
Stjórnartíðindi

1923 - B-deild
Útgáfa 1.0 af rafræna skjalinu

Þetta PDF skjal er hluti afraksturs skönnunar á prentuðum eintökum af Stjórnartíðindum. Markmið þessarar

útgáfu er að veita almenningi færi á að eignast sitt eigið eintak af prentuðum Stjórnartíðindum án endurgjalds.

Hvorki dómsmálaráðuneytið né önnur stjórnvöld standa að gerð skjals þessa umfram það að hafa útvegað

höfundi skjalsins prenteintök af ritinu.

Skjalið er upprunalega birt á vefnum https://urlausnir.stuff.is. Þar má finna rafrænar útgáfur hinna bindanna og

verða nýrri útgáfur af skjölunum í boði þar.

Takmörkun ábyrgðar
Höfundur skjals þessa afsalar sér allri ábyrgð, að því marki sem lög heimila, vegna beinnar og/eða óbeinnar

notkunar skjalsins sjálfs eða afurða sem af því leiðir. Þó stefnt hafi verið að því markmiði að skjalið

endurspegli sem best innihald upprunalegu bindanna er hvorki hægt að tryggja né ábyrgjast að það hafi tekist.

Framangreint á einnig við um efnislegt innihald prentuðu eintakanna sem skönnuð voru.

Höfundaréttur
Samkvæmt 9. gr. núverandi höfundalaga, nr. 73/1972, njóta landslög og önnur áþekk gögn gerð af opinberri

hálfu, ekki verndar höfundalaga.

Hvers kyns höfundarréttur sem höfundur skjalsins gæti hafa skapað sér til handa með skönnuninni sjálfri eða

öðru framlagi sínu til sköpunar þess, skal vera meðhöndlaður í samræmi við Creative Commons Zero

höfundaleyfið (CC0 1.0 Universal eða síðari útgáfa þess).

Ábendingar
Séu ábendingar um mögulegar úrbætur á skjalinu er hægt að koma þeim á framfæri við höfund þess.

Athugasemdir um þessa útgáfu
Gallar á bls. 8, 11, 57, 64, 71, 75, 116, 142, 153, 216, 241, 257, og 278.

Höfundur skjalsins: Svavar Kjarrval (svavar@kjarrval.is)



  

FYRIR 

  

REYKJAVÍK 1993 

ÍSAFOLDARPRENTS MIÐJA H.K.





Efnisyfirlit. 

Kaflar í efnisyfirlitinu. 

Stjórnarráðsbrjef, 

o. fl. 

Verdlagsskrår. 

augløsingar,  reglugjordir 

Reikningar. 

Ferðaáætlanir pósta. 

ÆÆttarnöfn. 

Firmatilkynningar. 

Skrá yfir hlutafjelög, 

Skrá yfir samvinnufjelög, sem birt hafa verið. 

sem birt hafa verið. 

'örumerkjaavglýsingar. 
  

  

msar greiðslur úr ríkiss, jóði. 

Auglýsingar um útkomin lög m. m. 
  
Embætti og sýslanir m. m., lansn og skipun. 

Alþingismenn kosnir óhlutbundnum kosningum. 
En 

Konsúlar. 

Heiðursmerki. 

H 

EiInkarjettur. 

  

iðursejafir og styrkveitingar, 

    

Dagsetning. 

2. | 4. janúar 

| 

3, | Sd 

1 SY da 

5. | S. d. 

| 5. Jjantar. 

43. | 10. janúar. 

  

8, 17. fabr 

9 Sd 

10 24. febr. 

11. 2. mars 

1. 21. mars. 

Fyrirsögn. 

Stjórnarráðsbrjef, auglýsingar, reglugjörðir 

lörðar fyrir 

  

| Blaðsíðutal. 

| 

o. fi 

Lustur-Hånavatnssyslu um 

6— 8 

1 872 
| 14—15 

| 81—82 
16—19 

19—20 

20—91 

21



IV 

  

Nr. Dagsetning. Fyrirsögn. Blaðsíðutal. 

  

12. 

46. 

47. 

48. 

41. 

49. 

42. 

5. apríl. 

7. april. 

Ss. d. 

20. apríl. 

Ss. d. 

27. apríl. 

30. apríl. 

2. mai. 

5. maí. 

7. mal. 

| 23. mal. 

28. maí. 

29, mal. 

Sd. 

21. maí. 

6. Júni. 

15. júní. 

2. júlí, 

á, júlí. 

9. júlí. 

10. júlí. 
11. Júlí, 

8. ágúst.   17. ágúst.   

ÁAnglísina um breytins á prófreglugjörð fyrir gagnfræða- 

óla í Reykjavík frá 18. apríl 1907    deild Hins ahnenna menta 

Reglugjørd um vidanka vid fjallskilareglugjörð fyrir Skaga- 2 

sln frå 1. maf 1918 sees eeresrnnee 

örð um erenjaleitir og 

  

um breytine á teglug}    rev d í Skagafjarðarsýslu oll 

Reglugjörð vm notkun og meðferð rafmagns í Stykkishólmi 

fyrir vafveitn í Stykkishólmi 0... 

  

um notkun Krossavíkur við Hellissand innan 

  

skjólgarðsins ........200000. 20. nr r rn nnnne 

Reglur um flokkun og merking á ull hl útflutnings ...... 

Brjef dóms- og kirkjnmálaráðuneytisins, til sýslumannsins í 

Gullbringu. og Kjósarsýsla, um flutning Þbingstaðar 

Sambykt um samgirding i Vallabreppi vestan Grímsár 

Hafnarreglngjörð fyrir Húsavíkurkanptún ..............… 

    lýsing um staðfesting dóms- og kirkjumálaráðuneytisins 

á viðauka og breytingum við lögreglusambykt Siglufjarð- 

arkanpstaðar, 15. júní 1920 ......00. 

Brjef atvinnu. og samgöngumálaráðuneytisins tl sýslunanns- 

ins í Barðastrandarsýsln um sveitfesti þurfalngs ........ 

Staðfeslino konunes á skipulagsskrá fyrir „Póstmannasjóð“ 

Reglagjörð nm breyting á gjöldum, sem skula greiðast lög- 

stofunni fyrir löggildinen og eftirht með mæli- 

tækjum og vogaráhöldum, samkv. tilskipun nr. 3, 12. febr. 

gilding 

  

Brjef dóms. og kirkinmálaráðunevtisins. til biskups, um 

fhtning sóknarkirkjunnar í Ásmundarstaðasókn í kanp- 

túnið á Raufarhöfn ........0. 

Sambykt um girðing Í Svínavatnshreppi 2000... 

  

Reglur S mm breyting á treglugjörð 7. mars 1808 nm notkun    
2 

pósta og teglngjörð um breyting í 

| 
1 nefndri reglnsjörð 

sykt um síldarveiði með herpinót á Skagafirði innan- Sam 
     

   

  

bykt um viðauka vid sambykt 9, nåv, 19920 um lokun La 

sölubúða í Siglufjarðarkaupstað 
   

  

3 Sambykt fyrir Aveitufjelag ASaldæ 

Sambykt um lokunartína sölnhúða í Akureyrarkanpstad 

  

    gjörð um bann við dragnótaveiði í landhelgi við sunn- 5 

anverðan Faxaflóa suser rener nernne 

Stadfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð 

Gudlaugs Tómassonar frá Járngerðarstöðun í Grindavík 

Reglugjörð um eyðingu refa og refaeldi í Dalasýsla ......   
  

83—85 

85—86 

79 
86-—88 
88—90 

90—91 

78-—80 
92-—93 

04—96 

80 
97--98 

98-—101 

102 

103 
103—106 
107—108 

108-—109 

109—110 

111—114



  
  

  

      

a 

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Blaðsíðutal. 

60. { 17. ágúst. | Fjaliskilareglugjörð fyrir Dalasýslu „......0000.0.0... 114— 123 

61. S.d. Staðfesting konungs á skipulagsskrá Gjafasjóðs Bjarna 

Árnasonar og Guðrúnar Sigurðardóttur hjóna í Króki í 

Pörtum enssrnersstrkeksse 123—124 

62. | 24. ágúst. í Reglugjörð fyrir Vestur-Barðastrandarsýslu um eyðing band- 

ovma fi hundum 2... 124—126 

63. | 31. ågåst Reglur um aflifun húsdýra, slátrun búpenings og um fugla- 

veiðar, svo og um meðferð á sauðfje og hrossum að ýmsu 

leyti lll kernens 127—-128 

bd, | 5, sept. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Sjóð fermingar- 
barna í Sauðlauksdalsprestakalli „...........0.... 128—130 

65. 4. okt. Reglugjord um undanþágu frå læknisrannsåkn å adkomu- 

skipum seeren ennen erngese 130 
60. 20. okt. Heglur mn framkvæmd laga nr. 16, 20. júní 1923, um varnir 

gegn kynsjúkdómum „.......0.0.000 131—-133 
70. 7, nov. Reglugjord um båknun til skoðunarmanna skipa og báta 151—153 
71. S. d. Auglýsing um skifting landsins í skipaskoðunarmudæmi 154-—-155 

ö9. | 22. nóv. Brjef atvinnu- og samgöugumálaráðuneytisins til horgar- 

stjórans í Reykjavík, nm endurgreiðslu sveitarstviks ,... 151 
72. S. d. Reglugjörð um skemtanaskatt í Ytri-Akraneshreppi ...... 155—157 

100. S.d. Reglugjörð um notkun og meðferð rafmagns í Keflavík .. 216—-219 

101. | 24. nóv. Keglugjörð um breyting á teglugjörð 31. júlí 1906 fyrir 

Fiskiveiðasjóð Íslands .l.lllllll 219 

73. 7. des. Reglugjörð um skemtanaskatt í Neshreppi í Norðfirði í 

Suður-Múlasýslu 000... 158—159 

74. Sd. Keglugjörð um umsóknir og afgreiðslu einkaleyfa ........ 160--163 
75. 10. des. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð 

Huldu Árnadóttur oll 163—164 
102. 13. des, Auglýsing tn breytingu á gjaldskrá fyrir rafveitu Ákur- 

eyrar, frá 4. janúar 1928 Qll.lll.ll 220 

103. 29. des. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Sjúkraskýlissjóð 

Akurnesinga 2... 220—221 
104. Sd. Reglugjörð um verslun með smjörlíki og líkar iðnaðarvörm, 

tilbúning þeirra, tm. m. .....00.00 0 222—224 

Verðlagsskrár 1922—1923. 
20. Fyrir N.-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað ............ 38—39 
21. — Suður-Múlasýslu .......000.000 00. d0—41 

22, —  Åustur-Skaftafellssøslu |... 42—43 

23. ——  Vestur-Skaftafallssýsli .......000.... 44--45 

24. — Vestmannaeyjakaupstað .........0.... 0 46—47



VI 

            

| Dagsetning. Fyrirsögn. Blaðsíðutal. 

  

25. | | Fyrir Rangárvall 

  

26. | a Arnessyslu 2... 50—51 

27. í Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjörð og 52—53 

  

jardarsyslu 

  

28. | - Borgarf 

DO > Mýrasýslu 

30. — Sn 

  

   ellsness- eg Fx
 

Or o Teqfrarð: úali 
sal JOT0 08 Sal Jarðarsysin 

34. - Strandasýsl 

   
Reikningar fyrir árið 1922. 

| I. Sjóðir undir umsj j 

110. Reikningur yfir tek 

111. | Reikningur yfir 

112.. Keikning 

ug Ingileifar medietsen 2... ARI 266 

2 stjórnarráðsins. 

os 264 

Thorkillii-barnaskólasjóðs 265 

    

  

Kirkjujarða         
Minningarsjóðs Herdísar    

  

113. ' Reikningur yfir Styrktarsjóðs Hannesar 

Árnasonar 4. 267 

114. 

  

Reikningur yfir tekjur og Landspítalasjóðs Geirs 

fo6ga kaupmanns og frú 

  

konn hans .... 268   

  

115. | Reikningur yfir og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns 
| | , . ; | Jónssonar læknis 0... 269 

116. | Reikningur Líknarsjóðs Sioríðar Melsted 

117. | Reikningur vfir 

FR 270 

og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas's 270 

ld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar 271 
119. | Keikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tuli- 

nius ... 

   

  

118. | Reikningur yfir tekjur og g   120. ' Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns 

Nikulássonar 

  

FIRIR | 272 
121. Reikningur yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls | 

Í 

Jónssomar 2... ennen | 273 

22, Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Friðriks kon- 
. | - 

ungs áttunda 274 

123. | Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns kon |   | ungs niunda 22... rnenne i 275



VII 

      

124. 

125. 

126. 

128. 

129. 

130. 

131. 

133. 

134. 

88. 

76.   

Dagsetning. 

  

Fyrirsögn. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebe's 
  Reikningur yfir tekj ld Gjafasjóðs W. Fiskes til   

  

Grimseyinga ........000 0 ens nnnenne 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og 
1: 

burfand        ta í hinu fyrverandi Suðuramti 

  

Reikningur vfir tekjur og gjöld styrktarsjóðsins „Porvald- 

   APMIÐDING“ suser ennen seernes 

  

Reikningur yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna 

amtmanns Þorsteinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Landhelgissjóðs Íslands 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiske's 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns 

konungs hins tíunda og Alexandrínu drotningar til stvyrkt- 

ar fátækum sjómannaekkjum í Reykjavík .............. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóð: 

  

bíða tjón af jarðeldum ......0..0000s sn 

Reikningur yfir tekjur og ld Fiskiveiðasjóðs Íslands 

  

Reikningur yfir tekjur og gjöld Ræktunarsjóðs Íslands 

II. Sjóðir undir umsjón biskups. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld hins Almenna kirkjusjóðs 

Skýrsla um eign kirkna í hinum Álmanna kirkjusjóði 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðsins ...... 

  

Reikningur yfir tekjur og gjö B . J á á. 

SONAF 00. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats .......... 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Guttorms próf. 

Þorsteinssonar ..........00. 0. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs FI 

Reikningur vfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs frú Thóru Melsted 

III. Söfnunarsjóðsreikningar. 

Reikningur vfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands 

Yfirlit yfir efnahag Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1922 

IV. Landsbankareikningar. 

Efnahagsreikningur Landsbankans með útbúum hans 31. 

des. 1922 ......... ANNANN rrernnss RANA   

Blaðsíðutal. 

284 
285 
286 

197 

198 

199 

200 

201 

165—189



        

Nr. Dagsetning. 

  

Blaðsíðutal- 

  

39. 

86. 

89. 

90. 

91. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

2 ra 

68. 

  

  

  

Efnahagsreiknngur Landsbankans 31. mars 1923 .......... 

Efnahagsreikningur Landsbankans 30. júní 1928 .......... 

Efnahagsreikningur Landsbankans 30. sept. 1923 .......... 

V. Ymsir reikningar. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Sigríðar 

Thoroddsen NONNI NON 

  

Reikningur Framfarasjóðs Stykkishólms .......... 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs Vestur-Skafta- 

Fellsprótastsdæmis ......0..... 0 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Kristjáns 

Jónssonar læknis .....000000 FI 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Mimningarsjóðs frú Önnn J   
Claessen 2... … 

Ársreikningur styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafjelag- 

anna í Reykjavík ...... essensen, | 

Reikningur styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns J | 

1922 til 31. ågåst 1923 ...... 
  

fyrir reikningsårid 3     
Reikningur Minningarsjåds frú Ragnheiðar Thorarensen á 

Móeiðarhvoli 

Reikningur Minningarsj 

     

  

c Reikningur Slysati ANNA seseeeeeeevresrnnes 

  

Reikningur æfinlegr: rentu Sigridar Melsted árin 

1921 og 1922 
   Reikningur sjå og styrktarsjóðs vitavarða Íslands 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnes 

þings 0. vennen 

Ferðaáætlanir pósta. 

Aætlun um ferðir aðalpóstanna 1924 20.00.0000. 

Aætlun ankapóstanna 1994 ......0..00.0r 

Ættarnöfn. 

Skrá yfir ættarnöfn, er upp hafa verið tekin á árinu 1923   Firmatilkynningar ................ 

190—-191 

194—195 

76 

202 

205—206 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

263 

134—143 

144—-150



      

  

   

    

ARI 

Nr. | Pagsetning. Fyrirsögn. | Blaðsíðutal. 

| | | 
| | 
| | 

106. | ifielog, sem birt hafa verid i | 

| aðinu árið 1923 „....... .. | 288 
| | 

107. | Skrá yfir samvinnufjelög, sem birt hafa ver- 

ið í Logbirtingablaðinu árið 1923 0...) 238 

108. Vörumerkjaauglýsingar .................. 130—962 

Auglýsing um útkomin lög m.m. ......... 1, 77-78, 215   
| | Embætti og syslanir m. m., lausn og skipun | 289—9292 

Alþingismenn kosnir óhlutbundnum kosning- 

| | um 1923 nn enes eee eee eee eee eee. 90, AS 

Konsúlar „......00.00. 2904--295 

Heiðursmerki 00. | 003..994 

| 
| Heiðursgjafir og styrkveitingar ........... | 295 
| 
|     Einkarjettur .„.........0.0....0. 205—-298



Ausbers, 

krossi 

Aðaldæla g 

Aflífun húsdýra, o. fl, 

Ytri, 

Áveitufje 

  

reglugjörð um skemt- Akraneshreppur, 

  

Akureyri: 

'afveitu, 

  

ejaldskrá 

  

tími söl a, samþykt, 107-—108; gja 
  
  fyrir rafveitu, auglýsing um breyting, 

alþingismaður kosinn, 288. 

Akurnesinga, sjúkraskýlissjóður, skipulag 

220. 

Alexandrína 

  

reikn drotning, styrktarsjóður, 

ingu, 283. 

skrifstofustjóri, lausn og skipun, 289. 

Alþineiskosningar, 288.     

Anna Claessen, Minningarsjóður, reikningur, 

207. 

Archer, Henry, lHam, sæmdur riddarakrossi 

3. 

  

Fålkaordunnar, 

Árgjaldasjóður, reikningur, 200. 

Arinbarnar, Kristján, hjeraðslæknir, 290. 

288. 

Árni Einarsson, styrkveiting, 205. 

Árni B. P. æknir, 290. 

Árni Jónsson, alþingismaður, 288. 

291. 

sæmdur 

Árnessýsla, alþingismenn kosnir, 

   

   Helgason, hjeraðs 

Árni Pórarinsson, prófastur, 

Árni Ásgrímur Þorkelsson, 

krossi Fálkaorðunnar, 293. 

Ásgeir Ásgeirsson, alþingismaður, 288. 

Á smundarstaðasókn, flutningur kirkjunnar, 8 

Áveitufjelag Aðaldæla, samþykt, 103—106. 

      

   

    

riddara- | 

0, 

ll- og sam- 

esti þurfa- 

288; 

Vestur-, eyding bandorma i hundum, reglu- 

lings, 79—80; alþii kosinn, nadur     

gjörð, 124—-126. 
  

ólasjóður, Thorkilln, reikningur, 265.    
oðunarmenn, reglugjörð um þóknun, 

Fálkaorðunn- sumdur stórkro 

  

ictsen, Herdís og Ingileif, Minnmgarsjóð- 

  

ur, reikningur, 206. 

Benedikt Sveinsson, alþingismaður, 288. 

  

Bernhard Stefánsson, alþingismaður, 288. 

Bjarnhjeðinsson, Christophine, sæmd riddara 

krossi Fálkaorðnnnar, 294, 

Bjarni Árnason, Gjafasjóður, skipulagsskrá, 

123-—124. 

J 288. arni Jónsson, alþingismaður, 

(Bjarni Sæmundsson, yfirkennari, lausn, 291. 

i Porsteinsson,  amtmadur,  Gullbrad- 

kaupssjóður, reikningur, 280. 

Björn Kristjánsson, alþingismaður, 288. 

B Líndal, alþingismaður, 288. 

öndahl, Sigfús, þýskur aðalkonsúll, 294. 

Blöndal, Sophus Auðunn, þýskur vice-konsáúll, 

205. 

Jlöndnóshjerað, hjeraðslæknir, 290. 

Bogi Sigurðsson, póstafgreiðslumaður, 292. 

Porsarfjarðarsýsla, alþingismaður, 288. 

Í Borgarneshjerað, settur læknir, 289.



Borbjerg, stórriddarakrossi 

   BOT 

sóknarprestur, 290 
tala 
lAkail, Breiðabólstaðarp re: 

Búpeningur, slátrun hans, o. fl, reglur, 124 

128. 

Christians 

  

ursgjafir, 295. 

laessen, Anna, Mun mngarsjóður, 

  

    

rel 

207. 

C hollenskur konsúll, 2 

C M ilus, | 

C i | gg |    
D. 

    ding refa og refaeldi, regin 

Hallskilareglugjörð, 114— 123; al- 

  

þingismaður kosinn, 2 

Davíð 

Dragnótaveiði í landhel 

Jóhannesson, pósta    

    
afvinnu- og 

… mø að 
tounevtisins og Tjarmalara0u 

Ehlers, Eduard, Lauritz, stórriddara 

krossi Fálkaorðunnar, 

Einar 
- | 

Á rhaAson, al þing 

  

Einar Þorkelsson, skrifstofustjóri, lausn, 

Einkaleyfi, umsóknir og afgreiðsla, reglugjörð, | 

160--163. 

Einkarjettur, 295—-298. 

Ekknasjóður Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis, 

reikningur, 205—206. 

og syslanir, 289—291. 

Enrique Valera y 

Embætti 

Mar 

sæmdur riddarakrossi Fálka- 

Ramirez de Saavedra, 

de Aunón, 

294. 

Eyjafjarðarsý 

ques 

ordunnar, 

sla, Albingismenn kosnir, 288 

Eyjólfur Guðmundsson, sæmdur riddarakrossi | 
| 

Fálkaorðunnar 293. | 

  

kvrar! rafmagn,  reglugjård, 16—19; 

jaldskrá fyrir rafmagn, 19—-20. 

  

   

     

  

   

ene el 

    

   
Íslands, reglugjörð, breyting, 

285 

Fyrir  Skagafjarðar- 

      

   

    

    sýslu, viðauki, 25, fyrir Í 

Fjeldsted, Daníel, settur hjeraðslæknir, 290. 

Flatevjarhjerað, hjeraðslæknir, lausn og setn- 

lausn, 291. 

258. 

ms, reikningur, 202. 

singismaður, 

styrktarsjóður, reikn- 
995 

mundsson, beidursgjot, 295. 

  

128. reglur, Fuelaveiðar, 

4 

Te 

Gagnfrædadeild hins alm. Mentaskóla, prót- 

regluetörð, breyting, 22—-24. 

eir Z06ga, landspítalasjóður, reikningur, 268. 
    Gigas, V ur, reikningur, 270. „ styrktarsjót 

Gísli Jón Nikulásson, styrktarsjóður, reikning 

70 TE 
A ZÅ 3. ur, 

Gyjafarsjóðir, reikningar: Bjarna Arnasonar og 

Guðrúnar Sigurðardóttur, 123—124; Gutt- 

Thorn Mel- 

Fiskes, 277; 

próf. Þorsteinssonar, 199; 

201; Ww. 

Fiseher's 

Orms 

C. Liebes, 276; 

282. 

sted, 

Ww. 

  

  
| Gjaldskrár fyrir rafveitur: Akureyrar, 1213; 

Eyrarbakka, 19—-20; Stykkishólms 81; Akur- 

eyri, breyting, 220.   



  

   
, Minningarsjóður, 

Guðmun dur Be oss 

Gudmund 

krossi Få 

         

Guðmundur Jóhannesson, þýsku 

205. 

Guðmundur Olafsson, alþingisnaðun,     

(Guðmundur Sigurðsson, veiting, 295. 

(måmundur Porsteinsson, påstafererSslumadur, 

11717 FA he “ vikið frá embætti, 291. 

  

„níðardóttir, G, 

124. 

lgu- og 

Guðrún 

skrá, 123 

Gullbrir 

    

og 

alþingismenn kosnir, 288. 

(rullbrúðkanpssjóður Bjarna amtmanns Por 

steinssonar frú Þórunnar og 

reikningur, 288. 

Guttormur próf. Þorsteinsson, 

reikningur, 199. 

Hafnargjöld í tejörð, breyi 

  

ing, 21. 
N fyrir Hafnarreelnejört 

  

Hákon J. Kristófersson, Smadur, 

  

ubing 

  

Halldór Jónsson sæmdur ridd si 

ordunnar, 293, 

Halldér Stefånsson, albingisi radur, 288. 

Halldér Stefånsson, hjeradslæknir, laus 

Halldór Steinsson, alþingismaður, 288. 

Árnason, styrktarsjóður, reikning 

  

Hannes 

267. 

Háskóli Íslands, docent, lausn og skipun, 289. 

Heiðursgjafir, 295. 

Heiðursmerki, 203--294. 

Heilbrigðissamþykt fyrir Reykjavíkurkaup- 

stað, viðauki, 81—82. 

Helga Zoéga, landspítalasjóður, reikningur, 268. 

Hendrik 

maður, 

Herdís 

ingur 266. 

Theódórsson, settur póstafgreiðslu- 

292. 

Benedictsen, Minningarsjóður, reikn- 

    1. 
skipu- 

vicekonsu!ll, 

Hafnarfjörður, 

Hannesdóttur, 

Gjafasjóður, 

  

Húsavíkurkauptán, | Í* 

  

  

i 

Hulda Arnadóttir, 

  

163 164 

H eyðin 

H aftnspråfastsda 

Húnavatnssýsla 

bingi að 

  

1, avíknrka 1] bru 1, 

Hasdyr, 

128 
, ( reorg, 

aflifun og 

Fålkaordunnar, 

    

sjörður, 

Íslandsbanki, 

Jakob Möller, alpin 

Jóhann Þ. Jósefsson, alþingismaður, 288. 

bandorma, 

  

Z—>1 alþingismaður kosinn, 

Lyngbye, 

293 

  

    

    
124 reglugjord, 

  

þaður, 

  

profastur 

, Fernur, 

288; 

eglugjörð, 
Vestur, al- 

kosinn. 

hal 

meðferð þeirra, 

  

2 i 1 s arrveol10101 Halle tug joð, 

  

44 
sæmdur riddarakros 

með smjörlíki, tilbún- 

224. 

jóður, 

gjörð, 222— 

reika Minninsars 

288. x 
1a0ur, 

  

stur, 290. 

A 288. 

alþingismenn, 288. 

alþingismaður, 288. 

bankastjórar settir, 289. 

J. 
gismaður, 288. 

Jóhannes Jóhannesson, alþingismaður, 288. 

Jóhannessen, Jón N., sóknarprestur, 290. 

Johnston, A. W., s 

orðunnar, 293. 

sæmdur riddarakrossi Fálka-



Jón Baldvinsson, alþingismaður, 288. 

Jón Eiríksson, Kollektusjóður, reikningur, 197 
bann 

108--1 

  

Jón Pjetur Hall, sæmdur riddarakro 

orðunnar, 203. 

Jón N. Jóhannessen, sóknarprestur, 290. 

Jón Å. 

Jón k 

Jón 

á Jón I € 

Jónsson, alþingismaður, 

Jartansson, alþingismaður, 

    

Zoðga, 

Isson, prófastur,    
Jón Sigurðsson, 

on 

  

igurdsson, ski 

  

Yr 
Jon    Porlåksson, 

    

Jörundur Bi vnjo    

K. 

  

vener 
nalk 

    . x ss 1. 
JArðASJÓðÐUr, TEIKN 

tour 

  

    

Kirkjusjóður, hinn ahnenni, reikningur 
a 96 - 

skýrsla, 33—37. 

Kjalarnesbines, mannasjóður, Benjamí 

    

x 
rounnar, 

      

óður Sieríða1 

L. 
við     gnótaveiði,  reglu- dra 

09. 

  

riddarakrossi Fálka- 

276. óður, reikningur, 

Melsted 

   

  

hennar, reglu 

Sarðarkaupstað, 

M. 
Nsson, sæn dur riddarakrossi 

      

Kristi 

Kristján Sigurdsson, 

Kristján X., Styrktarsjóð 

Klan 

póstafu 

       

  

   
Krossavík við H |, i 

teglnetörð, 83—85. 

Kvaran, Olafur, y | 

  

  Kynsiúk synsjú 

        

    

ala reikningur, 201. 

abnenni: Prófreglngjörð 

Ena, brextin 2—?4; 

sn, 291 

I elnr, 85 

udlaugs 

)0—110; Huldu Årnadéttur, 

Sigríðar Thoroddsen,



XIV 

  

76; 

sen, 107; Ragnheiðar Thorarensen, 210; Si 

Kristjáns Jónssonar, 

  

hvats Árnasonar, 211, Herdísar og Tngileifar 

Benedictsen, 266. 

Múlasýsla, Norður- 

kosnir, 288. 

Mýrasýsla, alþingismaður kosinn, 288. 

Mæltæki vogaráhöld, gjöld 

arstofunnar, reglugjörð, breyting, 94 

og Suður-, alþingismenn 

til Lögeilding 

96 

og 

  

Möller, Jakob, albingismadur, 

N. 
Norðfirði,  skemtanaskattur, Neshreppur í 

  

lkaorð 

unnar, 293. 

Norland, Siewrður, J., sóknarprestur, 280 

0. Ó. 
settur bankas     

  

Oddur Hermannsson, 

Ólafur MH. Jensaon, póstafsreiðslamaður, lansn 

292. 

Ólafur Kvaran, póstafgreiðslumaður, 292. 

Óli P. Kri 

Olsen, Charles, beleiskur konsúll, 294. 

Ottesen, Pjetur, alþingismaður, 288. 

  

ánsson, settur póstmeistari, 209. 

    

206; Önnu Claes. | 

  

Póstmannasjóður, skipulag 

Póstmenn, 291-—292. 

Prestsekknasjóður, reikningur, 196. 

Prófreglugjörð fyrir gagnfræðadeild Hins al. 

menna mentaskóla, breyting, 22—24. 

| Ráðherrar, 290—-201. 

| Rafael 

' Refaeldi í 

López de sæmdur stórkrossi 

  

Fálkaorðunnar, 204. 

Rafmagn, rafveitur; kafveita Akureyrar, reglu 

  

S—12, gjaldskrá fyrir sama, 12—13; 

     

   
meðferð og notkun á Eyrarbakka, reglugjörð, 

I 19: gjaldskrá fyrir sama, 19—-20 ; meðferð 

2(—-30, gjald 

notkun og meðferð í 

K 219: gjaldskrá á 

Akureyri, breyting, 220 

Ragnheiður Thorarensen, Minningarsjóður, 

reikni 

Rangárva 

  

Dalasýslu, reglugjörð, 111—-114. 

grenjaleitir í 

26. 

vefaeldi í 

Skasafjarðarséslu,    

  

, . 
breyting, 

jrð 

  

Dalasýslu, reglugj 

11 

Revkjavik: Lokunartfmi solubåda, sambykt, 14 

15; hafnargjåld, reglugjord, breyting, 21: 

hanlbri vidauki, 81—82; brjef 

    

nægnenn 

   um endureørei 

 



XV 

Siglufjarðarkaupstaður: Lögreglusamþykt, við. 

auki, 90—91; lokunartími 

þvkt, viðauki, 103, 

Sigríður Einarsdóttir, lausn frá 5 

sölnbúða, 

póstaðstoðar 

mannssýslan, 292. 

Melsted, 

270; æfinleg erfingjarenta, 

Sigríður Líknarsjóður, 

Sigríður Thoroddsen, Minningarsjóður, reikn 

ingur, 76. 

sam- | 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla, alpingis- 

maður kosinn, 288. 

Snæfellsnessprófastsdæmi, prófastur, skipaður, 

eikningur, 218. 

sn ! Sóknarkirkjan í Ásmundarstaðasókn, 
reikningur, í 

291 

flutning 

ur, 80. 

Stefán Jónsson, dócent, lausn, 289. 

Stefán Þorvaldur Jónsson, sæmdur tiddara- 

krossi Fálkaorðunnar, 203. 
Sigurður Magnússon, hjeraðslæknir, lausn, 290. ! 

Sigurður Norland, sóknarprestur, 289. 

Sigurjón Þ. Jónsson, alþingismaður, 288, þýsk 

ur vice-konsúll 295. 

Síldarveiði með herpinót á sam 

bykt, 102. 

Sjóður fermingarbarna í 

Skagafirði, 

Sauðlauksdalsprest d 

kalli, skipulagsskrá, 120— 130. 

Sjómanna, Slvsatrygging, reikningur, 212. 

reikningnr, 208. 

og Sjúkra- og styrktarsjóður vitavarða 

reikningur, 214. 

Sjúkraskýlissjóður Akurnesinga, 

skrá, 220--221. 

Skaftafellsprófastsdæmi, 

290. 

Ánstur-. 

skipaður, 

Skaftafellssýsla, Austur- og Vestur, 

menn kosnir, 

Skagafjar 

auki,    25; grenj og refaeyðing, reglu 

gjörð, 

288. 

brexting, alþingismenn kosnir, 

  

í Stjórnarráðsbrjef: Bryef 

Íslands, | 

   

Stefán Stefánsson, póstafgreiðslumaður, lausn, 

292 

  

Stephensen, Ó I., prófastur, 290. 

atvinnu- og sam- 

åiardonnevtismns til sýslumanna, bæj 

  

ereglustjóra varnir um 

| 21 
kirkjumálaráðn 

gegn 

  

brjeft dóms. og 

nevtisins fil sýslnnannsins í Gullbringu og 

Kjósarsýslu un flutning þingstaðar, 79—-80; 
   brjef atvinnu. og samgöngumálaráðuneytis 

til      
is I Bart 

79; 

jastrandarsyslu 
f 

aráðuneytisins til biskups um flutn 

sýslumannsi     

falings, brjef dóms- og    um sveitfesti þur 

  

Asmund larstaðasókn 
ss a 

irholn, St ); brjef atvinnu- 

ins til borgar- 

n endurgreiðslu sveit- 

1 
i kosinn, 288. yingismaður al 

      

    
    

Sty ir; Notkun og meðferð rafmagns, 

1 2730: í 
21 pa Í lóðun. 1 

Lan 

, { va 23 sem 

i irðal Á 

SÉ itir 205 

 



KVI 

Sullaveiki, stjórnarráðsbrjef um varnir gegn | Verðlagsskrár, 38—75. 

henni, 1. Verðugra og þurfandi #þjóðjarðalandseta 

Sveinn Björnsson, póstaðstoðarmaður, 292. 278. 

Sveinn Ólafsson, alþingismaður, 288. | Verkamannafjelög, styrktarsjóður, reikningur, 

  

styrktarsjóður, reikningur, 

Svínavatnshreppur, girðingarsamþykt, 97—-98.! 208. 

Svínvetningabraut, samþykt, breyting, 6.     
   

. a, alþingismaður kosinn, 288 

Vestur-Skaftafe 

205—-206. 

  

Sæmundur Halldórsson, sæmdur riddarakro prófastsdæmi, ekknasjóður, 

   
Fálkaorðunnar, 203. | 

Sæmundur Oddsson, heiðursgjöf, 205. Erlendsson, póstafgreiðslumaður, 202. 

Söfnunarsjóður Íslands, reikningur, 203—-204.! Vincent Gutierrez de Agúera, sæmdur slór- 

Sölfi Vigfússon, sæmdnr riddarakrossi Pálka-| krossi Fálkaorðunnar, 204. 

orðunnar, 2938. Vitaverðir 

  

ands, sjúkra- og styrktarsjóður, 

     Sölubúðir, lokunartími, samþykt: L Reykjavík, reikningi 

14—15; 

Akurevrarkanpstad, 107—108. 

  

Siglufjarðarkaupstað, viðanki, 103. Vi mælitæki, gjöld til Löggildine- 

   ið, breyting, 94—96. 

      

| Vorun melýsingar, 239—262. 

T | Waage, Jens, B., settur, hankastjåri, 289, 
. i 

Thora Melsted, Gjafasjóður, reikningur, 201. 
7 4 . r 

Fhorarensen, Oddur, Carl, sæmdur riddara- | 4. 

krossi Fálkaorðunnar, 293. (Zimsen, Knud, sæmdur riddarakrossi Fálka- 

Thorarensen, Ragnheiður, Minningarsjóður, orðuni 203. 

reikningur, 210. 

  

Geir og Helga, Landspítalasjóður, 

Thorkillii-barnaskólasjóður, reikningur, 265. | reikninour. 268. 

Thorlaeins, Ólafur, settur póstafgreiðslumað 

ur, 209. Þ. 
Thoroddsen, Guðmundur, settur docent, 289. 

  

j AÐ . . evjarsýsla, Suður- og Norður-, alþingis 
Fhoroddsen, Katrín, sett hjeraðslæknir, 291. , . . 

menn kosnir, 288, 
Thoroddsen, Sigríður. Minningarsjóður, 

  

. A rklaustursprestakall, sóknarprestur 
Ingur, 76. 

  

flutningur, stjórnarráðsbrjet, 79.     

vg . Kr. v Bov 
ånsson, albingismadur, 288. 

  

TPulmius, Pérarinn, styrktarsiådur: reiknimgur, 

271—272; styrkveiting, 295, 
tarsjóður, reikningur,     Enlinins, 

  

U. 
I, flokkun og merking til útflutnings, regl- 290. 

  

ur, 8586. Þorsteinn B. Gíslason, sóknarprestur, 289. 

Þórunn Björnsdóttir, sæmd riddarakrossi Fálka- 

V. W. orðnnnar, 293. 

, FA , of Þórunn Hannesdóttir,  Gullbrúðkaupssjóður 
Vallahreppur, samgirðing, samþvkt, 86—88. ' i MENE PN: 

Vallholtslegat, reikningur, 198. 

slnveginn Svín 

ni sr 9820) kninen 

runldear 
Faldari      

  

ing, styrktarsjóður. reikningur.       Vegir, samþyktir: Um s; 

ingabraut, breyting, 6; um akfæran veg 

Hlíðará, fram Svartárdal austan Sv: 

6—8, Ættamofn, skrå, 298, 

    

 



Stjórnartíðindi 1923, B 1. 1 1923 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1922. 

Samningur milli póststjórnarinnar á Íslandi og póststjórnarinnar í 
Noregi, auglýstur af atvinnu. og samgöngumálaráðherranum 7. septbr. 1999. 

Tilskipun um eftirlit með skipum og bátum og öryggi þeirra, undirskrif- 
uð af konungi 20. nóvbr.. 1999. 

Opið brjef, er stefnir saman Alþingi til reghdlegs fundar 15. febrúar 
1925, undirskrifað af konungi 13. desbr. 1999 

Konungsbrjef um setning Alþingis, undirs ifað af konungi sd. 
Bráðabirgðalög um skiftimynt úr eirnikkel, undirskrifns af konungi 2, 

nóvbr. 1999. 

  

Auglýsing um samning milli Danmerkur og islands um að hvort ríki. 
anna skuli veita nauðstöðdum sjómönnum fs hjálp í einstökum tilfellum, 
undirskrifuð af atvinnu. og samgö 

  

erranum 25. desbr, 1929 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1993. 
Auglýsing um breyting á 5, og 15. gr. veglugjörðar nr. 67, 11. nóvbr. 

1905, fyrir gagnfræðaskólann á Akureyri, vaðirskrifuð af dóms- og kirkju- 
málaráðherraunm 14. mars 1923, 

Lög um breyting á lögum nr. #4, 27. pint 1921, um tekjuskatt og elgnar- Í d 

skalt, undirskrifuð af konungi 26. mars 1928, 
Auglýsing um breyting á prófreglugjörð fyrir dd Hins al- 

æ menna mentaskøla & Reykjavik frá 20. maí 1910, undirskrifuð af dóms- og 
T 

J 

kirkjumålarådherranum 5. apríl 1993. 

Er Jef alvinnu- | 
manna, bæjarfógeta 

i 
21. mars    

    

Með því að fullvíst er, 

1890, um hundaskatt o. fL, mun eigi sá gaumur ge tutaðeigendum 
sem skyldi að því er 

  

al hjermeð lagt fyrir 

   yður, herra sýsluma dur, að ríkt eftir því við hjeraðsstjórnir í um- 
dæmi yðar, að þær æðum tjeðra laga sje í þessu efni vandlega 
og samviskusamlega fra „eig „ví er snertir alla varúð með sull 
úr húsdýrum, sjerstaklega lu ngna- og lifrarsulli, en að því er snertir hreinsun 
hunda af bandormum. 

siður að 

  

22. dag maímán. 1923. Ísafoldarprentsmiðja h.f.



1923 

2 
4. janúar 

FRUMVARP 

til 

reglugjörðar fyrir Austur-Húnavatnssýslu um ferjur. 

1. gr. 

Ferjur eru annaðhvort frjálsar eða lögferjur. 

Frjálsa ferju má hver 

  

löeferja, Þó má sýsluneind | er notaður så håt- 

  

4 
ur, er Mfsháski getur hlotist 

og ferðamanna komin undir 

  

x 1 
Sýslunefnd ákveður k 

    

Blöndi. oe að Bvjólfsstóðum Í 

        

    

  

  

         
       

fyrirmælum sýstunefnd á að ferjan lögferju samkvæni = I co
 

sje stunduð svo, sem fyrir er mælt í reglu 

ð. gr. 
LA 

Nú er floitbýli á jörð við ferjustað, og halda ábúendur þá ferjuna í   

samfjelagi eftir því, sem þeir verða ásáttir,   þó skal einn þeirra jafnan hafa 

forstöðu fyrir ferjunni, og nefnist sá ferjubóndi. Hann ber ábvreð ferju- 
Å ) 8 yYg . 

haldsins. en hinir eru skyldir að hlýða honum. Sýslunefnd nefnir ferjubónda. 

   
      

Nú verða sambúlismenn ekki íhaldið. og sker sýslunefnd 

ininenum. Getur hún gert hví ð einum fe 

  

úr ågre juna að öllu, eða     

  

CI 

þá látið halda hana i samfjelagi og sett beim reglur þar að lútandi, sem þeir 

eru skyldir að hlýða. 

Nú er ferjan 

ókeypis, eftir því sem 

frjálsan flutning 

  

fyrir skemdum með- 

bát til eigin 

  

an þeir nota það. Heimilt er hveri 

i barfa,    og flytja mega þeir í e



regla gildi og um þá, sem búa hinum megin ár. En eigi öðlast maður þennan 

rjett, þó hann haldi part úr jörð við ferjustað, ef hann býr annarstaðar. 

8. gr. 

Ferjubóndi skal sjá um, að jafnan sje til taks skip, svo stórt sem þörf 

rfinni og svo sterk og að hættulaust 

  

flutning 

  

er á, til að fulina 

    

mi hs n 1 að ar 1 safn li hann sjá um, að þar sje jafnan 

  

og hrakningalaust sje að nota það. Einnig 

til taks að minsta kosti einn maður, sem fær er um að gegna þeim störfum, sen 

með þarf við ferjuna, en fleiri, ef nauðsyn ber til. Þeir menn nefnast ferju- 

menn. 

Þá er ferðamenn koma til ferjustaðar, skulu þeir gera vart við sig á 

með því að setja upp glögg 

  

    
ubDondi þeim stað, sem ferj 

  

merki, stiku eða vörðu. * um, að Þbeir verði fluttir yfir 

  

um svo fljótt, sem un klukkustund án þess 

þeim sje gaumur gefinn, „eir heimting á ókeypis flutningi, og bíði þeir 

tjón af drættinum, geta þeir sótt ferjubónda til skaðabóta eftir atvikum. 

  

Sú regla gildir um fla sól skal ráða að sumri en dagur 

að vetri; þó skal einni skylt að flytja mann á nóttu, ef hann vitjar læknis, 

vfirsetukonu eða prests í bráðri nauðsyn. 

eie1t um að kenna, varðat 

ski 

henni að bæta, en skyldur skal hann að gjöra það svo fljótt sem framast má. 

  

Nú spillist eða missist skip og er fergubó 

meðan elgi er unl úr    honum þá eigi við log, þótt tjón 

G fy 12. gr. 

Taki ferðamenn skip í leyfisleysi og flytji sig og varning sinn án þess 

þeir tvöfaldan ferjutoll, og bæti tjón, er 

  

að hafa gjört vart við sig áður, bo 

af kann að hljótast. En hafi fer vart við sig en ferjumaður eigi 

komið innan Í stundar, fellur ferjutollur niður, en sá, er skip tekur, bætir 

  

spjöll, ef á verða í meðferð hans. 

a om 
13. gr. 

Það skal vera aðalregla, að sá á fyrstur ferju, sem fyrstur kemur að 

henni. Þá menn sem í nauðsyn vitja læknis, yfirsetukonu eða prests, skal samt 

tafarlaust flytja, þó aðrir sjeu komnir að ferju á undan þeim. 

1923 

2 
4. janúar



1925 4 

2 14. gr. 

4. janúar Ferðamenn bera sjálfir föng sín á skip, en ferjumaður tekur á móti 
og raðar. Hann skal ráða hleðslu og ábyrgjast, að eigi verði tjón af ofhleðslu. 
Skyldur er hann að róa. Við affermingu rjettir hann ferðamönnum föng þeirra, 
en þeir bera af skipi. 

15. gr. 

Sauðfje skal skipleggja, nema ferðamenn kjósi annað. Skal ferjubónda 

skylt að hafa jafnan til taks skip, er flytja megi stórgripi á, nema sýslunefnd 
veiti undanþágu frá því. Þá er hestar synda yfir, ráða ferðamenn hvort þeir 
ern reknir eða hafðir með skipi, en ferjumaður ræður, hve margir eru hafðir 
í einu og segir fyrir um taumhald á þeim. 

2 
Nú losnar hross ce snýr frá 

  

og skal þá eigi aftur snúa, ef 

fleiri hestar eru með skipinu. En vitja skal þess þegar aftur án sjerstaks 
endurgjalds. 

16. gr. 

Emgan er skylt að flytja fyr en ferjutollur er borgaður. Samt má eigi 

     synja þein Hutnings, er keknis vitjar, yfirsetukonu eða prests í nauðsyn, þó 
eigi hafi hann borgun til reiðu í svipinn, enda sje hún greidd sen fyrst á eftir. 

17. gn. 

Þá er flutt er á nóttn í nauðsyn, fer um ferjutoll eftir samkomulagi. 
Verði ágreiningur um upphæðina, ber að álíta ferjutollinn hálfu hærri á nóttu 
en á degi. 

18. gr. 

Upphæð ferjutolls skal vera þessi: 

1. Á Holtastöðum: 

a. Fyrir mann ......... srun ne00.. kr. 0,65 

b — — á helgum dögum .... — 100 

ce. —  klyfjar á hest ............ — 0,60 

dd —  sauðkind ....... FRA .. — 0,15 

2. Á Hyjólfsstöðum : 

a. Fyrir mann 2... .…….…. kr. 0,40 

b. —  — á helgum dögum ...... — 0,50 

ce — klyfjar ssssseeeeeeeeeeeerree — 0,30 

d. — saudkind ............ . — 0,10



1923 Gr
 

19. gr. 2 
Nú er ferjustaður svo illur eða umferð svo lítil á einhverjum ferjustað, Í. janúar 

  að ferjubóndinn hefir halla af að halda a, getur hann lagt það mál 
x 
ð sundurliðuðum reikningi     fyrir sýslunefnd og sannað    2 Ir Erl hr ; 1 a hálr yfir tekjur og fylgi honum dagbók 

  

yfir flutning os ef henni finst ástæða 
til, hækkað          til þess þarf, að 

    

A
 

   

or öðrum kurtei1 

  

'el og gæti-     
Tap Bil Api CITY Ferjumenn og 

  

         Í ferðamenn I somuleidis 

flutning ferðamanna og bæta að fullu tjón bað i ysi peirra 

kann að valda. 

      
Á 

kana fe á ur J l i Så í ATA lifi KO0d i 

hreppi sí     rjur eru stundaðar. Gefur hann 

    

ástand hverrar ferju. 

  

mar sKkyrslu um sidan syslunefnd 

    

5 til 100 kronur., Upp sektar 

  

åkvedist hvert el brotid er itrekad; sektir 

  

allar eftir reglugjörð bessari renna í Þess hrepps, þar sem ferju- 
maður býr. 

Mál þau er risa af brotum Dessari, skal fara með sem 

  

opinber lögreglumál. 

Þannig samþykt á aðalfundi sýslunefndar Ánstur-Húnavatnssýslu 1922. 

heglugjörð þessi, sem sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu hefir samið 

  

og samþykt, staðfestist hjermeð samkvæmt 71. gr. sveitarstjórnarlaga 10. nóv. 
1905, sbr. 39, gr. laga um vegi 22. nóvember 1907, og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 4. janúar 1923. 

Kl. Jónsson. 

Oddur Hermannsson.



1923 

3 SAMÞYKT 
4. janúar 

um 

breytingar á samþykt 12. okt. 1920, um sýsluveginn Svínvetningabraut. 

1. gr. 

Aftan við 1. gr. samþyktarinnar bætist: „Og ennfremur frá túninu á 

Reykjum ofan á hlíðarbrautina við Svínavatn.“ 

2. gr. 

3. gr. samþyktarinnar breytist þannig: 

    1) Fyrir 1% í staflið a. komi: %4 

2) Á undan síðustu málsgrein komi: 

„Eigandi Reykja og heimilismenn þar greiði aðeins hálii gjald sam- 

kvæmt þessari grein, og eigandi Köldukinnar og heimilismenn þar 34 gjalda, 

en heimilismenn í Marðarnúpsseli fult gjald eftir stafliðunum b. og ce.“ 

Samþykt þessi, sem samin er og samþykt samkvæmt lögum nr. 38, 28. 

nóvember 1919, staðfestist hjermeð og birtist til eftirbre vini öllum þetm, sem hlut 

eiga að máli. 

Atvinnu. og stangöngumaælareðumeytið, í, Januar 1925 

Oddur Hermannsson. 

4 SAMPYKT 
4. januar um 

akfæran veg frá Hlíðará fram Svartårdal austan Svartár. 

1. gr. 

Svo fljótt sem því verður viðkomið skal leggja vagnfæran sýsluveg frá 

Hlíðará, fram Svartárdal að austan, að Bergsstöðum, og þaðan hrepnaveg áfram 

fram dalinn að austan, svo fljótt sem ástæður leyfa.



n 1923 

2. gr. 4 

Vegurinn skal vera 2—2,4 metr. að breidd, hæfilega mörgum út- £. janúar      

við veginn skal vera það breiður 

  

skotum, og vel vandaður að 

bekkur, að breikka megi veginn síðar 1 -1,15 metr., þó þarf eigi bekk    
á hreppaveginn og ekki útskot, að minsta kosti ekki framan til. 

3. gr. 

Þeim hluta af kostnaði við vegagjörð þessa, sem eigi fæst úr ríkissjóði 

eða sýslusjóði, skal jafnað þannig niður: 

a. Á hver 15 ejaldskyld jarðarhundsuð eftir nýju mati á jörðum meðfram 

veginum og þar fyrir framan, komi að hámarki eitt dagsverk og hlut- 

fallslega við það, hvert sem verð jarðarinnar er. 

  

Gjald þetta greiði jarðeigendur. 

  

bh. Eitt dagsverk á hvern verkfæran mann á samþyktarsvæðinu. 

e. Min löeskipuðu skyldu samþyktarsvæðinu. Þan daesverk geta = i vw . > >     

  

frambúar Svartárdals sjeu í hreppaveginn. 

t. gr. 

Framkvæmd vegagerðarinnar, niðurjöfnun kostnaðar við hana, gjald- 

heimta og umsjón með veginnm skal falin þriggja manna stjórn, er kosin sje 

til þriggja ára í senn af þátttakendum. Gengur einn úr árlega, tveir þeir fyrstu 

eftir hlutkesti. 

  

A . 47 
Skyldur er hver gjaldandi til vegarins að láta stjórnina vita fyrir lok 

  

marsmánaðar ár hvert, hvort borga tillag sitt, svo 
XX stjórnin geti í tíma ráðið men 

  

6. gr. 

Ef menn vinna ekki, en borga tillag sitt að nokkru eða öllu leyti, skal 

hvert dagsverk metið eins og það var borgað í landssjóðsvinnu árið áður. 

Tn 

Stjórnin kallar saman : 

  

und ekki síðar en 14. febrúar ár hvert; eru 

þar rædd nauðsynleg gmn varða. Fer þar fram kosning stjórnar- oa    
innar og endursko! 

  

sem stjórnin leggur endurskoðaða 
fyrir fundinn. Aðalfundur er lögmætur, sje hann boðaður með hálfsmánaðar 
fyrirvara. 

Afl atkvæða ræður úrslitum. 

Reikningsár er almanaksárið.



4. 

4 

1923 

4 
janaúr 

janúar 

8. gr. 

Stjórnin vinnur störf sín endurgjaldslaust, þó má hún reikna sjer sann- 

gjarna þóknun fyrir ómak út af fjelagssvæðinu. Leggur aðalfundur úrskurð 

  

á þá reikninga stjórnarinnar. 

9. gr. 

Skyldir skulu jarðeigendur að leyfa, að vegurinn sje lagður þar sem 

vegamálastjóri og vegarstjórn ákveða. 

alt að 200 kr.     Brot gegn samþykt þes 

  

hlut eiga að máli. 

4 > VR EEN A vainnu- og samgongun     

71 
Kl i. 

  

Oddur Hermannsson. 

  

1. gr. 

Markmið rafveitunnar. 
af z - sas £ 1rt í hafveita Akureyrar rirtæki, sem bæjars 

      



rafveitunefndin skal skipuð 1 til fjórum öðrum mönn- 

    

   

    um, er bæjarstjórnin kýs sam 

  

efna Akureyrar, og er hún, ásamt 

er framkvæmdarstjóri rafveitunnar. 

3. ør, 

  

snð rafvettustjórnar. 

, € 1 
d TATOTKU, 

    

er eftir, um 

en bæjarstjórn setur nánari reglur 

  

ugjörðar. Hún semur - atriði þessarar 
     undirbýr og annast kvæmdir allra tillögur til 

rafveitumála bæjarins. 

    Bæjarstjórn skipar alla f starfsmenn ra tunnar, oo vikur beim 

frá, hvorttvex har, en tafveitustjórn setur þeim 

erindisbryjef. 

  

Rafveitustjóri veitunnar, eftirht og viðhald 

framkvæmdir, er 

stöðugum 

  

á stöðvum. taueum og 
  snerta veituna. þar á me a uppi 

   rekstri og bæta úr truflunum. raflagningum í 

bænum. 

Rafveitustjóri ræður verkamenn og starfsmenn veitunnar. svo sem börf 

N 

er á, auk hinna föstu starfsmanna. 

  

Rafveita Akureyrar selur raforku til þei sem umgetur í 1. 

er., eftir því sem afl endist, alstaðar agnir hennar ná til, og við    

    

Raforkan s 

  

verði, sem ákveðið er á hverjum tín 

eð 220 volta spennu 

  

seld sem einfasa 

  

rafveitustjóri 

  

ur á sekúndu. 

tje raforku með annari spennu 

1923 

5 
n hæjarmál. 4. Janúar



1923 

5 
4. janúar 

Takmörkun eða truflun á rekstn. 

Rafveitustjóri setur lokað fyrir strauminn á helgidögum, á þeim tíma > . Ð 5 , 

sem heimilisnotkun er alment minst, og að nóttu til í júní og júlí í því skyni 

að eftirlíta veituna. svo og endranær, ef hår 

  

ist. Meðan verið er að leggja 

heimtaugar má taka spennuna af þeim götutangum, sem nauðsyn krefur. Alla 

stöðvun á rekstri skal auelýsa fyrirfram. ef auðið er. Komi það fyrir, að 

  

minka þurfi notkun á raforku, um lei eða skemri tíma, ákveður bæjar- 

stjórn, eftir tillögum rafveitustjórnar, hver notkunin skuli fyrst takmörkuð. 

Stöðvun eða takmörkun á rekstri rafveitunnar hefir ekki neinar skaða- 

bótaskyldur á hendur veitunni Í för mi 

  

sjer, en koma skal reglulegum rekstri 

á aftur eins fljótt og auðið er. 

Þeir, sem kaupa raforku við 

  

fösti á fá endurereiddan tiltölulegan 

       hluta af gjaldi sínu, fyrir bann tíma, sem þeir un raforkunnar, vegna truf 

unar á veitunni, þó ekki fyrir skemri tíma en tvo sólarhringa 

Umsóknir og "ppsögn. 

Umsókn um raforku svo og raflagningu í hús, eða aukning eða breyting 

á húsveitu sem fyrir er, skal stíluð til rafveitustjórnar. Eyðublöð undir slíkar 

umsóknir lætur rafveitustjóri í tje. Skal í umsókninni skýrt frá, hve mikið 

  

1     

  

Raflagning. 

Rafveitan leggur húsálmur frá götulögnum inn fyrir húsvegg að stofn- 

msækjandi (sbr. 7. gr.) T 

  

vari, enda eru hennar. 

skal láta lí 

    

     rafvirkja 1 a húsveituna, eða rafveitustjóra, taki raf. 

veitan slíkt verk að sjer, en tendur hann straum af kostnaðinum. 

    yns mæl í skulu notuð fy    

  

Rafveitustjóri ákveður húsveitu 

hverri, hann ákveður oe stað fyrir þan og annast uppsetning þeirra, sölu 
. i ] ! DB Ii a 

eða leigu. 
  Sjerhver húsveita, að meðtöldum tækjum til notkunar á raforku, skal 

í tunnar. fullnægja kröfum þeim, sem settar eru í reg 

  

m rafvei 

9. gr. 

Löggilding rafvirkja. Rafveitureglur. 

  

Rafveitustjórn dir þá menn til lagninga á húsvei    



11 1923 

að þeir sjeu hæfir til þess með því að fullnægja lögeildingarskilveðunum. 5 

rafveitustjórn ákveða löggild- £ janúar 

ingarskilyrði og setja reglur um frágang og tilhögun á verkum þeim, er falla 

  

Þessir menn kallast löggiltir rafvirkjar, 

  

undir verksvið þeirra. Engir aðrir en þeir, sem löggiltir eru, mega taka að 

sjer lagningu á húsveitum, eða framkvæma á sína ábyrgð nokkurt verk, er 

snerti taugakerfi! rafveitunnar. 

Rafveitustjórn getur, þegar henni þykir ástæða til, ákveðið verðlag Í 

efni og vinnu rafvirkja. 

10. gr. 

Eftirlit með ht úsveitum. 

um húsveitum, söennum og tækjum,     
4 m 1 VT sem notuð eru     

    

   

mum rafveitunnar heim- 

  

ill aðgangur til eftirlits á örnum tíma eða þegar nauðsyn krefur. 

Gallar á húsveitum skulu bættir á kostnað eiganda. Sjeu gallar ekki 

  

PAX 
1120 

  

bættir, eða meðan galli er á veitu og hatt af honum fyrir rekstur- 

  

inn, getur rafveitustjóri rofið san við veituna þar til úr er bætt. Verði upp 

víst að rafmagn sje notað á annan hátt en um var samið, eða raskað hefir verið 

  

mælitækjum, skal r stjórn met: 
       

    

gn sem notað hefir verið óleyfi- 

lega, og skal notandi g}:     kránni, NI allan 

til að leiðrjett er, 

rjúfa samband við á veituna, 

fyrir þ 

  

þann tíma, sem liðinn er frá sá 

    nema þyngri refa sing    

   og gera videis til ta fram ábyrgð á hendur þeim, sem brot- 

legur hefir gerst. 

11. gr. 

Vangreiðsla. 

Sje gjald fyrir raforku eigi greitt á rjettum gjalddaga, er heimilt að taka 

straum af veitunni, en þó ekki fyrr co 3 dögum eftir að sif g tilkynning þess 

efnis til gjaldanda, er afhent honum eða afhent í húsnæði því. á er veita hans er í. 

Gjöld fyrir raforku má taka lögtaki. v 

12. gr. 

Hegningaråkvædt. 

Brot gegn reglugjörð þessari eða gegn reglugjordum og reglum, sem sett- 

ar verða samkvæmt henni, varða sektum alt að 1000 krónum, nema þyngri refs- 

ino lLggi við samkvæmt lögum. Ef brot veldur skemdum á eignum rafveitunnar, 

  

skal hinn brotlegi þess utan bæta skaðann. Sektir renna í bæjarsjóð Akureyrar.



  

Með mál útaf brotum á reglugjörð þessari eða á reglum oe regluejörðum, J i z 3 z J 

sem settar eru samkvæmt henni, skal farið sem almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett samkvæ 

  

t lögum nr. öl, 3. nóvember 

1915, um rafmagnsveitur, og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 

má. 

Atvinnu og samgöngumálaráðuneylið, 4. janúar 1923. 

Kl. Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

GJALDSKRÁ 

fyrir 

rafveitu Akureyrar. 

I. or. 

hafveita Akureyrar selur taforku á þann hátt og við því verði sem 

hjer segir: 

a. Þar sem orkan er notuð aðallega til ljósa, verður hún seld um kílówatt- 

wattstund). 

  

    eljo lægra verði, enda gjöri tafveitustjórn 

og ber þá að taka ti 

  

tt til, á hvaða tíma 

  

dags orkan er notuð. 

b. Þar sem orkan er notuð til ljósa og auk þess hlutfallslega að verulegum mun 

suðu, hitunar og þ.l., má selja hana um hemil fyrir 400 krónur hvert til 

kilówatt um árið. 

þ. 1. er mæld sjerstaklega (engin ljós á hitunar og 

má selja hana: 

  

1. um hemil fyrir 300 krónur hvert kílówattár, eða 

12 aura hverja kwst. 

  

2. um mæl 

d. Til iðnað 

1. um hemil fyrir 

   
"verður orkan seld: 

  

  
350 krónnr hvert kílówattár, eða 

  

í fyrir 25 aura hverja kwst. 2. umn 
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e. Þegar sjerstaklesa stendur á, tjórn selja raforku eftir sjerstök- 6 

  

lgri tíma en þriggja mánaða í senn, Í. janúar    um samningi í hvert ski 

  

nema til komi samþykki bæjars 

bæjarstjórnin. 

  

la
) 

  

Verð fyrir raforku 

Ð mn 
U ni ki 

Bæjarstjórninni er heimilt, án frekari staðfestingar atvinnu- og sam- 

göngumálaráðuneytisins, að hækka eða lækka gjöld fyrir raforku um alt að 

20% frá því, sem ákveðið er í gjaldskrá þessari. BJ 

Fast årgjald í senn, fyrir hvern    ársfjórðung, og eru og 1. október. Gjald    eftir tölu kílówattstund ftirá, undireins og kratist er. 

4. gr. 

Gjöld fyrir raforku má taka lögtaki 

taðar hefir samið og       

    

Gjaldskrá þes em | stal 

samþykt samkvæmt lögum nr. 51, 3. nóvember 1915, staðfestist hjermeð og birt- 

ist til eftirbreytni öllum | em hlut eiga að n     

gumálaráðuneytið, 4, januar 19 Atvinnu. og samg 

  

Oddur Hermannsson.



1923 

5. janúar 

14 

SAMÞYKT 

um 

lokunartíma sölubúða í Reykjavík. 

1. gr. 

Sölubúðum í Reykjavík skal lokað eftir því sem ákveðið er í 2., 3. og 4. 

grein samþyktar þessarar. 

2, gr. 

Alla virka daga árs skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 7 síðdegis og Ð 

þær eigi opnaðar aftur fyr en kl. S árdegis næsta virkan dag. Þó skulu vera þær 

undantekningar frá þessu, er nú skal greina. 

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

4 síðdegis, og laugardaginn fyrir páska og fyrir hvítasunnu eigi síðar en kl. 6 

síðdegis. 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að halda opnum 

sölubúðum til miðnættis. 

Á tímabilinu frá 20. júlí til31. ágúst skal á laugardögum loka sölubúðum 

eigi síðar en kl. 4 síðdegis. 

Ef skortur er á eldsneyti eða ljósmeti í bænum, eða útlit fyrir að skortur 

geti orðið á því, þá er bæjarstjórninni heimilt að ákveða, að sölubúðum skuli um 

lengri eða skemri tíma lokað fyr en kl. 7 síðdegis og opnaðar síðar en kl. 8 ár- 

degis á virkum dögum. 

3. gr. 

Álmenna helgiðaga, sumardaginn fyrsta og 2. ágúst mega engar sölubúðir 

vera opnar. Ef 2. ágúst ber upp á sunnudag, skulu allar sölubúðir lokaðar 3, 

ásúst. 

4. gr. 

Frá ákvæðunum um lokunartíma sölubúða í samþykt þessari, skal sú eina 

undanþága vera, að búðum, þar sem eingöngu er selt eða haft á boðstólum inn- 

lent brauð, innlend mjólk eða matur, sem búinn er til þar á staðnum, má halda 

opnum á almennum helgidögum, sumardaginn fyrsta og 2. ágúst, til sölu á nefnd- 

um vörum eingöngu, og jafnan til kl. 9%% síðdegis. Sje í búðum þessum nokkurn- 

tíma dags hafðar aðrar vörur en innlent brauð, innlend mjólk eða þar til búinn 

matur, geta þær búðir ekki orðið þessarar undanþágu aðnjótandi. 

Ákvæði samþyktar þessarar ná ekki til lyfjabúða.
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7 
seng 

torgum 9* Janúar 

5. gr. 

Eftir lokunartíma sölubúða er óheimilt að selja á strætum og 

eða annarsstaðar utan sölubúða, nema úr sjálfsölum, nokkurn þann varning, 

sem ekki má selja nema samkvæmt verslunarleyfi. 

6. gr. 

Menn. sem komnir ern inn í sölubúð fyrir lokunartíma. er heimilt að af- 

greiða eftir að lokað er. 

{. er. 

Lögreglustjóra er heimilt, þegar sjerstaklega stendur á, að veita undan- 

þágu frá samþykt þessari fyrir einstaka daga og til þess að sala fari fram í 

góðgerðarskyni., eða til ágóða fyrir stofnanir eða fyrirtæki, sem að dómi lög- 

reglustjóra horfa til almenningsheilla, 

8. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum 20—-500 krónum, og renna sekt- 

irnar í bæjarsjóð. Mál útaf brotum gegn samþykt þessari skal reka sem almenn 

lögreglumál. 

afnframt fellur úr gildi 

  

Samþykt þessi öðlast gildi 8. 

   samþykt um sama efni, staðfest 22. 

  

tjórn Reykjavíkurkaupstaðar sam- Samþykt þessi, sem gerð 

igúst 1918. staðfestist hjermeð      kvæmt lögum nr. 79, 14. nóven 

til að öðlast gildi 8. janúar 1993, 

  

Atvinnu- og samgöngumála 5. Janúar 1923. 

Oddur Hermannsson,
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8 
17. febr 

    

um 

    

Rafveitan å Eyrarb: innan bess svædis, sem 

    

taugar rafveitunnar nå yfir, að svo miklu lexti sem afl stöðvarinnar nægir, sam- 

  

kvæmt reglugjörð þessari, 

Rafm 

stöðvarstjóra 

    an
 

rafveitunefnd með ráði    sem stöðin getur framleitt 

    umfram það, sem til ljósa þarf, ef það á truflar rekstur stöðvarinnar 

til ljósa. 

3. o7 

Reksturstimi ljósaframleiðslu er alt árið, og má ekki taka 

  

strauminn af, nema nanð: 

  

til oc svo stuttan tíma sem unt er. 

    
A 

Adalålmur og hås: 1 | rafveitan á sinn kostn- 

að ; þó ekki lengri húsálmur en 40 metra, bað sem umfram er kostar húseigandi. 

Aðalkerfi rafveitunnar má ekki sta með leyfi hreppsnefndar. 

  

v A m Áclrar „ X PA 11 44 Hver, sem óskar að fá hús sitt 

  

breytt eldri taflaeningn, skal 

  

senda stöðvarstjóra skriflega beiðni með upplýsingum um, hve mikið 

  

       

       

      

    
    

rafmagn hann óskar að få t öðru gum nauðsynlegum fyrir raf- 

lagninguna. 

Stöðvarstjóri il } semdum sínum til rafveitu- 

nefndar, og nefndi } t eða vtimgin skuli 

leyfð. Umsækj kurð g skal sú tilkvnn- 

ing vera komin til h: stöðvarstjóri fjekk 

nmsóknina. 

8 6 

Húsveitur ör na i | rafvirkja 

Enginn ja Í i 

og stöðvarst i ko sli      
er rafveitunni tilheyrir



mn
 

= 

7. gr. 

Nú hefir hús verið raflagt, áhöld s:     
og má þá ekki taka húsveituna til afnota fvrr en stöðvar: 

egjandi. prófað hana og vottað að hún sje fulln 

Álítist raflagningin ófullnægjandi, skal hlutaðeigandi rafvirki laga hana 

  

þannig að hún sje fullnægjandi. 

  

Allir rafmagnsnotendur stranmmæla, er rafveitan leggur til, 

  

gegn hæfilegu ársgjaldi, þó setur vafveitunefnd selt ljós án straummala, og 
greiðist gjald fyrir það eftir gjaldskrá rafveitunnar. 

C ” 9. gr. 

Enginn má án leyfis rafveitunefndar taka ra fmagn úr taugakerfi raf- 
veitunnar, nje aðhafast neitt það, er valdið seti skeradum á raftaugum eða öðr- 
um raftækjum, sem notuð ern í sambandi við taugarnar, hvort heldur er í húsi 

  

hans eða utan þe: tckkur gegn ákvæði þessu, skal hann greiða fullar 
skaðabætur og sæta sektum, sje verkið ekki þannie vaxið. að ) þyngri refsing legi 

við samkvæmt hegningarlögunum. 

10. gr. 

Hver rafmagnsnotandi er skyldur til að sjá um, svo sem honum er unt, að 
yr innleiðsla hans sje jafnan í góðu lagi. Komi ólag á raftangar eða tæki í húsi 

þannig, að skemdum geti valdið á taugnm eða áhöldum t. d. að örvggi hrökkvi 
í sundur eða að bilun sjáist einangrun á lam, svo að leiðslur haldi ekki 

  

rafmagnsstraumnum og orsaki jarðsamband, þá skal húsráðandi tafarlaust tjá 
það stöðvarstjóra. Varast skal að taka í sundur Ljóstækin, straumsnerlana, 
tengihylkin, o. s. frv. > . 

