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- a rig: 
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Skrá yfir samvinnufjelög, sem birt hafa verið, 

      

  

      

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Blaðsíðutal. 

er , . ss … Ve 
Stjórnarráðsbrjef, auglýsingar, reglugjörðir 

o. fl. 
2. 2. jan. Reglur um skråsetning kaupmåla m. m. samkvæmt IX. kafla 

í lögum nr. 20, frá 1923, um rjettindi og skyldur hjóna .. 1—2 

3 S. d. Reglugjörð um innheimtu á skemtanaskatti þeim, er ræðir um 

í lögum nr. 40, frá 1928 L.00000lrr 2-4 

1. 21. jan. Brjef atvinnn- og samgöngumálaráðuneytisins til borgarstjór- 

ans í Reykjavík um greiðslu á úrskurðuðu meðlagi barns- 

föður með óskilgetnu barni hans að honum látnum ........ 1 

4. 23. Jan. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Jóns 

Halldórssonar og Guðrúnar Þórðardóttur frá Laugabóli 4—5 

5. 23. febr. Samþykt um lendingarsjóð í Stokkseyrarveiðistöð .......... 6 

6. 10. mars Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð Vatns- 

fjarðarsveitar „Hjálp í viðlögum“ .....0000000 0. 7—8 

7. 28. mars Staðfesting konungs á skipulagsskrá Gjafarsjóðs Einars Magn- 

ússonar oe Ástríðar Pálsdóttur Steindórsstaðahjóna ...... 8—9 

8 Sd Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð And- 

rjesar Fjeldsted 2... 10— 11 

32. 1 11. april Samþykt um friðun á 59—60 

 



IV 

        
  

  

    
        

  

Nr. Dagsetning. Fyrirsögn. Blaðsíðutal. 

55. 16. april Brjef atvninu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslumanns- 

ins í Húnavatnssýslu, um skildu óskilgetinna barna til að 

ala önn fyrir föður sínum ........... ARI 93 

31. | 19, april Brjef dóms- og kirkjumålaråduneytisins til sýslumannsins í 

Skaftafellssýslu, um flutning þingstaðar ......... BR 59 

76. 7. mal Reglugjörð um bann gegn innflutning á óþörfum varningi 159—161 

40. 13. maí Rglugjörð nm framkvæmd laga nr. 3 frá 1. apríl 1924, um 

bráðabirgðaverðtoll á nokkrum vörutegundum „........... 75—78 

33. 7. júní Reglugjörð um viðauka við reglugjörð fyrir Vestmannaeyja- 

kaupstað frá 11. desember 1920 ......000000 0. . 60—62 

34. Sd Reglugjörð um stjórn ræktunarmála og styrk úr ríkissjóði til 

garðyrkju ...... FA sr 63—70 

41. 19. júní Reglugjörð um breytingu á hafnarreglugjörð fyrir Vestinanna- 

evjakaupstað frá 11. des. 1920 .......000. 00 78 

49. 24. júní Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Hall- 

gríms Kristinssonar ....... FRANS re ere esser 19—80 

43. 27. júní Samþykt nm breytingu á byggingarsamþykt fyrir Reykjavík 

7. sept. 1903 ...c0 . venne ssesense 80—82 

44. Sd Reglugjörð um störf lóðaskráritarans í Reykjavík .......... 82—84 

37. 30. júní Brjef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til borgarstjór- 

ans í Reykjavík, um endurgreiðslu fátækrastyrks ........ 73—74 

38. 5. júlí 3rjef dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til landlæknis, um 

flutning læknisbústaðar í Hróarstunguhjeraði ..... FAIR 74 

45. 21. ml Sampykt um breyting å sambykt um ýms atriði, er snerta 

fuglaveiðar í Vestmannaeyjum, frá 16. júlí 1895 ........ 84 

39. 22. júlí Brjef dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 

Eyjafjarðarsýsla, um flutning þingstaðar í Hrafnagilshreppi 7 

46. 30. júlí Reglugjörð um hreinsun revkháfa í Siglufjarðarkaupstað .. 85 

47. S, d. Reglugjörð um breyting á reglugjörð um grenjaleitir og refa- 

eyðingu Í Skagafjarðarsýslu, 13. apríl 1921 ............ 86 

48. 31. júlí Reglugjörð um breyting á reglugjörð 2. nóv. 1017 fyrir 

Anstur-Húnavatnssýslu, um fjallskil o. fl. .......... ve. 86—87 

49. S. d Reglugjörð um breyting á og viðauka við fjallskilareglugjörð 

fyrir Skagafjarðarsýslu, frá 1. maí 1918, og reglugjörð nm 

breyting á og viðauka við sömu reglugjörð frá 3. maí 1919 87—88 

50. | 4. ågåst Viðauki við reglur 31. ágúst 1923, um aflífun húsdýra, slátr- 

un búpenings og um fuglaveiðar, svo og um meðferð á 

sauðfje og hrossum að ýmsu leyti .......000000 00... 88



        

Fyrirsögn. 

    

Blaðsíðutal. 

  

54. 

56. 

64. 

65. 

60. 

70.   
12. sept. 

13. sept. 

17. sept. 

6. okt. 

9. okt. 

14. nóv. 

20. nóv.   

Reglugjörð um breytingu á reglugjörð fyrir bátabryggjuna 

og bátauppsátrið á Blönduósi frá 22. september 1917, og 

reglugjörð um breytingu á sömu reglugjörð frá 6. maí 1922 

Reglugjörð wm breyting á reglugjörð um eyðing refa í Norð- 

ur-Ísafjarðarsýslu frá 18. apríl 1991 .......0...0... 

Reglugjörð um breyting á reglugjörð 16. júní 1915, um refa- 

veiðar í vesturhluta Þingeyjarsýslu og reglugjörð 12. júní 

1919, um breyting á sömu reglugjörð 20.02.0000... 

Reglugjörð um breyting á teglugjörð un fjallskil í vesturhluta 

Pingevjarsýslu 16. Júní 1920 ....00000 

Brjef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til borgarstjór- 

ans í Reykjavík, um aðgang móður að dvalarsveit sinni fyrir 

meðlagi með óskilgetnu barmi .......0.%...0.. BIÐ … 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð 

Stefáns Magnússonar og Ingibjargar Magnúsdóttur, Flögu 

Reglugjörð um hundahald í Reykjavík ....00000000000.. … 

Brjef dóms- og kirkjumålaråduneytisms til syslumannsins i 

Norður-Múlasýslu, um flutning þingstaðar í Fellnahreppi 

Reglugjörð um breyting á reglugjörð um viðauka við hafnar- 
  

reglugjörð fyrir Vestmannaeyjakaupstað frá 7. júní 1924 

  

Reglugjörð um refaveiðar í Norður-Þingeyjarsýslu .......... 
  

Brjef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslumanns- 

ins í Þingeyjarsýslu, um valdsvið sýslunefndar .......... 

Reglugjörð fyrir kennaraskólann í Reykjavík .........0.... 

Reglugjörð fyrir stýrimannaskólann í Reykjavík „......... 

Viðauki við 5. gr. í reglum 31. ágúst 1923, wn aflífun hús- 

dýra, slátrun búpenings og um fuglaveiðar, svo og um með- 

ferð á sauðfje og hrossum að ýmsu leyti ................ 

Gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Vestmannaeyjakaupstað 

Samþykt fyrir Nautgripaábyrgðarfjelag Vatnsleysustrandar- 

hrepps 20.00.0000 ennkre 

Hafnarreglugjörð fyrir Ísafja rðarkaupstað ..........- 

Brjef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslumannsins 

í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, um greiðslu sjúkra- 

hús 

Reglugjörð um bann gegn hundahaldi í kauptúninu Hvamms- 

  

tarkostnaðar samkv. lögum nr. 61, 27. júní 1921 ....    

  

  

89 

89—90 

99—100 

100— 102 

94—95 

103—111 

112—118 

118 

119—-120 

95—96 

136
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Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Blaðsíðutal. 

71. 25. nåv. Reglugjörð fyrir námsskeið Fiskifjelags Íslands í mótorvjel- 

fræði „0... 137-—140 

75. 12. des. Brjef dóms- og kirkjumålaråduneytisins til syslumannsins i 

Strandasýslu, um flutning þingstaðar í Kirkjubólshreppi 159 

Verðlagsskrár 1924— 1925. 
1 Fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað ....... 18—19 

12. — Suður-Múlasýslu .......00.2..0 000. 20—21 

13. —  Austur-Skaftafellssýslu .......0..000. 0... 2223 

14. Vestur-Skaftafellssýslu ........0.. 00. 24—-25 

15. Vestmannaeyjakaupstað .......0.00. 26--27 

16. Rangárvallasýslu .........00. ANNA 28—29 

17. Árnessýslu FRI 30—-31 

18. Gullbringu- og Kjósarsýsla, Hafnarfjörð og Reykjavík 32—33 

19. Borgarfjarðarsýslu ............ sr 34—35 

20. Mýrasýslu ..... ARA RIR 36—37 

21. — Snæfellsness. og Hnappaðalssýslu .................. 38-—39 

22. — Dalasýslu .......... FIFA FAIR 40—41 

23. —  KBardastrandarsyslu ........0.0.0000 00... 42—43 

24. — Ísafjarðarsýslu og Ísafjörð ............... BR 44—45 

25 — Strandasýslu ............00000 0... 46—47 

26. — Húnavatnssýslu ........00....000.. 48—49 

27 — Skagafjarðarsýslu ..........0..000 0000 vene 50 —öl 

28. — Eyjafjarðarsýslu, Akureyri og Siglufjörð ............ 52—53 

29. — Þingeyjarsýslu ............. 0. dee ö4—55 

Reikningar fyrir árið 1923. 

I. Sjóðir undir umsjón stjórnarráðsins. 

77. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Friðriks kon- 

ungs áttunda .....00...0..22. 0. 161 

78. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns kon- 

ungs niunda „.......000.0 0200 162 
79. Reikningur yfir tekjur og gjöld Landhelgissjóðs Íslands .. 163 
80. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns kon- 

ungs hins tíunda og Alexandrínu drotningar til styrktar 

fátækum sjómannaekkjum í Reykjavík .......0..00..00... 164



VII 

          

  

    
    

  

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Blaðsíðutal. 

81. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og 

þurfandi þjóðjarðalandseta í hinu fyrverandi Suðuramti 165 

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

lássonar 22... 166 

83. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna 

amtmanns Þorsteinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur .. 167 

84. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins 

Tuliniusar ......00000 se 168 

85. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes til 

Grímseyinga 20... ks enrrgnnnee 169 

86. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W, Fischers 170 

87. Reikningur yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jóns- 

SONAT serene renses rese veere eesne 7 

88. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar 172 

89. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas 172 

90. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes 173 

91. Reikningur yfir tekjur og í 

tjón af jarðeldum 174 

03. Reikningur Kirkjujarðasjóðs .....000000n 00 nn 176 

94, Reikningur yfir tekjur og gjöld Thorkilliibarnaskólasjóðs .... 177 

95. Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og 

Ingileifar Benedietsen .....00000000 0. nn 178 

96. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannesar Árna- 

SONÐAT soo FRIÐI 179 

97. Reikningur yfir tekjur og gjöld Landsspítalasjóðs Geirs Zocga 

kaupmanns og frú Helgu Zoega konu hans „.....00)00000.. 180 

98. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns Jóns- 

sonar læknis .....0.000n 0. II 181 

99, Reikningur Líknarsjóðs Sigríðar Melsted .......0000.0.00.. 181--182 

112. Reikningur yfir tekjur og gjöld Ræktunarsjóðs Íslands 193--195 

113. Reikningur yfir tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Íslands 196 

II. Sjóðir undir umsjón biskups. 

10. Reikningur yfir tekjur og gjöld hins Almenna kirkjusjóðs 12-17 

100. Reikningur yfir tekjur og gjöld Prestekknasjóðs ............ 182 

101. Reikningur yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar 183 

102. Reikningur yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats .......20... 184



vill 

      

  

      

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Blaðsíðutal. 

103. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Guttorms próf. 

Þorsteinssonar essensen ener eeervee 185 
104. Reikningur yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs FR 186 
105. Íteikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs frú Thoru Melsted 186—187 

Ill. Söfnunarsjóðsreikningar. 
117. Reikningur Söfnunarsjóðs Íslands ......0.0000000 200 
118. Yfirlit yfir efnahag Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1993 201 

ÍV. Landsbankareikningar. 
119. Efnahagsreikningur Landsbankans með útbúum hans 31. desbr. 

1923 20... . FR se rene reed ne 202—-203 
120. Efnahagsreikningur Landsbankans 31. mars 1924 „......... 225—-226 
121. Efnahagsreikningur Landsbankans 30. Júní 1924 2... 227--228 
122. Efnahagsreikningur Landsbankans 30. septbr. 1924 ......0... 229—230 

V. Ýmsir reikningar. 
9. Reikningur yfir tekjur og gjöld æfinlegrar erfingjarentu Sig- 

ríðar Melsted árin 1921 og 1922 „..,........ se 11 
30. Á rsreikningur fyrir Styrktarsjóð lyfsala E. Tvede 1922 til 

1923 og 1923 til 1924 ........0000. 0 56 
Reikningur Minningarsjóðs Sigridar Thoroddsen ..……..….....….. 71 
Reikningur Framfarasjéds Stykkishålms 2... 79 
Reikningur yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnes 

92. Reikningur æfinlegrar erfingjarentu Sigríðar Melsted ...... 175 
106. lífnahagsreikningur lífeyrissjóðs embættismanna 31. desbr. 1990 187 
107. Efnahagsreikningur lífeyrissjóðs embættismanna 31. desbr 1991 188 
108. Efnahagsreikningur lífeyrissjóðs embættismanna 31. desbr. | 189 
109. Efnahagsteikningur lífeyrissjóðs embættismanna 31. desbr. 190 
110. Reikningur lifeyrissjéds barnakennara 1922 1... 191 
111. Reikningur lífeyrissjóðs barnakennara 1923—94 1... 192—-793 
114. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hjálmars kaup. 

Jónssonar ............0..... FRA BAR 197 
115. Reikningur Stysatryggingar sjómanna 0... 198 
116. Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Kristjáns     Ð 

læknis Jónssonar ............. 00   199



      

Nr. Dagsetning. 

  

Nyrirsögn. Blaðsíðutal. 

  

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

73. 

74.     

Reikningur Minningarsjóðs Sigríðar "Thoroddsen árið 1924 

Reikningur Sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða Íslands ...... 

Efnahagsreiknngur Spítalasjóðsins Vinaminning 31. des. 1922 

Efnahagsreikningur Spítalasjóðsins Vinaminning 31. des. 1923 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs druknaðra manna 

í Borgarfjarðarsýslu árið 1922 „...........0.0.0.0.000.000... 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs druknaðra manna 

í Borgarfjarðarsýslu árið 1923 „........0000000 0. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs Vestur-Skafta- 

fellsprófastsdæmis ................. RSA 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Pjeturs Porsteins- 

sonar sýslumanns árið 1920 .........0.000 00. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Pjeturs Porsteins- 

sonar sýslumanns árið 1021 „.......0.0.00 0 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Pjeturs Porsteins- 

sonar sýslumanns árið 1922 „..........0. 00 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Pjeturs Porsteins- 

  

sonar sýslumanns árið 1923 ......00..0...... 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Margrjetar 

Bjarnadóttur frá Bergvík í Leirn ..........00..... 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Önnu Claes 

  

Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jóns Ólafs 

Samúelssonar frá Hvítadal árið 1921 ...........0......... 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jóns Ólafs 

Samúelssonar frá Hvítadal árið 1922     
Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningars 

Samúelssonar frá Hvítadal árið 1923 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Brunabótafjelaes Íslands 

Reikningur yfir tekjur og gjöld hluta sveitarsjóða í Bruna- 

bótafjelagi Íslands ......0..0 FRA 

Etfnahagsreikningur Brunabótafjelags Íslands 14. október 1923 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Hins sameiginlega brunabóta- 

sjóðs fyrir sveitahíbýli .............000.00 000... 

Ferðaáætlanir pósta. 
Áætlun um ferðir aðalpóstanna 1925 .,,.......0000.0000.. 

Áætlun aukapóstanna 1925 .........0.5.000.. neee nn   

231 
232 
233 

233—-234 

234—235 

235—236 

236—237 

240—241 
241 

243 

243—244 

142—151 

152—158



Á 

              

  

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Blaðsíðutal. 

