1914 er 
aðra
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191 Skrås. 1919 nr, 2. 

Tilkynt 4. apríl 1919, kl. 4 síðd. af Carnation Milk Products Company, Verksmiðju- 

rekstur, Seattle í Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 12. s. m. 

  

Lýsing á merkinu: Á dökk 

til hliðar tvö blys og milli þeirra, sumpart í eða fy 

blóm, er bundin eru saman. 

Merkið á að nota á mjólkurbúsafurðir, sjerstaklega niðursoðna mjólk og er skrásett 

í Washington 24. okt. 1905, samkv. tilk. dags. 9. júní s. á. 

un grunni standa orðin Carnation Brand, en undir þeim    

  

ir neðan dökka grunninn, þrjú negul- 

Skrds. 1919 nr, 3, 

Tilkynt 4. apríl 1919, kl. 4 síðd. af The Texas Company, olíuframleiðsla, New York 

í Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 12. s. m. 

  

      

A
 

  

, 
Lýsing á merkinu:  Fimmgeislud stjarna með dökkum strikum og innan í henni 

bókstafurinn T, sem er hvítur að lit. 

Merkið, sem er skrásett í Washington 14. des, 1909, samkv. tilk. dags. 22. maí s. á., 

á einungis að gilda fyrir steinolíuafurðir, þar með talin óunnin olía, brensluolíur, olíur til 

lýsingar og áburðar, gasolíur, nafta, bensín, gasolín, úrgang við olíueimingu, innifalið í 15, 

flokki, svo og smurningsolíur. ;
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191 Skrås. 1919 ny, á. 

Tilkynt 4. apríl 1919, kl. 4 síöd. af British-American Tobacco Company, Limited, 
London, Englandi, og skrásett 12. s. m. 

LUCKY STRIKE 

Lýsing á merkinu: Orðin Lucky Strike. Merkið á að gilda fyrir tilbúið tóbak, og 
er skrásett í London, 45. flokki, fyrir þá vöruteguad, samkvæmt tilk, dags. 19. nóv. 1912. 

Skrás, 1919 nr. ð. 

Tilkynt 4. apríl 1919, ki. 4 síðd. af John Dewar á Sons, Limited, Wisky-gerðar- 
mönnum, Perth, Skotlandi, og skrásett 12. s. m. 

    
ERTH. 

SCOTLAND4 
STEGE BARRE 18 VARYKB OMA) BY 4OKN SEWAR & BONE, UT ED 

Lýsing á merkinu: Kinkennismiði. Efst á honum er Í bogadreginni línu upp á við 
röð af heiðurspeningum, þá orðin ÞWhitel Label( og undir þeim: Finest Scotch Whisky of 
great age, því næst stutt strik og fyrir neðan það orðin John Dewar á Sons Ltd. Distillers. 
Þerth. Scotland. Í neðra horni miðans til vinstri handar standa orðin: London Offices 
Dewar House, Haymarket. S. W. Neðst stendur með smáu letri: "This Label is issued only 
by John Devar á Sons Limited. 

Merkið er skrásett fyrir Whisky, og orðin pWhite Labeld sjerstaklega tilbúið heiti 
fyrir þá vörutegund. 

Samkvæmt tilk. dags. 16. apríl 1907 er merkið skrásett í London, 43. flokki, 2, 
ágúst s. á. 
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191 Skrás. Í. 

Tilk, 20. apríl 1919 ki. 5 síðd. af 

Washingtonríki í Bandaríkjum Norður-Ameril 

/ 
Company, verksmiðjurekstur, Seattle í 

  

skrá 26. s. m. 

    

   

  

Lýsing á merkinu: kvit 

lagaðri umgerð, en fyrir ofan s 

Merkið, sem skrásett er í 

s. á, á að nota á mjólk, 46. flokki, matvæli og 

Tilkynt 20. apríl 1919, 

New Jersey, í Bandaríkjum Norður-Amí    rásett 26. s. m. 

  

1918, samkvæmt tilk. dags. 19. 

Sar» og olíutegundir fyrir bifvjelar, svo 

-smurningsolíu, >Mineral wax( áburðar- 

Merkið sem 

desember 1917, á að nota á vi 

sem betei tegundir af gasolín, alla: 

feiti, steinolíu, í 15. flokki, olíur og feiti. 

   

  

Orðið Tydol skal skoða sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar vörutegundir. 

Skrås. (910 Í. 8. 

af Isidor Nielsen's mek. Værksted, verkámiðju- 

í. maí s. á. 

  

Tilkynt 30. apríl 1919, kl. á 

iðnaður og verslun, Trondhjem, Noregi, og 

    

Lýsing á merkinu: Orðið: TODAN, Merkið sem skrásett er í Kristianíu 21. okt. 

1918 samkvæmt tilk. dags. 4. april s. á. á að ná til vjela ásamt; þess er þeim tilheyrir
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að undanteknum áhöldum og verkfærum til að smíða með lása, tæki til þeirra og hluta 191 

af þeim. — 

Orðið Todan er að skoða sem 

  

ilbúið heiti fyrir ofangreindar vörutegundir. 

Skrás. 1919 nr. 9 

Tilkynt 30. apríl 1919, ki. 4 síðá. af Dodge Brothers, bifreiðargerðarmönnum, 

  

Detroit, Bandaríkjum Norður-Ame 

    

Lýsing á merkinu: Hringi, eð na or heimi ynnanda, sem lykur um tvo 

þríhyrninga, sem eru feldir hvor inn annan, en miu mmilli þeirra eru bókstafirnir D og 

B samandregnir, 

  

Samkv. 

  

í Washington 13. april 1915, 

fyrir bifreiðar. 

    Tilkynt 20. september 1919, ki. á siöd., al Bryggerierne, ölgerð, Kaup- 

rnannahöfn, og skrásett 25. s. mn. 

  

Lýsing á merkinu: Tólfhyrnd stjarn     

  

og í honum haka-kross (Svastika eða Þórsme
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191 Merkid, sem er skrásett í Kaupmannahöfn 23. febr. 1907, samkv. tilk: dags. 1; s; m;, 

og síðan endurnýjað 23. febr. 1917; á einungis að nota á öl og sóðavatn. 

Skrás. 1919 nr. 11. 