11. gr. 

Rafveitunefndinni er heimilt að banna að nota í san 

  

vandi við rafveituna 

gamla lampa og önnur áhöld, sem eftir áliti hennar og stöðv 

  

arstjóra eru ótrygg 
eða til tálmunar á góðum rekstri. 

  

Stöðvarstjóri og ætíð hafa frjálsan aðgang þar sem 
eru taugar eða áhöld, sem standa í sambandi við aðaltaugar stöðvarinnar. til 

þess að ganga úr skugga um að alt sje í góðu |     

19 mv 
109, SP, 

Vanræki rafmagnsnotandi skyldur bær, sem å honum hvila mkvæmt 

  

   
Le 
i 

  

reglugjörð þessari, eða virðir að vettugi fyrirskipanir ra ar, skal 

 



1923 

17. febr. 

  

ann til bráðaburgða og að fullu 

  

stöðvarstjó 

með samþykki rafveitunefndar. Notandi ber fulla ábyrgð á öllum afleiðingum, 

sem af vanrækslunni kunna að stafa. 

14. gr. 

á er hreppsnefnd, eftir tillåégum rafveitn- 4 

     

   

        

rav torgtallaa: Þegar sjerstakiega 

   arar reglugjörðar. Rísi nefndar, heimilt 

en úrskurði henn- 

Hún kýs 3 menn 

úr nefndinni ár- 

kýs sjer formann og 

nar og hefir 

stöðvarstjóra 

  

skrá fyrir not- 

  

Hreppsnefndin semur     

     

    

krónum, nema 

lög- 

  

um notkun og 

Evrarb:    
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Reglugjörð þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum nr. 51, 3. nóvember 8 

1915, og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 17. febr. 

21 

  

Er ft NnuU- og samgongum 

Kl. 

    

Vigfús Einarsson. 

9 
17. febr. 

  

hafa á 

ereiðsla 

  

    
    

> lt vera á ári hverju kr, 10,00. 

Áuk þess skal eigandi hvers húss sem er í sambandi við taugakerfi haf 

veitunnar, greiða í hverju gjald, ei il pro mille af vuðingarverði 

  

hússins, miðað við verð þess, eftir gildandi fasteignamat 

    sen niðuð eru við læði, greiðist b sinn- 
1 í i 1 1 ; - - NNA . 

Í. des., öl. des. Í. mars og ÍD. mal. hluti þeirra 
& 6 i 

  

um á ári, Í. okt., 1. 

  

í hvert smn. Leigan af straummæl og gjaldið, sen m 

  

húsanna, greiðist í einu lagi með í, október, og gjaldið 

fyrir það, sem eytt er fram yfir | 

    
ldum af lampastæðun, 

greiðist í einu lagi með rafmagnsgy 31. desember. Sjeu gjöldin eigi 

  

  
ereidd 15 dögum eftir gjaldd: má slíta sambandi við hlutaðeigandi not- 
ao Z > 

    

anda eftir skriflegri tilkynningu til hans eða húseiganda. Húseigandi ber ábyrgð 

á, að gjöldin sjeu greidd í tæka tíð. 

Öll gjöld til rafveitunnar má taka lögtaki. 

3. gr. 

1. jan. 1923, og með henni fellur 

  

Gjaldskrá þessi öðlast 
P 4 fö. 

alveitu Ey    gjaldskráin, sem sett var fyrir íkkahrepps 11. febrúar 1921.



Gjaldskrá þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum nr. ól, 3. nóv. 1915, og 

17. febr. hip til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngum 

  

aráðuneytið, 17. febrúar 1923. 

KI. Jónsson. 

Vigfús Einarsson. 

10 Staðfesting konungs á skipulaes 

24. febr. arhrepps“, útgefin á venjulegan 

ráðherra 24. febr. 1923. 

sskrá fyrir „Hjúkrunarsjóð Ólafsfjarð- 

ad mandatum af dóms- og kirkjumála- 

  

  

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Hjúkrunarsjóð Ólafsfjarðarhrepps. 

1. gr. 

Sjóðurinn er með 2000 kr. stofnaður gjöf kvenfjelagsins „Æskan“ í 

Olafsfirði. 

2. gr. 

Tileangur sjóðsstofnunarinnar 
T DD Í vr að stofna hjúkrunarfjelag í Olafs- 

fjarðarhreppi, er annist um að útvega lærða hjúkrunarkonu eða kosta ein- 

lingum geti liðið sem best. 

hverja vel hæfa konu til hjúkrunarná 

  

s, og yfirleitt styðji að því, að sjúk- Ss! vo} J 

3. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, heldur skal hann aukinn á þann 

hátt, sem hjer greinir: 

1) með 2 kr. árlegu tillagi frá hverjum meðlimi kvenfjelagsins, 

með gjöfum, er sjerstaklega kynnu að verða gefnar í þessu skyni, og 

3) með Öllum árl egum spatisjóðsvöxtum sjóðsins. 

    
   

4. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn full 6000 kr., tekur hann til starfa, og má 

rá verja til þess alt að % árs sjóðsins, auk gjafa og árstillags hvers 

meðlim elagsins, En 4 vaxta í    
  

1st árlega í sjóðinn.
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5. gr. 10 

Í stjórn sjóðsins skulu vera: sóknarpresturinn og hreppstjórinn í Ólafs- 24. febr. 

firði og 3 konur eða karlar, sem kvenfjelagið kýs. En leggist kvenfjelagið nið- 

ur, skal hreppsnefndin í Ólafsfirði kjósa þessa 3 meðstjórnendur. 

6. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn 40,000 krónur, er kvenfjelagið laust við þá 

skyldu, að leggja til ársgjöld sín, nema eftir eigin ákvörðun. 

7. gr. 

Á skipulagsskrá þessari skal beiðast konunglegrar staðfestingar 

Ólafsfirði, 18. janúar 1923. 

Jóhanna Magnasdóttir. Kristín Þorsteinsdóttir. María Torfadóttir. 

REGLUGJÖRÐ 11 
2. mars 

um 

breyting á reglugjörð um hafnargjöld í Reykjavík frá 30. maí 1921. 

Aftan við 16. gr. reglugerðarinnar bætist: 

„Hálft vörugjald skal og greiða fyrir þær vörur, sem fluttar eru úr 

skipi í strandferðaskip og ætlaðar eru til annarar hafnar innanlands, og fyrir 

þær vörur, sem koma með strandferðaskipum frá öðrum höfnum innanlands 

og eru fluttar í önnur skip.“ 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið og samþykt, 

staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 15. mars 1928. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 2. mars 1923 

Kl. Jónsson. 

Vigfús Einarsson.
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12 AUGLYSING 
5. april 

um 

breyting á prófreglugjörð fyrir gagnfræðadeild Hins almenna 

mentaskóla í Reykjavík frá 18. apríl 1907. 

Í stað 4—8. greinar komi: 

    

    
(72. afarlia 

  

Af im Í 1 “ he brofsem kunna na 

      
    

   
    

Z , , 

1724 

Aðaleinkunnir skulu gefnar við ársp JG bær fullnaðar 

einkunnum, sem hjer segir: 

Ágætiseinkunu samsvarar fullnaða 

Fyrsta aðaleinkunn 

Önnur aðaleinkunn 

Þriðja aðaleinkunn 

ð. gr 

Aðeins eina einkunn gefa fyrir alla hina nun frammistöðu 

  

í heild sinni í hverri námsgrein, og það eins lagt sje fyrir nemandann 

fleiri en eitt verkefni til úrlausnar, eða þótt námsgrein skittist í fleiri deildir. 

Fyrir skriflegar úrlausnir skal þó gefa sjerstakar einkunnir, nema í ensku 

  

og stærðfræði; skal aðeins gefa eina einkunn fyrir munnlega og skriflega 

frammistöðu í hvorri þessara greina. 

6. gr. 

Einkunnir eru þrenns konar: Vetrar-, árs- og prófseinkunnar. 

Vetrar- og árseinkunnir gefa kennararnir. Þær skulu gefnar í öllum > ? 

greinum nema kristnum fræðum, söng, leikfimi og hannyrðum.



Vetrareinkunnir skal gefa tvisvar á vetri, í desember og mars, og lýsa 

þær til bráðabirgða áliti hvers kennara á kunnáttu nemenda í þeirri grein, er 

hann kennir. Við lok kenslutímans skal svo hver kennaranna gefa nemendun- 

um einkunnir með hliðsjón af vetrareinkunnum þeim, er hann hefir áður 

gefið. Heita þær einkunnir árseinkianir og eru fnllnaðardómur kennarans um 

kunnáttu nemendanna eftir kenslutímann. 
  

Fyrir frágang á skrif 

  

legum úrlansnum gefa kennararnir tvær vetrar- 

  

in verður árseinkunn nemand- 

    

   

  

bunn Kunn 

  

einkunnir og års 

   legum úrlansnum, reiknar skólameistari út með því að ans Í frágangi á sl 
7 eggja saman mnir kennaranna og einkunnatölunni. 

nn fram skal hækka brotið 

  

nær þeim þriðjungi en næsta    
         

  

Í ís m stíl 6 skal hafa 

sjó e Fyri próf þetta 

Þat einkunnir og ákv tir ] im årlansnum um 

innir Í g n. 

í 1! 17 (li i nm 

stúf o skal efa ha i öll em nal 

          

ein dæma tveir pråf- 

enslumålarådherra 

    

   

  

     

  

var fin kal fuilnað nk emanda, skal telja allar unnir 

ðaltal af 

lur hafa 

hans me$ stigagildi bei ns og 6 í á, Er. Þíðart 

  

árseln 

efi er hinn 

  

skipaði Þ i nm 

veturinn. Hvert meðalalið reiknas eð 2 desimölum. Af þessum þremur 

tölum og er bað fulln- 

1svarandi 

meðaltöluum      

  

inkunn, samkv. 4 

    

      
      

Í Jögeilta einkunnabók og á prófskísteini skal rita allar árseinkunnir 

og prófseinkunnir, hin brjú meðaltöl bessara einkunna, fullnaðareinkunn og 

aðaleinkunn. 

Fullnaðareinkunn u m ) af meðaltölum ein- 
kunna þeirra, er p ndur sefa fyrir frammistöðu hans 

  

1923 

12 
5. apríl



r 

1923 

12 
. april 

8. gr. 

Til þess að standast gagnfræðapróf má fullnaðareinkunn ekki vera lægri 

9. gr. 

Reglur þær, sem settar eru með reglugjörðarbrey.ingn þessari, koma til 

framkvæmda á skólaárinu 1922—23. 

9. gr. áður nefndrar prófreglugjörðar verði 10. gr. og 10. gr. verði 11. 

gr., en þar á eftir komi ný grein, er svo hljóðar: 

12. gr. 

Reglur þær, sem settar eru í „Auglýsing um bráðabirgðareglugjörð fyrir 

hinn almenna Mentaskóla í Reykjavík“, frá 9. sept. 1904 í TII. kafla (8., 10. 

og 18. gr.), og í „Prófreglugjörð fyrir gagnfræðadeild hins almenna Menta- 

skóla í Reykjavík“, frá 18. apríl 1907, 10. gr., og í breytingu á þeirri reglu- 

gjörð frá 14. febrúar 1908, en koma í bága við reglur þær, sem settar ern 

með þessari reglugjörðarbreytingu, skulu úr gildi falla. 

Í dóms- og kurkjumálaráðuneytinn, 5. apríl 1928. 

Sig. Eggerz. 

Sigf. M. Johnsen.
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REGLUGJÖRÐ 13 
7. april 

um 

viðauka við fjallskilareglugjörð fyrir Skagafjarðarsýslu 

frá 1. maí 1918. 

Aftan við 12. gr. bætist: 

Þar sem stendur „á sumrum“ í grein þessari, merkir það alt að viku i 

fyrir göngur. 

2. gr. 

Aftan vid 68. ør. bætist: 

En þann mann, sem aflífar eða sker fjeð, má ekki nota til þess að 

skoða mörkin. 

3. gr. 

Aftan vid 69, gr. bætist: 

Þegar reka skal sölufjeð úr sýslunni, skal skýrsla gerð um tölu og mörk 

fje. Skal skýrsla þessi gerð í tvennu lagi. Annað eintakið sje afhent iv
 

å bv 

hlutaðeigandi hreppstjóra þegar rekstur fer, en hitt hafi formaður sölnrekstrar 

undir höndum og fár hann á það áritun eftirlitsmanns á sölustaðnum um að 

skráin sje rjett, og athendi síðan til hreppstjóra, þegar heim er komið. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefndin í Skagafjarðarsýs    
samþykt, samkvæmt 71. gr. sveitars     28. nóv, 1919. staðfestist hj 

Atvinnu. og samgöngunálaráðumeytið, 7. apríl 1923. 

Kl. Jónsson. 

Vigfús Einarsson,



1923 

14 
7. april 

26 

REGLUGJÖRÐ 

um 

breyting á reglugjörð um grenjaleitir og refaeyðing í Skagafjarðarsýslu. 

1. gr. 

6. gr. reglugjörðarinnar verði svohljóðandi: 

Frjálst er hreppsnefndum, hvort þær láta eitra fyrir refi eða með hverri 

eiturtegund þær láta eitra, ef þær gjöra þetta. 

11. gr. verði svohljóðandi: 

Borgun til skotmanns, vökumanns og annar kostnaður, sem greiðast á 

úr sveitarsjóði, samkvæmt reglugjörðinni, fer eftir því, sem um semst mill 

hreppsnefndar og hlutaðeigandi manna. 

Regluejörð bessi, sem sýslunefndin í Skagafjarðarsýslu hefir samið og 
glugJ . bl . S 

samþykt, samkvæmt 71. gr. sveitarstjórnarlaganna 10. növ. 1905, og lögum nr. 

48. 98. nóv. 1919, staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. maí 1923. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 7. apríl 1923. 

KI. Jónsson. 

  

Vigfús Einarsson,
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REGLUGIORB. 15 
20. april 

um 

notkun og meðferð rafmagns í Stykkishólmi. 

1. gr. 

Rafveitan í Stykkishólmi selur öllum rafmagn innan þess svæðis, sen 

taugar rafveitunnar ná yfir, að svo miklu leyti sem afl stöðvarinnar nægir, 

samkv. reglugjörð þessari, 

2. gr. 

Rafmagnið er eingöngu ætlað til lýsingar, þó má rafveitustjórnin selja 

til annara afnota afl það, sem stöðin getur framleitt umfram það, sem til 

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

ð. gr. 

Reksturstími stöðvarinnar til ljósframleiðslu er frá 1. ágúst til 15. maí, 

frá þeim tíma dags, sem ljósa er þörf, og þar til á morgnana að vinnubjart 

er orðið. 

4. pr. 

Þann tima, sem ljósa er þörf, má ekki taka straummn af nema nauð. 

syn beri til og svo stuttan tíma sem unt er. 

æ 

5. gr. 

Aðalálmur og húsálmur, ásamt örvægjum, leggur rafveitan á sinn kostn- 

að, þó ekki húsálmur lengri en 40 metra, en það sem umfram er, kostar hús- 

eigandi. 

Aðalkerfi rafveitunnar má ekki stækka, nema með leyfi rafveitunefndar. 

6. gr. 

Hver, sem óskar að fá hús sitt raflagt, eða breytt eldri raflagningu. 

skal senda rafveitustjórninni skriflega beiðni um það, með upplýsingum um, 

hve mikið rafmagn hann óskar að fá, ásamt öðrum upplýsingum nauðsynlegum 

fyrir raflagninguna. Rafveitustjórnin ákveður því næst, hvort raflagningin
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15 eða breytingin skuli leyfð og skal hún hafa tekið ákvörðun um það og tilkynt 

20, april umsækjanda innan þriggja vikna frá því hún fjekk umsóknina. 

7. gr. 

Húsveitur skal gjöra af löggiltum rafvirkja á kostnað húseiganda. Eng- 

inn nema sá eða þeir, sem hreppsnefnd, eftir tillögum rafveitustjórnar, hefir 

löggilt til þess. má framkvæma slík verk eða breyta neinu, er rafveitunni til- 

heyrir innan húss eða utan. 

í hús eða breytt eldri raflagn- 

     

  

, gætir stöðvarinn- 

ar, hefir skoðað og reynt hana hún sje fullnægjandi. Álítist raf- 
= . A Dd 

lagningin ófullnægjandi, virki laga hana þannig, að hún 

sje fullnægjandi. 

9. gr. 

Allir rafmaensnotendur skulu hafa straummæla, er þeir sjálfir leggja g . Do 

til; þó getur rafveitustjórn selt ljós án straummæla og greiðist gjald fyrir það 

eftir styrkleika ljósa. 

10. gr. 

Hneinn má án leyfis rafveitustjórnar taka rafmagn úr taugakerfi raf- 
Z . DD ao 

veitunnar nje aðhafast neitt það, er valdið geti skemdum å raftaugum eda 

öðrum raftækjum, sem notuð eru í sambandi við taugarnar, hvort heldur er í 

húsi hans eða utan þess. Brjóti nokkur gegn ákvæði þessu, skal hann greiða 

fullar skaðabætur og sæta sektum, sje verkið ekki þannig vaxið, að þyngri 

refsing liggi við samkv. hegningarlögunun. 

12. gr 

Hver rafmagnsnotandi er skyldugur til að sjá um, svo sem honum er 

unt, að innleiðsla hans sje jafnan í góðu lagi. Komi ólag á raftaugar eða tæki 

í húsi, þannig, að skemdum geti valdið á taugum eða áhöldum rafveitunnar, t. 

d. öryggi hrökkvi í sundur, eða bilun sjáist á einangrun á leiðslum, þá skal 

  

húsráðandi tafarlaust tjá það rafveitustjórn. Varast skal að taka sundur ljós- 

tækin, straumsnerlana, tengihylkin o. s. frv.
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13. gr. 15 

Rafveitustjórninni er heimilt að banna að nota í sambandi við raf- 20. apríl 

veituna gamla lampa og önnur áhöld, sem eftir áliti hennar eru ótrygg eða til 

tálmunar góðum rekstri. 

14. gr. 

Rafveitustjórn og sá, er gætir rafstöðvarinnar, skulu ætíð hafa frjálsan 

aðgang þar sem eru taugar eða áhöld, sem standa í sambandi við aðaltaugar 

stöðvarinnar, til þess að ganga úr skugga um, hvort alt sje í góðu lagi. 

15. gr. 

Vanræki rafmasnsnotandi skyldur þær, sem á honum hvíla, samkvæmt 

reglugjörð þessari. eða virðir að vettugi fyrirskipanir rafveitustjórnar, er 

Sabireða, og að fullu 

  

stöðvarstjórn heimilt að slíta sambandi við hann til 

  

með samþykki rafveitunefndar. Notandi ber fulla ábyrgð á öllum afleiðing- 

um, sem af vanrækslunni kunna að stafa. 

16. gr. 

Þegar sjerstaklega stendur á, getur rafveitunefnd, eftir tillögum raf- 

veitustjórnar, veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar reglugjörðar. Rísi ágrein- 

ingur milli rafveitustjórnar og notanda, sker rafveitunefnd úr, en úrskurði 

hennar má áfrýja til stjórnarráðsins. 

17. gr. 

Stjórn rafveitunnar hafa á hendi þrír menn, kosnir til eins árs í senn 

af eigendum rafstöðvarinnar. Stjórnin skiftir með sjer verkum, og ræður mann 

til að gæta stöðvarinnar. Hún hefir á hendi allar framkvæmdir fyrir rafveit- 

una og svarar til alls þess, er hún kann að verða sökuð um. Hún skal sjá um, 

að nóg efni sje fyrir hendi til starfrækslu stöðvarinnar, og hefir á hendi allar 

fjárreiður hennar. 

18. gr. 

Rafveitunefnd skipa þrír menn; skal einn vera kosinn af rafveitustjórn, 

annar af hreppsnefnd Stykkishólmshrepps og sje sýslumaðurinn í Stykkis- 

hólmi sjálfkjörinn oddamaður. Kjörtími rafveitunefndar er þrjú ár. Rafveitu-
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nefnd sker úr, ef áreiningur verður milli notanda rafmagnsins og rafveitu- 

20. apríl stjórnar. Hún endurskoðar gjaldskrá fyrir notkun rafmagnsins árlega og legg- 

ur fyrir hreppsnefnd og stjórnarráð til samþyktar. Hún hefir aðgang að öll- 

um reikningum rafveitunnar og ber að gæta þess, að fylgt sje ákvæðum reglu- 

gjörðar þessarar. Nú reynist rekstur stöðvarinnar óviðunandi, og getur hrepps- 

nefnd þá, að fengnum tillögum rafveitunefndar, tekið rekstur stöðvarinnar í 

sínar hendur, á kostnað eigenda. 

19. gr. 

Reglugjörð þessari og einnig gjaldskrá má breyta með samþykki sjórnar- 

ráðsins. 

20. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum, alt að kr. 200,00 — tvö 

hundruð krónum — nema þyngri hegning liggi við, og skal farið með mál út- 

af þessu sem almenn lögreglumál. Sektir renna í sveitarsjóð Stykkishólmshrepps. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum nr. 51, 3. nóvember 

1915, um rafmagnsveitur, og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli.. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 20. apríl 1923. 

Vigfús Einarsson.
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GJALDSKRÅ 16 
20, april 

fyrir 

rafveitu í Stykkishólmi. 

1. gr. 

Verð á rafmagni til ljósa skal fyrst um sinn vera kr. 1,50 fyrir kilo- 

wattstund. 

Verð þetta breytist í hlutfalli við það, sem stöðin ber sig og eftir því, 

sem rafveitunefndin ákveður í hvert skifti. 

2. gr. 

Rafmagnsegjaldið greiðist eftir hvern mánuð, og er fallið í gjalddaga 

síðasta dag hvers mánaðar. Sje gjaldið eigi greitt innan 5 daga eftir gjald- 

daga, má slíta sambandi við hlutaðeigandi notanda eftir skriflegri tilkynn- 

ingu til hans eða húseiganda. Húseigandi ber ábyrgð á, að gjaldið sje greitt 

í tæka tíð. 

Gjaldskrá þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum nr. 51, 3. nóvember 

1915, og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að mál. 

Atvinnu. og samgöngunálaráðuneytið, 20. apríl 1928. 

Kl. Jónsson. 

Vigfús Einarsson,
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REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld hins Almenna Kirkjusjóðs árið 1922. 

Tekjur: 

Sjóður frá f. á. (Sbr. Stjórn.tíð. B. 1922, bls.3) .. .. .. .. kr. 

Innborgað á árimu .. 2... 2... 0. ne veer re re er er es rem 

Vextir á árinu: 

a. Af lånum kirkna ................….. kr. 4285 91 

b. Af inneign fi Landsbanka .. .. .. .. .. .. — 3329 62 

c. Af bankavaxtabrjefum .. .. .. .. .... .. — 2317 50 

Endurborgun låna .. .. 2. 0 00 mn me se eee ke re en ek mmm 

Til jafnaðar vid gjaldlid 2 .. 2 2 sn un eee en er ke re rem 

Til jafnaðar við gjaldhd 4 .. 2. 22 — 

232506 

4970 

9933 

10885 

8500 

5298 

04 

78 

00 

00 

45 

Kr. 

Gjöld: 

Tekið út af inneign .. 2. 0... 2... kr. 

Lánað á árinu 2... 2. 0... en en ene re er re rr mm 

Kostnaður .... ss 2 ae ae eee re en en eee eu ur es mm 

Vaxtaafgangur .. 2. 22 se 0 eee re eee ke re kr en re mm 

Til jafnadar vid tekjulid 4 .. .. 2. 2 — 

Sjóður við árslok 1922: 

a. Í lánum ...... 2... 2... 2. 2. 2. 2. kr. 106587 99 
b. I Landsbanka .. .................. — 81147 46 

e. I bankavaxtabrjefum .. .. .. .. .. .. .. — 51500 00 

d. Hjå reikningshaldara .. .. .. .. .. .... — 519 89 

272093 : 

7534 

8500 

120 

5298 

10885 

239755 

Kr. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 15. janúar 1923. 

Jón Helgason. 
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eign kirkna í hinum Almenna Kirkjusjóði árið 

33 

SKÝRSLA 

um 

1922. 

    
  

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

  

    

| årslok | á | á | á ' árslok 
KIRKJUR: || 1921 ! árinu | árinu | árinu | 1922. 

II 

i Kr. au.| Kr a. Kr. au.| Kr. au 

| 
N .-Milaprofastsdæmi. | 

1. Skeggjastaðak irkja 2743 69 109 ' 853 43 
2. Hofteigskirkja | 2945 92 … 17 63 75 
3. Kirkjubæjarkirkja || 13829 971 …. 382 11) 553 01 05 

4, Hjaltastadakirkja .. | 2276 180 70000)... | 91 438 15 
5. Eidakirkja | 896 97 35 132 84 
6. Åsakirkja 3261 10 130 3391 54 

7. Valþjófsstaðarkirkja 1996 16 … 71 04) 2003 20 
S. Hofskirkja í Vf. | 1125 73| .. | 45 02! 1170 75 

I 

| 
S.-Múlaprófastsdæmi. 

9. Vallaneskirkja 
10. Þingmúlakirkja 

11, Klippstaðarkirkja .. 
12, Vestdalseyrarkirkja . 
13. Neskirkja í Norðfirði 
14. Kolfreyjustaðarkirkja . 
15. Stöðvarlirkja 
16. Eydalakirkja … 
17. Hofskirkja í Áf LAT es 

A.-Skaftafellspr ófastsdænu. 

    

      

18. Sandfellskirkja 
19. Stafafellskirkj: 

20. Einholtskirki 

21. Kálfafellssta 

22. Hofskirkja í 0; 
kirkja 

Tum .. 
  

V.-Skaftafel lsprófastsdæma. 

23. Prests sbakkakirkja .. 

24, Reyniskirkja 
25. Grafarkirkja 

Rangárvallaprófastsdæmi 
26. Oddakirkja 

    

Flyt 

  9856 72 
114 73/ 
284 861 .. | 

| 97 
I 

  
   
      

    

  | 
li 27 
|| ÖL { 

206 Of 19 20! ZU Så SGU 

2237 

  

  

    

200 00 

480 00! 430 51/2023 73 
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47. 

48. 
49. 

Borgarfjarðarpr 

KIRKJUR: 

Flutt 

Stórólfshvolskirkja 
Kálfholtskirkja 
Krosskirkja 

  

Eyvindarhólak kja 
ja 

Skarðskirkja 

Árnesprófastsdæmi. 
Mosfellski 
Þingvallak 

Stranda 

  

    

   
   

eyrarkirkja 
Ólafsvallakirkj 

Miðdalskirkj 
  

  

Grindavíkurkirkja 

3raut: 

  

rholtskir     
Reynivallakir! 

, 
Lágafellsk 

    

   

            

a. Sanrb 

b. Haller 
ii 
Stóra-. 

Reykh 

    

   
    

Stafholt: 

Síðnmúlakir 

Hvammeski 

Borgarkirkja 

Snæfellsne: 

Breiðabólssta 

        

    

Vextir 
á | 

árinu | 

Hign við 

| árslok 

|| 1921 

i 

au. 

  

65364 430 5112023 

381 
1805 

16 
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39 66. 100 00, 200 00) 82 88 
8 30) 0 33) 

1111 80) 219 TA 170 13 

     12 00 

12 00) 

49 15 

| 11 1291 

7 31! 

98 57 

    
   

+ AC ( 
146 70 

200 00 

| ' | 

p | 
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Kr. 

68037 

447 
2068 
4.941 

      

ign við. 
árslok 

1922. 
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N. Ís 

72. Staðarkirk 
      

   

   tdæma. 

     Arne lr 
d IA je 

Ospakseyrarkirkja 

  

Húnavatnsprófastdæmi. 
Staðarbakkakirkja 
Melstaðarkirkja 
Hofskirkja á Skagastr. 
Berestaðakirkja 
Höskuldsstaðakirkja 

Efranúpskirkja 

Spákonufellskirkja 

11 
LEN 

Tjarnarkirkja å Vatnsn. 

Co
 

Gt
 

  

  

879 
2021 
927 

| 493 
| 957 
|| 568 
|| 788 
|| 989 

      

60 9 12 00, 20 

4; 118 53 

  

dd 

Co
 

vo
 

0
 

CD
 

co
 

L
O
 

DO
 

Go
 

ku
 

S
S
 

wo
 

5
 

DD
 

CO
D 

    

=
 

2
 N 

ð
í
 

| 
| 
| 
] | 
i | 

| 

oo
 

RO
 

0 
=
 

     



1923 36 

      

83 0077 Biga við |Lagtinn|Pekið út| Vextir | Bign við 
| árslok | á á | á | árslok 

KIRKJUR: | 1921 árinu árinu ) årinu | 1922. 

  au.| Kr. au.| Kr. au. | Kr. au. 
    

   337 1811516 51/6265 72/163568 72 

  

  

Flutt ||155932 3. i 6 | | 
|| | | | 

Skagafjardarprøfastdæmi. || | | | 
86. Ripurkirkja . .. .. .. .. || 8181 65) 94 52) | 127 26, 8403 43 
87. Glaumbæjarkirkja . || 4537 421 110 75| .. | 182 81| 4830 98 
88. Mælifellskirkja .. .. .... || 901431 .. |. 36 05) 937 48 
89. Barðskirkja FI .… || 962 41! 200 00| 1200) 88 49) 1182 90 

90. Fellskirkja i Sliettuhl. … || 126 04) 25 00| .. 5 87 156 41 
91, Goddalakirkja .. .. .. .. | 414 98| .. | …. 16 59 431 57 
92. Miklabæjarkirkja .. .. .. | 777 381 .. | .. 31 09 808 47 

93. Ketukirkja .. .. .. .. .. 473 55| .. | 18 94| 492 49 
94, Viðvíkurkirkja ... „ICC 565 051 205 00). 25 60, 795 65 
95. Hofskirkja á Höfðastr. | 63 56 . | 0. 2 öd 66 10 

Euyjafjarðarprófastsdæmi. 
96. Grimseyjarkirkja . 2. .. 1942 57)... … 77 70; 2020 27 
97. Glæsibæjarkirkja . .. .. 2254 38, .. … 90 17) 2344 55 
98. Kaupangskirkja .. .. .. 4208 84; ... [4000 00| 35 01 243 85 
99. Saurbæjarkirkja .. .. .. 2673 06| …. … 106 92! 2779 98 

100. Munkabverårkirkja .. .. 9743 59! ... 11500 00, 353 07| 8596 66 
101. Lögmannhlíðarkirkja .. 429 63 … … 17 18 446 81 
102. Akureyrarkirkja .. .. .. || 10232 00; 900 060) .. 427 28! 11559 28 
103. Bægisårkirkja . .. .. .. IS4T DA). 65 89) 1713 13 
104. Vallakirkja .. 1... 2052)... 0 82 21 34 
105. Tjarnarkirkja... .. .. 501 29 … 500 00) 10 07 11 36 

106. Stærra- Árskógskirkja. … 364 31 ….. … 14 57 378 88 

B. Pingeyjarpréfastdæmi. 
107. Laufåskirkia .. .. .. …. 1199 86) 9500... 50 521 1345 38 
108. Hålskirkja .. .. ...... 1641 24). … 65 64, 1706 88 
109. Þóroddsstaðarkirkja 125 43 A … 5 01 130 44 
110. Skåtustadakirkja . .. .. 1697 62 … … 67 90; 1765 52 
111. Brettingsstadakirkja . .. 681 591 75 00 … 29 01 785 60 
112. Grenjadarstadarkirkja .. || 3369 95 … … 134 79) 3504 74 
113. Grenivikurkirkja . .. .. 316 56| .. … 12 66 329 22 
114. Illugastadakirkja . .. .. 1036 78| .. … 41 47| 1078 25 
115. Draflastadakirkja . .. .. 3820 52; .. … 152 82! 3973 34 
116. þönglabakkakirkja .. .. 1335 64)... … 53 42! 1889 06 
117. Neskirkja í Áðald. .. .. 153 62) ….. … 6 14| 159 76 

N. Þingeyjarprófastdæmi. 
118. Skinnastaðarkirkja .. .. 1584 62 … AR 63 38/ 1648 00 
119. Presthólakirkja .. .. .. 2288 39) 198 83). 95 37! 2512 09 

Flyt ||221205 05, 4720 78(7534 51|8727 27|297118 59            
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Vextir | Eign vid 
årslok 

1922        KIR 

  

     

     
   

    

    

Ar 1 

Hlutt (22 5 4720 78 öl 

120. Ásmundarstaðal | 2030 "á 
121. Svalbarðskirkja 5| 2941 93 

122. Víðirhólskirkja 57, 1314 06 
123. Sauðanesskirkja 21| 851 57 

Aths.: 

      
Samtals 

vaxtaafgangi kr. í reikn- 
ingnum er tali 

  

a 

=
 

Lu
 Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 15. janúar 

Jón Helgason.
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11. 
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13. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23 ið. 

  

  

tra, å ha 
      
     

  

tvæve á hausti 

    
vel 

Q „ Ía á 

5 ær geldar a 

  

— 10 ær mylkar á hausti 2000... 

— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, Í Í 

114 /o hryssu, á sama aldri 

1 

UC. Tóvara af ullu. 

  

    

i hndr. 30 pd. hespugarn, 3 til 6 hespur í pd. 
hespa 11 eppur, en hver skreppa 44 b 

—- 60 pör eingimissokka .......0......... 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............ 

— 180 pör sjóvetlinga .....0.000. 
20 eingirnispeysur „0... 

— 15 tvíbandsgjaldpeysur .....0.0..0...... 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs 

120 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, 

6 vættir af ýsu, hertri 

G vættir af hákarl, hertum .. 

  

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

    

parið 

. hver 

. hver 

1 al. 

al. 

vættin 

vættin 

vættin 

vættin 

vættin 
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39 1923 

        

  

  

i Í peningum Hundrað á | Alin 20 
  

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

| 

| E. Løsi. | 
| 
| 
| 
| 

27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á » > » » > 

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

29. — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, ........ 8 pottar á > > > > > 

30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ...... 8 pottar á 3! 18 (47 | 70 40 

| | 

FP. Skinnavara. 

  

     

31. ' 1 hnd rautsskinns ...... á 26! 00 1 104) 00 87 

32) á | 20! 82 | 124! 92 | 10 
33. | - á| 15) 89 | 95 s4| 79 
34. | á| 19 86 { 102/ 88 1 86 
35. | — á 9 00 | 108 001 90 
36. | — á „1 > > » » 

37. | — å 034 { 81160) 68 

| | 

38. | 1 hndr., 6 på á | 18 00 {108 00 | 90 
39. 40 pd. a d á „ > > > > 

10. | 120 pund af fuglafiðri 2........... ál oj oto þol 
11. | — 480 pd. af fjallagrösum ............ á „| > > > > 

12. ir, 1 (58 {> | > | 52 

  

  
! landaurnm verður: 

5, 08 | 238 
då! 80 i 129 

172; 20 | 144 

AT! 7 40 
102) 79 86 
  

162) 57 | 637       152| 51 | 127 

  

Seyðisfjarðar, 31. janúar 1923, 

   
Gísli Ísleifsson
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20 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Suður-Múlasýslu. 

frá 16. maímánaðar 1923 til jafnlengdar 1924 

              

  

  

  

  

  

    

  

  

              

  

  

ER 

Í peningum Hundrað á | Alin 

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

A. Fríður peningur. 
1. | 1 hndr, 1 kýr 3til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á | 3501 00 { 350) 00 $ 291 

21 —- 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 40) 40 { 242 40 { 202 

3. — 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti ........ hver å 39 5 231) 00 { 197 

4. — 8 saudir, tvævetrir, á hausti .......... hver á 31! TU | 253) 60 { 211 

5. — 12 saudir, veturgamlir , å hausti ........ hver å 24! 83 | 297) 96 I 248 
6. | — S ær geldar á hausti hver á 30) 33 { 242) 64 | 202 
7.| — 10 ær mylkar á hausti 20.00.0000. hver á 21| 35 | 213) 50 4 178 

8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard... å 280) 71 | 280) 7 234 

9. — 1% hryssu, á sama aldri .............. hver á | 260) 71 | 347| 61 { 290 

| B. Ul, sm jör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ulla, vel þveginni .... pa. á 1! 40 { 168| 00 & 140 
11.| — 120 pd. Að itri u 1 nd. å 0/ 96 { 115) 20 96 

12. — 120 pd. á 2 21 { 265) 20 þ 291 
13. — 120 pd. ie á 1, 11 { 1991 20 6111 

C. Tóvara af ull. 

14. { 1 hndr. 30 pd. hespugarn, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 
11 skrepy pur, e1 7 ð1 > » » » » 

15. > „ » | » » 
16. „lof otol> 
17 » » „| > „ 
18. Ð > > | > > 

19, 2 2 » | % » 

20. | > » „| > » 

21. ol sf »| »å » 

| | 
! | 

| | 
29. | 35) 14 | 210| 84 j 176 
23. i ; | > „ 

24. | > » » I 3 > 

25. í > » » | » » 

26, | 851 83 Í 214) 98 | 179       
 



            
  

   

  
       

  

  

    
      

41 

TT — Í peningum Hundrað á { Alin 

kr. | aur Í kr | aur. í aur. 

E. Lýs. 
27. | 1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á > > > > 3 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar á í > > > ? ? 
29, — 1 tunna (120 pt.) selslysis, ......…. 8 pottar å ? > RN > 
30. — Í tunna (120 pt.) þorskalýsis, 0... 8 pottar á 51 26 ás, 90 41 

". Skinnavara. | . , 
31. | 1 hndr, 4 fjórðungar nautsskinns ...... lu pund á 38| 24 { 152 96 127 
32. | — 6 fjørdungar kyrskinns ............ 10 pund å 34| 61 { 207 66 1173 
33. 1 — 6 fjórðungar hrossskimns 2... 10 pund á $ 28| 28 { 169) 68 Í 141 
34. | — 8 fjórð. sauðskinns æv. og eldri 10 pund á 25 00 200 00 167 
35. | — 12 fjørd, saudskinns, af veturg, og åm, 10 pund å 18) 78 { 225, 35 1 188 
36. 6 fjórðungar selskinns 2............ 10 pund å A >? > > > 
37. | — 240 lambskinn (vorlamha), einiii, .... hvert á 0 50 $ 120, 00 { 100 l 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pá, af æðardún, vel hreinsuðum,.. pundið á Í 20! 00 + 120! 00 | 100 
39. 1 — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á #0 > » >» 
40. — 120 pund af fuglafidri ............ 10 pund å 22! 50 4 270! 00 | 225 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............ 10 pund á > > > ? > 
42. | 5 álnir, 1 daosverk um heyannir 00 á 9 41 » ) 188 
483. | — 1 lambsfødur ss ål 10, 83 > > | 217 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður. 
Eftir A. eða í fríðu .. 273) 94 | 228 
Eftir B. eða í ulla, smjöri og tól... ….... f 170, 40 | 142 
Eftir C. eda f ullartåvorn 2. > > > Eftir D. eða í fiski 0. 0112 91 | 177 Eftir BL oða Í lýsi 0 48 90 41 Ættir F. eða í skinnavörn 2... 179 28 { 149 

En meðalverð allra Jandaura samantalið … 885 43 | 737 
og skift med 5 synir: 

Medalverd allra medalverda …. 177 08 | 147 
  

Skrifstofu Sudur-Målasyslu, 8, mars 1923. 

Magnús Gíslason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 6. apríl 1923. 

Magnús Jónsson. 
  

Gísli Lóleifsson. 

1923 

21
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38, | 1 
39, 
40. 

1 
i, 

42, 5 
a AZ, | 

  

   

   En meðal 

  

og skift með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

    

Ipeningum | Hundrað á   Alin 

  

     
    

172, 45 
133, 80 

3 » 

> Ds 

Þ Ð 

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

Ð » » | > 2 

» » » » >» 
i 
i » 5 » » 

» Ð » 

13 44 
9 49 
6 31 

I 3 00 30 
i b! 65 28 

fy 18 OD, 
Ur 16 32 

ld; 90 871 00 12 
> | > » | » » | 
Þ 3 » » » 

» > = » > 

Ð 50 » » 4 110 

6/ 30 » > | 126 

  

us
 

Hi
 

1
         

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 27. febrúar 

Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá 

Fjármálaráðuneytið, 15. mars 1923. 

  

Magnus 

1923. 

stadfestist hjer med. 

  

  

í Isleifsson. 
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Í peningum Hundrað á | Alin 23 

  

Í 
kr | aur | kr. | aur. | aur. 
  

| | 

   
; Q tap Á p | > » | > > 21. | 1 hndr., Í tunna (Í 8 pottar á > 

og | 1 4 / Y 4 8 pottar á » | » » | » » 28. | — 1 tunna (120 pt. 8 pottar å | 
| a 4 (19 y R nattar á » | » » » » 29. | — Í tunna (120 pt) 8 pottar á | 

3 | 1 (1 Rg tap Á » > » » » 30. | — 1 tunna (120 pt.) 8 pottar å 

        
31. | pund á | 24 67 | 98/68 | 82 
32, | d á| 18 33 | 109) 98 | 92 
33. af 12 83) 76 98| 64 
34. | á| 11 50 | gg 00 | 77 
35. á 1 04} 84 48 | 70 
30. 6 fjórðungar selskinns ............ i0 pund á ” | » » 2» » 

  

7 T ej C 
= , „ c a ns ce 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, .... hvert å 0! 26 62| 40 52 

| 
| | 

G. Ymislegt. | 
' | 

  

   

    

  38. í 1 hndr., 6 pá. af ,„ vel hreinsuðum,.. pundið á „| > » > » 
39, | — 40 pd. af óhreinsuðum, .... pundið á » | » > » » 
40. | — 120 pund 0 d å „| > » » 

41. | — 480 pd. af fjallagrösum .......... 10 pund á > | » » » » 
42. | 5 ålnir, 1 dagsverk um hevannir 0 2 å 8 71 » » | 174 
431 lambsfóður BRENNIR á 13| 07 > > | 261 

  
Meðalverð á hverjt 

Eftir ÁA. eða 

  

yrtöldum 

  

  

    

í fríðu 205| 56 | 171 Eftir B. eða í ullu, : „| 128) 40 | 107 
Eftir C. eða í ullartóvöru 2. 22 22 ss … 2 > > 
Eftir Ð. Í fiski 2. 22 se see SERENE > > > 
Eftir EB. eða í1 SNAR » > > mn . se NE … ' A“ £ Eftir eða í skinnavörti 2. 000 … 87| 42 13 

  

En meðalverð allra landaura samantalið .. .. 0... 0... 4 421 38 | 351 
og skift með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .. 0. 0... 1 140) 46 | 117         

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 27. febrúar 1993. 

Gísli Sveinsson. 

  

verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. mars 1923. 

Magnús Jónsson. 

Gísli Ísleifsson.
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1 Je 
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fyrir 

  

Vestmannaeyjakaupst 

til jalnle 

    

    

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 

18. 
19. 
20. 
21. 

22. 

  

26.   
  

1 hnår., 

„taminn, 5 til 12 

sama aldri 
       

  

0 

rf p 

af Di 

af pd. í 

      

     
   

  

GC. Tóvara af ullu 

Lhndr. 30 pá. hespugarn, 3 til 6 hespur í pd., h ver 
hespa 11 s en hver skreppa 44 á 
60 pör eingirmissokka ................ parið á 
30 pör tví jaldsokka ............ parið á 
180 pör sjóvetling 
20 eingirnispeysur 
15 tvíbandsgjaldpeysur 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln, breiðs 

  

þe
 

ev
 

= 
Á 

Es
 

  

120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 
3 

iskur 

i, vel verkudum, å 

  

6 vættir af fiski, vel verkuðum, 

6 vættir af 

6 vættir af 

     

6 vættir at 
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00 

00   160 

105
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1923 

25 

frá 16. 

VERÐLAGSSKRÁ 

2 
Rangárvallasýslu 

  

mmaimånadar 192: 

  renerne derne 

DD 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

  

=
 

I 
0
0
 

  

1 

  

ÁA. Fr 
I 9 

ber til nóvember 

— Gær, 2116 vel 

— 6 sanðir, 3 til 

— S sauðir, tvæv 

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti 
— S ær geldar á hausti 

5 

4 

íður peningur. 
hndr., 1 kýr 3 til8 vetra, sem beri 

x        

  

1 1 

      

    

vetra, 

rir, á hausti 

    

— 10 ær mylkar å håusti ...............… h 

— … 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard... å 

— 14 hryssu, á sama aldri .............. hver á 

smjör og tólg. 
tu á 

ullu å 

v á 

el brædd |, á 

C. 1 

— 60 engir 
   

'óvara af ull. 
s 

r.30 pd. hespugarn, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 
hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á       

| aur, 
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49 1923 

  mm 25 
Í peningum 

  

kr. | aur. aur. 
  

  

     

! 

| 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á 1 | > > ! 7 V i 2 vw Á Í 

28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar á A 2? | > > 
— 1 tunna (120 pt. lslýsis, ......… å 2 #1 2 > 

1 tunna 5 > » » | » > 

  

  
   

    
    

   



1923 50 

26 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Árnessýslu 

frá 16. maímánaðar 1923 til jafnlengdar 1924. 

    

Í peningum {| Hundrað á Í Alin 
' I 

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

  

A. Fríður pemngur. 
hndr., 1 kýr 3 til8 vetra, sem beit frá miðjum o hk

 

  

   

  
ber ul nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... å 7 ÅATI 87 í #11 87 + 393 

2. — 6 ær, 2 til 6 vi rn loðnar og lambdar, í fard. hver á 40. 57 { 249 22 | 202 

3. | — 6 sauðir, 8 til5 vetra, á hausti ........ hver á { 40) 94 þ 281) 64 { 235 
4. — S sauðir, vævetrir, á hausti .......... hver á Í 36, 62 1 292) 96 } 244 
5. |} — 12 sauðir, veturgamiin, á hausti ........ hver á 26) 56 } 810, 12 { 266 

6.0 — 8 ær geldar å hansti ss... hver á 35) 87 1 286) #6 I 239 

7.| — 10 ær mylkar á hansti 00... hver á 19) 94 { 199) 40 { 166 

3. —- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard... á 250, 94 { 250) 94 { 209 
9. — 14 hryssu, á sama aldri ss. hver á { 168) 75 f 225! 00 I 187 

B. UW, smjör og tólg. 

  

10. 1 hndr., 190 pd. af hvítri ulln, vel þveginni pd. á 1 150 { 156, 00} 115 
Il. — 120 pd. af mislitri ulla, vel þvegimni ...... nd. å 0! 64 76 80 64 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 2 19 { 262) 80 } 219 

3. | — 1820 pd. af tólg, vel bræðddri ............ pd. á 1, Z0 $ 190) 00 { 125 

0. Tovara af ullu. 

   

  

14. | 1 hndr.80 pd. hespugarn, 3 til 6 ÍA í pd., haldi hvor 
hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á > » > > » 

15. — 60 bör eingirnisso kka parið á » » » s » 

16. — 30 pör tvíbandsejaldso parið á > > > > » 
17. — 180 por sjæøvetlinga .................… parid å > > > » » 

18. — 20 eingirnispeysur 2... e.0 hver á > » > > 3 
19. — 15 tvibandsgjaldpeysur ................ hver å > > » » » 

20. — 120 álnir gjaldvodarvaSmåls breiðs .. 1 al. á > > > > » 

21. — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á > » > > > 

BL Fiskur. 

22. | 1 hndr.. Ovættir af saltfiski, vel verkudum, .. vættin á 40, 831 241| 98) 209             23. — 6 vættir af ha ar fiski, vel verku &nm, ,. vættin å » » 3 » » 

24. — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum, .. vættin å > > > „ » 

25. — 6 vættir af ysu, hertri .............. vættin å > > > » 

26, — 6 vættir af hákarl, hertum .......... vættin á > > > >
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1561 90 I 151 
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241; 98 { 202 
> » > 

121! 11 101 

  

  2 1 sýnir 

Meðalverð allra meðalveri 

, “4 og Sk] Með 4 

Os
 

ð 

Magnús Porfason 

Framanrituð verðlagsskrá g staðlestist hjer 

Fjármálaráðuneytið, 17. mars 1923. 

A Á nn 1s Jónsson. 

  

Skrifstofu Árnessýslu, 17. febrúar 192 4 

    

805   201   
3. 

með. 

Gísli Isleifsson. 
  

  168 

1923 

26



1923 52 

27 

  

          

H undrað Alin 

kr. | aur, | aur. 

  

  

  

  

495 00 | 495 00 | 412 
207 

      

2. 

3. | ð 259 
4 | 38 258 

6. 37 250 

208 
224 

A
 

  

oo
 

  

9. 191 212 

    

        

    

    
   

1 

11. pd bve: ; å 00 

12. | 120 på ; lv í 60 

18. | 120 pd 9 ræ AN pd. á 3 00 

| | 

14. | hespugarn 16 ) pd., hal 

K 1 1 ret 14 bi » > » » » 

15. n I á | > » » » 

16. tviban« i | á > > > > 

  

Í | SJ 

18. | — 20 eingirni 

19.1 — 15 t 

  

SR „... parið á 1! 90 { 342| 00 | 285 óvetlinga ...... … 

SPEYSUP lll. hver á vw v v v v 

   Inev 
HV 

Fw 
kr
 

tø
 

tø
 x = 

| 
| — 

21. | — 120 

  

ISKUT i 

                    
22, | 1 hndr., 6 a vel verkuðum, .. vættin á | 40) 13| 2401 78 { 901 
23. — 6 af h: vel verkuðum, .. vættin á 64 00 384) 00 { 320 
24. — 6 af b vel verkudum, .. vættin å 27! 964 167) 76 | 140 
25. | — 6 af Í vættin > » » > » 
26. — 6 vættir af håkarli, hertum .......... vættin å > > > > >    
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  27 

  

      

   

    

  

      

    

   

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 
{ ———.....——|I|I—————.—— JÁ 

| kr. { aur.) kr. | aur.4 aur. | 

om á > > | > » 
27. 1 hndi Í inna a 
IQ (7 2 | > » > > 28. Lí 4! 

) 1 tunna (190 ni olalýsi 8 nottar » ”» » > 
— i LTUunDA, ( 14t DT. SCISLIVSIS, nere, DOotta av 

hon I AÐ 2 tan 4 4 0 30| 00 0 — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ...... 8 pottar á 4 JU 60! 0 9 
| 
I 

| 
| 

31. | 10 „| 4 161) 20 | 13 öl. | 1 hndr., á fjórðungar nautsskinns ...... 
| ir + 1 vv om | 19 * TR 

32. igar kýrskinns ............ 0 pund á ör 213) 60 | 178 
: i. - ) = OY oc 

33. Jórðungar 1 24 147! 00 122 
34. - & órð, sauðskinns Á 1081 og 132 
35 19 á 1821 52 1 152 
36. — Of 3 Á > > „ 3 » 

37 £ i A » > 2 37. | — 240 lambskinn 1 Þ ? 
| | 

| | 
| GG. Ymislegt. | 
í , A , a en ; rm 

ún, vel hreinsuðum,.. á 20) 29 { 121) 74 {| 101 

hi lid å SN > > » 

| > > > 

> | » » » 

á 10 80 > » | 212 
Í 17] 83 s „ | 357   

16 | 256 
60 | 145 H

m
    Ef 42| 00 { 285 

Eft ;4' 18 | 220 
EH 0' 00 50 
Eftir F. eða í skinnavöru 2! 53 | 144 

  

En meðalverð all 

  

samantalið .. 0... 0... 0... M321! 07 1100   
og skift með 6 sýnir: 

Medalverd allra medalverda .. .. .. .. . . 1 220) 18 | 183         

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu og Hafnarfjarðar, 26. febrúar 1923. 

Magnús Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

#5 Fjármálaráðuneytið, 6. mars 1923. 

Magnús Jónsson. 

Gísl Ísleifsson.



1923 DÅ. 

28 

  

  

     
      

    
          

   

  

       

  

        
        

9. | - 1/5 NTYSSU, á GAP 2228847 Í j 

| | 
| | | 

10. | 1 hndr,, 120 pd. af hvitri |, vel bveg 
11. | 07 i h þvegin 
12. | | i | 
13. | pd. af í dri | ol 

| | | 
| | 

14. | 1 hndr.30 pá. h va ; hespu ha i | 
| hespa 11 sl i D 14 þ i > » „1 > „ 

15. | — 60 pör eingirnis wið á Í > | 5) 3 
16. | 30 pör - á ; ð » | > » 

17. | — 180 por sjåvetlinga 0 | 86 | 154: 80 I 129 
18. | — 20 eingirnispeysur » » » > » 

19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur 1............... hver å | » » » » 
20. | —- 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á #j » „| > > 
21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til ó kv. breiðrar 1 al. á > > » > > 

| | 
| | 
| D. ir. | 

22. | 1 hndr., 6 vættir af se 1, vel verkuðum, .. vættin á » > # | > > 
23. | — 6 vættir af harå i, vel verkudum, .. vættin å » > „| > > 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .. vættin á > > » | » » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ... vættin á > > =| > » 

26. | — 6 vættir af håkarli, hertu vættin å » > sl > >   
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ps: 0 Í peningum Hundrað á Í Alin 

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

E. Lýsi. , 
27. | 1 hndr, Í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á > > 5 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar åj > > > i 
29, | — I tunna (120 pt.) selsløsis, ......…. 8 pottar á > > 5 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ...... 8 pottar á { > 9 > 

F. Skinnavara. - 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á { 28! 26 105 04 88 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á 911 90 I 1311 40 { 109 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns .......... 10 pund å 741 BÅ 89 04 TA 
34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 9! 90 19) 20 66 
35. — 12 fjórð. sauðski 'f veturg. og ám, 10 pund á 9| 19 f 110! 28 92 
36. | — 6 fjordungar selskinns 2... 10 pund á > > > > < 
37.1 240 lambskinm (Cvorlamba). einlit hvert á 0) 26 62 40 52 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 Endr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á 14 50 87! 00 72 
39, — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið á » > > > > 
10.) — 120 pund af fuglafiðri ............ 10 pund á Í > » > > > 
1. — 480 pd. af fjallagrösum ............ 10 pund á > > > > 
2. | 5 álnir, 1 dagsverk um hevannir oll á 9 57 > » I 191 
18. — 1 lambsfóður sees eee eee, å 16, 56 > » | 331 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 
Eftir A. eða í fríðu 2... 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ...... 
Eftir C. eða í ulartóvörn .. 
Eftir D. eða í fiski .. 

Eftir B. eða í lýsi... 
Eftir í skinnavöru .. . eða 

En meðalverð allra landaura, 

og skift með 4 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða 

samantalið 

  

247 
151 
154 

Ð > 

96| 23 

206 
126 
129 

80 
  

649! 50 

162! 37     
Skrifststofu Myra- og Borgarfjardarsyslu, 11 janúar 1993. 

  
G. Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með 

Pjármálaráðuneytið, 22. febrúar 1923. 

Magnús Jónsson. 

Gísli Ísleifsson. 

541 

135 

1923 

28
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29 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 

frá 16. maímánaðar 1923 til jafnlengdar 1924. 

            

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

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

{ 
i 

7 

       ber til nóvembermánaðarloka, í fardððzum .. á | 386) 87 $ 386, 87 { 322 

2. | G ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, Í fard. h å 131 12 þ 258) 12 { 216 

3. 1 ) fil 5 1 isti . hver á = » » 

4. > 

5. | 297 
6.| - 249 
7. 187 

8 152 

9. Í | 144 

| | 

0. nd. af 1} 221 146) 40 | 192 
84! 00 10 

250! 20 | 209 
121! 20 | 101 

  

på
 

få
 

fk
 

hl
 

DO
      Ga

       

       

  

     

    

        
C. Tovara af ullu. 

14. | 1 hndr.30 pd. pugarn, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 
| hespa 1 n hver 14 bræði pd. á > > > > » 

15. | á > | » » » 

16. | ; 31 55 | 106| 50 | 89 
17. | i O! 81 1 145| 80 { 121 
18 | i > I 3 > | » 3 

19. | (ol > 
20. | Ål | >» 
21. | á » | „ Al. i | 

| | 
29. | á | 20 81 | 86 | 104 
28. á > » 5 | 3 » 

24. | > > | 2 » 

25. | i > | » 3 | » » 

96. sl > of >) >) >
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sn ii = rr - 29 | Hundrað á í Alin 

| kr. | aur. aur. 

| | | 
Í 

97, | 1 8 pottar å > > > > > 
28 - 8 pottar á > > > 2 

- , ol g5 a R 26 
29. 8 bottar á 2| 91 43 | 65 6 1 

Q » » 3 > „ 

=
 

  

pottar á 

   
| å 30! 40 | 121| 60 I 101 

å 21! 87 | 131| 22 | 109 
| Á 14! 50 87 00 re 
| å > » » > > 

| á » » > » » 

å » » » » » 

37. | å 0! 36 86, 40 12 
l 

    38. | 1 hndr., 6 Á á » » » 2 » 

39. | - 40 i óhreinsuðum. .... , dið á 2 » » » 

40. | — 120 pu fuglafidri ál > > > > 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum á » » >   42. | 5 álmir, 1 dagsverk 

1bsfóður 

  

     
267) 41 | 223 

r B. eða í 1, smjåri og tåle .. ................,.,.,, Å 1501 60 | 125 
Bftir C. eda I ullartåvoru ,. .. ,. ............,,,,,,,. Å 126] 15 t 105 
Eftir D. eða í fiski... 00 124) 86 4 104 
Eftir E. eda i lysi 2. 2 | 48 65 | 36 
Eftir F. eða í skinnavöru … 2. 22 2 se 106| 55 88 

  

    

En meðalverð allra landaura samantalið .. 2 0 819 
og skift meg 6 sønir: 

verd allra n 

DO
 

Do
 

(er
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oo
 

=
 

   
Meða 

  

      136 Qt
 

þm
 

vo
 

Skrifstofu Myýra- og Borgarfjarðarsýsla OG 

FY
N 

= lúar 1928. 

G. Björnsson. 

ð. 

    

22. febrúar 1928. 

Magnús Jónsson. 

  

Gisli Ísleifsson.
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1 hndr., 1 kýr 

1 

1 hndr. 30 pd. ( 
1 ll ski hespa 1 

— 60 pör eingi 
— 30 pör tví 
- > 

  

6 

6 
6 
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sr€ 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Snæfellsness. og Hnappadalssýslu 

frá 16. maímánaðar 1923 til jafnlengdar 1924. 

  

til 8 vet 

novemoermanda 
  

   
I 1 

nest     
   

   

    

ættir af 

  

   
   

aa, Ioonar og lem 

vetra, á 

Tóvara af ullu | | 
arn, 3 

         
   

I peningum | Hundrad å 

    

kr. | aur. É aur. A nr, Cm 

4 

lar, í fard. hvi 89 
huwao BR hver á 

hver 1    á 

| 

; 1 Os 60 { 108 
0) Bu 40 { 62 

180 
118 

00 

60 

  

O
N
 

  

   

  

il 6 hespur í 

  

lver skreppa 44 » » » » > 

A. Ð > » 3 » 

sokka ............ » > „5 » 

SAN | > > sf 
> | » » » > 

2 | > > > » 

á » | » » » » 

á „| > > » » 

ma 1733 verkudum,    
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Í peningum Hundrað á | Alin 30 
  

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

á » > 27. 1 hndr 5 pottar á > > > 
) , , „ 98 I 14 8 pottar å » » » » . áð. le 

29 Í 8 Dottar á 31 48 521 20 43 sd a 
c Í c 

an
 v v v v S 

  

& pottar å 

    

  

   

  

    

31. | 1 hndr., 4 fjórðungar 10 pund å 25| 62 | 102) 48 85 
32. | — 6 fjórðu kýr: 10 pund á { 28( 55 | 171/ 30 | 143 
33. 6 0 Lál 21( 36 | 1281 16 | 107 
34, | — 8 < d á 121 00 96; 00 80 
35. 12 ns ; 14! 09 1 1691 C8 d 141 
36. 6 ki 4l| 37 { 2480 22 { 207 
37. | — 240 lambskinn (vo i Ur 28 67| 20 56 

  

| G. Ym 'slegt. 

, vel hreinsudum, .. 
  

17; 25 { 103, 50 86     

    

  

  . óhreinsu pundið á > > „| > 40 
10 pund á 10; 32 1 128 84 { 103 41. 
I0 pund á » > » | » þið 49. 5 

á 1! 49 » | » 148   áf 10, 78 » » | 216 

  

jalverð á hv lan verdu 

  

Eftir / 

Eftir 

Eftir 

Eftir 

Eftir 

eftir 

242, 28 | 202 
140) 40 | 117 

88 { 163 
20 43 
35 | 117 

ma
 

ka
 

OU
 

CO
 

uw 
==

 
I
N
 

í 

  

En meðalverð allr: gg
 samantalid 

=]
 

1
 

þa
 

11 | 642 
og skift með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .. 0. 0... 1 22 | 128     at
 

  

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, 27. janúar 1923. 

P. V. Bjarnason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 22. febrúar 1993. 

Magnús Jónsson. 

Gísli Isleifsson. 
 



1923 

31 RÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

VE 

Dalasýslu 

frá 16. maimánaðar 1923 til jafnlengdar 1924. 

              

11. 
12. 
ið. 

18. 
19. 
20. 
21. 

  

  

Í peningum 
kr. | aur. 

Hundrað á 

kr. | 

Alin 

aur. 
  

A. Fríður peningur ur 
beri frå „miðjum okt   

  

     

   
       

  

1 hndr., í kýr $ til8 vetra, sem tó- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardt á 

6 ær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, á 
— 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti ........ hver á 
— S sauðir, tvævetrir, á hausti ...... hver á 

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 
— 8 ær geldar á hausti .....000.00.... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti .........0...... hver á 

— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard... á 
— 1% hryssu, á sama aldri .............. hver á 

B. Vil smjör og tólg. 
1 hndr., 129 1 i ullu, vel þveginn d. á 

20 pd rel  þve pd. å 
i 9 

lbnGr. 30 

0 arið á 
- 20 cingirnispey SUT ll hver å 

15 tvibandsgjaldpeysur 2....0.. 0... hver å 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs 1 al. á 

— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

    

1 hndi itm å 
. p 6 å 

G in 2 
G (um a 

c 2 
- u a 

— 6 á      a 

» » 

» 5 

» » 

32) 44 
25! 33 

66 

II 28 

0 82 
me 

1| 73 

0! 98 

> > 

> Ð 

» 3 

v » 

3 » 

ð Ð 

3 > 

» » 

» 3 

» » 

2 » 

> » 

» 2     

Ð » 

» » 

» » 

153! 60 
98! 40 

ZOT! 60 
117| 60 

» >» 

» » 

ð 3 

» > 

» » 

> » 

» » 

» » 

» > 

Ð > 

> > 

» » 

» » 

231 

216 
» 

Ð 

216 
211 
172 
172 

128 
82 

173 
98 
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| Hundrað á | Alin 

| kr. | aur. | aur. 
| | 
| | 
| 7 s » > > 

Í Endr., Í tú 
á > » » 

- i unna (140 DT.) DAKAPISIVSIS ,....- se we 

| . 631 90 53 
|| — Í tunna ( i t. Í SIS, 2... 
| Ná B » » 

— 1 tunna (120 pt.) porskalysis, ...... 
| 

| 

| 
F. Skinnavara. | sæ . « { í se . 4 1 4 DÅ: Mn agi | 

31. | 1 hndr., 4 råungar nautsskinns ...... 10 pund å 34' 00 { 136/ 00 13 
a . Tóki sn 1 4 al or 157) 98 185 
32. — 6 kyrskinns ............ 10 pund å le dt ð4 

33. - 6 sski 10 pund å 106| 02 88 

34. 8 v 10 pun > > . Þ 

39 e 1281 O4 107 
” 7 ; s , (177) 00 in 

36. 6 fjordungar selskmns ............ 10 å D42Z eð 560 
om | ” 1. / , . . , 29 a 
BT — 240 lambskimn (vorlamba). einlit, á 69! 60 58 

| | | " | 
| GG. Ymislegt. | 

6 | , , |, . a nm 
38. { 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum... ndið á 16! 50 99; 00 82 

| | ' á ? > | » » » 

» » » 

> » > 

> „> {172 

> {| 253 

| | 

247! 62 | 206 

144! 30 | 120 
” | 3 > 

| 
| » » 

  

Fh mafal 
æn metalv     

og skift med 4 synir: 
Meðalverð allra meðalverða 

Skrifstofu Dalasýslu, 81. desember 1922. 

Þorst. Þorsteinsson 

Framanrituð ver 

Fjármálaráðuneytið, 22. febrúar 1923. 

Magnús Jónsson. 

  
Gísli Ísleifsson. 
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frå 16. maimånadar 
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ber til nóvembe 

6 ær, 2 ti 

  

1 i= rate 1 37 „1 10 velra, loðnar oo lem 

peningur. 
vetra, seIÐ beri 

   

    

—- 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti ....... 

— #S sauðir, tvævetrir, á hausti 

— 12 sauðir, v 

— 8 ær geldar á 

— 10 ær mylkar 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 

etu 
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— 1% hryssu, á sama aldri .............. 

eamlir, á hausti 

12 vetra, 

  

hndr. 30 pd. 

hespa 11 
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30 pör tv 

— 180 pör sjóvetlinga 

— 20 eingirnispeysur ........... 
TA 

  

— 15 tvíband 

— 120 álnir 

   

  

   

  

hndr., 6 væ 

— 6 vættir 

— 6 vættir 

— 6 vættir 

— 6 vættir af 

  
ki, vel verkuðum, 

Hski, vel verkuðum, 
lngi, vel verkuðum, 

    

1 hausti 2... hy 

    

vættin 

   

    

    

  

Í peningum 

kr. | aur. | 

| Hundr 

kr. | 

að á 

aur. 

Alin 

aur. 

  

  

  
  

aj 

40 

  

  
230) 00 

193; 89 
| 
| 

ii á Á 

0! 75 

1, 9) 

| 

    

ið > 

| ð 

» | Ð 

| 
1! 18 

{ 
„| > 

> > 

2 i » 

| | 
» | » 

| 

      

      
    

90 
gg 

» 

» 

  

312 
229 

» 

290 
246 
212 
192 
215 

mm
 
C
O
 

—2
 

DO
 

a 
mm

 
C
J
 

pu
nd
 
þ
r



      mme st LL ai nan 5 nn 

+ 1 hndr., I tunna ( 

tunna (120 

Ko
 

RO
 

DS
 

a
 

I
 

| Få
 

Co
 

GI
D 

UD
 

md
 

  

ar nau 10 pund 
VSKINNS serene, iu pund 

pund 

  

érðungar hrossskinns      ki 1 1-7 audskinns, 

    

CO
 

09
 

Co
 
O
V
A
 

CO
 

no
 

9
 

1
 

  

pundið 
pundið 

| 2 É fu 10 pund 
11. | — 480 pd. af fjallagrös 10 pund 
12. 5 ålmir, 1 d: e    
    

  

verð á 
7 
ii AR 

E B. 
mm 
Í 

A 
HE 

eða 
eða 

  

CC 

ftir D. 
{ TN 
ftir E. 

tir F H
E
 

A … 
SKINNAVvVoru 

En meðalverð allra landaura samantalið 
og skift med í     
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EN Í peningum Hundrað á í Alin 

kr. | aur Í kr. | aur. Í aur. 

E. Lýsi. 
27. { 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á > ? > 
28. —- Í tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar á > #1 
29. — I tunna (120 vt.) selslýsis, ........ 8 pottar á NN 00 27 
30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ...... 8 pottar á 2 20 | 33 

PL Slinnavara. 
81. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns 2... I) pund á jf 42) 79 17 1 143 
82. | — 6 fjórðungar kýrskinns pund á Í (54) 00 { 204 00 i 170 
33. — 6 fjórðungar hrossski pund å 2D| 90 155 49 129 
34, | — 8 KA saudski y 0 pund á 22 92 $ 183 36 153 
35. — 12 fjórð. sí inns, af veturg. og ám, 10 pund á 14; 96 { 210, 60 3 175 
36. — 6 fjórðungar selskinns ............ 10 pund å > 2 > > > 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, .... hvert á > > > > > 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum,.. pundið á 3 > > ? > 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á > > > > > 
40. — 120 pund af fuglafiðri .........,.. 10 pund á > > 2 > > 
41. — 480 pd. af fjallagrösum ............ 10 pund á > 2 > ? > 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um hexannir Ll... á T 94 > » | 159 
43. | — 1 lambsfóðnr 2... ål 17| 254 >» >» | 345 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 
Eftir A. eða í fríðu .. .. .…. 1 318| 99 { 264 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tóla 2. LILLI 158 10 j 132 
Eftir C. eða í ullartóvöru 284, 40 | 237 
Eftir D. eða í fiski .. .. BN 191! 52 { 160 
Eftir B. eða Í lýsi 0 33! 00 , 27 
Eftir FL eða í skinnavörn 2 184) 90 | 154 

En meðalverð alira landaura samantalið .. 1168| 91 { 974 
og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .. 194| 82 | 162     

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu, 6. mars 1923. 

Oddur Gislason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með, 

Fjármálaráðuneytið, 6. apríl 1928. 

Magnús Jónsson, 

Gísli Ísleifsson, 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Strandasýslu 

frá 16. maímánaðar 1923 til jafalengdar 1924. 
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Í peningum Hundrað á í Alin 

kr. | aur, | aur. f aur. 

ÁA. Fríður peningur. 
1 Endr., Í kýr $ ti 8 vetra, sem bert frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum .. á { 932) 86 } 3382) 86 { 277 
— 6 ær, 2 til 6 vet ra, loðnar og lembdar, í fard. hver á ö9| 29 { 285) 14 { 196 
— 6 sauðir, 3 til ó vetra, á hans HI hver > » 2 > > 

— *S sauðir, tvævefrir, á i ver í 2Ø| GT 237) 36 $ 198 
— 12 saudir, ve turgam lim; á hansti NR hver á 22! 75 þ 218 00 227 
— 8 ær geldar å haustt oll hver å 291 29 { 2541 84 f 195 

— I” ær mylkar å hausti Lol... hver å 20) 14 { 201| 40 i 168 
— I åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, 1 faård,.. å 195 71 195! 71 f 163 

— 1% hryssu, å sama aldri ,............. hver á { 149) 00 { 198 67 } 166 

B. UU, smjör og tólg. 
Í hndr., 120 pd. af hvítri ulin, vel því pd. á 1, 17 (140, 40 $ ll 
— 120 pd. af mislitri 1 ; pd 0! 77 92 40 77 
— 190 pd af smjöri 1! 95 234! 00 195 

— 120 pd. af tåle, vw p 0/ 99 I 118! 80 99 

(. Povara af ullu. 