Ættarnoöfn. 
Skrá yfir ættarnöfn, er upp hafa verið tekin á árinu 1924 283 

143. Firmatilkynningar .............0.0.. 000... 246—264 

144. Skrá yfir hlutafjelög, sem birt hafa verið í 

Lögbirtingablaðinu árið 1924 ............ 265 

145. Skrá yfir samvinnufjelög, sem birt hafa ver- 

ið í Lögbirtingablaðinu árið 1924 ......... 265 

146. Vörumerkjaauglýsingar .................... 265—282 

Auglýsing um útkomin lög m.m. .......... 5759 

    
Embætti og sýslanir m. m., lausn og skipun 

Konsýúlar .................0. 0. 

Heiðursmerki ............0... rerereeee 

Heiðursgjafir og styrkveitingar ............ 

Einkarjettur ........... a   
283—-288 

291 

288—291



Registur 

nafna og orða. 

A. Á. 
Ábyrgðarfjelög, nautgripa-, Vatnsleysustrand- 

arhrepps, 121— 123. 

Aðalpóstar, áætlun, 142— 161. 

Aflífun húsdýra, slátrun búpenings, fuglaveið- 

ar, o. fl, 88 og 118. 

Almenni kirkjusjóður, 12—17. 

Alþýðuskólinn á Eiðum, kennari settur, 286 

Amadeu Ferreira d Almeida Carvalho, heið- 

ursmerki, 289. 

Dr. Antonio Duarte de Oliveira Soares, heiðurs- 

merki, 288. 

Árgjaldasjóður, reikningur, 186. 

Árni P. B. Helgason, hjeraðslæknir, 283. 

Árni Vilhjálmsson, hjeraðslæknir, 284. 

Aukapóstar, áætlun, 152—-158. 

B. 
Bachmann, Stefán, póstaðstoðarmaður, 287. , 

Bankar og sparisjóðir, eftirlitsmaður, 283. 

Bann gegn innflutningi á óþörfum varningi. 
5 € ad 

reglugjord, 159—161. 

Barfod, Halfdan Barfred, heidursmerki, 290. 

Barnakennarar, Lífeyrissjóður, reikningur, 191 ' 

— 193. 

Barnaskólasjóður, Thorkillii-, reikningur, 177. 

Bátabryggja og bátauppsátur á Blönduósi, 

reglugjörð, breyting, 89. 

Bay, Henry Eugen, heiðursmerki, 290. 

Herdís 

sjóður, reikningur, 178. 

Benedictsen, og Ingileif, minningar- 

Bille Hansen, Axel Christian, heiðursmerki, 290. 

Bjarnason, Ingibjörg H., heiðursmerki, 290. 

| Bjarni 3Jarnason, heiðursgjöf, 291. 

| Bjarni V. 

285. 

Bjarni Sæmundsson, heiðursmerki, 288. 

Guðmundsson, hjeraðslæknir settur, 

Bjarni amtmaður Þorsteinsson og frú Þórunn 

Hannesdóttir, gullbrúðkaupssjóður, reikn- 

ingur, 167. 

øv Blönduós, bátabryggja og båtauppsåtur, reglu- 

gjörð, breyting, 89. 

Borgarfjarðarsýsla,  ekknasjóður  druknaðra 

manna, reikningur, 234—236. 

Bráðabirgðaverðtollur á nokkrum vörutegund- 

um, um framkvæmd laga nr. 3 frá 1. apríl 

1924, reglugjörð, 7578. 

Bramsen, Eigil Boe, heiðursmerki, 289. 

Briem, Eggert, Einarsson, hjeraðslæknir, 286. 

3riem, Ólafur, skipaður í sparnaðarnefnd, 287. 

í Briem, Sigurður, leyft að bera heiðursmerki, 

289 

Brunabótafjelag Íslands, reikningar, 243— 246. 

288. 
    
(Brynjólfur Einarsson, heiðursmerki, 

| Búpeningur, slátrun, meðferð, m. m. viðauki 

| ið reglur, 88 og 118. 

Byggingarsamþykt fyrir Reykjavík, breyting, 

80—82. 

Bændaskólinn á Hvanneyri, kennari skipaður, 

286. 

C. 
Claessen, Anna, minningarsjóður, reikningur, 

241. 

Clausen, Claus Christian, heiðursmerki, 288, 

 



All 

Craigie, V. A. L. L. D., heiðursmerki, 290. 

de Crevicoeur, Emmanuel Briand, heiðursmerki, 

288. 

Bb. 
Damm, Emar Leopold, heidursmerki, 288. 

Davíð Jóhannesson, póstafgreiðslumaður, 288. 

dr. Domingos Leite Pereira, heiðursmerki 288. | 

Dómkirkjuprestur í Reykjavík, lausn, 285; 

skipun, 286. 

E . 
Eggerz, Sigurður, ráðherra, lausn, 284; skip-| 

aður í gengisskráningarnefnd, 286. 

Eiðaskóli, kennari settur, 286. 

i, 290 Einar Jónsson myndhöggvari, heiðursmerk 

Einar Jónsson, prófastur, heiðursmerki, 290. 

Einar Magnússon og Ástríður Pálsdóttir, Stein- 

dórstaðahjón, 

8—9. 
Einkarjettur, 292. 

gjafasjóður, skipulagsskrá, 

Ekknasjóðir: druknaðra manna í Borgarfjarð- 

arsýslu, reikningur, 234—-236; Vestur-Skafta- 

fellsprófastsdæmi, reikningur, 236—237. 

Ellinger, Heinrich Osear Gúnther, heiðursmerki, 

289. 

Embætti 

283—288. 

Embættismenn, lífeyrissjóður, reikningar, 18 

---190. 

Erfingjarenta, æfinleg, Sigríðar Melsted, reiki- 

    og m. m. , lausn og 

ha
n |
 

ingur 11 og 175. 

Erkes, Heinrich, heiðursmerki, 290. 

F, 
Faber, Per, heiðursmerki, 288, 

Fellnahreppur, flutningur þingstaðar, stjórnar- 

ráðsbrjef, 94. 

Ferðaáætlanir pósta, 142—158. 

Firmatilkynningar, 246— 264. 

170. 

Fiskes, W., gjafasjóður, reikningur, 169. 

Fischer, W., gjafasjóður, reikningur, 

  

Fiskifjelag Íslands, 

137—140. 

), reglugjörð, 

| Fiskimannasjóður Kjalarnesþings, reikningur, 

| 141. 
| Fiskiveiðasjóður Íslands, reikningur, 196. 

| Fjallskilareglugjordir: fyrir Skagafjarðarsýslu, 

breyting og viðauki, 87—88; fyrir Austur- 

| Húnavatnssýslu, breyting, 86—87; fyrir vest- 

urhluta Þingeyjarsýslu, 92. 

| Fjeldsted, Andrjes, minningarsjóður, skipu- 

| lagsskrá, 1011. 

| Flateyjarhjerað, hjeraðslæknir settur og skip- 

| adur, 283 og 286. 

Flatevrarhjerað, hjeraðslæknir settur, 284 

285; skipaður, 283 og 286. 

Friðrik 

ingur 

Friðrik 

Friðrik 

Friðun á fýl í Vestur-Skaftafellssýslu, sam- 

Þykt, 59—60. 

Fuglaveiðar, um aflífun húsdýra, m. m., við- 

og 

konungur VIlI, styrktarsjóður, reikn- 

161; styrkveiting, 291—292. 

Bjarnason, heiðurmerki, 288. 

Friðriksson, heiðursmerki, 288. 

auki við reglur, 88 og 118. 

Fuglaveiðar í Vestmannaeyjum, samþykt, breyt- 

ing, 84. 

Fýll, friðun í Vestur-Skaftafellssýslu, samþykt, 

59—60. 

G. 

Garðyrkja, styrkur, og um stjórn tæktunar- 

mála, reglugjörð, 63—70. 

Gengisskráningarnefnd, skipun, 286. 

Georg Ólafsson, skipaður í gengisskráningar- 

nefnd, 286. 

Gigas, V., styrktarsjóður, reikningur, 172. 

Gísli Jón Nikulásson, styrktarsjóður, reikning- 

ur, 166. 

Gjafasjóðir: Hinars Magnússonar og Ástríðar 

Pálsdóttur, Steindórsstaðahjóna, skipulags- 

S—9; W. W. 

Fischers, reikn., 170; GC. Liebes, reikn., 173; 

skrá, Fiskes, reikn., 169; 

Guttorms prófasts Þorsteinssonar, reikn., 

185; Thoru Melsted, reikn., 186—187, Pjet- 

urs Þorsteinssonar sýslumanns, reikn., 238   — 240.



XII 

Gjaldskrå fyrir notkun rafmagns i Vestmanna- 

eyjum, 119—120. 

Grenjaleitir og refaveidar i Skagafjardarsyslu, 

reglugjörð, breyting, 86. 

Guðmundur Óskar Einarsson, 

286. 

Guðmundur Finnbogason, landsbókavörður, 287. 

hjeraðslæknir, 

Guðmundur Hannesson, skipaður í sparnaðar- 

nefnd, 287. 

Guðmundur Jónsson, heiðursmerki, 290. 

Guðmundur Sigurðsson, póstafgreiðslumaður, 

288. 

Guðmundur Sveinbjörnsson, skipaður í sparn- 

aðarnefnd, 287. 

Guðni Hjörleifsson, hjeraðslæknir, settur, 284; 

skipaður, 286. 

Þor- 

steinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur, 

Gullbrúðkaupssjóður Bjarna amtmanns 

reikningur, 167. 

Gunnar Egilson, leyft að bera heiðursmerki, 

289; varakonsúll, 291. 

funnlaugur Þorsteinsson, hjeraðslæknir, settur, 

284. 

Guttormur gjafasjóður, próf. Þorsteinsson, 

reikningur, 185. 

H. 
Hafnarreglugjörðir: fyrir Vestmannaevjakaup- 

stað, hreyting, 78 og 99—100; fyrir Ísa- 

fjarðarkaupstað, 124— 135. 

Hage, Christopher Friedenreich, heiðursmerki, 

290. 

Hagstofa Íslands, aðstoðarmaður, 286. 

Hálfdán Helgason, sóknarprestur, settur, 285. 

Halldór Hermannsson, heiðursmerki, 288. 

284. 

Hallgrímur Hallgrímsson, heiðursmerki, 288. 

Halldór Kristinsson, hjeraðslæknir, settur, 

Hallgrímur Kristinsson, minningarsjóður, 

skipulagsskrá, 79—-80. 

Hannes Árnason, styrktarsjóður, reikningur, 

179. 

Hannes Þorsteinsson, yfirskjalavörður, settur, 

283; skipaður, 284. 

Hansen, Carl Peter Mathias, heiðursmerki, 289. 

Haraldur Þórarinsson, sóknarprestur, 285. 

Háskólinn, prófessor skipaður, 287. 

Heiðursgjafir, 201. 

  

Heiðursmerki, 288—291. 

Helgi Árnason, sóknarprestur, lausn, 284. 

Helgi Jónsson, kennari, 286. 

Herdísar og Ingileifar Benediectsen, minningar- 

sjóður, reikningur, 178. 

Hermann Hjartarson, sóknarprestur, 285. 

Hermann, Paul, heiðursmerki, 290. 

Hinn almenni mentaskóli, kennari skipaður, 286. 

Hjálmar kaupmaður Jónsson, styrktarsjóður, 

reikningur, 197. 

Hjálp í viðlögum, Vatnsfjarðarsveitar, styrkt- 

arsjóður, skipulagsskrá, 78. 

Hjón, sjá hjúskaparmál. 

skrásetning kaupmála 

kafla í lögum nr. 20, frá 1923, 

Hjúskaparmál, 

LX. 

um rjettindi og 

m. m. 

samkv. 

skyldur hjóna, reglur, 1—2. 

Hlutafjelög, skrá wfir birtingu, 265. 

Hofsóshjerað, hjeraðslæknir skipaður, 284. 

Hoimboe, Johan Henrik Rye, heiðursmerki, 290. 

Hrafnagilshreppur, þingstaður, flutningur, 

Stjórnarráðsbryjef, 74. 

Hróarstungnhjerað, læknisbústaður, flutning- 

ur, stjórnarráðsbrjef, 74; hjeraðslæknir sett- 

ur, 284; skipaður, 286. 

{ Hross og sauðfje, meðferð, aflífun o. fl., regl- 

| ur, viðauki, 88 og 118. 

Húnavatnssýsla, Austur, fjallskilareelugjörð, 

breyting, 86--87. 

Hundahald á Hvammstanga, bann, reglugjörð, 

136. 

Húsdýr, aflífun, slátrun, meðferð, m. 

ur, viðauki, 88 og 118. 

m., regl- 

Hvammstangi, hundahald, bann, reglugjörð, 136   Hvanneyrarskóli, kennari skipaður, 286. 

í Höfðahverfishjerað, hjeraðslæknir settur, 285.



XIV 

I. Í. 
Innflutningur á óþörfum varningi, bann, reglu- 

gjörð, 159—161. 

Ísafjarðarkaupstaður, hafnarreglugjörð, 124— 

135. 

Ísafjarðarsýsla, Norður-, eyðing refa, reglu- 

gjörð, breyting, 89—90. 

J. 
Jarðeldasjóður, styrktarsjóður, reikningur, 174. 

Jensen, Peter Frederik, heiðursmerki, 290. 

Jóhann Kristjánsson, hjeraðslæknir, settur, 285. 

Jóhann lausn, Þorkelsson, dómkirkjuprestur, 

  

Jón Benediktsson, hjeraðslæknir, 284. 

Jón Eiríksson, kollektusjóður, reikningur, 183. 

Jón Guðmundsson, heiðursmerki, 290. 

Jón Halldórsson, heiðursmerki, 290. 

Jón Guðrún Þórðardóttir, frá 

Laugabóli, 

4—5. 

Jón 

Jón Jóhannesson, heiðursmerki, 290. 

Halldórsson og: 

minningarsjóður, skipulagsskrá, 

Jacobson, landsbókavörður, lausn, 286. 

Jón Magnússon, ráðherra, 284. 

Jón Ólafsson, heiðursmerki, 290. 

Jón 

arsjóður, reikningur, 242 

Ólafur Samúelsson frá Hvítadal, minning- 

—243. 

Jón Porláksson, ráðherra, 284. 

K. 
Karl Einarsson, bæjarfógeti, lausn, 283. 

Kaupmálar, skrásetning, reglur, 1—2. 

Kennaraskólinn í Reykjavík, reglugjörð, 103— 

111. 

Kirkjubålshreppur,  bingstadur,  flutningur, 

stjórnarráðsbrjef, 159. 

Kirkjujarðasjóður, reikningur, 176. 

Kirkjusjóður, almenni, reikningur, 12— 17. 

Kjalanesþing, 

141. 

Kjölbye, Ewald Th., heiðursmerki, 289. 

Fiskimannasjóður, reikningur, 

Klemens, Friðrik, póstafgreiðslumaður, lausn, 

287. 

Klemens Jónsson, ráðherra, lausn, 284. 

Knútur Kristinsson, hjeraðslæknir, settur, 286. 

Kollektusjóður Jóns Eiríkssonar, reikningur, 

183. 

Konsúlar, 291. 

Krag, Oluf Christian, heiðursmerki, 288. 

Kristján Jónsson læknir, styrktarsjóður, reikn- 

ingur, 181; minningarsjóður, reikningur, 199. 

Kristján konungur ÍX., styrktarsjóður, reikn- 

ingur, 162; heiðursgjafir, 291. 

Kristján konungur Á. og Alexandrína drotn- 

ing, styrktarsjóður, reikningur, 164. 

Kruse, Johan Christian Westergaard, heidurs- 

merki, 290. 

Kiichler, Carl, heidursmerki, 290. 

lausn, Kvíabekkjarprestakall, sóknarprestur, 

284. 

L. 

Landhelgissjóður Íslands, reikningur, 163. 

Landsbankinn, reikningar, 202—230. 

Landsbókavörður, lausn, 286; skipun, 287. 

Landsspítalasjóður Geirs Zoðga kaupm. og frú 

Helgu Zoðga konu hans, reikningur, 180. 

V. 

Larsen, Joseph, Sevell, heiðursmerki, 288. 

Lange, V. T., heiðursmerki, 290. 

Lárus H. Bjarnason, skipaður í sparnaðarnefnd 

287. 

Laufásprestakall, sóknarprestur skipaður, 285. 

Lendingarsjóður Stokkseyrar, samþykt, 6. 

í Liebes, C., gjafasjóður, reikningur, 173. 

Lífeyrissjóður barnakennara, reikningur, 191 

— 183. 

Lífeyrissjóður embættismanna, reikningur, 187 

—-190. 

Líknarsjóður Sigríðar Melsted, reikningur, 181 

— 182. 

Linnet, Kr., bæjarfógeti, 286. 

Listigarðsfjelag Akureyrar, styrkveiting, 291. 