Tilkynt 20. september 1919, ki. 4 síðd., af Carlsberg Bryggerierne, ölderð, Kaup- 

mannaböfn, og skrásett 25. 3. m. 

  

Lýsing á merkinu: Forn haka-kross (Svastika eða Þórsmerki). Merkið á einungis að 

nota á öl og sódavatn. 
Samkv. tilk. dags. 15. ágúst 1890 var merkið skrásett í Kaupmannahöfn 21. s. m., 

fyrir Carl Jacobsen, Ny Carlsberg, ölgerð í Valby og síðan tvívegis endurnýjað fyrir sama 

mann, en samkv. tilk. dags. 23. mars 1911 er merkið nú eign Carlsberg Bryggerierne í Kaup- 

mannahöfn. 

Skrás. 1919 nr. 12. 

Tilkynt 20. september 1919, kl. 4 síðd., af Frishmuth Bros. á Company, tóbaks- 

gerð, Philadephia í Pensylvania-ríki, Bandaríkjam N.-Am., og skrásett 25. s. m. 

Pals 
Lýsing á merkinu: Orðið: Pals 

Merkið, sem skrásett er í Washington, 24. sept. 1918, sarnkv. tilk. dags. 21. maí 

s. á., á að nota á brjefvindla (Cigaretter) og tóbaksafurðir.
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Skrás. 1919 nr. 13. 191 

Tilkynt 20. september 1919, kl. 4 síðd. af The Arco Company, lita- og lakkgerð, 

Cleveland í Cleveland-ríki, Bandaríkjum N.-Am., og skrásett 25. s. m. 

  

  

  

  

Lýsing á merkinu: Orðið: ARCO ritað með upphafsstöfum sem fara minkandi, en 

um það lykur bugðótt lína að ofan, en bein undir orðinu: ná línur þessar á tveim stöðum 

út fyrir bring þann, sem umlykur orðið. Við fyrsta bókstafinn í orðinu er eins og festur sje 

merkjaseðill. 

Merkið á að nota á tilbúna liti og gljákvoður. 

Samkv. tilk. dags. 17. jan. 1916 er merkið skrásett í Washington 1l. febr. 1919 

fyrir ofangreindar vörur, 16. flokki. 

Skrás. 1919 nr. 14. 

Tilkynt 20. september 1919, kl. 4 síðd., af California Packing Corporation, umbúð- 

asala, San Fancisco í Californiu, Bandaríkjum N.-Am, og skrásett 25. s. m. 

  

Lýsing á merkinu: Orðin: DEL MONTE á rauðum grunni innan í bugðóttri umgerð. 

Merkið á sjerstaklega að nota á niðursoðna ávexti, niðursoðið grænmeti, niðursoðinn 

fisk, edik, smjörviðarolíu, kryddaða smjörviðarolíu, tómatsósur, sveppasósu, pipar, súrkál, bak- 

aðar baunir, aldinasafa soðinn með sykri, berjalög, niðursoðin aldini, safa, hunang, Maraschino. 

kirsiber, þurkaða ávexti og rúsínur, matvæli og matvælaefni. 
Samkv. tilk. dags. 23. júlí 1917 er merkið skrásett í Washington 1. jan. 1918 fyrir 

ofangreindar vörutegundir, 46. flokki,
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191 Skrás, 1919 mr 15. 

Tilkyat 20. september 1919, kl. 4 síðd., af Thomas Bear á Sons, Limited, tóbaks. 

gerð, London, Englandi, og skrásett 25, s. m. 

" VIRKENOR 
Lýsing á merkinu: Orðið: Virkenor. 

Merkið á aðeins að nota á tilbúið tóbak. 

Samkv. tilk. dags. 17. apr. 1919 er merkið skrásett í London 93. júlí s. á., 45. 
flokki: fyrir ofangreinda vörutegund. 

Skrás, 1919 nr, 16. 

Tilkynt 20. septbr. 1919, ki. 4 síða. af The Beaver Company, verksmiðjurekstur, 

Buffalo, New York-ríki, Bandaríkjum N.-ÁAm. og skrásett 27. 8. m. 

    
FRASER 
BOARD 

Lýsing á merkinu: Efst er mynd af bifur, þar undir stauda orðin Beaver Board, 

hið síðara undir því fyrra, en neðst eru 2? stór B, er snúa leggjum saman. 

Merkið á að nota á veggjaborð og pappa til húsagerðar. 

Samkv. tilk. dags. 11. febr. 1916, er merkið skrásett í Washington 25. júlí s. á. 

fyrir ofangreindar vörur 19. flokki. 

Skrås. 1919 nr 17, 

Tilkynt 20. septbr. 1919, kl. 4 síðd, af Tee Gramophone Company, Limited, 

arrekstur, Hayes, Middlesex, Kuglandi, og skrásett 27. s. ta. 

iðnað- 

  

HIS MASTER'S VOIGE. 

Myvd af hundi sem sitar fyrir framan $Gramophone€, en und» Lýsing á merkinu: 

ir standa orðin: His mastei's 1060.
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Merkið er skrásett fyrir talvjelar, talvjelanálar, talvjelaplötur og annað talvjelum til- 191 

heyrandi. 

Samkv. tilk. dags. 22. júlí 1910 er merkið skrásett í London 24. nóv. s. á. fyrir 

ofangreindar vörur, 8. flokki. 

Skrás. 1919 nr. 18. 

Tilkynt 27. septbr. 1919, kl. 5 síðd., af Stefáni Thorarensen, lyfsala, Reykjavík, og 

skrásett 2. októbr. s. á. 

  

Lýsing á merkinu: Kona sitjandi á bergi umluktu sjó; heldur hún hægri hönd ut- 

an um stöng með íslenskum fána á, en vinstri hönd um samarbrotið skjal. 

Skrás, 1919 nr. 19 

Tilkynt 27. septbr. 1919, kl. 5 síðd. af sama, og skrásett 2. oktbr. s. á. 

  

Lýsing á merkinu: Orðið: Fersol, sem sjersstaklega tilbúið heiti fyrir lífræn efna- 

sambönd.
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Skrås. 1919 nr. 20. 

Tilkynt 20. október 1919, kl. 5 síðd., af Stefáni Thorarensen, lyfsala, Reykjavík, og 

skrásett 25. s. m. 

