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Stjórnarráðsbrjef, auglýsingar, teglugjörðir Ýmsar greiðslur úr ríkissjóði. 

o. fl. Auglýsingar um útkomin lög m. m. 

Verðlagsskrár. ' ímbætti og sýslanir m. m., lausn og skipun. 

Reikningar. ! Alþingismenn, landskjörnir. 

Ferðaáætlanir pósta. í Konsúlar. | | 

Ættarnofn. { Heiðursmerki. 

Firmatilkynningar. | ei iðursgjafir og styrkveitingar 

Skrá yfir hlutafjelög sem Þirt hafa verið Einkarjettur. 

  

  

  

      

  

  

      

    

  

  
      

    

  

Skrá yfir samvinnufjelög sem birt hafa verið. | Skrá yfir ívilnanir á greiðslu vörutolls. 

Vörumerkjaauglýsingar. | 

| | 
etning. | Fyrirsögn. Blaðsíðutal. 

| 

| 
| Stjórnarráðsbrjef, auglýsingar, reglugjörðir 

| o. fl. 

1. 5. Jan. Auglýsing um breyting á konungsúrskurði 12. febr. 1917, um 

skifting mála milli deilda stjórnarráðs Íslands 2......... 1 

rå 10. jan | Reglugjörð fyrir vatnsveitu Akureyrarkaupstaðar ......... 10—12 

2. 14. jan. | Staðfesting konungs á breytingum á skipulagsskrá samgöngu. 

bótasjóðs Páls Jónssonar ......0.0. 2 

3. 21. jan. Auglýsing um kosning alþingismanns fyrir Suður-Pingevjar- 

SYVSIU .. 2 

13. T. febr. Staðfesting konungs á 

Thoroddsen ....00.0 18—19 

14. Sd. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir sjóð þóru Thor- 

| oddsen suse kerner rsrnee eres. 20—22 

6. | 8. febr. Auglýsing um kosning alþingismanns fyrir Vestur-Skaftafells 

| SÝSI 2... . … FI 9 

15. | 24, febr. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir sjúkrasjóð Kven- 

| fielagsins ,,Emingin" i Borgarfjardarhreppi .......... 22-—23 

16. | 25, febr. ord um åtgåfu almanaks ..... vener reeserrerte 23—26 

17. | 3. mars konungs å skipulagsskrå fyrir styrktarsjóð Þór- 

| arstjóra Tulinius fyrir fátæka sjómenn 26—?7 

18. | 15. mars ð um mælingar kauptúna og 1 27-—29 

19. 20. mars Staðfesting konungs á skipulagsskrá fi 

Ólafs Ólafssonar narbælif s..sueeeeeeeeressreree 30—31 

20. | 21. mars | Auglysing um læknisse í Grímsneshjeraði re. 31 

21. | 22, mars | Fjallskilareglugjörð fyrir Vestur-Bardastrandarsyslu ... …. 32--43



Blaðsíðutal. 

  

  

43—44 
mars 

  

45—46    24. 6. apríl. ing konungs á skipulagsskrá fyrir Verðlaunasjóð fyr- 

  

ir góða meðferð á búpeningi í Mosvallahreppi ........ 46—48     

    

25. 7. apríl Erindisbrjef fyrir kimatsmenn ....... FR 48—-50 

26. S. d. Erindi      
    

   

sbrjef fyrir yfirfiskimatsmenn ............. FIRIR 50—57 

   27. 19. april ir Girðing gi 1 Mosvallahreppi 58—59 
12. 21. apríl ys il til syslumanns- 

     unarlóðar í Höfn 

     
   55. 29, apríl Brjef dóms- < ki mí ui sins til sýslumannsins 

kn 
76. 6. maí     

  

   

  

nskauptúni .. 141 

sem flytja má til lands- 

  

IDUN nr. 
143      

         06. 7 Reglu iðnað: 146--149 
67. | R S ui jiu áfen 150 — 15? 
99. i Aug > um el å stein a 217 

68 lá konni |         
153 

  

  
  

69. 5. d : 

154 

73. st: B 

 



etning. | Blaðsíðutal.     

  

          

   

V& KN z 

    

173 

Ímenna mentaskóla í Reykjavík. 174—-176 

Vi x 2 Á 4 i 
ISKIrK ja rðarprolastisd: 

      

S. d. ' Reglur fyrir nemendur 

  

S. d. Reglur fyrir umsjónarmenn hins almenna mentaskóla í 

Reykjavík ...........200 177 

178—179 

180—181 

  

77. 28. okt. am um kornforðabúi    
   
   

    

kvnbætnr naut 
un KYÐGÆLUP taut 

    

  

    

     

79. 15. nóv um breyti 

181 

80) 18, nåv. 

189—184 

31 2. nóv 185— 186 

8? 23. nåv skemtanaskatt i . kaupstað .... 187—-189 

83. | 24. nó kipaprÓf ll … 189—194 
sd almao í Sielufjarðarkaupstað .. 195 

     

      

197—-199        218—219 
101. 28, des. i 220—221 

| 

og | ð 
209 00 00 ff ——— nðurMúlasvsli 0... 

| 
i) | #04... 

| 

  

68—69 

70—71 
wo me 
la 

  

34, | - Árnessýslu .... NR 

35. | — Cullbrin 
6. —… Borgarf; 

  

Hafnarfjord og Reykjavik 74—75 

76—77 

78—79 

80—81 

82—83 

     

  

rðarsýslu ........ 

  

37. | — Mýrasýslu 

38. | — Snæfellsness 

10 — 84—85 

41 86—87 

trandasýsln .........20000 0. ner sknnee 88—89     
   



    

þ-
 

SW
 Nr. laðsíðutal. Irsögn. 

  

| Dagsetning. 

| 
  

  

Reikning 
I. Sjóðir undir um 

    
   

102. keikningur yfir tekjur og gjöl Basjóðs ...... 4. 299 

104. Reikningur yfir tekjur og gjöld Thorkillii-barnaskólasjóðs .. 228 

104. Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar 

og Ingileifar Benedictsen ................. FIRIR . 224 

105. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannesar 

  

Årnasonar suser eee, . 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Landsspítalasjóðs Geir Zoðpa 106. 

    

    

   

kaupmanns og konu hans ............ 

107. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns Jóns- 

sonar læknis 

108. keikningur Líknarsj 

109. | Reikningur yfn 

110. Reikningur yfir 

111. Reikningur yfir 

112. Reikningur yfir 

Nikulássonar 

113. Reikning 

  

vår   

    

114. Reikningur y 

ungs Áttunda 

115. Heikningur yfir 

116. 

117. 

    

BR 134—-285 

118. rktarsjóðs verðugra oo 

þurfandi þjóð eta Suð mti 235—236 

      óðsims „Þorvaldar 

minning“ ....... AR URI 236 

119. Reikningur yfir tekjur og 

ur og gjöld Gullbr 

  

aupssjóðs Bjarna 

Hannesdóttur 237 

sjóðs Íslands … 238 
229 
st 

120. Reikningur yfir tekj 

amtmanns Þorsteinssonar og 

121. Reikningur yfir tekjur 

122. Reikningur yfir te 

123. Reikningur 

s Tíunda og 

     
og      

  

   

        

   
ktar fá- 

BI FR 240 

sjóðs þeirra, sem     
   

ingur vfi 1 ; 

bíða tjón af jarðeldum .... I 241 

126. ' Reikningur yfir r og í jóðx 

| ið 1920 .... a 248 

    An 
ar-  



| Blaðsíðutal. 

  

46. 

49. 

} ea 
SR
 

ka
 

47. 

  

89.     

Reikningur yfir 

l: 

Reikn 

nineur 

    

Reikningur 

Reik 

  

hIng ut 

y LOUIE 

    

viir 

    

ane 

  
nis Jónssonar 

Ja #4 

  

ý 
msir reikningar. 

BINGAT. 

  

jóðsrei 

adsbankareikningar. 

ð útbúum 1921    

    

og gjöld 

Jarnakennur 

  

of nunarsjóðs Íslands 

  

Minningarsjóðs Kristjáns 

um 

runabótafjela 

        

nninoars 

Marerjetar 

lóðs Bryndísar 

Í   

104 

105 

106 

107 

108 

98 

99 

258—283 

284—285 

286—-287 

288—-289 

  

8 

13—14 

14—15 

15 
16 
100 

199—200 

200—201 

202 

202—203



/ III 
y 

l. S 
sé 

| 
5 co 

 
 

  

rirsögn. Fy 

 
 

              
 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

vfir 

S  
 

 
 

ings b 

 
 

 
 
 
 

  

<jur teikningur yfir tel 

  

 
 

Ssot munds 5 Gu A. 

 
 
 

  

b= 
ac 

að 
10 

- 
= 

= 
== 

& 
== 

” 
RR 

> 
a 

em 
= 

mi 
- 

= 
ri 

> 
en 

5 
= 

= 
ri 

01 
st 

20 
t
o
 

rt 
; 

" 
As 

=
 

| 
| 

æ 
= 

1 
200 

MD 
10) 

le 
10 

10 
| 

i 
st 

| 
ns 

ce 
0 

+ 
MY 

(aði 
Ni 

i 
ei 

(aði 
Sd 

(að! 
ð 

6 
Mm 

S 
=
 

> 
hvil 

10 
Cc 

{sá 
Nn 

Nn 
— 

Nn 

seg 

A
 

 
 

 
 

pr 

 
 

 
 

     
 

(a 

= 
co 

ir 
SD 

ri 
øm 

st 
cc 

= 
oa 

== 
o 

mo 
od 

= 
> 

& 
o
m
 

Gå 
Mm 

> 
on 

or 
> 

KR 
st 

St 
mn 

l
a
n
!
 

ra 
re 

mm 
Lee! 

r— 
r
 

r
å
 

ri    



  
 
 

  
 
 

o
 

am 
A 

fø 
mø 

ø 
| 

| 
10 

Go 
m 

mm 

 
 

 
 

15 
Te 9—34 9 

J 

 
 

 
 

  

sag 
md 
nl 
GÅR 

 
 

  

(27 i Í hí há an 
09 snir Í 

 
 

  
 
 

) 146. 

  
 
 
 



Registur 

nafna og orða. 

A. Á. 
Aðalheiður Albertsdóttir, barnak 
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einssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur, 

  

9927 orms Porsteinssonar, eur, 237. 

      

108. Cunnlaugur Jåsefsson, settur farkennari, 

sæmdur riddarakrossi Fálka- | Í, ir Kristmundsson, barnakennam. 249. 

  

Grant, Rob 

  

orðnnnar, 35 ruttormui 

(rimålfur Glafsson, skipaður i lands   
      

rímsneshjerað: augl 

raður, 345 

læknissetur, 

  

; 
ÆKI      S      



      

  

197 189: verðlaosskrá, 74 | Hlutafjelög, skrá um birtingu, 311. 

  

Skrá, verði     
   Hafnarreglugjörð, fyrir 8 

  

115—122. 347 

Halldór Daníelsson, sæmdur 1 re refa 

  

Tá Br ar 356 Fálkaorðunnar, 300. 

    
sellur      Sölvason, settur 

Halldóra Matthíasdóttir, barnakennari, 348 

  

yrjef dóms- oe 

  

Hallgrínur Jónasson, barnakenn: um flutning þing- 

   Hallgrímur Jónsson, barnakenna: 

Hákon J. Helgason, settur farkennari, 352. 

Hannes Árnason, styrktarsjóður, 

  

       

7 , 
í. I. 

Sar i, reolngjörð um sölu, 146— 149. 

Hannes Hannesson, settur farke óp TH nason. landskjöri Thin or 
t ) »jorg ii 1ason, langskjorinn  albing-     

Hannes Hannesson, styrkveiti 

  

sjóði Þórarins Tuliniuss, 3     348. 

  

     Hannes Jóhannesson, settur farkennari, Fæ
 

J. A
 

  

Hannes Magnú 

IX. sjóði, * 

ans Kina 

sson, heiðursgjöf úr Kristjáns 

    

    1 4 pi 
'”SSOH, barn ennari, 

  

   nsen, Friðrik, barnakennari, 309. 

  

í Reykjavík, 347. 

    

Inn, professor, 

Hede, Soren C 

    
    

   

     
    
   

  

      

B40 
1, 340 

ast. við barna 

Þorgilsdóttir, sett barnakennari, eð 
MN , EÐ 
Hjörvar, barnakennan, 345. 87 

in i etin , N . SI 
i ! Fjardarsysla: Brjef alvimnu- og       

málaráðunevtisins um skiftingu Mosvalla 
i pr > Þrenv i te r sæt w sd . , . se Á 
Hermanet, Bienvenudo Calvo, sæmdur ridd hrepps í 2 sveitarfjelög, 109—110; brjef 

arakrossi Fálkaorð nar. 356 my . . , RA 

arakrossi Fálkaorðunnar, 306. dóms- og kirkjumálaráðuneytisins um flutn- 

  

Hermann Eyjólfsson, settur farkennari, 

  

ing bingstadar, 110; st ktarsjóður gamal       

  

Hervaldur Björnss skólastjóri vi arna Í - rr ; 
Hervaldur Björnsson, skólastjóri við barn: | menna, skipulagsskrá, 155; verðlagsskrá, 

sv , . or | , í í 

skólann í Borearnesi, 350. | g6 87 
' t ðí. 

Hjálmar Jónsson, styrktarsjóður, reikningi 

247-—9248. 
y 

barnakennari, 347. Jacobson 

  

Hjaltested, I Gunnar, minning 

  

2 21. 
Hjörtur Hjálmarsson, far       

  

lagsskrá, 45—46. -4 o vkt lagssk 

  

ss or Ta anhan 
rådning, 352. Jacobson,      Hjörvar, Helgi, barnakennari, 348. 346.



XIV 

Jakobína Jónsdóttir, barnakennari, 349. 

Jens Hermannsson, settur barnakennari, 350. 

Jens E. Níelsson, settur barnakennari, 350 

Jóhann Einarsson, barnakennarti, 350. 

Jóhann Scheving Jóhannesson, farkennari, 353. 

Jóhann P. Pjetursson, sæmdur riddaraki 

Fálkaorðunnar, 358. 

Jóhanna Þorsteinsdóttir, sett, barnakennari, 351. 

Jóhannes Bjarnason, farkennari, 351, 

Jóhannes 

Jóhannes 

Jóhannes 

Jón Carl Friðrik Arnesen, leyft að bera orð 

1. kl. 

settur hjeraðslæknir í Naut- 

Friðlaugsson, settur farkennari, 354. 

Líndal Jónasson, barnakennari, 349. 

B. Jónsson, settur farkennari, 359. 

   sem Riddare af kungl. Vasaorden , 356. 

Jón Benediktsson, 

eyrarhjeraði, 347. 

Jón Þ. Björnsson, skólastjóri við barnaskólann 

á Sauðárkrók, 349. 

Jón Eiríksson, Koilektusjóður, reikningur, 104. 

Jón Gunnarsson, farkennari, samþykt ráðn- 

354. 

Jón Hróbjarisson, barnakennari, 350, 

ing, 

Jón Jónsson, leystur frå hjeradslæl 

346. 

Jón Jónsson, barnakennari, 348, 

Jón Kr. 

Jón Kristjánsson, settur 

Jónsson, settur 

    

Jón Magnússon: veitt 

bætti, 346, landsl 

Jón Ólafsson, barnakennari, 949. 

Jón Pálsson, settur Tarkennari, 35? 

Sigurdsson, 349. 

Sigurdsson, settur barnakennari, 350 

Jóa barnakennari, 

Jón 

  

Jón Stefánsson, barnakennari, 

Jón Hjaltalín S 

una Offiziersehrenzeihen vom Roten Kreun 

356; leyft að bera 

af hinni Ítölsku 

Mauritius og Lazarusorðu, 357; leyft að bera 

Kommandör hollensku Oranje-Nassau orðu, 

358. 

Jón Valdimarsson, settur skólastjóri við harna- 

skólann á Eskifirði, 351. 

Jón Júlíus Þorsteinsson, settur farkennari, 358. 

Jónas Eiríksson, styrktarsjóður, skipulagsskrá, 

154. 

Jónas Guðmundsson, barnakeunari, 349. 

  veinbjörnsson leyft að bera orð. 

mit der Kriegsdecoration, 

orðuna sem Komnandör 

      

   
   

Kristbjöre Jónatansdóttir d = 7 

Kristinn Arngrímsson, settur farkennari, 

ónas Jónsson, landskjörinn alþingismaður, 355. 
Jósteinsson, barnakennari, 349. 

   skólastjóri við þarnaskólann 

  

frá hjeraðlæknis- 

Nauteyrarhjeraði, 346. 

sáltholtsprestakall, sóknarprestar skipaður, 
345. 

karl Finnbogason, skólastjóri við barnaskólann 
   

349. 

settur hjeraðslæknir 

Seyðisfirði, 

í Hólma- 

falið að þjóna Reykhóla- 

se     

emdur riddarakrossi Fálkaorðunn- A Karnebeck, se 

ar, 358. 

Kirkjujarðasjóður, reikningar, 222, 

í kKirkjumálniðurlagnine Miklagarðskirkju, 17 

Kirkiusjóður hinn almenni, reikningur, 3; 

skýrsla i—7. 

Sur, reikiinzur, 

Kjartan K Jartan isson, sóknarprestur að Staða 

riddarakross! 

skipaður atvinnu- og san ! 
ra, 345, falin forstaða dóms- 

346 og 347 ; al 

fjármálaráðunevtisins, 346, 

  

unálaráðuneytisins, 

in forstaða levf 

að bera Btórkross hollensku Oranje- Ni assat 

orðu, 368. 

Klemens Jónsson, barnakennari, 350, 

Klingenberg, Thjodolf, sæmdur riddarakro 

Fálkaorðunnar, 357. 

Kollektusjóður Jóns Hiríkssonar, reikninsur, 

104. 

Konráð Kristjánsson, 

Kornforðabúr fyrir Fellahrepp, samþykt, 178— 

179. 

barnakennar, 348. 

barnakennam, 348, 

Kristín Arngrímsdóttir, barnakennari, 348. 

352.   Kristinn Erlendsson, farkennari, 351.



Kristján Jóhannsson, sett 

Krisján Jónsson, skólastjóri við barnaskólan 

í Hnífsdal, 359. 

Kristján Jónsson, styrktarsjóðnr, reikningur, 

227. 
Kristján TN. styrktarsjóður, reikningur, 233. 

Kristján Sienrðsson, barnakennari, 348. 

  

Sigurðsson, settur farkennari, 

X. 

  

styrktarsjóður, reikningur, 240. 

349, 

harnakennari, 

hi knir 

Kristjanna Davíðsdóttir, barnakennari, 

Kristjana V. Hannesdóttir, 350. 
X 

OR      (Guðjónsson, 

347. 

sett barnakennari, 

Kristinundur 

  

Reykjarfjarðarhjeraði, 

  

Kristrún Haraldsdóttir, 

Kristvarður Þorvarðsson, seltur farkennari, 

  

ið Ísafirði, styrkveiting af 

VII 

Kynbætur sjá nautgripir. 

L. 
birtingar, 17, 101— 102. 

óður Íslands, reikningur, 238. 

Kvenfjelagið Ósk á 
    I. sjóði, 3 

Lag: 

Landhelgissj 

Landsbankinn, efnahagsreikningar, 284—289; 

reikningar, 258— 283. 

Landskjörstjórn, skipuð, 345— 346. 

Landsspítalasjóður Geirs Zoöga og frú Íelei 

Zocza, reikningur, 226. 

    

NN falldórsson, settur farkeni 

Lennenf, Charles, sæmdur riddarakrossi Falk: 

orðunnar, 357. 

    

Liebes, C. gjafasjóður, reikningur, 294. 
299 Líknarsjóður Sieríðar Melsted, reikningur, * J 8 ; 

Luci, M, Renato, sæmdur riddarakrossi Fålka- 

ordunnar, 356. 

Lúðvík Þorgrímsson, settur farkennari, 352 

sæmdur riddarakr 

  

' Raonar, 

  

yrðunnar, 355 

Lystisarðsfjelag Akureyrar, styrkveiting úr 

Friðriks VIII. sjóði, 358. 

Læknissetur i Grimsneshjeradi, avelýsins um, 

  

31. 

Logreglusambykt fvrir Seyðisfjarðarkaupstað, 

123—14Ð. 

M. 
Madsen, Valdemar Christoffer, sæmdur vr” 

arakrossi Fálkaorðunnar, 358. 

„Masnúa Guðmundsson: falin forstaða atvinnu- 

og 344: 

lausn frá ráðherraembætti, 345. 

samgöngnmálaráðuneytisins, veitt 

Magnús Guðmundsson, barnakennari, 350. 

Magnús Jónsson, skipaður fjármálaráðherra, 

345. 
Magnús Pjetnrsson, bæjarlæknir í Reykjavík, 

skipaður formaður lands-    órnar, 340. 

Steinsson, farkennari, 351. 

Bj styrktarsjóður, reikn- 

ingur, 202. 

10 349, 

barnakennari, 348. 

  

Aríksdóttir, bærnakennari, 

Þorkelsdóttir, 

Viefúsdóttir, sett farkennari, 352 

Marta Stephensen, barnakennan, 348. 

Melsted, Páll, styrktarsjóður, reikningur, 100. 

Melsted, Sjeríður, íknarsjóður, reikningur, 228. 

Thora: 108; 

  

fasjodur, reikningur, 

100. 

Mentaskólinn almenni í Reykjavík, 

174—176; 

Minningarsjóðir, 

styrktarsjóður, reikningur, 

reglur fyi- 

346. 

skipulaesskrár: Ólafs Ólafs- 

ir, kennari skipaður, 

   

  

   

sonar, 8081: Onnu Catrine Sehiöth, 43— 

44: Gunnars Jacobson, 45—46;, Guðríðar 

w og Gi ar Jónsdóttur, 218— 

ikningar: Herdísar og fatter 

en, 294. Kyistjáns Jónssonar, 8; 

202. 203) 3 

Thor- 

208: 

Jónsdóttur, 

;R agnheið var 

207--208; 

Á. 

lansen, skólastjóri við barnaskó 

347. 

arensen, Sighvats Árnasonar, 

Gud GuSmundssonar, 255—257, 

  

Morten ann 

í Reykjavík,     RN í Grhmsnesi, sóknarprestur 

78—79. 

    

tina og sjåvarborpa, 

Möller, Arne, sæmdur riddarakross Fálkaorð- 

nar, 355. 

Nautevra hjeraðslæknir leystar frá 

  

  embætti, 346; hjeraðslæknir settur, 347,



ir Svína 

  

Nautgripir, kynbótasambykt 

hrepp, 180— 181. 

Eiðaskóla, 

Nikulás Þórðarson, 

Í 

Ka 153. Nemendasjóður skipulagsskrá, 

settur farkennari, 352. 

ysla Norður-Múlas : samþykt um korn 

Falilahreppi, 178—179; 

  

krá, 60—61     
  
K verðlags 

0. 0. 
kennari við við 

346. 

farkennari, 

Ól Daníelsson, hinn 

Rey 
Kiríksson, 

fnr 

serttaskóla i kjavik, 
om 

Jan 

  

Ólafur settur, 

  

    

  

     

    

almenna 

  

1forðabúr í 

Ólafur Jónsson, settur bæjarlæknir í Reykja 

vík, 344. 

Ólafur Lárusson, skipaður í irstjórn 

346 

Ólafur st, barnakennari 

Ólafni minningarsjóður, pulag 

skrå, 

Ólaf barnakennari, 351 

Ólafur Proppé, viðurkenndur mexteansku I- 

súll í Reykjavík, 355 

Ósk, kvenfjelag á Ísafirði, styrkveitir ul 

Fridriks 

Oskar 

VII 

anarsson, 

sjóði, 359. 

hjeraðslæknir í Grímsnes 

  

hjeraði, 

  

rdal, bar Á 
Í 

  

Páll Arnason, farl 

áll Bjarnason, 

Vestmannaey{ 

  

Þáll Jónsson: 

skipnlaesskrá, 2; reikningur, 231: rktat 

  

990 
     sjóður, reikningur, 

Pål! Melsted, 

Páll Kegert 

Pjetur 

reiknir 

345. 

styrktarsjóður, 

  

Ólason, prófessor, 

Einarsson, farkenn: 

    

  

Prestaköll: veitt, 3443 345 

Prestsekkjur, styrkur, 335 

Þrast sokka óður. Í 

Proppé, Ólafur, við exicanskur kon 

súll í Rexk 

  

javík, í 

  

Rafmagn, 

stað, 195 

Ragna Ste barnaken nar, 

| 

|“ 
| 
Si 
| 
| 

R Thoraren 

207—208. 

Brjef dóms- 

agent heiður 

  

minningarsjóður, 

  

17, reikning 

Rangárvallasýsla: og kirkjnmála- 

ráðuneytisins um flutning þingstaðar, !f09; 

verðla 70—71. 

    

   

  

Refaveit fyrir Vestur-Húnavatns- 

reglugjö Stvkkis- 

141, 

      

Re hjeraðslækni Í Þjónusta 
9 
[3] 

TD v z x 
LEV all , skipaður,    

  

almenna menta hinn 
1 

Þegiur TV 

AT. + í | 
verðlaos 

læl ad 

teykjavík, 1 176; skrå 
9 44. bæja knir 

     
ik 45 AT inour, 

   

  

s. 
Sa ubótasjóður Páls Jónssonar: breyting 

á 'á, 2; reikningur, 231. 

  

birtingu, im 

kemtanaskattsreglue jörð, 197 

      

     

IS Ísprestakall, sóknarprestur skipað 

Se C. T, T. B., sæmdur stårkross: 

nnar, 356 

Schanzer, M., sæmdur stårkrossi Fálkaorðunn 

minningarsjóður, skipu   
350. 

logreglusambykt, 

barnakennari,    

  

St Brekkan, barnakennan, 

ei Sår Øsson, barnakennan. 

  

   

Sigmundur



ur Guðmundsdóttir, sett farkennari, 352. 

   nr Hjartardóttir, sett farkenna 

Sigríður Melsted, líknarsjóður, r 

   Sigríður Runólfsdóttir, sett fark 

  

björg Jónsdóttir, barnakennari, 348. 

    

| 

urbjörg Þorláksdóttir, barnakennari, 

Sveinsson, barnakennari, 349. 

  

barna 

    inadur forsæti pa Í el     sæmdur stórkrossi orðunnar 

leyft að bera orðuna ii 

ítölsku Mauritius og Lazarn fal 

  

tada atvinnu- og     in fors 

neytisins, 346 

    

  

bykt rådning, 

signrður Heiðdal, skólastjóri við barnaskóli 

á Stokkseyri, 349. 

  

Sigurður Jónsson, skólastjóri við barna 

á Ísafirði, 350. 

    Sigurður Jónsson, sett skólastjóri í 

skólann á Seltjarnarnesi, 350. 

  

Sigurður Jónsson, barnakei 

  

Sigurður Jónsson, farkennari, 353. 

Sigurður Jónsson, eftir   348. 

  

Sigurður Kristjánsson, 

351. 

Sigurdur Glafsson, barnakennari, 34 

       larsson, settur kennari, 

naminning, reikningur, 204      

irdur Sigurðsson, barnakennari, 349, 

  

may,         ur Sigurðsson, barnakei sóknarprestur skipaður, 

Sigurður Stefánsson, leystur frá prestsemba 

í Ögurþingum, 345. Stefán Hannesson, barnakennari, 349. 

Sigurður Þorsteinsson, settur barnakennari, | Stefán Jónsson, skólastjóri við barnaskólann í 

350. | Slmi, 350. 

Sigurður Þorsteinsson, settur barnakennari, Davíðsson, barnakennari, 350. 

351. 

Sigurður Þorsteinsson, settur farkennari, 

    
HK. Geirdal, barnakennari, 349. 

14 
lýsing um einkasölu, 217.     

  

Bjartmarsdóttir, barnakennari, 348. 

  

Sigurjón Jóhannsson, settur farkennari, 3: 

  

tjóri við hbarna-     mrsteinn Magnússon, settur farkennari,     Sigvaldi Kaldalóns, leystur fr 

Jónsson, settur farkennari, 354. 

nakennari, 348. 

  

í Nautevrarhjeraði, 346. Stein 

  

Jörð um vinsin og 

  

Silfurberg, regl 

— 186. 

Silvestri, M. Gaetano, sæn 

6. 

Sjóðir, skipulagsskrár: Þorvaldar 

18—19; Þóru Thoroddsen, 20—21. 

    

JU Fálkaorðunnar, 3!   
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1917, um skifting måla milli deilda stjórnar-Í Sveinhildur Jóhannsdóttir, barnakennari, 359. 

'áðs Islands, sbr. konungsårskurd 9. desbr. |! Svuinbiørnsson, Jon Hjaltalin: levft að bera 

1921, 181; brjef atvinnu- og samgongumåla-| orðuna Offiziersehren zeihen vom Rotem 

ráðuneytisins til sýslumannsins í Skaftafells- Kreuze mit der Kriegsdecoration, 356; leytt 

að bera orðuna sem Kommandör af hinni 

ítölsku Mauritius og Lazarusorðn, 357; leyft 

  

sýslu, um takmörk verslunarlóðar í H 

í Hornafirði, 17—18; brjef dóms- og kirk    
málaráðuneytisins tl sýslumannsins -| 28 bera Kommandør hollensku Oranje-Nassan 

  

orðu, 358. 

Sveinn Biðinsson: leyft að bera orðuna Stór. 

árvallasýslu, um flutning þingstaðar, 

  

brjef atvinnu. og samgöngumálaráðuney 

  

ins til sýshunannsins í Ísafjarðarsý sn, um kross af hini ítölsku Krónnerðn, 3575 s: 

ur Kenmandørkrossi Dannebrogsorðinnar 

í á 358. 

Gunnlangsson, barnakennari, 350 

skiftingn Mosvallahrepps í tvö sveitarfjelos 

109—-119; fjármálaráðherra Magnúsi G 

nundssyni falin forstaða atvinnu- 00 sn 

       

  

göngunálaráðuneytisins, 344, Jóni dórsson, skólastjóri við barnaskól- 

syni og Magnúsi Guðmundssyni veitt lansn 

gurdur     frå rådherraembætti, 345;     Klemens Jónsson eg Mag Jónsson 

    Tjelacaskiftine, brjef atvinnn- og sam 

  

aðir ráðherrar, 345; Klemens Jón, 

     dóms- og kirkjum álaráðuneytisins um skiftingu Mos-      
#40; sama falin forstaða fjármálaráðune vellnhrepps í tvö sveitarftelög, 10911Ð 

ins, 347; Sigurði Hggerz falin forstaða at:{Sæmnundur Bjarnhjeðinsson, sæmdur riddira- 

vinnu- og samgöngumálaráðuneytisins. 346.) krossi Fálkaorðunnar, 357. 

    

=nundur Sæmundsson, barnakennari, 350. 

varsjóðar Íslands, reikningur, 98—99, 

Strandasýsla, verðlagsskrá, 88—89. 

Stykkishólmur: reglnejörð un reykháfahreins- 

un, 141; framfarasjóður, reikningur, 199--200. 

  

T. Jónasar hard A a , 
ejalasjóðnr, reiknineur. 1085 

        

a 
reikningur, 100. 

  

mpstaðar oo | , ix …… = a 
í horarensen HRaonhetdur, minningarsjóð, 

reikningar: Hannesar Årna- | ' ” ” I ' 
20 208. 

barnaskólasjóður, reikningur, 228. 

    

sonar, 225, Kristjáns Jónssonar, 207. 

V.  Gigas's, 228—299;  Påls Jónssonar, 

220; Þórarins Tulimius's, 280; Gísla „Jóns 

Nikulássonar, 280. 281: Friðriks Átt 

232, Kristjáns Níunda, 233; 

bnrfandi bj 

valdarminning, 236, Kristj 

Thorlacins, Hinar, skipaður prófastur í Boro- 

  

arðarprófastsdami, 345. 
   

    

stoldsen, Þóra, sjóður, skipulagsskrá, 20- 

    
óðjarðalandseta, 

   valdur, sjóður, 18—19. 
2 PR 

aktinsson, viðurkendur breskur vísi- 

  

og 

á Ísafirði, 358. 
     Alexandrínn drotnmgar, ; þeirra, er bíða 

tjón af jarðeldum, 241; handa barnakenn 

um, 13—14; Páls og Thorn Melsted, 190, 

Margrjetar Bjarnadóttur, 202, Tvede, 

204, Hjálmars Jónssonar, 247—9248; ver 

manna- og sjómannafjelasanna í Revktaví 

251. 

Suður-Múlasýsla, verðlagsskrá, 6268. TT. TT, 

Svava Þorleifsdóttir, skólastjóri við barnask 6! Lnsaskólar, styrkur, 338—-339 

ann á Ákranesi, 350. Lppgjafaprestar, styrkur, 335—336, 

    Trygew Kristinsson, farkennari, 353. 

Tiulintas, Þórarinn, styrktarsjóður, skipnlaes- 

  

206—27; reikningur, 230. 
Tað m 

     

styrktarsjådur, reikningnr, 264. 

    



XIX 
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Stjórnartíðindi 1922, B 1. 1 

Auglýsing 

breyting á konungsúrskurði í2. febr. 1917, um skifting mála 

milli deilda stjórnarráðs Íslands. 

Samkvæmt 1. gr. laga 2. janúar 1917, um breyting á lögum nr. 17, 3. október 
1903, um aðra skipun á æðstu umboðsstjórn Íslands, og eftir þegnlegum tillögum forsætis- 

m 9. f. m. allramildilegast þóknast að ákveða 
þá breytingu á konungsúrskurði 12. febr. 1917, um skifting mála milli deilda stjórnarráðs 

hafa legið undir atvinnn- og samgöngumála- 

ráðherrans, hefir Hans hátign konungin 

  

Íslands, að bankar og sparisjóðir, sem til þessa , (= J , 

deild stjórnarráðsins, sjeu framvegis lagðir undir fjármálaráðuneytið, og ennfremur þær orða- 
breytingar, að orðið ydeild« sje ekki notað, en að dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins 
nefnist dóms- og kirkjumálaráð     og samgöngumáladeildin atvinnu- og sam- 

    

eyti og fjármáladeildin fjári 

  

göngumálsrá ráðuneyti. 

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

Í fjarveru forsætisráðherrans, 5. janúar 1922. 

Gudmundsson. 

  

FNSSON.    

21. dag janúarmánaðar 1922. Ísafoldarprentsmiðja h.f. 

1 
5. janúar



1922 2 

2 Staðfesting konungs á breytingum á skipulagsskrá samgöngubóta- 

14. jan. sjóðs Páls Jónssonar útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af atvinnu- og 

samgöngumálaráðherranum 14. janúar 1922. 

Breytingarnar eru þannig: 

Við 2. gr. 

Burtu falli orðin: 

yþangað til hann nemur 30000 krónum, úr því skal verja öllum vöxtunum til sam- 

göngubóta.(€ 

Inn í næstu málsgrein á undan þessari sje sett orðið yjafnan« (en !/, vaxta skal 

jafnan leggja við höfuðstólinn). 
Við 3. gr. 

Aftan við greinina bætist: 

ÞEf sjóðurinn í komandi framtíð skyldi verða svo sterkur, að ekki sýndist þörf að 

leggja helming til úr annari átt, þá ákveður stjórnarráðið, hve mikils hluta sje krafist á 

móti sjóðtillaginu. 

Atvinnu= og samgöngumálaráðuneytið, 14. janúar 1922. 

Í fjarveru ráðherrans. 

Oddur Hermannsson. 

3 w mm 

MA Auglysing 
um 

kosning alþingismanns fyrir Suður-Þingeyjarsýslu. 

Með því að þingmaður Suður Þingeyjarsýslu Pjetur Jónsson er látinn, er hjermeð 

      

      

samkvæmt 53. gr. laga nr „ nóvember 1915, um kosningar til Alþingis, fyrirskipað, að 

kosning skuli fara fram Í 1 18. febrúar 1922 á al anni fyrir Suður Þingeyjar- 

  

„ystu í stað hins látna þingmanns, fyrir þann tíma, er hann átti eftir. Frestir þeir, sem 
  eðnir eru í kosningalögunum, ern styttir þannig að framboðsfrestur er til 7. febrúar, að 

þri. degi meðtöldum, og að fimm dögum síðar, eða 12. febrúar, skulu kjörseðlar fullgerðir. 

Þetta er hjermeð birt öllum þeim, er hlut eiga að máli, og hefir verið lagt fyrir 

hlutaðeigandi yfirkjörstjórn að undirbúa kosning þessa og sjá um, að hún fari fram same 

kvæmt fyrirmæ:um kosningalaganna. 

! dóms. og kirkjumálaráðuneytinu, 21. janúar 1922. 

Magnús Guðmundsson. 

G. Sveinbjörnsson,
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld hins Almenna Kirk 

Tekjur: 

    

  

Sjóður frá f. á. (sbr. Stjórnartíð. B 1921, bls. 72) 

Innborgað á árinu 

Vextir á árinu: 

a. Áf lánum kirkna 

b. — inneign Í í idsbanka 

ce — — í Íslandsbanka 

d. — bankavaxtabrjefum 

e. Vangoldnir vextir 

  

Endurborgun lána SR ane man vo 

Til jafnadar vid gjaldlid 2 

— — — — Å . 

Gjöld: 

Útborgað af inneigu kirkna 

Lánað á árinu 

Kostnaður 

Vaxtafgangur FER 

Til jafnaðar við tekjulið 4 

— —- — 3. e. 

Sjóður í árslok 1921: 

a. Í lánum 

b. -— Landsbanka 

c. — Íslandsbanka ... 

d. — bankavaxtabrjefum 

e. Hjá reikningshaldara 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 10 

Jón Helgason. 

jusjóðs árið 1921. 

kr. 218854 7 
— 8893 2 

kr. 3943 09 

3001 45 

—- 27 08 

2340 00 
  

  

kr. 9311 62 
— 919 20 

——-——— — 9530 82 
— 10287 63 

mu om — 14598 90 
em 4477 91 

kr. 266643 33 

kr. 4437 90 
… — 14598 90 

— 11575 
— 4477 91 
— 10287 63 
— 219 20 

kr. 108972 99 
— 69773 31 
— 628 21 
— 52000 00 
— 1181 53 
—— — 232506 04   

  

kr. 266643 33 

. januar 1922, 

1922



1922 4. 

a Skýrsla 
um eign kirkna í hinum Almenna Kirkjusjóði árið 1921. 

              == ii 

Eign við 

árslok 

1921 

      

   

  

    

    

  

      

Kirkjur: 

kr. | a. 
  

CX
 

HA
 

GO
 

AÐ
 

þe
 

Co
 

=T
 

3
   
   

5388! 12 
1390,72    | 

5 1176/40 
> |) )7 2542195 

RSA > {ot 50000 20105 67/19 
Kálfafellastaðarkirkja „0... >» |» ÞIÐ 34178 904147 

22. Hofskirkja í Öræfum .......0.000 100 65100 » |» 61/60 1617189 

V.Skaftafellsproåfastsdæmi: | 
23. Prestbakkakirkja .........0.0000...0000. 4612/78 » |») ÞIÐ 1841514  4797'29 
24. Reyniskirkja 4. seevre nusser 2171/78 ÞIÐ » |» 8171 226149 

  

25. Grafarkirkja > | o1 1085100 » |» 271934 1112/93 

Rangårvallapråfastsdæmi:   

  

26. Oddakirkja ANNA 4139/76 » 19 ÞIÐ 165/59| 4305/35 
27. Stórólfshvolskirkja . 366169 » |)» ÞIÐ 14/66 381/35 
28. Kálfholtskirkja ......... 1736 31 » |» ÞIÐ 69/45 18053176 
29. Krosskirkja ............ 4568/35 >» |» „| 1821734. 4751108 
30. Eyvindarhólskirkja ............ … 1828/96 85/00 >» |» 7570; 1989166 
öl. Breiðabólstaðarkirkja ......... overses 1199 > 19 ÞIÐ 031 8130 
32, Skarðskirkja ................. 129260; 2767150 ÞIÐ 51|10 4111/80 

Árnessprófastsdæmi: | 
33. Mosfellskirkja ...........0.0.. 140360 >» 1) » 1» 56) 1459174                     | 

I 

| (14 
— | 

Flyt … 76844 73 4302150] 4358/90] 3083lg0l 79872l13
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                  Í a ti a ED: Im 

Eign við | Lagt inn Tekið Vextir Eign við ” 

Kirk; årslok å ut å årslok 

irkjur: 1920 årinu á árinu árinu 1921 

kr ai kr af kr. ja kr al kr. |a 
  

  

34. bi ingvallakirkja essere ssenseee sv... 

35. Strandarkir j: 

      

   

  

   

    

    

    

      

36. ) 
df. » » 

38. Þ19 
39. ÞIÐ 
40. » » { 

1. > > | 

42. 16/67 » 1) 186 48 64 
43. 3 ÞIÐ ÞIÐ 13/33 346 72 
44. 3979/57 » |» » If 159/18; 413875 

45. kja se na 59551 100,00 > |) 2382; 71933 
46. Njarðvíkurkirkja sr see 2336 >» |» » |) 0/93 24129 

Borgarfjarðarprófastsdæmi: | | | 
47. a. S irbæjarkirkja senn 901/25 » » |» [05 937130 

b. I í 62 1201 00 >» |» Tåj 6917/36 
48. Stora-/ | „ly » |» [24 32145 
49. Reykhoi j 2 ÞIÐ >» |» (IS! 3150/07 
50. Lundarkirkja a... tres ) 50,00 ÞIÐ 13 392148 
51 >» |» ÞIÐ 6/81) — 177109 

52 . 3661/02 DID) » | då — 14644 3807146 
53 2412123 100'00 ÞIÐ 99 14 2611/37 
54 Hva vamnalirk ia í 737186 >» |» ÞIÐ 29/51 767137 
öð. Borgarkirkja … 891/77 200 00 ÞIÐ 35 66 1127143 

Snæfellsnesspråfastsdæmi: | 
ö6. Breiðabólsstaðarkirkja .................. 707157 >» |» ÞIÐ 28 73587 
57. Miklaholtskirkja . 1640/80 DID >» 15 65/63; 1706/43 
58. Narfeyrarkirkja .... 198/03 ÞIÐ ÞIÐ 7192 205195 
59. Ytra-Raudamelskirkja sirener rr: 562109) >|y| „5 22 48 584|57 

Dalaprófastsdæmi: | 
60. Btóra-Vatnshornskirkja ............ 696|31 ÞIÐ ÞIÐ 27|85 724116 
61. Snóksdalskirkja.. HEA 2560132 ÞIÐ „19 10241{ 2662173 
62. Garpsdalskirkja sen siver 2820188 ÞIÐ ÞIÐ 112831 2933/71 
65. Sauðafellskirkja...... HR NANNARARRANA 2388132 » |) ÞIÐ 95jöð 2483 85 
64. Hvammskirkja -............. 0... 194173 ÞIÐ > | I 79 202/54 

Barðastrandarprófastsd.: | 
65. Selárðalskirkja ..... 2..1.0.0....00 0000. 504|86 ÞIÐ 12(00 19;'74( — 512(60 
66. Sauðlauksdalskirkja ...........0.20.0.... 1150/64 3921 » 1% 47119 1237104 

                    Flyt ... 112390615l1 67001381 44191901 5023. 01131210i19
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Eign víð | Lagt inn { Tekið Vextir |Eign við 

Kirk; árslok á út á árslok 

rkgur: 1920 árinu | á árinu | árina 1991 

kr. (al kr. af kr. ja kr. jad kr. | a. 
  

Flutt ... 112390651| 6700/38] 4419/90! 5023120}131210/19 

VæÍsafjarðarprófastsdæmi:    

    

    

  

   
   

  

| | 

67. Holtskirkja lr sv serene > |» » | of — 210157! 5475/44 
68. Myrakir » |» VN) 12148) 324152 
69. Sæbólskirk 120'00 » 1» 77126] 2048196 
70. Stadarkirl 65/00 DAN) 1121 345/89 

71. Hraun » |» ÞIÐ 8152 221172 

72. 734114 » |» » |» 29136 76350 
| | 

73. Stadarkirkja i Steingrimsfirdi … | ÞIÐ > 1» 80143) 2092 69 
74. Prestbakkakirkja 2... 00. ÞIÐ » |» 48/40] 1258/46 

75. Staðarkirkja í Hrútafirði... er „I ÞIÐ 36/90 959(56 

76. Árnesskirkja ...eeeeee are 51180 ÞIÐ 119|81| 3160/61 

77. Óspakseyrarkirkja.. soeðsnanss innan >» 1) ÞIÐ 21/93) 570/40 

Húnavatnsprófastsdæmi: 

78. Staðarbakkakirkja...d.s...esr seen... ÞIÐ 33184 879196 

79. Melstadarkirkj ÞIÐ 76163: 2021/84 

80. > |» 32146: 927157 

81. ÞIÐ 162% 4231/73 

82. ÞIS 32/48; 957109 

83. Efranúpskirkja ......... ÞIÐ 21/88 56894 

84. Tjarnark irkja á Vatnsnesi ÞIÐ 2481 738171 

85. Spákonufell skirkja, ÞIÐ 36173 982|55    
Skagafjarðarprófastsdæmi: 

  

86. Rípurkirkja 0 ARENA nen >» |) > |ot 122137 3181165 

87. Glaumbæjarkirkja .........00. 0... 87140 ÞIÐ 171/12%f 4537/42 

88, Mælifellskirkja ........0 a. 366! » 1) >» |) 34167 $01/43 

89. Barðskirkja .......000.000. a... a... 8701/59 75/00 18/00 34182 962/41 

90. Fellskirkja í Sljettuhlíð ..... ER urnee 121/20 „Í ÞIÐ 4'84 126104 

91. Goðdalakirkja ........ 399102 » 1% » |» 15/96) 414198 

92. Miklabæjarkirkja 20000000 e00.00.0000.. 747149 ÞIÐ ÞIÐ 29189 777138 

93. Ketukirkja...... 2... sr 455|34 ÞIÐ d |» 18/21 473j55 

94. Viðvíkurkirkja .......0.0000.0eeene. ina. 543/39 ÞIÐ ÞIÐ 211731 565'05 

95. Hofskirkja á Höfðaströnd ........ ... 61/12 ÞIÐ » |» 2/44 63/56 

Eyjafjarðarprófastsdæmi: 
96. Grímseyjarkirkja .....000000 en. 1867186 >» |» ÞIÐ 74/71) 1942/57 

97. Glæsibæjarkirkja ....0... 200 senere 2167168 „19 >» |» 86170] 2254/38 

98. Kaupangskirkja........0.00. FRA 4046/97 ÞIÐ ÞIÐ 161/87 4208184 

99. Saurbæjarkirkja ...c.0...0.0....0.... a 2570/25 > 15 ÞIÐ 102/81| 2673106 

100. Munkaþverárkirkja ...... 00.00.0000... 9368 84 „19 » |) 374754 9743159 

101. Lögmannshlíðarkirkja seere 0 a13l11|  xl5t slot 16ls2) — 429163                       Flyt ... {178571|84l 78251281 44371901 7228/65 189187 87



                

  

  

    

         

     

    

  

  

Eign við í Lagt inn Tekið Vextir { Eign við 

Á árslok á út á árslok 

Kirkjur 1920 árinu á árinu árinu 1921 

kr. (af kr. |af kr, |af| kr. | af kr. | a. 

Flutt 7825128 4437/90 72281/651189187/87 

102. Akureyrarkirkja seu. a 700100 > {py} 3801004 10232100 
103. Bægisårkirkja seerne s.0...0 ÞIÐ ÞIÐ 63(35| 1647124 
104. A een eisa >» 15 » |» 0178 2058 

105. Tjarnarki tkja „19 ÞIÐ 19/28 5011/29 
106. Stærra-Árskógskirkja 00: ÞIÐ >» |» 14/01 364131 

Suður-Þingeyjarprófastsdæmi: 
107. Laufáskirkja ... an messe 1079/68 75100 AÐ) 451184 1199186 

108. Hålskirk Le a 1578/12 VARÐ) » |» 63/12) 1641/24 

109. Þóroddstaðarkirkja err 12061 ÞIÐ ÞIÐ 4182 125(43 

110. Skútustaðakirkja a00....0..0 0. 1632/33 » 1) » 1) 65:29) 1697162 

111. Brettir sataðakirkj Í NA 605169 5000 ÞIÐ 25190 681/59 

112. rjaðarstaðakirkja a... 3199'60 4100 ) |) 1291351 3369195 

113. Ku ER se » |» ÞIÐ 12117 316(56 

114. E ÞIÐ >1|> 39/87! 1036178 

115. >> » 1») 1461944 3820152 

116. > |» ÞIÐ öli37{ 1335164 

117. ÞIÐ » | 590) — 1538/62 

| 
Norður-Þinge yjarprófastsd æ emi: | 

118, Skinnastaðakirkja .. | 60/94| 1584162 

119. Pr ( | | 86,70 

120. Åsmun … 69/5 

121. Svalbarðskirkja 40. ver 
122. Vi JR sersesrrrsee 
123, Sandanesskirkja 

44T'T.91 verður eig 

  
Jón 

    
Reykjavík 10. 

Helgason. 

    

  

  

  

    

1922
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5 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld »Minningarsjéds Kristjåns læknis Jénssonar« årid 1921. 

Tekjur: 

Eftirstöðvar frá fyrra ári: 

Hlutabrjef í Íslandsbanka............ ben nns issi eens ske 

Peningar í innlánsbók í Íslandsbanka .........eeeeeeeeense neee 

Vextir: 

Af hlutabrjefum í Íslandsbanka 

Af innlögum í Íslandsbanka 
slasast ste see 

RUL AS ELSE SE NNE SE OU ss Obs Es 

Styrkur veittur: 

Gunnari Þorsteinssyni 

Halldóri Jónssyni 

Eftirstöðvar til næsta árs: 

Hlutabrjef í Íslandsbanka e.. 

Peningar í innlánsbók í Íslandsbanka ............0..).0000 renna 

Reykjavík, 10. janúar 1922. 

Jón Helgason Sigurjón Jónsson. 

kr. 10000 00 

2188 45 
  

kr 600 00 

— 116 38 
  

  

kr. 12188 45 

716 38 
  

Kr. 12904 83 

  

  

— 50 00 
—— kr. 500 00 

kr. 10000 00 

— 2404 83 

—— — 12404 83 

Kr. 12904 83 

Sig. Magnússon,
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 1922 

Auglysing 6 
8. febr 

un 

kosning alþingismanns fyrir Vestur-Skaftafellssýslu. 

Með því að þingmaður Vestur-Skaftafellssýsln, Gísli sýslumaður Sveins- 

son, hefir lagt niður þingmensku, er hjermeð samkvæmt 53. gr. laga nr. 28, 3. 

nóvember 1915, um kosningar til Alþingis, fyrirskipað, að kosning skuli fara 

fram miðvikudaginn 15. mars 1922 á alþingismanni fyrir Vestur-Skaftafells 

sýslu í stað hins fráfarna þingmanns, fyrir þann tíma, er hann átti eftir. 

að 

framboðsfrestur er til 25. þessa mánaðar, að þeim degi meðtöldum, og níu dög- 

um síðar eða 6. mars skulu kjörseðlar fullgerðir. 

Frestir þeir, sem ákveðnir eru í kosningalögunum, eru styttir þannig 

Þetta er hjermeð birt öllum þeim, sem hlut eiga að máli, og hefir verið 5 

lagt fyrir hlutaðeigandi yfirkjörstjórn að undirbúa kosning þessa og sjá m 

  

að hún fari fram samkvæmt fyrirmælum kosningalaganna. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 8. febr. 1922. 

Jón Magnússon. 

G. Sveinbjörnsson. 

8. dag febrúarmánaðar 1922. Ísafoldarprentsmiðja h.f.



1922 

10. jan. 

10 

Reglugjörð 
fyrir 

vatnsveitu Ákureyrarkaupstaðar. 

1. gr. 
a. 

Oll framkvæmdarstörf, er vatnsveituna snerta. felur bæjarstjórnin ja 

manna nefnd úr flokki sínum. 

2. gr. 

Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi kaupstaðarins, sem virt eru til fast. 

eignaskatts og vatni er veitt í, eða standa svo nærri vatnsæðum, að þær sjeu 

nothæfar til eldvarnar, skal greiða vatnsskatt, enda eiga húseigendur rjett á að 

fá vatnsæð lagða að húsvege, ef íbúð er í húsinu. Skatturinn skal lagður á eftir 

hinni lögskipuðu fasteignamatsvirðingn húsanna, og greiðist með 4 p. m. af 

virðingarverði þeirra, að undanskildu virðingarverði lóðanna. Auk þess greiða 

húseigendur 1 kr. árlega fyrir hvern mann, sem býr í húsum þeirra, þegar mann- 

tal er tekið næst áður en niðurjöfnun skattsins fer fram. 

Nú hrökkva ekki tekjur vatnsveitunnar fyrir gjöldum, og getur þá bæjar- 

stjórnin ákveðið fyrir eitt ár Í senn, að hækka vatnsskatt þennan um alt að 20%. 

a 
3. gr. 

Fyrir öll vatnsafnot, sem fram yfir eru venjulegar heimilisþarfir, skal 

gjaldið ákveðið með samningi við bæjarstjórnina. Náist ekki samkomulag um 

upphæð skattsins, skal greiða: 

a. Fyrir vatn í síldarpækil S aura og kjötpækil 10 aura fyrir hverja tunnu 

síldar eða kjöts. 

b. Eyrir vatn til fiskþvottar 15 aura fyrir hvert skippund. 

ce. Fyrir vatn til annarar notkunar eftir mati, þannig að 5 kr. greiðist fyrir 

hverja 100 hektólítra upp að 10,000 hektólítrum, en minna fyrir það, sem 

umfram er, eftir nánari ákvörðun vatnsveitunefndarinnar og eftir því. hve 

mikið er notað. Notandi má hafa löggiltan vatnsmælir. 

Enginn má setja hreyfivjelar í samband við vatnsæðarnar, án leyfis bæj- 

arstjórnarinnar. 

4. gr. 

Gjalddagi á vatnsskatti skal vera 1. apríl og 1. október ár hvert, og greið- 

ist helmingur skattsins á hvorum gjalddaga um sig. 

Vatnsskatt má taka lögtaki, og má byrja að gera lögtak á hinu skattskylda 
> Sa « e = > vw 

húsi án tillits til eigendaskifta.



Fyrir vatn til skipa skal greiða við afhendingu 3 kr. fyrir hverja smálest, 

þó eigi minna í hvert skifti en 10 kr. fyrir fiskiskip, og 20 kr. fyrir öll önnur 
, skip. Vatnsveitnnefnd getur þó fyrir eitt ár í senn eða skemri tíma vert sami 

ing við eigendur eða umráðamenn skipa um árgjald eða mánaðargjald af skipun. 

6. gr. 

Bæjarstjórnin löggildir menn, er hún telur hæfa, og svo marga, er henni 

þurfa þykir, til þess að leggja vatnsæðar þær, er vatnsveitan eða einstakir menn 

eiga að kosta, og setja þær í samband við vatnsæðar bæjarins, og sjeu þeir skyld- 

ir að hlíta vinnukauptaxta þeun, sem bæjarstjórnin kann að setja, og að öðru 5 

7 leyti fara eftir reglum þeim, er bæjarstjórnin setur. 

Engir aðrir en þeir, sem þannig hafa fengið löggildingu, mega legg DMA 2 

  

> æðar frá bæjarvatnsveitunni í hús eða um þan, eða gera breytingar á vatns- 

æðunum. 

T. gr. 

Skylt er hverjum húseiganda og lóðareiganda að halda vatnsæðum sínum 

vel við og láta tafarlaust gera við þær, ef leki kemur að þeim eða þær bila. Hann 

skal sjerstaklega emta þess að ekki frjósi í æðunum. Eginn má eyða vatni að 

óþörfu. 

8. gr. 

Vatnsveitunefnd, umsjónarmanni og löggiltum mnlagningarmonnum er 

heimilt að fara um hús mana, þar sem vatnsæðar Hegja, til þess að athuga þær 

og tæki þan sem sett eru Í samband við þær. Ef þeim þykir útbúnaði að einhverju 

leyti ábótavant, skal tafarlaust bætt úr því á kostnað húseiganda. 

9. gr. 

Bæjarstjórninni er heimilt að loka vatnsæðunum fyrir þeim, er vanrækja 

að gera við leka á pípum og tækjum, sem eru í sambandi við þær, eða eyða 

vatni að óþörfu, og ennfremur fyrir þeim, sem ekki greiða vatnsskatt á rjeti- 

um gjalddaga. 

Fullan vatnsskatt ber að greiða einnig þann tíma, sem vatnsæðunum et 

lokað. 

10. gr. 

Engum er heimilt að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar án leyfis 

umsjónarmanns hennar. 

1922 

7 
10. jan.
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1 11. gr. 
10. jan. 

Með reglugjörð þessari er úr gildi numin reglugjörð fyrir vatnsveitu 

Akureyrarkaupstaðar frá 21. febrúar 1920. 

feglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Ákureyrarkaupstaðar hefir samið 

og samþykt samkvæmt lögum nr. 83, 22. nóv. 1907, staðfestist hjermeð til að 

öðlast gildi þegar í stað. 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 10. janúar 1922. 

Í fjarveru ráðherra. 

Oddur Hermannsson. 

  

iyfús Einars     ot.
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Reikningur 
styrktarsjóðs handa barnakennurum árið 1921. 

Tekjur: 

Eignir 2. jan. 1921 eftir reikningi: 

a. í bankavaxtabrjefum .. .. .... 2... .. 2. kr. 30000 00 

bh. ilandsbankabdåk nr. 14832 .. .. .. 22 1242 

c. i 6greiddum tillbdgum .. .. 22 0 eee eee 

Greidd tillög frá Í. á. .. 

Vextir á árinu 

a. af bankavaxtabrjefum .. 2. .. .. .. .. kr. 

b. af sparisjóðsfje 2. 22 22 00 eee ek kr er 

) 

2913 13 
527 24 
-——— kr. 52740 3 

2950 00 

40 65 

Ágóði af 2 útdregnum brjefum å 1000 kr. 2 X 120 kr. 

Ágóði af 3 nykeyptum brjefum å 1000 kr. 3X 120 .. 

Til jafnaðar við 3. gjaldlið .. 

Vantalið Í. á. ógreitt tillag Sigurvins Edilonssonar 

Gjöld: 

Styrkur veittur á árinu: 

2290 65 

240 v0 

360 00 

3000 00 

810 

a. Guðmundi Jónassyni í Geirshlíð .. .. .. kr. 30000 

b. Jóhönnu Eiríksdóttur á Mæli .. .. 2... — 300 00 

c. Jóhannesi Bjarnasyni í Flatey .. .. .. — 40000 

d. Jóni Kristjánssyni á Fossum.......... — 250 00 

e. Pýetri Einarssyni í Skógum .. ........ 0. — 300 00 

f. Sveini Oddssyni á Akri 2. 2... — 275 00 

g. Pjetri Guðmundssyni á Eyrarbakka .. .. — 200 00 

h. Þórði Guðnasyni í Kaupmannahöfn .. .. — 300 00 

Burðargjald .. een eres eee 

Keypt 3 ny bankavaxtabrjef á 1000 kr... 

Til jafnaðar við tekjulið 2 .. 

Flyt 

Kr. 

kr. 

58947 99 

2325 00 

5 00 

3000 00 

308 87 

5638 87 

1922
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Tekjur: 

lögjöld samtals .. 

Vextir .. ERU 

Ágóðahluti frá A/S „Storebrand““, Kristiania 

Fluttar kr. 563887 

kr. 134229 35 

— 2996 22 

— 1438 40 

— 8685 37 

— 22772 62 

— 1224 39 

— 3232 68 

Sjóður 10. jan. 1922: 

a. í bankavaxtabrjefum .. .. .. 2... 2... kr. 583000 00 

b. i landsbankabåk nr. 14832 0000... — 83 76 

c. Í ógreiddum tillögum .. .. ..........  — 225 36 

A — —  5330912 

Kr. 58947 99 

Reykjavík, 10. jan 1922. 

Magnús Helgason. 

= ss 

Aðalreikningur 
yfir tekjur og gjöld Brunabótafjelags Íslands frá 

15. okt. 1920 til 14. okt. 1921. 

Gjöld: 

lögjöld endurtryggjenda .. 

Brunatjón .. … 

Brunatjón á lausafje .. . 

Þóknun og kostnaður umboðsmanna 

Reksturskostnaður .. .. 

Vextir til ríkissjóðs .. AIR 

Vextir til A/S „Storebrand““, Kristiania 

Tekjuafganginum kr. 62691,30 er varið þannig: 

Til frádráttar stofnkostnaði .. .. .. ....... kr.  400000 

I varasjod leggjast .. .. .............. — 58691 30 

— — 62691 30 

Kr. 237270 33 

kr. 198758 15 

— 10133.87 

— 9255 16 

Flyt kr. 218147 18



15 - 1922 

Flutt kr. 21814718 9 
4. Stjórnarlaun frá „Hinum sameiginlegu brunabótasjóðum 

sveitahíbúla “0... kr. 600 00 

5. Brunabætur endurtryggjenda .. .. .. — 2415 63 

6. Provision,. 2. 22 0 em en eee ere re re er er er rer, — 16107 52 

Kr. 237270 33 

Adalreikningur 10 

yfir tekjur og gjöld hluta sveitasjóða í Brunabóta- 

fjelagi Íslands frá 15. okt. 1920 til 14. okt. 1921. 

Gjöld: 

1. Brunatjén .. 2. 2. kr, 50475 

2. Reksturskostnaður, kostnaður umboðsmanna .. .. .. .. ... — 7864 49 

3. Vextir af skuldum sveitasjåda .. 22 22 20 0 ne eee re re re 184 23 

Tekjuafgangur sem legst 1 varasjåd .. .. .. .........,. —— 8218 94 

Kr. 16772 41 

Tekjur: 

1, ISgjøld sveitasjåda .. 22 22 00 kr 16056 23 

2, Vextir af inneignum sveitasjåda .. 22 22 22 0 en eee re 735 43 

Kr. 16772 41



11 

2 

=
 

ut
 
I
 

16 

Efnahagsreikningur 
Brunabótafjelags Islands 14. okt. (921. 

Eignir: 

Ríkissjóðsábyrgð .. 2. 2. 22 ae ne ere 0... kr. 780000 00 

Stofnkostnadur .. 2. 22 22 ae se ne me re er ke re ere mm 11300 70 

Skuldir umboda .. 2. 22 02 oe me ve eee er ve re er re see, 19398 98 

Rikisskuldabrjef .. 2. 2. 72 24000 00 

Innstæda í Landsbanka Íslands .. .. .. .. .......... —— 273766 43 

BJodur 22 20 me an me eee en eee re es re rr rr rr 1670 27 

Kr. 1110136 43 

Skuldir: 

Ábyrgðarsjóður rr. kr. 800000 00 

Varasjådur fjelagsins .. .. 2. 22 00 ve ve re en eee 4 168823 87 

Varasjodur sveitafjelaga .. 2. 22 21433 20 

Ríkissjóðsvextir 2. 2 2 an en me eee re ere re rr rer rr 5712 19 

Brunabétafjelagid ,,Storebrand'" Kristiania .. .. .. .. ... — 110989 00 

Ógreiddar brunabætur á uppgerdum tjånum .. .. .. .. .. — 3178 17 
  

Kr. 1110136 43 

Reykjavík, 12. janúar 1922. 

Tuðm. Ólafsson.



Stjórnartíðindi 1922, B. 3. 17 

1929 

Utkomid i A-deild Stjérnartidind-= 
anna 1921. 

Póstsamningar við erlend ríki, samþyktir á póstþinginu í Madrid 30. 

nóvember 1920. 

Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 60, 27. júná 1921, um utflutn- 

ingsgjald af síld o. fl, vndirskrifuð af konungi 16. september 1921. 

Samningur milli póststjórnar hins sameinaða konungsríkis Stóra Bret- 

lands og Írlands og póststjórnar Íslands, vndirskrifaður af atvinnumálaráðherra 

#1. október 1921. 

Bráðabirgðalög um lækkun á aðfludningsgjaldi af kolum og salti, undir- 

skrifuð af konungi 16. nóvember 1921. 

Tilskipun um ákvörðun tekjuskatts og elgnarskatis & Reykjavik, undir- 

skrifuð af konungi 30. nóvember 1921. 

Opið brjef, er stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar 15. febrúar 1922, 

undirskrifuð af konungi 21. desember 1921. 

Auglýsing um staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir slyrktarsjóð 

Christians konungs hins Tíunda og Álegandrínu drolningar, til styrktar sjúk- 

lingum á Landsspétala Íslands, undirskrifuð af konungi 30. desember 1921. 

Auglýsing um staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð 

Christians konungs hins Píunda og Alerandrínu drotningar, til styrktar fátæk. 

um sjømannaekkjum í Reykjavík, vndirskrifuð af konungi 30. desember 1921. 

Brjef atvinnu og sængöngumáldráðuneytisins til sýslumannsins I Skafta- 

fellssyslu, um takmörk verslunarlóðar í Höln í Hornafirði. 12 

a pi . … 21. april 
Með brjefi, dags. 5. b. m., hafid bjer, herra sýslumaður, sent hingað til- 

lögur sýslunefndarinnar í Austur-Skaftafellssyslu, viðvíkjandi takmörkun 

verslunarlóðarinnar í Höfn í Hornafirði, ásamt uppdrætti af hinni fyrirhug- 

nön verslunarlóð. 

Útaf þessu er hjermeð, samkværat lögum ar. 61, 10. nóv. 1905, takmörk 

svæðis þess. sem reisa má á verslunarhús í Höfn, sett eftir framangreindum 

  

tillögum og uppdrætti, svo sem hjer segir: 

    Frá hæð þeirri í suðausturbrún Syðri. Beissíðu, sem er í línu frá Borg- 3 = >» > 

    

eyjarkletti yfir miðjan Kexishöfða, er dregin beim lína I nordvestur Í stefnu 

á Bjarnarneskirkju, þangað til línan mætir annari beinni Únu, sen hefir stefnu 

í norðanstur eftir miði; háklettinn á Bystri- Meissíðu ber í nyrðri Skálatindinn. 

Norðanstnr og suðaustnnstakmörkin eru strandlínurnar. 

19. dag maímánaðar 1922. lsafoldarprentsmiðja h.f.
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12 Jafnframt því að tilkynna yður þetta til frekari birtingar, skal lagt 

21, april fyrjr yður að sjá um, að eitt eintak af hinnn framangreinda uppdrætti verði 

geymt við skjöl hlutaðeigandi hrepps, og að hreppsnefndin láti setja og halda 

við á hreppssjóðs kostnað glöggum merkjum á takmörkum verslunarlóðarinnar, 

þar sem takmörkin eru ekki glögg af náttúrunnar hhendi. 

  

sskrá fyrir sjóð Þorvalds Thorodd- 13 Staðfesting konungs á skipniaz 
7. ferbr. sen, útgefin á venj 

   
dóms- 09 kirkjumálaráðherran- Add 1 s 1 

ulegan hått ad mand: 

  

um 7, febrúar 1922, Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 

fyrir sjóð 

Þorvalds Thoroddsen. 

tl. Þor- rófessors, dr. p 

  

Sjóðurinn er stofnaður samkvæmt erfðaskrá 

valds Thoroddsen og konu hans Þóru, sem er fædd Pjetursson. 

2. ET. 

  

Tilgangur sjóðsins er að gefa íslensk rit um 

fræði og náttúrufræði, en ef engin þess háttar 11t,     
         

  

       

   

þvkja hæf til birtingar, má not: hluta va til 1 öfunar er 

besen skyni, til að tri s a um frumlegar rannsóknir á 

i ennin ! li að gefa 

i n i | | 

verið prentaðar å ym emur, been nar líða. einhver af hin 

I 1 nið að gagni, en ern Útseld í bók-        am stærri ritum, sem 

hlöðum. 

et. 
el i Sjóðsstjórnina skipa 5 menn; skulu 3 kosnir úr flokki kennara hins al J J 

1 la, en 2 velur Háskólinn meðal kennara sinna, 

  

menna mentas!



Hoöofnöstóll sjóðsi ns er 

  

á búi sjóðsstofnanda, og ska 

stólinn ber ávalt að ávaxta 

  

fje, en síðar, þegn    

  

útdrátt skuldabrjefa eða þesar vextir bætast við 

    

þetta inn í banka eða sparisjóð tn stundarsakir, en annars ska 

það skuldabrjef, sem fullnægi skilyrðum un ávöxtun á ómyndu 

meðan á sjóðnum hvílir skylda til vaxtagreiðsiu gagnvart þenn, sen 

vaxtanna og búsett u ) Ki höfni nn; 
   

    
    

  

7 1 a ; | 
er til þessa, ve nm 1 k i 

ben: sem gq 0 

Ál bå ! 

  

sjodsins. 

Verðbrjef sjóðsins sku á nafn hans, og skal Stjórnar.að 

   Íslands rita á þau, að þan 

rja einn fjórða hluta við höfuðstólinn, 

  

Af vöxtum sjóðsins skal ávalt le 

og ennfremur einn ðja hluta af upphæð þeirri, sem inn kemur árlega við 
  

sölu á ritum sjóðsins í bókhlöðum., 

Hina adr: já 

  

tanna og tvo þriðju hluta af ásóðanum 

  

fæ
 

  

FRA 1 » 
FJÓTÓL illa   

reinar. 

  

ákvæðum 2. 

  

við sölu ritanna, skal nota til 

  

     
   

  

   

1 
upphæðir: 

  

} 

Þjónust arsðóttur, 1000 krónur 

  

— eitt þúsund 

ð Pjctursson, 400 krónur (ild . i i mi 

  

  2 
eninm ber að 

  

— Fjögur 

greiða lífeyri þenna á þeim stöðum á Íslandi eða utan Íslands og á þeini tímum, 

sem lífeyrisnjótendur kunna að óska. 

Stjórnin skal árlega gera reikningsskil fyrir sjóðnum, en stjórnarráð 

Íslands endurskoðar þau og birtir. 

8. gr. 

Sjóðnum ber að annast útgjöldin við að grafreit sjóðsstofnanda og áður 

látinnar konu hans á Frederiksberg Assistents Kirkegaard nr. 230, 1, Litr. B., 

sem er keyptur til 96 ára, verði haldið við á sómasamlegan hátt, og er sjóðs 

þetta. 

  

stjórninni falið að ann: 

1922 

13 
1. febr.
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14 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir sjóð Þóra Thoroddsen, 

7. febr. ýtsefin á venjulegan hátt ad manatum af dóms. og kirkjumálaráðherranum 

7. febrúar 1922. Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 

fyrir sjóð 

Þóru Thoroddsen. 

1. gr. 

sjóðurinn er stofnaður samkvæmt erfðaskrá frú Þóru Thoroddsen, sem 

er fædd Pjetursson, og manns hennar, dr. phil. Þorvalds Thoroddsen. 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja ekkjur fastra kennara við hinn almenna 

mentaskóla og við suðfræðisdeild Háskóla Íslands í Reykjavík og sje tekið tillit 

til efnahaes þeirra, óuppkominna barna o. s. frv. Áð öllu jöfnu skulu ættingjar 

eða ekkjur ættingja sjóðstolnenda fyrst og fremst koma til greina. Þó ná sjer- 

rjettindi bessi aðeins til systkina sjóðstofnenda, ekkna þeirra og afkomenda í 

beinan lið, en sjerrgettindi þessi hverfa þegar Hí 00 í eru Höin frá dánardegi 

sjóðsstofnanda þess, sem lengur Hfði, þ. e. eftir ari 2021. Þegar tímar líða og 

sjóðurinn vex, má einnig nota vextina til að styrkja rosknar (yfir 45 ára gaml- 

ar) ógiftar dætur embættismanna við hinn almenna mentaskóla og við aðra æðri 

skóla í Reykjavík, einnig má styrkja ekkjur annara embættismanna í Reykjavík: 

Þó hafi áðurtaldar persónur að öðru jöfnu forrjettindi. 

3. gr. 

Vöxtum sjóðsins skal úthlutað í upphæðum frá 200—-400 krónur. Álíti 

sjóðsstjórnin að enginn eða of fáir umsækjendur sjen þess verðugir að kona til 

greina, leggist vextirnir við höfuðstólinn. Venjulega er aðeins hægt að veita 

styrk 4—5 ár í senn, en þó er ekkert því til fyrirstöðu, að sama manneskja fái 

styrkinn aftur, ef sjóðstjórnin álítur engan verðugri eða frekar þurfandi meðal 

umsækjenda. 

4. gr. 

Sjóðurinn er undir yfirumsjón ríkisstjórnar Íslands og skipa stjórn 

hans þessir 3 menn: biskupinn yfir Íslandi, rektor hins almenna mentaskóla og 

prófessor Í guðfræði við Háskólann í Reykjavík, kosinn af guðfræðisdeildinni.



21 1922 

5, gr. 14 

Höfuðstóll sjóðsins er fje það, sem sjóðnum verður lagt út við skiftalok 7. febr. 

á búi sjóðsstofnanda, og skal upphæð sú síðar rituð á skipulagsskrána; höfuð- 

stólinn ber ávalt að ávaxta samkvæmt fyrirmælum um ávöxtun á ómyndugra 

fje og síðar, þegar fje honum til aukningar verður handbært, annaðhvort við 

útdrátt skuldabrjefa eða vextir bætast honum, má leggja Íje þetta inn í banka 

eða sparisjóð um stundarsakir, en annars skal kaupa fyrir það skuldabryjef, 

sem fullnægi kröfum um ávöxtun á ómyndugrafje. Á meðan á sjóðnum hvílir 

skylda um vaxtagreiðslu gagnvart þeim, sem njóta eiga vaxtanna og eru bú- 

settir í Danmörku, skal þó höfuðstól þeim, sem nauðsynlegur er til þessa, vera 

komið fyrir í dönskum skuldabrjefun, er fullnægi kröfum þeim, sem sjörðar 

eru í Danmörku um ávöxtun á ómynduerafje. 

Aldrei má kaupa hlutabrjef eða lána fje einstökum mönnum af eignum 

sjóðsins. 

Verðbrjet sjóðsins skulu ávalt hljóða á nafn hans, og skal stjórnarráð 

Íslands rita á þau, að þau verði ekki afhent. 

6. gr. 

Stjórnin skal árlega ejöra reikningsskil fyrir sjóðnum, og Stjórnarráð 

Íslands endurskoðar þan og birtir. 

1. gr. 

Sjóðurinn byrjar ekki starfsemi sína fyr en við andlát þjónustustúlku 

sjóðsstofnenda, Guðlaugar Hjálbnarsdóttur; meðan hún Lfir skal hún árlega fá 

1000 krónur — eitt þúsund krónur — af vöxtum sjóðsins, en því, sem á þessu 

tímabili þá verður umfram af vöxtum árlega, skal skift á þá leið, að frú Kirstín 

Halldórsson, fædd Guðjohnsen, nú til heimilis í Reykjavík, fái tvo þriðju hluta 

og frú Ulla Lundbeck, fædd Kapel, til heinulis í Kaupmannahöfn, fái einn 

þriðja hluta. Deyi annarhvor síðastnefndra vaxtanjótenda áður sjóðurinn 

byrjar starfsemi sína, skulu vextir þeir, sem henni voru ætlaðir, leggjast við 

höfnðstólinn. Þegar sjóðurinn við andlát Guðlaugar Hjálmarsdóttur tekur til 

starfa, skal greiða fyrirfram frú Kirstínu Halldórsson og frú Ulla Lundbeck, 

fæddri Kapel, hinni fyrri 400 krónur — fjögur hundruð krónur — og þeirri 

síðari 200 krónur — tvö hundruð krónur — árlega af tekjum sjóðsins á meðan 

þær lifa. Það er skylda sjóðsstjórnarinnar að greiða lífeyri þenna á þeim stöð- 

um á Íslandi eða utan Íslands og á þeim tímum, sem lífeyrisnjótendur kunna 

að óska. 

8. gr. 

Þegar sjóðurinn hefir tekið til starfa, skal — án þess þó að skerða vaxta- 

upphæðir þær, sem ætlaðar eru frú Kirstínu Halldórsson og frú Ulla Lundbeck,
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14 fæddri Kapel, — einn fjórði hluti vaxtanna leggjast við höfuðstólinn, en það, 

1. febr, sem þá er eftir af vöxtunum, skal farið með samkvæmt því, sem fyr segir. 

Q: 
Sjóðnum ber að an i 

  

við sómásamlegt viðhald á grafreit 

  

Pjeturs Pjeturssonar biskups í Reykjavík, og er sjóðsstjórninni falið að ann- 

ast þetta. 

íkrasjóð Kvenfjelaes- 15 Staðfesting 
24. febr. ins „Hiningin““ í Borgarfjarðar 

  

    

  

n hátt, ad man- 

datum, af dóms- og kirkjumálaráðherra 24. febrúar 1922. Skipulagsskráin er o 

Þannig: 

Skipulagskrá 

sjókrasjóð kvenfjelagsins í Borgarfjarðar. 

    

Win anti Hannen", 

    Sjóðurinn er gefinn af Kvenf 2 í Borgarfjarðar- 

hreppi, og er að upphæð kr. 400.00. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja fátæka sjúklinga, sem heimili eiga 

í Borgarfjarðarhreppi, en ekki má, nema alveg sjerstaklega standi á, veita 

styrk úr sjóðnum þeim, er þyggja fátækrastyrk úr hreppssjóði eða standa í 

skuld fyrir óendurgoldinn sveitarstyrk. 

4. gr. 

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.



Lo
 3 1922 

5. gr. 15 

Þegar sjóðurinn er orðinn 1000.09 krónur skal einn tíundi af vöxtunuim 24. febr. 

leggjast við höfuðstólinn, en níu tíundu hlutum skal árlega varið til styrktar 

fátækum sjúklingum í Borgarfjarðarhreppi. 

6. gr. 

Sjóðurinn stendur að öllu leyti undir stjórn Kvenfjelagsins „Einingin“ 

meðan það starfar. Leysist fj 

  

ið upp, skal stjórn sjóðsins skipuð 3 mönnum, 

      er jafnan sjeu þessir: Sóknarpresturinn Í kkagerðissókn, 

  

hreppstjórinn og einn maður úr hreppsnefndinni, er hún f kýs. 

Sjåi stjórnin ekki ástæðu     vextirnir við höfuðstólinn, en     
      þeirra nemur, til styrkveitingar tum þess 

  

árs, sem ætlaður er til styrkveitinga. Reikningur dl birtur 5, hvert 

ár, eftir að farið er að úthluta styrknum 

     Leita skal konun: estingar á þessari skipulagsskrá. 

Bakkagerði, 12. september 1921. 

  

Ingunn J. Ingvars ir. Sigurlaug Helgadóttir 

Marín Sigurðardóttir 

Beclucoicr& . 16 
i 25. febr. 

  

Háskóli Íslands hefir einkarjett til þess að gefa út og selja eða afhenda 

með öðrum hætti almanök og d 

  

slandi. Binkarjetturinn byrjar með 

útgáfu almanaks fyrir árið 1923.
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16 
25. febr. 2. gr. 

Það er brot á einkarjetti Háskólans, þeim er ræðir um í Í. gr., ef maður: 

1. Flytur inn í landið til söln eða afhendingar með öðrum hætti önnur almanök 

eða dagatöl en þan, er Háskólinn hefir gefið út. 

2. Selur hjer á landi eða afhendir með öðrum hætti önnur almanök eða dagatöl 

en þan er Háskólinn hefir gefið út. 

3. Gefur út hjer á landi á prenti eða með öðrum hætti almanök eða dagatöl 

eða kafla úr þeim. 

4. Prentar upp eða fjölritar almanök Háskólans eða dasatöl, eða kafla úr þeim 

til að selja eða láta af hendi með öðrum hætti. 

Þó er heimilt að taka kafla år erlendum almanökum eða almanaki Háskól- 

ans Í vísindarit eða kenslubækur og þess konar tit til skýringar, svo og að fy ja 

inn í landið og selja þar útlend vísindarit eða kenslubækur með köflum úr 

almanökum, enda megi þeir teljast, að dómi ráðherra. aðeins óvernlegur hluti 

ritsins eða bókarinnar. 

3. gr. 

Háskólanum er skylt að sjá um að íslenskt almanak sje ár hvert gefið út 

í nægilega mörgum eintökum og svo snemma, að almenningur eigi þess kost, 

að afla sjer þess fyrir ár það, er í hönd fer, hjá útsölumönnum, sem víðast um 

landið, í hverri sýslu eða kaupstað, fyrir hver áramót. 

4, gr. 

Í almanakið skal taka: dagatal eftir mánaðardögum og vikudögum, bæði 

eftir gregoriönsku tímatali og íslensku, hátíðir kirkjuársins og helstu kafla þess, 

sumarkomu og veturnætur, helsta merkisdaga búskaparársins svo sem byrjun 

og lok vertíðar og fardaga, þjóðminningardaga hina helstu. Þar skal skýrt frá 

tunglkomum,  kvartilaskiftnn tungls og fyllingu. hvenær tungl er 

í háðegisstað í Reykjavík dag hvern, hvenær tungl er mæst jörðu eða 

til viðar í Reykjavík einn sinni á viku hverri, hvenær jörð er næst sól eða Íjarst, 

jafndægrum, sólstöðum oe sólhvörfum og sólmyrkvum. Þar skal skýrt frá 

íslenskum meðaltíma, er sól er í hádegisstað í Reykjavík dag hvern, gyllinital 

og sunnudagsbókstaf ársins, gefið yfirlit vfir gang reikistjarna á árinn, þar skal 

vera tafla um flóð og fjöru í Reykjavík, og leiðbeiningar tm það. hvernig finna 

megi af þeirri töflu flóð og fjörn í helstu kauptúnum landsins, og skýringar á 

lengdar- og breiddarleiðrjettingum á gangi sólar og tungls á Íslandi utan 

Reykjavíkur. 

5. gr. 

Háskólaráðið sjer tm útreikning almanaksins útsáfu þess og söln, Er 

því heimilt að fela einstökum mönnum, stofnunum eða fjelögum framkvæmd 

þessara atriða eins eða fleiri, og að greiða endurgjald fyrir þan störf.



  

Háskólaráðið getur, að fengnu samþykki ráðuneytisins í hvert sinn, selt 

einstökum mönnum, stofnunum eða fjelögum einkarjett Háskólans til úasáfu 

íslensks almanaks, um ákveðið árabil, enda sje næg trygging fyrir því, að út- 

gáfan verði vel af hendi leyst, útsala almanaksins haganleg fyrir almenning, og 

hlíti útgefandi sömu reglum um verð almanaksins sem Háskólinn. Endurgjaldið 

fyrir útgáfurjettinn renni í almanakssjóð. 

6. gr. 

jöld af útgáfu almanaksins Háskólaráðið heldur reikning yfir tekjur og í 

og birtir hann árlega í árbók Háskólans, endurs 

  

aðan, með sama hætti sem 

ársreikning Háskólands. 

T. gr. 

Ráðherra ákveður verð almanaka þeirra, er Háskólinn gefur út, eftir til- 
I lögum Háskólaráðs. Verðið skal ákveðið fyrir eitt ár í senn og skal það prentað 

á almanökunum. 

    Almanök þan, er Háskólnn oc „ skal stimpla áður en þau sjeu af- 
   

hent, með stimpl, er Háskólarái Ekkert almanak má selja eða 

  

afhenda með öðrum hætti, hafi það eioi verið stimplað þannig. 

  

Ráðherra getur, eftir tillögum út dagatöl og     
þess konar bækur eða töflur, ið útlend almanök 

  

eða dagatöl. 

  

Sá er fá vill slíkt leyfi sendi um það skriflega umsókn til dóms- og kirkju- 

málaráðuneytisins. Skal þar skýr og efni titsins, eintaka 

  

fjölda, hvar afhenda eigi ritið, hv lu eða afhendingar með 
EN Hi hr GT 7 
vörum hætti og hvert SOLUVErD ÞOöss 8530, 

  

Leyfið skal því aðeins veitt, að lex iði til Háskólans gjald 

  

kóla tr eltir tillbeum 

  

af hverju eintaki. { 

ráðs. Hvert eintak rita þei vít að vefa út eða Hlytja inn, skal       

da stönplað með stimli be im, er getur um 1 7. øgr., og må 

án þess þau hafi verið stimpluð.     

sektir fyrir ífreinan art 

  

og 8. gr. brot á einkarjettinum, andvirði upptækra ni 

  

Þessarar reelue: í sjerstakan sjóður heiti, 

  

og stjórnar Háskólaráðið honum. Skal verja vöxt innstæðan 

  

til eflinear stærðfræði 

  

Þykir hafa vaxið næg 

1922 

16 
25 febr
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eikning sjóðsins í árbók Háskólans, og 16 Háskólaráðið skal árlega birta 
Ir 

GK vp Sæ . se 2 . . aAnnn nr . . , 
25. febr. skal bað, er innstæða sjóðsins er orðin kr. 10000.00 semja skipulas 

  

fyrir 

sjóðinn, er ráðherra staðfesti. 

  

Reglugjörð þessi, sem Háskólaráðið samið samkvæmt lögum nr. 25 

Hásl Íslands til i     frá 27. júní 1921, um einkaleyfi handa 

staðfestist hjermeð. 

Dóms= og kirkjumálaráðuneytið, 25. febrúar 1922. 

Jón Magnússo:. 