Reykjavík, störf Lóðaskrárntarinn i hans,   reglugjörð, 82—84,



XV 

Læknisbústaður í Hróarstunguhjeraði, flutn- 

ingur, stjórnarráðsbrjef, 74. 

Lög, útkomin, auglýsing, 37—-49. 

M. 

Magnús Guðmundsson, ráðherra, 284; falin for- 

staða dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, 285. 

Magnús Guðmundsson, sóknarprestur, 284. 

Magnús Vigfússon, póstaðstoðarmaður, 287. 

Margrjet Bjarnadóttir frá Bergvík í Leiru, 

styrktarsjóður, reikningur, 240—241. 

Melsted, Sigríður, æfinleg erfingjarenta, reikn- 

ingur 11 og 175. 

Melsted, Thora, gjafasjóður, reikningur, 186 

—187. 

Mentaskólinn, hinn almenni, kennari skipaður, 

286. 

Michelsen, Poul Ulrich, heiðursmerki, 289. 

Minningarsjóðir, reikningar: Herdísar og Ingi- 

leifar Benedictsen, 178; Sigríðar Thoroddsen, 

71 og 231; Kristjáns læknis Jónssonar, 199; 

frú Önnu Claessen, 241; Jóns Ólafs Samúels- 

sonar frá Hvítadal, 242—243. 

skipulagsskrár : Hall- 

Guðrúnar Þórðardóttur frá 

Minningarsjóðir, Jóns 

dórssonar og 

Laugabóli, 4—5; Andrjesar Fjeldsted, 10— 

11; Hallgríms Kristinssonar, 70--80; Stefáns 

Magnússonar og Tngibjargar Magnúsdóttur, 

Flögn, 96—98. 

Mjóafjarðarprestakall, sóknarprestur, 285. 

Mosfellsprestakall í Kjalarnesprófastdæmi, 

sóknarprestur, settur. 

Motorvjelfræði, námskeið, reglugjörð, 137—140 

Möller, Jakob, bankaeftirlitsmaður, 283. 

N. 
Námsskeið í mótorvjelafræði, reglugjörð, 137— 

140. 

Nauteyrarhjerað, hjeraðslæknir settur, 285 og 

286. 

Nautgripaábyrgðarfjelag  Vatnsleysustrandar- 

hrepps, samþykt, 121—123.   

Nesþingaprestakall, sóknarprestur 

284. 

Nielsen, Mads Peter, heiðursmerki, 289. 

skipaður, 

Nordal, Jóhannes, heiðursmerki, 288. 

Nörgaard, Frederik, heiðursmerki, 288. 

0. Ó. 
Oddur Hermannsson, skipaður í gengisskrán- 

ingarnefnd, 286. 

Ólafur Eggertsson, heiðursmerki, 290. 

Ólafur Finnsson, heiðursmerki, 288. 

Ólafnr Guðbjartsson, styrkveiting, 292. 

Ólafur Jóhannesson, heiðursmerki, 291. 

Ólafur Kjartansson, kennari settur, 286. 

Ólafur Ó. Lárusson, hjeraðslæknir settur, 284. 

Óli P. Kristjánsson, póstmeistari, 287. 

Óþarfa varningur, innflutningsbann, reglugjörð, 

159— 161. 

P. 
Pagh, Knud, heiðursmerki, 290. 

Páll Jónsson, samgöngubótasjóður, reiknir;gnr. 

171. 

Páll Jónsson, styrktarsjóður, reikningur 172. 

Páll Steingrímsson, póstfulltrúi, lausn, 287. 

Páll Þorleifsson, póstaðstoðarmaður, lausn, 287. 

Patreksfjarðarhjerað, 

283. 

hjeraðslæknir skipaður, 

Paus, Christopher, heiðursmerki, 289. 

Pjetur Þorsteinsson sýslumaður, gjafasjóður, 

reikningur, 238—240. 

Prestekknasjóður, reikningur, 182. 

  

Prófessor skipaður, 

R. 
Ráðherra, lausn og skipun, 284. 

Rafmagn í Vestmannaeyjum, gjaldskrá, 119— 

120. 

Rechnitzer, Hjalmar, heiðursmerki, 290. 

og grenjaleitir, reglu- 

86; 

í Norður-lsafjarðarsýslu, breyting, 89—90; 

Refaeyðing, refaveiðar 

gjörðir: í Skagafjarðarsýslu, breyting >)



XVI 

í vesturhluta Þingeyjarsýslu, breyting, 90— 

91; í Norður-Þingeyjarsýslu, 100—102. 

Reykháfahreinsun í  Siglufjarðarkaupstað, 

reglugjörð, 858. 

Reykjavík: byggingarsamþykt, breyting, 80— 

82; störf lóðarskrárritarans, reglugjörð $S2— 

84; hundahald, reglugjörð, 98—-99. 

Ríkissjóðsstyrkur til 

—70. 

Runólfur Halldórsson, heiðursmerki, 290. 

ræktunar, reglugjörð, 63 

Ræktunarmál, ríkissjóðsstyrkur, reglugjörð, 63 

—70. 

Ræktunarsjóður Íslands, reikningur, 193— 195. 

S. 
Samgöngubótasjóður Páls Jónssonar, reiknino- 

ur, 171. 

Samvinnufjelög, birting, skrá, 265. 

Sandholt, Egill, póstfulltrúi, 288. 

Sauðfje og hross, meðferð aflífun, o. fl., 

ur, viðauki, 88 og 118. 

Sehmidt, Ernst Johannes, heiðursmerki, 289. 

repl- 

Sendiherra og ráðherra í Kaupmannahöfn, 

lausn, 285. 

Siglufjarðarkaupstaður, hreinsun  reykháfa, 

reglugjörð, 88. 

Sigríður  Binarsdóttir, 

sett, 287. 

póstafgreiðslumaður, 

Sigríður Jónsdóttir, póstafgreiðslumaður, 288. 

Sigurður Sigurðsson, bæjarfógeti settur, 283; 

sýslumaður skipaður, 287. 

Sigurjón Árnason, sóknarprestur, 284. 

Sigurjón Jónsson, hjeraðslæknir, settur, 285. 
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Stjórnartíðindi 1924, B. 1. 1 

gSTeIðSÍU á UFS arstjórans í Reykjavík um 

föður með óskilgetnu barni hans að hon 

úrskurð 

úrskurðað 

  

Með brjeti dags. 12. desbr. f. á. óskið þjer, heri 

  

ar ráðuneytisins um það, hvort framfærslusveit £ 

medlag med óskilgetnu barni þurfalines síns, að honum látnum, og þá hverj 

   

um sá fátækrastyrkur skuli teljast veittur 

Í lögum nr. 46/1921 frá 27. júní, um afstöðu foreldra til óskilgetinna 

barna, sem öðluðust gildi 1. janúar 1929, er svo fyrir mælt, á 44 

að framfærsluskvlda föður barn em el v en 1621      
si »… , x | , 1 

gildi, fari. neina um hana sam 10, gagnvart barnimu, sem og skyldu 

hans gagnvart móður þess, eftir áður gildandi lögum. Samkvæmt þessu verð 

ur framfærslusveit látins föður óskilgetins barns, sem er fætt áður en lögin 

öðluðust gildi, ekki gert skylt að framfæra barnið, þótt móðirin sje þess ad      

    
    ekki megnug, og verður því sá sveitarstvrkur, sem barnsmødirin bari til fram 

færslu barninu, talinn veittur henni ei 

mælt. Ef aftur á móti ræða er um úrs! 

fætt er atti að lög nr, 46/1! 

  

styrkur veittur föðurins vegna, og veit barns 

föður á sama hátt og meðlac ereitt barnsmóður af dvalarsveit hennar meðan 

faðirinn var á lífi, 

REGLUR 

um skrásetning kaupmála m. m. samkvæmt IX. kafla í lögum nr. 20, frá 1923, 

um rjettindi og skyldur hjóna. 

Samkvæmt 78. gr. laga nr. 20 frá 1923, um tjettindi og skyldur hjóna, 

eru hjermeð settar eftirfarandi reglur um fyrirkomulag og hald bóka þeirra, 

er valdsmaður skal halda yfir skrásetta kaupmála o. fl. samkvæmt nefndum 

lögum. 

Bækurnar skulu, samkvæmt 78. gr. ofannefndra laga, vera tvær, dag. 

bók og kaupmálabók með nafnaskrá. 

Dagbókin skal vera dálkstrikuð og skal í fyrsta dálkinum vera raðtala, 

er sýni tölu kaupmálans í röð tilkvntra og skrásettra kaupmála, Í öðrum dálk-   

20. dag aprílmánaðar 1924. Ísafoldarprentsmiðja h.f. 

1924 

1 
21. jan 

2. jan.



1924 2 

2 inum tilkynningarár og tilkvnningardagur kanpmálans. Í þriðja dálkinum skrá- . g . 
2. jan. setningarár og skrásetningard: 

  

r hans. Í fjórða dálkinum nafn, staða og heimili 

mannsins. Í fimta dálkinum nafn, staða og heimili konunnar. Í sjötta dálkinum 

bókstafseinkenni (ltra) og blaðsíða kaupmálabókar þeirrar, er kaupmálinn er 

færður inn í. Í sjöunda dálkinum tilkynningarár og  tilkynningarðagar kaupmál- 

ans til aðalskrár, sbr. 83. gr. laganna, og loks í áttunda dálki undirskrift valds- 

manns. Á sama hátt skulu skrásettar tilkynningar eftir 13. og 46. er. laganna. 

Kaupmálabókin skal vera eins og venjuleg afsals- og veðmálabók og 

skal vera nafnaskrá aftan við hverja bók. Tí jlusetja skal hvern kaupmåla og 

tilkynningu með áframhaldandi raðtölu, þannig. að kaupmálarnir og tilkvnn 

ingarnar fái sömu raðtölu sem í dagbókinni. 

Aftan við kaupmálann eða tilkvnninguna í kaupmálabókinni skal setja 

tilkynningardag og skrásetningardag. Í nafnaskránni skulu nöfnin standa 

flokkuð eftir upphafsstöfunum í heiti hjónanna og í dálki aftan við hvert nafn 

bókstafseinkenni kaupmálabókar og blaðsíðutal það í bókinni, sem kaupmál- 
2 

inn byrjar A. 

Í dóms- OG kirkjumdlaråduneytinu, 2 jan. 1924 Á . d . 

Sig. Eggerz. 

Sigf. M. Johnsen. 

3 REGLUGJÖRÐ 
2. jan. 

um innheimtu á skemianaskatti þeim, er ræðir um í lögum nr. 40, frá 1923. 

1. gr. 
Áðgöngumiðar að skemmtunum skulu stimplaðir af lögreglustjóra. Að- 

gang að skemtunum má ekki selja án þess að aðsöngumiðar sjeu afhentir, enda 

er seljanda ekki heimilt að taka aftur við aðgönguniðum. nema hann greiði 

fult andvirði þeirra. 

Aðgönguniðar skulu þannig gjörðir, að þeir verði hæglega rifnir í 

tvent þá er þeir eru notaðir, þannig, að dyravörður haldi öðrum hlutanum en 

aðgangskaupandi hinum,
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Stimplun aðgöns 'a fram á skrifstofu lögreglu- 

stjóra eða í prentsmiðju prentsmiðju, semur lögreglustjóri við 

  

prentsmiðjuna um stimplun miðanna, um leið og þeir eru prentaðir, með þar 
      til gerðum stimpli eða stimpilmóti (eliché), sem stjóri afhendir prent- 

skuli ekki misbrúka stimpilinn og     ara gegn skuldbindingu um, að 

að hann skuli afhenda lög 

sem hann setur stimpilinn á. 

  

   

   

um alla þá aðgöngumiða, USt}     

s
n
 

skal prentað verð hans 
  og upphæð skemtanaskattsins. 

   

  

Um leið og lögreglustjóri lex erja skemtun, sem aðgangur er 

      seldur að og ekki ei | gin æmt 21 nna, færir hann 

inn í sjerstaka bók nafn | hafa mtunar og hvar og hvenær hún       
mt setur hann í bókina raðtölu við skemtunina, og skulu   skuli haldin. Jafnt: 

allar skemtanir ársins merktar áfranhaldandi raðtölum. Á eftir því, sem skráð 

Ja Sskemtun, sk 

  

er í bókina um hver; la nægilegt rúm til að innfæra þar 

  

tölur miða þeirra, sem afhentir ern leyfishafa til sölu gegn kvittun hans, rit-    

   
  

aðri í bókina, að ekki seljast og skilað er aftur, að 

    

innfæra útreikning sk Nú fellur leyfi til skemtunar           niður, og skal þess þá bókinni. Nú sannar leyfishafi fyrir lögreglustjóra, 

á þann hátt, er hann telur fullnægjandi, að nokkru af miðum hafi verið út- 

      

   

býtt kauplaust G,fríbílæti“), og er þá ið ekki sje greiddur skattur af 

þeim miðum, en lögreglustjóri telur þá í attsbókinni meðal 

skilaðra miða. 

Um tn 

  

ing og fyrirkomulag skatta 

  

er rekin em sem föst atvinnufyrirtæki, setur lög    öðrum skemtistofnun 

reglnstjóri sett önnur ákvæði, sa bókfærslu 

  

seldra aðgöngumi tett fram. Að 

  

     vongum 

  

er næsti virkur dagur eftir að skemtun hefir 

    

   
   

verið innheimt- 

  

með brjefi þar     

  

   
   
      

  

sem I 

umdæ 

að hann 

innan Í 
Á ne Á pæ 

neytið sendir 1 

1924 

2. jan.
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3 6. gr. 

2. jan. Fjármálaráðuneytið afhendir stjórn þjóðleikhússjóðsins skemtanaskatts- 

upphæðirnar eftir því sem þær berast ráðuneytinu. 

7. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum, frá 50—-500 kr., og skal far- 

ið með þau mál, er út af þeim rísa, sem opinber lögreglumál. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 2. jan. 1924. 

Sig. Eggerz. 

Sigf. M. Johnsen. 

4 STAÐFESTING 
92 23. jau. Halldórssonar og    hátt ad mandatum af 

skrám er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fvrir 

Minningarsjóð Jóns Halldórssonar og Guðrúnar Þórðardóttur frá Laugabóli. 

1. er. 

Sjóðurinn, sem er að upphæð kr. 4800.00, er stofnaður af erfingjum 

hjónanna Jóns Halldórssonar og Guðrúnar Þórðardóttur á Laugabóli í Naut- 

eyrarhreppi í Ísafjarðarsýslu árið 1919, til fræðslu barna og unglinga í tjeð. 

um hreppi, eins og síðar greinir. — 

  

Skal sjóðurinn vera undir og vrådstotun fræðslu. eða skóla 

nefndar Nauteyrarhrepps, er sendi árlega skýrslu um ástand sjóðsins og út- 

hlutun hans til sýslunefndar Norður-Ísafjarðarsýslu.
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3. gr. 4 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Árlegir vextir leggist við höfuð- 23. jan. 

stólinn uns hann er orðinn kr. 10.000.00 — tíu þúsund krónur, — en úr því 

skal úthluta helming vaxtanna árlega samkvæmt ákvæðum 4. gr. 

4. gr. 

Vöxtum þeim, sem úthlutað verður samkvæmt framansögðu, skal var- 

ið þannig: 

1. 1g hluti vaxtanna gangi til aukalegrar fræðslu barna á aldrinum frá 

12—-14 ára. 

24 hluta vaxtanna skal varið til að styrkja unglinga á aldrinum 14— ro 

20 ára, hvorutveggja eftir nánari ákvörðun stjórnarnefndarinnar, en að- 

eims til velgefinna, efnalítilla, námfúsra og siðsamra barna og unglinga, 

er heima eiga í hreppnum, til náms unglinga utan eða innan hrepps, en 

barna í hreppnum. 

5. gr. 

Hinum árlega styrk skal úthlutað til barnanna í lok skólaárs hvers, en 

til unglinganna fyrir 1. septbr. ár hvert. Verði vöxtum þeim, er úthluta ber 

samkvæmt framansögðu, eigi af einhverjum sjerstökum ástæðum úthlutað. 

renna þeir það ár allir til sjóðsins eða leggjast við höfnðstólinn. 

Árlegan reikning sjóðsins skal leggja fyrir sýslufund til athugunar 
á 41 næsta ár á eftir stvyrksúthlutunum, en reikningurinn skal saminn af stjórnar- 

    

. 201 
1 arsi ok hver. nefnd sjóðsins, og sendur sýslunefndinr 

7. gr. 

Skipulagsskrá þessi óðlist konunglega staðfestingu.