4 e 

ROS0L- 
Lýsing á merkinu: „Orðið Rósól, sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir fegurðarefni, 

húðmýkjandi efni, munn og hálshraiasandi efni, styrkjandi og heilsubætandi efni, hóstakökur, 

kveftöflur, aldinsafu, krydd, bökunarefni og önnur bætandi efni Í mat. 

Skrás. 1919 nr. 21. 

Tilkynt 20. október 1919, kl. 4 síðd., af David Brown, Junior, verksmiðjuiðnaður, 

Glasgow, Skotlandi, og skrásett 30. s. m. 

  

Lýsing á merkinu: Mynd af sauðkind, en þversum yfir um hana eru prentuð með 

skrifletri orðin: Golden Fleece, og ná þau beggja megin út fyrir myndina. 

Merkið, sem einungis á að gilda fyrir fjárbaðlyf, nautgripabaðlyf og dýralækninga- 

útbúnað, er samkv. tilk. dags. 1. mars 1919 skrásett í London 16. júlí s. á. fyrir ofau greind- 

ar vörutegundir, 2. flokki. 

Skrás. 1919 nr. 22. 

Tilkynt 12. nóvember 1919, kl. 4 síðd., af The American Tobacco Co., tóbaksgerð, 

New York, Bandaríkjum N.-Am., og skrásett 22. s. m. 

hl 

find dia" 
Lýsing á merkinu: Orðin Lord Salisbury, prentuð í skásettri línu með gotnesku letri. 

Merkið á að ná til smavindlinga (Cigarettes) og tóbaksafurða, og er það samkv. tilk. 

dags. 3. mars 1919 skrásett i Washington 19. ágúst s. á., fyrir ofangreindar vörutegundir 

17. flokki.
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Skrás. 1919 nr. 23. 191 

Tilkynt 12. nóvember 1919, kl. 4 síðd., af sama, og skrásett 22. s. m. 

O 

Lysing å merkinu: Orðið: Omar, prentað í bogadreginni línu. 

  

Merkið á að ná til smávindlinga (Cigarettes) og tóbaksafurða, og er samk. tilk. dags. 

3. mars 1919 skrásett í Washington 19. ág. s. á. fyrir ofangreindar vörutegundir, 17. flokki. 

Skrás. 1919 nr. 24. 

Tilkynt 26. nóvember 1919, kl. 2 síðd., af C. F. Rich £ Sönner A/S, kaffibætis- og 

kaffirðtarverksmiðju, Kaupmannahöfn, og skrásett 29. s. m. 

  

  

  

  

  

Val EXÞORT:KAFFESURROGAT. || sá! 
er BESTI KAFFIBÆTIR FR 

na Lerdrudu Baufendur hor 

DIG yr aðgæla, að EA PL da 
IDG 

          

  

    
  

$ af ælir er vrær pt og; góðir ae sem 

cd hverju ð Á lykke UW Le ID VOTE (1 

sk FL Ff Sl 

Lek Á oner 

Khan havre, DE 

Lýsing á merkinu: Innan i rjetthyrndum ferhyrningi er laadlagsmynd med tveim 

gjósandi hverum milli fjallshlíða, og þar fyrir ofan orðið: Geysir, en fyrir nedan myndina, Í 

aflangri umgerð milli tveggja smáreita, með myndum af drekum, standa í tveim línum orðin: 

Export-Kaffisurrogat. Besti kaffibætir. Fyrir neðan ferhyrninginn eru prentuð, á Íslensku og 

með skrifletri, meðmæli með vörunni og undirskrifuð: C. F. Rich á Sånner, A/S. København K.
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191 Merkið er skrásett aðeins fyrir kaffibæti og kaffirót. 

Samkv. tilk. dags. 6. júlí 1919 er merkið skrásett fyrir tilkynnanda í Kaupmanna- 

höfn 2. ág. s. á., og nær sú skrásetning eingöngu til ofangreindra vörutegunda. 

Skrás. 1919 nr. 28. 

Tilkynt 19. desbr. 1919, kl. 4 síðd., af James Buchanan £ Co., Limited, Whisky- 

gerðarmönnum, London, Englandi, og skrásett 27. s. m 

BLACK 8. WHITE 

Lýsing á merkinu: Orðin: Black £ White. 

Merkið, sem á eingöngu að ná til Whisky's er skrásett í London 9. nóv. 1906, 43. 

flokki, samkv. tilk. dags. 3. apríl s. á. 

Eru orðin Black £ White að skoða sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreinda 

vörutegund. 

Samkv. 10. gr. vörumerkjalaganna hafa eftirgreind merki verið endurnýjuð árið 1919 

Skrás. 1909. nr. 1. Det danske Petroleums Aktieseltkab, Kaupmannahöfn. 

Skrás. 1909, nr. 2. Sami. 

Skrás. 1909 or. 3. Bass. Ratcliff £ Gretton, Ltd., Burton on-Trent, Englandi. 

Skrás. 1909, ur. 4. Sami. 

Skrás. 1909, nr. ö. Sami. 

Skrás. 1909, nr. 6. Sami. 

Skrás. 1909, nr. 7. Det danske Petroleums-Aktieselskab, Kaupmannahöfn. 

Skrás. 1909, nr. 8. Sami. 

Skrás. 1909, nr. 9. Á/s Aalborg Portland-Cement-Fabrik; Aalborg 

Skrifstofu vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 81. des. 1919



Styrkur úr ríkissjóði. 
14. gr. A. b. 2. 

99 

gr. Á. b. 2 fjárlaganna, eftirnefndum prestaköllum þessar upphæðir: 

Torfastaðaprestakalli .. .. . AR 

Mosfellsprestakalli í Kjalarne spróf astsdæ „mi DD 

Reynivallaprestakalli .. 

Lundarprestakalli 

Hjarðarholtsprestakalli 

Sandaprestakalli 

mr 
Gt
 

Dyrafjardarpingum .. ............... 

Bægisårprestakalli .. 

Laufåsprestakalli .. s
æ
 
nN
ø 

Samtals 

4 gr. A. b. 3. 