Ú. Sveinbjörnsson, 
  

á fyrir styrktarsjóð Þórarins 

  

17 Staðfes 
3 marsframkvæmdars £ ka sjómenn, stofnaðan í tilefni af    

  

drotningar á Íslandi 

    
dvöl C hristjans. konu es 

  

sumarið 1921, útoefir   

ráðherra 3. mars 1992 

   
fyrin 

  

styrkia 

fátæka 

kornum 

      

    
mkvæmdarstjóra Tulinius, 

   nunes Tíunda og Hennar



Stofnfje 

heldur það, sem g 

Sjóðinn skal 

  

3, 

Voxtum sjodsin varið til styrkt 

  

Að öðru 

eða duenað.       

    

vv 

ilt 

birtir í 

fremur skulu á ir 

Umsóknir til g 

senda atvinnu- vtii 

  

úthlutað 1. júlí, 

á 
vr 

   

  

Jarraora. 

   

  

ds veitir 00u, og 

ve LVPKS ur HONUM; enn- 

bi ttíðindu 

Við utal! 

    

Reglugjörð 

um mælingar kauptúna og sjávarþorpa. 

1. gr. 

Mælingarnar. 

Mælingar skulu 

gerðar eru til fullkominna þríhyrni 

  

punktar herforingjaráðsins danska skulu 

sem þeir eru svo nærri, að þess er kostur 

Allir þríhyrningapunktar svo og bei 

ingamaður telur miklu varða, sku 

þeim valdir hentugir staðir, þar på 

  

sem 

  

ft pr    

cm. háum, 25 em, breiðum á hvorn veg að ofan, 

tryggilega í jörðu niður fyrir þar, sem frost 

stokkur úr járni um 10 em. á dýpt með loki 

CELL & 

marghyrningamælinga. 

  

60 næti 

ningapunktar merkist með tilhöggnu 

kröfum fil nákvæmni, sem 

gi Fastir mæli 

dir sem brihyrninganunktar, par 

marghyrningapunktar, sem mæl 

zulu merktir med vanalegum merkjum, og skulu 

  

við að merkin té 

eða steyptum 

ast. 

steini. 100 

en 40 em. að neðan, sem festist 

nær. Ofan á steininn er festu 

yfir, en ofan í steininn miðjan 

  

1922 

17 
nje 8, mars 

sjómönnum. 

sjerstakt 

18 
15. mars
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18 skal vera sívöl hola um 35mm. á vídd, en 15 em. á dýpt, til þess að stinga Í 
15. mars mælistöng.   

Aðrir mælipunktar, sem talið er að miklu varði, merkist með 35 mm. 

  

pípu, sem r minst Í meter. 

  

una skal fylla með 

    sementssteypu nema efstu 15 em. Opið á pípunni vera aðeins undir 

yfirborði og skal haft fyrir því lok, að pípan ekki fyllist mold eða öðru efni. 

Fyrirmyndaruppdrátt að merkjum mun skipulagsnefnd láta í tje, og . . | j I í 3 

einnig annast um, að fáanlegur sje allur sjerstakur útbúnaður til þeirra. 

9 gr 

Gerð uppdráttar. 

a. Mælikvarði uppdráttar skal vera 1 :500 eða 1 :1000. Fer þar um eftir 
12 1 1 M 

GI  Dægar óða areppstjornar 0 

  

comulagi hlatad 2 skipulagsnefndar. 

  

L A sama hátt má ákveða, að uppdráttur þjettbýlli bæjahverfa verði gerður 

með mælikvarða 1 ; 500, en útjaðra með 1 ; 1090. 

  

ast ekki samkomulag skei 

stjórnarráðið úr. 

Uppdrættir skulu miðaðir við rjettar áttir, þannig að norður sje beint 
upp á hverju blaði og austur til hægri. Allir uppdrættir skulu gerðir á 
jafnstór blöð, sem skipulagsnefnd annast um að verði fáanleg. Skulu upp- 
drættirnir vera 80X60 cm. ad stærð, en blöðin sem næst 100X75 em. 

b. Á uppdrættina skulu markaðar, samkvæmt sjerstakri fyrirmynd, er skipu- 
langsnefnd lætur í tje, 

  

vegir og götur ásamt 

gangstjettum, Vatnisbol, vatnsvetur nedanjardar og      frårenslispipur, opin ræsi varða og síma og rafmagnsleiðslur, 
Ennfremur jarðvegur, ræktað land < 

Áður en mælt er, skal þess gætt, að fá lóðamörk ákveðin rjett allstaðar 
þar sem þess er kostur. 

óræktað. 

  

Hæðarmælingar eg vopdráttur af þeim. 

lftir frumuppdráttum skal gera heildaruppdrátt af hverju kauptúni og 
sjávarþorpi með mælikvarða 1:2000. Skal þar sýna mishæðir á landi með 
hæðarlínum frá meðalsjávarmáli. 

Fer um bil milli hæðarlína eftir halla landsins, þannig: 

Þar sem halli landsins er: 

1:1 til1:10 skal bilið vera 5 m. 

| 1:10 til 1285 —  — — 1 — 

1:25 til 1:50 — — — 50 em. 

minni en l:50 —  —  — 20 — 

Þó er heimilt að gera bilin stærri, þar sem um lítt byggilegt svæði er 

að ræða eða þar sem litlar líkur eru, að svo nákvæm mæling sje nauðsynleg.
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Med 2—500 metra bili, eftir pjettbyli, styst þar sem þjettbýlast er, skal 18 
. , . . LR 

mæla með 1 em. nákvæmni hæðapunkta, og merkja hvern stað með bolta úr 15. mars 

steypujárni. Boltann skal festa vandlega með sementi lárjett inn í steyptan 

húsgrunn eða annan jarðfastan stað, þar sem örugt þykir að merkið muni 

seymast, þannig, að um 5 em. standi út. Skipulagsnefnd mun annast um, að 

slíkir merkjaboltar fáist. 

4. gr. 

Skrár og lýsingar. 

Frumbækur mælingamanns skulu fylgja uppdráttunum, ennfremur skrár 

yfir götur og lóðir. Skal götum raðað eftir stafrófsröð, en lóðir allar skulu 

tölusettar og tilgreindur eigandi. 

gerð grein Gnnig skal fylgja skrifleg lýsing af bæj e g 

  

tæðinu. Skal þar 

fyrir að því leyti, sem ekki er sýnt á uppdrættinum: 

1. Hæð grunnvatnsins, þar sem það stendur svo hátt, að hætta sje á að það 

leiti í kjallara. 

2. Tegund jarðvegs, skal sjerstaklega þess getið, ef djúpt er á fastan botn. 

3. Vatnsból og vatnsveita. 

4. Fráræsla. 

5. Hvar kann að vera hætta búin af ágangi vatns, sjávar eða snjóflóða. 

6. Öðru því, er snertir ástand, skipulag og atvinnwrekstur bæjarins. 

7. Skrá ytir fasta hæðapunkta. 

Frumuppdrættir allir skulu sendir skipulagsnefnd, sem annast um marg- 

földun þeirra eftir þörfum og breytingar til minni mælikvarða. 

- 
5. gr. 

Reglugjörð þessi vildir fyrst um sinn ekki fyrir Reykjavík. 

Reglugjörð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 55, 27. júní 1921, um 

skipulag kauptúna og sjávarþorpa, og er hjermeð birt til eftirbreytni þeim, 

er hlut eiga að máli. 

Atvinnu= og samgöngumálaráðuneytið, 15. mars 1922. 

KI. Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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19 

20. mars Ólafssonar Í 

Staðfesting k rir Minningarsjóð Ólafs 

Arnar 

  

   

    

ad manratum af dóms- 

  

og kirkjumálaráðherra, 20. n    
Skipulagsskrá 

fyrir 

Minningarsjóð Ólafs Ólafssonar frá Arnarbæli. 

1. er. 

Sjóðurinn heitir „Olafssjóðu stofnfje hans er kr. 1000.00 Surinn 

    

er æfinleg eign væntanlegs Lan 

  

Sjóðurinn skal ávaxtast í Söfnunarsjóðs Íslands. 

Í næstu 100 ár skulu allir vextir sjóðsins lagðir við höfuðstólinn. Að 

þeim hundrað árum liðnum skal helmingi vaxta af sjóðnum varið til hjálpar 

og heilsubótar fátækum börnum á aldrinum 1—16 ára, eins og nánar er skýrt 

       vaxtanna nðstólinn. Þegar í á. gr. En hinn hí 

liðin eru 200 ár frá stofnun sjóðsins, bi kal eftirleiðis upp 

varið % — þrem fjórðu hlutum — vaxtanna fátæ     um börnum til hjá 

íma og jafnan upp frá því ahha SKál it sala 

  

14 — einn fjórði — hluti va 

lagður við höfuðstólinn. 

fátækum börnum á aldrinum 1—16 ára 

  

Tilgangur sjóðsins 

algerlega kostnaðarlausa dvöl á Landsspítalanum, læknishjálp og meðul. Á 

sa sama stendur hvaðan af landinu að börnin ern, sem hjálpar njóta af sjóðnun. 
   

  

     Þegar sjóðurinn tekur til starfa, þá fara þannig að: Hvert barn, sem 

styrks nýtur, fær sjerstakt rúm; það heitir „Olafsrúm““. Á hvert „Olafsrúm““ 

skal festa látúnsplötu, á hana letrað afsrúm“. „Ölafsrúmum“ skal     

fjölgað eftir því sem sjóðurinn vex, og gn styrkur fer hækkandi. beg 

  

ar   

      

   

„Olafsrúm““ eru orðin á sínum tíma að þau fylla eina stofu, þá skal 

ja hana tómum „Olafsrúnum““. 
1ald spjald 

taka eina stofu í byggingu Landssj 

Sú stofa skal heita „Olafsstofa““. á hentugum stað í her- 

  

bergi þessu, og á það letrað „Ole örn þau, sem styrks njóta af 

  

„Ólafssjóði““ kallast í spítalanum „Ölafsbörn““. Stjórn sjóðsins skal veita öll- 

um „Ölafsbörnum““ einhverja hæfilega glaðningu Í2. dag júnímánaðar á ári



31 1922 

z Po OX 
( hverjn; sá dagur er fæ 19 

> … , . , . ex 7, 9 a 
kal kostud af voxtum sjóðsins, og teljast til spit- 20. mars 

  

singardagur Ulafs såluga, 

  

minningar um. Sú 

aladvalar barnanna. 

Stjórn sjóðsins skipa: Landlæknir, eða sá, er í framtíð fer með þau 

störf, sem nú örf 1 | i æknir Landsspítalans og yfir- 

sjóðsins og birtir    m og framkvæmir það, 

sem þörf er á í sjóðsins þarhir. 

En þangað jen sjóðsins er komin 

     á laggirnar, sem n  Landsspítalasjóðs 

    
    

  

kvenna S Og aD jas Við aðald id Sofnunarsjóðs- 

Ims, gjöra árlegan reikning og birta hu og hjer er fyrir mæli 

6. gr. 
í . , 1.7 7 Lax ne 
A skipulagsskrá bessa kal leita ir staðfestingar 

  

20 
21. mars 

    

    im nr. 84, 16. nóv    ákveðið, að hjeraðslæk 

  

upstungnahreppi. 

Í dóms. og kirkjumálaráðuneytinu, 21. mars 1922. 

G. Sveinbjörnsson, 
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21 

22. mars Fjallskilareglugjörð 
fyrir 

Vestur-Barðastrandarsýslu. 

I. KAFLI. 

Um stjórn fjallslala, refaverda 0. fl. 

Sýslunefnd hefir yfirumsjón fjallskila og refaveiða „ er snerta upprekstr- 

arlönd sýslubúa. Hreppsnefndir hafi á hendi alla stjórn og framkvæmdir slíkra 
{ mála, hver í sínum hreppi, sankvæmt fyrirmælum þessarar reglugjörðar. 

II. KAFLI. 

Um eyðing refa og hræfugla. 

2 

Hreppsnefndin í hverjum hreppi, skal skipa fyrir um grenjaleitir bæði 

. gr. 

í heimalöndum og afrjettum hreppsins, og sjá um að reglulegar grenjaleitir 

fari fram ár hvert, á tímabilinu frá miðjum maí til júnímánaðarloka, svo oft, og 

á þann hátt, er henni þykir nauðsynlegast og heppilegast. 

3. gr. 

Hver sem býr á jörð, sem metin er til dýrleika, sem og þeir, er eiga að > 

minsta kosti 6 kindur fullordnar, svo og utanhreppsmenn beir, er nota upp- 

rekstrarland i hreppnum fyrir saudfje, eru skyldir ad leggja til grenjaleita 

svo mikinn mannafla, sem hreppsnefndin ákveður. Við niðurjöfnun á tillögum 

til grenjaleita skal hreppsnefndin fara eftir fjártöh      hlutaðeigandi, sem og 

landrými. 

Á, gr. 

Hreppsnefndin skal fyrir 1. maí ár hvert, hafa ráðið svo marga skotmenn, 

sem þurfa þykir til grenjaleita í hreppnum. Uim leið og hún fyrirskipar grenja- 

leitirnar birtir hún og hreppsbúum hverjir ráðnir sjen skotmenn, og á hverju € if J t 

svæði í hreppnum. 

- 
5. gr. 

Í hvert sinn, sem gren finst, skal tafarlaust tilkynna það skotmanni
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SO
V þeim, sem hreppsnefndin hefir ráðið, og er skotmaður skyldur, að koma á 21 

grenið svo fljótt, sem því verður við komið. Hvort grens skuli sætt eða ekki 22. mars 

  

þangað til skotmaður kemur, ákveður hreppsnefnd í samráði við skotmann, en   

varast skal að láta hunda koma á grenið, sem og alt annað, er fælt getur 

dýrið á burt. 

6. er. 

Hverjum þeim, er fyrstur finnur eða getur vísað á gren, þar sem mel- 

rakkar hafast við með yrðlingum sínum, greiðist að fi launum 4 kr. úr 

  

sveitarsjóði. Hæfilega þóknun greiði og hreppsnefnd fyrir kostnað við að 

senda eftir skotmanni, og fyrir að gæta að greninu, þangað til skotmaður 

kemur á það. 

7. gr. 

  

Eftir að skotmaður er kominn á gren, annast hann að öllu Texti á sinn 

kostnað, um gæslu grensins og má hann ekki yfirgefa það án gildra orsaka 

innan þriggja sólarhringa, nema að hann hafi unnið að minsta kosti bæði 

fullorðnu dýrin. 

8. gr. 

Skotmadur kostar flutning sinn å gren og af, en fær i daglaun fyrir hvern 

sólarhring eftir því, er honum og hreppsnefndinni fyrirfram semur um fyrir 

grenvinsluna. Vinni hann annað fullorðna dýrið fær hann 6 krónur að verð- 

launum, en 15 kr. vinni hann bæði dýrin, og 

  

hvern yrðling, sem drep- 

   inn er á greni, greiðist 5 kr. Sama upphað, ir, greiðist og fyrir yrðl- 

ing, sem drepinn er utan grens fyrir Í. október, svo og fyrir tófur, sem ekki 

hafa legið í fje manna, og drepnar eru utan erens á tímabilinu frá 1. maí til 

1. október. 

Ef vrðlingar nást ekki úr greni, skal skotmaður eitra fyrir þá, ef mögu- 

legt er. Hreppsnefnd leggur til eitrið. 

Verðlaun, sem og dagkaup skotmanns, greiðist úr sveitarsjóði, enda 

skal skotmaður færa hreppsnefnd gildar sannanir fyrir því, að hve miklu 

  

leyti hann hafi unnið hvert gren, Fy að vinna bitvarg utan grens, á hvaða 
  

  

tíma sem er, má hreppsnefnd veita alt að ðlaun úr svettarsjóði, og 

    

fyrir að vinna hrafn, er ur Í Íje manna, má hún veita alt að 15 kr. verð. 

launum. 

Nú þykir hreppsnefnd ástæða tl að veita hærri verðlaun í þessu skyni,   

og skal henni það heimilt, að fenenu samþykki almenns sveitarfundar. 

9. gr. 

Algjörlega er bannað að ala upp yrdlinga. Drepa skal tafarlaust alla 

yrðlinga er nást.
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21 
22. mars 10. gr. 

Þeim, sem sjerstaklega skara fram úr öðrum í því, að eyðileggja refi 

og hræfugla, sem MHggja í fje manna, á hverjum tíma árs sem er, má veita 

heiðurslaun úr hreppssjóði. 

11. gr. 

Þegar hreppsnefnd lætur bera niður eitrað agn fyrir refi á vetrum, skal 

sá starfi falinn hinum hæfustu mönnum. Eitruninni ætti helst að haga eftir 

samkomulagi við aðrar hreppsnefndir, þar sem refir hafa samgöngur milli 

hreppa. Í þeim hreppum, þar sem eitrað er fyrir refi að vetrinum, er eigi 

leyfilegt að egna fyrir þá með öðrum niðurburði óeitruðum, nema hrepps- 

nefnd samþykki það. 

12. er. 

Allur kostnaður við eitranir fyrir refi greiðist úr svettarsjóði. 

TIT. KAFLI. 

Um sauðfjármörk. 

13. ør. 

Sjerhver fjáreigandi skal skyldur að hafa glögt mark á fje sínu, en að- 

fengið fje skal því aðeins ma ekkert aukaben verði eftir, heldur skal    

  

semja við fyrri eiganda, að hafa hans mark á kindimni, en aðeins      

brenntmerkja hana á horni, með sínu brennimarki, 

  

Enginn má hafa afeyrt sem mark, 

14. gr. 

Markaskrá fyrir sýslufjelagið skal prenta að minsta kosti 6. hvert ár, 

og skal hreppsnefndin í hverjum hreppi annast um, að safna öllum eyrma- og 
  

brennimörkum í hreppnum, og raða þenm eftir sta | 'Ófsröð í greinilega skrá. 

  

Skal í því skyni sjerhverjum fjáreiganda skylt að skýra hlutaðeigandi hrepps- 

nefnd skriflega frá evrna- og brennimarki sínu. Því næst skal sjerhver hrepps- 

nefnd senda markaskrá hreppsins til manns þess, er sýslunefndin hefir falið 

að semja aðalskrá yfir öll mörk í sýslufjelaeinn. 

15. gr. 

Sjerhver markeigandi greiði hlutaðeigandi hreppsnefnd, um leið og 

  

hann birtir henni mark sitt til skrásetningar, eftir því sem sýslunefnd í hvert
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sinn ákveður, fyrir hvert eyrnamark, og jafnmikið fyrir hvert brennimark og 21 

rennur það í sýslusjóð, er svo kosti að fulln prentun markaskrárinnar. 22, mars 

16. ør 

Hver sem tekur upp nýtt mark, eða flytur inn í sýslufjelagið, og á því 

eigi mark í hinni gildandi markaskrá sýslunnar, skal ad voti tilkynna það 

Selagsins, en þeir annist um, að markið verði brjeflega öllum hreppstjórum sýsluf 

a innfært á eyðublöð, í þeim  markaskrám, er hreppstjóri og hreppsnefnd hafa 

undir höndum, svo og í markaskrá á rjettastöðum. 

17. gr. 

Enginn má marka kind í lögvjettum. 

IV. KAFLI. 

Um geldfjárrekstur á fjall-lönd. 

18. gr. 

  Allir fjáreigendur skulu skyldir að reka á fjall að vorinu alt geldfje 

sitt, á eigið land, ef til er, annars þar sem upprekstrarland er aflögu. 

19. gr. 

Hreppsnefnd kveður á um, hverjar jarðir Í hreppnum har upprekstrar- 

land aflögu, og hvað mörgu fje það nægi. 

9 er 20. or. 

Hreppsbúar ganga fyrir utansveitarmönnum um afnot upprekstrarlands 

í hreppi sínum. 

Enginn má kefla lömb. 

22. gr. 

Í upprekstrartoll greiðist 25 aurar fyrir hverja vetnrgamla kind eða 

eldri, og 15 aurar fyrir hvert lamb, alls þess fjár, er á fjall ber að reka, og skal 

tollurinn greiddur hlutaeigandi ábúanda eða landeiganda innan loka október- 

mánaðar.
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21 V. KAFLI, 
22. mars 

Um fjársmalanir á vorum. 

99 
A er, 

Allir þeir, sem jörð hafa til ábúðar eða afnota, svo og þeir, er eiga 6 
kindur fullorðnar, eru skyldir að smala heimalönd sín á vorum, eftir því sem 
hreppsnefnd ákveður. 

24. gr. 

Hreppsnefnd skal heimilt að skipa fyrir um smölun sauðfjár til rúnings 
á vorum, bæði í heimalöndum oe á alrjettum. Gangnaskyldir í afrjettum eru 
allir þeir, sem þar nota upprekstur. Hið 

  

ama gildir um til fráfærna. 

or 
að. EP. 

Nú finst fje, er sloppið hefir úr landi eiganda eða kemur fyrir fjarri 
eigendum þegar rúningstími yfirstendur eða er afstaðinn. hvort heldur eru 
geldar kindur eða lambær; er þá finnandi skyldur til, ef honum er unt, að 
hirða og rýja kindur þessar, og einnie að marka ómörkuð lömb, ef hann álítur 
ekki geti ruglingi valdið. Skal hann gjöra eiganda full skil á ullinni Og greina 
frá marki, og öðrum einkennum á hverri kind, sem hann hefir rúið, eða markað. 
Í ómakslaun ber finnanda 30 aurar fyrir að rýja kind, og 20 aurar fyrir að 
marka lamb. 

VI KAFLI. 

Um fjallskil & haustum. 

26. gr. 

Þrennar skulu vera fjallleitir á hausti, í öllum hreppum sýslufjelagsins. 
Fyrsti leitardagur skal vera mánudaeur i 22. viku sumars, og skal samdægurs 
rjettað í öllum þeim lögrjettum. Þar sem því verður við komið. 

Í skilarjettum þeim, sem nú eru skipaðar, skal rjetta eins og hjer segir: 
Í Brjánslækjarrjett miðvikudaginn næsta eftir gongur. 

  

Saurbæjarrj 

  

I 

Í Eyrarrjett mánudaginn samdægurs. 

i T T . L a 

Norður-Botnsrjett þriðy 

Hól rjett þriðjudaeinn 

Dufansdalsrj jett mánudaginn 

    

Í   
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21 
22. mars 

  

Annar leitardagur skal vera månudaginn næsta å eftir fyrsta leitardag, 

    

og skal på rjettad samdæg 

  

rjettum, nema Brjånslækjarrjett, par 

  skal rjettað á þriðjudaginn. Þriðji og síðasti leitardagur, skal vera miðviku- 

daginn í 25 viku sumars, og skal þá rjetta samdægurs, ef því verður við komið. 

27. ør. 

Hver sem byr å jord, sem metinn er til dyrleika, svo og hver så, som 

á að minsta kosti 6 kindur fullorðnar, og hver utanhreppsmaður sem notar tipp- 

rekstrarland í hreppnum fyrir sauðfje, skal skyldur að gjöra fjallskil og sækja 
1 

fje í rjettir utanhrepps, sem innan, eftir því sem hreppsnefndin í hvert skifti 

  

nákvæmar skipar fyrir um í fjallskilaseðlinuim. Umráðamenn upprekstrarlands 

          

tilkynni hreppsnefndinni tölu upprekstrarfjár, og eigendur þess, svo að hún 

geti jafnað niður fjallskilum í hverri rjettarsókn tiltölulega á utanhreppsmenn 

sem hreppsbúa. 

Niðurjöfnun þessari skal hreppsnefnd hafa lokið hálfum mánuði fyrir 

fyrstn leitir. Þykist einhver verða hart úti í ráðstöfunum hreppsnefndar, getur 

hann borið sig upp fyrir henni, og fært ástæður fyrir málstað sínum, ekki síðar 

en 4 dögum fyrir fyrsta leitardag, og skal þá hreppsnefnd þegar skylt, að taka 

umkvartanir hans til athugunar, og leggja fullnaðarúrskurð á málið. Skylt skal 

    

húsbónda hverjum, að annast Íjall 

frá því. 

fyrir heimilisfólk sitt, gegn endurgjald DDV 7 

28, gr. 

Enginn er undanskilinn almennri fjallskilaskyldu, þótt hann hafi slept 
{ 

geldfje sínu og fráfærulömbum í heimalönd en ekki í afrjett. 

áð. BT. 

Ef einhver hefir ekki sjálfur nægilegan mannsalla til fjallskila, sam. 

kvæmt fyrirmælum hreppsnefndar, skal honum skylt að gjöra henni aðvart 

um það, með 5 daga fyrirvara, og skal henni skylt, ef mögulegt er, að útvega 

mann á hans kostnað til að inna fjallskilin af hendi. 

Nú alheimtir einhver fjáreigandi 

    þráti fyrir það gjör 

hreppsnefnd hefir fyrirskipað. . | 

ol. er. 

Hreppsnefndir skulu 

  

skilaseðlinum taka skýrt og greinilega fram, 

hvernig leitum skuli hagað, skal, þar sem því verður við komið, leit byrjuð á 

öðrum eða báðum endur leitarsvæðisins.
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21 
22. mars 

  

   

    

Hlutaðeigandi kveðja svo marga 

menn, sem henni þ; 

göngum leitarmanna bæði    sem þeim er falið, og skipa þeir svo fyrir, að alt fje am 

    

simmi til rjettar. Þeir ir þosneol 6 ) I VANVÆKIR að Sera TV 

  

sent óliðgengan 

  

skipuð fjallskil eða 

  

mann í leitirnar. Þeir skulu annast un ipulega, er að fjall 

við leitarfor-    

  

göngum lýtur, sjer í lae1 hvað meðferð á 

  

ingja varðar sektum. Sektum varðar og ef ingi vanrækir stöðu sína, eða 

  

misbeitir henni. Sömuleiðis skal hrespsnefnd skipa einn eða tvo rjettarstjóra 

    við hverja lí hið sama gildir um 

  

stöðu þeirra sem lei 
  
tjóri nema       

eitt ár í senn. 

VII. KAFLI. 

Um rjettahöld og meðferð á óskilaf je. 

    

        

Lögrjettir skulu vera í hve hreppi sog hy s 

Í Barðastrandarhreppi á Fo Brjánslæk, Haga oe Hankaberg 

  

Ennfremur skal hrep heimilt, að láta 

byggja rjett á Hamri og sje } háttur á fje sínu, er 

kemur í leitirnar fyrri d 

  

"a manna, er hrepps-   

neinu fyrirkomulagi því, er nefndin til þess kveður. 
    

  

verið hefir 

reppi Breiðuvík og Hnjóti. 

  

Patrekshreppi á 
p 

Í 

Í 

1 Tálknafjarðarhreppi í Norður! 
Í 

Í 

  

otni, Kvígindisfelli og Smælingjadal. 

  

Dalahreppi í Hóls og Neðribæjarvík. 

Suðurfjarðahreppi í Dufansdal, Trostansfirði, Langabotni og Steinanesi. 

Skilarjettir eru eins og segir í 26. gr. 

Eftir tillögum meiri hluta fjáreigenda í hreppnum, og með samþykki 

sýslunefndar, má hreppsnefnd gjöra breytingar á rjettarstöðum og rjettar- 

sóknum. 

34. gr. 

  

Valdi bygging lettar, grasnámi eða jardusla, sk cf þess verður 
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krafist, koma fult endurgjald af sveitarsjóði hlutaðeigandi hrepps, eftir mati 21 

óvilhallra manna, sem sýsliunaður nefnir til. 22. mars 

35. gr. 

Heimilt er hreppsnefnd, að veita hlutaðeigandi rjettarbændum alt að 

kr. 20.00 þóknun af sveitarsjóði hreppsins vegna átroðnines við rjettarhöld. 

36. er. 

Hreppsnefndin skal sjá um, að lögrjettir hreppsins sjeu í eildu og 

fjárheldu standi, og skulu dilkar svo rúmgóðir, að engu Þurfi út að hleypa 

fyr en fjárdrætti er lokið. Bæði innan. og ntanhreppsmenn skulu í þeim lög- 

rjettum, þar sem þeir eiga von á töluverðum fjenaði, skyldir að hlaða upp hæfi- 

lega stóra dilka, eftir nákvæmni ákvæðun hlutaðeigandi hreppsnefndar, og 

getur hún jafnað niður kostnaði við byggingu eða aðgerð lögrjettar, eftir fjár- 

eign þeirra, er þangað eiga rjótt að sækja. 

37. gr. 

Rjettarstjórar, sem hreppsnefndin hefir skipað í fjallskilaseðlunum, 

skulu ávalt vera staddir við rjettarhöld,. til þess að hafa umsjón með. að alt 

fari vel og skipulega fram, og skulu þeir hlífðarlaust kæra fyrir hreppsnefndinni 

hvern þann, sem óhlýðnast fyrirskipunum þeirra. Sjer í lagi skulu þeir annast 

um. að áreiðanlegir menn gæti þess vandlega, áður en út er hleypt úr hverjum 

dilk, að þar sje engin misdregin kind, og síðan skulu þeir sjá um, að hreppsfje, 

er heima á utan rjettarsóknarinnar, sje rekið bæ frá bæ á heimili eiganda, skulu 

ga fjallskil skyldir að reka endurgjaldslaust fje 

tt manna um hreppinn, frá lögrjet! 

allir hreppsbúar, sem gjöra ei 

að heimkynni, úr öllum göngum. Sá sem veldur 

því, að rekstur er tafinn að óþörfu, eða að heimt {je týnist úr teksti, eða 

mætir illri meðferð, sæti sektnm, nema byneri hegning liggi við. Hreppsnefnd 

getur ákveðið, að maður sje sendir úr rjettarsókn í næstu rjett innan hrepps 

til þess að hafa eftirlit með drætli og rekstri á fje því, sem þar kann að vera úr 

hlutaðeigandi rjettarsókn, og skal starf þetta teljast með fjallskilum. 

38. gr. 

Rjettarstjórar skulu aunast um að allir ómerkingar sjen dregnir Í einn 

dilk, jafnóðum og þeir finnast, og skal leitast við, áður en rjettarhaldinu er 

lokið, að láta lambsmæður helga sjer dilka sína. Ómerkingar, markkald og 

myjetid fje, sem enginn getur helgad sjer, sje selt af hreppstjóra eða umboðs- 

manni hans við uppboð í rjettinni, nema honum virðist rjettara að fresta söl. 

unni. Andvirði þess rennur Í sveifarsjóð. Eneinn má marka ómerking marki 

sínu um eða eftir leitir, nema hann leiði valinkunna menn, sem votta að því, 

að hann eða þeir sjeu hans eign.
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21 
22. mars 

40 

39. gr. 

Úrtíningur úr fyrstu og annari rjett, skal vandlega geymdur til mið. 
vikudags í 23. viku sumars hjá þeim búanda, sem hreppsnefndin ákveður, gegn 
12 aura borgun fyrir hverja sauðkind um sólarhringinn. Eigendum fjárins 
er skylt að greiða geymslulaunin við afhendingu þess. Sannist það, að fjár- 
geymslumaðurinn hafi haft ótilhlýðilega meðferð á fjenn, hefir hann fyrirgjört 
tilkalli til geymslulanmanna, og bakað sjer sektir samkvæmt 54. er. í reglu 
gjörð þessari. 

40. or. 

  

Miðvikudaginn í 23. viku sumars, skal hreppsnefni eða umboðsmaður 

  

hennar semja nákvæma lýsingu á eyrna- oe brennimarki, og öðrum einkennum 
rr . 154 

> 0181 fellt sig að, og svo fljótt sem unt er,    
þeirra kinda, sem eigendur hafa 

birta lýsingarseðla þessa í næ jandi hreppum og kauptúnum, en úrtínings- 
fjeð skal afhent fjárgeymslunanni þeim, er hreppsnefndin hefir kosið. Það 
Úúrtíningsfje, sem enginn hefir heleað sjer, skal selt við opinbert uppboð af 
hreppstjóra sveitarinnar þriðjudaginn í 25 viku sumars 

41. gr. 

Nú koma utanhrepps kindur fyrir í einhverjum hreppi, að afstöðnum 
öðrum göngum, og þekkja menn eigendur að þeim, skulu þær þá á kostnað 
eiganda geymdar í vörslum hreppsnefndarinnar, sem annast um. að eigendum    Í 

verði við fyrsta tækifæri gjört viðvart um það. Hafi eigendur eigi leitt sig 

þær við opinbert uppboð, 

  

að kindum þessum innan hálfs mánaðar. s 

sem áður sje auglýst almenningi í hreppnum. 

Kindur þær sem koma fyrir, að afstöðnum síðustu göngum, og engin 
Þekkir eigendur að, skulu seldar við opinbert uppboð, sem sje birt á löglegan 

  

hátt í hreppnum og náerannasveitum. með I ; ' 

að leitir hafa     Nú hefir veð 

mishepnast, svo sýnilegt er, að dómi svei   manna Í hreppn- 
um, að tjón geti af hlotist, skal þá hreppsi 

  

skylt að ejöra ráðstafanir til 

ort med 

  

að úr þessu verði bætt, annaðhv þvi að fyrirskipa nýja leit, eða á 
þann hátt, sem hún telur fullnægjandi. 

dd. gr. 

Eftir að fjallleitir byrja. skal óheimilt að sleppa upp utanhreppsfje. 
Sama gildir um það fje, sé    vart verður við í fje 
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manna, nema þar sem svo hagar til, að fje gengur saman. Það fje, sem fyrir 2 

kemur og á heima innan hrepps, en á öðrum bæjum, en sem svo hagar til, að 22. mars 
æ i J ad 

fje gengur saman, skal annaðhvort rekið tafarlaust bæ frá bæ, til eiganda, eða oo > 

honum strax gjört aðvart um það, hvorttveggja honum að kostnaðarlausu. 

Fyrir nóvembermánaðarlok skal hver hreppstjóri senda oddvita sýslu- 

nefndar skýrslu um alt vafafje, er selt hefir verið í hreppi hans, og greiði 

auglýsingagjald eftir reikningi. Oddviti sýslunefndar skal svo sjá um, að skýrsla 

um vafafjeð sje birt í blaði því. er flytur opinberar auglýsingar. 

46. gr. 

Fram að 1. október næsta ár eptir geta menn sannað eignarrjett sinn, að 

andvirði vafafjár, að frádregnum kostnaði. Sanni enginn elgnarrjett sinn, 

rennur andvirðið í hlutaðeigandi sveitarsjóð. 

47. ør. 
Ar 
Na fer einhver i eftirleit 6tilkvaddur af sveitarstjårn, ad lidimni sidustu 

leit, og finnur fje í fjalli eða afrjett, skal hann þá fá í fundarlaun '/,,—!/, af 

verði kindanna, eftir mati sveitarstjórnar þeirrar sveitar, þar sem fjeð finst. 

Fjeð er að veði fyrir fundarlaununum. Fyrir fje, sem fyrir kemur í smala- 

mensku, eða kemur í fje manna, á hvaða tíma sem er, skal engra fundarlauna 

vera hægt að krefjast. 

VIII, KAFLI. 

, 

Ymisleg ákvæði 

Alíti hreppsnefnd í einhverji hreppi nauðsvn á, að senda á hausti í 

næstu sýslur til að leita eftir fje manna, er 

      

ni hein 

  

t að kveðja menn til 

fararinnar. Kostnaðurinn við sendiförina 

  

úr sveitarsjóði, að svo miklu 

leyti, sem !/, af andvirði hins fundna fjár, eftir mati tveggja óvilhallra 

manna, hrökkur ekki fyrir kostnaðinum. 

49, ør. 

Verði einhver þess var, að Íje sje í sveltu eða komið í aðrar ófærur, skal 

honum skylt á hverjum tíma árs sem er, að sjá um, að því sje bjargað, ef unt 

er, að öðrum kosti gjöra hreppsnefnd aðvart, svo framarlega sem hann ekki
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21 getur þegar gjört eiganda aðvart. Nú hrekkur ekki andvirði hins bjargaða 

22 mars fypir kostnaði, skal þá það er til vantar greiðast úr hlutaðeigandi sveitarsjóð. 

Sama er og ef björgun reynist árangurslaus. 

50. er. 

úti á tímabilinu frá 1. nóvember 

  

Enginn má láta óskeytta hrúta sang: 

verður að, sje eigandi hrútsins 

  

til 30. apríl. Ef vanræksla veldur að 

skyldur, að svara fullum skaðabótum, ef krafist er, 

Um ótamin hross og naut. 

51. gr. 

Skyldur er sjerhver, að koma öllum ótömdum hrossum sínum á fjall, ef 

   það er til í hreppnum, svo snemma á vori hverju, sem árferði og önnur atvik   

leyfa, eftir áliti hreppsnefndar. Er engum heimilt að hafa ótamin hross í 

og alt fram til rjetta á hausti, 

  

heimahögum, frá því þau áttu at 

nema hreppsnefnd og nágrannar leyti, Kigandi ábyrgist, að stóðhross gjöri 

eigi usla eða ágang á annara land. Nú ganga stóðhross í landi annara, og má þá 

  

landeigandi taka þan í gæslu, en     In eigendum jafnskjótt aðvart 

  

um að útleysa þau móti gæslukaupi, 30 aurum fyrir hvert hross um sólarhring- 

inn, og gjaldi eigandi að auki skaðal „JÖll og annan kostnað, 

eftir mati tveggja óvilhallra manna. hross síns innan viku,        

  

eftir að honum em óskila- 

    

;stnað1, 

  

oe se 

artoll rir hvert     a Öðruvísi ums 

  

á hausti, og skal hrosseigandi hafa 

  

hross, er gengur í afrjeti 

greitt landeiganda toll þann, innan loka októbermánaðar sama ár. 

53. gr. 

Skyldur er hver sá, er á graðneyti, að hafa það í svo tryggri geymslu, 

að eigi hljóti grannar skaða af því. Nú hlýst skaði af graðneyti, og skal þá eig 

andi bæta hann eftir mati 2ja óvilhallra manna.
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X. KAFLI. 21 
22. mars 

Oll brot gegn reglugjörð Þessari, skulu kærð fyrir hlutaðeigandi sýslu 

    

        

  

manni, og varða þau 5--500 kr. sekt stærð og eðli br nema því 

aðeins, að byngri hegning liggi vi samkvæmt. Sektirnar 

hálfu til uppljóstrarm: os að hálfu í sjóð Þess hrepns. bar sei 

framið. ågren um h . h brotið er fra 

falla til þess eða þeirr: ja, þar sem hi seku eiga heimili að tili 

Með mál útaf brotunum skal farið sem almenn lógreg 

ðð. 21 

Með reglug ár gul Vestur 

    

     oroma. 

  

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Vestur-Barðastrandarsýslu hefir samið 

og samþykt samkvæmt 71. gr. sveitarstjórnarlaganna, og lögum nr. 48, 28. nóv- 

ember 1919, staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. maí 1922. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. mars 1922. 

Ki. Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Önnu 

Catrine Schiöth“, gefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkju: Ð 

málaráðherra 22. mars 1922. Skipulagsskráin er þannig: 

22 Skipulagskrá 22, mars 
fyrir 

s„Minningarsjóð Onnu Catrine Schiöth“. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Minningarsjóður Önnu Catrine Schiöth““. Er hann 

stofnaður til minningar um konu mína, er andaðist 27. apríl síðastliðinn, og
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22 látinn bera nafn hennar. Hún unni mjög trjárækt og blómrækt, eins og öllum 
> . BR 

22. mars ep kunnugt, er henni voru samtímis hjer í bænum. 

2. gr. 

Stofnfje sjóðsins er 1000 — eitt þúsund — krónur, en við það má bæta 

síðar, þó með því skilyrði, að innstæðan í heild sinni á hvaða tíma sem er, sje 

háð ákvæðum þessarar skipulagsskrár, og má aldrei skerða hana. 

3. gr. 

Fjórði hluti árlegra vaxta innstæðunnar skal jafnan leggjast við höfuð- g . 2) 

  

stólinn, en þrem fjórðu hlutum ársvaxtanna má verja til þess að fegra „Lysti- 

garð Akureyrar“, eftir því sem stjórn Lystigarðsfjelagsins sjer best henta. 

Øje ekki árlega þörf á að nota þessa þrjá fjórðu hluti ársvaxtanna í nefndu 

augnamiði, leggjast allir vextirnir við höfuðstólinn í þau skifti. 

1. gr. 

Stofnfjeð er nú í skuldabrjefi bæjarsjóðs Akureyrar frá 1920. Þegar 

það skuldabrjef verður dregið út, eða útborgað, skal andvirði þess, ásamt því, 

sem stofnsjóðnum kann að hafa áskotnast, ávaxtað í þeirri lánsstofnun, er 

stjórn Lystigarðsins telur best fallna til þess að geyma innstæðu sjóðsins. 

Stjórn „Lystigarðsfjelags Akureyrar“ hefir ávalt á hendi stjórn sjóðsins, 

annast um, að honum sje varið eftir fyrirmælum þessarar skipulagsskrár og 

semur árlega reikning hans, er jafnan skal leggjast fyrir aðalfund fjelagsins, 

til samþykkis. 

Akureyri, 5. október 1921. 

H. Schiöth.
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Gunnars 23 
- ið , . ri , ep 7/ sone sta 99 3 

Jacobson, útgefin á venjuleg hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumála- 29. mars 

    

ráðherranum 29. mars 1922. 

  

kipulagsskráin er þannig: 

= i s 

Skipulagsskrá 

fyrir 

Minningarsjóð Gunnars Jacobson. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Minningarsjóður Gunnars Jacobson““, og i > g er stofnad- 

ur í minningu Gunnars Jacobson, sem andaðist í Reykjavík 26. febrúar 1921. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af kvenfjelaginu „Hringurinn“, myndaður af 

gjöfum frá fjelagskonum og fleirum með 1016 krónum, og með 1000 króna 

gjöf frá formanni sama fjelags, Kristínu Vídalín Jacobson, eða samtals 2016 

krónum. 

Tilgangur sjóðsins skal vera að 

  

a ungum piltum berklaverkum, 

sem átt hafa heimili samfleytt í 10 ár í Reykjavík, og ekki hafa þegið sveitar- 

styrk. 

Stofnfje það, sem um er getið 

  

Islands, og skal helmingur rentna jaf 

imgurinn gengur til hjálpar, sem 

  

5. grein. Gjafir og áheit til sjóðsins 

leggist við höfuðstól. Sjóðurinn veitir fyrstu styrkveitingu 1923. 

5. gr, 

SJjodnum skal stjornad af 3ja manna stjorn, formanni kvenfjelagsins 

„Hringurinn““, sem er sjálfkjörinn, og tveir sem fjelagid kys. Hætti fjelagid 

að starfa, skal stjórnarráðið tilnefna eina konu, bæjarstjórn aðra og sóknar- 

nefnd hina þriðju í stjórn sjóðsins. 

6. gr. 

Verði berklaveikinni algerlega útrýmt á landi hjer, eða lækningar og 

varnir gegn henni alveg kostaðar af ríkissjóði Íslands, skal rentum þessa sjóðs 
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23 varið til hjálpar fátækum, ungum piltum, sem sýkst hafa af öðrum sóttnæmum 
OC ars | , 
29, mars sjtikdåmum. 

=J
 

( 3 

  

Reikningsár sjóðsins er almana it1ð, og skal stjórn sjóðsins hafa lokið 

hvert, og sí 
| reikningum sjóðsins fyrti hluta j       la þá endurskoð- 

endum sjóðsins, sem kosnir eru með sama hætt 

  

L og stjórn hans, af kvenfjelaginu 

„„Hringurinn““. 

   24 N 
. 

ir góða 

6. april meðferð á 

pðlaunasjóð fv 

  

        

  

hátt ad mandatum eppL útgefin á venjul 

af dóms- og kirkjumálaráðherra 6. apríl 1922. Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagskrá 

Verðlaunasjóð fyrir góða meðferð á húpeningi í 

Mosvallahreppi. 

Í. gr. 

  

í var stofnaður fyrir forgöngu Jóns Guðmundssonar á Veðrará 

  

á aðalíundi 

  

ytri, með sam fjelaes Mosvallahrepps, sem haldinn 

  

var í Hjarðardal ytri föstudaginn 6. febrúar 1990. 

Sjóðurinn er að upphæð kr, 100 — eitt hundrað krónur — sem ávaxta 

skal í sparisjóði eða banka, þar sem vissa er fyrir að sjóðurinn sje jafnan 

áreiðanlega trygður. 

3. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, en auka skal hann með því, að bæta 

við hann árlega vöxtunum, gjöfum til hans og öðrum óvissum tekjum, þar til 

hann er orðinn að upphæð 500 kr. Þegar sjóðurinn hefir náð þessari upp- 

hæð, má fyrst fara að veita verðlaun úr honum; þó skal halda áfram að bæta 

við hann %M vaxtanna og þar að auki því af vöxtunum, sem ekki verður varið
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til verðlauna árlega, sbr. 4. gr. Bæði þessi aukning sjóðsins, gjafir til hans og 

aðrar óvissar tekjur skulu vera óskerðanleg eign hans. 

4. gr. 

Verðlaun skulu fyrst um sinn vera tvenn, % og 1% af vöxtum þeim, er 

úthluta má. En þegar vextirnir eru orðnir svo miklir, að úthluta megi yfir 

50 krónum á ári, má fjölga hinum árlegu verðlaunum. Hæstu verðlaun mega þó 

eiei verða yfir 50 krónur. Eigi má veita sama manni verðlaun oftar en fimta 

hvert ár. Við útbýting verðlaunanna skal taka tillit til skepnnfjöldans. sem 

maðurinn hirðir eða hefir umsjón með, því hægra er að hirða fátt en fjölda margt 

svo vel fari. Komi fyrir eitthvert ár, að enginn sæki um verðlaun úr sjóðnum 

eða enginn umsækjandi þyki verðlaunanna verður, skal leggja það fje sem 

þannig sparast við höfuðstólinn, og ávaxta það í sambandi við hann. 

5. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn 2000 krónur, skal heimilt að verja nokkru af 

vöxtum hans árlega eða á nokkurra ára fresti til styrks handa etnilegum, ungum 

manni til fjárræktarnáms, annaðhvort hjer á landi eða erlendis. 

6. gr. 

Hinum årlegu voxtum sjådsins, ad frådregnum 1/, sbr. 3. gr., skal verja til 

verdlauna handa hreppsbåum fyrir framúrskarandi meðferð á skepnum. 

Sem dæmi upp á verðlaunaverðar framkvæmdir skal nefna: Skynsamleg- 

ar kynbætur sauðfjár, nautpenings og hrossa, afbragðs meðferð þeirra og alla 

hirðingu; svo og framúrskarandi skepnuhús, heyhlöður, heyverkun og þrifnað 

í allri umgengni. 

7. gr. 

  Sjóðurinn skal vera undir umsjón stjórnar Búnaðarfjelaes Mosvalla- 

hrepps, og ber henni að sæta þess að sjóðurinn sje jafnan áreiðanlega trygður, 

og að ákvarðanir skipulagsskrár þessarar sjeu uppfyltar. Hún hefir á hendi 

reikningshald sjóðsins, og annast ávöxtun hans, og skal hún leggja fram reikning 

yfir tekjur og gjöld sjóðsins á aðalfundi búnaðarfjelagsins, sem þá kýs 2 menn 

til þess að endurskoða reikninginn. Reikningurinn skal svo, að lokinni endur- 

skoðun, liggja hreppsbúum til sýnis á heppilegum stað í hreppnum. Komi það 

fyrir að Búnaðarfjelae Mosvallahrepps leggist niður, og hætti að starfa, skal 

sjóðnum stjórnað af hreppsnefnd Mosvallahrepps. og hefir hún söma skyldum 

að gæta og að framan er skráð. 

8, gr. 

Nú vill einhver öðlast verðlaun úr sjóð þessum, og skal hann þá senda 

1922 

24 
6. apríl
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umsókn um það til fyrnefndrar stjórnar, ásamt ýtarlegri skýrslu um fram- 

æmdir sínar í því atriði, sem hann sækir um verðlaun fyrir. Umsóknin skal 

vera komin fyrir nýjár, það ár sem verðlaunin eru veitt fyrir. 

9. gr. 

Þegar stjórnin hefir fengið umsókn um verðlaun í sínar hendur, útnefnir 

hún 2 menn, og skal annar vera forðagæslumaður hreppsins — ef nokkur er. 

Skulu þeir skoða hjá umsækjanda í marsmánuði þegar síðari skoðun fer fram 

hjá forðagæslumanni, og svo aftur í fardögum, og skal þá sjerstaklega tekið 

tillit til fóðureyðslu og afurða búpeningsins. 

Á þessa skipulagsskrá skal útvega konunglega staðfestingu. 

Veðrará ytri, 16. nóvember 1991. 

Jón Guðmundsson. 

Í stjórn Búnaðarf. Mosvallahrepps 

Bernh. Halldórsson. 

Stefán Pálsson. Magnús G, Jónalansson. 

  

Epindisbrjef 

fyrir fiskimatsmenn. 

1. gr. 

Fiskimatsmennirnir eiga að leggja stund á að verða sem færastir í að     

  

seta dæmt um gæði saltfiskjar og sem leiknastir í að flokka hann. 

ð or 
a. ET. 

Yfirfiskimatsmaðurinn er 

  

hans við fiskimat og umsjón við viet og útskipun saltfiskjar 

  

skipum þeim, sem hann er fluttur út í. Hann kve 

henni á milli þeirra og segir þeim fyrir verkum. 

Þeir skulu vera til taks, þeg    

  

hann kallar þá tl vinnu við fiskimat. 

heimili sínu nokkuð langan tíma, skulu De Ef beir ætla ad verda burt i 

þeir gjöra honum aðvart um það fyrirfram.
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3. ET. 

1922 

25 

Þeir eru skyldir að fara eftir fyrirskipunum hans og leitast við að gjöra 7. april 

honum til hæfis, þegar þeir vinna undir stjórn hans. 

4. gr. 

Fiskimat til útflutnings skal framkvæmt af tveimur matsmönnum í einu, 

svo að tveir þeirra geti vottað mm allan fiskinn, eins og tíðkast hefur að 

undanförnu. 

Þeir skulu jafnóðum gefa vfinmatsmanninum nákvæma skýrslu um fisk 

þann, er þeir hafa metið. Hann segir mafsmönnum, sen vinna utan lögsagnar- 

umdæmis þess, sem hann er búsettur í, fyrir um, hvernig haga skuli skýrslunni. 

Fiskimatsmaðurinn má ekki gefa út fiskimatsvottorð, nema eftir fyrir- 

skipun yfirmatsmanns í hvert sinn eða eftir umboði frá honum. 

Komi það fyrir við vinnuna, hvort það er við skoðun og mat fiskjar, 

umsjón með vigt hans, útskipun eða hleðslu um borð, að þeir sjeu í efa um 

eitthvað eða komi eitthvað fyrir, sem bann hefur ekki gefið þeim fyrirskipanir 

aða leiðbeiningar um, skula þeir leita til hans, og fá fvrirskipanir hans um 

hvað gjöra skuli. en verði því ekki viðkomið, skulu þeir gjöra það sem þeim 

sínist rjettast, og skýra honum svo frá því, sem fyrst, og áður en hann gefur 

út fiskimatsvottorðið. 

Þeir skuli og skýra honum frå eða leita hans, ef þeim er sýnd nokkur 

óhlýðni af vinnufólki eða skipsmönnum eða öðrum, sem ha ía með tskinn að sýsla. 

= 
5. gr. 

Þeir fá í kaup fyrir vinnu sína 2 — tvær — kr. mm hverja klukkustund 

en á helpiðögum 2 kr. 50 aur., hvort sem það er við flokkun fiskjarins, tmsjón 

við vigt hans, útskipun, hleðslu eða annað. Fari matið fram utan hinnar lög- 

giltu verslunarlóðar telst borgunin fyrir þann tíma, er þeir verða að vera að 

heiman, Er þeim stranglega bannað að taka á móti nokkurriannari þóknun, hverju 

nafni sem nefnist frá þeim, sem fiskinn senda út, frá skipstjórum eða skips- 

    

mönniun. eða öðrum, sem hafa með fiskinn eða skipið. sem á að flytja fiskinn. 

að sýsla, 

6. gr. 

Þeir, sem fiskurinn er metinn fyrir, gjalda fiskimatsmönnunun kaup 

fyrir vinnuna við fiskinn og skulu þeir skrifa reikning yfir vinnulaunin og láta 
2 

yfirmnatsmann, þesar því verður við komið, skrifa upp á hann, að hann sje 

1 

í i 

rjettur, ådur en beir beidast þess að fá hann útborgaðan, sem þeir að sjálsögðu 

eiga heimtingu á að sje gjört Í peningum þegar í stað. 

1. gr. 

Aðalstarf þeirra er við fiskimat á þeim stað, sem þeir eru skipaðir. Þó
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25 eru þeir skyldir að fara með yfirmatsmanni til annara staða í umdæmi hans, 
7. apr ' þegar hann kveður þá til að aðstoða sig þar við fiskimat. Fiskimatsmanni er 

skylt að framkvæma yfirfiskimatsmanns störf er yfirfiskimatsmaður kveður 
hann til þess í forföllum sínum. 

Fyrir vinnu við fiskimat utan svæðis þess, er þeir eru skipaðir fyrir, 
fá fiskimatsmenn sömu tímaborgun og getur um í 5. gr. er einnig telst fyrir 
Þann tíma, er þeir þurfa til ferðarinnar fram og aftur, og auk þess fæðispeninga 
og ferðakostnað eftir reikningi. 

Ef þeir verða veðurteptir á fiskimatsferðum þessum eða verða að bíða 

  

af því veður leyfir eigi að starfa að fiskimati. skulu þeir fá. í daglaun 15 kr. 
á dag auk fæðispeninganna. 

Yfirfiskimatsmaður skrifar upp á reikninga þeirra og lögreglustjóri eða 
umboðsmaður hans úrskurðar þá, ef hlutaðeigendur seta ekki komið sjer saman. 

8. gr. 
Þeir rita undir eiðstaf um að þeir vilji með alúð og kostvæfni rækja 

skyldur þær, sem á þeim hvíla og hlýðnast ákvæðum erindisbrjefs þessa. 

yrðar kunna að     breytingar, sem Þeir eru skyldir að sætta sig við 

verða á erindisbrjefi þessu. 

9. gr. 

Hjer með er úr gildi felt erindisbrjef fyrir fiskimatsmenn 19. ágúst 1910 

og önnur ákvæði, sem síðar voru sett. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðaneytið, 7. apríl 1922, 

Ki. Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

26 Erindisbrjef 1. april 

fyrir yfirfiskimatsmenn. 

1. gr. 

  

Yfirfiskimatsmenn skulu kynna sjer sem best, hvernig ve dur og óverk- 
aður saltfiskur eigi að vera að verkun, útliti oe stærð. svo hann verði talinn 

inkum 

  

fyrsta flokks vara á þeim stöðum, sem helstur markaður er fyrir hana, 

    á Spáni, Portúgal og Ítalíu og öðrum Miðjarðarhafslöndunm. og h 
með fiskinn og verka hann svo að hann verði talinn fyrsta flokks vara,



öl 1922 

Þeir skulu einnig kynna sjer þær breytingar, sem verða á kröfum þeim, 26 
z 3" a . . , . … . a+ . - ' 

er útlendir kaupendur eða umboðsmenn þeirra hjer á landi gjöra til fiskjarins 7. april Í i ej De Í 

á hverjum tíma og haga mati sínu samk emt óskum þeirra, að svo miklu leyti 

  

sem unt er. 

elr segja fyrir um, hvernig eigi að koma fiskinum 

  

sem hann er fluttur í, svo að hann skemmist 

  

ekki við flutninginn. 

2. er. 

Þeir hafa einir á hendi yfirmat á öllum fiski, sem er fluttur út, hver í 

sinn umdæmi. Um fyrirkomulag og framkvæmd matsins eru settar eftirfarandi 

reglur. 

5. gr. 

Þeir hafa fiskimatsmenn sjer til aðstoðar við skoðun og mat fiskjarins 

og við umsjónina við vigt hans og útskipun. Þeir senda hlutaðeigandi lögreglu- 
stjóra tillögur sínar um, á hvaða stöðum í umdæmi þeirra þurfi að skipa fiski- 

matsmenn, hve marga og hverja eigi að skipa. Fiskimatsmennirnir eru skyldir 

að hlýða yfirmatsmanni samkvæmt þeim reglum, sem eru settar í erindisbrjefi 
fyrir þá. 

Þeir eru skyldir til að vera viðbúnir til at fullsaltaðan fisk 

   skar þess. Fiskur, 

  

á hvaða verkunarstigi sem hann er, þegar 

   

sem er ekki fullsaltaður, er ekki matshæfur fyr en hann hefur að dómi mats- 

  

manna, legið næ le í salti 

Ef fle að metið sje hjá sjei vfirfiskimatsmaður 

  

leitast við að koma því svo fyrir, að metið verði fyrir fleiri í einu. 

  

Ef meta á fisk til útflutnings, þeir haea vinnu við matið svo, að 
Í oOo 2 

tveir fiskimatsmenn geti vottað um allan farminn, eins og tíðkast hefur að 

undanförnu. 

0. TP. ge
 

Þeir skulu segja fiskimatsmönnum fyrir um starfið við fiskimatið., leið- 

verði sem færastir til að 

  

beina þeim og yfirhöfuð kosta kapps um, að Þeir Í Ð Í f 

dæma saltfisk. Þeir skulu að svo miklu leyti, sem þeir geta, líta eftir þeim vid 

vinnuna. 

6. gr. 

Þeir skulu gæta þess, að verkaður saltfiskur sje ætíð skoðaður, metinn 

og veginn í geymsluhúsi, sem er nægilega bjart. Verkaðan fisk má eigi meta 

nema við dagsbirtu.
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26 
T. april            
      

Þegar verkaðui r ski , bátu þei a þess, 

að honum sje ekki skipað út er e skera þeir yfir höfuð úr 

því < t. 

ta hi tnin l opna 

fyrir ; rót ta fallnar 

8. gr. 

Þeir skulu gæta þess, að bátar þeir, sem nota á við útskipun fiskjar, sjeu 

lekalansir og vel hreinir. 

og hreinar ábreið- 

  

Kinnie skulu þeir gæta 

  

| fylei bátunu 1 þe         

    
út í bóggum, skulu 

  

þeir gæta þess, að umbúðirnar sjeu 
| e 

Fiskur, sem er fluttur til Sudurlanda um önnur lónd, skal ætíð vera bæði 

bundinn og í umbúðum. 

    

Þa 7 734111 VY A air li át þegar fiskinum er ekki skipað út 

  

lann að nýju Um 

11. gr. 

Yfirmatsmenn skulu gæta þess, að fiskurinn skemmist ekki að neinu leyti 

við útskipunina og skulu segja fyrir um, hvernig henni skal hagað. 

Þeir skulu hafa gætur á því, að fiskurinn skemmist ekki, þegar hann er 

          

borinn í útskipunc að bátar sjen ekki ofhlaðnir 

og breitt sje yfir vr slettist á hann, og 

eiga þeir annaðhvort sjáli fyrir sína hönd hafa 

eftirlit með því. Þeir eiga ennfremur að hafa gætur á því að fiskurinn skemmist 

ekki, þegar hann er tekinn upp úr bátum eða flutningatækjum og látinn niður 
  

ö h n sje svofyrirkomið í farmrúminu,að hann 

  

lestina á     
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haggist ekki eða skemmist og eiga þeir að ta eftir þessu sjálfir, eða láta fiski- 

matsmenn gjöra það fyrir sína hönd. 

Ef skipunum yfirfiskimatsmanns eða fiskimatsmanna, fyrir hans hönd, er 

ekki hlýtt getur yfirfiskimatsmaður neitað að gela vottorð mn fiskinn. 

12. gr. 

Þegar matskyldur fiskur er fluttur út, skal vfirfiskimatsmaður gefa út 

vottorð um hann. Hann getur einnig gefið út matsvottorð um óverkaðan en 

fullsaltaðan fisk til þeirra landa, sem ekki er skylt að meta þann fisk til, ef þess 

er óskað. Skuln vottorð þessi vera rituð á farmskírteini fyrir fiskinn. 

Vottorðin skulu rituð bæði á íslensku og ensku og eiga að vera nákvæm- 

lega samhljóða fyrirmyndum þeim, sem prentaðar eru með erindisbrjefi þessu. 

Mega yfirfiskimatsmenn ekki rita undir öðruvísi vottorð. 

Vilji einhver fá matsvottorð um fisk, sem hefur verið metinn og veginn 

í því skyni að nota það við sålu fiskjarins, getur vfirfiskimatsmaður gefið út 

bráðabirgðavottorð um fiskinn. Yfirfiskimatsmaður skal halda eftir afriti af 

vottorðum þeim, er hann gefur út. 

Hann hefur að viðlagðri hegningu að lögum ábyrgð á því að vottorð þan, 

er hann gefur út, sjeu sönn og rjett. 

Hann skal gæta þess og fullvissa sig wm að fiskur, sem hann hefur metið, 

sje íslensk vara, en salttiskur, sem er verkaður hjer á landi, telst íslensk vara. 

18. gr. 

Yfirfiskimatsmaður gætir þess, eins og unt er, að reikningar fiskimats- 

manna fyrir vinnu við fiskimatið sjeu rjettir og samkvæmir töxtum þeim, sem 

ákveðnir eru í erindisbrjefi þeirra, og skrifar hann upp á reikninga þeirra, 

þegar því verður við komið, áður en þeir eru ítborgaðir af þeim, sem metið 

hefur verið fyrir. 

14. gr. 

Yfinnatsmennirnir eru launaðir úr ríkissjóði samkvæmt lögum um laun 

embættismanna nr. 71, 28. nóv. 1919. Þeim er stranglega bannað að taka á móti 

nokkurri annari þóknun, hverju nafni sem nefnist, frá þeim, sem metið er fyrir, 

en borgun þeirri, sem ákveðin er í framangreindum lögum og i erindis- 

brjefi þessu. 

15. gr. 

Yfirfiskimatsmaðurinn er skyldur til að meta eða láta meta saltfisk á 

hverjum þeim stað, Í umdæmi sínu, sem þess er óskað (sjá þó 7. gr.). Til að- 

stoðar við matið skipar hann einhverja af hinum löggiltu fiskimatsmönnum í 

umdæmi sínu, þá er honum sýnist. 

Hann getur og gefið einhverjum af fiskimatsmönnum í umdæmi sínu, 

1922 

26 
1. apríl
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um það sjálfur. 

  

vinnuna við matið, 

  

samkvæmt fyrirmæl- 

   trðar reikninga 

    

Þegar ylirtiskimatsmenn ta það eftir ósk fisk 
eiganda eða útflytjanda eða í þarfir þeirra t. d. til eftirlits við fermingu skipa 
eð i a öðrum fiskimatserindum, skulu þeir greiða yfirfiskimatsmönnum ferda- 
kostnað og fæðispeninga eftir reikningi, sem atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neytið úrskurðar, ef hlutaðeigendur geta ekki komið sjer saman. 

    n sk til að ferðast um umdæmi sitt til 
Jess a mönnum um líta eftir fiskimati og samræma 
það. þessum ferði 

  

sreiddan úr ríkissjóði eftir reikn-    ing1, sem atvinnu- og samgöngun aráðuneytið úrskurðar. Þeir fá einnig greidd. 
an úr ríkissjóði símakostnað í þarfir fiskimats. 

þeirra manna, er láta hann 

einhver brýtur á móti ákvæð- 

hlutaðeigandi lögreglustjóra    

  

20      

  

Hann verður að sætta sig við breytingar, sem gjörðar kunna að verða á, 
erindisbrjefi þessu. 

20. gr. 

tljer með er úr gildi felt erindisbrjef fyrir yfirfiskimatsmenn frá 129. 
ágúst 1910. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 7. april 1922. 

Ki. Jónsson. 
  

Oddur Hermannsson.
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iskimatsmanna 26 
7. april 

I. Fyrirmynd fyrir vott 
um Spán 

Matsvottorð. 
Sorter's Certificate 

   

  

   

1 He inderstoned chief í h 

Íslands vottar hjermeð að in 
Government hereby declare the un d     

   

    

er spánarmetinn góður, óskemdur, full bur 
is Spansh assorted good, sound, fully 

ever flokks stórfiskur veiddur ....... sr 
FR Class Large Cod caught AR ni! 

og hefur honum verið ski 
and that the loading has taken 

Pan 19 
the 19 

Það vottast hjermeð að 
7 ; 

that tt that í     It is hereby attested 

og undirritað 
and signed by 

  

    

    

  

sem samkvæmt Ul st 1arráði 
who according to a proclamatior ( tl said Government 

lögum samkvæmt er eini mat sem af því op ei 
is the only Sorter ei all i issue 

heimilt að gefa 
sorter's certificates     
að fara. 
this place. 

Lögreglustjóraskrifstofan í .......... þann ....... … d 
Pollice Office at seeren Br 9
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26 II. Fyrirmynd fyrir vottorði vfirfiskimatsmanna um annan 
7, april fullverkaðan saltfisk. 

Matsvottorð. 
Sorter's Certificate. 

Undirritaður yfirfiskimatsmaður skipaður af Stjórnarráði 
I the undersigned chief fish sorter appointed bv the  Icelandie 

Íslands vottar hjermeð að neðantalinn 
Government hereby declare that the undermentioned 

er góður, óskemdur, vel verkaður og  fullburkaður 
is good sound well eured and fullv dried 

„2... flokks fiskur veiddur ..... verkaður .... 
class fish caught cured. 

og hefur honum verið skipað út í Þurru veðri 
and that the loading has taken place in dry weather. 

Þann 19 
the 19 

Það vottast hjermeð að ofanskráð matsvottorð er gefið út 
Tt is hereby attested that the above Sorter's Certificate has been issued 

   
og undirritað af yfirmatsmanni skinuðum af Stjórnaráði Íslands 
and signed by the Chief Sorter appointed bv the leelandie Government 

sem samkvæmt regluejörð útgefinni af nefndu stjórnarráði 
who according to a proclamation of the said Government 

lögum samkvæmt er eini matsmaðurinn sem af því opinbera er 
ig the only Sorter legallv authorized to issue 

heimilt að vefa út matsvottorð yfir fiskfarma sem hjeðan eiga 
sorter's certificates for fish cargoes shipped from 

að fara. 
this place. 

Lögreglustjóraskrifstofan í „......... Þann ............ 19 
Polliee Office ab 2..2000200 erkkken the sees 19
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HI. Fyrirmynd fyrir vottorði yfirfiskimatsmanns um saltaðan „ 26 N 
2 gr ps apri 

óverkaðan fisk, ' 

Matsvottorð. 
Sorter's Certificate. 

Undirritaður yfirfiskimatsmaður skipaður af Stjórnarráði 
I the undersigned chief fish sorter appointed by the  Icelandie 

íslands vottar hjermeð að neðantalinn 
(gvernment hereby declare that the nndermentioned 

er góður, óskemdur, fullsaltaður, óverkaður 
is good sound fully salted uncured 

a flokks fiskur veiddur ................ 
AAN esne class fish caught .....000000 ns 

þann 19 
the 19 

  

Það vottast hjermeð að ofanski a 
It is hereby attested that the above Sorter. s C    

    

   

  

ficate has been issued 

  

31 Íslands 
Government 

tað c 
1t90ð og undir! tjórnaráð 

and signed by 

  

stjornarrådi sem samk væmt 
. Government 

  

who ding 

1 sn 2 £ høj EN ae 
lögum samkvæmt er eini mat vinn sem af Því opinbera er 

is the only Sorter i authorized to issue 

      

hjeðan eiga 
shipped from 

heimilt að gefa út matsvotl: 
sorter's certificates for 

að fara. 
this place. 

Lögreglustjóraskrifstofan í .......... Þann 0000... 19 
Pollice Offiee ab lol. rrrrsnnnn the ssvsseereeserereree 19



21 Samþykt 
19. april 

fyrir 

Girðingarfjelag í innanverðum Mosvallahreppi. 

I. gr 

   
Fjelagið heitir Girðingarfjelae Fjarðari tanna oe hefir lögheimili 

  

  

Kirkjubóli í Korpudal. 

  

   

  

   
   

      

   

    

Samkvæmt girðingarlögum nr 

una sett sauðhelda 

    

m SR 
og Tannanes, eftir Kirk; 

það ofan til við túnin Kirk 

  

og Efstabóls, eftir því merki n 

ofan til við þorpstúnin (Ármúla, Efrih 

eftir því merki yfir 

  

merki Kirkjubóls og } 

  

    

    
      

  

ö. ET. 

í 1 ål vr l 1 rkjnhóls LFODD laða 

ð H 

Í. er 

Kostnaði öllum Ing nearinr y mm 1 

kostnaði, vöxt unun lá þ | ei rinnar | 

og kann v taldskostnað ] 11 å 

lagsmenn ban: ábúar fndpa Ga er. beri kostnað 

hlutfallslega > hon h nan ticdrar 

  

girðingar. 

kosin 

lagðir 

  

sjer sj



  

: FO ; . 
unga og funGart honum 1 bók, er til þess er gerd, alla reik 

skiftir stjórnin með sjer verkum. 

      

   
    

       

við, o 

manna 1 | 

hafi milli laæsmanna með a Í 

2 fjelagsmanna hafa mætt. 

Rg i 

( el låta 1 ko búpenins lausan innan girding- 

armnar maí til 1 < r. Og al i i: ta á annars manns        land innan girðingar, þó að vetr sje. Í e ábúanda hverjum ad 

láta taka fasta þá gripi, er slíkan átroðning gera, og greiði eigandi þeirra 

bætur fyrir tjón bað, er af því leiðir, eftir mati óvilhallra manna, og 

  

nefnir sinn aðili hvorn. 

    

  

9. 1 

Brot 1 amþykt þessari varða frá 2 til 20 kr, sem renna i 
sveitarsjóð. 

10. on 

risa kann út san bessari skal fara med sem almenn 

  

11. ør. z 

   

  

Leita skal staðfestingar stjórnarráðsins á samþykt þessari. 

Samþykt þessi, sem hreppsnefndin í Mosvallahreppi hefir gert samkvæmt 
99 lögum nr. 66, nóvember 1913, staðfestist hjermeð til að öðlast þegar gildi, 

og er birt til eftirbreytni þeim, sem hlut eiga að máli. ið 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 19. apríl 1922. 

KI. Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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| i Ípeningum Hundrað á Í Alin 

| kr. | aur. kr. | aur. Í aur. 

Æ. Lýsi. 
27. 11 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsi ........ 8 pottar á »| > > > 3 
28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ........ 8 pottar å => 2 » » 
29,| — i tunna (120 pt.) selslysis, .......... 8 pottar å »| 2 » » » 
30.! — i tunna (120 pt.) porskalysis, ........ 8 pottar å »| 3 » » > 

F. Skinnavara. 
81.|1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ..,....... 16 pund á! 32 00 | 128 00 { 107 

32.| — 6 fjórðungar kýrskinns „............. 10 pund á! 26 92 { 161) 62 { 185 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á| 20 78 f 124 68 f 104 
34,| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund á| 15| 11 | 120) 88 | 101 

35.| — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á| 11! 80 | 141! 60 & 118 
36.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „| > » > > 

37.) — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á 0, 34 811 60 68 

Gg. Ýmislegt. 
38. |1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .... pundið á} 18 00 J 108, 00 | 90 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, ...... pundið á „| > > > » 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á „| > > > > 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á »| 3 » » > 

42,15 ålnir, I dagsverk um heyannir ..........000.0.... å 8 92 » s | 176 

43.| —— 1 lambsfóður Ll... ál 11 92 » > { 238 

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

Eftir A. eða í fríðu 2... 509) 98 { 300 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .. .. 145) 80 | 121 
Eftir C. eða í ullartóvöru .. > > > 

Eftir D. eða í fiski .. HR 220! 38 | 184 
Eftir EB. eða í lýsi. 2... eee een me en re en en > > > 
Eftir F. eða í skinnavöru .. 126 38 { 105 

En meðalverð alira landaura samantalið .. 852! 54 I 710 

og skift með 4 sýnir: 

Metalverð allra meðalverða .. 213; 13 | 177     
  

Skrifstofu N.-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstaðar, 13. jan. 

Jón Þór. Sigtryggsson 
settur. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 18. mars 1922. 

Magnos Jonsson. 

1922. 

Gísli Isleifsson. 

1922 

28
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Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Suður-Múlasýslu 

frá 16 maímánaðar 1922 til jafnlengdar 1928. 

            

  

  

    

          

| [ peningumi Hundrad å | Alin 

| kr.  aur. få kr. | aur. | aur. 

| A. Fríður peningur. 
1.(1 hndr., í kýr 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjun 

ber til nóvembermánaðaloka, í farðögum ...... á Á33| 33 1 435) 35 1 361 
2.| — Gær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á| 47) 40 | 284! 40 | 237 
3.) — GB sauðir, 3 til5 vetra, á hausti .......... hver át 45) 10 f 270! 60 $ 225 
dá.) —  Ssauðir, tvævotrir, á hausti 2000... hver ål 38! 10 f 304) 80 { 254 
5,))— 12 saudir, veturgamlir, å hausti .......... hver ål 29) 91 þ 358) 2 | 299 
6.i — Sær geldar á hausti lll... hver ål 36) 85 j 294 80 | 246 
T.| — 10 ær mylkar å hausti 2.20, hver ål 28) 83 | 28r| 30 f 240 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til19 vetra, í farð. .. át 367) 86 Í 367) 86 | 307 
9. — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver ål 332! 50 $ 443) 33 { 369 

| B. UU, smjör og tólg. 
10. (1 hndr., 120 pd. af hvítri ulln, vel þveginni pd. á 0, 99 $ 118) 80 þ 99 
1l.| — 120 pd. af mislitri ullu vel þveginni ........ pd. á 0 13 ö1| 60 13 
12.| — 1820 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 2, 22 { 266) 40 | 222 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 1) 10 f 132! 00 4 110 

C. Tovara af ullu. 
14.|1 hndr. 30 pd. hespugarn, 3 til 6 hespur i pd., haldi hver 

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á » » » » » 
15.) — 69 pår eingirnissokka ss parid å > » > » » 
16.' — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ...........,.. parið áf > > > > » 
17.| — 180 pör sjóvétlinga ......00.000 parið ál > > > » » 
18.| — 20 eingirnispeysur 00. hver ål > 2 > » » 
19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur ss. hver å » > > 2 » 
20.| —- 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls åln. breids .. 1 al á| > > » > » 
21.| — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, Í al. á| > > » » » 

D. Fiskur. 
22. {1 hmdr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á| 41! 23 | 247! 38 | 206 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .... vættin á| > > > » » 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkudum, .... vættin á; > » > » > 
25.| — 6 vættir af ysu, hertri 2.2... vættin ål > » » > » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin ål > » 2 > >  
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31. 

33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

Meðalverð á hve u hun in 

i   

í peningum Handrað á | Alin   

  

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

E. Lýsi. 
1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsi ........ 8 pottar á| > > > » » 

—- Ttunna (120 pt.) hákarlalýsis ........ 8 pottar á > > > > » 

— TL tunna (120 pt.) selslysis, .......... 3 pottar ål >» > » » » 
— Ttunna (120 pt.) borskalysis, .....…. 8 pottar å 4181 í 641 65 f Dd 

FF, Skinnavarda. 

1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ..... 0 pund á{ 48! 31 I 193! 24 | 161. 
— 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund át 43) 77 í 2621 62 | 219 
— 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á} 85) 80 (214) 80 | 179 
— 8 A. ski ”. og eldri .. 10 pund åf 251 85 $ 206. 80 | 172 
— 12 fjórð. sands veturg. og ám 10 pund á} 21} 20 } 204) 40 { 212 
— 6 fjórðungar sel 

  

       

    

    
10 pund á » > > > » 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert å > » > > > 

G. Ýmislegt. 
1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .... pundið á| #1) 12 { 126, 72 { 106 
— í pd. af æðardún, óhreinsuðum, ...... pundið á, > , > » > 
— 120 pd. af fuglafiðri a 10 pund á? 20; 62 | 247 44 f 206 
— 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á{ > > > > „9 

5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ............... á 91 > „| 21 
— Í lambsfóður Ll... ervee á 51 > » | 271 

raft og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Á Eftir A. eða 

Eftir B. eða 
Eftir C. eða í ullartóvöru 2. 22 22 2 se ene, > 
Eftir Ð. eða i fiski 22 22 se se er 241 38 | 206 
Eftir E. eða í lýsi 2. 22 se se ae ae een re eee eee eg 64, 65 od 

all n snjöri og tól 151 20 | 196 

  

í 
í 

í 
í   

íftir HL eða Í skinnavört 2. ol 226 87 | 189 
    

En meðalverð allra landaura samantalið .. 0... 2 2. 2... HO028 08 1 857 

Meðalverð a 

og skift   
  

  

Skrifstofu Suður-Múlasýslu 27. febrúar 1922. 

Magnús Gíslason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 16. mars 1922. 

Magnús Jónsson. 

Gísli Tsleif Isleifsson, 

1922 

29
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30 Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Austur=Skaftafellssýslu 

frá 16. maimánaðar 1927 til jafnlengdar 1923. 

Í peningum 
  

  

kr. | aur. 
  

A. Príður peningur. 
1.'1 hndr., 1 kýr 3 til 8 vetra, sem þori frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðaloka, í farðögum ...... áf 273) 06 { 215) OÐ t 227 
2.| — Gær, %til6 vetra, loðnar og lemb ydar, Í fard. hver á} 31 40 { 188) 40 { 157 
31 — 6: sanðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver ål 31/ 20 { 187) 20 { 156 
4.| — 8 ganðir, tvævetrir, á hausti 2000... hver ål 23) 20 1 185) 60 { 155 
5.| -— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á 19) 40 $ 232) 60 {| 194 
6.| — Bær geldar á hausti Llllll hver ål 251 40 þ 181) 20 1 156 
7.) — 10 ær mylkar á hansti .......0..... hver ål 17; 20 f 1721 00 {143 
8.| — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. .. át 220| 00 | 220) 00 {183 
9.| — 194 hryssu, å sama aldri ..............…. hver åj 170| 00 I 296! 67 f 189 

B. UW, smjør og tólg. 
10. (1 hndr., 120 pd. af hvitri ulla, vel bveginni pd. ål » | 20 96! 00 80 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu vel þveginni ........ pd. ål » | 60 1200} 60 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 11 75 £ 207) 60 i 173 
13.| — 120 pd. af tålg, vel bræddri .............. pd. å 1! 00 4 120) 60 f 100 

C. Tóvara af ullu. 
14. 11 hndr. 30 pd. hespugarn, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 

   

    

      
              

hespa 11 kreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á > > » » > 
15. — 60 pör ei ið á > » » » » 

16.| — 30 pör tvíbands, ál > » » » » 

17.| — 180 pår sjævetli inga ennen evne parid å > > 3 » » 
18. — 20 eingirnisp hver á » » » » » 

19.,| — 15 tví bandsgjaldpe, VSUP ll hver ál > > > » » 
20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls åln. breids .. lalåj > » » » » 

21.| — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, Í al. áf > » « » » 

D. Fiskur. 
22.{1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin ål > » » > » 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .... vættin ái > „ » „ » 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .... vættin á! > > > » > 

25.) — 6 vættir af ysu, hertri ...............… vættin ål » | > » » » 

26.| —- 6 vættir af håkarl, hertum, ............ vættin å! > » » » 2



  

| 
i 

{ 

| 
| 

27. | 

| 
| 
| 
| 

      

E. Lýsi. 

  

     

      

21.{1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsi ........ 8 pottar á 

28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ........ 8 pottar á 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, .......... 8 pottar á 

30. —- Ttunna (120 pt.) þorskalýsis, ........ 8 pettar á 

| F. Skinnavara. 
31. {1 hndr., 4 fjórðungar nantsskinns .......... 10 pund á 
32.) 6 Fjórum ir kýrskinns .............. 10 pund á 

33. — 6 fjó r hrossskinns ............ 10 

84. — Rf tuðskinns, af tvæv. og eldri 10 
30.) — sauðskinns, af veturg. og ám 10 

36. — selskinns .............. 10 p 

37.| — (vo einlit, hvert å 

1 hndr., 6 pd. : 38. | 
| 40 pd. : 39. | 

40. | 
41. | 
492, | 
43. | 

— 480 pd.a 

5 álnir, 

— 1 

  

    
120 pd. af fuglaf 

f fjallagr 

1 dagsv 

lambsf 

  

) 

10 pund å 
10 pund 

erk um heyannir å 

ÓÐUR ll á 

  

Meðalverð á hverju hunc 

Eftir 

Eftir 
Eftir C. 

Eftir 

Eftir E. 

Eftir 

  

3 i 

eða í 

eða Í 

En meðalverð 

e skift með 3 (9) 

Meðalverð allra m 

  

eðalv 

  
ullartóvöru 

fiski 

eða í lýsi 
skinnavörn 

allra landaura samantalið 
, 

sýnir: 

rerða Tx i 

  

  

  

  

  
  

[i peningum Hundrad å Alin 

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

» » » > 3 

> » 3 » » 

» 3 » » » 

2 » » > » 

14/ 25 BT 00 47 
10! 50 63; 00 52 

61 75) 40,50! 34 
4 B7 36. 56 3 
5 00 f 361001 30 
5| 38 4 31/98) 927 

» | 19 d5 60 38 

| | 
| 

| 
131 00 18 00 65 

2 | > » » » 

» | » 3 > » 

> | » » > >» 

6130) > | » | 126 
vo |s| » | 144 

208| 10 1 173 
123 90 | 103 

» » » 

» > > 

. 5 » 

44 | 38 37 

316| 88 (314 

125| 46 { 105       
  

Framanrituð verðlagsskrá 

Skrifstofu Skalt: Ha 

, Þo 

settur 

     u, 5. febrúar 

af 
IPSTELNSSON 

Lv
 

hu
 

staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, í6, mars 1922, 

Magnús Jónsson. 
Gísli 

  

Taleifaxt
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Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Vestur-Skaftafellssýslu 

frá 18. maímánaðar 1922 til jafnlengdar 1923. 

    

þan
di 
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10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
or 
ad. 

26. 

1 
| 
| 
| 
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I hndr., 

Fi
 

þ
e
 

bd
 

    

hr 

Å. Fridur peningur. 

1 kýr 3 til sem beri 
ber til nóveml oka, í fi 

r og lembd 

      
       

6 ær, 2 til 6 vi loði 1V 

6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti .......... hver 

8 sauðn ; tvævetrir, å hausti .............. hver 

  

smjör og tól q- 

  

    
i ullu, vel bve pd 

1 lu vel þvegir pd. 

120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ nd. 

120 pd. af tålg, vel bræddri .......... .…. pd. 

   
C. Tovara af ullu. 

5) 
ð 

ví I verkuðum, .. vættin 

vel verkuðum, „... Vættin 

vel verkuðum, .... vættin 

6 vættir af ysu Í væt 

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

Bi 
lr. 

6 
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N
 

EN
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Hundrað ; á 
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117 

80 
      

" 
| 

| 

| E. Lýsi. | 

7.11 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysi ........ 8 pottar å » > si 

28.) — I tunna (120 pt.) hákarlalýsis ........ 8 pottar á » » > » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis, .......... 8 pottar ål > » | > 
30., — I tunna (120 pt.) þorskalýsis, ........ 8 pottar á| > > ”| 2 

| | 
| F. Skinnavara. 

81.11 hndr., kinns 1 á| 26 105, 82 
32.! — 6 {í á 20| 6 124 02 

33.| — 6 sl 15133 f 91) 98 
34. — å 121 60 100. 80 

30.) — af á 1} 90 94. 80 

36.| — fjórðungar selskinns 0 pi á > » #| > 

37.| — 940 lambskinn (vorlamba ), einlit, ........ hvert ål s | 26 62 40 

! 

| 
| óð Ýmislegt. 

38. 1 vel hreinsuðu Mm, ál > » > » 
39. á » » > ? 

40. | á > » > » 

ál. SÅ á » » > » 

42. 5 álmir, 1 ål 957} > | > 
431 — 1 ál 144 57 | >| > 

Meðalverð á hv aði og hverri alin í fyrtöldumi landaurum verður: | 

Eftir Á. i BA 244) 94 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg . 140! 10 
Eftir GC. eða í ullartóvöru . , » » 
Eftir D. í fiski . . . … . » » 

Eftir E. . . . » » 

Eftir F. 96; 55 

En meðalverð allra landaura samantalið 481! 59 

og skift með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða … 160. 53   401 

134 
  

Skrifstofu Skafafellssyslu 5. februar 1922, 

Jón Þorsteinsson 

settur. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 16. mars 1922, 

Magnús Jónsson. 
Gísli Tsle ifsson.
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32 Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjasyslu 

              
  

    

  

   
    
    

  

   

frá 16 maimånadar 1922 til jafnlengdar 19723. 