5 SAMÞYKT 
23. febr. 

  

14. nóv. 1917,      

  

Sýslunefndin í 

  

gjört, og hjeraðsítundur fallist 

Stokkseyrarveiðistöð. 

  

Af bifbátum ali sanga til fiskveiða í Stokkseyrar 

  

veiðistöð, skal greiða í kr. af hverjum vetrarvertíðarhlut, og 

1 kr. af hverjum vetrarvertíðarhlut róðrarbáta. 

   
    

lðlp 

  

Hreppstjóri innheimti gjald þetta; 

ftum afla fyrir Í. maí ár hvert. Ínnheimtumaður fær 2% í 

  

aka má gjald þetta lögtak, sje það eigi greitt á rjettum tíma. s 
þa

 
= þa

 

-
 

(na
l 

Hreppstjóri semur skýrslu vfir 

  

og sendir hana oddvita sýslunefndar ásam 

d. gr. 

ávaxtað í sjerstökum sjóði, er nefnist Lendingarsjóður 

  

yslunefndin nm, að sjóðurinn sje ávaxtaður   Stokkseyrarveiðistöðvar. Annast s 

á sem tryggastan og haganlegastan hátt. 

jodsins skal va iðarmerki og lendingu 1   

ar, ákveður eftir til 

  

; , ær RE 
Stokksevrarveiðistöð. Sys 

  

lögum nefndar, er formenn í hverju til að hafa um 

sjón með leiðum, leiðarmerkjum og lendingu á samþyktarsvæðinu, hvenær 

byrjað skuli að veita fje úr sjóðnum til lendingabóta, og hve mikið skuli veiti 

í hvert sinn. 

Samþykt þessi er hjermeð staðfest til að öðlast þegar gildi, og birt 

til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 28. febrúar 1924. 

Kl. Jónsson. 

  

Vagfús Einarss



STAÐFESTING KONUNGS a 

fjarðarsveitar „Hjálp í viðlögum, ti 

  

á fyrir styrktarsjóð Vatns 6 

á venjulegan hátt ad mandatnm *0. mars 

  

af dóms- og kirkjumálaráðherra 10. mars 1924. Skipnlagsskráin er þannie: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

styrktarsjóð Vatnsfjarðarsveitar „Hjálp í viðlögum““. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Hjálp í viðlögum““ og er stofnaður af kvennafjelagi 

Vatnsfjarðarsveitar, með tillögum og árgjöldum frá fjelagskonum sjálfum 

og gjöfum einstakra utaníjelagsmanna. 

Sjóðurinn er nú að upphæð kr. 1600.00. 

3. er. 

Sjóðinn má auka með árlegum tillögum og með gjöfum. Einnig má 

auka hann með því að gefa út minningarspjöld. er afhendist þeim, er geta 

vilja sjóðnum gjafir til minningar um látna vími. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsms er sá, að styrkja fåtæka i Vatnstjardarsveit, ein- 

staklinga eða fjölskyldur, er alvarlega sjúkdóma ber að höndum. Einnig má 

veita sárfátækum fjölskyldum styrk, er þær ekki eru færar um að klæða fjöl 

mennan barnahóp. Ennfremur má lána fátæku fólki smáupphæðir, gegn trygg- 

ingu, er sjerstakar ástæður mæla með því. 

4. gr. 

Sjóðinn skal ávalt ávaxta í Söfnunarsjóði eða Landsbanka Islands. 

ð. gr. 

Sjóðnum skal stjórnað af 3 manna nefnd, og er presturinn í Vatnsfirði 

sjálfkjörinn í hana. Hinir tveir stjórnendurnir skulu vera 2 giftar konur, 

kosnar af kvennafjelagi Vatnsfjarðarsveitar. 

Stjórnin kýs sjálf formann sinn og reikningshaldara sjóðsins. 

6. gr. 

Þangað til vextirnir nema 200 kr. má árlega veita helming þeirra 
2 samkv. 3. &r… en hinn helminginn skal legøja við höfuðstól. Þegar vextirnir { gg.
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10. mars 14 þeirra við sjóðinn. Af öðrum í 

1 
28. mars Magnússonar og Ástríðar 

nema 200 kr., og þar yfir, má veita þeirra, en aldrei skal leggja minna en 

  

kjum sjóðsins má stjórnin veita Í. en 

ávalt skulu % lagðir við höfuðstól. 

7. 

Reikningsár sjóðsins er álmanaksárið. Skal reikningurinn endurskoðaður 

T. 

s
m
 

VW haljeiag Vatnsigjart 

  

itar kys til bess, og eftir ad reikn- 

  

af manni, er kv 

ingurinn er sambyktur, skal senda syslunefnd Nordur-Isafjardarsyslu eftirrit 

af honum. 

8. gr. 

Stjórn sjóðsins skal halda bók. og skal rita í hana reikninga sjóðsins, 

lur um störf stjórnarinnar. sjafir tl sjóðsins o. s. frv. 

  

9. gr. 

Á skipulagsskrá þessari skal leita konnngsstaðfestingar. 

STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Gjafasjóð Einars 
| Pálsdóttur, Steindórsstaðahjóna, út gefin á venju- 

legan hátt ad mandatum af dóms. og kirkjumálaráðherra 28, mars 1994, 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
2 

Gjafasióðs „Einars Magnússonar og Ástríðar Pálsdóttur“ Steindórsstaða- 

  

sjóðurinn heitir „Gtjafasjóður Einars Magnússonar og Ástríðar Páls 

jóna““. Stofnfje hans eru jarðirnar: 

  

dóttur. Steindórsst: 

Kross með Krosskoti í Lundarrevkjadalshreppi, 

Eyri í Andakílshreppi, 

Brúsholt í Reykholtsdalshreppi, 

Búrfell í Hálsahreppi (að undanskildu hálfu fjalllandinn). 

Kollslækur í sama hreppi, og þriðjungur 

Hallkelsstaða í Hvítársíðuhreppi,



9 1924 

num 7 sem er gefin Revkholtsdals og Hálsahreppi. hinum fyrtalda að 
2 sc 

9 s 

síðartalda að %. 28. mers 

2. gr. 

Fjórða hluta af ársafgjöldum jarðanna 

        nnarsjóðs Íslands, en af 

    

      

    

   

  

   

    

kosti fjór hluta vaxtanna. 

rSanna, af frá m nauð 

þeim. sem ern úr 

æmda í punum, þartil fio 

það er nota má árlega (af voxti er 
1- nokkrum hl 

  

ur, þá má verja því sem e 
It ara menninsarfvrirtækja 

3. gr. 

Tmráð sjóðsins skal 5 manna nefi á hendi, kosin til 8 ára í 

senn, þannis. hreppsnefnd Revkholtsdalshr kýs 2 menn. hreppsnefnd 

    

I mann og 

    

umr sjafarinnar skal lands hafa. 

  

kann í þess stað, og sk 

  

ce 
reikning gjafarinnar og    öferð hennar, og sj 

síðan hirtur á prenti. 

Skyldi ábúandi einhverrar 

   

  

hanum hana, ef umráðanefndin telur 

  

sammála um það. Skal þá fyrir söluverðið 

  

    ávaxta það á annan fulltrvggilegan I og na af því 

á sama hátt og jarðarafgjöldin. Til sölu jarðar verði henn 

ar, þarf sambykki Búnaðarfjelags Íslands; um önnur atriði fer eftir ákvæð 

um ejafabrjefsins sjálfs.
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8 STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð And- 
+ 28. mars pjesar Fjeldsted, útgefin á venjul 

  

san hátt ad mandatum af dóms og kirkju- 

málaráðherra 28. mars 1924. Skiy 

  

er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð Andrjesar Fjeldsted. 

l. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Andrjesar Fjeldsted augnlæknis. 
s 

Hann gegndi hjeraðslæknisstörfum í Þingeyrarhjeraði um 9 ára skeið og 
00 c e eð oo 

ávann sjer hylli og traust hjeraðsbúa 

ingar um hann látinn. 

  

stofnuðu sjóð þennan til minn- 

2. gr. 

Meðal annars var Andrjes Fjeldsted forgöngumaður þess, að sjúkra- 

hús var reist á Þingeyri. Er því sjóðurinn bundinn við þetta óskabarn hans. 

Ss ad Tilgangur sjóðsins er að gera sjúklingum veruna á sjúkrahúsinu á Þingeyri 
   

á einhvern hátt ánægjulegri, t. d. með jólagjöfum, kaupum bóka eða annara 

muna, er sjúklingar gætu haft sjer til dægrastyttingar meðan þeir dvelja á 

sjúkrahúsinu. 

3. gr. 

Stofnfje sjóðsins er að upphæð 1000 krónur; skal það ávaxtað í Spari- 

sjóði Vestur-Ísafjarðarsýslu, þó má skifta um stað, ef stjórnendur sjóðsins 

álíta tryggara eða arðmeira. Skulu 1 vextir lagðir við höfuðstólinn á 

ári hverju. Öðrum helmingi vaxtanna skal varið eins og um getur í 2. grein. 

Þegar höfuðstóll er orðinn 10.000 krónur, er stjórnendum sjóðsins þess 

utan heimilt að verja einhverjum hluta vaxtanna í þarfir sjúkrahússins. Þó 

skal jafnan 14 þeirra leggjast við höfuðstól. 

4. gr. 

Málefnum sjóðsins skal stjórnað af 3 manna nefnd. Í þeirri nefnd 

skulu sitja: 

1. Hjeraðslæknir Þingeyrarhjeraðs. 

2. Einn maður kosinn af sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýsln. 

3. Einn maður kosinn af hreppsnefnd Þingeyrarhrepps 

Kosning þessara manna gildir til þriggja ára í senn.
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5. gr. 8 

Störf nefndarinnar eru innifalin í reikningshaldi sjóðsins og úthlutun 28. mars 

  

á þeim hluta vaxtanna, 

mót semur hún skýrslu 

   
um sýslufundi sje lögð fyrir sýs 

  

6. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

REIKNINGUR 

yfir 

5 tekjur og gjöld æfinlegrar erfingjarentu Sigríðar Melsteð árin 1921 og 1922. 

Í. Innstæða í Sófnunarsjóði ........ kr. 77.09 

2. Afgjald af Hlíð í Grafningi 1921 .........0.. 0. 116.00 

1 — - 1922 

5. Vextir 1981 .........0 enes kne 3.99 

— 1922 unsere evensrenes FI — 5.38 

I. Styrkur veittur 1921 ........002 00 kr. 110.00 

— — 1922 ..........0 0 — 108.00 

2. Innstæða í Söfnunarsjóði ..........00.00 02. — 100.46 

Kr. 318.46 

Reykjavík, 6. janúar 1923. 

Oddur Hermannsson.
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. Endurborgun 

. Grédi å brjefaskiftum 

. Til jafnaðar við gjaldlið 2 

. Til jafnadar vid sjaldlið 4 

. Tekid út af inneign kirkna 

„ Lánað á árinu 

„ Kostnaður 

5. Til jafnaðar við tekjulið 5 

6. 

„ Sjóður í árslok 1993. 

12 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld hins Almenna Kirkjusjóðs árið 1928. 

Tekjur: 

„ Sjóður frá f, á. (sbr. Stjórn. tíð. 1923. B. bls. 82) 2... Kr. 

„ Innborgað á árinu ........0.000.0 00 

„ A. Vextir á árinu: 

a. Af lánum kifkna ................... kr 3713 23 

h. — inneign í Landsbanka ........... 3831 73 

ce. — bankavaxtabrjefnm ............... 2317 50 

B. Ógreiddir vextir 333 38 

låna suse erne eenee — 

Vaxtaafgangur „........ 

Til jafnaðar við tekjnlið 4 

a. Í lánum ........000.000 kr. 108655 21 

b. — Landsbanka ........….….............… 85128 34. 

c. — bankavaxtabrjefum ................ 51500 00 

d. Hjá reikningshaldara ................ — 764 98 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 9. janúar 1924. 

Jón Helgason. 

  

239755 34 

5009 18 

10196 
11132 

120 0 
13000 00 
1222 89 

. 280436 52 

8578 45 

13000 00 

120 00 

1222 89 

11132 77 

333 88 

246048 53 

Kr. 280436 52



SKÝRSLA 

um 

eign kirkna í hinum Álmenna Kirkjusjóði árið 1923 

    

Lagt inn |'Tekið úti 

  

Vextir Eign við 

  

   
   

      

    

á | å á árinu árslok 

KIRKJUR: árinu. } árinu. 69/, 1923. 

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

| | 

. 431 | 950 00 164 26 2667 69 

2. Bl 3 | 183 82 3247 57 

3. 14001 05) 840 06, 14841 11 

4. lasta arkirlja 2488 15, 2. 1. | 146 28) 2584 43 
5. E kirkja RIÐ 932 84) 114 19| 150 00 59 021 955 99 

6. Ásskirkja ...... … 3391 54| | 500 00 198 511 3090 05 
7. Valþjófss taðarkirkja 2003 20 | 120 18 2123 38 
8. Hofskirkja i V opnaf. . . 1170 75 | 70 20 1240 95 

| 

| 

9. 615 04 10866 02 

10. 7 15 126 46 

11. Klippstaðarki! kja 17 77 314 02 
12, Vestdalseyrarkirkja … | 6 06) 35 17 

13. Mjóafjarðarkirk 61 60. 184, 63 44 
14. Neskirkja í | 1 98. 107 06 

15. Kolfreyjus 01 | 125 80 4 12 69 58 
16. röð vari je . 2326 69 . 1 139 59. 2466 28 
17. Evdalakirkja ...... … 5583 291 100 00! 20 60 334 78 5997 47 
18. TO! fskirkja í Áltaf. .. 1446 34, 100 00! 86 77 1633 11 

| | | 
Á.- Staftafellsnrófastsda mi | | 

19. Sandfellskirkja ....... | 1293 45! .. |. 73 39 1296 84 
20. Stafafellskirkja „..... 2744 66) —.. |1200 00 145 68 1690 34 
2. Einholtskirkja ....... | 69 87) … 1 69 00! 0 00 0 87 

29, Kálfafellstaðarkirkja . 940 64 … | | 56 43 997 07 
23. Hofskirkja í Öræfum .. 1795 90. 130 00 114 19 2040 09 

V.-Skaftafellsprófastsdæmi. | | | | 
9 

  

VÆR Prestsbakkak irkja ....; 4989 18 
25. Reynisk || 219 94! |. | 
26. Grafarkirkja ANN | 1157440 .. 1. | 

| | 

299 

69 

34 | 
18 | 
43 

5288 
233 

1226 

52 

  

Flyt ….) 63354 10! 505 7312425 40 S
 65203 

1 924 

10
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        1 0 = a nn 

  

| Eign við agt inn Tekið út Vextir Eign við 

  

árslok | å | å á árinu |  årslok 
KIRKJUR: | 1922. árinu. | årinu, 6979. | 1923. 

| | | 
í Kr. au.j Kr,  au.| Kr. ua. Kr. au.| Kr. au. 

| | 
. - - ver | OND í 
Flutt ....' 63354 10; 505 73/2425 40 3769 07; 65203 50 

?angúrvallaprófastsdæmi. | | 

  
   

27. Stórólfshvolskirkja ... 447 92). |. 26 86 474 78 
28. Oddakirkja ........ „4683 56) 100 00). 285 96 5069 52 
29, Kálfholtskirkja ...... 2068 62! 100 00! .. 125 10. 2298 72 
30. Krosskirkja ......... 1941 12} 300 00) .. 305 46! 5546 58 
31. Asólfsskálakirkja ..... 0 00: 100 00; .. 1 95 104 95 
32. Eyvindarhólakirkja ... 1972 öd |... … | 118 35 2090 29 
33. Breiðabólstaðarkirkja . 8 63! …. | 0 51 9 14 
34. Skarðskirkja ......... 4494 67} 140 00) .. 275 25 4909 99 

Árnessprófastsdæmi. 

  

      
35. Mosfellskirkja ........ 13 91 08 1659 21 

36, Þingvallakirkja ...... | 48 31 75 561 23 

37. Strandarkirkja 61! 563 64 9955 40 

38, Gaulverjabæjarkirkja .| 50| 9 09 59 
39. Haukadalskirkja ..... | 05 | 4 90 74 25 
40. Stokkseyrarkirkja .... | 1278 02 | … | 76 68 1354 70 

41. Olafsvallakirkja . ....! … 289 29) 1. | 17 35 306 64 
42, Miðdalskirkja ........ 190 24 | 11 40 201 64 
43. Eyrarbakkakirkja .... 743 06! 500 00!   | 79 19 1315 15 

| 
Kjåalarnesprøfastsdæmi, | | | 

44. Grindavíkurkirkja .... 152 89; 200 00 .. |; 17 10 369 99 
45. Brautarholtskirkja ... 360 58! … 120 00 91 63 262 21 

46, Reynivallakirkja ..... 4304 30 … 300 00 252 25 4256 55 
47. Lågafellskirkja ....…. | 748 101 200 00 .. 14 88 992 98 
48. Njarðvíkurkirkja ..... | 25 26 … Io. 1 51 26 77 

Borgarfjarðarprófastsdæmi. 
40 Ka J, DaU 

  

50 000. i 

2000 AÐ 1 

100 00     
  

  

Flyt ..... 123397 50 2828 73/5641 25!
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Eign við agt inn (Tekið út Vextir Eign við 

árslok á á á árslok 

KIRKJUR: 1922 árinu. árinu. 6 1923. 