5000 kr. af fje því fyrir árið 1919, er ræðir um í 14. gr. A. b. 3 fjárlaganna fyrir 
1918 og 1919, 1300 kr. af vöxtum Prestsekknasjóðs og 90 kr. af vöxtum svonefnds Árgjalda- 
sjóðs, samtals kr. 6390,00 hefir verið úthlutað eins og hjer segir, og var úthlutun sú sam- 
þykt, að því er snertir ríkissjóðsstyrkinn með brjefi kirkjumáladeildarinnar, dags. 28. 

I. Uppgjafaprestar: 

1. Jón Ó. Magnússon .. 

2. Páll Sívertsen .. 

3. Stefán Stephensen .. 

4. Tómás Björnsson .. 

ll! Prestsekkjur: 

1. Anna J. Kristjánsdóttir frá Þóroddsstað .. 

2. Arnbjörg Einarsdóttir frá Breiðabólsstað á Skógarstr. 

3. Anna Vilhjálmsdóttir frá Stað í Grindavík 

4. Ásta Þórarinsdóttir frá Grenjaðarstað .. 

5. Ástríður Petersen frá Svalbarði 

6. Auður Gísladóttir frá Hólmum .. 

7. Bergljót Blöndal frá Hvammi í Laxárdal 

kr. 

kr. 

kr. 

650 

250 

200 

690 

300 

575 

575 

500 

260 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

4000 

200 

150 

210 

140 

100 

125 

100 

100 

150 

80 

125 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

22. september veitti stjórnarráðið af bráðabirgðauppbót þeirri, er veitt er með 14. 

juni. 

19 1 9
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25. 

26. 

sål + 

Og 

29. 

30. 

öl. 

32. 

33. 

329 

Björg Einarsdóttir frá Undirfelli 

Guðlaug M. Jónsdóttir frá Hjarðarholti 

Guðríður Pálsdóttir frá Ásum 
Guðríður Pjetursdóttir frá Höfða 

Guðrún Björnsdóttir frá Sauðanesi 

Guðrún Jóhanna Jónsdóttir frá Bergstöðum 

Guðrún S. Jónsdóttir frá Kolfreyjustað 

Guðrún B. Gísladóttir frá Staðarhólsþingum 

J 

Guðrún Ólafsdóttir frå Otrardal BA 

Guðrún Pjetursdóttir frá Görðum á Álftanesi 

Guðrún Torfadóttir frá Hólmum eee se re st 

Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólsstað í Vesturhópi 

Hansína Þorgrímsdóttir frá Þingeyrarklaustri 

Helga Árnadóttir frá Skarðsþingun 

Helga Ketilsdóttir frá Stað í Grindavík 

Hlíf Bogadóttir frá Eydölum … 

Jóhanna Sotfía Jónsdóttir frá Viðvík 

Ingunn Loftsdóttir frá Desjarmýri 

Kamilla S. Briem frá Hruna 

Kirstín Pjetursdóttir frá Valþjófsstað 

Kristín Sveinbjarnardóttir frá Holti 

Kristín Thorlacius frá Saurbæ í Byjafirði 

Lilja Ólafsdóttir frá Breiðabólsstað á Skógarströnd 

Margrjet Erlendsdóttir frá Stafafell 

Margrjet Á. Þórðardóttir frá Gaulverjabæ 

Metta Einarsdóttir frá Stafalell 

Ragnheiður Jónsdóttir frá Vestmannaeyjum 

Ragnheiður H. Magnúsdóttir frá Stað í Steingrímsfirði 

Ragnheiður Pálsdóttir frá Tjörn á Vatnsnesi 

Ragnhildur Gísladóttir frá Eyvindarhólum 

Ragnhildur Metusalemsdóttir frá Hjaltastað 

Rannveig Gísladóttir frá Sauðlauksdal 

Sesselja Þórðardóttir frá Skinnastað 

Sigríður Jónasdóttir frá Melstað 

Sigrííður Metusalemsdóttir frá Staðarbakka 

Sigríður Ólafsdóttir frá Möðruvallaklaustri 

  

Sigrún Kjartansdóttir frá Mostelli 

Steinunn Biríksdóttir frá Þingmála 

Steinunn Jakobsdóttir frá Suðurdalaþingum 

Steinunn Pjetursdóttir frá Árnesi 

Steinunn Sivertsen frá Útskálum 

Valgerður Jónsdóttir frá Völlum 

Vigdís Einarsdóttir frá Stað í Grunnavík 

Þórey Bjarnadóttir frá Staðarbakka 

Þórunn Sigríður Pjetursdóttir frá Eydölum 

Þuríður Kjartansdóttir frá Hofi í Vopnafirði 

kr. 00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00



Samkvæmt 

14. gr. B. XI 1. 

þessi styrkur til barnaskóla fyrir árið 1919. 

1. 

= 
> 

90
 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

26. 

33. 

34. 

35. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

Barnaskólanum 

  

aði
 

mr
 

Þr
 

BY
 

By 
TY
 

TY
 

TS
 

0 
IN

 
e
N
 

eN
 
N
R
 

0 
DN
 

MV
 

Reykjavik 

Hafnarfirdi 

Ísafirði 

Akureyri 

Seyðisfirði 

Siglufirði 

Vestmannaevjum 

Gerðahreppi 

Miðneshreppi 

Vatnsleysuströnd 

Keflavík 

Garðahreppi 

Hafnahreppi 

Grindavík 

Eyrarbakka 

Stokkseyri .. - 

Eystri-Sólheimum 

Litlahvammi 

Deildará 

Vík og Reynishverfi 

Djúpavogi 0 

Búðum í Fáskrúðsfirði 

Eskifirði .. .. .. 