SUN Em = mi 

| Í peningum| Hundrað á | Alin 

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

| Á. Fríður 

1.|1 hndr., 1 kýr 8til8 vetra, n um - 

| ber til nóvembermánaðaloka, í fardögun ...... åj 500! 00 f 300! 00 | 417 
2.) — 6ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i fard. hver á| > > > » > 
3.| — 6 sauðir, 8 til5 vetra, á hausti .......... hver á| 80! 00 fj 4804 00 { 400 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti .............. hver á| 50) 00 | 400 00 { 333 

5.| -— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver ål 30) 00 { 360) 00 | 300 
6.| — S ær geldar á hausti ......c... hver á| 45) 00 { 360) 00 | 300 
7. — 10 ær mylkar á hausti .........0......... hver á| 30) 00 | 300) 00 | 250 
8.0 — 1 ål ul irðarhest ur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. .. á| 400, 00 | 400 00 { 333 
9.| — 1 ås aldri hver á| > » » > > 

Í 

| 

| 
10. |] bd af 5   

nd. ål 3, 00 | 360| 00 | 300 
L al 1 60 | 192) 00 | 160 

  

C. Tóvara af ullu. 

   
3 

14. (1 hndr. 30 espugarn, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver   | hespa kreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á „| > > » 
15.) — 60 pör eingirnissokka .........0..... parið á >| > » » » 
16.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka BA parið á »| > » » » 
17.| — 180 pör sjóvetlinga ........0.0..0.00.. parið á >| > „ > » 
18.| — 20 eingirnispeysur „......... hver å > > >» » > 
19.| — 15 tvíbandsgjaldpeysur ................ hver å „> » » » 
20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al á „| > > » » 
21 — 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al. á „5 > > > 

D. hr 

|1 hadr., 6 vættir af salt iski, vel verkuðum, .. vættin   þm
 

Na
 

D — no
 

O
t
 

No (<=
) 

=
 No Få OD 

    

       

        22 ) 
23. — 6 vættir af harð | verka iðum, „2... Vættin á „| 5 » | » » 
24.| — 6 vættir af b als rkuðum, .... vættin á{ 30 00 0: 00 50 
25.) — 6 vættir af ýsu, herti 00.00.0000. vættin í s 0 » » » » 
26 .| — 6 vættir af håkarli, hertum, FR BR vættin á s > » | » »
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—— ' —— ; Í penin gum Hundrað á | Alin 32 

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

E. Lýsi. 

N 

27.11 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsi ........ 8 pottar á > > > > > 
28.| — Il tunna (120 pt.) hákarlalýsis ........ 8 pottar á| > > > > > 

á » > » > > 29.| — I tunna (120 pt) selslýsis, .......... 8 pottar 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ........ 8 pottar á 8 50 | 52 50} 44   FP. Skinnavara. 

     

    
31. | „4 fjórðungar nautsskinns ..... 10 pund á > > » > > 

32. | Jordul vskinns 20... 10 pund å » » » > > 

33. — Jórðungar hrossskinns ............ 10 pund á > » > » » 

34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund á » » > » » 

85.| — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á > > > 2 ”» 

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

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á » > > > > 

| 
| G. Ýmislegt. 

38.11 hndr., 6 pd. af ædardin, vel hreinsudum, .... pundid å » » „ið » 

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

40. | i ál 30| 00 | 360, 00 | 300 
41. | ål #1 ooþo( 1 > 
49. ál 10.00| >! > {200 
43, | å ” » » > » 

  

  
Meðalverð á . 

Eftir A eða nu f; 400, 00 | 333 
. NT. , 97 fo: 

Eltir B. eda 1 ullu, smjøri og tålg .. 22 20 eee en ve ve en i6 00 | 230 
Cc 

alin í fyrtöldum landaurum verður: 

  

     
1 

Eftir C. eða í ullartóvörn > » 

Eftir D. eða Í fiski .. 2. 22 2 2 rr. | 216) 00 | 180 
Eftir H. eða i lysi 2. 22 22 se ae en eee en een en er en en 52! 50 | 44 
Eftir F. eða í skinnavöru > > > 

  

1
 

co
 

=]
 

En meðalverð allra landaura samantalið .. .. . 2 00 0 eee ve mee 944! 50 

og skift med 4 synir: 

Metalverd allra medalverda .. .. 2 00 eee eee eee er ke se 236| 12 | 197       
  

Skrifstofu Vestmanneyjasyslu 18. mars 1922. 

Jón Kristgeirsson 
settur. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 30. mars 1922. 

Magnus Jonsson. 
Gisli Isleifsson.
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33 Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 

frá 16. maímánaðar 1922 til jafnlengdar 1993. 

  

Hundrað á 

kr, aur.    
  

Fríður penmingur. 

  

1. 1 hndr., 1      

    

    

  

   
    

3 til vetra, sem nn to | 

ber til nóvembermánaðaloka. á 463 50 | 386 

2. | G ær, 2 til6 vetra, loðnar í á ver 00 i 185 
3.| - 6 saudir, 3 til 5 vetra, å ' 246, 60 { 205 

4. | 8 sauðir, tvævetrir, á hausti 253 60 | 211 
5.| — 12 saudir, veturgamlir, á hausti .......... hver á 303! 60 { 253 

6. | S ær geldar á hausti ....... iver å PAT 20 | 206 
7. | 10 ær mylkar á hausti á 175! 00 { 146 
8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 á 260, 00 { 217 
9. — 14 hryssu, á sama aldri ................ hver á 216, 00 | 180 

| | | 
10. | pd. ál 0 69 80 | 69 
11. pd 0, 44 52, 8( 44 
12. pd. 2 47 { 296) 40 | 247 
13. | pd. á 1' 21 { 145 20 { 1920 

  

U. Tóvara af win. 

    

    

14. {1 hndr. 30 pd. hespugarn, 3 til 6 hespur í pd., haldi Tr 
hespa 11 skre7 ! á > » » » » 

15. — 60 pör eingirnissokka parið á » | > » fj » » 

16. — 30 pör tvíbandsgjaldsokka parið á » | „> » » » 
17.| — 180 pår sjåvetlinga ...............…. parid ål > | > » » » 
18.) — 20 eingirnispeysur 0... hver á > >» » » » 
19. — 15 tvíbandsgjaldpeysur ................ hver á » > » » » 
20 — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls åln. breids .. 1 al å > > > » » 
2l.| — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar, 1 al. ål » | > < » » 

D. Fiskur.   
               22.|1 hndr., 6 vættir af saltfiski. vel verkuðum, .. vættin á 3 > > > 

23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .... vættin á > | > » > » 
24.| — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum, .... vættin å > | » » | » » 
25.|] — 6 vættir af ýsu, herti vættin á » | 3 » » > 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum, ....,........ vættin ál >l > > > >



1
 

NE
N 1922 

  33 
Ípeningum { Hundrað á Í Alin 

        

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

| ” a 

| | 
| E. Lýsi. | 

27.|1 hnår., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsi ........ 8 pottar á | > > > > 

28.) — 1 tunna rr Pt.) hákarlalýsis ........ 8 pottar á »| > » » » 

29." — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, .......... 8 pottar á „5 » » » 

30. — - 1 tunna G 20 p Þorskalýsis, ........ 8 pottar á » » » > » 

F. Skins navara. 

   

31. 
32. 
33. 

34. | 
35. 

36. 

80 pund å 
pund å 

pund 

Dun 

  

     
> » > 3 

37. | 016 38 40 

  

38. 11 > 2 > 3 

39. | » > > » » 

| » > 2 | » »   

  

um lar 

= pm
 

=
 

O!
 

   Eftir C. 

  

2 » » 

Eftir D. "| > | >» 
Eftir E. "|| > 
Eftir F. 68 90 | 57 

478, 48 | 398   159, 49 { 133         

ERE. og 
sit 46 

  

tfússon. 

staðfestist hjer með. 

  

í8. mars 1928. 

Gísli Fsleifsson.
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34 Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Árnessýslu 

frá 16 maímánaðar 1922 til jafnlengdar 1923. 

|                 

Á peningum| | Hundrað á á | Alin 

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

A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðaloka, í fard     

  

6 00 230 

      

á 

á 24) 50 { 2451 50 { 204 

2.| —- Gær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver åt 46, 00 þ 27 

3. — 6 sauð ir, 3 t1l5 vetra, á hausti .......... hver át 55| 28 1 331! 63 | 276 
4.1, — 8 saudir, tvævetrir, å hausti .............. hver ål 42! 31 338 48 | 282 
5.| — amlr, á hausti .......... hver å öl| 00 3721 00 1 310 6 al 43 vo | 345 60 | org 
7 | 

8. 

9. 

  

— hestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. .. áf 521} 56 { 321| 56 | 268 
- á sama aldri ................ hver åt 217; 81 200! 41 | 242 

| 
| 
| 

| 

| 

| 
| B. Ull, smjør og tólg. 

| 
| 
| 

| 
| 

10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ulla, vel þveginni pd. ál > | 82 98! 40 82 
1l.| — 120 pd. af mislitri ullu vel þveginni ........ pd. ål » | 55 66! 00 Bo 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 2 67 { 320/ 40 | 257 
13. 120 pd. af tólg, vel bræddri ............……. pd. á 1 42 { 170) 40 {142 

C. Tóvara af uu 

14. {1 hndr. 30 pd. hespugarn, 3 til 6 hospur i pd., haldi hve 

nm hver skreppa 44 þræði pd. ål > > > » » so
rg
 

    

  

    

   

   

    

15. — 1 parið á » » > » » 

16. — 30 pår tv ibandsgaaldsol ) „ 3 » » 

17.| — 180 jóvetlinga 00... ree.0 á lt 541 277) 20 | 281 

18. — 20 misp RENEE å > > » » » 
19.| — 15 tvíbandsgjaldpeysur 2... áþ| oo þo|o|>s 
20. — 120 álnir í í breiðs .. 1 al å 2 3 » > > 

21.| — 120 álnir eiuskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, Í al. á| > > » » » 

22,.|1 hndr., 6 vættir af ; um verkuðum, .. vættin ál 41! 25 4'| 50 | 206 

  

        23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, „... vættin á » » » » » 

24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .... vættin á) > > > > » 
25.| — 6 vættir af ysu, hertri ......... vættin å > > > > » 
26. — 6 vættir af håkarli, hertum, vættin á > » > > »     

 



27. 
28. 
29. 

31. 
32, 

34. 
35. | 
36. | 
37. 

  

  

  

  

    
        

18 

Í peningum Hundrað á | Alin 

kr. | anr.} kr. | aur. Í aur. 

E. Lýsi. 

1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsi ........ 8 pottar áj > > > > . 

— 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ........ 8 pottar á| > > » » » 

— 1 tunna (120 pt.) selslýsis, .......... 8 nottar ål > > > > > 

— 1Itunna (120 pt.) þorskalýsis, ........ 8 pottar ál > > > » » 

F, Skinnavara. 

1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns .......... 10 pund á! 36 B4 | 146! 16 3 129 

— 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á| 30) 42 { 162) 52 { 152 

— 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund ál 24) 46 { 146) 76 þ 122 

— 8 fjórð. sanðskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund áþ ÍS) 08 144 64 þ 121 

— 19 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund áf 11! 58? 136) 56 1 114 

— 6 fjórðungar selskinns ........2..222. 10 pund åf > > > > > 

— 240 lambeskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á 0, 25 60! 00 50 

G. Ýmislegt. 

1 hnör., 6 pá. af æðardún, vel hreinsuðum, „... pundið á » » > > » 

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

— 120 pd. af fuglafiðri .....0........... 10 pund át > > > > > 

— 480 pd. af fjallagrösum .........0.... 10 pund åf > » > » » 

5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ll... ál 10 57 > > Í 211 

— 1 lambsfóður ..ccca. 0 ál 1407} >} > {281 

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

Eftir A. eða í fríðu . . 5421 29 I 985 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 163| 80 f 136 

Eftir C. eða í ullartóvöru PTU 20 231 

Eftir D. eða í fiski .. 247| 50 { 206 

Eftir E. eða í lýsi .. . » 2 > 

Eftir F. eða í skinnavöru .. 136 11 {118 

En meðalverð allra landaura samantalið 1166 90 f 971 

og skift með 5 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða .. 2331 38 { 194 
  

Skrifstofu Árnessýslu 28. febrúar 1922 

Magnús Torfason. 

Framanrituð verðlat 

Fjármálaráðuneytið, 18. mars 1922. 

Magnús Jónsson 

sskrá staðfestist hjer með. 

Gísli Ísleifsson, 

192 

34



Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýsla, Hafnarfjörð og Reykjavik 

frá 16 maímánaðar 1992 til jafnlengdar 1923. 

  

Í peninguml Hundrað á | Alin 

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

  

Fríður peningur. 

        

   

   

     
1.(1 hndr., 1 kýr 3 vi m beri frå midi okt: | | 

| ber til 155 1 48 | 460 

2.| - hver á} 50 42 { 250 

ð. | hver 58! 14 f 294 
4. | hver 44 i 306 
5. — á D2 { 332 
6. hver á 68 t 298 

TI hver á 60 {| 228 
8.0 — , fard. .. á 64 { 271 
9. — Í hver á{ 239 ð2 | 266 

    

        

            
10. | 1 pd í | 95 

1. pd. á 0 TU 
12. á 2 291 
13. | Í 152 

| | | 
| | í 

Í 

14. 1 rå I j få i 

i5.| — 60 pår cingirnissokka 2... > > ” » 
16.| — 30 pår tvibandsgjaldsokka „| > » „| > 
I „| 2, 75 320 40 | 261 
18. ! 1 > 3 „ > » 

19. | > ; > > > 
on | GW. | i 3 2 % > > 

21. | 
£ 3} > > > » 

| | | i i ! | | | i 
t { | | 

i 
| | i | | | al! org! o 1 22. | 1 a 43 14 2D8| 84 216 

23. | — 6 á| 74 40 | 447) 40 | 372 
24. — 6 34 06 Í 204. 36 | 170 Gr 

a ðt UG að 90 I å 

25. | 6 af ysu, hertri ........... . vættin á #1 > =}. » 
26.| — 6 vættir af håkarli, hertum, ............ vættin á » » 2 > >



  

  

  

        

    

(Ð 

| 

| 

| I ! 
| E. Lysi. | 

27.|1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsi ........ 8 pottar á| > „of > 
28.| — Í tunna (120 pt.) hákarlalýsis ........ 8 á » „| > » 

29,! — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, .......... 8 pottar á » » „Í > 

30. — 1t á 12) %E 61 

     

  
reiti alin í fyrtöldu 

    

En meðalverð allra landaura samantalið 

ift með 6 sýnir: 

Metalverð allra meðalverða 

00 BH 

  

320, 40 
303: 20 

  

383 

300 
152 
267 

253 
61 

164 
      239! 43 

1197 

199 
  

Skrifstofu Gullbringu- og Kjøsarsyslu og Hafnarfjardarkaupstadar 

Magnus Jønsson 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 10. maí 1822. 

Magnús Jónsson. 

  

5. maí 

  
1922. 

rísli Ísleifsson. 

1922 

35



1922 

36 

=
 

19. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 

19. 
20. 
21. 

em
 
n
g
 

or
g 

oo 
10
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Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Borgarfjardarsyslu 

frá 16. mafmánaðar 1922 til jafnlengdar 1923. 

          

  

Et nn inni EA ER SES 

Í peningum) Hundrað á | Alls 

kr. | aur. „Ár. | aur. | aur. 

Á. Fríður peningur. 

1 hndr., 1 kýr 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðaloka, í fardögum ...... ál 4230 00 { 425) 00 $ 552 

— G ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver ál 51, 20 f 307! 20 { 256 
— 6 sauðir, á til vetra, á hausti .......... hver ál > > » > » 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti .............. hver ål > > > » » 
— 12 saudir, veturgamlir, å hausti .......... hver á! > 7 > > > 
— 8 ær geldar å hausti 00... hver á! 89 22 { 3135) 76 { 261 
— 10 ær mylkar á hausti 00.00.0000. hver ål 24 85 { 248) 50 fj 207 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til19 vetra, i fard. .. ål 2631 00 i 263) 00 f 219 
— 1% hryssu, å sama aldri ................ hver á! 180, 00 1 240! 00 { 200 

B. UU, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ulln, vel þveginni pd. á » | 81 OT 20 st 
— 120 pd. af mislitri ullu vel þveginni ........ pd. á! » | b2 621 40 52 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á Cl DT þ 212) 40 þ 227 
— 120 pd. af tåle, vel bræddri .............. pd. á 1012 { 1841 40 þ112 

OC. Tóvara af ullu. 
1 hndr. 30 pd. hbespugarn, 8 til 6 hespur í pá., haldi hver 

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á > > > » < 

— 60 pör eingirnissokka .......00. parið ál > » > . > 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið ái > > > > < 

— 180 pör sjóveilinga ............ parið á| > | 76 | 186) 80 | 114 
— 20 eingirnispeysur lll. hver ål > » > » » 

— … 15 tvibandsgjaldpeysur ................ hver åt >» > , > , 

— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. I al åf > > > > » 

— 120 ålnir einskeftu, 1 al, til 5 kv. breiårar, 1 al. ål >» » » » . 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin ál > < » > » 

— 6 vættir af hardliski, vel verkudum, .... vættin ål > » » » > 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .... vættin ái > > > » < 

— 6 vættir al ýsu, hertii 20.00.0000 vættin ål > > „ > > 

— 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin ál > > » » »            



            
  

  
   

  

  

    
      

Ti 

Í peningumf Hundrað á { Alin 

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

| 
| 

E. Lýsi. 
27.11 hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsi ........ 8 pottar á| > > > » » 
28.1 — I tunna (120 pt.) håkarlalysis ........ 8 pottar åj * » > > > 
29,| — T tunna (120 pi.) selslýsis, .......... 8 pottar á| > » » > > 
30.) — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ........ 8 pottar á| > » > > > 

F. Skinnavara. 
31. /1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns .......... 10 pund á| 29 57 | 118) 28 99 

821 — 6 fjór öungar kýrskinns .......0...... 10 pund á! 22 Sl} 136 86 { 114 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á| 15! 90 95, 40 19 

34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund á 91 00 2 00 60 

35.| — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 9) 19 # 117, 48} 98 

38.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á| > » 2 > > 

37.) — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert ál > | 24} 5760} 48 

| . Ýmislegt. 

38. 1 hndr., 6 pá. af æðardún, vel hreinsuðum, .... pundið á| 16) 40 98: 40 I 82 

39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, ...... pundið áp > » > 2 » 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri IR 10 pund áf > » > » » 
41.| — 480 pd.af fjallagrösum .............. 10 pund áj > > > > > 
42. | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir 22.00.0000. áþ 10, 37 > » | 207 
43, 1 lambsfødur 2... ål 19150 f > > | 390 

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

Eftir A. eða í fríðu .. . . 299, 24 | 249 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 0. l4ål! 60 fj 118 
Eftir C. eða í ullartóvöru .. 136, 80 {114 
Eftir D. eða í Íiski .. HR > > > 
Eftir E. eða Í lýsti. 000... » » » 
Eftir F. eða í skinnavöru .. 991 60 83 

En meðalverð allra landaura samantalið .. 677 24 { 564 

og skift með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .. 169. 31 | 141   
  

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu 1. febrúar 1922. 

G. Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 16. mars 1922. 

Magnús Jónsson. 
Gísli Tsleifsson. 

1922 

36



1922 18 

37 Verdlagsskrå 

  

    

  

0 safni ar > frå 16 2 til jafnlengdar 1923 

| I peningum 

| kr. | aur. 
| |   

  

1. 1 
310 

2. | ) ) 250 

  

Co
 

     

4 » > » 

5, | — 
» » » 

6. | 514| 00 | 262 
7. - 10 2751 00 | 229 

8.0) — T áburðarhestur, taminn, 2TO| 25 230 

9. —- 114 hryssu, á sama aldri 241| 49 { 206 

  

    

     
  

  
  

  
  

    
10. 

Di > a 08 Mi 

11. nd. ål » 156 f| 67| 20 
12. | id. á 2! 50 { 300| 00 

3. ! pd. á » | 99 I 1181 80 
| 
i 

| 

| ( Lóvas a 

14. | 
| > > > » > 

15. | » » » » » 
16. | 3000 Í 90) 00 ré 
17. | » | 76 | 136| 80 | 114 
18. | 3 | = > >» » 

19. | FA FR hver á „ | » » » > 

20. | — breiðs .. 1 al á > | » > » » 

A — nir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á » > » » » 

| | 
| D. Fiskur. | 

22,|1 kødr., 6 vættir af iski, vel verkuðum, .. vættin á! 26| 25 | 1571 30 | 131 

23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .... vættin ål 56. 67 | 340 02 | 283 

24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .... vættin ál > > „| > » 
25.| — 6 vættir af ysu, hertri ................ vættin å s| > » | » » 

26.| — 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin á| ol » „lol



19 1922 

  

Í peningum Hundrað á | Alin 37 

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

  

   

  

| | 

| | 
| | 

1 hndr., „| > >j > » 

— Í tunna (120 pt.) 2 „ » | >» „ 

l tunna (120 pt 3) 48 52; 20 43 
—- Í tunna (120 pt.) » | 5 » » >» 

  

  
      
    

  

li Ísleifsson.



1922 

38 

80 

Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Snæfellsness. og Hnappadalssýslu 

frá 16. mafmánaðar 1999 til jifnlengdar 1928. 

          

a
 

10. 
11. 
12. 
13. 

22. 

24. 
25. 
26. 

s
e
n
s
o
r
e
n
 

  

  

  

  
  
  

  
  

  

sams) En er a a er I 

Í peningum Hundrað á Í Alin 

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

A. Fridur peningur. 
1 hndr., 1 kyr 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðaloka, í fardöeum ...... át 565) 42 { 565) 42 { 305 
— Gær, 2til6 vetra, loðnar og lemhdar, í fard. hver á) 4l 67 { 200) 02 } 208 
— 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hansti .......... hver á} 44} 40 { 266, 40 f 222 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti .............. hver ål 34! 67 | 277) 36 | 231 
— 12 saudir, veturgamlir, å hausti .......... hver ål 21 45 | 328) 16 | 274 
— 8 ær geldar á hausti (000... hver át 36) 00 f 288: » { 240 
— 10 ær mylkar å hausti .................. hver ål  2b| 67 | 256! 70 Í 214 
— 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. .. å| 250) 42 { 250) 42 | 209 
— 1% hryssu, á sama aldri ................ hver ål 170, 00 | 226 67 | 189 

B. UW, smjøår og tólg. | 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ulla, vel þveginni pd. á 0, 84 { 100. 80 84 
— 1920 pá. af mislitri ullu vel bveginni ........ pd. á 05 64 80 | 54 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 299 Í 974. 80 1 229 

— 1820 pd. af tólg, vel bræddri ........0...... pd. á 1 Z4 {1481 80 | 124 

| 

C. Tóvara af ull. | 
1 hndr. 30 pd. hespugarn, 3 til 6 hespur i pd., haldi hver | 

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á ”» || » > > » 

— 60 por eingirnissokka .................… parið á) >} > > > > 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið á „1 > > » » 

— 180 pör sjóvetlinga ........000.00 parið á| > | > > » » 
— 20 eingirnispevsur ......... hver á 3 » = » 

— 15 tvibandsøjaldpeysur 2... hver á| > | > A » 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al á| > | > „|. > 

— 120 áimir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al. á| > | > < = » 

| FE 
D. Fiskur. | | 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, .. vættin å| 51 00} 186 00 { 155 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .... vættin ái > >» » | >» > 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .... vættin á! 43 00 | 258 00 f 215 
— 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á| 50, 50 303) 00 | 259 
— 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin á „ls > | » 3
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| Ípeningum Hundrað á | Alin 

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

| | 
| 
| E. Lysi. 

2t.|1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsi ........ 8 pottar á »| »f »| »| » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ........ 8 pottar á »| > » » » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, .......... 8 pottar á 90 | 731 30 f 61 
30.) — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ........ 8 pottar á „| > » » > 

| 

| F. Skinnavara. | 
31.|1 hnår., 4 fjårdungar nautsskinns .......... 10 pund ål 30! 70 | 122| 50 þ 102 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á| 34) 82 {| 208) 92 | 174 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á| 27) 55 | 165| 30 | 138 

34. | — 8 fjórð. saudskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund á| 14) 86 { 118/ 88 99 

35.| — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á| 15| 45 | 185! 40 | 154 
36.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á| 27 51 | 165) 42 f 158 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á 0, 27 64| 80 54 

| 
| 
| G. Ymislegt. 

38.| 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .... pundið á| 16| 81 | 100) 86 84 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, ..... pundið á| > > » > > 
40.| — 120 pá. af fuglafiðri ................ 10 pund ág 14! 42 | 173) 04 { 144 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á| > > > » » 

42,15 ålnir, 1 dagsverk um heyannir .................... á 8| 46 » » | 169 
43. —— 1 lambsfødur ....0.00.. 0 á| 13! 05 » » | 261 

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

Eftir A. eða í fríðu .. BR 218) 91 { 252 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .. 147| 30 | 123 

Eftir C. eða í ullartóvöru > > > 
Eftir D. eða í fiski .. 249 00 { 207 
Eftir E. eða í lýsi.. . 73! 50 61 

Eftir F. eða í skinnavörn 147 36 | 123 

En meðalverð allra landaura samantalið 8396! 07 | 746 

og skift með 5 sýnir: 

Metalverð allra meðalverða .. 179| 21 | 149 

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 23. desbr. 1921 

P. V. Þjarnaoon. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, í6. mars (1922. 

Magnús Jónsson. 
Gísli Ísleifsson, 

3192 

38
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39 

Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Dalasyslu 

frå 16. maimånadar 1922 til jafnlengdar 1928. 

            SR ERE RENEE n I nn menn mme 

Í peningum| Hundrað á Alls 
I 

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

    

  

   

    

A. Fríður peningur. 
1./1 hndr., 1 kýr 8 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðaloka, í fardögum ...... á| 3651 55 | 365| 55 { 304 
2.| —  Gær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á| 54 44 | 326) 64 | 272 

3. — 6 sauðir, 4 til 5 vetra, á hausti .......... hver á > > > > » 

4.| — 8 saudir, tvævetrir, å hausti .............. hver á| > » > » » 

5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á| > > > > > 
6. 8 ær geldar á hausti 20.00.0000... hver á| 35) 89 { 287) 12 | 239 
T.| — 10 ær mylkar á hausti .................. hver ål 28| 44 {| 284) 40 { 237 
8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til12 vetra, í fard. .. á| 290 00 | 290| 00 | 248 
9.| — 1! hryssu, á sama aldri ................ hver ål 210! 00 I 280! 00 | 233 

| B. VU, smjör og tólg. 
10.|1 Endr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni pd. á 0| 89 f 106! 80 89 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu vel bveginni ........ pd. å 0! 63 Tal 80 67 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 2! 27 | 272)! 40 I 227 
13.| —- 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 1| 02 { 122| 40 { 102 

C. Tóvara af ullu. 

14. {1 Endr. 30 pd. hespugarn, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 
hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á > > » » < 

15.| — 60 pör eingirnissokka ........00...... >; > 2 » 
16. — 30 por tvíbandsgjaldsokk: » | » > « 

17. | — 180 pör sjóvetlinga L...c...00 arið á » | » | > » 

18.| — 20 eingirnispeysun ll... hver á „| > „1 > » 

19.! — 15 tv ildpeysur ss. eeeeereree. hver å „| > > > s 

20.; — 1820 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. T al á >| > » | » > 

21.| — 120 álnir einskeftn, í al. til5 kv. breiðrar, 1 al. á| > | > {> > 

D. Fiskur. | 
22. |1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á| > | < „| > > 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .... vættin á > | > | » > 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .... vættin áj | > ÞJ < 

25.| — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á| > > | » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin ál > | > > > »        



    

  

      

  

  

  
  
      

83 

Í peningum| Hundrað á | Alin 

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

| | 

| 
E. Lysi. | 

27.|1 hndr., Il tunna (120 pt.) hvalslýsi ........ 8 ål > » ÞJ xx» » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ........ 8 ál > > > 1 > » 

29.) — 1 tunna (120 pt.) selslysis, .......... 8 pottar å 5) 00 1ð 00 62 

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

F. Skinnavara. | 
31. ngar nautsskinns .......... 10 pund á! 40/ 06 { 160, 24 | 134 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á| 30) 67 { 184 02 53 

33. | MS. 10 pund åj 21! 89 | 181) 34 | 109 
34. | f tvæv. og eldi .. 10 pund á > > » > » 

30. | , af veturg. og ám 10 pund á| 11! 00; 132, 00 I 110 

36.| — 6 fjórðungar selskinns „............. 10 pund á 771 50 $ 4651 00} 387 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á 0| 27 64) 80 54 

G. Ýmislegt. 

38.| 1 hndr., 6 pá. af æðardún, vel hreinsuðum, .... pundið á 16) 00 96| 00 80 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, ...... pundið á; > > > » » 

40.| — 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund åj > » » » » 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á| > > » » » 
42. 15 álnir, 1 dagsverk um heyannir ........0.0.000.00.. ål 10. 33 » » | 207 
43.| — 1 lambsfóður .......0..000.0 0. ál 16) 56 | >| » 1 331 

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

Eftir A. eða í fríðu HAR 305! 62 Í 254 
ftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .. 144, 30 | 120 

Eftir C. eða í ullartóvöru » > » 

Eftir D. eða í fiski .. > » » 

Eftir E. e6a i lysi.. .. .. 75! 00 62 
Eftir F. eða í skinnavöru 189) 57 { 158 

En meðalverð allra landaura samantalið T14| 49 | 594 

og skift með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .. 178| 62 | 148   
  

Skrifstofu Dalasýslu 31. desember 1921. 

Þorst. Þorsteinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 16. mars 1922. 

Magnús Jónsson. 
Gísli Tsleifsson. 

1922 

39
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84 

Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Barðastrandarsýslu 

Írá 16. mafmánaðar 1922 til jafnlengdar 1923. 

            

  

  

Á. Fríður peningur. 

   

  

      

  

OT 
| 
| 
| 

1.1 hnår., 1 kyr 3 til 8 vetra, sem beri 

| ber til nóvembermánaðaloka, í 2 

2.| — 6ær, 2 til 6 vetra, lodn ar og Tembdar, i ard. hver 
3. | — 6 sauðir, ð til5 vetra, á hausti .......... hver á 

4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti .............. hver á 
5| — 12: sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á 

6.|] — 8 ær geldar å hausti ..................…. hver å 
T| — 10 ær mylkar å hausti .................… hver å 

8.| — 1 áburðarh lestur, taminn, 5 til 18 vetra, i fard. .. å 

A — 1b% hryssu, á sama aldri 2... hver á 

| 
| B. sm jör“ og tólg. 

10.'1 hndr 120 pd. af ulln, vel þveginni pd. á 

11. | 90 pd. af mislitri ullu vel | þvegin A pd. á 

12.| — 120 pd. af smjöri, erkuðu ........ se... pd. á 

13.|.— 120 pd. af tólg, vel bræðdri .............. pd. á 
| 

| 
| C. Tóvara af ullu. 

14. | 1 hndr. 30 pd. hespugarn, 3 til 6 hespur i pd., haldi hver 

| hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á 

15.| — 60 pör eingirnissokka .................. parið á 

16.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið á 

17.| — 180 pör sjóvetlinga ........000. parið á 
18.| — 20 eingirnispeysur ........00 hver á 

19. | — 15 tvíbandsgjaldpeysur ................ hver á 

20.| — 1920 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al á 
1. — 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al. á 

| 
| D. Fiskur. 

22.|1 hadr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á 

23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .... vættin á 

24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .... vættin á 

25. — Ø ættir af ysu, hertri ................ vættin å 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin á 

  

  

Í peningum Hundrað á TAlin 

kr. ! aur. kr. | aur. f aur. 

455, 00 f 455! 00 {| 579 

Bb?! 73 | 316| 38 I 264 
» » » 

> » > > » 

31! 87 | 382! 44 {319 

41/ 82 | 3341 56 | 279 

28! 55 | 285/ 50 | 238 

286 00 | 286| 00 | 238 
241 00 | 321| 33 | 268 

0. að | 103| 20 36 
0; 58 69! 60 58 

2; 38 { 2851 60 | 238 

1%1   
  

43 

    
60 

36   
143
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i Í peningum | Hundrað á | Alin 

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

| | | 

| 

E. Lýsi, | | 
21. {1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsi ........ 8 pottar á (| > | > » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ........ 8 pottar åj > » >| > > 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, .......... 8 pottar á 3 14 4" 10 39 

30.| — I tunna (120 pt.) þorskalýsis, ........ 8 pottar á| >} > > | > > 

| | 
F. Skinnavara. | | 

31.|1 hndr., á fjórðungar nautsskinns ..... 10 pund á| 49 00 f 196! 00 {| 163 

32.| — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund ål 34 90 ; 2391 40 þ 199 
83.1 — 6 fjórðungar hrossskinns ....,....... 10 pund á| 372! 87 f 197 22 | 164 

34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund á| 24 44 | 190, 52 { 163 
35.| — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á| 20, 80 | 249) 60 { 208 
36.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á 30) 67 184 02 ! 153 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hver! á 0) 42 00, 80 S4 
| | 

| 
G. Ýmislegt. | 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .... pundið á 17| 50 | 105: 00 87 
39, | 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, ...... pundið á > | > » | » » 

40. | 120 pd. af fuglafiðr 10 pund á »f 5 > > > 

dl. | 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á > | > » » » 

42.|5 álnir, 1 dagsverk um hevannir .................... Á 8 58 > > | 171 
43.| — 1 lambsfóður 20... åj 19 73| >} » | 314 

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

Eftir A. eða í fríðu AR 340, 17 | 284 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 197! 5 131 

Eftir C. eða í ullartóvöru 248 40 | 207 

Eftir D. eða í fiski 199 86 | 167 
Eftir E. eða í lýsi .. 47! 10 39 
Eftir F. eða í skinnavöru 194! 65 | 162 

En medalverd allra landaura samantalid 1187! 68 | 990 
og skift med 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða .. 197| 95 | 165   
  

Skrifstofu Barðastrandarsýslu 6. apríl 1922. 

Einar M. Jónasson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 16. mars 1922. 

Magnús Jónsson. 
Gísli Isleifsson. 

1922 
40



41 

86 

Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Isafjörð og lsafjarðarsýslu 

frá 16 maímánaðar 1922 til jafnlengdar 1923. 

                
  

  

    

  

    

| Í peningumj Hundrað á | Alin 

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

| A. Fridur peningur. | | 
1.!1 hndr., 1 kyr 3 til 8 vetra, sem beri frå midjum okté- | | 

| ber til nåvembermånadal ! m ...... åf 466) 67 | 466) 67 | 389 
2.| — Gær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á| 56 73 | 340 38 | 284 
3. | — 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti .......... hver ål 63! 89 1 385) 34 | 319 
4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti .............. hver á! 50, 50 | 404/ 00 | 337 
5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver ål 38 17 | 458! 04 | 382 
6. — 8 ær geldar å hausti ................ .… hver ål 49! 69 | 397! 52 | 331 
T.,| — 10 ær mylkar å hausti .............. .… hver ål 31! 60 | 316! 00 | 263 
8.| — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. .. ål 356! 67 | 356! 67 | 297 
9. — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver ål 300; 71 { 400) 94 {| 334 

| B. Ul, smjør og tålg. 
10.'1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni pd. á 0 97 | 116. 40 | 97 
1l.| — 120 pd. af mislitri ullu vel þveginni ........ pd. á 0) 73 | 871 60 13 
12.! — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........ ... pd. á 2! 57 | 308! 40 | 237 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 1' 38 { 165| 60 | 188 

| C. Tóvara af ullu. 
14. (1 hndr. 30 pd. hespugarn, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á| > > > > » 
15. — 60 por eingirnissokka ,................. parið á > > > > » 
16.| — 30 pår tvibandsgjaldsokka .....…......... parið á| > > > > > 
17.| — 180 pör sjóvetlinga .........….........… parið á 1/ 62| 291! 60 | 243 
18.) — 20 eingirnispeysur ........000. 0. hver ål. > > » » » 
19.| — 15 tvíbandsgjaldpeysur ................ hver ál > > >» > » 
20.| — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls åln. breids .. lalål > > » > > 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al. á > » » » » 

D. Fiskur. 
22.|1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á| 87 69 | 226. 14 | 188 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .... vættin á| > > » > > 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .... vættin á > > > > > 
25.| — 6 vættir af ýsu, hertri .......0..0....... vættin á > > > > > 
26.) — 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin á| > > » > »        
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[ peningum Hundrað á Alin 41 
  

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

| 
| 
| 
| 
| E. Lýsi. 

| 
27.|1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsi ........ 8 pottar åt > » » > > 
28 — Itunna (120 pt.) hákarlalýsis ........ 8 pottar á D » > » > 

29.) — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, .......... 8 pottar á | > > > > 
30.| — Itunna (120 pt.) þorskalýsis, ........ 8 pottar á 2 88 { ðð| TO| 30 

F. Skinnavara.   

  

  
| 

31. |1 hnår., 4 fjórðungar nautsskinns .......... 10 pund å 185) 72 {| 155 
32.| —- 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á 224! 16 { 187 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 179! 16 { 149 

34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund á 197| 84 { 165 

80.) — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 275! 16 + 229 
36.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund áþ > | > > > > 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlt, ........ hvert á » | » » » » 

| G. Ymislegt. | 
38.|1 hndr., 6 pd. af ædardån, vel hreinsudum, .... pundiå å I >» > » » 

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

40.) — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á| > | » »| »f » 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á „| > > » » 

42, 5 ålnir, 1 dagsverk um heyvannir .................... å 9| 87 > 197 
43.| — 1 lambsfóður 0... á| 20/ 33 > > | 407 

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

Eftir A. eða i fridu .. .. .... | 391 BL | 326 
Eftir B. eða í ulln, smjöri og tólg... 22 2 0 ae eee 169! 50 I 141 
Eftir C. ea i ullartåvæoru .. 22 22 02 20 0 een en re eg 291| 60 { 243 
Eftir D. ea i fiski 2. 22 22 20 ae ae eee eee eee re ve 226|! 14 { 188 
Eftir E. eða í lýsi 2. 22 2 an en en eee en eee re er vere 3ð| 10 | 30 

  

Eftir F. eða í skinnavöru .. 2... eee eee eee re re ke 212! 41 å 177 

En meðalverð allra landaura samantalið .. .. .. .. .. .. ..... .… M326| 86 41105 
og skift með 6 sýmir: 

Meðalverð allra meðalverða .. 2. 22 22 en eee ke ve ne 221! 14 | 184       
  

, 

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu 4. mars 1922. 

Oddur Gíslason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 16. mars 1922. 

Magnús Jónsson 
Gísli Ísleifsson.
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12 Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Strandasýslu 

frá 16. maímánaðar 1922 til jafnlengdar 1923. 

          

  

      

Í peningum| Hundrað á | Alin 

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

A. Fríður peningur. | 
1.|1 hnár., 1 kýr 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 

ber til nóvembermánaðaloka, í fardögum ...... ål 395| 71 | 395, 71 | 330 

2.|] — 6ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i fard. hver ål 49! 86 | 281) 16 | 234 
3. — 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti .......... hver å » 9 > » » 

4.| — 8 saudir, tvævetrir, å hausti .............. hver á| 30! 50 | 244! 00 | 203 
5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver ål 26| 25 | 316) 00 | 262 
6.| — 8 ær geldar á hausti ........0............ hver á| 32! 86 | 262! 88 | 219 
T.|) — 10 ær mylkar á hausti .................. hver ål 22! 00 | 220! 00 { 183 
8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 till2 vetra, í fard. .. á| 279) 29 | 279! 29 | 233 
9.| — 114 hryssu, á sama aldri ................ hver á| 216) i4 | 288) 19 | 240 

| B. UN, smjör og tólg. 
10. {1 hndr., 120 pd. af hvítri ulln, vel þveginni pd. á 0, 82 98 40 82 

11.| — 120 pd. af mislitri ullu vel þveginni ........ pd. å 0: 51 61! 20 51 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 2 07 | 248. 40 | 207 
13.| — 120 pd. af tålø, vel bræddri .............. pd. å 1| 06 i 127! 20 { 106 

C. Tóvara af ullu. 
14. {1 Endr. 30 pd. hespugarn, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 

| hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á > > > » » 

| — 60 pår eingirnissokka 2... parið á > > » 

2 
0 

— 30 pör tví sokka .............. parið á 

      

15 
16. l | 
17.| — 180 pår sjåvetlinga ........000. 0. parið á 0, 16 | 13 | 80 þ 114 
18. 7 a » | > > » » 

19.) — af 7” ? ? ? ? 
20. — å > » » » » 

21. — å » » « > » 

D. Fiskur.       22.{1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, „. vættin ál 19! 60 f 117. 60 98 
23.| — GG vættir af harðfiski, vel verkuðum, .... vættin á > 1 > > » » 

24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .... vættin á ÞJ » > > » 

25.| — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin áþ > | > > » » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin ál > > > > >  
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| Ípeningum Hundrað á | Alin 

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

(| 

| É. Lýsi. | 

27.11 hnår., 1 tunna (120 pt.) hvalslysi ........ 8 pottar å „| > > » » 

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

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, .......... 8 pottar á 243 | 36 45 | 30 

0. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ........ 8 pottar á „| > » | > » 

| | | 
| F. Skinnavara. | | 

31. |1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns .......... 10 pund á | 129) 72 { 108 

32,| — 6 fjórðungar kýrskinns Sl vreeereree 10 pund á 162! 00 35 

33.! — pund å 106, 26 89 

34. | bund å „| > » 

35.) — pund á 109) 00 87 

36.) — pund á 163) 98 { 187 

37.1 — hvert å 98! 40 82 

| | | 
| | | 

| slegt. | | 
38. 11 n, vel hreinsuðum, .... pundið á| 15 S3 | 94) 98 f 79 

39. | , Ohrein sudum, ...... pundið á| >} > „| > > 

40. | 20 pd. af fuglafiðri .......000....... 10 pund á » | > » | » » 

41.| — 480 af Fjalla 1grosum Lo 10 pund á » » 1 > » 

42,/5 ålnir, 1 dag um heyamnir lll á 8 93f > | » | 179 

43. | 1 lambsfødur 0000 á| 19 00} > | > { 380 

2 
dum ial 

  

Modalverd å 

  

   
hitir se oe ae me me oe oe ke eee eee > 285) 18 = 

. . . 7 
ne Q 

smjori og tolg 2 se ae eee ke er er er 138) 80 111 

OT se an eee eee ere er es er us 104! 70 87 
117) 60 | 98 

      

361 45 | 3 
imavörn 127] 56 | 106 

| 

samantalið . sr ne sr 8053! 89 f 670       
  

o
 

Lu
 

Tý
 

H. Kr. Júlíusson. 

slu 8. april     

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjer med. 

Fjármálaráðuneytið, 27. april 1922. 

Magnús Jónsson. 
Gisli Isle fsson.
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Verðlagsskrá 

Húnavatnssýslu 
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] | peningum | Hundrað á { Alin 
| 

FS A Í Í kr. | aur. kr. | aur. | aur. 
| 

| | | | "| | | í | { 
| | | | | 

27.11 ål > | > »| » > 

og á | á 20 63 00 52 ið 
(#1 i | lu 

30. | ål » | » » | » » 
| | | 

| | 

á 1 110 
a eg 133 

| 21) 07 105 
i 3 > 

á i » 
åj > > 
á | UL 26 OZ, 10 52 

| | 
| | 
| | 

| | | 
pundið á | „| > | > > 
bundið åj „| > » | „ > 

bi 2 | » » | » » 
! 

3 | > | > » | » » 

kb 11 19 » | „| 224 
18, 48 > | >» å 370 

i 

336) 18 | v81 
156 30 { 114 

. > | » » 

146! 58 { 192 
63 00 52 

120! OS f 100 

En medalverd allra landaura samantalid 22 22 22 0 200... 803! 24 | 669 
og skift med 5 synir: 

Meðalverð allra meðalverða .. .. 2. 2 2 am se oe eee re reen 160! 65 { 134 
  

Skrifstofu Húnavatnssýslu 12. jandar 1922, 

B. Brynjólfsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 16. mars (922. 

Magnús Jónsson, — 

Gisli Isleifsson. 

1922 

43



Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Skagafjarðarsýslu 

  

frá 16. maímánaðar 1922 til jafnlengdar 1923 

    = SR Er - sn a Ens mme 
| Í peningum| Hundrað á | Alin 

  

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

| | 
| | 

| 
1 hndr., Í kýr 5    

    

   

  

   
   

    

        

ber til nóv 
348 

2) — Gær, 2 til 6 246 

3.| — G sauðir, 3 å 6 

4.| — 8 saudir, tvævetrir, å ver á 273 

5.| — 12 saudir, veturgamlir, å hausti .......... hver å 294 

6.| — S ær geldar á hausti .....000000 0. hver á 278 

7T.| — 10 ær mylkar å hausti .................. hver å 237 

8.| — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. .. å 245 

9.| — 144 hryssu, á sama aldri ................ hver á 214 

10.11 Op 80 89 

11. — 120pd.“ 30 59 

12,| — 1820 | 80 | 214 

13.| — | 60 | 138 

| | 
14.11 | | 

2 » » | » » 

15. parið á » | » si > » 

16.| — 30 pör tvibandsgjaldsokka .............. parid å » | » » » > 

17.| — 180 pör sjóvetlinga .......00000. parið á 0. 66 | 1i8; 80 99 

18.| — 20 EINgIrNISPEYSUP 202... hver á| >! > „| > » 

19.| — 15 tvíbandsgjaldpeysur ..........0..... hver á| > > > | > > 

20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al á Þið » » » 

21.| — 1820 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al. á| > | > < > > 
| | 

D. Fiskur. | 
29.|1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, .. vættin å „1 > #5 » 

23.| — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum, .... vættin å| 60, 80 | 364 80 | 304 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkudum, .... vættin ål 56) 29 I 337 74 { 281 
25.| — 6 vættir af ] hertri Lo. vættin ál ? | > » » „ 

26. — 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin á „li > „li > >
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| 
Hundrað á | Alin 44 

| kr. | aur. | aur. 

1 

| 

í 

| | 
| HE. Lýsi. | 

27.|1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysi ........ 5 pottar a > 2 > > > 

98.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ........ S pottar á | > > » > 

99. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, .......... 8 pottar á | > > > > 

| Di I R v — ; Ég 49 or og 

30.!| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ........ 8 pottar á 2. 88 43! 20 36 

   

  

          

  

    
      

   

    

  
31.1 hndr., 4 37) 44 | 125 

2. — 6 fjói 
301 76 | 152 

6 231 84 | 116 
16 08 f 112 

— fjórð. sauðsk | 3! í2 4 133 

— 6 fjórðungar selsk 10 pund á > > » 

—… 240) lambskinn (vorlamba), einlit, .,.....- hvert å 0) 00 70 

| 

| G. | 

38. 11 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuð „22. pundið 18 62 £ 111! 792 93 

39. | - 40 pd. af æðardún, ól pundið ár #1 > » > > 

| ÐPi Ll 10 pund á 16) 44 þ 1971 28 | 164 

10 pund á | > „| > » 

essere å 9! 50 > > {190 

ANNANN errnsne á IB! 21 > » | 304 

" 
idraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

. 319! 51 | 266 

Eftir 
150! 00 | 125 

Eftir . . 118) 80 | ag 

Eftir 
3ð1| 27 | 293 

43| 20 | 36 
Eftir 141/ 61 {| 118 
Eftir   

En meðalverð allra landaura samantalið .. 220000 en me er er er er 1124! 39 i 937 

og skift med 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða .. 22 2. 00. re rr rer rr rel 187! 40 | 156         
  

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu, 15. janúar 1922. 

Kr. Linnet. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 16. mars 1922. 

Magnús Jónsson . uu 

Gisli Ísleifsson.
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45 

    

  

       

  

    

       

       

  

   

     
   

  

   
      

      

  

  
  

      

1. 
i í 

2. LI lo ( arå | F í á {1 CS | oa ] 
Í i ! 3. | | [rr] 

4. ál > „| » » 
5. | veturgamlir, í h ál 55) 29 { 425) 48 { 353 6. dar á hausti ål 40 2 377) 60 | 315 7. á| 31 $18| 30 | 261 

8. ', taminn, 5 til 12 vetra, í fard. ,. ål 42! dj 17 | 558 9. á sama aldri 20... hver á! | 67 { 459 
i | 
j | 

| | 
10. | | 7 51 40 97 11. | i 69 | 80 { 69 12. 

á 2 55 00 | 255 13. | pd. á 19 50 I 149 | 
| 

| { 
| | 
| 14. | li hvei 

| LE 
4 > | » » 15. ! 6 kk: » » 16.| — 30 pör tvíbandsgjalds 2 36 10. 80 59 17.| — 180 pör sjóvetlinga 1 04 187) 20 | 156 18.| — 20 eingirnispeysur ) » » » | > » 19.) — 15 tvíbandsgjaldpeysur hver á ” » „> > 20.) — 120 álnir gjaldvoðarvaðm!“ A. … 1 å „ls >} > » 21.| — 120 ålnir einskeftu, 1 al. ti á » » » | > » 

D. Fiskur. | | 22.11 hnår., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, .. vættin å 41| 87 251! 22 | 209 23.| — 6 vættir af tarðfiski, vel verkuðum, .... vættin á 61. 00 | 366; 00 | 305 24. | — 6 vættir af yrsklingi, vel verkuðum, .... vættin á 39 48 | 936) 58 f 197 25.| — 6 vættir af i, hertri 2... vættin åj «| » | » » 26.| — 6 vættir af hákarli. hertum, ...,........ vættin á( 38 17 1 299 02 I 191
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46 Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu 

frá 16 maímánaðar 1922 til jafnlengdar 1923. 

    

Í peningum Hundrað á | Alin 

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

A. Fríður penmngur. 

  

   

  

   

1.,1 hndr., 1 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ 

| ber til nóvembermánaðaloka, í fardögum ...... á 454) 71 | 379 

9. — Gær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 362; 46 I 302 

3. — 6 sauðir, 3 ti tra, á hausti á 417! 00 | 348 

4,| — 8 saudir, tvævetrir, å hausti .............…. å 462} 64 | 506 

5 — uðir, veturgamlir, á hausti á 4591 12 | 383 

6. — austi ss... å 406| 72 | 339 

| — 1 AS Ll á 339) 40 | 283 

8.) — 1 áburðarhestur, taminn, 5 tillí á 436| 47 | 364 

9.| — 1% hryssu, á sama aldri ................ á 934! 67 | 446      

  

     
10.11 pd. á 1! 04 1 124) SO | 104 

11. 120 L å 0) 65 18. 00 65 

12. — 120 vel verkuðu á 21 25 þ 200) 00 | 225 

13.| — 120 pd. af bræddri .............… å 1| 18 j 141! 60 f 118 

  

C. Tóvara af ullu. 

pugarn, 3 til 6 hespur Í pd..   14. 1 hndr. 30 pd.        

    

   
     

  

   

   

hespa 11 a » | » > 

15. — 60 pör ej í > | > » » 

16. | 30 pör tv 1 72 { 51! 60 4 43 

17. | 180 pör sjá 0 9611 144 

  

        

  

18. | — 20 eingirnisp a | > » | » » 

19. | — 15 tvi å » | » > | >» > 

%4%.| — 1 1 al å 92! 78 | 333 60 | 278 

21. — 1 al. á „| » > » » 

           
  

22. | 167 

23. | Sum, 280 

24. | li , zudum, 
179 

25.| — 6 vættir af ýsu, hertri ................ > 

26.| — 6 vættir af hákarli, hertum. ............ 161



97 3192 

  — 46 
Ipeningnm { Hundrað á | Alin 

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

  

    

  

   

| | 
| | 
| E. Lýsi. | | 
|1 hndr., 1 tunna (190 pt.) hvalslýsi ........ 8 pottar á| > | > „| > » 

— 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ........ 8 pottar á 31 96 59) 40 49 
— 1 tunna (120 pt.) selslýsis, .......... 8 pottar á 3 65 54 45 45 

1 > 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ........ 8 pottar á 3, 48 52 20 43 

| 
| 
| F. Skinnavara. 

81.{1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns .......... 10 pund á| 39) 23 { 156 92 31 

32.| — 6 fjórðungar ký Sl 10 pund á| 34 60 | 207, 60 þ 178 
33.1 — 6 fjórðun Sl | 260 60 1159 60 {13    

„ SAUÓSKIND 

  

að Í 1401 40 Lí 
13 67 | 164/ 04 

af fymu oc aldri ,„ ál LVÆæV. Og GLUFI .. 

'ð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 

  

| i 35. 

þu
 

j
e
t
 

h
e
n
n
e
 
b
e
n
d
 

me
d 

he
rr
ed
 

Va
d 

re
 

D
A
N
 

36.) — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á! 311 60 | 189) 60 | 158 
37.| — 240 lambskinn (vörlamba), einlit, ........ hvert á 0 86 86! 40 Te 

G. Ýmislegt. 

       

      þá
 38. hndr., 6 pd. af ædar , vel hreinsudum, .... pundid å 18: 89 f 113! 34 94 

39. 40 pd. af æt óhreinsuðum, ...... pundið á » | 2 „| > » 

40. fh i 10 pund áy 14! 83 Lt 96 {| 148 
41. 10 pund áþ >; > #1 > > 

42. gsverk um heyannir .......0......... á| 9 82) »| » f 196 
43.| — 1 lambsfødur 2... ål 16. 12 | >| > | 322 

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

   
   

  

Eftir A. e . 430! 35 | 359 

Eftir B. e i Log tólg 153. 60 128 

Eftir C. eða í 1 186/ 00 | 155 

Eftir D. eða í fi ERU 234) 16 | 195 

Eftir E. eða Í lýsi... 22 22 see se seen en ener er er er ne 55, 35 | 46 
Eftir F. eda i skinmavigru 2 22 22 22 20 eee me er ke ve 157) 79 f 131 

| 

En meðalverð allra landaura samantalið .. .. .. .. .. .. ....... .. Å1217| 25 1014 

og skift med 6 synir: | 

Meðalverð allra meðalverða .. 2. 0... 202) 87 | 169       
  

Skrifstofu Pingeyjarsyslu 13. februar 1922. 

Julius Havsteen. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjer med. 

Fjármálaráðuneytið, 27. april 1922. 

Magnus Jonsson. RR 
Gísli Isleifsson,



47 

tekjur og 

SJjodur frå fyrra åri .. .. Dee rue . „kr 

Bætt við imnstæðu vaxtaeigenda: 

  

a. Innlég å årmu .. .. ............,. kr. 

b. Vextir lagdir vid hofudstål .. .. ...... — 

Vextir af útlánum fyrir 1921 

  

Borgun fyrir vit tabækur, drv. o. 1 

Vextir fyrir 1921 geymdir til útborgunar . . . Lo mm 

    

Höfuðstóll geymdur til útborgunar. (Frá 

    

Ki 

Gjöld: 

Vextir vaxtaeigenda fyrir 1991 

a. Ársvextir 4.01% af höfuðstól .. kr. | 14 

b. Daevextir 4.30% úm árið 2000. | | 1776 09 

(Daevextir tl varasjóðs vorn kr. 94 

kt 

Kostnaður 

Vextir fyrir 19 " biðn útborgunar 

Höfuðstóll: 

a. Er beið útborgunar frá fyrra ári .. .. kr. 16 88 

  

  
  b. Er fjell til útborgunar á árinu . rr 131 70 

Sjóður við árslok 14 

  

a. Vedskuldabrjef .... .. .. .. .. .. .. kr, 1131100 00 

b. Skuldabrjef sveitarfjelaga .. .. .. .. — 3800 00 

c. Vextir fyrir 1921 útistandandi .. .. .. — 11 10 

7094 38 

2006 29 

d. Innstæða í sparisjóði í Landsbankanum 

e. Í sjóði hjá fjehirði 

Kr. 

rík, 14. febr. 1922. 

Jónsson. Bona       

í92r. 

1035360 83 

1203502 07 

19815 46 

2284 55 

6941 71 

1144011 77 

1203502 07



  

efnahag Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1921 

Kjenir : 

1. Veðskuldabrjef .. 0... AÐ kr. 1131100 00 

  

a í sparisjóði 1 Landsbankanum . a . mr 7094 38 

  

i. Inn 

5. Í sjóði hjá fjehirði. sn a 2006 

  

' 11 

Skuldir: 

| 1. Innstæða vaxtaeigenda: 

    

aåa. I adaldeild ,. .. 2. 22000 .… kr. 1029827 62 
; , 1977 
Daz 1 erfi ventndeild Í > 39 

L í 1 
b. I rennarderl 

Í Bú id 

    

  2. Vextir fyrir 1921 seymdir til útboreunar . . 7383 40 

3. Iofudstøl geymdur til utborgunar . eee re re es mm 391 17 

4, Varasjodur I årslok 1921 2 22 22 0 ae en eee er eee 53005 89 

  

Sofnunarsjodur Islands 

Reykjavik, 14. febr. 1922. 

Vilhj. Briem. Kl. Jónsson. Einar Gunnarsson.
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Styrktarsjóður 
hjónanna Páls og Thoru Melsted. 

Tekjur: 

hjóna í febrúar 1920: 

a. Veðskuldabrjef H. Benediktssonar .. .. kr. 17338 34 

b. I innlánsbók Íslandsbanka 2. .. .. .. .. ... 2881 62 
  

. Vextir greiddir á tímabilinu: 

a. Af H. Benediktssyni ársvextir til 1. okt. 

1920 .... ….. 24022... kr. 8 
7 

Årsvextir til 1. okt. 1921 

  

Dagvextir af afborgun 1. okt. 

til 5. nåv. 1921 .. .. .. .. — 6 48 

—— kr. 1673 15 

b. Í Íslands banka fyrir 1920 kr. 27 06 

——— fyrir1921.... — 12 64 

A 39 70 
c. Í Söfnunarsjóði fyrir 1920 .. .. .. .. — 118 06 

„ Afborganir H. Benediktssonar .. 

kr. 

kr. 

Samtals kr. 

  

    
   

FA PA | 
Gjöld: 

. Viðskiftabók við Söfnunarsjóð .. 

. Styrkur veittur .. .. 

„ Til jafnaðar móti tekjulið 3 .. 

„ Sjóður 31. des. 

a. Veðskuidabi Í. Benediktssonar .. kr. 14666 67 

  

b. Innstæda í Söfnunarsjóði (auk vaxta 

fyrir 1921) .. 2. — 5920 38 

c, Innstæða í Íslandsbanka .. .. ...... — 657 82 

  

Samtals 

Fyrir stjórnarnefnd Kvennaskóla Reykjavíkur. 

Reykjavík, 15. febrúar 1922. 

Eiríkur Briem. 

kr. 

  

kr. 

. Afhent forstöðunefnd Kvennaskólans af afskiftaforstjórunum í búi nefndra 

20214 96 

1830 91 

2666 67 

  

24712 54 

1 00 

800 00 

2666 67 

21244 87 

24712 54
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Útkomið í Asdeild Stjórnartíðind.= 
anna 1922, 

Aug Háskóla Íslands 9. okt 1912, undir- 

  

   

  

irkjumálaráðherranum 2. febr. 

  

skrifuð af < 

  

um að ríkisstjóri    uli falin á hendur ríkisarfa í fjarvist   

af konungi 19. febr. 19     konungs, undirskri 

Konungleg HYSING , um 

  

kominn heim aftur og tekinn við 

  

     <rifuð kon 

  

n 
isstjórn, undirs 

Opið brjef um að Hans konunglega tign Haraldur prins af Danmörku, sje settur 

  

ríkisstjóri, undirskrifað af mgi 2. apríl 1922. 
  
sing um að komm Konungleg augl jur kominn heim aftur og tekinn við ríkis-       

  

stjórn, undirskrifuð af konungi 4. apríl 1 

7 sa ff . f Aa 4 101 Viralrf ' af lb Koonungsbrjef um þingsuppsögn, undirskrifað af 1 i 

Lög um breyting á og viðauka við lø    
banka), undirskrifuð af konungi 4.    Lög um lækkun 

  

di af kolum og 

  

um heimild til undanþágu frá lögum nr. 91, Á. nóv. 1917, um aðflutnings- 

bann á áfengi, undirskrifuð af konungi 31. maí 

  

14. nov. 1917 

  

Tilskipun um undan} 

   

  

,„ um aðflutningsbann á 

      

áfengi, undirskrifuð af konungi 31. maí 
  

Lög um sjerstakar dóm þing! Hólahreppum í Skagafjarðarsýslu, 

  

Blönduós. og Tor] og Ljósavatns- og Bárðdæla- 

Júní 1922. 

  

ep put 

  

hreppum í Þingeyjarsýslu, undirskrifuð af konun 

Lög um verslunarskýrslur, undirskrifuð af konungi 19. júní 1922. 

  

Lög um prestsmötu af Grund í Eyjafirði, undirskrifuð af konungi 19. Júní 1922. 

Lög um skattmat fasteigna, undirskrifuð af konungi 19. júní 1922. 

Lög um ákvörðun verslunarlóðarinnar í Bolungarvík í Hólshreppi, vndirskrifuð 

af konungi 19. júní 1922. 

1 Lög um löggilding verslunarstaðar að Kaldrananesi við Bjarnarfjörð, undirskrif- 

  

uð af konungi 19. júní 19 

Lög um skifting Húnavatnssýslna í tvö kjördæmi, undirskrifuð af konungi 19. 

Júní 1922. 

Lög um fiskimat, undirskrifuð af konungi 19. júní 1922. 

Lög um breyting á tilskipun um bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík 20. apríl 

í 19. júní 1922. 
Lög um stækkun verslunarlóðarinnar í Hnífsdal í Norður-Ísafjarðarsýslu, undir- 

19. júní 1922. 

1872, undirskrifuð af konu 2 

  

skrifuð af konungi 

  

21. dag septembermánaðar 1922 Ísafoldarprentsmiðja h.f 
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Løg um ad veita rikinu einkarjett til hess 

  

á Íslandi, undirskrifuð af konungi 19. júní 1922. 

Lög um skatt til 

ud af konungi 19. júní 1922. 

um sönnun fyrir dauða manna, sem ælla Lög 

skrifuð = af konungi 19. júní 1922. 

Lög um kenslu heyrnar- og málleysingja, undirskvifnð at 

Lög um breyting á 5; 22 góm 1900 

  

undirskrifuð af konungi ÍÐ. 

Lög um að leggja jörðina Bak 

  

eyjarsýslu undi fjelag Húsaríkurhr     

Lög um breyting á 

af konungi 19. júní 1922. 

Lög um breytingar á 

  

þ Fy 

skrifuð af konungi 19. júní 1922. 

Lög um breyting á svettarstjórnarlögum frá 10. 

ungi 19. júní 1922. 

    Lög um breyting á lögum ar. | 1 g | 

  

af konungi 19. juni 192 

Lög um breyting á lögum am dýraverndum, 3. nói 

19. júní 1922. 

Lög wm framlenging á gildi laga nm útflulnuingsgjald, 

19. júní 1922. 

Lög um rjett til fiskiveiða í landhelgi, ú 

fjörð, undirskntuð af 

  

Hafnarlög fyrir i: 

  

Lög um breyting á 00, 27. júmí 192 

  

vam nr, 

undirskrifuð af konungi 19. júní 1922. 

Lög um breyting á lögum um fræðslu barna 

konungi 19. júní 1922. 

  

Lög um eftirlit me 

19. júní 1922 

ð skipum og bátum og Öruggi   

undirskrif 

  

uð af kon Fjárlög fyrir árið 

   Lög um lausafjárkanp, undirskrifuð af konungi 

Lög um atvinnu við siglingar, undirskr     

  

Tilskipun um breyting á 

  

Fyr 199) Þa og 100   

tekjuskatts og eignarskatts Reykjavik, 

að selja ali silfurberg, se 

sveitarsjóðs af lóðum og lendum í 

ka með Tröllakoti í Tjörneshreppi í Suður-) 

almennum viðskiftalögum nr. 

  

frá 

  

{ 
19, 

kont 

pin 

m unnið verðu 

undirskrif-     Húsaríkurhrepp, 

undir 

  

fr af slysum 

konnngi1 

  

um bæja rst jó rn 

  

fuð af konungi 19. júní 19. 

í, undirskrifuð 

um atvinnu við. siglingar, undir- 

nóv. 1905, undirskrifuð af 

HF 

  

undirskri 

  

1915, undirskrifud af konungi 

  

undirskrifuð af kon 

    

utflutningsgjald af sild o. {í 

22. món. undirskrifuð af 

þeirra, undirskrifnð af konungi 

19 

  

juni 192 

  

Hun 
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Reikningur 49 

yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs árið 1921. 

Bien í árslok 1920 (Sbr. Stjórnartíð. 1921 B. bls. 83) .. .. kr. 38201 13 

      

extir á árimu: 

a. Áf bankavaxtabrjefum 308/254-330/70 . kr. 637 00 

b. — vedskulda 
   

   

CC. — iInnstædn 

d. — innstæðu í Landsbanka .. .. nere rr 95 12 

21. gúlí 1921 … kr. 250 00 

og tillög a — 530 28 

800 

  

Gróði á brjefakaupum .. 2... eee er re rr re 100 00 

Samtals kr. 40874 64 

r. 1500 00 

10 13 

Uthlutad å synåddus .. . one res . . I A 

kr. 14700 00 

ið 2400 00 

marsjødi 2. 2. — 19610 95 

d. Innstæda i Landsbanka .. . ARA 2090 08 
ec. Hjá rel ikningshald: ra in 

563 48 

———— — 39364 51 

  

Samtals kr. 40874 64 

1: | gs TI 7: 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 20. febrúar 1922. 

Jón Helgason.
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50 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Erikssonar 

árið 1921. 

Tekjur: 

1. Eign í ársbyrjun 1921 (Stjórnartíð. 1921 B. bis. 82) 

1. Bankavaxtabrjef .. .. .... .. .. .. .. kr. 16500 00 

2. Innstæða i sparisjåédi .. .. .. ........ — 1067 87 

| | | | | | | w
 

BR
 

md
 

<<
 

Á
 

A oo
 Í 

2. Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum .. .. .. .. .. .. kr... 765 00 

b. — sparisjóðsinnstæðu .. .. .. .. — 20 86 

————— - — 785 86 
3. Grédi å brjefakaupum .. 2. 22 2 0 sen eee me 100 60 

Samtals kr. 18453 73 

Gjöld: 

Auglýsing í Lögbirtingablaði 9/00 .. .. .. ........ .. kr, 9 00 
Styrkur veittur 2. 2. 22 22 se ae ae ene ene en eee re 400 00 
Greitt til Hvanneyrarprestakalls .. 2. .. 22 2 0 oe eee 140 00 

S
e
 
e
N
 

Keyptir vextir .. 2. 22 ss se see ene eee 10 12 
Endurgreidd skuld frå f. å. .. .. ... mee eee er rr re 6 30 

9 

Eign í árslok 1921: 

a. Bankavaxtabrjef .. .. .. .. .. .. .. ... kr. 17500 00 
b. I sparisjodi .. 2. 22 2 0 se eee re 17 06 
c. Hjå gjaldkera .. .. .. .... .......,. —— 871 25 

—————————————  —— 17888 31 

Samtals kr. 18453 73 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 20. febrúar 1992. 

Jón Helgason.



1. 

w 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs 

Guttorms próf. Þorsteinssonar árið 1921. 

Tekjur: 

Sjóður í Ársbyrjun 1921 (Sbr. 

a. Bankavaxtabrjef 

b. Veðskuldabrjef .. 

ce. Tnnstæða í Söfnunarsjóði .. 

d. Innstæða í sparisjóði 

e. Hjá reikningshaldara 

Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum .. 

b. — veðskuldabrjefi 

c. — innstæðu í Söfnunarsjóði 

d. — innstæðu í Landsbanka 

RD
 

Auglýsing í Lögbirtingablaði 

Eign í árslok 1921: 

a. Bankavaxtabrjef 

b. Veðskuldabrjef 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði 

d. Innstæða í sparisjóði 

e. Hjá reikningshaldara 

jöld: 

Stjórnartíð. 1921 B. bls. 8182): 

—- 45 ( 

— 208 88 

— 10 51 

kr. 85 5 

) 

349 89 

Samtals kr. 7879 97 

kr. 14 00 

1865 97 

  

Samtals kr. 7879 97 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 20. febrúar 1922. 

Jón Helgason. 

1922 

51
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52 Reikningur 
Ni 

yfir tekjur og gjöld Argjaldasjóðs árið 1942!. 

Í. Sjóður í Arsbyrjun 1921: 

  

a. Bankavaxtabrjef ,. .. ...... kr. 2000 00 

b. Innstæða í sparisjóði .. .. . 68 

— ki 2UGS 8: 

2. Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefur . . kr 90 00 

b. — innstædu I sparisjodi . 606 

A - 96 06 

Samtals kr. 2164 91 

Gjöld: 

1. Úthlutað á synódus „2... or . kr. 20 00 

2. Eign í árslok 1921 

a. Bankavaxtabrjef .. .. 2... kr. 

  

b. Innstæða í sparisjóði 

Samtals kr. 2164 91 

  

  
iskupinn vfir Íslandi. 

Jón Helgason.
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Reikningur 53 
yfir tekjur og gjöld Valiholtsiegats árið 1941. 

Tekjur: 

þa
 

metin . cr. 4000 00 

  

2. Eftirgjald 2. 22 22 20 0 ae ene ek en en en er re rr ve - 255 00 

3. Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefi .. .. .......... kr. 15 00 

b. — innstædu Í Söfnunarsjóði .. .. ....…. 100 45 

c. imnstæðu í Landsbanka 

     

    

I. . kr. 4000 00 

1000 00 

  

Samtals kr. 7629 03 

{ í 
víir Íslandi. 
IR mag (99 

áð. MALL 1): 

  

Jón Ífelqason,
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54 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs frú Thoru Melsted 

árið 1941. 

Tekjur: 

Kign í árslok 1920: 

í 1. Innstæða í Söfnunarsjóði .. .. .. .. .. kr. 439 90 J 

2, Vextir å årinu .. .. .. — 21 11 

——— kr. 461 01 

Samtals kr. 461 01 

Gjöld: 

Eign í árslok 1991: 

Innstæða í Söfnunarsjóði .. 0... kr. 461 01 

Samtals kr. 461 01 

  

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 25. maí 1922. 

Jón Helgason.



1922 

sýslumannsins 55 
29. april 

  

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í brjefi dags. 22. þ. m., og J 

LA: 
ráðuneytið hjermeð sam- I, veitir 

  

   

  

einds hrepps verði 

  

ppsnefndin 

  

Hofi í nefndum hreppi, enda annist hi 

nýja 

    
birtingar. 

56 
6. mal 

  

4 . 
slumaður, d: 

ii 

Hinir n 

'æður ta 

veitarbyneslum hins n 

  
24. dag októbermánaðar 1922. Ísafoldarprentsmiðja h.f.
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56 3.  Flateyrarhreppur tekur að sjer að greida halla Mosvallahrepps hins 

6. mai. forna á Botnsnámunni, að tpphæð 5000 

  

tt á þeim hluta jarðarinnar Tungu, sem 

  

4.  Mosvallahreppur fær kaupr, 

við skiftin fellur til Flateyrarhrepps, þannig, að kaupverðið sje 1000 kr. 

o. Áf sameiginlegum sjóði sjeu ætlaðar 1500 kr. til endurbóta á brúnum   

í Mosvallahreppi. 

6. Aðskilnaður hreppanna skal fara fram þegar hreppsnefndir hafa 

i, og skuln vera 5 hreppsnefndarmenn 

  

verið kosnar í hvorum hi 

r skulu síðan framkvæma á eignum, skuldum 

  

í hvorri þeirra 

        

   

  

! skal úr honum skorið og sveitarþyngslum, 

af sýslunefnd, er ei 

Þetta er yður hy 

birtingar, að því 

    

    

mangreindri fyrirskipan er engin breyt- 
      

ing gerð á hinum IT mbinghå nje manntalsþi < 

      

til sýslumannsins 57 Brie 
18. maí í Ísafjarðar 

Samkvæmt tillðeum frá yður. h 

  

         

  

og beiðni hreppsn, in v rá rmeð samþykki 

sitt til þess í estaðnr nefnds hi 5 ti frå I nesi 1 Skutuls- 
IX 43 T 1 st dt 

firdi til I i 1 | ð | á hinum nýja       þingstað hafi 

og til frekari    Þetta er yður hjermeð 

birtingar. 
2 mannsins 

  

58 
3L, mai 

    

D. b. m., 

  

Samkvæmi 

hjermeð samþykki 

  

og beiðni hrepy 

  

Ási að Hofi í nefndum    til þess að þingstaður nefnds 

hreppi, enda annist hreppp: „ að til verði á hinum nýja þingstað 

hæfilegt hús til þinghaldanna. 

vitundar gefið til leiðbeiningar og til frekari 

  

Þetta er yður hjerm 

birtingar.
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rig 

Reglugjörð 
um refaveiðar í Vestur=Húnavatnssýslu. 

    

   

        

   

Hreppsnefndir hafa í sínum hreppi, og 

ereiðist allur kostnaður við 5. gr.). En þar sem 

  

   

veir hreppar eða fleiri eiga þá skal hreppsnefndisr í þeun 

hreppi, sem Í w na fra andi refaveiðum 

á afrjettarlöndun upprekstrar exi c stnaður úr sveit- 

arsjóðum viðkomandi hreppa, í rjettum vid reign hvers peirra    

    

    
              

      

  

Å vori hv erju skal hreppsnefnd annast í ráðnir sjeu hæfilega margir 

skotmenn og grenja nn, og hverjum þeirra ákveðið svæði. Skal 

skotmaður jafnar | Finnist øren al skotmad- 

ur strax leg ot Mum "ja þar 

3 sólarhringa, nema er í In unni ullu, 

skal skotmanni skylt ad citra å g1 Lu 

3. gr. 

tvær grenjaleitir å hverju vori, bædi å heimalåndum 

sumri. På 

åstæda til.    

  

Hreppsnefnd semur um kanp vid nn og aðstoðarmenn þeirra. Fyrir 

fyrra dýrið, sem skotmaður vi greni, fær hann sjerstaklega kr. 5.00. En 

    

fyrir það síðara kr. 10.00, og kr. ie, sem drepinn er á 

  

greni. Enda er skotmanni skylt að sanna, h hann hefir unnið á 

mnan hátt.    hverju greni. Bannað er að ífa oren eða 

    Hverjum 

    á annan hátt, sk     
sami maður 6 dýr á einum vetri Jonum auk þess greiddar sem verðlaun 

kr. 50.00, jó da han ir hreppsnefnd að hann hafi unn     
ið dýrin. 

Nú finnur maður 

    því sjeu yrðlingar, sl indi hrepps- 

   on
 nefnd eða skotmanni, jörn þóknun fyrir ómak sitt. 

Mítur að í 

1922 

59 
22. april
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59 
22. april 

112 

7. gr. 

Hreppsnefndir halda bók, sem í skal rita skýrslu um eyðing refa. Auk 

Þess skal þar lýsa öllum grenjum í hreppnum með glöggri lýsingu, svo finna 

megi grenin eftir henni. 

  

       

  

    
   

  

Eitra skal dum stöðum og hentugum tíma; skal 

  

hreppsnefndin a If rjúpur eða aðrir fuglar 

    

eru eitraðir, er 1 hátt, að stýfa af hálfan hægri væng. 

Nota skal til eitr mað eitur, ekki ósterkara. Skal hrepps 
s FA 

mönnum, sem hún trúir 

(„að ekki 

nefnd an nt    sl á 

til að fara gætil 

stafi hætta af. 

9. gr. 

  

       

Brot gegn reglugjörð þessari varða eftir málavöxtum sektum, frá 10—100 

kr., er renna í sveitarsjóð viðkomandi hrepps 

Mál åt af å jörð þes ska menn lög- 

reglumál. 

sem fir samið     
og sambykt, 

  

hjermeð til að 

  

öðlast gildi 11. maí Í ut eiga að máli. 

p 
5 Atvinnu- o 

    

í, Jónsson. 

Oddur Hermannsson,
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Reglugjörð 22, pri 

um breyting á reglugjörð 2. móv. 1917 fyrir AusturHúna= 

vatnssýslu um fjallskil og reglugjörð um breyting á 

þeirri reglugjörð 23. júli (929. 

1. Á undan síðustu málsgrein 12. gr. reglugjörðar 2. nóv. 1917 komi ný máls- 

  

grein svo hljóðandi: „Þeir fjenaðareigendur, sem hafa allan fjallskilaskyldan 

fjenað sinn í fjárheldum girðingum að sumrinu, skulu losna við að greiða 

ðareigendur upprekstrarfjelags- 

  

Sing 

við aðra 

  

14 fjallskilakostnaðar 1 

ins““. 

2, Á eftir orðunum „Til Stafnsrjettar““ í reglugjörð 23. júlí 1919 komi ,og 

Auðkúlurjettar“. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu hefir samið 

staðfestist hjermeð til 
4 
i, 

  

og sambykt samkvæmt 71. grein sveitarst 
    

að öðlast gildi 1. júní 1929, og birtist til eftirb 

að máli. 

ÁAtvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. apríl 1922. 

Kl. Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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6. mal 

um breyting å regn 

  

uppsátrið á B 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið 

reglugjörð um breyting á regl 

  

fyrir bátabryggjuna og bátauppsátrið á 

   
Blönduósi frá 22. september 16, 14. nóvember 1917. 

Við 6. gr. stafl. a. fyrir 

KE ERE KE Ry, ' 1.00—kr. 4.00 
Le ““ £ 

Ce 

Ge “ 66 £ d. 

A 301 6.00 
oo RR ER BO] #5 10,00 

<< ke. ce cx e. ce i 1.00 6 200 

  

Reglugjörð þessi 6? 1. júní 1922 og er hjermeð birt þeim til eft- 
irbreytni, se     

   

  

I sa j 

Oddur Hermannsson.
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62 
9. maí 

  

Ll KAFLI. 

Um takmörk hafnarinnar. 

    

    

l.g1 

Siglufjardarhofn tekur lu innan limu, sem hugsast dregin 

mn Siglunestá í Djúpavog norðan L: 

IL 

wrdar Í li stjorn hafnarmåla undir yfirum- 

sjón : 

ir á hendi framkvæmd hafnarmála og eftirlit með 

höfninni. 
3. Of 

       Bæjarstjórn gum hafnar- 

nefndar. 

Íí, þáttur. 

Um hafnargjöld. 

ILL. KAFLI. 

Um lestargjöld. 

4. gr. 
+ 
i OL skip, seglskip, gufuskip og vjelskip, stærri en 12 smálestir, hvort sem 

  þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestn, skulu greiða lestargjald í hvert 

sinn, sem þau leggjast við festar á höfninni eða við bryggju, þó með þeim 5
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62 
9. mai 

  

i skipsins, 

  

   
sem heil, en minna broti er slept. 

  

tó burðari 

  

u gjöldin 

    

  

a. Skip, sem eru t búsettra manna á Siglufirði og skrásett þar, og ekki eru 7 Ð o 

í millilanda siglingum, skulu greiða lestargjald einu sinni á ári, kr. 0.50 fyrir 
hverja smálest. 

  

b. Innlend fiskiskip skulu greiða 10 aura fy 

  

hverja smálest í hvert skifti, 

     

    

   
sem þau koma til hafnar, þó ekki meira á ári en kr. 1.50 fyrir hverja smálest. 

ce. Ol önnur ski i is 1 innan] i 15 aura fyrir 
hverj 

ip, sem hafa 
skírteini sem sl iskip, skip, gerð eru il vísindalegra rannsókna, 
skip j sem haldið 

al ypaiða ON a a 
er, SKUIU gre16a LU aura     
heimilt að lækka gjald þetta ef sjerstakar ástæður 
eru fyrir hendi. 

e. Af 

sildarsolt 

  

yms sjófangi, t.d.     
ud 5 aura af hverri 

  

smálest. 

  

IV. KAFLI. 

Um ljósgjöld. 

i. gr. 

Ol skip, sem koma til hafnar á tímabilinu frå 1. ågåst til 14. mai. ad c 

báðum dögum meðtöldum og lestargjald greiða samkvæmt framanrituðu, skulu 
greiða ljósgjald þannig: 

a. Skip, sem getið er um Í 4. gr. a., greiði 5 kr. á ári. 
b. Skip, sem getið er um í 4. gr. b., greiði 1, krónu í hvert skifti. er þau koma 

til hafnar.



c. Öll önnur skip 00 smálesta 

gre1 iði $ kró    koma til hafnar. Þó greiði egjaskip yfir 200 smálestir aðeins 1 eyri af 

hverri smálest í hvert skifti. 

V. KAFLI. 

Um ýms gjöld hafnarinnar. 

   

  

til hreinsunar eða aðgerðar 

  

eða hluta af sólar- 

9. gr. 

fnargjald, Le vw 7 Vyjelbátar 12 smálestir og minni greiði sem ha jugjald J É É JL 

og ljósgjald 5 kr. í hvert skifti, sem þeir koma til hafnar eða 10 kr. eitt skifti 

fyrir öll á ári. 

Vjelbátar 12 smálestir og minni, sem eiga heima á Siglufirði, greiði ö 7 o > 7 2 

5 kr. årlegt gjald. 

Innlend reidi 25 aura fyrir 

  

hverja smålest. 

  

Fry dam h sg ar Las Ta 
Um innheiu og greiðs 

     

13 HR 

Li. gr. 

Bæjarfógeti sjer um tmnheimtu allra hafnargjalda og skulu gjöldin greidd 

á skrifstofu hans. Innheimtular un 

  

12. gr. 

Skipstjóri eða formaður báts þer ábyrgð á greiðslu hafnargjaldanna 

li (lestargjaldi, bryggjugjaldi, ljósejalc Jörugjaldi) og má taka lögtaki gjöldin 

hjá skipst. jóra og formanni og útgerðarmanni skips. Ef enginn formaður eða skip- 

stjóri er á fleytunni eða ef e lei næs 

  

er eigandi hennar ábyrgð á greiðslu 

ejaldanna og má taka e 

  

ldin lögtaki hjá honum. 

Gjöldin skulu greidd í hvert skifti, sem skip hafnar sig á höfninni eða 
   

     

  

l 

leggjast vid br etur innheimtumadur leyft skipum, sem stunda hjeðan 

lin í einu áður en þau fara hjeðan og ber þeim að veiðar, að 

semja um það við innheimtimann fyrirfram 

1922 

62 
sn, C ' 

fti, sem þau % mai
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æt hafnar- 

  

62 Sk ip) sem fer i 

9. maí gjöld og án þess að skil, 
   

    

   

broti á reglugjö 

Mál skal þ 

skip, sem 
   
    

umbodsmanni 

líkan umboðsmann. (Si bæjarfógeta á Siglu 

lögmæt hafnar- 

  

Nú fer skip burt 

hafi hafnað sig á höfn- gjöld, og ágreiningur rís [ 

inni, og skal þá farið eftir skýrslu umsjónarmanns hafnarinnar um þ: ið efni. 

as 14 . 
Sjerstakt le megi    á höfnina skipum, skipið      ef það      

   

rekur á land, svo höfninni. Sje | full- 

nægt innan hætil Kk h fndar, þá getur Í hafnarnefndin 

látið gera verkið san Ums ) hafnarnefndar åkvedur     

  

kl rapa go 1 SKUII Vera, og hvert skifti, hvar 

  

hvernig þeim skuli 

      þess heimilt at 

  

ekki verður heimtað ljós á skipum. Á öðrum kulu vera að minsta 

  

kosti 2 menn, sem hafnarnefnd þeir skulu halda vörð, 

     

  

sjá um að lögboðin ljósker sj að öðru leyti. 

Ljós skal kveikja á skipinu í það mun kveiktir hjer á landi 

  

og hljóðbendingar skulu sjö settar eru í alþjóðasjó- 

ferðareglum fyrir skip, er 5 . Í 

  

VILL. KAFLI. 

Um vetrarlegu. 

14. gr. 

Mannlausum skipum, sem heimilisfang eiga á Siglufirði, er heimilt að 

leggja í vetrarlagi á innri höfninni. En innri höfnin er sá hluti hafnarinnar, sem 

liggur inan við línu dregna úr Eyraroddanum í Ráeyri austan fjarðarins. Um 

leyfi ber þó í hvert skifti að sæk 

hafnarinnar ákveða legustað fyrir 

hafnarnefndar, og skal þá umsjónarmaður 

  

| 

  

skal ennfremur sjá um, að
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   öum hans skal einnig hlíta 62    

    

   

  

   

  

« . a ; 7 5. . mose 45 y, ' 

um það, hvernig festum ski skipanna sje að öðru leyti. *- mal 

Meðan skip he ekki sjaldnar en einu- 

    

sinni Í viku, farið hvort legufæri eða annað hafi    

  

    

  

fljótt sem auðið er. bað svo í 

Marmaður hafna knum 5 krónur af hverju skipi, 

  

st er í vetrarlagi, og g g nn skipanna þetta gjald. 

Umsjónarmaður hafnarinnar tirlit með öllum skipum af hálfu 

hafnarnefndar. 

  

Hafnarsjóður ber enga ábyrgð á þeim skipum, sem lagt er í lagi á 

höfninni. 

Um 

IX. KÁFLI. 

Um almenna reglu 

15. 01 

i 

  

UmsJone á höfninni og á 

    

r annara 

jum           
sem ekkert er bannad ad dvelja å landi hafn- 

  

arinnar, ef beir med því eða affermingu skipa eða öðrum störf- 

um, sem þar eru framin. 

1“. gr. 

Böð nálægt landi eða við bryggju hafnarinnar eru bönnuð, nema með 
oo DO ? 

leyfi lögreglustjóra. Veiði með skotum og öll skot að óþörfu getur hafnarnefnd 

bannað á höfninni, innan línu frá Hvanneyri í Staðarhólsbæ. Undanþágu getur 

þó bæjarfógeti veitt, ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi. 

18. gr. 

Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljóss í skipum á höfn- 

inni. Í skipum, sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós, nema í elda- 

      

vjel skipsins og á ljó 1gar eru bannaðar í þeim skipum og 

unnið eirra eða affermingu 
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9. mai 

  

Álíti um rmingu eða 

affermingu eldfimrar vöru 
   

  

uns sjörðar hafa 

verið nauðsynlegar 

B annað < bik, fern slíkt, sem eldshætta     
      á höfninni, svo og narinnar, nema með getur stafað af. í 

leyfi bæjarfógeta. 