Kr 1.f Kr au. Kr ua. Kr au.) Kr. au 

Flutt 128297 50! 2828 7315641 25 7345 101 127930 08 

Snæfellsnessprófastsdæmi. 
59. Breiðahólstaðarkirkja 765 30 150 00 41 41 656 71 

60. Miklaholtskirkja 1774. 68 91 47 1866 15 

61. Narfeyrarkirkja 214 16 12 84 227 00 
62, Ytri-Raudamelskirkj: 607 95 36 46 644 41 

Dalaprófastsdæmi. 

63. Stóra-Vatn | (53 12) 43 68 196 80 

64.  Snóksdalski 2769 2300 | 36 141 2935 37 
65. Garpsdalskirkj 3154 05 90 00) 2 82 3436 87 

66. Sauðafellskirkja 2583 20 … 64 60 65 60 
67, Hvammskirkja ....... 210 64 12 68 293 97 

Barðastrandarprófaslsdæ me. 

68, Selårdalskirkja .,..... 530 17 . 12 00 31 14 549 3 

69, Sanðlanksdalskirkja 1408 06 79 28 86 04 1573 38 

V.-Ísafjarðarprófastsdæmi. | 
- RE | < ir na 
70. Holtskirkja ....... .… | . 341 65 6036 10 

71. Myrakirkja .......... 50 00 21 21 408 71 

72. Sæbålskirkja ......... BN I 127 84 2258 75 
73. Staðarkir! 162 00! | 28 83 671 35 

74. Hraunskir 170 00 | 13 83 414 41 
} i 

-Í safjarðarprófastsdæmi | 

Stadarkirkja i Grv. 794 04 | 17 64 841 68 

Strandaprófastsdæmi. | 
Staðarkirkja í Sterí 2176 391 210 00 133 72 2520 11 

j 8 79 12 1387 91 

| 59 86 1057 80 
163 2891 54 

1 58 734 TO 

15 54 970 
71 | 126 15 2228 
67 57 87 1022 54 

67 . 26 43; 467 10 

60. 100 00 66 21| 1254 81 
69 | 17 37 307 06 
  

76. 3690 01/8385 45! 166378 Gt
 

L
o
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Zign við Lagt inn n |Þekið út Vextir ' Eign við 

árslok | á | á á árinu árslok 

KIRKJUR: 1922. | árinu. | árinu. 6970. 1923. 
| 

H | 
| Kr. au. | Kr. au.|Kr. ua. Kr. au. Kr. au. 

| 
i 

Flutt ..... 161541 76) 3690 0118385 45 93532 201 166378 52 

| 
| 

st. Tjarnarkirkja á Vnesi . 839 65 … | 50 37 890 02 
38. Spåkonufellskirkja .... 1187 31: 177 221 77 43 1441 96 

| 

| a agafjarðarprófastsdæmu. | 

  

9. Rípurkirkja .......... 3403 43 48 10) 204 19 3655 72 
90. Glaumbæjarkirkja .... 4830 98 | 289 84 5120 82 
91. Mælifellskirkja ....... 937 48 … | 57 73 995 21 
92, Barðskirkja .......... 11 82 90) 150 00) 18 00 70 96 1385 
93, Fellskirkja í Slhl .... 156 41 |. 9 37 165 
94, Goðdalakirkja ......./ 431 57 | 25 89) 457 
95. Miklabæjarkirkja ..…. 808 471 .. |... | 8 49| 856 96 
96. Ketukirkja .......... 499 49). 29 55! 522 04 
97. Viðvíkurkirkja ....... | 795 65 47 78) 843 88 
98. Hofskirkja á Hæsti. ... 66 10; 3 96| 70 06 

Eyjaf: jarðarprófastsdæmu. | 

      

   

        

99. Grí imseyja arkirkja 123 79 2274 06 
100. Glæ da 0 85 22 
101. Kaupangskirkja ...... 14 62 83 47 
102. Saurbæjarkirkja ...... 166 78 2946 76 

103. Munk aþverárk i 515 67 9112 33 

104, Logmannshlid: - 26 80 473 61 

105. Akureyrarkirkj ja 2... 693 54, 12252 82 
106. Bægisárkirkja . HIRÐ 102 78 1815 91 
107. Vallakirkja ........ 1 27 22 61 
108. Tjarnarkirkja í Svrfd. 

109. Stærra... Á rskógskirkja 

  

0 67) 12 03 
22 72 401 60 

  

S-Þingeyjarprófastsdæma. 
0. Laufáskirkja ......... 

1. Hálskirkja ........... 

2. Þóroddstaðarkirkja 

3. Skútustaðakirkja ..... 
4. Brettingsstaðakirkja 
5. Tllugastaðakirkja 

116. Grenjaðarstaðarkirkja .| 
117. Grenivíkurkirkja ..... | 
118. Draflastaðakirkja „...| 8973 
119. Þönglabakkakirkja .. "|| 1389 
120. Nesskirkja í Aðald. 159 

H=
 281 70 00| . 82 81 1498 19 

… … | 2 40| 1809 28 

Fi
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5
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 | 

|. 7 81 138 25 
|. 105 93! 1871 45 
| | 

! 
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| | 915 47 3850 91 
200 00) .. | 27 72 556 94 
50 00! .. | 240 37| 4263 71 

NN | 83 34| 1479 40 
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Flyt. HR tær 4745 33/85 8 45 13247 Te! 232373 14
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fn AI 10 

TI , | | 
| Æign við Lagt inn (Tekið úti Vextir ! Eign við 

| årslok | å | á | á árinu árslok 
KIRKJUR: 1922, árinu. | árinu, | 69/7. | 1928, 

| | | | 
Kr. au.| Kr. au.,| Kr. ua! Kr. au. | Kr. au. 

i ! I 

| | | 
Flutt .... 222958 50| 4745 33/8578 45| 13247 76| 232373 14 

DR. , . | | 
N.-Þingeyjarprófastsdæma. í 

  

Skinnast itkirkja ... 1688 00 98 88| 1746 88 
| 

   
Presthólakirkja ...... 2512 09 190 00 | 160 17| 2862 26 
Åsmundarstadakirkja . 2030 74 .. 1... | 12184! 2152 58 
Svalbardskirkj 2941 93 … | 176 50) 3118 43 
Víðihólskirl .… 1314 06| 1385. | 81 78; 1469 69 
Sauðanesskirkja ...... 10085157 .. 1. 51 09, 902 66 

Samtals| 234256 89) 5009 18/8578 45! 13938 02| 244625 64 

Áths. Að meðtöldum 200 kr. i skuldabrjefi tilheyrandi Glæsibæjarkirkju og d A J ] Eg 

  
  vaxtaafgangi kr. 1222,89 verður eign sjóðsins í árslok eins og í reikn- 

ingnum er talið, kr. 246048,53. 

Biskupinn yfir Íslandi, 9. janúar 1924. 

Jón Helgason.
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11 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

N..Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað. 

frá 16. maimánaðar 1924 til jafnlengdar 1920. 

Í peningum| Hundrað á } Alin 

kr. ! aur.| kr. | aur.} aur. 
  

A. Fríður peningur. 

      

    

1. | 1 hndr., 1 kýr 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á 1324 17 

2. — Gær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í Íard. hver á 44) 7 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti ........ hver á | 44) 87 

4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti .......... hver á 38; 00 53 

5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 30) 11 301 

6. — 8 ær geldar á hausti ........00..... hver á 33| 92 226 

1) — 10 ær mylkar á hausti 2.........00... hver á 26. 00 217 

8. — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard á | 202 27 210 

9, | — 1% hryssu, å sama aldri .............… hver á | 282) 13 259 

B. UW, smjör og tólg. 

10. | 1 hndr., 120 pá. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 1! 159, 60 { 153 

11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. å 0 108! 00 90 

12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 11 79 f 214) 80 | 179 

13. — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............ pd. á 0! 97 $ 116) 40 97 

| C. Tóvara af ullu. 
> 

14. | 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pd., haldi hver 

  

   

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 prædi pd. å 2 2 > > » 

15. — 60 pår eingirnissokka ...........2.... parid å > » si > > 

16. — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............ parið á | > = | > > 

17. — 180 pör sjóvetlinga ...00.0000..... parið á > > NN » » 

18. — 20 eINgIPNISPEYSUr „lc... hver á > > > > » 

19. — 15 tvibandsgjaldpeysur ......0.00..... hver å » » > » » 

20. — 120 ålnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á „|. >} > 2 

21. | — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. å á > | > > 

D. Piskur. | 

22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á 26) 30 Est
 I 

oo
 

oO
 

pa
 

vo
 

þá
       23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .. vættin á » » » » » 

24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .. vættin á > » » » > 

25. | — 6 vættir af ýsu, hertri .............. vættin å » | é» > » >   26. —- 6 vættir af hákarli, hertum ......... . vættin á „1 >» 1 | >



19 
1924 

  

  

    

              

   

  

  

    

         

   

    

      

  
      

    

T = === TT FE TE Í penin ngum 1| Hundrað á | Alin 1 

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

| | | 

| E. Lýsi. | 

at. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .. 8 pottar á » | 2 > ? ? 

ag. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlslý 8 pottar á #1 ? > ? 

29, | — 1 tunna (120 pt.) sel 8 pottar ål 7] > Ep “ 

30. | = 1 tunna (120 pt.) 8 pottar á ð, 50 52) 50 44 

| F. Skinna vara. | 

31. | 1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns ...... 10 pund å 27 60 | 110) 40 92 

32 6 fjórðungar kýr 10 pund á 22, 36 | 134 16 | 112 

33, - 6 Fjór ðungar hu 10 pund á 18, 22 | 109) 32 91 

34. - 8 í sauðs kinns, 10 pund á 13, 11 104 88 87 

35. — 12 10 pund á 9 87 118! 44 99 

36. — 6 fjórðungar se 10 pund å IN 2? > > = 
Di 2 . . AR , Y AS 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba endt, hvert å ( 42 { 100) 80 84 

| ' | 
Í 

I 

| Ýr nislegt. | 

38. | í hndr., 6 pd 1, vel hreinsudum,.. pundid å 19, 00 | 114 00 | 95 

39. | — 401 insuðtum pundið á „| > > > > 

10. | — 120 pund af fuglafiðri ..........…… 10 pund á » | >» > > 2 

41. | — 48 10 pund á | > | > > > > 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir 224 á T 17 ? » | 145 

43, | —— 1 lambsfø8ur ssssseseeveeeeeeeeenrrere 4 + 10| 50 > » | 210 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin 1 fyrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eða í fríðu 291 24 | 243 
Eftir B. eða í ullu, sn ,g tólg 149) 70 | 125 
Eftir C. eða í ullartóvi „|| > 

Aftir D. eða í fiski 157| 80 131 

Bftir E. eða í lýsi. 52 50 | á 
Eftir eða í skinnavöru 113! 00 94 

| 
| 

En meðalverð allra „1 764 24 | 637 

með í 
| 

LA .- AIR 152! 85 | 127 

í Norður-Múlasýslu og Seydisfjardarkaupstadar, 23, januar 1924. 

Ári Arnalds 

Verðlagsskrá þessi staðfestist hjer með 

vmálaráðuneytið, 18. febr. 1924. 

Gísli Ís Leifsson.



1924 að 

12 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Suður-Múlasýslu, 

frá 16. maímánaðar 1924 til jafnlengdar 1995. 

        

  

    

a Í peningum| Hundrað á | Alin 

kr. | aur. å kr. | anr. | aur. 

A. Fríður peningur. 
1. | 1 hndr., Í kýr 8 til8 vetra, sem heri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á | 335 280 
2. — Gær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 39 197 
3. — 6 saudir, 3 til d vetra, å hausti ........ hver å | 40 201 

4. — 8 saudir, tvævetrir, å hausti .......... hver å 33 224 
5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 27 274 
6. — 8 ær geldar å hausti .................. hver å 34 229 
7. | — 10 ær mylkar á hausti ................ hver å 23' 02 | 230! 20 | 192 
8 | — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard... å | 273 273 57 1 228 
9, — 1% hryssu, á sama aldri .............. hver á | 233 öll/ 91 { 260 

| B. UU, smjör og tólg. | 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni .... pd. å 1! 38 { 165) 60 { 138 
11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 0, 96 { 1151 20 96 

12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 2 06 | 247) 20 {| 206 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............ pd. á 1/ 06 { 127) 20 {| 106 

| 

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

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 brædi pd. å „| » > > > 
15. | — 60 pör eingirnissokka ................ parid ål > ' > > > > 
16. — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............ parið á > > > > > 
17. — 180 pör sjóvetlinga .................. parið á » > > > > 

18. — 20 eingirnispeysur .................... hver á > > > > > 
19. — 15 tvíbandsgjaldpeysur ................ hver á 2 > > > > 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á > > > > > 
21. — 120 álmir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á > > > > > 

r … 
D. Fiskur. 

22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á | 28| 60 | 168) 00 I 140 
23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .. vættin á > > » > > 
24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, „. vættin á > > > » > 
25. — 6 vættir af ýsu, hertri .............. vættin á > > » > > 
26. — 6 vættir af hákarli, hertum „......... vættin á > > > > >            



21 1924 

  
  

MEN nn nn . . . 

I peningumi Hundrad å Alin 12 
  

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

E. Lýsi. 

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

28, — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar á > ? 5 , 5 

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

30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis. ...... 8 pottar á 3| 38 50! 70 42 

F. Skinnavara. 

31. 11 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á 38) 46 153 84 128 

32, | — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á Í 35 75 2l4 50 179 

33. — 6 fjórðungar hrossskinns .......... 10 pund á 26) 18 | 160) 8 134 

34, — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 24) 60 196 80 164 
35. — 19 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á 19) 64 #09 65 1 196 

36. | — 6 fjórðungar selskinns ............ 10 pund á | > »f 2)? > 

37. mm 240 lambskinn (vorlamba), einlit, .... hvert å 0, 57 { 186, 80 | 114 

G. Ýmislegt.       
  

38. | í hndr., 6 pá. af æðardún, vel hreinsuðim... pundið á { 20) áá 122( 64 | 102 

39. — 40 pá. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á A ox 57 að > 

40, | — 120 pund af fuglafidri ............ 10 pund á | 22) 86 | 218) 82 229 
41. | — 480 pd. af fjallagrisum ............ 10 pund á Í > 2 > > > 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um hevannir (0000... á 9 15} > | > 183 
43. | — 1 lambsfødur ll ál 10). 33 7 | > | 207 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin Í fyrtöldum landauram verður: | . . 

Eftir ÁA. eða í fríðu 2. 22 2 20 ae en een re ke rn kr ve rene sn 95 252 
Eftir B. eda i ullu, smjåri og tåle 2. 28 20 ae se en en ke ke erne 163) 80 | 136 
Eftir C. eda i ullartévåru 2. 22 22 22 20 se ne ve ke ek en kk nå DD > 
Bftir D. eða f fiski ss 20 el | 168) 00 | 140 
Eftir HB. eða í lýsi 0 sl 90 70} 42 
Eftir F. eða í skinnavöru .. 2... 2... 183 06 | 152 

En meðalverð allra landaura samantalið .. 2. 2. 2. 22 22020402 22 +» Å 848) 50 1 702 

og skift með 5 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða |... 0... 2... 1168, 70} 140       
  

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, 15. febrúar 1924. 

Magnús Gíslason, 

Verðlagaskrá bessi staðfestist hjer með. 

Flármálasáðuneytið, 20. mars 1924, 

Kl. Jónsson. 