í Bakkagerði í Borgarfirði 

Vopnafirði 

Húsavík 

Ólafsfirði 
Sanðárkróki 

Blönduósi … 

Tröð í Álftafirði 
Hnífsdal 

Bolungarvík esse 

Sudureyri 1 Sågandatfirdi 

Flateyri 

Þingeyri 

Bíldudal 

Stykkishólmi 

Hellissandi 

Ólafsvík 

Borgarnesi 

Akranesi FAR 

Mýrarhúsum og Viðey 

kr. 5000 

900 

900 

900 

400 

700 

1000 í 

537 

681 

631 

577 í 

396 

450 

774 

600 

620 

565 

581 

556 

661 

544 

706 

650 

500 

150 
627 

615 

550 

250 

656 

514 

450 

614 

667 

500 

706 

803 

820 

685 

620 

600 

500 

fjárlögunum fyrir árin 1918 og 1919, 14, gr. B. XIII. 1. var veittur 

1919
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43. Barnaskólanum á Bjarnastöðum á Álftanesi .. 2... kr. 475 00 

44. — i Hrisey i Byjafirdi .. .. .. — 549 00 

45. — í Óslandshlíð í Skagafirdi .. .. .. . - 264. 00 

46. — á Búðareyri í Reyðarfirði .. .. .. .. —— 621 00 

4. i Nesborpi i Nordfirdi .. .. .. .. .. — ,656 00 

Samtals kr. 33021 90 

14. gr. B. Xlfi. 2 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1918 og 1919 14. gr. B. XIII. 2 var veittur þessi 

styrkur til farkenslu fyrir árið 1919. 

I. Skaftafellssýsla: 

1. Hörgslandshreppur .. .. .. .. 2... -. kr. 200 00 

2. Kirkjubæjarhreppur .. .. 2... 2. 2. 2. — 200 00 

3. Leiðvallarhreppur .. 2... 2... 0 2. 2. — 100 00 

4. Ålftavershreppur .… … .. 2 22 eee mm 100 00 

5. Skaftártunguhreppur 2. 2. 2. 22 20 21 mm 112 00 

6. HofSabrekkufrædsluhjerad .. .. .. .. — 213 00 

7... Bæjarhreppur .. 22 see oe ne er er 213 00 

8. Nesjahreppur .. 22 22 00 02 me ke ke re 239 00 

9. Myrahreppur .. 22 22 0 eee er er er 186 00 

10. Borgarhafnarhreppur .. .. 2. 22 22 44 rem 136 00 

ll. Hofshreppur .. 22 22 20 ne ve er er re me 177 00 

mm kr. 1876 00 

II. Rangårvallasysla: 

1. Ásahreppur .. .. .. .. 2... 4... kr. 170 25 

2. Landmannahreppur .. .. 22 22 ae ne ke mm 200 00 

3. Hvolhreppur .. 22022 20 00 eee er ke re 158 00 

4. Fljótshlíðarhreppur .. 2. 22 22 me 2 44 122 50 

5. Vestur-Landeyjahreppur .. .. .. .. 2.2. mm 212 00 

6. Austur-Landeyjahreppur .. .. .. .. 234 50 

7. Vestur-Eyjafjallahreppur .. .. .. .. .. — 183 00 

8. Austur-Eyjafjallahreppur .. .. .. .. .. — 226 00 

— kr, 1506 25
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TI Árnessýsla; 

Grafningshreppur 

Þingvallahreppur 

Ölveshreppur 

Grímsneshreppur 

Biskupstungnahreppur 

Hrunamannahreppur 

Skeiðahreppur 

Villingaholtshreppur 

Gaulverjabæjarhreppur .. 

Hraungerðishreppur 

Sandvíkurhreppur 

Stokkseyrarhreppur .. 

Laugardalsbreppur 

kr. 

IV. Kjåsarsysla: 

Mosfellshreppur .. 

Kjalarneshreppur 

Kjósarhreppur 

V. Mýra. 

Lundarreykjadals- og Skorradalshreppur 

Andakílshreppur .. …… 

Hvalfjarðarstrandarhreppur 

Leirár-, Mela- og Skilmannahreppur .. 

Innri-Akraneshreppur 

. Hvítársíðuhreppur 

Þverárhlíðarhreppur 

Stafholtstungnahreppur .. 

Borgarhreppur 

Hraunhreppur .. 

VI. Snæfellsnessýsla: 

Helgafellssveit 

Staðarsveit 

kr. 

104 00 

121 00 

200 00 

150 00 

184 50 

234 50 

175 50 

164 50 

157 50 

199 00 

183 00 

205 00 

100 00 

158 00 

200 00 

150 00 

og Borgarfjarðarsýsla: 

112 00 

236 00 

161 00 

138 00 

112 00 

112 00 

112 00 

150 00 

200 00 

146 00 

þa
 Nn Q 1 

17 Do
 

Or
 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

2178 50 

508 00 

1479, 00 

345 00 
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Hordudalshreppur .. 

Miðdalahreppur .. 

Haukadalshreppur .. 

Hvammshreppur .. 

Saurbæjarhreppur .. .. 

VIII. 

Geiradalshreppur 

Tálknafjarðarhreppur 

Flateyjarhreppur .. 

Ketildalahreppur .. 

IX. 

Auðkúluhreppur .. 

Þingeyrarhreppur 

Myýrahreppur .. 

Mosvallahreppur .. 

Sljettuhreppur 

Eyrarhreppur .. 

Nauteyrarhreppur 

trunnavíkurhreppur .. 
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VII. Dalasýsla: 

kr. 113 50 

— 112 00 

— 136 00 

— 248 00 

— 145 00 

Barðastrandarsýsla: 

kr, 103 50 

— 200 00 

200 00 

— 166 00 

Ísafjarðarsýsla: 

kr. 224 00 

— 200 00 

239 00 

236 00 

145 00 

210 00 

— 150 00 

203 50 

X, Strandasýsla: 

Kirkjubólshreppur kr. 112 00 

Årneshreppur .. — 200 00 

XI. Húnavatnssýsla: 

Vindhælishreppur .. kr. 236 00 

Engihlíðarhreppur — 174 00 

Svínavatnshreppur 2... 2... — 166 00 

Torfalækjarhreppur .. — 112 00 

kr. 

kr. 

kr. 

754 50 

669 50 

312 00
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Sveinsstaðahreppur .. 2... 2... kr. 

Áshreppur .. 22 — 

Kirkjuhvammshreppur 2. .. — 

Fremri-Torfastaðahreppur .. .. .. .. .. — 

Bólstaðahlíðarhreppur .. .. — 

XIL Skagafjardarsysla: 

Haganeshreppur .. 2. 00... kr. 