19. gr. 

Á landi hafnarinnar má ekki smíða ný skip nje þjetta eldri skip eða 

gjöra við þau á annan hátt, nema með leyfi bæjarfógeta, og með þeim skilmál- 

  

um, sem hann ákveður. Bannað er að Í a skipum upp í hafnarfjöruna, nema 

með leyfi bæjarfógeta. 

X. KAFLI. 

  

Fiski 

svo á höfninni 

skyld að hlýða 

leggjast. 

er ferma ekki nje í 

       

  

     
anns hafnarinnar 1 

  

pláss fyrir önnur skip að komast að og frá. 

  

Skipum e 

      

   

  

höfnina. 

Nú tregðast 

strengi á 

kostnað 

hlýða ums, 

höfninni, og getur 

og ábyrgð eiganda eða umráðamanns skipsins. 

21. gr. 

Í hverju skipi eða fari (að undanskildum skipum eða förum, sem hafa 

leyfi hafnarnefndar til að Læggja mannlaus í lagi á höfninni) skal jafnan vera 

1 maður að minsta kosti, er tekið geti á móti skipunum starfsmanna hafnar- 

innar og framkvæmt þær, hvort heldur á að færa skipið eða gjöra eitthvað ann- 

að, samkvæmt reglugjörð þessari. 

22. ør. 

Eigi må festa skipum vid bålvirki eda bryggjur hafnarinnar, nema vid 

festarhringana eða við festarstólpa. Sjeu landfestar úr járni, skulu þær vera 

klæddar þar sem þær hvíla á bólvirkinu. Þyki þess ekki nægilega sætt, má krefj- 

ast að bætt sje úr því tafarlaust.



  

Skylt 

krafist er. 

    

       

    

jufuskip og önnur vje 
, 

afli að öðrum skipum eða hafnar 

Ekki má hleypa v 

    

a 

heimilt að láta Í kipið á kostnað 

b. bar sem að áliti 

  

1 ye ye elral nn hafnarinnar, skal færa 

  

„ví, má hafnarumsjónar- 

is. eða þess, sem skipið hefir     
heim- 

    

  

   áhöldum,
 fe 

   

         

  

ur såknarad 

sá 1 - 
því að 

<vöddum 

  

inni verður eigi breyti 10% af hinni ákveðnu endurgjalds- 

upphæð. Að öðrum nn Skip er að lögveði 

fyrir skaðabótum. 

1922 

62 
9. mai
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€ , . 1 

9. maí Enginn, sem bak     eða skaðabótaskyldu fyrir brot að hefir sjer 

  

á reglugjörð þessari, má fara burt úr meðan mál hans er óútkljáð, 

  

nema hann setji tryggingu, sem bæjarfógeti tekur gilda. Sama gildir um skaða- 

bótaskylt skip. 

27. gr. 

Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugjörðþessari má gefa skipi, skal 

gefa stýrimanni, ef skipstjóri er el reldur umboðsmaður hans, 

samkvæmt 21. er. Ef stýri ná eefa einhverjum öðrum lölir     

  

         af skipshöfninni s 

unina sjálfur. 

  

Seglfestu má hvergi taka við eyfi landeiganda og hafn- 

arnefndar. 

  

Beitutaka er bönnuð Í, gr. nema með 

r beitutökn í samráði 

  

leyfi formanns hafnarnefndar, er ákveðið getur : 

  

við hafnarnefnd. 

  

Ekki má kasta út seglfestu 1 eða neinu Öðru, er valdið getur 

skemdum á höfninni, frá skipum, er tja það úr landi út í 

  

höfnina. 

Ekki má heldur ejöra nein við höfnina, 

  

1je breyta þeim 

nje dýpka,     mannvirkjum, sem nú ern, ( „yfi bæjarstjórn- 

ar komi til. 

rðar sektum frå 10 til 500 krónum, nema 

      

3rot gegn reg 

þyngri refsing lc 

Sektirnar rei 

  

    Með mál út 

reglumál. 

    

          
29 

i 1. ( 

rt 0. 

glugjörð þe jæjarstj ipstadar hefir samid og 

sambykt, er hjermeð staðfest, em }. nóvember 1915, og bir      

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

  

A      vinnu- og san 

    

Oddur Hermannsson.
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á MB á SEAÐEÐ 31. mal 

um staðfesting dóms= og kinkjumálaráðuneytisins á 

lögreglusamþykt fyrir Seyðisfjarðarkaupstað. 

Samkvæmt 16     um lögreglus: 

      

    

   

  

KAFLI 

Un 0 d p 

2 

eda ektir ekki eiga ster stað. Ekki mega 

menn i alm SK Þegar talað er um 

almanna kt þessa r, vegi eða svæði, sem almenningur      
fer um, eða eikvellir, aðrir almennir sam- 

    

komustadir, sålutorg, brvegjar, 

    

      
    

     

       

= Q KL 0, £ 

2. 

ni safnast á almannaf þar á meðal við dyr kirkju, sölu- 

eða annara s a og annarstaðar bar, som almenningur 

| ögregluvaldsins til 

gw 

Alli m ingandi, ríðandi, Í vagni, 

el 1 I i | eða 

3 1 seötti skal, 

rt þöi 

Á í 

y í } bli eda 

jg h rask- 

i, í em 1 I í búa 

5. ør 

Enginn má rsyniu, be í eð hringja dyraæbjöllum       

  

eða hafast neiti 
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6. gr. 

  

Á. fjölförnum götum, eða þar sem hætta getur má ekki leika 

knattleik, paradís, feluleik nje annað þvílíkt, ekki gjöra rennibrautir, renna sjer 
i 2 J = . 

á skautum eða sleðum nje hafa um hönd aðrar skemtanir, sem hindrað geta um- 

ferðina. Sömuleiðis er bannað að hanga utan á vögnum, sleðum eða bifreiðum, 

sem eru á ferð um göturnar, eða festa við þá sleða, handvagna eða annað, er 

valdið ; 

  

ur óþægindum eða hættu. 

      

Eigi má skjóta af i um eða 

öðrum skotvopnum á eða A höfninni má alls ekki skjóta úr 

  

2 2 
í púðri, skoteldum eða sprengi 

  

kúlubyssum. Á almannafæri má eigi heldur kvei 

    

efnum, nema með ustjóra. Nauðs, sprengi     

  

ar vegna mann- 
rip ki ná aðaina g ret Alm samb har hæmði apr virkja má aðeins g jerstoku samby ser bæði verk- 

e stjóri og sá, sem vinna lætur, ábyrgð á, að allrar varúðar 

  

    

    

8. gr 

Það er bannað að sýna af sjer hnevksiar á almannafæri, svo 

sem með því að brúka þar ölæðislæti, eða vera fyrir drykkjuskap, 

einnig með því að viðhafa ósæmileg or! átbragð, ennfremur með því að 

a 

  

ganga dulklæddir, eða í búningi, sem misb; velsæmi, eða fletta sig klæðum 

       

  

ir sínar á hnex 

sem sökum 

barsmíð, má setja í varðhald, og skulu þeir sæt: 

9. gr. 

Ænginn má baða sig eða synda nakinn svo nærri bústöðum manna, bryggj- 

um eða skipum á höfninni, að hneyksli valdi. 

10. gr. 

Hver så, sem staddur er å almannaf til nafns sins      
og heimilis, þegar lögreglan krefst þess. 

Til þess að afstýra 

lögreglan krafið sjer til 

  

ir sektum       

  

1 oc EI 
sæta, er undan skorast, á fatnaði eða Lmum við að 

aðstoða lögregluna, skal það að fullu bi     
2 2 

"jarsjóður á að- 

gang að hinum seku,



  

11. KAFLI. 

Ákvarðanir til að afstýra tálmumaun og hættum fyrir umferðina. 

12. gr. 

Enginn má ótilkvaddur slökkva eða kveikja á götuljóskerum bæjarins. 

Enginn má taka vatn úr brunahönum bæjarins eða hreyfa við þeim að 

neinu leyti, nema slökkviliðsstjóri hafi gef 
  

ið leyfi til þess. 

Enginn má snerta við brunaboðum bæjarins, nema vart þurfi að gjöra 

um eldsvoða. 

Brot gegn þessari grein varða sektum, er ekki sjeu lægri en 50 krónur. 

13. gr. 

Án leyfis lögreglustjóra má enginn setjast að á almannafæri til að selja 

  

vörur eða reka aðra atvinnu, og sje slíkt leyfi veitt, þá aðeins á þeim stað, sem 

vörur á almannafæri. 

  

leyfið tiltekur. Börn yn 

  

en 14 ára mega alls 

Þó skal hverjum þeim, sem eldri er en 8 ára, heimilt að selja dagblöð, frjetta- 
z 

blöð og bækur, svo og adgongumida ad samkomum og dagskrår og merki, er 

gilda fyrir sjerstaka håtidisdaga. 

14. gr. 

Án leyfis hlutaðeigandi húsráðanda, má enginn láta fyrirberast á hús- 

   lóðum, á húsriðum, í garðshliðum eða á öðrum stöðum, þar sem inn er gengið 
z , 

í hús eða. á húslóðir, nje fara inn í híbýli hans í söluerindum, 

mdi mönnum,    Stjettir fram með götum 

  

vagn nje önnur aktól, 

  

eftir þeim má eigi fara 

  

nema barnavagna, og eigi bera, draga, velta með sjer á annan hátt, 

fyrirferðarmikla hluti, svo sem tunnur, hey eða sem tálmar umferðinni. 

    

   

    

tr hlotist af, má aðeins 

  

Ljái, gaddahrífur, : 'opn eða aðra hluti, sem tjó 

flytja eftir götunni sjálfri. og 

þeim. Hlaðnar byssur má ekki bera mn 
da 

2
 —+
 

OG =
 

= i   

færi. Byssur skal ætíð be 

Å almannafæri må ekki legøj:    mega þeir, sem flytja að s, hey 6 og eigi geta 

lagt það frá sjer á sjálf síns lóð, leggja á torg og götur meðan á flutningn- 

  

        um stendur, en gæta skal þess, að það gert sem minstan farartálma. Að flutningn- 

um loknum skulu þeir hreinsa vandlega götuna eða torgið, sem notað var. Bif- 

reiðar, vagnar, hjólbörur og sleðar mega ekki standa á götum lengur ennauðsynlegt 

   er til að tæma þá og fylla, og aldrei mega slík tæki standa á gangstjettum. Bæj- 

1922 

31. 

63 
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63  arstjórn og lögreglustjóri ákveða, hvar á sötum torgum megi standa 

  

vagnar eða bifreiðar og setur reglur þar að lútandi. 

17. gr. 

A almannafæri má eigi vinna neitt, er hindrar umferðina eða gerir hana 

hættulega, t. a. m. telgja við, höggva grjót, járna hesta eða því um líkt. Á götum 
s .. 1 

i eða strætum nje á veggsvölum, g 
    uggum eða dyrum, sem vita að götu eða stræti, 

má eigi heldur hrista gólfteppi, viðra sængurföt eða hengja föt til þerris eða 

þesskonar. 

Vöruskápa. sjálfsala, gluggaskýlur, auglýsingaspjöld eða annað þess hátt- 
, 

ar må eigi hengja utan å 

  

dum valdi á almannafæri, að 

dómi almannafæri, láta 

  

unnar. Í opnum     
standa jurtapotta eða neitt     

Eigi má Íleveja glerbroti 

rsrush eða öðru þesskonar á 

Gðrn, er valdið getur hættu eða 

  

pot egt 

bau 

   
seinna en kl. 10 á ekki seinna 

u en kl. 12, frá 15. maí til 31. ásúst, nema þan sjen í fyled með fullorðnum. 

    
Eneinn má „INN Ma 

  

       

  

þurfa, tilað afstýra hættu fyrir vi 

    

verkinu stendur eða skipað fyrir um 
hvernig umferðinni skuli hag fram, eftir að 
byrjað er á     

S
n
 

þr
 

S = 

  

samt lag aftur



x a 
T1E1«    Þegar nýtt hús er bvet 

sæ 
öllu leyti, er eiganda þess, ef húsið LH við almannafæri, skylt að skýra lög- 

  

reglustjóra frá, áður en verkið byrjar og sanna fyrir honum heimild sína til 

verksins. Hann skal haga sjer eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglnstjóri setur, 

til að afstýra farartálma og hættu eða óþægindum fyrir vegfarendur. Verkfæri 

og verkefni má ekki leggja hjá sjer á almannafæri, nema þar sem lögreglustjóri 

leyfir og eigi má það ligeja þar lengur, en nauðsyn krefur. Mold, möl, leyfar af 

verkefni og annað, er 

  

"ni stafar, skal eigandi færa burtu, er húsa-    

  

ið 

  

gerðinni er svo langt ko 

  

sem kunna að 

hafa verið reistar til að af 1 burtu þegar ge PT
 

Ku
    

   

1 það er tekið burtu án þess að annað     i 
z 

sje gert í staðinn, og er þá eiganda skylt ad ganga svo frå håsstædinu, ad ekki 
, 

   
stafi hætta, óþrifnaður eða óprýði af. 

Pallar. stoðir og annar umbúnaður þesskonar, sem notaður er við húsa- 

smíðar og aðrar Í 1 við vera nægilega traustur, 

  

og þeir sem nota hann, skulu vera sætnir og áreiðanlegir menn, Á slíkum pöll- 

    

um utanver era a. m. k. 20 em. há brík 

  

handrið, eða reipi í brjóst- 

  

           

       

hæð. Lausir sem eru við seingar eða viðgerðir á húsum, 

málun, gh L annað on a traustir og kjálk- 

arnir bún! hum að neðan. ef sí melta en Á metra laneur. 

Lausir lega anda eg á - að dim 

er orðið. 

Brot á þessari grein er á ábyrgð þess, er verkið annast, eða ef hann er       

  

DÅ gp 2d. gr. 

Nú er hús, eða hluti af húsi, svo hrörleet að hætt er við hruni, og getur 

lögreglustjóri þá bannað að nota húsið og    fyrir eiganda að rífa það eða 
    endurbæta svo Ennfremur getur lögreglu- 

stjóri á kostnað eigandans gert 

til að 

þegar grjótgarði, sl 

  

sem hann telur nauðsynlegar    afstýra hættu fyrir vegfarendur og að ;1 þessi ná einnig til þess, 

gur við falli eða hrumi.     rði eða öðrum girðingum Í 

  

gr. 

Handavinna og önnur áhöld, sem 

niður vörum eða öðru úr húsum,    
1 ln vara oæmtnir oo áraiðSanl pau, skulu vera SÆTHLP 68 art iðanl 

1922 

63 

;S og bygt upp að nokkru eða 91. maí
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63 
öl. maí Nú gengur kja 

  

eða götu og lengra fram en hús- 

hlið og skal þá vera traust handrið beggja megin við þan, og auk þess getur lög- 

reglustjóri krafist, að kjallaraopið sje | 

að kvöldi þar til birtir að morgni. 

  

; með hlemm eða hlera frá því dimmir 

sg xx 
Í kringum birtugrófir við stjett eða götu, skal setja handrið úr járni eða 

öðrum málmi, eða næg j     fnhátt stjettinni cða 

  

götunni, Handrið samkvæmt þessari g vera lægri en 60 centimstrar. 

Um þakrennur og rennsli rennur, skal svo um- 

búið, sem fyrir er mælt    

    

sem til tálmunar er skipum, bátum eða fyrirdráttum, 

fjörum, heldur skulu þeir, sem það eiga, flytja það 

saman, eftir fyrirsögn lögreglus 

  

29. gr. 
x 
Þegar ís leggur á 

  

rá,Garðarstjörnina eða höfnina, má enginn far: 

  

út á hann fyr en " vel bannað alla um- 

ferð um hann. Enginn má taka löggva í hann !     
án leyfis bæjarstjórnar. 

    
    

30, 21 

Í fjöru 1 eftir eða kasta lies eða neinu Öðru, 

er tjóni setni ð 1 eð Ki: | 1 hått hindrad umferå, 

II, KAFLI 

Um reið, lestarflutning og akstur á götum bæjarins. 

    

    

  

Þeir, sem 

  

'egrar var- 

kárni, einkum er 1 fram úr hliðum. 

Þeir eru skyldir : 
FR 

sem mikil 

fót fyrir 

x fara skuli aðeins f 

  

tm, skal aðeins fara 

th nauðsyn þykir, að 

og þar sem margir vagnar koma 

saman á einn stað, þá nema staðar um stund. 

  

1 tíð gjöra viðvart mönnum, sem 

á undan þeim eru. 1gstjettir.
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1922 

63 
… 2 i . a . Ø a . a os £ 

Það er algjörlega bannað að tíða, beita fyrir vagna eða flytja farangur 91. maí 

á höltum eða meiddum hestum, horuðum eða sem af öðrum ástæðum eru svo illa 

á sig komnir, að ekki hafi fullan þrótt. Hestar bíta eða slá, skulu auðkendir    

  

i ennisto p eða tagl. 

  

á þann hátt, að áberandi skúfur sj 

Ríðandi mönnum, lestamönnum og öðrum, er farangur flytja á áburðar- 

    hestum, er skylt að víkja úr vegi og jafnvel út af götunni fyrir vögnum, er þeir 

kosti. Með áburðarhesta 

  

mæta, ef vagninn kemst ekki leiðar sinnar að 

má ekki hafa lengri viðdvöl á götunum en nauðsynlegt er til að taka ofan eða 

láta upp klyfjar. 

T , T 7111 sa ré taples Vagnar skulu vera svo sterki 

      

bilun. Þeir mega ekki 

    

lkurflutnines eð: sjerstakrar tegundar, sem notaðir eru til mjó 

  

skulu gerðir eins og fyrir kann að verða í sjerstökum reglugjörðum. 

Aktýgin skulu vera haldsóð og hesturinn vel girtur við vagninn. 

i bæði vel fram und 

  

Sæti ökumanns skal ha     

  

er svo fyrirferðarmikið að það byrgi útsýnið 

  

við vagninn og teyma eykinn. 

  

Okumenn og vagnstjórar skulu 

  

nógu sterkir og þroskaðir til þes 

  

hesti af æfðum ökumanni. 

    

starfa, enda hafi þeim verið kent að stýra 

n eða ólarsvipum. Vír- Hesta má ekki slá með öðru en 

  

svipur eða prik nje annað, sem sak 

hest í höfuð, fætur eða nára. 

Vagnhlassið má ekki vera 

  

ngra en svo, ad vagninn beri það og hestin- 

um veiti ljett að draga það. Því á að vera komið fyrir á vagninum, og fest 

svo, að það ekki haggist. Það má hvorki ná langt út af vagninum nje dragast 

með jörðu. Um málmvarning skal svo búið, að sem minstum hávaða valdi. 

Sami ökumaður má ekki fara með fleiri en tvo vagna. Ekki má festa neitt 

aftan í vagna, sem hestum er beitt fyrir, og ekki má aka tveim eða fleiri vögn- 

um samhliða. Eigi má nema einn maður ríða samhliða vagni. 

37. gr. 

Með vagna og hesta má aðeins fara eftir þeim hluta vegar, sem ætlaður 

er til aksturs, en ekki eftir götum eða gangstjettum, sem ætlaðar eru til sjer-
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63 stakra afnota. Ef gata í bænum er þröng eða mjög mikil umferð um hana, getur 

#1. maí Jögreglustjóri bannað þar alla vagnaumferð, enda sje það auglýst með spjaldi á 

gatnamótum. 

38. gr. 

Með vagna og hesta skal fara svo nærri vegabrún eða gangstjett til vinstri 

handar, sem auðið er. Um götuhorn skal aka í kröppum boga, ef snúið er við til 

núið er til hægri. Á götuhornum og gatna- 
   

vinstri handar, en í löngum boga, c 

mótum er bannað að aka Íran fyrir vagn eða hest. sem á undan fer, 

39. gr. 

Það er bannað að aka eða ríða á móti skrúðgöngum og líkfyledum, eða 
   

  

fram hjá þeim. Skal víkja úr vegi, et er, ella nema staðar, meðan þær fara 

fram hjá. 

40. gr. 

Á miðri götu má ekki nema staðar mi    hesta eða vagna, heldur skal það 

gjört sem næst götujaðri eða gangstjett, og skal þá snúa vagninum þannig, að 

jafnhliða sje götujarðri eða gangstjett. Það er bannað að nema staðar með hest 

eða vagn á gatnamótum eða fast við þau. Ekki má nema staðar þar, sem hestur 

eða vagn heldur kyrru fyrir beint á móti hinu megin á götunni. 

  

Okumenn og ríða 

  

       je bundinn tryg 
ob“ 

nema annar maður Í 

  

    
   

almannafæri má ir vagn, nema meðan 

honum er gefið. Láti hesta standa    undir klyfj- 

    um lengur en bryn nauðsyn kref getur lögreglan látið taka hesta frá vagni 

og undan klyfjum til varðveislu á kostnað þess, sem flutningn- 

um stýrir. Sama i, sem látnir eru standa úti í kulda sveittir 
eða ferðalúnir, eða bundnir án þess að þeim sje gefið hey eða 

  

annað fóður. 

42. gr. 

Um sleða, sem hestum er beitt fyrir, gilda sömu reglur og um vagna, að 
því viðbættu, að á aktýgi hestsins skal festa bjöllur, þannig gerðar, að til þeirra 
heyrist í hæfilegri fjarlægð. 

Framanskráðar reglur um vagna gilda einnig fyrir hjól og bifreiðar, eftir 
því sem við á, auk sjerreglna þeirra, sei hjer fara á ettir. 

  

   Slökkviliðið er unda1 ákvæðum um vagna. Skulu 
allir víkja úr vegi fyrir því, sv r. Hama gildir vm sjúkravagna.



i
 

IV. KAFLI. 

Um bafreiðar. 

44. or. 

Bifreið nefnist í samþykt þessari hvert það ökutæki, sem knúð er áfram 

  

með aflvjel í ökutækinu sjálfu og ætlað er til að flytja fólk eða varning. Sam- 

þyktin nær þó ekki til vagna, sem renna á spori, eða ökutækja, sem notuð eru 

eingöngu af slökkviliði. 

45. gr. 

> Logreglustj 

  

setur takmarkað eða bannað umferð bifreiða á einstökum 

Í sjerlegra óþæginda. Sömuleiðis get- 

  

… > ÞE tr áli ht bi: götum, ef slík umferð álíst hættuleg et 

ur lögreglustjóri bannað eða takina 

  

Um gerð bifreiða fer eftir 

  

1, Tugjörð um bifreiðar 28. apríl 1915, eða þeim reiða frá 14. nóvember 1917, < 

  

lögum og reglugjörðum, er síðar kunna að verða settar þar að lútandi. 5 7 > 2 

Ljós á bifreiðum skal tendra ekki síðar en ötul jósker. J Ð . 

  

   
   

   

  

Bifreiðaeigendur, búsettir 

þeir eigi byrja 

  

aftan á bif 

  

eigandaskifti að bif- 

hverri bifreið; mega 

  

fleiri, enda skal bifreiðarstjóri ætíð hafa í höndum skírteini 

lögreglustjóra, er tiltekur farþegafjölda. 

48. gr. 

Bifreiðarstjóri má enginn vera, nema hann hafi náð lögmæltum aldri til 

þess og hafi ökuskírteini, er heimili honum að stýra bifreið. 

Bifreiðarstjóri skal hafa einkennishúfu og framan á henni skulu standa 

skrásetningarstafir og tölumerki skírteinis hans. 

Bifreiðarstjóri má ekki sleppa hendi af stýri bifreiðar, meðan ekið er og 

ekki heldur reykja tóbak eða tala við farþega. 

Bifreiða   stjóri má ekki neyta áfengr     a drykkja nje vera undir áfengis- 

  

áhrifum við bifreið: 

1922 

81. 
63 
maí
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63 49, ør. 

31. mai Okuhrada bifreida skal åvalt tempra svo, ad komist verdi hjå slysum 
og pannig, ad umferd sje ekki truflud, Må ökuhraðinn aldrei vera meiri en 12 
kílómetrar á klukkustund. Við gatnamót, krap1 r 

i 

  

ar vegbugður og þar sem vegur     

er sleipur, skal aldrei aka hraðara en svo, að stöðva megi bifreið á svipstundu. 

50. gr. 

Mæti bifreið vögnum eða vegfarendum, þar sem hvorugir komast fram- 
hjá öðrum, skal bifreiðin aka til baka, þar til hinir komast framhjá. 

öl. gr. 

Bifreiðarstjóri skal gefa hljóðmerki með horni sínu í tæka tíð, cc nætt 
getur verið við áreksti1 og ávalt áður en kemur að götuhornum eða gatnamótum 

og er hann ekur bifreiðinni aftur á bak. 

Ekki má gefa hljóðmerki þegar farið er framhjá hestum eða ef þeir eru 
í nánd og hræðast hljóðið. Bifreiðastjórar sk iu gæta þess, að gjöra eigi há-       

vaða um nauðsyn fram og bera ábyrgð á því, að farþegar í vögnum þeirra gjöri 

eigi hávaða með söng eða öðru. 

Bannað er að nota til eldsneytis á bifreiðar steinolíu eða annað. sem 
reykur stafar af. 

  

Vilyi slys til í i l 

stöðva bifreiðina, skýra frå nafni sinu og heimilisfangi, ef krafist er, og hjálpa 
þeim, sem slasast hefir. 

  

bifreiðarstjóri þegar 

Ef hestur fælist eða verður órór, skal bifreiðarstjóri þegar í stað stöðva 
bifreið sína og gangv DY. jel hennar ennar. 

  

Bifreiðars 

  

stöðva bifreið, ef lögreglan gefur honum 
merki um að nema staðar. 

54, gr. 

A3 öðru leyti skal fara eftir ákvæðum bifreiðarlaganna og reglugjörð- 
um þeim, sem settar eru eða settar verða samkvæmt lögum um notkun bifreiða. 

V. KAFLI. 

Um reiðhjól. 

55. gr. 
Þeir, sem fara um götur bæjarins á reiðhjólum, skulu gæta þess, er 

hjer segir:
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a. Á hjólum mega ekki í senn vera fleiri menn, en hjólin eru gjörð fyrir. Sá, 63 

er stýrir hjólum, skal ætíð halda að minsta kosti annari hendi um stýrið og 31, mai 

hafa báðar fætur á stigsveifum. Enginn má flytja með sjer á hjólum hluti, 

sem valdið geta hættu eða hindrað umferð. 

b. Á hverju hjóli skal vera bjalla, sem gefur hvelt hljóð, en ekki horn, og skal 

hjólamaður láta til hennar heyra, ef hætt er við árekstri og ætíð við götu- 

horn og gatnamót. 
c. Á hverjum hjólum skal, þegar dimt er, vera tendrað ljósker, er lýsi framund- 

an hjólunum. Ljósin skulu tendruð eigi síðar en götuljósker. 

d. Ökuhraði á hjólum má ekki vera meiri en 12 kílómetrar á klukkustund, og 

þar sem hjólamaður sjer skamt framundan á vegbugðum og gatnamótum, 

þar sem mikil er umferð og þar sem vegur er sleipur, má eigi aka hraðara 

en svo, að stöðva megi hjólin } 

  

gar 1 stad. Sje for og bleyta á götum, má 

eigi aka svo hart, að slettum valdi. Skylt er hjólamanni að nema staðar, ef 

reið hans veldur hestum fælni eða óróa. 

e. Byrjendur mega ekki æfa sig á hjólum á götum bæjarins. Ekki má hjóla á 

gangstjettum nje yfir þær og ekki inn eða út úr hliðum. 

f. Vilji slys til stafandi af NN skal hjólamaður þegar nema staðar, skýra 

frá nafni sínu og heimili, sje þess krafist og veita þeim hjálp, sem slasast 

Hjólamaður skal þegar nema staðar, gefi lögreglan merki um það. 

Eigandi hjóla ber ábyrgð á brotum á samþykt þessari, ef hann lánar þau 

þeim, sem er yngri en 15 ára. 

VI. KAFLI. 

Um rekstur grípa og fjenaðar um götur bæjarmns. 

  

Alfngla og svín má eigi hafa á kaupstaðarlóðinni frá 1. maí til 1. október, 

nema þeir sjeu á afgirtu svæði eða í öruggri vörslu. Þó má hafa hænsn, hagi 

svo til að þau geti engan skaða gert Í görðum. 

ðT. gr. 

Sauðfjenaður og geitfje má ekki ganga laus inn í sjálfum bænum frekar en 

nauðsyn krefur til að reka hann úr og í haga eða til vatns. 

Þeir, sem sauðfje eiga, skulu skyldir að annast fjallskil eftir fyrirmælum 

bæjarstjórnar. 

Eigi má láta hesta eða kýr ganga lausa um götur bæjarins frekar en 

nauðsyn krefur til að reka þá í haga eða til vatns. Fælnir og hrekkjóttir hestar 

mega aldrei ganga lausir á götum í bænum. Ekki má láta hesta standa á eða 

í 

DC 

við götur, heldur skulu þeir látnir í rjettir eða geymdir að húsabaki. Aðkomu- 

íi menn mega ekki sleppa hestum sínum í landi bæjarins annarsstaðar en þar, sem 

bæjarstjórn ákveður.
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63 58. gr. 

31, mai 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 hjól- 

um, nje fleiri en tvo lausa hesta samhliða. Lausa hesta má ekki reka í hópum 

um göturnar, nema gengið sje eða riðið hægt á undan. 

59. gr. 

Naut, sem farið er með um bæinn, skulu ávalt leidd í bandi nægilega 

traustu, og nægir gæslumenn fylgja. Algrlega er bannað að binda nautgripi í 

tagl á hesti. Naut mega ekki standa úti gæslulaus. 

60. er. 

Um hrossarekstra og sauðfj 

  

rrekstra, sem koma til bæjarins til útflutn- 
ings eða slátrunar, gerir lögreglustjóri þær fyrirskipanir, sem nauðsynlegar þykja 
til að afstýra farartálma eða hættu fyrir vegfarendur. 

VII. KAFLI. 

Um hunda. 

61. gr. 

Skyldur er hver hundeigandi að hafa helsi á hundi sínum með áletruðu 

SF og tölu. 

Hver hundur, sem ekki í;      

  

ber umrætí 

  

er rjettdræpur, ef eigandi hirðir hann ekki o eiðir áfallimn kostnað innan hálfs- 

  

mánaðar eftir að hundurinn hei "ið auglýstur. Rjettdræpir eru einnio beir J | sj 
  hundar, sem raska svefnfriði manna með gelti og spangóli á næturþeli og skulu 

eigendur þeirra sæta sektum eftir samþykt þessari. 

62. gr. 

Grimma hunda og hunda, sem hafa þann vana að ónáða menn og hræða 
með glepsi, urri eða gelti eða hlaupa í hesta, sem riðið er um götur bæjarins, ber 
eigendum að binda eða mýla forsvaranlega, að viðlagðri sekt. 

63. gr. 

Enginn má siga 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 hafi hlotist af. Það er og bannað að egna hnnda 
eða víga þeim saman. 

64. gr. 

Blóðhunda eða grimma hunda, má ekki nota til vörslu, hvorki utan húss 
nje innan.
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65. gr. 63 
… s.s . . a . . . Aa 2 € 

Skylt er lögreglustjórninni að hafa sjerstakt eftirlit með því, að hunda- 81. maí 

eigendur komi hundum sínum til lækninga, samkvæmt því, sem mælt er fyrir 

í reglugjörð bæjarins um lækning hunda af bandormum. 

VIII. KAFLI. 

Um friðun almennings eigna og einstakra manna. 

66. gr. 

Mannvirki og hluti, hverju nafni sem nefnast, er ætlaðir eru til almenn- 

ingsnota, eða til prýðis á almannafæri, svo sem minnisvarða, vatnsból, bruna- 

hana, brunaboða, síma, ratleiðslutæki, götuljósker, nafnspjöld og töluspjöld á 

  

r og annað þessháttar, má enginn skemma eða DD götum og húsum, bekki, girðing: 

  

færa úr stað, eigi heldur ata eða saurga, rita, rispa, tjarga, mála eða teikna á þá. 

  

Þetta á simi við um Þann hluta af húsum, múr og trjegirðingum og annað, sem 

Liggur að almannafæri. 

67. gr. 

Enginn må skemma nje taka nidur girdingar i landi bæjarins, klifra upp 

á eða yfir girðingar, sem settar eru fram með götum, strætum eða kringum tún 

og garða 

   
emma eða troða ræktaða bletti, grasreiti eða trjágarða, Enginn má sk 

hvort sem eru girtir eða ógirtir. 

  

eða önnur ótilhlýðileg hegðun eiga Í kirkjugarðinum mega engir 

   

sjer stað. Trje eða jurtir, sem ern á orafreitum eða leiðum, má eng- 

inn rífa upp eða færa burtu ne spilla eða saurga grafreitina á nokkurn hátt. 

Enginn má hafa með sjer hund í kirkjugarðinn. Skepnum má eigi beita í 

kirkjugarðinum. 

Börn. yngri en 14 ára, mega ekki vera í kirkjugarðinum, nema í fylgd 

með fullorðnum, sem ber ábyrgð á framferði þeirra. 

IX. KAFLI. 

Um götuspjöld, húsnúmer og uppfestar auglýsingar. 

69. gr. 

Bæjarstjórnin ákveður nöfn á götum og lætur festa upp nafnspjöld eða 

mála götunöfnin á götuhornum, þar sem þurfa þykir. 

rn lætur festa á hús til að tákna húsaröð, 

  

Töluspjöldum, sem bæjarst, 

skulu húseigendur halda við á sinn kostnað og endurnýja, ef á þarf að halda.
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70. gr. 

Bæjarstjórnin ákveður hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldun- 

um. Bæjarsjóður kostar spjöld eða kassa í því skyni. 

Auglýsingar um sjónleiki og aðrar skemtanir og samkomur, sem leyft er 

að halda, má festa upp hvar sem er með samþykki hlutaðeigandi húsráðanda. 

Aðrar auglýsingar má festa upp á sama hátt, þá er lögreglustjóra hafa 

verið sendar þær, samkvæmt prentfrelsislögunum. 

(1. gr. 

Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður þegar þær hafa 

fullnægt tilgangi sínum. 

Löglega uppfestar auglýsingar má caginn rí 

  

niður, saurga eða breyta 

eða gjöra ólæsilegar á annan hátt. 

K. KAFLI. 

Um veitingahús, skemtistaði og almennar skemtanir. 

(9 er. 

      

Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala matar og drykkj- 

ar, eða gististaðir Íyrir almenning, skulu háðir sjerstöku eftirliti lögreglunnar, og 

skal henni heimill umgangur um húsakynni þau, sem notuð eru í sambandi við 
veitingar. 

Á öllum gistihúsum skal haldin nákvæm gestaskrå. 

Á almennum veitingastöðum eða samkomustöðum má enginn hafa í 

frammi ofsalegt atferii eða hávaða, svo að aðrir gestir, húsbóndi eða heimilis- 

fólk eða nágrannar hafi ónæði af. Þar má heldur eigi sýna af sjer ósæmilega 

eða hneykslanlega hegðun, eða hafa áhættuspil um hönd. Óheimilt er að láta 
drukknum manni í tje neinskonar veitingar umfram lífsnauðsynjar á almennum 

veitinga- eða samkomustað. 

Hverjum þeim, sem hefir á hendi veitingasölu, matar og drykkja, eða 

selur gistingar, er skylt að gjöra það, sem í hans valdi stendur til að afstýra 

því, að meitt það fari fram í híbýlum hans, sem er á móti góðri reglu og 
velsæmi. 

74. or. 

Allir veitingastaðir skulu vera lokaðir frá kl. 1114 að kvöldi til kl 6 að DD væ 

morgni, og allir gestir, sem eigi hafa náttstað, skulu hafa farið út eigi síðar en 

14 stundu eftir að lokað er. þó má selja ferðamönnum beina á hvaða tíma sem 2 J 

er, og heimilt skal fjelögum að halda samkvæmi, dansleiki eða aðrar skemtanir



bd
 

Go
 

Qc
 

framyfir lokunartima, ef eigi taka bått i bvi adrir en fjelagsmenn og gestir 

þeirra. Ennfremur mega brúðkaup og önnur boð standa fram yfir hinn til- 

tekna tíma. 

75. on
 r. 

Enginn má halda sjónleiki fyrir borgun, nema hann fái til þess leyfi 

lögreglustjóra, er ákveður, í samráði við bæjarstjórn, hve mikið skuli greiða í 

bæjarsjóð fyrir hverja sýningu. Leyfi lögreglustjóra þarf einnig til að halda 

sjónleiki borgunarlaust, eða í vel 

  

yni, eða til að styrkja fyrirtæki í al- 

menningsþarfir, en fyrir slíka sjónleiki skal ekkert gjald greiða í bæjarsjóð. 

Íþróttasýningar, myndasýningar, töfrasýningar o. s. frv. eru sömn reglum háðar 

sem sjónleikir. 

fm mn rfrækja í bænum nema með leyfi lög- 

  

eikhús má 

  

Hóst kvikmyn 
  

  

Of MEO 

  

reglustjóra og bæjarstjór að því er útbúnað og loft- 

hún tiltekur. Akve! hve mikið gjald skuli 

  

rými snerti 

    annaðhvort árle 

  

greiða 1 bi ; syningu. Løgreglustjåri 

getur veitt leyfi til að halda eina og eina sýningu, og ákveður þá gjaldið í 

bæjarsjóð. 

samsöngva eða aðrar söngskemt- 

    
anir nje heldur ákveður hvert gjald skuli 

greiða i bæjarsj( m úr 10 krónum fyrir hverja 

  

skemtun, Án leyfis lögreglustjóra má og ekki kveikja skotelda nje ganga með blvs 

logandi. 

   getur í þessum kafla, 

  

rð samkvæmt inn að Verða MEð Pé 

  

lögum 22. nóvember 1918 um skemtana 

  

fi tilað halda sjónleik, 

  

sams in er hjer að framan, 
      

      
er skyldur til að sjá um, : t það vi m ; vid reglu, eda 

velsæmi. Ef brestur verður á þessu lögreglunni ilt að slíta samkomunni 

og skipa áhorfendum oe n, sem við ern staddir, að fara í burtu. Lógreglu- 
I IK stjóri getur og fyrirski 

  

dum og bannað sýningar, sem hann 

     telur skaðlegar eða s 

Húseigendur og húsráðendur geta bannað að sá, er leyfi hefir fengið til 
   

að halda skemtanir samkvæmt 75. og 77. gr., noti það á þeirra lóð. Sömuleiðis 

1 

31. 

922 

63 
maí
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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 hlotist. 

80. gr 

Við hvert veitingahús eða alment samkomuhús skal eigandinn láta gjöra 

örnahús, sem gestum er heimill aðgangur að. Skal veitingamaður eða húseigandi 

sjá um, að því sje ætíð haldið vel hreinu. 

XI. KAFLI 

Um alment hreinlæti og þrifnað o. s. frv. 

Á almannafæri má enginn a Ely , hræj jum, rusli eða öðrum óhreinindum. 

Í ræsi má eigi kasta neinu því, er stíflað getur. 

Sorpi, slori, ösku eða áðr, um óhreinindum, má eigi kasta í fjöruna ofar 

  

en svo að sjór taki það út. Inn >pnum, sem ekki eru notuð, skal láta í 

safngryfjur eða grafa þau í jörðu. 

Skyldur er hver húsráðandi við götur bæjarins að láta sópa allan lausan 

hroða af götunni fyrir sinni lóð, er lögreglustjóri fyrirskipar. 

Hey, svörð eða áburð eða annað þesskonar, sem slæðist við flutning, skal   

flutningnum ræður, skyldur að hreinsa 

Mold, leyfar og rusl og verkefni, sem af viðgerð á húsi     stafar, skal færa jafnóðum burtu, svo langt ofan í fjöru, að sjór taki það út 

samdægurs. 

Nú eru settar safneryfjur eða safnkassar á Ýmsum stöðum í bænum, og 

eru menn þá skyldir til, ef bæjarstjórn ákveður svo, að setja slor og annan fiski- 

úrgang í safngryfjur eða safnkassa þessa, ef þeir eigi nota það sjálfir. 

82 

Áburður og annað slíkt, sem óþef leggur af, má aðeins flytja um götur 

bæjarins í vel þjettum vögnum og með loki yfir. Má eigi fylla þá svo, að neitt 

  

hrynji úr þeim meðan á flutningnum stendur. 

83. gr. 

Sorphauga, áburðarhauga, örnahús, forir eða því um líkt, má eigi hafa 

í nánd við götur eða stræti nje annarsstaðar þar, sem almenningur fer um, nema 

í gryfjum, nægilega byrgðum, og þarf þó til þess leyfi heilbrigðisnefndar, sem 

ákveður þeim stað. Örnahús skal vera við hvert hús þar, sem heilbrigðisnefnd 

ákveður.
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Á húshliðum eða göflum, sem vita að götum, strætum eða torgum, má 31. mai 

  

ekki hengja, negla eða festa á annan hátt neins konar fiskiföng nje annað, sem 

óþefur er af eða óþrifnaður, og ekki má heldur hafa fiskitrönur á almannafæri. 

85. gr. 

Skepnum må eigi slátra á eða við götur bæjarins eða á almannafæri, held- 

ur skal það gjört á lokuðum svæðum, innanhúss eða að húsabaki. Það er bannað 

að láta hunda koma á blóðvöll þeg 

þess, sem slátra lætur. 

slátrað er. Brot á banni þessu er á ábyrgð 

  

86. gr. 

Þeir sem saurrennur hafa frá húsum sínum, skulu hafa svo umbúið, að 

lokræsi sje. Allar saurrennur skuln hreinsaðar fjórum sinnum á ári, eða oftar, 

  

ef heilbrigðisnefnd telur nauðsynlegt. 

  

    

    

ta
 

arins, nema bar sem heil- 

  

brigðisnefnd tilvísa ipunum lögreglustjóra 

og heilbrigðisnefndar, sem að því 

viðhafður 

og allur þrifnaður 

Stampa, opnar tunnur eða föt með lifur, srút eða áburði, má alls ekki 

hafa á almannafæri, eða nei 

bænum. 

  

27 
ódaum leg 

  

er til óþrifnaðar 

89, ør, 

Heilbrigisnefnd og lögreglustjóri ákveða, hvar síldar- og fiskverkun megi 

fram fara í bænum. 

Kl. KAFLI. 

Um staðgildi sam þyktarinnar, 7 regningaråkvædt, kostnad o. fl. 

  

gnarumdæmi SeydisfjarSarkaupstadar, 

en skal, 

að þí i 

   ins beitt utan verslunarlóðarinnar, 

verði við komið.    

  

Með mál, sem rísa út af 

reglumál. 

þessari, skal farið sem almenn lög- 3
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63 92. 
81. maí Brot gegn samþykt þessari varða sektum alt að 1000 krónum, ef ekki 

3 r 

liggur við þyngri hegning að lögum. Hagnaður sá, er sökunautur kann að hafa 

haft af brotinu, og enginn einstakur maður á löglegt tilkall til, skal upptækur 

ger og renna í bæjarsjóð. Ef kenna má yfirsjón, er barn yngra en 14 ára drýgir, 

skorti á hæfilegri umsjón foreldra eða annara, sem barninu ganga í foreldra- 

stað, þá skal refsa þeim fyrir yfirsjónina, en ekki barninu. 

93. gr. 

Ef einhver lætur það ógjört, sem er skylda hans samkvæmt samþyktinni, 

má lögreglustjóri láta framkvæma það, eða gjöra nauðsynlegar ráðstafanir til 

að hindra, að vanrækslan valdi tjóni. Kostnað við þetta, og kostnað, sem leiðir af 

þeim ráðstöfunum, sem lögreglustjóri gjörir til að hindra brot gegn samþykt- 

inni, greiðir bæjarsjóður, en skyldur er hinn seki til að endurgreiða kostnaðinn 

að fullu. 

94. gr. 

Allan kostnað, sem leiðir af framkvæmd á samþykt þessari og eigi verð- 

ur krafist af einstökum mönnum, greiðir bæjarsjóður. 

05 95. gr. 

Sektir eftir sambþykt þessari renna í bæjarsjóð. 

Með samþykt þe ari er úr gi ögreginsamþykt fyrir Seyðis- 

* öll önnur ákvæði, er kunna að koma fjarðarkaupstað, 14. november 1895, svo     

í bága við samþykt þessa. 

07 or 
Jil. gr, 

Samþykt þessi öðlast gildi 1. september 1922. 

Þetta birtist hjermeð til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

  

Dóms- oe 

'. Sveinbjörnsson, =
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Reglugjörð 
um hreinsun reykháfa í Stykkishólmskauptúni. 

1. gr. 

Skipa skal sótara í Stykkishólmskauptúni. Hreppsnefnd Stykkishólms- 

hrepps útvegar hæfan mann til starfans, fær honum skipunarbrjef og leggur 
:/x 

honum til, á kostnað sveitarsjóðs, nauðsynleg áhöld til hreinsunarinnar. 

    

   
    

  

Alla reykháfa í kauptúninu ska fyrra skiftið á 

í í síð tímabilinu 1—-3ð. apríl, og í síða nóvember ár 
rap nb allir húsei , >» Teictandur h auntúninu. skvldir að hvert. Skulu alli húsei lu o leigjendur húsa í iptúninn, skyldir at 

nota sótara til hreinsunarstar 

í því skyni, enda beri sótari í 

tímabilum. 

Ekki má hren      

Ankahreinsun á revkháfum skal fara fran 

         Mm þeim s 

hreinsun, 

  

un, svo f1 

    

       
   

> ja I 2 0 

, 

A 

sótara er sk | ft 

é Í ! ) 

, í 1 4 
i 

" og ; i v t 

y vav Á mi > n 

Ð. EP 

a fi ir hv f 

Tf sic 1 ln Perm Ind hó mað sami > lyft hús Í kr., fyrir ein hús með norti eða    ÞE re 
hús með porti eða 

  

1922 

64 
7. júlí



1922 142 

64 Verði ágreiningur um gjaldhæð samkvæmt þessu, leggur hreppsnefnd 

T. júlí fullnaðarúrskurð á um það. 

  

Gjaldið er fallið til greiðslu þegar að af nni hverri hreinsun, og má 

taka það lögtaki. 

Húseigandi er skyldur að greiða gjaldið ef hann býr í húseigninni eða 

hann hefir leigt hana fleirum en einum leigjanda; þegar svo stendur á skulu 

  

    þó leigjendur ef | eftir skiftingu hrepps-       nefndar á gjaldinu milli þeirra innbyrðis, Sje húseign leigð einum manni, skal 

leigjandi skyldur til í hvert skifti 

hvort nefndin eða sótat 

  

Reglugjörð þessi er hjermeð sett 

  

nr. 85, 22. nóv. 1907, 

epps til að öðlast gildi 1, ásúst 1922 og tillögum hreppsnefndar Stykkishól     
og birt til eftirbreytni öllum þ     

Atvinnu- og samgöð     

Oddur Hermannsson.
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Reglugjörð 
um sölu og veitingar vína, sem flytja má til landsins 

samkvæmt tilskipun nr. 10, frá 31. mai 1922. 

Samkvæmt heimild í lögum 31. maí 1922, um heimild til undanþágu frá. 

lögum nr. 91, 14. nóv. 1917, um aðflutningsbann á áfengi, og kgl. tilskipun s. d. 

  

um sama A efi, eru hjermeð sett eftirfarandi fyrirmæli til varnar misbrúkun 

við sölu og veitingu vína, sem ekki er í meira en 21% af vínanda (alkohol) 

að rúmmáli. 

   
Áfengisverslun ríkisins (miðst töð mnar fyrir innflutning á 

ari er með vínum átt við 

  

áfengi) annast innflut:    

    vín, sem ekki er í meira en 21% af mda (alk« að rúmmáli. Aðrir geta 

ekki flutt inn vín. Sendimenn annara ríkja halda Þó rjetti sínum til innflutn-    
ings áfengis. 

  

Afengisverslun ríkisins annast mum, eftir því sem nánar er 

  

ákveðið í reglugjörð þessari og g 

Áfengisverslunin skal jafnan hafa nægan forða af vínum fyrirliggjandi 

í Reykjavík. 

Afengisverslunin selur vín, þeim sem hjer eru taldi 

  

1. Útsölustöðum þeim, sem set eru á stofn með reglugjörð þessari. 

D Veitingastöðum þeim, sem rjett hafa til veitingar vina, samkvæmt reglu- 

gjörð þessari. 

. Lyfsölum og læknum, sem rjett hafa lyfjasölu; þó eingöngu þau vín, sem J ö J € 7 ? 

    

talin eru í lyfsölnskrá og aðeins til ly 

    

  

4. g1 

Afengisverslunin åkvedur útsöluverð það ekki fara fram úr 

innkaupsverði með áföllnum kostnaði að í riðbættum venjulegum verslunar- 

hagnaði. Á hverri flösku skal tilgreint útsöluverð. 

ð. ET. 

    

sölustaðir áfengisverslunarinn annast sölu vína í smásölu. Útsölu. 

  

stöðunum stjórnar maður eða fjelög í hverjum kaupstaðanna. Í Reykavík hefir 
LAN 

landsstjórnin småsåluna. Bæjarstjórn skal annarsstaðar innan fyrsta ágúst 

gjöra tillögu um, hverjum skuli veitt leyfi til að annast útsöluna. Veitir dóms- 

1922 

18. 

65 
júl
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málaráðuneytið þvínæst leyfið. Rjettur til slíkrar forstöðu skal veittur fyrir 

þann tíma, sem tilskipunin 31. maí gildir, og fellur burt, ef forstöðumaðurinn 

fer ekki nákvæmlega eftir ákvæðum reglugjörðar þessarar og gildandi laga 

um söluna. 

6. gr. 

Er útsölustaður selur vín, skal krafist undirskriftar kaupanda undir 

eyðublað, er áfengisverslunin lætur útbúa. Skal í því vera yfirlýsing að við- 

lögðum drengskap um að kaupandi nott hið keypta vín persónulega eða 

til heimilis síns, en hvorki skuli selja á annan hátt afhenda öðrum vínið 0)    til neyslu, utan heimilis kaup U 1 imnfærir öll kaup jafnóðum sem 

þau fara fram, í sjerstaka vínsölubók, á dálk við nafn kaupanda. Á fengisversl- 

unin lætur útbúa og 16: 

  

ilda vínsölubækur þessar. 

g 

N hefir einhver keypt fulla 10 lítra á einum almanaksmánuði, og er út- 

honum meira vín i be     sölunni þá óheimilt að selja t almanaksmánuði. Ennfremur 

er óheimilt að selja vín: 

1. Þeim, sem eru yngri en 18 ára. 

2. Þeim, sem vín sjer á, er þeir beiðast kaupa. 

3. Þeim, sem á 6 mánaða tímabili undan kaupbeiðninni hafa verið staðnir að 

því að vera drukknir á almannafæri, þar á meðal opinberri samkomn. 

Loeree jrum skal skylt ad tilkynna åfengisverslun rikisins svo og næsta 

  

   

    

     
    

útsölustað þe rerið drukkinn, og 

    

staðnum) 

  

um kaupst 

  

   

  

ir þann tíma, 
  i, að veitingamaðurinn 

fari ní 

  

10. gr. 

Í öð öðum skal veiting vín 

alþingiskjósenda í kaupstaðnum ós 

  

=
 sins heimiluð, að meiri hluti 

    þess og mæli með ákveðnum manni til
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ildingar. Getur hann þá fengið löggilding dómsmálaráðuneytisins með sömu 

á
 2 

wo
 2. 

ski kilyr rdum, sem segir i n grein. 

    

  

Nú óskar bæjarstjórn, að vi 

  

skuli takmarkaðar þanni neyslu með heitum mat (SA 
= 

a a        6 síðdegis og aðeins á tímabilinu fr: 
  og ennfremur að 

s og eftir kl. 914 

til 9 síðdegis; skulu þá þau ákvæði sett í 
   einskis víns megi neytt á veitingastaðnum frá kl. 2—6 síðdeg 

síðdegis. 

18. gr. 

     Óheimilt er kaupanda að flytja nokkuð v af veitingastaðnum og 

eitingamanni óheimilt að selja nokkuð vín, eða afhenda, nema til neyslu á staðn- 

um. Honum er og óheimilt að veita vín þeim, sem ekki má selja vín samkvæmt 

7. grein. 

    Afengisverslun ríkisins setur eða einkenni á allar skur og 

  

     

r 

með víni í, sem áfengisverslunin læt 
   

g úti ei - notar eftirmynd af merkj- 

um þessum eða einkennum eða misbrúkar a á annan hátt, varðar það refs- 

ingu, svo sem greinir í 27. Í hinna almennu hegningarlaga. 

    

Brot á 6. gr. reglugjörð F hálfu kaupanda, varða sektum frá 

50— 1000 krónum, nema þyng 

að forstöðumaður útsölustaðar 

til að selja eða veita vín, ef 

    

    

samkvæmt lögum. Auk þess 

fyrirgjöra heimild sinni 

rðar þessarar, varða 

  

p i 
x 

slik brot ennfremur sektum frå 500—5000 kr. Ef aðrir selja eða veita vín en 

beir, sem rjett hafa til pess samkvæmt reglugjörð þessari, skal þeim refsað á 

þann hátt, sem greinir í lögum nr. 91, 14. nóv. 1917 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 18. júlí 1922. 

Sig. Eggerz. 

  

Steindór Gunnlaugsson. 

  

1922 

65 
18. júlí
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Reglugjörð 
um sölu á iðnaðaráfengi, suðuvökva o. fl. 

1. gr. 

Í reglugjörð þessari táknar orðið „iðnaðaráfengi““ hverskonar vínanda eða 
áfengisvökva, blandaðan og óblandaðan, mengaðan og ómengaðan, sem flytja 
má til landsins og notaður er til iðnþarfa. Er þetta ýmist fullmengað, hálf- 
mengað eða ómengað. 

9 op a BI. 

  

sem men   Fullmengadur er så vinandi, 

  

ður er með 0.5% af pyridinbös- 

  

um og 2% af óhreinsuðum trjávínanda (methylalkohol), er í sjeu 20% acetone. 

Forstöðumaður áfengisverslunar ríkisins sjer um, að mengunin sje eins og að 
ofan segir. 

3. gr. 

Hålfmengadur er så vinandi, mengadur er med efnum, sem frem- 

ur audvelt er ad nå år vinandanum aft       
vínandinn verður ekki með öllu talinn 

  

Fr 

  

is ad taka vinandi mengadur med 0.5% = /0 

  

1 0.5% af bergamotolíu, 
eða með 5,5% af skellakki. 

Vínandi mengast þannig með skellakki :         
Í hverja 100 lítra af vínanda skal ble 

er búin er til úr 2 hlutum vínanda og 1 hh 

Til vissra iðnþarfa má, e menga vínandann með öðrum 
se efnum en framantöldum, oe ðumaður áfengisverslunar ríkisins     

borið sig saman við efnaf landsins umm mengunarefnið, hvort það sje 
nothæft og hve mikið af því þurfi. 

Ilmvötn, andlitsvötn, hárvötn og slíka vökva, er fyrst um sinn, eins og 
hingað til, hverri verslun heimilt að flytja til landsins í glösum, sem taka alt að 
14 — einum fjórða — lítra og selja í slíkum skömtum. 

Ríkisstjórnin getur hvenær sem er tekið í sínar hendur innflutning og 
heildsölu þessara vökva. 

4. gr. 

iðnaða Hver, sem þarfnast og ætlar að afla sj 

  

áfengis eða áfengis til 

  

áttavita (til áttavita er blöndunin 4 hlutar spritts móti 5 hlutum vatns), skal
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beidast af lågreglustjéra smum åfengisbåkar, sem ráðuneytið sjer um að til sjeu 

hjá lögreglustjórum landsins. Þegar lögreglustjóri hefir gengið úr skugga um 

að beiðandi þurfi iðnaðaráfengi, hverskonar áfengi og hve mikið hann þurfi, ritar 

    irtækisn visindastofnunarinnar eða idnadar-   iðar Ty 

  

ild lögreglustjóri nafn id 
rs konar áfengi hlutað- mikið og        mannsins framan á bókina, og í hana 

  
eigandi megi fá. Lítratöluna skal skrifa bæði með tölum og bókstöfum, og lög- 

lögreglustjóri setur nafn sitt og innsigli undir áritunina. Skal þess ávalt vandlega 

gætt, að beiðandanum sje ekki heimilað meira en hann þarf í til iðnar sinnar eða 

fyrirtækisins, sem hann veitir forstöðu, og skulu lögreglustjórar í þessu efni 

fara eftir brjefi stjórnarráðsins frá 14. janúar 1918. 

já áfengisbækur, er hann gefur 

  

Lögreglustjóri skrásetur 

   

  

út, og skal getið um hverja áfengi: nafns og heimilis eiganda, 

2) atvinnu eiganda, 3) til hv hverskonar áfengi heimilað 

lfmeng: fhenda megi     er (fullmeng 

  

(einusinni fyrir att, 

lar áfengisbækur úr gildi, og 

  

Iinn Í. janúar og 

má ekki afhenda áfengi eftir öðrum bókum en þeim, sem endurnýjaðar eru af 

lögreglustjóra með nýrri áritun eftir þessi mánaðamót síðastliðin, þá er áfengis 
o € vw 

5 

er beiðst. 

„Ekki má afhenda í einu hjeraði (kaupstað eða sýslu) áfengi samkvæmt J i . o 

    

        

gefin er út í öðru hjeraði (kaupstað eða sýslu), nema lögreglu- 

i hafi ritað í bókina heimild 

þann skamt, sem lögreglu- 

glustjóri færa á skrá 

  

stjóri með árin 

sína yfir á fe þess þá jafnframt 

getið, hvar áfengi 
stíl en talið er að 

  

Sje um óvenj     
          

fullnægi til þeirra iðna, reglustjórum 

að g. ráðuneyÍ g bi n råduneytis 

ins. Skulu tt þau X er telja má 

að veiti fullkomna vegi isnotk vdi ninni annars sint,     
fa til lyfjasölu, láta af hendi 

  

Lyfjabúðir og hjeraðslæknar, sem rjett 

  

áfengi Í a arfa eftir áfengisbókum, en áfengisverslun ríkisins ein má að 

lögum flytja til landsins áfengi þetta. 

sá sem samkvæm refir öðlast rjett á iðnaðaráfengi 

        

og ætlar að afla sjer þess, læsta sölustaðar. Gegn skriflegri 

  

beiðni um afhenda áfengið. Skal beiðnin 

  

undirskrifuð : Komi eigandi áfengisbókar ekki f eiganda áfengis! 

sjálfur með hana og taki við áfenginu, verður sá, er áfengi sækir, að hala skrif- 

  

legt umboð. 

Q = a sa
 

in e
t



  

           

   

    

heiti áfen 

  

tegundar! 

  

€ 1 ( g viðvör 

Seljandi færir í áfengisbók 
  

  

Skal áfengisbókin færð eins og hjer seg 

      

Afhend. Na 
dagur I 

  

  

    

                     
   

        

tendingardag áfengis- 

lítratöln, 
sem a 1ugasemdlir, 
þar á me 

Åre 
þessari færa með nákvæi 

sbækur sí 

  

reglugjörð 

    

  

y gæta ekki. Skulu bækurnar 
, 

| 

sendar áfengisverslun ríkisins þá er þær eru útskrifaðar eða ef sölunni er hætt. 

6. gr. 
Lögreglustjórar skulu tvisvar á ári, hinn 1. janúar og 1. júlí senda til 

áfengisverslunar ríkisins afrit af skrá sinni um áfengisbækur, er þeir hafa gefið 
út síðastliðið misseri. Skulu áfengisbækur, sem endurnýjaðar eru með áritun 
lögreglustjóra teljast útgefnar á ný, og færðar á skrána eins og fyrir er mælt 
að viðbættu orðinu „endurnýjun“ 

Á sama hátt skulu þeir, er samkvæmt reglugjörð þessari hafa sölu á iðn- 
aðaráfengi senda áfengisverslun ríkisins endurrit af áfengisbókinni hinn 1.
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afa verið á 66 
7. ágúst 

   

   

ekki selja meira í einu af 

Ef sjerstaklega stendur 

á,svo sem ef um er að ræða skip, sem eiga langa lei rir höndum, má selja meira 

í einu en að ofan. segir, en þá verður sjerstaklega að skrifa greinargerð þar 

jók seljanda. Sjerhver seljandi suðuvökva hefir áfengisbók, er hann 

færir eins og hjer segir: 

  

ðuvökvi Athugasemd 
    

um
 

  

  

          
  

Í lok hvers ársfjórðungs sendir seljandi áfengisverslun ríkisins útskrift 
a) > . Lær] 

úr áfengisbók sinni fyrir hinn liðna ársfjórðung. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 7. ágúst 1922. 

Sig. Eggerz. 

  

Sigfús M. Johnsen.



1922 

67 
7. ágúst 
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Reglugjörð 
um sölu áfengis til lækninga. 

Samkvæmt 2. gr. laga nr. 62, 27. Júní 1921 er sett þessi reglugjörð um sölu áfengis 

til lækninga. 

1. Um innflutning lyfja sem áfengi er eftir 1. gr. nefndra laga. 

   2. Kjett er að hjeraðslæknar, sem lyfsöl afli sjer allra löggiltra áfeng- 

islyfja frá áfengisverslun ríkisins eða einhverri lyfjabúð hjer á landi og sendi 
  

þá jafnan skriflega, sundurliðaða kaupbeiðni. En seljandi skal geyma allar 

slíkar kaupbeiðnir. 

3. Þá er smáskamtalæknum heimilt að kaupa áfeng smáskamtalyf og vínanda í 

lyfjaþynningar sínar í lyfjabúðum. En þeir skulu þá, eins og hjeraðslæknar, 

jafnan senda skriflega, sundurliðaða kaupbeiðni, og fylgi hverri slíkri kaup- 

beiðni meðmæli frá hlutaðeigandi lögreglustjóra og sóknarpresti. Má vínanda- 

skamturinn samtals ekki fara úr 8 lítrum á ári, nema landlæknir gefi 

  

leyfi til. Þessar kaupbeiðnir skal seljandi geyma, sbr. 2. lið þessarar greinar. 

  

Pr 
T     

   

   

Lyfsölum og læknum er selja ómengað áfengi (spíritus), 

hvorki óblandað, nje blandað öð neins annars en lækninga, sjúk-       

  

ida til 

i dag, um 

dómarannsókna og annara iðkan 

  

iðnþarfa sje að ræða samkvæmt áfengi 

sölu á iðnaðaráfengi, suðuvökva o.fl. Er lækn að afhenda eða ávísa 

  

áfengi í þeim tilgangi, að það verði öðruvísi notað. Petta gildir einnig um dýra- 

lækna og smáskamtalækna. 

3. gr. 

Ekkert ómengað áfengi (spíritus), óblandað eða vatnsblandað, nje heldur 

löggilt lyfjavín (vina medicata) má láta út úr lyfjabúð, nema eftir löglegri beiðni 

   sbr. 1. gr., eða lyfseðli frá lækni, þar með taldir dýralæknar, og ekki nema einu 

sinni eftir sama lyfseðli; skal honum haldit    ir í lyfjabúðinni. 

Á ílát hvers áfengislyfs, sem látið er af hendi eftir lyfseðli, skal jafnan, auk 

nafns lyfjabúðarinnar og fyrirsagnar um notkunina, einnig rita sjálfa forskriftina.
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4. gr. 

Í hverri lyfjabúð skal hafa þrjár bækur til vitnis um áfengissöluna : 

sbr. 3. gr, sem selt er eftir 

  

6 tf ð öng 
i Ð 5 Vila 

kaupbeiðnum hjeraðslækna og smáskamtalækna, eða lyfseðlum mannalækna eða 

Í hana skal rita alt 

dýralækna. Þessari bók skal haga sem hjer segir: 

  

a Hve mikið 
Sú se rí 5 4 selt af vín- 
= ig anda óblönd- 5 E > E 5 
a á N C mili kaun- uðum eða |= | > | í 5 sg IR Nafn og heimili kaup Q ER Nafn læknisins. dg gul vatnsblönd- | 8 | 5 | .S Sis 
5 and sinkli æknis uðum Á vw ER: anda (sjúklings, læknis). pm JS A <I= 

5 vín“. 
a 
  

                    
  

rifuð, skal senda hana lyfsölustjóra, sem geymir 

  

Þegar áfengisbók er út: 

hana í skjalasafni sínu. 

   b. Vinnustofub 

Í hana skal rita öll 

  

eru til eða sett saman í lyfjabúð-    inni og er Í þeim áfengi. getið hvert lyf, hvenær það var búið 

til, hve mikið af því, og áfengi (s conc.) fór í það. Lyfsölustjóri     
ræður annars fyrirkomulagi á þessari bók. 

c. Eyðslubók. 

Í hana skal lyfsali rita, í lok hvers mánaðar, hversu mikið hann hefir 

selt af áfengi og lyfjavínum, sbr. 3. gr. og a-lið og b-lið þessarar greinar. Í þeirri 

bók skal þess greinilega getið, hversu mikið af áfengi og lyfjavínum hafi verið 

selt hjeraðslæknum og tilfærð nöfn þeirra. Að öðru leyti ræður lyfsölustjóri 

tilhögun þessarar bókar. Í lok hvers mánaðar skal hver lyfsali senda lyfsölustjóra 

mánaðarafrit úr þessari bók sinni. 

Ákvæði þessarar greinar taka ekki til hjeraðslækna, sem hafa tjett til 

lyfjasöln, en þeir skulu samt skyldir til að halda eyðslubók um alt áfengi og öll 

úti er látið.       vín, er þeir láta úti. Bókin skal færð jafnóðum og



   

      

> 3. gr., Skal 

tölusettum á hvern  seðil, 

auk nafns ly Þess, útgáfudag 

seðilsins, nafn sitt og 

skal ; skrifa fult afrit af 

því aðeins ný hefti, að hann sendi land- 

Læknir 

  

    honum á viðf 

lækni með beiðninni jafnmörg útnotuð með öllum afritunum i. 

verslun eru hver í sínu hjeraði undanþegnir 

  

Hjeraðslæknar, sem sjálfir hafa ly 

fyrirmælum þessarar greinar. 

  

Ekki má læknir (manna Ísa neinum meira Í einu hvorki sjálfum sjer nje 

öðrum en sem svarar 210 

  

eða 14 flösku af konjaki, eða 

1/, flösku af öðrum vínum, sem löggilt eru til lækninga, og ekki aftur sama viðtak- 

anda fyr en liðnar eru 3 nætur frá því að kaupin gátu átt sjer stað.. 

Heimilt skal þó lækni að ávísa meira í einu en hjer er ákveðið ef: 

a) Lög eða reglugjörðir mæla svo fyrir, t. d. til notkunar á skipum, sem fara í lang- 

ferðir o. þvíl. 

b) Ef hann telur þess brýna þörf, t. d. handa sjúklingi, sem býr mjög langt frá 

læknum, og ef hann þekkir sjúklinginn að því, að hann muni ekki nota áfengið til 

    

nautnar. Skal þá jafnan stuttlega geta um ástæðuna á lyfseðlinum og afritinu. 

7. gr. 

Fyrir 1. október 1922 skal hver læknir landsins, bæði mannalæknar og dýralæknar, 

senda dóms- og kirkjumálaráðuneytinu sundurliðaða skýrslu um það áfengi og það 

vín, sem læknir telur sig þurfa um árið til lækninga, og ennfremur skal hver lyfjabúð 

innan sama tíma senda ráðuneytinu sundurli slu, um það áfengi og þau vín, Ð 

  

   

  

er lyfjabúð telur sig þurfa um árið. Heilbr tjórnin ákveður síðan hve mikið 

áfengi og vín hverjum lækni og hverri lyfjah i mest látið í tje nm árið. 

8. gr. 

Um brot gegn þessum reglum fer eftir fyrirmælum laga nr. 91, 1917, laga nr. 38, 

1911 og laga nr. 62, 1921. 

9. gr. 

Þessar reglur ganga í gildi 1. september 1922. Jafnframt eru úr gildi numdar 

reglur landlæknis um sölu lyfja, sem áfengi er í, frá 15. apríl 1920. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 7. ágúst 1922. 

Sig. Eggerz. 

Sigfús M. Johnsen.
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá um nemandasjóð Eiðaskóla, 68 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherranuml“. ágúst 

14. ágúst 1922. Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
um nemnendasjóð Eiðaskóla. 

NÅ 

Tra Sjóðurinn er stofnaður 1921 með gjöf 

  

nönnum og ðrum, og 

að upphæð 1629.86 kr. 

  

er ætlaður til styrktar nemendum þar. H: 

2. gr ö 
Fjenu skal varið. til að vei 

  

fátækum nemendum lán til skólavistarinnar, 

og skulu vextir af láninu. vera 2% til loka þess árs, sem nemandinn fer úr skól- 

anum. Síðan skal fjeð endurgrei!    rum með ársvöxtum, 

er sjeu einum af hundra 

  

bankanna eru hvert ár. Engum 

  

má veita lán úr sjóðnum á fyrsta 

en kennarar skólans og 

kosinn af nemendum, ákveða 

  

rygamsum. 

   
   

    

TT al sr Ni 1 

Keikning sjóðsins skal prenta 

1 sf 7 
fe kali Staðfest r k 

a 
3. 

í 2 
PI 3 

is 45501 Gi w Jond 01 Blöndal. 
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69 Staðfesting konungs á skipulagsskrá um styrktarsjóð Jónasar Ei- 
ha 2 8 2 s 2 as , . 12 14, ågust rikssonar og Gudlaugar M. Jónsdóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum 

af dóms- og kirkjumálaráðherranum, 14. ágúst 1922. Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
um styrktarsjóð Jónasar Eiríkssonar og 

Guðlaugar M. Jónsdóttur. 

1. gr. 

Stofnfje sjóðsins er heiðursejöf, sem Jónasi Riríkssyni, fyrrum búnaðar- 

skólastjóra á Biðum, var gefin 26. júní 1921, í því markmiði, að hún hjeldi uppi 

riðlangar M. Jónsdóttur, en hann gaf aftur al- 

  

minningu hans og konn hans, 

  

þýðuskólanum á Eiðum, til styrktar nemendum þar. Sjóðurinn er að upphæð 

2209.12 kr, 

2. gr. 

Sjóðinn skal setja á vöxtu í Söfnunarsjóð Íslands eða annan sjóð jafn 

  

tryggan. Skal árlega leg höfuðstólinn fjórðung ársvaxtanna, en þrem 

  

1, ar 
fjórðungunum skal verja til að styrkja fátæka, efnilega nemendur skólans. 

  

3. gr. 

shald sjóðsins. En hverjum styrkur er 

  

Skólastjóri hefir á hendi reiknin 

veittur hvert ár og hve mikill, ákveður kennarafundur, og skulu nemendur 

skólans eiga rjett á að kjósa tvo nemendur, sinn úr hvorri deild, sem eigi til- 

lögurjett og atkvæðisrjett á þeim fundi. 

4. gr. 

Reikning sjóðsins skal prenta árlega í skólaskýrslunni. 

  

Verði alþýðuskólinn á Eiðum lagður niður, haldi sjóðurinn áfram að 

vera eign þess skóla, er kynni að koma í hans stað, yrði ekki um slíkan skóla að 

  

ræða, þá skal yfirstjórn fræðslumála ráðstafa sjóðnum þannig, að hann styðji 

  

á einhvern hátt andlega menningu á Austurlandi. 

6. gr. 
lr 
Á 

   rá þessari. 

  

Leita skal staðfestingar konungs á skipulag 

Eiðum, 3. júlí 1922. 

Ásmundur Guðmundsson. Guðgeir Jóhannsson. Benedikt Blöndal,
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Staðfesting konungs á skiplagsskrå fyrir styrktarsjóð gamalmenna 70 

í Ísafjarðarkaupstað og Norður--Ísafjarðarsýslu, útgefin á venjulegan hátt ad 10. okt. 

i ra, 10. október 1922. Skipulagsskráin ge i mandatum, af 

    

dóms- og ki 

er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir styrktarsjóð gamalmenna í Ísafjarðarkaupstað 

og Norðurslsafjarðarsýslu. 

Í. er. 

fje, er inn kom við fyrirlestur Ólafs Ólafs- 

rúarmánuði 1922 og sam. 

Sjóðurinn er stofn:    

  

sonar nm elitrvggingar, er flutt 

skotum einstakra manna 

  

   

  

2 
er liggja å voxtum i s 

  

   Ísafirði. Ætlast er til, 

að sjóðurinn aukist m i má hann skerða fyr en hann 

er orðinn kr. 10000.00 

ing ársvaxtanna. 

t aðeins úthluta árlega helm- 

  

us gamalmenni yfir 60 ára, í    lsafjarðarkaupstað og Norður sem stjórn sjóðsins telur sjer- 

  

st styrks þurfi, er stjórn staklega styrks þurfandi. 

    

um mönnum styrk, þó yngri sje. 

  

sjóðsins heimilt að veita farla 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa sóknarpresturinn og hjeraðslæknirinn á Ísafirði, 

  

ásamt sýslumanninum í Ís: 

  

er stjórn hans telur tryggilegan, og 

  

SN FI 
Sjóðurinn ávaxtast á þeim st: 

er, á skrifstofu Ísafjarðarsýslu. 

  

skulu reikningar hans vera til sýnis, ef 

konungs á skipulag     Leitað skal staðfestingar skrá þessari. 

Ísafirði, 30. ágúst 1922. 

Ólafur Ólafsson.
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71 Aæt!- 

um ferðir 

Morðurlands.= 

Á leið frá 
        
  

Póststöðvar | 1. ferð 2. ferð | 3. ferð | 4. ferð 5. ferð | 6. ferd 
  

Frá Reykjavík ............ 
— Akranesi............ 
— Borgarnesi 

4 jan. { 31 jan. 
4 — 

6 — 

— Munaðarnesi .........0. 6 — 
6 — 

8 

31 — 
febr. 

febr, | 22 mars! 14 april 6 maí 
— 22 — 14 — 6 — 
— 24 — 16 — 8 — 

24 — 16 — 8 — 
— 24 — 16 — 8 — 
mars| 26 — 18 — 9 — 

DO
 

BO
 

DS
 

DO
 

DO
 

hi
 
T
I
 
I
t
 

— Dalsmynni 
að Stað 

Frá Stað ..............0... | 10 jan. 6 
— Staðarbakka ...... … Å 10' — 6 
— Lækjamóti 10... 11 — 7 
— Sveinsstöðum ......... 11 — T — 

7 
7 
8 

OR
 
T
R
 

0
 
0
0
 

| 
| to
 

o
 | RO
 

=
 | ra
m 

Ro
 | 

    
      

     
    

    

     

  

    
  

  

— (Storu-Giljå) .…—…....... | 11 — — — 29 — 21 — 12 — 
— Blönduósi......... 11 — — — 30 — 22 — 13 — 
— Holtastöðum ............ 12 — - 5 — 30 — 22 — 13 -— 
— Æsustöðum .. ....... 12 — S— | åd — 30 — 22 — 13 — 
— Víðimýri........... 3 -- 0 — | 6 — 1 — | 23 — 14 — 

— Miklabæ 00004842. Å 13 — 9 — 6 — 31 — 123 — 14 — 
— Silfrastöðum ...... . 13 — 9 — 6 — 31 — | 23 — 14 — 
— Steinsstöðum ...... 4 — 10 — | 7 — l apríl) 24 — 15 — 
á Akureyri ......... 16 — 11 — 8 — 2 — | 26 — 16 — 

Frá Akureyri ....... | 18 jan. { 13 febr. | 10 mars! 4 april | 28 apríl| 19 maí 

— Hálsi ............. 18 — 13 — (10 — | 4 — 28 — 19 — 
— Ljósavatni............... 118 — 113 — (10 — 4 — | 28 — 19 — 
— Einarsstöðum .… .…..…. f 18 — | 13 — 10 — 4 28 — 19 — 
— Grenjaðarstað 19 — 14 — ll — | 5 — 29 — 20 — 
— Reykjahlíð............ „120 — | 15 — 12 — 5 30 — 91 — 

að Grímsstöðum .. i 22 — 17 — lå - 6 — Í maí | 22 — 

Frá Grímsstöðum 23 jan 15 mars! 7 april| 2 maí | 23 maí 
— Skjöldól 24 — | 16 — 8 — 3 — 94 — 
— Hvanná 25 — | 17 — 9 — 4 — 25 — 
— (Fossvöllum).... 25 — | 20 17 — 9 — 4 — 25 — 
— (Bót) ..... 25 — | 20 — IT — 9 — 4 — 25 — 
— (Ekkj i 25 — {20 — 17 — 9 — 4 — 25 — 
— Egilsstöðum 26 — 21 — |18— | 10 — 5 — | 26 — 
å BE seernes 27 — | 22 — | 19 — 11 — 6 — 27 — 

| | 
| |    
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aðalpóstanna 

23 

póstur 

Reykjavík 

            

10. ferð | 11. ferð | 19. ferð | 13. ferð | 14. ferð | 15. ferð co
 

>
 

| 
æD
 

== GG
 T. ferð | 8. ferð 

  

30 maí | 20 júní | 18 júlí 8 åg 29 åg. | 15 sept.| 10 okt. | 4 nåv.| 1 des 
30 — |20— |18 — 8 — | 29 — 15 — | 10 — t — 1 — 

l júní (22 — |20— J10— 31 — |17— | 12 — 6 — 3 — 
1 — 22 — 20 — 10 — | 31 — 17 — 12 — 6 — 3 — 
1— | 22 — | 20 — 10 — | 31 — 17 — 12 — 6 — 3 — 
2 — |23 — 121 — 11 — | 1 sept. | 18 — 14 — 8 — 5 — 
        

sept. | 16 okt. | 10 nåv. 
— 16 — 10 — 

- 17 — 11 — 
— | 17 — 11 — 
— | 17 — 11 — 
— 18 — 12 — 
— þ1i8— |19— 
— 18 — 12 — 
— 19 — | 13 — 10 — 

— 5 — 22 — | 19 — 13 — 10 — 
- — (19— |13— |10— 

BH
O 
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O
 

DS
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O
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= z 
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f
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fr
 

a | l 

I
 Do i I | 20 — 14 — 11 — 

| 

T — I — i | 21 — 16 — 13 — 

|| 

    S
æ
ø
=
 

| DD
 

    9 sept. | 26 sept. | 
9 — | 26 — 
9 — | 26 — 

La 
  CR

 
Or
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=
 

o
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BD
 

DO
 

{ a
 wo I l 

be
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pe
t 
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r 
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14 juni | 
15 — | 
16 — | 

|
    | 

16 — 
16 — 1

3
 

7
 

  

LO
 

EÐ
 

ÞO
 

BO
 

BÐ
 

í 

BO
 

LO
 

DS
 

KO
 

DO
 

DO
 

KO
 

O 
| 

Go
 

Rå
 

RO
 

25
 

RO
 

BO
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DD
 

DD
 

16— | 7— | 2— 123 — | 
17 — | 7 — | — 3 — — 

18— | &— | 3— (24 — | 24 
| | | | 
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71 Norðurlands. 
, 

Å leid til 
            

Póststöðvar | | 1. ferd | 9. ferð | 3. ferð | 4 ferð | 5. ferð 
  

Frá Seyðisfirði ........... „2 0} 18 jan. 
— Egilsstöðum .. 4 ...... (19 — 

— (Ekkjufellsseli)... . ee 19 — 

1 april 

1: 
— (Bót) od. 19 — 1 

13 

1 

2 febr.| 9 mars 

w
 

DR
 pm 9
 = =
 

to
 

| ! = o
 | os
 | DO
 

co
 | 

  

0
 | = oOo | ' I i „9

 

co
 | 

— (Fossvollum) 0. …… | 19 — | — 10 — 3 — 28 -- 
— Hvanná........ a versee (19 — 3 — 10 — 3 — 28 — 
— Skjöldólfsstöðum ..... AAA 20 — 14 — 11 — 4 — 29 — 
að Grímsstöðum … kf ..... | 29 — 6 — 14 — 6 — l maí 

    

  Frá Grímsstöðum ...{ ...... | 23 jan. | 18 febr.| 15 mars| T apríl| 2 maí 
— Reykjahlíð ..... ..... 24 {19 — 15 — 8 — 2 — 
— Grenjaðarstað | 25 — 20 — 16 — 9 — 3 — 
— Einarsstöðum ........ 4 … | 25 20 — | 16 — 9 — 3 — 
— Ljósavatni...... 4 BN 
— Hálsi... re | 

á Akureyri........... BAR 

      
BO

 
BO

 
DS
 

DS
 

BY
 

BO
 

DO
 

| i
 

i
 

o
 I i þa
 

n 
CD
 

o
g
 us
 

09
 

T
U
 

! i 
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Fu
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O
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| 

mr 
0
0
 

  

1. ferð | 9. ferð | 3. ferð | 4. ferd | 5. ferd | 6. ferð 
  

Frá Akureyri 4 jan 31 jan, | febr mars| 14 apríl 5 maí 

— Steinsstöðum........ AA 5 — 5 

— Silfrastöðum ............ bd — 

   

— Miklabæ elver russ 5 — 6 — 
— Vidimy ri. ......... 6 — 6 — 
— Æsustodum .….…........…. 6 — í — 
— Holtast 0 — i — 

— Blönduósi......... 6 T — 
— (Stóru-Giljá) 0... 6 — T — 
— Sveinsstodum 22000 To 8 — 

— Lækjamóti ... … I — 
— Staðarbakka rr - 
að Staði..id.0 2 renerne 9 — 

  
       
  

Frá Stað .. 2. 3 10 jan 
— Dalsmynni ..... { 10 1 — 

— Munaðarn il — 2 — 
— Borgarnesi lå — | 4 — 
— Akranesi... Í lÁ | 4 — 

í Reykjavík ......... þ14 — | 1 —
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71 Suðurlands= 

Á leið frá 

  

       

  

   

  

  
  

li 25 s 19 apríl/ 11 maí 
br í 19 4 j | 190 — | 12 — 

— Ölfusárbrú 2... I 12 — i — 1 — {23 — 20 — 12 — 
— Hraungerði ...... Í 12 — L— | 1 — | 23 — 20 — 12 — 
— bj órsárbr Úllen 12 — á — | 1— 123 — (20 — 12 — 

ÓgSSÍÐU 12 — t— | 1— (23 |20— | 12 — 
að Garðsauka........ { 13 — 5 — 2 — | 24 — | 21 — 13 — 

Frá Gart ka 14 jan 8 febr. 3 mars! 27 mars 23 apríl| 14 maí 
Í 4 | 8 — 3 — |27— 193 — (14 — 

it — S — 3 — 27 — 23 — 14 — 
4 — 8 — 3 — 27 — | 23 — 14 — 

— Skarðsh RANA 4 — 8 — 3 — 27 — | 23 — | 14 — 
— Þjetursey erna rr 15 — 9 — 4 — 28 — | 24 — 15 — 
—- Vík 15 9 -— 4 — 28 — 24 — 15 — 
— Herjólfsstöðum ......... 16 — 10 — 0 — | 29 — 25 — 16 — 
— Flégu 2 mnvenseer 16 — 10 — bd — 29 — | 25 — 16 — 
— (Ást) 2... 16 — 10 — 5 — 29 — | 25 — 16 — 
— Kirkjubæjarki......... þ 17 — 10 — 5 — 29 — | 25 — 16 — 
ad Prestsbakka … 18 — 12 — 7 — 31 — | 27 — 17 — 

| 
Frå Prestsbakka .… | 203 jan. | 14 febr. | 10 mars| 2 april | 28 april! 19 mai 
— Fagurhólsmýri ......... 21 — 15 — 11 — 3 — | 29 — 20 —- 
— Kálfafellsstað ........ | 22 — 16 — 12 — 4 — 30 — 21 — 
— Hoålmi 200 seeren. 22 — 16 — 12 — 4 — 30 — 21 — 
að Hólum ............ . 24 — 18 — 14 — 6 — 2 mai | 23 — 

  

  

Frá Hólum 0. 26 jan. | 20 febr, | 16 mars! 9 apríl| 4 maí | 24 maí 
— (Firði) 2... | 26 — 20 — 16 — 9 — 4 — 24 — 
— Stafafelli senere. 27 — 21 — 17 — 10 — 4 — 24 — 
— Starmýti 2... 27 — 21 — 17 — 10 — 5 — 25 — 
— Djúpavogi ..... 29 — 22 — 18 — 11 — 6 — 26 — 
— Höskuldsstöðum ..... 29 — 23 — 19 — 12 — T — 27 — 
— Litla-Sandfelii ......... 30 — 24 20 — 13 — 8 — 28 — 
— Egilsstöðum .. {31 — 25 — 21 — 14 — 9 — 29 — 
— Reyðarfirði FARA 31 — 25 — 21 14 — $ — 29 — 
á Eskifirði ............... 1 febr.| 26 — 22 — 15 — 10 — 30 —            



1922 rr
 

cs
 

Á
 

póstur 71 

Reykjavík 
    

  

  

        

  
  

        

í. ferð | 8. ferð 9. ferð | 10. ferð | il. ferð | 19. ferð | 18. ferð | 14. ferð | 15. ferð 

31 maí | 21 júní | 12 júlí 9 åg. | 80 ág. | 20 sept.| li okt. 9 nóv.) 5 des 
öl — 21 — 12 0 | 30 — 120 — | 11 — 10 — 6 — 

1 juni | 21 — |12— | 9— (380 — 120 — |li— |10— | 6— 
1 - 21 — 112 — | 9— |30— |20— |11— | 10 — 6 — 
1— |21— | 12 — | 9— (30 — (20— | 11 — 10 — 6 — 
1— | 21 — 12 — 9 — (30 — |20 — (11— 11 — 6 — 
2 — | 21 — 12 — 9— | 30 — 20 — 11 — 11 — 7 — 

3 juni | 22 juni | 13 juli | 10 åg. | 31 ág. | 21 sept.| 12 okt | 13 nóv.| 9 des 
3 — | 22 — | 13 — 10 — | 31 — | 21 — 12 — | 13 — 9 — 
3— | 22 — | 13 — 10 — | 31 — 21 — 13 — 13 — 9 — 
3— (22 — | 13 — 10 — 31 — |21 — 13 — 13 — 9 — 
3— (22— (13— (10— (81 — |21— | 14 — | 13 — 9 — 
4 — | 22 — | 13 — 11 — 1 sept.| 22 — 14 — 14 — | 10 — 
4 — | 23 — lå — | 11 — 1— | 22 — 14 — 14 — | 10 — 
5 — | 23 — | 14 — | 11 — 2 — |23 — |15 — 15 — | 11 — 
5 — |23 — | 14 — | 11 — 2 — |23 — 15 — | 15 — | 11 — 
5 — 23 — 14 — 11 — 2 — 23 — 15 — 15 — 11 — 
5 — | 24 — 14 — | 11 — 2 — 23 — | 1å3 — | 15 — | 11 — 
6 — 25 — | 15 — | 12 — 3— | 24 — 16 — 16 — | 13 — 

10 júníi 1 juli | 26 juli | 16 åg. 8 sept.| 26 sept.| 23 okt, | 20 nåv. | 15 des. 
11 — 2 27 — | 17 — 9— (27 — |24 — 121 — | 16 — 
12 — 3 — 28 — 18 — 10 — |28— | 25 — | 22 — 17 — 
12 — 3 — 28 — 18 — | 10 — 28 — | 25 — 22 — | 17 — 
13 — 5 — | 29 — | 19 — ll — |29 — | 26 — |; 24 — | 19 — 

15 juni" 6 juli | 31 juli | 20 ág. | 13 sept.| 30 sept.| 28 okt. | 26 nóv.| 21 des. 
15 — 6 — 31 — |20 — |13 — |30 — (28— (26 — | 21 — 
16 — 7 — 1 ág 21 — 14 — 1 okt. | 29 — 27 — 2% — 
16 — 7 — 1— 21— | 14 — 1— | 29 — |27— | 22 — 
17 — 8 — 2 — (22 — | 15 — 2 — |30 — |28 — | 23 — 
18 — | 8 -- 2 — | 22 — 15 — 3— |31— |29 — | 24 — 
18— | 9 — 3— |23— |16— | 4 — 1 nåév. | 30 — | 25 — 
19 — | 10 — 4 — | 24 — 17 — 5 — 2 — 1 des, | 26 — 
19 — | 10 — 4 — |24 — | 17 — 5 — 2 — 1 — |26 — 
20 — | 11 — 5 — 25 — 18 — 6 — 3 — 2 — 27 — 

|              
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71 Suðurlands. 