Gísli Ísleifsson,
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   195 

  

a 

  

  

Í peningumí Hundrað á 

  

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

A. Fríður peningur. 

    

  

             
           

    

1. 1 hndr., 1 kýr 38 til 8 vetra, sem beri 

i ; å 2521 00 | 210 
2. | å 147. 60 | 123 

3. | å 154) 80 | 129 

4. | å 153| 60 | 128 
5. | å 184) 80 { 154 
6. | á 151/ 20 | 126 
7. á 132 00 | 110 

8. å 298! 60 | 190 

9. | å 204| 00 i 170 

| 

| B. UU, smjör og tólg. | 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ulla, v pa. á 1/ 15 { 128, 00 | 115 

11.| - 120 pd. af mislitri ullu, v pd. á 0! 67 80! 40 67 

12, | — 120 vel vi pd. å 1156 | 187] 20 | 156 
13. | 1 bræ pd. á | 0831 99 60 | 83 

| % i 
i i 

| T 62 

14. | Jugarns 

| > » | dx» » 

15. | > » s | > > 

16. | > | » » 
17. > „ > 

18. 3 „| > » 

19. » | » > 

20. | » a » 
21. | p > > » > 

| 
| D. Fiskur. 

22. | ir af salt i, vel verkuðum. .. vættin á > # » » > 
23. | harðf vel verkuð vættin á > » „| > > 

24. | þvi sklingi, vel v >rkudum, á Ð 3 » | » » 

25. | — 6 vættir af YSU, hertri #0... , . vættin á » | » » | » > 

26. | — 6 vættir af hákarl, hertum .,...,.... vættin á » | > „li > 2      



1924 

  

  

    

  

   
    

        

     

    

   

    

    

  

   

  

  

  

    

1 i i i peningumj Hundrað á } Alin 13 

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

i i 

| EÉ. Lyst |, , | . . » , „ Í 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) 8 pottar á | > . , 
28. | — 1 tunna (120 t.) 8 pottar å 7 28. | nna ( 5 pol | , , ; 5 
29. | Í tunna (120 pt.) selslýsis, 8 pottar á > ' 

| 1 ne 190 nt.) borskalvsis 8 nottar á » > » » 30. | - í tunna (120 pt.) þorskalýsis, ...... pottar á 
| 
| 

| F. Skinnavara. al 00 | 13 
” Í os - mer sr nd g 3 0 r ) 4: 
31. { Í hndr, 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund å "2 00 54) 00 45 

32. — 6 fjórð vr kýrskinns ............ 10 pun: < vð 2s| 99 59 
3 > 1 á A & 22 2 33. 6 fjórðungar hrossskinns | á | Of Du 2 Sr 

« | 2 x : Po 4 4 00 52! 00 Zi 34, | — 8 "0. saudskinns, af tvæv á DA 
5 | ð FAN % ari £ É 2 92 öði 04 29 35. — 12 fjórð. sauðskinns, af v á ál 90 31! 80 96 

28 LÁN 7 7 } MIT 1 á Ð OU ðí Ok ÞAÐ 36. — 6 fjórðungar selskinns ............ 10 pund á | oil OV 9 | 5. A entreen hvert 41 021) 30,40) 42 37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, 1vert å 
| | 

ER ; pd 00 1 90! 0( 19 38. { 1 hndr., 6 pd. | 90! 00 

39.| -— 1 pd. af > > > ? 
3 > > 40. | — 120 pund » 

| » » > > 41.) — 480 pd. a > 100 -= vv 4 
á R 1 > í J 42. | 5 álnir, 1 dagsverk um á 9 00 ? 136 

43. | 1 lambsfóður ............0... á 6 807 > > | 156 

Meðalverð á ju hundraði og hverri alin í fyrtöldum laurum verðu mol nl #2 1 WI “4 Eftir A. eða í fríðu . on 67 lår x ea 26 3 Eftir B. eða í ullu, sn . 126! 30 | 105 
Eftir C. eða í ullartóvöru ? ? 
Eftir D. eda i fiski ” 
Eftir E. eða í lysi ” > > A Ps dl 

Ål: 49 34 aftir F. eda i skinnavoru . AI . Mie Í 

verð allra landaura samantali 346) 46 | 288 
og skift með 3 sý nir: 

i 2 / 2 Meðalverð ; allra meðalverða „. .. ...0.. 0. 1115 49 | 96     

Skrifstofu Skaftafel Íssýslu, 31. janúar 1924. 

Gísli Sveinsson. 

Verðlagsskrá þessi staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 18. feb, 1924. 

Kl. Jó Jonsson, 

Gísli Ísle tf ssom
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Vestur-Skaftafellssýslu 

  

1924 til jafnlengdar 1945. 

   
sningumf Hundrað á 

  

  

  

   

   

      

          

        

          
       

    

   

      

      

| kr. | aur. f kr. aur. 

1 | 1 miðjum októ- 
á 261 

á 158 
. - á 2 173 

4. á á3 12 170 
5, á 14 þ2 191 
6) - å sg þ 1 166 
7. - I . å 86 I 1 132 

8. 1 „taminn, 5 til 12 vetra, í fard... á 14 { 25 214 
9. 17 á sama aldri .............. hver á 1182 173 

| B. UuU jör og tólg. 
10. | ullu, vel þ pd. á 11 09 I 130! 80 | 109 
11. | ullu, vel þveginni ...... pd. á 0 59 | 70| 80 | 59 
12. | 120 pd jöri, vel verku á | 66 I 199! 20 | 166 
13 | 120 pd. af tólg, vel bræddri á 0! 83 I 99 60 83 

14 i hndr. 9 „ haldi hver 

| hes æði pd. „| > > > > 

15. | — 60 pör 1 > » > > > 

16. — ; » » >. 3 » 

17.1 — ojs} sl > 
18. | > » 3 | » » 

19. | 15 tvibandsgjaldpeysur ................ á 2 | > | > > 
20. í 120 álnir ; v jaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á „| > „|. > 

21. | - 120 álnir einskeft tu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á > » | 5 » 

| | | 
| | 
| D. Fiskur. | | 

22. | " saltfiski, vel verkudum, .. vættin á » | » » | > » 
23. | — 6 vættir ( vel verkuðum, .. vættin á > > „| > > 
24. | — 6 væt yrsklingi, vel verkuðum, .. vættin á > > „1 > > 
25. | — 6 vættir af Ýsu, hertri .............. vættin á > > 2 | > > 

26. | — 6 vættir af hákarli, hertum .......... vættin á #1 » » | > »



  
  

Í peniu Hundrað á| Alin       
  

kr í aur. | aur. 

| | 
E. Lýs. | | 

27. | 1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| > 2} 3 > 
28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar á z | > háð 2? > 
29. — Í tunna (120 pt.) selslýsis, ........ 8 pottar á | > | » > 

á » | % > » » on 

ha
nd
 

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

    
F. Skinnavara. 

           

      
        

    

  
  

    
  

. er SIG 

autsski pund å 33 32 | 81 
| á 33 gs | 92 

i - fg ARB 
Í 17 | 02 56 
i , TNA! cc 5 
| 00 { 104 0 87 

i Om! « 2 
| 8 101 97 2 81 
í » > > | » > 
i . a #6 
i 0! 3 93! 60 ið 

| 
á 

| 
i 
i » > » » 
í » » » 

#0. BR 2 3 > > > 

H. l af fjallagrösum ............ í > » > » » 

42, | 5 ålnn lagsverk um hevannir ..... 8! 1( > » | 162 
43. zÅ 11 , » | 234 

1 alin im 1 , : i 

Í 9 34 | 182 
i 19 10 I 104 

> > 
í 

J x | » » 

i l > > > 

#9 [37 

T . er . 10 þ 122 

} P Tis „í s YA 
RL it Y Sit > i Tak 

  

  

Gísli Ísleifsson, 

  

1924 

14
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15 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjakaupstað 

frá 16. maímánaðar 1924 til jafnlengdar 1925. 

            
Í peningum) Hundrað á | Alin 

  

  

    

    

    

   
    

    

   
     

   
        

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

| A. Fridur peningur. 
1. | 1 hndr., 1 kyr 3 til 8 vetra, sem beri frå miðjum októ- 

| ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á { 400/ 00 { 4001 00 | 333 
2.| — Sær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á > > > „ » 
3. | — 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti ....... . hver å 56! 00 i 336! 00 | 230 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ..... se... hver á > | > > » > 
5. | —- 182 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á „| > > » » 
6. | — 8 ær geldar á hausti ..... HR „2. hver á | 37! 00 | 296! 00 | 247 
1.) — 10 ær mylkar á hausti ....... 444... hver á 21/ 50 { 215/ 00 | 179 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 19 vetra, í fard... á | 300) 00 | 300! 00 | 230 
9.| — 1% hryssu, á sama aldri .............. hver á | > > > > 

| | | 
| | 
| B. UU, smjör og tólg. | 

10. | 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .... pa. å 1! 15 { 135) 60 | 113 
11. | 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ..…. . pd. å »| 50 60) 00 50 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðn .......... pd. á 1, 70 | 204) 00 | 170 
13. | —- 120 pd. af tólg, vel bræðdri .,.......... pd. á 1! 00 { 120) 00 | 100 | | | | 

| C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hnår. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pá. er 

| hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 bi .å > » > > 
15. | — 60 pör eingirnissokka ................ parið á » | » „> > 
16. | 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............ parið á #15 » | >» > 
17. - 180 pör sjóvetlinga ............... .. parið á 200 { 360) 00 | 300 
18. — 20 eingirnispeysur ................. hy > > „| 
19. | 15 1 vandsgjaldpeysur (00... hver á > > » | » > 
20. | — Í gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. í al. á | > „| > > 
21. | - 1 Ínir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðtar 1 al. á > > „| > > 

Fiskur 
22, | 1 hndr., 6 vættir ,„ Vel verkuðum, .. vættin á 240 50 Í 147 00 1 122 
23. | — 6 vættir af vel verkuðum, ett > » 2. > » 
24. — 6 if ingi, vel verkuð vættin á 211 00 í 126/ 00 Í 105 
25. — 6 vættir af ýsu, hertri .............. vættin á > | > » | > » 
26. — 6 vættir af hákarli, hertum .......... vættin á » | > „lo 3      



  

27. 
28. 

30. 

38. 
39. 
40. 
tl. 
12. 
43. 

  

  

       

  

  

E. Lýs. 
1 hnår., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 po 
= Í tunna (120 pt.) hákarl: 8 pottar á 

—= Í tunna (120 pt. 
l tunna (120 pt.) 

    

  

F. 

1 hndr., 4 fj 08 10 pund á 
6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á 

— 6 fjórðungar hrossskinns .......... 10 pund á 
— 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 
— 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og åm, 10 pund å 
— 6 fjórðungar selskinns ............ 10 pund á 

240 lambskinn (vorlamba), einlit, .... hvert á 

G. Ymislegt. 
í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum,.. pundið á 
— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á 

120 pund af fuglafiðri ............ 10 pund á 
480 pd. af fjallagrösum ............ 10 pund á 

ð álnir, 1 dagsverk um heyannir „................. á 
— 1 lambsfóður .........000.0. 00... á 

  

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

En meðalverð allra landaura samantalið 

Meðalverð allra meðalverða 

Eftir Á. eða í fríðu .. SR 

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

  

og skift með 5 sýnir: 

cs Se s… a 

o . 

    

r, 7 

» FE * 

Ð þó | » 

> ” | > 

Á 53 

» 

» 2 > 

> > > > 

» » > > 

» 3 ” » > 

» > 2 > 

2 s > > > 

| 

> | > > 2 

» | » » | > > i dj or 
221 50 | 270. 00 { 225 
„| > „| > > 

| ! 900 10! 00 > | » | 200 
» | > > » > 

309! 40 { 258 
129) 90 | 103 

360, 00 | 300 

  

    999, 40 { 832   199 88 | 166 
  

Skrifstofu Vestmannaeyjakaupstadar, 26 

Sigurdur Sigurdsson 
= settar. — 

Verðlagsskrá þessi staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 29. mars 1924. 

Jón Þorláksson. 

mars 1924, 

Gísli Ísleifsson. 

1924 

15
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16 

cr. | aur aur. 

27 
> » % » > Á. 

p 5 > 3 z og 
28. 

3 3 »z » 

30 
» » » » 

r AQ 
Je 

31 ' hi A a 

39 Z 4 eð 64 

33. 
í 44 

34. på ål 34, 
A 

35. 
— 

36. | AN 27 i ( 50 öl. 

i 2 

, » 

3 » > 

” > » » 

g 99 os | 178 
43 91 70 194 

Með 

| 43 | 184 
ej | 70 | 102 
ii > Í p > 

Ð | Ð 3 

i » | 2 > 

581 38 49 

En m 1 , , 401 | 51 335 

og skift med 3 sýnir: | . Fer x ' agi . Meðalverð allra meðalverða .. e.i 183 #4 | 112       

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 19. janúar 1994. 

Björgvin Vigfússon. 

gsskrá þessi staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 16. febr. 1994. 

Kl. Jónsson. 
| 

Gís     nf sson.



1924 

17 VERÐLAGSSKRÁ 
sem gildir fyrir 

Árnessýslu. 

frá 16. maimánaðar 1924 til jafnlengdar 1925. 

  

i
 

0 
Þ
A
Ð
 
i
t
 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

1 
| —- 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pð. á 0) “ 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 1 86 { 223 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ............ pd. á 0/ #9 { 106 

  

RR me = 

| i peningum Hundrað á 

|kt aur. | kr. | aur. 
| 

i. Fridur peningur. 

| 1 hndr., Í kýr 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á A2T 50 
6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i fard. hver å 22 14 
6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti ........ hver å 261! 36 
8 saudir, tvævetrir, å hausti .......... hver å 274! 48 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 308) 28 
8 ær geldar á hausti .................. hver á 276 80 

10 ær mylkar á hausti ................ hver å 196! 20 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard... á 280) ÚÚ 
— 1% hryssu, á sama aldri .............. hver á 237| 49   

| B. Ul, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri vilu, vel þveginni .... pd. á 5 f 13 

6 

C. Tóvara af ullu. 

  

      

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

— 60 pör eingirnissokka ................ parið á > > > 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............ parið á * > > 
— 180 pör sjóvetlinga .................. parið á 1{ 42 { 255 
— 20 eingirnispeysur ...............2…… hver á $” | 3 | 
— 15 tvibandsgjaldpeysur ................ hver å ? 2 | 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á ” | 2 2 | 
— 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al å| > > | > | 

| | 
D. Fiskur. | 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á „| > > | 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .. vættin á „| > » | 
— 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum, .. vættin å = | > > | 
— 6 vættir af ýsu, hertri .............. vættin á > > > | 
— 6 vættir af hákarli, hertum .......... vættin á » > » 

00 
20 
20 
80 

vY 
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356 

188 
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186 
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213 
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27. 

29. 
30. 

9 
(3) 

32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

43. 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum 

  

  

E. Lýs. 
1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 
— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 
— I tunna (120 pt.) selslýsis, ...... 
— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, 

F. Skinnavara. 
1 hndr., 4 fjórðunsar nautsskinns 

    

„. 8 pottar 
8 pottar 

.. 8 pottar 

.. 8 pottar 

BR 10 pund 
— 6 fjórðungar kýrskinns ........... . 10 pund 
— 6 fjordungar hrossskinns ...... 2... 10 pund 
— 8 fjórð. sauðski inns, af tvæv. og ÍF 10 pund 
— 182 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund 
— 6 fjórðungar selskinns ....... .….……. 10 pund 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert 

G. Ýmislegt. 
1 hndr., 6 pe af æðardún, vel hreinsuðum,.. pundið 
— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið 
— 120 pund af fuglaf 
— 480 pd. af fjallagrösum 

ð álnir, 1 dagsverk nm heyannir 
1 lan 1bsfóðn r 

Eftir A. eða í 

      

10 DUN« 1 

SIR 10 nd 

v 
Bo
v 

gø
v 

a 

Í „peningum "Hundrað í | 2 Alin 

  

  

  

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

| 
» | » > > > 

» > > > > 

» | » > » » 

» | » » » » 

99! 30 
983! 62 

lå) 08 
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landaurum verdur: 
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98 
118 
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    276| 47 | 230 
136| 80 | 114 
255| 60 { 213 

» » » 

» | > > 

114) 10 95 

| 
(82! 97 {| 652     

í fríðu … 
Eftir B. eda i ullu, smjöri 

Eftir C. eða í ullartóvör u 
Eftir D. eða í fiski FR 
Eftir E. eða í lýsi 

Eftir F. eða í skinnavöru 

En meðalverð allra landaura samantalið . 
og skift með 4 sýnir: 

u Árnessýslu, 4. febrúar 

Magnús Torfason. 

be staðfe    

Fjármálaráðuneytið, 

Kl. 

fo. mars if 

    

Gísl Ísleifsson. 

1924
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18 VERÐLAGSSKRÁ 
sem gildir fyrir 

Gullbringu. og Kjósarsýslu, Hafnarfjörð og Reykjavík 

frá 16. maímánaðar 1924 til jafalengdar 1925. 