1 hnår. 530 pd. hespugarn, 3 til 6 hespur 
hespa 11 skreppur, en hver skr > » » » > 

— 60 pör eingirmis: sokka > » > > 
— 80 pör tvíbanc 2 381 69 30 58 
— 189 pör sjævetli 0 78 { 140) 40 þ 117 
— 20 eingirnispey > > > » » 
— 15 tvibandsg Jald be 1 r å » > » > » 

— 120 ålnir gjaldvo jðarvai af áls á > » » > » 

— 129 álnir einskeftn, 1 al. til 5 kv í al. á > » » » » 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 18, 33 { 109) 98 92 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuð, tin á » » > 3 » 

— 6 vættir af byrsklingi, AL verkudum, å » » > » » 

— 6 vættir af vsu, hertri å » > » » » 
— 6 vættir af hákarli, he etin öð! 67 { 214) 02 {178 

    

       



én 1923 

    

  

  

      

      
      

Í peningum |Hundrað á | Alin 34 

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

| E. Lýs. , 
27. { 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á 2 > > 
28. | — 1 tunna (120 pt.) a YSIS 8 pottar å 2 44 36, 60 30 
29. | — Í tunna (120 pt.) selslysis, „....... 8 pottar å cl 33 f 84 95) 29 
30. — Í tunna (120 pt.) þorskalýsis, ...... 8 pottar á > > > > > 

FH. Skinnavara. 
öl. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á 29) á5 þ1IT 72 98 
32. | — 6 fjór 'ðungar kýrskinns ............ 10 pund á í 25) 21 151! 26 { 196 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns .......... 10 pund á { 15|/ 86} 95! 16 19 
34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á > > < » > 
35. | — 182 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á 9! 70 4 1161 404 97 
36. | — 6 fjórðungar selskinns A 10 pund á | 49) 17 { 285) 02 { 196 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, .... hvert á C| 62 { 124 80 { 104 

G. Ýmislegt. 
38. (1 ha rv. 5 6 pd. af ædardån, vel hreinsuðum,.. pundið á | 14; s3 | gs! og 14 39. | — pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á | > > > » » 
40. | — 12 pund af fuglafiðri IR 10 pund á í > > > > » 
dl. — 480 pd. af fjallagrösum ..........., IÐ pund á > 3 2 > 
42, | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir á T 07 > > í ld 43. | — 1 lambsfóður ss áj 1457 » » | 291 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 
ftir A. eða Í fríðu LL. 238 63 { 199 Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg st 146 40 | 129 Eftir Q. eða í ullartóvörn .. UD 104 85 | 87 Eftir D. eða Í fiski... 162) 00 Í 135 Eftir EB. eða Í lýsi .. 2. 0... se 35| 77 30 Eftir F. eda i skinnavbru .. 2 ss LN 140, 06 { 119 

En meðalverð allra landaura samantalið .. .. .... ., ., sr. ] 827) 71 f 690 
og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .. 0... 200042. +. Í 197/ 95 { 115     

Skrifstofu Strandasýslu, 6. mars 1923. 

H. Kr, Júlíusson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 17. mars 1993, 

Magnús Jónsson. 
  

Gísli Isleifsson.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir Íyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. malmánaðar 1923 til jafnlengdar 1924. 
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12. 
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23. 
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25. 
26. 

so 
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Á. Fríður peningur. 
í hndr., 1 kýr 8 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á 
— 6ær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti ........ hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti .......... hver á 
—- 12 sauðir, veturgamlr, á hausti ........ hver á 
— 8 ær geldar á hausti 20... hver á 
—  ÍÐ ær mylkar á hausti ............ hver á 

—- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard... á 
— 14 hryssu, á sama aldri .............. hver á 

B. UW, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. å 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 
— 120 pa. af tólg, vel brædd ............ pd. á 

C. Tóvara af ulli. 

Lhndr. 30 pd. hespugarn, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 
hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. 

— 60 pör eingirnissokka ................ parið 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............ parið 
— 180 pör sjóvetlinga L............ parið 
— 20 eingirnispeysur .......... hver 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ................ hver 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. 
—- 120 álnir einskeftu, í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .. vættin 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .. vættin 
— 6 vættir af ýsu, hertri .............. vættin 
— 6 vættur af hákarli, hertum .......... vættin 
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Í peningum Hundrað á | Alin 

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

342) 50 i 342! 50 { 285 

43) 29 4 259) 14 { 216 

> Ð > > 5 

21 55 i 330! 60 1 275 
33) 14 1 265) 12 { 221 

251 36 { 253) 60 þ 211 
215) 36 # 2151 36 | 179 
170; 71 $ 297/ 61 { 190 

1, 48 3 177) 60 Í 148 
1, 02 { 122) 40 {109 

1) 69 f 202) 80 { 169 

0, 95 { 114 00 95 

5 > » » > 

» 3 Ð 5 » 

» » » » Ð 

> > > » > 

„ > » » » 

23! 29 få 139! 74 | 116 
» » > Ð » 

» » > » > 

» 3 > » »
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kr. | aur. aur. { aur. 
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> | d > Ð » 

| 15 | 56, 251 47 
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En meðalverð 

og skift með 5 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða . AR     þa

 9 
MN 

  

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 21. febrúar 1923. 

B. Brynjólfsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 6. mars 1923 

Magnús 
  

Gísli Ísleifsson. 

1923 

35
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Skagafjarðarsýsla 

      

  

     

  

      

              

   

       

   

        

  

  

  

    

frá 16. maímánaðar 1923 til jafniengdar 1924, 

Í peningum | Hundrað á á TAL 

kr. | aur. f kr. | anr, | aur. 
| 

| Á. Fríður peningur. | 
1. r etta, sem beri frá miði | 

í ánaðarloka, í fardöc É 36 f 295. 36 { 246 
2. | — Sær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í rá! 183% || 05 { 201 
3. | — 6 sauðir, 3 Ki 5 vetra, á hausti ........ á 75 | 268, 50 224 
4. | — S sauðir, tvævetrir, á hausti .......... hver á | #7 60 300) 80 1 251 
5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á | 25! 25 | 308 00 { 252 
6. — S ær geldar á hausti .............. hver á | 38ð| ð0 284 00 { 231 

7. — Í0 ær mylkar á hausti ................ hver á 2á| 11 { 241) 10 { 201 
8. — i åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard... å 202 14 202 14 ; 168 

9. — 14 hryssu, á sama aldri 2... hver á | 192) 50 { 208, 83 { 169 

| Ull, smjör og tólg. | 

10. "hvi itri ullu, vel bveginni .... pa. å 1| 26 i 151! 20 F 126 
11, tri ullu, vel þveginni ...... pd. á 0; 82 | 98! 40 82 
12, öri, vel verkuðu .......... pd. á 1! 71 | 205! 20 £ 171 

13. g, vel bræddri ............ pd. á I 12 { 184) 40 { 119 

OC. Tóvara af ullu. 
14. { Ihndr.30 pd. hespngarn, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 

hespa 11 skreppt ir, en hver skreppa 44 brædi pd. å » > » » » 
15. — 60 pör Q i i ) á » » » 3 > 

16. — 30 pör i á 3 > » » ES 

17. — 180 pör sjóvellinga FR parið á 0/ 63 { 113; 40 94 
18. — 20 eingirmispeystr Ll... hver á » » ”» > » 
19. — 16 tvíbandsgjaldpeysur 2... hver á 2 » » » » 
20. — 120 ålnir gjaldvoðarvaðimáis áln. breiðs .. 1 al. á » > > > » 
21. — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á > » » » » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hnår., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, .. vættin å » » » » » 
23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .. vættin á Í 50! 40 | 302! 40 | 252 
24, — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .. vættin á | 49! 67 i 298 02 | 248 
25. — € vættir af ysu, hertri „............. vættin å = > > > » 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum .......... vættin á Í > > 3 >      



       

         

    

      
  

   

    

    

  

  

  

    

  

  

| Í peningum Hundrað á } Alin 

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

| E. Lýsi. 
27. | 1 bndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á | > > > 
28. | — Í tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar á > , > 
29. — 1 tunna (120 Ph ) selslýsis, „....... 8 pottar áþ > | > > > >? 
30. | — 1 tunna (12( ) borskalfsis, „..... 8 pottar á 2; 67 40) 05} 33 

| F. Skinnavara. 
| 1 ind, á fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á | 34 48 { 1871 79 {115 

6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á art 48 i 170; 58 i 149 
| — 61 Junear hrossskinns 10 pund á 211 50 $ 129) 00 f 107 

a. | — fé 10 1 á 16 30 1 180| 40 $ 109 
1 10 å 19! 64 I 151 68 å 126 
| — 10 y » 3 » Ð | 

0. 88 { 911208 76 
| 
| 
| G. Ymislegt 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á 18; 00 | 108! 00 90 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið á > > > » > 
10. | — 120 pund af fuglafiðri ............ 10 pund á { 14, 39 Í 172) 68 | 144 
tl. | — 480 pd. af fjallagrösum ..........,. 10 pund á > „ > » > 
12. | 5 álnir, 1 dagsv ork um hevannir 0... á TOTTI já > | 154 
3. 1 Sr versene át 1821 þo| » | 264. 

hverju 

259 99 4 217 
| 147| 30 | 123 

í ullartóvörn 113, 40 94 
i fiski 300! 21 { 250 

i 40| 05 { 33 

135! 1 112 

995) 98 I 829 

166| 00 | 138       
  

  

Kr, Linnet. 

Framanritud verdlagsskrå sta 

Fjármálaráðuneytið, 6. 

1. febrúar 

Ofestist 

mars 19285. 

hjer med 

Gi sli Ísleifsson. 

1923 

36
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TT — i I peningum I 

| kr. | aur 

| E. Lýsa. 
5 1 < I Ia ry þar á i » 21. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á i ” | >” 

1 (19 Y hAlcarie ; Q „tt aye „1 „ 28. - Í tunna (120 pt.) hákarislýsis ...... 8 pottar á Í | 
29. — I tunna (120 pt.) selslýsis, ........ 8 pottar á | 

30. — tunna (120 pt.) þorskalýsis, ...... 8 pottar á ad 

EF, Skinnavara. 

31. 1 10 pund Uj 
32. 10 pund i 
38, 10 pund | 
34. 10 nu 2 í 
35 

10 nu á í i 
36 10 yr i $ i 36. 40 pun i | É i 7 | v i 0 47 | | 37. hver i SJ, Rå í i 

I i i 

| 2 é i i | 

| | É 
7 Ymi i | | | | G. Ymislegt. | i | | 

58. ! 1 bndr., 6 pd. af æðardún. > > ið 39. — 40 ædardun, 6 > fs | > A e e . í i 40. af fugl 5 2 fj 7 AN 

í   
  

    

  

fjarðarsýslu og Akureyrar, 24. febrúar 1993 ið, 

Steingrímur Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með, 

Pjármálaráðuneytið, 15. mars 1998. 

Magnús Jónsson. 

Gísli Ísleifsson.
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38 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1923 til jafnlengdar 1924 

  

Alin 

aur. 

A. Fríður penngur. 

til 8 vetra, sem beri 

   

           
        

    

   
   

  

  

        

| i r loka, í Í 282 

die ) V Í og lembí 251 

3. i å hausti 256 

t S sauði „vet hausti 283 

5. á haust 302 

0. || — 5 ær geidar Ð NAUSDI 266 

7 10 lausti 2... 213 
8 1 ur, taminn, 5 til 12 249 

9 hryssu, á sama aldni .............. 301 

B. Ull, smjör og tólg. | i 
hn hvítri ullu, vel þveg in IR á l 26 lðl| 20 j 126 

il. islitri ull, vel þveginni ...... á 0) öl 91) 20 81 
12. af i, vel verkuðu .......... Á 1 sl j 217) 20 { 181 
3. - al þr AÐ pd. á 1) 04 { 124 80 | 104 

CC. Tóvara af ullu. 
14. | Ihndr.30 pd. hespugarn, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 

hespa 11 sk ur, en hver skreppa 44 þræði pd. á >| > » | » > 
15. — 60 pör eingirnissokka ................ parið á = | > > > > 
16. 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............ parið á 1} 41 42| 30 35 
17. — 180 pör sjóvetlinga ......00.00 0. parið á 0/ 92 { 165| 60 | 138 

18. - 20 eingirnispeysur 2... hver á >} > > > > 

19. 15 tvíbandsgjaldpeystr ............... hver á | 3 > > > 
20. - 120 álnir sjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á 2| 50 | 300! 00 { 250 
21.! — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á » | > > | > » 

| i 

| 

| | 
D. Fiskur. | 

22. 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin å | 26! 97 f 161; 82 { 135 
23. | — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum, .. vættin å 49) 27 { 295) 62 | 246 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .. vættin á | 28| 43 | 170, 58 | 142 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri .............. vættin á > » = | > > 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum .......... vættin á | 29) 87 | 179) 22 | 149



                
  

  

  

   

    
       
    

  

  

   

  

1 Í peningum Hundrað á Álin 

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

| | | 
{ 

| | 

27.11 8 pottar å ” 4 2 ? ? > 
| 2 á » » > 5 3 98. ! 5 pottar í . a 

8 | 2 not á 2 14 41) 10 SÅ 
29, I O pottar a 9! þf 41 70 35 

30. | 8 pottar á | ið Æl| A ð: 

| 

1. |1 ) 32) 23 | 128) 92 | 107 
32. | 10 2T!1 50 { 165) 00 f 137 
33 | ; 10 20! 81 Å 124! 86 E 104 
54 | Í , DN fd r 36 ) (ye 
34. | — 8 f- i | „ & . og eldri 10 í 15)! 40 4 123 103 
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Skrifstofu Þingeyjarsýslu, Z8. febrúar 1993. 

Júlíus Havsteen. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 6. apríl 1928. 

Magnús Jónsson. 
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Gísli Ísleifsson. 
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AFRIT 

af 

reikningi minningarsjóðs Sigríðar Thoroddsen árið 1999. 

Eign við ársbyrjun: 
4 

Styrkur: Sigr. Lårusdåttir 

Guðr. Pálsdóttir 

Alþýðublaðið fyrir auglýsingu 

Morgunblaðið 

Stofnfje: 

a a. 

bh. 
ce 

+ 
U 

z 
i 

vextir af bankavaxtabrjefum 

vexti af innt. bókin 

i 

i bankavaxtabrjefum 

ejöf frá próf. Þor, Thoroddsen 

í úthlutunar: 

innl. bók Íslandsbanka no. 

Eign við árslok: 

Til úthlutunar 

í bankavaxtabrjefum 

í 

í 

innl.bók nr. 

do. — 

í innl. bók Istandsbanka no. 3612 

3612 

3372 

Tekjur: 

— 86.41 

kr. 3406,00 

„= 422143 

— 7.30 

kr. 3400.,00 

mn 346,67 

— 3809,52 

— 141.73 

kr. 60.00 

— 60.00 

6.00 

— 9,60 

—… 7629,23 

— 172.50
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1923. 

Lög um undanþágu frá lögum nr. 91, 14. nóv. 1917, um aðflutningsbann 

á áfengi, undirskrifuð af konunei 4. apríl 1998. 

Pilsktpun um að vernd sú, sem heimiluð er fyrir vörumerki með lögum 
13. nóv. 1903, skuli einnig ná til þýska ríkisins, vndirskrifuð af konungi 6. 
april 1923. 

Konungsbrjef um þingsuppsögn, undirskrifað af konungi 9. maí 1993. 

Lög um breyting á lögum um friðun á laxi, frá 19. febr. 1886, undir- 

skrifuð af konungi 6. júní 1998. 

Lög um ríkisskuldabrjef, undirskrifuð af konungi 20. júní 1923. 

Løg um skifttmynt úr eirnikkel, undirskrifuð al konungi sama dag. 

Lög um samþyktir um sýsluvegasjóði, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Fjáraukalög fyrir árið 1922, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um einkaleyfi, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um breyting á fátækralögum frá 10. nóv. 1905, undirskrifuð af 
konungi sama dag. 

Lög um tilbúning og verslun með ópíum o. fl, undirskrifuð af konungi 
sama dag. 

Vatnalög, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um varnir gegn hynsjúldómum, vndirskrifuð af konungi sama dag. 

Fjáraukalög fyrir árin 1920 og 1921, undirskrifuð af konungi sama dage. 

Fjárlög fyri árið 1924, undirskrifuð af konunei sama dag. 

Lög um samþykt á landsreikningnum fyrir árin 1920 og 1921, undirskrit- 

uð af konungi sama dag. 

Lög um rjettindi og skyldur hjóna, undirskrifud af konnngi sama dag. 

Lög um framlengng á gildi laga nm útflutningsgjald, undirskrifud af 

konungi sama dag. 

Fjáraukalög fyrir árið 1923, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um sjerstakar dómþinghár í nokkrun hreppum. undirskrifud af 

konungi sama dag. 

Lög um verðlaun fyrir útfluttan gráðaost, undirskrifað af konungi 

sama dag. 

Lög um berklaveiki í nautpenng?, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um breyting á lögum mr. 52, 28. nóv. 1919 (Rilsíma- og talsíma- 

kerfi), undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um heimild fyrir víkisstjórnina til að benna dragnótaveiðar í hund. 

helgi, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um breyting á lögum nr. 38, 27. júní 1921, am lífeyrissjóð barna- 

kennara og ekkna þeirra, undirskrifað af konungi sama dag. 

25. dag júnímánaðar 1923. Ísafoldarprentsmiðja 

1923 

hf.
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Lög um atvinnu vid vjelgæslu á íslenskum mótorskipum, undirskrifud 

af konungi sama dag. 

Lög um breyting á lögum nr. 56, 10. nóv. 1913 ( Herpinótaveiði), undir- 

skrifuð af konungi sama dag. 

Lög um læknisskoðun aðkomuskipa, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um breyting á lögum nr. 6, 31. maí 1921 (Seðlakdgáfa Íslandsbanka), 

undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um breyting á lögum mr. 47, 80. nóv, 1914 „ Atkvæðagreiðsla { jar- 

staddra manna við alþingiskosningar), undirskrifuð af konunoi sama dag. 

Lög um breyting á lögum nr. 36, 19. júní 1922, um breyting á lögum um 

fræðst barna frå 22. nóv. 1907, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um breyting á lögum nr. 35, 2. nóv 1914, um mælingu og skrásetn 

ingu lóða og landa í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, undirskrifuð af konungi 

sama dag. 

Lög um veitingu ríkisborgararjettar, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um breyting á lögum nr. 55, 28. nóv. 1919, um breyting á lågum 18. 

sept. 1885, um stofnun landsbanka, undirskrifuð af konunei sama dag. 

Lög um verslin með smjörlíki og líkar iðnaðarvörur, tilbúnang þeirra 

m.m, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um breyting á lögum næ. 41, 11. júlí 1911, mm breyting á lögum nr. 

57, frá 22. nóv. 1907, um vegi, unðirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um skemtanaskatt og þjóðleikhús, vndðirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um heimald fyrir ríkisstjórnina til að sameina póstmeistara- og stöðu- 

arstjóraembættið á Alureyri og Ísafirði, undizskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um viðauka við lög vm vegi, 22. nóv. 1907, nr. 57, vadirskeifuð af 

konungi sama dag. 

Jarðræktarlög, vaðieskrifuð af konungi sama dag. 

Lög wm breyting á lögum nr. 43, 27. júní 1981, vm varnir gegn berkla. 

veiki, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um sandgræðslu, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um stækkun lögsagnarendæmis Reykjavíkur, undirskrifuð af kon- 

ungi sama dag. 

Lög um heimild fyrir landsstjórnina til að veita ýms hlmnndi fyrirhug- 

uðum nýjum banka í Reykjavík, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um eftirlitsmann með bönkum og sparisjodum, andirskrifud af kon- 

ungi sama dag. 

Lög um Úfeyri handa fyrverandi skrifstofustjóra Alþingis Einari Þor- 

kelssyni, vndirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um atkvæðagreiðslu utan kjörstaða við alþingiskosningar, undirskrift. 

uð af konungi sama dag.
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Brjef dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, til sýslumannsins 

í Gullbringu- og Kjósarsýslu, um flutning þingstaðar. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í brjefi dags. 9. £. m., og 

beiðni hreppsnefndarinnar í Moslellshreppi veitir ráðuneytið hjermeð sam- 

þykki til bess að þingstaður nelnds hrepps verði fluttur frá Lágafelli að svo 

nefndu Brúarlandi við Varmá, enda annist hreppsnefndin um það, að til verði á 

hinum nýja þingstað hæfilegt hús til þinghaldanna. 

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

birtingar. 

Brjef atvinnu. og samgöngumálaráðuneytisins til sýslu- 
mannsins í Barðastrandarsýslu um sveitfesti þurfalings. 

Oddviti Rauðasandshrepps hefir skotið hingað úrskurði yðar, herra 
sýslumaður, dags. 16. febr. þ. á., sem ákveður að þurfalingurinn Sigríður Jóns- 
dóttir skuli vera framfærsluskyld í núverandi Ranðasandshreppi. 

Þurfalingur þessi, sem er fædd 9. sept. 1903 á Vatneyri við Patreksfjörð, 

á að lögum framfærslurjett í Rauðasandshreppi hinum forna, sem frá fardögum 

1907 var skift í Rauðasandshrepp og Patrekshrepp. Með brjefi stjórnarráðsins 

31. ágúst 1906, er skifting sveitarþingsla þeirra, sem síðar kunna til að koma oe 
eiga rót sína að rekja til hins forna hrepps ákveðin þannig, „að þeim íbúum 
hins forna Rauðasandshrepps, sem eigi höfðu þeeið sveitarstyrk áður en honum 
var skift, en síðar verða styrksþurfar, skuli framfleytt í þeim hinna nýju hreppa, 
er þeir áttu heimilisfang í er skiftin fóru fram.“ En í þann tíma voru foreldrar 
þurfalingsins á lífi og bjuggu á Vatneyri og fjell þannig samkvæmt skiftingunni 
í hlut Patrekshrepps að framfleyta þeim, ef þan yrðu styrksþurfar. Nú stóð svo 

á að nefnd dóttir þeirra, Sigríður, dvaldi ekki á heimili foreldra sinna um far- 

dagaleytið 1907, heldur var í bráðabirgðadvöl á Sellátranesi, sem er innan nú- 
verandi Rauðasandshrepps, og telur hreppsnefnd Patrekshrepps því að Rauða- 
sandshreppnr eigi nú að framfleyta stúlku þessari, og hafið þjer fallist á Það 
í úrskurði yðar. 

Hvort barnið, sem flutt var aftur heim til foreldra sinna sumarið 1907, 

var á Sellátranesi í fardögum þetta ár með eða án meðgjafar skiftir hjer ekki 

máli, því að hin tilvitnuðu ákvæði hjer að ofan ber að skilja á þá leið, að þar 

sje aðeins átt við þá íbúa hreppsins, sem sjálfráða voru og bærir um að ráða 

verustað sínum þegar skiftin fóru fram, enda það í samræmi við hina al- 

1923 

40 
2. mal 

dl 
28. maí
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41  mennu reglu i 39. gr. fåtækralaganna, ad Sigríður, sem var skilgetin, fjelli til 

28. mai framfærslu sama hreppsfjelags og fadir hennar, bad er Patrekshrepps. Ef hid z 

     

gagnstæða hefði átt að eiga sjer stad, å milli hreppanna innbyn er 

staklega þurft að vera kveðið å um bad i samningi milli hrep] 

Því úrskurðast: Patrekshreppur á að standa straum aí sh 

þurfalingsins Sigríðar Jónsdóttur. 

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

  

fyrir hreppsnefndum tjeðra hreppa. 

42 Brjef dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, til biskups um 

81. mai flutning sóknarkirkjunnar í ÁAsmundarstaðasói 

á Raufarhöfn. 

   

  

Eftir ó 

og að undangengnum öðrum undirbúningi, veitir ráðuneytið hjermeð samkvæmt 

hlutaðeigandi sóknarnefndar og tillögum hlutaðeigandi pró 

  

Írskotun 
   

tillögum yðar, háæruverðugi herra, í brjefi, dags. 17. febr. f.     
til 4. gr. í lögum nr. 45, 16. nóvbr. 1907, um skipun prestakalla, leyfi til þess að 

fastdæmi meer flyt söfnuðurinn í Ásmundarstaðasókn í Norður-Þingevjarp 

  

sóknarkirkju sína í kauptúnið á Raufarhöfn. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birt- 
. . Z Do en 

ingar, og er yður jafnframt Jf samoednøenmåln sent endurrit       

råduneytisins hingad, dags. 2. b. m., bar sem bad samþykkir að kirkjan fái full 
1 RN log FÖsstæðin un.    umráð vfir lóð þeirri, er hún á að standa á sem og Öllu kir
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hvro? byrgt Fisksalar bera á 

af þeirra völdum. 

Fisksali er skyldur     við söluna og ræstingu á 

6. dag júlímán. 1923. Ísafoldarprentsmiðja h.f.



1923 82 

43 6. gr. 

10. janúar Fisksölubúðir má starfrækja, ef fullnægt er eftirfarandi skilyrðum : 

a. Vatnsleiðsla og skolpleiðsla skal vera í búðinni. 

hb. Steinsteypt gólf í allri búðinni og geymsluklefum, sem henni fylgja og veggi 

lagðir gleruðum flísum, að minsta kosti í 125 em. hæð. 

e. Í söluklefanum skal vera ílát til þess að þvo fiskinn upp úr áður en hann er 

lagður á söluborðið og veginn. 

d. Gólf, veggir, borð, trog og önnur ílát, sem notuð eru við fisksöluna. skulu 

hreinsuð á hverju kvöldi undir eins og sölunni er lokið. 

7. gr. 

Á götum oe strætum má aðeins selja hreinan fisk úr brifalegum og mál- 

uðum vögnum, sem auðvelt er að hreinsa. Ekki mega fisksalar halda kyrru 
fyrir nema á meðan fiskurinn er látinn af hendi til kaupanda, en þó aldrei á 
gatnamótum eða þar sem umferð getur truflast af þeirra völdum. Þeir skulu 
aka vögnum sínum um göturnar og gefa til kynna með kalli að fiskur sje á boð- 

stólum til þess að greiða fyrir sölunni. 

8. gr. 

Á eftirnefndum stöðum mega fisksalar halda kyrru fyrir og selja fisk úr 

þrifalegum máluðum vögnum: 

a. "Torginu við Framnesveg og Brekkustíe. 

b. Torginu við Gróubæ við Vesturgötu. 
c. Fisksöluskúrnum við Trygevagötn. 

d. Óðinstorgi við Óðinsgötu og Þórsgötu. 

e. Káratorgi við Kárastíe og Njálsgötu. 

f. Vitatorgi við Hverfisgötu. 

Svo og öðrum stöðum og torgum í bænum, sem borgarstjóri tilnefnir. 

Þetta er hjermeð gert heyrum kunnugt. 

{ dóms. og kirkjumálaráðuneytinn, 10. Janúar 1923. 

Sig. Eggerz. 

St. Gunnlaugsson.
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REGLUGJÖRÐ ad 
27. april 

um 

   notkun Krossavikur vid llissand innan skjålgardsins. 

1. gr. 

Skjólgarðurinn og Krossavíkin innan hans ásamt erfðafestulandi bví, Jolg í 

ir tekið á leigu hjá ríkissjóði J 
sem hreppsnefndin í Neshreppi utan 

     er í umsjón hreppsnefndarinnar. falið einum 

  

     manni, innan eða utan hreppsnefndar efti kurinnar o ghafn- 

  

arvirkjanna; kveður hreppsnefnd 

  

hans og þóknun, og skal 

hlutaðeigendum skylt að hlíta fyrirmælum hans. 

2. gr. 

Bannað er að kasta fiskúreangi innan skjólgarðsins. Í hvert skifti, 

sem aðgerð á fiski fer fram, skal flytja allan úrgang út fyrir skjólgarð- 
inn eða á land upp í gryfjur, sem skulu grafnar þar sem hreppsnefnd leyfir. 

3annað er einnig að kasta út seglfestu eða bera steina ofan fyrir 
flæðarmál í víkinni. Akkeri eða aðra harða hluti má ekki láta lHgeja fyrir 

neðan stórstraumsflæðarmál. Enginn má orafa maðk til beitu eða ejöra 

neins konar gryfjur innar sömu takmarka. 

3. gr. 

Vjelbátar, sem hafa aðsetur í víkinni eða leita þangað hafnar, skulu 
strax og inn er komið binda sig í báða stafna með járnkeðjum í festarhöld 

þau, sem í víkinni eru. Hver bátur skal skyldur að leggja þessar keðinr 
til sjálfur og skulu þær teknar gildar af skoðunarmönnum Samábyreðar 

Íslands. Hafi einhver bátar ekki keðjur, sem teknar eru gildar, skal hann 

strax útvega sjer þær áður en hann fær leyfi til að leggja í víkinni 

Hver bátur skal hafa legupláss þar sem hreppsnefnd eða umsjónarmaður 
vísar til. Ætlast er til, að stærstu bátarnir liggi fremst, en hinir minstn inst. 

4. gr. 

Gjöld fyrir notkun víkurinnar eru þessi: 

Á. Bátagjöld. 

Vyelbátar: Fyrir vetrarvertíð 7 kr. af rúmlest. 

— Fyrir vorvertíð 6 kr. af rúmlest. 

—— Fyrir suinarvertíð 5 kr. af rúmlest. 

—— Fyrir haustvertid 4 kr, af råmlest. 
, 

—— Fyrir vjelbát sem er alt árið 15 kr. af rúmlest.
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44 Fyrir adkomnvjelbåta i citt skifti cda oftar, hafi bátarinn ekki fast 

21. apríl aðsetur, 3 krónur í hvert skifti : 

5 krónur. 

or
 = rúmlesta stærð, en fyrir stærri báta 

Fyrir róðrarbáta yfir hverja vertíð 10 kr. 

Fyrir uppskipunarbát yfir árið 10 kr. 

Fyrir vjelbáta, sem ekki ern í notkun og ekki ereiða gjald sam 

kvæmt fyrtöldu: 

Fyrir að leggja upp vjelbát til aðgerða 10 kr. 

Fyrir áð sevma vielbát á þurn landi 10 kr. 

  

Af vörum, sem fluttar íkinni eða skipað þaðan út, skal 

reiða gjald það sem hjer segir: 

1. Af salti 1 kr. af hverri smálest. 

    2. Áf kolum 1 kr. af hverri lest. 

3. Af óverknðum saltfiski 1 kr. af hverri smálest, hvort heldur fisk- 

urinn er fluttur burtu úr víkinni á sjó eða landi. 

4. Af verkuðum saltfiski kr. 1,50 af hverri smálest. 

5. Af olíutunnum, fisktunnum, síldartunnum og kjöttunnum 80 aur. 

af hverri tunnu 

6. Af öllum öðrum vörum 20 anr. af hverjum 100 kg. minsta gjald 

þó 20 aurar. 
x 

Af umhlöðnum vörun aðeins einu sinni. 

Póst. o 

Ennfremur skal ekkert ja 

fara í land í Sandsk 

ófært er veð 

    nn gjaldi þessu. 

    vörum Þeim, sem eiga að    land í Krossavík af því að 

  

   

  

ta þær í land á Sandi 

Vörugjaldið skal reikna eftir þyngd vörunnar með umbúðum. Brot 

    úr gjaldeining telst sem heil g ldið skal ákveðið eftir farm- aldeining. Gja 

Tr 20 r: skrám eða farmskírteinum, ef um slík skjöl      

      
    

   
gjald, uns ejaldið er etei inn! á báta- og     16 ] 

vörugjöldum og ræður einn eða fleiri menn til að ! 

  

innheimtuna á hendi 

innheimtulaunum þeim, er um semur. kan sjóð, 

  

renna 1 sjersta     
= 

lendingarsjóð Krossavíkur, er sje varið til að standast kostnað af mann- 

virkjum þeim, er |} 

  

       Hellissand, viðhaldi þeirra og nmb( )ðs-    ingars, 

ins skulu fylgja sveitarsjóðsreikninsunnm og endurskoðast og úrskurðast 

með þeim. 

5. gr. 

Oll gjöld samkvæm: reglugjörð þessari má taka lögtaki.
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44 6. gr. 

er renna í 21. apríl varða sektum alt að 400 kr., Brot gegn reglugjörð þessari 

um mál út af þeim, sem um almenn lendingarsjóð Krossavíkur, og fer 

lögreglumál. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum nr. 76. 14. nóvem- 

ber 1917 til að öðlast 1923 og birt til eftirbreytni öllum þeim, 1. maí 1923 it 

sem hlut eiga að máli. 

  

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. apríl 1923 

Kl. Jónsson. 
  

Vigfús Binars sson. 

GLUR 45 
30. april 

  

flokkun og merking å 

  

   

    

   

þannig: 

  

UM, sem hæf er til 

F. flokkur. Oll hvít vorull, sem er 

þvegin. UL 

að öðru leyt 

vorull, sem um alt nema     Oll svört eða að öðin     
skilyrðum og 1. 
.. Lg 

cyti eet fulln: "skilyrðum    
Í. til111. flokks. 

V. okkur. Öll hvít haustull óþvegin, en trnklepra, blóð- 

  

laus við 

skorpur og skinnsnepla. 

VI. flokkur. Öll mislit baustull, sem að ten lt fullnægir sömu skil öðr 

yrðum og V. flokkur. 

2. gr. 

il útflutnings; ekki heldur ull, l er ekki hæf 

framangreindum flokkum, eða ull, sem 

ábyrgð lögskipaðra ullarmats 

ir,    Sú ull, sem eiei er vel þí 

yrðum nems af 

  

sem eigi fullnægir s 

talin verður svikin verslunarvara. Er það á 

manna, að þeir merki enga slíka ull til útflutnings.



1923 86 

45 3. gr. 

80. apríl Merkja skal hvern ullarsekk þannis: Efst á hliðinni sje stimplað orðið 

ICELAND. Í línu neðar sje rómversk tala, er sýni, hverjum flokk ullin til- 

heyri. Í línu þar fyrir neðan sje skammstafað, þó ekki með færri en tveim 

bókstöfum, nafn ullarseljanda. Í neðstu línu skal vera áframhaldandi töluröð, 

svo að sjáist sekkjatala sú, sem hver einstök verslun eða kaupfjelag sendir eða 

selur til útflutnings. 

Reglur þessar koma í staðinn fyrir reglur 26. maí 1920. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 30. apríl 1923. 

Kl. Jónsson. 

Vigfús Einarsson. 

46 SAMÞYKT 
5. mai um 

samgirðing í Vallahregpi vestan Grímsár. 

efir samkvæmt girðingalögum nr. 66, 22. Hreppsnefndin í Vallahreppi he 

eftirfarandi samþykt tm samgirðingu í Vallahreppi vest- 

  

nóvember 1913 g 

an Grímsár: 

1. gr. 

Í Vallahreppi vestan Grímsár skal vera fjórþætt gaddavírsgirðing, með 

  

ingu, þar sem hún gengur 

  

30 sentímetra undirhleðslu, frá ) ) 

lengst út og upp til Hallormsstaðarháls við Hafursá, austur Grindamúla, fram. 
an við Víðirdal, þaðan út og austur í Skarhryggshnaus ysta, þaðan að Kappla- 

dalslæk á landamerkjum Vaðs og Sauðhaga og þá eftir á landamerkjalínu 
þeirra jarða austur í Grímsá. 

2. gr. 

ir ábúendur á jörðunum Hafursá, Freyshólum,      
Mjóanesi, Strönd, Gunnlaugsstöðum, Sauðhaga, Hvammi og Víkinesstöðum. 

jó þannig, að ábúendur þessara 
  

Jaðars, | 32
 Ennfremur fyrir ábúendur Vallaness og 

síðasitöldi 

jarðir, og að 

jarða greiða aðeins hálft gjald í girðingarkostnað við hinar fvrtöldu          

rjaldskylda beirra þessar girða sig af, önn- 

  

ur eða báðar.
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3. gr. 

Til bess ad koma girdingunni upp, skal taka lån med svo haefeldum 
> {= 

kjörum, sem fást. Vextir og afborgun lánsins, svo og árlegur viðhalds- og fyrn- 

  
ingarkostnaður skiftist niður á tölu sauðfjár, sem fóðrað er á girðingarsvæð- 

inu, eftir fjártölu forðagæslumanna við fjárskoðanir, og jafnt á hverja kind, 

þó með þeirri frábreytni, sem nefnd er í 2. gr., að því er Vallanes og Jaðar 

snertir, þar sem gjald á kind skal vera hálfu lægra. Bændur inna gjaldið af 

hendi fyrir sig og heimamenn sína, en eiga heimting á endurgjaldi frá þeim, 

sem fje eiga á fóðri hjá þeim, eða sem fóðra fje sitt sjálfir á heimilum þeirra. 

Eindagi gjaldsins er 30. apríl. 

4. gr. 

Til þess að koma girðingunni upp — útvega lán til hennar, kaupa efni, 

vinnu 0. s. frv. — sjá um árlegt viðhald hennar, eftir að hún er komin upp, 

innheimta girðingargjöld, annast um greiðslu vaxta og afborgana af lánum og 

annað, sem hjer að lýtur, skal girðingarfjelagið — ábúendur framannefndra 

jarða —- kjósa þriggja manna nefnd til 6 ára, er nefnist girðingarstjórn. Hefir 

hún á hendi framkvæmd og umsjón á öllu því, er girðinguna varðar, gegn hæti- 
legri þóknun fyrir fyrirhöfn, reikningsfærslu o. s. frv. Hún ákveður árgjald 
á kind, sem nægi til greiðslu vaxta og afborgana lána svo og viðhalds og fyrn- 

lax ingar, sem svari til afborgunartíma láns og áætlaðrar endingar girðingarinnar. 

5. gr. 
Ekkert fje má taka inn á girðingarsvæðið af utanfjelaæsmönnum, án 

    

samþykkis girðingarstjórnar, og samþykki hún, ákveður hún jafnframt eirð- 

ingargjald þess fjár, sem þó má aldrei minna vera en hálft gjald. 

6. gr. 

Girðingarstjórnin ákveður samsmölun innan girðingarinnar haust oe vor. 
1 dir að leggja svo til menn    svo oft, sem henni þykir þörf, enda eru allir 

      í því skyni, sem hún ákveður og haga fjárdrætti og fjårskilum eftir þem i    

reglum, er hún setur. Hún skal og ákveða það, hvenær fje skuli rekið á afrjett 
á vorum og hvenær girðing skuli opnuð fyrir því á haustum. Ekkert fje má 
vera innan girðingar á sumrum, annað en kvíaær. 

7. gr. 
Enginn má skilja við hlið girðingarinnar opin, nje láta fje fara um Þau 

meðan hann opnar þau til eigin umferðar. Varðar brot gegn þessu skaðabótum, 
ef upp kemst, auk sekta. 

8. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varðar sektum, frá 220 kr. sem renna Í 
sveitarsjóð. 

1923 

5. 

46 
mal



1923 88 

46 9. gr. 

9 mal Að öðru en því, sem hjer er fyrir mælt, fer eftir girðingalögum nr. 66, 

frá 22. nóv. 1918. 

  

Samþykt þessi er hjermeð st: til að öðlast þegar gildi og birtist 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 5. maí 1923. 

Kl. Jónsson. 

Vigfús Eimarsson. 

47 HAFNARREGLUGJÖRÐ 
7. Í . 

amt fyrir 

Húsavíkurkauptún. 

Hafnarejöld. 

lestir eða þar yfir, (að 

jald 10 aura 

við akk- 

, Eða 

í. Ol sk 

            

     

    

undanteknum þeim 

  

af hverri smálest 
—
 

Go
: 

í a =
 

= þe
 

= =
 eða aðrar festar á Húsavíkur 

  

sem a 

e 
fvrsta smn å årmu leltå 

  

eða farþega af landi eða 5 aura af hverri 

  

   smálest. Same gjald skulu og þau skip, sem farm sinn Í eða 

taka farm sin úr Öðrum skipum á höfninni. Tiggi. slík skip á höfninni 

lengur en 14 daga tvöfaldast gjaldið. 

  

9. Hafni skipið sig oftar en einu sinni á árinu á Húsavíkurhöfn og 
      hafi ekki á þeim tíma komið til annara landa, greiðist hafnargjaldið ekki að 

fullu nema í fyrsta skifti, en síðan 2 ið he Imingi. 

  

3. Skip, er ganga milli haf mds og útlanda 

  

skifti á árinu 

Þótt þau hafni 

gjald nema 

eftir ákveðnum ferðaáætlunum,    
   

  

koma á Húsavíkurhöfn, greiða hafnargy 

    sie oftar á því sama ári. Íslensk fiskiskip grei 

einu sinni á ári.



89 

I. Aukagjald. 

Öll skip, sem hafnargjald eiga að greiða og hafna sig á tímabilinu 

frá 1. ágúst til 14. maí, skulu greiða fyrir vitaljós hafnarinnar 2 krónur í 

hvert skifti, er þau leita hafnar á þessu tímabili. Sjeu skipin meira en 

300 smálestir greiða þau 4 krónur. Skip, sem heimilisfang eiga á Húsavík, 

eru undanþegin þessu gjaldi. 

Ljósgjald skal þó ekki greiða fyr en hafnarljósum hefir verið 

komið upp. 

III. Undanþága frá hafnargjaldi. 

Undanþegin hafnargjaldi eru: 

1. Öll herskip, varðskip, skemtiskip og skip, sem gjörð eru út til 

vísindalegra rannsókna. 

2. Skip, er leita hafnar ia sjóskemda, enda þótt farmur þeirra sje 

á land borinn, ef þau flytja burt aftur farminn og ekkert annað. 

Fiskiskip, er stunda veiðar frá Húsavík, er þau leita hafnar CS
 

vegna illveðurs. 

IV. Seglfesta. 

Seglfestu má hvergi kasta út á höfninni nema með leyfi hafnarnefndar 

og seglfestu má hvergi taka nema með leyfi landeiganda og greiðist borgun 

eftir samkomulagi. 

V. Hafnarsjóður afnarnefnd. 

  

skulu renna í hafnarsjóð Húsa- 

    
1. 2 EN £ 
kostnad al 

  

    
til lóskera til leiðbein- 

  

   
   

  

     

   

1 vo 

ingar vid å höfnina. Hafn: nefnd Húsavíkurkauptúns skipa 

þrír menn. 'lustjóri í Þingeyjarsýs formaður og hefir reiknings- 

hald á hend en breyti heimilisfangi, 

kemur hrepy s í hans stað. 1 nefndarmennirnir 

veir ern kosnir af hreppsnefnd Húsavíkurhrepps og skal annar þeirra ávalt 

kosinn úr flokki hreppsnefndarmanna 

Skal hafnarnefndin sjá um, að reglugjörð þessari sje hlýtt, og skal 

hún stjórna hafnarsjóðnum undir eftirliti hreppsnefndar, sem veitir fje 

  

úr sjóðnum eftir tillögum og ber ábyrgð á innstæðu hans 

eins og öðrum eignum hreppsfjelagsins, enda skulu reikningar hafnarsjóðs 
i 

fylgja sveitarsjóðsreikningunum og endurskoðast og úrskurðast ásamt þeim. 

VI. Mannvirki við höfnina. 

Engin mannvirki má reisa við höfnina nema eftir tillögum hafnar. 

nefndar og með leyfi hreppsnefndar. 

1923 

47 
7. mai



1923 

47 
7. mal 

48 

28. maf 
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VII. Almenn ákvæði. 

Skipstjórar eða afgreiðslumenn skipa, skulu greiða gjöldin samkvæmt 
reglugjörð þessari til reikningshaldara strax og skipin hafa hafnað sig. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum alt að 400 krónum er 
renna í hafnarsjóð. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum nr. 76, 14. nóvem- 

ber 1917 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 7. maí 1923. 

Kl. Jónsson. 

Vigfús Eimarsson. 

AUGLÝSING 

um 

staðfesting dóms- og kirkjumálaráðuneytisins á viðauka og breytingum við 
lögreglusamþykt Siglufjarðarkaupstaðar, 15. júní 1920. 

Samkvæmt lögum nr. 1, 3. janúar 1890, um lögreglusamþyktir fyrir kaup- 
staðina, er hjermeð staðfestur viðauki og breytingar á lögre glusamþykt fyrir 
Siglufjarðarkaupstað, 15. júní 1920, er samið hefir bæjarstjórn nefnds kaup- 
staðar, svo sem hjer segir: 

Aftan við 22. gr. kemur: 

Nú álítur veganefnd, að síldarbryggjum, síldarpöllum eða öðrum mann. 
virkjum innan lögsagnarwndæmisins sje svo áfátt, að aðgerðar þurfi við, svo 
sem t. d. þegar göt eru á bryggjum eða síldarpöllum eða mannvirkin eru svo 
fúin eða sprungin, að þeim, sem fara um, geti að áliti veganefndar, stafað 
hætta af, þá getur bæjarstjórn heimtað af eigendum mannvirkjanna, að þeir 
gangi svo frá þeim, sem bæjarstjórnin telur þurfa, svo hættulaust sje. 

Nú er aðgerðin ekki framkvæmd svo fljótt, sem bæjarstjórn telur þurfa, 
og getur hún þá látið aðgerðina fram fara á kostnað elgandans, og má taka 
kostnaðinn lögtaki hjá eiganda mannvirkisins, og hvílir aðgerðin sem lögveð á 
eigninni á undan öðrum veðböndum. 

Nú er eigandi eða umráðamaður mannvirkis, sem aðgerðar þarf, ekki við 
staddur í bænum eða eigi næst til hans hjer á landi, og er þá bæjarstjórn heimili 
að framkvæma aðgerðina á kostnað eigandans án tilkynningar.
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46. grein breytist þannig: 

Í stað Sgf komi Si. 

Aftan við 2. málser. 57. gr. komi: 

Á eftir orðinu „þeirra“ komi: En skylt skal þeim, er heldur samkomur 

Þessar, að hafa minst tvo menn, sem lögreglustjóri útnefnir, sem dyraverði til 

þess að gæta reglu í og við samkomuhúsið. 

1. málsgrein 61. gr., á eftir orðunum: „standa fyrir slíku““, orðist svo: 

„tá slökkviliðsstjóra eða einhvern þann, er hann tilnefnir úr slökkviliðinu, til 

þess að gæta þess, að öll eldfæri sjeu í lagi, og að eigi sje farið óvarlega með 

eld í húsinu, og ber þeim manni að vera minst tvo klukkutíma í húsinu eftir 
að samkomunni er slitið. Greiðir sá eða þeir, er skemtunina halda eða húsið 
hafa á leigu, kostnað þann, er af því leiðir til eftirlitsmanns'“. 

Ákvæði þessi öðlast gildi 1. júlí 1923. 

Þetta birtist hjermeð til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að máli. Cc 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 23. maí 1923 DD æð. 

Sig. Eggerz. 

  

Stgf. M. Johnsen. 

1923 

48 
23. mai
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49 Staðfesting konungs á „Skipulagsskrá fyrir Póstmannasjóð““, útgefin á 

29. maí venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 29. maí 1923. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Póstmannasjóð. 

1. gr. 

Stofnfje þessa sjóðs, sem heitir Póstmannasjóður, er peningar, sem feno- 

ist hafa fyrir seld frímerki af íslenskum póstávísunum og nú eru orðnir 

10000 krónur. 

2. gr. 

Tekjur sjóðsins eru: 

1. Vextir af höfuðstól hans. 

2. ÁAndvirði seldra frímerkja af íslenskum póstávísunum. 

Tillög, sjá 5. gr. 

3. er. 

Fje sjodsins skal geyma í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. 

  

4. gr. 
Å Í áf tekjum sjóðsins, sem taldar eru í Í —-5. lid 2. greinar skal: 

í. helmingur af vöxtunum árlega leggjast við höfuðstólinn, 

2. greiða nauðsynleg gjöld sjóðsins, 

3. því, sem þá verður eftir, varið til styrktar póstmönnum, sem hafa 

þóststörf fyrir aðalatvinnu. 

Ef fjárhæð sú, sem á að úthluta, verður eitthvert ár mjög há, getur 

stjórn sjóðsins geymt nokkuð af henni til úthlutunar næstu ár á eftir. 

Tekjur þær, sem taldar ern í 4. Hð 2. greinar, leggjast við höfuðstól 
4 inn, ef ekki eru um þær tekjur önnur ákvæði, t. d. gjöf gefin sjóðnum með 

öðrum skilyrðum.
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5. gr. 49 
LK 2 . !: 

eiða årlega til- 29. mai Allir póstmenn, sem hafa póststörf fyrir adalatvinnu, Allir póst hafa póststörf fyri alatvinnu     { 

lag til sjóðsins, 5 kr. hver, enda sje það skilyrði fyrir því, að umsókn um 

styrkveiting úr sjóðnum, geti komið til greina. 

Stjórn sjóðsins ákv 

   
hverjir póstmenn samkvæmt 4. gr. eigi 

ár ov tilkynnir benn bad, kost á, að greiða tillög til sjóðsi 

  

6. gr. 

Sjóðnum stjórna þrír menn, aðalpós 

  

imeistari og 2 póstmenn búsettir 

í Reykjavík. 
í 
I    fyrsta ski sa 2 menn. En 

  

cjótt sem þessi | iði árstillög til 

  

Ge kl a ns. skulu og SOMUIeTOTS 

2 varamenn og 2 8 endurskoðunarmenn, sem allir á 

sama hátt kosnir 2 menn Í stjórnina, 2 varamenn    
ára fresti,    

    

síðan á hverjum þri 

  

un á kos Varamennirnir koma í stað aðal- Stjórnin ræður í 

mannanna, þegar þeir ern forfallaðir eða persónulega riðnir við mál, sem stjórn- 

in á að leiða til lykta. 

Stjórnin innheimtir og ábyrgist tekjur sjóðsins, semur reglur um styrk- 

  

veiting úr honum, ákveður þær og úthlutar þeim, semur árlega reikning yfir 

tekjur og gjöld sjóðsi æmir annað, er að stjórn og hae hans lýtur. 

  

      Stjórnin hlutast 

  

1 SJÓ ins verði birtur árlega í Lög- 

birtingablaðinu. 

7. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

> 
Póststjórnin, Res 

  

javík, 6. febrúar 1998, 

S. Briem.



1923 

50 
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REGLUGJÖRÐ 

um 

breyting á gjöldum, sem skulu greiðast löggildingarstofunni fyrir lög- 
gildingu og eftirlit með mælitækjum og vogaráhöldum, samkvæmt 

1. Vogarlóð: 

tilskipun nr. 3, 12. febrúar 1919. 

1. gr. 

Löggaldingargjöld. 

Þyngd lg. — 5 gg. ...........0000 0... kr. 0,20 

— 10 g. og 20 g. 20.00.0000 — 0.30 

— 50 gg. seseeenuneeeeneennn nere ener ernevee — 0.35 

— 100 g. og 200 g. sees — 0.40 

— Ye kg. sense even reserve — 0.50 

— 1 kg. og 2 kg. ..........00..0 0 — 0.70 

— 5 kg, sees renerne — 0.85 

— 10 kg. ......0.00.0 000. eee eveereee — 1.20 

— 20 kg. .........0.0 00 ee — 1.50 

2. Metaskálar jafnarma: 

Vogarþol 3 kg. eða minna .......0.00.000 0... kr. 5.00 

— 5 kg. —  — eeeueeeeeseeveneeserrerveenvee — 6.00 
— 10 kg.  — eeeeeeeeeenereeeereerseerreee — 7.00 
— 20 kg. mm eee eerne — 8.00 
— 30 kg. — mm eee seeevee — 9.00 
— yfir 30 kg. ............0% 0000 — 10.00 

3. Borðvogir jafnarma: 

Vogarþol 3 kg. eða minna ........00.0000 000 kr. 6.00 

— 5 kg.  — eeneeereneeerevenevverevneeee — 7.00 

— 10 kg. — — een eeenveseretee — 8.00 

— 20 kg. — — eneeeeeeeeneeeneenenesssnnnne — 10.00 

— 30 kg. —  — eeeeeeeeeeesreneneeeneeesett,e — 12.00 

— yfir 80 kg. lll... rge — 15.00
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4. Tugavogir og hundraðsvogir (desimal og sentesimal) : 

Vogarþol 100 kg. eða minna .................….. 

— 200 kg. mm eeeeeeeerererrreese 

— 300 kg. — rr 

— 500 kg. — A 

600 kg. — 

- 000 kær 

2000 kg. — — 
— yfir 2000 kg. 

8.00 

10.00 

11.00 

13.00 

14.00 

15.00 

20.00 

30.00 

Fyrir löggildingu á reisluvogum með mundangi (vogartungu) greiðist 

sama gjald sem fyrir desimalvogir með sama vogarþoli og auk þess 5 

aura fyrir hvert mark eða skerðingu. 

ö. Reislur (án mundangs): 

Vogarþol 3 kg. eða Minna „.......0.. 0. 

— 10 kg. — — 

— 20 kg. — eeeeeeereeeererseeee 

— 50 kø. — — eeeeessessessssseee 

— 100 kg. — mm eeeeeeeeeeeereverese 

— 300 kg. —  — eeeueeeeeeeverereeee 

og auk þess 5 aura fyrir hverjar 20 skerðingar. 

6. Kvarðar: 

Fyrir hvern mælikvarða, sem löggiltur er, ....... 

og auk þess fyrir hverja 10 óskifta sentimetra ... 

7. Mæliker: 

— ll 
— log 2. ener ennen eee 
— Öl. 

— 101. 

en ef sentimetranum er skift í millimetra fyrir hvern centimetra 

kr. 

kr. 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

7.00 

0.20 

0.05 

0.02 

0.30 

0.50 

0.75 

1.20 

2.00 

Ennfremur aukagjald fyrir hvern bensinmælir, þegar hann er lög- 

giltur í fyrsta sinn ............0.0000 00. nn. kr. 15.00 

1923 

50 
29. maí
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50 2. gr. 
29, mal 

Eftirlitsgjöld. 

1. Vogarlóð: 

kr. 0.10 

0.20 

0.36 

— 0.40 

Pyngd 

  

2. 

  

3, Kvardar: 

Lengd %% m. og I MM. 20.00.0000 kr, 0.30 

4. Mæliker: 

Stærð 1 lítri eða minna 20.00.0000... rr kr. 0.20 

—  yfir % lítra 2............… 2 00.80 

hinum     
! 2 z 

reglulegu eftirlitsferdum, reiknast með ferðakostnaði kaupgjald fyrir starfs- 

  

mann löggildingarstefunnar kr. 3.50 um klukkustund eða brot úr klukkustund, 

þó eigi meira sá 28 kr. á dag. 

4. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. júní 1923, og fellur um leið úr gildi reglu- 
ur 

gjörð nr. 45, 1. júní 1920 um sama efni. 

  

Reglugjörð þessi er hjermeð 

12. febrúar 1919, um löggilt mælitæki og vog 

öllum, sem hlut eiga að máli. 

ns 
eftirbreytni 

  

eytið, 29. maí 1923. 

  

Atvinnu- og samgöngumálaráðun 

Kl. Jónsson. 

  

Vigfús Einarsson.
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Hrepvsnefndin i Svinavatnshreppi i F 
', 
i     st De) 2 116 
öenm 22. nóv. 101. 

   <vínavatnshreppi fv 

  

Q      
á merkjum | i } norð 

an upp i k kar Ein hver in I fan á 

Bekknum Si 

með undirhleðslu 

  

Girðino þessi skal vera fy 

     og að öðru leyti svo sem eirðineal 

irðingar þessarar, oreiði ábúendur 

    

Kostnað við 

og búpeningseigendnr á 

  

vestan ár, utan Gafls. svo oe Auð- 

kúlu. 

að 

  

Gjald: þessu skal    g 
fasteignir, án hús           
pening eftir sömu reglum og fjallskilum er Fy

 fnad nidu 

  

kostnaðarins, eftirlit með 

  

Framkvæmd á þessu verki, 
   sem kosin 

  

girðingunni og gjaldheimta, sjen 

lfundi, 

Niðurjöfnun og reikningsskil leg 

   sje af Þátttakendum á a e í aprílmánuði ár hvert. 

  

ist til úrskurðar fyrir aðalfund. 

1923 

51 
6. júní



1923 

51 
6. júní 

52 
15. júní 
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6. gr. 

Stjórnin skal kosin árlega; en enginn er skyldur að gegna störfum 

lengur en þrjú ár samfleytt. Skyldir til að taka kosningu í stjórnina eru 

allir búendur á svæðinu. 

Endurskoðun reikninga fjelagsins sje falin einum manni, og gilda 

um kosnineu hans sömu reglur og um kosningu stjórnarnefndar. 

1. gr. 

Samþykt þessari má breyta á aðalfundi. ef % allra atkvæðisbærra 

fjelagsmanna samþykkja og breytinganna sje getið í fundarboði. 

Samþykt þessi er hjermeð staðfest til að öðlast þegar gildi og Þirt 

til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli 

tinnu og samgöngumálaráðuneytið, 6. júní 1925, 

KI. Jónsson. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUGJÖRÐ 

um 

breyting á reglugjörð 7. mars 1908 um notkun pósta og reglugjörð um 

breyting á nefndri reglugjörð. 

1. gr. komi „10 og ,.6 í stað „9“ og „7“ 

ms
 

m
m
 

2. gr. 3. málserein komi „póststofa eða“ á undan ordinu „póstaf- 

greiðsla““. Á sömu síðu 2. línu að neðan komi „10“ í stað „9“ og setningin 

í neðstu línu, sem byrjar með „Hve lengi“ og það sem eftir er af málsgrein- 

inni falli burt. 

Í 4. gr. 4. málsgrein komi „krossbönd““ á eftir almenn brjef. 

7. gr. undir „Fylgibrjef““ 3. og 4. málsgrein falli burt og setningin á 

sömu síðu í 8. málsgrein, í sama kafla, sem byrjar með orðunum „vilji“ oe 

endar á „landveg““ falli burt. 78. gr. 1. línu komi 1000 í stað „720“ og í stað- 

inn fyrir „Póststofan í Reykjavík“ í sömu málsgrein komi „Póststofur““.
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i 9. gr. 1. målsgrein komi ,,1000'' i stad ,,720'' og i stað orðanna Í 

1923 

52 

2. linu ,hefir påststofan i Reykjavik" komi „hafa póststofur, brjefhird- 15. juni 

ingar““ 

í 2. málsgrein eftir „brjefum““ komi „krossbandssendingum““ 

Í 5. málsgrein komi „2 aura“ og „40“ í staðinn fyrir „1 eyrir“ og 

„20“. Í næstu línu komi „póststofur““ fyrir BR ofunni í R eykjavík“. 

Í 12. gr. undir Brjefasendingar komi 10, 20, 8, 16, 5 og 30 í staðinn 

fyrir 4, 8, 3, 6, 3 og 15 og í liðinn c fyrir hver 50“ í stað „alt að 250 og 

í sömu gr. undir Peningabrjef komi „10“ í stað „4“. Í sömu gr. undir Böggl- 

ar komi í fyrstu línu „50“ í stað „5““ og orðin í sömu línu, sem byrja með 

„og““ og enda á „vegur““ í næstu línu falli burt. Í stað „50%““ komi „100%', 

sex fyrstu orðin í 3. málsgrein falli burt, en í staðinn fyrir orðin þau“ í 

sömu línu komi „fyleibrjef““. Í 4. málsgrein í sama kafla komi „krossbands- 

sendingar“ á eftir „brjef““ en sama orð falli burt síðar í línunni. 

Síðasta setningin í Í3 gr. á eftir punkti falli burt. 

Á undan 15. er. komi „14. gr.“ í stað 13, 

Í 15. gr. 2. málsgr. komi, „póststofum““ í stað „„póststofunni í Reykja- 

vík'“, í 3. málsgr. komi „1, 5, og 10“ í stað „8, 4 og 5“ og „póststofum'“ i 
; 

stað „póststofunni í Reykjavík“ og i 9. målsgrein komi ,;påstmadur'" i stad 

»postafgreidslumadur'" 

Í 16. gr. 3. málsgrein komi „póststofum'““ í stað „póststofunni í Reykja- 

sem pósthúsin gerð“ o. s. Erv. 

  

vík“. Í sömu gr. undir liðnum: 

síðustu málser. 1. línu skal bæta við á eftir orðinu „sendingu“ „og fyrir 

lakk undir hvert innsigli“ og undir Étbærður brjefa með hraðboða skal koma 
ill 

í staðinn fyrir fyrstu málsgrein: 

Á þeim stöðum, þar sem daglegum útburði á brjefun hefir verið 

út til viðtakenda með hraðboða, gegn 50 

  

komið á fót fást sendingar bor 

aura gjaldi fyrir hverja. Á öðrum póstafgreiðslustöðum fást sendingar 

bornar til viðtakenda með hraðboða, ef eigi þarf yfir vötn að fara, gegn 60 

  

aura gjaldi fyrir hvern kílómetra frá pósthúsinu að telja 

Í 17. er. undir Brjefasendingar næst síðustu málsgrein skal í staðinn 

fyrir „30 aura“ koma „50 aura og 69 aura 

Undir liðnum „Peningabrjef og bögglar““ í 8. málsgrein komi „geta 

póststofur““ í stað „getur póststofar Í Reykjavík““. 

í 9. málsgrein, skal falla burt „dönskum eða'““. Í 12. málsgrein komi 

„póststofum““ í staðinn fyrir „póststofunni Í Reykjavík“ og síðasta setning- 

in í 17. gr. á eftir punkti falli burt. 

í síðustu málsgrein 18. gr. skal falla burt byrjunarorðin „Ófrímerktir 

bögglar og“. Í staðinn fyrir „mema““ í næstsíðustu línu komi „þó“ og ,,(7. 

gr)“ síðast falli burt. 

Í 20. gr. undir liðnum „Hverjum skal skila póstsendingum“ á eftir 

6. málsgr. komi ný málsgrein svohlj óðandi:



1923 

52 
15. júní 

til að fá afhentar póstsendingar    Skilríkisspja 

  

á pósthúsunum. Skiliíl getur hver maður fengið á póststofum og 
Ér {a þóstmaður, sem lætur at hendi skilríkis- 

  

póst: 

ulla trygging fyrir að hann sje sá, sem 

  

spjald, at 

  

   
      

    

með sjer ljósmynd 

afn sitt á það. Skil- 

t á það í frímerkj- 

hann segir. Hlutaðeig 

vel líka, til að líma á 

is 

ber alla ábyrgð á því tjóni, sem 

  

óviðkomandi maður nær í skilríkisspjald og notar 

það á sviksamlegan hátt“. 

Í 20. gr. 2. lið, 3. línu að ofan komi „póststofum'“ í staðinn fyrir 
„póststofunni í Reykjavík“ 

Á eftir 5. málsg      Utborgunarnósthúsið slíku eftir- 
         rantsa 

  

   

    

  

ri nå | 
áframsent á an sje svo, má ekki borga út 
samkvæmt eftirritinu, se til póststjórnarinnar með nauð- 

synlegum skýringum. Sjerhvert efti af póstávísun verður að hafa ereini- 
lega áletrun um, að það sje eftirrit, eg er það á ábyrgð innborgunarpósthúss- 
ins að svo sje“ 

Í 21. gr. 9. línu að neðan komi „40“ í stað „10% 
QX EN á Í Fw 9 a Síðasta malser. 21. gr. 

  

bannig: 
          „Verði sendingum kanda nje sendanda, skal 

  

   

    

     
    

senda þær til på:     mir BN 

  

sem póststjórnin sjerstakles: ;o rannsak | þess    es 
að leitast irskrift ja eða 
innihald hvorum þeirra sendinguna, eftir 
því sem þ órnarinnar óborguðu burð- 

      eigi verið sóttar á 

mkvæmt 26. í póstlögunum 

  

    eða eyða , þeim. ári hverju undir umsjón Þeirra 
manna, sem til þess eru settir og nefndir eru að framan. Sje he egt að spyrja 

upp sendanda, en hann neitar að taka við sendingunni, skal senda hana til 
póststjórnarinnar, sem sker úr því, hvort gjöld þau, sem kunna að hvíla á 
sendingunni, skuli innheimta hjá honum með lögsókn““ 

Á eftir annari málsgrein 22, greinar komi ný málserein svohljóðandi: 

„Samkvæmt póstlc 

byrgð á skað 

eftir heimild þeirri, sem 

  

{. maí 1921, 16. gr. e, ber póstsjóður ekki á 

á póstsendingum, sem stafar af ofurefli (vis major), en 

  

   

    

til þess að gera breyting á þessu, skal 

póstsjóður, einnig af ofurefli, hafa ábyrgð á póstsending 

  

um þeim, er nú peninga- og verðbrjefum og
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bögglum, sem hafa að innikaldi verðmæt skjöl, arðmiða, vaxtamiða, brjefpen- 

inga, mótað og ómótað gul', silfur og platínu, gimsteina og ekta perlur, enda 

sje greinilega skrifað á bögglana og fylgibrjefin að svo sje, svo og öðrum 

sendingum, sem póstsjóður kann að bera ábyrgð á samkvæmt samningum 

við önnur lönd““. 

Í 6. málsgrein sömu greinar komi „póststjórnarinnar““ í stað „stjórn- 

arráðsins““. 

Á eftir 3. málserein 28. greinar komi „Alþingistíðindi og stjórnar- 

tíðindi eru þó undanþegin þessum skilyrðum“. 

í 5. málsgrein komi „hjá póststjórninni““ í stað „á póststofunni í 

Reykjavík““ og í staðinn fyrir „póstmeistara““ komi „henni“. 

Á eftir 4. lið komi: 

„>. þyngd hvers einstaks““. 

Innritunargjald fyrir blöð og tímarit er # kr. ár hvert og greiðist 

pósthúsinu, þar sem blaðinu eða ritinu er skilað til flutnings í fyrsta skifti, 

þegar blaðið eða ritið er innritað, og svo í byrjun Janúar ár hvert“. 

í næstu málsgrein á eftir komi „1 króna“ í stað „50 aura“. 

ÞPóststjórn Íslands, 15. júní 1923. 

S. Briem. 

1923 

52 
15. júní
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53 SAMÞYKKT 

um 

síldarveiði með herpinót á Skagafirði innanverðum. 

1. gr. 

Innan beinnar línu milli syðri enda Þórðarhöfða og Ingveldarstaðabæjar 

á Reykjaströnd er öllum óheimil síldarveiði með herpinót á hvaða tíma árs sem er. 

2. gr. 

Hreppstjórum í þeim hreppum, sem liggja að samþyktarsvæðinu er sjer- 

staklega falin umsjón með, að samþykt þessari sje hlýtt, og skulu þeir fá endur- 

gjald fyrir útlagðan kostnað, vinnutap, bátsleigu og annað, er af eftirliti þessu 

kann að leiða, eftir reikningi úrskurðuðum af oddvita sýslunefndar, ef ágrein- 

ingur verður. Kostnaður þessi greiðist úr sveitarsjóði þess hrepps, er hlutað- 

eigandi hreppstjóri á heimili í. 

3. gr. 

Brot gegn samþvkt þessari varða sektum alt að 500 kr., og skal helmingur oo Í bi o > 

þeirra falla til uppljåstrarmanns, en helmingur í sveitarsjóð bar sem uppljåstr- 

armaður dvelur, er hann verður áskynja um brotið. 

4. gr. 

Með brot gegn samþykt þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

Samþykt þessi, sem samin er og samþykt samkvæmt lógum nr. 56, 10. nóv. 

1913, sbr. lög nr. 30., 20. júní 1923, staðfestist hjermeð til að öðlast gildi og 

gildir til 2. júlí 1924. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 2. júlí 1928. 9 , . 

Kl. Jónsson. 

Vigfús Einarsson.
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SAMÞYKKT 54 
4. júlí 

um 

viðauka við samþykt 9. nóv. 1920 um lokun sölubúða í Siglufjarðarkaupstað. 

Aftan við 1. mgr. 2. gr. bætist: 

lí, ágúst og september sje þó vínsölustaður lokaður á 

laugardögum. Aðra daga virka sje vínsölubúð aðeins opin frá kl. 10. f. m. til 

kl. 6. e. m. 

Mánuðina júní, jú 

Samþykt þessi staðfestist hjermeð samkvæmt lögum nr. 79, 14. nóv. 1917, 

sbr. lög nr. 9, 2. ágúst 1918, til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftir- 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Ltvinnu- og samgöngumálaráðumeytið, á, júlí 1923. 

Kl. Jónsson. 

Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKKT 55 
|. 9. jåli 
fyrir 

Áveitufjelag Aðaldæla. 

1. gr. 

Samþykt þessi nær til jarðanna: Grenjaðarstaðar, Kraunastaða, Múla, 

Grímshúsa, Norðurhlíðar, Hellulands, Syðra-Fjalls, Ytra-Fjalls, Hólmavaðs, 

Hafralækjar, Ness, Jarlsstaða, Garðs, Tjarnar, Knútsstaða, Núps, Laxamýrar, 

Austurhaga, Haga, Ysta-Hvamms, Mið-Hvarms, Hrauns, Brekku, Klambra 

og Presthvarams. 

14. dag nóvembermánaðar 1923. Ísafoldarprentsmiðja hf.
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2. gr. 