Fellshreppur .. 22 22 20 een ne re re re 

Hofshreppur .. 2. 22 0 oe en un se eu kr 

Viðvíkurhreppur .. 22 22 — 

Akrahbreppur .. 2. 0 se oe eee en ke er rem 

Seiluhreppur 2. 22 02 0 se ne ne er re ke rem 

Skarðshreppur 2. 28 22 em eee eee rr rr 

Reynistadarhreppur .. 2. — 

KIM. Eyjafjarðarsýsla: 

Ongulsstadahreppur .. .. .. .. .. .. .. kr, 

Hrafnagilshreppur .. 2. 22 22 00 se er er 

Glæsibæjarhreppur .. .. 

Skriðnhreppur 2. 22 22 0 eu ve ve ke kr 

Arnarneshreppur .. .. — 

Svarfadardalshreppur .. .. 2. 22 24 

Árskógshreppur .. 

NIV. Þingeyjarsýsla: 

Svalbarðsstrandarhreppur .. .. .. 2... kr. 

Grýtubakkahreppur .. 

Hálshreppur .. .. .. 

Ljósavatnshreppur 2. 00 22 00 se se er rem 

Reykdælahreppur .. 

Adaldælahreppur .. 

Tjörneshreppur .. 2. 22 02 se er er rer em 

Bårddælahreppur .. 2. 22 22 20 nu rr re rem 

Flateyjarhreppur 2. 2. 22 0 0 re re 44 

Axarfjardarhreppur .. 

100 

100 

174 

236 

224 

227 

174 

115 

236 

150 

246 

143 

174 

200 

166 

113 

236 

100 

112 

136 

206 

200 

242 

100 

150 

00 

00 

50 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

50 

00 

75 

00 

00 

00 

50 

00 

00 

00 

00 

50 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

kr. 

kr. 

kr. 

1419 56 

1351 25 

1315 5U 

1919
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11. Hålsfjallahreppur .. .. ............ kr. 83 00 

12. Svalbardshreppur .. .. .. — 112 00 

13. Sauðaneshreppur .. 2. 2. 22 — 124 00 

14. Kelduhverfisfræðsluhjer: ið SI er es rem 175 00 

——— kr. 2089 50 

KV. Norður-Múlasýsla: 

1. Skeggjastaðahreppur .. .. .. 2... .. 2. kr. 112 00 

2. Seyðisfjarðarhreppur .. .. .. .. .. .. 2... — 150 00 

3.… Vopnafjardarhreppur .. .. .. ........ — 108 00 

4. Jökuldalshreppur:.. 2... mm 205 00 

5. Hråarstunguhreppur .. .. .. .... .... — 174 00 

—.—— kr. 749 00 

KVI. Suður-Múlasýsla: 

1. Skriddalshreppur .. .. ...... ...... kr. 87 00 

2. Eidahreppur .. 2. 2 — 158 00 

3. Mjóafjarðarhreppur SEEDEDE SEEDEDE 175 00 

4. Geithellnahreppur .. .. .. .. — - 118 00 

0. Helgustaðahreppur 2... 2... — 136 00 

6. Fáskrúðsfjarðarhreppur .. .. .. .. .. .. — 200 00 

-———..— kr. 874 00 

Alls kr. 19035 00 

14. gr. B. XIV. a. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1918 og 1919, 14. gr. B. XIV. a. var veittur 
þessi styrkur til unglingaskóla fyrir árið 1919: 

1. Hvammstangaskóla .. 2... .. 2... 2... kr. 1500 00 
2. Hvítárbakkaskóla .. .. 22 100 00 
3. Stykkishólmsskóla .. 2... 2... 900 00 
4. Húsavíkurskóla .. .. .. se seen ae eee eee mes 1000.00 
0. Ákranesskóla .......... eee eee el 500 00 
6. Víkurskóla í Mýrdal .… 2. 2 20 sn ae eee eee 800 00 
7... Breidumyrarskåla .. .. .. er... —— 1000 00 
8. Bakkagerðisskóla í Borgarfirði eee ere en eee rr ke re 400 00 
9. Sanðárkróksskóla … 2 ss se se ae eee eee 1000 00 

Samtals kr. 9200 00
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Árason. 

Arnesen. 

Ármann. 

Ásmunds. 

Bárðdal. 

Benediktsson 

Bergdal. 

Bjartmars. 

Dalbú. 

Davíðsson. 

Eiríksson. 

Hagan. 

Hlíðberg 

Kaldan. 

Kristjáns 

Laufðals. 

Alþingismenn kosnir óhlutbund 

Fyrir Vestur-Skaftafellssýslu: Gísli 

-  Vestmannaeyjasýslu: Karl Ki 

      

  

      

1919 

1919. árinu tekin á 

    
Norðmann. 

23. Oifjörð. 

24. Ósland. 

   

25. Reykholt. 

26. Reynis. 

27. Skagan. 

28. Snædal. 

29. Valfells. 

30. Vestfjörð 

31. Zimsen 

32. Þormar. 

num kosningum 1919. 

Sveinsson sýslumaður. 

    

   
   

  

    

  

  

— Rangárvallasýslu: Gunnar Sigurðsson yfirréitarmálaflutningsmaður og Guð 

mundur Guðfinnsson hjeraðslæknir 

— Árnessýslu :Biríkur Einarsson útbústjóri og Þorleifur Guðmundsson bóndi. 

— Gullbringu og Kjósarsýslu og Hafnarf, Þorgilsson kaupmaður og 

Björn Kristjánsson fyrv. bankast 

— Reykjavík: Sveinn Björnsson yfirréttarmálaflutningsmaðnr og Jakob Möller 

ritstjóri. 

—  Borgarfjarðarsýslu: Pjetur Ottesen bóndi. 

— Mýrarsýslu: Pjetur Þórðarson hreppstjóri. 

— Snæfellsnes oe Hnappadalssýslu: Halldór Steinsson hjeraðslæknir. 

— Dalasýslu: Bjarni Jónsson dócent. 

—  Barðastrandasýslu: Hákon J. Kristófersson hreppstjóri. 

—- Vestur-Ísafjarðarsýslu: Ólafur Proppé k l 

—  Norður-Ísafjarðarsýslu: Sigurður Stefánsson prestur. 

— Ísafjörð: Jón A. Jónsson útbústjóri. 

— Strandasýslu: Magnús Pjetu aðslæknir. 

— Húnavatnssýslu: Guðmundur Ólafsson bóndi og Þórarinn Jónsson hreppstjóri.
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Fyrir Skagafjarðarsýslu: Magnús Guðmundsson skrifstofustjóri og Jón Sigurðsson 
bóndi. 