    

Í peningum Hundrað á | Alin 
    

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

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

ber til nóvembermánaðarloka, í farðögum ...... á | 440 79 I 446 TY | 372 
2. — G ær, 2til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 38 Ti 1 9320 26 f 194 
3. —— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, å hausti ........ ver å 46 00 Í 2786 00 {Í 230 

4. — … 8 saudir, tvævetrir, å& hausti .......... hver å 37) 91 E 2OT! 68 I 248 
5. | -— 12 sanðir, veturgamlir, á hansti ........ hver å | 290 67 í 345) 84 { 291 

6. — 8 ær geldar á hausti .................. hver á 360 00 5 2880 00 } 240 
7. — 10 ær mylkar á hausti ................ hver á 23. 65 £ 2380 50 Í 197 
8 | — lT áburðarhestur, taminn, 5 til 19 vetra, í fard... á | 284! 29 ? 284! 29 4 281 

9. — 1 hryssu, á sama aldri .............. hver á | 207 69 Í 276 92 | 231 

B. UW, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri uilu, vel þveginni .... pd. á 1, 17 {140 40 þ1lt 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. å 85 i 1021 00 f 85 
12, — 120 pd. af smjöri, vel verkudu .......... pd. á 2 30 ft 2890 09 1 235 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræðdri ............ pd. á 1/ 13 { 155) 60 | 115 

Ú. Póvara af ull. 
14, | thndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 

     

    

   

  

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á „| > > 2 » 

15. | — 60 pår eingirnissokka pariðál #1 071 >! oj} » 
16. — 30 pör tvíband ið á » » » » > 

17. | — 180 pör sj ga 1! 78 320) 40 I 267 

18. — 20 eingirnispeysur .................. > > 2 > > 
19. — 15 tvíbandsg 2 > > > 
90. 2 > > > > 

21. — » » » > » 

D. Fiskur.             22. {| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á í 29) 56 { 176) 16 {Í 147 
23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .. vættin á ! 60) 50 i 363! 00 } 302 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .. vættin á í 38| 35 | 2301 10 í 192 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri .,............ vættin á | 47; 29 i 283) 74 | 236 
26. | — 6 vættir af håkarli, hertum .....,.... vættin á í > > > » >



  

38 

TF MN ; TÁ peningum Hundrað á Alin 

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

E. Lýs. i 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar å > i ? ? 7 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar á > ? > ? > 
29. 1 tunna (120 pt.) selslýsis, ........ 8 pottar á DN 39 ár ar 80 
30, | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ...... 8 pottar á 6 5: od 80 | öl 

F. Skinnavara. | 1923 
31. | 1 hudr., 4 fjordungar nautsskinns ...... 10 pund á | 56! 32 RÓ 
32, | 6 fjordungar kýrskinns ............ 10 pund å 31, 15 159 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns pund å 23| 53 117 
34. 8 fj pund á ið) ö2 29 
35. | — 12 f: pund å | 15! 35 155 
36. — 6 fjórðungar selskinns ............ 10 pund å | ” ? ? 
37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert å | > ? ? ” 

1 

G. Ýmislegt. | | 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum,.. pundið á 20! 38 | 122, 28 | 102 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á > > > | > já 
40. | — 120 pund af fuglafiðri ............ 10 pund á 19, 80 | 281 60 198 
41. — 480 pd. af fjallagróðsum ............ 10 pund á | » > > jú 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ..... ............ á 9! 73 > > 1 90 
43. | — 1 lambsfóður .........0.0.0.. 00. á| 15| 45 » | » f 309 

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

Eftir A. eða i fridu .. eee eee 298 59 249 
Eftir B. eða í ullu, smjåri og tålg .. .. 165, 00 137 
Eftir C. eða í ullartóvöru .. 320! 40 | 267 
Eftir D. eða í fiski .. 263, 25 | 219 
Eftir E. eða ílýsi.. … 95, 85 80 
Eftir F. eða í skinnavöru .. 164, 19 | 137 

En medalverd allra landaura samantalid .. .. .. .... . 1307 1089 
og skift med 6 synir: | 

Medalverd allra medalverda .. .. .. .. .. .. … 217| 88 | 181 

  

  

  

  

  

  

  

      

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu og Hafnarfjarðar, 10. mars 1924. 

Magnús Jónsson. 

Verðlagsskrá þessi staðfestist hjermeð. 

Fjármálaráðuneytið, í7. mars 1924. 

Kl. Jónsson. 

Gísli Ísleifsson. 

1924 

18



1924 34. 

19 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Borgarfjarðarsýslu 

frá 16. maimánaðar 1924 til jafnlengdar 1925. 

          

  

  

            

  

  

  
      
      

    

     

   

  

i ” — Í peningum| Hundrað á | Alin 

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

Á. Fríður pening gur. 
1. | 1 hndr., 1 kyr 3 ti 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber ta nóvembc aðarloka, í á 89 eð | 316 
2. — 6ær,2til6 vetra, , loðnar og lembdar, . á 20 20 { 196 
3. — 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti .....….. hver å LA 2 > » 
4. — £ sauðir, tvævetrir, á hausti .......... hver á „| > > > > 
5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á » |» > 3 > 

6. — 8 ær geldar á hausti .................. hver á 33 90 226 
T.| — 10 ær mylkar á hausti ................ hver á 20 60 172 
8. f — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til19 vetra, í fard... á Í 260, 00 217 
9. | — 1% hryssu, å sama aldri .............. hver á I 157 50 175 

| 

10. | pd. á 1 20 1121 
11. | pd. á ( 20 16 
12. | nd, å 1! 80 169 
13. | pd. á 0 &0 84 

I 
| 

| 
id. 1 

| , > > , 
15. | 2 > > Aa 2 
16. |! - > „| > > 
17. | - 180 pöL 5 > » | ð » 

18. | — 20 eingirnispeysur . … á > > | > > 
19. | — 15 tvíbandsgj Jaldpeysur ................ ver å 3 ”» | > » 
20. | — 120 ålnir gjaldvodarv aðmáls áln, breið: 1 al. á | 5 „| > > 
21. | — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á > | » „| > > 

| | 
| D. Fiskur. | | 

22. | 1 hndr í saltiiski, vel verkuðum, vættin á > „| » ; 
23. | 6 tt 'ð , vel verkuðum, vættin á sl y » | ; Í im, .. t á , | » » 
24. | —- 6 vætt , Vel verkuðum, .. vættin á > » »| » » 25. | — 6 vætti ertri FR vættin á » | 2 » » > 26. | — 6 vættir af håkar Ki hertum .......... vættin å „1 > „| > »        



  

  

  

        

   

  

  

  

      

  

    

    
   

  

  

I peninguun H undr: að á (Alin 

kr aur kr | aur. | aur. 

E. Lýs. | | 
22 £ » | » 27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar å = ? 

28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar á ? ” ” ? 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslysis, ........ 8 pottar å ” 

G 2 > ; » » 30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ...... 8 pottar å ? ? 

F. Skinnavara. ; 109 85 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á 60 102 40 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á 22 121 32 106 
33. | — 6 fjórði gar hrossskinns AÐ 10 pund á 67 Så 02 Að 
34. —- sauðskinns, af tvæv. i 10 pund á o. MU 69 60 28 
35. | — £ 10 pund 9 43 | 118! 1 94 
36. | — 10 pund åj ” | €« 3 > 
37 hvert á | 0, 40 þ 961 001 80 

G. Ýmislegt. | NN 
38. ún, vel hreinsuðum,.. pundið á | 16 50 } 99 00} 82 
39. á » „|| > 
40. á | > b » > 

41 á > 3) > > 

42, å 9 06 > » | 181 
43. á 14 55 > » | 291 

Medal ávérð 32 a Í landanrum verður: 

Eftir A. „4 260) 21 | 217 Bi ar| 7 ag 
Eftir B. g 13ð) 00 1 12 

Eftir C. » | » » 
. ' "e… . | 

Eftir D. a = | > >» 

Eftir E. .u . þr 
Eftir FP. 99! 42 83 

En medalverå allra landaura . . . 494 63 | 412 
og skift med 3 synir: | 

Meðalverð allra meðalverða 0. . . … . 164) 88 | 137       

    

Fjármálar 

þessi staðfestist hjer með. 

áðuneytið, 21. jan. 1924, 

Jónsson, 

og Borgarfjarðarsýslu 10. janúar 1924, 

Gísl Ísleifsson. 

1924 

19



1924 

20 

36 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 

frá 16. maimánaðar 1924 til jafnlengdar 1925. 
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24. 
25. 
26. 
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A. Fridur peningur. 
1 hndr., 1 kyr 3 til 8 vetra, sem beri frå miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á 
— G ær, 2ti1l6 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, veturgamlir, á hausti ........ hver á 
— 8 ær geldar á hausti .................. hver á 

— 10 ær mylkar á hausti ................ hver á 
l áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard... á 
114 hryssu, á sama aldri .............. hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 

1 bndr., 120 pd. af hvítri nllu, vel þveginni .... pd. á 
120 pd. af mislitri ulla, vel þveginni ...... pd. á 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 

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

C. Tóvara af ullu. 
l hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á 
60 pör eingirnissokka ................ parið á 
30 pör tvíbands 

180 pör 

      

SJOV    

  

    

parid å 

  

20 ein hver á 

15 ty hver å 
120 álnir gjal al. á 

— 120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. bre 

  

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

N 
go

v 
ga

v 
ga

v 
ga

v 

  

Í peningum „Hundrað á   
  

  

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

| 
346) 25 | 346| 25 | 289 
421 12 | 252! 72 Å 211 
» i » » » » 

Ð | Ð > > » 

30! 00 | 360) 00 | 300 
39| 75 | 318! 00 | 265 
24! 50 | 245| 00 | 204 

240! 00 | 240! 00 | 200 
151, 25 | 201! 67 | 168 

Do
 

y   
  

  
    

00 
20 

v
w
 

xx
 
Í
 

DS
   

120 
67 

155 
(6 

1 

106 

Ð



37 1924 

  
  

  

  

      

  

  

   

  

EN i í peningum Hundrað á á | Alin 20 

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

E. Lýsi. | 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á > | > > > > 
28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar á A Í . 

29. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, ........ 8 pottar á 3, 35 | 50) 25 | 42 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ...... 8 pottar áþ >} > 11} 

| 
F. Skinnavara. ol i ; 

81. Í 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á | 20) 00| 80 00 67 
32. — 6 fjór ðungar kýrskinns ............ 10 pund á 19) 86 119 16 99 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns .......... 10 pund å 13 Gul 81; T2l 68 

34. — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pu nd å #0 > > > 
35. | — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á ” | 2 > > ? 
36. — 6 fjórðungar skinns ............ 10 pund á > > > > > 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, .... hvert å s | 49| 100! 80 84 

| 
G. Ymislegt. | | 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum,.. pundið á 17| 87 | 107! 22 89 
39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á „1 > > > > 

10. | — 120 pund af fuglafiðri ............ 10 pund á | 24 50 | 294! 00 f 245 
t1.| — 480 pd. af fjallagrösum „........... 10 pund ål > 1 » | 2] of > 
12, | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. å 10, 06 » » | 201 
43. | — 1 lambsfóður .........0. 0 á| 11/50| > » | 230     
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða Í fríðu 2. 2. er | 280) 52 | 284 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg... .. .. ................ f 125, 40 f 104 
Eftir C. eða í ullartóvörn .. 0000 126) 30 | 105 
Eftir D. eða 

  

4 
a
 

í 

Í fiski 2 2 ss se sr rr 127) 02 106 
Eftir E. eða Í lýsi .. 22 22 ae eee nen eee eee ve 50 25 42 
Eftir F. eða í skinnavöru 2. 0... 22 2 se senere eee eg 95) 42 79 

  

En medalverd allra landaura samantalid .. 2. 22 22 .. 0 mee er eee 804 91 | 670 
og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra medalverda .. .. ., 2. 2 20 0 00 0 .….. .. 1 13   >
 15 | 112   

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu 10 jan. 1924. 

G. Björnsson. 

Verðlagsskrá þessi staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 21. jan. 1924. 

Kl. Jónsson. 

Gísli Ísleifsson.



1924 

21 

38 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Snæfellsness. og Hnappadalssýslu 

frá 16. maímánaðar 1924 til jafnlengdar 1925. 

  

SS
 
O
m
 

ti
 

10. 
11. 
12. 
13. 

19. 

21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26.   

1 hnc 

  

   

  

   

    

   

6 vættir 

    

  

    

kr. | 

Í peningum Hun drað á Alin 
  

  

      
    

  

   

    

       af hákarli, hertum ra... Vættin á ”   
    

  
  

  

| aur. | kr. | aur | aur. 

A. Fríður peningur. 
Ir. 1 kýr 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á 1314 99 262 
6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og le mbdar, i fard. hver å 38, 75 194 
6 Sir, 3 til 5 vetra, á hausti ........ hver á 44 86 224 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti .......... hver á 36 57 244. 
12 sanðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 91) 56 276 
S ær geldar á hausti á 34 50 230 
10 ær mylkar á 23. 08 192 
1 áburðarhestur, å I 240. 83 201 

ssn, á sa á 1150 83 168 

B. UW, smjör og tólg. 
hvítri ullu, vel SA veginni .... pd. á I 1 111 

tri ullu, vel ] i pd. å 0. 67 67 
i, vel v pd. á 15 lg 154 

el bræ pd. á 1 05 þ 1: 105 

C. Tóvara af ull. 
r. ins, 31 til 6 hespur í pd., haldi Í hver 
] en hver skreppa - di å = | > » > » 

NE > | » » » » 

3 | » » » 2 

» | 2 » >> » 

| > » » » 

> | > > » » 

> | » » > > 

> | » > » 

| 

| 

Fi isk ur. | 
Ir., 6 vættir ; , vel verkudum, .. vættin å 20! T5 | 124| 50 å 104 
6 f 5 vel verkudum, .. vættin å | 3 > > > 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .. vættin á | 00 | 204) 00 f 170 
6 vættir af ysu, hertri ............…. vættin å 331 75 | 202! 50 | 169 

|



  

31. 
32. 
33. 
34. 

36. 
37. 

38. 
39. 
40. 

ál. 
42. 
43. 

Meðalverð á hver 

| 
| 

1 

1 

1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum,.. pundið á [8 50 f 111 
tl. af æt pundið í GERE > 

åj 12 57 | 150 
á » 3 > 

5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................…. á 1| 32 ? 
ål 8178) ” 

  

  

     

Hundrad å Alin 

kr. | aur. } aur. 

E. Lýs. , » , 

hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á} > | * > „| > — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... pottar á | s9| 65 44 

— 1 tunna (120 pt.) selslýsis, ........ 8 pottar á $ ol SL SS 

— Í tunna (120 pt.) þorskalýsis, ...... 8 pottar áþ > | > 

F. Skinnavara. 

   

      

    
ndi ir nautsskinns . á 

— 6 kýrskinns ............ á 
— 6 hrossskinns FRA á 

— 8 inns, a og eldri pl 

— 12 fjord, saudskinns, af veturg. og åm på å 
— 6 fjórðungar selskinns ............ p å 

] — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, 1vert á 

G. Ýmislegt. | 

           
lum landaurum verdur: 

  

44 
36 
30 
48 
im 
AU 

22 

40 

  

v
 o

O 
DS
 

DS
 

(op
i 

þ
a
 

Z
h
u
 

(ø
rk
en
 

  

    

    Eftir A ele 221] Eftir B. eå: 109 
Eftir C. eða . ? Eftir D. s 148 
Eftir KE. eða í 1 si 44 Eftir F. cda is HR . 147 

En meðalverð allra la 1 st 802) 95 I 609 
og skift með 5 sýnir: | Meðalverð allra medalverda .. .. .. . 12 22 re re 1,24... f 160) 59 | 134 
  

Skrifstolu Snæfellsness- og Hnappadalssyslu, 29, desember 1923. 

P. V. Bjarnason. 

Verðlagsskrá þessi staðfestist hjer með, 

Fjármálaráðuneytið, 21. jan. 1924, 9 

Kl. Jónsson. 

Gísl Ís le if: SSOR. 

1924 

21



1924 40 

22 VERÐLAGSSKRÁ. 

sem gildir fyrir 

Dalasýslu 

frá 16. maimánaðar 1924 til jafnlengdar 1925. 