Vatn er tekið úr Laxá á þessum stöðum: 

1. Með skurði úr Laxárgljúfrum á tún og engjar Grenjaðarstaðar: 

2. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
15. 
16. 

með stíflu þvert yfir Laxá úr Harkateigahorni á engjar Múla. Krauna- 

staða, Grímshúsa, Norðurhlíðar og Hellulands; 

með stíflum milli Hafurseyjar og Grímshúsahólma og úr honum í Lands. 

enda norðan Eyvvindarlækjar, á engjar Múla, Syðra-Fjalls, Ytra-Fjalls, 

Hólmavaðs, Hafralækjar, Garðs, Ness og Jarlsstaða ; 

með skurði á Straumeyjarhæðum á Jarisstaða oe Tjarnarengjar: 

með stíflu norður úr Skálev í Þórunnarey á engjar Norðurhlíðar, Prest- 

hvamms, Hrauns, Ysta-Hvamms og Grenjaðarstaðar (Engey); 

með stíflu milli meginlands að norðan og Hraunshólma; Hraunshólma og 

Háeyvjar, Háeyjar og lands á engjar Hrauns, Miðhvamms og Brekku; 

með skurði á Klambraengi; 

með skurði úr Laxárgljúfrum á tún og engjar Presthvamins. 

Áuk þessa er í ráði að veita vatni úr Laxá á þessum stöðum : 

Með stíflu á Vallavaði á engjar Ytra-Fjalls. Hólmavaðs. Hafralækjar, 

Garðs, Ness og Jarlsstaða; 

með stíflu norðan við HMólmavað á engjar Haga, Austnrhaga. Hólmavaðs. 

Ness og Jarlsstaða; 

með stíflu sunnan við Knútsstaði á engjar þeirrar jarðar; 

með stíflu í Núpahólma og skurði hjá Ytrihöfða á Núpaengjar: 

með stíflu úr Eskiey á Mýrarselsbakka (Laxamýrarbakka) : 

með skurði á Laxamýrarengjar (Laxamýrina) : 

með skurði úr Langeyjarkvísl á engjar Haga: 

með stíflu milli Skáleyjar og Hafnrseyjar til styrktar Skálevjarstíflu. 

Þá er hinar ráðgerðu áveitur undir tölul. 9016 ern á komnar. skuln 
þær hlíta sömu lögum og reglum og þær. er þegar ern gjörðar. Breyta má 
um áveitustaði í samráði við stjórn oe áveitustjóra fjelaesins. 

3. gr. 

Rijett til áveitn úr Laxá hafa allir búendur eða umrådamenn framan- 

greindra jarða, — enda sjen þeir skyldir að þola áveituna samkvæmt gild. 

andi áveitulögnum, — eftir beim fyrirmælun, sem samþykt þessi gerir, oo hafi 

þeir allir fjólagsskap sín í milli. er nefnist „Áveitufjelag Aðaldæla“. sem 

hefir heimilisfans og varnarþing að Ytra-Fjalli í Aðaldal. 

Tilgangur fjelagsins er: 

Að færa sjer áveiturnar sem best í nyt eftir þörfum ogs aðstöðu, og sporna 

við, að vatnið renni ónotað í ána aftur. 

Að tryggja rjettláta skifting vatnsins á áveitnsvæðinu. 

Að gæta rjettar áveituljelagsins gagnvart öðrum þeim, er nota Laxá til 

áveitu með því að sjá um;
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Að þeir taki ekki of mikið af vatnsmagni árinnar; 

að þeir haldi því ekki svo lengi að áveitufjelaeinu tjón að, og 

  

þeir hleypi vatninu ekki þannig af, að það geri skaða á engjum og 

mannvirkjum á og meðfram Laxá. 

  

Stjórn fjelagsins skipa 5 menn, er 

1 úr eftir 
   

  

2 á næsta ári eftir sömu reglu, og þeir 2, sem 

u röð. Stjórnin skiftir 

  

þá eru eftir, að lhðnn þriðja árinu. og síðan e 

sjálf með sjer verkum 

Aðalfund åv reitufjelagsins s 

  

ningur þess sje hann endurskoðaður 

  

mönnum, er 

jela ályktanir um framkvæmdir fj 

    

mættur: ?% lita mættra 

Stjórnarínnd      
þess. Heimilt er stjórninni að kveða til aukafundar         ef þörf krefur, en sk 

mál hafa allir búendur framanereindra jarða. 

    æskja þess. isrjett um fjelags- 

þær 

  

ágreinir 

  

u leyti fer um 

  

hann eftir gildandi lögum. 

      

  

og bótum næst á. Ber henni 

og leggja og leggur síðan 

  

mæ line arnar 
her 

á sínu landi. 

  

AS öllum jafnaði verður ekki annar sam 

  

' kostnaður en sá 

að gæta rjettinda og hagsmuna heild sinni, auk lanna á 1stjóra.     

ins skal ráða einn mann til að ha Stjórn 

vatnsveitingum  fjelagsins, og nefnist hann áveitus     
hann fyrir um, í hvaða 

  

ur samkvæmt 2. gr. gjörðar Í samráði við hann. 

  

55 
4. juli
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röð áveitur sjen gjörðar árlega á áveitusvæðinu. Ber vatnsnotendum að hlíta 

  

fjelagsstjórnar, ef ágrein- 8 

  

fyrirmælum hans, en 

ingur verður. 

9. gr. 

Enginn má án vitundar og samþykkis umsjónarmanns raska á nokkurn 

hátt mannvirkjum þeim, er teljast til áveitunnar, svo það hafi áhrif á rensli 

eða stöðu vatnsins. 

10. gr. 

Allan sameiginlegan starfskostnað skal fjelagsstjórn innheimta með 

nægum fyrirvara. Ef tregða verður á með greiðslu, er heimilt að taka gjöld 

in lögtaki. 

11. gr. 

Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt að slíta fjelaginu, og fer bå um til- 

  

ögur þar að lútandi sem um tillögur til breytinga á samþykt þessari. 

12. 

Brot á samþvkt þessari verðar sektum 1.00--200,00 kr. og renna 

ag
 r. 

sektirnar í sjóð áveitufjelagsins. 

13. gr. 

Með brot gegn samþvkt þessari skal fara sem almenn lögreglumál 

Samþykt þessi, sem er gjörð oe samþvkt samkvæmt lögum um vatns- 

veitingar 22. nóvember 1913, staðfestist hjermeð til að öðlast mildi og birtist 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 9. júlí 1923. 

Kl. Jónsson. 

Vigfús Einarsson
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SAMÞYKT 56 
um 10, jåli 

lokunartíma sölubúða í Ákureyrarkaupstað. 

Í. gr. 
ku 

  

Állar sölubúðir kaupmanna í Á 
I x 

eyrarkaupstað, að undanskildum þeim 

   sölubúðum, sem eingð mjólk, skulu vera lokaðar eftir 

   því, sem ákv 

   Sölubúðir skulu el en kl. 9 árdegis. 

  

  
Frá 1. janúar til 31. maí og frá 1. nóvember til 30. desember skal öll- 

daga ekki síðar en kl. 7 að kvöldi. oo mánuð 

  

um sölubúðum lokað alla v 

i m lokað ekki       

    

ina júní til október skal þei 8 síðdegis. 

  

lokað eigi síð- 
  

skal heimilt    
Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta, 17. júní og 1. desember mega 

engar sölubúðir vera opnar. 

Ft 

Eftir lokunartíma sölubúða er óheimilt að selja å strætum og torgum 

  

eða annarsstaðar ntan sölubúða kaupmanna, nema úr sjálfsölum, nokkurn þann 

  

varning, sem ekki má selja nema verslunarleyfi. Heimilt er þó að 

tíma kol, salt, veiðarfæri og skipsforða handa skipum, og 

  

selja einnig á þ      

sömuleiðis er leyfilegt að taka á móti innlendum vörum aðkomumanna í geymslu- 
húsum kaupmanna. 

6. gr. 

Menn, sem komnir eru mn í verslun fyrir lokunartíma, er heimilt að 

afgreiða eftir að lokað er. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum, 20—500 kr, og renna sekt- 

irnar í bæjarsjóð. Mál út af brotum gegn samþykt þessari skal reka sem al- 

menn lögreglumál.
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56 

10. júlí Með samþykt þe 

búða í Akureyrarkaupstað fr 

   

  

sari er úr gi nn samþykt um lokunartíma sölu- 

10. mars 1919. 

Samþykt þessi staðfestist hjermeð samkvæmt lögum nr. 79, 14. nóv. 1917, 

sbr. lög nr. 9, 2. ágúst 1918 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Atvinnu. og ssmgöngumálaráðuneytið, 10. júlá 1928. 

KI. Jónsson. 

Vigfús Einarsson. 

57 REGLUGJÖRÐ 
11. jálí 

um 

bann við i við sunnanverðan Faxaflóa. 

  

Q i 4 
BATAK VÆMI 

  

nr. 27, 20, júní 1923 um heimild fyrir ríkisst, 

    til að banna dragnót: 

  

eru hjer með sett eftirfarandi 

Enginn má nota neina tegund dragnóta, bar á meðal kolanætur (Snurre- 
    

   

  

nan stran u Vatns "ysustrandar- 

hrepps, Keflavíkurhre 

  

Nær bann þetta jafnt til allra 

skipa og báta, sem slík veiðarfæri nota. Þó skal jarðeigendum eða þeim, er 

afnotariett hafa þeirra 

  

rða, sem JÓ ligg á bannsvæðinu. heimilt að         
draga þar ádráttarnætur eða fyrirdráttarnætur á land 

  

Löcreei LOgTEgI 

  

ora og skipum þeim, er hafa landhelgisgæslu á hendi, ber að 
    annast um, annákvæðum 1       

   

  

jörðar þessarar sje hlýtt. Kostnaður við 

eftirlitið grei? úr ríkissjóði.
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3. gr. 57 

Með regiugjörð þessari er takmarkaður rjettur så, sem sfslunefnd 11. jili 
Gullbringusýslu nú hefir samkvæmt lögum nr. 86, 14. nóv. 1917, um fiski- 

veiðasamþyktir og lendingasjóði, til þess að gjöra samþyktir, að svo miklu 

leyti sem slík samþyki sæti komið í bága við framangreint bann við notkun 

dragnóta. 

4. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frá 500 til 15000 kr. og skal 

með mál út af þeim farið sem almenn lögreglumál. 

5. gr. 

Reglusjörð þessi sengur í gildi 1. október 1923. 

Þetta birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinna. og samgöngumálaráðuneytið, 11. júlí 1923. 

Ki. Jónsson. 

  

Vigfús Einarsson. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Guðlaugs 58 

Tómassonar frá Járngerðarstöðum í Grindavík, útgefin á venjulegan hátt, ad 8. ágúst 

mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra S. ágúst 1923, Skipulagsskráin er 

þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð Guðlauos Tómassonar frá Járngerðarstöðum í Grindavík. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Guðlaugs Tómassonar frá Járngerð.- 

arstöðum.
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2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður árið 1922 af móður hans Margrjeti Sæmunds- 

dóttur og systkinum hans, með 300 kr. þrjú hundruð króna — gjöf. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er sá, að efla og útbreiða dýraverndun hjer á landi. 

En ef dýraverndunardeild, sem stæði undir stjórn Dýraverndunarfjelags Ís- 

lands, yrði stofnuð í Grindavík, skal hinum árlegu tillögum úr sjóðnum varið 

þar til dýraverndunar á þann hátt, sem stjórn deildarinnar, ásamt stjórn Dýra. 

verndunarfjelags Íslands, álíta að komið geti að sem bestum notum. 

4. gr. 

Sjóðurinn skal ávaxtast í Söfnunarsjóði Íslands, eða öðrum tryggum sjóði. 

Vextina skal árlega leggja við innstæðuna þar til sjóðurinn er orðinn 1000 

eitt þúsund — krónur. Ur því má úthluta hálfum vöxtum samkvæmt 3. gr. 

5. gr. 

Stjórn Dýraverndunarfjelags Íslands hefir á hendi stjórn sjóðsins, og 

úthlutun úr honum, með tilliti til 3. gr. 

6. gr. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessar. 

Járngerðarstöðum, hinn 27. desember 1922. 

Margrjet Sæmundsdóttir.
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REGLUGJÖRÐ 

um 

eyðingu refa og refaeldi í Dalasýslu 

1. kafli. 

Um eyðing refa. 

1. gr. 

Sjerhverri hreppsnefnd sýslunnar ber að sjá um að leitað sje grenja 

einu sinni á vori a. m. k., bæði í heimalöndum og afrjettum hreppsins. Skal 

leitin fara fram áður 9 vikur eru af sumri. Ráðinn skotmaður skal helst vera 

með í slíkum leitum, ef hægt er, til þess að hann geti strax lagst á grenið, er 

það finst. 

2. gr. 

Enginn må skorast undan grenjaleitun, begar hann er til bess kvadd 

ur af hreppsnefnd, nema gild forföll hamli, en heimting á hann á sanngjörnu   

kaupi. Kostar hver ábúandi grenjaleit í heimalandi sinnar jarðar, nema 

skotmannskaup. 

3. gr. 

Hreppsnefndir skulu ráða skotmenn til grenjavinslu á vorum, hver í 

sínum hreppi, og skal í hvert sinn, er gren finst, tafarlaust tilkynna það 

hreppsnefnd eða skotmanni, sem ráðinn hefir verið fyrir það svæði, er grenið 

finst á, gegn sanngjarnri þóknun. 

4. gr. 

Hreppsnefnd semur um kaup til skotmanna og skulu beir ráða sjer 

hæfan vökumann á hvert gren, enda eiga þeir heimting á aðstoð hreppsnefnda 

til þess. Þann samning má gera við skotmann, að hann fái fyrir fyrra dýrið 

14 álnir á landsvísu, en fyrir það síðara 26 álnir, enda hafi bann þá sjálfur 

engin daglaun. Ein alin greiðist fyrir hvern yrðling, sem drepinn er á greni, 

þeim, er vinnur. 

Alla yrðlinga, sem skotmaðurinn nær á greni, á hann, og er honum heim- 

ilt að selja þá tófneldismönnum, eða ala þá sjálfur, samkv. fyrirmælum reglu 
m rar. Til sannindamerkis skal af 

    

enda hlutaðeigandi hreppsnefnd gjörðar þe 

skottið af 1 l    ófum og yrðlingum, er hann drepur á greni, sem hún þá eyðileg 

  

iður á enga heimting á kaupi eða verðlaunum, nema hann hafi   Skotm: 

farid å grenid ad tilhlutun hlutadeigandi hreppsnefndar. Hann skal ekki fara
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59 af greninu, fyr en hann er búinn að vera á því tvo sólarhringa, hafi hann 

17. ágúst ekki unnið bæði fullorðnu dýrin innan þess tíma, Þó skotmaður liggi á greni 

eftir að bæði dýrin eru unnin, til að ná yrðlingum, greiðast honum engin 

daglaun. Hann má ekki yfirgefa svo nokkurt gren til fullnustu, að ekki hafi 

hann eitrað á því rækilega, ef nokkur grunur er um að lifandi yrðlingar 

sjeu eftir í því. Efni til eitrunar ber hreppsnefnd að leggja til. 

5, gr. 

Heimili er hreppsnefnd að ráða skotmann til að leita uppi „lausabit- 

varg“ og borga honum fyrir það úr hlutaðeigandi hreppssjóði. Vinni skot- 

maður bitvarginn, skulu honum borgaðar fyrir það 20 álnir úr hlutaðeigandi 

sýslu- og sveitasjóðum, að hálfu úr hvorum, enda hafi hann skilað hrepps- 

nefndinni skotti hans. Fyrir hverja aðra lausatófu, sem er unnin, og belgur 

hennar á þeim tíma er verðlaus, greiðist skotmanni kr. 8 år sýslusjóði. 

6. gr. 

llreppsnefndum ber að hafa til nægilegt eitur á hverju ári, þær skulu 

og gera ráðstafanir til þess á hverju hausti að rækilega verði eitrað að vetr- 

inum, á þeim stöðum, er menn álita, að refir hafi helst umgang; skal þessari 

eitrun lokið árlega fyrir 25. febrúar. Heimilt skal þó hreppsnefndum, með 

samþykki sýslumanns, að fresta eitt ár í senn eitrun, sjeu til í sveitinni sóð- 

ir skotmenn, er skuldbindi sig til þess að stunda refaveiðar með byssu, gildr- 

um og öðru móti. 

Til þess að hafa eitrun á hendi og framkvæma hana, skulu hrepps- 

nefndir útvega vandvirka og vel hæfa menn, og ber þeim að tilkynna hverj- 

um ábúanda tafarlaust hvar eitrað hafi verið í landi hans. Til eitrunar skal 

hafa „Stryknin“ eða annað sterkt eitur. Rjúpur til eitrunar má skjóta án 

leylis, þar sem eitrað er, þá tíma, sem þær eru ekki friðaðar. Skal hægri væng- 

ur stýfður af hverri rjúpu, sem eitruð er. Ef eitrun er látin falla niður, og 

sje ekki til þess sú ástæða, sem tekin er fram í grein þessari, varðar það sekt- 

um, frá 10 til 20 kr. 

7, gr. 

Hreppsnefndir skulu senda oddvita sýslunefndar skýrslu um eitrun fyr- 

ir marslok árlega, og skal skýrt frá: 

1. hvenær eitrun hafi verið lokið; 

2. hvað eitrað hafi verið og hve mikið; 

3. hvar hafi verið eitrað, og 

4. hverjir hafi framkvæmt eitrunina. 

Skýrslur þessar skal oddviti leggja fyrir sýslunefndina á aðalfundi 

hennar ár hvert til umsagnar og úrskurðar.
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8. ær. 59 
ágúst 

  

Allur kostnaður við eyðing refa úr hlutaðeigandi sveitarsjóði, 1“. 

þó 5. gr. 

1. kafli. 

Um tófuelda. 

9. gr. 

Hver, sem óskar að ala upp yrðlinga til þess að nota skinn þeirra sem 

verslunarvöru, verður að fá leyfi til þess hjá sýslumanni á, hverju ári, ekki 

síðar en á manntalsþingum. Fyrstu leyfisbeiðni skal fylgja úttektargjörð sú, 

sem getur um í 10. 

10. gr. 

Yrðlingaeldi skal bannað nema í húsum með steinlímdum eða járnvörð 

um veggjum að innan, steinlögðu sólfi og öruggum umbúnaði um glugga, jårn- 

    

  

rimla og dyr. Skal hlutaðeigandi hreppstjóri með lögskipuðum úttektarmanni 

taka hús þessi út og meta, hvort teyggilega sje frá þeim gengið. Sie i 

nokkru áfátt að þeirra dómi og | skal hreppstjór       
þegar í stað kæra það fyrir sýslumanni. Uttektir þessar borgar tófueldismaður 

eins og venja er til um aðrar úttektir. 

  

hann á hveri 

  

Hreppstjó 

    

sumri, hið fyrst í eldi, fara til og telja vrðlinga     

  

„já hverjum tí og líta um leið eftir, að tófueldishúsum sje vel 

við haldið. 

Þegar tófudrái er lokið, skal sera aðra skoðum, li 

  

        tófueldismaður þá fram refabelsina vanti töluna frá þv 

  

anni, tófueldismaður 

  

um vorið, tilkynnir hreppstjóri það 

  

rir hvern yrling, er á vantar, eins og Í fð1 sloppið, nei sannað sje 

    

að svo hafi ekki verið. Eftirlitsferðir hreppstjóra borgast honum af tófueldis- i 

manni. 

þa
d 

RD
 

  

Fyrir hvern yrðling, sem sleppur frá tófueldismanni, greiði hann 50 

CA
D 13. 

Hafi hreppstjóri tófueldi með höndum, eða sje nákominn tófueldismanni 

gr. 

  í sínum hreppi, skipar sýslumaður annan mann í hans stað, til að hafa á hendi 

eftirlit með tófueldi.
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59 14. gr. 

17. ágúst Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frá 10—-200 kr. nema þar 

sem öðruvísi er ákveðið hjer á undan. Allar sektir renna í sveitarsjóð þess 

hrepps, þar sem brotið er framið. 

15. gr. 

Með mál, sem rísa út af brotum á reglugjörð þessari, skal farið sem með 

önnur opinber lögreglumál. 

16. gr. 

Með reglugjörð þessari er úr gildi numinn Í. kafli reglugjörðar um eyð- 

ing refa og fjallskil í Dalasýslu, frá 6. ágúst 1912. 

Re 

samkvæm 

glugjörð þessi, sem sýslunefnd Dalasýslu hefur samið og 

    lögum nr. 48, 28. nóvember 1919, staðfestist hjermeð til 

    gildi 1. september 1923 og birtist þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 17. ágúst 1923. 

Vigfús Einarsson. 

Páll Pálmason. 

60 FJALLSKILAREGLUGJÖRÐ 
17. ágúst fyri 

fyrir 

Dalasyslu. 

I. kafli. 

Um sauðfjármörk. 

1. gr. 

Sjerhver sauðfjáreigandi er skyldur að hafa glögt eyrnamark á fje sínu. 

og brennimerkja alt sitt hvrnda fje með sýslu- og hreppsbrennimarki. 

Ef kindur koma fyrir í haustleitum með óglöggu marki, skulu þær seldar 

í skilarjett, þar sem þær koma fyrir, sbr. 24. gr., nema einhver geti sannað 

eignarrjett sinn á þeim með áreiðanlegra manna vitnisburði.
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60 
er ágúst Sjerhver 

  

prenta mark sitt begar 1 narka- í. á 

   skrá er prentuð, og borga sýslu: 

  

> 

Markaskrá fyrir sýsluna skal prenta 5. til 10. hvert ár. Skulu hrepps- 

nefndir annast um 1 að safna öllum eyrna- og brennimörkum í hreppnum og rita 
| þál 

  

þær sendar manni þeim, er sýslu- 

  

nefnd | efur falið í að búa markaskrána undir prentun. 

IL kafli. 

Um notkun upprekstrarlands. 

3. gr. 

Ef einn eða fleiri jarðarábúendur í hreppi óska þess, skal hreppstjóri 

skyldur til að láta k kjósa 5 menn í nefnd. er kalllast ítölunefnd, á næsta hreppa- 

skil: aþingi. Hlutverk þessarar nefndar er að meta. hve margt sauðfje megi vera 
fjalllöndum og heimahögum hreppsins. Kjörgengir í nefndina eru allir bú. 

endur hreppsins. Oddamann má kjósa utan hrepns. 

4. gr. 

Ef ítölunefnd kemst að þeirri niðurstöðu að ekki sje til nægilegt sumar- 
fr 

gönguland fyrir sauðfje hreppsbúa, skal hreppsnefnd útvega upprekstrarland 
innan repps eða utan, fyrir fje þeirra, sem ekki hafa nóg land: þó er þeim, 
er upprekstrarland vantar heimilt að útvega sjer það sjálfir, ef þeir tilkynna 

það hreppsnefndinni fyrir 1. apríl árlega og reki svo fjenaðinn þangað að vor- 
inu; að öðrum kosti borgi hann upprekstur til hlutaðeigandi hreppsnefndar 
samkv. 7. gr. 

5. gr. 

Ef einhverjum þykir of- eða vantalið í heima- eða fjallland sitt eða ann- 

ara, utan- eða innanhrepps, má hann gjöra um það skriflega umkvörtun til 

  

nnefnd ásamt 2 öðrum, er kær-    

   

sýslumanns, er þá kveður einn mann í yfirí 

  

andi og samanburðarmaður hans tilnefna. Ef 

anburðar, eða ekkert land, velur hreppsr 

  

lönd til 

din 3. mann í nefndina. Yfirítölu- 

ærandi tekur mí     

    

nefnd leggur fullnaðarúrskurð á málið. Nefndin á heimtinou á þóknun fyrir 

starf sitt, og skal hún greidd úr sveitarsjóði ef kærandi vinnur málið. ella af 

kæranda. 

6. gr. 

1 ítölu neindar hafa aðeins fjalllönd fyrir 

  

Í þeim hreppum 

    innanhreppsfje, er ca sauðfje til sumargöngu úr öðrum 

sveitum eða sýslum. Þó má hver sá, sem fjallland er eigi notað hjá af ímnan-
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hreppsmönnum, taka í það til sumargöngu. svo margt fje utanhreppsmanna, 

17, ágúst sem ítölunefnd hefir metið. 

7. gr. 

Upprekstrartoll skal hver maður greiða með Í alin fyrir hverjar 1Ð sauð. 

kindur. jafnt lömb sem fullorðið fje; nema öðruvísi sje um samið, hvort sem 

hann notar upprekstrarlandið eða ekki (samanber bó 4, g Gjald þetta skal 

  

2 
greiða innan októbermánaðarloka ár hvert; ber hreppsnefnd að innheimta það, 

þar sem hún hefir verið í útvegum með upprekstrarland, ef eigandi þess krefst. 

8. gr. 

Heimaland telst alt það land, sem hefur verið notað og nota þarf til 

búfjárgöngn. þegar fært er frá. og til slægna. 

ir fráfærur, saa Aðnr en lömbum er: slept ef sæta þeirra í tvo sólar. 

hringa að minsta kosti, annaðhvort heima eða í fjallhndi því, er þau eiga að 

sanga í yfir sumarið. 
Bon á larficlanat } ft = 344 
neinn Ma ley TISLAUST reka. Tje Sti 

    sumarl 

hljótist skaði af. 

Þá er lömb eða annað sauðf 

að ekki 

  

manna lönd, skal það gjört með þeirri var 

Öllum er bannað að veita sauðfje móttöku til vor- eða sun.argöngn úr 
öðrum sýslum, nema það hafi áður verið rækilega skoðað af hreppstjóra þess 

hrepps sýslunnar, sem fjeð kemur fyrst í, 

Alla þá menn í hverjum hr 

gjöra fjallskil, skal hreppsnefnd 

  

fyrirvara. Í slíkum fjall    

  

og einn eigi að inna af hendi. í hvaða landi hver 

um skuli haga, rekstrum til rgettar, geymslu sc 

  

hald byrjar, hverjir skuli fje í rjettir utan hrepps, hverjir vera skuli 

vað annað, er að fjallleitum lýtur.     lettarstjórar og hve m: 

Fjallskilaboð gangi sem þingboð um hreppinn, og varðar sektum ef það tefst 

eða glatast fyrir vanrækslu eða 

Allir fjáreigendur skulu, at    arstjórastarfi og hafa það á hendi svo oft, sem hrenpsi 

  

markglöggir sækja fje í rjettir ntanhrepps, skulu ávalt valdir
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menn, og skulu þeir hafa með sjer markaskrá sýslunnar. er ný mörk sjen — 60 
færð inn í. Í 17. ágúst 

11. gr. 

Hreppsnefnd er heimilt að leggja fjallskilakostnað, hlutfallslega eftir 
fjárfjölda, á hvern þann mann í hreppnum, er sauðkindur á. og þegar fjall. 
skil einhvers nema 14 dagsverki, á hún heimting á, að hann leggi til mann til 
fjallskila, ef þörf krefur. Reki maður fjenað í aðra hreppa, getur hrepps- 
nefnd fært niður fjallskil hans. 

Full fjallskil greiðist af því fje, sem ntanhreppsmenn reka til sumar 
göngn í hreppinn og her sá. er tekur fjenaðinn ábyrgð á greiðslunni. 

12. gr. 
Allir búendur hreppsins eru skyldir að láta smala heimalönd sín ræki. 

lega fyrir hverja rjett, svo snemma, að alt ókunnugt fje, er finnast kann í 
heimalandi, geti náð til rjettar áður en tjettarhald byrjar. og skal reka bað 
heinustu leið eða bæ frá hæ til rjettar eða í rjottarsafn. Sje ákvæði þessu 
ekki hlýtt, varðar það sektum frá 10 tl 20 lr. og skal hreppsnefnd kanpa 
mann á kostnað þess, er brotið hefir, til að smala landið, Þeim. sem hafa stór 
heimalönd að smala, skal hreppsnefnd vægja í fjallskilum, er hún jafnar beim 
á. Enginn má smala fjalllönd fyrir leitir. nje heldur heimalönd annara, eða 
reka sauðfje úr þeim fyrir fyrstu rjett. nema með leyfi hlutaðeigandi hrepps- 
nefnda. 

13. gr. 

Fjallleitir skuln vera brjár: 

Fyrsta leit mánndaginn í 99. viku sumars. og skal rjettað sama dag í 
Dunksrjett í Hörðudalshreppi, Skarðsrjett í Haukadalshreppi. Flekkndalsrjett 
í Felsstrandarhreppi. Hnúksrjett í Klofningshreppi og Múlarjett í Saurbæj- 
arhreppi, en að morgni næsta þriðindae í Hólsrjett í TMörðudalshreppi, Fells- 
endarjett í Miðdalahrepni. Gillastaðarjett í Laxárdalshreppi. Skerðinesstaða- 
rjett í Hvammshreppi og Skarðstjett í Skarðshreppi. 

Önnur leit mánndasinn í 28. viku sumars í öllum hreppum sýslunnar 
nema í Miðdala- og Hörðudalshreppum. Í Miðdalahreppi skal hún vera mið. 
vikudas í 23. viku smmars. en í Hörðudalshreppi á föstndae í 24. viku smmars. 
Þar sem veður banna leit áðurnefnda daga. skal hún fara fram skilarjettar- 
dagana. 

Þriðja leit skal fram fara mánudaginn í 25, vikn sumars í öllum hrepn- 
um sýslunnar. Fleiri leitir má hreppsnefnd fyrirskipa, ef henni þykir þörf á. 

14. gr. 

Leitarstjórar skuln vandlega gæta þess, að allir þeir. sem menn eiga 

að leggja til í fjallleitir, sendi svo marga fullgilda leitarmenn, sem hreppsnefnd
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hefir fyrirskipað, og að allir leitarmenn fylei fjársafni sínu til rjettar. Þeir 

þú fram, að leitarmenn hefji leit 

sína strax og sauðljóst er orðið, bíði hver eftir öðrum á gangnamótum, að svo 

miklu leyti sem því verður við komið, og haldi leitunum samhliða 

Leitarstjóri hefir vald til að gjöra mann afturreka, ef hann að hans 

áliti er ekki fullgildur. 

Ef leitarmaður finnur fatlaða kind í leit sinni, og sjer engin ráð til að 

koma henni lifandi til rjettar, án þess að missa fje úr göngu sinni, skal hann 

skera höfuð af henni, dysja skrokkinn svo vel, að hann vargjetist ekki, hlaða 

glögt merki hjá dvsinni og tilkynna svo leitarstjóra sínum hvar hún er og hvaða 

mark hafi verið á kindinni. Leitarstjóra ber að tilkynna eiganda sem fyrst hvar 

dysin er. en annars hreppsnefnd, ef enginn hirðir. 

15. gr. 

Ef einhver vanrækir að láta fnlleilda menn til fjallskilastarfa skulu 

leitarstjórar eða hreppsnefnd kaupa menn í staðinn, á hans kostnað. 

Ef einhver óhlýðnast skipun leitarstjóra í leitum, eða hreppsnefndar eða 

rjettarstjóra við rjettarhöld, skal það tafarlaust kært fyrir lögreglustjóra 

til sekta. 

Ef leitarstjórar. hreppsnefndir eða rjettarstjórar vanrækja skyldustörf 

sín, misbeita valdi sínu, eða hylma yfir með öðrum, er hver og einn skyldur að 

kæra það fyrir sýslumanni. 

16. gr. 

Enginn má reka fjallsafn heim á bæi í 1. leit, til þess að draga sitt eða 

annara fje úr því, nema hreppsnefnd leyfi, 

TV. kafli. 

Um rjettar, rjettarhöld og úrtíning. 

17. 

Valdi rjettarbygging grasnámi eða jarðusla. skal, ef þess er krafist, fult 

oo
 T. 

endurgjald koma fyrir úr hreppssjóði. eftir mati óvilhallra manna, er syslu- 

maður útnefnir. 

18. gr. 

Hreppsnefndir skulu sjá um að fjárrjettir sje ávalt í gildu standi. Skulu 

dilkar svo stórir, að eigi þurfi að hlevpa út úr þeim fyr en fjárdrætti öllum er 

lokið. Allir þeir hreppar, er sauðfje gengur saman hjá á sumrum, skulu byggja 

  

      hæfilega stóra dilka í þeim hreppum, sem nokkur fjárvon er í, eftir nánari 

skipun hreppsnefndar. Einnig getur hreppsnefnd kratist þess, að einstakir utan-
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hreppsmenn, sem fá upprekstnr í hreppnum. byggi sjer dilka. Skyldur er hver 60 
+ Su . » , . . . em x 1 . 1 

Fjáreigandi ð vinna eða láta vinna að rjettarbyggingu eða viðgerð hennar, eftir } í {. ágúst 
  

  

fyrirskipun | hreppsnefndar, er jafnar helming slíkrar vinnu niður á alla hrepps 

búa eftir fjártölu þeirra, en helming á búendur eina eftir landverði jarða. 

19. gr. 

Lögrjettir skulu vera þessa 

Í Hörðudalshreppi á Hóli, 

Miðdalahreppi á Fellsenda. 

Haukadalshreppi á Skarði eða við Villingadalsá, 

Laxárdalshreppi á Gillastöðum, 

Hvammshreppi á Skerðingsstöðum, 

Fellsstrandarhreppi á Flekkudal í Staðarfellslandi. 

Klofningshreppi í Hnúkslandi. 

Skarðshreppi á Skarði, 

  

Sanrbæjarhreppi á Litlamúla 

Áukarjett skal og vera á Dunki í Hörðudalshreppi. — Breyta má um lög- 

rjettarstaði, ef meiri hluti hreppsbúa og sýslunefnd samþykkja. 

stjórna rjettarhöldum, en kjósa má Þó 

stjóra. Rjettarstjóri sjer um rjettarhald- 

  

Oddviti hreppsnefndar 

    hreppsnefnd annan mann fyri 

ið, að það fari vel og skipulega fram, og eru allir, sem að rjettarhaldinu vinna, 

skyldir Hl að 

  

Mum þenn fyrirskipunum hans, er samhljóða ern þessari 

reglugjörð      að halda reglu og skipulas1. Hreppstjórar skulu 

vera viðstaddir rjettarhöld í hverri lögrjett til þess að annast lögreglu. 

        

Rjettarstjórar skulu að sjá um, að fje misdragist 

ekki í rjeftum, að svo mil 

Ef einhver hreppsbúi til að draga fje sitt í rjettinni, 

    svo að rjettarhald fst, er rj leyfilegt ad kaupa menn, å 
hans kostnað. til að draga fje hans. Sama er og ef ntanhreppsmenn eða hrepnps- 

  

of fáa eða ljólega menn til í rjettina 

J
R
 22. gr. 

Enginn má marka nokkra kind á eyrum eða hornum í lögrjett nema með 

leyfi rjettarstjóra og undir hans umsjón,
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60 23. gr. 

17 ágúst Rjettarstjóri skal hafa sterkar sætur á, að ekki sjer teknir ómerkingar 

úr rjettinni fyr en sundurdrætti er lokið. Þá ómerkinga, sem engin ær helear 

sjer í almenningnum, skal láta í sjerstakan dilk, og hleypa þangað þeim ám, 

sem líkur eru til að vanti dilka. Þeir ómerkingar, sem engin viðstödd ær helg- 

ar sjer, skulu seldir í skilarjett. 

24. gr. . 

Myjetningar og allar bær kindur. sem ad dåmi tilkvaddra manna, hafa 

skemd eyru, af sålbruna, kali 0. fl., og audsjåanlega hefir skemst svo mark á. 

að ekkert mark er hægt að gera úr á evrum þeirra eða hornum. skulu seldar 

straks að afloknu rjettarhaldinn, ef eneinn sannar eignarriett sinn á þeim. 

Andvirði þeirra rennnr í sveitarsjóð þar sen þær ern seldar. Sjen slíkar kind. 

nr með sjerstökum einkennum, skuln þær seldar samkvæmt 1. er. 

25. gr. 

Búanda þeim. sem ábúð hefir á landi bar sem lögrjett stendur á, skal 

gjalda rjettartoll úr viðkomandi sveitarsjóði, er eigi fari þó fram úr 20 álnum 

árlega. en að Dumki í Hörðudalshrepp sje hámark 7 álnir. 

26. or. 

Þeir menn, sem sendir ern í lögrjettir ntanhrepps. samkv. 2. Hið 10. 

gr., skulu skila í lögrjett síns hrepps. öllu bví sanðfje. sem þeir hafa tekið í 

utanhreppsrjettum. Þó mega beir sjálfir skila fje þeim eisendum. sem heima 
eiga á bæjum á leiðinni. Afsanginn skulu þeir reka á IBerjettarstað, en ef 

þeir geta ekki náð í fyrstu rjett. vegna vegalenedar. skulu þeir skila rekstr- 

inum eftir því sem hreppsnefnd hefir ákveðið. 

Fje það. sem kemur úr öðrum hreppum í síðari tjettmm. skal sanga 
tafarlaust bæ frá bæ beinustu leið til cizenda. Sá. sem sleppir rekstri, er hon- 
nm hefir verið afhentur. eða fer illa með sauðfje annara. svo sem með því að 
svelta það inni í húsum eða girðinenm meira en næturlangt, borei 1 kr, í sekt 
fyrir hverja kind. nema þyngri hegning ligei við, Sektir Þessar renna í 
sveitarsjóð. j 

sm 

27. gr. 

Hreppsnefndir skulu sjå um geymslu hjå åreidanlegum manni i hreppn- 

um å beim kindum 6llum. sem enginn hirdir i 1, rjett, og engin råSståfun hef- 

ir verið gjörð fyrir, svo og ómerkingum þeim. er eigi må selja samkv. 23, ør. 

Telst slík geymsla til fjallskila. Hreppsnefnd getur heimtað sjer hetta endur. 

goldið af fjáreigendum.



  

illum hrepp- Skilarjettir skulu haldnar þr       

    

um sýslunnar nema í Miðdala- oe Hörðnd 

skilarjett haldin fimtudaginn í 94. viku sumars, en í 

daginn í sömu viku. 

Rjettarhöld má hreppsnefnd fyrirskipa í tilefni af öðrum leitum, ef hún 

telur það nauðsynlegt. 

Alt það sauð 

þekkist mark á, skal selt skilarjettardaginn, þó eigi fyr en kl. 4 e. h. 

sem enginn vil hirða í skilarjett, og það. sem ekki 

  

an ” 
30. gr. 

Ef saudfje, sem innanhreppsmenn eða menn í nágrannahreppuni eiga, 
hm f bæ fm    

   

1 S 2 > 

r allar bað tafarlaust rek 

  

mar fyrir fyrirhöfn sína af eio- 

  

anda; þó má sú borgun aldrei fara fram úr 4 álnum fyrir fullorðna kind. og 

  

£ 
2 ålnum fyrir lamb. 

Ef kindur fi 

ekki þykir gjörlegt að senda 

  

skal selja slíkar kindur. að 

vara. Bjóðist einhver til að 

skulu þær eigi seldar. Kindur, sem 

    andi að. skuln seldar strax og búið er að þær með nægum 

Um hver áramót skal hreppsstjóri senda sýslumanni    

   

  

engi 

  

því óskilafje, er hann hefir selt á uppboðum í hreppnum, 

hefir leitt sig 

sanna eigna 

inu. Þeir, sem 

    

selsmessn næstu á eft- 

  

í hreppstjóra. að 

  

ir, eiga heimtino á að fá andvirði ki 

sem enginn sannar eienarrjett 

  

frádregnum kostnaði 

sinn á. rennur sveitarsjóð. sýna hrepps 

       er bei Járn 

  

nefnd kvittanir b erd 

V. kafli. 

Um vorlertir. 

  

Ein vorsmölun skal fara fram í öllum mánudaginn 

í 11. viku sumars. 

60 
17. ágúst
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60 
17. ág 

3 

úst 

33. gr. 

skal 

vild 

sem engin ráðstöfun hefir verið gjörð fyrir, skal rúið 

smölun eftir 82.    

  

Alt það sauðfje, sem finst í heimah 

  

rekið heim til næstu bæja við silið þar sundur 

fjáreigenda. Pad fj; 

  

og ómörkuð lömb mörkuð fyrir eigendur. Skulu leitarmenn annast þetta, og ber 

þeim 50 aurar fyrir að taka ull af kind, en skylt er þeim að marka lamb hvert 

  

     fyrir ekkert. Ullin sl 

  

al geymd á góðum stað. og eigendum gjört aðvart um hana. 

VI. kafli. 

Um ótamin hross. 

34. gr. 

Hver sá, sem á ótamin hross, skal koma þeim á afrjett til samargöngu 

eigi síðar en 8 vikur aí   

  

sumri. eða þá er nægur eróður er kominn. nema land 

hans liggi svo, að ekki gjöri þan öðrum skaða með ágangi. 

ettarbónda með 3 álnum fyrir 

  

   
Sumargöngutoll skal eigandi 

hvert hross. nema öðruvísi sje um samið. 

Leiti afrjettarhros< niður í bveð á þeim tíma, sem þeim er ætlað að 
2 

ganga á fjalli, skal ábúandi sá, sem þan leita til. skyldur að reka þan til fjalls 

  

aftur. Ef afrjettarhross gera mikinn ágang í heimalöndum. má sá 

rjettra eigenda. Reki hann hross 

  

sem fyrir þeim verður, reka þau beint 

í annars manns heimalönd, skal hann skyldur að gjalda þeim ábúanda fyrir 

átroðning af þeim. 

   Öllum ótömdum til rjetta í 2. leit. Með Óskila 

hross skal farið sem ó z 30, er. | ná ekki selja þan 

fyr en lýst hefir verið eftir eisend 

  

um sveitum. og sjen þan eigi 

  

seld fyr en 3 vikur eru liðnar 

VIII. kafli. 

Um brot o. fl. 

   

   

  

  
örð þessari varða 

  

Brot á 

í sveitarsjóð þar sem brotið er framið, 

Mál, er rísa út af broti á 

  

reglugj 

  

ktum frå 2 til 100 krónum, er renni 

a þar sem öðruvísi er ákveðið. 

l farið með sem opin 

lögreglumál,
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39. ær. 60 

    þessi, sem sýslunefnd Dalasýslu hefir samið og samþykt 

TL. er. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr, 48, 28. nóvember 1919, 

  

staðfestist hjermeð til að öðlast gildi Í, september 1923 og birtist til eftirbreytni 

lum, sem hlut eiga að máli. 

7. ágúst 1923. 

  

itvinnu- og samgöngumálaráðune Yy 

| fjarveru ráðherrans. 

sys er mr | 
Vigfús Einarsson. 

nn 

Páll Pálmason. 

ssskrá fyrir Gjafasjóð Bjarna Árnasonar ól    Staðfesting konungs á skipul 

og Guðrúnar Sigurðardóttur, hjóna í Króki í Pörtum, útgefin á venjulegan lí. ágúst     Lá ! VW I 4 £ , mM ÍF Á ná * ax 7 Á ar ile: natt, ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra. 17. ásúst 1993. Skipu- 

lagsskráin er þannie: 

igurðardóttur hjóna 

  

1. gr. 

Bjarna Árnasonar og Guðrúnar Sigurð- inn heitir: 

   ardóttur hjóna í Króki í 

2. gr. 

naður með 3000 — þrjú þúsund — krónum, sem 

  
  

, 
Sjóður þessi er stof    

eru í bók nr. 4340 við Sparisjóð Árnessýslu á Evrarbakka.
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61 od. gr. 

17, ågust Vextir af fje þessu greiðast okkur hjónum árlega meðan annaðhvort 

okkar er á lífi. 

4. gr. 

Eftir andlát okkar hjóna skulu allir vextirnir lagðir við höfuðstólinn 

  

Gaulverjabæjarhreppi, og skal sækja um styrk úr sjóðnum og veit 

í 20 ár. Að þeim tíma liðnum skal úthluta 34 vaxtanna til fátækra manna í 

a styrki úr 

honum að öllu leyti eftir sömu reglum sem úr hinum almenna Ellistyrktarsjóði. 

5. er. 

1 — einn fjórði — hluti vaxtanna leggist åfram árlega við höfuðstól- 

inn þar til sjóðurinn er orðinn 25,000 tuttugu og fimm þúsund — krónur. 

Eftir þann tíma má verja öllu vöxtunum eins og segir í 4. gr. Þó má halda 

lengur áfram að hækka sjóðinn álítist það heppilegt. 

6. gr 

Hreppstjóri Gaulverjabæjarhrepps ásamt þeim mönnum í hreppnum, 

sem úthlnta hinu árlega ellistyrktarsjóðsfje hreppsins, skulu hafa umsjón með 

sjóðnum og ráða styrkveitingum úr honum. 

IT. 

Skýrslu yfir umsóknir og styrkveitingar úr sjóðnum skal senda 

manni Árnessýslu ásamt reikningi hreppsins hvert ár,    hann yfirskoða 
  

inga sjóðsins ár hvert. Almanaksárið er reikningsár sjóðsins. 

gr. 

Sjóðurinn skal ávalt ávaxtaður á öruggum stað. 3 LC 

62 REGLUGJÖRS 
24. ágúst 

dt að
 

fyrir 

Vestur-Barðastrandarsýslu um eyðing bandorma í hundum. 

1 
i. gr. 

syslu- 

reikn 

Hreppsnefnd i hverjum hreppi syslunnar er falid å hendur ad annast 

um lækningu á hundum, eins og henni þykir best við eig: 

aðstoðar fleiri eða færri menn, eftir stærð eða þjettbýli hreppanna, og 
   

    SK 

allir þeir, er þannig eru skipaðir til að annast um lækningu á hundum, skyld 

ir til að hlýða undantekningarlaust ákvæðum hreppsnefndarinnar.
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2, gr. 

1923 

62 
Skyldur skal hver hundeigandi á sinn kostnað, að hafa helsileðuról 24. ágúst 

á hundum sínum, með áletruðu nafni hundsins og heimilisins á málmplötu, 

er fest sje á ólina. Rjettdræpur er sá hundur innan sýslufjelagsins, er ekki 

ber slíkt helsi, ef ekki er sannanlegt, að hann hafi verið merktur slíku og 

eigandi hans ekki leitt sig að honum innan mánaðartíma. 

Merkingu skal lokið innan árs, eftir að reglugjörðin öðlast gildi. 

3. gr. 

Lækning å hundum skulu hreppsnefndir låta fara fram 20. dag nåvem- 
bermánaðar ár hvert í öllum hreppum sýslunnar, en ef það er helgidagur. þá 
næsta virkan dag þar á ettir. 

… 4 gr. 

Sjerhver eigandi er skyldur ad flytja hund sinn eða hunda. þriggja 
mánaða eða eldri, á þann stað, er lækningamaður eða hreppsnefndir skipa, 
að minsta kosti hálfum sólarhring áður en á að gefa hundinum inn. Sje 
hundi skotid undan lækningu, vardar bad sektum, en valdi gild forföll, að 
hundur komi ei til lækningar, skal eigandi sjá um, ad honum sje komið til 
lækninga hið allra fyrsta að hægt er, enda sje hundeiganda skvit að tilkynna 
lækningamanni slík forföll) Sje flækingshundur eða hundar á einhverju heim- 
ili, þegar hundahreinsun fer fram, skulu húsráðendur skyldir að koma þeim 
til lækninga. 

5. gr. 
Lækningar skulu fara fram í úthýsi, en þó ekki í penings- eða heyhúsum 

og skal lækningunni hagað þannig: Í hálfan sólarhring skal hafa hundinn 
inni og má hann engan mat eða drykk fá á meðan. síðan skal gefa hundinum 
inn þau meðöl, er dýralæknir álítur heppilegust. Ef hundurinn selur upp 
meðalinn, skal honum gefið inn aftur. 

Þegar meðalið hefir verkað. þó ekki fyr en 6 klukkust. eftir að síðasta 
hundinum hefir verið gefið inn. skal baða hvern hund úr baðefni, er dýra- 
læknir skipar fyrir um. Það, er gengur niður af hundinum, skal hreinsa vand- 
lega upp og brenna, eða grafa í jörð, 114 meter djúpt. 

6. gr. 

Sýslunefnd annast um, að ætíð sjen til næg meððl í vörslum hrepps- 
nefnda á þeim tíma, er lækning á hundum á fram að fara, eftir framtali hrepp- 
stjóra að viðbættum 14. 

1. gr. 

ireppsnefndir leggi til, og skal í hana 

skrá nöfn allra þeirra hunda. er hann hreinsar, og árangur hreinsunarinnar 

á hvern hund. 

1 
I Lækningamadur haldi båk, er
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Skal hann og fyrir nóvembermánaðarlok senda hreppsnefndinni afrit 

24. ágúst af þess árs skýrslu, en hreppsnefnd semji aðalskýrslu fyrir hreppinn, og sendi 

oddvita sýslunefndar fyrir desembermánaðarlok. 

8. gr. 

Fyrir lækning og böðun á hverjum hundi, skal greiða lækningamanni 

úr sýslusjóði kr. 1,00 í hvert sinn, en þá skal lækningamaður leggja til áhöld 

og annað. er til lækningarinnar þarf, að meðölum undanskildum. 

9. gr. 

Nú er hundi skotið undan lækningu, og skal þá lækningamaður til- 

kynna það hreppsnefndaroddvita þegar í stað. Honum skal þá skylt að að- 
vara rjettan eiganda hundsins tafarlaust um, að koma hundinum til lækninga- 
manns innan sólarhrings frá því, að aðvörunin kemur til hans, ella verði 
hundurinn drepinn, án frekari tilkynningar. Kostnað við þetta má greiða úr 

hreppssjóði. 

Sömuleiðis skal lækningamaður gjóra hreppsnefndaroddvita aðvart, ef 

hann verður var við ómerkta hunda í hreppnum. 

10. gr. 
Hreppsnefndir skulu brýna fyrir mönnum, að hlýtt sje fyrirmælum 5. 

gr. í lögum nr. 18, 22. maí 1890. um að slátur það, sem sullmengað er, sje grafið 
svo djúpt í jörð niður, að hundar geti ekki náð því, eða að öðrum kosti . 

að því sje brent. 

ll. gr. 
Brot gegn reglugjörð þessari varða 5—-200 króna sektum. er renna í 

sýslusjóð. 

Mál, er rísa út af brotum á henni, skal farið með sem opinber lögreglumál. 

  

Með reglugjörð þessari er g úr gildi samskonar reglugjörð fyrir 
Vestur-Barðastrandarsýslu, dags. 13. sem og önnur ákvæði, er     
koma í bága við hana. 

Framanrituð reglugjörð var þannie samþykt af sýslunefnd Vestur 

Barðastrandarsýslu í mars 1923. 

Sýslumaðurinn í Barðastrandarsýslu, 24. ágúst 1998. 

Einar M. Jónasson.
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REGLUR 

um 

um aflífun húsdýra, slátrun búpenings og um fuglaveiðar, svo og um meðferð 

á sauðfje og hrossum að ýmsu leyti. 

   
Samkvæmt lögum nr. 31 frá 19. júní 1922, um breytingu á lögum um 

dýraverndun, 3. nóv. 1915, eru settar eftirfarandi reglur um aflífun húsdýra, 

slátrun búpenings, aftöku alifugla og um fuglaveiðar, svo og um meðferð 

á sauðfje og stórgripum að ymsu leyti. 

1. gr. 

Þá er sauðfje, geitfje og stórgripum er slátrað, skal þess gætt, að ein 

skepnan horfi eigi á slátrun annarar, og að þær skepnur, sem til slátrunar 

eru leiddar, sjái ekki þær, sem slátrað hefir verið. 

2. gr. 

Enga skepnu má deyða með hálsskurði, mænustungu nje hjartastungu, 

hvorki til heimilisnota nje í slátrunarhúsum. 

Stórgripi skal deyða með skotvopni, svo og hunda og ketti, en sauð 

fje og geitfje með skoti, eða rota með helgrímu, eða öðru þvílíku áhaldi. 

Alifugla skal hálsböggva með beittri öxi, eða þar til gerðri vjel. 

3. gr. 

Eigi mega aðrir deyða en fulltíða menn og áreiðanlegir, er kunna að 

fara með þau áhöld, sem nefnd eru í 2. gr. 

4. gr. 

Þegar lundar eru teknir í holum, eða urðum, eða kofur, er bannað 

að brúka járnstingi eða járnkróka. Allir netjafuglar skulu deyddir þegar í 

stað svo fljótt og kvalalaust sem verða má. 

Þar sem fugl er veiddur með bandingjum á fleka, skal þess vandlega 

gætt, að flekarnir liggi fyrir öruggum grunnfærum, svo að þá geti ekki slitið 

upp. Við þessa veiði skal gæta mannúðar. 

5. gr. 

Þá er skepnur eru fluttar til slátrunar, skal það gert með fullri nær- 

gætni, svo að þeim líði svo vel sem unt er. Hross skulu járnuð er þau fara 

a vegalengd er að ræða, 

  

úr heimahögum til útflutnings, ef um nokkra veruleg 

en ójárnuð á skipsfjöl. Ef sauðkindur, geitur, kálfar, eða aðrar skepnur eru, 

1923 

63 
31. ágúst
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63 fluttar á vögnum eða bátum, skal hafa eitthvað sljett og mjúkt fyri þær til 

31. ágúst að oo; 1 

  

nd fra 1 fntunm rmeælaga mað mir Br Tn af hind har jinda skal fætur vægilega með mjúkum böndum, ef binda þar 

6. gr. 

Eigi má brúka hross, sem eru hölt, meidd, í 

  

á annan 

  

svo mögur. að þau hafa eigi fullan þrótt. Umhyg 

öllum hrossum í brúkun. 

í. gr. 

Eigi má brúka vagnhross í stöðugri vinnu og dag eftir dag lengur en 
1 hr 10 stundir í sólarhrins. Þau hross, sem eru 

  

alla virka daga vikunnar, má alls ekki brúka á helgidögum. 

  

Eigi má leggja á hross þvngri byrðar, nje láta þau dr 

  

en svo, að kröftum þeirra sje eigi ofboðið. Reiðhrossum skal og sýna vægð og g 

nærgætni í allri brúkun. 

í or 9. gr. 
12 

1 slíku, og aldrei má slá þau 

  

Eigi má slá hross með j 

  

' 
1kevrum é   

í höfuð eða fætur, nje undir nára, og 

  

ýta skepnum í tagl þe 

  

skal þeim brúkunarhrossum með ábreiðu, sem þurfa að standa úti i 

  

og úrkomu. 

10. gr. 

Brot gegn reglum þessum varða sektum frá 10 til 1000 kr. 

11. gr. 

Mål. er risa út af brotum gegn reglum þessum, skal fara med sem 

opinber lögreglumál. 

12. gr. 

Með reglum þessum eru úr gildi feldar Reglur frá 17. nóv. 1916, um 

slátrun búpenings á almennum slátrunarstöðum og um meðferð á fje og hross. 

  

um að ýmsu leyti. 

Reglur þessar öðlast þegar gildi, þó skal heimilt að deyða saudfje til 

heimilisnota þetta haust á annan hátt, en reglurnar fyrirskipa, þar sem eigi 

hefir unnist tími til útvegunar á nauðsynlegum áhöldum. 

Þetta birtist til e 

  

rbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 81. ágúst 1928. 

Sig. Eggerz. 

Sigf. M. Joh nNsEen.
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Sjóð fermingarbarna í Sauð- 64 
lauksdalsprestakalli, útgefin ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra, 5. 5. sept. 

  

sept. 1925. Skipulagsskráin er þannig: 

Við undirrituð hjón, Magdalena Jónasdóttir og Þorvaldur prestur 

Jakobsson, fyrverandi í Sauðlauksdal í Barðastrandarsýslu, 

Gjörum kunnugt: Að við höfum ákveðið að stofna sjerstakan sj 

  

síðara helmingi fjár þess, er sveitungar okk: ir í Sauðlauksdalsprest 

afhentu okkur að gjöf vorið 1990. 

Skipulag sjóðsins er á þessa leið: > mn 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Sjóður fermingarbarna í Sauðlauksdalst prestakalli.“ 

2. gr. 

Stofnfje sjóðsins er upphaflega 1000 eitt þúsund krónur, en er 
nú með vöxtum orðið um 1148.00 krónur. 

ð. ET. 

Sjóðurinn er í umsjá biskupsins yfir Íslandi. 

4. gr. 

Alt að tveim þriðjungum af ársvöxtum sjóðsins má verja árlega til 

gjafa handa fermingarbörnum í Sauðlauksdalspres    tkalli, einkum bóka eða 

mynda með áletruðu nafni og fermingardegi barnsins og undirskrift sóknar 

  

g 
prestsins í Sauðlauksdalsprestakalli. Bækurnar eða myndirnar hvert ár um 
sig sjeu samkynja og jafnar að verðmæti; ræður biskup vali þeirra í hvert 
skifti. Utbýting þeirra er miðuð við 16. sept. ár hvert, og er i fyrsta sinn út 
hlutað gjöfum af sjóðnum handa börnum, er fermd voru vorið 1923, 

D. ET. 

Ef fermingarbörnin eitthvert ár kjósa heldur að láta eitt eða fleiri fá. 
tækra fermingarsystkina sinna njóta meginhluta vaxtafjárins, er til 

átti að koma, er heimilt að útbýta því eftir tillögum 

sje sóknarpresturinn þeim samþykkur. 

  

fermingarbarnanna, enda
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64 6. gr. 

6. sept. Að frádregnum kostnaði við sjóðinn legst afgangur af ársvöxtum ár- 

lega við stofnfje hans. 

7. gr 

Breyting á skipulagi sjóðs þessa má gjöra eftir samhljóða tillögum . i J =S.) . = 

sóknarprests og sóknarnefndar í Sauðlauksdalsprestakalli. 

Hafnarfirði, 26. ásúst 1923 

Magdalena Jónasdóttir, Þorvaldur Jakobsson. 

65 REGLU GJÖRÐ 
4. okt. 

tu 

um undanþágu frá læknisrannsókn á aðkomuskipum. 

Ef aðkomuskip leitar hafnar, þar sem læknir á ekki heima, eða, ef 
hann á þar heima, er fjarverandi þegar skipið hafnar sig, þá skal lögreglu 

  

   sklpmu mök við land, ef 

  

stjóri eða umboðsmaður hans engu að síður leyfa 

  

  skipið hefir ábyggilegt heilbrigðisvottorð og, ef enginn hefir verið veikur á 
  

f sjúkdí sem grunsamt þykir um, að 

  

skipinu á leiðinni eða er veikur a 

kunni að vera smitandi. 

lugjörð er sett samkvæmt fyrirmælum 1. gr. laga nr. 31, 20. BJ Pessi re 

Júní 1923, um læknisskoðun á aðkomuskipum. 

  

Dóms. og kirkjumálaráðuneytið, 4. okt. 192 

Sig. Eggerz. 

Sigf. M. Johnsen.
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REGLUR 66 
20. okt. 

um 

framkvæmd laga nr. 16, 20. júní 1923. um varnir gegn kynsjúkdómum. 

Um rannsókn sýktra og grunaðra og hvernig meta skuli sýkingarhættuna, 

sbr. 1. gr. 

Gonorrhoea. Rannsóknin er framkvæmd þannig, ef um útferð er að 
ræða, að búið er til venjulegt »præp: 

  

»Fixerad'' og litad med 1%, methylen- 
bláu og rannsakad med ,,immersionslinsu'" engin útferð, en aðeins þræðir 

  

eða slímklumpar í þvagi. þá 
1: 1 kokkar, skal 

Ef 

  

co 7 | 19 á “ há "innict on . látisaka Pé á sama hatt. Finnist engir ZONo- 

  

endurt: 

  

rannsóknina þ 

þvag karlmanns er hreint og tært og engir bræðir 4 
t. eftir í 

  

slím í því 
íðast I—5 kl 'á skulu þeir álitnir ógrunsamlegir. 

  

5 

í kvennfólki    sem tekið er með sköfnu, bæði frá urethra 
og „canal. cervical.“ Ætíð skal rannsókn endurtekin þrisvar. ef ekki finnast 
sonokokkar. 

Bæði um karla oe konur gildi 

eyta'“ Í præparötunum ,„ án þess þó Á Á £ Í 

lingana gæta sömu varúðar eins 

  

Syfilis og uleus molle. Öll sár. sem fengin ern á grunsamlegan hátt. 

eða ern á þeim stöðum, að     

     

tn verið fengin við samræði eða þan eru 

    

Srunsan 

er 

Sje um að ræða rar ýktra eða grunaðra og mei 

  

lHíðnar frá því sýking hefði átt að í tað. un! 

mann's blóðrannsókn og hún láti vikur      
, . 

i b Lt rannsó 

4—6 vikur frá 

  

hún neitandi, þá skal endurtaka 
10—-30 daga eða meir, ef ástæða þykir til. Ekki má taka 

  

á meðan sjúklingurinn er ölvaður eða svæfður og 

ekki fyr en sólarhringur er liðinn þar frá.
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66 
20. okt. 

Um 

  

Hjeraðsl og aðrn 

inn geymir á þann hátt að 

  

með kynsjúkdómum, og skulu 

sjúklingsins, aldur og 

enginn 

vera Í 

heimili og undi 

syfilis, (sbr. 8. gr). 

    halda sjerstaka bók, sem 

óviðkomandi sjái hana, yfir sjúklinga 
1 d. Fult 

hans, ef um syfilis 

þessir dálkar: /. henni nafn 

því einkennismerki 

er að ræða. 2. d. Hvenær sjúklingurinn skal mæta næst. 

4. d. Sjúkdómslýsi | vsng, 5. |. 

Móttökudagur. 3. d, 

Meðferð. 6. d. R   

ikningur, og   
  

n 

þar setið, ef sjúk 

lingur nýtur ókeypis læknishjálpar. 

Auk þess skulu hjeraðslæknar halda sjerstaka skrá, þar sem í eru rituð 

einkennismerki syfilissjúklinga og skal sú skrá fylgja embættinu. Skráin getur 

htið svona út: Sj 

  

Nr. Athugasemdir. 

  

I athugasemdadålkinn skal rita, ef sjúklingurinn deyr, flytur burt úr 

hjeraði oe þá hvert, o. frv.    

  

Einkennismerki skulu fundin þannig: Kynmerki, fyrstu stafir í öllum 

  

nöfnum sjúklingsins og föðurnafni og ár, Dæmi: Jón Sigurð- 

J.SA.SVILT94. Asúst Guðmundur Sig- 

Á.G.S.M.1011100. 

ur Árnason, f., 8. ág. 1894, 

Melan, í. 10. 

merki: á 

1900. 

  

urðsson mars 

Um 

  

ýsimgu. 

4 
c 

  

tæktaryfirlýsingar sjúklinga skulu þannig orðaðar: 

    að viðlör 

  

FÐ 
ir því 

  

Jeg undirritaður lýsi hjer m dum drengskap 

kostnað við lækningu sjúkdóms míns. 

  

  um, að jeg get ekki grei 

Fult nafn og heimili. 

4. gr. 

Um tilkynningu til hjeraðslækna símleaðis á dulmáh, 

(sbr. 10. gr.). 

Gonorrhoea, L = Lues, U 

Sv == Str == 

Þessar skammstafanir skulu notaðar: G 

Úleus molle, Ra = Pat 

strauk, læk == undir læknishendi. 

óskast rannsakaður. =— veikur, svar,
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Dæmi: Nafn læknis, heimili, Jónína Sigurðardóttir, Sauðárkróki. LRa 66 

— óskast rannsökuð vegna Lues (hefir verið gefin upp sem verandi veik), eða 20. okt. 

GPat, Str, Sv. = er veik af Gon., fór í leyfisleysi frá lækni. Svar óskast (um 

hvort hún sje þar og hafi þá verið tekin til lækninga). — Svarið: JSlæk == 

Jónína Sigurðardóttir er undir læknishendi. 

5. gr. = 

Em lyf, sem Kklegt þylir að nota skali við hynsjúkdóma, (sbr. 18. gr). 

Lyfsölum og öðrum verslunum er óheimilt að selja lyf, er Kklegt þykir 

að nota skuli til meðferðar á kynsjúkdómum, nema eftir ávísun lækna. 

Hjer koma til greina öll vítissteinssambönd, lífræn og ólífræn zinksambönd, 

hypermang kal, koparsambönd o. fl. ef um þau er beðið í svo stórum mæli, að 

grunsamlegt sje til hvers þan skuli notast. Ennfremur sandelolía og sambönd 

af henni. kvikasilfur. arsenik, og jodlyf. lífræn og ólífræn. Enn fremur 

öll þau „patent“ lyf, sem á markaðinum ern eða kunna að verða og sem ein- 

göngu eða nær eingöngu eru notuð við þessum sjúkdómum. 

Þar sem lyfjabúðir ern, er hjeraðslæknum falið að hafa eftirlit með. að 

þessum fyrirmælum sje framfylgt. 

Í dóms- og kirkjumålarddunecytinu, 20. okt. 1923. 

Sin. Eggerz. 

Sigf. M. Johnsen,
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67 Aætl. 

um ferðir 

Norðurlands= 

Á leið frá 
        

Póststöð var 1. ferð 2. ferð 3 ferð | 4. ferð | 5 ferð | 6 ferð 
  

Frá Reykjavík............ 4 jan. | 81 jan, | 26 febr, | 22 mars | 6 maí 1 

— Akranesd.,.. 0. 4 — 81 — 26 — 22 — 1 
1 
1 

— Borgarnesi. ..0....... 6 — 2 febr, | 25 - | 24 — 
— Svignaskarði .......... 6 ) 2— 128— 124 — | 
— Dalsmynni ............ 6— | 2— | 28 — | 4 — (17 — 
að Stað — | | mars | 26 — {19 — Go

 

Hm
 

þa
 

Frá Stað ....000%. 10 jan. 6 febr ö mars | 28 mars | 21 april { 11 maí 
— Staðarbakka .......... 10 — 6 — 3 — | 28 — 21 — | 11 - 
— Lækjamóti ........... 11 — T— | 4— 29 — (92 — | 12 — 
— Sveinsstodam ....... … ll — | 7 >- 4 — |29— | 22 — 12 — 
— (Stóru Gi jå)...…......…. 11— | 7— 4— |(29— 129 — | 12 — 
— Bløndudsi.…….......... 411 — i — 4 — | 30 — Jþ28— | 13 — 
— Holtastöðum .......... 12 — S— | å5—  |30 — 123— | 13 — 

- Æsustöðum ......... „112 | 8— | 5 — | 30 — 23 — | 173 — 
Víðimýri... 13 — | 9 — 6— | 31 — 24 — | 14 — 

— Miklabæ ........0..... 13 9 6— — |31— [24 — | 14 — 
- Silfrastöðum .......... 18 —- 9— | 6— (81 — 4 — 14 — 

- Steinsstöðum .......... l4 — | 10 - 7— | 1 april ; 25 — (15 — 
Akureyri 00 16 — |li— |8— (2 126 — 16 — ær

 
| 

  

Frá Akureyri ............ 18 jan. | 15 febr. { 10 mars } 
— Hálsi B— J18— (10— | „0

 
BØ

 
0
 i 

>
 ed | 19 mai 

  

i 

D
W
 æ . | — 4 og (19 - 

— Einarsstöðum .......... I8— {18 - 10 — — 
— Grenjaðarstað ....... 19 — (14 — li — 
— Reykjablid ...…. ÍRAN 20 — | 15 — 12 — 

0 
Gt
 

Or
 
Ha
 

Ha
 i
 

1 to
 

co
 i mi
 

>
 ; i 

að Grímsstöðum.... .... 422 — 117 — | 14 — | — 1 mai 22 — 
em fm ne  —|— 

Frá Grímsstöðum ........ 23 jan. | 18 febr. | 15 mars | 7 april | 2 mai | 28 maí 
— Skjöldólfsstöðum ...,... 4— (19 (16— | 8— 3— | 24 — 
—- Hvanná......0.0.0.... 2%— J20— 117—- | $— | 4— | 25 — 

— (Fossvöllum) .......... 5— 190 (ll (9— | 4— 125— 
— (Bót) lo 5— |0- (17 | 9— 4 - 25 
—- (Ekkjufellsseli) ........ 25 — 20 — |17— þ9— | 4- 25 — 
— Egilstöðum „......... 26 — (21 — J18- (10 | 5 — | 26 — 
á Seyðisfirði............ 27 — | 22 — 19 — 11 — | 6— | 27 —  
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T ferð 8. ferð | 9. 
T 

ferð 1 10. ferð 11. . Ferd | 13. ferd | 15 
  

| 17 jåni — 18 

  

| 
júlí 8 ágúst | 29 

  

| 

sept. | 10 

  

okt. 