Á leið til 
            

  

        

  

Póststöðvar | 1. ferð 2. ferð | 3. ferð | 4. ferð | 5. ferð 

Frá Eskifirði ............... { ...... | 17 jan. | 11 febr, 8 m rs| 1 april | 26 april 
— Reydarfirdi |17 — | 11 — 8 — | 1— | 26 — 
— Egilsstöðum (19 — 13 — 10 | 3 — 28 — 
— Litla-Sandfelli | 19 — 13 — 10 — | 3 — 28 — 
— Hoåskuidsstod&um .…..…. I 20 14 — Il — f 4 — | 29 —— 
— Djúpavogi a 21 — 15 — 12 — | 5— 130 — 
— Starmýri 22 — 16 —- 13 — | 6 — { 1 maí 
— Stafafelli … FR 22 — | 16 — 13 — { 6 — 2 — 
— (Firði)... BN AA 22 — {16 - li — | 6 — 2 — 
að Hólum ......... … … | 24 — 18 — 14 — | 7 — 3 — 

nn rn nn er mr ene ii a emnnn ne |= = — ——— -|— ——. 

Frá Hólum þr | 20 febr.) 16 mars| 8 apríl| 4 maí 
— Hólmi | 20 — 16 — | 8— 4 
— Kálfafellsstað ......... . 21 — 17 — 929— | 5 — 
— Fagurhólsmýri ......... * ...... 2 — 18 110— ! 6 — 
að Prestsbakka... | ...... (24 — 120 — (11 — 8 — 

  

  

1. ferð | 2. ferð | 3. ferð | 4. ferð | 5. ferð | 6. ferð 

  

Frá Prestsbakka 7 jan, | 1 febr. | 26 febr, 21 mars| 16 april 9 mai 
— Kirkjubæjarkl.......... Ta | 1 — 26 — 21 — | 16 — 9 — 
— (Åsum) Guss me 7 — l— |26 — |21—- | 16 — 9 — 
— Flögu.................. 7 - i— |26— (21 — (16 — 9 — 
— Herjólfsstöðum ...... S— | 2 — 27 — 22 — 17 — 10 — 
— Vík ouverreree 9— | 3 — 28 — 23 — 18 — 11 — 
— Pjetursey ......... .... 9 — 3 — 28 — 23 — 18 — ll — 
— Skarðshlíð..... ......... 9 — 28 — 23 — | 18 — 11 — 
— Holti 1. ss 9 — 28 — 23 — 18 — 11 — 
— Seljalandi ............... 10 — | 4 — 1 mars| 24 — 19 — 2 — 
— Ossabæ ........0.. 2 10 — 4 — 1 — 24 — | 19 — 12 — 
ad GardSsauka 12 — | 6— | 2 — 25 — (21 — |13 — 

     

  

    | | Í | | | |   

Frá Garðsauka ....... 15 jan. 
— Ægissíðu ... ........... 15 — 
— Þjórgárbrú............... þ 15 — 
— Hraungerði ...... 16 — 
— Ölfusárbrú ............ 16 — 
— Kotströnd .......c.... … 16 — | 

í Reykjavík ............ | 17 — | 

mars! 23 apríl| 15 maí 
— | 23 — 15 — 
— | 23 — 15 — 
En DÅ 16 — 

— 24 — 16 — 
— 24 — 16 — 
— 26 — 17 —           KO
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sammes to 

6. ferð | 7. ferd | 8. ferð 9. ferð | 10. ferð | 11. ferð | 12. ferð | 13. ferð | 14. ferð | 15. ferð 
| | | 

17 maí 3 juni | 29 júní | 25 júlí | 15 ág. | 6 sept.| 23 sept.| 19 okt. | 17 nóv.| 13 des 
17 — — 0200 125 — (15— | 6— |23— |19— |17— | 13 — 
19 — —  l1jik (27 — |17— | 8— (23— |21— |19— | 15 — 
19 — — 1 — (27— 117— | 8— | 25 — 21 — 19 — 15 — 
20 — — 2 — | 28 — | 17 — 9— | 26 — 22 — 20 — 16 — 
20 — — 3— |28— (18 — 9— 127 — |23 — |22 — | 17 — 
21 — — 3 | 28 — | 18 — 10 — |27— | 24 — | 22 — | 17 — 
21 — — 4 — | 29 (19— (10— | 27 — 253 — |23 — | 18 — 
21 — — 4— (29 — |19— (10 |27— |25 — 123 — | 18 — 
23 — — 5— (29— |19— 11 — |28— | 2%— 24 — | 19 — 

24 maí | 15 júní | 30 sept.| 27 okt. | 25 nóv. | 21 des 
24 — 15 — | 30 — 27 — 23 — 21 — 
25 — 15 — 1 okt. | 28 — 26 — 22 — 
26 — 16 —- 2 — 29 — 27 — 23 — 
28 — 17 — 3— |31 — 129 — | 24 — 

7. ferd 3. ferd 9. ferð 10. ferð | 11. ferð | 19. ferð | 13. ferð | 14. ferð | 15. ferð 

30 maí | 19 júní 10 júlí | T ág. | 28 ág. | 17 sept.! 6 okt.| 6 nóv.| 2 des 
30 — (19 — (10 - T— 8 17 — 6— | 6 — | 
30 — 19 — 10 — 1 — 28 — | 17 — 6 — | 6 — 2 ff see 
30 — 19 - 10 — 7 — 28 — | 17 T— | 6 — 3 — Fo. 
31 — | 20 10 | 7 8 (IT — 7— | 7 — 3 — 
31 — |20 — |I1 — | 8— — | 18 - sS— | 8— 4 — | 
31 — (20— (11 | s- — (18— | 8— | 8— | 4— 
31 — | 20 li - 8 — 9 18 — 9 1 8 4 — | 

1 juni | 2 | 9 18 9— | 9 — 5 — 
1 2 29 18 9— | 9 — 5— | 
1 — 21 30 - I — | 9— | 9 —- B— | see 
2— (21 — 30 20 — | 11 — | 11 — T— | 

4 Júní | 22 jú öl ág 21 sept.| 12 okt | 13 nóv.| 9 des. 
4 — | 22 - 31 — (21 — | 12 — | 13 — 9— | 
4 — 29 — 31 21 — 12 — | 13 — 9 — | see . 
4 — | 22 — 31 21 12 — | 14 — 10 — 
5 29 31 MH — | 12 — (14 - 10 — | ..... 
5 — | 22 31 I — Ii? — 14 —- 10 — | 
6 — | 229 — — | 3] 91 — 112 — | 16 — | 12 — ve 
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71 Vesturlands. 

Á leið frá 
  
  

  

            
  

            

  

          

Póststöð var 1. ferð | 2 ferð | 3. ferð | 4. ferð | 5. ferð | 6. ferð 

Frá Reykjavík ............ 4 jan. | 31 jan. | 25 febr.| 22 mars| 14 apríl| 6 maí 
— Stað „0... | 10 — 6 febr.| 3 mars! 28 — 20 — 11 — 
— Bordeyri ............... 10 — 6 — 3— 128— 120 — (11 — 
— (Bæ) ssssseneesessesseres 10 — 6 — 3— |28— |20— |11— 
— Guðlaugsvík ............ 11 — 7 — 4 — (29 — |21— ; 11 — 
— Grof ssssssseenrerersernee 12 — 8 — 5 — |30 — 22 — j 12 — 
— Stóra-Fjarðarhorni ... | 12 — 8 — 5 — 30 — 22 — 12 — 
— (Kollafjarðarnesi) ...... 12 — 8 — 5 — | 30 — 122 — | 12 — 
— Kirkjubóli ............ 13 — 9 — 6 — (31 — 23 — 12 — 
— Hólmavík ......... 14 — | 10 — 1 — lapríl( 24 — | 13 — 
— (Stað) sssseesseserreerse 14 — 10 — T — 1— | 24 — 13 — 
— Arngerðareyri ......... 17 — 13 — 10 — 4 — 27 — 15 — 
— Vatnsfirði ............... lí — (13 — 10 — 4 — | 27 — 15 — 
— Ogri sssseseseerereeseesee 17 — 13 — 10 — 4 — 27 — 15 — 
— (Vigur) 0... a 17 — | 13 — 10 — 4 — 27 — | 15 — 
å Isafirdi .............. 17 — 13 —- 10 — 4 — | 27 — 15 — 

Á. lcið til 

Póststöðvar 1. ferð 2. ferð 3. ferð á. ferð | 5. ferð | 6. ferð 

Frá Ísafirði ........... a 3 jan. | 29 jan. | 23 febr. | 20 mars| 12 apríl| 5 maí 
— (Vigur) 000... 3 — 129 — (23— 1 20 — 12 — 5 — 
— Ögri ..ssssssssseereerreee 3 — 29 — 23 — 20 — 12 — 5 — 
— Vatnsfirði .............. 3 — 29 — 23 — 20 — 12 — 5 — 
— Arngerðareyri ........ 4 — 30 — 24 — 21 — 13 — 6 — 
— (Stad) sssseereesrerseser 4 — | 30 — | 24 — j 21 — 13 — 6 — 
— Hólmavík ........ bd — 1 febr.| 26 — 23 — 15 — T — 
— Kirkjubóli ............ 5 — 1 — (26 — | 23 — 15 — 7 — 
— (Kollafjarðarnesi) ..... 5 — 1 — 26 — 23 — 15 — T— 
— Stóra-Fjarðarhorni 6 — 2 — 27 — 24 — 16 — 8 — 
— Gröf ............ RA 6 — 2 — 27 — 24 — 16 — 8 — 
— Gudlaugsvik 6 — 2 — 27 — 24 — | 16 — 9 — 
— (Bæ) T— | 3— | ag- 253 — (17 — | 9 — 
— Bordeyri 000 8 — £ — | 1 mars) 26 — 18 — 9 — 
— Stað ll esrses 10 — 6 — | 3 — 78 — | 20 — | 11 — 

í Reykjavík ...... ..... [ 14 — 9— | 6 — 31 — 23 — 14 -—  
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póstur 71 

Reykjavik 

        

1. ferð | 8. ferð 9. ferð | 10. ferð | 11. ferð | 12. ferð | 18. ferð | 14. ferð | 15. ferð 
  

         

| | 
30 mai | 20 júní | 18 júlí 8 ág. | 29 ág. | 15 sept.| 10 okt. | 4 nó. | 1 des 

4 juni | 25 — | 23 — 13 — | 3sept: 20 — 16 — (102 1 — 
4— (25 — |(23— |13— | 3— þ20— (16— (10— | 7 — 
4 — | 25 — | 23 — | 13 — 38 — | 20 — 116 — (10— | 7 — 
4 — |25— 123 — | 13 — 3— 120— J16— |10— | 7 — 
5— (96 — 124 — | 14 — 4 |21 — | 17 — |12— |; 8 — 
5— (26 — |24— |14 — | 4— (21 — (17 — |(J2— | 8— 
5— |26— | 24 — | 14 — 4— (21 — (17— |12— | 8 — 
5— |26— |24 — {14 - 4— (21 — |18— |13— | 9— 
6— (27 — (23 — |15— | 5— (22— |19— |14— |10— 
6— 127— |253— 115— | 5— (22— (19 — |14— | 10 — 
8 — 29 — 27 — 17 — | 7 — 24 — 21 — 17 — {12 — 
8— (29 — (| | 17 — | 12 — 
8— 129 027 — (17 — | 7 I — 
8 — 29 — Z71 — 17 — | 7 — DÅ 21 — 17 — 19 

8 — | 29 ir 94 | 2] 17 — | 132 — 

Reykjavikur 

    

7. ferð S. ferð | 9. ferð | 10. ferd | 11. ferd | 12, ferd | 13. 15. ferð | 
  

  

29 maí 
29 — S

S
 

     

  

  

29 — | 7 at — 3 — 2 — | 29 | 
29 — | mM T — 3 8 — 2 99 | eee 
30 — | 18 8 — 9 — 9 — 3 80 me 
30 — 190 | 18 - — {99 - ) 3 | 30 — 
3L — 21 — 19 — 9 —— 30 i 5 — 2 des. | eee 

31 - 1 — 19 — 9 — 0 — ð — ll — D — 2 | 
31 — |21— | 19 — 9 — | 30 11 5 — 2 | 
ljúní 22 — 120 — (10 — | 31 — 12 — 6 — 3 — 
1— |22— þ290— (10— |31 — 12 | 6 — 3 | 
2— (93 — 91 11 | 1s 13 6 — 3 
92— 193 — (91 ii 1 13 — T Am | 
2— | 23 — |21 (1 | 1 — l4 — | 8 — 5 — venner 
4 — | 193 —— |þ13— | 3- le 10 | 
T — 6— |15— | 5— 18 13 [10 — | se       

    

S, Brie Mm,
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72 Aætlun aukapóstanna 1923. 

1. Milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar 6. Borgarfjarðarpóstarnir eru níu: 
gengur póstur hvern mánudag, miðvikudag og a. Fyrsti fer frá Akranesi, eftir komu Faxa- 

í aðalpóstferð, um (Os Y 

  

laugardag, med bil begar fært er. Frå Hafn- 

    arfirði kl. 1 síðdegis, en fi taberg), (Grund), 

vítárbakka, (Staf holts- 

    

  

2. Milli Reyl ir #5 | ' unaðornesi Í veg fyr- 

gengur póstvagn í hy dal ut teið tl baka til 

  

og fram í október. 

  

     b. Annar fei komu fyrsta auka- 

frá und, (Reyki) að 
3. Mill Reykjavík Re 

Tv (Fit ( ur að Hesti. 

  

verður póstur sendur með ag . 
er frá Borgarnesi, ettir komnu aðal- 

        

    

pósta frá Reykjavík, um  Manaðarnes, 

(Steina Vordtungu, Deildartun Reyk- 

lt, (Stéraås) 28 Gilsbakka og snyr badan 

a. di i nm orðuna oo Munadarnes að 

1 " Taf / ; 

flavíkur, og snýr sönn d. Fjórði fer frá Munaðarnesi, eftir komu að. 

       
    

    

      

    

       
    

      

  

    

  

       
   

leið til sts frá Stað ítárbakka, og 

b. Annar fer frá Gerðum til Keflavíkur fy snýr i baka 

komn fyrsta i ! og sný 6 í Vogi 
„aka , ak: 1 sts | s 

Cc. ti i ' í 

1098 sömu 

d. Á ík til / í , 

1 6 ] c 

I v e. 7 í KO ov & 

aukanåsts rað. til 2daerd 4 söm ix 

leið til baka. FR Aj fon Frá 77 LT: 

Tá sr vr 2 2 lt Ah apmlalra or Á , 7 
Fra by u nl ve ju 2 ikrane um 

ur sé frá R ti víl ö bíl / 9 ór aftur sönn 
um Í hverri viku, og jafnoft verður póstur send 

ur frá Gerðum hl fla | i ) r frá 7 7 ga, komnu 

mm (Stóra Kropp), Brús 

5. Kiósar holt, og í opp), að 
a < A , } aða ankanósta á a. Fyrsti fer g nds aukapósts, í 

  

póstanna til    að Reynivöllum 

  



fer 

kor 

Brúarfoss, G 

til 

      

  

(Stangarholt), (Valbjarnarvelli) a 

tl Borgarness. 

  

Jum) og þaðan beint 

Annar fer 

  

ninn þangað í    

      

pósturinn er 

  

      nesi, 

Sands     

    

    

  

| aX av { 

1 ; 1 
? € Kal sta V1O 

al i f ) 1 t n 

1 
Annar fe S „ € komu 

ka Sat fpá a Fan 71 Y dn. aukaåapostsins Ira Stað, og Ter um Grundar 

fjörð, Br la, ts AÖ sið 

Úr A an snyvi [dl n Olaj 0% 

Staðastað 46 | lg ”tadastad (Sk ti So ki kaisholms. 

  

jarð ár 

  

Aukapóstur þessi kemur við 

horni ) 

   aukapósts að 

snýr hann aftur sömu leið að Á rnarstapa. 

Ji komnu    

  

Fjórði fer frá Grundarf fyrir 

Stykkishólmspósts frá Borgarnesi til Stykk- 
SX ishólms; síðan snýr hann sömu leið til baka 

aftur og kemur við á (Fjarðarhorni), þeg- 

ar hann fer um Grjótháls, og (Berse 

  

hrauni) í báðum leiðum. 

Fimti fer frá Ólafsvík, eftir komu fyrsta 

aukapósts, að Brímísvöllum og sömu leið 

til baka. 

  

   
    

    

f. Sjötti fer frá Sandi, eftir komu fyrsta 

aukapósts að (Saæhóli) og sömu leið til 

baka. 

fer i0aey), (Bjarn- 

€ til eyjar í komu aukapóstsins 

frá og snýr aftur sömu leið til 

staðnæmist fyrir utan lending- 

una i nareyjum) og bíður 

  

til þess að gefa 

  

því að sækja póst sinn út 

  

mir eru fimm! 
Breiðaból- 

(Bugðustaði), Sauða- 

  

ishólmi um 

  

tímanlega, að hann     iðalpóstar leggja af 

snýr     hann rra 

    kisholms, og kemur 

og Bordeyri 1 bådum 

ÚT 
» Ka rð, Hnúk, 

(Knararhöfn ) 

  

1ann nái að 

  

póstur leggur 

Stað, s að nýr síðan 

Stórholti eftir 

Stað 

komu 

  

að Búðardal áðut    

  

| fara þaðan, og snýr sömu 

leið til baka aftur. 
7 fer frá Borgarnesi eftir komu Faxa- 

flóabátsins þangað í aðalpóstferð, fer um 

Sauðafell að 

Búðardal. Eftir komu annars aukapósts snýr 

Munaðarnes, Dalsmynni, 

    hann sömu leið til baka. 

Stórholts, bæði 

fyrsta Barðastrandarsýslupósts 

e. Fimti fer 

eftir 

að Kleifum í baka leið og fyrir komu annars 

mili Kleifa og 

komu 

að Barðarstrandarsýslupósts Kleifum í 

norðurleið. 

1922 
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12. Barðastrandarsýslupóstarnir 

eru þrettán: 
Fyrsti fer frá Króksfjarðarnesi um Kleifa 

að Gröf lyrir komu aðalpósts frá    

      

Eftir komu 

leið að K ern 

Annar fer frá Krélsf, jarðarne ið 

að Gröf fyrir komu aðalpósts frá 

Eftir komu hans þangað snýr hann sömu 

leið að Króksfjarðarnesi. 

Þriðji fer frá Króksfjarðarnesi eftir komu 

annars aukapósts þangað frá Gröf um Bæ, 

    

Kinnarstaði, Brekku, Vattarnes Brjáns- 2 2 

læk, Haga, (Breki (Hladseyri), 

Patreksfjörð og S 

   lftir komu þrettánda frá Rafns- 

eyri snýr hann aftur sömu leið að Króks- 

fjarðarnesi. 

Fjórði fer frá Selárdal fyrir komu auka- 

pósta frá Króksfjarðarnesi og Rafnseyri 

um (Fífustaði) og Bakka að Bíldudal, 

snýr eftir komu þeirra aftur að 

Fimti fer frá 

þriðja aukapósts 

Selárdal. 

Patre eftir komu 

  

nesi, um Sauðlani     

fimta at 

látnum) og 

  

Áttundi fer frá Vattarn 

aukapósts þangað, um 

  

arnesmúla) og þaðan sömu leið til baka 

Níundi fer frá Flatey, þegar því verður við 

til (Hvallátra ) 

arpóstsins frá Stykkishólmi og snýr sömu 

leið til baka. 

fer frá 

komi 

  

eftir komu Flateyj-    

T fundi K ónnarsti eftir komu 
           

   

   

    

    frá Brjánslæk, eftir komu þriðja    

s þangað frá Króksfjarðarnesi, í 

og 13.—15. póstferð, um Haga yf- 

Duf, til Bíldudals 

  

ssheið1 um (Dufanst 

    

     Arngerðareyri, 

eftir komu aðalpósts frá Ísafirði, fer um 

(Gufudal), (Eyri), (Klett) og snýr sömu 

leið til baka aftur. 

Þrettándi fer frá Rafnseyri til Bíldudals, 

Þegar eftir komu aukapósts frá Ísafirði, og 

til Rafnseyrar aftur áður 

Ísafirði snýr aftur það- 

sje kominn en 

aukapósturinn frá 

an. 

arnir eru sautján: 
ateyri, eftir komu annars 

aukapósts þangað frá Ísafirði, að Hesti og 

snýr þaðan aftur sömu leið til baka. 

Annar fer frá Ísafirði, þegar eftir komu 

um Flateyri, (Veðr- 

darfirði, (Gemlufall). 

sömu leið 

Hopes sms bangad, 

Unun    

  

l 

    

   
   

og fer 

  

eftir komu þrettánda CUT, 

    
   

ts frå Bildudal. 

  

ti
 Fa B 

og snýr þaðan aftur eftir eykt tardvöl | sömu 

leið til Ísafjarðar. 

Sjötti fer frá Ísafirði eftir komu aðalpósts- 

ims þangað, um Hnífsdal út í Bolungarvík, 

og snýr „Þaðan aftur eftir eyktardvöl sömu 

  

leið til Ísafjarðar. 

Sjöundi fer frá á Ísafirði, eftir komu aðal 

um (Arnardal), Tröð í 

í Seyðisfirði, að (Kleifum), 

  

aftur til Ísaf) 

 



mn. 

p. 

  

169 

'tad i Grunnavik ad Hes ; og sömu leið 

  

aftur til Ísafjarðar. 

Níundi fer frá Hesteyri, daginn eftir komu 

aukapóstsins þangað frá 

  

    
aðHöfn á 

hálft d: 

(Steinólfsst #01) 

þar við 

- og fer síðan um (Hlöðuvík) til 

Hesteyrar aftur. 

og 13.—15. póst 

rnströndum, stendur 

  

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. 

Ellefti fer 

pósts frá Bíldudal, að 

frá Rafnseyri, eftir komu auka- 

nrum) og 

   snyr aftur somu 

Tólft 

áttunda 

i fer frå Stad i navík, eftir komu 
, 

aukapósts þangað, um Dynjanda, 

að (Furufirði) og snýr aftur sömu leið að 

  

Stað í veg fyrir póstinn frá Hesteyri. 

Prettándi fer frá Holti, 

aukapósts að Porfinnsstöðum 

i 

eftir komu annars 

til og snyr 

baka aftur að 

     

    

um Hni) 

aðalpó 

    

eftir komu átt- 

    
vík að (Sæbóli) og sömu leið til baka. 

14. Strandasýslupóstarnir eru tveir: 
Fyrsti fer frá Ófeigsfirði um (Eyri) við 

Ingólfsfjörð, Norðurfjörð, Árnes, Reykjar- 

fjörð, (Eyjar), (Svanshól), Sandnes að 

Hólmavík og sje kominn þangað áður en 

til Staðar. Eftir komu aðal- 

pósts frá Stað snýr sömu leið til 

aðalpóstur fer 

hann baka. 

Annar fer frá San dnesi eftir komu fyrsta 

aukapósts frá um (Hellu), 

(Kleifar) að (Ee ) og sömu leið til 

  

1 

Ð. 

=
 

5. Húnavatnssýslupóstarnir er ellefu: 

Fyrsti fer frá Staðarbakka, þegar eftir 

komu aðalpóstsins þangað frá Stað, um 

Ytri- Reyki), (Stórað) að Hvammstanga. 

'ð norðan skal sami 

  

Ívammstanga um (Ytri 

að Staðarbakka. Reyki), ( (S tóraós ) 

eftir 

um 

Annar fer frá Lækjamóti, þegar 

komu aðalpóstsins þangað frá Stað, 

(Breiðabólsstað), (Vesturhópshóla), (Ósa) 

og (Hindisvík) að Flatnefsstöðum. Fyrir 

komu aðalpósts að norðan skal sami póstur 

fara sömu leið 

Þriðji fer 

að Lækjamóti. 

  

,„ eftir komu að- 

ið Ási í Vatns- ð að sunnan, 2 

    

aðal- 

Auð- 

aðal- 

fara 

Blönduósi, eftir komu 

sunnan, um (Reyki) og 

öðum. Fyrir komu 

  

   

    

     

Guðlaugss 

póstsins að norðan skal sami póstur 

frá Auðkúlu til Blönduóss. 

komu 

(Hof), 
; ad Blondudsi 

  

     

'shamarsvikur. 

, begar eftir komu 

að 

baka 

  

norðurleið, 

aftur til 

- fær. 

ju að Stað, svo 

aðalpóstum og 

    

  

að Núpsda 

fer frá Holtastöðum um (Kirkju- 

að skarð) (Refsstöðum) eftir komu aðal- 

póstsins á norðurleið, og snýr aftur beina 

leið að Holtastöðum. 

Níundi fer frá Bergsstöðum til Æsustaða 

fyrir komu aðalpósts á suðurleið. 

Tíundi 

staði til 

fer frá Höskulds- 

Blönduóss fyrir komu aðalpósts á 

Skagaströnd um 

suðurleið. 

Ellefti fer frá Ási í Vatnsdal að Sveins- 

stöðum fy frá    
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16. Skagafjarðarsýslupóstarnir eru átta: 
a. Fyrsti fer frá Víðimýri, eftir komu norðan- 

póstsins þangað frá Stað, um Mælifell að 

Goðdölum og sömu leið aftni 

b. Annar fer 

komu sjöunda aukapósts þang 

Lón, Kolkuós, (Ö 

(H 

aftur sömu leið e 

15. og 13.—15. 
dvöl í 6.— 12. fe 

„ Þriðji fer frá Sauðári 

unda aukapósts frá 

    

  

   

frá Sauðárkróki, 

    

nesvik og 

tir 24 stunda dvöl þar í 
  

    

GQ
 

    

mót), Sæfar land í Le 

(Hrauni ) Og snyr 

I. Fjórði fer frá Lóni, el 

pósts þangað frá 

æ 

  

að Hólum, og snýr þaðan aftur að Lóni. 

  

. Fimti fer frá Sauðárkróki, svo 1 o 

að hann sje kominn að Víðimú 

  

komu norðanpóstur fer suður nm. Eftir 

  

hans frá Akureyri snýr hann aftur sönn 

leið til Sauðárkróks og kemur við á 

  

   
     

      

stað og (Halldórsstí bá leið 

f. Sjötti fer frá fin 

komu aðalpósts 

staði og að L nn lei 

til baka til iba 

g. Sjöundi fer frá Sauðárkróki 1 

og (Halldórsstaði) til Víðimýras en 

aðalpósturinn frá Stað í lorður um og 

snýr sömu leið til baka aftur 

h. Áttundi fer frá Sauðárkróki í Í 15. 

—15. ferð, eftir komu fimta auk frá 

  

Víðimýri, um Lón, Hóla og H 

aftur um Kolkuós og Lón til 

ÍSÖS 00 SNVI   

Sauðárkróks. 

17. Eyjafjarðarsýslupóstarnir eru fjórir: 
a. Fyrsti fer frá Akwreyri, eftir komu norðan- 

póstsins þangað frá Stað, um Svalbarðs- 

eyri, Hjalteyri, (Ársk Dalvik, 

Ólafsfjörð, til Siglufjari aftur 

þaðan til Akureyrar um Ólafsfjörð, Dalí, 

sand), 

  

  
snýr Jar og 

Hrísey, Grenivík, Hjalteyri og Svalbarðs- 

eyri. 

b. Annar fer frá Akureyri, eftir komu aðal- 

pósts þangað frá Stað, um (Kropp), Grund 

{0 

  

og Saurbæ að (Jórunnarstöðum), og fer 

um (Munke rå) og Pverå aftur til Akur. 

  

eyrar. 

eftir komu fyrsta 

          

um (Velli), 

  

(Mela) og snýr 

hík. 

ir komu aðal- 

  

Fjórði fer tr Åkure 

posts frá Stað að S ínsgerði. Þaðan um 

  

(Púfnavelli ), { Myrká) og (Bægisá ) til Ak- 

ureyrar aftur. 

irnir eru tíu! 
eftir komu Seyð- 

  

  

  Akureyri, fram 

    

its, ad Lundarbrekku 

út dalinn aftur að vestan að 

  

í rrenjaða rstað, eftir komu 

Akureyri, um (Halldórs- 

(Ljótsstaði) að Skútu- 

að Grenjaðarsiað. 

   
      

    

   

    

    

  

     
    

H fer í Hi um (Laramýri), að 

Ga r k U Jalpåsts bang- 

ust Eft frá Akur- 

um  (Gar0), (Laxzamyri), 

4) Víkinga- 
2 í ur sömu leið að Grenjað- 

og skal h 1 ná aðalpóstinum á leið 

til og fer því næst aftur til 

H vá kan 

Hjórði fe frå I 

reyð H ] 

barð og Skinnastað tl ingavalns og 

r þar Gr taðapósti. Pósturinn 

snýr aftur sömu leið til Vopnafjarðar. 

Fimti fer frá Raufarhöfn um (Grjótnes), 

Víl:- 

verði 

Kópasker, (Presthóla), Skóga að 

ingavatni, svo tímanlega að hann 

þangað kominn fyrir komu aukapóstanna 

frá Grenjaðarstað oe Vopnafirði, og snýr 

aftur tl Raufarhafnar, þegar eftir komu 

wngetinna aukavósta að Víkingavatni. 

Sjötti fer frá Hálsi eftir komu aðalpósts 

frá Akureyri, um Garð að Brettingsstöðum, 

og snýr þaðan aftur sömu leið að Hálsi.
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g. Sjöundi fer frá Ljósavatni, eftir komu aðal- 

h. 

k. 

b. 

d. 

póstsins þangað frá Akureyri, að Þórodd- 

stað í Kinn og snýr þaðan aftur sömu leið 

til baka. 

Áttundi fer frá Hálsi, eftir komu aðalpósts- 

ins þangað frá Akureyri, að (Illugastöðum ) 

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 baka. Í 7—11. ferð fer 

pósturinn alla leið að Skálum. 

Tíundi fer frá Brettingsstöðum, eftir komu 

sjötta ankapósts frá Hálsi, út í Flatey og 

til baka aftur. 

19, Múlasýslupóstarnir eru átta. 
Fyrsti fer milli Seyðisfjarðar og Vopna- 

fjarðar. Hann fer frá Seyðisfirði svo tím- 

anlega, að hann nái Eskifjarðarpósti á 

Egilsstöðum á austurleið. Þaðan fer hann 

um Æiða, Hjaltastað, Kirkjubæ í Hróars- 

tungu, Steðbrjót, (Torfastaði), og (Vind- 

fell) á Vopnafjörð og snýr aftur þaðan 

eftir sólarhringsdvöl sömu leið á Seyðis- 

fjörð. 
Annar fer frá Seyðisfirði eftir komu aðal- 

póstsins þangað frá Akureyri, um Stakka. 

hlíð, (Nes) og (Dalland) til Borgarfjarðar 

og sömu leið aftur til Seyðisfjarðar. 

Priðji fer frá Hjaltastað, eftir komu Vopna- 

fjarðarpósts bangad frá Seyðisfirði, um 

(Kóreksstaði) (Njarðrík) til Borgar- 

fjarðar og snýr aftur sömu leið. 

Fjórði fer frá 

komu aðalpóstanna á austurleið, ui 

(Hallormstað ) Valp; 

þaðan aftur vestan Lagarfljóts um (Ás) í 

Fellum, að Egilsstöðum. 

    og 

Egilsstöðum, þegar eftir 

n (Valla- 

sstað 

    

nes), að og 

Fimti fer frá Skjöldólfsstöðum, þegar eftir 

komu aðalpóstsins þangað frá Akureyri, 

að Fíríksstöðum á Jökuldal oo heldur sömu 

leið aftur að Skjöldólfsstöðum. 

Sjötti fer frá Djúpavogi, þegar eftir komnu 

aðalpóstsins þangað frá Hólm, í 1—-4. og 

13.—15. ferð, um (Berunes), Breiðdalsvík, 

Stöðvarfjörð, Fáskrúðsfjörð, (Hafranes), 

72 
A 

e. 

Fh
 

a. 

hb. 

Reyðarfjörð og (Hólma) að Eskifirði, 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 skipaferð. 

Sjöundi fer frá Eskifirði, þegar eftir komu 

sjötta aukapósts þangað frá Djúpavogi, í 

1.—4. 1316. ferð, um Norðfjörð, 

Mjóafjörð og (Fjörð) til Seyðisfjarðar og 

snýr þaðan aftnr sömu leið á ÆEskifjörð. 

Áttundi fer frá Eskifirði til Karlskála, 
eftir komu aðalpósts í hverri ferð og sömu 

leið til baka. 

og 

20. Skaftafellssyslupåstarnir eru sex: 
Fyrsti fer frá (Ásum), þegar eftir komu 

aðalpóstsins þangað frá 

(Botn) að Rofabæ. 

Ánnar fer frá Kirkjubæjarklaustri, eftir 

Garðsauka, um 

komu aðalpóstsins þangað frá Garðsauka, 

að (Holti). 
Þriðji fer frá Rofabæ að Herjólfsstöðum, 

fyrir komu aðalpósts þangað á vesturleið, 

þegar Kúðafljót er fært. 

Fjórði fer frá Kirkjubæjarklaustri, eftir 

komnu aðalpósts frá Garðsauka, um( Þykkva- 

bæ) og (Seylbúðir) að ( Efri-Steinmýri). 

Fimti fer frá Flð9a, um (Hemru) að Borg- 

arfelli, eftir komu aðalpósts frá Garðsauka. 

Sjötti fer frá Fossi að (Hruna) eftir komu 

aðalpósts í þeim ferðum, þegar hanr fer "gi 

anstur Brunasand. 

  

21, Rensárvallasýslupóstarnir eru sjö: 
Fyrsti fer frá Þjórs 

aðalpóstsins 

árbrú, þegar eftir komu 

Reykjavík, um 

(Holtsmúla) að Pells- 

múla á Landi og snýr þaðan aftur að Þjórs- 

árbrá. 

  

Þangað frá   

Marteinstungu og 

Annar fer sömuleiðis frá Þjórsárbrá, jafn- 

snemma hinum fyrnefnða, um (Ás), (Háf) 

í Háfshverfi að Nújahæ í Þykkvabæ og snýr 

aftur beina leið að Þjórsárhrú. 

Þriðji fer frá Garðsauka, þegar eftir komu 

aðalpóstsins þangað frá Reykjavík, um 

(Breiðabólstað) að Hlíðarenda í Fljóts- 

hlíð og þaðan aftur sömu leið að Garðsauka. 

1922 

12



1922 

12 d. 

d. 

22. Árnessýslupóstarnir eru 
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Fjórði fer frá 

í Landeyjum eftir komu aðalpóstsins á aust- 

Garðsauka að Kálfsstöðum 

og snýr þegar aftur að Garðsauka. 

Fimti fer frá Ægisíðu um(Odda),(Kirkju- 

bæ), (Reyðarvatn) að (Keldum) daginn 

eftir komu aðalpósts og fer aftur um( Stóra- 

urleið, 

hof) að Ægisíðu. 

Sjötti fer frá 

pósts frá Garðsauka, 

eftir komu aðal- 

að (Hallgeirsey) um 

(Kanastaði), (Skíðabakka) (Miðey). 

Sjöundi fer frá Marteinstungu að (Haga), 

Ossabæ, 

eftir komu fyrsta aukapósts þangað, og snýr 

sömu leið til baka. 

ellefu: 
Fyrsti fer frá Ölfusárbrú, r eftir komu 

Þangað frá 

fer? 'ð, 

hags þer 

  

sins 

  

aðalpós Reykjavík, Í 1 

um (Alvið       p 

Villingavatn ad j JF" 

ár 

   

  

staði) og 

þaðan aftur að Öl fust 

  

ferð fer póstur þessi að eins að Villinga- 

vatni. 

Annar fer frá Hi 'aungerði, fyrst eftir 

komnu aðalpós i „Re sk javík, um Öl- 

  

   

  

   usárbrú oe 

borg), 

þaðan 

Þriðji 

fyrst eftir 

  

vík, um (Ólafsn 

að Stóra- Núpi 

gerði. 

Fjórði fer    

Átvinnu= og samgöngumálará 

h. 

um Bírtíngaholt að 

leið til baka 

sem fyrst eftir 

gerðispóstsins þangað, 

Hruna og heldur sömu aftur. 

Fimti fer frá 

komu aðalpóstsins frá Reykjavík, um (Hró- 

arsholt) að Brandhúsum 

aftur (Arabæ) 

Hraungerði. 

Hraungerði, 

og snýr þaðan 

um og (Villingaholt) að 

Sjötti fer frá Mosfelli, eftir komu annars 

aukapósts, að Laugardalshólum og snýr aft- 

ur sömu leið. 

fer frá 

aukapósts 

Sjövndi Torfastöðum, eftir komu 

Þangað, að (Króki) og 

að Torfastöðum. 

anna BR 

snýr þaðan aftur 

Áttundi fer frá 

13.—-15. „óstferð, svo tím 

  

Eyrarbal í 1—-7. og 

anlega, að hann 

sie kominn að Ölfusárbrú áður en aðalpóst- 

austur. Frá Ölfusár- 

og (Kald- 

ur leggur á stað að an 

l im aftur um(Sandvéi 

til Eyrarbakka. 

'ú r han      

  

aðarne Þaðan fer hann 

  

um ÁÓStóra-Hraun) til 

fer frá 

Stokkseyrar. 

Níundi Eyrarbakka um Stokkseyri 
  

il Olfusårbri tar 1 1.—7. og 18.— 156. póstferð 

  

að hann nái þar aðalpósti á 

bakaleið; eftir komu hans snýr hann aftur 

oo Stokksem 

  

>fi 

  

tir komu aðal-    kjavik bæ) (Hjalla), 

  

     

kkaríkur og 

  tir komn 
aukapó erði, að 

   ergi) og snýr svo til baka, en kem- 

annar 

  

leiðinni 

áðherrann. 

Klemens Jónsson. 

S. Briem.



1
 Stjórnartíðindi 1922, B. 6. 17: 

Brjef dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins 

í Dalasýslu um flutning Þingstaðar. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í brjefi, dags. 10. f. m., og 

beiðni hreppsnefndarinnar í Miðdalahreppi, veitir ráðuneytið hjermeð sam- 

þykki til þess að þingstaður nefnds hrepps verði fluttur frá Stóraskógi á Nes- 

oðda í Fremra-Hundaðalslandi við Sauðafellsland, enda annist hreppsnefndin 

að til verði á hinum nýja þingstað hæfilegt hús til þinghaldanna. 

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

birtingar. 

Brjef dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups, um að 
Miklagarðskirkja í Eyjafjarðarprófastsdæmi leggist niður. 

Eftir ósk hlutaðeigandi sóknarnefnda og ályktun hjeraðsfundar í Eyja- 

fjarðarprófastsdæmi, veitir ráðuneytið hjermeð samkvæmt tillögum yðar, háæru- 

verðugi herra, í brjefi dags. 31. f. m., leyfi til að Miklagarðskirkja í Eyjafjarðar- 

prófastdæmi leggist niður þannig að kirkjuhúsið með sjóði kirkjunnar, orna- 

mentis hennar og instrumentis svo og með „portio““ kirkjunnar eins og hún var 

í ársbyrjun 1921, verði eign Saurbæjarkirkju, að Miklagarðssókn sameinist Saur- 

bæjarsókn og allar tekjur Miklagarðskirkju gangi framvegis til Saurbæjarkirkju. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari 

birtingar. 

„ dag desembermánaðar 1922 Ísafoldarprentsmiðja h. Í. D 
NØ
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75 Reglur 
10. okt 

fyrir 

nemendur hins almenna mentaskóla í Reykjavík. 

Í skólum ríður mjög á því, að höfð sje reglusemi í hvívetna, svo að ekki 
raskist nje truflist starfsemi skólans. Eru hjer á eftir taldar nokkrar þær reglur, 
sem nauðsynlegt þykir, að nemendur kynni sjer og hagi sjer eftir. 

1. gr. 

Skólahúsið er opnað á hverjum morgni kl. 8, en kenslustundir byrja kl. 
8,20 og c 

Kenslustundir standa vanalega til kl. 2,40 síðd. Gefa skal nemendum tómstund 

þá allir nemendur að vera komnir í sæti sín, hver í sínum bekk.     

  

44 fyrstu tíu mínúturnar framan af 2., 3. og 4. kenslustund og síðustu tíu mínút- 
urhar aftan af 5. kenslustund.   skuli þeir þá allir ganga úr bekkjunum og F Í 5 5 & 

   nota mínútur þessar sjer til hressingar úti undir berum himni, þegar veður er 
fært til þess. 

Þegar hringt er til inngöngu, eiga nemendur tafarlaust að ganga stillilega 

hver inn í sinn bekk og setjast í sæti sín. Má enginn nemandi ganga út úr bekk 

      sínum Í kenslustund án leyfis, heldur r ja kyr í sæti sínu, þangað til 
stundin er úti, og hvorki hafa samræður nje gjöra neins konar óreglu. Ef svo 
ber við að kennari getur ei uð í kenslustund, skulu nemendur í þeim bekk 

  

     hvorki hafa umgang nje hávaða. oe skal umsjónarmaðu 

á, að eigi sje út af breytt. 

Frá kl. 121 verður hlje á kenslunni, og skulu nemendur nota þann 
tíma til miðdegisverðar. 

gr. 
Allir nemendur eru skyldir að eiga eða hafa til afnota allar þær bækur, 

sem hafðar eru við í þei 

ber þeim að hafa til taks í hverri kenslustund. 

   bekk, er 

  

sitja í Bækur sínar og rtitföne 

a 3. er >. er. 

Nemendur skulu fara vel með alt, sem skólinn á, en gjöri einhver sig 
sekan í skemdum á því, þá skal hann bæta fullum skaðabótum. Ef slíkar skemdir 

ag enginn vid peim, skulu nemendur bess   hafa orðið í einhverjum hekk og gangist 

bekkjar bæta skaðann í fjelagi.



Nemendur eiga að ganga þrifalega um hús skólans, sjerstaklega skulu 

  

þeir varast að hrækja annarsstaðar en í „ Þeir mega hvorki fara með 

eld nje eldfim efni, nje heldur reykja eða ja tóbak í skólahúsunum eða á 

  

lóð skólans, og yfirleitt ekki aðhafast neitt það, sem spilt getur hollustuháttum 

skólans eða andrúmslofti. 

5. gr. 

Ef nemandi hefir næman sjúkdóm, segir læknir skólans fyrir, hvernig 

með skuli fara. 

Ef einhver nemandi er sjúkur að morgni, svo að hann getur ekki komið 

í kenslustundir, skulu foreldrar hans eða hústáðandi senda riti 

  

tilkynn- 

  

ingu til þess kennara, sem etir með fjarvistum nemenda. Nemandi, 

sem verður sjúkur í kensl 

  

eða milli kenslustunda, skal biðja rektor eða 

im þykir ástæða til, j 

  

kennara um heimgönguleyf     þeir fyri nem 

  

anda að sýna sig lækni orð hjá honum.    
Nú s sækir nemandi ekki kenslustundir og ber fyrir sig sjúkleik, og getur 

þá rektor kra 

  

ist þess, að læknir skólans skoði nemanda. Sker þá læknir úr, 

hvort sjúkleikann megi telja hugga ástæðu fyrir nemanda til að koma ekki 
1- í skólann. Ef nemandi vanrækir kenslustundir, án þess að sjúkleik eða öðrum 

  

  

gildum forföllum sje um að kenna, þá varðar það áminningu rektors á kennara 

fundi. En ef brotið er ítrekað, verður nemanda vísað burt úr skóla. 

6. gr. 

Hver nemandi skal hafa einhvern þann mann að fjárhaldsmanni, sem 

rektor tekur gildan. Fjárhaldsmaðurinn er meðráðamaður og ráðunautur nem- 

anda í öllum greinum, tekur við því styrktarfje, sem nemandi kann að fá og 
    ábyrgist greiðslu þeirra gjalda, sem lögð eru eða kunna að verða á nemanda, 

svo og bætur fyrir skemdir, sem nemandi kann að gera sig sekan í. 

7. gr. 

Sjerhver nemandi skal hafa einkunnabók. Rita kennararnir í hana ein- 

kunnir hans þrisvar á ári: fyrir jólaleyfið, í marsmánuði og maímánuði og 

auk þess prófeinkunnir. Skal nemandi sýna einkunnabókina fjárhaldsmanni 

sínum í hvert skifti, sem ritað er í hana, en til sannindamerkis um það, að fjár- 

haldsmaður hafi sjeð bókina, skal hann í hvert skifti skrifa nafn sitt í hana. 

Athugasemdir um hegðun nemanda og fjarvistir verða og ritaðar í einkunna- 

bók hans. 

8. gr. 

ri sko la eða utan ; skóla veitir eða þiggur 

  

ófi,    

1922 

75 
10. okt.
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(ap
i) 

75 þá er hann rækur frá prófinu og má ekki ganga undir sama próf fyr en að ári 
10. okt. liðnu. Þó má, ef rektor og kennarar mæla með því, beita vægari refsingu, ef 

yfirsjónin er framin í öðru prófi en árs- eða burtfararprófi, en engan náms- 
styrk getur nemandinn fengið það skólaár. 

9. gr. 

Rektor setur umsjónarmenn úr flokki nemenda sjálfra, svo marga sem 
honum þykir þörf á. Skulu þeir styrkja rektor og kennarana af fremsta megni 
til þess að viðhalda góðri reglu. 

10. gr. 

Nemendur skulu í öllu sýna kennurum sínum kurteysi os hl ýóni. w w > 

11. gr. 

Nemendur skulu forðast að neyta áfengra drykkja, og er það bein burt- 
rekstrarsök úr skóla, ef að því kveður til muna, og á skólasamkomum mega þeir 
alls ekki hafa áfengi um hönd. 

12. gr. 

Opinbera dansfundi mega nemendur ekki sækja nema með leyfi rektors, 
nje heldur koma opinberlega fram, án sjerstaks leyfis. 

13. gr. 
Enginn nemandi má fara burt úr bænum án leyfis rektors. 

14. gr. 
Brot gegn reglum þessum varða eftir atvikum áminningu kennara eða 

rektors, missi námsstyrks eða burtvísun úr skóla, sbr. 30. gr. bráðabirgðarreglu- 
gjörðar fyrir hinn almenna mentaskóla í Reykjavík 9. sept. 1904. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 10. oktbr. 1922. 

Sig. Eggerz. 

Sigf. M. Johnsen.



177 1922 

Reglur 76 
10. okt. 

fyrir 

umsjónarmenn hins almenna mentaskóla í Reykjavík. 

1. gr. 

Umsjónarmenn úr flokki nemenda eru þessir: Aðalumsjónarmaður (in- 

speetor scholae), umsjónarmenn inni við og úti við, einn umsjónarmaður í 

hverjum bekk. 

2. gr. 

Aðalumsjónarmaður skal vera milligöngumaður milli nemenda annars 

vegar og rektors og kennara hins vegar. Hann stýrir skólafundum og sjer um, 

að alt fari þar fram með góðri reglu. 

3. gr, 

Umsjónarmenn inni við skulu aðstoða kennara við umsjón í göngum og 

sjá um, að nemendur fari út úr bekkjunum í þeim 10 mínútum, sem þeir hafa 

sjer til hressingar milli kenslustunda, og sjeu allan þann tíma úti undir beru 

lofti, ef veður leyfir, og fari síðan hver í sinn bekk, þegar hringt er til inn- 

göngu. Einn af þessum umsjónarmönnum skal hringja skólabjöllunni í rjettan 

tíma. Umsjónarmaður úti við skal, ásamt öðrum umsjónarmönnum, hafa eftir- 

lit með nemendum úti, þegar veður leyfir útivist, og gæta þess, að enginn skemmi 

neitt, sem skólinn á, eða fremji aðra óreglu á skólans lóð. 

á. gr. 

Umsjónarmenn bekkjanna eiga hver í sínum bekk að sjá um, að nemend- 

ur hafi ekki neinn hávaða eða áflog í bekkjunum, nje færi neitt úr lagi eða 

fremji neina óreglu, nje heldur skemmi neitt af skólans munum, hverju nafni 

sem nefnist, eða hver fyrir öðrum. 

Þeir skulu segja til, hvaða nemendur vantar í bekkinn, þegar kenslu- 

stundir byrja. Þá skulu þeir og annast um, að krít og svampur sjeu ávalt í 

  bekkjunum handa kennurunum og blek í byttum handa nemendum. Sömuleiðis 

skulu þeir sjá um, að stundatafla bekkjarins sje upp fest í bekknum. 

5. gr. 

Allir skulu umsjónarmenn styrkja hver annan til að viðhalda góðri 

reglu í skólanum og utan skóla og leggjast allir á eitt með kennurunum í því. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 10. oktbr. 1922. 

Sig. Eggerz. 

Sigf. M. Johnsen.
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Samþykt 
um 

kornforðabúr í Fellahreppi i Nordur-Mulasysiu. 

Sýslunefndin í Norður-Múlasýslu hefir, samkvæmt lögum nr. 73, 14. nóv. 

1917, gjört eftirfarandi samþykt fyrir Fellahrepp um kornforðabúr til skepnu- 
fóðurs: 

1. gr. 

Tilgangur forðabúrsins er sá, að koma í veg fyrir fóðurskort búpenings 
þegar óvenjuleg harðindi ber að höndum. Hreppurinn skal því eiga að minsta 
kosti 100 tunnur af fóðurkorni haust hvert í hreppnum. 

2. gr. 

Til að eignast kornið tekur hreppurinn lán, sem afborgast smátt og 
smátt eftir ástæðum, þannig: að forðabúrið verði að lokum skuldlaus eign 
hreppsins. 

3. gr. 
Stjórn forðabúrsins hafa á hendi 3 menn, sem kosnir eru á vorhreppa- 

skilum til þriggja ára í senn. Kosningarrjettur og kjörgengi er eins og um 
hreppsnefndarkosningu. 

4. gr. 

Búendur í hreppnum eru skyldir að endurnýja kornið ókeypis, eftir 
því, sem stjórn forðabúrsins telur nauðsynlegt. Skal hún jafna því niður til 
endurnýjunar að rjettri tiltölu við skepnufjölda næsta vetur á undan. Eftir 
sama hlutfalli greiða allir fjáreigendur í sveitinni árlegan reksturskostnað 
við búið. 

5. gr. 
Stjórn forðabúrsins lánar hreppsbúum korn úr forðabúrinu þegar nauð. 

syn krefur, í samráði við hreppsnefnd. Enginn á þó rjett til að fá meira korn 
en að rjettri tiltölu við skepnufjölda, nema aðrir gefi eftir sinn hlut. 

6. gr. 
Korn það, sem látið er úr forðabúrinu samkv. 4. og 5. gr., skal flutt 

aftur að búrinu fyrir septembermánaðarlok sama ár. Sá, sem kornlán fær, greiði 
5 aura aukag jald fy rip vert kíló, sem verða l ekj ir orðab úrsins og anga upp 

De 2 , . z = 

i reks urskos nað b css,
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7. gr. 71 

Nú eru kornlán ekki endurgreidd á rjettum tíma, og skal stjórnin þá 28. okt. 

kaupa það, sem á vantar og láta flytja það í búrið, hvorttveggja á kostnað lán- 

takanda. Skal það gert svo snemma, að við vetrarbyrjun sje jafnan fyrir hendi 

hinn ákveðni kornforði. 

8. gr. 

Reikningsár forðabúrsins er fardagaárið. 

9. gr. 

Forðabúris hefir sjerstakan reikning og skal hann, ásamt skýrslu um 

það, árlega sendur sýslunefnd. 

10. gr. 

Sýslunefndin skipar eftirlitsmenn með forðabúrinu. 

11. gr. 

Öll gjöld forðabúrsins, svo og útistandandi skuldir þess, má taka lögtaki. 

12. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum, 2—20 krónur, er renna til 

forðabúrsins. 

Mál, sem rísa út af brotum þessum, skal fara með sem almenn lög- 

reglumál. 

Samþykt þessi staðfestist hjermeð samkvæmt framangreindum lögum 

til að öðlast gildi 1. desember 1922. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 28. okt. 1922. 

Kl. Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 
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Samþykt 
um 

kynbætur nautgripa í Svínavatnshreppi. 

1. gr. 

Enginn á samþyktarsvæðinu má nota önnur naut til undaneldis en þau, 

sem valin eru til þess af stjórn Búnaðarfjelags Svínavatnshrepps. 

2. gr. 

Búnaðarfjelaginu skal skylt að sjá um, að hæfilega margir kyngóðir 

og að öðru vel hæfir graðungar sjeu ávalt til undaneldis fyrir sveitarbúa á sem 

hentugustum stöðum. 

Stjórn Búnaðarfjelagsins hefir vald til að ákveða bolatoll. Einnig er 
henni heimilt að veita undanþágu frá ákvæðum 1. greinar, sje brýn þörf 
fyrir hendi. 

3. gr. 

Nú á einhver sveitarbúi sraðung eða nantkálf. er Búnaðarf jelagið hefir 8 

óskað eftir til undaneldis, og er 

  

anda þá óheimilt að farga honum, ån bess 

að gefa fjelaginu kost á að kaupa hann við því verði, er 2 dåmkvaddir menn. 

kostaðir af Búnaðarfjelaginu, meta. 

4. gr. 

Hverjum nauteiganda 

  

umráðamanni nauts er skylt að ábyrgjast að 
naut hans gjöri engan skaða utan er hann ræður einn yfir, ella er 

honum skvlt að bæta skaðann að neðal kostn 

  

"leiða kann af 

  

mn
 handtöku nautsins og þv 40 láta 

  

uann þess vita um handtökuna enda 
sje það gjört innan tveggja daga. Náist ekki samkomulag um skaðabætur sam- 
kvæmt þessari grein, skal umráðamanni nautsins skylt að hlíta mati þriggja 
óvilhallra manna, er hreppstjóri tilnefnir, og greiða skaðabæturnar, ásamt 
kostnaðinum við matið, innan 10 daga frá því það er birt honum. 

5. gr. 

Stjórn Búnaðarfjelags Svínavatnshrepps skal hafa eftirlit með því, að 
samþykt þessi sje haldin. Kostnað, er af því flýtur, greiðir Búnaðarfjelagið. 

Fari svo, að na Barl jólagið verði lagt niður, hverfa skyldur og rjett- 
indi þess undir hreppsnefnd Svínava tnshrepps
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6. gr. 78 

Brot móti samþykt þessari varða sektum frá 5—-50 krónum, er renni í 28. okt. 

sveltarsjóð Svínavatnshrepps. 

7. gr. 

Með brot gegn samþyktinni skal fara sem almenn lögreglumál. 

Samþykt þessi er hjermeð staðfest til að öðlast gildi 1. desember 1922 

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

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 28. okt. 1922. 

Kl. Jónsson. 

Auglýsing 15. nóv. 

um 

2 

breyting á konungsúrskurði (2. febr. 1917, um skifting 

mála milli deilda stjórnarráðs Íslands, sbr. konungs. 

úrskurð 9. desbr. 192!. 

Samkvæmt 1. gr. laga, 2. janúar 1917, um breytingu á lögum nr. 17, 3. 

október 1903, um aðra skipun á æðstu umboðsstjórn Íslands, og eftir þegnleg- 

um tillögum forsætisráðherrans, hefir Hans hátign konunginum, 6. þ. m., 

allramildilegast þóknast að ákveða þá breyting á konungsúrskurði 12. febrúar 

1917, um skifting mála milli deilda stjórnarráðs Íslands, sbr. konungsúrskurð 

9. desbr. 1921, að forsætisráðherra undirskrifi með konungi skipunarbrjef fyrir 

hinum æðstu embættum, svo sem hæstarjettardómara, biskups, landlæknis, síma- 

stjóra, og undirriti ennfremur skipunarbrjef fyrir bankastjórastöðunum, bæði 

í Landsbankanum og Íslandsbanka. 

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

Forsætisráðherrann, 15. nóvbr. 1922. 

Sig. Eggerz. 

Sigfús M. Johnsen.
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80 Reglugjörð 
18. nóv. 

fyrir 

vatnsveitu Víkurkauptúns innan Hvammshrepps í 

V.<Skaftafellssýslu. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Hvammshrepps hefir á hendi yfirstjórn vatnsveitu Víkur- 

kauptúns, en felur öll framkvæmdarstörf 3 mönnum, vatnsveitunefnd, sem 

heimilt er að velja utan hreppsnefndar. Skulu nefndarmenn ávalt eiga heima í 

Vík. 

2. gr. 

Allar tekjur vatnsveitunnar renna í sjerstakan sjóð, vatnsveitusjóð Víkur- 

kauptúns. Úr honum greiðast öll gjöld vatnsveitunnar. 

ÁAðalæðar vatnsveitunnar og umbúnaður við vatnsbólið, verða sameign 

kauptúnsins og kostuð af vatnsveitusjóði, svo og viðhald þeirra, eftirlit með 

vatnsleiðslunni og stjórn hennar. 

Húsaæðar (frá aðalæðum inn í hús) og allur umbúnaður innan húsa, 
skal vera sjereign hvers húss fyrir sig og gerð á kostnað húseiganda; en af þar 
til löggiltum mönnum (sbr. 7. gr.). 

3. gr. 

Hver, sem vill fá vatn leitt í hús sitt, sæki skriflega um það til vatns- 

veitunefndar, undirskrifi reglugjörð vatnsveitunnar og skuldbindi sig og síðari 
eigendur hússins með því til að uppfylla hana og halda ákvæði hennar, og greiði 
10 kr. viðtengingargjald, er renni í vatnsveitusjóð. Hr vatnsveitunefnd þá 
skylt að veita vatni inn til hans. 

4. gr. 

Kauptúnsbúar eru skyldir að taka neysluvatn sitt hjá vatnsveitunni, nema 

hafi annað tryggilegt vatnsból, er heilbrigðisnefnd telur örugt. 

5. gr. 

Vatnsskattur greiðist með árlegu gjaldi er sje 1—4%, af skattverði hús- 

eigna, samkvæmt gjaldskrá, er hreppsnefnd gefur út árlega. Enn fremur skal 

gjalda alt að 1 eyri á hverja sauðkind, sem slátrað er á opinberum slátrunar- 

stöðum. 

Fari notkun vatns einhvers 

stakrar notkunar eða atvinnu ; 

r vegna sjer-     ö á einhvern
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hátt, sem hjer er ekki gert ráð fyrir skal gjald fyrir það ákveðið með samningi 

við vatnsveitunefnd. 

Húseigendur bera ábyrgð á greiðslu alls vatnsskatts, sem gréiða á af hús- 

um þeirra og atvinnurekstri, er fram fer í þeim. 

Ef fyrirsjáanlegt er að tekjur vatnsveitunnar hrökkva ekki fyrir gjöldum 

getur hreppsnefndin eftir tillögum vatnsveitunefndar hækkað vatnsskattana 

fyrir 1 ár í senn um alt að 50%. 

6. gr. 

sjalddagi á vatnsskatti skal vera 1. desember ár hvert, og greiðist í fyrsta 

sinn 1. desember 1922. 

Vatnsskattinn og viðtengingargjaldið má taka lögtaki. 

7. gr. 

Vatnsveita sú, sem nú er í kauptúninu og einstakir menn eiga, verður 

tekin til umráða samkvæmt reglugerð þessari, en eigendur hennar fá endur- 

greiddar pípur aðalæðar með verði því, er á þeim var upphaflega, á næstu 5 
2 

árum. Viðtengingargjald verða þeir að greiða fyrir hús sín eins og aðrir not- 

endur. Telst viðtengingargjaldið endurgreiðsla 1. árs. Það, sem þá verður eftir, 

endurgreiðist að jöfnu á 4 árum. 

8. gr. 

Hreppsnefnd lö 

  

gildir svo marga menn er þurfa þykir og þar til hæfa 

til þess að leggja vatnsæðar þær, sam vatnsveitan eða einstakir menn eiga að 

í      kosta, og setja í samband við a Sarnar og skulu þeir skyldir að hlíta vinnu- 

kauptaxta þeim, er hreppsnefnd sambykkir. 

Engir aðrir en þeir, sem þannig eru li 

  

iltir, mega leggja æðar frá vatns- 

veitu kauptúnsins inn í hús eða um þau, gera við þær eða breyta þeim. 

9. gr. 

Skylt er hverjum húseiganda að da vatnsæðum sínum vel við, verja 

  

á { þær frosti eins og unt er og láta vera við tafarlaust, ef eitthvað bilar. Enginn 

má eyða vatni að óþörfu. 

10. gr. 

Vatnsveitunefnd og lög nnlagningarmönnum, sem vatnsveitu- 

  

nefnd kveður til þess, er heimilt að fara um hús manna, þar sem vatnsæðar 

liggja, til þess að athuga þær og tæki þau, 

  

í samband við þær eru sett. 

Þyki þeim útbúnaði að einhverju leyti ábótavant, getur vatnsveitunefnd 

fyrirskipað að tafarlaust skuli bætt úr því á kostnað húseiganda. 

1922 

80 
18. nóv.
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80 11. gr. 

18. nóv. Heimilt er vatnsveitunefnd að loka vatnsæðum fyrir þeim, er vanrækja 

að láta gera við bilanir á pípum eða tækjum, eyða vatni ónauðsynlega og greiða 

ekki vatnsskatt á rjettum gjalddaga. 

Opna skal vatnsæðar undir eins og bætt er úr því, sem ábótavant var. 

Ágreiningi út af þessum atriðum má skjóta undir dóm hreppsnefndar. 

Fullan vatnsskatt ber að greiða einnig þann tíma, sem vatnsæðunum 

er lokað. 

12. gr. 

Vatnsveitunefnd hefir á hendi innheimtu tekna vatnsveitunnar og greiðsl- 

ur og semur áisreikning og hefir að launum fyrir öll störf sín 5% af tekjunum. 

Reikningsárið er almanaksárið. 

Hreppsnefnd kýs 2 endurskoðendur reikninga utan hreppsnefndar og 

úrskurðar þá að lokum. 

13. gr. 

Verði nokkur uppvís að því að skemma vatnsveituna eða það sem henni 

tilheyrir, bæti hann það að fulin eftir mati þar tilkvaddra manna, er sýslumaður 

útnefnir, og sæti refsingu samkvæmt hegningarlögum landsins, ef sakir eru 

þannig vaxnar að undir þau geti fallið, 

14. gr. 

Brot gegn ákvæðum þessarar reglugjörðar varða sektum alt að 50 kr., 

sem renna Í vatnsveitusjóð og fer með mál út af þeim sem almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi, sem hreppsnefnd Hvammshrepps í Vestur-Skaftafells- 

ýslu hefir samið og samþvkt samkvæmt lögum nr. 25, 22. október 1912. stað. 8 

festist hjermeð til að öðlast gildi 1, jan, 1998. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 18. nóv. 1922, 

KI. Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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Reglugjö 22, ór 
um 

vinslu og sölu á silfurbergi. 

   Samkvæmt lögum nr. 21, hjer með settar eftirfarandi 

reglur um vinslu og sölu á silfurbergi, 

1. gr. 

Heimilt er hverjum þeim, sem land á eða námurjettindi, svo og þeim, sem 
vð land hafa á leigu og ná mur Jettindi ern ekki undanskilin. áð nema silfurberg í 

því landi, með þeim skilyrðum, sem sett ern í reglugjörð þessari, 

Sá, sem vill nema silfurberg, skal tilkynna það sjerfræðingi þeim, sem er 
x ráðunautur atvinnumálaráðune 

  

um námumál. Skal í tilkynningunni tekið 
   

fram, hvar sá staður sje, sem vinna á í, hvort silfurberg hafi fundist þar og 

hvernig það sje að gæðum, hvort þar hafi verið unnið áður, og þá hve mikið, 
hvort silfurberg hafi verið flutt til útlanda þaðan áður, og þá hve mikið. Lýs- 
mg á landslagi og uppdráttur af námusvæðinu skal fylgja tilkynningunni. 
Einnig skal tekið fram, hvernie ráðgert er að vinna. hvort um undirbúnings- > 

  

vinnu eða nám er að ra og ennfremur skulu gefnar aðrar upplýsingar um 
afstöðu námunnar til flutninga og aðstöðu til vinslu. 

3. gr. 

Atvinnumálaráðuneytið setur, eftir tillögum sjerfræðings, nánari reglur 
um vinslu hverrar einstakrar námu eftir staðháttum hennar. Skal þar tekið fram, 
hvort nota megi sprengiefni við vinsluna og þá að hve miklu leyti, hvort unnið 
skuli í opinni gröf eða göngum, opnum eða lokuðum, svo og annað, er þurfa 
þykir. Hlutaðeigendum er óheimilt að byrja vinslu fyr en þeir hafa fengið slík. 
ar reglur í hendur. 

4. gr. 

Ef vinnan fer fram í opinni gröf eða holu, svo að ekki er unt að vinna 
á vetrum, skal, þegar vinnu er hætt að haustinn, ef þess er kostur, hleypa vatni 
í námuna, og skal það ná að minsta kosti 75 sentimetra upp fyrir bergsár það. 
er silfurberg hefir fundist í. Ef ekki er unt að láta vatn standa í námunni á 
þennan hátt skal unnið þannig, að ekkert vatn standi að bergsárinu. Skal berg- 
sárið þá þakið jörð eða torfi eða á annan hátt varið áhrifum frosts.
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5. gr. 

Fyrir 1. janúar ár hvert skal senda ráðunaut atvinnumálaráðuneytisins 

um námumál skýrslu um rekstur námunnar, er greini, hve mikið hefir verið 

tekið upp af silfurbergi, hve stór gröf eða löng göng hafa verið grafin, ásamt 

uppdrætti af greftinum. Þar skal einnig tekið fram, hverskonar bergtegundir 

hafi komið fyrir í námunni og hver jarðfræðisleg afbrigði hafi orðið vart við. 

6. gr. 

Alt silfurberg, sem unnið er úr jörðu, skal þegar þvo vandlega úr köldu 

vatni, en ekki má láta það liggja í vatninu lengur en 30 mínútur í senn. Þess 

skal vandlega pætt að það verði ekki fyrir höggum, eða núist við hörð efni, svo 

sem grjót eða verkfæri úr járni, og skal yfirleitt fara svo gætilega með það 

sem unt er. Skal hver moli síðan vafinn sjerstaklega inn í linan pappír og raðað 

í kassa, er skulu við fyrsta tækifæri sendir til forstjóra silfurbergssölu ríkisins 

(sbr. 7. gr.). Hann lætur síðan höggva silfurbergið og flokka gegn hæfilegri 

þóknun. 

7. gr. 

Atvinnumálaráðuneytið skipar sjerfróðan mann til þess að höggva og 

flokka silfurberg það, sem unnið er, bæði fyrir ríkisins reikning og annara, 

og til þess að annast sölu þess. Fyrir sölu á silfurbergi, sem ekki er eign ríkisins, 

skal greiða 2% af söluverðinu, auk tilkostnaðar, og rennur það gjald í ríkissjóð. 

8. gr. 

Heimilt er þeim, sem silfurberg eiga og senda til sölu samkvæmt reglu- 

gjörð þessari, að hafa eftirlit með því, að silfurberg þeirra sje flokkað og selt 

eftir sömu reglum og silfurberg ríkisins. 

9. gr. 

Nú flytur maður heimildarlaust út silfurberg, og skal hann þá sæta sekt. 

um, alt að 10000 kr., og auk þess missa alt það silfurberg, sem hann hefir flutt 

út, eða andvirði þess, og rennur það í ríkissjóð. Brot gegn öðrum ákvæðum 

reglugjörðar þessarar varða sektum alt að 1000 kr. Sektirnar renna í ríkissjóð. 

10. gr. 

Mál út af brotum gegn ákvæðum reglugjörðar þessarar skulu rekin sem 

almenn lögreglumál. 

11. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi nú þegar. 

Þetta er hjer með birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. nóv. 1922. 

KL Jonsson. 

Oddur Hermannsson, 
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Reglugjörð 82 23. nóv. 
um 

skemtanaskatt í Hafnarfjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Samkvæmt lögum nr. 34 frá 22. nóvember 1918 skal skatt greiða af skemt- 

unum fyrir almenning, sem haldnar eru í Hafnarfirði, og aðganga er seld að. 

2. og
 2. ør. 

Þessar skemtanir teljast skattskyldar, og flokkast þannig: 

il. flokkur: 

a. Hljómleikar og söngskemtanir. 

b. Sjónleikar. 

c. Kappleikar og íþróttasýningar, sem aðrir en áhugamenn taka þátt í. 

d. Fyrirlestrar og upplestrar. 

e. Kvikmynda- og skuggamyndasýningar. 

2. flokkur: 

a. Dansleikar. 

b. Danssýningar. 

c. Loddara- og fjölleikasýningar. 

d, Aðrar almennar skemtanir, sem aðganga er seld að, en ekki eru taldar sjer- 

staklega, 

3. gr. 

Af skemtunum þeim, sem heyra undir 1. flokk, skal greiða 10% af að- 
07 göngueyti, og af þeim, sem taldar eru í 2. flokki 20%, 

4. gr. 

Undanþegin skemtanaskatti er alþýðnfræðsla Stúdentafjelagsins, meðan 

henni er haldið uppi á líkan hátt og að undanförnu, svo og alþýðufyrirlestrar, 

ef aðganga aðþeim eigi er seld hlutfallslega dýrari en að alþýðufræðslu Stúdenta 

fjelagsins. — Ennfremur eru undanþegnar skemtanaskatti þær skemtanir, sem 

fjelög eða einstakir menn gangast fyrir í góðgjörðaskyni, eða til styrktar mál- 

efna til almenningsheilla.
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Af innanfjelagsskemtunum, sem aðeins eru fyrir fjelaga og gesti þeirra, 

t greiðist ekki skattur, en sannist það, að utanfjelagsmenn hafi átt kost á að 

  

að slíkum skemtunum, skal það skoðað sem brot á reglu- 

  

kaupa aðgönei L 

gjörð þessari, og ber þá að greiða skatt af slikri skemtun eftir 2 flokki og 

sekt samkvæmt 9. gr. 

nm 

og
 . gr. 

Hver sem halda vill skemtun, er aðganga er seld að, skal, að fengnu 

leyfi lögreglustjóra til að halda skemtunina, tilkynna bæjarstjóra hvar og hvenær 

skemtunin skuli haldin. 

6. gr. 

Áður en byrjað er að selja aðgöngumiða. skulu þeir taldir og stimplaðir 

á skrifstofu bæjarstjóra. — Enga aðgöngumiða má selja óstimplaða, og aðgang 

má heldur eigi selja án þess að aðgöngumiðar sjen afhentir, enda er seljanda 

ekki heimilt að taka aftur við aðgöngumiðum, nema hann greiði fult and- 

virði þeirra. 

Um leið og aðgöngumiðar eru stimplaðir, skal færa í þar til gjörða bók 

tölu þeirra og verð, og reikna út upphæð skattsins. — Seljist ekki allir aðgöngu- 

miðarnir, skal afgangur þeirra afhentur á skrifstofu bæjarstjóra, og dregst þá 

  

frá skattur af þeim aðgöngumiðum, sem åseldir eru, — Á hvern aðgöngumiða Í as z 

skal prentað verð hans 

Bæjarstjóri annast um mmheimtu skattsins. Gralddagi skemtanaskatts 

er næsti virkur dagur eftir að skemtunin 

8. er. 

  

Skemtanaskattur rennur í bæjarsjóð, og skal honum fyrst um sinn varið 

til bókasafns kaupstaðarins, en breyta má þessu 

  

fundarálvktun bæjar- 

stjórnar. 

  

    sektum, 100 til 1000 krónum. 

  

Brot gegn reglugjörð þessari 

  

Sje brotinu þannig háttað. að dregið ha undan að greiða skemt- 

anaskatt, skal sektin ákveðin sem svarar minst fjórföldum þeim skatti, er undan 
34 lr 1 NT á al Ía ja skemtun. —— Mál, sem rísa     var dreginn, þó a     út af brotum á regluejö: ni, skal sem almenn lögreglumál.



189 1922 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórnin í Hafnarfirði hefir samið og sam- 82 

þykt, er hjermeð staðfest samkvæmt lögum nr. 34, 22. nóv. 1918, sbr. lög nr. 30 *8. nóv. 

frá 19. júní 1922, til að öðlast gildi 1. desember þ. á., og birtist til eftirbreytni 

þeim, er hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 23. nóvember 1842. 

  

Sig. É sgerz. 

83 

Samkvæmt 7, og im atvinnu við sigl- 

irfarandi 

  

skuli prófi þeirra ingar, eru settar efi 

    

manna, sem æskja að verða stýrunenn og sk í skipum, sem eru 

milli 12 og 60 rúmlesta brúttó. 

i, 

  

Hver sá, sem ekki nannapróf eða farmannapróf 

       við stýrimannaskólann í Rev 
    

-60 råmlestir, skal afhenda for- 

  

á Íslensku ski 

    
       

   

  

manni prófnefndar þeir el i y reglu þessarar, skrif. 

lega beiðni um að mega nga undir smáskipaprót og láta beiðninni fv 

þessi vottorð : 

1. Kunnáttnvottorð, bess efni 

tilsagnai Ja lit nn hafa g ekkinen til að canga 

2. Sjóferðavottorð um það, að hann hafi rið háseti eftir Í6 ára aldur að 

minsta kosti ] ) stirt. eða verið 

formaður á ki min „10 , 

Allan sigli för 16 dur á skipum r 12 rúmlestir, skal    
sanna með sjóferðabók. 

3. Sjónarvottorð um bað. að sjón hlutaðeiganda sje svo 

  

komin, sem nauð. 

öðrn     synlegt er fyrir stýrimenn. en sú sij má eigi vera minni en 

auga og á hinn auganu minst */, án glerja; svo verður hlutaðeigandi oe
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að geta greint grænt ljós frá rauðu í 6 metra fjarlægð frá Gráfes Fotometer 

> med 3 mm. ljåsopi. 

4, Aldursvottorð. 

Nú er námsskeið haldið, sem kostað er af almannafje eða ríkissjóði, i 

þeim tilgangi að gefa mönnum kost á að g 

á beir, sem óska að njóta kenslunnar, afhenda formanni námsskeiðsins sjó- 
7 eð 

J 

anga undir smáskipapróf, og skulu 

ferðavottorð, sjónarvottorð og aldursvottorð, áður en námsskeiðið byrjar. 

Álíti formaður námsskeiðsins vottorðin ófullnægjandi, skal hann leita 

úrskurðar lögreglustjóra um þau — í Reykjavík álits forstöðumanns Stýri- 

mannaskólans. — Nú úrskurðast vottorðin ófullnægjandi, og getur þá umsækj- 

andi eigi sótt námsskeiðið nema með sjerstöku leyfi formanns námsskeiðsins, 

og því aðeins, að húsrúm sje nægjanlegt. 

3. gr. 

Árið 1928 og 1924 skulu bæjarstjórnirnar á Akureyri, Ísafirði, Seyðis- 

firði og Vestmannaeyjum senda atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu tillögur 

um, hvenær próf skuli haldið hvort árið, Skal slík tillaea hverrar bæjarstjórnar 

vera komin til ráðuneytisins minst mánnði áður en ætlast er til að prófið byrji. 

á. gr. 

Hvenær smáskipapróf skuli haldið í Reykjavík, í apríl maí á vorin og 

nóvember—janúar að vetri, skal farið eftir fyrirmælum forstöðumanns Stýri- 

mannaskólans. 

     Allir kennarar á landinu. sem búa veina undir s iskipapróf eftir 

Í. janúar 1925, skulu tilkynna forstöðumanni stýrimannaskólans, að lærisvein- 

ar frá þeim gangi undir prófið, og skal jafnframt tekið fram, hve margir muni 

ganga undir prófið. Skal tilkynning um þetta vera komin í hendur forstöðu- 

manns, eigi síðar en 1. apríl og 1. nóvember ár hvert. 

Forstöðumaður skal svo aftur tilkynna kennurum þessum með nægileg- 

um fyrirvara hvenær prófið verði haldið. 

Nú fær forstöðumaður engar tilkynninear 

  

um prófsveina, og verður þá 

ekkert próf haldið. 

ð. gr. 

  

I prófnefnd utan Reykjavíkur skipar atvinnn- og samgöngnmálaráðu- 

    neytið 3 skipstjóra; skal formaður nefndarinnar vera skipaður eftir tillögu 

forstöðumanns stýrimannaskólans í Reykjavík oo hins fasta kennara í siglinga- 

fræði, en hina tvo eftir tillögu lögreglustjóra. Í prófnefnd má alls eigi skipa 

neinn þann, sem aðeins hefir smáskipapróf.
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I Reykjavík eru prófdómendur þeir såmu og vid styrimannaskålapråfin, , 
24. nóv 

og skal forstöðumaður skólans vera formaður hennar. 

6. gr. 

Prófið er bæði skriflegt og munnlegt. Prófnefnd semur prófverkefni. 

Allir prófsveinar fá sömu skriflegu verkefnin. Á þeim skal standa hve langur 

tími sje veittur til úrlausnar. 

  

Í munnlega prófinu dregur hver prófsveinn sín verkefni: skal að- 

eins eitt vera á seðli, og skulu seðlar í hverri munnlegri prófgrein vera tveimur 

fleiri en prófsveinar. 

Ef prófsveinar eru fleiri en einn, þá skulu þeir spurðir eftir stafrófsröð. 

Munnlegt próf skal haldið í heyranda hljóði. 

7. gr. 

Á meðan prófsveinar eru að leysa úr skriflegun verkefnum ber próf- 

nefnd ábyrgð á, að prófsveinar geti eigi veitt hjálp eða notið hjálpar við úr- 

lausn verkefnanna. Sannist það, að slíkum brögðum sje beitt, skal þegar víkja 

viðkomandi prófsveinum frá prófi, og skal eigi leyft að ganga aftur undir próf 

fyr en á næsta reglulegum próftíma. 

Prófsveinar leggja sjer til sjókort við prófið, svo og pappir og nauð- 

synleg áhöld við notkun sjókortsins. 

5. gr. 

Fyrir svör á hverri spurningu skulu prófnefndarmenn gefa einhverja 

af einkunnum þeim, er hjer skulu taldar, og jafngilda þær tölum þeim, er hjá 

þeim standa: 

  

Ágætlega == 7, ágætlega = = 6, dável = 5, dåvel =- = 4, vel = 3, 

vel — = 9, laklega = 1. lakleea — == 0, illa = Í, illa = — 3, afarilla 

— 5 
Verði prófnefndarmenn eigi ásáttir um 

  

ja einkunn skuli gefa fyrir 

frammistöðu í einhverri grein, skal sú einkunn gefin, er að tölugildi er næst 

meðaltalinu af tölugildum einkunna þeirra, er prófnefndarmenn gáfu hver um 

sig; sje meðaltal þetta = 2, verður einkunnin —— 1. 

Til prófsins er krafist: 

I. í siglingafræði. 

a. Að kunna að marka stað skips á sjókort og hafa nægilega þekkingu á sjór 

kortum og notkun þeirra. 

Þekking á að marka stað skips á sjókort með staðarlínum, sem eru fundn-
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1. tveimur miðum 

2. miði og miðun 

ð. tveimur miðunu 

Skal staður sk ! erða fundinn hvort heldur báðar staðarlínurnat 

eru fundnar samtímis eða ekl lis; í i að tinna stað skipsins þegar 
fararstaður er kunnur, haldin og að leiðrjetta komp-     
ásstefnuna fyrir segulskekkju, misvísun, 

   
hann kunnur, og 

að finna hve langt um líði, þangað til til tiltekins staðar; að 
1 7 geta fundid stefnu og vegalengd milli á kortinu og leiðrjett 

þá stefnu fyrir straum, sje bann misvísun og segul- 
skekkju; þekking á aðalreglum fyrir um, mælikvörðum þeirra 

  

og línum, og í    Þekking hig þau eru notuð í sambandi við 
sjókortið. 

    Þekking á hvenær flóð verður oo ettir íslenskum meðaltíma og 
flóðtöflu Reykjavíkur. 

b. Að kunna að nota kompás og bera skyn á segulskekkju og misvísun. 
Þekking á hinum ýmsu pörtum kompássins og mismunandi tegundum 

| 1 þeirra, grein á segulmag ni, segulnál, misvísun, segulhalla, segulskekkju og hvað 
henni veldur; að stefnurnar    misvísun af stefnum eða miðunum, þeg 

  

eða miðanirnar er 

    
skekkju af ste 

  

á miðanirnar eru gefnar 
ftir sex ia eftir segu 

ct. Áð kunna að nota skriða       

Þekking á hinum ýmsu pörtum skriðmælisins og hvernig hann er bú- 
inn til og notaður. 

Þekking á helstu pörtum vegmælisins og notkun haris. 

Il. í alpjóða-ákvæðum. 
þekking á björgunartækjumi alþjóða neyðarmerkjum og alþjóðareglum 

til að forðast ásigling. 

Þekking á hvernig beri að haga sjer við björgun úr sjávarháska með 
notkun „rakettu““-björgunaráhaldsins og annara björgunartækja, að kunna að 
nota alþjóða neyðarmerki bæði á degi oog nóttu; að bera ljóst skyn á siglingar- 
reglurnar, sjerstaklega á það, hvaða ljósker skipinu beri eftir atvikum að hafa 
uppi, og hvenær og undir hvaða kringumstæðum beri að víkja fyrir skipi. 

III. í íslensku. 
Að rita íslensku stórlýtalaust. 

Að rita stuttan kafla í óbundnu máli eftir upplestri. 

10. gr. 

skulu gefnar 7 einkunnir, sem sje: 

    
Við prófi



195 

Í siglingafræða: 

á einkunnir fyrir tvær skriflegar og tvær munnlegar úrlausnir. 

  

1 einkunn fyrir eina munnlega úrlausn 

Í íslensku 

1 einkunn fyrir eina skriflega úrlausn. 

Svo skal og gefa 1 einkunn fyrir ritleikni. 

11. gr. 

Sá einn stenst prófið, sem fær: 

Í siglingafræði minsi . … 16 stig. 

alþjóða reglum minst .. ......…. 4 — 

islensku minst .. .. 2. 22 22 10 40 3 — 

adaleinkunn minst .. .. .. .. .. 28 

Nú stenst prófsveinn eigi prófið og má hann þá eigi ganga undir smá- 

skipapróf fyr en eftir mánaðartíma. Skal þá leggja fram nýtt kensluvottorð og 

taka fram í því, að kenslan hafi farið fram eftir að prófsveinninn fjell. Allan 

kostnað við slíkt aukapróf greiðir prófsveinninn. 

12. gr. 