— Eyjafjarðarsýslu: Stefán Stefánsson hreppstjóri og Einar Árnason bóndi. 
— Akureyri: Magnús Kristjánsson kaupmaður. 

—  Suður-Þingeyjarsýslu: Pjetur. Jónsson umboðsmaður. 

—  Norður-Þingeyjarsýslu: Benedikt Sveinsson bankastjóri. 

— Norður-Múlasýslu: Þorsteinn M. Jónsson kennari og Björn Hallsson hreppstjóri. 
— Seyðisfjörður: Jóhannes Jóhannesson bæjarfógeti. 

— Suður-Múlasýslu: Sveinn Ólafsson umboðsmaður og Sigurður Kvaran hjeraðs- 
læknir. 

—  Áustur-Skaftafellssýslu: Þorleifur Jónsson hreppstjóri : 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld yLandsspítalasjóðs Geirs Zoöga kaupmanns og frú Helgu Zoöga konu hans 
árið 1918. 

Tekjur: 
l. Eign frá fyrra ári: 

a. Á innlánsskírteini í Íslandsbanka ... …… ……… kr. 2186 16 
b. Sparisjóðsinnstæða í sama banka .. 00 00 sur su mee 58 20 

—— ——- kr. 2244 36 
2. Vextir: 

a. Af fje á innlánsskírteini... ... ... ... FER kr. 99 47 
. b. Af sparisjóðsinnstæðu ne sr re mee me 2 34 

mee 101 81 
    

kr. 2346 17 

Eign í árslok: 

a. Á. innlánsskírteini í Íslandsbanka .. … … … ... kr. 2285 6: 
b. Sparisjóðsinnstæða í sama banka ... .. ... ... mu mm 60 54 

————.— kr. 2346 17 

kr. 2346 17 

  

I déms- og kirkjumal»deild stjørnarrådsins, 5. jåld 1919. 

G. Sveinbjörnsson.
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Keikningur 

yfir tekjur og gjöld >Styrktarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknisq árið 1918. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári ... . 

Vextir af bankavaxtabrjefum 

Vextir af bankainnstæðn AÐ . 

Agóði á keyptum bankavaxtabrjefum 

Gjöld: 

Keyptir vextir af bankavaxtabrjefum 1/,—!/, 
ei 
Styrkur veittur 

Eign í árslok: 

a. Bankainnstæða ... 

b. Bankavaxtabrjef 

  

kr. 5723 50 

— 112 50 

— 140 95 

— 250 00 

Kr. 6226 95 

kr. 6 25 

— 80 00 

1140 70 

5000 00 
——— kr. 6140 70 

Kr. 6226 95 

Í dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 5. júlí 1919. 

G. Sveinbjörnsson.
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Embætti og sýslanir m.m 
Hinn 3. júlí var Vigfús Þórðarson sóknarprestur í 

  

aðaprestaka.ili, skipaður 

sóknarprestur í Eydalaprestakalli í Suður-Múlaprófastsdæmi, frá síðastliðuum fardögum að telja. 

S. d. var aðstoðarprestur Tryggvi H. 

  

1 skipaður sóknarprestur í Mælifells- 

prestakalli í Skagafjarðarprótastsdæmi Írá síðastliðnum fardögnm að telja. 

23. s. m. var síra Sigurður Jóhannesson að Tjörn á 

  

skipaður sóknar 

         prestur í Landeyjaþingaprestakalli í  Rangárvallapró dæmi, frå síðastliðnum fardög 

um að telja. 

12. ágúst var dóms- og Í 

  

Jóni Magnússyni komm. af dbr. og dbrm., 

atvinnu- og samgövgumálaráðherra Sigurði Jónssyni, komm. af dbr. og dbrm. og fjármála- 

ráðherra Sigurði PRggerz, komm. af dbr. samkvæmt umsöka, með a 
DE tig a bæstum úrskurði allra- 

  

    mildilegast veitt lausn í náð frá ráðherraembættum, en 

  

fnframt allramildilegast falið að 

gegna embættisstörfum sínum þar til ;ti yrði myndað. 

Þann 1. septbr. var kand. med. Vilmundur Jónsson allramildlegast skipaður hjeraðs- 

læknir í Ísafjarðarhjeraði. * 

5. s. m. var síra Biwni Jónssyni á Miklabæ í Skag: 

lausn frá prófastsstörfum, sökum vanheilsu, frá 6. þ. m. að telja. 

  

arprófastsdæmi, veitt 

  

Hinn "7. október var « 

  

id. med. Snorri Halldórsson settur til að þjóna hjeraðslæknis- 

embættinu í Síðuhjeraði, fyrst um sinn til eins árs frá 1, okt. 1919 að telja. 

10. s. m. var Brynleifur stúdent Tobíasson allramildilegast skipaður 3. kennari við 

gagnfræðaskólann á Akureyri. 

  

Hinn 30. s. m. var prófessor í lörum við Háskóla | g   ands, Einari Árnórssyni, 

r. af dbr., samkvæmt umsókn hans, allramildilegast veitt lausn frá tjeðu embætti frá 

1. s. m. að telja. 

Sama dag voru, samkvæmt þegnlegum 

  

Guðmundur prófessor Magnússon, r. al 

ir Magnúss 

hjeraðslæknir Magnús Pjetursson, 

    Heilguhælislæknir Sigurð 

    st skipaðir í milliþinganefnd til 

þess að rannsaka á hvern hátt megi best verjast borklaveikinni hjer á landi. 

3 Hinn reson, r. af dbr., settur til þ 

  

Árnó 

sdeiid háskólans. 

november var fyrv. prófessor 
    

    1. 

fyrst um sinn að gegna prófessorsembætti í 

    

Hinn 1. desember var háyfirdómari Jónsson, K. af dbr. og dbrm., allra- 

irnir Halldór Dan     mildilegast skipaður dómsstjóri bæstirjett: r. at dbr 
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og dbrm. og Eggert Briem, r. af dbr., Lårus H. Bjarnason r. af dbr. og bæjarfógeti Páll 

Einarsson, meðdómendur í sama rjetti og fulltrúi í dómsmáladeild stjórnarráðsins Björn 

Þórðarson, hæstarjettarritari. 