14. ferð | 

4 | 30 

  

27 — | 17 — 18 | 8— | 29 — 16 — | 10 — 4— | 30 — 
29 — | 19 — 0 — |10— (31— |18— {12- | 6— | 2 des. 
29 — J19— ;20— J10— 81 — |18— Ji2— | 6— 2 — 
g— J19— |20— J10— (Bi — |(18— J12— | 6— 2 — 
30 — J90— (21 — (1l1— 1 sept. | 19 — | 14 — | 8— 4 — 

| | 
| i | | | i 

1 júni | 22 júni | 23 juli | 13 ågust 3 sept. | 21 sept. | 16 okt. | 10 nóv. | 6 des. 
1 — 22 — 3— | 13 — 3— |21— | 16 — 10— | 6— 
1 — 292 -— 23 — | 13 — 3 - [21 — [17 — ii— | 7— 
2— | 23 - 24 — 14 — 4 - [22 — | 17 — I | 7— 
2— | 23 — 24 — 14 — 4— (2 — |(17— |ii— | 7— 
2 — 23 — 21 — | 14 — Am | 29 — 18— |12— | 8— 
2 — 23 — 24 — 14 — 4 — | 22 — 18— |(12— | 8— 
2— | 23 — 24 — 14 — 4 — | 22 — 18 — | 12 — 1 ge 
8 — 24 — | 25 — 15 — 5 — {98 - 19 — B— |9— 
3 — 24 — vd — ið — 5 -- 283 — 19 — B— | 9— 
3 — 24 — 23 15 — 5 — |23— 19 — 3— | 9— 
á — 25 26 — 16 — 6 — 4 — 20 — 14 — | 10 — 
b - 27 27 17 7 95 — 91 — 16 — }i2- 

T júní | 29 júni 19 nóv. | 15 des 
1 — 29 — 19 — 15 — 

7 — 29 — 19 - 15 — 
T— 29 19— {15 — 
8 - 29 — 20 — 116 — 
9 — 30 — 1— (IT — 

10 — 1 júlí 92 119 — 

11 júni 
12 — 
13 
13 | 

13 — — 2 
13 — — 2 
14 — — 2 
15 — — 3 

  

juli 
rota 
AJ UsStT 
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O 
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RO
 

RO
 

DO
 

DO
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67 Morðurlandss 

        

  

Á leið til 

Póststöðvar | 1. ferð | 2. ferð | 8 ferð | 4. ferð | 5 ferð 
| | | | 

Frá Seyðisfirði ........... | ..... 18 jan. { 12 febr. | 9 mars) 2 april | 27 april 
— Egilsstöðum ......... ..... 19-- |i8— (10- 3— | 28 — 
— (Ekkjufellsseli) ........ 2... 119 — | 13 — 10 — 3— | 28 — 
— (Bót) 0000. 19 — 118 — | 10 — 3 — | 28 - 
== (Fossvöllum) ..........{ ..... (19 — {138 - JI0-- 3 — | 28 — 
— Hvanná ..........00..0, J =... (19 — (18 - | lg — 3 — | 28 — 
— Skjåldolfsstodum ....... If ..... (90 — (14 — 11 — 4 — | 29 — 
að Grímsstöðum ........ | ..... '22— (l6— | 14 — 6 — | 1 mal 

Frá Grímsstöðum ........} ..... | 28 jan. | 18 febr. | 15 mars| T apríl | 2 maí 
— Reykjahlíð............ þ =... | —  |19— | 15 — 8— | 2 — 
— Grenjaðarstað .....,.. | ..... (25 — | 20 - | 16 — 9 - 3 — 
=- Einarsstöðum ......... þ ..... (25 — | 20 — 16 — 9 — 3 — 
—- Ljósavatni „.......... ff AR (25 — {20 — 16 — 9 — 3 — 
— Hálsi ........... Porse i 20 16 — 9 - å — 
á Ákureyrð Lo -- 21 | 18 - 10 - | 4 

  

  

1. ferð 2. ferð 3. ferð 4. ferð 5 ferð 6. ferð 
  

      
Frá Akureyri ............ 4 jan. | 31 jan. | 26 febr. | 22 mars | 15 april | 5 mai 
— Steinsstöðum .......... ð — | 1 febr, | 27 — 23 — 16 — | ö— 
— Silfrastöðum „......... óö— | 1— | 27 — 23 —  116— | 5 — 
— Miklabæ .............. 5— | 1— (27 — 3— 116— | 6— 
— Víðimýri ............ 6— | 2— | 28 — 21 — 17 — 6 — 
— Æsustoðum ........... 6— | 2—  |28 — 24 — 17 — T — 
— Holtastöðum .......... 6— | 2— | 28 — 24 — 17 — T — 

— Blindudsi .……........ 6— |2— (28— |2i— (18— | 7— 
— (Stéru Giljå)........... 6 — | 2 — 28 — 4 — |[18— | 7 
— Sveinsstöðum.......... T— | 8 | 29 — 2ð — 18 — 8 — 
— Lækjamóti ............ 1 7— | 8- | 29 — 25 — 18 — 8 — 
— Staðarbakka .......... 7 | 3 | 29 - 25 - 18 - 8 — 
að Stað ............... 9— 5 - 2 mars | 27 -- 20 — 10 - 

— ——— — |- — ne 

Frá Stað ................. í 10 jan. | 6 febr. | 3 mars 28 mars | 21 april | 11 maí 
— Dalsmynni ............ (10 - | 6- LB - | 28 21 — li — 
— Svignaskarði .......... (11 — T— | 4— (29 — 22 — 12 — 
— Borgarnesi ........... (JS | 9 — 6 — 3 24 — 14 — 
— Akranesi .......... | 3 í 14 - 

sm
 

9 | 3 - | 
i Reykjavík...,........ (14 — 9— 1 6— 81 — 24 —
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67 Suðurlands= 

Á leið frá 

    
  
  

  

  

    
  

  

Póststöðvar 1. ferð | 2. ferð 3. ferð á. ferð 5. ferð 6. ferð 

| | 
Frá Reykjavik............ 11 jan. 3 febr. | 29 febr. | 22 mars | Í6 april | 11 mai 
— Kotströnd............. 12 — 4 — lImas/23— (17 — 12 — 
— Ölfusárbrú ............ 12 — | 4- 1 — | 238 — | 17 — 12 — 
— Hraungerði .......... 12 — 4 — 1— |23 — | 17 — 12 — 
— Þjórsárbrú ............ {12 —- 4 — | 1— 3 | — 12 — 
— Ægissíðu ............. 12— |4- 1 - | 98 — 17 — 12 — 
að Garðsauka........... 13 — 5 — 2 — | 24 — 18 — 13 — 

Frá Garðsauka........... 14 jan. 8 febr. | 4 mars | 27 mars; 20 april | 15 maí 
— Ossabæ ............... 14 — | 8-— 4 — (97 — (20 — 15 — 
— Seljalandi............. 14 — 8 -— 4 — | 27 - 120 — | 15 — 
— Holti... ...........,.. 14 — | 8-— 4— (27— 120 — 115 - 
— Skardshlid ............ 13 — 1 9— 5 — (28 — (91 — 15 — 
— Pijetursey ............. 15 — | 9— 6— |28— (91 — |! 16 - 
— Vík sssvsssseeeseeeeee 16 — | 10 — 6— 'gg— | 29 117 — 
— Herjølfsstådum 16 — | 10 — 6— 029— (2 — 17 — 
— Flögu ................ 17 — 11 — | 7— (80 — 123 — (18 — 
— (Ásum) 200... 7— (11 | 7— 30 — | 23 — 18 — 
— Kirkjubæjarkl. 17— |11— T— 80— |93— | 18 
að Prestsbakka.......... 18— | 12 - 8 — ðl — | 24 —— | 18 — 

| | | | | | 
Frá Prestsbakka ......... | 20 jan. | 14 febr. | 10 mars| 2 april | 28 apríl | 19 maí 
— Fagurhólsmýri ........ (21 — | 15 — 11— | 3— | 29 — 20 — 
— Kálfafellsstað ......... |22 — | 16 — 12 4 — 90 — (2? — 
— Hólmi ................ (2 — 116- , 12 — 4— 80 — | — 
að Hólum 2... (00 18— | 14 | 6- 2 mai | 23 

FERÐ mn — SN BENNNNNENNEE 
| | | | | 

Frá Hólum 0... | 26 jan. | 20 febr. | 16 mars | 9 april á 9 
— (Firði) ss... | 26 — 20 — {16- | 9 — á - | 
— Stafafelli ............. 127 — J9i— 117— |10- 4 
— Starmyri ............. 127— |2— {17— |10— | 5- 
— Djupavogi 0. | 99... | 99 (38— (11— | 6- 
— Höskuldssstöðum ...... | 29 - (98 — (19 - 1— | 7 
— Litla-Sandfelli......... | 30 — [24 — | 20 — 13 — 8 
— Egilsstöðum ......... | 31 — 1285 — {21 14 — 9 - 
— Reyðarfirði .......... 31 — | 25 | 21 — [14 — | 9 
4 Eskifirdi | 1 febr. | 2 — | 22— 115 — | 10
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£8 
| 28 
| 28 

28 — 
28 

| 98 — 

28 

| 
ágúst | 
7 i 

18 
18 

| 18 
| 18 — 

| 18 -— 

sept. | 

11. ferd | 12. ferd | 13 
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. ferd | 15. ferd 
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vu S
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æ am 

I
S
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| 

| 80 (82 (mc | f2 
j i 

— HE ——} - A HI ENN 

3 júní | 20 júní | lí júlí | 8 ágúst) 29 ágúst 19 sept. | 10 okt. | 18 nóv 9 des 
3 — 20 — 1 | 8 29 — 19 — {|10- 13 — 9 — 
3 | 20 — ll - 8 — (299 — | 19 — 10— | 13 — 9 — 
3 - 20 - 11 - S— 129 — 19 — 10— | 13 — 9 — 
3 — 20 — 11 — &8— | 29 — 9— |1i— | 14 — 10 — 
4— |21- 12 — 9— 130— (28% — |(11— |14— (10- 
5— (99 (18 110— |81— ad — (12— |15— |11— 
5— | 2 13 — | 10 - BL— 121— | 12 — 15— |(11— 
6 — 93 14 11 — 1 sept. | 22 — | 13 — 16 — 12 - 
6 93 — 14. 1 1 0922 |i3- |16- |19— 
6— 3 id - 11 - 1— (9 |18— |16— |J2— 
6 — 93 14 — |ii— 1 29 - | 14— J17— 13 — 

T júni | 28 júni | 26 juli | 16 ågust| T sept. , 26 sept 3 okt. | 20 nóv. {| 15 des. 
8 — 29 27 | it 8 — 27— |%A— | 21 — 16 — 
9 | 30 28 18 9 - 28 — {25 - 22 - 17 
9 - 30 - 18 - 9 — 28 — | 25 - 29 — 17 — 

10 — 2 juli | 19 — 10 — 29 — [26 — | 24 - 19 — 
| … |. —|- | 

12 juni 3 juli B1 júli | 20 ågåst| 12 sept. | 30 sept. | 28 okt. | 26 nóv. | 21 des. 
12 3 31 — 20 12 — 30 — |28- | 26 — 21 — 
13 — 4 — ágúst! 9í 13 - 1 okt. (29 — (RT — 22 — 
13 — 4 - gi 13 — 1 — 29 - | 27 — 22 — 
14 — ð og 14 - 2 30 — 28 23 — 
1: ð í ey ' i es
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Sudurlands= 

Á leið til 

        
  

Póststöð ferð 

  

  

  

  

  

  

  

Frá Garðsauka 
— Æg 

        

  Þjórsárbrú ........ 
Hraungerði 

- Ölfusárbrú 
- Kotströnd 

i Reykjavik 

  

  > 
> 

OC
 

OD
 
m
i
m
e
]
 

e
l
   

    

var ) ferð 

Frá Eskifirði ....... 20... 17 jan. | 11 febr 3 mars | 1 apríl 
— Reyðarfirði ...….…...... f 17 - li - 1 
— Egilsstöðum ......... 19 — | 13 — 3 
— Litla-Sandfelli ......... 5 ..... 19 — | 13 — 3 
— Höskuldsstöðum ....... | 0... 20 - | 14 — - 4 — 

Djúpavogi ere 21 — 15 - 5 
— Starmýri oo. Poreree 22 — (116 | 153 — 6 — 
— Stafafolli RANA AR 22 — 16 — - 6 
—— (Bið)... Å  uuree 2 — | 16 - 6 — 2 
að Hólum ....00. PO ure 24 — 18 — = T — 3 

Frá Hólum ......0....... 26 8 april | 4 mai 
— Hólmi... Å seeee 26 8 — 4 — 
— Kálfafellsstað .........{ ..... 27 9 5 — 
— Fagurhålsmyri ...... 2} ..... 28 10 — 6 — 
að Prestsbakka ..........  ..... 30 - ii — — 

ferð | 2 o. ferð | 6. ferð. 

Frá Prestsbakka 8 jan 2 lá april | 9 mai 
— Kirkjabæjarki. ........ 8 — 2 14 — {| 9 
—( SUM) 8 — 2 14 — | 9 — 

- Flöga ....... . 8 — 2 14 | 9 — 
— Her jólfsstöðum AR 9 — 3 15 - | 10 — 
= Vik sssseceereree 10 — 4 16 — | 1 - 
— Pjetursey .......0...... 10 — 4. 16 — 111 — 
— Skarðshlið ............ — {| á 16 — il — 
— Ho! lti 10 — | 4 16 | 11 — 
— Seljalaní ii— | 5 7 | 12 — 

Ossabæ ........... l1— | 5 17 — 12 — 
ad Gardsauka ........... 12 — | 6 18 — 13 — 

| | 
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Reykjavíkur 
        

11. ferð | 19. ferð | 18. ferð | 14. ferð | 15. ferð fa
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6. ferð | T. ferð     17 mai juni l ; sept. | 28 sept. 19 okt. | 17 nóv. | 18 des. 
17 — — ;— 19 117 — |18— 
9 21 — 19 —- 15 — 

a— |19— |15— 
2— {90— | 16 — 
93 — |29— | 17 — 
294 — 129 — | 17 — 
95 — 128 — | 18 — 
95 — |23 — | 18 — 
26 — 124 — | 19 — 
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i 3 | 20 — 27 25 — | 21 — 
5 4 — |         DO
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6 5 — 22 29 — 27 — 23 — 
8 — 6 - 25 31 — 29 — 24 — 

  

7. ferð | S. ferð | 9. ferð | 10. ferð | 11. ferð | 19. ferð | 18 ferð | 14. ferð | 15. ferð | 
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29 4 25— þlö— |4— | 17T- 3 — ff 0. 
29 i 2 lå — | 4— T— B— 
29 - á - 2 lå — | 4 — T— B— 
80 5 - 26 16 — | 5— 8 4 | seee 
31 6 — 2 17— | 6— g— Jó— { ..... 
31 6 — 2 (17— | 6— 9— (8— | 
31 6 — 2 17— | 6 — 9— | 5 | 
31 6 — í IT 6 |9= |óá— | ..... 

1 T— 118— | T— | 10 -- | 6 — 
1 T- | 18 - 17 — | 10 — 16 | ..... 
2 7 — | 18 - 8 — Fa LT oe 

10— (13 | 9 — erne 
10— (14 — | 10 — re 

(10— (14— jJ10— |... 
(10— |i4— |10— {| ..... 
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61 Vesturlands. 

Á leið frá 
    

Do
 

en
 

æD = Gr
 

3. ferð se Póststöðvar 1. ferð „ferð | 5. ferð | 6. ferð 

Frá Reykjavík ........... 4 jan. | 
— Stað 0... 10 — | 
— Borðeyri............. 10— | 
— (Bæ) ll 10— | 
— Gudlaugsvik .......... 11 — 
— Gröf 00... 12 — 

G: =
 

mars | 28 | 
— 28 — 21 — | 11 — 
— | 28 — 21 — (11 — 

— 29 — 22 - (11 — 
-- 30 — 23 — 12 — 
— 30 — 23 — (12 — 

— jE0- (B— | 12 — 
— i8l — (24 — (19 — 

| april | 25 — | 13 — 
— 25 — | 13 -- 
— | 28 — 1ð — 

- 28— {15 — 
— 28 — 15 - 
— 25 — | 15 — 

28 — | 15 — 

febr. | 22 mars | id april | 6 mai 

co be
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E
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Ke
rk
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— Kirkjubóli............. 13 — 
— Hólmavík ............ 14 — 10 -- 
— (Stað) oo. 14 — (10 — 
—- Arngerðareyri ........ 17 — 13 — 
— Vatnsfirði ............ 17 — 13 — | 
— ri ssysesessrerrrees 17 — (13 — |! 10 — 
— (Vigur) ....0..... 17 — 13 — | 
á Tsafirði............... 
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Á leið til 
      

  

  

    

    

Sé)
 

Póststöðvar | I. ferð | 2. ferð 3. ferð 1. ferð ð. ferð 6. ferð 

29 jan. 15 april | ó mai 
- 13 — 5 - 

23 — 13 — 5 — 
29 13 — Sd — 
0 — 14 -- 6 — 

| 30 — 14 — 6 — 
i febr 16 — T 
i 16 — T— 
1 - (16 — 1 — 
2 - (17 — 8 — 
í 1 8 

1 9 
[1 9 
[|] 
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7. ferð 8. . ferð | 11. ferð 12 18. 
  

ferð | 14. ferð | 15. ferð 
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27 mai | 17 juni | 18 júlí | 8 ágúst! 29 ágúst! 16 sept. | 10 okt. 4 nóv. | 30 nóv. 
1 júní | 22 — 93 — | 18 — | 8 sept. „21 — | 16 — | 10 6 des. 
1 — | 22 — 23 — | 13 - 3 - 21 — 116 — | 10 — 6 — 
1 — | 22 — 23 — | 13 — 3 — 21 — 16 — 10 — 6 
1 - 2 — 123 — | 13 — 3 - 21 — | 16 — 10 — 6 — 
2— |23 — | 24 — 14 — 4 — 2— | 17 — | 12 -— 7 
2 - 23 — 24 — 14 4 — | 22 — [17 — | 12 — 7 — 
2— 123 — | 24 14 — 4 — 22 - (17 (12 — 7 - 
2 - 9238 (94 4 4— | (18 | 13 — 8 - 
3 - 24 — 25 15 — ö— (23— 119— |(14- [9 
3 — 24 — J95-- 115 — 5 — 93 - (19 — |14 - | 9- 
5— 1%&— (2 — |17- T— (28 — |21 (172 | — 
ö— (2% — (et— |1t— T— (5 (ai ir | - 
5— (96— |g7— |17— 1- |B— þai— þí |1l- 
5— (26 IT — (17 - T— 125— |21— (17 — 11 — 
5 | 26 — 127 — |17 — 7— 12— |(210— |117— (11 -— 

Reykjavikur 

7. ferd | 8. ferd | 9. ferð | 10. ferð | 11. ferð | 12. ferð | 18. ferð | 14. ferð | 15. ferð 

26 mai | 16 júní | 17 j úlí 7 ágúst | 28 ágúst! 14 sept. | 8 okt. 2 nóv.  28nóv. | ..... 
26 — 16 — | 17 - T — 28 — 14 — 8 — 2 — 28 — | ere. 
26 — 16 — (17 — T — 28 — 14 — 8 — 2 — 28 — 0 1. 
26 — 16 - (17 — T—- |28— 14 — 8 — 2 — 28. 
27 - 17 — 18 — 8 — I 29 — 115 — 9 — 3 — 23 — 
27 — 17 — 18 — 8 — 29 — 15 — 9 — 3— 129 000. 
28 — 18 — 19 - 9 — | 30 — | 16 — 11 — 5 — l des. ..... 
28 — 18 — 19 — 9 — |80- 16 — 11 bd - 1— 10. 
28 — 18 — 19 — 9 30 - 16 — 11 — åd - 1 | ..... 
29 — 19 — 20 - 10 — 31 —- 17 — 12 — 6 — 2 
29 — 19 — (20 — (10 —- öl — 17 — 12 — 6 — 2— 

30 — | 20 — 21 — | li - 1 sept. | 18 — 13 — 6 — 2 eee 
30— | 20 - a — 1 1 18— | 13 — T— 380. 
30 — 20 — 21 — | 11 — 1 — 19 — 14 — | 8— 4 — 

1 júní | 22 — 23 — 13 — 3— | 21 — 16 — 10- 16 | 
4 — | 24 — 26 - (15 — 53— J23— Ji8— |13- | — | see.
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68 Aætlun aukapóstanna 1924, 

gatungtu, Saurbæ, (Ge itaberg) , ( Grund) 

Hvitårbakka, (Stafholis 

Svignaskardt i veg fyr- 

     7   
Hest, (Varmalæ 

  

   

      

   

    

baka til 

   

        
   

      

    

komu fyrsta 

um Lund, (Re 
ið esti 

  

litur ad Estil, 

rnesi, ettir kon 
3 #s0807    Stóra 

aftur 

  

] i of gr að Borgarnesi. 
åg á y . 

  

V 

] ivern 

  

Vogatung 

    

eftir Í 

   

     

  

   

  

Brús- 

  

(Stóra- Kropp), 

i Kropp), að Norð- 

komu nefnds aukapósts, á baka- 

  

tungu 

leið. 

5. Kjósarsýslupóstarnir eru tveir: 

a. Fyrsti fer frá Reykjavík, eftir komu aðalpóst- 
sr re, N “ 1. Mýrasýslupóstarnir eru þrír = 

anna til Reykjavíkur, um Brautarholt að 

    

       

Reynivöllum í Kjós og snýr aftur sömu leið já Eyrsti e fer frå Borgarnesi, eftir komu aðal. til Reykjavíkur. pósts frá Reykjavík, um (Jarðlang "stadi), 

b. Annar fer frá Reykjavík, eftir komu aðalpósta (Stangarholt), ( aibjarnarvelli), að (Gríms- 

þangað, að Varmá. stöðum) og þaðan beint til Borgarness. 

þh. Annar fer frá Álftanesi um (Smíðjuhól) 

og (Langdrfoss; til Borgarness daginn áður 

en póstar leggja af stað þaðan norður o 

Fyrsti fer frá Akranesi, eftir komu Faxa- vestur, og snýr aftur sömu lei l 

flóabátsins þangað í aðalpóstferð, um (0 

6. Borgarfjarðarpóstarnir eru níu : 

    

kemur við á (Hofstöðum) og (Vogalæk). 
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d. 

   c. Þriðji fer frá Brúarfossi ettir komu Stykkis- Borgarnesi og snýr aftur sömu leið til Stykkis- 
hólmspósts, um (Akra) að (Seljum). hólms. 

       

  

    

Póstbá staðnæmist fyrir utan lendinguna 

alt 

    

8. Stykkishólmsgó 

Borgarnesi, 

    

    

   

  

vslupóstarnir 
    

frá Stykkishólmi    

   
   

    

  

   
þeirra 

   

    

    
     
    

    

         

   

     

  

a 
i 

, . Sí 110 til Stykkishólms, og 
>orgarnesi, a „ ' 

a. Dönus 
SANS . 

, . . b. Annar rá 
eyktardvöl sömu >. 

. , JA 

nógu ET 
og varme Svo 

ð po Å 

ð, snýr siðan 

komu fy 

bh 20 Budardal å 

Je snýr Sömu     

  

   

  

ul 

a. 
til Stykkishólms 

    
    

        

(Fjarðarhorni) 

     
annars ankapósís 

  istrands 

fyrir komu annar: 
rs 
Kleifam í norðar 

  

somu 

    

    
rðarhori 

  

(Berserkjahrauni 2 s R 2 R 
rkjahrauni 12. Barðastrandarsýslupóstarnir 

eru þrettán: 

  

e.  Fimti fer 

  

Olafs eftir komu fyrsta í . , 
, an mdt ans] Mm . a. Byrs er ir“ aukapósts, að Brímálsvöllum og sömu leið ? yrsti fer ir 

til baka. 

  

á Króksfjarðarnesi um Kleifa 

að Gröf fyrir komu aðalpósts frá Ísafirði. 

Eftir komu ha 

  

þangað snýr hann sömu 

Fjarðarnesi. 

b. Annar fer frá Króksfjarðarnesi um Kleifa 

að Gröf fyrir komu aðalpósts frá Stað. Eftir 

komu hans þangað snýr hann sömu leið að 
i0. Flateyjarpósturinn Króksfjarðarnesi. 

fer frá Stykkishólmi um (Elliðaey), (Bjarn- ce. Þriðji fer frá Króksfjarðarnesi eftir komu 
eyjar) til Flateyjar eftir komu aukapóstsins frá annars aukapósts þangað frá Gröf um Be, 

Sjötti fer frá Sandi, eftir komu fyrsta auka- 
Á 

„ , FI a . . leið að Król 
pósts að (Saæhóli) og sömu leið til baka. t€10 a0 AOL    
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Kinnarstaði, Brekku, Vattarnes, Brjáns- ps þangað frá Ísafirði, að Hesti og 

læk, Haga, (Brekkuvelli), (Hlaðseyri), Pat ið ti 

  

vw 1 arð 
ur sömu lei 

     

        

  

   

  

   

Ísafirði   r reksfjør ðí 

  

   

   
trá Króksfjarðar astrandar- 
staði og Bakka 

eftir komu þeirra ai 

     

    

  

   

      

     
    

   

Fimti fer Ísa 
at 

aukapó STS 

auðlaukslal 
    Múýr UT 

    (Sæbóli), i 

    bangað frá 

KOMU 

  

vandafirði og snýr 

sömu leið til 

ter 

imta , aukapð 

látrum) ' i | ið, ] Bolungarvik, og 

Åttundi fer frå Vattarnesi; ef komu þriði snýr bi 1 á eftir eykta 

   
   

  

    
sömu     

x 
(Om A0 

Tröð 

Kieifum 

          

            
       
   

     

    komið, til 

póstsins frá 

    

(Reyk hóla) að 

  

         

  

svo altur sömu 

  

um (Dufanst 

leið til baka 

Tólfti fer 

eftir komu annar: 

um Haukadal 

Óan sömu leið 

  

Ár nge or dar 

  

rt, ad (Årnarnupi 
Ísafirði, fer um til baka að Þing 

    
   

eftir komu 

(Gufudal), ( 

leið til baka 

Þrettándi fer frá Rafnseyri til Bíldudals, 

þegar eftir komu aukapósts frá Ísafirð 

og snýr sömu 1 Alt    Rafnseyri, eftir komu auka- 

Bíldudal, að (Lokinhömrum) og 

sný sömu leið að Rafnseyrt. 

m. Tólfti fer frá Stað í Grunnavík, eftir komu 
   

  

      sje kominn til Rafnseyrar áður en auka- áttunda aukapósta þangað, um Dynjanda, að 
pósturinn frá Ísafirði snýr aftur þaðan. (Furufirði og snýr aftur sömu leið að Stað 

í veg fyrir póstinn frá Hesteyri. 

13. Isafjarðarsýslupóstarnir n. Þrettándi fer frá Holti, eftir komu annars 

eru sautján: aukapósts að Þorfinnsstöðum og snýr til 

Fyrsti fer frá Flateyri eftir komu annars baka aftur að Holti.



1%. 

147 

Fjórtándi fer frá Hesteyri, eftir komu ått- 
unda aukapósts þangað, að Látrum í Aðal- 
vik og snýr sömu leið til baka aftur. 
Fimtándi fer frá Bolungarvík um Hnifs- 

dal til Ísafjarðar daginn áður en aðalpóst- 

ur leggur af stað þaðan og fer sömu leið til 

baka. 

Sextándi fer frá Rafnseyri, eltir komu auka- 

pósts frá Bíldudal, að (Skógum) i Mosdal og 

og fer sömu leið til baka. 

Sautjándi fer frá Hesteyri, eitir komu átt- 

unda aukapósts, um Sletta), Stað í Aðal- 

vik að Sæbóli og sömu leið til baka. 

Strandasýslupóstarnir eru þrír: 

Fyrsti ter frá Ófeigsfirði um (Æyri) við 

Ingólfsfjörð, Norðurfjörð, Árnes, Reykjar- 

fjörð, (Eyjar), (Svanshól), Sandnes að 

Hólmavík og sje kominn þangað áður en 

aðalpóstnr fer til Staðar. Eftir komu aðal- 
pósts frá Stað snýr hann sömu leið til baka. 

Annar fer frá Sandnesd ettir komu fyrsta 

ankapósts frá Hólmavík um (Helli), (Kleif- 

ar) að (Kaldrananesi) og sömu leið til baka. 

Þriðji fer frá Árnesi eftir komu fyrsta auka- 

pósts frá Hólmavík að Gjögri og snýr sömu 
leið til baka. 

íS. Húnavailnssýslupóstarnir eru 

ellefu = 

Fyrsti fer frá Staðarbakka, þegar eltir 

komn aðalpóstsins þangað frá Stað, um ( Yfri- 

Reyki), (Stóraás) að Hvammstanga. Eyrir 

komu aðalpósts að norðan skal sami póstur 

fara frá Hvammstanga um (Ytri Reyki), 

(Stóraós) að Staðarbakka. 

Annar fer frá Lækjamóti, þegar eltir komu 

aðalpóstsins þangað frá Stað, um (Breíða- 

bólsstað), (Vesturhópshóla), (Ósa) og (Hindis- 

vík) að Klatnefsstöðum. Fyrir komu aðal- 

pósts að norðan skal sami póstur fara sömu 

leið að Lækjamóti. 

Þriðji fer frá Sveinsstöðum, ettir komu aðal- 

póstsins þangað að sunnan, að Ási Vatusdal, 

og snýr þaðan aftar að Sveinsstöðum. 

Fjórði fer frá Blönduósi, eftir komu aðal- 

póstsins að sunnan, um (Tinda), (Reyki) og 

Auðkúlu að Guðlaugsstöðum. Fyrir komu 

aðalpóstsins að norðan skal sami póstur fara 

frá Auðkúlu til Blönduóss, og kemur við á 
(Tindum) í báðum leiðum. 

Fimti fer frá Káífshamarsvík, fyrir komu 

aðalpóstsins á norðurleið um (Hof), Skaga- 

strönd og Höskuldsstaði að Blönduósi og 

fer aftur sömu leið til Kéálfshamarsvíkur. 

Sjötti fer frá Æsustöðum, þegar eftir komu 

norðanpóstsins þangað á norðurleið, að Bergs- 

stöðum og snýr þaðan aftar til baka un 

(Bollastaði), ef Svartá er fær. 

Sjöundi fer frá Núpdalstungu að Stað, svo 

tímanlega að hann nái þar aðalpóstum og 

snýr aftur sömu leið að Núpdalstungu. 

Áttundi fer frá Holtastöðum um (Kirkju. 

skarð) að (Refsstöðnm) eftir komu aðal- 

póstsins á norðurleið, og snýr aftur beina 

leið að Holiastöðum. 

Níundi fer frá Bergsstöðum til Æsustaða 
fyrir komu aðalpósts á suðurleið. 

Tíundi fer frá Skagaströnd um Höskulds- 

staði til Blönduóss fyrir komu aðalpósts 
þangað á suðurleið. 

Ellefti fer frá Ási í Vatnsdal að Sveinsstöð- 
um fyrir komu aðalpósts þangað frá Akureyri. 

i6. Skagafjarðarsýslupóstarnir 

eru mía z 

Fyrsti fer frá Víðimýri, ettir komu norðan- 

póstsins þangað frá Stað, um Mælifell að 
Goðdölum og sömu leið aftur að Víðimýri. 
Annar fer frá Sauðárkróki, þegar eftir komu 
sjöunda aukapósts þangað, um Ás, Lón, 

Kolkuós, Ósland, Hofsós, Fell, Haganesvík. 
og (Hraun) tl Siglufjarðar og snýr aftur 

sömu leið eftir 24 stunda dvöl þar í 1.—5. 

og lð.--16. ferð, en eftir 12 standa dvöl í 

6.—12. ferð. 

Þriðji fer frá Sauðárkróki, eltir komu sjö- 

unda sakapósts frá Víðimýri, um (Veðramót) 

Sævarland í Laxárdal, (Selmes) að (Hrauni) 

og snýr aftar til Sauðárkróks. 
Fjórði fer frá Lón, eftir komu annars auka- 

pósts þangað frá Sanðárkróki, um Víðvík að 
Hólum, og snýr þaðan aftur að Lóni. 
Fimti fer frá Sauðárkróki, svo tímanlega að 

hann sje kominn að Víðimýri áður en norð- 
anpóstur fer suður um. Eftir komu hans frá 

Akureyri snýr hann aftur sömu leið til Sauð- 
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árkróks mur vid á Reynistað og 

(Halldórsstöé í báðum 

Sjötti fer frá Miklabæ í 

komu aðalpósts á norðurleið, 

s (Hofstaði) að Lóni og 

til Miklabæjar. 

Sjöundi fer frá Sauðárkróki um Reynistað 

og (Halidórsstaði) til Víðimýrar áður en 
x 

adalpåsturinn frå Stað fer norður um og 

  

sömu leið til baka aftur. 

  

Áttundi frá Sauðárkróki í 18. 

—1ð. ferð, ettir frá      
Lón 

Kolkuós og 

Víðimýri, um 

aftur 

fóla og Hofsós og snýr 

om Lón til Sauðárkróks. 

  

     
  

    

     

   
   

  

     

    

Ninndi frá Haganesvík eftir komu annars 

aukapósts frá Siglufirði að Knappstöðum og 

sömu leið til baka. 

#7. þig: 

eru Fjóni 

fer eftir komu n dan 

póstsins þa im Svalbarð seyr 

Hjalte yr, ( Írskógssand) Dalvík, Ótafs 

fjörð, til Siglufjarðar og 

til Akureyrar um Ólafs 

ey, 
Á nnar 

Greniv! ik, Hje lteyri og 
fer 

     9, Saur 

(Munkaþverá) 

  

    

Þriðji frá 

pósts frå 
Tjörn) og og snýr 

leið að Dal 

Akureyri eftir komu a     
Spónsgerði. Þaðan um (Þaúfna- 

(Myrká) og (Bægisá) ti Ð 

Stað a 

velli), 

aftur. 

Akureyrar 

arnir eru tíu: 18. Þingeylarsýslupóst 

Ljósavatni, ettir |     í Seyðis- 

reyri, fram ytri. 

að Tundarbrekku 

      

   

    

      

og þé ið vestan að L 

vatni. 

Annar aðarstað, ettir komu 

aðalpós „urn (Halldórsstaði), 

(Þverá) og 

þaðan aftur 

(Ljótsstaði) að Skútustöðum og 

að Grenjaðarstað. 

48 

      

  

    
   
   

  

   

      
   

      

   

komu 

arð), (L 

shöfða) 

leið að Grenjaðar 

meg: 
tr    

    
   

  

    
að Víking 

  

um (Hvamms 

" Þórshöfn Sval 

ikingavains og 

  

mætir Pósturinn 
, 

gnvr V ropnafj irðar. 

(Grjótne: 

Vi kinga- 

Raufarhöfn um 

  

re sthola 

  

Di s Á 4 = (£ gå, av 
  

u umgetinr ið 

  

ysstöðum, 

    

Hálsi, 
HR 

å0ål-= 

  

Þörodd     Tai Á 
i1€10 sömu 

     
( Læknis 

I 7.—          
að Skálum. leið 

frå Brettingsstöðum, eftir 
1     á Hálsi aukapósts Í 

  

19. 

FE y rsti fer 

  

asýslupóstarnir eru átta: 

illi Seyðisfjarðar og Vopna- 
e Seydisfir ði svo tim- 

arðarpósti á Ægils- 

fer hann 

Hróarstungu, 

(Vindfell) á 
þaðan eftir sólar- 

ið á Seyðisfjörð. 

Ánnar fer frá Seyðisfirði eftir komu aðal 

fjarðar. 

   
s á austurleið. Þaðan 

E iða, Hjaltastað, Kú 'kjubæ 

Sleðbrjót, (Torfastað 
Vopnatij 

hringsdv öl 

um 

    

og 
ks 

   
sömu le
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póstsins þangað frá Ákureyri, um Stakka- 

hlíð, (Nes) og (Dalland) til Borgarfjarðar 

og sömu leið aftur til Seyðisfjarðar. 

Þriðji fer frá Hjaltastað, ettir komn Vopna- 

fjarðarpósts þangað frá Seyðisfirði um 

(Kóreksstaða) og (Njarðvík) til Borgar- 

fjarðar og snýr aftur sömu leið, 

Fjórði fer frá Ægalsstöðum, þegar ettir komu 

aðalpóstanna á  austurleið, um (Vallanes), 

(Haliormsstað) að Valþjófsstað og þaðan 
aftur vestan Lagarfljóts um (Ás) í Fellum, að 

Egilsstöðum. 

Fimti fer frá Skjöldólfsstöðum, þegar ettir 

komu aða!póstsins þangað frá Akureyri, að 

Eiríksstöðum á Jökuldal og heldur sömu 

leið aftur að Skjöldólfsstöðum 

Sjötti fer frá Djúpavogi, þegar eftir komu 

aðalpóstsins þangað frá Hólum 1—4. og 

13—15. ferð um (Berunes), Breiðdalsvík, 

Stöðvarfjörð, Fáskrúðsfjörð, (Hafranes), 

Reyðarfjörð og (Hólma) að Eskifirði, og 

sömu leið aftur til Djúpavogs. Í 519, 

ferð gengur póstur þessi að eins til Fáskriðs- 

fjarðar, og þó því að eins, að eigi náist Í 

skipaferð, 

Sjöundi fer frá Æskifirði, þegar eftir komu 

sjötta  aukapósts þangað frá Djúpavogi, Í 
1,—4, og 1815. ferð, um Norðfjörð, 

Mjóafjörð og (Fjörð) til Seyðisfjarðar og 

snýr þaðan aftur sömu leið á Æskifjörð. 
Áttundi fer frá Fskifirði til Karlskála ettir 
komu aðalpósts Í hverri ferð og sömu leið til baka, 

Skaftafellssýslugóstarnir eru sex: 

Fyrsti fer frå (Åsum), 

aðalpóstsins þangað frá 

(Botn) að Strönd. 

Ánnar fer frá Kirkjubæjarklaustri, eltir komu 

aðalpóstsins þangað frá Garðsauka að (Holti). 
Þriðji fer frá Strönd að Herjólfsstöðum, 

fyrir komu aðalpósts þangað á vesturleið, 

þegar Kúðaflót er fært. 
Fjórði fer frá Kirkjubæjarklaustri, ettir 

komu aðalpósts frá Garðsauka, um (Bykkva- 

bæ) og (Seglbúðir) að (Efri. Steinsmýrð). 

Fimti fer frá Flögu, um (Hemru) að Borgar- 

felli, eftir komu aðalpósts frá Garðsauka. 

Sjötti ter frá Posst að (Hruna) eftur komu 

aðalpósts í þeim ferðam, þegar hann fer eigi 

austur Brunasand. 

þegar eltir komu 

Garðsauka, um 

2, Rangárvallasýslapóstarnir eru sjö: 

a. 

d. 

oe
 

Fyrsti fer frá Þjórsá: brú, þegar eftir komu 

aðalpóstsins þangað frá Reykjav k, nm Mar- 

teinstungu og (Holtsmúla) að Fellsmúla á 

Landi og snýr þaðan altur að Þjórsdrbrú. 

Annar fer sömuleiðis frá Þjórsárbrú, jafn- 

snemma hinum fyrnefnda, um (Ás), (Haf) í 

Hálshverfi að Nýjabæ í Þykkvabæ og snýr 

aftur beina leið að Þjórsárbrú. 

Þriðji fer frá Garðsauka, þegar eftir komu 

aðalpóstsins þangað frá Reykjavik, am (Breiða- 

bólstað) að Hlíðarenda í Fljóthlið og þaðan 

altar sömu leið að Garðsauka, 

Fjórði fer frá Garðsauka að Kálfsstöðum 

í Landeyjum eftir komu aðalpóstsins á austur- 

leið, og snýr þegar aftur að Garðsauka. 

Fimti fer frá Ægissíðu nm (Odda), (Kirkju- 

bæ), (Reyðarvatn) að (Keldum) daginn ettir 

komnu aðalpósts og fer aftur um (Stórahof) 

að Ægisíðu. 

Sjönadi fer frá Óssabæ, eitir komu aðalpósts 

frá Garðsauka, að (Hallgeirsey) um (Kana- 

staði), (Skíðbakka) og (Miðey). 

Sjöundi fer frá Marteinstungu að (Haga), 

eftir komu fyrsta aukapósts þangað, og snýr 

sömu leið til baka. 

22. Árnessýslupóstarnir err þrettán 

a. Fyrsti for frá Ölfusárbrú, þegar eftir komu 

aðalpóstsins þangað frå Reykjavik, i 1.—7. 

og 12.—1ð. póstferð, um (Alviðru), (Torfa- 

staði) og Vellingavatn að Þingvöllum, og 

snýr þaðan aftur að Ölfusárbrú, Í 811. 

ferð fer póstur þessi að eins að Víllingavatni. 

Ánnar fer frú Hraungerði, sem fyrst ettir 
komu aðalpóstsins frá Reykjavík, um Ölfus- 

árbrú og Sogsbrú, Klausturhóla, (Stóruborg), 

Sel, (Spóastaði) og Torfastaði að Brekku 

og þaðan aftur sömu leið að Hraungerði. 
Þriðji fer sömuleiðis há Hraungerði, sem 

fyrst eftir komu aðalpóstsins frá Reykjavík, 

um (Ólafsvelli) og Reyki á Skeiðum að 
Stóra-Núpi og þaðan aftur að Hraungerði. 

Fjórði fer frá Reykjum, ettir komu Hraun- 

gerðispóstsins þangað, um Birtingaholt ad 

Hruna og heldur sömu leið til baka aftur. 

Fimti fer frá Hraungerði, sem tyrst eftir 

komu aðalpóstsins frá Reykjavík, um (Hróars- 

holt) að Brandshúsam og snýr þaðan aftur 
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68 um (Árabæ) og (Víllingaholt) að Hraun- 
gerði. 

Sjötti fer frá Seli, eftir komu annars auka- 

pósts, að Laugardalshólum og snýr att- 

ur sömu leið, 

Sjöundi fer frá Torfastöðum, eftir komu 

annars aukapósts þangað, að (Króki) og snýr 

þaðan aftur að Torfastöðum. 

Áttundi fer frá Eyrarbakka, í 1—T. og 18. 

— 15. póstferð, svo tímanlega, að hann sje 

kominn að Ölfusárbrú áður en aðalpóstur 

leggur á stað þaðan austur. Frá Ölfusárbrú 

snýr hann aftur um (Sandvík) og (Kaldaðar- 

nes) til Æyrarbakka. Þaðan 

(Stóra-Hraun) til Stokkseyrar. 

Níundi fer frá Eyrarbakka um Stokkseyri 

til Ölfusárbrúar í 1.--7. og 18— 15. póst- 

fer hann um 

150 

m. 

ferð svo tímanlega að hann nái þar aðalpósti 

á bakaleið, eftir komu hans snýr hann aftur 

til Æyrarbakka og Stokkseyrar. 

Tíundi fer frá Kotfströnd, eftir komu aðal- 

pósts frá Reykjavik, um (Vorsabæ), (Hjalla), 

Þorlákshöfn og (Nes) til Stakkavíkur og 

snýr sömu leið til baka. 

Ellefti fer frá Klausturhólum, eftir komu 

annars aukapósts frá Hraungerði, að (Kíðja- 

bergi) og snýr svo til baka, en kemur við í 

(Heyvik) í annari hvorri leiðinni. 

Tólfti fer með bil milli Reykjavikur og Eyrar- 

bakka í hverri viku frá því í júní og fram í 

október. 

Þrettándi fer frá (Spóastöðum) að Laugar- 

ási eftir komu annars aukapósts frá Hraun- 

gerði og snýr sömu leið til baka. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðherrann. 

Klemens Jónsson. 

S. Briem.
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Brjef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til borg- 

arstjórans í Reykjavík, um endurgreiðslu sveitarstyrks. 

Með Þrjefi daes. 24. júlí þ. á. hafið þjer, herra borgarstjóri, beiðst J i . J 3 ) 

ar ráðuneytisins um það, hvort skylt sje að greiða af bæjarsjóði Reykja- 

  

BD
 víkur barnsmóður norðmannsins Á Olsens, Kristínu nokkurri Kristjáns- 

     
dóttur, úrskurðað með! 'ð óskilgetnu barni þeirra, en báðar 
þessar persónur eiga heimili hjer í bænum. Þjer hafið færst undan að greiða 

því að barnsfaðir eigi framfærslurjett í Noregi og mundu því 
til þess, að Tslneyrir með barninu fengist 

endurgreiddur. 

Samkvæmt mi irskurðinum er umrætt barn fætt 4. mars þ. á 

    

conlesso, að móðir þess á fram- 

     ; rað as : HA ul að færslurjett hjer å land vert hennar i hjá því, að 

ei. laga nr. 46 frá 1921. 

á fúleuna endurereidda 

    

lasanna. Dvalaisveit barnsmóður á endurgreiðslurjett hjá þeirri sveit, er út- 
lendingurimn á lögheimili hjer á landi, eða ef hann ekkert á, þar sem hann 
dvelur | em er sv tyrkur er greidd     
ur 

  

       
   

LA mill Is No: vera um "greiðslu 
fátækrastyrks, sem reara anna hinn, og fáist styrk- 
urinn ekki endnre fyrir milli lastjórnar vorrar. í 

  

ur dvalarsveit þurfalinegns að bera ha endinenrinn 

      hjer og á Efi, því að í því ið låg 

2. mer. Í4, er, fátækralaeanna. Hl kinn ( 11 ddan ú 

  

um 

  

x 7 
með skipum og båt- 

A Arm hairn AF hr ve 4-4 nm og orveon þerra, eru hyermed sett 

  

skipa- og bátaskoðanir o. fl: 

22. dag desembermánaðar 1923 Ísafoldarprentsmiðja h.f. 

69 
22. nóv. 

70 
1. nóv.
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70 1. gr. 

7. nóv. Fyrir skoðun á skipi eða bát, ber útgerðarmanni skipsins eða bátsins 

að greiða skoðunarmönnum gjald svo sem hjer fer á eftir; 

A. Fyrir skip, sem ganga fyrir vjelaafl. 

Stærð skipsins. Á rúmlest. Minsta gjald. 

Minni en 50 rúmlestir 120 aura 30 krónur. 

50 til 150 — 105 — 60 — 

150 —- 300 mn 90 160 — 

300 500 — 15 270 

500 1000 - 60 375 

1000 - 2000 — 45 600 

2000 — 4000 30 — 900 

4000 og þar yfir 20 1200 

B. Pyrir seglskip. 

Stærð skipsins. Á rúmlest Minsta gjald. 

Minni en 50 rúmlestir 15 krónur 

50 til 200 — 30 aura 15 

200 700 20 60 

100 og þar yfir 15 140 

(. Fyrir opna báta. 

Fyrir hvern Þát Go... 5 krónur. 

Fyrir flokkuð skip er gjaldið helmingi minna en tekið er fram í Á og b, 

haldi skipið flokki, er skoðun fer fram. 

Fyrir nýsmíðað eða nýfengið skip, og skip sem fengið hafa aðalvið- 

gerð, er gjaldið 50% meira en um getur í Á. B og C. 

Sje skipið aðeins skoðað að nokkru leyti, greiðist gjaldið að tiltölu, og 

ákveður lögreglustjóri þá gjaldið eftir ástæðum. 

Skoðunarmenn skulu tá ferðakostnað sinn endurgoldinn og ennfremur 

6 krónur á dag í fæðispeninga, sje skoðunin gerð 8 kílómetra frá heimili 

þeirra. Ríkissjóður geriðir þennan kostnað og leggur til öll nauðsynleg áhöld 

við skoðunina. 

Fyrir vfirskoðun skal greiða eftir reikningi, sem lögreglustjóri samþykkir. 

Láti yfirvöldin gera sjerstaka skoðun, sbr. 158. gr. tilskipunar nr. 43. 

20. nóv. 1922, greiðir útgerðarstjóri kostnaðinn, ef skoðunarmennirnir úr- 

skurða að skipið þurfi nauðsynlega umbóta við, áður en það leggi úr höfn, 

að öðrum kosti greiðir ríkissjóður skoðunarkostnaðinn.
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9 or 2. gr. 70 

Fyrir skoðun og mælingar á skipi til ákvörðunar hleðslumerkja greiðir 7. nóv. 

útgerðarmaður skipsins skoðunarmönnum þessi gjöld: 

Stærð skipsins. Krónur. 

Minni en 300 rúmlestir ...... 100. 

300 til 1000 mmm re 150. 

1000 — 2000 ———— 220. 

2000 — 3000 mm Ll 290. 

3000 — 4000  .…… 360. 

4000 og þar yfir 440. 

Þegar hleðslumerkjaskírteini er gefið út eftir hleðslumerkjaskírteini frá 

erlendu stjórnarvaldi, eða viðurkendu flokkunarfjelagi, greiðir útserð skips- 

ins fyrir það 50 krónur, er renna í ríkissjóð. 

3. ør. 

Öll gjöld, sem að ofan eru talin, skulu greidd lögreglustjóra. um leið 

og skírteini er afhent. og skal hann greiða skoðunarmönnum hið ákveðna ejald 

fyrir skoðunina. 

4. gr. 

Nú glatast eða skemmist skírteini, sem gefið hefir verið út samkvæmt 
tilskipun um eftirlit með skipum og bátum og öryggi þeirra, frá 20. nóvember 
1922, og skal þá lögreglustjóra skylt að láta eiganda skipsins nýtt skírteini í tje, 
en hann greiði útgefanda 10 krónur fyrir. er renna í ríkissjóð. 

5. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim. 
sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 7. nóvember 1928. 

Kl. Jónsson. 

Vigfús Einarsson,
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7. nåv. 

båtum 

J 
ásamt eyjum þeim, er heyra til Barðastrandarsýslu. 

AUGLÝSING 

um 

skifting landsins í skipaskoðunarumdæmi. 

Samkvæmt 6. er. laga nr. 37, 19. júní 1922, nm eftirlit með skipum og 

n i 7 h left í | | 7 7 “ 1 y 17 ig on se og öryggi þeirra, er landinu skilt í skipaskoðunarumdæmi, sem hjer segir: 

  

Reykjavíkurnndæmi: Frá Grindavík að Kollafirði. 

Borgarfjarðarundæni: Frá Kollafirði að Hvítá á Mýrum 
| æmi: Frá 1 Olafsvíkurumdærmi : Hvítá á Mýrum að Búlandshölða. 

     Stykkishólmsumdæmi: Frá Búlandshöfða að sýslumörkum Dalasýslu. 

  

Dalasýsluumdæmi : sýslumörku m Snæfellsnessýslu að Gilsfjarðarbotni. 

arbotni, Barðaströnd að Látrabjargi. 

  

   
Flateyjarumdæmi: Frá Gilsfja 

  

    

  

Datreksfjarðarumdæmi: F ei að Kópanesi. 

Bíldudalsumdæmi: Allur Arnarfj 

Dýrafjarðarnmdæmi: Allur Dýrafjörður. 

Flateyrarumdæmi: Allur Önundarfjörður. 

Suðureyrarumdæmi: Allur Súsandafjörður. 

Í irðarumdæmi: Frá Gelti að Geirhólma. 

  

Hólmavíkurumdæmi: Frá Geirbólma að Hrútafjarðará. 

  

   

Blöndnóssumdæmi rðará að Skagatá. 

Sauðárkról Frá skagatá að Haganesvík. 

Siolufjardarum« 

Akureyrarumdæmi : 

  

llúsavíkurumdæmi: Frá í ri ad Tjörnesi. 

  

Raufarhafnarumdæmi: Frá Tjörnesi að Langanesi. 

Vopnafjarðarumdæmni: Frá I st að Lagarfljóti 

Borgarfjarðarnund i L tt að Loðmnndarfi 

         NN arr Tað , , AarNtaf óp SEM Ölstjarðaruuma 04 ii co sevdisfjordur. 

Norðfjarðarumdæmi: Frá 

Eskifjarðarumdæmi : 

  

stöðvarfjörður og Breið-    Fáskrúðsfjarðarumdæmi : 

dalsvík. 

Djúpavogarumdæmi: Frá Breiðdalsvík að Austurhorni. 

Hornafjarðarnindæmi: Frá Ansturhorni að Skaftárós. 

Víkurumdæmi: Frá Skaftárós að Jökulsá á Sólheimasandi. 

Rangárvallanmdæmi : 

  

sólheimasandi að Þjórsá,
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Vestmannaeyjaumdæmi: Allar Vestmannaeyjar. 71 

Eyrarbakkaumdæmi: Frá Þjórsá að Grindavík. 7. nóv. 

Þetta birtist hjer með öllum, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 7. nóvember 1923. 

Kl. Jónsson. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUGJÖRÐ 12 

um 

sk 

  

í Viri Akraneshreppi 

  

Af öllum skemtunum fyrir almenning, er haldnar eru innan takmarka 

Ytri-Akraneshrepps og seldur er aðgangur að, skal gjalda skatt samkvæni1 

  

ákvæðum reglugjörðar þessarar. Skatturinn rennur í hreppssjóð og skal honum 

varið til styrktar bókasafni hreppsins. 

Skatturinn skal vera hundraðsejald af aðsönsumiðum eða öðrum skír 

feinum, sem seld eru að skentunum. eit nm og hjer Pr int; 

I. Af sjónleikum, samsönevunmn, 

  

estri, fy tirlostpum og íþrótta 

sýningum (líkamsíþróttum) 10%. Leikar þeir í 

lögum nr. 30, 19. 

eg sýningar, sem ræðir un Í 

áni 1922 teljast eigi til skemtana, þótt aðganga sje seld. 

2. Áf öllum öðrum skemtunum 20%. 

Ef 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 

þátttöku í skemtuninni er eigi goldið samkvæmt þeim, eða goldið samkvæmt
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þeim aðeins að nokkru leyti, og skal hið ákveðna skattgjald þá goldið sem 

hundraðsgjald af allri þeirri upphæð, sem goldin er fyrir þátttöku í skemt- 

uninni. 

d. gr. 

Undantekningar frá skattgjaldi og lækkun á hinu ákveðna skattgjaldi get- 

ur hreppsnefnd veitt, er sjerstakar ástæður mæla með því, t. d. fyrir skemtanir, 

sem haldnar eru í góðgerðaskyni eða fræðslu, til að halda uppi listum o. s. frv. 

5. gr. 

Forstöðumaður skemtunarinnar ber ábyrgð á greiðslu skattgjaldsins. Ef 

fleiri en einn maður stendur fyrir skemtuninni, þá ábyrgist einn fyrir alla og 

allir fyrir einn greiðslu skattgjaldsins, eða ef um fjelög er að ræða, þá allir 

stjórnendur þess á sama hátt. 

Nú hefir forstöðumaður skemtunar vanrækt að tilkynna oddvita hrepps- 

nefndar um forstöðu sína, og ber þá húsráðandi þess húss, er til skemtunarinnar 

er notað, ábyrgð á skattgreiðslunni. 

6. gr. 

Skatturinn greiðist til oddvita hreppsnefndarinnar, sem hefir innheimtu 

hans á hendi. 

í. gr. 

Forstöðumönnum skemtana, er heyra undir ákvæði reglugjörðar 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, upphæð 

aðgöngumiða 0. s. frv. 

8. gr. 
Skatturinn skal innheimtur samkvæmt skýrslu, sem greiðanda er skylt 

að gefa oddvita hreppsnefndar eftir reglum þeim, er hjer segir: 

1. Kvikmyndahús og aðrar fastar skemtistofnanir, sem hafa skemtanir að at- 

vinnu lengur en um stundarsakir, skulu fyrir lok hvers mánudags geta 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.
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9, Þeir sem aðeins halda skemtun í eitt skifti, eða takmarkaða tölu skemtana, 

skulu hafa gefið oddvita hreppsnefndar framangreinda skýrslu um tölu 

seldra aðgönguskírteina eða aðgöngueyririnn í heild sinni, ef soldið hefir 

verið fyrir þátttöku í skemtuninni samkvæmt 3. gr. í síðasta lagi áður 2 dag- 

ar eru Hðnir frá því að skemtuninni lauk. 

Skýrslur þær er ræðir um í grein þessari skulu gerðar eftir fyrirmyndum, 

sem hreppsnefnd samþykkir, og greiðist skatturinn um leið og skýrslan er sefin, 

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 skemtunun lengur en um stundarsakir, skal skylt 

að hafa nákvæmt og aðgengilegt bókhald yfir tekjur og gjald það, er tekið er 

fyrir skemtanirnar og sæta því að oddviti hreppsnefndar hafi eftirlit með bók- 

haldinu ef þurfa þykir. 

10. gr. 

Með mál út af brotum gegn reglugjörð þessari skal farið sem almenn 

lögreglumál. 

ll. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum alt að 1000 kr. ef ekki Hegur 

við þyngri refsing að lögum. 

Reglugjörð þessi, sem hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps hefir sanþykt, 

er hjermeð staðfest samkvæmt lögum nr. 34, 22. nóv. 1918, sbr. lög nr 30, 19. 

júní 1922, til að öðlast gildi frá og með 24. þ. m., og Þirtist til eftirbreytni þeim, 
er hlut eiga að máli. 

Dóms. og kirkjumálaráðuneytið, 22. nóvember 1923. 

F. hk. r. 

G. Sveinbjörnsson. 

Sigf. M. Johnsen. 

1923 

12 
22. nóv.
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REGLUGJÖRÐ 

um 

skemtanaskatt í Neshreppi í Norðfirði í Suður-Múlasýslu. 

|. gr. 
Reglugjörðin gildir fyrir skemtisamkomur, sem haldnar eru í Neshreppi > SJ 3 . i 1 

og almenningi er seldur aðgangur að. 

2. gr. 

Að Öllum skattskyldum samkomum skulu seldir 

  

0. SF. 

En 
Skattskyldar samkomur eru: Fyrirlestur, upplestur allskonar, sjón- 

leikir, myndasýningar allskonar, kappleikir og íþróttass Ir, sem aðrir en 

  

áhugamenn taka þátt í, söngur allskonar, hljómleikar, eftirhermur, sjónhverf- 
ingar, skrautsýningar, dansleikir, bögglauppboð, hlutaveltur og annað. sem til 

skemtana er notað og í eðli sínu er samskonar og nú er talið. 

Skatturinn er hundrað:     yrL og greiðist þannig: 

  

onleikum,     

  

sem aðrir en áhugamenn taka 

  

     

      

2. af myndasýningum og u| 

3. af einsöng, hljómleikum, 

4. af eftirhermum, dat 

Þegar skemtanir koma 

skvldar álítast samkvæmi 

skemtunum, sem þær eru lí 

  

Þeoar Peg'a 

  

urinn reiknaður fyrir þá skemtun, sem lengstan tíma tekur af samkomunni. 

. ET. 

Hreppsnefnd Neshrepps hefir eftirlit með að reglugjörð þessari sje hlýtt 
og sjer um innheimtu skattsins. Ræður hún sjerstakan mann til þess fyrir 

   sma hönd. tirlitsm og nefnist hann eftirlitsmaður skemtana. 

  

skattinn og hefir eftirlit með skemtunum eins og a þurfa þykir. 

serðir, að Aðsöneni     öðru meein en hinn megin aðeins 
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stimpill eftirlitsmanns. Eftirlitsmaður skal ávalt hafa til nægar birgðir af 78 

stimpluðum aðgöngumiðum. Kostnaðurinn við seðlana greiðist af skatttekjunum. 7. des. 

í. gr 

Hver sa, sem halda vill skattskvida samkomu     
    kynna það eftirlitsmanni sken Elin maður skal honun í tje eins 

  

marga aðgöngumiða og hann óskar. Að samkomunni lokinni skal forstöðumað 

ur hennar afhenda eftirlitsmanni alla ónotaða aðgöngumiða og greiða um leið 
skattinn af öllum þeim miðum, sem hann tók á móti eftir að hafa dregið frá 

þá, er eigi voru notaðir, Þó má draga frá miða, sem varið hefir verið handa 

starfsmönnum samkomunnar. 

frá skattereiðslu fyri Heini er hreppsnefni 

    skemtanir eða samkomur, sem hal jörða- eða fræð     
skyni. Einnig er hreppsnefnd heimilt að semja til eins árs í senn eða skemmri 
tíma, við þann eða þá, sem halda uppi stöðugum skattskyldun samkomum, 
it. d. kvikmyndafjelög, leikfjelög o. s. frv. 

Skatttekjum þessum skal varið rúsbygsingunni í Nes 

  

kauptúni og rahús hefir 

  

þe g þá skal þeim varið 

til reksturskostnaðar þess. 

  

keglnsjörð þessi er sett samkvæmti login nt. 54, 22. nóv 1918 og 

lögum um breytingu á nefndum lögum, nr. 30, 19. júní 1922, mn skemtana- 
   att sm ilde altamó lei 1 skatt, og gilda sektarákvæði bei 

  

um brot gegn henni. 

þessi er samin af hreppsnefnd Nes ps og öðlast hún     
gildi hinn 1. janúar 1924. 

Reglugjörð þessi, sem hreppsnefndin í Neshrepp 
þykt, er hjermeð staðfest samkvæmt lögum nr. 34. 9 i 

OTirå1 hefir sam 

  

   | „ 22. nóv. 1916, sbr. lög nr. 
30, 19. Júní 1922, til að öðlast eildi frá 1. Jan. 1924, og birtist til eftirbreytni 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms. og kirkjumálaráðuneytið, 7. desember 1923. 

F. hr. 

   



1923 160 

74 REGLUGJÖRÐ 
T, des. um 

umsóknir og afgreiðslu einkaleyfa. 

Samkvæmt lögum nr. 12, 20. júní 1923 um einkaleyfi, eru hjermeð sett 

eftirfarandi ákvæði er fara ber eftir við umsóknir og afgreiðslu einkaleyfa: 

1. gr. 

Hver sá, sem vill öðlast einkaleyfi á Íslandi fyrir uppgötvun, skal af- 

henda atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu skriflega umsókn um einkaleyf- 

ið, eða senda því hana í borguðu bryjefi. 

2. gr. 

Umsókn um einkaleyfi skal vera tvírituð, dagsett og undirrituð af 

umsækjanda. Hún skal innihalda það, sem hjer segir: 

1. Beiðni um, að einkaleyfi verði veitt fyrir ákveðinni uppgötvun og 

skal aðalefni uppgötvunarinnar tilgreint stutt og skilmerkilega í nafni henn 

ar, er í einkaleyfinu á að standa. Í beiðninni eða fylgiskjölum með henni má 

ekki viðhafa tilbúin nöfn á uppgötvuninni. 

2. Fult nafn umsækjanda, stöðu og glögt heimilisfang. Sje umsækjandi 

ekki sjálfur uppgötvarinn, ber honum að segja til, hver uppgötvari er, og leiða 

fullnægjandi rök að því, að hann sje löglega að rjetti hins kominn. 

3. Yfirlýsing um það, hvort beiðst hafi verið einkaleyfis í öðru ríki, 

er veitir einkaleyfi að rannsókn framfarinni, og þá í hvaða ríki. Þegar slíks 

einkaleyfis hefir verið beiðst, verður einkaleyfi á Íslandi ekki veitt fyr en 

umsækjandi hefir gefið ráðuneytinu skýrslu um árangur af umsókn hans um 

einkaleyfi í hlutaðeigandi ríki. Hafi einkaleyfis eigi verið heiðst í öðrum ríkj- 

um, getur umsækjandi óskað þess, að ráðuneytið láti fara fram rannsókn á 

uppgötvuninni, og lætur það þá framkvæma hana fyrir 75 krónur, er umsækj- 

anda ber að senda því með beiðninni. Ráðherra getur þó veitt efnalitlum um- 

sækjendum eftirgjöf á þessu gjaldi og ber að senda umsókn um það með beiðn- 

inni til ráðuneytisins, ef umsækjandi vill fara fram á eftirgjöf. 

4. Skrá yfir fylgiskjöl með umsókninni. 

Ef umsækjandi óskar kvittunar fyrir að umsóknin sje komin í hendur 
ráðuneytinu, verður hann að senda eyðublað með henni í því skyni. 

3. gr. 

Hverri umsókn um einkaleyfi skal fylgja það sem hjer segir: 

1. Lýsing á uppgötvun þeirri, sem sótt er um einkaleyfi fyrir, tvírituð.
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Lýsingin verður að vera svo skýr og fullkomin, að þeir sem þekkingu 74 
   

hafa á því atriði, sem uppgötvunin fjallar um, geti framleitt og notfært sjer í des.   

hana. Þó mega ekki vera í henni skýringar, er lýsa uppgötvuninni nánar en 

skal að skrumfrægja uppgötvun- 4 naudsynlegt er til ad skilja hana. Fordast 

  

ina 1 lysingunni. 

Í lok lýsingarinnar skal standa ótvíræð yfirlýsing um það, hvað um 

sækjandi telur vera uppgötvunina og vill fá verndað með einkaleyfi (einka 

leyfiskrafa). 

Þegar umræðir mæli eða vog í lýsingn, skal nota metrakerfið og hita- 

stig skulu talin eftir Celstus-mæli. 

Lýsingin sje vjelrituð, eða rituð með mjög greinilegri rithönd. Einstök 

blöð eiga að vera samtengd. 

2. Uppdráttur, ef hans þarf til þess að lýsing uppgötvunarinnar skily 

ist, Í tveim eintökum. 

Fyrirmyndir, sýnishorn o. þ. h. þarf ekki að senda fyr en það hefir 

komið í ljós við meðferð umsóknarinnar, að það sje nauðsynlegt. 

  

Uppdrættir eiga að vera greinilegir og haldgóðir og þannig gerðir, að 

á þeim sjáist allir þeir einstöku hlutar úr uppgötvunarheildinni, sem drepið 

er á í lýsingunni, og skulu þeir táknaðir með sömu bókstöfum eða tölum í lýs 

ingu og uppdrætti. Uppdrættirnir skulu vera handdregnir, steinprentaðir eða 

prentaðir og skal undir þá nota blöð, sem sjen 33 em. á hæð og 21 em. á 

  

breidd, eða margföldun af 21 em. og skulu þeir vera innan takmarkalínn, sem 

  

sje 2 em. frá rönd blaðsins. Þeir skulu gerðir með kolsvörtum línum og vera 

annars ólitaðir. Annað eintakið skal dregið á sterkan, hvítan, sljettan pappír 

en hitt vera eftirmynd, dregin á gaensætt ljereft (kalkerljereft). Nafn um 

sækjanda eða umboðsmanns hans skal setja á uppdráttinn neðst í hornið 

hægra megin. 
9 3. Umboð, ef umsæ hefir ekki undirskrifað umsóknar- 

  

brjef það, sem um ræðir í 2. or. 

dt. Yfirlýsing umsækjanda um það, að hann játist undir íslensk løg 1 

öllum málum, sem varða hið íslenska einkaleyfi og skuldbindi sig til að svara 

  

til sakar í lögsagnarumdæmi Reykjav kur í öllum slíkum málum. Sje umboð 

sent, er rjett að láta þessa yfirlýsingu koma fram í umboðinu, í stað þess að 

senda hana sjerstaka. 

5. Tuttugu króna gjald upp í auglýsingakostnað. 

Sje umsókn um einkaleyfi ekki á íslensku, ber umsækjanda enn fremur 

að senda ráðuneytinu 20 krónur fyrir þýðingu af umsókninni, sem það þá 

lætur gjöra. Enn fremur getur ráðuneytið, ef því þykir þess þörf, krafist þess, 

að umsækjandi afhendi þýðingu á íslensku af þeim fylgiskjölum, er umsókn- 

inni fylgja, og því eru send á erlendum tungumálum.
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74 4. gr. 

1. des. Ráðuneytið skal á hverja umsókn mun einkaleyfi, sem því berst, rita 

hvaða dag og stund því barst umsóknin. 

fyrir einkaleyfi skal greiða, þegar einkaleyfið hefir 

  

Logskipað 

verið veitt, fyrir fyrstu fimm ár leyfistímans. Gjald fyrir hin næstu fimm 

ár skal í síðasta lagi greitt þann dag sem fimm ár eru liðin frá þeim degi, er 

einkaleyfið var veitt, en fyrir síðustu fimm ár einkaleyfistímans þá er tíu 

ár eru liðin frá veitingardegi einkaleyfisins. Ráðuneytið getur þó leyft að 

greiða gjöld þessi síðar, en þó skulu þau greidd áður en 6 mánuðir sjen liðnir 

frá ofangreindum gjalddögum og skal þá gjaldið hækkað um einn fimta 
hluta. Sje gjaldið ekki á fyrnefndum gjalddögum, tilkynnir ráðuneytið 

      einkaleyfishafa það í ábyrgðarbrjefi, en sje það ekki greitt áður en síðast- 
a byr 

nefndur frestur er útrunninn, fellur einkaleyfið úr gildi. 

6. gr. 

Fyrir innritanir í einkaleyfaskrána eftir að einkaleyfi hefir verið inn- 
ritað, svo sem breytingar, er snerta einkaleyfishafa sjálfan eða umboðsmann 

  

hans, greiðist 10 króna gjald. 

    Fyrir stadke taskránni greiðist 5 króna gjald, 
   lyrir endurrit af einkaleyfisumsókn eða fylgiskjölum greiðast 3 krónur fyrir vw 

hvert skjal, þó aldrei minna en 2 krónur fyrir hverja vjelritaða síðu í arkarbroti. 

í. gr. 

Einkaleyfi 

  

þessari fyrirmynd : 

      

kjaldarmerkið núme1 

i923 hefur ráðuneytið veitt NN. 

   (nafn, staða, heimilisfang) einkaleyfi á ............ í samræmi við lýs 
ingu þá, sem fest er við þetta brjet. 

Uppgötvunin er vernduð frá ........ (þeim degi er einkaleyfisum- 

sóknin var borin upp) með þeim takmörkunum sem settar eru í 6. gr. 
tjeðralaga. Einkaleyfistíminn telst frá dagsetningu leyfisbrjefs þessa. 
Æinkaleyfið fellur niður, ef gjöld þau, sem ákveðin eru í 7. gr. tjeðra laga 
eru eigi greidd í tæka tíð samkvæmt þeim reglum, sem settar eru um 
greiðslu þeirra. 
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8. er. 74 
Einkaleyfaskrå så, sem råduneytid heldur samkvæmt 18. gr. einkaleyfa- 7- des. 

laganna og um ræðir í 6. gr. hjer að framan er þannig gjörð, að í henni eru 
dálkar, þar sem rituð er eftirfarandi skilereining á hverju veittu einkaleyfi: 

1. Númer einkaleyfisins á einkaleyfaskránni, aðalefni leyfisins, tilvísun til veitts 
aukaleyfis, eða ef sjálft einkaleyfið er aukaleyfi, tilvísun til þess. hvaða nr. 
frumleyfið hafi á einkaleyfaskrá. 

2. Nafn einkaleyfishafa 

3. Nafn umboðsmanns 

4. Dagur sá, er einkaley 

  

5. Dagur, er einkaleyfið 

6. Dagur, er 

7. Hvenær ei 

  

s. Athugasemdir. 

Reglnejörð þessi öðlas 

       heiningar oe eftirbreytni öllum þein 

NN . 7 
Alvnna- og samgöngum 4! 

  

Kl. Jónsson. 

Vigfús Eimarsson. 

Staðfesting konungs á ski 
Árr 1adóttur 

herra 10. desember 1 

  

sjóð Huldu 75 

at dóms- og kirkjumálaráð- 10. des. 
   

1 toef in á 

    

    

Sjóðurinn heitir „Min 

aður í ned 300 — brjå hur 

dóttur í Stóra-Dunhaga, sem 

       

 



1923 164 

75 2. gr. 

10, des, Sjóðinn má auka með gjöfum og með því að gefa út minningarspjöld, 

sem afhendast þeim, er gefa vilja sjóðnum gjafir til minningar um látna víni. De 

3. gr. 

Á 50 ára afmæli hinnar látnu, eða 28. jan. 1956 skal fara að verja hálfum 

ársvöxtum til styrktar ungum stúlkum í sóknum þeim, sem nú heyra undir 

Möðruvallaklausturs- oe Bægisárprestaköll, er nema vilja eitthvað er lýtur að 

að hjúkrun manna, og á 100 ára afmæli hennar, eða 28. jan. 2006, má fara í 
9 

10 
verja hlutum ársvaxtanna í sama augnamiði, leggist ávalt síðan við / 10 

höfuðstólinn. 