Hver sá prófsveinn, er staðist hefir prófið, fær vottorð um það, að af- 

loknu prófi, og skal það sniðið eftir þessari fyrirmynd : 

N. N (fult nafn) 

fæddur (fæðingar- staður, dagur og ár) 

hefir staðist 

hið íslenska smáskipapról,, 

en til þess útheimtist: 

Að kunna að marka stað skips á sjókort og hafa nægilega þekkingu á sjó- 

kortum og notkun þeirra. 

Að kunna að nota kompás og bera skyn á segulskekkju og misvísun. 

Að kunna að nota skriðmæli og vegmæli. 

Að þekkja björgunartækin, hin alþjóða neyðarmerki og alþjóða reglur til 

að forðast ásiglingu. 

Eins fullkomin sjón og nauðsynlegt er fyrir stýrimenn. 

Að rita Íslensku stórlýtalaust. 

Að haa verið háseti eftir 16 ára aldur að minsta kosti 24 mánuði á skip- 

um, ekki minni en 12 rúmlestir, eða verið formaður á vjelbát ekki minni en 

10 rúmlegtir í 24 mánuði. 
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Einkunnir hefir hann hlotið þessar: 

Í skriflegri siglingafræði .. .. .. .. .. stig 

- munnlegri siglingafræði .. .. .... ., — 

- alþjóða ákvæðum .. .. 2... — 

- Íslensku 2. 22 20 0 eee re re er 

- ritleikni .. .. 2. 22 20 see ve er me 

Adaleinkunn .. .. .. .. stig. 
(Nafn pråfstadarins) hinn ................ 

N. N. N.N. NN. 

(undirskrift prófnefndarinnar). 

Hæsta aðaleinkunn er 49 stig. 

Til þess að standast prófið þarf 28 stig. 

13. gr. 
Nöfn þeirra, er undir próf ganga, skal rita í bók. sem ráðuneytið lög- 

gildir og lögreglustjóri geymir; í Reykjavík skal forstöðumaður stýrimanna- 
skólans geyma bókina. 

Í bók þessari skal skýrt frá fullu nafni hvers eins, fæðingar-stað, degi og 
ári, svo og frá einkunnum þeim og aðaleinkunn, sem gefið var við prófið. Í 
bók þessa skal og rita skriflegn verkefnin í siglingafræðinni. Bókin skal undir- 
rituð af prófnefndinni. 

14. gr. 

Oll útgjöld við prófið, og annar kostnaður, sem af því leiðir, greiðist úr 
ríkissjóði. 

15. gr. 
Með reglugjörð þessari er úr gildi numin reglugjörð um skipstjórapróf 

á smáskipum frá 3. janúar 1916. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 24, nóvember 1992. 

Kl. Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 
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Gjaldskrá 
fyrir 

notkun rafmagnsíi Siglufjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Verð á rafmagni til ljósa í íbúðarhúsum, samkomuhúsum, skólum, búð- 

um, verksmiðjum og öðrum húsum, sem ekki eru sjerstaklega tiltekin í gjald- 

skránni, skal vera yfir tímabilið frá 1. jan. til 14. maí: 

Fyrir Í ljós 16 kerta .. .. .. .......... kr, 3.30 

— 2 0. rr 6.50 

— 3 —— mm eee eee er re rer 9.50 

— Á —— mm ae ne re ve ke er er er 4 — 12.50 

— ð —— 0... — 15.00 

Síðan kr. 2.50 fyrir hvert ljós 16 kerta þar yfir upp í 20 ljós, en 2 

kr. fyrir hvert ljós 16 kerta þar yfir. 

Þegar ljósmagn það, sem hvert hús vill fá, er talið saman í 16 kerta 

ljós, skal 14 ljóss slept, en 34 ljóss reiknað sem heilt; 14 ljós reiknað sem hálft. 

Verð á rafmagni til ljósa á götum, bryggjum og söltunarplássum kaupstað. 

arins, skal vera hið sama eftir ljósmagni eins og að ofan er ákveðið. Tímabilið 

frá 1. ágúst til 31. desember er ljósgjaldið 50% hærra. 

á. BT. 

Rafmagn fyrir strokjárn kostar hlutfallslega sama og fyrir rafljós, þann- 

ig að greitt er jafnt fyrir hvert vatt, sem strokjárnið er merkt fyrir og fyrir 

hvert kerti í rafljósum samkvæmt gjaldskránni. Rafveitunefnd getur með sam- 

þykki bæjarstjórnar veitt undanþágu frá þessu, þegar vatn er meira en nauðsyn- 

legt til ljósa. 

3. gr. 

Heimilt er mönnum á eigin kostnað, að setja upp hemil, ef það er gert 

af manni, sem tafveitunefndin telur til þess hæfan, og gjalda notendur þá aðeins 

fyrir þann straum, sem fer gegnum hemilinn. þó má enginn hemill vera settur 

fyrir stærri straum en þann, sem straumnotandi hefir leyfi til að nota til ljósa. 

4. gr. 

Verð á rafmagni til suðu eða hitunar, eða til vjela-reksturs ákveður raf. 

veitunelnd með samþykki bæjarstjórnar, verði á annað borð nokkuð rafmagn 

selt til slíkrar notkunar. 
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5. gr. 

Þegar vatnsskortur er svo mikill, að vatn nægir ekki til ljósa í bænum, er 

rafljósanotendum skylt að spara ljósin hver hjá sjer, eins og þeim er frekast 

unt. Þegar svo stendur á er rafveitunefnd heimilt að láta slökkva ljós á bryggy- 

um og pöllum, þegar ekki er verið að vinna þar. Sömuleiðis í sölubúðum eftir 

lokunartíma. 

6. gr. 

þar sem rafstraumur til strokjárns, hvort heldur gegnum hemil eða án 

hans, yrði heimilaður, er rafnotanda aðeins heimilt að nota strauminn fyrir 

sjálfan sig og sitt eigið heimili, en ekki fyrir aðra. 

Sama gildir og um rafstraum til suðu og hitnnar. 

1. gr. 

Heimilt er rafveitunefnd með samþykki bæjarstjórnar að hækka og lækka 

rafljósagjaldið um alt að 20% fyrir hálft eða eitt ár í einu. 

8. gr. 

Nú eyðilegst hemill, svo að hann hemur eigi straum svo sem vera ber, og 

er þá hlutaðeigandi rafnotanda skylt að tilkynna slíkt strax rafstöðvarstjóra. 

9. gr. 

Árið reiknast frá nýári til nýárs og ljósgjaldið greiðist í tvennu lagi. 

Fyrri helmingur gjaldsins greiðist fyrir 1. mars, en síðari helmingurinn fyr- 

ir 1. október ár hvert. Taka má gjaldið lögtaki. 

Húseigandi ber ábyrgð á því, að gjaldið sje greitt í tæka tíð. 

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

og birt til eftirbreytni, þeim sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 25. nóvember 1929. 

Kl. Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 
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Frumwarp 

  

reglugjörðar um 

Af öllum sken r al ing, sem h 1 takmarka 

  

Sauðárkrókskauptúns og seldur er adg 

  

skatt samkvæmt     

  

al bonum    ákvæðum reglugjörðar þessarar. Skatturinn rennur appssjóð og 

varið til framfærslu ósjálfbjarga fátæklinga Sauðárkrókshrepps. 

So “ 2. gr. 

Skatturinn skal vera hundraðsgjald af aðgöngumiðum eða öðrum aðgöngu- 

skírteinum, sem seld eru að skemtunum, eins og hjer greinir: 

1. Af sjónleikum, samsöngvum, hljómleikum, upplestri og fyrirlestrum, íþrótta- 

sýningum (líkamsíþróttum) og útileikum 10%. 

Leikar þeir og sýningar, sem ræðir um í lögum nr. 30, 19. júní 1999. 

teljast eigi til skemtana, þótt aðsanga sje seld. 

2. Af öllum öðrum skemtunum 20%. 

Et skemtun er margþætt, skal skatturinn jafnan miðaður við þann þátt 

hennar, er hærra er skattaður. 

3. gr. 

Nú er skemtun haldin og aðganga veitt gegn gjaldi en þó án þess, að 
gefin sjeu út aðgönguskírteini, eða þau eru aðeins gefin út en gjaldið fyrir þátt- 
töku í skemtuninni er eigi goldið samkvæmt þeim, eða goldið samkvæmt þeim 
aðeins að nokkru leyti, og skal hið ákveðna skattgjald þá goldið sem hundraðs- 

gjald af allri þeirri upphæð, sem goldin er fyrir þátttöku í skemtuninni. 

4. gr. 

Undantekningar frá skattgjaldi og lækkun á hinu ákveðna skattgjaldi 

Setur hreppsnefndin veitt, er sjerstakar ástæður mæla með því, t. d. fyrir skemt- 

anir, sem haldnar eru í góðgerðaskyni eða fræðslu, til að halda uppi list- 

um o. s. frv. 

5. gr. 

Forstöðumaður skemtunarinnar ber ábyrgð á greiðslu skattgjaldsins. Ef 
fleiri en einn maður stendur fyrir skemtun, þá ábyrgist einn fyrir alla og allir 
fyrir einn greiðslu skattejaldsins, eða ef um fjelög er að ræða, þá allir stjórn- 
endur þess á sama hátt. 

1922 

85 
27. nóv.
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85 Nú hefir forstöðumaður skemtunar vanrækt að tilkynna oddvita hrepps- 

27, nóv. nefndar um forstöðu sína, og ber þá húsráðandi þess húss, er til skemtunarinnar 

var notað, ábyrgð á skattgreiðslunni. 

6. gr. 

Skatturinn greiðist til oddvita hreppsnefndarinnar, sein hefir innheimtu 

hans á hendi. 

7. gr. 

Forstöðumenn skemtana, er heyra undir ákvæði reglugerðar þessarar, 

skal jafnan skylt að snúa sjer til oddvita hreppsnefndarinnar áður en skemtun 

er haldin og tjá honum frá forstöðu sinni, hvað haft skuli til skemtunar, upp- 

hæð aðgöngueyris 0. s. frv. 

8. gr. 

Skatturinn skal innheimtur samkvæmt skýrslu, sem greiðanda er skylt 

að gefa oddvita hreppsnefndar eftir reglum þeim, sem hjer segir: 

1. Kvikmyndahús og aðrar fastar skemtistofnanir, sem hafa skemtanir 

að atvinnu lengur en um stundarsakir, skulu fyrir lok hvers mánudags gefa odd- 

vita hreppsnefndar skýrslu yfir alla aðgöngumiða, er selst hafa næstu viku á 

undan og skal í skýrslu þessari flokka aðgönguskírteini eftir verði þeirra og 

deginum þegar skemtunin var haldin, svo og tilgreina upphæð skattsins við hvern 

flokk og samanlagt verð aðgönguskírteinanna og skattgjaldið. g 

2. Þeir, sem aðeins halda skemtun í eitt skifti, eða takmarkaða tölu skemt- 

ana, skulu hafa gefið oddvita hreppsnefndar framangreinda skýrslu um tölu 

seldra aðgönguskírteina eða aðgöngueyrinn í heild sinni, ef goldið hefir verið 

fyrir þátttöku í skemtuninni samkvæmt 3. gr., í síðasta lagi áður 2 dagar eru 

liðnir frá því að skemtuninni lauk. 

Skýrslur þær, sem ræðir um Í grein þessari, skulu gerðar eftir fyrirmynd, 

sem hreppsnefnd samþykkir og greiðist skatturinn um leið og skýrsla er gefin, 

gegn kvittun oddvita hreppsnefndar. 

Nú er skatturinn ekki greiddur samkvæmt ofangreindum reglum og má 

þá taka hann lögtaki á kostnað greiðanda. 

9. gr. 

Þeim, er atvinnu hafa af skemtunum lengur en um stundarsakir, skal 

skylt að hafa nákvæmt og aðgengilegt bókhald yfir tekjur og gjald það, sem 

tekið er fyrir skemtanirnar og sæta því, að oddviti hreppsnefndar hafi eftirlit 

með bókhaldinu, ef þurfa þykir. 

10. gr. 

Með mál út af brotum gegn reglugjörð þessari skal farið sem almenn 

lögreglumál.
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11. gr. 85 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum alt að 1000 kr., ef ekki ligg- 21. nóv. 

ur við þyngri refsing að lögum. 

Reglugjörð þessi, sem hreppsnefnd Sauðárkrókshrepps hefir samið og 

samþykt, er hjermeð staðfest samkvæmt lögum nr. 34, 22. nóv. 1918, sbr. lög 

nr. 30 frá 19. júní 1922, til þess að öðlast gildi 1. des. þ. á. og birtist til eftir- 

breytni þeim, er hlut eiga að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 27. nóvbr. 1922. 

KI. Jónsson, 

Sigt. M, Johnsen, 

Reikningur 86 
Framfarasjóðs Stykkishólms árið 1921. 

Tekjur: 

1. Eftirstöðvar frá 1920: 

1. Í hankavaxtabrjefum veðdeildar Tands- 

bankans .. .. .... 22202044 74. kr. 10600 00 

2, Í Sparisjóði Stykkishålms .. .. .. .. — 1789 13 
mm kr. 12 ø

 n 89 13 t 

2. Vextir: 

1. Af bankavaxtabrjefum .. .......... kr. 477 00 

2. Af sparisjóðsinnstæðn .. .. 2. 2. 1214 80 22 

—— — 557 22 

3. Til jafnaðar móti gjaldlið 2. 2. 2. 22 am anne eee re rr 141 87 

Samtals kr. 13088 22
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G J öld: 

1. Úthlutað á árinu .. 2... 2... Kr 

2. Lagt við höfuðstól samkv. 2. gr. skipulags skrár ere re er rem 

3. Eftirstöðvar til 1922: 

1. Í bankavaxtabrjefum veðdeildar Lands- 

bankans .. ... 04... + kr. 10600 00 

2, Í Sparisjóði Stykkishólms er... — 1981 00 

-
 

"al
 

KR
 

  

415 35 

141 87 

12531 00 

  

13088 22 Samtals kr, 

Stykkishólmi, 31. desember 1981, 

P, V. Bjarnason, Sæm. Halldórsson. Ágúst Þórarinsson, 

87 Reikningur 
yfir 

tekjur og gjöld ekknasjóðs V.-Skaptafellsprófastsdæmis 

arie 1921. 

1. Hörgslandshreppsdeild: 

T sjødi 31. des. 1919 .. ............ kr, — 550 90 
Tillög og gjafir 1921 .. .. .. ....…. — 60 00 

Vextir 1921 ,. .... a 27 05 

- kr 

2300 

19 66 

3. Leiðvallahreppsdeild: 

I sjodi 31, des. 1920 .............. kr. 195 13 

Vextir 1921 .. 22 20 00 eee oe ve ve mee 9 58 

Flyt ki 

637 95 

434 32 

204 71 
1276 98
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lut 

4, Skaftártunguhreppsdeild: 

Gjafir 1991 0000. kr, 

Vextir 1981 .. 2 00 me eee re er re rem 

Gjafir hjá prófasti (safnað í árslok) ..  — 

5. Hvammshreppsdeild: 

Í sjodi 31, des, 1920 .,........:,,+ kr, 

Vextir 1921 ,. 22 00 on mn eee rr rr re 

6. Dyrhólahreppsdeild : 

Í sjóði 31. des. 1920 .. .. .. .... .. kr. 
Vextir 1921 .. 28 0 00 re me ve re re mm 

1. Hårgslandshreppsdeild : 

Styrkur veittur Helgu Eiríksdóttur, 

ekkju å Keldunåpi .. ............ kr. 

[ sjodi 31. des 1921 .. .. .... 2222 

2. Kirkjubæjarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1921 

3. Leiðvallahreppsdeild : 

Í sjóði 31. des. 1991 .. 

4. Skaftártunguhreppsdeild: 

1 sjóði 31. des. 1921 

5. Hvammshreppsdeild: 

I sjóði 81. des. 1921 

6. Dyrhólahrepnsdeild: 

Í sjóði 31, des, 1921 

Prestsbakka og Vík, 4. okt. 1022. 

Magnús Bjarnason. Gísli Sveinsso 

to... kr. 

50 00 

1 05 

55 00 

160 94 

7 91 

58 73 

2 89 

  

Samtals kr, 

60 00 

5377 95 

106 05 

168 85 

61 62 

1613 50 

kr. 637 95 

434. 32 

— 204 71 

— 106 05 

— 168 85 

- 51 62 

Sin ar 3613 50 

nm. 

1922 

87
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88 Reikningur 
yfir 

tekjur og gjöld styrktarsjóðs Margrjetar Bjarnadóttur 

frá Bergvíik í Leiru árið 1921. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Hlutabrjef í Eimskipafjelagi Íslands .. kr. 50 00 

b. Inneign í sparisjóðum í Keflavík .. .. .. .......... — 6495 13 

———..— kr. 6067 29 

2. Tillög frá íbúum Keflavíkurhrepps .. .. 28 — 217 00 

3. Vextir af sparisjóðsinnstæðu .. .. 22 20 00 er er er rr em 260 84 

Santals kr. 6545 13 

  

Gjöld: 

1. sjóður í árslok: 

a. Hlutabrjef í Eimskipafjelagi Íslands .. .. .. .. .. .. kr, 50 00 

b. Inneign í sparisjóðnum i Keflavik .. .. ..........  — 6495 13 
    

Samtals kr. 6545 13 

Í stjórnarnefnd sjóðsins, í júní 1999. 

Magnús Jónsson. Þorgr. Þórðarson, Friðrik J, Rafnar. 

89 Reikningur 
yfir 

tekjur og gjöld „Minningarsjóðs Bryndísar Ólafíu 

Jónsdótturff árið 1919. 

Tekjur: 

1. Eign frá fyrra átt 2. .. .. 2. 22 00 an en ne en ve ere sr. 2193 01 

2. Vextir af eign 2. 22 22 — 101,31 
  

Samtals kr. 2294 32
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Gjöld: 89 

1. Keypt innbundin skrifbók .. .....0. 0... kr, 12 00 

2. Eign til næsta árs .. .. 2... — 2282 32 

Samtals kr. 2294 32 

Í stjórn minningarsjóðsins, 8. des. 1921. 

Halldór Jónsson. Magnús Jónsson, 

Reikningur 90 
yfir 

tekjur og gjöld „Minningarsjóðs Bryndísar Olafíu 

Jónsdóttur““ árið 1920. 

Tekjur: 

1. Eign frå fyrra åri .. .. .. .. .. .. 2 1.1, 042444, kr, 2282 32 

2. Vextir af eign .. .. .. eee en re re rr 109 61 

3, Tekid til låns hjå sjera Halldóri Jónssyni eee re re rr ere mm 80 00 

Samtals kr 2471 93 

Gjöld: 

1. Veittur námsstyrkur ungfrú Jörínu Jónsdóttur ., .. .. .. kr. 80 00 

2, Eign til næsta árs .. 2. 2... 0... 2391 93 

Samtals kr. 2471 93 

  

Í stjórn minningarsjóðsins, 8, des. 1921, 

Halldór Jónsson. Magnús Jónsson.
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91 Arsreikningur 
Íyrir 

styrktarsjóð lyfsala E. Tvede frå mars 1921 til mars 1922. 

Tekjur: 

Höfuðstóll styrktarsjóðsins í Söfnunarsjóði .. .. .. 2... kr 1071 74 

D 
H
u
 

2. Vextir 1981 .. 2. 0 sm an en eee eee ke ru ru er ke 50 78 

Tekjur samtals kr. 1122 52 

Gjöld: 

Útborgað Hugborgu Bjarnadóttur 2. ..0.%. kr. 49 51 

2, Hofudstoéll .. .. 22 22 ae ae eee eee re er re rer 1073 01 

hd
 

Jöfnuður: kr. 1122 52 

Reykjavík, 25. júlí 1922. 

Scheving Thorsteinsson. 

92 Efnahagsreikningur 
Spitalasjóðsins „VYinaminning“ hinn 3. desember 1921. 

Tek J ur: 

Inneign við sparisjóð Árnessýslu Í. janúar 1921 .. .. .. kr. 2589 56 fi
 

GHafir til minningar um látna ættingja og vini 2... — 43 00 

Adrar gjafir 2. — 4 50 

Sparisjóðsvextir 1921 t
m
 

  

Samtals kr, 2838 47



Gjöld: 
Lagt inn i sparisjoøwd .. 2... kt. 

   
Sparisjóðsvextir lagðir við innlögi 

1 

2 

3. Burdareyrir og umslag 22 22 2020 ae sn ene en en re ke rem 

4 Ti jafnaðar móti tekjulið 1 

92 50 

151 41 

5 00 

2589 56 

Samtals kr. 

Eign: 

Inneign vid sparisjåd Årnessyslu .. .. .... .... .. kr. 

Eyrarbakka, 31. desember 1921. 

Gisli Pjetursson. Gísli Skúlason. P. Nielsen. 

Reikningur 

2838 47 

2833 49 

sjúkra og styrktarsjóðs vitavarða Islands 1921. 

Tekjur: 

1. Í sjóði 1. janúar 1921 2. ....... 00. . kr. 

2. Gestafje og gjafir .. .. ............ kr. 256 00 

Tillag vitavarda .. 2 2 00 — 518 39 

Tillag år rikissjodi .. 2. 22 22 — 518 39 

Vextir 2. 28 sn en ene re re rn rr er re rem 116 04 

Samtals kr. 

Gjöld: 

Greiddur styrkur .. .. .. 

eo 
19 

Í sjóði (Íslandsbanka) 81. desember Í Hi
 

Do
 

|= ca ke 

Samtals kr. 

Keypt skuldabrjef hafnarsjóðs sr 

Keypt skuldabrjef bæjarsjóðs .. 22 22 — 

1605 52 

1408 82 

3014 34 

300 00 

950 00 

1009 03 

755 31 

3014 34 

1922 

92 

93



1922 

93 

94 
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Eignir 1. jan. 1922: 

Hlutabrjef 1 E.F.1. .. …. kr. 

Skuldabrjef rikissjods .. 2. 22 22 ae en eee rem 

Skuldabrjef Hafnarsjåds .. .. .. .. 2. 22 

Skuldabrjef bæjarsjåds .. — 

I sparisjédi (Islandsbanki) .. .. .. .... ....… 

Reykjavik, 10. mars 1922, 

Vitamálastjórinn. 

Th. Krabbe. 

Reikningur 
yfir 

25 00 

800 00 
1000 00 
1000 00 

- kr. 

Samtals kr. 

2825 00 

755 31 

3580 31 

tekjur og gjöld Minningarsjóðs frú Önnu Claessen árið 1921. 

1. Eign frá fyrra ári: 

Tekjur: 

a. 5 bankavaxtabrjef á 500 kr. .. .. .. .. kr. 

b. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks .. .. 

ec. Óinnleystir arðmiðar .. 

2. GJjof .. .. 2 kr. 

3. Vextir 

a. Af bankavaxtarbrjefum .. .. . kr. 

b. Af imnstæðufje í Sparisjóði Sauðárkróks — 

  

  

2500 00 

110 18 

33 75 
kr. 2643 93 

20 00 
— 20 00 

112 50 
9 52 

— 122 02 

2785 95 Samtals kr.
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Gjöld: 94 

Styrkur veittur 2 sjúkum stúlkum .. .. .....0... 2. 2. 2. Kr. 136 00 

Eignir í Árslok: 
a. 5 bankavaxtabrjef á 500 kr. .. .. .. .. kr. 2500 00 

b. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks... .. — 93 70 

e. Óinnleystir arðmiðar .. .. .. .. .... — 56 25 

kr. 2649 95 

Samtals kr. 2785 95 

Sauðárkrók, 14. janúar 1922. 

Álfheiður Blöndal. Herdís Pjetursdóttir. Helga Guðjónsdóttir. 

Reikningur 95 
minningarsjóðs frú Ragnheiðar í Thorarensen 

frá Móeiðarhvoli 1921. 

Tekjur: 

Í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands: 

a. Innstæða við ársbyrjun 1921 .. .. .. kr. 643 76 

b. Vextir 1920 viðlagðir .. .. ......... — 9,15 

—— kr. 652 91 

Bankavaxtabrjef geymd í Íslandsbanka að nafnverði .. .. — 400 00 

. Í Landsbankanum: 

a. Innstæða við ársbyrjun .. .. .. .. .. kr. 251 32 

b. Vextir 1920 viðlaæðir .. .. ........ — 10 69 

ce. Viðlagðir 24 vaxta 1920, fallnir til út- 

borgunar í aðaldeild Söfnunarsjóðs .. — 18 30 

d. Innborgaðir vextir af bankavaxtabrjef- 

um í Íslandsbanka .. .. 2... ......2.0... — 18 00 

Í mmm. kr. 298 31 

  

Bamtalk kr. 1351 22
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95 Gjöld: 

1. Í aðaldeild Söfnunarsjóðs: 
Inneign viðárslok, til jafnaðar tekjulið 1. .. .. .. .. .. kr. 652 91 

2. Í bankavaxtabrjefum, eign til n. å. til jafnaðar tekjulið 2. — 400 00 

8. Til jafnaðar tekjulið 3. Í sparisjóði Landsbankans eign í 

árslok .. ss se se eee — 298 31 

Samtals kr. 1351 22 

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 31. mars 1922. 

Björgvin Vigfússon. 

96 Reikningur 
minningarsjóðs alþm. Sighvats Árnasonar (921. 

Eign í aðaðdeild Söfnunarsjóðs við ársbyrjun .. .. .. .. .. kr. 103 65 

Vextir lagðir við höfuðstól .. 2. 2 22 0. — 4,97 

Á vöxtum í Söfnunarsjóði við árslok kr. 108 62 

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 81. mars 1922. 

Björgvin Vigfússon
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Reikningur 
yfir 

tekjur og gjöld „Hins sameiginlega brunabótasjóðs fyrir 

sveitahíibýliff, vátryggingarárið 1921. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Á innritunarskírteini, í Landsbankannm kr. 21456 12 

b. Á innritunarskírteini, í Íslandsbanka .. —  15000 00 

c. Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum .. — 12623 35 

kr. 

2. Endurtryggingargjöld frá brunabótasjóðum sveitafjelaga : 

a. Frá árinu 1920 .. .............…. kr. 122 11 

hb. Frá árinu 1981 .. .. ............  — 7794 93 

3. Åætlud ågreidd idgjåld årid 1921—722 ,, .. 2 ss 
4. Vextir: 

a. Af innritunarskírtemum .. .. .. .. .. kr. 1847 20 

b. Af sparisjådsinnstædu .. .. .. ...... 0 — 339 02 

5. Tillae úr ríkissjóði (viðbótar stofnfje) .. .. .. .. 2. 22 mm 

Samtals kr. 

Gjöld: 

1. Útborguð tjón: 

a. Til Þíúgvallahrepps.. .. .......... kr. 54 06 

b. Til Nauteyrarhrepps .. 2. — 839 17 

ec. Staðarhrepps 2. 22 20 20 eee re rr me 52 50 

d. Til Grimsneshrepps .. .. — 36 95 

e. Til Lytingsstadahrepps .. .. .. .. ..  —— 1450 84 

DO Kostnadur sjådsins .. .. 2. 22 0 se eee 

Til jafnadSar måt tekjulid 3 .. ........…. co
 

Flyt .... kr, 

49079 

7917 

141 

2386 

10000 

69523 

2433 

637 

141 

3212 

47 

04 

12 

22 

00 

52 

75 

12 

39 

1922 

97
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97 Flutt .... kr. 3212 39 

4. Sjóður til næsta árs: 

a. Á innritunarskírteini í Landsbankanum kr. 32543 95 

b. Á innritunarskírteini í Íslandsbanka .. — 15759 37 

ce. Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum .. — 17646 68 

d. Í sjóði hjá fjehirði .. .. .. .. ...... — 361 46 
— 66311 46 

Samtals kr. 69523 85 

Reykjavik,31. mai 1922. 

Brunabótafjelag Íslands. 

Guðm. Ólafsson.



meðalmeðgjöf af hálfu barnsfeðra með óskilgetnum 

börnum til 14. mai 1925 eftir ákvæðum sýslunefnda og bæj- 

arstjórna samkvæmt 26.“gr. laga nr. 46, 27. júní 1921, 

Til 

Til 

Til 

fullra 

fullra 

fullra 

fullra 

i fullra 

4 åra 

9 — 

14 — 

16 — 

9 

4 åra 

9 — 

14 — 

16 — 

ð ára 

10 — 

14 — 

16 —- 

5 ára 

10 — 

16 — 

211 

Auglysing 
um 

Reykjavíkurkaupstaður: 

aldurs .. 

Hafnarfjarðarkaupstaður:; 

aldurs „... 

3. Gullbringusýsla: 

aldurs ., .. 

á. Kjósarsýsla: 

aldurs .. .. ... 

5. Arnessýsla: 

aldurs .. .. 

300 

240 

270 

100 - 

290 

200 

250 

120 

300 

200 
250 
100 

300 

250 - 

150 

250 

175 

100 

kr, 

1922 

98 
28. des.



1922 

98 
%8. des. Til 

Til 

Til 

Til 

Til 

mr 

fullra 

fullra 

fullra 

fullra 

fullra 

fullra 

6. 

212 

Vestmannaeyjakaupstaður : 

4 ára aldurs .. .. 

9 — 

14 — 
16 — 

7. Rangárvallasýsla: 

10 ára aldurs .. 

14 — 
16 — 

ut
 

10 — 

16 — 

Gr
 

10 — 

16 — 

10 — 
14 — 
16 — 

[S
D |

 

10 — 

16 — 

8. Vestur-Skaftafellssýsla : 

ára aldurs .. 

9. Austur-Skaftafellssýsla : 

ára aldurs .. 

10. Suður-Múlasýsla : 

ð ára aldurs .. .. ........... 

11. Seyðisfjarðarkaupstaður : 

5 ára aldurs .. 

150 

130 

75 

160 

130 

100 

250 

200 

150 

50 

350 

250 

150 

kr. 

kr. 

kr.



Til 

Til 

Til 

Til = 

Til 

Til 

fullra 

fullra 

fullra 

fullra 

fullra 

fullra 
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12. Norður-Múlasýsla: 

5 åra aldurs .. 2. 22 22 0 ve en rene 

10 — — 

16 — — 

13. Norður-Þingeyjarsýsla: 

4 ára aldurs .. 2... 20 0 eee eee 

10 — — 

16 — — 

14. Suður-Þingeyjarsýsla : 

á ára aldurs 2. 2. 20 me ve ere ee 

10 — — 

16 — — 

15. Akwreyrarkaupstaður : 

10 ára aldurs .. .. .. 2 0 0 ve ere 

14 —  — 

16 — — 

16. Eyjafjarðarsýsla: 

5 ára aldurs .. .. 

10 — — 

16 — — 

17. Siglufjarðarkaupstaður : 

4 ára aldurs .. 2. 0... 

9 

14 — — 

16 — — 

365 

300 

kr. 

150 — 

Lo
 

=
 

ot
 

I
 

S 
Gi

 
A
 

Gt
 

300 | 

325 

200 

150 

100 

70 

400 

350 

300 

120 

kr. 

kr. 

kr. 

1922 

98 
28. des.



1922 

98 
óg. des. Til fullra 

Til fullra 

Ti 
1 fullra þí

 

Til fullra 

Til fullra 

Til fullra 

Til fullra fr
 

ot
 

10 - 
14 

10 

16 

10 

16 

u
t
 

10 

14 

16 - 

10 

14 

16 

10 

16 

214. 

18. Skagafjarðarsýsla 

ára aldurs .. 

19. ÁAustur-Húnavatnssýsla : 

ára aldurs .. ..., 

20. Vestur-Húnavatnssýsla : 

ára aldurs .. 

21. Strandasýsla: 

ára aldurs .. .. 

22. Norður-Í safjarðarsýsla 

ára aldurs ., 

23. Ísafjarðarkaupstaður: 

ára aldurs .. 

24, Vestur-Ísafjarðarsýsla : 

ára aldurs .. .. 

120 kr. 

90 — 

60 — 

350 kr. 

250 — 

200 — 

300 kr. 

200 — 

120 — 

150 kr. 

105 — 

50 — 

400 kr. 

300 — 

200 — 

360 kr. 

300 — 

200 — 

150 kr. 

100 —
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25. Vestur-Barðastrandarsýsla 

Mil fullra 3 ára aldurs .. .. .. .. 2 2. 20 
2 10 — 

16 — 

26. Austur-Barðastrandarsýsla : 

Til fullra 3 åra aldurs .. .. .. .. 2 20 eee 0 

mo 70 — 

A 

27. Dalasýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs .. .. 2. 2 2 2 eee 
— 8— 

— — 19  — 

16 — 

28. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: 

Til fullra 7 ára aldurs .. .. .. ... 
14 — 

16 — 

29. Mýrasýsla: 

a. Borgarnesshreppur: 

Til fullra 10 ára aldurs .. 2... 2... 

— 14 — 

16 — 

b. Aðrir hreppar sýslunnar: 

Til fullra 10 åra aldurs .. .. .. 2. 2 se eee 

— — 4 — 

— — 16 — 

225 

175 

80 

190 

150 

60 

250 

200 

175 

100 

250 

200 

20 

180 

130 

20 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

1922 

98 
28. des.



1922 

98 
28. des. 

216 

30. Borgarfjarðarsýsla : 

Til fullra 10 ára aldurs .. .. .. 2... 2... 2. 2. 200 kr. 

— — 1 — — 120 — 

— — 16 — — 40 — 

Þetta birtist hjermeð öllum sem hlut eiga að máli. 

Kl. Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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Stjórnartíðindi 192. 

99 
11. ågust. 

  

einkasölu á steinolíu. 

Þareð ákveðið hefir verið að nota nú heimild þá, sem ríkisstjórninni er 

     
lp egu Rr 1449 Ni 

veitt í lögum nr. 77, 14. nåven til bess ad 

  

sölu á steinolíu í landinu, at 

með 10. febrúar 1929 a 
x 

cl ) 

    

leyfilegt að flytja il lands ste 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 11. 1922. 

  

Oddur Hermannsson. 

HE) 30. dag desembermån    
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108 Staðfesting konung á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Guðríðar 
20. des. Jónsdóttur og Guðbjargar Jónsdóttur“, gefin út á venjulegan hátt at mandatum 

af dóms- og kirkjumálaráðherra 20. desember 1999, 

Skipulagsskrá 
fyrir 

Minningarsjóð Guðríðar Jónsdóttur og 

fuðbjargar Jónsdóttur. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir: Minningarsjóður Guðríðar Jónsdóttur og Guðbjargar 
Jónsdóttur. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af mjer undirrituðum 17. júní 1991 til minninp- 
ar um móður mína Guðríði Jónsdóttur fædda að Gunnarsholti á Rangárvöllum 
28. ágúst 1828, dána að Hvammi í Landsveit 30. nóv. 1919 og konu mína Guð- 
björgu Jónsdóttur, fædda að Skarði 4. október 1864, dána að Hvammi 10. febrú- 
ar 1918 einnig í Landsveit. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins skal vera sá, að styrkja unga nenn úr Landsveit, eldri 
en 14 ára, til þess að stunda nám á æðri albýðuskólum í Landsveit eða annars- 

   
staðar í Rangárvallasýsla, svo og þá aðra unga menn til náms á öðrum skólum,   

hvar sem er, er ætla sjerstaklega að leggja fyrir sig lýðkenslu. ; 

á, or. 

Stofnfje sjóðsins er 500 krónur, og skal það ávaxtað í Aðaldeild Söfnun- 
arsjóðs Íslands. 

Sjóðurinn tekur við gjöfum og áheitum beirra manna, sem vilja efla 
vöxt hans og styðja tilgang hans. 

Skulu gjafir þessar jafnan leggjast við stofnfje. Stofnfjeð má aldrei 
skerða. 

5. gr. . 

Alla vexti ber að leggja við höfuðstól, þangað til hann er orðinn 4000 

krónur, að útborgunarskyldir verða 1% vextir, og fer svo fram, þangað til 

höfuðstóllinn er orðinn 40000 krónur.
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Þá mega stjórnendur sjóðsins breyta tilgangi hans á þann veg, að verja 100 
… FE RN od 4 x 2 1 , „ér = … a 

vöxtunum til þess að standast kostnað við lýðskólahald í Landhreppi einum 20. des. 

fyrir s      eða í rá útborgunarskyldir       

  

19 / hlutar v / 20 XT dd, 56 

  

þm
 

ir 

  

bpsnefndin í Í 

      

færslu sjóðsins, og röð og reglu, sem honum 
   |: 

undir kemur v 

  

'slu. Hrepps- Rangárvalla: 

  

nefndin veitir og fje úr honum á 

Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið. 
  Fyrir janúarlok ár hver! lunefndinni reikn- fndin senda sys     

  

r sjóður     inginn, er lætur vann 

  

til starfa, skal ársreikningur hans árlega birtur á þann hátt, er 

ákveður. 

í. et. 

fje sjóðsins, ber hreppsnefndinni að vera 

  

1 a Pam a Pegar farið ve 

1 samvinnu Vv 

  

”ppnum um ål og meðferð styrktar- 

  

ið úir 3300sins. 

í tjeð 

  

maðurinn í Rang-      
8. gr. 

'% varnarþing sjóðsins skal vera í Landmannahreppi    

9. ør. 

il hrá ha 7 1. af a 1 1 1 É skipulagsskrá þessi er samin af stofnanda sjóðsins með þeirri ósk, að 

á henni. 

  

leitað verði konungi 

E 

Eyjólfur Guðmundsson.
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101 Reglugjörð 
28. des. 

um 

sø 5 
einkasö'u á steinolíu. 

Samkvæmt lögum ar. 77, 14. nóvember 1917, um einkasöluheimild lands- 

stjórnarinnar á steinolíu eru hjermeð sett eftirfarandi ákvæði vm einkasölu á 

steinolíu : 

1. gr. 

Frá 10. febrúar 1923 má enginn nema Landsversun Íslands flytja hing- 
1 að frá útlöndum neina tegund steinolíu, hvort heldur er ljósaolía, venjuleg 

móforolía eða hráolía. 

Ákvæði þessi taka eigi til skipa, sen koma í landhelgi og hafa innanborðs 

olíu, ef olíubirgðir ern eigi, að áliti lögreglustjóra, meiri en svo, að hæfilegur 

forði sje handa skipinu til næsta erlends ákvörðunarstaðar, þar sem olía er 

fáanleg. 

2. ør. 

Olíuna selur Landsverslun Íslands kaupmönnum, kaupfjelögum, sveitar- 

fjelögum og öðrum eftir því, sem forstjóra bhandsverslunarinnar þykir við eiga. 

3. gr. 

Olíubirgðir þær. sem fjelög eða einstakir menn kunna að eiga óseldar 10. 

febrúar 1923, er leyfilegt að selja til 10. ágúst 1923, en þá verður tekin nánari 

ákvörðun um, hvað gert skuli við þær birgðir, sem þá kunna að verða tl. 

4. gr. 

Á hvert kílógram af olíu, sem Landsverslunin selur, skal leggja 253 eyris, 

er renni að hálfu í ríkissjóð, en að hálfu í veltufjár- og varasjóð steinolínversl. 

unarinnar. 

Að öðru leyti skal selja olíuna fyrir það verð, er Hðlega svarar innkaups- 

verði og öllum kostnaði. 

Þegar Landsversluninni hefir safnast svo mikið veltufje, að nægi tl að 

reka með verslunina skuldlanst, fellur gjald það, er ræðir mm í Í. málsgrein 

þessarar greinar, að öllu leyti í ríkissjóð. Hvers árs arður, sem til kann að falla 

umfram hið ákveðna 224 evris gjald, leggist í veltufjár- og varasjóð Landsversl- 
i 

  

unarinnar, enda ber hann og bad tap, sem v min kann að verða fyrir.



  

annast olínverslunina ásamt 

  

Forstjóri    

  

versluninni. Tveir menn, 

  

skoðun allra re 

  

1 
mest jafnhliða bókfærslunni, og eigi 

6. or 

Forstjóri Landsverslunar skal í samráði við ríkisstjórnina, ákveða 

hvort olía skal flutt a lans í olíngevmaskipum       

   

  

     vmslutæ og annast, að 

  

ly 

  

sem 

  

urfa bi b 
1 

i ef ekki óviðráðanlegar hindranir banna. > 

Brot gegn 
  

lega innflutt steinol    Með brot gegn lögum 

   

  

Regluejörð þessi 
am
 Þetta er hjermeð til eftirbreytni, sem hlut eiga að m 

Atvinnu- og samgönsumálaráðuneytið, 28. desember 1 

Oddur Hermannsson.
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102 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Kirkjujarðasjóðs árið 1921. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá f. á.: 

a. Bankavaxtabrjef 

b. Innstæða í söfnunarsjóði 

c. Útistandandi í lánum 

d. Á vöxtum í banka 

-- kr. 1045307 95 

— 87700 00 Do
 Andvirði seldra kirkjujarða 1921 fskj. I. 

4 3 ID Innstæða frá Breiðabólsstað í FP    3 — 500 00 

4. Ágóði af útdregnum bankavaxtabrjelum (Í — 1344 00 

5. Afborgun af lánum .. 2. 0... — 36465 88 

6. Vextir: 

a. Af lánum .. .. .............. kr. 26561 88 

b. Af sofnunarsjådsinnstædu .. .. .. .. — 2395 81 

c. Af bankavaxtabrjefum .. .. .. .. .. — 12784 50 

d. Af bankainneigen .. .. .. ........ — 4909 2 

  

mn 46651 46 

1. Vextir af and 

eldri launalögum, 

  

frá prestum undir 

LIL kr. 594 00 

AD su en eu en en en ne re mm 1600 00 

  

2, Gjøld sjóðsins, ÍV 

Til jafnadar måti tekj Go
     

JA
 

  

Vextir til Prestlaunasjóðs 

Eign við árslok: ut
 

a. Bankavaxtabrjef .. .. .. .. ...... kr. 289700 00 

  

  b. InnstæSa i Søfnunarsj6dl .. .. .. .. — 51285 65 

c. Útistandandi í lánum .. .. .. .. .. — 699576 60 

d. Á vöxtum f banka .. .. .. .. 2. .. — 95052 48 

em 1135614 73 

Kr. 1217969 29 

Reykjavik, 14. oktbr. 1922, 

G. Sveinbjörnsson.
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REIKNINGUR 103 

yfir 

tekjur og gjöld Thorkillii-barnaskólasjóðs árið 1921. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1921 B, bls. 322): 

    
a. Veðskuldabrjef .. kr. 80253 01 

b. Hlutabrjef í Íslar — 3000 00 

ce. Bi ENN SDS, ure er er eee re mm 1600 78 

mmm rer mm kr. 84853 79 

Vextir: 

  

a. Áf veðskuldabrjefum .. .. .. kr. 3854 55 

b. j í Íslandsbanka .. — 180 00 

c. — bankainnstædu .. .. .. .. .. .. — 83 15 

——————— kr. 4117 70 

Kr. 88971 49 

Gjöld: 
Meðlag goldið með börnum .. 2. kr. 1050 00 

Eign til næsta árs: 

a. Veðsknldabrjef .. .. .. .. .. .. .. kr. 79019 17 

b. Hiutabrjef í Íslandsbanka 2. 2... — 3000 00 

ec. Bankainnstæða 00... 5902 32 

—————— Kk. 87921 49 

Kr 88971 49 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu. 10. apríl 1922. 

G. Sveinbjörnsson.



1922 

104 

tekjur og gjöld M 

REIKNINGUR 

yfir 

    
nningarsjóðs Herdí 

  

Tekjur: 

hi
 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1921 B, bls. 228): 

a. Lån gegn fasteignarvedi .. .. ...... kr. 

b. Hlutabrjef i Islandsbanka 
% A ER 

Söfnunarsjóði .. .. .. .. — 
= 
i c. Innstæða 

d. Veðdeildarbrjef    e. Innstæða í bönkum .. .. .. .. .. .. — 

  

    
   

- kr, 

Vextir: 

a. Af fasteignarveðslánum .. .. .. .. kr. 1240 86 

b. — hlutabr m í Íslandsbanka 144 00 

c. — innstæðu í Söfnunarsjóði .. .. .. — 408 70 

d. — veðdeildarbrjefum [144 00 

ce. — fjeí bönkum .. 0. — 109 88 

nr -— ki 

Sjóður í árslok: 
  

a. Lán gegn fasteignarveði ,„. .. .. .. kr. 

b. Hlntabrjef í Íslandsbanka .. .. .... — 400 00 

ec. Innstæða í Söfnunars, — 8923 22 

  

d. Veddeildarbrjef .. .. .. 2 2 10. 3200 00 

e. Innstæða í bönkum .. .. .. .. .. .. — 
1 nr -—-- kr 

  

Kr. 

I dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 10. 

    

Sveinbij 

  

"nSsON. 

ingileifar Benedictsen árið 1991. 

101482 14 

106529 58 

106529 58



225 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur oe gjöld Styrktarsjóðs Hannesar 

    

  

    

      

Tekjur 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stý.tíð. 1921 B, bls 

a. Lán Reykjavíkur .. 

b. Veðdeildarbrjef 

c. Lán gegn f narveði 

d. Hlutabrjef í Íslandsbanka 

e. Innstæður Jon kum 

2. Vextir: 

a. Áf láni Reykjavíkur 

b. — veðdeildarbrjefum 

c. — fasteignarveðslánum 

d. — Íslandsbankabrjefum 

e. — bankainnstæðum 

Gjöld: 

1. Styrkur til frú Bjargar Blöndal 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Lán Reykjavíkur .. 

b. Veðdeildarbrjef . 

c. Lån gegn fasteignarvedi 

d. Hlutabrjef í Íslandsbanka 

e. Innstæda 1 bonkum 

Í dóms- 

G. 

105 

Arnasonar árið 

kr. 13000 00 

6600 00 

49650 00 

— 3000 00 

— 3805 14 

— ku 7605: 1 

kr 650 00 

- 297 00 

— 2377 32 

— 180 00 

— 131 39 

————-—— kr. 3635 71 

Kr. 79690 85 

kr 3000 00 

kr 12000 00 

— 6600 00 

— 49650 00 

— 3000 00 

— 5440 85 

em kr. 76690 85 

Kr. 79690 85 

og kirkjumålaråduneytinu, 10. april 1922. 

Sveinbjörnsson.
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106 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld „Landsspítalasjóðs Geirs Zoega kaupmanns og frú Helgu Zoöga 

konu hans árið 1921“. 

Tekjur: 

1. Eign frá fyrra ári (Stý.tíð. 1921 B, bls. 325): 

a. Á innritunarskírteini í Íslandsbanka kr. 2504. 41 

b. Sparisjóðsinnstæða í sama banka .. — 65 76 

—-———————— kr. 2510 17 

2. Vextir: 

a. Af fje á innlánsskítteimi .. .. .. .. kr. 126 77 

b. Áf sparisjóðsinnstæðu .. .. .. .. .. — 2 97 

mn kr. 129 74 

Kr. 2699 91 

Gjöld: 
1. Eign í árslok: 

a. Á innlánsskírteini í Íslandsbanka .. kr. 2631 18 

b. Sparisjóðsinnstæða í sama banka .. — 68 73 

—.—.—.——A kr. 2699 91 

Kr. 2699 91 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 6. janúar 1922. 

G. Sveinbjörnsson.



1922 

REIKNINGUR 107 

tekjur og gjöld „Styrktarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknis“ 

a. Bankavaxtabrjef .. 

b. Bankainnstæða 

Vextir 

a. Af bankavaxtabrj 

  

b. — bankainnstæðu 

Styrkur veittur .. 

Eign í árslok: 

a. Bankavaxtabrjef 

b. Bankainnstæða 

efum .. 

yfir 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári (Sty.tíð. 1921 B. bls. 325 

Gjöld: 

árið 1921. 

326): 

6000 00 

607 94 

6607 94 

29 07 

— — ki 299 07 

Kr 6907 01 

kr 80 00 

6000 00 

827 01 

A ki 6827 01 

Kr 6907 01 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 6. janúar 1922. 

G. Sveinbjörnsson.
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108 

109 

9 

  

REIKNINGUR 

„Líknarsjóðs Sigríðar Melsted“ árið 1991. 

Tekjur: 

Innstæda i Såfnunarsjé6i .. .. .............,,.,.,.. kr. 

Afgjald af Keldnakoti i Stokkseyrarhreppi, med dråttar- 

VoxtuMm 2. 22 se en een eee eee er me 125 00 
Vextir í Söfnunarsjóði .. 2. 22 2 se ae en eee ere 32 89 

Kr. 853 47 

Gjöld: 

Sjóður: 

Í Söfnunarsjóði .. 2. 2. 22 2 2 eee... kr. 

Kr. 353 47 

853 47 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 12. júní 1992. 

G. Sveinbjörnsson. 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas's árið 1991. 

  

Sjóður við ársbyrjun (Stjtíð. 

kr. 3166 85 

— 169 50 

Í Landsbankanum 

Vextir 

Kr. 3936 35



no 

Sjóður til næsta árs: 

Í Landsbankanum .. 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinnu, 

tekjur og 

Sjóður í ársbyrjun (St 

Í Landsbankanum 

Vextir .. 

229 

Gjöld: 

Oddur Hermannsson. 

REIKNINGUR 

yfir 

ejöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar, 

Tekjur: 

3.tíð. 1921 B, bls. 337) : 

Gjöld: 
Sjóður til næsta árs: 

Í Landsbankanum 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 5. 

Oddur Hermannsson. 

1923 

109 

  

kr. 3936 35 

Kr. 3936 35 

6. janúar 1922. 

kr. 1912 25 

86 05 

Kr. 1998 30 

kr. 1998 30 

Kr. 1998 30 

janúar 1922.
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111 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tulinius's árið 1921. 

Tekjur: 

Stofnfje 2. 00 kr. 10000 00 1. - - 

2. Ágóði af kaupi rikisskuldabrjefa .. .. .. .. — 378 61 

3. Vextir 2. 22 20 0 seen eu eee eee eee en en re re re 7 85 

Kr. 10386 46 

Gjöld: 
Sjóður til næsta árs: 

a. Ríkisskuldabrjef .. 0... kr 10000 00 
b. I Landsbankanum … … 2 ss 2. 386 46 

Kr. 10386 46 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 6. janúar 1999. 

Oddur Hermannsson. 

112 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar, árið 1921. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. B, 1921, bls. 336) : 

a. Veðskuldabrjef .. .. .. .. .. .. .. kr. 2500 00 

b. Bankavaxtabrjef .. .. ...... .... — 3000 00 

c. Í Landsbankanum .. .. .. . … . — 596 68 

kr. 6096 68     

2. Vextir: 

a. Af vedskuldabrijefi .. .. .. .. .. .. kr. 125 00 

b. Af bankavaxtabrjefum se se re re me 135 00 

c. AF bankainnstæðu .. .. see se mm 31 02 

———————— kr. 291 09



DU
 

931 1922 

Gjöld: 112 

Sjóður til næsta árs: 

a. Vedskuldabrjef .. .. .. .. .. .. .. kr. 2500 00 

b. Bankavaxtabrjef 2. .. 2. 22 12 14 44 3000 00 

c. Í Landsbankanum .. .. .. .. .. .. — 887 70 . 

—.. kr. 6387 70 

Kr. 6387 70 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 6. janúar 1922. 

Oddur Hermannsson. 

REIKNINGUR 113 

yfr 

tekjur og gjöld Samgöngnbótasjóðs Páls Jónssonar, árið 1921. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1921 B, bls. 331) 

a. Bankavaxtabrjef .. .. .......... kr. 6000 00 

b. Vedskuldabrief .. .. .. ...... 2500 00 

c. Í Landsbankanum .. .. .. .. .. .. — 481 10 

- kr. 8981 10 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum .. .. .. .. .. kr. 270 00 

b. Af veðskuldabrjefi .. .. .. .. .. .. — 125 00 

c. Af bankainnstædu .. .. .. .. — 24 76 

——,,——.—— kr. 419 76 

Kr. 9400 86 

Gjöld: 
Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef .. .. .... ...... kr. 6000 00 

b. Vedskuldabrjef .. .. — 2500 00 

ce. I Landsbankanum .. .. .. .. NE 900 86 

— kr. 9400 86 

Kr. 9400 86 

I atvinnu- og samgoneumålaråduneytinu, 6. janúar 1992. 

Oddur Hormanmsson.



1922 

114 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld styrktarsjóðs Friðriks konungs VILL, árið 1991. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1921 B, bls. 335) : 
a. Bankavaxtabrjef .. 

b. Í Landsbankanum 

2. Vextir: 

Tekjur: 

kr. 

a. Af bankavaxtabrjefum .. .. .. .. .. kr. 

b. Af bankainnstæðu 

Gjöld: 
1. Styrkur veittur Árna Einarssyni, Múlakoti 
2. Sjóður til næsta árs: 

a, Bankavaxtabrjef .. 

b. Í Landsbankanum 

12000 00 

116 09 

kr. 

540 00 

20 96 

——— ki 

Kr 

kr 

12000 00 

477 05 

—— kr 

12116 09 

12477 05 

12477 05 

I atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 6. janúar 1992. 

Oddur Hermannsson.
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REIKNINGU 

yfir 

  

og gtðld Styrk     

      

ut 

bis, 234) 

84 ki 

ið 

d. IT Landsbankanum .. .. .. 2 — 

2, Vextit 

2. Af " Innritunarskirtelni kp, 

b 

dl. 

Gjöld: 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Ínnritunarskirtei i A Fol. S4 kr 

  

  Veðskuldabrjei 

  

Í atvinnu. og 

Oddur Hermannsson. 

R 

ins konungs 

ec 
samgöngumálaráðuneytinn, 6. janúar 

1922 

115 

IX. árið 1094 

  

kr. 454 12 

Kr. 12192 77 

kr. 320 

3600 00 

1600 00 

1500 00 

172 77 

  

12192 77 

1922.
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ni P T T 116 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld gjafasjóðs C. Liebes, árið 1991, 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1921 B, bls. 328): 

Bankavaxtabrjef 2... kr. 11400 00 

Vextir af bankavaxtabrjefum .. .. .. — 513 00 to
 

Kr. 11913 00 

tjöld: 

1. Greitt Búnaðarfjelagi Íslands 2... 0000 kr. 518 00 

2. Sjodur til næsta års: .. 2. 22 20 20 an en eee ne en er mm 11400 00 

Í atvinnu- og samsöngumálaráðuneytinn, 6. janúar 1922. 

Oddur Hermannsson. 

REIKNINGUR 

yfir 
117 

tekjur og gjöld gjafasjóðs W. Fiske's til Grímsevinga árið 1991. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð B. 1921, bls. 333): 

a. Bankavaxtabrjef ,. .. .......... kr. 17700 00 

b. Vedskuldabrjef ,. .. .. .. .. .. 2. — 20000 00 

ce. Í Landsbankanum ., .. .. re re er 6383 58 

————— kr. 44083 58 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum .. .. .. .. .. kr. 740 25 

b. Af vedskuldabrjefum .. .. .. .. .. — 1000 00 

c. Af bankainnstædu .. .. .. .. .. .. — 110 88 

meme em 2151 13 

Kr, 46234 71



Do
 

DO
 

Go
 

ot
 

Gjöld: 

Styrkur til Grímseyinga 

Sjóður til næsta árs: 

15200 

20000 

9145 

00 

00 

71 

a. Bankavaxtabrjef .. 

b. Veðskuldabryjef . 

c. Í Landsbankanum 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 6. 

Oddur Hermannsson. 

REIKNINGUR 

yfir 

1922 

117 

kr. 1889 00 

44345 71 

Kr. 46234 71 

janúar 1922. 

118 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðngra og þurfandi þjóðjarðalandseta í hinu 

Øg
 

fyrverandi Suðuramti árið 1991. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. B. 1991, 

a. Veðskuldabrjef .. 

b. Í 

c. Bankavaxtabrjef .. .. .. .. 2. 1. 1. mm 

bis. 330): 

500 

2000 

Hlutabrjef í Íslandsbanka .. 

d. I Landsbankanum .. .. .. .. .. — 463 60 

kr. 6163 60 

Vextir: 

a. Af vedskuldabrjefum kr 160 00 

b. Af hlutabrjefum .. — 30 00 

ce. Af bankavaxtabrjefum .. — 90 00 

d. Af sparisjóðsinnstæðu .. ........ — 18 07 

—.——.m. kr. 298 07 

Kr. 6461 67



1922 

118 

119 

Styrkur veittur 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef … 

b. Hlutabrjef i Islandsbanka 

c. Bankavaxtabrjef 

d. I Landsbankanum 

I atvmnu- og samgongumålar 

kr. 132 00 

3200 00 

500 00 

— 2000 00 

629 67 

- kr. 6329 67 

Kr. 6461 67 

áðuneytinu, 6. janúar 1992, 

Oddur Hermannsson, 

REIKNI NGUR 

yfir 

tekjur og gjöld styrktarsjóðsins, 

rn 
Teky 

„1921 med
 

SJ
 1. Sjóður i årsbyrjun (Stj.tid, B 

a. Í Söfnunarsjóði Í 

b. I Landsbankanum 

2. Vextir 

„Þorvaldarminning““ árið 1991. 

ur: 

7 
i „ bis. 327) : 

kr. 8542 41 
— 259 05 
mm Kr. 8801 

   

Gjöld: 
1. Styrkur veittur Ingólfi Magnússyni, 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Í Söfnunarsjóði 

b. Í Landsbankanum 

Svínaskógi .. .. .. kr. 200 00 

kr. 8682 22 

349 03 

—- kr 9031 25 

Kr. 9231 25 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 5. maí 1922. 

Odda Hermannsson.
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| T REIKNINGUR 120 

yfir 

tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og frú 

Þórunnar Hannesdóttur, árið 1921. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð B, 1921, bis. 329): 

a. Bankavaxtabrjef .. .. .. .. .. .. kr. 4500 00 

b. Vedskuldabrjef .. .. .. — 2000 00 

e. Í Landsbankanum .. .. .. .. .. .. — 579 54 

- - — kr. 1079 54 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum .. .. .. .. kr. 180 00 

b. Af vedskuldabriefum .. .. .. .. .. — 100 00 

c. Af bankamnstædu .. .. .. .. .. .. — 58 13 

mm Kr. 338 12 

Kr. 7417 67 

Gjöld: 

1. Styrkur til vegsbóta í Kjósarsýslu 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef .. .. .. .. .. .. kr. 3500 00 

b. Vedskuldabrjef .. .. .. .. .. 2 2. mm 3000 00 

ec. Í Landsbankanum .. .. .. .. .. .. 7— 667 67 

rr —— ki 1167 67 

Kr 7417 67 

Í atvinnn- og samgöngnmálaráðuneytinu, 6. janúar 1992, 

Oddur Hermannsson.
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121 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Landhelgissjóðs Íslands árið 1991. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Sty.tíð. B, 1921, bls. 338): 

Í Landsbankanum .. 2... kr. 190974 04 

2. Tillag úr ríkissjóði .. 22 22 — 20000 00 

3. Sektarfje fyrir ólöglegar fiskiveiðar í landhelgi árið 1920 — 43274 66 

4. Vextir i Landsbankanum .. 2. 22 22 se eee eee eee rr 9126 85 

Kr. 263375 55 

Gjöld: 

Sjóður: 

Í Landsbankanum .. .. .. .. kr. 263375 55 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 28. janúar 1922. 

Oddur Hermannsson.



239 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld sjafasjóðs W. Fischers árið 1921. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. B, 1921, bls. 332): 

a. Innritunarskirteini .. .. .. .. .. .. kr. 20000 00 

h. Bankavaxtabrjef .. .. .. — 5000 00 

c. Veðskuldabrjef .. 2. — 3300 00 

d. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar .. .. — 11500 00 

e. Í Landsbankanum .. .. .. .. .. .. — 3169 67 

—————— kr. 42969 67 

2. Vextir: 

  

   

  

a. Af innritunarskítteini .. 2... .. .. kr. 700 00 

b. Af bankav brjefum .. .. ...... 225 00 

c. Af veðskuldabrjefum AR 165 00 

d. Af láni NSeyvðisfjarðarkaupstaðar .. — 575 00 

e, Af bankainnstædu .. .. .. — 144 84 

mmm kr. 1809 84 

Kr. 44779 51 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur samkvæmt stofnskrá sjóðsins .. .. kr. 1425 00 

2. Greitt fyrir auglýsingar .. 2. 22 22 se ae ae ne en ne kr mm 179 50 

3 Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskírteini .. .. .. .. .. .. kr. 20000 00 

>». Bankavaxtabrjef .. .. .. .. .. .. — 5000 00 

Ve%skuldabrjef .. .. — 3200 00 

d. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar .. .. — 11000 00 

I Landsbankanum .. .. .. .. .. .. — 3975 01 

mm kr. 43175 01 

Kr. 44779 51 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 6. janúar 1922. 

Oddur Hermannsson. 

1922 

122
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123 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns konungs X. og Álexandrinu drotningar 

til styrktar fátækum sjómannaekkjum í Reykjavík. 

Tekjur: 

1. Stofnfjö lr kr. 5000 00 
2. Vextir .. ' Lo

 

| | 

þ
a
 

—
 

>
 

TA
N 

Gt
 

Gjold: 

Sjóður til næsta árs: 

Í Landsbankanum .. .. .. Kr. 5119 45 

Kr. 5119 45 

I atvinnve og samgöngumálaráðuneytinn, 6. janúar 1999. 

Oddur Hermannsson.



tekjur og 

ro
 

241 

REIKNINGUR 

yfir 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. B, 1921, bls. 328): 

a. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar .. .. kr, 

b. 

C. 

d. 

Lán gegn fasteign og ábyrgð sýslu- 

fjelaga 2. 22 2 se ae en en eee er 

Bankavaxtabrjef .. 

I Landsbankanum 

Vextir: 

a. 

b. 

c 

Af láni Seyðisfjarðarkaupstaðar .. kr. 

Af lánum gegn fasteign og ábyrgð Ð 

syslufjelaga .. .. — 

. Af bankavaxtabrjefum .. .. .. .. .. — 

d. Af bankainnstædu .. .. .. .. .. .. — 

gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem biðu tjón af jarðeldum árið 1991 

5600 00 

26300 00 

2600 00 

8538 83 

——— kr. 43338 83 

280 00 

1315 00 

114 75 

401 08 

RE NEN: 2110 83 

Gjöld: 
Styrkur til Búnaðarsambands Austurlands 

Sjóður til næsta árs: 

a. 

b. 

Cc. 

d. 

Lån Seyðisfjarðarkaupstaðar .. .. kr. 

Lán gegn fasteign og ábyrgð sýslu- 

fjelaga .. 22 — 

Bankavaxtabrjef .. .. .......... — 
Í Landsbankanum .. .. .. ... .. — 

Kr. 45449 66 

.… kr. 1200 00 

4800 00 

25500 00 

2500 00 

11449 66 

————— — 44249 66 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 

Oddur Hermannsson. 

Kr. 45449 66 

  

6. janúar 1992. 

124
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125 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Bjargráðasjóðs Íslands árið 1921. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Bjargarsjóður sveitarfjelaga .. .. kr. 172470 60 — 

b. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður . — 174244 29 

———— kr. 346714 89 

2. Bjargráðasjóðsgjöld sveitarfjelaga .. .. .. — 22765 05 

3. Tillag rikissjæøds 2. 22 22 20 eee eee eee re 23630 25 

4. Vextir: 

a. Af Bjargráðasjóðum sveitarfjelaga .. kr. 7633 26 

b. Af hinum sameiginlega Bjargráðasjóði — 1582 82 

———.2—.2... — 15216 08 

  

Kr. 408326 27 

Gjöld: 

1. Kostnaður við sjådinn .. .. .. .. ..........,. .. kr. mr 5
 

og
 

Lo
 

jó
) 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bjargráðasjóður sveitarfjelaga .. .. kr. 202868 91 

b. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður .. —— 204989 11 

——————————  407858 0 

Reykjavík, 30. apríl 1922. 

FH. h. bjargráðastjórnarinnar. 

Oddur Hermannsson.
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OD
 

tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Íslands, árið 

REIKNINGUR 

Te 

Sjóður frá fyrra ár: 

a. Skuldabrjef fyrir lánum 

b. Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum 

c. Í Landsb. 

d. Í sama banka á hlaupareikningi .. .. — 

Vextir á árinu: 

með 

a. Af útistandandi lánum 

b. Af ríkisskuldabrjefum 

c. Af inneign í bönkum 

Ogoldnir vextir .. 

Afborganir lána 

Tillag 

Hluti fiskiveiðasjóðs fy 

Hagnaður af kaupum á ríkisskuldabrjefum .. 

2 
Styrkur til útgá 

Gjöld sjóðsins .. 

Til jafnaðar tekjulið HR 

Ó fáanlegar eftirstöðvar af láni, dags. 

burtu úr reikningum sjóðsins 

ráðsins, dags. 

úr ríkissjóði .. 

G 

fu fiskiveiðatímaritsins Ægis 

4... 

17. maí þ. á. 

Sjóður til næsta árs: 

a. Skuldabrjef fyrir lánum 

b. Ríkisskuldabrjef .. 

t. Ógoldnir vextir 1990 .. 
d. Í Landsbankanum á 

Reykjavík, 

Vigfús 

sparisjóðskjörum .. — 

rir Ólöglegar fiskiveiðar í landhelgi 

yfir 

1920. 

kjur: 

kr. 114212 25 

— 9892 29 

3644 56 

274908 69 

mmm kr. 402657 79 

kr. 3630 35 

1515 56 

— 11723 58 

16869 
67 

492745 7 
6000 ( 

33 33 

3200 

Kr. 471573 89 

jold: 

kr. 200 00 

—- 800 00 

eee mee er er rr 42745 76 

10. des. 1904, feldar 

samkvæmt brjefi stjórnar- 

— 2400 00 

kr 89066 49 

— 80000 00 

AR — 67 52 

hlaupareikningi — 256294 12 

mn 425428 13 

Kr 471573 89 

20. Júní 1921. 

Einarsson. 

1922 

126



1922 

127 

Co
 

s
m
 

Hu
 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Íslands árið 1921. 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári: 

a. Skuldabrjef fyrir lánum .. .. .. .. kr. 89066 49 

b. Rikisskuldabrjef .. .. .. ...... 1. — 80000 00 

c. Ogoldnir vextir 1920 .. .. .. .. .. — 67 52 

d. Í Landsbankanum á hlaupareikningi — 256294 12 

Vextir á árinu: 

a. Áf útistandandi lánum .. .. .. .. .. kr, 3031 20 

b. Af rikisskuldabrjefum ..... .. .. .. 4400 00 

c. Af inneign i bonkum .. .. .. .. .. — 4594 63 

Afborganir låna .. 

Tillag úr ríkissjóði .. 

12025 

26353 

6000 

83 

70 

00 

Gjöld: 

Styrkur til útsáfu fiskiveiðatímaritsins Ægis .. 

Gjöld sjóðsins .. .. 2... 

Til jafnaðar tekjulið 3 .. 

Sjóður til næsta árs: 

a. Skuldabrjef fyrir lánum .. .. .. .. kr. 324212 79 

b. Ríkisskuldabrjef .. .. .. — 80000 00 

c. Í Landsbankanum á hlaupareikningi — 38241 17 

Kr. 

. kr. 

469807 

200 

800 

26353 

442453 í 

66 

00 

00 

70 

Reykjavik, 20. september 1923. 

Vigfús Einarsson. 

469807
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REIKNINGUR 128 

yfir 

tekjur og gjöld Ræktunarsjóðs Íslands árið 1921. 

Tekjur: 

Höfuðstóll 31. desember 1920: 

4% pjodjardasålulån .. .. .. .... 2... 4. 22 2. Kr.  475883 93 

4% 6nnur lån .. .. 22 0 se me ne ke ek kr ve ke en en re rr 1714 28 

315% tåvjelalån 2. 2. 22 ss se ae me me ne ek kk ke er ns em 480 00 

3% lån til bænda .. 2. 22 22 ae oe en eee ke re rr er 6356 65 

4% lån til bænda .. 2. 22 se en een me en ke ke ek re re rem 227264 24 

% lån til prestakalla 2. 2. 22 0 en un me ke ke ke en re re 4706 50 

4% jardakaupalån .. 22 20 0 me ne mee ne en ek kk ke rr re 23603 39 

Ógoldnir vextir 1919: 

Af 4% þjóðjarðasölulánum . kr. 23 52 

Af 4% jarðakaupalánum .. — 6 80 

Kr. 30 32 

  

Ógoldnir vextir 1920: 

Af 4% þjóðjarðarsölulánum kr. 103 52 

Af 3% lánum til bænda .. .. — 4 50 

Af 4% lánum til bænda .. .. — 141 42 

Af 4% jarðakaupalánum .. — 6 80 

  

Kr. 256 24 

———— kr. 286 66 

Á hlaupareikningi í Landsbankanum .. — 286370 91 

mm kr. 1026616 46 

Vextir goldnir 1921: 

Af 4% þjóðjarðasölulánum .. .. .. .. kr. 19193 32 

Af 4% öðrumlánum .............. — 68 57 

Af 315% tóvjelaláni .. .. .. ........ — 16 80 

Af 3% lånum til bændaå .. .......... — 196 12 

Af 4% lånum til bænda .. .......... — 9125 69 

Af 4% lånum til prestakalla .. .. .. .. — 189 66 

Af 4% jardakaupalånum .. .. .. .. .. — 964 52 

Af inneign í Iandsbankanum .. .. .. — 9444 91 
  —— — 39199 59 

Flyt .. .. kr. 39199 59
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OT
 

H
a
 

OS
 

DD
 

m
d
 

=
 oe 

Ógoldnir vextir 1921: 

Af 4% þjóðjarðasölulánum 

Af 3% lánum til bænda .. 

Af 4% lánum til bænda .. 

Afborganir lána: 

Af 4% 

Af 4% öðrum lánum .. 

bjóðjarðasölulánum 

Af 314% tóvjelalánum ........ 

Af 3% lánum til bænda 

Af 4% lánum til bænda .......... 

Af 4% lánum til prestakalla .. 

Af 4% jarðakaupalánum .. 

Andvirði seldra þjóðjarða 

246 

Flutt .. 

. kr. 23 

kr. 6 

— 121 

. kr. 17958 

om 471 

.—— 120 

— 1772 9 

om 14178 

  

Gjöld: 

Verðlaun .. … 

Vextir greiddir ir kissjóð . 

Tillög til Búnaðarfjelags Íslands 

Gjöld sjóðsins .. 

árin 1917— 1919 

Til jafnaðar móti tek julið 5 færist 

Höfuðstóll 31. desember 1921: 

4% þjóðjarðarsölulán .. 

4% önnur lán ... 

314% tóvjelalán .. 

3% lán tilbænda .. .. .... 

4% lån til bænda .. ........... 

4% lån til prestakalla .. 

4% jardakaupalån .. 

5% lån til Búnaðarfjelags Íslands 

Osgoldnir vextir 1920: 

Af 4% lánum til bænda. 

Ógoldnir vextir 1991: 

Af 4% 

Áf 3% lánum til bæn ndå .. .. — 

bjodjardasolulånum kr. 

kr 4872935 

— 1242 

— 360 

om 4583 

… 361590 

.— 4157 

. —— 27832 

— 60000 

— 14 

23 61 

6 00 

29 61 

85 

00 

68 

49 

00 

49 

00 

00 

39199 

151 

1138254 3 

59 

29 

97 

00 

00 

; 50 

26 

00 

97
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Flutt .. .. kr. 29 61 kr. 947076 02 kr. 87710 73 128 

Af 4% lánum til bænda .. .. — 121 68 

——— kr. 151 29 

Á hlaupareikningi í Landsbankanum .. — 103316 27 

——————— —  1050543 58 

Kr. 1138254 31 

reykjavík, 20. september 1922. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 129 

styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jónssonar fyrir reikningsárið 

1. september 1921 til 31. ágúst 1922. 

Tekjur: 

1. Eign í lok reikningsársins 31. ágúst 1921 (Sbr. Stj.tíð. B. 1921, bls. 345).: 

a. Bankavaxtabrjef .. .. .. .. .. .. kr. 17000 00 

b. Inneign í sparisjóði .. .. .. .. .. — 818 61 

c. Inneign 1 hlaupareikningi .. .. .. .. — 24 99 

843 53 =
 —,.2 kr. 

2. Vextir á reikningsárinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum 402... .. kr. 765 00 

b. — innstædu í sparisjóði .. .. .. .. — 12 03 

c. innstædu 1 hiaupareikningi .. .. — 1 74 

me KR, 308 77 

3. Goði ad brjelaskiftum .. LT 120 00 

Kr. 18772 30
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129 Gjöld: 
1. Styrkur veittur å årinu .. .. ..................,. kr. 630 00 
2. Auglýsing í Lögbirtingablaði … .. .. 2. 0... — 8 00 
3. Keypt ávísanabók .. .. 0... eee re re re 1 00 
4. Eign í lok reikningsársins 31. ágúst 1922: 

a. Bankavaxtabrjef .. .. .. .. .. ,. kr. 17000 00 

b. Inneign í sparisjóði .. .. 2... .. — 1106 64 
c. Inneign í hlaupareikningi .. .. .. .. — 26 66 

————————————— kr. 18133 30 

Kr. 18772 30 

Reykjavik, 21. oktéber 1922. 

Jón Helgason. Euríkur Briem. Kristján Jónsson. 

Framanritaður reikningur staðfestist hjermeð. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 23. október 1929. 

Oddur Hermannsson. 

Vigfús Einarsson.
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REIKNINGUR 130 

Slysatryggingar sjómanna 1921. 

Tekjur: 

1. Sjóður 1. janúar 1921: 

a. Bankavaxtabrjef .. .. .. .. .. .. kr. 30200 

b. Innstæda i båanka .. .. .... .. — 210830 

————————————— kr. 241030 7: 

==
] 

2
 

u 

2. Iðgjöld: 

a. lågjold fyrir 1921 .. .. .. .. .. .. kr. 87812 90 

b. Idgjaldatillag rikissjåds fyrir 1921 .. — 10892 80 

c. Tögjóöld fyrir 1919 (samkv. reikn.årsk.) — 80 95 

——...— kr. 98786 65 

3. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum .. .. .. .. .. kr. 1291 50 

b. Af innstædu i banka .. .. .. .. .. — 7141 84 

nn kr. 8433 34 

Kr. 348250 74 

Gjöld: 
1. Greiddar skaðabætur: 

a. Vátrvgging (1. nr. 53. 30. júni 1989) kr. 2509 00 

b. Skaðabætur (1. nr. 84, 14. nóv. 1917): 

1. Dánarbætur .. .. 2. kr. 68700.00 

2. Örorkubætur .. .. .. — 3600.00 
--——— kr. 72300 00 

————————— kr. 74800 00 
2. Endurgreidd iðgjöld fyrir 1919 (samkv. reikn. úrsk.) .. kr. 62 13 

3. Skrifstofugögn .. 2. 22 2 0 ae ae eee eee eee re 1241 34 

4. Starfrækslukostnaður .. 2. 22 0 0 oe ene eee er ey re 1049 09 

5. Sjóður 31. desember 1921: 
. 

a. Bankavaxtabrjef r. 28700 00 

hb. Innstæda i banka .. .. .. .. .. .. — 242398 18 

———————— kr. 271098 18 

Kr. 348250 74 

A 

    

Slysatrygging sjómanna. — Reykjavík, 6. október 1922. 

Oddur Hermannsson. Georg Ólafsson. Þorst. Þorsteinsson.
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REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 1921. 

Sjóður frá fyrra ári: 

Tekjur: 

36085 

a. Veðskuldabrjef kt 23854 12 

b. Bankavaxtabrjef — 9700 00 

c. Sparisjóðsinnstæða — 2530 96 

- —————-- kr. 

Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum kr. 1089 80 

Af bankavaxtabrjefum — 436 50 

c. Af sparisjóðsinnstæðnu .. — 96 31 

en Kr. 

Endurgreiddur styrkur 

Kr. 

Gjöld: 

Styrkur til ekkna sjómanna kr. 

Styrkur til Sigríðar Gudmundsdåttur .. .. .. .. ...... — 

Sjóður til næsta års: 

a. Veðskuldabrjef kr. 25367 32 

b. Bankavaxtabrjef - 2700 00 

c. Sparisjóðsinnstæða 1140 

mc. kr, 

Kr 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 17. janúar 

Jón Hermannsson. 

1922. 

00 

00
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ARSREIKNINGUR 132 

Styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafjelaganna í Reykjavík 1921. w æ eð i DD . i 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári (höfuðstóll) .. .. .. .... ...... kr. 104422 22 

2. Tillög frá fjelbgum .. 2. 22 22 20 ae ae ne en eee kr mm 1801 00 

8. Vextir: 22 22 20 eee eee re en mk ek re es rr rr 7721 

Kr. 113944 32 

Gjöld: 
Veittur styrkur á árinu 2. 2... I 7000 00 

Ýims gjöld 2000... eee eee en eee rue er eu er em 150 45 

Til jafnaðar. Sjóður 31. desember (höfuðstóll): 

hi
 

|)
 

þ
r
 

AÐ 
cn
 

a. Viðtökuskirteimi í Landsb. nr. 166 kr. 100000 00 

b. Vidtokuskirteini 1 Landsb. nr. 1291 — 4422 292 

c. Vidtokuskyrteini í Landsb. nr.1553 — 2371 00 

d. Sparisjóðsbók í Landsb. nr. 790 — 0 65 

mmm kr 106793 87 

Kr. 113944 32 

Revkjavík. 2. janúar 1922. 

Sigurjón Á. Ólafsson. Pjetur G. Guðmundsson. 

Karolína R. E. Siemsen. 

Við undirritaðir höfum endurskoðað reikning þenna, borið hann saman 

við bækur og fylgiskjöl og viðtökuskírteini og sparisjóðsbók, og ekkert fundið 

athugavert. 

Reykjavík, 9. desember 1922. 

Pjetur Halldórsson. Hjeðinn Valdemarsson.
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REIKNINGUR 

sjóðsins Dýrleifarminning árin 1919, 1920 og 1921. 

Tekjur: 

1. Sjóður í árslok 1918 (Stj.tíð. 1919 B, bls. 278): 

a. Í Sofnunarsjédi .. .. .. .. 2. kr. 1140 45 

Vextir: 

a. Årid 1919 .. ................ kr. 5; 

b. Årid 1920 .. .. 2 2 2 se eee 5; 

c. Árið 1991 .. 5 

Do
 

mme kr. 167 40 

3. GJOb .. 22 se sm en ae en en en en en en en en un re re me 17 89 

Ki 1325 74 

Gjold: 

1. Varið samkvæmt skipulagsskránni : 

a. Årid 1919 .. ................ kr. 16 93 
b. Árið 1920 2... 17 36 
Árið 1991 .. 2. 2 0 oe eee en eee 17 89 

- ——- - kr. 52 18 

2. Sjóður við árslok 1921 0. 0000. — 1273 56 

Ka 1325 74 

Í forstöðunefnd Dýrleifarminningar. 

Skútustöðum í nóvember 1922, 

Kristín Sigurðardóttir, Kristin Jónsdóttur. Hólmfríður Jóhannesdóttir,



REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Hkknasjóðs drukknaðra manna í Borgarfjarðarsýslu árið 1920. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun: 

a. Í Sofnunarsjådi .. ............ kr. 

b. Í peningum .. .. .. ............ — 

——.——...2 kr. 

Tekjur å årinu: 

a. Leigur af Bjarteyjarsandi, 40 pd. 

smjårs å 7/3. 1... „2. kr. 

b. Landskuld af sömu jörð 1919—20 

c. Vextir í Söfnumarsjóði 2. ........ — 

d. Frå reikningshaldara .. .. .. .. .. - 

Gjöld: 

Úthlutað á árinu: 

Til ekkju Helgu Jónsdóttur .. .… 

Merkjamæling og kort af Bjartevjarsandi 

Sjóðir í árslok: 

a. Í Söfnunarsjóði 

hb. Lagt í Söfnunarsjóðinn á árinu .. .. — 

c. Lagt í Söfnunarsjóðinn, vextir á árinu — 

d. Í peningum .. .. .. .. .. .... .. 

Akranesi, 19. okt. 1921. 

Porsteinn 

Böðvar Þorvaldsson. 

í ársbyrjun .. .. .. kr. 

Briem. Sv. Guðmundsson. 

4426 11 

116 30 

4542 41 

  

ki To 00 

4496 1i 

150 00 

209 47 

15 24 

- —- 4800 82 

G. Björnsson 

Pjetur Ottesen, 

1922 

134
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tekjur og gjöld Ekknasjóðs drukknaðra manna í Borgarfjarðarsýslu 

254 

REIKNINGUR 

yfir 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun: 

a. Í Söfnunarsjóði 

b. I peningum .. 

kr. 

15 

4785 58 

24 

Tekjur á árinu: 

a. Leigur af Bjartevjarsandi, 40 pd. 

SMJÖrS Á 0. ss se ae se eu re en en 

b. Landskuld af sömu jörð, 1920--21 

c. Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði 

d. Vextir af sparisjóðsfje .. 

Gjöld: 

Uthlutað á árinu: 

Til ekkju Helgu Jónsdóttur .. 

kr. 105 
25 

229 

Brunabótagjald af jarðarhúsum á Bjartevjarsandi 

Sjóðir í árslok: 

a. Í Söfnunarsjóði … 

b. Í sparisjóði Borgarfjarðarsýslu 

ce. Hjá reiknineshaldara 

Akranesi, 19. okt. 

kr. 

1922. 

Þorsteinn Briem. Sv. Guðmundsson. 

Böðvar Þorvaldsson. 

60 

24 

G. 

Pjetur Ottesen. 

60 

00 

85 

20 

5015 48 

þa
 

A 

kr. 

Björnsson 

ár ið 1921. 

480 ) 82 

5161 47 

60 00 

138 

5100 09



Minningarsjóðs Gu 

1. Eftirstöðvar frá f. á: 

a. Innlánsskírteini nr. 

b. £ sparisjóðsbók nr. 

Vextir: 

a. Af innlánsskírteini 

b. Af sparisjóðsfje 

c. Afgjald af Ósi 

Eftirstöðvar til næsta 

a. Innlánsskírteini 

b. Í sparisjóðsbók nr. ! 

Böðvar Bjarnason, 

255 

REIKNINGUR 

Ömundar Á. ( 

Tekjur: 

71 .......... kr. 

538 — 440 45 

kr 309 36 

— 18 39 

— 59 00 

árs: 

kr 7107 71 

38 CT
 

Þórður Olafsson. Kristinn 

mdmundssonår frå My 

(la 

rum 1919. 

kr 7238 80 

— 382 75 

Ki 7621 55 

kr 7221 55 

KG 7621 55 

  

1922 

136
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137 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Minningarsjóðs Guðm. á. Guðmundssonar frá Mýrum 1920. 

Tekjur: 

1. Eftirstöðvar frá Í. á: 

a. Innlánsskírteini nr. 77 .. .. .. .. .. kr. 7107 71 

b. I sparisjédi (båk nr. 538) .. .. .. .. — 513 84 

2, Vextir: 

a. Af innlånsskirteini .. .. .. .. .. .. kr. 341 61 

b. Af sparisjådstj 

  

— 22 79 

1
 

c. Aføjald af Osi .. 2 — 55 00 

——— —— -— 419 40 
  

Kr. 8040 95 

Gjöld: 

1. Eftirstöðvar tiln. á.: 

a. Innlånsskørteini .. .. .. .. .. .. .. kr. 7449 32 

b. Í sparisjóði 2. 2.2. 20 — 591 63 
—————- kr. 8040 95 

Kr. 8040 95 

pt. Flateyri, 7. mars 1921. 

my
 

= 'r, Bjarnason. Þórður Olafsson, Böðvar Bjarnason.
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REIKNINGUR 138 

yfir 

tekjur og gjöld minningarsjóðs Guðm. Á. Guðmundssonar frá Mýrum árið 1921. 

Tekjur: 

1. Eftirstöðvar frá f. á: 

a. Innláns skírteimi (77) .. .. .. .. .. kr. 7449 32 

þh. Í sparisjóði (bók nr. 538) .. .. .. .. — 591 63 
——,,... kr. 8040 95 

2. Vextir: 

a. Af sparisjådstje .. .... ........ kr. 26 91 

b. Fært af innlånsskirteini .. .. .. .. — 190 91 

c. Af innlånsskirteini .. .. .. .. .. .. — 187 22 

en men 405 04 

3. Aføjald af Osi, égreitt .. .. .. 2 22 se se se ae en eee re 55 00 
  

Kr. 8500 99 

Gjöld: 

1. Eftirstöðvar til næsta árs: 

a. Innlánsskírteini .. .. .. .. .. 2... kr. 7636 54 

b. Í sparisjóði .. 00 — 809 45 

————— — kr. 8445 99 

2. Til jafnaðar móti tekjulið 3. 00.00.0000 20 am ne ne ne ve mm 55 00 

Kr. 8500 99 

Þingeyri, 14. mars 1922. 

Fr. Bjarnason. Böðvar Bjarnason. Þórður Olafsson. 

Jeg undirritaður hefi endurskoðað ofanskráðan reikning og ekkert fundið 

athugavert. Legg því til að reikningurinn verði samþyktur.
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Efnahagsreikningur 
Landsbankans með útbúunum á Ísafirði, Akureyri, 

Eskifirði og Selfossi, 31. desember 1921. 