3. s. m. voru eftirnefndir menn skipaðir í nefnd til þess, samkvæmt 3. gr. laga 

28. nóv. þ. á, um breytingu á lögum pr. 22, 3. nóv. 1915, um fasteignamat, að endurskoða 

og samræma hið nýframkvæmda mat allra fasteigna í landinu: 

Alþingismaður Pjetur Jónsson, r. af dbr., Reykjavík formaður. 

Alþm. Hjörtur Snorrason, Árnarbolti. 

Alþm. Guðjón Guðlaugsson, r. af dbr., Reykjavík. 

Cand. jur. Magnús Gíslason, Reykjavík. 

Sýslunefndarmaður Ágúst Helgason, Bit tingaholti. 

12. s. m., var settur prestur í Bjarnauesprestakalli í Austur-Skaftafellsprófasts- 

dæmi, síra Ólafur M. Stephensen, skipaður sóknarprestur í sama prestakalli frá næstkomandi 

fardögum að telja. 

27. s. m. var cand. juris Júlíus Havsteen settur til þess fyrst um sinn, frá 

1. jan. p. k. og þangað til önnur ráðstöfun verður gjörð, að gegna á eigin ábyrgð sýslu- 

mannsembættinu í Eyjafjarðarsýslu og bæjarlógetaembættinu á Akureyri. 

20. s. m. var sóknarprestinum að Sauðlauksdal í Barðastrandarprófastsdæmi síra 

Þorvaldi Jakobssyni, samkvæmt beiðni haus veitt lausn frá prestsskap, sökum  heilsubilunar, 

frá næstk. fardögum með eftirlaunum. 

Sendiherra. 
Hinn 18. ágúst afheuti hr. Johannes Erhardt Bóggild, riddari af Dannebrog, lands- 

  

, 

stjórninni umboð sitt til að vera sendiherra Dana á Íslandi. 

Konsúlar. 
Ræðismannsembættið norska í Reykjavík hefir norska stjórnin gert að yfirræðis- 

mannsembætti frá 1. júlí að telja og jafnframt er ræðismaður Heury Bay settur yfirræðismaður. 

12. september var Jón Samúelsson Edwald viðurkenndur norskur  varakonsúll 

á Tsafirði. — 

10. október var herra Henry Bay skipaður af norsku stjórninni aðalkonsúll í 

Reykjavík.
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Reiðursgjafir. 
Af vöxtum af styrktarsjóði Kristjáns konungs IX fyrir árið 1918 hefir stjórnarráðið 

veitt þeim Magnúsi Sigurðssyni bónda í Hvammi undir Eyjafjöllum í Rangárvallasýslu og 

Magnúsi Friðrikssyni bónda á Staðarfelli í Dalasýslu heiðursgjafir, 160 kr. hvorum, fyrir fram“ 

úrskarandi dugnað í jarðabótum, byggingum og öðru er að búnaði lýtur. 

Styrkueiting. 
Af vöxtum af styrktarsjóði Friðriks konungs VIII fyrir árið 1919, hefir stjórnar. 

ráðið veitt Sambandi Ungmennafjelaga Íslands og Listigarðsfjelagl Akureyrar 200 kr. styrk 

hvoru til trjáræktar 

Einkarjettur. 
9. janúar þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Paul Rambert Pierron, verk- 

fræðingi í Lyon á Frakklandi einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á yaðferð til að framleiða 

nikul og blandanir hansg. 

s. d. þoknaðist Hans hátign konunginum að veita William Wesley Coe, kaupmanni 

og William Wesley Coe yngra, verksmiðjueiganda, báðum til heimilis í Bommerville í Massa- 

chnsetts í Bandaríkjunum í Norðurameríku,  einkarjett á Íslandi um 5 ára timabil á 

vaðferð til að framleiða litarefni4. 

s. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita August Thoring, farandsala í 

Stavanger í Noregi, einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á öngli. 

s. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Robert Lejmark, verkfræðingi í 

Stokkhólmi í Svíþjóð, einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á aðferð til að verja timburhús 

skemmdum og á steinum til þess. 

s. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Erik Christian Bayer, listsmið 

og Sigurd Orla-Jensen, prófessor, báðum í Kaupmannahöfn, einkarjett á Íslandi um 5 ára 

tímabil á paðferð til að framleiða hreinan vínanda og jöst úr þangi<. 

5. apríl þóknaðist Hans hátign konunginum að veita hlutafjelaginu $Norsk Hydro- 

Elektrisk Kvælstofaktieselskab€ í Kristianía í Noregi, einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil 

á aðferð til framleiðslu nitrata(. 

s. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita sama hlutafjelagi einkarjett á 

Íslandi um 5 ára tímabil á paðferð til framleiðslu þjettaðra nitro-lofttegundaq. 

s. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita sama hlutafjelagi, einkarjett 

á Íslandi um 5 ára tímabil á ysegulútbúnaði í ljósbogaofnum4.
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9. maí þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Jakob Hellen, verksmiðjustjóra, 
Klöften Station við Kristianíu í Noregi, einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á pútbúnaði 
málmhjóla á vögnum. 

s. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Axel Whist, framkvæmdarstjóra 
í Heggedal í Noregi, einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á yefni tilbúnu úr skinni og 
pappírstæjum 4. 

s. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Carl William Christiansen, bygg- 
ingameistara og Julius Goldschmidt, forstjóra, báðum í Kaupmannahöfn, einkarjett á Íslandi 
um Ö ára tímabil á ysteinum í múra með lóðrjettum og lárjettum rennum.4 

s. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita sömu mönnum, einkarjett á 
Íslandi um 5 ára tímabil á Þútbúningi á steinum í múra með lóðrjettum og lárjettum rennum4. 

10. október þóknaðist Hans hátign konunginum að veita hlutafjelaginu pAarhus 
Oliefabrikq í Áarhus í Danmörku, einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á paðferð til 
að bæta lykt af sapum«. 

19. nóvember þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Norsk Hydro-elektrisk 
Kvælstof-aktieselskab, Solligatan 7, Kristiania, einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á paðferð 

til að uppleysa steintegundir, sem innihalda alkali og aluminium<. 
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