Skilyrði fyrir styrknum eru: að styrkþegar sjeu góðar og siðsamar og að 

dómi stjórnarinnar hans verðar, án tillits til efnahags eða annara ástæðna. 

4. or. 

Sjóðinn skal ávalt ávaxta á sama hátt og lög mæla fyrir um fje ófjárráðra. 

Sjóðnum skal stjórnað af þriggja manna nefnd og skulu sjálfkjörnir 

  

sóknarprestur Möðruvallaprestakalls og hreppstjóri Skriðuhrepps. Þriðja með- 

lim stjórnarnefndarinnar, sem ávalt skal vera kona, kjósa sóknarnefndir hlut- 
AT 1 aðeigandi sókna í sameiningu. Nefndin kýs sjer sjálf formann, sem um leið er 

reiknineshaldari sjóðsins. 

6. 

ins er almana     Reikningsår sjåt og skal årlega senda reikninginn 

vjafjardarsyslu til endurskoSumar og sambyktar. Ad bvi búnu skal 

   Sur í bar til iða bók, sem einnig skal innihalda skýrslur um 

jórnarnefndarinnar, sjafir til sjóðsins samkv. 2. er. stvrkveitimear 

7 fy {. gr. 

A skipulagsskrá þessari skal leitað konunesstaðfestinsar. 

Stóra-Dunhaga. 28. jan. 1983. 

Árna Jónsson. Steinunn Stefánsdóttir. Stefán Arnason.
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EFNAHAGSREIKNINGUR 16 

Landsbanka Íslands með útbúum hans 31 desember 1922. 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ...............… kr. 1239919 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .......... — 4991699 18 

ce. Handveðslán co... — 53936 89 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn ábyrgð 

sveita- og bæjarfjelaga .......... — 933432 70 

e, Reikningslán ....c... —… 3588372 30 

emner men em — kr. 10807360 02 

2. Víxlar og ávísanir .........0.20.0 0 - 23329643 10 

3. Erlend verðbrjef .............0 000 589757 00 

4. Bankavaxtabrjef ........0 — 1151676 00 

5. Ríkissjóðsskuldabrjef og önnur innlend verðbrjef ...... - 1365445 00 

6. Fasteignir ..............0 0 — 506073 49 

7. Húseignir með húsbúnaði ........0.00.00 00 — 380340 04 

8. Inneign hjá öðrum bönkum .....c.0. 00 1880227 13 

9. Ymsir debitorar ......0...0 eeeeeereeee 164781 01 

10. Peningar Í sjóði .....0..000 - 1715197 52 

Kr. 42190500 31 

Skuldir: 

Í. Seðlaskuld bankans við rikissjåd ....ssseeeeeeeeeeeee kr.… 7500690 00 

2. Innskotsfje ríkissjóðs ll... LL 900000 00 

3, Krénusedlar ............. = 322000 00 

4. Bankaskuldabrjef 00.00.0000 eveveevee er renee - 1100000 00 

5. Skuld við ríkissjóð (breska lánið frá 1991) ..... 2309306 00 

6. Imnstæðufje í hlaupareikningi .......0..00 . 4840308 52 

T. Innstæðnfje í sparisjóði ......... 19408028 94 

S. Innstæðufje gegn viðtökuskítteimum .................. 3695949 04 

9. Inneign veðdeildar .......0.. 1120057 72 

10. Innheimt fje ekki útborgað ll.lcld0r 60186 98 

11. Akceptkonto ........000 0 2420 12 

12. Skuld við aðra banka 3742612 06 

13, Ymsir kreditorar 

Flyt .... kr. 38403855 71
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16 

Styrktarsjóður starfsmanna bankans — 

Varasjóður bankans 

6. Fyrirfram greiddir vextir 

Flutt til næsta árs 

  

Landsbankinn í Reykjavík, í maí 1923. 

Stjórn Landsbankans. 

L. Kaaber. Magnus Sigurds son. Georg Olafsson. 

Reikning | 

  

1, * s 19 rr» INT 4 = ans og ekkert fundið við hann að ath 

  

Guðjón Guðlaugsson. Tr. Þórhallsson, 

REIKNINGUR 

Landsbankans á     árinn 1999. 

   

mur xx 1 SØE 1 xx x 
ran höfum við endurskoðað og borið saman við 

  

403855 71 
25000 00 

3360019 53 

216599 27 
185025 80 

  

  

42190500 Si 

Rich. Torfason. 

  

bækur hb: 

888502 

24351 

17703 

   



1. Útborgaðir vextir ..........0..0.0.0.. 0 

2. Kostnaður við rekstur bankans .......0..0000.0..0.... 

3. Fyrirfram greiddir vextir „lo... 

d. Tap á rekstri fasteigna .......0...0 0 

5. Tap bankans sjálfs á lánum og víxlum ............... 

6. Tap útbúsins á Ísafirði L...l.l.0.000 esserne 
T. Lögákveðin gjöld: 

a. Gjald til ríkissjóðs skv. lögum 18. sept. 1885 og lög- 

um 12. jan. 1900 .......0.0.0 0. kr. 7500 00 

b. Gjald til byggingarsjóðs skv. lögum 21. 

oktbr. 1905 .........0. 0. — 7500 00 

c. Tillag til styrktarsjóðs handa starfs- 

mönnum bankans skv. lögum 28. nóv. 

1919 0. vsnee — 25000 00 

d. Lagt í varasjóð: 2% af sedlaskuld bank- 

ADS — 15000 00 
e. Ágóði ríkissjóðs af innskotsfje ...... — 28332 13 

  

1923 

76 
kr. 1433108 11 

— 304492 48 
orm 

— 60627 37 

— 64320 01 

— 751752 69 

— 467920 62 

— 83332 13 

— 145025 80 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

Eignir: 

. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ........,........ kr. 455374 00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .......... — 2300257 48 
c, Handvedslån „............... — 24595 00 
d. Ríkissjóðslán og lán gegn ábyrgð 

sveita- og bæjarfjelaga ............ — 868286 70 
e. Reikningslán ..................... — 1953047 63 

Kr. 3310579 21 

kr. 5601560 81
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(9. 

. Víxlar 

. Bankavaxtabrjet 

. Rákissjóðsskuldabrjef og önnur innlend verðbrjef 

„ Útbúið á Ísafirði 

. Útbúið á 

. Útbúið á 

. Ymsir 

. Seðlaskuld bankans við ríkissjóð 

. Krónuseðlar 

,„ Bankaskuldabrjef 

. Skuld við ríkissjóð 

. Imnstæðufie í sparisjóði 

. Ákceptkonto 

2. Skuld 

3, Ýmsir 

. Styrktarsjóður 

5. Varasjóður 

16. 

17. 

168 

Flutt 

åvisanir 

til 

Vixlar innlendir og 

og åvisanir greiðslu erlendis .............. 

Erlend verðbrjef ........0%2..0 0 

Fasteignir 

Bankabyggingin með húsbúnaði ...........0......0... 

Akureyri ......00.000 0 

Eskifirði 

Selfossi Útbúið á 
3. Inneign hjá öðrum bönkum .........0000 000. 

debitorar 

Peningar í sjóði 

Skuldir: 

Innskotsfje ríkissjóðs ......0000 0 

nið frá 1921) 

hlaupareikningi 

(breska lá 

Innstæðufje í 

innstæðufje gegn viðtókuskárteinum 

Inneign veðdeildar 

Innheimt fje ekki útborgað 

við aðra banka 

kreditorar 

starfsmanna 

bankans 

Fyrirfram greiddir vextir 

Flutt til næsta árs 

. kr. 5601560 

15881674 

65090 

— 589757 

1141820 

1365445 

4733 

193257 

1933295 

3553221 

— 2065803 

1704 

254189 

— 1505642 

Kr. 36687982 

750000 

322000 

1100000 

2309306 

1301787 

— 15884015 í 

246 1358 

112005 

15300 Y 

— 2420 

3740798 : 

— 151995 

25000 

3360019 5: 

60627 

145025 

73 4 

357390 5 

460 44 

900000 ( 

81 

94 

06 

00 

00 

00 

Kr. 36687982 13
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REIKNINGUR 

yfir Imnborganir og útborganir Landsbankans í Reykjavík á árinu 1992. 

Innborganir: 

  

1. Peningar í sjóði 1. jan. ........0000 0 vere kr. 466827 11 
2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán .............0.... kr. 73626 95 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán ......... — 197880 70 

c. Handvedslån ..........0.000 — 8725 00 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn ábyrgð 

sveita- og bæjarfjelaga ............ — 117768 37 

e. Keikningslán .................... — 7243081 96 
É. Aikkreditivlán ................... — 3700 00 

— — 7646782 98 
3. Vixlar og åvisanir greitt innanlands ................ — 40300667 13 
4. Vixlar og åvisanir greitt erlendis .................... — 1061547 57 
5. Vextir innborgadir : 

a. Af lánum ........................ kr, 414332 25 
b. Af verðbrjefum .................. — 155778 38 
c. Áf starfsfje útbúanna ............ — 372855 99 
d. Af inneign hjá öðrum bönkum .... — 65358 55 
e. Ýmsir vextir 0... — 32669 73 

nn — 1060994 90 

6. Forvextir af víxlum og ávísunum ..... AU … 1059798 70 
7. Innborganir í reikning annara banka 2... — 21536369 70 
8. Kíkissjóðslánið (breska lånid frå 1921) ............. . 0 414409 72 
9. Innborganir í reikning útbúsins á Ísafirði ......... „2 1865563 75 

10. Innborganir í reikning útbúsins á Akureyri ........ -… 1343466 32 
11. Innborganir í reikning útbúsins á Eskifirði 297319 08 
12. Innborganir í reikning útbúsins á Selfossi ..... 190434 16 
13. Innlég i hlaupareikning ad vidbættum våxtum 2... 33441627 84 
14, Innlég å sparisjóð að viðbættum vöxtum 2... 21684059 24 
15. Innlåg gegn vidtokuskirteinum ad vidb. voxtum 2... 919089 54 
16. Innborganir í reikning 1. flokks veddeildar 113201 18 
17. Innborganir i reikning ?, flokks veddeildar ..........….. — 185764 96 
18. Innborganir í reikning 3. flokks veðdeildar .......... se re 189737 60 
19. Innborganir i reikning 4. flokks veddeildar 2... — 192497 54 
20. Innlend verðbrjef .......0.0.0. 0 — 260150 00 

Flyt .... kr. 134160309 082 

1923 

16
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16 
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Útlend verðbrjef 

fje fyrir aðra Innheimt 

Innborganir í akceptkonto 

Meðtekið frá ríki 

Krónuseðlar 

jum seðlum    

  

Innskotstje ríkissjóðs 

Seldar fasteignir og 

Ýmsir kreditorar 

Styrktarsjóður starfsmanna 

Ymsir debitorar 

Ymsar tekjur 

Borgað í reikning vfir tekjur og ejöld 8 5. É J 

Utborganir: 

Veitt lån: 

a. Fasteignaveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handve    

    

Utbort tí á Akureyri 

Utborgað í 

  

rerkninei útbúsins á Eskifirði 

Utborgað í reikningi útbúsins á Selfossi .. 

Utborgað af hlaupareikningsfje ......... 8 BSIJ 

Utborgad 

Utborgad 
> 

af sparisjóðsfje 

af fje með innlánskjörum 

Utborgað af innheimtufje 

Utborgað fyrir Í. flokk veðdeildar 

Utborgað fyrir 2. flokk veðdeildar 

Utborgað fyrir 3. flokk veðdeildar 

  

kr. 134160309 02 
810 00 

5597 64 

Flutt 

  

310414 00 

439840 00 

20000 09 

  

SRI 34955109 01 

BI — 21075523 92   

  

135987 66 

223329 

245494 72 

kr. 131126852 46 

 



171 1932 

Flutt .... kr. 181126852 46 76 

17. Útborgað fyrir 4. flokk veðdeildar — 173555 48 

ls. Keypt innlend verðbrjef L.l..dd.l — 75906 00 
19. Afhent ríkissjóði í ónýtum seðlum .................. — 583000 00 

20. Afhent ríkissjóði í ónýtum krónuseðlum .............. —- 87090 00 

21. Bankaskuldabrjef innlevst — 100000 00 

22. Utborgadir vextir: 

  

a. Af sparis: 
1 

kr. 691344 50 

          

    

    

b. Af hlaupareiknir - 95 

30 

d 10    

  

gr. - }4. 

h. — 35 
z 17 1 

i 

I. — 83 

  

fasteignir oe kostnaður við 

— 719949 9: 

—- 155321 76 

6702 66 

24. 
   
   

Útboreað af 

26. Kostnaður við rekstur bankans: 

  

ýmsum tekjum … ö 

a. Laun bankastjórnar og starfsmanna 

  

og åhvrovari 

b. Húsaleiga. 

töld, burðargjald og síma- 

fjehirða kr. 

  

hiti, ljós og ræstino .... — 

  

   
   ostnadur 

d. Kostr 

e, Eftirlaun og styrkur — 16490 00 

   
f. Ymislegt „....... — 29745 84 

— 3044992 48 
97. 176411 93 
98. 295666 26 

  

29, Utborgad i reikningi yfir tekjur og gjøld 1596857 17 
30. Útlend verðbrjef hækkuð í verði 57787 50 
31. Peningar í sjóði 31, desbr. 1922 —  1505642 74 

Kr. 139138254 47



1923 

16 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

or
 

H
R
 

0 
DO

 

. Ymsir debitorar 

. Fasteienir 

172 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

útbús Landsbankans á Ísafirði 31. desbr. 1922. 

a. Fasteignaveðslán 

hb. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán 

Eignir: 

kr. 266270 00 

286858 00 

8950 00 

d. Lán gegn ábyreð sveita- og bæjar- 

fjelaga 

e. Reikningslán 

Víxlar innlendir og ávísanir 

13980 00 

642995 00 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ........... 

Bankavaxtabrjef 

Inneign hjá öðrum bönkum 

Húseign útbúsins, húsbúnaður og áhöld 

. Peningar í sjóði 31. desember 

Skuld við Landsbankann 

Innstæðufje í hlaupareikningi 

Innstæða í sparisjóði 

Innstæðufje gegn 

Innheimt fje ekki útborgað 

5. Flutt til næsta árs 

viðtökuskírteinum 

Skuldir: 

kr. 1219048 00 

2297595 24 3 

3898619 13 

1933295 67 

156748 35 

1432080 64 

338039 96 

3898619 13



yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Ísafirði á 

1. 
9 

173 

REIKNINGUR 

Innborganir: 

2 
árinu 1922. 

Peningar í sjóði 1. janúar ........0.00000 0. ki 123501 

Borgad af lánum: 

a. Fasteignaveðslán ................ kr. 21115 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......... — 13382 00 

ec. Handveðslán .....c.... - 2350 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjar- 

fjelaga 20... — 1260 00 

e, Reikningslán .....0.0.00.0 0. — 1677836 44 

1715943 
Víxlar og ávísanir greltt innanlands .................. — 6250059 

Víxlar og ávísanir greitt erlendis ............... 30085 

Vextir innborgaðir: 

a. Af lánum .......0. kr. 94737 86 

b. Af bankavaxtabrjefnm ........... — 157 50 

c, Af inneign hjá öðrum bönkum .... — 1664 59 

————————— 96559 

Forvextir af vixlum og åvisunum ................... — 143858 

Innborganir i reikning Landshankans ................ — 1915289 

Innborganir 1 reikning annara banka ................ — 306988 

Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum ........ - 2011605 

Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum .............. —- 1419439 

Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum vöxtum 95595 

Seld bankavaxtabrjef .......0..0..0 0. —- 2788 

innheimt fje fyrir aðra .......00.0 00 — 155820 

Ymsir debitorar 2... eeeee — 927 

Ymsar tekjur seen ene e venerne eneeee — 29638 

6. Netto-tap åtbåsins fært Landshankanum til gjalda 479920 

03 

  

Kr. 14766022 76
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16 

1. 

13. 

15. 

174 

Útborganir: 

Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán ................ kr. 25400 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .......... — 30200 00 

sv. Handveðslán ..... HR RAÐIR — 1135 00 

   

   

      

  

{ 

d. Reikningslán ....0..0...0.. -… 1625983 13 

—— — kr 

Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands ............ 

Víxlar og ávísanir til ereiðslu erlendis ..,............ 

Úthoreað í reikninei Landsbankans ............ 

Úthorgað í teikn annara banka llllcccd 

Utborgað af hlaupareikningsfje cc. 

Útborgað af sparisjóðsfje lll 

Uthor: S af fje med innlånskjorum .................. 

Útborgað af innheimttfje ll 

Keypt bankavaxtabrjef llllllldl nere 

Fasteignir 2... ever venne 

Útborgaðir vextir: 

a. Af hlaupareikningsfje ............ kr. 5444 47 

b. Af sparisjóðsfje ll... — 64348 49 

c. Af innlögum gegn viðtökuskírteinum  — 17267 02 

d. Til Landsbankans ............... — 117963 51 

e. Endurgreiddir vextir 2............ —- 2004 56 

Útborgað af ýmsum tekjiim „...c... ss. 

Kostnaðnr við rekstur útbúsins: 

a. Laun og aukavinna kr. .......... kr. 27864 00 

b. Bækur, ritföng og prentun ........ - 1441 86 

c, Eldiviður, ljós og ræsting ......…. — 1107 07 

d. Burðargjald og símakostnaður .... — 1298 23 

e. Opinber gjöld og vátrveging ...... — 308 32 

f. Áhöld, viðhaldskostnaður o. fl. 2... - 9144 97 

Ymsir debitorar 

16. Agóða og tapskonto - 
17. Peningar í sjóði 31. desember 

1688718 13 
5975325 19 

11595 08 

1865857 08 

173467 34 

2069386 50 

1462932 
117880 84 

156229 30 

1400 00 

207028 05 

1447 76 

34163 75 

209589 12 

592430 47 

99871 46 

. 14766022 76



EFNAHAGSREIKNINGUR 

Utbús Landsbankans á Akureyri 31. desbr. 

  

ce. Handveðslán 

d. Lán gegn ábyrgð 

bæjarfjelaga 

Reikningslán 

Víxlar innlendir oe 

x Vixlar 

Inneion hjá öðrum bönkum 

Húsbúnaður oe 

Peningar í sjóði 

Skuld við Landsbankann kr. 

Innstæðufje 

Innstæðufje 

Innstæðnufje 

Ýmsir kreditorar 

Flutt til næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir 

b. Upp í væntanlegt tap — 

larábyrgðarlán 

ávísanir 

til greiðslu erlendis 

áhöld 

í hlanpareikningi 

í sparisjóði 

egn viðtöknskírteinum 

175 1923 

16 

1922 

  

FI kr 

sveita- og bæjar- 

FI - 31966 0 

BR - 599809 71 

en I {í 

  

Skuldir: 

1 Tí 
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76 EFNAHAGSREIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir útibús Landsbankans á Aknreyri á árinu 1922. 

Innborganir: 

1. Peningar í sjóði 1. jam. .......0000 0 kr. 92679 66 

2. Borgað af lánum: 

t. Fasteignaveðslán ................ kr. 13200 00 

). Sjálfskuldarábyrgðarlán .......... 771768 00 

es, Handvedslån ........0.00000. — 1500 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjar- 

ERNA RIR - 11034 0 fjelaga 

a, Reikningslån .......0.....0. -… 1073467 35 

mmm sr 1176969 35 

3. Vixlar og åvisanir øreitt innanlands .................. — 2099165 38 

4. Víxlar og ávísanir greitt erlendis .......0.. 0. 35929 80 

  

5. Vextir innborgaðir : 

a. Áf lánum „2... kr. 88340 89 

b. Af bankavaxtabrjefum ........... — 220 50 

ce. Af inneign hjá öðrum bönkum .... — 8058 69 

—.. 96620 08 

6. Forvextir af víxlum og ávísunum .......0.0.. 60554 66 

T. Innborganir í reiknins Landsbankans ................ —… 1382458 20 

8. Innborganir i reikning annara banka ................ 282259 96 

9. Innlög í hlanpareikning að viðbættum vöxtum ........ 1849634 89 

10. Imnlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum 2000... - 13655383 30 

11. Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum vöxtum .. 163793 18 

12. Imnheimt fje fyrir adra ...22s00eeeneeeneeeveeveene 119026 01 

13. Seld bankavaxtabrjef ol... eeveee 13024 00 

14. Ýmsar tekjur sunnier ene - 33968 97 

15. Ymsir kreditorar 2286 83 

HAR 1174 23 

17, Fasteignarekstnr „....0..0.0 ene nen kreeres - 4267 68 

16. Ymsir debitorar 

Kr. 8779346 11
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Útborganir: 

1. Veitt lán:: 

a. Fasteignaveðslán „............... kr. 24000 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .......... — 151700 00 

c. Handveðslán ...........00000.0... — 14671 89 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjar- 

fjelaga 20... — 12000 00 

e, Reikningslán „.......00... 000. — 1145178 29 

2. Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands ............ 

3. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ...... 

4. Útborgað í reikningi Landsbankans ................ 

5. Úthorgað í reikningi annara banka .................. 

6. Útborsað af hlaupareikningsfje 0... 

7. Útborgað af sparisjodstje Ll 

8. Útboreað af fje med innlånskjørum .................. 

9. Utboread af innhemmtufje ooo 

10. Útborgaðir vextir: 

a. Af hlanpareikningsfje ............ kt 2627 60 

b. Af sparisjådsfje ol... — 13132 06 

c. Af innlögum gegn viðtökuskírteinum — 26490 70 

d. Til Landsbankans ............... — 25977 21 

e. Til annara banka ................ — - 819 88 

f. Endurgreiddir vextir „,.......... — 112 50 

11. Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun og húsaleiga .............. kr 20277 96 

b. Bækur, ritföng og prentun ...... 638 40 

c. Eldiviður, ljós og ræsting ........ — 312 80 

d. Burdargjåld og simakostnadur 471 00 

12. Keypt bankavaxtabrjef ....2000eeeeeeeeeeeeeeevernee 

13. Ymsir kreditorar „ll... eee erereen 

14. Ymsir debitorar 22... seeren 

15. Ágóði útbúsins 1922 ............... a 64551 28 

ad frådregnu upp í væntanlegt tap 40000 00 

sem færdur er Landsbankanum til tekna. 

16. Peningar í sjóði 31. desember ................2...… 

kr. 1347550 18 

2281972 74 

00 

1342460 06 

102304 48 

1896122 98 

1295749 95 

113593 06 

119026 01 

52613 

199159 95 

21700 16 

8800 00 

2315 69 

1008 18 

24551 28 

60425 39 

Kr. 8779346 11 

1923 

76
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16 EFNAHAGSREIKNINGUR 

útbús Landsbankans á Eskifirði 31. desember 1922. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum. 

  

a. Fasteionaveðslán ................ kr.  260325 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ....... — 508531 00 

ce. Handveðslán ................... — 720 00 

d. Lån gegn ábyrgð sveita- og bæjar- 

fjelaga 2... — 19200 00 

ce. Reikningslán c..0.. — 309523 583 

——— - ki 1098299 53 

Víxlar innlendir og ávísanir .......0..00.0.0. 3123482 43 

Innei ign hjá öðrr mm bönkum „0... — 118606 07 

FRIÐ - 5984 09 

1 r og åhåld ................ —- 45192 95 

Ymsir debitorar .........ssseeseeeeeeeeveeeveereree 1321 52 

Peningar í sjóði 

  

Skuldir: 

Skuld við Landsbankann 

Rn kuld við aðra banka    Innstæðufje í hlaupareikningi .................…… — 

Innstædufje í sparisjóði L......00... 0 

Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum ............... — 196081 76 

Innheimt fje, ekki útborgað Ll....c.... 0 — 13506 16 

Flutt til næsta árs Lo... — 24093 03



179 1923 

REIKNINGUR 76 

vfir innborsanir og útborganir útbús Landsbankans á     

Innborganir: 

l. Peningar í sjóði 1. jam. ......0000 0. - 45889 93 

2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán ................ kr. 19150 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......... — 72995 50 

c. Handveðslán ............0.0..... — 120 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveitafjelaga ... — 700 00 

e. Reikningslán ........0...... —  1548395 96 

;. Víxlar innlendir og ávísamir .......0.00.00 0 —  6353585 70 

á. Víxlar og ávísanir greitt erlendis ................... — 184015 26 

5. Vextir innborgadir : 

a. Áf lánum .......0 kr. 69760 83 

b. Af bankavaxtabrjefum .......... — 607 52 

c. Af inneign hjá öðrum bönkum .... — 497 85 

  

6. Forvextir af vixlum 

  

7. Innborganir i reikning Land    

3. Innborganir i reikning annara banka ............. 

9. Innlög í hlanpareikning að viðbættum vöxtum 

viðbættum vöxtum ........... 

  

10. Innlög í 

1i. Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum vöxtum 

12. Seld bankavaxtabrjef .......0..0. 0. 

1 3. Innheimt fje fyrir aðra ........ sr 

  

14. Ymsar tekjur „........ II —— 

15. Fasteignarekstur .........0. 00 HI - (996 63 

16. Ymsir debitorar ..........0.. 0 — 4002 25 

Kr. 14820550 70



1923 

16 

a. Fasteignaveðslán ...............… kr... 152800 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .......... — 213800 00 

c. Lán gegn ábyrgð sveitafjelaga .... — 10000 00 

d. Reikningslán .................... — -  1586127 46 

2. Víxlar innlendir og ávísamir (.....0000. 0 

3. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ................ 

4. Útborgað í reikningi Landsbankans ........0..0..... 

5. Útborgað í reikningi annara banka .....0.0.0.0..... 

6. Útborgað af hlaupareikningsfje 2... 

7. Útborgað af sparisjóðsfje l.llllll 

8. Útborgað af fje með innlánskjörum .................. 

9. Útborgað at innheimtufje „........ 

10. Útborgaðir vextir : 

a. Af hlaupareikningsfje ........... kr. 5515 57 
b. Af sparisjodsfje ................ — 16476 87 
c. Af innlögum gegn viðtökuskírteinum — 8986 33 
d. Til Landsbankans ............... — 123789 30 
e. Til annara banka ................ — 2650 36 
f. Af keyptum bankavaxtabrjefum .. — 31 50 

g. Endurgreiddir vextir .....,....... — 147 73 

ld. 

180 

Útborganir: 

. Veitt lán: 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

kr. 1962727 46 

—  1680795 58 

— 172015 26 

— 314399 25 

— 728157 3 

— 2688401 47 

— 570404 79 

— 7987 74 

— 358500 30 

— 157597 66 

a. Laun og aukavinna ........... … kr, 23596 87 
b. Eldiviður, ljós og ræsting ........ - 136 42 

Bækur, ritföng og prentun ........ = 1308 09 
d. Burðargjöld og símakostnaður .... — 1431 70 
ce. Ýmislegur kostnadur 2... — 2160 01 

— HENNI 298885 09 

5. Ýmsir debitorar so. 5011 02 
16. Útborgað af ýmsum tekjum ..............2…. 16676 95 
17. Bankavaxtabrjef 000... RUNA 2464 00 
18. Fasteignir og fasteignarekstur 2.1... 13996 63 
19. Húsbúnaður og áhöld BI ere rr seen, -— 37 50 
20. Ágóði af rekstri útbúsins færður Landsbankanum tiltekna - 17703 64 
21. Peningar å sjédi 31. desember ss. — 38841 05 

  

Kr. 14820550 70
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EFNAHAGSREIKNINGUR 76 

Mi útbús Landsbankans á Selfossi 81. desember 1922 

Eignir: 

I. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ................ kr. 178750 00 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån ......... — 1274937 65 

c. Reikningslån ........ 000... — 82996 43 

— —— kr. 1536684 08 

2. Víxlar innlendir og ávísamir L....l..l —… 1055361 48 

3. HMúseien útbúsins með húsbúnaði ........ FI 112889 53 

4. Debitorar ........... — 413 01 

5. Peningar Í sjóði .........000 rneee 10416 88 

Kr. 2715764 98 

Skuldir: 

l. Skuld við Landsbankann .....................,...,..… kr, 2065803 30 

2. Innstædufje 1 hlaupareikningi .........0.0..0... — 61580 66 

5. Innstæðufje í sparisjóði s.....0...0 — 428821 19 

4. Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum .................. —- 104824 41 

3. Flutt til næsta árs ............0.. —- 54735 42 

Kr, 2715764 9 

REIKNINGUR 76 

ytir innborganir og útborganir útbús Landsbankans å Selfossi å årinn 1922. 

Innborganir: 

1. Peningar Í sjóði 1. jam. .....000. 0 kr. 11499 16 

2. Borgað af lánum: 

a. Fasteienaveðslán ............ kr. 6450 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .......... —- 71363 13 

c. Reikningslån ..........0.0..... — 130621 18 

mm 208434 31 
3. Vixlar og åvisanir greiddar innanlands .............. — 2486027 44 

  

Flyt .... kr. 2705960 91



1923 

16 
. Innborgaðir vextir af lánum 

. Forvextir af víxlum 

182 

5. Forvextir af víxlum ........02020000 0... 

6. Innborgað í reikning Landsbankans ........0.....0.... 

7. Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum ........ 

8. Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum .............. 

co
 

10. 

11. 

12. 

Do
 

Co
 

10. 

il. 

13. 

Ínniög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum vöxtum 

Ýmsar tekjur ........00.0.00. even rersereee 

Ýmsir debitorar .......0.0.000 0. 

Húseign útbúsins ........0...2000 00. nn rn 

. Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán ................ kr. 69700 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .......... — 374230 00 

c. Reikningslán .................... — 142401 31 

Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands ............ 

Útborgaðir vextir: 

a. Áf hlaupareikningstje ........... kr. 2220 77 

b. Af sparisjóðsfje ................. — 14411 84 

c. Áf innlögum gegn viðtökuskirteinun — 4057 61 

d. Tíl Landsbankans ...........0.0... — 105125 97 

e, Endurgreiddir vextir ............. — 235 65 

Utborgað í reikningi Landsbankans ................. 

Útborgað af hlaupareikningsfje ......0.....0 0 

Útborgað af sparisjóðsfje ....... AI 

Útborgað af fje með innlánskjörum ......0.0000.... 

„ Kostnaður við rekstur útbúsins 

a. Laun starfsmanna ............... kr. 20243 98 
b. Ældiviður, ljós og ræsting ........ - 2364 55 
c. Bækur og ritföng ................ 504 94 
d. Burðargjöld og símakostnaður 802 85 
e. Ýmislegt .......0000.0. — 1490 03 

. Húseign útbúsins með húsbúnaði .................... 

Ýmsir debitorar ........00.00000. 0. 

Ágóði útbúsins, færður Landsbankanum til tekna ...... 

Peningar í sjóði 31. desbr. .........2200020 000. 

kr. 

2705960 91 

92892 39 

70015 28 

854065 96 

589535 70 

659417 

45420 13 

4093 51 

1726 

600 

5023728 26 

586331 31 

2584597 11 

126031 84 

511575 22 

604394 80 

543517 64 

15906 83 

25406 35 

636 49 

2058 13 

12835 66 

10416 88 

5023728 26
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REIKNINGUR 76 

r og útborganir 1. flokks veðdeildar Landsbankans á árinn 1922. yfir innborgan 

Innborganir: 

1. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. .......0..0.0.00.0.. kr. 345952 15 

2. Borgað af lánum .....000000 0 nn — 7 

3. Vextir af lánum ........0.0.0 00. — 21273 44 

4. Varasjóðstekjur: 

a. 76% af lánum „0... kr. 6428 50 

b. Dráttarvextir ........ — 1088 31 

c. Vextir af inneign hjá Landsbank- 

ÁNUM sees sesrssrnrrene — 7751 04 

meen 15267 85 

Kr 159153 33 

Utborganir: 

l. Innleyst bankavaxtabrjef ........0.00.0 00. kr. 89500 00 

2. Vextir al bankavaxtabrjefum .............0.... 00... — 30375 00 

3. Varasjodskostnadur : 

a. Skrifstofu. og stjórnarkostnaður kr, 4000 00 

b. Gengismunur .......2220eereesee — 11807 13 

c. Ánnar kostnaður „......0........ — 305 53 

—————..2 — 16112 66 

d. Inneign hjå Landsbankanum #1. desbr. .......0...... — 323165 67 

  

Kr. 459153 33
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76 REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir 2, flokks veddeildar Landsbankans á árinu 1922. 

Innborganir: 

1. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. ................. kr. 3489243 49 

2. Borgað af lánum ........0000. 00. — 112369 46 

3. Vextir af lánum .........00%0 0. 58545 86 

4. Varasjóðstekjur: 

a. 176% af lánum 20... kr. 6504 05 

b. Dráttarvextir 00... — 2551 96 

c. Vextir af inneign hjá Landsbank- 

anum s.n enese — 5787 63 

oe — 14849 64 

Kr. 534008 45 

Utbor ganir: 

1. Innleyst bankavaxtabrjef L......0. 0 kr. 124500 00 

2. Vextir af bankavaxtabrjefum ......0.00.0. — 69340 50 

3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skiifstofu- og stjórnarkostnaður .. kr. 2500 00 

b. Gengismunur 2... — 26552 03 

c. Annar kostnaður ................ — 136 89 

rr ne mn en a 29488 92 

4. Inncien hjå Landsbankanum 31. desember ............ 310679 03
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REIKNINGUR 76 

yfir innborganir og útborganir 3. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1929. 

Innborganir: 

  

  

I. Ínneign hjá Landsbankanum 1. jan. 00.00.0000... kr. 352691 08 

2, Borgad af lánum ...........0.0 000 —- 94563 26 

ð. Vextir af lánum .........0.. 00. ereee — 78681 84 

4. Varasjóðstekjur: 

a. 14% af lánum ........ kr. 8741 18 

b. Dráttarvextir ................... — 1957 85 

c. Vextir af inneign hjá Landsbank- 

ANUÐA 2000 — 5793 47 

—,————— 16492 50 

Kr. 542428 68 

Útborganir: 

1. Innleyst bankavaxtabrjef Lo.old.d kr. 157100 00 

2, Vextir af bankavaxtabrjefum „....... RAÐA FR — 93398 16 

5, VarasjodSskostnadur : 

a. Skrifstofn og stjornarkostnadur . kr. 2000 00 

b. Gengismumur — 12724 47 

c. Annar kostnaður ,,.............. — 272 09 

2. 14996 56 

4. Inneign hjå Landsbankanum 31. desbr. „............. — 296933 96 

Kr. 542428 68



1923 

76 

yfir innborganir og útborganir 4. flokks veðdeildar Landsbankans á 

REIKNINGUR 

Innborganir: 

árinu 1999. 

1. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. ........0...0..0... kr... 170337 00 

2, Utgefin bankavaxtabrjef ..........0..000 0. 317300 00 

3. Borgað af lánum .........020.00. 000 — 60609 48 

4. Vextir: 

a. Af lánum ........ kt. 106724 75 sl. 

b. Af utgefnum bankavaxtabrjefum .. — 4937 11 

mme 111661 86 

5. Varasjodstekjur : 

a. 72% at lánum ........00.. kr. 11858 11 

b. Dráttarvextir 0... — 1909 64 

tc. 1% lántökugjald ................ — 3173 00 

d. Eigendaskiftagjald ..... AI - 350 25 

e. Vextir af inneign hjá Landsbank- 

AÐUM lo — 2935 20 

—— ener 20226 20 

Kr.  690134 54 

Útbo teanir: 

1. Veitt lán seen nen nere ernse „our. kr, 317300 00 

2. Innleyst bankavaxtabrjef ........0.00. - 46300 00 

3. Vextir af bankavaxtabrjefum ......00.. 0. 120486 37 

d. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .. kr. 5000 00 

b. Endurskoðunarlaun ............. — 1164 00 

c. Gengismunur .......... — 94 82 

d. Annar kostnaður ................ — 510 29 

———,,,,,A,A2 6769 11 

5. Inneign hjá Landsbankanum 31. desember .. ........ —- 189279 06 

Kr. 680124 54
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EFNAHAGSREIKNINGUR 
> 

1. flokks veddeildar Landsbankans 31. desember 1922. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum .....0.0.00.0. kr. 

Ogoldnir vextir og varasjóðstekjur : 

a. Fallið í gjalddaga .............. kr. 147 60... 

b. Ekki fallið í gjalddaga .......... — 6591 80 

Inneign hjá Landsbankanum .....0000. 0 

Kr. 

Skuldir: 

Bankavaxtabrjef í umferð lll. ka 

Ogreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

a. Fallnir í gjalddaga .............. kr. 3705 50 

b. Ekki fallnir í gjalddaga .......... — 13293 00 

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði : 

a. Ogoldnir vextir og varasjóðstekjur, 

sbr. eignalið 2 0... kr. 10739 40 

bh. Innborgaðar varasjóðstekjur ...... — 135693 46 

Kt 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

420324 99 

10739 40 

323165 67 

7542929 36 

590800 00 

16996 50 

146432 S6 

154299 56 

2. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1999. 

Skuldabrjef fyrir lánum 20... kr. 

Ósoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga .............. kr. 11509 21 

b. Ekki fallið í gjalddaga .......... — 15226 36 

Inneign hjá Landsbankanum 

12399219 81 

310679 03 

1576634 41 

1923 

16 

16
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1. 
” 

. Skuldabrjef fyrie lánum 

188 

Skuldir: 

Bankavaxtabrjef í umferð .......0... 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

a. Fallnir í gjalddaga .............. kr. 834 75 

b. Ekki fallnir í gjalddaga ......... — 32643 00 

. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði : 

a. Ogoldnir vextir og varasjóðstekjur, 

sbr. eignalið 2 kr. 26735 57 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur ...... — 65621 09 

EFNAHAGSREIKNINGUR 
a ) 
3. flokks veddeildar Landsbankans 31. desember 

Eicnir: jignir: 

. Ogoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga ............... kr. 17203 55 

b. Ekki fallið í gjalddaga .......... - 29437 47 

Inneien hjá Landsbankanum 

Bankavaxtabrjef í umferð 

. Ogreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

a. Fallnir í gjalddaga ............. kr 1926 00 

b. Ekki fallnir í gjalddaga — 44977 50 

. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjådi: 

a. Ogoldnir vextir og varasjådstekjur, 

sbr. eignalid 2 0 kr. 39641 00 

b. Innborgadar varasjådstekjur ..…. — 62127 72 

| i I Go
 

%
 

=
 
1
 

=
 

Gt
 

92356 66 

Kr. 1576634 41 

1922 

kr. 1811097 26 

39641 00 

296933 96 

Kr. 2147672 99 

kr. 1999000 00 

46903 50 

— 101768 72 

Kr. 2147672 22
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

t. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1922. 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum ......0... kr. 2802303 75 

2. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur : 

a. Fallið í gjalddaga .............. kr. 24620 07 

b. Ekki fallið í gjalddaga .......... -- 33427 73 

me — 58047 80 

3. Inneign hjá Landsbankanum 20.00.0000... — 189279 06 

Kr. 3049630 61 

Skuldir: 

I. Bankavaxtabrjef í umferð .....00.. kr. 2903900 00 

2, Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefnm : 

a. Fallnir í gjalddaga .............. kr. 4322 25 

bþ. Ekki fallnir í gjalddaga ........ — 65337 75 

ET — 69660 00 

3. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði: 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur, 

sbr. eignalið 2 Ll kr. 58047 80 

bh. Innborgaðar varasjóðstekjur ..... — 18022 81 

mn 76070 61 

Kr. 3049630 61 

Landsbankinn i Revkjav'k, å mai 1923, 

Stjórn Landsbankans. 

L. Kaaber. Magnús Sigurðsson. Georg Ólafsson. 

Rich. Torfason. 

  

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur bank- 

ans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Tr. Þórhallsson. 

1923 

16
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

Landsbankans 31. mars 1923. 

NR Im. Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteienaveðslán ........00.... kr. 437088 00 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån ......... — 2305780 73 

ce. Handveðslán ........0. — 24401 00 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn ábyrgð 

sveita- og bæjarfjelaga ........... —  1165878 70 

e. Reikningslán 0... — 2133810 38 

————— — kr. 6066958 81 

2. Víxlar innlendir og ávísanir ........... 16009518 02 

3. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis .............. 352786 33 

4. Erlend verdbrjef oo eerneve — 589757 00 

>. Bankavaxstabrjef ........0 rvese 1088765 00 

6. KRíkissjóðsskuldabrjef og önnur innlend verðbrjef ...... 1363445 00 

T. Fasteignir 222 ennen eee ener veve 173373 49 

8, Bankahvøginem med håsbinadi ..........sreseree. 193366 53 

9. Útbúið á Ísafiiði lodd … 2047245 49 
10. Útbúið á Akurevri sneen reeee 157029 06 

11. Útbúið á Eskifirði 2222 eee eee reeeeee 3194402 38 

12. Úthúið á Selfossi 2... ssseseeeeesee en eeeeeeereeene 2144974 62 
13. Inneign hjå öðrum bönkum cool... 29015785 39 

14. Ymsir debitorar lll. eeeeeeeeee - 3985 61 

15. Peningar Í sjóði .....0.... — 1175919 51 
eee rener 

Kr. 38063100 17 

Skuldir: 

1. Seðlaskuld bankans við ríkissjóð llll.l0 ereeeee0 kr. 750000 00 

2, Innskotsfje ríkissjóðs 20.00.0200... 900000 00 

3. Krónuseðlar .........0.0000 0. eneee — 3220060 03 

4, Bankaskuldabrjef .......0.0.0... 0 1100000 00 

5. Skuld við ríkissjóð (breska lánið frá 1921) ............ 2309306 00 

6. Innstæðnfje í hlaupareikningi ..........00.00.0. 0. — 4155602 05 
  

Flyt ....kr. 9536908 05
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

4. 

15. 

16. 

17. 

ban 
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Flutt 

Innstædufje i sparisjodvi .....0...0200 0 

Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum „................. 

Inneign veðdeildar .......200020000 00. 

Innheimt fje ekki útborgað .......0000.. 0. 

Akceptkonto .......0000000 0 

Skuld við aðra banka .........0.%%.00 000. 

Ýmsir kreðitorar ........00000 0 

Styrktarsjóður starfsmanna .......0..0 0. 

Varasjóður bankans .......0.000000 00. 

Tekjur, sem ekki eru enn lagðar við varasjóð: 

a. Forvextir af víxlum og ávísunum .. kr.  270249 92 

b. Vextir 2... — 30756 51 

ce. Ymsar tekjur cc... — 26888 25 

d. Tekjur af rekstri fasteigna ....... — 15 00 

Frá þessum samtals kr.  327909 68 

dregst : 

a. Kostnaður við rekstur 

bankans ........... kr. 69673 75 

þh. Kostnaður við rekstur 

fasteigna .......... 2412 67 

- - 72086 40 

Ágóða- og tapskonto 0... 

Landsbanki Íslands. 

Magnús Sigurðsson. Georg Ólafsson. 

Reiknins þennan höfum við endurskoðað oe borið 

kans og ekkert fundið við hann að athuga 

Guðjón Guðlaugsson. Pr. Þórhallsson 

kr. 

Kr. 

saman 

9536908 

15096526 

2472226 

683732 

22214 

15147 

6336458 

53390 

25000 

3360019 

  

38063100 

1923
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

Landsbankans 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ... 

c. Handveðslán 

d. Rekissjóðslán og lán gegn 

sveita og bæjarfjelaga 

e. Reikningslán 

Víxlar innlendir og ávísanir . 

Víxlar og ávísanir til greiðslu 

Erlend verðbrjef ........... verðbrjef 

Bankavaxtabrjef ............ 

Ríkissjóðsskuldabrjef og önnur 

Fasteignir 

Bankabvegingin með húsbúnaði 

Útbúið 

Útbúið á Akureyri 

Úthúið á Eskifirði 
Utbúið á Selfossi 

á Ísafirði 

Inneign hjá öðrum bönkum 

Ymsir debitorar 

Peningar í sjóði 

30. Júní 1923. 

00 

08 

00 

mr
 

OK
 | =
 

=
 

innlend verðbrjef ...... — 

Kr. 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við ríkissjóð 

Innskotsfje ríkissjóðs 

Krónuseðlar 

Bankaskuldabrjef 

Skuld við ríkissjóð (breska 

Innstæðufje í hlaupareikningi 

lánið frá 

A 

1921) 

kr. 

kr. 

6366109 - 

16880722 í 

466156 56 

589757 

1131641 

1357685 

ð 195182 87 

198086 10 

2214579 24 

156059 89 

3624708 98 

29392694 85 

2137056 29 

7560 27 

775189 90 

39033189 

150000 

900000 

322000 

1100009 

298286 

30672 co) 

  

7 
9 

63 

09 

OM 

00 

0 

48 
(4 

} 

8422120 12
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Flutt .... kr. 

7. Innstæðufje Í sparisjóði ........... 

8. Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum .................. — 

9. Inneign veðdeildar ...........0.0 00 — 

10. Innheimt fje, ekki útborgað .......0..0. 0000 — 

11. Akceptkonto .......0.000 00 — 

12. Skuld við aðra banka .....0.0..200 0 —- 

13. Ymsir kreditorar 2... even 

14. Styrktarsjådur starfsmanna ........0... 0. 

15. Varasjóður bankans 222000 eee - 

16. Tekjur, sem ekki eru enn lagðar við varasjóð : 

17. 

a. Forvextir af víslum og ávísunum .. kr. 504913 59 

b. Vextir eeeeeeeee — 237390 99 
c.Ymsar tekjur lo — 54796 72 
d. Tekjur af rekstri fasteigna ........ - 8690 00 

Frá þessum samtals kr. 805791 30 

dregst : 

a. Kostnaður við rekst- 

ur bankans ........ kr. 161776 06 

bh. Kostnaður við rekst- 

ur fasteigna ....... — 11021 31 

€. Vextir ............ — 307015 17 

mm 479812 54 

A góða- og tapskonto — 

Landsbanki Íslands. 

Magnús Sigurdsson. Georg Olafsson. 

1923 

8422120 12 78 

15211430 47 

2917968 7 

667930 99 

14125 75 

2457 90 

8259206 00 

30272 11 

18426 1: 

3360019 53 0 

", 39033189 63 

Reikning þennan höfum við endurskoðað oe borið saman við bækur 

bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Tr. Þórhallsson,
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

Landsbankans 30. september 1923. 

Skuldabrjef fyrir lánum: 
Ta Á 1 

  

a. Fasteignaveðslán .............. ka 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån .......... 

c. Handvedslån ......0.. 

d. R kissjådslån og lån gegn ábyrgð 

svelta og bæjarfjelaga ............ 

e, Reikningslån 0 

— —— - ki 

Víxlar innlendir og ávísanir 

  Víxlar og áv 

Erlend 

sanir til greiðslu erlendis 

    

Ríkissjóðsskuldabrjef og önnur imnlend verðbrjef 

Fasteignir 20... eee 

Bankabvggingin með húsbúnaði 

Útbúið á Ísafirði 

Útbúið á Akureyri 
Útbúið á Eskifirði 
Útbúið á Selfossi 

Inneign hjá öðrum bönkum 

  

Ymsir debitorar FAR 9172 64 

Peningar Í sjóði .........0 venerne — 526541 13 

Kr. 39514962 95 

Skuldir: 

  

bankans við ríkissjóð kr. 7500090 09 

Innskotsfje riki 

<rdnusedlar 

  

Bankaskuldabrjef .......0..0. 1000000 00 

Skuld við ríkissjóð (breska lánið frá 1921) ............ 29892867 48 

Innstædufje 1 hlaupareikningi 3935469 80 

kr. 8510337 28 

 



  

195 

Flutt 

t. Innstæðufje í sparisjóði .......000.000 

S. Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum ................. 

9. Inneign veðdeildar 22.00.0200 

10. Innheimt tje ekki útborgað seen enenenreee 

ll. Akceptkonto .......0..00 000. 

12. Skuld við aðra banka .........0.0.0%00 0000 

13. Ýmsir kreðitorar ......0.0.. 

14. Styrktarsjóður starfsmanna .........00... 0 

15. Varasjóður bankans ..........0.00 00. 

16. Tekjur, sem ekki eru enn lagðar við varasjóð: 

a. Forvextir af víxlum og ávísunum .. kr. 

bb. Vextir ssssssseeeeeeeeeeeeeveees - 

c. Tekjur af rek fa utejon: Cc, Lekjur at rekstri tasteigna ...... 

d. Ymsar tekjur cc. - 

dregst: 

a. Kostnaður við 

ur bankans ....... kr. 217886 16 

b. Kostnaður við rekst- 

ur fasteigna ...... — 

ce. Vextir 2... — 

  

17. Agóða- og tapskonto 

Landsbanki Íslands 

Magnús Sigurðsson. Georg Ólafsson. 

  

kr. 8510337 

14821586 

2589313 

596126 

17749 

— 1953 

—… 8854777 

— 28867 

6426 

3360019 

— 526152 

— 201653 

Kr. 39514962 

1923 

79 

17 
if 

25 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 

bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Tr. Þórhallsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Prestekknasjóðsins árið 1922. 

Tekjur: 

1. Eign í árslok 1921 (sbr. Stytíð. B. bls. 103) .............. kr. 39364 51 

2. Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum ................. kr. 654 75 

b. Af veðskuldabrjefum ................ — 120 00 

c. Af innstæðu í Söfnunarsjóði ............ — 962 90 

d. Af innstædu i sparisjodvl ...............… — 104 56 

— 1842 21 

3. Sálmabókargjald (af 19. Útg.) .....0.2000 000. — 1075 00 

4. Gjafir og tilldg ........ II — 581 46 

Samtals Kr. 42863 18 

Gjöld: 

1. Úthlutað á svnodus 1922 „lol kr. 1300 00 

2. Eign í árslok: 

a. Bankavaxtabrjel . … 200022... kr, 14400 00 

b. Vedskuldabrjef 0... 2... —— 2875 00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .............. — 20073 85 

d. Innstæða í sparisjóði ......00.000.0... — —- 3650 10 

e. Hjá reikningshaldara .................. — 564 25 

——... kr, 41563 18 

Samtals Kr 

Biskupinn yfir Íslandi, 

Reykjavík, 15. febr. 1928. 

Jón Helgason. 

. 42863 18
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REIKNINGUR 81 
yfir tekur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 1922. 

Tekjur: 

1. Eign í ársbyrjun 1922 (Stjtíð. 1922 B. bls. 104) 0000... kr. 17888 31 
2. Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum .......0 kr. 757 50 

b. Af innstæðu í sparisjóði (Landsbankans) — 8 84 

c. Af innstædu í sparisjóði (Íslandsbanka) .. — 9 93 

mmm 806 27 

Samtals kr. 18694 58 

Gjöld: 
1. Auglýsing í Lögbirtingablaði ......0.0...0 0 kr. 9 00 

2. Styrkur Veittir „0... ree - 400 00 
5. Greitt Hvanneytarpresti „......... ereeervee - = 140 00 
4. Borgun fyrir sparisjóðsbók .......000.00 SR - 0 25 
5. Eign í árslok 1928 

a. Bankavaxtabrjef Gl... kr. 17500 00 
b. Í Sparisjóði 20... FR — 274 08 
c. Hjå reikningshaldara .................. — 371 25 

mm 18145 33 

Samtals kr, 18694 58 

Biskupinn yfir Islandi, 

Reykjavik, 15. febr. 1923. 

Jón Helgason.
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82 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1922. 

Tekjur: 

1. Eign í árslok 1921: 

a. Jörðin Ytra-Vallholt metin ............ kr. 

b. Bankavaxtabrjef .......000000 0... — 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .............. — 

d. Innstæða í sparisjóði c.....0.0 — 

— kr 
. Hækkun á mati Ytra-Vallholts frá '/, 1922 ....... 

. Eftirgjald jarðeignarinnar ........0.0. 00... 

. Vextir á árinu: á
 0
 
I
 

a. Af bankavaxtabrjefi .......0....00.. kr. 

b. Af innstæðu í Söfnunarsjóði ............ 

ce. Af innstæðu i sparisjóði .........0.00... 

Gjöld: 

1. Úthlutað ekkjum í Hegranesþingi eftirgjaldinu öllu . 

2. Eign í árlok: 

a. Jörðin Ytra-Vallholt metin ............. kr. 

b. Bankavaxtabrjef ........0000 00. — 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .............. — 

d. Innstæða í sparisjóði ss... — 

Biskupinn yfir Íslandi, 

Reykjavík, 15. febr. 1923. 

Jón Helgason. 

4000 00 

1000 00 

2117 96 

256 07 

45 00 

103 99 

15 68 

  

Samtals kr. 

6100 00 

1000 00 

2143 96 

394 74 

Samtals kr. 

kr. 

1374 03 

2100 00 

300 00 

164 67 

9988 70 

350 00 

9638 70 

9988 70
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Guttorms próf. Þorsteinssonar árið 1922. 

a. Af bankavaxtabrjefum 

b. Af veðskuldabrjefi 

Tekjur: 

Eign í ársbyrjun 1922 (sbr. Stjtíð. 1922 bls. 105) 

2. Vextir á árinu: 

c. Af innstæðu í Söfnunarsjóði ............ 

d. Af innstæðu í sparisjóði 

. Auglýsing í Lögbirtingablaði 

. Oftalið í sparisjóðsinnstæðu á Í. á. reikningi 

. Eign í árslok: 

a. Bankavaxtabrjef 

b. Veðskuldarbrjef 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði 

d. Innstæða í sparisjóði 

e. Hjá reikningshaldara 

Biskupinn yfir Íslandi, 

Reykjavík, 15. febr. 1923. 

Jón Helgason. 

Samtals kr. 8234 

NR kr 14. 

42 

1900 00 

1000 00 

4784 392 

394 40 

99 30 

—— — SS 

80 

00 

(| 

1923 
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84 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1922. 

1. Eign í ársbyrjun 1922: 

a. Bankavaxtabrjef 

b. Innstæða í sparisjóði ... 

2. Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum ... 

b. Af innstæðu í sparisjóði 

1. Úthlutað á synódus ........ 

2. Eign í árslok: 

a. Bankavaxtabrjef 

b. Innstæða í sparisjóði ... 

Tekjur: 

2000 00 
— 7491 

————————— kr. 2074 91 

kr. 90 00 
— 4 48 

94 48 

Samtals kr. 2169 39 

Gjöld: 
RNA ki 90 00 

ARA kr. 2000 00 

NR — 79 39 

— — 2079 39 

Samtals kr. 2169 39 

Biskupinn yfir Lslandi, 

Reykjavík, 15. febr. 1923. 

Jón Helgason.



1. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs frú Thoru Melsted árið 1922. 

Eign í árslok 1921: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði 

b. Vextir á árinu 

Eign í árslok 1922: 

Innstæða í Söfnunarsjóði 

Reykjavík, 15. 

Biskupinn yfir Íslandi, 

febr. 

Jón Helgason. 

1923. 

461 01 

22 63 

  

kr. 483 64 

Samtals kr. 483 64 

1923 
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86 REIKNINGUR 

Framfarasjóðs Stykkishólms árið 1922. 

Tekjur: 

1. Eftirstöðvar frá 1991: 

a. Í bankavaxtabrjefum veðd. Landsbankans kr. 10600 00 

2. Í sparisjóði Stykkishólms .............. — 1931 00 

— kt 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum ................. kr. 477 00 

2. Af sparisjóðsinnstæðu ............222.… — 79 89 

1. Úthlutað á árinu 2222 seeren kr. 
2. Eftirstöðvar til 1923. 

a. 1 bankavaxtabrjefum veðdeildar Lands- 

bankans „......00.0.00 0. „2. kr. 10600 00 

b. I sparisjodi Stykkishålms .............. — 2267 59 

Stjorn ,,Framfarasjåds Stykkishålms'", 

Stykkishólmi, 31. desember 1922. 

P. V. Bjarnason. Sæm. Halldórsson. Ágúst Þórarinsson. 

Kr. 

596 89 

13087 89 

220 30
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1922. 

Tekjur: 

Sjóðtir frå fyrra ári sees eeeeeeeerreen kr 1144011 77 

Bætt við innstæðu vaxtaeigenda : 

a. Innlög á árinu .................. kr. 71975 49 

bh. Vextir lagðir við höfuðstól ........ — 57128 36 

mn 129103 85 
Vextir af útlánum 1922 .......0ss esserne — 72665 08 
Borgun fyrir viðskiftabækur. dráttarvexti 0. fl. ......…. 802 97 
Vextir fyrir 1922 geymdir til útborgunar „........... — 8628 38 
Höfuðstóll sevmdur til útborgunar ERNI — 150 25 

Vextir vaxtaeigenda fyrir 1922: 

A. Ársvextir 2... sr kr. 64042 48 

b. Dagvextir ll — 1714 26 

men ———- kr. 65756 74 

Kostnadur 00... eee — 1620 52 
Vextir er biðu útborgunar 

Höfuðstóll: 

  

   

a. Er beið útborgunar frá fvira ári .. kr. 391 17 
b. En inu — 1446 12 

HU 1837 29 
Sjóður við árslok 192 

a. Veðskuldabrjef 20... NI kr. 1268655 50 
h. Skuldabrjef sveitafjelaga ........ 3200 00 
c. Vextir útistandandi fyrir 1992 |... = 3318 90 
d. Innstæða í sparisjóði í Tandsbank- 

ÁNUM 2133 029 
e. Í sjóði hjå fjehirsi — 1456 93 

ENE — 1278764 35 

Kr. 1355362 30 

Söfnunarsjóður Íslands. 

Reykjavík, 28. febrúar 1928. 

Vilhj. Briem. Guðjón Guðlaugsson. Olafur Briem. 

1923 
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88 

I. Veðskuldabrjef ..........20. kr. 

9. Skuldabrjef sveitafjelaga .......00 0 

3. Ógreiddir vextir fyrir 1929 lll... - 

1. Innstæða í sparisjóði í Landsbankanum .............. 

5. Í sjóði hjá fjólirði .......0..2.00 — 

Co
 

po
 

204 

YFIRLIT 

yfir efnahag Söfnunarsjóðs Íslands i årslok 1922. 

Eignir: 

Kr. 

æ Skuldir: 

. Innstæða vaxtaeigenda : 

a. Í aðaldeild .........0.. kr. 1137573 39 
Þar af í erfingjarentudeild kr. 

8324 24. 

h. Í útborgunardeild .............. —- 66208 77 

ce. TF båstofnsdeild ................. — 6525 49 

d. Ellistyrksdeilld .................. — 581 39 

Vextir fyrir 1922 øeymdir til útborgunar ............ — 

Höfuðstóll geymdur til útborgunar .................. 

. Varasjóður í árslok 1922 „00.00.0000. — 

Kr. 

Söfnunarsjóður Islands. 

Reykjavik, 28. febrúar 1923. 

Víilhi. Briem, Guðjón Guðiaugsson. Ólafur Briem 

1268655 50 

3200 00 

3318 90 

2133 02 

1456 93 

1210889 04 

8628 38 

150 25 

59096 68 

1278764 35



yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis 1922. 

205 

REIKNINGUR 

1. Hörglandshreppsdeild : 

Í sjóði 31. des. 1921 .....000. rerererer kr. 577 95 
Tillög 1982 0 — 10 00 

Vextir 1922 00. nnsenes — 34 21 

2, Kirkjubæjarhreppsdeild : ? 

Í sjóði 31. des. 1921 lll. kr. 434 32 
Vextir 1922 ......0.. 25 71 

3. Leidvallahreppsdeild : 

É sjødi 31. des. 1921 .........ssseeeer00 kr. 204 71 
Gjafir 1929 Loon — 22 00 

Vextir 1922 0... — 12 36 

4. Skaftårtunguhreppsdeild : 

I sjóði 31. des. 1921 ....0..0. kr 106 05 

Vextir 1922 000... —- 3 61 

5. Hvammshreppsdeild : 

Í sjóði 31. des. 1921 .0.0..0. kr. 168 85 

Vextir 1922 20... — 9 99 

6. Dryhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1921 oo kr. 61 62 

Vextir 1922 0... — 3 65 

1. Höreslandshreppsdeild : 

Styrkur veittur Helenu Eiríksdóttur ekkju á 

Keldunúpi .......0.00%0 0. kr. 35 65 

Í sjóði 31. des. 1992 L.0..00. — 586 51 

. Kirkjubæjarhreppsdeild : 

Í sjóði 31. des. 1922 .......0..000 0 rer en ere 

kr. 622 16 

Lu
 

Go
 

(<
= 

—I
 

— 109 66 

— 178 84 

— 65 27 

kr. 622 16 

— 460 03 

1923 

89
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39 3. Leiðvallahreppsdeild: 

Í sjóði 81. des. 1992 .......0.0 kr. 239 07 

4, Skaftártunguhreppsdeild : 

Í sjóði 31. des. 1922 Llllllll en vene 109 66 

5. Hvammshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1922 ........... 00 — 178 84 
;. Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1922 

Prestsbakka og Vík, 10. sept. 1925. 

Magnús Bjarnason. Gísli Sveinsson. 

Reikningurinn rjettur. 

Snorri Halldórsson. Bjarni Bjarnason. 

90 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknis árið 1922. 

Tekjur: 

Eftirstöðvar frá fyrra ári: 

Hlutabrjef í Íslandsbanka. nafnverð ...... kr. 10000 0( 

Peningar í innlánsbók í Íslandsbanka .... 2404 8: 

2. Vextir: 

Af innlögum í Íslandsbanka ..........0.000 000... — 109 41 

Kr. 12514 24 

Gjöld: 

Eftirstöðvar til næsta árs: 

Tlutabrjef í Íslandsbanka, nafnverð ...... kr. 10000 00 

Peningar í innlánsbók í Íslandsbanka ...... — 2514 2 

— — 12514 24 

Kr. 12514 24 

Reykjavik, 1. mars 1923. 

Jón Helgason. Sigurjón Jónsson. Sig. Magnusson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs frú Önnu Claessen árið 1922. 

  

Tekjur 

I. Eignir frá fyrra ári: 

a. 5 bankavaxtabrjef á 500 kr. ............ kr. 2500 00 

b. Innstæða í sparisjóði Sauðárkróks ...... — 93 70 

e. Óinnleystir arðmiðar lllllll — 56 25 

——————- ke. 2649 95 

2. Gjafir: 

a. Frá kvenfjelaginn á Sauðárkrók ...... kr. 125 00 

b. Frá öðrum .........0.. 0 — 15 00 

—————2. —- 140 00 

3. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum ................. kr. 112 50 

b. Af innstæðu í sparisjóði Sauðárkróks .. — 13 83 

em 2 126 33 

Kr. 2916 28 

1jöld: 

1. Eignir í árslok: 

a. 5 bankavaxtabrjef á 500 kr. c..00.000 kr. 2500 00 

b. Innstæða í sparisjóði Sauðárkróks .,....... AI — 416 28 

Kr. 2916 28 

Sauðárkróki, 15. janúar 1922. 

Álfheiður Blöndal, Herdís Pjetursdóttir. Helga Guðjónsdóttir. 

1923 
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92 ÁRSREIKNINGUR 

stvrktarsjóðs verkamanna og sjómannafjelaganna í Reykjavík 1922. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári (höfuðstóll) . seere kr. 106793 87 

2, Styrkur frå fjelbgum .......000000 000 — 1243 00 

3. Vextir ...........00 rðr — 5428 46 

4. Ýmsar tekjur 20... —- 50 00 

Kr. 113515 33 

I. Veittur styrkur á árinn ......0..0 0 kr. 5400 09 

2. Til jafnaðar. Sjóður 31. des. (höfuðstóll) : 

a. Viðtökuskírteimi í Landsb. nr. 1260 kr. 100000 00 

b. Viðtökuskírtein1 í Landsb. nr. 1291 — 4422 992 

c. Viðtökuskórtein1 í Landsb. nr. 1553 - 2430 27 

d. Viðtökuskírteini í Landsb. nr. 1687 1262 00 

e, Í sparisjóðsbók nr. 790 

a — 108115 33 

Kr. 113515 33 

Reykjavik, 2. janúar 1923. 

Sigurjón Á. Ólafsson. Pjetur G. Guðmundsson. Caroline E. R. Siemsen. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað, borið saman við bækur, viðtöku- 

skírteini og fylgiskjöl, og höfum ekkert við hann að athuga. 

Reykjavík. 4. september 1923. 

Hjeðinn Valdemarsson. Pjetur Halldórsson,
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REIKNINGUR 93 

styrktarsjóðs Hjálmars kaupm. Jónssonar fyrir reikningsárið 

ðl. ágúst 1922 til 31. ágúst 1923. 

Tekjur: 

I. Eign í lok reikningsárs 31. ásúst f. á.: 

a. Bankavaxtabrjéf (00... kr. 17000 00 

h. Inneign í sparisjóði 02.00.0000... - 1106 64 

c. Inneign í hlaupareikningi .............. — 26 66 

— — kr. 18133 30 

2. Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum .......0... kr. 783 00 

b. Af imneign í sparisjóði ...............… 55 43 

ec. Af inneign í hlaupareikningi ............ - I. 90 

eee me mm mm — 9483 33 

3. Ardur af brjefaskiftum og kaupum .......0. — 500 00 

Kr. 19476 63 

Gjöld: 

. Styrkur veittur á árinu .........0.0.0 00 kr. 610 00 

2. Prentunarkostnaður (eyðublöð) .......00.0.. 0 — 85 60 

3. Auglýsing í Lögbirtingablaðinu .......0.0.0000 000. — 8 00 

4. Eign í lok reikningsárs 31. ásúst þ. á: 

a. Bankavaxtabrjef ........0.000. kr. 17800 00 

hb. Imneign í sparisjóði .........0.0....0.. — 941 47 

c. Inneign í hlaupareikningi .............. — 31 56 

—.—..... kr. 18773 038 

Kr. 19476 63 

Reykjavik, 3. nóv. 1923. 

Jón Helgason. Eiríkur Briem. Kristján Jónsson.
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REIKNINGUR 

Minningarsjóðs frú Ragnheiðar Thorarensen á Móeiðarhvoli 1922. 

Tekjnr: 

Í aðaldeild Söfnunarsjóðs, bók 367 : 

  a. Innstæða við ársbyrjun 1928 0000. kr. 652 91 

b. Vextir 1921 vidlagdir Ll... 10 69 

mmm kr. 663 60 

Bankavaxtabrjef geymd í Íslandsbanka að nafnverði 2... 100 00 

I Landsbankanum, båk nr, 18303: 

å. Innstæda vid årsbyrjun ................ kr. 298 31 

b. Vextir 1921 viðlagðir ,................ 12 58 

c. Viðlagðir % vaxta 1921 fallnir til úthorg- 

unar í aðaldeild Söfnunarsjóðs .......... — 21 38 

d. Innborgadir vextir af bankavaxtabrjefum i 

fslandsbanka 2... eeeeee — 18 00 

een 350 27 

Kr. 1413 87 
Gjöld: 

Í aðaldeild Söfnunarsjóðs eign við ársl. til jafnaðar tekjul.1. kr. 663 60 
Í bankavaxtabrjefum eign tiln. á. til jafnaðar tekjulið 2 .. - 400 00 

  

Til jafnaðar tekjulið 3, í sparisjóði Landsbankans. eion við 

árslok ,....,.. - 350 27 

Skrifstofa Rangárvallasýslu, 31. mars 1993, 

Björgvin Vigfússon, 

Framanskrifaðan reikning hefi 

  

endurskoðað og ekki fundið neiti 

athugavert. 

Í sýslunefnd Rangárvallasýslu 5. apríl 1923. 

Einar Jónsson. 

Þannig samþyktur af sýslunefnd Rangárvallasýslu á aðalfundi henn- 
ar 1923. 

Björgvin Vigfússon.
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REIKNINGUR 95 

Minningarsjóðs alþm. Sighvats Árnasonar 192 
J 

Eign í aðaldeild Söfnunarsjóðsins við ársbyrjun ............ kr. 108 62 

Vextir 1921 lagðir við höfuðstól l........ — 5 383 

A vöxtum í Söfnunarsjóði við árslok kr. 118 95 

Skrifstofa Rangárvallasýstu, 81. mars 1998. 

Björgvin Vagfússon. 

4 Reikning þenna hefi jeg endurskoðað, og ekki fundið neitt athugavert. 

Í sýslunefnd Rangárvallasýslu 5. apríl 1923. 

Einar Jónsson. 

Þannig samþyktur af sýslunefnd Rangárvallasýslu á aðalfundi henn 
ar 1923. 

Björgvin Vigfússon.
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REIKNINGUR 

Slysatryggingar sjómanna 1922. 

Tekjur: 

. Sjóður 1. janúar 1922: 

  

Gjöld: 

. Greiddar skaðabætur : 

a. Bankavaxtabrjef ................ kr. 28700 

b. Innstæða í banka .........0...%... — 242398 

„ lðgjöld: 

a. Iögjöld fyrir 1922 .............. kr 146127 

b. lögjaldatillag ríkissjóðs .......... — 8297 

c. Iðgjöld fyrir 1920 (skv. reikn.úrsk.) — 4ð 

d. Iðgjöld fyrir 1921 (skv. reikn.úrsk) — 33 

. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum ........... kr 1179 

b. Af bankainnstædu 22200000 — 1546 

a. Skaðabætur 1. nr. 53, 30. júlí 1909 kr 200 

b. Dánarbætur 1. nr. 84, 14. nóv. 1917 - 6500 

Örorkubætur 1. nr. 84, 14. nóv. 1917 2400 

c. Dánarbætur 1. nr. 32, 27. júní 1921 186600 

Örorkubætur 1. nr. 32. 27. júní 1921 — 1000 

. Greitt fyrir læknisskoðun og vottorð 

. Eindurgreidd iðgjöld fyrir 1920 (samkv. reikn.úrsk. ) 

Skrifstofugögn ...........0...2 0000 

- Starfrækslukostnaður ..........0..0.0.0 00... 

„ Sjóður 31. desember 1922: 

a. Bankavaxtabrjef ................ kr. 26200 

b. Bankainnstæða .................. — 208005 

Reykjavík, 31. október 1923. 

Oddur Hermannsson. Georg Ólafsson.  Porst. 