Eignir: 

Skuldabrjef iyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .. .. .. .. .. .. kr... 791146 95 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .. .. .. .. — 4215318 46 

c. Handveðslán .. .. .. — 24825 00 

gegen ábyrgð d. Ríkissjóðslán og lán 

sveita- og bæjarfjelaga .. .. .. .. — 1012195 07 

e. Reikningslán .. ,. .. .. .. .... .: — 4035095 44 

f. Akkreditivlån .. .. .. — 5700 00 

———— kr. 10084280 92 
Víxlar og ávísanir 2... 2... — 21659580 5 

Erlend verðbrjef 2. .. 2. 582779 

Bankavaxtabrj€f .. .. — 1196278 

Ríkissjóðsskuldabrjef og önnur innlend verðbrjef .. .. — 1518176 

Fasteignir 2. 22 20 0 eee eee eee eee er er re rr me 26424 

Huseignir, håsbinadur og åhåld .. .. .............. — 218944 

Inneign hjá öðrum bønkum .. .. .. .............. — 3194520 

Ýmsir debitorar 2 22 22 2 se se eee eee 58989 

Peningar Í sjóði 2. 2. 22 22 — 740396 

Kr. 39230315 

Skuldir: 

Sedlaskuld bankans vid rikissjod .. .. .......... .. kr, 750000 

Innskotsfje ríkissjóðs .. .. 2. 22 ss ne ve ke ek kr ek 1, 800000 

Bankaskuldabrjef ..".. .. . ve re ere, — 1200000 

Skuld við ríkissjóð (bretska lánið 1921) .. .. ..'.. .. — 2264896 : 

Innstædufje i hlaupareikningi .. .. .. .. ....... .. .. — 6489518 

Innstædufje i sparisjådi .. .. .. .. .. 2. 2... —— 18572617 

Innstædufje gegn vidtåkuskirtemum .. .. .. .. .. ,. ,. — 3304038 

Ínneign veddeildar .. .. ..... eee te . . — 1217223 

Innheimt fje ekki åtborgad .. .. .. 2. 2 se ae eee se 32911 

Akceptkonto .. .. — 1798 

Ymsir kreditorar .. .. REE EEEEREESESEEDEERER 116205 

Flyt .. .. kr. 34749209 

00 

28 

16 

98 

51 

00
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Fluttar .. .. kr. 34749209 00 139 

12. Varasjóður bankans .. ........ 2... 0... — 8345019 53 

13. Flutt til næsta års .. .. .. .. 22 0. —- 1136086 50 

Kr. 39230315 03 

Landsbankinn í Reykjavík í maí 1922. 

Stjórn Landsbankans. 

L. Kaaber. Magnús Sigurðsson. Georg Olafsson. 

Kach. Torfason. 

Reikning þennan höfum vjer endurskoðað og borið saman við bækur = Í z 

bankans, og ekkert haft við hann að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Sig. Eggerz. 

Reikningur 139 
yfir tekjur og gjöld Landsbankans á árinu (921. 

Tekjur: 

1. Flutt frá fyrra ári 2. ...... 0. kr. 469471 11 

2. Ágóði af rekstri útbúsins á Ísafirði .. .. .. .. .. .. .. — 38577 69 

3. Ágóði af rekstri útibúsins á Akureyri 20... — 36272 53 

4. Ágóði af rekstri útbúsins á Eskifirði .. ..7.. .. — 72413 16 

5. Ågédi af rekstri åtbåsins å Selfossi .. .. .. — 18510 96 

6. Utlend verdbrjef hækkud i verdi .. .. .. — 66555 50 

7. Innborgadir vextir .. .. .. 2 — 1150084 18 

8. Forvextir af vixlum og åvisunum .. .. .. .. .... .... — 1172528 15 

ea
 Ýmsar tekjur 2000... BR 2... —— 1063786 43 

Kr, 3128199 71
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Gjold: 

Utborgadir vextir .. .. .. .. .. ...... kr. 

Kostnadur vid rekstur bankans .. .. .. — 

Afföll og kostnaður við tíkissjóðslánið 

bretska 2. 22 — 

Tap á sölu oog rekstri fasteigna .. .. .. — 

Flutt til næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir 

kr. 88502 46 

b. Fyrir væntanl. tapi (þar 

af kr. 400000 frá f. á.) kr. 800000 00 

—————— kr 

1304237 42 

314831 42 

364468 6 

4009 2 

388502 46 

————. kr. 2876049 17 
. — 252150 54 Tekjuafgangur .. 

sem er varið þannig: 

a. Gjald til ríkissjóðs samkv. lögum 

18. sept. 1885 og lögum 12. jan. 1900 

kr. 7500 00 

b. Gjald til byggimgarsjóðs 

samkv. 1. 21. okt. 1905 kr. 7500 00 

cs Ágóði ríkissjóðs af inn- 

skotsfje .. .. .. .. .. kr. 35546 65 

d. Lagt við varasjóð: 

1. 2% af seðlaskuld bank- 

ans .. .. .. 2... 2. kr. 15000 00 

2. Ennfremur .. .. .. kr. 186603 89 

Kr. 252150 54 

Kr. 3128199 71



Efnahagsreikningur 139 
Landsbankans 31. desember 1921. 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .. .. .. .. 2. 2... kr.  218586 95 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .. .. .. .. — 2058298 18 

c, Handveðslán .. .. — 13320 00 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn ábyrgð 

svelta- og bæjarfjelaga .. .. .. .. .. — 956055 07 

e, Reikningslån .. .. .. .... .. .. .. — 2469140 03 

. Akkreditivlån .. 2. — 5700 00 

——————————————— kr. 5721100 23 

2. Vixlar innlendir og åvisanir .. .. .. .. .........:... — 15416445 80 

Vixlar og ávísanir til greiðslu erlendis .. .. .. .. .. .. — 1802351 60 

4. Erlend verdbrjef .. 2. 2. 2. 02 02 eee ae re ek er eee rr 532779 50 

) 

Co
 

r 
Bankavaxtabrjef 0... 00. — 1173338 00 

     

    

jóðsskuldabrjef og önnur innlend verðbrjef .. .. .. — 1518176 00 

T. Fasteignir 2. 22 2 20 em ne se nun en me en re re rr 26424 00 

8. Húsbúnaður og áhöld .. .. 22 2 0 eee eee re rr re rr 37935 80 

9. Útbúið á Ísafirði .. .. .. 2... 0... eee, 1883863 04 
(0. Útbúið á Akureyri .. .. 2. 22 2 200 eee eee... 7 327392 36 

11. Útbúið á Eskifirdi .… .......0...0....0...........0.. — 1840181 49 
12. Útbúið á Selfossi ,. .. 2.2. 2 esse ke eee ek eee. rr 1723312 56 

3. Inneign hjá öðrum bonkum .. .. .. .............. — 3003824 70 

14. Ymsir debitorar … 2. 22 2 ss se se eee eee ere sr 58233 40 

5. Peningar i sjoødi ,. .. 2. 2 2 00 en ve re eee ere, 466827 11 

Kr. 33900080 59 

Skuldir: 

Sedlaskuld bankans við ríkissjóð .. .. .. .. .. 2... 2. kr. 750000 00 

Innskotsfje ríkissjóðs .. 2... — 800000 00 

Bankaskuldabrjef .. .. 2. 1200000 00 

Innstædufje í hlaupareikningi .. .. .... . — 5815268 75 

kr
 

Lo
 

a
 

0
9
 

3. Innstæðufje í sparisjóði .. .. 2. 2. 22 22 eve ev 8,2. —— 15275480 59 

6. Innstæðufje gegn viðtökuskírtemum .. .. .. .. .. . —— 2215297 25 

{. Inneign veðdeilda1 be sk se enes see . . . — 1217 72 
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139 Fluttar .. 

8. Innheimt fje ekki útborgað . 

9. Akceptkonto .. eee eu eu ene 

10. Skuld við ríkissjóð (brt tska lánið frá 1921) 

11. Ýmsir kreditorar 

12. Varasjóður bankans .. 

13. Flutt til næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir kr. 

b. Fyrir væntanlegu tapi (þar af 400000 

kr. frå f. å.) 2. 2. 22 20 ae ae eee re 

Athugasemdir : 

Verðbrjef átti bankinn í árslok 1921 alls að nafnve 

Trygging fyrir veðdeildinni hafði bankinn sett 

kel. tiska og bankavaxtabr 

Að öðru leyti leg 

kvæmt lögum nr. 

júlí 1911. 

gur ríkissjóður tryggingarfjeð fra 

1 12. janúar 1900 og lögum nr. 

Reikningur 
yfir innborganir og útborganir Landsban 

Innborganir: 

1. Peningar í sjóði 1. jan... 

jefum samtals 

kr. 27273270 

— 11408 2 

1798 51 

— 2264896 2 

115185 3 

3345019 5: 

88502 46 

800000 00 

——— — 888502 46 

Kr. 33900080 59 

rði .. kr. 3621400 00 
í árslok í 

516700 

m sam- 

21, 11. 

kans á árinu 1921, 

—  280018 46 
2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán .. . kr. 39789 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán —  262811 28 
c. Handveðslán .. FRA 2372 05 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn ábyrgð sveita- 

og bæjarfjelaga .. .. .. .. — 19613 90 

e. Reikningslán .. — 10056228 92 
f. Akreditivlån — 26400 00 

——,,,,, 10407215 15 
3. Víxlar og ávísanir greitt innanlands .. — 41566540 43 
4. Vixlar og ávísanir greitt erlendis 4, 9: 38937 77 

kr. 53192 711 81



5. 

pw 
I 

GG
 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

20. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Fluttar .. .. kr. 53192711 81 

Vextir innborgaðir: 

a. Af lånum .. .. .............. kr. 456364 66 

b. Af verdbrjefum .. .. .. .. .. .. .. — 172264 36 

c. Af starfsfje útbúanna .. .. .. .. ..- 301370 59 

d. Áf inneign hjá öðrum bönkum .. .. — 99318 46 

e. Ýmsir vextir .. .. .. 2... 2. 2. 2. — 120766 11 
—— — 1150084 18 

Forvextir af víxlum og ávísunum .. .. ..... 2... 2. 2. — 1172528 15 

Innborganir í reikning annara banka .. .. .. .. .. .. .. — 26672254 68 

Ríkissjóðslánið í Englandi .. .. .. 2. 2.12 42 14142, —— 2264896 28 

Innborganir i Reikning útbúsins á Ísafirði 200. — LL 32 

Innborganir í reikning útbúsins á Ákureyri .. .. .. .. .. — 1805516 18 

Innborganir í reikning åtbåsins å Eskifirdi .. .. .. .. .. — 

lunborganir í reikning útbúsins á Selfossi .. .. .. .. .. — 316481 23 

Innlög i hlaupareikning ad vidbættum våxtum .. .. .. .. — 40145799 13 

Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum .. .. .. .. 2. 2. — 23583155 38 

Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum vöxtum .. — 751796 42 

Innborganir í reikning 1. flokks veðdeildar .. .. 2... .. —  119002 31 

Innborganir í reikning 2. flokks veðdeildar .. .. .. ... .. —  186595 48 

Iinnborganir í reikning 3. flokks veðdeildar .. 2... 2... — 203161 40 

Innborganir í reikning 4. flokks veðdeildar .. .. .. .. .. —  163722 ðd 

Innlend verðbrjet .. 2. 2 — 203077 00 

Útlend verðbrjéf .…. 2. 2 22 se ae eee ve re en en er rr re 3010 00 

Innheimt fje fyrir adra .. .. .. .............. 0:24. —— 1393493 69 

Innborganir í akceptkomto .. 2... 000... — 282455 54   

Meðtekið frá ríkissjóði í nýjum seðlum .. .. .. .. .. .. — 387000 00 

Innskotsfje ríkissjóðs .. .. 0. 100000 00 

Seldar fasteignir og tekjur af fasteignum LT 15947 44 

Ymsir kreditorar 2. 2. 2. 22 20 0 me ne ve eu re veer se mm 115700 44 

Ymsir debitorar .. .. 2. 2. 2 22 me me ve ve er ere 1, 1701406 37 

Ýmsar tekjur 2. 22 22 22 se se eee een en eee er re me 502109 56 

Borgað i reikning yfir tekjur og gjåld .. .. .......... — 232329 84 

Kr. 161121420 12 

Utborganir: 

Veitt lán 

  

a. Fasteignaveðslán .. .. .......... kr. 3136 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlan |. .. .. .. 157750 00 

Handvedslån Le ne eee one se mme 600 00 

Flyt kr. 161486 00 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

  

264 

Fluttar .. .. kr. 

d. Ríkissjóðslán og lán gegnábyrgð sveita- 

Fy
 

og bæjarfjelaga .. .. .. .. .. 2... — 

  

e. Reikning 

f. Ákkreditivlán 

Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis .. 

Útborgað í reikningi annara banka 

Útborgað 

Útborgað í 

Útborgað 

Útborgað 

Útboreað í 

Úthborgað af 

Útborgað 

Útborgað af 

Útbo rgað 

Utborgað 

  

í akceptkonto 

  

tbúsins á |    reikningi ú 
   

  

reikningi útbúsins á 

útbúsins á Eskifirði 

Selfossi 

í reikning 
  

reiknings útbúsins á 

hlaupareikninesfje 

af sparisjóðsfje 

fje með innlánskjörum 

af innheimt 

  

fyrir 1. flokk veðdeildar 

Utborgað 

Utborgað 

Utborgað 

fyrir 2. flokk veðdeildar 

fyrir 3. flokk veðdeildar 

„ flokk veðdeildar 

  

Keypt innlend verðbrjef 

Afhent ríkssjóði 

Bankask 

Útborgaðir vextir: 

í ónýtum seðlum 

  

ildabrjef innleyst 

a. Af sparisjóðsfje kr. 

b. Af hlaupareikningsfje — 

c. Af innlögum gegn viðtökuskírteinum — 

d. Af inneign á reikningslánum 

e. Af bankaskuldabrjefum — 

f. Af keyptum verðbrjefum — 

g. Af inneign veðdeildar — 

h. Til annara banka — 
i. Endurgreiddir vextir — 
3. Ýmsir vextir — 

Keyptar fasteignir og kostnaður 

áhöld    Húsbúnaður bankans og 

161486 

99000 

9769875 

27200 

    

| 

10057561 

45224984 

1073928 

- 30080492 62 

315986 12 

1977755 07 

1079414 

1456682 

689783 

  

37710212 28 

23841231 02 

564 64 

1521665 21 

156082 58 

210651 62 

222194 77 

148115 

128820 

357000 

100000 

1304237 42 

19270 69 

1448 85 

 



26. 
or 

f 

28. 

29. 
, 
3 0. 

Na
 

ao ot
 

Fluttar .. .. kr. 158623396 

Kostnaður við rekstur bankans: 

a. Laun bankastjórnar og starfsmanna og 

ábyrgða fjehirðis .. .. .. .. .. kr. 

    b. Håsaleiga, hiti, ljås og ræsting .. .. .. — 

ce. Bækur, áhöld, burðargjald og síma- 

  

kostnaður .. 22 20 0 me een er sk re mm 15280 02 

Jord .. .. .. 1. — 6616 96 

  

d. Kostnadur vid sedlag 

e, Eftirlaun og styrkur 

  

Bætar til r'kissjåds fyrr påstbruna i 

Borgarnesi .. 22 220 20 ne vr ek ne 4170 15 

>. Ymislegt 2. 22 22 00 oe eu eu en ke em 17571 90 
mmm mm 314831 

Ymsir kreditorar .. ........…..- 7 122177 

2 

  Ymsi debitorar 2. 22 22 22 20 0 ve ne ve ve ve ne eee rr 1112617 

I 415015 

    

Utborgad i reikningi yfir tekjur og 

Utlend ver       rjef hækkuð í verði 

    

Peningar í 

Kr. 161121420 

Efnahagsreikningur 

útbús Landsbankans á Ísafirði 31. desember 1921. 

Eignir 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán 

  

ce. Handveðslán 2. 2. 22 00 eu ve ne kr mm 

d. Lán gegn åhyrgd sveita-og bæjarfjelaga 
s 

e. Reikningslán 

  

, 

  

slar innlendir og ávísanir .. .. ..........1..….. —— 2572328 

til greiðslu erlendis .. .. . us rr mm 19315 

2260 

V 

Vixlan og 

    

Bankavaxtabrjef 

Inneien öðrum bönkum 2. 2... 0 me ve re er ke mm 41372 

ur og åhåld .. .. 2. 22 12 12 28000 

195 

Peningar i sjådi ,. .. .. ede re et ve se ere mm 123501 

   
1 

Jusins, nusbuna 

    

öl 

49 
19 
12 

03 

Kr. 4033246 Tí 
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139 

139
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6. 

T 
í 

T 
i 

c. Handveðslán 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og 

e. Reikningslán 

a. Af lánum .. 2... kr. 

b. Af bankavaxtabrjefum .. .. .. .. — 

c. Af inneign hjå öðrum bönkum .. .. — 

266 

Skuldir: 

Skuld við Landsbankann .. .. ................., kr. 
Innstædufje i hlaupareikningi 

Innstæðufje í sparisjóði 

Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum .. .. 0... — 

Innheimt fje, ekki útborgað .. .. .. 2. 22 0 se ae ae re 

Flutt til næsta års: 

a. Fyrirfram greiddir vextir .. .. .. .. kr. 37235 15 

í væntanlegt tap útbúsins: 

50000 00 

— 50000 00 

b. Upp 

1. Frå årinu 1920 ,. .. kr. 

2. Frå årinu 1921 

1883863 04 

214529 81 

14755783 66 

1720 00 

137235 15 

Kr, 

Reikningur 

á Isafirdi å årinu 1921. 

Innborganir: 

? janbar .. .. .. .... ....,,.,, kr. eningar í sjóði 1. 

3orgað af lánum: 

F 11805 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .. .. .. .. - 14475 00 

1750 00 

1960 00 

1541102 91 

a. Fasteignavedslån .. .. .. .. ..,, kr. 

  bæjarfjel. — 

Víxlar 

Víxlar og ávísanir greitt erlendis 

og ávísanir greitt innanlands 

Vextir innborgaðir: 

Forvextir af víxlum og ávísunum .. .. .. 2 2 0 se 

4033246 75 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans 

74514 04 

1571092 91 

5827519 10 

2 2873 25 

84836 12 

210947 35 
  

Flyt .. .. kr. 7781782 77



Innborganir 
   

Innborganir í rei 

Innlög 

Innlög í sparisjóð að 

Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum 

Seld bankavaxtabrjef 

Innheimt fje fyrir aðra 

Ymsir debitorar 

Ymsar tekjur 

267 

reikning Landsbankans 

kning annara banka 

viðbættum vöxtum 

Fluttar .. .. kr. 

í hlaupareikning að viðbættum vöxtum 

Utborganir: 

Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán 

d. Lán gegn ábyrgð sveita-og bæjarfrelag: d 

e, Reikninegslán 

Víxlar og ávísanir til greiðslu 

Víxlar og ávísanir til greiðslu 

ÚUtborgað 

Jtborgad 

Utborea 
R 

Utborgað af 

í reikningi Í 

í reikningi annara 

    af hlaupareikning 

sparisjóðsfje 

Utbereað af fje með innlánsk 

Utborgað af innheimtufje 

==
 S 

> < pt bankavaxtabrjef 

Utborgaðir vextir: 

a. Af 

b. Af 

c. Af 

d. Til 

e, Til 

f. Endurereiddir vextir 

hlaupareikninesfje 

sparisjóðsfj 

vcen innlöginn 

Landsbankans 

annara banka 

Utborgað af ýmsum tekjum 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a, Laun og aukavinna 

er 

  

lendis 

Landsbankans 

banka i 
Ka 

} 

innanlands 

viðtökuskirteinum 

kr. 

voxtum 

Ka 

88150 00 

144500 00 

2450 00 

3200 00 

1804451 54 

-——— kt. 

  

49 

7 
77181782 77 

1978919 68 

739193 63 

2881660 03 

1758876 90 

230508 91 

7150 00 

198581 30 

804 16 

2042751 54 

5764530 10 

29475 99 

1512326 93 

  

15385795 36 
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Fluttar 

   

b. Bækur, ritföng og prentun 2. .... .. — 1168 47 

c. Hiti, ljós og ræsting — 1079 90 

d. Burðargjald og símakostnaður .. .. — 1234 58 

e. Opinber gjöld og vátrygging — 294 37 

f. Áhöld, viðhaldskostnaður o. fl — 3252 90 

AX 

Ymsir debitorar . 

Agóði útbúsins. færður Landsbankanum til tekna 

Peningar í sjóði 31. desember 

kr. 15385795 36 

71 

12 

383577 69 

123501 03 

Efnahagsreikningur 
útbús Landsbankans á Akureyri 31. desember 1921. 

sø 

Hignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán 2. ...00.. kr, 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

ce. Handveðslán 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfj 

  

e. Reikningslán .. .. 22 22 00 0 ae ye 

Vixlar innlendir og åvisanir . 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis 

Bankavaxtabrjef 

Ínneign hjá öðrum bönkum 

Húsbúnaður og áhöld 

Ymsir debitorar 

Peningar í sjóði 

Skuldir: 

Skuld við Landsbankann 

Innstæðufje í hlanpareikningi 

Innstæðufje í sparisjóði 

Flyt 

  

Kr. 15587373 91 

kr. 1181186 77 

699293 00 

6901 80 

4224. 00 

232396 03 

— 1000 00 

— 166 05 

-- 92679 66 

Kr. 2217777 31 

kr. 317392 36 

— 158245 97 

—  1163875 03 

1639513 36



269 1922 

Fluttar .. .. kr. 1639513 36 139 

EÐ 2 2 0 ae eee re 537244 18 

5. Ymsir kreditorar 22 22 2 2 sa se eee 1019 77 
6. Flutt til næsta års 22 22 22 2 an ne ng mm 40000 00 

  

4. Innstædufie gegn 

Kr. 2217777 31 

Reikningur 139 
yfir innborganir og &tborganir åtbås Landsbankans 

á Akureyri á árinu 1921. 

lnnborganir 

1. Peningar í sjóði 1. janúar .. Rr. 279854 73 

Borgað af lánum: 
Fa hi SÁ sr á ja a. Fasteienaveðslán .. .. .. .. … .. kr. 

   
e, Reikningslån 2. 22 22 20 oe oe 

2 Vís lag Þr Avis 7 Þr ; anland 5. ViIxlar og ávísanir or mnanlands 

    

á. Víxlar og ávísanir greitt erlendis 

5. Vextir innborgaðir:; 

a. AF lånum Kk. 

h. Af bankavaxtabrjefum 

c. Af imneign hjá öðrum bönkum .. ... - 

  

6. Forvextir af víxlum og ávísunum 

- Innborganir í reikning Landsbankans 

   

   

mara banka S. Innborganir í reikning a 

9. Innlög í hlanpareikning, að viðbættum vöxtum 22.00.0000 — 

  

10. Innlög í sparisjóð, að viðbættum vöxtum 

11. Innl 

12. Innheimt fje fyrir aðra 0. 00 22 22 2 ae 

   je gegn viðtökuskírteinum, að viðbættum vöxtum 

13. Seld bankavaxtabrjef 22 22 22 sa 

14, Ymsar te Ss 

  

1 
   

  

   

  

2 15. Húsbúnaður og áhöld 0. 00.00.0000    16. Ymsir kreðitorar .. 2... se er 

17. Ymsir debitorar .. 22 22 se se ae er er 19 20 

Kr. 8808608 35



1922 

139 

9. 

11. 

15. 

16. 

270 

Utborganir 

e 

    

d. Lán gegn ábyrgð 

  

e, Reikningslán 

Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands 

V 

  

ir til greidslu erlendis 

Útborgað reikningi Landsbankans 

  

í reikningi annara banka 
e 

al hlaupar sknimgsf je     
borgað af fje gegn 

innheimt 

  

{ 

Útborgað af 

I 

        

kr 3094 

30394 

- 25419 

- 34285 

115 

37 

Kostnaður við ré útbúsins: 

a. Laun, eftirlaun og húsaleiea kr. 24669 

b. —- 4.39 

C. — 236 

d. - 353 

Bankavaxtabrjef 

Ymsir kreditorar 

Ymsir debitorar 

Ágóði útbúsins, færður 

Peningar í sjóði 31. desember 

Landsbankanum 11 

      

79 

— kr 934565 79 

— 1961576 96 

— 103379 80 

- 1804019 99 

—… 7429350 06 

— 1761451 67 

- 44 

18 

63 

64 

£6 

83 

50 

36 

25 

- 114007 04 

19 

  

Kr. 8808608 35



Efnahagsreikningur 

192 nó
 

úthús Landsbankans á Eskifirði 31. desember í991. 

  

1. Skuldabrjef fyrir 

  

ce. Handveðslái 

  

d. Lán gegn á 

e. Retkningslán    
2. Víxlar innlendir og ávísanir 

3. Víxlar og ávísanir til ndi 

    

) 
I 

4. Bankavaxtabr: 

  

5. Inneign hjå 6 

     

  

6. útbúsins, húsbút id - 
” ir 
7. ”bitorar 

8. Þe SJODi se ae ea eg mee 

  

þæ
d 

2. Skuld við aðra banka 

Innstæðufje í hlaupareikninei 

  

4. Innstæðuf 

  

5. Innstæðufje gegn 

  

6. Ínnheimt fje, ekki 

T Flutt ti næsta árs 

AT, 

Skuld við Landsbankann .. 2. 2 kr 

776933 

1796279 

  

   
2691427 92 

1840181 49 

387480 54 

225033 71 

344767 07 

   



1922 

15. 

C. 

Reikmingu 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans 
a 

el 

janúar 

  

sjóði 1. 
Borgað af lánum: 

  

tc, Handveðslán 

  

1 mað : d. Reiknim 

Víxlar o oereitt Innanlands 

Víxlar og „reitt erlendis 

    

Vextir innborgaðir: 

a. Af lánum 

b. AT bank 

    

c. Af inn 

JOXtTIT af ViXxam og 

  

Seld bankav 

  

axtabrjel 

adra Innheimt fje fyrir 

Ymsir debitorar 

Ymsar tekjur 

Veitt lån : 

a. Fasteignaveðslán 

  

b.Sjálfskuldarábvre 

Reiknineslán 

  

Eskifirði á árinu 1921. 

      

k 

14 ar 
- — 14 DÅ 

1763041 28 
189000 00 

ki 

      

Kr. 11840029 96 

36150 00 

150950 00 

1120245 71 

71 —— kr. 1287345 

Flyt .. .: kr. 1287345 71 

 



11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Vixlar 

  ”ixlar 09 

  

Utborgad 

Utborgad 

Utborgad 

Utborg: 

og åvisanir til 

  

273 

    
iv til 

    

af 

af fje gegn viðtöknskirteinumn 

af innheimtufje 

ir vextir: 

greiðslu Innanlands 

b. Til annara banka 

ce. Af hlaupareikningslje 

d. Af sparisjóðsfje 

ce, Af viðtökuskírteinum 

f. Af keyptum bankavaxtabrjefum 

  

e. Endurgreiddir vextir 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun 

  

b. Hita, 136 og ræsting 

  

e. Ymislegt 

  

Fasteienc 

   
4 

áhöld 

  

úsbúnaður og 

Ýmsir debitorar 

Ýmsar tekjur 

Fasteignir 

Ágóði útbúsins, 

Peningar í sjóði 31. desember 

dyrtíðaruppbót og aukavin 7 1 la 

Fluttar 

  

kr. 1287345 71 
— 5547636 21 
— —— 12000 00 
= 02 
— 170904 77 
— 92749887 44 
—— 656284 30 
— 14911 30 
—— 202062 40 

470 10 

249 40 

066 85 

462 33 

——— Ki 117486 48 

26962 9 

2325 4 

98 

50 

  

færdur Landsbankanum til tekna 

958 80 

- 31591 66 

— 163 07 

— 94 90 

— 6559 55 

— 616 84 

— 630 62 

72413 

— 45889 93 

Kr. 11840029 96 

1922 
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139 

yfir innhborga 

Efnahagsre 
Landsbankans 

sikningur 
útbús 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fastelenaveðslán .. .. .. ......,, kr. 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån 

Reikningslán 

      

- — kr 

Víslar innlendir og ávísanir .. 

Ílúseign útbúsins, húsbúna | 

Debitorar 

Peningar í sjóði 

Kr 
Skuldir: 

Skuld við Landsbankann 2. ....%. kr. 
je í hlaupareikningi 

Innstæðufje í sparisjóði... .. so 

Innstæðufje gegn viðtöku ii — 

  

Flutt til næsta árs 

  

innborganir: 
Peningar í sjóði 1. jan... kr. 
Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán .. .. .... ..,... kr. 1800 00 
b. Sjålfskuldaråby 37462 79 

106491 58 

reðarlan 

Víxlar og ávísanir greitt innanlands 2. 2 2 0 

Innborgaðir vextir af lánum .. . . ene eg mm 

yt ke. 

desember 1921, 

1158787 08 

6791 81 

112858 04 

81 36 

11499 16 

2240012 45 

  

2240012 45 

s Landsbankans 

29992 16 

145754 37 

2440855 45 

84080 1 

  

9700682 09



  

Fluttar .. .. kr. 

5. Forvextir af víxlum 

6. Innborganir í reikning Landsbankans 2. ...... 2... - 
     

    

ning að viðbættum vöxtum .. .. .. .. — 

  

í. Ínnlög 

8. innlög í að viðbættum vöxtum 

9. Inni z viðtökuskirtenum að viðbættum vöxtum 

10. Ýmsar tekjur 

11. Ymsir debitorar 

  

12. Húseign útbúsins .. ......... ne ne ne ek rn rr er mm 

Utborsanir 

a. Fasteignaveðslán 2. .. .......... kr. 

ábyrgðarlán     c. Reikningslán 

—————. Kr, 544406 í 

9, Víxlar og áv sanir til greiðslu innanlands .. .. .. .. .. — 2580949 * í g 

FU
 

JG 

3. Útborgaðir vextir: 

a. Af hlaupareikningsfje .. .. .. .. .. kr.     b. Af sparisjóðs 

  

c. Af fje gegn viðtökuskirtenum .. .. .. - 

d. Til Landsbankans 

  

e. Hadnrereiddir vextir 

4. Utborgað í reikningi Landsbankans 

5. Utborgað af hlaupareikningsfje .. 2. 22 22 20 ene re ke 

  

6. Utborgad af sparisjådstje 2. 22 02 0 me eu eu me en rr es rem 

  

yn viðtökuskírteinum 

  

í. Utborgað af fje ger 

  

8. Kostnaður við rekstur útbúsins: 

1
 a. Laun starfsmanna .. .. 2... ...... kr. 23288 5 

b. Hiti, Ljós og ræsting .. .. .. .... .. — 1508 

c. bækur og ritföng .. .. .. —- 119 

>
 d. Simakostnadur og burdargjald .. .. — 721 

Do
 

ut
 e. Ýmislegt 2. 0... — 986 

9. Húseign útbúsins .. 2. 22 2 ae ennen eee eee er rr rem 20231 02 

10. Húsbúnaðnr og áhöld ... eee 28 — 1226 33 

11. Ymsir debitorar .. .. SEEDEDE EDER EEEESEREDERRE l 3 7 

Landsbankanum til tekna .. — 1851 zo0di Landsbankans, færdur     

  

me 4 | .
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139 Reikningur 
yfir innborgamir og útborganir í. flokks veðdeildar 

Landsbankans á árinu 1921. 

Innborganir: 
o 

1. Inneign hjå Landsbankanum 1. jan. .. .. . . .... kr. 383032 
2. Borgad af lånum .. 2. 2 2 se ea eee eee 76542 
3. Vextir af lánum .. 2. 2 22 se se en 25997 
4. Varasjóðstekjur: 

a. %% af lånum .. .. ............ kr. 7138 00 
b. Dråttarvextir .. .. 22 22 0 0 oe 

  

c, Vextir af inneign hjå Landsbankanum — 

————. 16462 ! 

Kr. 502034 7: 

Utborganir: 

Vextir af bankavaxtabrjefum .…. .. 2. … — 32231 
Varasjóðskostnaður: C

A
D
 
D
D
 h
e
 

a. Skrifstofu oe stjórnarkostnaður .. 0 4000 00 
b. Annar kostnaður 0. 00 0 0 451 33 

—, 4451 
4. Inneign hjá Landsbankanum 31. desember .. 22... —— 3459592 

Innleyst bankavaxtabrjef .. 0... sr ere... kr. 119490 ( 

42 

10 

67 

DS
 

(ó
ð 
k
m



=
 

Lo
 

þan
di 

Do 

Efnhagsreikningur 
í. flokks veðdeildar Landsbankans ål. desember (1921, 

7: z . 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lånum 

Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur 

a. Fallið í gjalddaga .. 

b. Ekki fallið í gjalddaga 

. Inneign hjá Landsbankanum 

496984 18 

Skuldir: 

Bankavaxtabrjef í umferð 

Ogreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

a. Fallnir í gjalddaga 

b. Ekki fallnir í gjalddaga 

Mismunur, seim reikningslega tilhe 

a. Ogoldnir vextir og varasjóðs 

sbr. eignalið 2... 

b. Imnborgaðar varasjóðstekjur 

ki 3200 98 

— 1483 20 

————————— — 10684 18 

— 345952 15 

Kr. 853620 51 

kr. 680300 00 

kr 5402 25 

20709 00 

yrir varasjóði : 
4 stekjur, 

152611 51 

Kr. 853620 51 

1922 

139
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139 Reikningur 
yfir innborganir og útborgamir 2. Hokks veðdeildar 

Landsbankans á árinu 1921. 

Innborganir: 

1. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. .. 2... .. 2... .. kr. 372299 63 

2. Borgað aflánum .. ........ 2... 106089 70 

Co
 

Vextir af lånum .. 2. 22 se se eee ene eee er me 64376 36 í 

Varasjóðstekjur: 

a. 7% af lånum .,. .............. kr, 7151 46 

b. Dráttarvextir 0... — 1923 84 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum — 7054 12 

——————— 76129 42 

Kr. 558895 11 

Utborganir: 

1. Innleyst bankavaxtabrjef .. .. .. ... kr. 134700 00 

2. Vextir af bankavaxtabrjefum .. .. .. 2. 2 22 0 oe 0 72882 09 

3. Varasjådskostnadur : 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .. .. kr. 2500 00 

b. Annar kostnadur .. .. .. ........ — 569 62 

mn 3069 62 

4. Inneign hjå Landsbankanum 31. desbr. .. .. .. .. .. .. — 348243 49 

Kr. 558895 11



DO
 

Í Ð 

Efnahagsreikningur 
2. flokks veðdeiídar Landsbankans 31. desbr. I92L. 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum 

2. ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga .. .. 2. 2... .. kr. 

b. Ekki fallið í gjalddaga .. 2... — 

T Inneign hjá Landsbankanum cs
 

xD 1 

51589 27 á
 

G 

26458 57 

348243 

Kr. 

Skuldir: 

1. Bankavaxtabrjef í umferð 

2. Ogreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

a. Fallnir í gjalddaga .. .. 2. 2... .. kr. 1350 00 

b. Ekki fallnir i gjalddaga .. .. .. .. — 35444 25 

  

3. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði 

  

a. Ögoldnir vextir og varasjóðstekjur, 

sbr. eignalið 2 .. kr. 26458 57 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur .. .. .. — 37738 51 

1726291 33 

00 

j 36794 2 EN 

114197 08 

1726291 33



1922 

139 

1
 

Reikningur 
yfir innborganir og útborgamir 3. flokks veðdeildar 

Landsbankans á árinu 1941. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. janúar .. 

Borgað af lánum 

Vextir af lánum .. 

Varasjóðstekjur : 

a. 75% af lånum .. .............. kr. 

b. Dråttarvexstir .. .. .. — 

c. Vextir af inneign hjå Landsbankanum — 

kr. 371724 45 

— 96634 01 

— 88288 27 

9308 90 

1433 00 

6907 22 

mm 18149 12 

Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabrjef 

Vextir af bankavaxtabrjefum 

Varasjóðskostnaður : 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .. kr. 

b. Annar kostnadur .. .. .. .. — 

Kr. 974795 85 

2000 00 

460 65 

SENN NER 2460 65 
Inneign hjå Landsbankanum 31. desember —  352691 08 

Kr. 574795 85
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Efnahagsreikningur 

2. flokks veðdeildar Landsbankans Bi. desember 1941. 

Bankavaxtabrjef í umier 

{ | 

a. 

1 

Mismunur, sem 

d. 

b. 

Eignir 

uldabrjef fyrir lånum 2. 22 20 20 se ae ke ek kr ke et kr. 1905660 52 

  

Kr. 2291883 79 

Q Tr id ip 
OKULGIiIrT 

)Jøreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

Fallnir i gjaldt 

  

li fag í KKI TailflPp 1      

  

451 z 7 ARI 
eza tilhevrir varasjóði : 

Ógoldnir vextir og varasjóðst kjur, 

sbr. eignalid 2 .. .. .......... kr. 
T 1 res va rá 
innborgaðar va     

Kr, 2291882 79 

1922 

139



139 

9 

3. 
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Reikningur 
yfir innborganir og útborganir 4. flokks veðdeildar 

Landsbankans á árinu 1921, 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. janúar 2. 00.00.0000 kr. 154729 
Utgefin bankavaxtabrjef .. 2. 22 ss se se ere 279400 
Borgað af lánum .. 2 2 se se eee mm 42890 
Vextir: 

a. Af lånum .. Kk 98798 71 
b. Af útgefnum  bankavaxtabrjefum - 4567 66 

— - 103366 

Varasjóður: 

a. %% af lánum .. .. .. .. .. .. ,. kr. 
>. Dråttarvextir .. 2 0 0 

  

c. 1% låntåkugjald .. 2. 2. 2 20 

d. Eigendaskiftagjåld .. .. 2. 20 0 34 10 
e. Vextir af inneign hjå Landsbankanum — 2408 02 

———.—... 17465 

  

Útbo rganir: 

Veitt lán 2 se se ae kr. 279400 
Innleyst bankavaxtabrjef .. . .……— 35900 
Vextir af bankavaxtabrjefum 

  

Varasjóðskostnaður : 

a. Skrifstofn- og stjórnarkostnaður .. kr. 
b. Endurskoðunarlann .. 0. 0. 00 1424 00 
c. Annar kostnaður .. .. .. 0 0 0 137 98 

en 6561 
Inneign hjå Landsbankanum 31, desember …. sr 170337 

89 

00 

12 

00 

09 
or 
a) 

Kr. 797852 99
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Efnahagsreikningur 

á. flokks veðdeildar Landsbankans ål. desember IÐ2I. 

Eignir: 

1. Skuidabrjef fyrir lánum 2. 2. 22 00 ae ae ene kk ke re er kr. 2545613 23 

9. Ógoldnir vextir og varasjådstekjur : 

a. Fallið í gjalddaga .. .. .. .....…. KF, 

  

b. Ekki fallið í sjalddaga 

  

    

———-——— — 45964 67 

3. Inneign hjá Landsbankanum .. .. . eee eres ss mm 170337 (í 

Kr. 2761914 90 

Skuldir 

1. Bankavaxtabrjef í tmferð 2. 02... ve rn er ke kr. 2632900 00 

2, Gøreiddir vextir af bank tabrjefum 

Fallnir i gjalddaga .. .. .. .. .. .. kr. 4871 25 

b. Ekki fallnir i gialddaga .. .. .. .. — 240 50 

em 175 

3. Mismunur, sem reiknir tilheyrir varasjóði : 

a. Ósoldnir vextir og varasjóðstekjur, 

sbr. eignalid 2 .. .. ........ .. kr. 15964 67 

b. Innborgaðar  varasjóðstekjur Lou. me 13938 48 

mm 64903 15 

Landsbankinn í Reykjavík í maí 1922. 

  

Ólafsson. 

  

L. Kaaber. Magnús Sigurðsson. 

Rich. Torfason. 

Framanritaða reikninga veðdeildar Landsbankans höfum við endurskoð- 

að og borið saman við bækurnar. og ekkert fundið við bá að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Sig. Eggerz. 

1922
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Efnahagsreikningur 
Landsbankans 31. mars 1922. 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .. .. .. .. .. .. kr. 3792561 95 

  

b. Sjålfskuldaråbyrødarlån .. .. 0 0 2067896 28 
c. Handvedslån 2. 22 22 0 en 13320 00 
d. Lån r j — 955805 07 
e. Reikningslån .. .. .. .. .. .. ,. ,, —— 9334497 88 
f. Akkreditivlån .…. 2. 22 2 0 5700 00 

2. Víxlar innlendir og ávísanir … 
3. Vixlar og ávísanir til greiðslu erlendis 
4. Erlend verðbrjef 

5. Bankavaxtabrjef 

6. Ríkissjóðsskuldabrjef og önnur innlend verðbrjef 
Fasteignir a 

8. Húsbúnaður og áhöld 

9. Útbúið á Isafirði 
10. Útbúið á Akureyri 

11. Útbúið á Eskifirði 
12. Úthúið á Selfossi 

  

  

13. Inneign hjá öðrum bönkum 

14. Ymsir debitorar 

15. Peningar í sjóði 

Skuldir: 
1. Seðlaskuld bankans við ríkissjóð 

2. Innskotsfje ríkissjóðs 

Bankaskuldabrjef . 

4. Imnstæðufje í hlaupareikningi 

0. Innstæðufje í sparisjóði 

6. Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum 

— 532779 

—- 1116309 
- 1421888 
— 67382 
— 17935 

2190683 
—… 474935 
— 2016441 

1920178 
— 281952 

5416 

Kr. 35407723 39 

kr. 750000 

— 800000 

— 1200000 

— 6448728 

— 15501745 

— 2302651 
  

Flyt .. kr. 27003125



Inneign veðdeildar 

o
m
 mn

 

Akceptkonto 

Ymsir kreditorar 

Varasjóður bankans 

a. Vextir 

b. Forvextir 

c. Tekjur af rekstri f£ fasteigna 

d. Ymsar tekjur 

dregst: 

a. Kostnaður við 

b. Kostnaður við 

fasteiona 

hu
nd
 

ot
 

k IQ
 

on
 

Ex
 g tapskonto 

L. 

Reikning þennan höfum við endurske 

2. Skuld við aðra banka 

285 

Innheimt fje, ekki útborgað 

Skuld við ríkissjóð (bretska lánið frá 1921) 

Tekjur, sem ekki eru enn lagðar við varasjóð: 

Flutt 

. 

ki 80937 

- 326215 

samtals kr. 439090 Frá hagarim 
ra pessum 

bankans 

54643 18 

rekstur 

kr. 

rekstur 

Landsbanki Islands. 

Kaaber. Georg Olafsson. 

x. 

  

ans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. T ag    y 

kr. 27003125 

2264896 

548391 

3345019 

  

Rich. Torfason. 

Þórhallsson, 

35 

81 

01 

30 

28 

80 

53 

að og borið saman við bækur bank- 

1922 

140
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Efnahagsreikningur- 
Landsbankans 30. júní 1922. 

EBignir 

Skuldabrjef fyrir lånum : 

a. Fasteignaveðslán .. .. .. .. .. .. kr. 441504 00 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån .. .. .. .. — 2279374 78 

c. Handvedslån .. 2. 22 22 0 ae ae me 6945 00 

    sjóðslán og lån gegn åbyrg   

  

Vixlar innlendir og åvisanir 

Víxlar og ávísanir 1     

Erlend verðbrje 

      

Banl 

rjef og önnur innlend verðbrief Ríkissjóðssk 

Fasteignir 

flúsbúnaður og áhöld 

Utbúið á ísafirði 

  

Utbúið á Akureyri 

Utbúið á Eskifirði 

Utbúið á Selfossi 

Innei 

  

hjá öðrum bönkum 
To Ta Ymsir debitorar 

Peningar í sjóði 

      

labrjef 

Skuld við aðra banka 

  

w
 

O
 

ix
 

DD
 

co
 t 

að
 

ut
 

=
 

Øg
 

1
 t Ha
 — 1738205( 

— 367373 25 
— 3532779 50 

— 1113229 00 

— 1408068 00 
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Flutt 

5. Innstæðufje í hlaupareikningi 

6. Innstæðufje í Sparisjóði 

7. Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum 

8. Inneign veðdeildar 

9. Innheimt fje ekki útborgað 

10. Akceptkonto 

    11. Skuld við ríkissjóð (bretska lánið ) 

12. Ymsir kreditorar 

13. Varasjóður bankans 

sem ekki eru enn 14. Tekjur, 

a. Vextir innborg: 

lagðar við 

    

b. Forvextir 

c. Tekjur af rekstri fa: 

d. Ýmsar 

  

* tekjur 

dregst: 

a. Kostnaður við rekstur 

    banka . 

bh. Kostnaður við rel ræt KSLUI 

fasteiena 

ec, Uthorgadir vextir 268977 84 

15. Ágóða- og tapskonto 

. í 
Landsbanki Íslands. 

Magnús Sigurðsson, bh. Kaaber Ge01 

Reikning pennan hofum vid endursk« 

ans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Y DAN 
Guðjón Guðlaugsson, 

305671 66 

35 

5550452 67 

  

se re mm 788091 15 

— 12294 70 
— 8948 38 
— 2264896 28 
— | 7665 50 

  

—… 713272 39 

8388502 46 

Kr. 36246644 22 

ðað oe borið saman við bækur bank- 

Pr. Þórhallsson,



1922 

þa
ð 

áð
 

ið
 

Ro
 

co
 

oo
 

E.fnahagsreikningur 
Landsbankans 30. september 1922. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignavedslån .. .. .. .... .... kr. 499007 00 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån .. .. .. .. — 2301780 43 

  

E. Akkreditivlån .. .. .. 2. 20. 2000 00 

——-—— kr. 

Vixlar innlendir og åvisanir 2. 2. 22 22 0 0 ae eee ve rem 

Víxlar og ávísanir til øreidslu erlendis .. .. .. .. .. 2. — 

Erlend veråbrjef .… 2. 22 20 ae se an een ne re 

Bankavaxtabrjef 2. 22 22 0 se ae een en eee en ere 

i verdbrjef 

Húsbúnaður og áhöld 

Útbúið á Ísafirði … 22 22 22 2 se ae eee 
Útbúið á Akureyri 

Utbåid å Eskifirdi 22 22 22 22 se ae ae ae eee 
Tíbúið á Sí si 

Inneign hjá öðrum bönkum 

Ýmsir debitorar 

Peningar í sjóði - 

Kr. 

Skuldii 

Seðlaskuld bankans við ríkissjóð .. .. .. ..,...,... kr. 

  

— 26795 00 

982060 27 

2319245 67 

  

     

Innskotsfje ríkissjóðs 

Krónnseðlar 

Bankaskuldabrjef 

  

6130888 

17860264 

  

1951786 

1505456 

1942 

239046 

5 

  

31007582 

 



þ
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Flutt .. .. kr. 142 

Skuld við ríkissjóð (bretska lánið 1981) .. .. .. 2... — 

Skuld við aðra banka 2... 2... 22 me ak re ek er rr 

Innstæðufje í hlaupareikningi 0. 22 22 2 me ev kk ke rn rem 
  
OVI se se ae an un me re en re er rr rr 

  

Innstæðufje i sparisj 

  

Innstæðufje gegn viðtöknskírteinum .. 22 22 0 ek ke 40 

n veddeildar 

  

Innheimt fje ekki útborgað .. 20.00.0007 

  

Akceptkonto .. 2... se eee ek ke kk kk ke rr kk rr rr 

Ymsir kreditorar 2. 22 22 20 se an eu ne meen en en kk rr re 98665 

Varasjóður bankans .. 22 2000 eu ne me ek ke kr en re re rr 3345019 53 

Tekjur, sem ekki eru enn lagðar við varasjóð : 

a. Vextir innborgaðir .. .. 2... 2. .. kr. 10697 56 

b. Forvextir.. 0... ST 

c. Tekjur af rekstri fasteigna .. .. .. .. — 875 

d. Ýmsar tekjur .. .. 2. 2... 0... — 62084 

Frá þessum samtals kr. 1513999 53 

dregst: 

a. Kostnaður við rekstur 

bankans .. .. .. .. .. kr. 181499 19 

b. Kostnaður við rekstur 

fasteigna .. .. .. .. .. — 12205 02 

——... 193704 21 

———— 1320295 32 

Ágóða- og tapskonto .. .. EN mm 

  

Kr. 37007582 45 

E
N
 

Landsbanki Íslands. 

Magnús Sigurðsson. Kristinn Daníelsson. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur bank- 

ans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Tr. Þórndllssan Guðjón Guðlaugsson.
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143 Firmatilkynningar. 
   

Samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóvember 1903, tm verslunarskrár, firmu 
og prókúruumboð, hafa eftirgreindar tilkynningar verið auglýstar 1922. 

I. Reykjavik. 

1. Hjermeð veiti jeg velti 3 hr. Axel 

  

Andersen pråk 

  

Jeg uumboð fyrir Klæðaverslun 
H. Andersen & Son. 

Reykjavik, 16. sept. 1921. 

Helga Andersen 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

p. p. Klæðaverslun 

H. Andersen & Son 

Axel Andersen. 

    

    

  

2. Jeg undirritaður Gunnlaugur Jónsson, Reykjavík, tilkynni hjermeð til 
firmaskrár Reykjavíkur, að jeg rek nýlendir og matvöruverslun undir 
nafninu „Björs““, á eigin áb; og skrifa firmanafnið þannig: 

Verslunin ff 

Gunni. Jónsson. 

Runólfur Kjartansson, Laugaveg 15 Reyk Kjartans- 
son, Traðarkotssundi 3, Reykjavík, reka heildverslun og umboðsverslun í 
Reykjavík, undir firmanafninu: R. Kjartansson & Co. Báðir hafa ótak- 

markaða ábyrgð og rjett til að sta fi 

javík, og Þorbergur 

    

Runólfur Kjartansson ritar firmað 

R. Kjartansson £ Co. 

Þorbergur Kjartansson ritar firmað Þannig: 

R. Kjartansson á Co. 

Reykjavík, 28. desember 1991. 
R Ke R. Á Ja      ansson. 

Þorb. Kjartansson. 

Sigurjón Pjetursson og Jelursson kaupmenn hjei 
un í Reykjavík, 

  

"1 bæ, 

fjelagar undir firmanafninu 
Pjetursson & Co.“ 

S1gUr] 

  

og ritar hvor i 

2 Di 14 p: 
on fjctursson ritar fi 

   
, , 
þannig: 

  

vr 133 orn a 8 ; gurjon Fjetursson á Co.
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143 Einar Pjetursson ritar firmað þ 

  

Sigurjón Pjetursson á Co. 

Reykjavík, 81. desember 1921. 

Sigurj. Pjetursson. 

Einar Pjetursson. 

  

jan, avík, veitir hjermeð Þórarni Arnórs- 

  

5. Firmað Hf. Pípuverksmið 
1 1777 4. i DA 

syni prókúru sem prókúrista fyrir Íl.f. Pípuverksimið 

  

jan, og hefir hann öll 

rjettindi prókúrista samkvæmt 1. nr. 42, 13. nóv. 1903. 

Firmað ritar hann þannig: 

H.f. Pípuverksmiðjan. 

Þór. Arnórsson. 

Reykj 

H.t. Pipuverk 

20. desember 1921, 

  

miðjan. 

    

Jón Þorláksson. Eggert í 

Þorl. Andrjesson. 

6. Samkvæmt meðfylgjandi útskrift úr gjörðabók Hf. Smjörlíkisgerðin til- 

  

kynnist hjermeð til firmaskrár Reykjavíkur, að ákveðið hefir verið að 

hækka hlutafje H.f. Smjörlíkisgerðarinnar um 40000,00 krónur, þannig, að 

bað nú nemur 100000,00 krónum. 

Hlutafjáraukningin verður að fullu innbor 

1922. 

ursmánaðar     

L stjórn Hf, Smjörlíkisgerðin. 

Þór. Kristjánsson. 

Fr. K. Magnússon. 

Gísli Guðmundsson. 

    
Ármann á 

  

7. Það tilkynnist hjermeð til firmask Reykjavíkur, að A 

Fw Klapparstíg 1 í Reykjaví enginn úr firmanu „Hið íslenska nýlendu- 

  

vörufjelag““ og Sigbjörn ann kaupmaður á Klapparstíg 1 rekur 

firmað hjer eftir einsamall á eigin ábyrgð. 

Reykjavík, 30. jan. 1922. 

S. Ármann Ag. Armann. 

8, Hjermed veiti jeg herra Óskari Norðmann prókúru-nmboð fyrir verslun 

mína. Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. Jón Þorláksson. 

i. No 

Reykjavik, 1. febr. 1922. 

  

nan, 

Jón Þorláksson.
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143 9. Björn Sveinsson og Guðmundur Kristjánsson reka verslun í Reykjavík sem 
fullábyrgir fjelagar undir firmanafninu „Verslunin Breiðablik“. Hver um 
sig ritar firmað. 

Björn Sveinsson ritar firmað þannie: 

Verslunin Breiðablik. 

Björn Sveinsson. 
Guðmundur Kristjánsson ritar firmað þannig: 

Verslunin Breiðablik, 

G. Kristjánsson. 

Reykjavík, 16. jan. 1992. 

Björn Sveinsson. G. Kristjánsson. 

10. Það tilkynnist hjermeð til firmaskrárinnar að Hf. „trunnvör““, Reykjavík, 
er hætt störfum og upphafið frá og með 31. desember 1991. Jafnframt 
fellur burtu prókúru-umboð það, er Tønnes Frederiksen kaupmaður hefir 
haft fyrir fjelagið. 

Reykjavík, 17. febrúar 1922. 

Stjórn H.f. „Gunnvör“ 

Þorst. Sigurgeirsson. 

Lárus Fjeldsted. 

  

li. Stjórn H.f. Fiskiveiðahlutafjelas Njáll veitir herra framkvæmdar- 
stjóra Jóni Ólafssyni umboð sem prókúrista fyrir nefnt fjelag, og hefir 
hann öll rjettindi prókúrista samkvæmt 1 nr. 49. 13, nóv. 1903. 

Firmað ritar hann þannis: 

p. p. h.f. Njáll. 

Jón Ólafsson. 

Reykjavík, 22. apríl 1992. 

h.f. Njáll. 

Guðm. Ólaf 

Tómas Tómasson. 

  

Sson. 

12. Hjermeð leyfi jeg mjer að tilkynna til firmaskrár Reykjavíkur, að jeg 
undirritaður Th. Thorsteinsson kaupmaður rek hjer í bænum, með ótak- 

fninu: 

  

markaðri ábyrgð, verslun undir firma 

„Verslunin Liverpool“. 

Kita jeg firmað þannig: 

Verslunin Liverpool. 

Th. Thorsteinsson. 
Reykjavík, 23, maí 1992, 

Th, Thorsteinsson.
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ár Reykjavíkur, að vjer höfum veitt 143 

  

13. Það tilkynnist hjermeð til versl 

taldara Árna "Thorsteinsson vík prókúru-umboð fyrir Sjóvá- 

  

7 1 Lí lac Íslands h. 

  

tryggingarfje     Prókúrnhafinn ritar þanni: 

pr. pr. Sjóválrygg artjelag Íslands h.f. 

L stjórn Sjó 

    

hjermeð Hl firmaskrår Reykjavíkur, að jeg undirritaður 

  

14. Það tilky nuist Jermed £ TE MAS KT i KJavikur 

rek verslun undir nafninu með ót Sri ábyrgð, og rita 

  

jeg firmanafnið þannig: 

    Elíasson. 

ár Reykjavíkur, að Jón Magnússon er geng- 

Maríus Olafsson einn 

  

15. Hjermeð tilkynnist 

   nússon á Ma 

  

irmanu Jón 

  

verslunina undir sama firmanafni, með ótakmarkaðri ábyrgð, og hefir hann ENE 

einn rjett til ad rita firmad. 

h 14. Joni 1922, evkng 

  

VJ
 

i X 

Maríus Olafsson. 

Jón Magnússon. 

undir nafninu, 

  

16. Egill Guttormsson rekur verslun í Re 

„Bókaverslun Sigurðar Jónssonar““, 

og ritar hann firmað þannig: 

Jónssonar. 

  

Bókaverslun 

Egill Guttormsson. 

Reykjavík, 7. ágúst 1922. 

Egill Guttormsson. 

kynna til firmaskrár Reykjavíkur, að jeg undir     leyf geg mjer að f1 

(áður 

  

Jókaverslun lLsafoldar Sigríður Björn 

  

firmanafninu: 

Björn Jónsson Boghandel) vek allskonar vers lun með bækur, pappír, skrif. 

skuld-       Íæm, nótur o 

bindingum þess
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143 Firmað rita jeg þannig: 

Bókaverslun Ísafoldar. 

1sdóttir. 

1922. 

  

Sigríður By 

tåber 

  

Reykjavik, 

Sigríður Björnsdóttir. 

  

18. Hjermeð tilkynnist til firmaskrár R ur að firmað Halldór á Júlíus 
er hætt að starfa.    

Júlíus Jóhannsson 

maskrárinnar að jeg undir firma- 

gosdrykkja oog aldinsafagerd. 

  

19. Hjermeð leyfi jeg mj 

nafninu „Sanítas“ 

Firmað rita jeg þannig: 

  

„Sanítas““ 

Loftur Guðmundsson. 

Reykjavík, 30. júní 1922. 

Loftur Guðmundsson. 

selt herra kaupmanni Rich. N. Braun 

nfarin ár hefti rekið í Reykjavík, 

  

20. Hjermeð tilkynnist að jeg hefi í d 

helming verslunar þeirrar, sem j 

með útibúum á Ísafirði, í Hafnarfirði og á Åkureyri. 

Verslunin verdur rekin åfram und 

    

sama firmanafni og ådur og med 

  

fullri ábyrgð beggja eigenda. 

John Wetlesen ritar firmað þannig: 

Rich. N. Braun. 
Rich. N. Brann ritar firmað þannig: 

    

Rich. N. Braun. 

John Wetlesen. 

Jónsdóttur höfum við undirrit- 

G. Lúðvígsson í Reykjavík, og 

  

21. Við skifti í dánarbúi ekkjufrú Málfi 

aðir eignast hluta búsins í firmanu Lárus 

og bernm einir ábyrgð á skuld ernm því framvegis einkaeigendur firmans. 
um þess og skuldbindingum 

Reykjavík, 4. september 1922. 

Lúðvík Lárusson. 

Óskar Lárusson. 

Jón Tá ATUSSOT.
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. - N 3 æt „ss a . Ólafnnm REN 

99. Undirritaðir, Haraldur H. Björnsson, Hverfisgötu 64, og Ólafur Gunn- 143 

lauesson. Vatnsstíg 9, reka matvöruverslun undir firmanafninu: Verslun- 

  

in „Merkúr“ Haraldur Kk. fur Gunnlaugsson með ótak- 

  

     

  

    

     

markaðri ábyrgð. Firmað ritum vit lagi 

Haraldur E. Björnsson ritar É 

Verslunin 

Ólafur G 

Ólafur Gunnlaugsson ritar firmað 

Verslunin 

H E 1 og 

  

    ur Gunnlauesso 

október 1922, 

  

    

tie 36, og Eyjólfur Jóhannsson, Oðins- 

  

23. Eggert Kristjánsson, Skólavö 

götu 5, báðir til heimilis í Re,    ka verslun með ýmsar vörur, undir 

  

firmanafninu: Eggert 

  

tar hvor um sig firmað 

  

On & 0, og I 

þannig: 

Aggert Kristjánsson ritar: 

cristjánsson £ Co. 

  

Eyjólfur Jóhannsson ritar: 

Eggert Kristjánsson á Co. 

Hvjólfur Jóhannsson. 

7, 1922. 

   

  

2 
ert Kristjánsson. 

24. Hjermeð tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að Sigurgeir Friðriksson, 
x 

Sambandshúsinn í Reyk hjermeð fjelagi í versluninni „Bóka-    
búðin“, og ber hann, rgð á öllum skuldbindingum verslun- 

arinnar. 

Reykjavík, 8. nóv. 1922. 

„Bókabúðin“. 

Guðmundur Davíðsson. 

  

Friðriksson. 

    Barre nar í hevky prókúru-amboð það,    
er jeg á sínnin tíma veitti herra Stefáni G. Bachmann, er afturkallað frá og 

með þessum degi. 

Reykjavík, 22. nóv. 1922. 

L. H. Miller.



  

1922 

    143 26. Hjermed tilkynnist ask íkur ad firn Siofiis Bløndahi 

á Co. er hætt að starfa. 
í IN 

  

    

    

  

27. Það tilkynnist t k mað Sig. Sig- 

urz á Co., sem rekið hefir mb bænum, er hætt 

að starfa. 

    

  

II. Mýra. og Borgarfja 

irðinga tilkynnir, að prókúru-umboð það, er Sig- 1. Stjórn Sláturfyelags Be 

urður B. Runólf 

og að Svafar Guðmundsson hafi prókúru 

  

allað frá 28. f.. m. 

  

aftur     

    Írá sama tíma. 
Hann ritar firmað þannig: 

    

  

2. Stjórn Kaupfjelags 

Sigurður B. Runólfsson hefir haft fyrir fjelagið, sje afturkallað frá 4. þ. 

prókúru-umboð það, er     
     mán., og að Svafar G umboð frá sama tíma. 

Hann ritar firmað þar 

  

    3. Hinrik Jónsson og Theodór Reykjavík, tilkynna, að 

  

   Þeir reki brauða- og kökugerð ne firmanafninu Hinrik 

Jónsson á Co.. báðir sem f eir fjel ótakmarkaðri ábyrgð. 

  

Hvor um sig ritar firmað: 

Hinrik Jónsson ritar firmað 

  

Theodór Magnússon ritar firm     
Hinrik Jónsson á Co. 

Tha Mía msn 
£ALCO. SLAG TLISSOTL,
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4. Stjórn Kaupfjelags Akraness veitir Hixti B. Helgasyni umboð sem pró- 

kúrista fyrir verslun nefnds fjelags og hefir bann öll rjettindi prókúrista 

samkv. Í. nr. 42, 13. nóv. 1908. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. Kaupfjelag Ákraness. 

Hjörtur B. Helgason. 

#13. Dalasýsla. 

Bjarni Jensson hreppstjóri í Ásearði, Jón Þorleifsson framkvæmdar- 

stjóri í Búðardal og Jóhannes Benediktsson bóndi á Saurum tilkynna Kaup- 

fjelas Hvammsfjarðar, Búðardal. Sambyktir dags. 31. mars 1922, Tilgangur 

fjelagsins: vörukaup, verslun, vöruvöndun, sporna við skuldaverslun, safna 

tryggingarsjóði. 2 stjórnendur saman vita firmað. Framkvæmdarstjóri og pró- 

kúristi er Jón Þorleifsson, Búðar: fjelasar ábyrgjast einn fyrir alla og 

allir fyrir einn allar skuldir fjelagsins. Iansöngueyrir er 10 kr. Fjelagið hefir 

innlánsdeild. Ársgjald í varasjóð minst 1% af viðskiftaveltu, Í stofnsjóð 3% 

af verði aðfluttrar vörn. er fjelagsmenn kaupa. Fundir boðaðir brjeflega. 

  

    

  

FV. Barðastrandarsýsla. 

Pöntunarfjelag Rauðasandshrepps tilkynnir að síra Þorvaldur Jakobsson 

sje farinn úr stjórn fjelagsins og í stað hans kosinn, sem formaður stjórnarinnar: 

Guðmundur B. Ólafsson, Breiðuvík. 

  

V. Ísafjarðarsi safjarðarkaupstaður. 

1. Firmað Kjartan og Jón í Hnífsdal er hætt að starfa. 

Hnífsdal, 14. janúar 1922. 

Kjartan B. Guðmundsson, 

Jón Hálfdánarson. 

  

ysla og I 

f 
2. Hjermeð tilkynnist til firmaskrár Ísafjarðar, að Jón Hálfdánarson í Hnífs- 

dal er genginn inn í firmað Steingrímur Árnason k Co. á Flateyri sem ótak- 

  

lv
 

mn
 

markað ábyrgur fjelagi lögum samkvæmt. 

Flateyri, 14. janúar 1922. 

Steingr. Árnason á Co. 

Steingr. Árnason. 

3. Ólöf Benediktsdóttir tilkynnir. að inn í firmað „Verslunin Ljónið“ sje 

gengin sem fullábyrgur fjelagi Herdís Jóhannesdóttir, Reykjavík, og rita 

þær firmað hvor um sig. 

143
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143 Ennfremur tilkynna þær, að prókúruumboð Gísla Hjálmarssonar sje up} 
hafið, en að nú hali prókúru 1 

Ólöf Benediktsdóttir ritar fivmað banni 

Verslunin Ljónið, Í 

Ólöf Benedi 
Herdís Jóhannesdóttir ritar fir 

viður Þorsteinsson. 

            

Verslunin Ljóni 
  

Herdís Jóhannesdó 

Prókúruhafi ritar firmað þ: 

  

pr. pr. Verslunin Ljónið, Ísafirði j 

  

Hreggviður Þorsteinsson. 

  

Tilkynningin er dags. 10. mars 

   

   

    

4. Kaupfjelag Ísfirðinga á Ísafi nað 90. apríl 1920, tilkynnir til firma- 
skrár, að úr stjórninni ha 1ð Guðjón Jónsson, en í hans stað kosinn 

  

Jón H. Sigmundsson. Ennfre að Ketill Guðmund: hafi fengið pró- 
kúruumboð. Log il. mars 

Guðmundur Guðmunds: 

Guðmundur Guð     

  

Guðmundur Guðmundsson og Jón JL Sjomundsson vita firmað þannig: 

  

Ka Í lPoInga 

n. Cum 

Jón H. Sigmundsson 

OU stjórnin ritar firmað banni 
7 ar    

Ketill Guðmundsson ritar firmað hannio 

Í sfirðin     p. 

isson Ketill Gudmu 

s17 , ge: A 5. Jón Eyjólfsson tilkynnir. að úr firmanu Bræðurnir Eyjólfsson, Flateyri. 

  

ólfssonar frá 1. jan. 1992 að telja, 

  

sjen gengnir erfingj: 

  

Jón Evjólfsson ritar firmað bannig:    
A 

Bræð. EF     jólfsson 

Jón Eyjólfsson.
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6. Firmað „H/f. Kakali“ með heimil og 

veiðar frá Íslandi. 

Samþyktir þess endurskoð 

bingi á Þingeyri rekur fisk- 143 

  

25. mars 1922. 

  

kaupmaður, Reykjavík, Ólafur 

  

Núverandi eigendur þessir : 

kaupm., Ólafsvík, Anton Proppé,    Proppé, kaupm., 

  

kaupm., Þingeyri, Páll hei idsah, Reykjavík. 

Stjórnendur og Frank vænan jóri: Qarl Proppé, formaður. Ólafur 

Proppé og Anton Proppé meðstjórnendur. 

jórnenda, auk bess hafa þeir 

  

Firmað rita formaður og annarhvor með 

Carl Proppé, Ólafur Proppé og Anton Proppé hver um sig prókúruunboð 

fyrir fjelagið. 

Carl Proppé og Ólafur Proppé rita firmað þannig: 

  

C. Proppé. 0. stopp. 
} Carl Proppé og Ánton Prop | | 

        

  

- níutíu þús 

  

und — tíu þúsund — 

krónur hver. Hlutabrjefin hljóða á nafn. Engin sjerrjettindi fylgja neinum 

hlutum oe eng 
  Nýir hluthafar agsins eða at-      

     áður sýnt stjórn 

0000 kr.) fylgir 

kvæðisrjett þar. 

fjelagsins skilríki 

1 atkvæði. 

Fundi skal boða 

hluth: 

i 

ti hvers bókfærðs 

í daga fyrirvara. 

  

Aðalfund     
Reykjavík 

    

Carl Proppé ritar firma 

    

Ólafur Proppé ritar firmað I 

Anton Proppé ritar firmað bannis: 

pr. pr. H/f. Kakali 

Anton Proppé,
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143 a Eimskipafjelag f., með heimili og varnarþingi á Ísafirði, 

  

tekur siglingar Ís og annara landa. 

    Dagsetning samþvkta bes 5 æ Pe 

Stofnendur: Jóhann Þorsteinss kanpmaður, Jón A. Jónsson banka- 

    

stjóri, Helgi Sveinsson, bank Magnús Magnússon, kaupmaður, 
Jón Brynjólfsson, kaupmaður, Árni Gíslason. vtirfiskimatsmaður, Sigfús ð k . 5 

  

Daníelsson, verslunarstjóri, 

  

póstafgreiðslumaður, Krist- 
   jån Jónsson frá Garðsstöðum, Kristján Dýrfjörð, Sveinbjörn Kristjáns- 

  

son, kaupmaður, Jón Arinl 

  

tkvæmdarstjóri, Magnús Torfa- 

  

son, bæjarfó 

Stjórnendur: J 

  

fræðingur. 
     tann Þorstein Sur, Sigfús Daníelsson, for-    

  

lafur Jóhannesson, konsúll. 

  

Jóakimsson, kanoma stjóri, Tryg 

  

> Hannes B. Stephensen,     
   aupmaður. 

   

a vv a . 77 SN FRA 2 4 « . ss Firmað ri formaður stjórnar fjelagsins og 3 meðstjórnendnir. oc er 
indirskriftum ha 

FT 4 

  

3son. 
s . 

vi. Magnússon, 

Upphæð hlutafjá 

í 50 kr., 100 kr. 

Innhorg 

hundruð þúsund — krónur, skift      kr. hluti. Hlutafjársöfnun heldur áfram. 
tl 
min     eitt hundr og fimm þúsund           

fimm hundn k ur. Hið hlntafje er kræft 
eftir ákvörðun stjórnar Ik rjelin hljóða á nafn. Engin sjer- 

      

rjettindi fyl     snarskylda hvílir á neinum. 
órnarinnar. 

  

Sala hlutabrjefa er bundin sam! 

Eitt atkvæði 

atkvæði en 300. 

Fundi 

  

þó getur enginn farið með fleiri 

    

    

  

í 7 
á rs 
á Vestfjörðu 

T { 1 
i DÅ 1 

TAT Y 
JO, > i mi 

Mac M 

€ At or 

Try om 

Hannes B. Stephensen. 
í TA nv OMI 
Ú. Jonannesson. 

  

8. Kaupfjelag Onfirdi hefir heimili 
> 

  

varnarþing á Flateyri. Samþyktir 

  

þess dags. 10. apríl 1 

Hilgangur þess og starfsemi þess er; a.JA3 útvega fjelaesmönnum góð-



ar vörur og ná hagfeldum kan á h.) Að efla vöruvöndun og 

við skuldaverslun 

  

og óreiðu I vids 

framtíð fjelagsi 

laga hjer á landi, og koma sjer 

  

tryggingar 

   

   

   

    

   sin samskonar 

  

ingu manna á samvinnufjd 

  

Stjórnendur og fr: 

  

bóli, formaður, Hólm 

  

mun nm, bóndi. 

Finnur Finnsson 

Flateyri. 

Firmað ta: Páll     
og er undirskriftum hagað 

    

    á öllum fjárreiðum fjelagsins. 

4 og allir f 

  

Tir einn. Fje- 

J í varasjóð 

aðfluttrar 
óð ap 1 sjóð er 1 

   

  

innlánsdeild. 

Bor j 

  

Hlutafjelagið      varnarþing á 

         Su 7 | r nkomuhåsi 

fyrir kauptúnið Suðureyri. Samþvyktir þess ei febrúar 

Stofnendur voru: Orn Valdimarsson Friðbertsson, 

  

Kr, ÁA. Kristjánss-     Jón Bjarnason, Þórður 

son o. fl. 

Stjórnendur ern: 

Formaður: Friðrik Hjartar. 

Fjehirðir Ornúifinr arsson. 

  

Rit       

1922



1922 302 

  

  

  

  

  

   

  

143 Hverjir tveir af stjórnendum rita firmað, og er undirskriftum hagað 

þannig 

H.f. Samkomuhús Suðureyrar. 

Friðrik Hjartar. 

Örnúlfur Valdimarsson. 

H.f. Samkomuhús Suðureyrar. 

Friðrik Hjartar. 

Kristján B. Eiríksson. 

H.f. Samkomnhús Suðureyrar. 

Örnútur Valdimarsson. 

Upi »hæd hluta yrjátíu — krónur, er 

er lokið og hluta- 

2 
Engin sjerrjettindi lausnarskylda hvílir á 

  

ferð hlutabrjefa 

  

fleiri atkvæði en 

  

x 
med     ; Ýsingum á þrem 

stöðum í kauptúninu. Oákveðið um tilkynningar. 

Suðureyri, 4. ágúst 1922. 

Friðrik Hjartar. 

Ornúlfur Valdimarsson. 

  

10. Hlutafjelagið „Ishúsfje eð heimili og varnarþing á Suð- 
   ureyri Í Súgandafirði ísvarða beitu og matvæli, svo 

  

, 
og geymslu og frysting. 1 fjelagsins er 23, júlí 1922.       Fjelagið er stofnað 20. yfir stofnendur þess er ekki 
til, en undir stofnskrá rituðu m. fl. Kr. A. Kristjánsson, Friðbert Guð- 

mundsson, Þórður Þórðarson, 1 

  

Sigurðsson, Halldór Guðmundsson og 

Jón Einarsson, allir til heimilis á Suðureyri í Súeandafirði. 

Stjórnendur fjelagsins. er einnig hafa framkvæmdarstörf þess á hendi, 
eru; 

Formaður: Friðrik S. Hjartar, skólastjóri, Suðureyri, 

Gjaldkeri: Kristján G. Þorvaldsson, verslunarm., Suðureyri. 
Ritari: Kris 1. Kr 

  

. ; kaupm., Suðureyri. 

Tveir stjórnenda rita firmað, og er undirskriftum hagað þannig:     
Kr. G. Þorvaldsson.
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H.f. Íshúsfjelag Súgfirðinga. 143 

Friðrik Hjartar. 

Kr. A. Kristjánsson. 

H.f. Íshúsfjelag Súgfirðinga. 

Kr. A. Kristjánsson. 

Kr. G. Þorvaldsson. 

Upphæð hlutafjár er 18000 — átján búsund — krónur, og skift í 50 — 

fimmtíu — króna hluti. Hlutafjársöfnun er lokið, og hlutafjeð alt greitt. 

Hlutabrjefin hljóða á nafn. Engin sjerrjettindi fylgja nemum hlutum og 

engin lausnarskvlda hvílir á neinum. 

Vilji hluthafar selja hlutabrjef, hefir stjórnin, fyrir hönd fjelagsins, for- 

kaupsrjett. Eitt atkvæði er hverjar 50 krónur. Þó getur enginn átt 

    

fleiri atkvæði en 20 fyrir sjálfan sig og aðra. Aðalfundi skal boða með 

14 daga, en ankafundi með t 3 fyrirvara, með boðsbrjefi og 

   

    

götuauglýsinsum. Oákveðið 

  

Ka X Suðurei 

  

H.f. Raflýsing Bolungarvíkur ref og varnarbing í Bolungarvík í . rt 2 2 Z 

Nordur-Is: 

orku, Samþyktir þess daes. 

Tilgan: lagsins er að framleiða ljós með raf- 

  

jarðar:    19, jú 21. Stjór 

  

Arngrímur Fr. Bjarnason. kaupm. Bolungarvík 

Friðrik Teitsson, mótorsmiður, Bolungarvík. 

Jóhann Bárðarson, kaupmaður, Bolungarvík, 

Varamenn: 

Guðmundur Einarsson, kaupmaður, Bolungarvík. 

Arni EF. Árnason. kaupmaður. Bolungarvík. 
1 Firmað ritar stjórn fjelagsins í sameiningu, og er undirskriftum hagað 

  

þannig: 

F. h. h.f. Raflýsing Bolungarvíkur. 

  

og þar undir nöfn stjórnar fjela: 

Upphæð hlutafjár er 14500 fjórtán búsund og fimm hundruð — krón- 

Á un er lokið seim stendur, en hluta- 

  

ur, skift í 500 króna hluti. Hlut 

fjeð má auka upp í 20 þúsund krónur, samkvæmt 3. grein fjelagslaganna. 

Hlutabrjefin hljóða á nafn. Engin lausnarskvida hvílir á neinum hlutum 

  

og engin rjettindi fylgja neinum. Fjelagið hefir forkanpsrjettindi að 

hlutabrjefum. Eitt atkvæði er fyrir hvert hlitabrjef, þó má enginn fara
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143 með fleiri en 6 atkvæði fyrir sjálfan sig og aðra. Fundi skal boða með 

sjerstökum tilkynningum. 

Bolungarv k, 31. ágúst 192 

Arngrímur Friðrik Bjarnason. 

Friðrik Teitsson. Jóh. Bárðarson. 

Guðmundur Einarsson. 

Arni EK. Arnason. 

  

12. „Prentfjelae Vestfjar 

konar prentun. 

með heimili oe varnarþing á Ísafirði rekur alls- 

Samþvktir fjela 

Stjórnendur: Olaf 

  

   

rslunarmaður, Ísafirði, Kristján 

Jónsson frá Garðs Jónsson cand. jar. Ísafirði. 

ifinm hagað þannig: 

krónur, skift í hluti 

innborgað með 11550 
-nÁ z FT} afsá páfi 377 krónum. Hlutafjársöfnun 

ja nein- 

  

„art samþykki stjórn: 
44 ryð 2 fr mm I tt atkvæði er fvrn 

  

   
til er, 

  

1922 Ísafirði, 23. 

  

0. FL. Davíðsson, 

Jónsson. 

  

13. Firmað Ólafur Guðmundsson á Co. tilkynna: Að úr firmann sje genginn 

ík sje lagt niður, 
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VI. Strandasýsla. 
1 75 
HOL varnarþingi á Borð-     Firmað „Verslun R. P. Riis h/f. 

  

eyri Í Strandasýslu rekur verslun á Íslandi bæði með allar " afurðir og 

    

    

   

  

   

allskonar útlendar vörur, hvorttv Ennfremur 

útvega föst rslun, alt á 

  

bann hátt oe 

tning sambvykta þess 

  

1922. nendur: Thor Jens 

framkvæmdarstjóri, Reykjaví 

Ólafur Benjamínsson, kaupmaður, 

Reykjavík. 

      

  

Stjórnendur framkva wi: Formaður: Thor Jensen, stórkaup- 

maður. Meðstjórnendur: Olaf kaunn Reykjavik, og 

Heinrich Theodérs, verslunar y Framkva 6ri er: Olafur 

    

Benjamínsson, Hey 

   Upphæð hlutafjár og greining í hlu þúsund — er 

skiftist í 100 

og alt hlutafjeð innborgað. Hlutabrjefin hi 

er lokið       kr.. 500 kr. 1 

  

ettindi       
fyleja neinum hlutum og eng        

  

um sínum vilji þeir selja eða afh hvort hún 

vill neyta forkaupsrjettar vegna 

hluthafa hvort 

ur. Hver hlutha 

hún spyrja 

  

þeir vilji kaupa. Um kanpve regl-     

    hefir eitt atkva hann á í fje- 

    

laginn. Enginn hluthafi má fara með meira en '/, samanlagðra atkvæða Í fje- 

    laginn. Ný ígendur að hlutum ekki atkvæðisrjett fyrir þá 

  

    viðurkent framsalið með því hluti fyr en mánuði ef 

  

að rita nafn hans sem eisanda á hlntabrjefaskrána. Hver hluthafi er skyldur 
p 21 

að tilkynna stjórninni utanáskrift til sín í Reykjavik, Til fjelagsfunda skal . . jelag 

stjórnin boða með ábyrgðarbrjefi með þeirri utanáskrift, er hver einstakur hlut- 
LA hafi hefir tilkynt. Sá hluthafi er vanrækt hefir að afhenda stjórninni tilkynn- 

ingu um slíka utanáskrift, á ekki heimtingu á fundarboði. Fundarboðið sje af- 

hent pósthúsinu í Reykjavík, að minsta kosti 2 vikum fyrir fundinn. 

Til þess að selja eða veðsetja fasteignir fjelagsins þarf samþykki fjelags- 

stjórnarinnar. Að öðru leyti er undirskrift formanns og annarhvors meðstjórn- 

andans skuldbindandi fyrir fjelagið. 

Stjórnin ritar firmað þannig: 

amínsson tita 

  

Thor Jensen og Ólafur Ben; 

Verslun kh. P. his h.f. 

Thor Jensen. 

Ólafur Benjamínsson.
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143 Thor Jensen og Heinrich Theódórs rita: 

Verslun R. P. Riis h.f. 

Thor Jensen. . 

H. Theódórs. 

Reykjavík, 19. júní 1929. 

Thor Jensen. 

Ólafur Benjamín 

Úg Borðeyri, 26. júní 1922. 

Heinrich Theódórs. 

  

og Ákureyrarkaupstaður. 

ur G. Ss. Espholin, Akureyri, reka 

  

VII galt jardarsy 

1. Hjalti S, Espholin, Akureyri og 
|x x org 
lðnað með otak 

    

kaðri ábyrgð beggja undir firma-        hverskonar verslun og 

nafninu „Bræðurnir Espholin“, með tilsvarandi þýðingum á erlendum 

tungum, t. a. „Kspholin Brothers 

Hjalti S. Espholin ritar firmað : 

Bræðurnir Espholin. 

Hjalti S. Espholin. 

Ingólfur G. 8. Espholin ritar firmað: 

Bræðurnir Espholin. 

Íngólfur G. S. Espholin. 

; 1922.    Akurey, 1. 

Hjalti S. Espholin. 

Ingólfur 6. S. Espholin. 

9 Hjermeð veiti jeg herra Magnúsi Blöndal prókúru-umboð fyrir verslan Sn. 
    hefir hann öll rjettindi prókúrista, samkvæmt lögum nr 42. Jónssonar, 

13. nóvember 1903. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. Verslun Sn. Jónssonar. 

M. Blöndal. 

Akureyri, 1. apríl 1922. 

  

R. Snorrason. 

Þingewyjars 

  

I 

1. Hjermed leyfi jeg mjer að tilkynna til firmaskrår Þingeyjarsýslu, að jeg, 
undir firmanafninu: „Verslun * 

verslun með útlendar og innlendar vörur. Jeg er einkaeigandi firmans og 

Guðjóhnsen'““, rek allskonar kaupmanns- 

  

ber einn ábyrgð á skuldbindingum þess.
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Firmað rita jeg þannie: 

Verslun St. Guðjóhnsen 

St. Guðjóhnsen. 

Húsavík, 3. nóv. 1922. 

St. Guðjóhnsen. 

ísavík, sef hjermeð syni mínum, herra 

  

2. Jeg, St. Guðjóhnsen, kaupmaður í H 

Einari Guðjóhnsen, umboð sem prókúrista fyrir verslun mína, og hefir 

hann öll rjettindi prókúrista samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóv. 1908. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. Verslun St. Guðjóhnsen 

Einar Guðjóhnsen. 

Húsavík, 3. nóvember 1922. 

fúsavík. oe Páll Kristjánsson kanpinaður, 3. Ekkjufrú Helga Guðnadóttir, 

Húsavík, tilkynna hjermeð, að þan reka verslun Á. á P. K "js 

  

jånssona, 

Húsavík, framvegis með óbreyttu firmanafni. 

Prókúrn hefir Páll Kristjánsson og ritar hann firmað þannig: 
pp Verslun Å. & Kristjånssona. 

Påll Kristjånsson. 

IX. Norður-Múlasýsla og Seyðisfjörður. ef gg ef . 

    

1. Jeg undirritaður, P. L. Mogensen, lyfsali 

cand. pharm. Hans Sehlesch umboð sem prókúrista fyrir lyfjabúð minni á 

Seyðisfirði, og hefir hann öll rjettindi prókúrista samkvæmt lögum nr. 42, 

13. nóv. 1903. 

Firmað ritar hann þannie: 

firði, gef hjermeð herra    

p. p. P. L. Mogensen. 

Hans Schlesch. 

Seyðisfirði, 21. desember 1921. 

P. L. Mogensen. 

2. Kaupfjelae Vopnfirðinga tilkynnir, að 30. janúar 1922 hafi Ólafur Metú- 

salemsson frá Burstarfelli. fengið prókúru-umboð fyrir Kaupfjelag Vopn- 

firðinga““ og hafi þá fallið úr gildi prókúru-umboð áður gefið Marteini 

Bjarnasyni. 

3. „Kaupfjelag Borgarfjarðar“, rekur verslun á Borgarfirði eystra, undir 

sama nafni. 
Samþvktir fjelagsins verða væntanlega samþvktar í maí næstkomandi. 

Hver fjelagsmaður greiðir 10 krónur, er hann gengur í fjelagið, og á-



1922 

143 e byrgjast þeir allir „in soliðum““ 

  

ár eru liðin frá brottför þeirra 

laganna. 

  

er á Í 
1 

samanber 8. 

Jelaginu hvíla, uns tvö 

grein samvinnu. 

  

Í stjórn ei n, Borearfn formaður, Vi I. Sig- 
urdsson, pri ; 61, Páll hveinsson, bóndi, Njarðvík,      

    re
 

aramedstjornai endur. V 

arfirdi. 

Prókúru he ijeiao'sin fir 

  

arfirði. 

et 

  

Firmað 

  

stjórnendurn 

mönnum með vil 

    

rartJarðar 

  

nnar Me 

Prókúruhafi ritar 

p. DL 

serímsson 

    

d. Herved at vor Broder, T | 

Firmaet P. LL. Imslands Arvinser. er t ved Dc 

Holmfridur Imsland v bliver Medindehaver 

sanme Rettigheder og er som aldode. 

  

opinber 

  

Imsland, 

Hjaltastaðaþinghá og Hall- 

altastaðaþinghá, meðstjórn- 

gsins og tveimur með- 
al lega tilkyntar fjelags-     

YHUSSON. 