00 

18 

kr. 271098 18 

00 

70 

03 

64 

— 154503 37 

00 

24 

— 8725 24 

Kr. 434326 79 

00 

00 

00 

00 

00 

kr. 196700 00 

Er 10 00 

85 67 

0 1077 97 

… 2247 94 

00 

21 

- 234205 21 

Kr. 434326 79 

Þorsteinsson.
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. Styrkur veittur 1921 

NØ
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REIKNINGUR 

æfinlegrar erfingjarentu Sigridar Melsted, årin 1921 og 

. Innstæda í Söfnunarsjóði .......220eeeeenn even ervvekgee 

. Afgjald af Hlid i Grafningi 1921 .........0.00.0.. 0 

Afgjald af Hlíð í Grafningi 1922 

„ Vextir 1981 ..........2 never eveve 

Vextir 1922 

Styrkur veittur 1922 

Innstæða í Söfnunarsjóði 

Reykjavík, 6. janúar 1928, 

Oddur Hermannsson. 

1922. 

— 116 00 

— 116 00 

— 3 99 

— 5 38 

  

kr. 108 00 

— 110 00 

— 100 46 

Kr. 318 46 
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98 REIKNINGUR 

sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða Íslands 1922. 

Tekjur 

1. Í sjóði l. jam. 1922 .......00000. 00 kr. 755 31 

2. Gestafje og gjafir ........00..0 000... kr. 359 00 

Tillög vitavarða .........0...0 000... — 485 55 

Tillag úr ríkissjóði .......000.0000 0... — 485 55 

Vextir ......0.0 200 — 197 78 

— — 1527 88 

Samtals kr. 2283 19 

Gjöld 

1. Greiðdur styrkur .........0...00. 000 kr. 700 00 

2. Í sjóði 31. desember 1922 ........0000. 00 — 1583 19 

Samtals kr. 2283 19 

Eignir 1. jan. 1993: 

Hlutabrjef í B. FP. Í, 00... kr. 25 00 

Skuldabrjef ríkissjóðs .......0000000 0 — 800 00 

Skuldabrjef hafnarsjóðs .......0.000.0. 00... — 1000 00 

Skuldabrjef bæjarsjóðs Reykjavíkur „........... — 1000 00 

—-——-——— kr. 2825 00 

Í sparisjóði (Íslandsbanka) ........0%%.00 0000 nn — 1583 19 

Samtals kr. 4408 19 

Reykjavík, 19. mars 1928. 

Vitamálastjórinn. 

Th. Krabbe
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1923. 

Auglýsing um staðfesting á breytingum á reglugjörð fyrir Íslandsbanka 

í 25. nóv. 1903, undirskrifuð af fjármálaráðherra 6. júní 1923. 

  

Reglugjörð fyrir Íslandsbanka 25. nóv. 1903, með áorðnum breytingum 

5. júlí 1 

ráðherra s. d. 

Opið db 

  

        
2. okt. 1914 og 6. júná rifuð af fjármála-    00, 00. 

  

reglulegar kjördæmakosningar til Alþingis, 

  

1993,     
  ning um áskrift á blöðum og tímaritum milli Íslands 

4. okt. 1923. 

og timaritum milli 

  

Á ug 

   og Noregs, undir 

      

     , 

fyr isstjørnina a0 velta undanþágu frå 

15 brey lögum um åtflutningsgjald 

  

1 undirskiifuð 21. nóv. 1923. 

  

    Opið bric fe vr stefnir Saman Ve gule gs fundar 15. febrúar 1924, 

undirskrifað af konungi 3. desember 1928. 
  

) af konungi sama dag. 

  

Konungsbrjef um setning 

REGLUR 99 
30, april 

=
 3 

UT, s 

I. flokkur. ON hvít voru 

4 þvegin. Ull með gulleitu 1 

hæf er til útflntninos. 

  

vel      

      

      

er vel hvítt og hún að 

öðru leyti fullnægir ofansös 

Öll ör 

  

ið öðrn leyti mislit voru    
flokk s vor 

  

kap. OH vel hveoin ull sem 

  

í 

yrðum Í. til Hí, flokks. 

  

31. dag desembermánaðar 1923, Ísafoldarprontsmiðja hf.
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99 V. flokkur. Öll hvít haustuf óbvegin, en laus við skarnklepra, blóð- 

80. april skorpur og skinnsnepla. 

VI. flokkur. Öll mislit haustull, sem að öðru en lit fullnægir sömu skil- 

yrðum og V. flokkur. 

2. gr. 

Sú ull, sem eigi er vel þur, er ekki hæf til útflutnings; ekki heldur ull, 

sem eigi fullnægir skilyrðum neins af framangreindum flokkum, eða ull sem 

talin verður svikin verslunarvara. Er það á ábyrgð lögskipaðra ullarmats- 
      

manna, að þeir merki enga slíka ull til útflutnings. 

3. gr. 

Merkja skal hvern ullarsekk þannig: — Efst á hliðinni sje stimplað 

orðið TOELAND. Í línu neðar sje róinversk tala, er sýni hverjum flokki ullin 
£ 

tilheyrir. Í línu þar fyrir neðan sje skammstafað, þó ekki með færri en tveim 

  

bókstöfum, nafn ularseljanda. Í neðstu línu skal vera áframhaldandi töluröð, 

svo að sjáist sekkjatala sú, sem hver einstök verslun eða kaupfjelag sendir eða 

selur til útflutnings. 

26. maí 1920. Reglur þessar koma í staðinn fyrir reglur Ð . 

Atvinnu- og semgöngumálaráðuneytið, 30. apríl 1923. 

Kl. Jónsson. 

Vigfús Einarsson. 

100 REGLUGJÖRÐ. 
22. nóv. 

um 

notkun og meðferð rafmagns í Keflavík. 

1. gr. 

Rafveitan í Keflavík selur öllum rafmagn innan þess svæðis, sem taug- 

ar rafveitunnar ná yfir, að svo miklu leyti sem afl stöðvarinnar nægir, samkv. 

reglugjörð þessari. 

2. gr. 

Rafmagnið er eingöngu ætlað til lýsingar. þó má rafveitustjórnin selja 

til annara afnota afl það. sem stöðin getur framleitt umfram það, sem til lhésa 

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



Reksturstími stöðvarinnar til ljósa 

frá þeim tíma dags, sem ljósa er þörf, og þar til á morgnana að vinnubjart 

er orðið. 

4. gr. 

Þann tíma, sem ljósa er þörf, má ekki taka strauminn af nema nauðsyn 

beri til og svo stuttan tíma sem unt er. 

5. gr. 

Aðalálmur og húsaálmur, ásamt örygsjum, leggur rafveitan å sinn 

kostnað, þó ekki húsálmur lengri en 40 metra. en það sem umfram er, kostar 

húseigandi. 

Aðalkerfi rafveitunnar má ekki stækka, nema með leyfi rafveitunefndar. 

Hver, sem óskar að fá hús sitt raflaet, eða breytt eldri raflagningu. skal 

  

senda rafveitustjórninni skriflega um það, með upplýsinenum um, hve 
mikið rafmagn hann óskar að fá, ásamt öðrum upplýsingum nauðsynlegum 
fyrir raflagninguna. Rafveitustjórnin ákveður því næst, hvort raflagningin 
eða breytingin skuli leyfð og skal hún hafa tekið ákvörðun um það og tilkynt 
umsækjanda innan þriggja vikna frá því hún fjekk umsóknina. 

7. gr. 

Húsveitur skal gjöra af löggiltum rafvirkja á kostnað h áseiganda. Eng- 
inn nema sá eða þeir, sem hreppsnefnd, eftir tillöoum rafveitustjórnar, hefir 

“1 
löggilt til þess. má framkvæma sl 

  

verk eða breyta neinn, er rafveitunni til- 

heyrir innan húss eða ntan. 

8. gr. 

Nú hefir hús verið raflagt, áhöld sett í hús eða breytt eldri raflagningn. 

  

og má þá ekki taka húsveituna til a fyrr en sá, er gætir stöðvarinnar, 
hefir skoðað og reynt hana og vottað. að hún sje fullnægjandi. Álítist raflaon- 
ingin ófullnægjandi, skal hlutaðei 

  

andi rafvirki laga hana þannig, að hún sje   

fullnægjandi. 

9. gr. 
Allir rafmagnsnotendur skuln hafa straummæla, er þeir sjálfir leggja 

til, þó getur rafveitustjórn selt ljós án straummæla og greiðist gjald fyrir það 
eftir styrkleika ljósa. 

10. gr. 

Enginn má án lexfis rafveitustjórnar taka rafmagn úr taugakerfi raf- 
veitunnar nje aðhafast neitt það, er valdið geti skemdum á raftausum eða 
öðrum raftækjum, sem notuð ern í sambandi við taugarnar, hvort heldur er í 
húsi hans eða utan þess. Brjóti nokkur geen ákvæði þessn, skal hann ereiða 

    fullar skaðabætur og sæta sektum, sje verkið ekki þannig vaxið. að þvneri 

refsing legi við samkv. hegningarlösunum. 

1923 

100 
. #2 38 2. 4" L oc 

ramleiðslu er frá 15. ágúst til 1. maí, 22. nóv.
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11. gr. 

Hver rafmagnsnotandi er skyldur til að sjá um, svo sem honum er unt, 

að innleiðsla hans sje jafnan í góðu lagi. Komi ólag á raftaugar eða tæki í húsi, 

þannig, að skemdum geti valdið á taugum eða áhöldum rafveitunnar, t. d. 

  

- á einangrum á leiðslum, þá skal hús- öryggi hrökkvi í sundur, eða Þi 

  

ráðandi tafarlaust tjá það raf ustjórn. Varast skal að taka sundur ljós 

tækin, straumsnerlana, tengihylkin o. s. frv. 

  

í sambandi við rafveituna 

   eða til tálm- 

  

ern åtryg 

  

gamla lamna og önnur 

unar góðum rekstri. 

  

Rafveitus 

aðsang þar sem eru taugar eða áhöld, sem 

zulu ætid hafa frjálsan 

  

iða í sambandi við aðaltangar 

  

   stöðvarinnar, til þes sje Í góðu lagi 

t em á honum h 

  

"tafveitustjórnar, er stöðv- 

„og að fullu með     
að stafa 

      

Þegar sjerstaklega stendur á, getur rafveitunefnd, eftir tillögum raf 

veitustjórnar, v undanþágu frá ál Rísi ágrein-     

tjórnar og not en úrskurði 33439 
Lust       ingur mill 

hennar má áfrýja til stjórnarráðsins. 

16. gr. 

     Stjórn rafveitunnar hafa á hendi menn, kosnir til eins árs í senn, 

af eigendum rafstöðvarinnar. Stj með sjer verkum. oe ræður mann 

    

rafveit- 

  

      

  

til að n li 

una og kann ad v un. Hú | sjá um. 

að nóg efni sje fyrir hendi til starfræksin stöðvarinnar. og á hendi 

allar fjárreiður hennar. 

  

Rafveitunefnd skipa Þrír einn vera kosinn af rafveitu- 

s og sje hrepp stjórn. annar af hreppsnefnd Keflavíkurhrepp 

  

jórinn 

     oddamaðnr. ími rafveitunefndar er 

  

víkurhreppi sj 

Rafveitunefnd sker úr. ef ágreiningur verður milli notenda rafmagnsins og 

  

rafveitustjórnar. Hún endurskoðar eo} J 
Askrá fyrir notkun rafmagnsins árlega 

  

og leggur fyrir hreppsnefnd og stjórn 5 til samþvktar. Hún hefir aðsang 

að öllum reikningum rafveitunnar og ber að gæta þess, að fylgt sje ákvæðum
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reglugjörðar þessarar. Nú reynist rekstur stöðvarinnar óviðunandi, og getur 
    

hreppsnefnd þá, að fengnum tillögu afveitunefndar, tekið rekstur stöðvar- 

  

innar í sínar hendur, á kostnað ( 

Reglugjörð þe 

arráðsins. 

  

   Brot gegn reglugjörð þess alt að kr. 200,00 — tvö 

hundruð krónum — nema þyngri hegning liggi við, og skal fara með mál ú 

af þessu sem almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum nr. 51, 3. nóveiuber 

  

1915 um rafmagnsveitur og b til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. nóv. 1928. 

Kl. Jónsson. 

Vigfús Einarsson. 
  

UGJÖRÐ 
um 

  

breyting á reglugjörð 31. júlí 1906 fyrir Fiskiveiðasjóð Íslands. 

Fyrsti málsliður 2 

Vextir af lánum þes: 

  

2. gr. 

  

3. gr. reglugjörðarinnar breytist þannio: 

  

Í stað upphæðanna 15000, 

20000, 10000 og 5000. 

Í stað 2000 í staflið b. komi: 5000. 

Í stað 5000 í staflið c. komi: 10000. 

3. gr. 

Í stað 100 og 600 í 6. gr. reglugjörðarinnar komi: 200 og 1200. 2 

Þetta birtist hjer með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 24. nóvember 1923. 

Kl. Jónsson. 

Vigfús Einarsson. 

3000 og 2000 í staflið a. komi: 30000, 

1923 

100 
22. nóv. 

101 

24, nóv,
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1102 AUGLYSING 
. des. um 

á Á breytingu á gjaldskrá fyrir rafveitu Ákureyrar frá á. janúar 1923. 

Í stað „45 aura““ í 1. gr. staflið a. komi „50 aura“. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem bæjarstjórn Akureyrar hefir samþykt sam- 

staðfestist hjer með til að öðlast gildi 

1. janúar 1924, og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

kvæmt lögum nr. 51, 3. nóvember 1915   

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 13. des. 1923. 

Kl. Jónsson. 

Vigfús Einarsson. 

103 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Sjúkraskýlissjóð Akur- 

29. des. nesinga, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráð- 

herra 29. desember 1923. Skipulaesskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Sjúkraskýlissjóð Akurnesinga. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sjúkraskýlissjóður Akurnesinga. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af stúkunni „Akurblóm“ nr. 3 að tilhlutun 

þeirra húsfreyju Mettu Steinunnar Hansdóttur (f. Hoffmann), dóttur henn- 

ar ungfrú Petreu G. Sveinsdóttur og Sumarliða Halldórssonar á Akranesi.
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3. gr. 103 

Stofnfje sjóðsins er 2211 kr. 20 aur. — tvö þúsund tvö hundruð og 20, des. 

krónur og tuttugu aurar — og skulu kr. 1211.20 — tólf hundruð og 

í Úthorgunardeild Söfnunarsjóðs Íslands 

  

krónur og 20/100 — 

ónur — ávaxtast í Aðal- 

  

nafninu Á. en kr. 1000.00 — eitt þúst 

    

Söfnunarsjóðsins um aldur og undir nafninu B. A-deild sjóðsins 

ýðsins og byggingameistari ríkisins telur 

sjóðinn orðinn nægilegan til þess. að reist verði með tilstyrk hans vandað 

sjúkraskýli á Akranesi, við hæfi kauptúnsins og næstu hreppa. Fellur þá A- 

deild sjóðsins til útborgunar nema 1000 kr. — eitt þúsund krónur — er 

ávaxtast skulu áfram í Söfnunarsjóðnum, með þeim skilmála, að helmingur 

upphæðarinnar með vöxtum falli jafnan til útborgunar, er endurreisa bart 

sjúkraskýlið, að dómi stjórnar sjóðsins og v irstjórnar heilbrigðismálanna. 
g 

    Í B-deild sjóðsins skulu allir ársvextir lagðir jafnóðum við sjóðinn 

þangað til tekið er að starfrækja sjúkraskýlið. Þá má verja M af ársvöxtum 

B-deildar til viðhalds og reksturskostnaðar skýlisins, en 34 vaxtanna skulu 

jafnan leggjast við höfuðstólinn. 

Báðar deildir sjóðsins taka við gjöfum og áheitum þeirra manna, sem 

vilja efla vöxt sjóðsins og styðja að tilgangi hans. 

Skal alt fje, sem sjóðnum áskotnast, jafnóðum lagt við stofnfjeð. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa forgöngumenn að stofnun sjóðsins, Metta St. Hans- 

dóttir, Petrea Sveinsdóttir og Sumarliði Halldórsson, meðan þeir eru á lífi, iz 

ennfremur hjeraðslæknir, sóknarprestur og hreppstjóri (bæjarfógeti, ef slíkt 

embætti verður sett á stofn) á Ákranesi. Þegar forgöngnumenn falla frá, kýs 

hreppsnefndin (bæjarstjórnin) á Akranesi 2 menn í þeirra stað og skulu þeir 

osnir æfilangt, eða meðan þeir dvelja í kauptúninu. 

Stjórnin skiftir sjálf með sjer störfum, HMreppsnefndin (bæjarstjórn- 

in) kýs tvo endurskoðendur. Stjórnin hefir á hendi reikningsfærslu sjóðsins 

og ber ábyrgð á fje hans. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

Reikningur sjóðsins skal árlega lagður fyrir hreppsnefnd Ytri-Akra- 

neshrepps og lætur hún hann (hp. e. reikninginn) Lggja frammi almenningi 

til sýnis í viku. 

5. gr. 

Þegar sjúkraskýli er reist á Akranesi og sjóðurinn tekur til starfa, skal 

stjórn sjóðsins semja reglugjörð um starfrækslu og stjórn sjúkraskýlisins og 

skal sú reglugjörð staðfest af stjórn heilbrigðismála Íslands, með þeim breyt- 

ingum, sem henni þykja nauðsynlegar. 

6. gr. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari.



104 REGLUGJÖRÐ 
29. des. 

um 

  

verslun með smjörlíki og líkar iðn rur, tilbúning þeirra m. m. 

Samkvæmt lögum nr. 38, 20. júní 1923, hefir atvinnu- og samgöngu- 

málaráðuneytið sett eftirfarandi ákvæði um verslun med smjörlíki og líkar 

iðnaðarvörur, tilbúning þeirra o. fl. 

Vörur þær, sem um ræðir í reglugjörð þessari, eru í tjeðum lögum skil- 

greindar eins og hjer segir: 

Smjör þýðir feitmeti, 1 eingöngu er framleitt úr mjólk, þannig að 

  

strokkaður er litaður eða ólitaður rjóminn eða mjólk og afurðin hnoðuð, 

söltuð eða ósöltuð. 

Smjörlíki telst alt það feitmeti, sem líkist smjöri, er búið til á líkan 

hátt og það, og í er einhver feiti, sem ekki á rót sína að rekja til mjólkur. 

Rjómalíki kallast feitijafningur seim líkist rjóma, en er ekki eingöngu 

gerður úr mjólkurefnum. 

    

Mjólkurlíki kallast vökvi, sem að útliti oo efnasamsetningu Lkist mjólk, 

  

ati, sem ekki er mjól    en hefir að gevma kurfeiti. 

Ostalíki kallast ostur, sem í er önnur feiti en mjólkurfeiti 

  

eða, osta- 

  

   

  

a hl ndi sem lætur birta 
n Tí Htamleiðandi skal 

íni notuð eru, og greina skal 
Þungahlutföll hráei 

Hlutadeig 

bókunum, og skal hann í 

    egna. 

    að framleidslu- 
  nd 

ii Vor       þær er skráð samkvæmt 
áðurgreindum fyrirmælum. Lögre hefir einnig aðgang að öllum hrá- 
efnum, sem notuð eru í vörutegundir þær, sem nefndar eru í fyrstu grein 
þessarar reglugjörðar, og getur látið rannsaka þau, er honum þykir ástæða 
til, á kostnað framleiðanda. 

    

   Hver sá sem framleiða vill ki eða osta- 
líki, skal hafa vottorð frá hlutað:     

  

að framleiðsluhúsa- 
kynnin sjeu vel nothæf oe fullnægi um greininni nauðsynlegum hreinletis-
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hafa vottorð hjeraðslæknis um, 104 

dóma eða ill- 29. des 
skily yrðum. Ennfremur 

  

Sr
 

(|
 leina næma SJ ' sem vinna að 

  

      send lög stjóra á hverju a hörundskvilla 

     ásamt vottorði um hr framleiðsluna, er gefið sje 

af hi eraðslækni eða heilbrigðisi 

leiðanda skylt að greiða. 

    

rúa. Þóknun fyrir læknisvottorð er fram- 

4. gr 

Bannað er að framleiða smjörlíki þar sem smjörgerð er höfð um hönd, 

  

kiftis við framleiðsluna. Leyft er að hafa alt og eigi má nota sömu tæki til sk 

en bönnuð er sala á smjöri, sem blandað 

fnum, sem notuð eru til smjörlíkisgerðar, 

  

;ð smjörlíki, sem litað er með 

  

Jannað er að 

anilínlitarefnum, eða 

  

þeim efnum, sem óheilnæm geta 

talist. Ennfremur er bannað að versla með, hvort heldur er innlent eða er- 

   

  

lent smjörlíki, sem blanc nel lsýru eða öðrum efnum, sem 

ætluð eru til þess að ve bað skenmdum, enda má aðeins nota matarsalt í 
á Á 

þeim tilgangi. Sömu ákvæði gilda einnig um aðrar vörutegundir, er reglugjörð 

  

þessi fjallar um. 

   
| 

ndum, 

  

amleitt hjer eða innflutt frá 

    sesamolía. Sömu ákvæði     gilda um n i ( skal 5% af feitinni vera 

sesamolía. 

T. ør. 

Í smjörlíki má ekki vera meira en 16% af vatni. S
 
&
 

8. gr. 

A umbúðum alls innlends smjörlíkis skal skráð orðið „Smjörlíki“ ásamt 

nafni verksmiðjunnar. Um innflutt smjörlíki gilda sömu ákvæði, með þeirri 

undantekningu, að fyrir orðið smjör vera orðið „Margarine““, en á     umbúðunum sje jafnan skráð orðið með greinilegu letri. Ákvæði 

þessi gilda einnig þegar smjörlíki er selt í lausri vigt í sölubúðum. 

sje smjörlíki selt mótað, hvort heldur er innlent eða aðflutt, skal þungi 

skökunnar vera 14, 1%, eða 1 kg., og þetta skráð á umbúðirnar.
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9. gr. 

Bönnuð er sala á rjómalíki, mjólkurlíki eða ostalíki, nema á umbúð- 

unum standi með greinilegu letri orðin: „Rjómalíki““, „Mjólkurlíki“ eða „Osta- 

líki“. Auk þess skal feitimagn og þurefni skráð á umbúðirnar. Sömu ákvæði 

gilda um samskonar erlendar vörutegundir, að því undanskildu, að á umbúð- 

unum má áletrunin vera á erlendu máli. 

10. gr. 

Lögreglustjóra ber að hafa eftirlit með verksmiðjum þeim, sem búa 

til vörur þær, sem um ræðir í þessari reglugjörð. Til tryggingar því, að ákvæð- 

um hennar sje framfylgt, skal hann. auk þess sem fyrir er mælt í 2. gr., við og 

við taka sýnishorn af smjörlíki eða öðrum áðurgreindum vörutegundum og 

láta rannsaka þan á kostnað framleiðanda á efnarannsóknastofu ríkisins. Sýn- 

ishorn skulu tekin að óvörum, og eigi sjaldnar en einu sinni á hverju misseri. 

11. gr. 

Brot gegn fyrirmælum reglugjörðar þessarar varða sektum frå 100 til 

1000 kr., nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum. 

12. gr. 

Með brot seon reglugjörð þessari skal farið sem almenn lögreglumál, D7Ð 5 oO > D 

nema um brot sje að ræða gegn hinum almennu hegningarlögum frá 25. júní 

1869. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi þegar í stað og birtist hjermeð til eftir- 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 29. desember 1924. 

Kl. Jónsson. 

Vigfús Einarsson.
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Samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóvember 1903, um verslunarskrár, firmu 

og prókúruumboð, hafa eftirgreindar tilkynningar verið auglýstar 1923: 

I. Reykjavík. 

1. Hjermeð tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur að jeg hefi gefið herra 

Frímanni Ólafssyni prókúruumboð, fyrir firma mitt Hvannbergsbræður, 

með öllum þeim rjettindum og skyldum, sem stöðu þeirri fylgir að lögum. 

Hann ritar firmað þannig: 

pr. pr. 

  

Hvannbergsbræður 

Jónas Hvannberg. 

2. Við O. Friðgeirsson á Skúlason, heildsalar í Reykjavík gefum hjermeð 

herra Carl Theodor Sönnichsen Bramm umboð sem prókúrista fyrir versl- 

un okkar, og hefir hann öll rjettindi prókúrista samkvæmt 1. nr. 42, 13. 

nóv. 1908. 

Firmað ritar hann þannig: 

    

  p. p. O. Friðgeirsson € Skúlason 

C. Th. Bramm. 

Reykjavik 17. jan. 1928. 

0. Friðgeirsson fé Skúlason 

0. Friðgeirsson. 

3. Við undirritaðir, Hjalti Björnsson kaupmaður, Njálsgötu 5, Ísleifur G. 

  

Finsen, Njálsgötu 5 og Sighvatuu 1dabl, Lækjargötu 6b, tilkynnum til 

firmaskrár Reykjavíkur, að við rekin heildsöluverslun í Reykjavík undir 

firmanafninu: „Hjalti Björnsson á Co.“, sem fullábyrgir fjelagar. 

Reykjavík, 17. febrúar 1923. 

Hjalti Björnsson, 

Ísleifur G. Finsen, 
Sighvatur Blöndahl. 

Hjalti Björnsson ritar firmað þannig: 

Hjalti Björnsson & Co. 

Ísleifur G. Finsen ritar firmað þannig: 

Hjalti Björnsson & Co. 

Sighvatur Blöndahl ritar firmað þannig: 

Hjalti Björnsson & Co.
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á ) 
it Hijermed tilkvnnist til firmaskrår Reykjavikur, ad herra Hjalti Bjornsson J d : , J J 

er genginn úr firmanu K. Einarsson £ Björnsson, og rekur herra Kristinn 

Einarsson firmað hjer eftir á eigin ábyrgð, með sama firmanafni. Hjer 

eftir ritar Kristinn Binarsson einn firmað eins og hann ritaði firmað áður. 

Reykjavík, 21. febrúar 1923. 

Hjalti Björnsson, 

Kristinn Einarsson. 

Jeg undirritaður Hermann Jónsson til heimilis á Nönnugötu 3, í Reykja- 

vík, tilkynni hjermeð, að jeg rek verslun upp á eigin ábyrgð í Lækjargötu 

10B, Reykjavík, undir firmanafninu „Verslunin Hafsbrún“. 

Firmað er ritað þannig: 

„Verslunin Hafsbrún““ 

Hermann Jónsson. 

Reykjavík, 24. febrúar 1923. 

Hermann Jónsson, 

Nönnugötu 8. 

Hjermeð afturkallast prókúruumboð það, er jeg hefi veitt herra F. Á. 

Andersen, hjer í bæ, fyrir mig og gosðrykkjaverksmiðjuna „Mímir“. 

Reykjavík, 23. febrúar 1923. 

Jón Laxdal. 

Hjermeð tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við Eyvindur Eyvinds- 

oe Axel Skúlason klæðskeri, Baldursgöt:. 
     son klæðskeri, Þingholtsstræti 1, o 

19, rekum klæðskeraverslun undir firmanafninu: „E. Eyvindsson á Skúla- 

son““, báðir með ótakmarkaðri ábyrgt. 

Eyvindur Eyvindsson ritar firmað þannig: 

E. Eyvindsson á Skúlason. 

Axel Skúlason ritar firmað bannig: 

E. Eyvindsson á Skúlason. 

Reykjavík, 10. mars 1925. 

Eyvindur Eyvindsson. 

Axel Skúlason. 

Undirritaðir, Bjarni Þorsteinsson verkfræðingur og Markús Ívarsson vjela- 

meistari, báðir til heimilis í Reykjavík, tilkynnum hjermeð, að við rek- 

um í fjelagi vjelsmiðju og aðrar járnsmíðar undir firmanafninu: „Vjel- 

smiðjan Hjeðinn, Bjarni Þorsteinsson á Markús Ívarsson““, með ótak- 

markaðri ábyrgð.
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Við daglegan rekstur atvinnunnar ritar hvor okkar um sig firmað, 105 

en annars og til þess að veðsetja eignir fjelagsins eða ráðstafa þeim á 

annan hátt, þarf undirskrift beggja. 

Bjarni Þorsteinsson ritar: 

Vjelsmiðjan Hyjeðinn, 

Bjarni Þorsteinsson á“ Markús Ívarsson. 

Markús Ívarsson ritar: 

Vjelsmiðjan Hyjeðinn, 

Bjarni Þorsteinsson “ Markús Ívarsson. 

Reykjavík, 9. febrúar 19   

Bjarni Þorsteinsson, Garðastræti 4. 

Markús Ívarsson, Tángötn 48. 

9. Hýjermeð tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að hr. Guðm. Guðjóns- 

son er genginn úr firmanu $jörn Jónsson á Guðm. Guðjónsson“ og 

  

rekur Björn Jónsson firmað hjer eftir á eigin ábyrgð með sama firma- 

nafni. Hjer eftir ritar Björn Jónsson einn firmað eins og hann ritaði 

það áður. 

Reykjavík, 21. febrúar 1929. 

Björn Jónsson, Guðm. Guðjónsson. 

2 
10. Ragnar Petersen kaupmaður, Bókhlöðnstís 8. tilkynnir, að hann reki versl- 

un undir firmanafninu: „Verslunin Skálholt“, með ótakmarkaðri ábyrgð, 

og hefir hann einn rjett til að rita firmað. 

Reykjavík, 6. apríl 1928. 

Verslunin Skálholt, 

Ragnar Petersen. 

11. Samkvæmt fundargjörð aðalfundar í H.f. Timbur og Kolaverslunin Revkja- 

vík, sem haldinn var   1999, leyfi jee mjer hjermeð að tilkynna 

  

til firmaskrárinnar í Reykjavík, að H.f. Timbur oe Kolaverslunin hættir 

frá og með 1. janúar 1923. 

Um leið tilkvnnist. a 

samkvæmt leyfi fvrnefnds 

undirritaður frá og með 1. janúar 1923, 

  

fundar, held verslun fjelagsins áfram með 

;$. undir firmanafninu „Timbur og Kolaverslun- 

  

fullri persónulegri ábvi 

in Reykjavík, T. Fredriksen.““ 

Jeg rita firmað þannig: 

imbur og Kolaverslunin Reykjavík, 

T. Fredriksen. 

Reykjavík, 6. nóvember 1922. 

T. Fredriksen.
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k, að 105 72, FHjermeð leyfum vjer oss að tilkynna til firmaskrárinnar í Reykjavíl 

prókúruumboð það, sem þeim herrum Ilenrich Haut og Valdemar Hansen 

var veitt Í sameining, samkvæmt brjefi voru til firmaskrárinnar, dags 8. 

apríl 1919, afturkallast frá og með 16. þ. m. að telja. 

Frá sama degi veitist þeim herrnm Valdemar Hansen og Magnúsi Guð- 

brandssyni sameiginlegt prókúruumboð fyrir fjelag1ð. Prókúruhafarnir 

rita firmað þannig: 

pr. pr. Hið íslenska steinolíuhlutafjelag 

Vald. Hansen, Maenús Guðbrandsson. 

Reykjavík, 16. apríl 1923. 

Hið íslenska steinolínhlutafjelas, 

M. Eskildsen. 

Reykjavíkur, að jeg, Elís Ó. Guð- 

IS. rek á Reykjavík kaupskap og um- 

“singastörfum fyrir almenning með 

„Viðskiftaskrifstofan““. 

  

13. Það tilkynnist hjermeð til frmask 

mundsson, til heimilis á Baldnrseötn 

  

boðsstörf ásamt skrifstofn- og angt 

ótakmarkaðii ábyrgð, undir firmanafninu 

firmað. 

  

Jeg einn hefi rjett til þess að 1 

Reykjavík, 2. maí 1923. 

Viðskiftaskrifstofan, 

Flís Ó. Guðmundsson. 

14. Undirritaðir, Ingimar Brynjólfsson og Gunnar E. Kvaran, báðir til heim- 

isis í Reykjavík, tilkynnum hjermeð, að við rekum í fjelagi umboðsversl- 

un hjer í bænum, undir firmanafninu: „I. Brynjólfsson á Kvaran““, með 

ótakmarkaðri ábyrgð. 

Hvor um sig ritar firmað þannig: 

T. Brynjólfsson á Kvaran. 

Reykjavík, 17. apríl 1923. 

Gunnar KE. Kvaran. {. Brynjólfsson. 

15. Jeg undirritaður, Engilbert Hafberg, til heimilis á Laugaveg 429, tilkynni 

íkur, að jeg hefi í dage sett á stofn aug- 

  

hjermeð til firmaskrár Reyky: 

lýsingaskrifstofu, undir firmanafninu: 

„Auglýsingaskrifstofa Íslands“ 

E. Hafberg. 

Í skandinaviskum löndum : 

„Íslands Annonee £ Reklame Bureau“ 

E. Hafberg. 

Í enskumælandi löndum: 

„The Teelandic Advertising Office'““ 

E. Hafherg.
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Ofanskráð firma rek jeg með ótakmarkaðri ábyrgð, og starfsvið þess 105 

er að vera innlendum og útlendum auglýsendum hjálplegt, með samningu, 

þýðingu og útsendingu auglýsinga til blaða og tímarita, hjer á landi og 

erlendra. Ennfremur að útvega teikningar til auglýsinga (Reklame) og 

annað, er til auglýsinga er nauðsynlegt. 

Reykjavík, 9. júní 1923. 

Anglýsingaskrifstofa Íslands, 

E. Hafberg. 

Islands Annonce & Reklame Bureau, 

E. Hafberg. 

The Icelandic Advertising Office, 

E. Hafberg. 

16. Hjermed tilkynnist til firmaskrår Revkjavikur, ad jeg rek me% åtakmark- 

aðri ábyrgð, upplýsingastöð hjer í bænum undir firmanafninu: 

„Upplýsingastöð Íslands.“ 

Á Norðurlöndum kallað : 

„Íslands Oplvsnings Bureau“ 

og á öðrum löndum: 

„Iceland Commercial Inquiry Offices.“ 

Starfssvið upplýsingarstöðvarinnar er að gefa upplýsingar um van- 

skil og efnahagsástæður. 

Firmað rita jeg þannig: 

Upplýsingastöð Íslands. 

Leifur Sigurðsson. 

Íslands Oplysnings Bureau, 

Leifur Sigurðsson. 

Iceland Commercial Inquiry Offices, 

Leifur Sigurðsson. 

Reykjavík, 25. júní 1923. 

Leifur Sigurðsson endnurskoðari. 

17. Hjermeð tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að jeg rek verslun hjer í 

bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, með vefnaðarvörur, undir firmanafninu: 

„Silkibúðin““. 

Þorleifur Jónsson. 

Reykjavík, 3. júlí 1923. 

Þorleifur Jónsson, Bókhlöðustíg 2. 

18. Hjermeð tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að jeg frá og með þessum 

degi hefi veitt fulltrúa mínnm. Anton Tacobsen í Reykjavík, prókúruum- 

boð fyrir mig.
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105 Firmanafn mitt ritar hann þannig: 

pr. pr. Loftur Loftsson, 

Anton Jacobsen. 

Reykjavík, 3. júlí 1923. 

Loftur Loftsson. 

Hjermeð tilkynnist til að Jeg rek innheimtustörf 

með 

Leifur 

í Reykjavík, ótakma firmanafninu „Innheimtu- 

innheimtustofunnar er að 

  

stofa Íslands, 

    
innheimta reikninga, víxl: dakröfur um land alt. 

    
Firmað rita jeg 

  

heimtnstof: 

  

Leifur Sigurðsson. 

Ólafur 

  

Hyjermeð tilkynnist við undirritaðir, 

       

  

Gíslason, Linda: u Vesturgötu 33, rekum um- 

hoðs- og heildverslun 1 ótakmarkaðri ábyrgð, undir 

firmanafninu: „Ólafur Gíslason £ Co.“ og ritar meðundirritaður Ólafur 

Hslason einn firmað þannig 

Ólafur Gí Co. islason & 

    

  

Jafn framt 

  

Reykja 

prókúruhafi þannig: á ista, 

Einar Pjetursson. 

javík, 15. september 1923 Reyk 

Olafur Öísason. Ársæll Arnason. 

í bænum, i hjer- hjer Jeg undirritaður, Bernhard Pet kanpmaður vett 
4 

egt prókúru- 

  

með þeim herrum 

verslun þeir firmað bannie: rslur ir firm: hannig: 

  

umboð, samkv. fyrir 

pr. pr. Bernh. Petersen 
  

Reidar Sörensen. 

2, október 1983. 

Petersen. 

firmaskr ókúrnumboð það, 

    

Hjermeð tilkynnist til Revkjavíkur, 

    

    

er jeg á sínum tíma Jensen mitt, a 

kallast hjermeð fr með þessi 

  

Reykjavík, 2. október 1923. 

Bernh. Petersen.
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23. Hjermeð leyfum við okkur að tilkvnna til firmaskrár Reykjavíkur, að við 105 

  

    
rekum framvegis í sameiningu verslun þá með byggingarefni o. fl. sem 

Jón Þorláksson hingað til einn, sem fullábyrgir fjelagar, með 

firmanafni: „J. Þorláksson á Norðmann“. Hver um sig ritar firmað 

Jón Þorláksson ritar firmað þannis 

J. Þorláksson & Norðmann, 

  

   

Jón Þorláksson. 

Óskar Norðmann ritar firmað þannig: 

J. Þorláksson á“ Norðmann, 

. Norðmann. 

    

   
    

  

   

  

24. Valdemar Poulsen „arstig 29, og Gunnlaugur Jónsson 

  

sem fullábyrg- 

  

Fossberg vjelstjóri, 

      ir fjelagar med firma: 

Valdemar Poul 

)erg. 

10 

ssberg. 

þannig: 

  

Gunnlaugur Jór 

Valdemar     
   Vald. Poulsen 

sem Árnór Guðmundsson hefir 

  

DO
 

ot
 

  

. Hjermeð afturkallast pról 

haft fyrir mig. 

Reykjav    
ið undirritaðir feðgar, A. V. 

iðir til heimilis Laufásveg 22, 

með ótakmarkaðri ábyrgð, með 

26. Hjermeð tilkynnist til    Tulinius lögmaður, og 

ifstofu i     hjer i bæ, rekum sk 

undir nafninu: ,,Våtryggingarstofa 

  

umboð fyrir &tlend våtry 

A. V. Tulinius. 

A. V. Tulinius ritar: 

Vátrygginsarstofa Á. V. Tuli 

A. V. Tulinius. 

Carl D. Tulinius ritar: 

Vátryggingarstofa Á. V. Tulinius, 

Carl D. Tulinius. 

Prókúruumboð fyrir firmað hefir Arnór Guðmundsson og ritar hann: 

ingarstofa A. V. Tulinius, 

ku
 

nius, 

p. p. Vátrv 

Arnór Guðmundsson. 

  

3 a Reykjavík, 30. nóvember 1923. 

A. V. Malin. Carl D. Tulinius.
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1
 Hjermeð leyfi jeg mjer ad tilkynna til firmaskrår Reykjavikur, ad jeg 

  

undirritud, Steinunn Kristjånsdåttir, Smidjustig 7, Reykjavik, rek versl 

un 1 Reykjavik med    finmanafninu: „Húsgagna- 

  

verslun Reykjavíkur“, með ótakmarkaðri ábyrgð, og rita jeg firmað sjálf 

þannig: 

Húsgagnaversiun Reykjavíkur, 

Steinunn Kristjánsdóttir. 

Reykjavík, 12. desember 1923. 

Steinunn Kristjánsdóttir. 

Ennfremur tilkynnist, að jeg gef verslunarstjóra mínum, herra hús- 

gagnasmið Guðl. H. Waage, Reykjavík, prókúruumboð fyrir ofanritað 

firma mitt, með öllum þeim rjetti, er prókúruumboði fylgir. 

Herra Guðl. H. Waage ritar þannig: 

p. p. Húsgagnaverslun Reykjavíkur, 

G. H. Waage. 

Reykjavík, 13. desember 1923. 

Steinunn Kristjánsdóttir. 

II. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

1. Stjórn Kaupfjelags Akraness tilkynnir að prókúruumboð Hjartar B. Helga- 

sonar sje afturkallað frá 1. júní þ. á. 

2, Magnús Þorbjarnarson og Stefán Ólafsson tilkynna að Stefán sje genginn 

úr firmanu: „Magnús og Stefán“ í Borgarnesi, og sje Magnús einn full- 

ábyrgur eigandi firmans og ritar það eins og áður. 

III. Ísafjarðarsýsla og Ísafjarðarkaupstaður. 

1. Kaupfjelae Onfirðinga tilkynnir til firmaskrár, að úr stjórn fjelagsins 

enginn Guðmundur Guðmundsson, Sæbóli, og í hans stað kosinn Ás- sJe g 

geir Torfason, skipstjóri Sólbakka. 

Ennfremur tilkynnir sama kaupfjelag að prókúruumboð Jóns Kr. 
Tax x 1 : 

Jónssonar sje afturkalla og 39 låg 

  

veiti hjermeð framkvæmdarstjåra 

  

Marteini Bjarnarsyni prókúruumb 

2. Magnús Magnússon og Jóhann Bárðarson, kaupmenn á Ísafirði, tilkynna 

til firmaskrár, að þeir reki verslun á Ísafirði sem fullábyrgir fjelagar undir 

firmanafninu: „Timburverslunin Björk““. 

Þeir rita firmað hvor um sig, og er undirskriftum hagað þannig: 

Magnús Magnússon ritar: 

„Timburverslunin Björk“ 

M. Magnússon. 

Jóhann Bárðarson ritar: 

, Timburverslunin Björk“ 

Jóh. Bárðarson.
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105 

  

Verslunarfjelag lun á Skagaströnd í Vindhælis-    

  

hreppi, og er varnarþing þess þar. Lög samþykt 12. jan 1917 og 4. apríl 1922. 

Ályrg 0 hafa fjeið, 

  

menn einn Í ” 2 albe fyrivr emin, £ stirn fjelagsms 

eru: Olafur Lårusson å 3) 

        

framkvæmdarstjori, Benedikt 

Fr. Magnússon bóndi á Sp örnsson bóndi á Arbakka. 

  

Prókúruumboð hefir tj ritar hann firmað þannig: 
> 

pr. pr. Verslunarijelag Vindhælinga 

Ql. Lárusson. 

V. Eyjafjarðarsýsla og Akureyrarkaupstaður. YI y 1 

Í dag hefir undirritaður Gunnar Snorrason gengið úr firmanu „Verslun 

Snorra Jónssonar““, Akureyri, en dánarbú Rögnvaldar Snorrasonar heldur at- 

vinnunni áfram undir sama firmanafni 

Akureyri 

G. Snorrason. 

  

    

  

og óbreytt að öðru leyti. 

p. p. Verslun Sn. Jónssonar, 

M. Blöndal. 

VI. Norður-Múlasýsla og Seyðisfjarðarkaupstaður. 

1. Hjermeð tilkynnist, að herra Böðvar Jónsson, Seyðisfirði, er frá 1. janúar 

þ. á. genginn úr firmanu Herm. Thorsteinsson £ Co., og að Hermann Þor. 

steinsson, Seyðisfirði, er frá sama tíma einn eigandi firmans, og að hann 

rekur það áfram óbreytt. 

Seyðisfirði, 15. febr. 1925 

Herm. Thorsteinsson £ Co. 

Hermann Þorsteinsson, 

Böðvar Jónsson. 

2. Það tilkynnist hjermeð til verslunarskrárinnritunar, að jeg undirritaður 

hefi veitt Jóni EB. Waage svni mínum prókúruumboð fyrir verslun mína. 

Seyðisfirði, 30. Janúar 1923. 

Evjólfur J. Waage. 

3. Hlutafjelagið „Frón“, sem hefir heimili og 

  

varnarþing á Hánefsstöðum í 

Seyðisfjarðar 

fjelagsins: 

  

hreppi, rekur fiskiveiðar og flutninga. Dagsetning samþykta 

27. mars 1993. Stofnendur eru: Vilhjálmur Árnason bóndi á 

Tánefsstöðum, Seyðisfirði, Hermann Þorst: einsson, kaupmaður, Seyðisfirði, 

Sigurður Vilhjálmsson, kaup jóri, s. st, Árni Vilhjálmsson Hánefs 

stöðum, s. st, Hermann V ilhjálmsson, s. st. Þórhallur Vilhjálmsson, s. st. 
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105 Stjórn fjelagsins skipa: Vilhjálmur Arnason, formaður, Hermann Þor: 

  

steinsson, ritari, Sigt Vilhjálmsson, meðstjórnandi. 

mur Árnason.     Framkvæmdarstjóri er: Vilbj 

jár er 18000 kr. er greiðist í 1000 kr. hluti. Er hluta- Upphæð hlut      

  

fjársöfnun lokið. Innborgað 

Engi 1. Samf 

til sölu og veðsetninsar hlutabrjefa. Hver hluthafi hefir 1 atkvæði fyrir 

kr. Hlutabrjef hljóða á nafn. 

1m | 

  

ki fjelagsstjórnar þarf Ð 

  

KS
; 

ea
 

  

nenmum n sjerrjettindi . 

  

hverjar 1000 kr. er hann å i fjelaginu. Enginn hluthafi må fara med meira 

en 1. samanlagdra atkvæda. Fundir skulu bodadir brjeflega med 4 vikna 

fyrirvara. 

Stjórnin öll ritar firmað þannig: 

Hf,    

Framkvæmdarstjóri ritar fi 

p. p. 

  

4. Jeg Balduin Ryel, kaupmaður á Seyðisfirði, gef hjer með ungfrú Emilíu 

Antonsdóttur umboð sem prókúrista fyrir verslun mína, og hefir hún öll 

  

  

emt lögum nr. 42, 18. nóvbr. 1908. 

  

rjettindi prókt 

Firmað ritar hún 

  

5. Hiutafjelagið „Prents Hætt að starfa og allar 

cignir Dess iastar Of      

  

Verslunarstjóra B ta Hermanni Þorsteinssyni, 

    

   

  

syni og konsúl bónda Jóni Jónssyni í Firði, 

St. Th. Jónss in aðalfundar, tekið að    
   

sjer allar skuldir Prentsmiðjufjelaesins að undanteknu hlutatje. 

Ofangreindir menn: Benedikt Jónasson, mann Þorsteinsson, Jón 

Jónsson, Sigurður Jónsson og St. Th. Jónsson, tilk 

  

na að þeir, með ótak- 

markaðri ábyrgð reki p undir firmanafninu: 

  

nn Þorsteinsson og Jón 

  

„Prentsmiðja Austurlands eg hafa heir Herm 

og eru framkvæmd- 

  

   
Jónsson báðir til    arstjórar þess. ( Þorsteinsson, en for- 

  

mensku firmans hefir Jón Jónsse



Firmað ritast þannig: 

p. p. „Prentsmiðja Austurlands“ 

Hermann Þorsteinsson, 

Jón Jónsson. 

„Prentsmiðja Austurlands“ 

Hermann Þorsteinsson, 

> i0ja Austurlands'' „Prentsm 

  

Jón Jónsson. 

VIF. Suður-Múlasýsla. 

1. H.f. Íshúsfjelag Norðfjarð 

ur-Múlasýslu. Tilgangur þess er: Geymsla á beiti 

" hefir heimili og varnarþing í Neshreppi í Suð- 
   

Ta 
íld og matvælum ísvarið og 

  

sala á ís. Samþyktir fjelagsins    dags. 18, desbr. 1922. Stjórn fjelagsins skipa: 

  

År we md 2 son. útvesshbændur á og Björn Ólafur 

la þarf til að 

Ingvar Pálmason og Jón Sí 

    rift tveggja stjórner 

  

Gíslason, verslunarstjó 

   skuldbinda fjelas R 

    

> Norðfjarðar 

Jón Sveinsson. B. 0. Gíslason. 

  

Framkvæmdarstjóri og prókúruhafi er Björn Ólafur Gíslason. Hann 

ritar fimmað þannig: 

    

pr. pr. Hf. Ísh Norðfjarðar 

BR. Ó. Gislason 

00 tuttnem og två båsund — krónur, er 

100 kr, hluti, Hlat å nafn. Engin 

ati no: vin Il da hvilir å beim.      
    

  

   

  

      n sje af stjórninni. 

Hlutafjársöfnun lokið. á ind " mnborsað. Afgang- 

    ið hlutafjár- 

svarar 

urinn kræfur nú þegar. 

eign þeirra, þó má eneinn     
mest 4000 — fjögur búsnnd 

  

8 daga fyrirvara með n 

stöðum í Neshreppi. 

2. Kaupfjelag Austfjarða, sem hefir heimili og varnarþing á Seyðisfirði. hefir 

útibú á Brekku í Mjóafirði í Suður-M 

stjórnarinnar eða formanns eins 

rift allrar fjelags    
   

1923 
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102 fjelagsins skipa nú Stefán Baldvinsson, bóndi í Stakkahlíð, formaður, 

Hjálmar Vilhjálmsson, Brekku, og Arni Friðriksson, kennari á Þórarins- 

  

  
staðaeyrum. Framkvæmdarstjóri er Sigurður Vilhjálmsson, Seyðisfirði. 

Stjórnin ritar firmað þannig: 

Kaupfjelae Austfjarða 

Stefán Baldvinsson, 

Hjálmar Vilhjálmsson, 

Árni Friðriksson. 

Formaður ritar: 

Kaupfjelag Austfjarða 

Stefán Baldvinsson, 

Framkvæmdarstjóri ritar: 

p. p. Kaupfjelag Austfjarða 

Sig. Vilhjálmsson. 

3. Við undirritaðir Konráð Hjálmarsson og Páll G. Þormar, báðir til heim- 

  

ilis á Norðfirði, tilkynnum hjermeð að við rekum í fjelag1 með ótakmark- 

aðri ábyrgð, skipaútgerð og allskonar versin á Norðfirði, með útibúi á 

Mjóafirði, undir firmanafninu: 

„Verslunin Konráð Hjálmarsson“.   
1 1 

mad hefir hvor okkar um sig og ritum vid 

  

Rjett til ad skuldbind 

firmað þannig: 
æn 

Konráð Hjálmarsson tit: 

  

mað þannig: 

  

Hjálmarsson“. 

  

„Verslunin Kon 

Imarsson. 

    

Páll G. Þormar titar fitmað bannie: 

„ Versluni 

  

Norðfirði, hinn ÍS. aq 7 

Páll G. Þormar. K. Hjálmarsson. 

VITT. Vestmanna "jar. 

Hjálmar ksson, Björn Sigurðsson oe Filipnus G. Arnason. allir í 

Vestmannaeyjum, reka verslun í Vestmannasi , med firma: 

   

  

H. Eiríksson á Co. Þeir takn 

irmað. 

  

son og Björn Sigurðsson f 

Hjálmar Eiríksson ritar: 

pr. H. Eiríksson ér Co. 

Hjálmar Eiríksson. 

Björn Sigurðsson ritar: 

pr. H. Eiríksson ér Co. 

    on Sigu
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IX. Gullbr. og Kjósarsýsla og Hafnarfjardarkaupstadur. 105 

Hjermeð tilkynnist að á síðasta aðalfundi Kaupfjelagsins „ Báran“ í Garði, 

gengu Gísli Sighvatsson og síra Friðrik J. Rafnar úr stjórn fjelagsins. 

Stjórnina skipa nú: Páll Árnason, Gerðum, formaður, Ólafur Gunn- 

laugsson, Útskálum, Þorgeir Maenússon, Lambastöðum, Einar Magnússon. 

Gerðum og Þorbergur Guðmundsson, Jaðn. 
  Prókúru Í eir Ólafsson. Skrifar hann nafnið Jelagsins hefir Sigurge 

Þannig: 

pr. pr. Kaupfjelag1ð Báran 

Sigurgeir Olafsson. 

Það tilkynnist hjeimeð til firmaskrárinnar að firmað Elías Þorsteinsson 

á Co. í Keflavík er hætt að starfa. 

Keflavík, 1. 1923, 

    

as Þorsteinsson 

  

Undir firmanafninn „Á.f. " Carl Proppé kaupmaður í 

Reykjavík. Ólafur Proppé konsúll í Jón Proppé kaupmaður í 

  

Ólafsvík, Anton Proppé kaupmaður eyri, Ásgrímur Sigfússon bók- 
; . 

haldari í Hafnarfi 

        

í Hafnarfirði og 

  

fiskþurkunar og fisk- 

með lögheimili í Hafn- 

Gunnar Fi 

  

kaupastöð og versl 

   

    

  

   

arfirði oo me "1 allra fjelagsmanna. 

Stjårn fjelagsins skipa Pronpé konsill i Revkjavik, formadur, 

En medstjårnendur e ber Pål í Hafnar- 

firði og Áserímur M Sigfússon 

er Gunnar 

forföllum ha 

    

   

  

7 
og geta skuldhi 

hefir hvor um 

Sameignars: 

C, Pronné 0. Pronné, 
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Hhintafjelög, sem birt hafa 
5 

1. H/f. Pråttur, Hafnarfirdi. 

2. — Sól lbak ki, El atev 

3. — Det kgl. oktr. 
   

     ance-Compagni, Kaupmannahöfn.     
Veshreppi. 

    

107 SK 

'ablaðinu árið 1923     samvinnufielög, sem birt ha 

1. Versluna 

    

  

fn í Hornafirði. 

  

8. — Skaft fellinga 

9. Samvinnufjelae Fljótamanna. 

  

1 21 ps 
tag Tálknafjar 

11. Hjeraðshúa. Reyðarfirði. 

  

10. Kaunfj 

      

í My óafirð l. 

  

20. —— Gr 

— Fellshrepps, 

inga, Minni-Borg. 

    

1 . 

22 —— Vopnfirðinga, Vopnafirði.
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AUGLÝSING 108 

frá, skráritara vörumerkja í Reykjavík, um skrásetningar þær, sem 

gjörðar hafa verið árið 1923. 

Skrás. 1923, næ. 1. 

Tilkynt 10. febrúar 1923, kl. 3 síðd. af Geo. G. Sandeman, Sons & Co. 

Limited, verslunarfjelag, London, Englandi, og skråsett 27 s. m. 

SANDEMAN 
Orðið: SANDEMAN. 

Samkvæmt útskrift úr ensku vörmmerkjaskránni, er merkið skrásett Í 

London 14. april 1886, 43. flokki, fyriv vín, oe sú skrásetning síðast endur- 

nýjuð 14. apríl 1914. Tilkynnandi skráður eigandi merkisins 20. september 1902. 

Skrás. 1923, nr. 2. 

Tilkynt 10. febrúar 1923, kl. 5 síðd., af sama, og skrásett 27. s. m. 

  

Á ferhyrndum, svörtum miða standa fyrir innan mjóa línu orðin: 

SANDEMAN'S ARMAÐA SHERRY umhverfis hvítan hringflöt með mynd 

af seglskipi; þar fyrir neðan stendur: Bottled by Sandeman Buck á Co. 

Jerez; neðst í vinstra horni stendur; Bottle at Jerez, en til hægri orðið: 

SPAIN. 

Samkvæmt tilkynningu. 25. maí 1912, er merkið skrásett Í London 30. 

október s. á., 43. flokki, fyrir Sherry-vín.
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108 Skrás. 1928, nr. 3. 

Tilkynt 10. febrúar 1923. kl. 3 síðd.. af sama, London. England og 

Funchal á Madeira, og skrásett 27. s. m. 

| MADEIRA | 
Eg volde 

  

      

  

  

    

os 
SANDEMAN 
MADEIRA k       

  

     
  

með svörtu letri, fyrir ofan skrautband; þar fyrir neðan stendur: SANDF- 

MAN MADEIRA, og með ritletri milli tveggja stjarna: Geo. G. Sandeman 

Sons & Co. 

Samkvæmt tilkynningu 18. júní 1986, er merkið skrásett í London 20. 

október s. á., 43. flokki, fyrir Madeira-vín, og sú skrásetning endurnýjuð 18. 

júní 1920. 

Skrás. 1925, nr. á. 

Tilkvnt 10. febrúar 1923, kl. 3 síðd., af sama, London, Englandi. og 

skrásett 27. s. m.    
SBROWN BANG“ SHERRY. 

Á ferhyrndum einkennismiða sjest fólk sitjandi oe standandi í kring. 
um borð og horfa á dansandi konu. Þar fyrir neðan stendur með titletri: 
Geo, G. Sandeman Sons £ Co., og neðst orðin BROWN BANG? SHERRY.
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Samkvæmt tilkynningu 17. júlí 1920, er merkið skrásett í London 14. 108 

febrúar 1921, 43. flokki, fyrir Sherry-vín. 

Skrás. 1923, nr. 5. 

Tilkynt 10. febrúar 1923, kl. 3 síðd., af sama, og skrásett 27. s. m. 

   

           EF          

        
PORT 

1=({ JS om | 
| GG kn) 

SANDEMAN & CO 
4 OPORTO - É 

“ AÐ Lá TER ag es pæ dméðÁ, “ al 

    

    

  

Á ferhyrndum miða, með dökkri umgerð, stendur orðið: PORT, íneð 

svörtu letri, fyrir ofan sporbaug milli skrautlína. Fyrir neðan sporbauginn 

standa orðin: SANDEMAN & Co. OPORTO, og þar fyrir neðan með rit- 

letri: Geo. G. Sandeman Sons & Co. 

Samkvæmt útskrift úr ensku vörumerkjaskránni, er merkið skrásett 

í London 26. október 1901, 48. flokki, fyrir Portvín, og er sú skrásetning end- 

urnýjuð 26. október 1915. Tilkvnnandi skráður sem eigandi merkisins 29. 

maí 1903. 

  

Tilkynt 10. febr. 1923, 

man Sons £€ Co., Eimited, verslunarfy 

21. s.m. fyrir Geo. G. Sande- 

  

London. Englandi. 
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Á ferhyrndum miða með dökkri umgerð, stendur í boga orðið: SHERRTY, 
með svörtu letri, fyrir ofan skrauthand. Þar fyrir neðan stendur einnig í 
boga: SANDEMAN, BUCK & Co. Mill tvegsja stjarna standa orðin: Jerez 
de la Frontera, og þar fyrir neðan með ritletri: Geo, G. Sandeman Sons & Co. 

Samkvæmt útskrift úr ensku vörumerkjaskránni, er merkið skrásett í 
London 26. október 1901, 43. flokki. fyrir Sherry-vín, og er sú skrásetning end- 
urnýjuð 27. október 1915. Tilkynnandi skráður eigandi merkisins 29. maí 1903, 

Skrás. 1923, nr. 7. 

Tilkynt 10. febrúar 1928, kl, 3, síðd.. og skrásett 27. s. m. fyrir sama, 

  

Á ferstrendum, svörtum a in mjóa línu orðin: SAN- 
DEMAN'S PICADOR PORT i krinet flöt, bar sem sjest bestur 
á stökki með mann á bakinu; bar (vir neðan stendur; Bottled by Sandeman é 
Co., Oporto; neðst í vinstra horni stendur; Bottled at Oporto, en til hægri orðið: 
PORTUGAL. 

Samkvæmt tilkynningu 25. maí 1919, er merkið skrásett í London 30. 
október s. á., 43, flokki, fyrir Þortvín. 
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Skrás. 1923, nr. 8. 108 

Tilkynt 10. febrúar 1923, kl. 8 síðd. og skrásett 27. s. m. fyrir Willard 

Storage Battery Companv, verksmiðjurekstur, Oleveland í Ohio, Bandaríkj- 

um N.-A. 

  

Innan í hring eru letruð orðin; THRBÁD RUBBER INSULATION. i 

miðjum hringnum stendur bókstafurinn W. Yfir þveran hringinn liggur band, 

sem á er letrað orðið: Willard. 

Merkið er skrásett fyrir rafseyma og hluta úr þeim, og er orðið Willard 

notað sem sjerstakt heiti á umgetnum vörutegundum. 

Samkvæmt tilkynningu 24. maí 1920, er merkið skrásett í Washington 

5. júlí 1921. 

Skrás. 1923, nr. 9. 

Tilkynt 20. febr. 1923, kl. 11 ård., Westminster Tobacco Company, Limi- 
ted, verksmiðjurekstur „ London, Englandi. og skrásett 2. mars s. á. 

  

  

  
        

  

    

Blár, ferstrendur miði, með tvöfaldri, ljósri umgerð; milli tveggja horna 

miðans er breytt, ljóst skáband og á bað letraðar upplýsingar um vöruna. Ofar- 

lega í vinstra horni sjest krept hönd milli tveggja vængja, og neðan til í hægra 

horni er mynd af enska þinghúsinu, alt sýnt með ljósum og grænum lLtum. 

Merkið er skrásett fyrir vindlinga úr tyrkneskum tóbaksblending. 

Samkvæmt tilkynningu 7. mars 1922, er merkið skrásett í London 15. 

desember s. á., 45. flokki, fyrir ofangreinda vörutegund.
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108 0. 

Tilkynt 27. febrúar Nva Elektriska Aktiebolaget 

Volta, verksmiðjurekstur, Úl og skrásett 9. mars s. á. 

  

Innan í hring stendur orðið: VOLTA, en út frá hringnum ganga eld- 

ingargeislar í fjórar áttir. 

Merkið er skrásett fyrir rafhitunar- og raflagnartæki. 

Samkvæmt tilkynningu 9. febrúar 1918, er merkið skrásett í Stokkhólmi 

12. mars s. á. fyrir ofangreindar vörutegundir. 

Skrás. 1923, nr. 11. 

Tilkynt 12. mars 1923, kl. 3 síðd., af Jewett Motors, verksmiðjurekstur, 

Detroit, Michigan, Bandaríkjum N.A., og skrásett 16. s. m. 

  

Orðið: JEWETT innan í áttstrendri skrautumgerð. 

Samkvæmt tilkynningu 20. mars 1922, er merkið skrásett í Washington 

24. október s. á. fyrir bifreiðar.



  

Tilkynt 26.     

selskab, verslunarfjelag, 

    

Upphafsstafurinn B og } 

dregid um midju að ofan oe 

  

hann letrað orðið: LUXOL, boga- 

  

Samkvæmt tilkynningu 17. ágú 

    

rkið skrásett í Kaupmanna- 

  

höfn 21. október s. á. fyrir smurning: metisvökva, steinolíu, nafta, 

brenniolíu. smurningsfeiti og parafín, og er orðið Luxol að skoða sem sjer- 

staklega tilbúið heiti fyrir umræddar vörutegundir. 

Tilkynt 26. mars 1923, kl. 3 síðd., af sama, og skrásett 14. apr. s. á 

  

Upphafsstafurinn A og þversum vfir hann letrað orðið: AUTOL, boga- 

dregið um miðju að ofan og neðan. 

  

ningu 17. áeúst 1992, er merkið skrásett í Kaupmanna- 

  

      

  

höfn 2. september s. á. fyrir smurninesolíur, ljósmetisvökva, steinolíu, bensín, 

nafta, brenniolíu, smurt i arafin og aðrar steinolíuafurðir, 

  

og ber að skoða orðið Autol sem ga tilbúið heiti fyrir umræddar 

vörutegundir.
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Tilkynt 26. skrásett 14. apr. s. á. 

  

      

   

neðan, og undir því 

  

Orðið. AUTOI 

stendur orðið: WINTER, 

orðsins snerta orðið Áu 

bannig, að báðir endar 

  

Samkvæmt tilk ) skrásett í Kaupmanna 

    

va, steinolíu, bensín, 

  

höfn 2. september s. á. fyrir 

  

nafta, brenniolín, smurningsf og aðrar steinolíuafurðir, 

mn EÐ 
NT. 15. 

af sama, og skråsett 14. apr. s. å. 
    

    

Tilkynt 

  

Orðið: ALBAT 

Kynnn Samkvæmt til 

    smurningsol Ljósmetisvökva, steinolíu, mannahöfn 10. febrúar s. á. Í 

brenniolín, smurningsfeiti, vasilín, 

  

bensín, nafta, steina- og jurtatery 

parafín og aðrar steinolínafurðir. 

  

    Tilkynt xas Company, verksmiðju- 

rekstur, Port 

sett 17. s. m. 

    
Fexas og New York, Bandaríkjum N.A., og skrá- 

  

Orðin: THE TEXAS, og þar fyrir neðan orðið: COMPANY. 

Merkið er skrásett fyrir steinolíu, steinolíuparafín, parafínkenda olíu, 

stinnar smurningsfeititegundir, asfaltolíur, bensín, lampaolíur, skurðolíur, sí- 

valningsolíur, hrásteinolíu, eldsneytisolíur, hreinsaða hrásteinolíu og hráolíu,
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þar seim flest eimd kolvetni eru tekin burt, til notkunar í brenni-aflhreyflum, 108 

    tsolíur, steinolíuveima, sem Í     heldur en venjuleg stein-     Ólarolíur 

afl- 

ðin „The 

  

vötuolíur, olía, g    

  

   
     

  

(steinoli 

  

Texas Company“ ber að heiti fyrir ofan- 

sreindar vörur. 

    Samkvæmt tilkynningu då ski i Washington 

16. janúar 1923 fyrir áðurgreindar vor 

Skrás. 192 li 
Hilbert 09 1099 Hi ÞG ge DD . . mg Tilkynt 2 1923, kl 2 sfåd., af British American Tobacco Company,          

Orðin: THE GARRIC. 

Samkvæmt tilkyr 

  

er merkið skrásett í London 4.    

  

apríl 1923 fyrir reyktó 

   Sr ir. LO. 

Tilkynt 22, mai 19 kl. 2 af sama, og skrásett 31. s. m. 

  Orðið: STAR. 

Samkvæmt tilkynnir 

  

  

desember s. á. fyrir fullverkað tóbak. 

Skrás. 1925 

  

Tilkynt 24. maí 1928, kl. 12 á hád., af Standard Oil Company (In- 

ss
 

corporated in New Jersey), verslunarfjelag, Bayonne á New Jersey og New 

York, og skråsett 9. jåni s. á. 

  

Orðið: STANDARD. 

Samkvæmt tilkynningu 5. desember 1921, er merkið skrásett í Was-
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>
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- hington 27. júní 1922 fyrir saumavjelaolíu, spennubreytiolíur, strengjagagn- 

  

    

  

sýringsolíu, strokkolía, láþrýstinssstrokkolu, smalahólkaolíu, þunna og þykka 
   

turbinolíu, sashreytlaolbi, bjappara 1,     verkfæraolíu, smurnings- 
olíu, heimilis-smyrslaolu, nánuh 

  

Jelaolíu, olíu til landbúnað- 

  

artækja, skilvinduolín, eldsnevtisol labensín, vegaolín, magnolín og 
gashreyfla-bensín. 

Skrás. 1928, mr. 20.   

Tilkynt 24. maí 1993,     og skrásett 9. júní s. á. 

  

2 
Ordin: STANDARD OIL COMPANY (NEW JERSEY), í 3 linum. Hi 

samkvæmt tilkynningu 5, desember 1921, er merkið skrá: „ett í Washing- 

  

ton 27, júní 1922 fyrir ásas svarta smyrslafeiti, svartar olíur, form- 

olin, our til eldsneytis, | ul fyrir námulampa, kerti, olíur fyrir    

    

    

  

smyrslhólka í vagnásun, með herslumarki, sam-     
settar olíur, þjapparaolíu skilvinduolíu, hráa smyrsla- 

olíu, hráolíu, smyrilfeiti, fyrir hringlyftur, vjela- 

olíu, síaða strokkolíu, s sjerstaklega þunga turbin- 

olíu, olfu fyrir landbúnaðar! fyrir gashreyfla, smyrsla- 
  

  

      
olíu fyrir gashreyfla, smyveslaolíur fyrir vr med gashreyllum, tann- 

hjolssmyrslafeiti, reidt) og olíur olíu, hitunarolíu, þunga 

vjelaolíu, síaða snælduolíu, þung reytlaoltu, þunga turbinolíu, Ljósolíu, ás- 

  

legaolíu, steinolíu, lampaolíu, þunna Wrslafeiti, verkfæraolíu, lágþrýst- 
messtrokkolíu, smvirslaleiti, námuvag naolíu, námuvagnavjelaolíu, hreyfla-bensín, 
nafta, vaxhroða, skelvax, gasolin, gasheeyflabensín, hlutlausa olíu, eimstrokks- 

     

    

olíu, parafinolín, para finvax, steinolí 

  

gæðnm, magnolíu, járn- 
brautarvagnaoliu, frystivjelaolíu, veg j aolíu, merkilampa- 

herðiolíu, spennu- olín, stockolín, grjótmulningsolín, 

  

breytiolu, tengilsmyrsl, u, strengjaolfu, olíu    til að fita strengi, tvírun 

  

nmafta, steina- 
olíu fyrir segl og = 

 



Tilkynt 24. maí 1 

  

a, og skrásett 9. júní s. á. 

  

Stafirnir S og O samandregnir í fangamark. 

„ merkið skrásett í Washing- 

lafeiti, svartar olíur, form- 

    
Samkvæmt tilkynningu 21. janúar 1929, 

  
ton 19. september fyrir ásasmyrsl, svarta smyrs   

olíu, eldsneytisolíur, eldsneytisoliur ferip námulampa, strengjasagnsýringsolíu 
? = . 

i 2 > 05 vw => 3 

) 

Fy
 

oliu fyrir smyrslahålka å vagnåsum, vagnåsaollu, stokkoliu með lágu herslu- 

marki, samsettar olíur, þjapparaolíu, olíu fyrir smalaáshólka, skilvinduolíu, 

hráa smurmingsolíu, hráolíu, smyrilfeiti, skurðolíu, strokkolíu, svört ásasmyrsl, 

svarta, síaða strokkolíu, lyktarlaust bensín og nafta, vafalolíu, olíu fyrir hring- 

lyftur, vjelaolíu, rammsíaða strokkolíu, sjerstaklega þunga smyrslaolíu og 

  

turbinolíu. olíu fyrir landbúnaðartæki, trefjafeiti, strokkolíu fyrir gashreyfla, 

smyrslaolíu fyrir gashreylla, smyrslaolíu fyrir dráttarvjelar með gashreyflum, 

bensín, gashreyflabensín, gasolín, tannhjólssmyrslafeiti, sláttavjelaolíu, hitun- 

arolíu, þunga vjelaolíu, þunga, síaða snældnolíu, þunga hreyfla- og turbinolíu, 

    
hófolíu, heimilisolíu, ljósolíu, áslegaolíu, steinolíu, lampaolíu, þanna ásasmyrsla- 

feiti, verkfæraolín, lágþrýstingsstrokkolín, smyrstafeiti, smyrslaolíu, vjelaolíu, 

  

námuvagnaolíu. olín fyrir námnvaenshrey fa. steina-olíu fyrir segl, hreyfla- 

bensín, hlutlausa olíu, paralinolíu. steinolíufeiti at ýmsum gæðum, magnolíu, 

lín, 

  

járnbrautarvagnaolíu. frystivjðlao! tvírunninn vaxhroða, vegaolíu, Þakolíu, 

saumavjelaolíu, merkilampaolíu, lyktarlaust bensín, snælduolíu, eimstrokksolíu, 

stock-olíu, grjótmulningsolíu, stráolín, s stráparafinolíu, hersluolín, spennubreyti- 

olíu, tengilsmyrsl, tengilolíu, skrúfskurðarolíu, turbinolíu, lokaolíu, vaxhroða 

og hvíta snælduolíu. 

1923 

108
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108 Skrás. 1988, nr. 22. 

Tilkynt 2. júní 1923, kl. 11 árd. af Det danske Petroleums-Aktieselskab, 

verslunarfjelag, Köbenhavn, og skrásett 19, sm. 

  

Ínnan í hring, sem myndast af orðunum: ÁLBATROS að ofan og 

MARINE ENGINE OlL að neðan, sjást þrír fljúgandi fuglar yfir eftirgerð- 

um bárum, en þar fyrir neðan er gæðatala. 

Samkvæmt tilkynningu ÍS. apríl 1923, er merkið skrásett í Kaupmanna- 

höfn 28. s. m. eingöngu fyrir smuningsolfu, Hósvökva, steinolíu, bensín, nafta, 

steina- og jusrtaterpentínu, eldsneytisolíu, smurningsfeiti, vasilin, parafin og 

önnur steinolíuefni. 

Skrás. 1928, nr. 23. 

Tilkynt 2. júní 1923, kl) 11 árd. af The Centaur Company, verksmiðju- 
rekstur, New York, Bandaríkjum NA. og skrásett 19. s. m. 

  

Ferstrendur miði, aflangur og þjettstrikaður og er á hann letrað orðið: 
CASTORTA, bogadregið með dökkum stöfum. 

Samkvæmt tilkynningu 29. desember 1929, er merkið skrásett í Washing- 
ton 20. mars 1923 fyrir júrtrænt efnasamband til meltingar fæðunni og til 
að koma lagi á störf magans hjá unglingum og börnum, þannig að melting, 

munar harðlífi, niðurgangi og hitaástandi 

U 

vellidan og hvild aukast, og til tål 

á barnæsku, og þar af leiðandi svefnleysi 

Orðið Castoria er að skoða sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir tjeðar 
vörutegundir.
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Skrås. 1925, nr. 24, 108 

Tilkynt 2, jåni 1923, kl. 11 ård., af Mishawaka Woollen Manufacturing 

Co., verksmiðjurekstur, Mishawaka í Indiana, Bandaríkjum N.-A., og skrå- 

sett 19. s. m. 

  

Mynd af rauðum bolta. 

Samkvæmt tilkynninen 9. apríl 1898, er merkið skrásett í Washing- 

ton 28. maí 1901 fyrir ullarstísvjel (bæði prjónuð og með flóka), lausa sóla, 

gúmmístígvjel og skó, stígvjel serð að nokkru leyti úr gúmmí og að nokkru 

leyti úr ull, ennfremur, kjóla, ábreiður oe fatnað, gerð annaðhvort úr ull, 

baðmull eða gúmnií, eða úr ull eða baðmull í sambandi við gúmmí. 

Skrás. 1923, nr. 25. 

Tilkynt 26. júlí 1923, kl. 5 síðd. af Geo. 6. Sandeman, Sons & Co. 
r 

Limited, verslunarfjelag, London, 

SANDEMAN 

tz
 

ínglandi, og skrásett 3. ágúst s. á. 

  

ff fat 

PARTNERS PORT,
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108 Á ferstrendum miða sjást tveir menn Í fornum búningi, sitja þeir við 

ofn og halda báðir á vínglasi í hægri hendi. Fyrir ofan stendur orðið: SANDE- 

MAN með stóru, svörtu letri, en fyrir neðan með rithönd: Geo. G. Sande- 

man, Sons & Co., og neðst orðin: PARTNERS PORT, einnig með stóru, 

svörtu letri. 

Samkvæmt tilkynninen 23. septbr. 1925, er merkið skrásett í London 23. 

apríl 1923 fyrir Portvín. 

Skrás. 1993, nr 

Tilkynt 9. ágúst 1923, kl. 11 árd, at Det Danske Petroleums- A ktieselskab, 

verslunarfjelag, Köbenhavn, og skrásett 16. sm nm 

26 A 

  

   
Orðið: BILOL. 

Samkvæmt tilkvnninen 30. m 

höfn 7. júlí s. á. fyrir smurninssolin 

feiti og vasilín. 

r merkið skrásett í Kaupmanna- 

  

a. nelta, eldsneytisolín, smurnings- 

    

      

  

   

  

Skrás 27. 

Tilkynt 10. ágúst 1993, kl. 11 af The Centaur Company, verk- 

smiðjurekstur, New York í Bandarík co skrásett 30. s. m. 

A 
CASTORIA ( 
a sassínilerlcs 
une bonne dig 
pas dopiuim et 
Samuci 
frævre € 
  

———— 
Gaftoria í 

bes Magens und d 

bes olien Dof 

Sélefsarlnft bei fic 

The 
    
  

fac-simule 

signature 
af
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Merkið er í 5 hlutum: 1) Mjór ferhvrndur miði, sem á stendur upplýsing 

tm vöruna á spönsku, ásamt nafninu: Chas, H. Fletcher, ritletruðu, og orðin: 
  NEW YORK. 2) Breiðari ferhvindur miði; vfr honum stendur: Net Contents 

  

15 Fluid Drachms; å miðanum er ferhyrningur með stýfðum hornum, en á hon- 

um stendur: 900 Drops; ferhvrnineurinn er beint yfir breiðu, þjettstrikuðu 

bandi, sem nær yfir bveran miðan, en á því stendur í bogadreginni nn orðið: 

CASTORTA, med dö 

orðin: ÍINFANTS CHILDREN, neðst 

því stendur: At 6 months old 35 Doses 40 Cents. Milh þessara þriggja banda 

    tt dökt band og á það letrnð 

  

tiðanum er breiðara dökt band og á 

standa upplýsingar um eðli vörunnar og nafnið: Chas H. Fletcher, titletrað, og 

    

   

  

þar að auk orðin: The Centanr ( í tveim línum. 3) og 4) fer- 

  

gar um voruna å frönsku og 

: New York, 5) Pt, 

á honum stendur nafnið :Chas. H. 

mil orðanna: CASTORTA, 

hyrndir. mjóir miðar, þar sem á standa 

þýskn og nafnið. Chas. HH. Fletcher, 

  

ferhyrndur midi med skrevttri un 

Fletcher, með rithönd. og : New York City     

  

Hægra megin við 4. miða (has. H. Fletcher, með rit- 

   hönd milli orðanna : The fae-simile signature of, og orðanna :is on every wrapper. 

  

er merkið skrásett á Washington 

    tingar fæðunni og til að koma 

  

lagi á störf magans hjá unglingum og börnum, þannig að melting, veðlíðan og 

   hvíld aukast, og til tálmunar har nei oo hitaástandi og þar af leið- 

andi svefnleysi í barnæsku. 

Orðið: CASTORTA er að skoða 

vörntegund. 

rstaklega tilbúið heiti fyrir tjeða 

  

   Tilkynt 18. ágúst 1993, kl, 9 síðd,, af 2 

vík, og er skrásett 30. s. m. 

  

, 

EFNAGFRÐ REYKJAVI KUR 

1923 

108



1923 

108 
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Mynd af stúlkubarni með brauð í fangi sjer. Undir myndinni standa 

orðin: EFNAGERÐ Reykjavíkur. 

Skrás. 1923, nr. 29. 

Tilkynt 7. september 1923, kl. 3 síðd., af Osram G. m. b. H. Kommandit- 

  

   

  

    

gesellschaft, verslun með rafm: lin á Þýskalandi, og skrásett 10. s. m. 

Orðið: OSRAM. 

Samkvæmt tilkynningu 11. a   

  

s. á. fyrir ljósfæri, tæki og áhöld inkum raflampa, raflagn- 

  

   

  

£ nd 
ingapípur, svo sem pípur til af efl fa, afriðla og Röntgenspípur, 

sem og hluta úr þessum tækjunn, i, vír, rafskent, fali, ljós-    vörpur, ljóshlífar, glerpípur og : konar lögun. 

  

dd, af 0. Nilssen á Sön A/S. 

    
29, janúar 1923 eingöngu fyrir lóðir færi til fiskive 

    

verksmi 

  

  



255 1932 

HR ed nr. 32. 108 

Tilkynt 26. september 1923, kl, 4 sidd., af sama, og skrásett 29, s. m. 

Fordson 
Orðið: Fordso 

Samkvæmt tilkynningu 9. nóvember 1917, er merkið skrásett í Washing- 

ton. 19, mars 1918 fyrir skurðaráhöld. vjelar, smíðatól og hluta úr þeim. 

Skrás. 1923, nr. 33. 

Tilkynt 10. október 1923. kl. 4 síðd., af Aktieselskabet Simonsen & Niel- 

Köbenhavn í Danmörku, og skrásett 19. s. m. 

LET 

sen, verslun og verksmidjurekstur, 

   
Orðið: HAMLET 

Merkið er skrásett fyrir reiðhjól, bifhjól, mótorvagna og hluta úr þeim, 

áhöld og útbúnað fyrir slík hjól og vagna, þar á meðal grindur, kvíslar, hjól og 

hluta úr þeim, fríhjólsnafir, hraðastilla, nafkransa og aðra nafhluta, loftslöngur, 

slöngur, dekk, aflbreytiútbúnað og hluta ár beim, stísanda og hluta úr þeim, 

allskonar hemla og hluta úr þeim, stýri, stýrishöld og stýrishluta. hrevfi-, stöðv- 

unar, og breytiút búnað. og hluta úr því, sæti og hluta úr þeim ásamt öllu tilhevr- 

andi, ljósker, ljóskeraundirstöður, hlífar, hlífhöldur, allskonar merkja- og boða- 

áhöld, höldur fyrir keyri, sverð o. bl., reiðhjólastanda, olíukönnur, dælur og 

hliðarvagna. — Orðið HAMLET er að sk sem sjerstaklega tilbúið heit! fyrir 

ofangreindar | vörntegundir. 

  

Samkvæmt tilkynningu 11. maí 1909, er merkið skrásett í Kaupmanna- 
> 

höfn 15. s.m. fyrir Hamlet, Kí efahrik, en tilkvnnandi fyrst orð- 

  

ibenhavns Ci 

1911. og skrásetnins þess 

  

2. nóv. 1910, samkv. tilkynningu 6. mar 

  

inn eiga 

endurnýjuð 15. maí 1919. 

nr. 34. 
SEN kan 1098 ér a a ” . 

Tilkynt 10. október 1998, kl. 4 síðd., af Simonsen £ Nielsen A/S. verslun 

Köbenhavn í Danmörku. og 

  

Orðið Sterling 

Samkvæmt tilkynningu 29. jan. 1921, er merkið skrásett í Kaupmanna-
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höfn 26. febrúar s. á. fyrir reiðhjól, bifhjól, mótorvagna — þó ekki vöruflutn- 
ings vagna — og hluta ár þeim, áhöld og útbúnað fyrir slík hjól og vagna. þar 
á meðal grindur. kvíslar, hjól og hluta úr beim. fríhjólsnafir og hraðastilla, naf- 
kransa og aðra nafhluta. loftslöngur, slöngur, dekk, aflbreytiútbúnað og hluta 
úr þeim, stísanda og hluta úr þeim, allskonar hemla og hluta úr þeim, stýri, stýr- 
ishöld og stýrishluta, hreyfi., stöðvunar os breytjúthúnað og hluta úr því, sæti 
og hluta úr þeim ásamt öllu því tilheyrandi, ljósker, ljóskeraundirstöður, hlífar. 
hlífhöldur, allskonar merkja og boðaáhöld, höldur fyrir keyri. sverð o. Þl.. far- 
angurshöldur, allskonar, loftdætur fyrir lofthringa, töskur og hylki fyrir smíða 
tól, farangur o. þl. reiðhjólastanda, olíndælur. hlíðarvagna, vopn og skotfæri. 

Skrás. 1923, nr, 35. 

Tilkynt 10. október 1923, kl. 4 síðd., af Aktieselskabet Haukeli, súkkulaði 
og sælgætisverslun, Köbenhavn í Danmörku, og skrásett 19, s. m, 

  

Orðið: Hauk eli. ritað með feitu letti þannig, að endastrekið í stafn- 

um H er dregið fyrir neðan hina stafina, og endar í depli fyrir aftan orðið. 

Samkvæmt tilkynningu 27. júlí 1912, er merkið skrásett í Kanpmanna- 
höfn 10. ágúst s. á., en tilkynnandi fyrst orðinn eigandi merkisins 18. desember 
1913, samkv. tilkynningu 29. apríl 1914. og skrásetning þess endurnýjuð 10. 
ágúst 1922. 

Skrås. 1925, nr. 36. 

Tilkynt 10. oktåber 1923, kl, 4 sfdd,, af sama, og skråsett 19. 8. m. 

 



to
 

ut
 

=
 

Marabú-storkur, sem stendur á öðrum fæti. 

Samkvæmt tilkynningu 10, mars 1923, er merkið skrásett í Kaupmanna- 

  

höfn 25. ágúst s. á. fyrir jarðræktar-, garð. og fiskiafurðir, fæðu og sælgæti fyr- 

   ir menn og skepnur, þar á meðal súkkulaði, kókó, kryddbakstur, allskonar brjóst- 

sykur og sykraðar vörur, brauð og kökur, nýlenduvörur, te, kaffi, ger, bökunar- 

  

hunane og krydd, niðursoðna ávexti og aðrar fæðuteg- duft, salt. edik, síróp, 

hálfunnin, steinkend hráefni og óunna 

  

undir. jurta- og dýrahráefni. óunnin 

mingstilbúning og samsetning, 

  

eða hálfunna málma. allskonar efna-, h 

sótthreinsunarmeðul, rotvarnarmeðul, umbúðaefni, tilbúin og náttúrleg áburð- 

  

arefni, tilbúinn varnins úr jurta- eða dýrahráefnum til fataefna, ferða, hús- 

  

eagnaútbúnaðar, söðlas bókbands og leðurvarnines, celluloid og líkar vör- 
   

ur. fernis. vax. olíur, fitnefni. steinolíu, tjöru. harpeis, gúm, togleður og vörur e i 2 2 

tilbånar år hbvi, eldsnevti, såpu, hvotta- og hreinsunarefni, ilmvåtn, tålliti og 

  

fegrnnarefni, hti, ímmeðul og nvörur, nálar, leikföng, glingur, töf, 

  

   spil, reiðhjól, bifreiðar og útbú ta, sportvörur, vopn og hnífa, pappír, 

pappa, pappírsvarning, s ek, auglýsingaáhöld. myndavjelar og 

myndasýningaáhöld ásamt tilheyrandi filmum og plötum. hljóðfæri, grammó- 

fóna o. þl. ásamt tilheyrandi plötum og nálum, vjelar, tól og áhöld. einnig raf- 

maensáhöld til verkfræðilegrar- og iðnaðarnotkunar, útbúnað og húsgögn, þar á     

   meðal stofugðen, rúmstæði, eldhúsútbúnað. beykisvörur, tágasmíði, úrsmíða,, 

enll- og silfurvörur, ásamt plett-, tin- og öðrum málmvörum, leirkerasmíði, gler- 

  

0. Þl. gúm-, togleðurs- og gútta- 

   vefnaðarvörur. 

  

perkavörnr, eldspít 

  Skrás. 1923 

  

ber 1993, kl 2 —73a.,, af Kodak, Limited, verksmiðju- 

  

3, maí 1888 fyrir ljósmyndavjelar 

ránni er tilkynnandi fyrst 

  

3. maí 1916. 

1923 

168
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108 Skrás. 1928 

Tilkynt 15. nóvember 1923, kl. 5 síðd., af Henkel á (ie, 6. mb. H. 

verksmiðjurekstur, Dússeldorf og skrásett 22. s. m. 

  

Orðið: Persil. 

Samkvæmt tilkynningu 6. febr, 1917, er merkið skrásett í Berlín 2. 

janúar 1918 fyrir þvottaduft. 

  

Tilkynt 15. nóvem! af sama, og skrásett 292. s. m. 

Orðið: Henco. 

Samkvæmt tilkynningu 

1913 fyrir lakk, harpa lím og 
    

    
er merkið skrásett í Berlín 

efni, ilmvötn, skreyti- = 

   

  

   

efni, loftnæmar olíur, sápur, sí þvotta- og efni, bleikisalt, glerlög, 

sterkju og sterkjnefni, bvottalitarefni, blettahreinsunarefni, ryðvarnarefni og 

brýnsluefni. 

mm. 40 
Tilkynt 15. nóvemb og skrásett 22. sm. 

O 'Dixin. 

} i k råseti 

| et bleiki-     
ttyllingar, ketilsteinsefni. 

  

áburðarefni, kæliefni, loftnæmar olíur bvotta- og bleikiefni. 

  

10. maí 1991. 

  

Skrásetning merki
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Skrás. 1923, nr. 41. 

Tilkynt 15. nóvember 1923. kl. 5 síðd., af sama, og skrásett 22. s. m. 

El a 
rs lagður Í 
rður árang. 

  

í Persið er algerlega mei inn:beldur engin skaðle 
£ efn, það er þrí 

dr 
atilok: það geti skemt hendurnar 

notað, ef þeirra 

      

  

            
Merkið er í fernu lagi: 1. Grænn Ferstrendur miði, þar sem stendur efst 

til vinstri handar orðið: Persil, með hvítum stöfum á svörtum grunni, en 

efst til hægri standa með hvítum stöfum orðin: „Sjálfvinnandi þvottaefni“. 

Neðst til hægri er notkunartilsögn með rauðu letri á hvítum grunni. 2. Langur 

og mjór grænn miði, þar sem orðin: Persil Henkel, með hvítum stöfum, standa 

til beggja enda, en Í miðjunni stendur með rauðum stöfum á hvítum grunni, í 

rauðri umgerð, athugasemd um vöruna. 3. Grænn miði, jafnstór og 1.; efst stend- 

ur orðið: Persil með stórum, hvitum ståfum á svörtum grunni. Á miðjum 

miðanum er rauður sporbaugur með hvítri rönd, og í honum stendur með hvít- 

um stöfum orðið: Henkel. Fyrir ofan og neðan sporbauginn standa ýmsar 
upplýsingar um vöruna, ýmist með svörtum eða hvítum stöfum. 4. Grænn miði, 
eins og nr. 2., en ahugasemdin önnur. 

Samkvæmt tilkynningu 12. júlí 1923, er merkið skrásett í Berlín 5. októ- 
ber s. á. fyrir lyfjaefni og lvfjasamsetningar, sótthreinsunarefni, eyðingarefni 
fyrir dýr og jurtir, efni til hirðingar dýra og jurta, fágunarefni, tilbúin efni til 
iðnaðar og vísinda, lyfjaefni til vísinda, gegnsýringarefni, fernis, lakk, bæsi, 
harpeis, harpeisefni, kítti, lím, og önnur límefni, klístur, sverta, leðurfágunar- 
efni, og leðurvarnarefni, sútunarefni, gljáefni, baðvetni, baðsölt, vax, tekniskar 
olíur og feiti, olíukitti, smyrsl. kæliefni, bensín, ilmvötn, skreytiefni, loftnæmar 

1923 
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108 olíur, sápur, sápuduft, sápublöndur, þvotta- og bleikiefni, bleikisölt, glerlög, 

i 1 jarefni, ryd   sterkju og sterkjublöndur; þvotta        ryðleysisefni, bæsleysingarefni, fægi 

efni. 

    

   

Skrá 23, 17 

Tilkynt 15. nóvember 1923, kl. 5 síðd., af Westminster Tobacco Co., Ltd., 

verksmiðjurekstur, London, og skrásett 22. s. m. 

    

Orðið: A VALON 

Samkvæmt tilkynningu 11. åg 

október s. á., 45. flokki, fyrir verkað tóbak. 

ey merkið skrásett í London 29. 

  

Skrás. 1923, nr. áð. 

kl. 5 síðd. af J. S. Fry á Sons, Limited, 

   
Tilkynt 15. nóvember 1 

verksmiðjurekstur, Bristol og London, Englandi, og skrásett 22. s. m. 

      

TE 
| 

d.      

       

      

remar || 
  

AN    

brúnum röndum ofan og neðan. Á miðjum miðanum Gulur miði með 
VS COCOA, og milli þessara orða stendur með stórum, rauðum stöfum: FRð 

stendur með svörtum stöfum: PURE BREAKFAST, en beggja megin er band 

með orðinu SOLUBLE. Neðst stendur bogadregið með brúnu letri: Manufac- 

tured by; með svörtu letri: J. S. Fry & Sons Litd., og med brúnu letri: Bristol 

& London, England. Í brúnum og rauðum skrautumgerðum beggja megin 

standa notkunarleiðbeiningar og e upplýsingar um vöruna. 

Samkvæmt tilkynningu 8. maí 1923, er merkið skrásett í London 28. sept- 

ember s. á., 42. flokki, fyrir kókó.
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Skrås. 1923, nr. 44. 108 
Tilkynt 24. nóvember 1928, kl. 4 síðd. af A/S Jens Villadsens Fabrikker, 

verksmiðjurekstur, Köbenhavn, Danmörku, og skrásett 27. s, m. 

  

Orðið: Lcopal. 

Samkvæmt tilkynningu 6. nóvember 1907, er merkið skrásett í Kaup- 
sef? z ; rs me pe XIX. Ta al „Jar. 2 mannahöfn 9. s.m. fyrir þakpappa. eg or orðið: Ícopal að skoða sem sjerstak 

lega tilbúið heiti fyrir þessa vörutegund. 

Samkvæmt útskrift úr dönsku vörumerkjaskránni, er tilkynnandi fyrst 

orðinn eigandi merkisins 28. október 1912, og er skrásetning þess síðast endur- 

nýjuð 9. nóvember 1917. 

Skrás. 1923, nr. 48. 

Tilkynt 6. desember 1993, kl. 3 síðd., af Jönköbimg og Vulcans Tánd- 

sticksfabriksaktiebolag. eldspýtnagerð, Stockholm í Svíþjóð og skrásett 11. s. m. 

  

    
  

  

Ferhyrndur miði, gulur að lt. Á miðjum miðanum er rauður, rjett- 
hyrndur flötur. Utan mn rauða flötinn er dregin græn lína. Á miðjum rauða 
Hetinum eftir endilöngu. er grænn borði og á hann letrað með gulum stöfum 
orðin: ASSURANOF SAFETY MATCN Fyrir ofan græna borðann, á rauða 
fletinum standa með gulum stöfum orðin: UNE VULCAN, ásamt ummælum 
tm vöruna. Fyrir neðan græna borðann, í fromra horni rauða flatarins, er 
hnattmynd, græn að lit, og standa ocðin: „Trade“ og „Mark“ fyrir ofan og 
neðan hana. Neðst á rauðalletinum standa með gulum stöfun orðin: MADE 
AT TIDAHOIM, SWEDEN.
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108 
my 
ut 

Samkv. tilkynningu 16. september 1889, er merkið skrásett í Stokkhólmi 

14. október s. á. fyrir eldspýt 

endurnýjuð 8. apríl 1919. 

og eldspýtnaumbúðir, og skrásetning þess síðast 

Samkvæmt 10. gr. laga 13. nóv. 190: "ki, hafa eftirgreind 

merki verið endurnýjuð á árinu: 

Skrás. 1913, nr. 1. 

A/S Sirius, Frihavnens Chocoladefabrik, Köbenhavn, frá 8. apríl 1913. 

Skrás. 1913, nr. 8. 

Joseph Nathan á Co., Ltd., London, frá 27. október 1913. 

Ennfremur hefir verið afmáð úr vörumerkjaskránni, samkv. 12 gr. 

sömu laga: 

Skrás. 1918, nr. 2 

Norsk Hydðro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab, Natodden, Noregi, 4. sept. 

1913. 

l Skrifstofa vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 31. desember 1923.
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REIKNINGUR 109 

yfir 

tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 1922. 

Tekjnr: 

I. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Veðskuldabrjef kr. 25367 32 

une euesrrrvee 9700 00 

sr sunee - 1140 37 

bh. Bankavaxtabrijef 

Cc, Sparisjóðsinnstæða 

em kr. 36207 69 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum oo... kr. 1128 66 

hb. Af bankavaxtabrjefum 0... - 136 50 

ec. Áf sparisjóðsinnstæðu lll. — 121 80 

I 1686 96 

Kr. 37894 65 

1. Styrkur til ekkna sjómanna 

2. Styrkur til Sigríðar Guðmundsdóttur — 120 00 
5. Eyðublöð 

4. Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef 20... — 23229 05 
h. Bankavaxtabrjef .....0000.00 0 — 9700 00 

ce. Sparisjóðsinnstæða 2... — 3387 20 

meen 36316 25 

Kr. 37894 65 

Lögreglustjórinn í Reykjavík. 4. janúar 1993. 

Jón Hermannsson,
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REIKNINGUR 
yfir 

tekjur og gjöld Kirkjujarðasjóðs árið 1922. 

Tekjur: 

„ Sjóður frá Í. á.: 

a. Bankavaxtabrjef ........00. 0. kr. 289700 00 

bh. Innstæða í Söfnunarsjóði ........... — 51285 65 

c. Útistandandi í lánum .............. —  699576 60 

d. Á vöxtum í banka 2................ —  95052 48 
——— kr 

Andvirði seldra kirkjujarða 1922 

Innstæða frá prestaköllum 

Afborgun af lánum 

. Vextir: 

a. Af lánum .......0 kr.  27779 03 

b. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu .......... — 3036 11 

c. Af bankavaxtabrjefum ............. — 12507 75 

d. Af bankainneign ......0000.. — 7078 91 

Ógoldnir vextir 1992 20.00.0000. — 

Gjöld: 

. Vextir af andvirði seldra kirkjujarda frá prestaköllum 

undir eldri launalögum .........000 00. kr 

. Gjöld sjóðsins ......0..0. 0 sker kernens 

„ Ýmsar greiðslur ........0000020.n — 

Vextir til Prestslaunasjóðs 

5. Eign við árslok: 

a. Bankavaxtabrjef .................. kr. 277400 00 

bh. Innstæda í Söfnunarsjóði .......... 543921 76 

ce, Útistandandi í lánum .............. —… 708777 51 

d. Á vöxtum í banka ................ — … 99361 96 
e, Ógoldnir vextir 1992 .............. 16 84 

Reykjavík, 20. október 1923. 

G. Sveinbjörnsson, 

. 1135614 73 

49850 00 

2268 06 

31339 09 

”, 1262520 5? 

596 00 
1950 00 

41441 65 
31339 09 

  

I
 

1139908 07 

. 1262520 52



a. 

b. 

0. 

Veðskuldabrjef 
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REIKNINGUR 111 

yfir 

tekjur og gjöld Thorkillii-barnaskólasjóðs árið 1922. 

„ Sjóður í ársbyrjun (Sty.tíð. 

Hlutabrjef í Íslandsbanka 

Bankainnstæða 

Vextir: 

d. 

bh. 

Uppeldisstvrkur 

AT vet 

Af hankamnstædu 

Sskuldé bréfum ... 

Eign til næsta árs: 

ad. Veðskuldabrjef 

bh. Hlutabrjef í 

0. Bankainnstæða 

Í dóms- 

Íslandsbanka 

Tekjur: 

1922 B. bls. 223); 

A kr. 79019 17 

— 3000 00 

— 5902 32 

mm kr. 87921 49 

kr. 3938 60 

40 18 

Kr. 91900 27 

Gjöld: 

BERU kr. 1050 00 

rr kr. 84774 63 

BI - 3000 00 

SI — 3075 64 

mn 0850 27 

Kr. 91900 27 

og kirkjumålarådunevtinu, 12. desember 1923, 

G. Sveinbjörnsson,
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REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og Ingileifar Benedictsen árið 1922. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

Lån gegn fasteignavedi 

Tekjur: 

1922 B, 

kr. 

Hlutabrjef í Íslandsbanka — 

Innstæða í Söfnunarsjóði .......... — 

Veðdeildarbrjef 

Innstæða í banka 

2. Vextir: 

a. 

b. 

Af 

fje í bönkum 

Sjóður í árslok: 

a. 

b. 

Cc. 

Lán gegn fasteignaveði 

fasteignarveðslánum 

innstæðu í Söfnunarsjóði — 

veðdeildarbrjefum — 

Gjöld: 

Hlutabrjef í Íslandsbanka — 
, 

Innstæða í Söfnunarsjóði 

d. Veðdeildarbrjef 

Innstæða í banka 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinn, 4. 

G. Sveinbjörnsson, 

bls. 224): 

86490 00 

2400 00 

8923 22 

3200 00 

5516 36 

kr. 106529 58 

4324 50 

138 13 

144 00 

414 80 

5321 43 

Kr. 111851 01 

80990 00 

2400 00 

9361 35 

3200 00 

15899 66 

—-— kr. 11185101 

Kr. 111851 01 

desember 1
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REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannesar Árnasonar árið 1922. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1922 B, bls. 225): 

a. Lán Reykjavíkur ......000.0.0.0... kr. 12000 00 

b. Veddeildarbrjef 2... — 6600 00 

c. Lán gegn fasteignarveði ............ — 49650 00 

d. Hlutabrjef í Íslandsbanka .......... — 3000 00 

e, Innstæða í bönkum ......0...0..0.... — 5440 85 

—— kr. 76690 85 

2, Vextir: 

a. Af láni Reykjavíkur .............. kr. 600 00 

b. — veðdeildarbrjefum ............. — 272 25 

c. — fasteignaveðslánum ............ — 2482 50 

d. — bankainnstæðun .......0........ — 57 04 

— 3411 79 

Kr. 80102 64 

Gjöld: 
Í. Styrkur til frú Bjargar Blöndal 20.00.0000... kr. 3000 00 

2. Auglýsingarkostnaður .......0000000 0 — 10 50 

3. Sjóður til næsta árs: 

a. Lán Reykjavíkur .................. kr... 11000 00 

b. Veddeildarbrjef ........ — 5500 00 

c, Lån gegn fasteignarveði ............ — 52250 00 

d. Hlutabrjef í Íslandsbanka .......... — 3000 00 

e. Innstæða í bönkum ................ — 5942 14 

— "7 092 14 

Kr. 80102 64 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 28. nóvember 1923. 

G. Sveinbjörnsson. 

1923 
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114 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld „Landsspítalasjóðs Geirs Z06ga kaupmanns 

og frú Helgu Zotga konu hans““ árið 1922, 

Tekjur: 

1. Eign frá fyrra ári (Sty.tíð. 1922 B, bls. 226): 

a. Á innritunarskírteini í Íslandsbanka .... kr. 2631 18 

b. Sparisjóðsinnstæða Í sama banka ........ - 68 73 

- 71 21699 97 

2, Vextir: 

a. Af fje å imnlánsskirteimi .............. kr. 133 20 

b. — sparisjådsinnstædu lll... 3 12 

— - 136 32 

Kr. 2826 25 

. (rjóld 

Eign í árslok: 0 eenerereee 

a. Á innlánsskírteiði ......... kr. 2764 58 

b. Sparisjóðsinnstæða .....0... (1 85 

— — ka 2880 25 

Kr. 2836 25 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 6. janúar 192: > 
”. 

G. Sveinbjörnsson.
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REIKNINGUR 115 

yfir 

sz 

tekjur og gjöld „Styrktarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknis“ árið 1922. 

Tekjur: 

1. Eign frá fyrra ári (Styj.tíð. 1922 B, bls. 227): 

a. Bankavaxtabrjef .........0.00 0... kr. 6000 00 

b. Bankainnstæða .......0000.0 00... — 827 01 

— kr. 6827 01 

2. Vextir: : 

a. Af bankavaxtabrjefum ................ kr. 270 00 

b. — bankainnstæðu ......0.00..0 0... — 42 87 

—— — 312 87 

Kr. 7139 88 

Gjöld 

1. Styrkur veittir ........... 0 kr. 80 00 

2. Eign í árslok: 

a. Bankavaxtabrjef 2... 00220 serersee . kr. 6000 00 

b. Bankainnstæða ......00.00.. 00. — 1059 88 

——...2 kr. 7059 88 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 6. janúar 1923. 

G. Sveinbjörnsson.



1923 

116 REIKNINGUR 

Líknarsjóðs Sigríðar Melsteð árið 1982. 

Tekjur: 

I. Innstæða í Söfnunarsjóði 

2. Áfgjald af Keldnakoti 

3. Vextir í Söfnunarsjóði 

Sjóður : 

Í Söfnunarsjóði 

12. I dóms- og kirkjumálaráðuneytinn, 

G. Sveinbjörnsson. 

REIKNINGUR 
yfir 

kr 858 47 

— 120 00 

— 46 15 

Kr. 1019 62 

1019 62 

1019 62 

júní 1923. 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas's árið 1992. 

Fekjur: 

  

1. Sjóður við ársbs tjun (Stö.tíð. B 1999, bls. 298 

Í Landsbankann Ll 

2. Vextir eee 

sjóður til næsta árs: 

Í Landsbankanum 

I atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu. 16. Janúar 

Oddur Hermannsson. 

kr. 3936 3 

— 1 

5 

7 13 

4115 48 

i 

Kr 

kr. 4113 48 

Kr. 4113 48 

1923.



274] 1923 

REIKNINGUR 118 

vfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar árið 1922. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1922 B, bls. 229): 

Í Landsbankanum ...........020. 0000 sn 

9. Vextir .........200.. ns ennen eee eee senee 

kr. 1998 30 

— 89 92 

Kr. 2088 22 

Sjóður til næsta árs: 

Í Landsbankanum ............ 00 kr. 2088 22 

Kr. 2088 22 

    

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 16. janúar 1923. 

Oddur Hermannsson. 

REIKNINGUR 119 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tuliniusar árið 1922. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Sty.tíð. 1922 B, bls. 230): 

a. Ríkisskuldabrjef ........000.00 0. kr. 10000 00 

b. Í Landsbankanum ..................... — 386 46 

kr. 10386 46 

2. Vextir: 

a. Af tíkisskuldabrjefum .............. kr. 550 00 

b. — bankainnstæðu .......000000 0. — 28 68 

— — 578 68 

Kr. 10965 14
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1. Styrkur veittur: 
Fannasi Tlamayni a. Hannesi Hansya 

  

     FE kr. 10000 00 

b. I Landsbankanum ........0.. — 690 14 

sskuldabrjei 

— 10690 14 

Kr. 10965 14 

  

Oddur Hermannsson. 

120 REIKNINGUR 

  

tekjur og go
 

1. Sjóður í ársbyrjun (Styj.tíð. 1922 B, bls. 290): 

a. Veðskuldabrjef 22... kr. 23500 00 

b. Bankavaxtabrjef .......00.0 00. — 3000 00 

c. I Landsbankanum ....................… — 887 70 

—————. kr. 6387 70 

2. Vextir: 

þa
 

Lo
 

Gt
 

>
 

>
 a. Af veðskuldabrjefi .................... kr. 

b. — bankavaxtabrjefi „................. — 135 00 

ct. — bankainnstæðu ..........0....0.0.0... — 44 91
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Gjöld: 120 

Sjóðnr til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef ...... „.. kr, 2500 00 

bh. Bankavaxtabrjef ..........… … . 3000 00 

c. I Landsbankanum ..............- … — 1192 61 

Kr. 6692 61 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 16. janúar 1923. 

  

Oddur Hermannssos.. 

REIKNINGUR 121 

Is Jónssonar árið 1922.    tekjur og gjöld Samgöngt 

I. Sjóður í ársbvrjun (Stj.tið. l 

a. Bankavaxtabrjef serene rr kr. 6000 00 

2500 00 

  

ce. ÞE Landsbankanum ..... lr — 900 86 

— 2 kr. 9400 86 
VERXTIP 

a. Áf bankavaxtabrjefum .....…. kr 247 90 

b. vedskuldabrjefi .......... RN 125 00 

Cc. bankainnstædu ............ …… 93 70 

— — 1660 20 

Kr. 9867 06 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef ........00 0 kr. 5000 00 

b. Veðskuldabrjef 0... — 2500 00 

c. Í Landsbankanum .......000... 00. —- 2367 06 

mn kr. 9867 06 
  

Kr. 9867 06 

Í atvinnu. og samgöngumálaráðuneytinn, 16. janúar 1923. 

Oddur Hermannsson.
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122 
bo
 

    

Sjóður Í í 

a. Bankavaxtabrjef 

b. í Eandsbankanum 

Vextir: 

a. Af banka 

b. — bankainnstæðu 

Styrkur veittur: 

a. Listigarðsfjel 

b. Kvennt 

  

Í atvinnu- og 
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REIKNINCUR 

vfir 

#19) 
Út 

  

tj.tið. 1922 B, bls. 232 

FER kr 

BA — 477 03 

- == kr. 12477 03 

ki 540 Ú 

FIRRA — 38 60 

- — 518 60 

Kr. 13055 65 

Gjöld: 

  

a. kr. 500 00 

Í 
í 

— — -- r. 12555 65 

Kr. 13055 65 

samgöngumálaráðuneytinu, 16. janúar 1993. 

Oddur Hermannsson.
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REIKNINGUR 123 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns konungs níunda árið 1922, 

Tekjur: 

1. Sjóðnr í ársbyrjun (Sigtið. 1922 BL bls. 233): 

a. Innritunarskírteini Litra Á. Foll 84... kr. 8600 00 

b. Veðskuldabrjef ol... — 1600 00 

ec, Bankavaxtabrjef o... — 1500 00 

d. Í Landsbankannm lll — 172 77 

———————— kr. 11872 77 

2. Vextir 

a. Af innritumarskíiteimi 0. kr. 301 00 

b. Af vedskuldarbrjefum or — 30 00 

c. Af bankavaxtabrjefom .............2.… — 67 50 

d. Af bankainnstæðn Ll... — 19 31 

mm kr. 467 81 
  

Kr. 12340 58 

Gjöld: 

1. Heiðursejafir veittar: 

a, Bjarna Bjarnasyni, Geitabergi .......... kr. 150 09 

hb. Hannesi Magnissvni, Sandvik .......... — 150 00 

mmm Kr. 300 00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Tmnvitunarskírtteimi G kr. 8600 00 

h. Veðskuldabrjef 20... — 1000 00 

ce. Bankavaxtabrjef 0... — 1500 00 

d. T Landsbankanum cool — 940 58 

———- — 12040 58 

Kr. 12340 58 

Í atvinnu- og samgönsumálaráðuneytinn, 16. janúar 1928, 

Oddur Hermannsson,
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124 

yfir 

C. Liebes árið 1992. 

      

Tek ur 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1922 B. bls. 284 

Bankavaxtabrjéf oo... ener even kr. 

2. Vextir 0... 

Kr. 

tjöld: 

Í. Greitt Búnaðarfjelagi Íslands co000.0 0 kr. 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef GL... kr. 7400 00 

h. Innláns: Bo 1000 00 

ir 

Í atvinnu- og sametneumålarådunevtinu, 16 janúar 1993 

11400 00 

320 50 

11920 50 

520 50
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REIKNINGUR 125 

yfir 

tekjur og gjåld Gjaf: 
Ce 

  

W. Fiskes til Grímseyinga árið 1922. 

    

kr 00 

71 

a ki rå 

Vextir: 

a. Af bank tabrjefum ................. kr. 684 00 

  

h. Af 

c. Af 

1000 00 

  

—— 2118 98 

Kr. 46464 69 

Gyjólad: 

kr. 1900 00 
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126 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta 

í hinu fyrverandi Suðuramti árið 1922. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Sty.tíð. 1922 B, bls. 235 

a. Veðskuldabrjef Co... eeeeeeeeeeree kr. 3200 00 

bh. Hlutabrjef í Íslandsbanka 20.00.0000... - 500 00 

c. Bankavaxtabrjef oo. 2000 00 

A. Í Landsbankanum ccc 629 67 

mm kr. 6329 67 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum .................. kr. 160 00 

b. Af bankavaxtabrjefum 0... - 90 00 

ce. Af bankainnstæðu .......... — 30 18 

———..—.22. 280 18 

  

Kr. 6609 85 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur .............. kr. 132 00 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef ..............0..... kr. 3200 00 
b. Hlutabrjef í Íslandsbanka .............. — 500 00 

c. Bankavaxtabrjef 2... — 2000 09 

d. Í Landsbankanum .......0....0. — 777 85 

mm 77 85 

  

Í atvinnu. og sangöngumálaráðuneytinu. 16. janúar 109 

Öddur Hermannsson.
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REIKNINGUR 127 

er 
iii V 

    

1. Sjóður í 

Í Söfnunarsjóði ......0.0. 0 kr.     
Í Landsbankanum BR sr — 349 03 

i i i sr. 9031 25 

Lo
 

C
D
 A —+
 

a. L Söfnunargjóði 000. kr. 513 99 

b. IT Landsbankanum „0... —— 7 18 

1. Styrkur veittur: 

    a. Jóhannesi Jóhani G IS ki 100 00 

b. Jónasi Jóhannssyni, Skågum  .......... — 100 00 

——— kr. 200 00 

2, Sjodur til 

  

FO Qiannan AXi 
a. Í sofnunarsjoði 

I i 

) 

„Í Landsbankanum ....... HR NI …… —— 498 87 

Kr. 9552 42 

I atvinnu- og samgøongumålaråduneytinu, 16. janåar 1923. 

Oddur Hermannsson.
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128 REIKNINGUR 

yfir 

   
tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs na ambmanns Þorsteinssonar 

og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1922. 

Tekjur: 

  

I. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1922 B. bls. J St. . 

{ 1 a. Bankavaxtabijef Goll kr. 3500 00 
  

Ko: må 
ÁAÐPJEÐ ennen erne bh. Veðskul 

c, I Landsbankanum cl... — 667 67 

  

- —— —— kr. 7167 67 

=. VOXTIT 

AF bankavaxtabrjefum ki 157 50 

b. vedskuldabrjefum 220 - 156 30 

ce. bankamustæði 32 85 

SR - 346 65 

      

Í atvinnu- og samgön oO u meytinn, 16. janúar 1928. 

Oddur Hermannsson.
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bg
 

REIKNINGUR 129 

yfir 

   

  

  
tekjur og gjöld Landl nds árið 1922. 

1. Sjóður í ársbyrjun „titið. 1022 B bls. 248 

Í Landsbankanum ..............- . rr kr. 263375 55 

lag úr ríkissjóði ..... HR … vers mm 20000 00 

3. Sektarfje fyrir 616; fiski landhelgi á 

im 1921 lo MN … — 320156 3: 

4, Vextir ....... a . NNE 18357 8 

om 
á. Ål 

     

H
O
 

Kr. 621889 74 

Sjóður til næsta árs: 

a. Innstæða hjá ríkissjóði cr. 600000 00 

bh. Í Eandsbankanum ... ..... 0 21889 74 

——-—— kr. 621889 74 

Kr. 621889 74 

I atvinnu- og samgongumålaråduneytinu, 16. janúar 1929. 

Oddur Hermannsson.
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1. 

Tu
 

GB
 

. Greitt fyrir auglýsingar 

282 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fischers årig 1922. 

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1999 B, bls. 239): 
a. Innritunarskírteini ............. kr. 20000 00 
b. Bankavaxtabrjef 2... ss. — 5000 00 
c. Veðskuldabrjef — 3200 00 
d. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar 2... — 11000 00 
e. Í Landsbankanum 2... — 3975 01 

. Vextir; 

a. Af Innritunarskirteini 0... kr. 700 00 
b. — bankavaxtabrjefum 2... — 225 00 
c. — vedskuldabrjefum 2... —— 160 00 
d. — láni Seyðisfjarðarkaupstaðar 2... — 590 00 
Cc. — bankalnnstæðu 20... — 183 93 

Gjöld: 
„ Styrkur veittur samkvæmt stofnskrá SJodsins 2... 

  

„ Sjóður til næsta års: 

a. Ínnritumarskírteimi kr, 20090 00 
b. Bankavastabrjef — 5000 00 
c, Vedskuldabrjet ses — {100 00 
d. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar 20... — 10500 00 
e. I Landsbankamnum — 926 24 

    

kr. 43175 01 

— … 1818 93 

  
  

År, 44993 94 

kr, 1375 00 

— 92 70 

— 43526 24 

Kr. 44993 94 

Í atvinnu- og saigöngumálaráðuneytinu, 16. Janúar 1993, 

Oddur Hermannsson.
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REIKNINGUR 131 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns konungs hins tíunda og Alexandrínu 

drotringar til styrktar fátækum sjómannaekkjum í Reykjavík árið 1999, 

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1992 B. bis. 240): 

Í Landsbankanum lll kr. 5119 45 
2. Vextir suser — 186 58 

Kr. 5206 03 

Sjóðir til næsta árs: 

1. Lán gegn fasteignaveði (lll. kr. 5000 00 
2, I Tiandsbankanem sees eee. — 306 03 

Kr. 5306 03 

I aftvinnu- og samgøngumålarådSuneytinn, 16. janfgar 1993. 

Oddur Hermanmnsson,
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132 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra sem híða tjón af jarðeldum árið 1922. 

Tekjur: 

      

1. Sjóður í ári 

a. Lán Seyðisfjarðarkauy 

byrjun (Stj.tíð. 1922 B. bls. 241) 

  

1 fasteign og z valufjelaga - 25500 00 

ec. Bankavaxtabrjef Co... — 2500 00 

d. Í Landsbankanum 20.00.0000 — 11449 66 

————— kr. 44249 66 

b. Lán g áb oT 217 

Do
 

Vextir: 

a. Af låni SevdistfjardSarkau; BR kr. 240 00 

b. Af lánum eegn fasteign og ábyrgð séslu 

  

fjelaga oo. 2... 1265 00 

12 50 

24 36 
c. Af bankavaxtabrjefum  ...............… — 1 

d. Af bankamnstæðn 5 

———— — 2141 86 

Kr. 46391 5 

Gjöld: 

1. Sjóður til næsta árs: 

RE PEEEEEE kr. 4000 00 

sýslufjelaga 24700 00 
Bankavaxtabrjef ...... - 2500 00 

a. Lán Seyðisfjarðarkaups 

  

Lán seen fasteien og 

  

d. Í Landsbankanum „00... - 15191 52 

Kr. 46391 52 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðnnevtinn. 16. jantar 1993, 

Iddur Heopmannsson
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REIKNINGUR 

tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Íslands árið 1922. 

1. Sjóður frá fyrra ári: 

Skuldabrjef fyrir lánum ............. kr. 324212 79 

kuldabrjef HR 80000 00 

   dsbankanum á bhlaupareikninei .. 38241 17 

——————— kr. 442453 96 

2. Vextir greiddir á árinu: 

1. Af útistandandi lánum ... kr. 16104 38 

    2. — tíkisskuldabrjefun - 2200 00 

3. bankainnsta 3289 55 

  

— 21593 93 

  

ut
 

  

1. 2 kr 
9 ya 9 
de i ið 7    
3. Gengismunur    

  

4. IR 00 

>. Þor 73 

6, 

um Fs | i 

1999       T Landsbankanum å hlaupar 

————..— 464803 89 

Kr. 490 676 62 

Revkjavik, 

LA ; a Vigfús Einarsson 

  

1923 
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134 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Ræktunarsjóðs Íslands árið 1922. 

1. 

  

Ooold ) 

Af 4% þjóðjarðarsölulánum 

        

3% lánum til bænda ..... — 6 00 

- 4% lánum til bænda ..... — 12168 

A 165 29 
A eiknine1 í Landsbankannim .... 103316 27 

——-— - kr. 1050543 58 

> 

— 41317 46 
9 
eð. 

— 3% lánum til bænda ............ - i 1 

— 4% lånum til bænda .............. — 475 39 

— 4% jarðakaupal DR - 5 60 

em 665 71



4. 
ot
 

m 
uD
 

DO 
mm 

. Andvirdi seldra bjodjarda (Pskj. 

. Vextir greiddir í ríkissjóð (Fskj. 8—9) 

„ Til jafnaðar móti tekjulið 4 færist 

„ Höfuðstóll 31. desember 1922: 

Afborganir lána: 

Af 4% þjóðjarðasölalánum 200... 

— 4% öðrum lánum .....0220r00000 

— 316% tåvjelalåni .....sssseerrkeres 
— 3% lånum til bænda 2000... 

— 4% lánum tl bænda ccc... 

— 4% lánum til prestakalla .......... 

— 4% jarðakaupalánum 20... 

— 5% láni til Búnaðarfjelags Íslands .. 

Gjöld: 

CHöld sjóðsins (Fsky. 1019) 

4% þjóðjarðasölulán (Fskj. 1516) 

4% önnur lán 

314% tóvjelalán 
3% lán til bænda .....000000.. 

4% lán til bænda (Fskj. 17—78) 

4% lån til prestakalla 

49 jarðakaupalán 

5% lán til Búnaðarfjelags Íslands 

6% lán til Bún fjel. Íslands (Fskj. 79-80) 

Óeoldnir vextir 1991: 

Af 4% lánum tl bænda .. kr. 40 00 

Ógoldnir vextir 1922: 

Af 4% þjóðjarðas. 188 56 

— 8% 1. t. bænda 116 

— 4% 1.t. bænda 475 39 

— 4% tarðakaupal. 5 60 

—————— 665 71 

kr. 20090 55 

— 493 30 

— 120 00 

— 1598 79 

— 12976 66 

— 569 50 

— 2335 44 

— 6000 00 

— 44184 94 

a — 21950 00 

Kr. 1158660 99 

a kr. 24289 55 

— 1936 00 

a — 44184 24 

kr. 485114 96 

749 

240 

2984 

437913 

3587 5 

25497 05 

54000 

30000 

705 71 

47457 76 

— 1088251 20 

Kr. 1158660 99 

Reykjavík, 2. ágúst 1098. 

Vigfús Einarsson. 

1923 

134



1923 288 

ALÞINGISMENN 

kosnir óhluthundnum kosningum 1923. 

Fyrir Vestur-Skaftafellsséslu: Jón Kjartansson cand. juris. 
Vestmannaeyjasyslu: Jåhann Þ. Jósefsson kaupmaður. 
Rangárvallasýslu: Boesert Pálsson nrófastur og Klemens Jónsson ráðherra. 
Árnessýslu: Magnús Torfason sýslum. og Jörundur Brynjólfsson bóndi. 
tullbringu- og Kjósarsýslu og Hafnarfjörð : Ágúst Flygenring kaup- 
maður og Björn Kristjánsson fvrv. bankastjóri. 
Reykjavík: Jón Þorláksson verkfræðingur, Jón Baldvinsson framkvæmda- 
stjóri, Jakob Möller titstjóri og Maonús Jønsson docent. 
Borgarfjarðarsýsln. Pjetur Ottesen bóndi. 
Mýrasýslu: Pjetur Þórðarson hreppstjóri. 
Snæfellsness. oe Hnappadalsstslni: Halldór Steinsson hjeraðslæknir. 
Dalasýslu: Bjarni Jónsson docent. 
Barðastrandarsýsln: Hákon J. Kristófersson hreppstjóri. 
Vestur-Ísafjarðarsýslu : Ásgeir Ásgeirsson cand. theol. 
Norður-Ísafjarðarsýslu: Jón A. Jónsson fyrv. bankastjóri. 
Ísafjörð. Sionrjón Jónsson kaupmaður. 
Strandasýslu: Trysevi Þórhallsson ritstjóri. 
Vestur-Húnavatnssýslu: Þórarinn Jónsson hreppstjóri. 
Anstur-Húnavatnssýsln: Guðmundur Ólafsson bóndi. 
Skagafjarðarsýslu: Maenús Guðmundsson hæstarjettarmálaflutningsmað- 
ur og Jón Sienrðsson bóndi. 

Eyjafjarðarsýslu: Einar Árnason bóndi og Bernharð Stefánsson. 
Akureyri: Björn Líndal bóndi. 

Suðnr-Þinsevjarsýslu: Tneélfur Bjarnarson bóndi. 
Norðnr-Þingevjarsýsln: Benedikt Sveinsson fyrv. bankastjóri. 
Norður-Múlasýslu: Halldór Stefánsson bóndi og Ármi Jónsson versl.sti. 
Seyðisfjörð: Jóhannes Jóhannesson bæjarfóseti. 
Suður-Múlasýslu: Sveinn Ólafsson umboðsmaður og Tnevar Pálmason 
kaupmaður. 

Ánstur-Skaftafellssýslu: Þorleifur Jónsson breppstjóri,
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EMBÆTTI OG SÝSLANIR m. m. 

f. a
 larprestur á Landeyjaþingum sjera Sigurður 

    
I. Norland skipaður sóknarprestur Í Tjarnarprestakalli í Húnavatnsprófasts 

dæmi frá 1. júní næstkomandi að telja. 

li í Húnavatnspró usturspresta ka     
' Þorste 

  

Fastsdæmi sje aður sóknarprestar sama staðar. frá 

    

1. júní næstke 

samkvæmt umsókn hans veitt lausn    30, 5. m, var 

frá dócentsembati 

  

oe sóttkveikjufræði við læknadeild 

Háskóla Íslands frá 1. jan. þ. á. að telja. 

  

1 

  

ntsem æ 

  

Islands 

að ocema hje "ØS 

  

   

        

    
    

     
        

      

  

99 « m. hafa forsetar Albingis veitt skrifstofustjåra Albingis, Einari Poi 

kelssvni, lausn mbætti fá 1. þ umkvæmt umsókn hans. sakir heilsu- 

at 2 f 1 | ttan s I- 

x 
ourdsson 

Þann 3. feb Odd Hermannsson sk fustjóri í atvinnn- 09 

lc ff „| < A a fyrst um sinn 

| 1 Y t€ eyðir 

1 xr€ 7 I 4 h 1 AT ni - 

Sd. var Jens | o s ir Í ri VI slandsbanka 

fyrst nm sinn frá Í. s. m. að té ba 6 i € 

5. såknarprestu i ðapre li, sjera Jón Pálsson, 

r r á Húnavatnspró!      

ER
    í Síðnhjeraði. Snorri Halldórsson, Tinn 5. s. m. 

allramildilegast skipaður hjeraðslæknir sama staðar



6. apríl þóknaðist Hans hátign konu    

  

   

hjeraðslækni í Patreksfjarðarhjeraði Siourði 

  

í náð frá em- 
bætti samkvæmt umsókn hans frá 1. júní næstk. að telja með eftirlaunum. 

num allramildilegast 

umsókn hans lausn í náð 

   forstöðu 

  

Sama dag þóknaðist Hans hátien 1       
fjármálaráðherra Magnús Jónsson tilað va 1 T 

lagadeildar Hå-      
skóla Tslanc 

  

   

  

   

2 
skipa hjeraðsla 
vers 

hjeraðsl 

gott 

an hjer he 
ad vera 

  

ir sett mråfastur í 

prestnr laf Á Stenhensen i 

  

Nåms- 00 

sóknarnrast 1    
   
     

    

læknisembættinn í Patraka 

  

öðrnvísi verður ákveðið, 

€ i 

  

s. m. båknadist Hans håtion ko 

  

honum 

  

göngmmálaráðherra Klemens Þónsavni að velta forstöðn dóms. 

 



pe 
ráðuneytinu, meðan forsætisráðherra FA

 

"2
 

08
 æ N
 >
 

C
d
 = D = > = 2 - æ = B >
 

= (að
 

a
 
=
 i 

isferd til Kaupmannahafnar. 

  

16. ágúst þóknaðist Hans hátign konunginum að fela forsætisráðherra 
    og dóms- og kirkjumála   råi Egseiz, að veita forstöðu atvinnu- og 

få á samgöngumálaráðuneytinu og fjármálaráðuneytinu, meðan atvinnu- og sam- da
 

göngumálaráðherra Klemens Jónsson er í ferð til Kaupmannahafnar. 

    

ál. s. m. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita í 
Flatevrarhjerat Halldór Stefánssyni sn frá tjeðu hjeraðslæknisembætti     e 

samkvæmt umsókn hans. frá 1. sept. að te 

18. okt, he     
1 

vr doms- 09 

holtsprestakalli, sjera Arna Þórarinsson,    
Í. ágúst að telja. 

  

tennara, samkvæmt umsókn hans, 
"eitt lausn í náð frá kennaraembætti við Hinn almenna menta-    

      
14, nåv Hans hátign konunginum að fela atvinnu og sam- 

söngumálaráðher ns Jónssyni, að ta forstöðu dóms- og kirkjumála- 
ráð tint : kirkn tra, Sigi er fjar- 

     
   5 

si. 

    

en, sett tilað þjóna hjeraðs- 
læknisembættinu í Flateyjarhjeraði fyrst um sinn frá 1 jan. 1924 að telja 
og til 1. febr. 1925. 

ÞPÓSTMENN $ 

      



af aðalpóstmeistara skipaðir póstaðstoðarmenn í Rey 

299 

Sama dag var Olafur Thorlacius af aðalpóstmeistara settur póstaf- 

greiðslumaður á Patreksfirði. 

veitt lausn frá póstað-     Hinn 1. ol 

  

stoðarmannssýslan í Reyky 

var Olafi H. Jenssyni veitt lausn frá póstaf- 

  

Hinn 17. október 

oreiðslumannssýslaninni í Hofsós frá 1. apríl 1923 að telja. 
5 

Hinn 16. desember 1922 voru þeir Páll Þorleifsson og Sveinn Björnsson D 

  

javík frá 1. janúar að telja. 

meistara skipaður 

  

3 var Kristján Sie       ÖNSON DOSLZ 

tara skipaður póstafereiðslumaður ama staðar. 

  

Hinn 23. júlí var Hendrik Theodórsson brjefhirðingarmaður á Borðeyri 

af aðalpóstmeistara settur póstafgreiðslumaður sama staðar. 

Hinn 26 On P. Kristjánsson af aðalpóstmeistara settur 

    

póstmeistari á ágúst s. á. að telja.. 

Inn 8. ágúst 1925 i Sen póstafgreiðslumaður í 

Búðardal, af påstmeist: skipaður Í lumaður sama staðar.      
Hinn      

  

lur Bergsson, póstmeistari á Akureyri, al 

  

út í Reykjavík, frá 1. ávúst s. á. að Felyn. 

Hinn 11. september 1928 var Stefáni Stefánssyni samkvæmt umsókn 

  

óstafereiðslumannssýslaninni á Eskifirði frá 1. febrúar 1924 

að telja. 

Hinn 29. nóvember 1923 var Olafur Kvaran af aðalpóstmeistara skip- 

aður póstafgreiðslumaður á Borðeyri, frá í. janúar 1924 að telja. 

x 
Hinn 20. desember 1923 var Davíð Jóhannesson kaupmaður af aðal- 

póstmeistara settur póstafgreiðslumaður á Eskifirði, frá 1. febrúar 1924 að telja.
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HEIÐURSMERKI. 

Hinn 13. desember 1922 sæmdi Hans hátign konungurinn stórkrossi 

Fálkaorðunnar : 

ÁKristján Jónsson hæstarjettardómstjóra, 

riddarakrossinum : 

Knud Zimsen borgarstjóra í Reykjavík, Þórunni Björnsdóttur ljósmóð- 

ur s. st. Odd Cari Thorarensen fv. lyfsala á Akureyri, Emil Nielsen 

framkvæmdarstjóra í Reykjavík, Eggert Laxdal fv. kaupmann á Ákur- 

eyri, Stefán Þorvald Jónsson kaupmann á Seyðisfirði, Sæmund Hall 

dórsson kaupmann í Stykkishólmi, Pjetur Oddsson kaupmann í Bolunpg- 

arvík, Halldór Jónsson umboðsmann í Vík í Mýrdal, Magnús Benja- 

minsson úrsmíðameistara í Reykjavík, Sölfa Vigfússon hreppstjóra á 

Arnheiðarstöðum í Fljótsdal, Byjóli Guðmundsson hreppsnefndarodd- 

vita, Hvammi í Landmannahreppi, Magnús Bergmann hreppstjóra í 

Fuglavík í Gullbringusýslu, Árna Ásgrím Þorkelsson hreppstjóra á 
Geitaskarði í Húnavatnssýslu, Guðmund Ásgeir Biríksson breppstjóra, 
Þorfinnsstöðum, Vestur-Ísafjarðarsýslu, og Jón Pjetur Hall hreppstjóra, 

Starmýri í Suður-Múlasýslu. 

Hinn 28. s.m. sæmdi Hans hátign konungurinn fulltrúa í utanríkisráðu- 

nevtinu danska, Geore Lyngbye Håst, riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

Minn 19. mars sæmdi Hans hátign konungurinn Mr. Henry William 
Archer, framkvæmdarstjóra The Steam Trawlers Mutual Insurance and Pro- 
teeting Company id. í Hull, og Mr. á. W. Johnston, stofnanda The Viking 

Society for Northern Research, riddarakrossi Fálkaorðunnar, 

26. júní þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að sæma 
skipstjóra Johan Ferdinand Aasberg slórriddarakrossi Fálkaorðunnar. 

20. s.m. þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að sæma 
sendiherra Svía í Kaupmannahöfn J. fríherra Beck-Friis stórkrossi Fálka- 
orðunnar. 

#1. júlí var vtanríkisráðherra Dana, Christian Magdalus Cold. allra- 
mildilegast sæmdur stórkrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. var skrifstofustjóri í utaníkisráðuneytinu danska, William iBor- 

berg, allramildilegast sæmdur stórriddarakrossi Fálkaorðunnar. 
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S. d. var fulltrúi í sama ráðuneyti, Hjalmar Collin, allramildilegast 

1 St I upmannahóin 

i 1 HK 

torriddarakrossi rt ar.          

Christophine Bjarnhjedinsson, 

  

1. okt. var 

  

mildilegast sæmd riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

    

  

12. nóv. var sendiherra Spaáanve 

Gutieri de lera, allramildilega 

Ss. d. var forstjóri versl 

López de Lago, allramild st sæmdu    

  

 alan Eðli | to 
VGA VY hamirez Gt 3aav ed 

  

riddarakrossi Fy? orðunnar. 

  

16. s. m. var Páll Friðrik Vídalín Bjarnason, sýslumaður í Snæfells. 

    

    
   

Hinn 20. april    
ur konsúll fyrir Íslar 

Hinn 4. júní var þýskur konsúll í Reykjavík, Sigi 

  

kendur þýskur aðalkonsáll sama staðar. 

Hinn 13. júní var stórkaupmaður John Fenger við konung. 

legur sænskur generalkonsúll fyrir Ísland, með aðsetri 

  

   general 

  

konsúll fyri
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28. ágúst var Sigurjón Þorgrímur Jónsson kaupmaður, viðurkenndur 

þýskur vicekonsúll á Ísafirði. 

10. sept. var Guðmundur Jóhannesson, kaupmaður, viðurkenndur þýsk- 

ur vicekonsúli á Eskifirði. 

S. d. var Sophus Auðunn Blöndal kaupmaður, viðurkenndur þýskur vice- 

konsúll á Siglufirði. 

HEIÐURSGJAFIR. 

Af vöxtum af styrktarsjóði Christians konungs ÍX. fyrir árið 1923 

hefir atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið veitt þeim Friðriki Sæmundssyni, 

bónda á Efri-Hólum í Þingeyjarsýslu, og Sæmundi Oddssyni. bónda í Eystri- 

Garðsauka í Rangárvallasýslu. 150 króna heiðursgjöf hvorum, fyrir framúr- 

skarandi dugnað í jarðabótum, byggingum og öðru, sem að búnaði lýtur. 

STYRKVEITINGAR. 

Af vöxtum af styrktarsjóði Friðriks konungs VIII. árið 1923, hefir 

atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið veitt Árna Einarssyni. bónda í Múlakoti 

í Fljótshlíð, 150 króna styrk til trjáræktar. 

Á árinu 1923 veitti atvinnumálaráðherrann Jóni Kristjánssyni, Baldurs- 

götu 30 í Reykjavík, 150 króna styrk, og Guðmundi Sigurðssyni, Bókhlöðu- 

stig 6 B í Reykjavík, 125 króna styrk úr Styrktarsjóði Þórarins Tuliniusar. 

EINKARJETTUR. 

12. mars þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Nitrogen Products 

('o., Providence, Rhode Island, í Bandaríkjum Norður-Ameríku, einkarjett á 

Íslandi um 5 ára tímabil á aðferð til að framleiða Cvanidtöflur.
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S. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita prófessor Peder Oluf 

Pedersen, Amalievej nr. 1, Frederiksbergi, einkarjett á Íslandi um 5 ára tíma- 

bil á bogagenerator til framleiðslu rafmagnssveiflna. 

S. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita prófessor Peder Oluf 

Pedersen, Amalievej nr. 1, Frederiksbergi, einkarjett á Íslandi um 5 ára tíma- 

hil á útbúningi á bogageneratorum. 

Ss. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita h.f. Dansk Gærings- 

Industri, Snaregade 12, Kaupmannahöfn, einkarjett á Íslandi um 5 ára tíma- 

bil á aðferð til að framleiða ger, aðallega loftger. 

Ss. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Norsk Hydro-elektrisk 

Kvælstofaktieselskab, Solligaten 7 í Kristianíu í Noregi, einkarjett á Íslandi um 

5 ára tímabil á aðferð til að hindra skemdir og eyðileggingu í járnáhöldum svo 

   sem ílátum, sem nitrosylbrennisteinssýra er flutt eða geymd í, pípum sem hún 

er leidd í gegn um og þess háttar. 

29. júní þóknaðist Hans hátign konunginum að veita iðnfræðingi 

(Georg Dennison Rogers, 109 Prospect Street, Gloucester, Massachusetts, í Banda- 

ríkjum Norður-Ameríku einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á aðferð og á- 

haldi til að vinna fitu, sem ekki má nota sem fæðn úr fitukendum efnum. 

s. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Norsk Hydro-elektrisk 

Kvælstofaktieselskab, Solligaten 7, Kristíaníu, Noregi, einkarjett á Íslandi um 

  

5 ára tímabil á aðferð til að framleiða á i, er innihalda köfnunar- og 

fosfórsýruefni. 

S. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Nekolai Dahl, Bratör- 

gaten 12 b í Trondhjem í Noregi, einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á aðferð 

til að frysta með breytilegum kulda fisk og önnur matvæli. 

  

Ss. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Nekolai Dahl, Bratör- 

gaten 12 h í Trondhjem í Noregi, einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á aðferð 

til að frysta fisk eða aðra í kössum eða frystiformum. 

    

naðist Hans hátign konunginum að veita Anders Löken, sjálfs- 

    

Böltrop Gaard, Mysen í Noregi, eiknarjett á Íslandi um 5 ára 

i s. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Nordiska Kullager 1311 

    borg. einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á völtugrind fyrir tiebolaget, € 

völtuleg með kúptum völtum.
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S. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita E. A. Vessey, St. 

Newiit, Achley Road, 5, Fornborough, Englandi, einkarjett á Íslandi um 5 ára 

tímabil á útbúningi á hreyfiskrúfu. 

S. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita E. A. Vessey, St. 

Newitt, Achley Road, 5, Fornborough, Englandi, einkarjett á Íslandi um 5 ára 

tímabil á skrúfuútbúningi. 

s. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Techno-Chemical 

Laboratories, Ltd.. 3 Fairlawn, Clarence Road, Clapham Park, London, S. W. 

4, Englandi, einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á aðferð og áhaldi til að 

þurka efni með því að láta rakann gufa burt. 

s. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Norsk Hydro-elektrisk 

Kvælstofaktieselskab, Solligaten 7. Kristíaníu, Noregi, einkarjett á Íslandi um 

5 ára tímabil á aðferð til að framleiða blöndu af vatnsefni og köfnunarefni 

nothæfa til ammoniak-samsetningar 

S. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Norsk Hydro- elektrisk 

Kvælstofaktieselskab, Solligaten 7. Kristíaníu, Noregi, einkarjett á Íslandi um 

5 ára tímabil á gagnvætingarefni og aðferð til að framleiða það. 

S. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita verkstjóra M. White- 

head. 53 New Bridge Road, Kingston-upon-Ilull, Englandi, og olíuhreinsunar- 

manni Ernest Scott, 137 Westbourne Avenue, Kingston-upon-Hull, Englandi, 

einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á aðferð og áhaldi til að vinna olíu úr 

moluðum eða efna nnn jurtaefnum. 

S. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita h/f. Aarhus Oliefabrik 

eini í Aarhus í Danmörl      ett á Íslandi um 5 ára tímabil á aðferð til að 

    bres eða elveerinsamböndum þeirra í fitu- 

  

S. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita verkfræðingi Aecthus 

John Adams, Heysood hjá Westbury. Wilts, Englandi, einkarjett á Íslandi 

um 5 ára tímabil á vaenfjodur. 

Ss. d. bóknaðist Hans £ 

Alphonse Vigneron, Cette i Frakklandi, ei 

  

ion konunginum ad veita Jean Baptiste Joseph 

  

andi um 5 åra timabil å 

  

dráttarvörpu til fiskiveiða, sem dregin sje af einu skipi. 

1923
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25. september þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Norsk Hydro- 

elektrisk Kvælstofaktieselskab, Solligaten 7, Kristíaníu, Noregi, einkarjett á Ís- 

landi um 5 ára tímabil á aðferð til að koma blossanum fyrir milli segulpólanna 

í ofnum með segnldreifðum blossabogum. 

S. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita verkfræðingi Peter 

Möller Heyerdahl í Bygdö hjá Kristíaníu, einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil 

á aðferð til að bræða og hreinsa lýsi eða fiskolíu. 

SKRÁ 

yfir 

ættarnöfn, er upp hafa verið tekin á árinu 1928. 
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8. Hafdal. 

9. Halldórsson. 

10. Laxness (kenningarnafn). 

11. Smári.