  

Medindehaver af 

den og at hans Enke, 

af Firmaet med



nú Jón Ívarsson kaupfjelagsstjóri, og 
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L. J. Imsland tegner Firmaets Navn saaledes: 143 

P. L. Imslands Arvinger. 

Seydisfjord, 28. August 1922. 

L. J. Imsland, Rakel Imsland, 

Holmfrid Imsland. 

   
   

X. Skaftafel 

Kaupfjelag Austurskaftfellinga tilkynnir, að prókúru fyrir fjelagið hafi 

Þannig undir: 

  

þr
 

> 7
 

>
 

==
 

B
B
 

Hr
 

2
 sú
 p. p. Kaupfjelag 

  

  
Jón Ívarsson. 

Prókúruunbeð Guðm. J. Hoffell er afturkallað. 

XI. Vestmannaeyjakau 

A aðalfundi Fiskiveiðafjel 

  

Draupnir h/f. 22. febrúar þ. á. varð 

  

ba hana nú eftirtaldir menn: 

  

breytins á stjórn fjelagsins og sl ! í . Jelag í 

Bjarni Sighvatsson Reykjavík formaður, Guðmundur Kristjánsson skipa- 

vík, Magnús Ghðmundsson útvegsbóndi Vestmannaeyjum, 

  

miðlari Reyk 

(Gísli Lárusson framkvæmdarstjóri Vestmannaeyjum og Símon Egilsson út- d 

   adur er Olafur Auðunsson Vestmanna- 

  

vegsbóndi Vestmannaeyjum. Var 

  

eyjum. 

Á sama fundi var kaupmaður Bjarni Sighvatsson ráðinn framkvæmdar- 

stjóri fjelagsins. 

   Prókúru fjelagsins hafa nú Bja sson og Gísli Lárusson og rita 

þeir firmað þannig: 

     p. p. Fiskiveiðafje Draupnir h/f. 

Bjarni S atsson. 

p. p. Fiskiveiðafjel: 

  

Draupnir h/f. 

Gísli Lárnsson. 

Prókúruumboð skipstjóra Guðmundar Sigurðssonar Reykjavík, aftur- 

kallast hjermeð. 

Þeir Jóhann Bárðarson og Þorlákur Ólafsson, kaupmenn í Bolungarvík og 

Guðmundur Pjetursson og Ólafur Guðmundsson, kaupmenn á Ísafirði til- 

kynna hjermeð að þeir veki verslun í Vestmannaeyjum sem fullábyrgir 

fFjelagar med firma: 

Ola 

  

Rjett til 25 rita formad hafa a 

  

Olafur Gudmundsson. ritar 

Olafur Guðmundsson «& Go. 

OL Gudmundsson.
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143 Guðmundur Pjetursson ritar : 

Ólafur Guðmundsson £ Co. 

Guðm. Pjetursson. 

Jóhann Bárðarson ritar: 

Ólafur Guðmundsson á Co. 

Jóh. Bárðarson. 

Þorlákur Ólafsson ritar : 

Ólafur Guðmundsson £ Co. 

Þorl. Ólafsson. 

XII. Árnessýsla. 
Kaupfjelagið Hekla rekur verslun 

og er varnarþing þess þar. Lög > 

á Eyrarbakka sem samvinnufjelag 

amþykt 9. mars 1099. 

  

Ábyrgð hata fjelagsmenn 

  

allir fyrir einn og einn fyrir alla. Í stjórn ern: 1    Jartan Helgason, prófastur í 

Hruna, formaður, Guðmundur Erlendsson, bóndi í Skipholti og Guðmundur 

Þorvarðarson, bóndi í Sandvík, meðstjórnendur og rita firmað í sameiningu. 

Prókúru hefir Guðmundur Guðmundsson kaupfjelagsstjóri. 

XIII. Gullbr.. og Kjósarsi 

1. Í stjórn kaupfjelagsins „1 

  

og Hafnarfjarðarkaupstaður. 

  

ran í Gerðahreppi, voru á aðalfundi þess hinn 

6. þm., kosnir í stjórn til næsta árs: 

Þorbergur Guðmu formaður. 

  

Páll Árnason. Sigurgeir Ólafsson. 

Friðrik J. Rafnar og 

Ólafur Guðlauesson. 

Framkvæmdarstjóri var ráðinn Gísli Sighvatsson. 

Þetta tilkynnist til firmaskrár Gullbringusýslu. 

Gerðum, 14. febrúar 1922. 

Þorbergur Guðmundsson. 

Friðrik J. Rafnar. 

2. Hjermeð tilkynnist til firmaskrár Hafnarfjarðar, að á aðalfundi fiski- 

veiðafjelagsins „Höfrungur“ h/f. í Hafnarfirði 3. febr. síðastl. gengu úr 

stjórn firmans þeir: 

Skúli Skólason past. emerit og Þórður Einarsson framkvæmdarstjóri 

Í þeirra stað voru kosnir:
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eri, Hafnarfirði, Guðm. Jónasson, verk- 143 

  

Guðm. Helgason, bæjargj 

stjóri, Hafnarfirði, og ritar hin nýja stjórn firmað þannig: j d 

  

  Fiskiveidafjelagiå ,,Hofrungur'" h/f. 

Þorvarður Þorvarða Fson. 

   

  

Guðm. Jóna: 
    

Hafnarfirði, 15. mars 1992. 

Þorvarður Þorvarðarson. 

Guðm. Helgason. 

Guðm. Jónasson. 

  

3. T dag hefir hr. Einar Sveinsson gengið úr firmanu Sveinn Þorkelsson £ Co., 

og um leið afsalað sjer pró eð firma, en Sveinn Þor- 

kelsson rekur verslunina nafni og óbreytt að öðru 

leyti. 

  

Skrå 144 
yfir hlutafjelög, sem birt hafa verid i Logbirtingabladinu årid 1922, 

1. „Verslun R. P. Riis“ h/f., Borðey. 

2. H/f. „Kakali“. Þingeyri. 

3. „Eimskipafjelag Vestfjarða h/ft., Fsafirði. 

4. H/f. „Íshúsfjelag Súgfirðinga'“, Suðureyri, Súgandafirði. 

5. H/f. „Samkomuhús Suðureyrar“, Suðureyri, Súgandafirði. 

6. H/f. „Prentfjelag Vestfjarða“, Ísafirði. 

T. H/t. „Raflýsing Bolung 

8. H/f. „Bókunarfjelag Ísfirðinga“, Ísafirði. 

víkur“, Bolungarvík. 
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145 Skrá 

yfir samvinnufjelög, sem birt hafa verið í Lögbirtingablaðinu árið 1922. 

Kaupfjelae Hvammsfjarðar, Búðardal, Dalasýslu. 
Á OD e. ? . 

— Saurbæinga, Dalasýslu. 

Borgarfjarðar, Borgarfirði, N.-Múlasýslu. 

th 
I
 

| | 

— Onfirðinga, Flateyri. 

ot
 -—— Skagfirðinga, Sauðárkróki. 

#1 Berufjarðar, Djúpavoogi.     s | | | 

  

mn — Breiðdæla, Breiðdalsvík. 

— Dýrfirðinga, Þingeyri. 

o
 om 

Kauptjelagið Hekla, Eyrarbakka. 

10. Samband íslenskra samvinnufjelaga, Reykjavík. 

11. Kaupfjelag Reykvíkinga, Reykjavík. 

12. Verslunarfjelag Steingrímsfjarðar, Hólmavík. 

ö. Kaupfjelag Þingeyinga. Húsavík. 

14. a Norður-Þingeyinga, Kópaskeri. 

15. — Svalbarðseyrar, Svalbarðseyri. 

16. — Langnesinga, Þórshöfn. 

17. — Hallgeirsevjar, Hallgeirsey.
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146 Auglýsing 
frá skráritara vörumerkja í Reykjavík 

um skrásetningar þær, sem gjörðar hafa verið árið 1922. Á 

Skrás. 1922, nr. 1. 

Tilkynt 25. janúar 1922, kl. 1 árd., af Libby, Me. Neill á Libby, verk- 

Sn
 

smiðjueigendur, Chicago í Bandaríkjunum í N-Ameríku, og skrásett 25. febr. s. 

  

Orðið. LIBBY'S, skráð með skrifletri, skáhalt upp á við. 

Samkvæmt tilkynningu, dags. 30. des. 1919, er merkið skrásett í Was- 10 

6 og niðursoðið nautakjöt, kálfs-    hington 8. júní 1920 fyrir: ós 
     

og það, sem búið er til úr því; bjúgur, 

  

kjöt, svínakjöt. sauðak og fi 

kjötsevði, súputeninga, niðursoðna súpu, niðursoðinn fisk; niðursoðna, burk- 

íbúðing, kjötmauk, oliven, pickles, 

  

aða og geymda ávexti, ber og g 

ydd, sósu og matarkrydd, salatolíu og salatsósu, ávaxtamauk,    katsup og kr 

  

ávaxtasmjör, sætmeti, niðursoðin m njólk, þjettaða mjólk, 

ihnetur (peanuts), jardhnetusmjår og 

  

þurmjólk og gufuþjettaða mjólk, > 

Jarðhnetnolíu. 

  

Tilkynt 25. janúar 1922, kl. 11 árd., af sama, og skrásett 25. febr. s. á. 

yy ME Neill a 
Orðin: LIBBY, MC. NEILL € LIBI 

Samkvæmt tilkynningu, dags. 30. des. 1919, er merkið skrásett í Was- 

    
SY 

hington 8. jåni 1920 fyrir: åsaltad, tilreitt, sårsad og niðursoðið nautakjöt,
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146 kálfskjöt, svínakjöt. sauðakjöt, og fuglakjöt og: það sem búið er til úr því; bjúg- 

    

ur, kjötseyði, súputeninga, niðursoðna s 

  

iðursoðinn fisk; niðursoðna þurk- 

aða og geymda ávexti, ber og grænmeti; 

  

mbúðing, kjötmauk, oliven, pickles, 

katsup og krydd, sósu oe mat:    ! og salatsósu, ávaxtamauk, 

ávaxtasmjör, sætmeti, niðursoðin matvæli, hlanp, nýmjólk, þjettaða mjólk, 
burmjólk og gufuþjettaða mjólk, jarðhnetur (peanuts). jarðhnetusmjör og 

Jarðhnetuolíu. 

Skrás. 1922. nr. 3. 

Tilkynt 27. jan. 1922, kl. 11 á, 

sölum, Reykjavík, og sk 

„af firmann Ó. Johnson á Kaaber, heild 

  

    

  

    

sttjandi kvennmanni 

ur fugl (fálkinn); til     (Fjallkonunni) með slegið 

hægri handar hennar er mynd af gjósand 

  

vinstri handar mynd af 

iDGAMLA ISAFOLD, 

if, 

  

gjósandi eldfjalli. Yfir myndinni 

  

    og fyrir neðan n FOSS DIF 

  

28. febrúar s. á.     

  

    
Mynd af kaffikvörn,
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Skrás. 1922, nr. ð. 146 

Tilkynt 4. mars 1929, ki. 12 á hád., af Gordon's Dry Gin Co. Limited, 

áfengisbruggarar, London, Englandi, og skrásett 14. s. m. 

  

Villigaltarhaus í hrinemynduðun, skreyttæn bang; fyrir ofan standa 

orðin: GORDON £ COS. 

Samkvæmt tilkynningu, dags. 10. febr, 1913, er merkið skrásett í London 

    

19 23. Júlí s. á., 43.    

Skrås. 1922, nr. 6. 

Tilkynt 22. mars 1922, ki. 11 af A/S Dansk Sprit-Central, verk- 

  

smiðjurekstur, Köbenhavn, Danmör ' skráseti 7. apríl s. á. 

  

Merkið eer í tvennu lagi, sem sje fram. og bakhlið flöskumiða. 1) Rjett- 

evltri wagjörð. Á miðjum miðanum er 

  

hyrndur miði með brúnleitum grunni og 

Malta-kross á rauðum grunni og á honum stendur með dökkbrúnu letri: C. L. 

0. C. Fyrir ofan krossinn stendur: Kóbenhavn-Aalborg Danmark, en fyrir neð- 

an: Cuminum Liquidum Optimum Castell. 

Sprit-Central. Yfir þveran miðan stendur: LIQUEUR. undirstrikað, og þar 

2) Rjetthyrndur „miði með brúnleitum 

ifst á miðanum stendur: Dansk 

  

fyrir neðan athugasemd um vöruna.
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146 grunni og gyltri umgerð. Efst er mynd af verksmiðju og þar fyrir neðan stend- 

ur: Castellum Aalborgense og athugasemd um húsið og vöruna. 

Merkið er skrásett fyrir áfengi, sjerstaklega kryddbrennivín (Liqueur). 
S 

mannahöfn 4. febr. s. á. 

  

al amkvæmt tilkynningu, dags. 11. jan. 1922, er merkið skrásett í Kaup- 

Skrás. 1922, nr. 7. 

Tilkynt 7. apríl 1922, kl. 12 á hád., af British-American Tobacco Com- 
pany, Limited, verksmiðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 11. s. m. 

  

    

  

Í rjetthyrndum ferhyrningi stendur í miðju: PALL MALL, og þar Fyrir 

neðan: FAMOUS CIGARETTES. Í efra horninu til vinstri er 

  

larmynd með 

skjöld og þar fyrir ofan stjörnur og geislar; til hægri stendur: Natural shape 

cork tipped. Í neðra horni til vinstri handar stendur með ritletri: Butler-Butler. 

en til hægri er skrauthringur og innan í honum stafirnir BB með stjörnu yfir 

og undir og tunglrönd vinstra megin við stafina. 

Samkvæmt tilkynningu, dags 17. febr. 1921, er merkið skrásett í Lond- 

on 12. jan. 1922, 45. flokki, fyrir vindlinga.



Tilkynt 19. apríl 1922, ki 

Company, spilagerðamenn, Ci 

skrásett 9. maí s. á, 

  

Merkið samanstendur 

  

      

    

1. og 2. hluti merkisins eru afi i 

bókstöfum á svörtum grunni, og adur á þeim: 1001 ÁALAÐDINPLAVING 

(CARDS, og þar undir nofn nl ida og h ng. 3., 4. og 5, hluti ern 

einnig aflangir, rjetthyrndir miðar, en mjórri, og stendur á beim: 1001 Alas:     
    x adm TI OQ 

midi, oO Obi Gem #0. 5, Å. 

  

) 2 1 4 í tila chinastn 20, er merkið skrásett í Mvashinston ö 
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. Skrås. 1922, nr. 9. 

Tilkynt 19, april 1922, kl. 12 å h.,, af sama, og skrásett 9. maí s. á. 

  

    Merkið samanstendur skal á öskjur utan um spil. 

1. hluti er rjetthvrndur einkennismiði með sí 

ásnum standa — með hvítum stöfum á svörtum grunni — ordin: PLAYING 

CARÐS, og fyrir ofan ásmn orðið. BLOYVCLR og firmanafn Íramleiðenda. 2. 

„ og stendur á honum: Mo. 808 TVO. 

Ja-ás og útflúri umhverfis, Undir 

  

RY FINISH, 3, hlutinn er rjetthyindur miði með spilakongs-mynd á reiðhjóli 

å dar orðin: Playing Cards, 
? til vinstri handar eru orðin: 808 ivory, og til hægri har 

  

    RD cvele, 4, hlutinn er rjett- 

      

en fyrir ofan myndina stendur í hálfhring orð 

hyrndur, mjór miði. og stendur á honni scyele, 5, hlutinn er samskonnarvr 
midi, som å stendur: Made im MD. sá... ser 6, hluti merkisins samskonar midi 
og á hann letrað orðið: Bicycle. 

  

skrásett í Washington 92. fe- 

  

samkv. tilk. dags. 25. m 

brúar 1921, fyrir spil,



  

   Ferhvrndur miði < 

bogadreginni 

  

ofan frá og niður eftn ] 

gs — og bar undir firmanafn og 

  

        

línu) — Pla, 606 - frold dor g I 

heimilisfang 

sankv. tilk 8. juli 1 merkið n 28. októ- 

ber s. á fyrir spil 

Tilkynt 1. júní 1922, kl. 3. síðð. af Hinn íslenska steinolíuhlutafjelasi, 

verslun, Reykjavík, og skrásett 7. s. m 

Orðið 

Merkið 

  

    1afta, fljótandi elds 

  

x 2 . . 1 sl N 3 . ð urðir, og ber að skoða orðit 

vörutegnndi 

  

smiðjur 

  

Orðið SILV 

  

Samkvæmt tilkvanmen 

ton 10. jan. 1922, fyrir dekk ár bandi, tvinna og har 

1922 

146 
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   Tilkynt 9. júní 1922, kl 

Limited, verslunarfjelag, London, Englan: 

Tobacco Company, 1 Á 

      

        

  

     

  

Á svörtum þríblaða-sn | vin 

og þar yfir er stjarna; kiir sn e 

stendur með hvítu letri á svör ) 

JÁ 

i res, 2 JT 

Skr 1929 j 

Tilkynt 11. júlí 1929, kl. 12 á háð. af Sophus Berendsen A/s. verslun. 

Köbenhavn, Danmörku, og s 70. s. m 

m 
RADIOLA 

Orðið: RADIOLA 

Samkvæmt tilkynningu, dags. 19. ma! 1922, er merkið skrásett í Kaup- 
té mannahöfn 17. júní = við bráðlausa firðritun frá 

  

    

Marconi's Wireless Tel



nd 

Skrås. I.    22, mr. 15. 146 

, kl. 12 å håd., af if sama, og skråsett 20. s. m. 

RADIOVOX 

Orðið: KAI 

Samkvæmt tilkynningu, dags. 19. maí 1999, er merkið skrásett í Kaup- 

mannahöfn 17. júní s. á., fyrir ta til ur á. Í við þráðlausa firðritun frá 

Tilkynt 11. júlí 1922 

  

OVOR. 

    

Marconi's Wireless Telegraph C 

  

Skrås. 1922, mr. Í6. 

Tilkynt 11 

  

12 á hád., af sama, og skråsett 20. s. m 

MARCONIPHONE 

Orðið: MARUONIFHONE. 

Samkvæmt tilkynni          

  

19. maí 1999, er merkið skrásett í Kaup- 

mannahöfn 17. júní s. á., til notkunar við þ 

  

Marconi's Wireless T 

áðlausa firðritun frá 

Telegr d. 1 London. 

Tilkynt 9. ágúst 1922, kl. sið mon á Sons, Ltd., mylnueig- 

endur, Liverpool og London. Hr olan 1; | 

  

Merkið er skrásett 

mjöl og önnur efni í brauð, og 

Samkvæmt útskrift úr 

2. flokki, fyrir korn, sáldmjöl, 

g síðan endurnýjuð 1906 og 1920.    

  

enski vörun ánni, er tilkynnandi skráður sem 

eigandi merkisins 17. jan. 1921. 

Y 2 (OK í Skrás. 1922, nr. 18. 

Tilkvnt 12. ágúst 1922, kl. 4 síðd., af Halldór Guðmundsson £ Co., rat- 

virkjafjelag. Reykjavík, og skrásett 25. s. m 

þa 

   
Orðið: THERMA. 

fyrir rafmagn Merkið er skrásett hitunar. og suðuáhöld allskonar, svo



   
issa, bökunar- og steikarofna, 146 sem suduvjelar, suðuplötur, suðu- og hitun 

skaftpotta, linbolta, pr la, potta með sjálfhitun, 

a, bifreiðabitara, herbergja- 

  

steikjara, baðofna, va     
     

ofna af margskonar er kingaskápa, og ber að skoða orðið 

Therma sem sjerstaklega tilbúið heiti fyri eindar og svipaðar vöru- 

tegundir. 

Skrås. 1922, nr. 18. 

  

Tilkynt 21. ågast 19229, kl, 11 ård., af Peek Frean & (Co., Limited, verk- 

smidjurekstur, Bermondsey, London, Englandi, og skråsett 25. s. m. 

   EA 

Orðið: MELTIS. 

Merkið er s 

vörur og súkkulaði-varning, samkvæmt tilkynningu dags. 14. apríl s. á. og síðan 

4 , 
'asett 1 London 

  

Júní 1908, 42. flokki, fyrir sætabrauðs-     

  

endurnýjað 14. apríl þ. á. 

  

Tilkynt 4. september 1 sodega Company 

A.S. verslun, Kobenhavn, og skrå 

  

m bondum, bar sem 

CONTINE NTAL      
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urnar krosslagdar bak vid brjår tunnur, sem standa fyrir neðan jarðlíkanið. 146 

Fyrir ofan tunnurnar og beggja megin við þær er band, en á því stendur: The 

Continental Bodega Company, og fyrir nedan bær er annad band, åletrad: Head 

Office Brussels. 

Samkvæmt tilkynningu, dags. 3. janúar 1922, er merkið skrásett í Kaup- 

mannahöfn 14. s.m fyrir vín, keyddlög (Likör) og áfengi. 

Skrás. 1929, nr. 21. 

Tilkynt 9. september 1922, kl. 4 síða., af The Denver Chemical Manu- 

facturing Company, verksmiðjurekstir, Denver í Colorado, Bandaríkjum N.- 

Ameríku og skrásett 28. sm. 

  

Orðið: Antiphlogistine. 

Samkvæmt tilkynningu, dass. 5. apríl 1905, er merkið skrásett í Was- 
, 

hington 4. júlí s. á. fyrir lyljasamsetnins, sem hefir læknandi eiginleika, og er 
    

læknismeðal við meiðslum og bráðri og langvinnri bólenveiki. 

Skrás. 1999, nr. 22. 

Tilkynt 9. september 1922, kl. á siðd. at Hecker-dones-Jewell Milling 

Y.. Bandaríkjum, N.-Ámeríku, og 

  

Company, verksmiðjurekstur, New York, 

skrásett 23. s.m. 

    

    

    

    

    

|, # E A, SU í. 
e finn fa ml | tl | 

| Im | 

  

Hringmyndadur, gåradur einkennismiði með áletruðu orðinu: Heckers' 

og er síðasti stafur orðsins framlengdur í strik fyrir neðan orðið.
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    146 Samkvæmt tilkynningu, dags. 20. maí 1921, er merkið skrásett í Was- 
hington 14. febr. 1922 fyrir mjöli dir, gróft mjöl, maísmjöl, maísflögur, 

  

þurkuð grjón, hrísgrjón og hafragrjón. 

  

Maspero Fréres, Limited, verk- 
smiðjurekstur, London, Englandi. og skrásett 19. s. m. . g 

  

Í hrimemynduðu innsigli sjest höfuð af austurlandabúa með röndóttum ce * 7 a) 

höfuðbúningi. Umhverfis það er letrað: MASPERO FRÉRKS LIMITED. 

CAIRE — EGYPTR. ; 

Samkvæmt tilkvoningn, dags. 7. desember 1905, er merkið skrásett í 

Londoon 26. júlí 1906 fyrir verkað tóbak, og sú skrásetnine síðan endurnýjuð ej ew > w e) 

7. desbr. 1919. 

     Tilkynt 17. oktbr. 1929, kl, 11 ård., af British-American Tobacco Com- 

pany, Limited. tóbaksgerðarmönnum, London, S. W., Englandi og skrásett 10. 
nóv. s. á. 

    

Tvær fergeislaðar stjörnur, lagðar á víxl, þannig að þær mynda stjörnu 

með 8 geislum. L miðju stjörnunnar er hrinemvndaður, skreyttur reitur, sem 

veislar vanga út frá 

1907, er merkið skrásett í London 15. 

  

Samkvæmt“ tilkynningu 8. 

  

nóvbr. s. á., 45 flokki, fyrir verkað og óverkað tóbak, og er sú skrásetning end- 
> 

urnyjud 8, ågnst 1921
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Skrås. 1922, nr. 25. 146 

ilkynt 17. oktbr. 1922, kl. 11 árd. af sama og skrásett 10. nóvember s. á. Tilkynt 1 ktbr. 1922, kl 

  

   1 Kvenhöfuð med blægju fyrir sins, og hægra megin við 

    

það er hálftungi og stjarna, en idur í bogadreginni línu orðin: 

FATIMA. 

Samkvæmt tilkynningu 14. nå 

júlí 1913, 45. flokki, fyrir fullverkað tóbak. 

  

ið skrásett í London 17. 

  

A 1099: n 9 
Skras. 1922. nr. 26. 

Tilkynt 17. oktbr. 1922, ki. 11 ård., af sama, og skråsett 10. nåvember s. å. 

  

  

Mynd af egyptskum sfinx og á fótastalla hennar stendur orðið SPHINX. 

Samkvæmt tilkynningu 8. ágúst 1907, er merkið skrásett í London 12. 

nóbr. s. á., 45. flokki, fyrir verkað og óverkað tóbak, oe sú skrásetning endur 

nýjuð 8. ágúst 1921.
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146 Skrás. 1922, nr. 27. 

Tilkynt 17. oktbr. 1922, ki. 11 árd., af sama, og skrásett 10. nóvember s. á. 

   

  

WD.sHOWiLLs. 
” BRISTOL & LONDON 

Ferhyrndur ljåsleitur einkennismidi, Efst er gylt skjaldarmerki milli 

tveggja einhyrninga og bar undir orðið; „Embassy“ með rauðu skrifletri, en 

hægra megin við ordid er gylt stjarna með átta geislum og neðst firmanafn 

með gyltu letri. 

Samkvæmt tilkynningu 10. oktbr. 1912, er merkið skrásett í London 30. 

Janúar 1913. 45. flokki, fyrir fullverkað tóbak. 

Skrás. 1922, nr. 28. 

Tilkynt 17. oktbr. 1929, kl. 11 árd., af sama, og skrásett 10 nóvember s. á. 

      

= 

  

  

Sporöskjulagaður hringur og yfir miðju hans aflangur rjetthvrningur. 

Í hringnum fyrir ofan rjeithyrninginn, stendur með gulu letri á rauðum 

grunni: W.D. á H: 0. WILLS, og fyrir neðan rjelthvrninginn standi orðin: 

HONEY DEW. Rjeithyrninenum er skift í 3 hluta; á miðhlutanum, sem er 

stærstur, standa með gvtlu letri á gulum, rauðdröfnóttum grunni orðin: GOLD 

FLAKE, en vinstra megin við það er stjarna á gulum grunni,
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Samkvæmt tilkynningu 8. ágúst 1907 er merkið skrásett í London 14. 146 

nóvember s. á., 45. flokki, fyrir fullverkað tóbak, og sú skrásetning endurnýjuð 

S. ágúst 1921. 

Skrás. 1992, nr. 29. 

Tilkynt 17. oktbr. 1922, kl. 11 árd., af sama, og skrásett 10 nóvember s. á. aði 

    

Mynd af bjarghring, og á hann letruð orðin: PEAVER'S NAVY CUT. 

Innan í hringnum er brjóstmynd af sjómanni, en í baksýn tvö seglskip. 

Samkvæmt tilkynningu 8. ágúst 1907, er merkið skrásett í London 16. 

nóvember s. á., 45. flokki, fyrir fullverkað tóbak, og sú skrásetning endurnýjuð 

S. ágúst 1991. 

Skrás. 1922, nr. 30. 

Tilkynt 17. oktbr. 1922, kl. 11 árd., af sama, og skrásett 10. nóvember s. á. 

  

    
       W Ti | i < 

B nað    

  

  
Efst á ferstrendum skreyttum miða er skáband, áletrað: WILD WOOD- 

BINE“, og þar fyrir neðan jafnhliða því, hvítt autt skáband; neðst stendur á 

hvítum grunni; W.D. á H. 0. WILLS. BRISTOL & LONDON. 

Samkvæmt tilkynningu 23. jálí 1907, er merkið skrásett í London 3. desbr. 

s. á., 45. flokki, fyrir fullverkað tóbak, og er sú skrásetning endurnýjuð 23. 

júlí 1991.
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146 Skrás. 

Tilkynt 17. oktbr. 1922, kl. 11 árd., af sama, og 

  

"ásett 10. nóvember s. á. 

  

    

„9 

3, 

Fi wil ut not n standa orðin: „GOLD 

FLAKE“, og þar fyrir neðan er ferhvi ”i Z innan i honum spordskju- 
lagaður hringur, er bverband s 

W. D. & H. 0. WILLS, en í 

bandinu standa ordin: GOLD FLAKE, og vinstra 

i ol a. Í efri hluta hringsins stendur: 

EY DEW. Á þver- 

  

1 FAN 
ri niutanur rom: HON 

     

    

2 vinstra n vid bad stjarna. Nedst 
á einkennismiðanum er önnur sí stjarna með 8 geislum og undir henni 
firmanafn. 

Samkvæmt tilkynningu 23. júlí 1917. ern S skrásett í London 3. desbr. 

  

s. á., 45. flokki, fyrir fuilverkað tóbak. oo 

1921. 
etning endurnýjuð 23. júlí 

  

Tilkynt 17. oktbr. 

pany, Limited. tóbaksge1 

nóv. s. á. 

  

ish-American Tobacco Com- 

  

- Englandi, og skrásett 10. 

      

     

    

   

   
9 2 Man ise (SE lå 

BRIST 

        
Í terhyrndri umgerð er flag 

  

skáletruð á því orðin:



CIGARETTES. Fyrir 

WILLS. BRISTOL & 

með 8 geislum milli orðanna: Trade 

Samkvæmt tilkynningu 29. maí 

desbr. s. á., 45. flokki, fyrir vindlinga. 

Skrás. 1922. 

Tilkynt 17. oktbr. 1922, kl. 11 árd., 

  

Í skrautumgerð sta     

þar fyrir ofan stendur orði 

    

neðan skrautumee 

Glasgow €Bristol, en til vinstri við 

stöfunum F € J S samanbundnu      
Samkvæmt tilk gu 8. ágt 

nóvbr. s. á.. 45. flokki, full 

8. ágúst 1921. 

Sp 

Tilkynt 17. oktbr. 1992, 1 

  

TIKR „FLAG“     

    

merkið skrásett í London 

      

W.D. £ H. O. 

15. 

af sama, og skrásett 10. nóvember s. á. 

SMOKING MIXTURÆ, en 

sja verðlaunapeninga. Fyrir 

truninni: F. á J. SMITH. 

a er skrautskjöldur með 

merkið skrásett í London 21. 

er sú skrásetning endurnýjuð 

' og skrásett 10. nóvember s. á.
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Ferhyrndur einkennismiði, er lárjett þverhand, sem á er letruð orðin: 

MAY BLOSSOM, skiftir í tvent. Í 

nm „Sfinx““ í sjerstakii un 
   

    

    

innar. Í neðri hlutanum sj 

ler, England. Að öðru lexti 

er grunnlitur hans sumpbari 

krauðar, en áletra    
kvæmt tilkynningu 

;. á., 40. flokki, fyri 

    

Skrás. 1922 3 
rm - 143 1 1 ss 6 #3 
Pilkynt 17. oktbr. 1922, kl. 11 ár ;F say og tt 10, ember s. å     

  

  

  

Merkið er í þrennu 

  

miðann er hvítt 

  

Sphinx, letrað á 

skrautbandi orðin: Tí    
     i 2 x 1 7 1 

Fyrir neðan þverbandi 

fyrir neðan stendur: Lambert 

  

aflangur, sjest sama Sfinx-myndi 

einnig er aflangur, sjest mynd af 

í pípu sína. 

Samkvæmt tilkynnineu 8 

í London, 45. flokki, fyrir fullverk: 

8. ásúst 1921. 
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Skrás. 1999, nr. 36. 

Tilkynt 17. oktbr. 1999, kl. 11 árd., af sama, og skrásett 10. nóvember s. á. 
e/ 7 2 >» 

  

Merkið er ferhyrndur einkennismiði, þrískiftur og dökkbrúnn að lit. I 

itum stöfum, orðin: „THREE NUNS“; 

mleiðslu vörunnar; neðst standa orðin: 

  

reitnum til vinstri standa efst, með | 

  

   

  

þar fyrir neðan er svo unsögn 

»NONE NICER" og 
14 stendur efst, med liåsleitn letri: J. & F, Bell: neðarlega stendur með svörtu 

  

í vinstra horninu. — Í miðreitnum gulur,     

letri á gulum grunni: GLASGOW. en Í miðjum reitnum er gul skrantmynd og 

sjást þar 3 rauð klukkublóm. — Í reitnum Hl hægri standa efst, með ljósleitu 

letri, orðin: „THREE NUNS ; en 

í eru gul strik, rauð blöð og Í ir Í neðan til hægri handar stendur: 

TOBACCO, en neðst til vinstri handar, með rauðu letri, orðin „NONE NICER'“. 

Samkvæmt tilkynningu 8. ágúst 1907, er merkið skrásett í London 3. 

    
skráð bversun vfr skrantmynd, sem 

    

desbr. s. á., 45. flokki, fyrir full 

S. ágúst 1921. 

ið tóbak, oe sú skrásetning endurnýjuð 

Skrås. 1922, nr. 37. 

Tilkynt 17, cktbr. 1929, kl, 11 ård., af British-American Tobaceo Com- 

anv. Limited, tóbaksserðarmönnum, London, S. W,, Englandi, og skråsett 
3 z 2 z 2 [æ] 

10. nóv. s. á. 

     

  

  

    

  

  

W.D. HO. 
Bristol á Lon          

1922 

146
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146 Merkið er ferhyrndur einkennismiði, þrískiftur. Á fyrsta miðanum eru 2 

  

hringmyndaðir reitir, hvor upp af öðrum, að 

í því stendur orðið: PIRATE. 

fást við fallbyssur á þilfari, en í neðri reitnum er ofarleoa hvítt bverband og w > 

     eindir af brugðnu bandi, en á 
p 

efri reitnum er mynd af mönnum, sem eru að 

  

þar fyrir neðan sjást forn herskip í orustu. Báðir hrinsmynduðu reitirnir eru 

  

á skrautstrikuðum grunni. — Á öðrum miðanum, sem er aflangur og styttri en 
hinir tveir, sjest stjarna með S geislum á sk um grunni. — Á. þriðja mið-    

  

anum er mynd af þilfari og stendur þar maður fyrir framan fallbyssu og styð- 

ur vinstri hendi á sverð, en fyrir ofan myndina stendur orðið: „PIRATE: og 
fyrir neðan hana: W.D. £ H. 0. Wills. Bristol £ London. 

  

Samkvæmt tilkynningu 8. ágúst 1907, er merkið skrásett í London 14. 

nóvbr. s. á., 45. flokki, 

S. ágúst 1921. 

Fa 
     

HD To 
fullverk: 

  

, og er sú skrásetning endurnýjuð 

1922, nr. 38. 

  

Tilkynt 26. október 

  

stieksfabriksaktiebolag, eldspýinas 

ember s. á. 

  

    

Ferhyrndur einkennismið 

langur reitur, og sjást þar | 

    

ofan og neðan miðreit- D 

  

neðan þær standa orðin: MADE IN 

i Gin hønd. A efra bandinu standa med gulum båk- 

n å nedra bandinu: SAFETY 

   
   inn er á rauðum grunni bi 

    stöfum á svörtum grnuni orðin: TREE SPA 

MATCHES. 

Samkvæmt tilkynningu 9. }s. er merkið skrásett í Stokkhólmi 18. 

  

x 
april s. å. fyrir eldspitur, og er si ðast endurnýjuð 3. apríl 1918. 

Orðin Three Stars ber að skoða 

fnino Qf 
HIÐ si 

1,7 1] . 4 egna tilbúið heiti fyrir ofangreinda 

  

vörutegund.
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Skrás. 1992, nr. 39. 146 

Tilkynt 28. nóvember 1929, ki. 2 síða., af The Goodyear Tire & Rubber 

Company, verksmidjurekstur, Akron í Ohio, Bandaríkjum, N.-Ámeríku, og skrá- 

sett 5. desember s. á. 

Orðin: ALL-WEATHER. aðgreind með samtengingarmerki, í bogadreg- 

inni línu. 

Samkvæmt tilkynningu 25. júní 10 ð 8 ] cm
 

19, er merkið skrásett í Washington 

28. september 1929, fyrir togleður og hjólhrirga úr togleðri og ofnu efni, ásamt 

tilheyrandi slithringa, og ber að skoða orðin áilWeather sem sjerstaklega til- 

búið heiti fyrir ofangreindar vörntegundir. 

1922, nr. 40. 

Tilkynt 28. nævember 1922, kl, 2 síð dd,, af A/s Sætre Kjeksfabrik, verk- 

smidjurekstur og verslun, Kristja å 

  

    

  

NE Noregi sett 5. desember s. å. 

  

FRIDTJOF NANSEN 

Brjóstmynd af FRIDPJOF NANSEN og nafn hans skráð fyrir neðan 

myndina. 

Samkvæmt tilkynningu 21. janúar 1992, er merkið skrásett í Kristjaníu 

20. maí s. á. fyrir keks.



  

Sami, frá sama tíma. 

Jam. Írá sama tíma. 

Vinolia Company, Lt« 

frå sama tima. 

Hodgson á % Simpson I 

0. Mustad & Son, Kr 

British-American Tob 

Ci sy nam i, frå sa 

Sæni, frå sa 

H/£ Kymeia, 

Slåturfjelae 

Sami. frá sama tíma. 

Westminster Tobacc 

  

Skrifstofu vörumerkja 

  

334 

nóvember 1908, um vörumerki. hafa efti- a 
ð. 

á árinu: 

Skrás. 1912, mr. 1. 

Port Sunlght, frá 4. janúar. 

  

Skr nr. 2. 

Skrás. 1912, nr. 5. 

Skrás. 1912, mr. á. 

  

l., London, frá sama tíma. 

Skrás. 1912, nr. 5. 

Skrás. 1912, nr. 6. 

td., Bebington, frá sama tíma. 

Skrás. 1912, nr. 

isttania, frá 

  

Mars. 

S 

Ltd 

Skrås. 
í 

1912, nr. 

acco Company, må 

    

rås. 19712, nr. 15, 

Skrås. 1912, nr. 14, 

Co., Ltd., London, . október. 

skráritarans í Reykjavík, 30. desember 1999.
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10000 kr. af fje því fyrir árið 1922, er rædir um í 14. gr. A. b. 5. fjårlag- 

anna fyrir árið 1922, og vöxtum Prestsekknasjóðs og Árgjaldssjóðs kr, 1390.00, 

  

ð úthlutað, svo sem hjer segir, og var úthlutun    samtals kr. 11390.06, hefir vei    
sú samþykt að því er snertir rikissji tkinn með brjefi kirkjumálaráðu- 

  

neytisins, dags. 29. júní. 

I. Uppgjafaprestar. 

1. Guðlaugur Guðmundsson frá Stað í Steingrímsfirði .. .. kr. 200 00 

Önundarfirði .. .. .. .. .. .. — 250 00 
— 300 00 

jlvk a — 8350 00 

N
S
 

Janus Jonsson frå    3. Jón O. Magi 

4. Páll Sívertsen frá Stað í Að 

5. Tómas Björnsson 

  

    

Samtals kr. 1400 00 

II. Prestsekkjur. 

1. Anna J. Kristjánsdóttir frá Þóroddsstað 2. 0 .. .. kr. 

  

bólstað á Skó 2. Arnbjörg Einarsdóttir frá Brei 

  

sarströnd — 

3. Anna Vilhjálmsdóttir frá Stað í Grindavík .. .. .. — 

4. Ásta Þórarinsdóttir frá Grenjaðarstað 22 22 22 0 0 2 
     

5. Astridur Petersen frá Svalbarði 22022 22 2 

6. Audur Gi 

í. Berg 

ir frá Hólmum 

    

    

    

8. Björg Einarsdóttir 

0. Guðbjörg Guðmundsdótt 

10. Guðríður Pjetursdóttir frá 

11. Guðrún Björnsdóttir frá Sauðanesi 

12. Guðrún B. 6í ladóttir frá Stað:     
15. Guðrún „Jóhanna Jóhannesdóttir frá Beresstöðum 

14. Guðrún S.. 

  

ir frá Kolfreyjustað 

15, Guðrún Ölafsdóttir frá Otrardðal 

  

16. Guðrún rá Áltanesi 

17. Guðrún Torfadóttir frá Hólnum 

18. Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólsstað í Vesturhópi 2... — 
19. Hansína Þorgrímsdóttir frá Þingeyraklaustri 20.00.0000... 250 00 

  

x 4 
20. Helga Ketilsdóttir frá Stað í Grindavík ooo 250 00 

  

1922 

147



1922 336 

eee re eee, 350 00 

— 200 00 

sr —T 200 00 

tir frå D VEL se se ae eee re re re mm 150 00 

( Briem frå Hruna ,. .. — 200 00 

Lottsdót     

   

    
garströnd .. .. — 

   
irn å Vatnsnesi .. .. .. ....  — 

  

NÆ 
Melstað 

Gt — 

AS 117 | 144477 FrAå VAT IT 
45. gerður Jónsdottir tra Vollun BS —   

Samtals kr. 11390 00 

t. er. BL. KITII, 9, var veittur 

  

I. Skaftafellssýslu. 

1. Leiðvallahreppur 2. 00. kr. 75 00 

7 

  

5 00 

NU kr. 150 00 

vershreppur 2. 22 00 0 eee ve er ken — 

IT. Árnessýsla. 

Laungardalshreppur 2. 2. 22 kr. 175 00



Do
 

Do
 

  

111. 

Kjalarneshreppur .. 

IV. 

Reykholtshreppur .. 

Innri Akraneshreppi 

V. 

Helgafellssveit 

Hörðudalshreppur .. 

Fellsstrandarhreppur 

VIT. 

Gufudalshreppui 

Ketildalahreppu 

VIII. 

Súðavíkurhreppur .. 

Snæfjallahreppur .. 

I 

Kirkjubólshreppur .. 

AX. A 

Engihlíðarhreppur .. 

Bólstaðarhlíðarhreppur 

XI. V 

Porkelshålshreppur .. 

Kirkjuhvammshreppur 

Fremri-Torfastadahreppur 

XII. 

Skarðshreppur .. 

ðarhreppur 

337 

Kjósarsýsla. 

  

Borgarfjarðarsýsl 

Snæfellsnessýsla. 

VI. Dalasýsla. 

kr. 125 00 

- 175 00 

Barðastrandarsýsla. 

kr. 100 00 

X. Strandasýsla. 

ustur-Húnavalnssýsla. 

"estur-Húnavatnssúsla. 

kr. 150 00 

125 00 

— 287 50 

Skagafjardarsysla. 

  

50 00 

— 350 00 

— 125 00 

— 300 

— 275 00 

— 150 00 

(5 90 

— 275 00 

562 50 

250 00
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XIII. Eyjafjarðarsýsla. 

1. Skriðuhreppur .. kr. 287 50 
2 Árskógshreppur sr... 100 00 
3. Ólafsfjarðarfræðsluhjerað 2... ......0.0..0.. — 200 00 

XIV. Suður-Þingeyjarsýsla. 
Ljósavatnshreppur 2. .. .. .. ............ kr. 1 

2. Tjörneshreppur .. .. 2. 22 2 0 se eee eee 
3. Bårddælahreppur .. 

XV. Norður-Þingeyjarsýsla. 

75 00 

150 00 

150 00 

1. Axafjardarhreppur .. kr, 150 00 
2. Fjallahreppur — 75 00 

3. Presthólahreppur 125 00 
4. Svalbarðshreppur .. — 175 00 

XVI. Norður-Múlasýsla. 
Tunguhreppur 

XVII. Suður-Múlasýsla. 
1. Skriðdalshreppur kr. 125 00 
2. Eiðahreppur .. — 125 00 

3. Mjóafjarðarhreppur — 125 00 
4. Stöðvarhreppur .. sr — 175 00 
5. Fåskrådsfjardarhreppsfrædslubjerad .…. — 100 00 

14. gr. B. XIV,, 1. 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir árið 1929, 14. gr. B XIV, 

þessi styrkur til unglingaskóla árið 1999. 

Núpsskóli í Dýrafirði 

Hvítárbakkaskóli .. 

Hjarðarholtsskóli .. 

Breiðumýrarskóli .. 

t
i
 

OD
O 

NO
 I
 

0. Árskógshreppsskóli 

6. lÍsafjarðarskóli 

1. Siglufjarðarskóli .. 

8. Seyðisfjarðarskóli .. 

9. Músavíkurskóli .. 

Kr. 

1 var 

kr. 

587 50 

375 00 

525 00 

125 00 

650 00 

5000 00 

veittur 

8000 

9000 

3500 

4000 

690 

2000 

1000 

1400 

1900 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00



10. 

11. 

12. 
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Víkurskóli í Mýrdal .. 

Sauðárkróksskóli 

Landamótsselsskóli 

Kr. 33690 00 

Styrkur til búnaðarfjelaga. 

16. gr. 2. 
> 

Samkvæmt fjárlögum fyrir árin 1920 og 1921, 16. gr. 2, var med brjefi 

  

atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins, dags. 18. feb 

styrkur fyrir árið 1921 til búnaðarfjelaga. 

n
o
 

—
 

fu
ð 
0
 

D
O
 
r
a
 

oo
 

a
t
 

m
e
 

o
 

mn 

I. Skaftafellssýsla. 

A Búnaðarfjelae Austur-Evjafjallahrepps    

— Bæjarhrepps .. FER 

Búnaðarfjelagið „Afturelding“ í Nesjahreppi 

Búnaðarfjelag Hörgslandshrepps .. .. 

— Hörgslands- og Kirkjubæjarhreppa 

—— Dyrhólahrepps 

— Hvammshrepps .. 

II. Rangárvallasýsla. 

Búnaðarfjelag Strandarhrepps 

  Merkurbæja 

  

Austur-Landeyjahrepps 

— Fljótshlíðar 

— Hvolhrepps 

— Rangárvallahrepps .. 

-— Íoltamanna .. 

-—— Á sólfsskálasóknar 

Framfarafjelae Landamannahrepps 

rúar 1992, veittur þessi 

Dagsv. tala Kr. a. 

580 — 292 53 
245 92 56 
660 249 

930 351 

vo
 

Gt
 

DS
 

CC
 

vt 
Cu
 

1070 404 25 

835 315 46 

694 262 19 

Samtals 4985 1883 33 

Dagsv. tala Ke. a. 

294 111 07 

471 177 94 

901 340 40 

1708 645 28 

1179 445 43 

398 150 36 

175 235 02 

1308 494 16 

1483 560 28 

12 3291 40 ca
 

Í ja
n Samtals í 

1922 

147



1922 

147 

D
S
 

m
i
 

go
 

Gt
 

a 

Búnaðarfj 

Búnaðarfjelag Bessa: 

Jarðræktarfjelag Rey 

Búnaðarfjelae 
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III. Árnessýsla. 

Dagsv. tala Kr. a. 

epps .. 1589 600 34 

2320 376 52 

    

Laugardalshrepps .. .. ..........,. 610 
Grafningshrepps .. ......… ........ 135 öl 00 
Skeiðahrepps .. ..............,. .. 1429 

Villingarholtsi 

  

Hraungerði     Gaulverja 

Stokkevrarhrep . . rs. 779 294 32 
a lr Dandvikurh e« 

  

Samtals 14232 5376 98 

  

jøsarsysla. 

Dagsv. tala Kr. a. 

- Og Gardadrepps .. .. .. .. .. 1880 710 28 

: 201 3 

  

Seltjarnarneshrepp 

     é 3 
Kjósarhrepps .. ... sr sr, 595 224 79 

tala Kr. a. 

1087 69 
» 

    

VI. Borgarfjarðar. og Mýrasýsla. 

Dagsv. tala Kr. a. 

Strandarhrepps .. 00 994 111 07 
Innri-Akraneshrepps .. . 240204... 335 126 56 
Skilamannahrepps .. .. .......... .. 126 47 60 

225 54 
ns ar ág þf Skorrad ishrepps AÐ FA … 50 128 66 

G
t
 

A Leirár- oe Melahre 

Andakilshrepps .. ................ 8837 316 22 

Lundareykjadalshrepps .. .. .. .... .. 611 230 84 

Reykdæla .. .. .. 1229 464 33 

Hålsasveitar ,. … eee ser, ABT [8] 72



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

á
 

t
o
 9

 
> 

gt 
-
 

ra 
ge 

po 

Búnaðarfjelag 

Búnaðarfjelag 

Búnaðarfjelag 

Búnaðarfjelag 

341 

Hvitårsiduhrepps .. 

Þverárhlíðarhrepps 

Norðurárdalshrepps .. .. 

Stafholtstungnahrepps 

Borgarhrepps .. .. 

Álftaneshrepps … 

Hraunhrepps.. .. 2. .... 

VII. 

Eyjahrepps .. 

Kolbeinsstaðahrepps .. 

Miklaholtshrepps .. 

VIII. Dalasýsla. 

Laxárdalshrepps .. 

Miðdalahrepps .. 

Fellsstrandarhrepps .. 

  

Hvammshrepps .. . 

Haukadalshrepps .. 

Hörðudalshrepps . 

IX. Barðastrandarsýsla 

Geiradals .. 

Reykjaness 2. 2. 22 0 en en ve ve rene et 

X. Ísafjarðarsýsla. 

Mosvallahrepps 

Eyrarhrepps .. 2... 

Ogurhrepps .. 

Nauteyrarhrepps .. 

391 

243 

315 

478 

. 1263 

öðl 

364 

Samtals 8482 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

Dagsv. 

533 

713 

493 

  

Samtals 1799 

Dagsv. tala 

279 

821 

469 

338 

213 

978 

Samtals 3098 

Dagsv. tala 

397 

533 

Samtals 930 

Dagsv. tala 

. 1042 

280 

251 

tala 

147 

91 

119 

180 

477 

208 

137 
  

3204 

Kr. 

201 

292 

186 

679 

Kr. 

105 

310 

177 

127 

80 

369 

1170 

Kr. 

149 

201 

37 

05 

25 
  

67 

a. 

41 

18 

19 

69 

47 

50 

44 

a. 

99 

37 

351 

Kr. 

599 

393 

105 

94 

36 

a. 

96 

68 

78 

83 

1194 25 Samtals 5161 

1922 

147



1922 

147 

ti
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e
 

a
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XI. Strandasysla. 

Bunadarfjelag Kaldrananeshrepps .. 

Hrófbergshrepps .. .. 

— Kirkjubólshrepps 

Óspakseyrarhrepps 

Fellshrepps .. 

Bæjarhrepps 

XII. Skagafjarðarsýsla. 

Búnaðarfjelag Viðvíkurhrepps 

-— Hólahrepps 

Oslandshlíðar 

Hofshrepps .. 

Fellshrepps .. 

Akrahrepps .. 

X TIT. 

Búnaðarfjelag Saurbæjarhrepps .. 

— Hrafnagilshrepps .. 

Arskógshrepps 

Svarfdælinga 

XIV. Þingeyjarsýsla. 

Framfarafjelae Grýtubakkahrepps 

Búnaðarfjelag Svalbarðsstrandar 

Hálshrepps .. 

— Ljósavatnshrepps .. 

Jarðræktarfjelagið „Ófeigur“ í Reykjahverfi 

Jarðabótafjelag Reykdæla ... 

Aðaldæla .. 

Húsavíku 

Tjórnesinga .. 

Eysafjarðarsýsla. 

Dagsv. tala 

426 

295 

562 

301 

253 

1376 

> 
Samtals 3213 

Dagsv. 

588 

994 

1095 

1011 

378 

567 

Samtals 4633 

Dagsv. tala 

1044 

679 

1416 

2889 

  

tala 

Kr. 

41. 

381 

1750 

Kr. : 

394 

256 

534 

1091 

a. 

160 94 

lil 45 

212 33 

113. 72 

95 58 

519 87 

1213 89 

Kr. a. 

222 16 

öd 

3 69 

96 

81 

22 

38 

Samtals 6028 

Dagsv. tala 

580 

1026 

275 

1446 

524 

1180 

3499 
909 
Oded 

396 

Kr. a. 

219 12 

387 63 

103 89 

546 32 

197 97 

445 

1321 

310 

149 61



1 
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mm

 

16. 

D. 

11. 
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Búnaðarfjelag Öxfirðinga .. 

— Presthólahrepps .. .. 

XV. Norður-Múlasýsla. 

Búnaðarfjelag Fljótsdæla .. 

XVI. Suður-Múlasýsla. 

Búnaðarfjelag Skriðdæla 

mm Nordur-Valla og Skóga .. 

—-- Austur-Valla .. 

Skaftafellssýsla 

Rangárvallasýsla .. 

Árnessýsla .. 

Gullbringu- og Kjósarsýsla .. 

Reykjavík ... AIR 

Borgarfjarðar- og Mýrasýsla .. 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla 

Dalasýsla 

Barðastrandarsýsla .. 

Ísafjarðarsýsla .. 

Strandasýsla .. 

Skagafjarðarsýsla .. .. .... 

Eyjafjarðarsýsla .. 

Þingeyjarsýsla .. 

Norður-Múlasýsla .. 

Suður-Múlasýsla ... 

Álls 97 fjelög, dagsverkið 37,78. i v 

36 

67 8 

Samtals 10663 

Dagsv. tala Kr. a. 

170 

Dagsv. tala K 

590 

669 

471 

Samtals 1730 

Dagsv. tala Kr. a. 

4985 

8712 

149239 

4091 

2879 

3482 

1799 

3098 

930 

3161 

3213 

4633 

6028 

10663 

(70 

1730 

Samtals 79406 

89 

256 

4028 

653 

1883 323 

3291 

5376 

1545 

1087 

3204 

679 

1170 4 

351 

1194 

1213 

1750 

2277 

4028 

290 

653 

30000 

16 

16 

55 

2 

40 

98 

60 

69 

1922 

147



sð
 

Hu
 1922 

148 Skrá 

yfir ættarnöfn, er upp hafa verið tekin á árinu 1922. 

Arnljóts 

DD
 

á 

Ásgríms. 

Auðuns. 

Baldvins. 

5. Bjarnhjeðins. 

6. Björns. 

í. Brimdal 

8. Fanniand. 

9. Guðjóns 

10. Guðmann. 

11. Hinriks. 

12. Hjardar. 

13. Osberg. 

14. Sveins. 

15. Sveinsson. 

Embætti og syslanir m. m. 

3. Janúar var Olafur Jónsson læknir settur til þess fyrst um sinn frå 1. 

  

hjeraði, er stofnað 

  

s. m. að telja, að gegna 
  var með lögum nr. 52, 27. júní 1921, 

Hinn 1. febrúar var cand. theol. Ingimar Jónsson skipaður sóknarprestur 

í Mosfellsprestakalli í Grímsnesi. 

Hinn 2. febrúar þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að 

heyra undir atvinnu. og samgöngumála. 5 ákveða, að forstaða þeirra mála, 

ráðuneytið, verði falin fjármálaráðherra Magnúsi Guðmundssyni, þangað til 

  

öðruvísi verður ákveðið. 

Hinn 17. febrúar var cand. theol. Björn O. Björnsson skipaður sóknar- 

prestur í Þykkvabæjarklanstursprestakalli í Vestur-Skaftafellsprófastsdæmi, frá 

1. júní að telja



345 1922 

Hinn 28. 

arströnd, sjera Einar Thorlaci skipaður prófastur í Borgar 

    á Hvalfjarð- 

fjarðarprófasts- 

febrúar var ornare nr i Saurbæj 

  

rprest: 

  

dæmi. — 

Með allrahæstum úrskurði 2. mars, var Jóni Magnússyni forsætisráðherra 

og dóms- og kirkjumálaráðherra, stórkrossriddara af Fálkaorðunni og stórkross 

af Dannebrog, og Magnúsi Guðmundssyni fjármálaráðherra, og atvinnu- og 

samgöngumálaráðherra, veitt lausn í náð frá ráðherraembættunum. 

Með allrahæstum úrskurði 7. mars voru þeir: 

Sigurður Eggerz alþingismaður, fyrverandi ráðherra, kommandör af 

málaráðherra.     c 14 
herra og aoms- og Dannebrog, skipaður forsæti: 

    Klemens Jónsson, lí landritari, stórriddari af Fálkaorðunni, 

kommandör af Dannebrog og dannebrogsmaður, skipaður atvinnu- og samgöngu- 

málaráðherra, og 

áskólans, skipaður fjármála- Magnús Jónsson, prófessor við lagadeild hás 

-áðherra. 

Hinn 27. mars Breiðahólsstaðarprestakalli á Skógar-     

strönd, sjera Þorsteinn Kristjánsson, skipaður sók narprestur í Sauðlauksdals- 

prestakalli í Barðastrandarprófastsdæmi. 

30. mars var sóknarpresti í Ögurþinesprestakalli, sjera Sigurði Stefáns- 

     syni, samkvæmt ums( 

  

telja, 

með eftirlaunum. 

  

Sama dag var Óskar Ei ir í Grímsneshjeraði, 

  

allramildilegas s hjer: ir sama staðar 

  

Sama dag var settur fessor dr. phil. Páll Eggert Ólason allramildi- 

  

legast skipaður prófessor í Háskóla Islands. 

  

2 EN
     Hinn 5. april var settur fholtsprestakalli i Rangår- 

vallaprófastsdæmi Sveinn Ögmundsson skipaður sóknarprestur í tjeðu 

  

prestakalli, frá 1. júní að telja. 

Sama dag var sjera Kjartan Kjartansson, fyr sóknarprestur að Stað í 
    

) Grunnavík, skipaður sóknarprestur í Stað 

  

aðarprestakalli í Snæfellsnespró- 

fastsdæmi, frá 1. júní að telja 

Dóms- og kirkjumálaráðuneyvtið skipaði 29. apríl í tandskjörstjórn 

bessa menn;
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Magnús Sigurðsson, bankastjóra, Ólaf Lárusson, prófessor og Björn 
Þórðarson, hæstarjettarritara, og ennfremur sem varamenn : 

Frú Kristínu Jacobson, og Grímúlf Ólafsson, tollvörð. 

17. maí þóknaðist Hans hátign konunginum að fela atvinnu- og samgöngu 
málaráðherra Klemens Jónssyni, að veita forstöðn dóms- og kirkjumálaráðu- 
neytinu, meðan forsætisráðherra Sigurður Begerz var fjarverandi í embættis- 
ferð til Kaupmannahafnar. 

öl. maí þóknaðist Hans hátign konunginum allramildileeast að ski Ja í 8 2 
hjeraðslækni í Hólmavíkurhjeraði Magnús Pjetursson til þess að vera bæjar- 
læknir í Reykjavík. 

  

23. Júní staðfesti ráðherrann í dóms- og kirkjumálum kosningu 
theol. Árna Sigurðssonar til forstöðumanns fríkirkjnsafnaðarins í 

  

atvinnn- og sam.   28. júní þóknaðist Hans hátign konunginum að fela 
    
'áðuneytinu, Meðan 

söngumálaráðherra Kl. Jónssyni að veita forstöðu fjármála at 
fjármálaráðherra Magnús Jónsson var fjarverandi í embættisferð til Kaup- 
mannahafnar. 

  

     

Hinn 10. júlí var dr. phil. Ólafur Daníelsson. allramildilegast "skipaður < 

kennari við hinn almenna mentaskóla í Reykjavík. 

14. ; 
dóms- og 

rúst hóknaðist Hans | 

  

   

  

jumálaráðherra 

  

   neytinn, meðan atvinnu. og 

  

samgöngumál;    imgöneumálará! 
Jónsson var fjarverandi í embættist 

  

til Kaupmannahafnar. 

Hi inn 18. september var hjeraðslækni í Blönduóshjeraði Jóni Jónssyni 
allramildilegast veitt lausn í náð frá tjeðu embætti frå 1. okt þh. á. 

  

telia. með 
eftirlaunum. 

Sama dag var hjeraðslækni í Nauteyrarhjeraði Sievalda 3. Kaldalóns 
allramildilegast veitt lausn í náð frá tjedn ambætti, frá 1. okt. að telia, með 

  

eftirlaunum. 

Hinn 26. september var Kristján Árinbjarnarson læknir settur til að 
eg gegna hjeradslæknisembættinn i Blånduéshieradi. frå 1. okt. að telia og til 1, 

  

Júní 1923,
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Sama dag var cand. med. Jón Benediktsson settur til að gegna hjeraðs- 

læknisembættinu í arhjeraði, frá 1. október að telja og til 1. júní 1923. 

  

Sama dag var Karl Magnússon læknir, settur til þess að þjóna hjeraðs- 

læknisembættinn í Hólmavíkurhjeraði frá 1. október að telja til 1. 

ti, hjeraðs- 

maí 

1928. Jafnframt 

  

honum falið að þjóna, ásamt nefndu eml    

læknisembættinu í Reykhólahjeraði frá sama tíma og þar r til önnur ráðstöfun 

verður gerð. 

Sama dag var Kristmundur Guðjónsson læknir settur til þess að þjóna 

   hjeraðslæknisembættinu í Re I. október að telja og 
om 

  

in yrði gerð. 

  

þar til önnur ráðstöf 

Hinn 30. september var settur hjeraðslæknir í Reykjarfjarðarhjeraði 

Kristmundur Guðjónsson alramildilegast skipaður hjeraðslæknir sama staðar. 

  

97. nóvember þóknaðist Hans hátign konunginum að fela atvinnu- og 

samgöngumálaráðherra Klemens Jónssyni að veita forstöðn dóms- og kirkju- 

málaráðuneytinu, meðan forsætisráðhei Sigurðui      var fjarverandi Í 

embættisferð til Kaupmannahafnar. 

Skipaðir og settir kennarar við 

barnaskóla. 
HR 

mtember eftirtalda 

       
isen, skólas 

Bjarna Hjaltested. 

Elínu Tómasdóttur. 

Morten H 

  

Einar G. Þórðarson. 

Egil Hallgrímsson. 

Elías Bjarnason. 

Gísla Jónsson. 

Guðlaugu Arason. 

Guðrúnn Blöndal. 

Guðrúnu Daníelsdóttur.
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Guðjón Guðjónsson. 

Guðlaugu Sigurðardóttur. 

Guðmund Davíðsson. 

Guðmund Jónsson. 

Helga Hjörvar. 

Hallgrím Jónsson. 

Halldóru Matthíasdóttur. 

Ingibjörgu Brands. 

Ingibjörgu Sigurðardóttur. 

Jón Jónsson frá Flatey. 

Kristínu Arngrímsdóttur. 

Konráð Kristjánsson. 

Margrjetu Þorkelsdóttur. 

Mörtu Stephensen. 

Rögnu Stephensen. 

Sigurbjörgu Jónsdóttur. 

Sigurbjörgu Þorláksdóttur. 

Sigurð Jónsson. 

Soffíu Jónsdóttur. 

Steinunni Bjartmarsdóttur. 

Valdimar Sveinbjarnarson. 

Þuríði Jóhannsdóttur. 

Og ennfremur voru settir um eitt ár frá 1. október að telja við sana 
skóla, eftirtaldir kennarar : 

TD Bjarni Pjeti 

  

Elin Andrjesdåttir. 

  

Þorbjörg Friðrik     

20. september voru skipaðir eftirtaldir s 

  

ar og kennarar við neð- 
angreinda kaupstaðarskóla frá 1. október að telja; 

Steinþór Guðmundsson, skólastjóri á Akureyri. 
Páll J. Árdal, kennari, Akureyri. 
Ingimar Eydal, kennari, Akureyri. 
Kristbjörgu Jónatansdóttur. kenn 

  

ta, Akureyri. 
Kristján Sigurðsson, kennara. Akureyri. 

Þorstein M. Jónsson, kennara, Akureyri. 

  

Bjarna Bjarnason skólastjóra í Hafnarfirði. 
Friðrik Bjarnason, kennara. Hafnarfirði. 
Valgerði Jónsdóttur, kennara, Hafnarfirði.



mundsson, kennara, Hafnarfirði. 

  

Gunnlano Á 

Inevar Gunnarsson, kennara, Hafnarfirði. 

Sieurð Olafsson, kenns lafnarfir     
   

     

Karl Finnbogason, 

  

>jarnason, skólastjóra í Vestmannaeyjum. 

Agúst Árnason, 

Eirík Hjálmarssa ul Ti Jditdl 

  

    S. d. skipaði ð eftirtz ; og kennara vid nedan-     

   val < rá Ei 7 6 greinda skóla, frá 1 að 

. 1 Guðm. Skarphicð n, skål: '     

Sigurð ÞBjörgóifsson,     

  

Guðmund Guðmundsson. s 

Guðlangn I. Guðmundsdttur kennara barnaskólann í Keflavík. 

  

Jóhannes Líndal Jó 

  

Þórunni Lýðsdóttu 

  

Hir     
    

    

tk 

E 701 um J då 1 

Aðalstein Sigurðsson, skólas við 

  

Jakobínu Jónsdóttir, kennara við sama 

  

Ingimar Jóhannesson, kennara við sam: 

Sigurð Heiðdal, sl 

Jónas Jósteinsson. kennara við sama skól 

Eirík EK. Sveri 

Stefán Hannesson, kennara við b 

  

asfjóra 1 

  

nn á Stokkseyri, 

  

sólhetimunm.    
ahvammi í Mýrdal. 

Jón Ólafsson.kennara við barnaskólanr 

    

við barna Jón Stefánsson kenr 

  

Eið Albertsson, ke 

   Valdimar V. Snævarr sk 

  

Sigdór Brekkan. kennara við sama skóla. 

  

Jónas Guðmund     on,   

Benedikt Björnsson, skóla: 

      i Grimsey. 
N BEI 
Sanðárkrók.
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Friðrik Hansen, kennara við sama skóla 

  

skólastjóra og kennara við á 

  

    
naskólann í Tröð í Álftafirði. 

Kristján Jóns    

    

     

  

   

    

Svanhildi Jóhanns 

Svein 

  

   
Olaf Olafsson, á 

Guðrúnu Benjamí ss 

Sesselju Kon 

Magnús Guð 

   
Guðm. Olafsson 

tjarnarneshreppi. 

  

Asmund Þórðarson, 

    

Bjarnastöðum á Álftanesi. 

  

y á Eyjafirði.     
Sæmund Sæmundsson, kennara 

Sigfús Si 
Júðareyri í Reyðarfirði. 

1 vår n, kennara vid barnaskålann á Stórólfshvoli í Hvolhreppi, 
Sigurð Jónsson, skólastjó 

    

Hans Einarsson, kennara við 

Jón Hróbjartsson, kennara við 

  

Jóhann Einarsson, 

Einar Magnússon, ; 

Ingveldi Siemundsdó 

  

Og ennfreinnr 

Vilhelm Jakobsso 

Sigurð Jónsson f 
   

      í Seltjarnarneshr.
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Sigurð Kristjánsson, kennara við barnaskólann á Ísafirði. 

Gest O. Gestsson, 

Guðmund Guðjónsson, kennara 

  

mara við sama skóla. 

Jón Valdimarsson, skólast; 

  

nagar Í {4 LihAr OL USSON,    Jón Kr. Jónsson, kennara við 

Gt
 

  

- var sett um eitt ár, frá 1. október að telj 

Viktoría Guðmundsdóttir, kennari við barnaskólann á Vatnsleysuströnd. 

  6. og í. október voru skip: 

frá 1. október að telj 

    við neðantalda skóla, 

  

Ólafur Pálsson við       Myrdal. 

Arnfinna B,     

9 

  

sam aa 

  

ar óber að telja: ed 

    
Helga Þorg við barna skól: mn á 

  

20. október var settur um eitt ár, frá 

Sigurður Þorsteinsson, kennari við barnaskólann á Minniborg í Grímsnesi. 

l, október að 

  

20. nóvember var sett um eitt ár, frá 1. október að telja 

Jóhanna Þorsteinsdóttir, kennari við barnaskó 

  

Reykjavíkur. 

Skipaðir og settir farkennarar. 

14. september voru eft 1. október að telja: 

  

Jóhannes Bjarnason, S.-Þingeyjarsýlsu. 

Bernhard Stefánsson, í 'sluhjeraði Oxnadalshrepps, Eyjafj.s. 

  

dd 

Páll Árnason, í fræðslu 

  

di Hofshrepps, SK 

  

Kristján Erlendsson, sama fræðsluhjeraði, Skagafy J Ss. 

Magnús S 

  

   1Sson, i fræðstuhjerc 

  

   
Helgustaðahrepps, S.-Ms. 

Pjetur Einarsson, í fræðsluhjeraði Grýtubakkahrepps, S.-Þs. 

Og ennfremur settir vm eitt ár, frá 1. okt. að telja, eftirnefndir far- 

kennarar: 

Guðrún Sveinsdóttir í fræðsluhjeraði Lýtingsstaðahrepps, Skagafj.s. 

Björn Eiríksson í fræðsluhjeraði Vestur-Landevjahrepps, Ransárv.s.
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ara 

1. okt 

'tepps, - Eyjafjarðars. Arni Björnsson í fræt 

  

Hannes Hannesson í agafj.s. 

  

Sólmu ndúr Hinarsson aulverjabæjarhröpps, Árness. 

ahrepps, Rangárvallas.     ( Laga Arness. 

    

fu 

Ágúst Kr. 

   

  

     Björn Jónsson í h 

  

atlhre DPS, 

Arni Hólm í fræðsluhjeraði jarhrep ps, Eyjafj.s. 

  

a RN a A ær c 
Guðlaug Brynjól aði Hraungerðishrepps, Arness. 

  

Bergsveinn Haral irhrepps, Snæfellsness. 

dalshrepps, N.-M.s. 

  

Lúðvík Þorgr 

  

Jón Pálsson í 

Nikulás Þórðar 

Sigríður Hjartar 

    

     

Ennfremur settir um eitt ár, frá Í. október að tel: 

  

Hákon J. Heleason, kennari við barnasi 

  

Bjarni Bjarnason, kennari við barnaskó 

Sama dag var samþykt um eitt ár, frá 1. ok 

  

Tr að telja, ráðning þess- 

kennara : 

     

  

     
        

Sigyrdar idssonar í Í i 1 ung! irhrepps, Hvs 
T ; 8 i ; H; i Fy i hó pps, Í ðastrandars. 

4. október voru settir fark eft uda kf óla tum eitt ár, frá     

Talldór JON 

Sigursteinn Mac 

Sigurjón 

    

     
Jóhani 

Sigríður Guðmunds 

Kristján Jól 

  

Gunnlaugur Jósefsson í fræð 

  

Guðmundur Hermannsson Ísatj.s. 

  

Hannes Jóhannesson í fra Árness.      

  

Áslano Grunnlau Árness. 

    

Siertdur Bu 

  

Kristinn Arngrimsson i fi 
Jóhannes B. Jónsson í fræðsluhjeraði S: 

  

' i x - FA . . 
i f POTE bvararcan niðr hjapað c bh AA # tit varðar fra thjoraði Beroarhrenns Túragtaln
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12. október voru skipaðir frá 1. október að telja, farkennarar í fræðsln- 

hjeraði Glæsibæjarhrepps: 

Einar G. Jónsson. 

Jóhann Scheving Jóhanne: 

  

Sama dag voru settir um eitt ár, frá 1. október að telja, neðantaldir 

farkennarar: 

Eiríkur Sigurðsson í fræðsluhjeraði Fellahrepps í N.-Múlasýslu. 

Hermann Eyjólfsson í fræðsluhjeraði Ölfushrepps í Árnessýslu. 
1 

xárdalshrepps í Dalasýslu.    
r 
i Arnbjö 

  

eg Steimadóttir í fræðsluhjeraði 
  

Jón Júlíus Þorsteinsson í fræðsluhjeraði Olafsfjarðarhrepps í Eyjafj.s. 

Sama dae var samþykt ráðning Einars Hávarðssonar, sem farkennara í 

  

fræðsluhjeraði Norðfjarðarhrepps. 

   18. október vöru skipaðir eft marar, frá 1. október að telja: 

Þórarinn Kr. Eldjárn í fræðsluhjeraði Svarfaðardals í Eyjafjarðars. 
T evt Kristinsson kennari sama staðar. 

  

Sama dag voru sett, um eitt ár, 

  

1. október að telja: 

Elísabet Árnadóttir kennari í fræðsluhjeraði Miðd ahrepps í Dalasýslu. 

    

Guðrún Björnsdóttir æðsluhj. Leirår- Melasveitar og Skila- 

  

í Borgarfjarðarsýsln. 

  

kennari í íhjeraði Mosfellshrepps í Kjósarsýslu. 

  

   

  

Björn Jóhannsson kennar ð1 Vopnafjarðar. 

jeraði Áshrey 

  

Kristján Sigurðsson kennari í ÁA.-Húnavatnss.    
    1 eftirlitskennai 

    

eykdælahrepps pr
 

ev
 í frædsluhje 

Sama dag var sambykt rådning bessara : 
, 

borvardar Gudmundssonar, sem kennara i frædsluhjeradi Sandvikuhrepps i År- 

nessyslu, og 

Elímars Tómassonar í Höfðabrekkufræðsluhjei 

  

í Vestur-Skattafellssýslu, 

beggja um eitt ár frá 1. október. 

21. október voru settir um eitt ár frá 1. október að telja eftirtaldir far- 

kennarar: 

Þorgils Jónsson í fræðsluhjeraði Ásahrepps í Rangárvallasýslu. 

Júlíus Einarsson í fræðslahjeraði Gnúpverjahrepps í Árnessýslu 

Eiður Sion 

  

jónsson Í fræðsluhjeraði Fellshrepps í Skasafjarðarsýsln,
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26. október var skipaður frá 1. október að telja: 

Bjarni Jónsson farkennari í fræðsluhj. Svínavatnshrepps, Húnavatnssýslu. 

S. d. voru settir um eitt ár frá Í. október að telja eftirtaldir farkennarar : 

Sigurður Þorsteinsson í fræðsluhjeraði Hofshrepps í Austur-Skaftafellss. 

Guðmundur R. Ólafssson í fræðsluhjeraði Sljettuhrepps í N.Ísafjarðars. 

Valdimar Össursson í fræðsluhjeraði Ranðasandshrepps í Barðastrandars. 

Jón Krisjánsson í fræðsluhjeraði Akrahrepps í Skagafjarðarsýslu. 

S. d. var samþykt um sama tíma ráðning 

  

Þorleifs Eggertssonar í fræðsluhjeraði 

  

í V.-Ísafjarðars. 

  

wðaneshrepps í N.-Þimgeyjars.     Þuríðar Vilhjálmsdóttur í fræðsluhj 

Hljótdalshrepps í N.-Múlasýslu. 

  

Ingibjargar Eiríksdóttur í 

Onnu Jónsdóttir í fræðsluhjer: 

  

eyðarfjarðarhrepps í S.-Múlasýslu. 

30. október voru settir eftirtaldir farkennarar: 

Jóhannes Friðlaugsson í fræðsluhjeraði Aðaldælahrepps, S.-Þingeyjarsýslu. 
Guðrún Jensdóttir í fræðsluhjeraði Kjalarneshrepps, Kjósarsýslu. 
Steinþór Jónsson í fræðsluhjeraði Öngulstaðahrepps, Evjafjarðarsýslu. 

21. nóvember var skipaður frá 1. október: 

Sigmundar Þorgilssonar kennara við heimavistarskólann í V.-Eyvjafjallahr. 

S. d. voru settir um eitt ár frá 1. október þ. á. að telja eftirtaldir far- 
kennarar : 

Guðmundur Björnsson í fræðsluhjeraði Fremri-Torfastaðahrepps, Húnv.s.   

  

Guðmundur Illugason í fræðsluhjeraði Hranna epps í Mýrasýslu. 

að Staðarsveitar, Snæfellsness. 

  

Gísli Jónsson frá Hofstöðum í 

lahrepps, Rangárvallas. 

  

Ólafur Eiríksson í fræðsluhjeraði Austur-Bvjafi 

Halldór Sölvason í fræðsluhjeraði Breiðuvíkurhrepps. Snæfellsnessýslu. 

farkennaranna : 

  

S. d. samþykt frá sama tíma um eitt ár ráðning 

Jóns Gunnarssonar í fræðsluhjeraði Breiðdalshrepps í S.-Múlasýslu. 

Onnu Geirsdóttur í fræðsluhjeraði Fáskrúðsfjarðarhr. í sömu séslu. J J . 

20. desbr. var settur um eitt ár frá 1. oktbr. að telja: 
Bjarni Þorsteinsson, Hlaðhamri, farkennari í fræðsluhj. Staðarhr. í Húnavs.
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Landskjörnir Alþingismenn 

kosnir 1922. 

jarlógetl. 

  

1. Jón Magnússon fv. bæ 

2, Jónas Jónsson skólastjóri. 

Bjarnason 

  

3. Ingibjöre H. 

Konsúlar. 

Á ir Sigurðsson kaupmaður viðurkendur breskur kon- T. janúar var Ásge 

súll í Reykjavík. 
. 

  

  
1 Eyjólfur Jónsson á Seyðisfirði, viður-         

kendur sænskur vísikonsúll á Eskifirði og Seyðisfirði. 

Fritz I Cloétta í Kaupmannahöfn viður-     Hinn 24. febrí 

kendur svissneskur aðalkonsúll fyri 

  

tkendur mexikanskur     Hinn 6. júlí 

konsúll í Reykjavík. 

viðurkendur breskur 
ax 

upMaóðtr 

  

Hinn 19. 

  

vísikonsúll á Jsa 

Heiðursmerki. 

riddarakrossi Fálkaorðunnar :        2 ars sæmdi Hans hátion konunanrinn 
>. Mars sæmdi taks hati Konnnøgurimn 

  

Ragnar Lundboreg dr. juris, ritstjóra. 
4 Arne Møller, prest. 

Benedietsen, rithöfund. 

  

Aage Meyer 

  

i Wage, bankastjóra Alfred Ralph 

  

Robert Grant, bankastjóra,
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12. Júní var konungsritara Jóni Hjaltalín Sveinbjörnsson, Str. F., r. af 

Dbr., allramildilegast leyft að bera orðuna „Offiziersehrenzeichen vom Rotem 

Kreuze mit der Kriegsdekoration““. 

S. d. var vísiræðisnianni Svía á Akureyri Jóni Carl Friðrik Arnesen, 

allramildilegast leyft að bera orðuna sem Riddare av kungl. Vasaorden, 1. Kl. Z . = 

19. s. m. var forsætisráðherra Sigurður Pjetnrsson Eggerz, K?, allramildi- 

legast sæmdur stórkrossi Fálkaorðunnar. 

21. s. m. var utanríkisráðherra Ítala, M. Schanzer. allramildilegast g 

sæmdur stórkrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. var sendiherra Ítala í Kaupmannahöfn, Pompeo barón Aloist, allra- 

mildileeast sæmdur stórkrossi Fálkaorðunnar. 

Ss. d. var verslunarfulltrúi við ítölsku sendisveitina í Kaupt 

  

M. Renato Luzi allramildilegast sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

S..d. var pressufulltrúi við sömu sendisveit M. Gaetanc Silvestri allra- 

mildilegast sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

10. jåli var Hofmarskal Kammerherre William Carlton Rothe allra- 

mildilegast sæmdur stórkrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. var forstjéri i utanrikisråduneytinu Kammerherre O. €, I. I. B. Å 
4 

Scavenius allramildilegast sæmdur stórkrossi Fálkagrðunnar. 

S. d. var sendiherra  Kammerherre H. A. Bernhofi allramildilegast 

sæmdur stórkrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. var Kaptajn August Christiern Broberg allramildilegast sæmdur 

stårriddarakrossi Fålkaordunnar. 

  

S. d. var embættismaður í spönsku póststjórninni, ritari spönsku full- 

trúanefndarinnar á alheimspóstþinginn í Madrid 1920, Bienvenudo Calvo Her- 

nandef, allramildilegast sæmdur riddarakrossi Fálkaorði 

  

S. d. var stórkaupmaður Olaf Bronn allramildilegast sæmdur riddara- 

krossi Fálkaorðunnar.



1 

S.d. var forstöðumaður fjelags frakkneskra sjúkrahúsa á Islandi Charles 

Lennenf allramildilegast sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

8. d. var norskur konsúll Thjodolf Klingenberg allramildilegast sæmd- 

ur riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. var frakkneskur konsúll Alfred Blanche allramildilegast sæmdur 

riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

  

Ss. d. var forsætisráðherra Siourði Pjeturssyni Eegerz allramildilegast 

leyft að bera orðuna „Stórkross a hinni ítölsku Mauritius og Lazarusorðu““ 

S. d. var konungsritara Jóni Hjaltalín Sveinbjörnsson allramildilegast 

leyft að bera orðuna sem „Kommandör af hinni ítölsku Mauritius og Lazarus- 

orðu“. 

8. d. var sendiherra Sveini Björnssyni allramildilegast leyft að bera orð- 

  

una „Stórkross af hinni ítölsku Krónuorðu' 

1. ásúst var hæstarjettardómari Halldór Daníelsson allramildilegast 

sæmdur stórriddarakrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. var landlæknir Guðmundur Björnsson allramildilegast sæmdur stór- 

riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. var stórsir dr. Paul Herman Petrus Beyer allramildilegast sæmdur 

stórriddarakrossi Fálkaorðunnar., 

S. d. var fyr. bankastjóri justitsráð Sighvatur Kristján Bjarnason allra 

mildilegast sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

N 
S. d. var fyrv. skrifstofustjóri Kammerjunker Holger Frederik Christi- 

an Skeel allramildilegast sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. var yfirrjettarmálaflutningsmaður Sören Christian Christensen 

Hede allramildilegast sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. var læknir við Holdsveikraspítalann, prófessor Sæmundur Bjarn- 

hjeðinsson allramildilegast sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

8. d. var húsmóðir við sama spítala, ungfrú Harriet Christine Kjær allra- 

mildilegast sæmd riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

192;
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5. eptember var utanríkisráðherra Hollands, van Karnebeck allramildi- 
legast sæmdur stórkrossi Fálkaorðunnar. 

  

15. sama mánaðar var, verksmiðjueigandi Valdemar Christoffer Ma 
Kaupmannahöfn, allramildilegast sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

2. október var atvinnu- og samgöngnmálaráðherra Klemens Jónssvni >» > DD w 

allramildilegast leyft að bera „Stórkross hollensku Oranje-Nassau orðu“. er 
Hennar hátign Hollands drottning hefir sæmt hann. 

S. d. var konungsritara Jóni Hjaltalín Sveinbjörnsson allramildilegast 
leyft að bera orðuna sem „Kommandör hollensku Oranje-Nassau orðu“. er 
Hennar hátign Hollands drotning hefir sæmt hann. 

18. okt. var sendiherra Sveinn Björnsson allramildilegast sæmdur kom- 

mandörkrossi Dannebrogsorðunnar, Í. flokki. 

1. þ.m. var fyrv. hreppstjóri Jóhann P. Pjetursson á Brúnastöðum í 
Skagafirði allramildilegast sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. var póstafgreiðslumaður Þorvaldur Arason á Víðimýri í Skagafirði 
lramildilegeast sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

Heiðursgjafir. 

Af vöxtum af styrktarsjóði Christians konungs LX. fyrir árið 1991, hefir 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið veitt þeim Bjarna Bjarnasyni, hrepps- 
stjóra á Geitabergi í Borgarfjarðarsýslu, og Hannesi Magnússyni, bónda í Stóru- 
Sandvík í Árnessýslu, 150. króna heiðursgjöf hvorum, fyrir framúrskarandi 
dugnað í jarðabótum, byggingum og öðru, sem að búnaði lýtur.
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Styrkveitingar. 

if vöxtum af styrktarsjóði Friðriks konungs VIII, årid 19: 

  

jelagi Akureyrar 300 króna   

  

ið veitt Lystigardsi 

  

vinnu- og samgöngumálaráðuney   
syr 

og kvenfjelaginu Osk á Ísafirði 200 króna styrk til trjåræktar. 

1. júlí 1929 veitti atvinnumálaráðherrann Hannesi Hannessyni 150 króna 

styrk og Magnúsi Jónssyni 125 króna styrk úr Styrktarsjóði Þórarins Tuliniusar. 

Einkarjettur. 

12. ág. 1922 bóknaðist Hans hátign konunginum að veita Johan Gjerseth, 

Aalesund í Noregi, einkarjett á Íslandi um 5 ár á vjel til að kverkskera með fisk, 

einkum síld. 

S. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Norwegian Electric 

Smel 

  

ing Co., Bradford, Englandi, einkarjett å Islandi um 5 ár á aðferð og 

åhaldi til stodugrar jårnbrædslu og jårnvinslu i rafofnum. 

S. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Sigurði Þórðarsyni, ix 

Njarðvík í Ha fnarfirði. einkarjett á Íslandi um 5 ár á botnneti til veiða. 

20. nóv. 1922 þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Norsk Hvdro- 

Elektrisk Kvælstofaktieselskab, Solligaten 7 í Kristianíu í Noregi, einkarjett á 

eða blöndur úr þeim lofttegundum. 

  

aðferð til að framleiða vatnsefni, kolasúrefni
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Skrá 
yfir ívilnanir í greiðslu vörutolls, sem veittar hafa verið á árinu 1992 samkvæmt 

heimild í 3. gr. laga um vörutoll nr. 38, 27. júní 1991. 

að botnvörpukefli (Boblins), sem tollaðar voru samkvæmt 1. gr. 7. tölul. 
vörutollslaganna skyldu tollaðar samkvæmt 2. tölul. nefndrar lagagreinar. 

'1. Með brjefum dags. 9. júní og 7. júlí þ. á. úrskurðaði fjármálaráðuneytið J 5 Ð e ÉÅ ð 7 

2. Með brjefi dags. 21. nóvbr. þ. á. úrskurðaði fjármálaráðuneytið að gólf- 
gerðarsall (Terrazzoskærver), sem átt hefði að tollast samkvæmt 1. gr. 7. 
tölul. vörutollslaganna skyldi tollaður samkvæmt 2. tålul. nefndrar laga- 
greinar. 

Fjármálaráðuneytið, 31. desember 1999.