      

  

  

  

RN ” i peningum| Hundrað á | Alin 

kr. | aur. Í kr. | aur. | aur. 
| i 

Á. Fríður peningur. 
1. | 1 hndr., Í kýr 8 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

| ber til nóvembermánað: atloka, í fardögum ...... á | 288 89 } 288) 89 { 241 
2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í í fard. hver á 43! 00 ; 258! 00 { 215 
3. — 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti ........ hver å „| > > > » 

4. — 8 saudir, tvævetrir, á hausti .......... hver å | > a » » 
5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á > > » » » 
6. | — 8 ær geldar á hausti .................. hver å 32 22 | 257) 76 | 215 
7. | —- 10 ær mylkar á hausti ................ hver á 24 89 | 248! 90 | 207 
8. | — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard... å | 277) 78 i 277 78 | 231 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri .............. hver á 151 11 f 201! 48 | 168 

B. Uli, smjör og tólg. | | 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pa. á 1. 19 f 142! 80 | 119 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. å 0! 69 | 82! 80 I 69 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 1' 51 { 181) 20 | 151 

13. — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............ pd. á 0! 79 94! 80 79 
| 

| 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 bndr. 30 pd. hespugarns, 8 til 6 hespur í pd., haldi hver | 

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 brædi pd. å > > > > » 
15. — 60 pör eingirnissokka ................ parið á ”» | 3 > > > 
16. — 30 pör tvíbandsgjaldsokka sr parið á | 3 > > > 
17. — 180 pör sjóvetlinga .................. parið á | > > > > 

18. — 20 eingirnispeysur .................... Hver á =} 2 > » > 
19. — 15 tvíbandsgjaldpeysur ................ hver á > > > > > 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á > > > » 
21.| — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. á | * > > > 

D. Fiskur. | 
22. { 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á » > „| > > 
23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .. vættin á > > >| > » 
24. — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum, .… vættin å > „| > » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri .............. vættin á| > | > > » » 
26. — 6 vættir af hákarli, hertum ........ .. Vættin á „1 > » » 2          



ál 1924 

  

  

  

  

  

      

  
   

    

  

    

  

           

    
    

  

    

    

Í peningum Hundrað á | Alin 22 

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

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á > | > ? ? > 
28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ..... . 8 pottar á 3 64 50) 54 

29, | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, ........ 8 pottar á 4) 30 io að 
N 2 z s | 3 ” 

30. — 1 tunna (120 pt.) porskalysis, ...... 8 pottar å >> > ? ? 

F. Skinnavara. | NE 
31. | 1 hndr., 4 fjærSungar nautsskinns ...... 10 pund á | 311 11 | 124) 44 | 104 

a ps . , og! Ni DÅ 4 É 
32. — 6 fjordungar 10 pund å 221 44 { 184) 64 112 
33. | — 8 fjórðungar hrossskinns .......... 10 pund åj 15! 44 22! 64 (i 
34. | — f saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å > > >> ” 

35. | — 2 fi6rd. saudskinns, af veture, og åm, 10 Í á 10, 00 20( 00 { 100 

36. | - i 1 á )O Í 5161 00 | 480 36. | — 6 tjórðungar selskinns ...... er HU á i 20) 
37. | , einlit, á (4 40 62 

Í 

| 
| G. Ymislegt. | 

38. | Í Endr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum,.. pundið á ÍD) 87 9ð| 22 19 
1 Pa n * > . A # , i 

09. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á ? | » > > > 

40. Í 120 pund af fuglafiðri ......... .… 10 pund å > | > > > > 
| Cc in a a. .. i 

4l. | — 480 pd. af fjallagrösum .„........... I0 pund á > > > > > 
I . . N a 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um hevannir .......0000 á 8! 35 > » | 167 
I 0 * í “ 

43. | — 1 lamb il 10/67 » 1 » f 213 

Meðalverð á ve i 
| 17 4 915 
i 10 | 104 

i > > > 

í 24 EK m 
i 64! 50 54 
i 177 02 | 147 | | 

| 6221 39 
| 

a í 129 

u, Á. 1994 

Þorst. Þorsteinsson, 

hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 21. jan. 1924, 

Gísli Ísleifsson.



1924 

23 

10. 
11. 
12. 
13. 

15. 
16. 

18. 

20. 
21. 

  

1 

1 

Í hndr. í 

1 

hn 

hndr., 

  

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Barðastrandarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1924 til 

Á. Fríður peningur. 
3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

      

   

búr il nóv embe rmánaðarloka, í fardögum ...... á 
6 ær, 2 til 6 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, veturgamlir, á hausti ........ hver á 
S ær ge ldar á hausti 200... hver á 
10 ær mylkar á hausti ..... IA hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 19 vetra, í fard... á 
l% hryssu, á sama aldri .............. hver á 

B. UU, smjör og tólg. 
ir., 120 pd. af hvítri nilu, vel þveginni pd. á 
120 pd. af mislitri ulln, vel þveginni I. á 

  

120 pd. 

120 pd. 

rið , af sm; i, vel verkuðu 
af tólg, vel bræddri 

C. T óvara af ullu. 
30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pd., haldi hver 

       

    

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 brædi pd. á 
60 pör eingirnissökka FRA parið á 
30 pör tvíbands ið á 

a 

15 á 
120 g aldvoðarvaðnáls ; áln. breiðs Í al. á 
120 einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

  

D. Fiskur. 
6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å 

tt harðfiski, vel verkuðum, 6 vættin á    tir af 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 
6 vættir af ýsu, hertri .............. vættin á 
G vættir af hákarli, hertum vættin á 

jafnlengdar 1925. 

Í peningum 

kr. 

Hundrað á 

| aur. 
  

  
    

| aur. | kr. aur 

91 272 
13 219 
» » > » 

> | » > > BD 

28 00 | 386) 00 | 280 
35, 60 | 284 80 | 237 

| 5 212 

  

1 30 
0 82 

1; 67 

I! 04 

> 3 

» > 

5 » 

I' 13 
» » 

> » 

> » 

| 
| 

241 38 
> Ð 

19, 30 
» » 

» 2     
  

  

156: 60 

( 

200) 4 
24 80 

  

» 

5 3 

a | > 

203! 40 
» | » 

» | » 

> | » 

5 | Ð 

| 

| 

145) 98 
| > 
| 
| 

we
 
k
e
d
 

we 
yt
   

180 
194 

130 
32 

167 
104



  
    

  

  

  

  

   

    

  

  

  

45 

Tí peningum Hundrað á Alin 

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

E. Lýsi. | | : , 
/ as ; A á » | » » | > > 27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis „..... 8 pottar á | Fe , 

á 1 2 å » | y » | 5 28. — I tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar á | 14 621 10 59 
29. — Í tunna (120 pt.) selslýsis, ....... . 8 pottar á Xl ig „| > 5 Ni s z » > | 30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ...... 8 pottar á | 

F. Skinnavara. | 136 
31. | 1 hndr., 4 fjårdungar nautsskinns ...…. 10 pund å 171 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á 2 147 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns .......... 10 pund á Cy | {41 
34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á | Sa 172 
35. — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. a pund á 1 áð 5: 6 50 914 
36. | — 6 fjórðungar selskinns pund á 0 47 102! 80 94 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, .... hvert å VI Al | 9 

| | 
G. Ymislegt. 1 „08! 0) 86 a 2 . x . 2 i€ 31 38. | 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum,.. pundið á 17 20 | 105: 20 9 

p KN FA 2 . £ HE 2 » | „ » » 39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á = j > > ” 
40. | — 120 pund af fuglafidri ............ i0 pund å 2? | » > > A . … - z | 5 » 41. — 480 pd. af fjallagrösum .........…. 10 pund á | > ? ar - vv . . 2 #0 > 5 155 42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. Á 6, 73 598 , “ 3 > » | 293 48. | — 1 lambsfóður sl... át 11| 14 ; 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í 
Eftir A 

då. 

Eftir B 
Eftir 

Eftir 
Eftir 
Eftir 

Fr
y 

ed%a i fridu .. 

. eda i ullu, smjåri og tålg .. .. 
Cc 
D. 
E. eða 
F. 

eða í ullartóvöru .. 

eða í fiski .. 

í lýsi.. IR 
eða í skinnavöru .. 

En meðalverð allra landaura samantalið 
og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .. 

yrtöldum landaurum verður: 

.. 
2131 17 
144 90 
203, 40 
130) 89 
621 10 

    
Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 5. febrúar 1924. 

Einar M. Jónasson, 

Verðlagsskrá þessi staðfestist hjer med. 

Fjármálaráðuneytið, 18. febr. 1994. 

Kl. Jónsson. 

  185! 61 | 154 

1000, 07 | 833 

Gísl Ísleifsson. 

1924 

23



1924 Í. 

24 VERÐLAGSSKRÁ 
sem gildir fyrir 

Isafj 

  

Garsyslu og isafjardarkaupstad 

  

frå 16. maimånadar 1924 til jafnlengdar 1925. 
    

    

{7 av - DTT , Br 
| Í peningum Hundrað á | Alin 

| g kr. | aur. f kr. | aur. | aur. 
| i ” 
| i 

i 
111 a 

| i 255 
2. - i 91 1 

3. | 248 

    

     I 302 
6. | 246 
7. 215 
8. | 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 192 vetra, í fard... 186 
SÆR ERE: 115 hryssu, á sama aldri „,............. hver á all 

| | | | 
|, 

| 

8 í = Á VEN ) 

10: | 1' 29 { 154| 80 | 129 
. i 0: S4 { 100) 80 ö 

4 | Í ap A 7 or le, | I! 66 i 199! 20 I 166 5 ” al 13. | 1/ 04 { 124) 80 | 104 

| 
í, 1 

| 

15. | > > » > 

16. | - 30 pår andsgjaldsokka ... parið á | > > » » » 
17. 

  

18. . hver å > | > > > > 
19. — 15 tvíbandsgjaldpeysur ................ hver á | > > > > 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á | > > > > 
21. — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á » | » > > > 

D. Fiskur. | 
22. | 1 hnår., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, .. vættin å 
23. 

9
 w RK og
 

þa
 

=.
 

c
o
 

Lo
 

RK = to
 

rig
 

           2 —  b vættir af harðfiski, vel verkuðum, .. vættin á > > > > > 
24, — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum, .. vættin å > » » » » yr a A FA . ” , | 23. — 6 vættir af ysu, hertri ....... eres vættin å > | > > > > 
26. — 6 vættir af hák rli hertu . , ættir a akarn, hertum .......... vættin á #1 > » » »  



45 1924 

  

1 Í pe ningum Hundrað á Alin 24 

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

  

     

    

    
    

| 

| Í Lýsi. | 

7 | es nt 2 > > » | 3 » 
27. | 1 hndr., 1 tunna (180 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á | i | 5 s 

a 1 mattar á „| > 28.| — 1 tunna (120 pt.) há karlslýsis eee. 8 pottar á | (2? 
gi 27 Af 2] »f >» > 9. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis, ...... .… 8 pottar å 4 96 74 40 62 

, 2. 2 | %6 sd! 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ...... 8 pottar å *| | | | | 

| | | 
| a | 

| #. Skinnavara. 149) 92 | 119 

31. | 1 hndr,, 4 gar nautsskinns ...... 10 pund í (83) 18 153 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á oe to de 
ag Í sg , ” 10 nund å 137 58 f 118 vo i ISSSKINNS see rer« iv DUNd a í 6 195 

. 1, 161 35 94. | 3 og eldri 10 pund á L DA 50 {55 
| , i 1 1A| RÅ IRA AS DE 
| 1 af veturg. og ám, 10 pund á ið 54 | 186 45 2 

a AÐ An må á y 3 3 

o ró selskinns ............ LU pund á 
| a) 1 hað nl 2 > 3 » | » 
| 240 lambskinn (vorlamba), einlit, .... hvert å | | | | 
| i 

| G. Ymislegt. 

38. | r,, G pd. af ædardån, vel hreinsudum, .. pundid å ) > > 2 > 
39, | 0 pd. af æðardún, óhreinsuðum, „... pundið á | 1? 

10. pund af fuglafidri ..........…. 10 pund á | > 3 
11. pd. af fjallagrösum ............ 10 pund á > > 

dagsverk um he ir, 
— 1 lambsfóður 

  

s 3 

176 „| > { 14l 
a ál 14 63 » » | 293 

  | 
| 

42, | 3 
18. | 

  

og hverri alin i 

  

rum Verður; 

   

   

  

  

i 
2851 00 | 231 

is 7 |. or ' i mm 44. 00 9 Eftir B. eða í smjöri og tólg … 44 90 121 

Hftir C. eða í 230. 40 | 192 
Hftir D. eða í 149 98 | 124 Eftir D. eða í . 149) 2t id 

tir EK. eða í 7 ) iftir HB. eða í .… , TÅ! 40 oz 

Eftir F. eða í skinnavöru AAN 162) öð | 159 
| 

En meðalverð allra landa 

  

og skift með 6 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða ..   er nn. 174| 39 | 145   

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu 14. mars 1924. 

Oddur Gíslason. 

Verðlagsskrá þessi staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. apríl 1924. 

Jón Þorláksson. 
  
  

Gísli Ísleifsson.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Strandasýslu 

frá 16. maímánaðar 1924 til jafnlengdar 1925. 

  

==
 

c
æ
n
æ
 

gr
 

go
 

10. 
11. 
12, 
13. 

  

Á. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr 8 til 8 vetra, sem heri frá miðjum októ 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lenibdar, í farð. hver 

Es 

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

— 8 ær geldar á hausti ................. 
— 10 ær mylkar á hausti ............... . hver 

— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard... 

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

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni .... 
— 1820 pd. af smjöri, vel verkuðu ........ 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri .......... 

C. Tóvara af ullu. 

. hver 

)- 

2 A 

En
 

E
n
 

„ 

á 

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

— 60 pör eingirnissokka ................ 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............ 
— 180 pör sjóvetlinga .................. 
— 20 eingirnispeysur ......... BIÐ AIR 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ............... 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 

parið 
parið 

parið 

. hver 

. hver 
1 al. 

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

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 .............. 
— 6 vættir af hákarli, hertum .......... 

vættin 

vættin 

vættin 
vættin 

vættin 

á 
á 

á 

á 

ga
v 

So
v 

ga
v 

ga
v 

ga
v 

  

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

301 86 { 307) 86 | 257 
42) 86 { 257/ 16 | 24 

» » 2 

240! 00 | 200 
285) 60 | 238 

i | 

1 0 

1 
0 

    

  

( 

I 

7 
“ 

1
9
 

Ga
 

á 

6 
9 

221 
198 
217 
200 

97 
»     

68 
60 
14 
00 

00 

20 
80 

98 

vw
 

XY 
VV

 
y 

115 
KE: 

156 
79 

v 
# 

* 
v 

oo
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Í peniugum | Hundrað á| Alin   
kr.  aur.| kr. { aur.| aur. 
  

EH. Lýsi. | 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar ” | >? > > 
28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar 1 2 > > 

ga
v 

gov
 

gø
v 

Rø
 

31 38 29. — 1 tunna (120 pt.) selslysis, ........ 8 pottar | 00 
30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ...... 8 pottar í C

L
 

vv 

F. Skinnavara.   
    
    

31. | í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á | #!| 86 93 
“ | KR he ENA 1 á 931 9 111 32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á 22! 21 111 
33, | — 6 fjórðungar hrossski 10 pund á 14) 79 id 55. | ) fjórðungar hrossskinns 10 pund á dl de 
e | o EEN nu sf ” 
34. | — 8 fjórð. sanðskinns, af tvæ 10 pund á >] >» > 

35. | — 19 fjórð. sauðs if pund á 9, 17 92 
| re « , DAI EF £ 36. | — 6 fjórðungar . nund å 34! 50 172 

ær - . v . . , - í me HU 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), eimlit, .... hvert á Ut 56 112 

  

  
G. Ýmislegt. 

  

  38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum,.. pundið á 15! 50 93, 00 77 

39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á > > „| > > 
40. | — 120 pund af frglafiðri ..... MIR 10 pund á Í > | > „lol > 
41. — 480 pd. af Ós Mo 10 pund á > » » » > 

49. | 5 ålnir, 1 dagsve um hevannir ..... 0... á (90 » » | 140 

43, | — 1 lambsfóðtr ……. ål 12/86) >! > | 257 

  

M Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landanvum verður: | 
Eftir A. eða Í fríðu... 241) 00 | 201 
Eftir B. eða í ullu, smjåri og tåle .. .. .. .............,.. 1 1271 20 | 106 
Eftir C. eða í ullartóvörn .… 2. 22 22 se se ae es 99! 00 82 
Eftir D. &a i fiski 22 22 ss se ae ne 97| 98 82 
Eftir E. eda flysi 2. 22 4085 | 38 
Eftir F, eåa i skmnavtru 22 22 2 oe se … 130 81 109 

613 

  

    
  

   

HI, Kv, Jiåliusson 

ferðlagsskrá bessi stadfestist hjermed, 

Fjármálaráðuneytið, 20. mars 1924, 

Gisli Ísle ifsson
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26 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. maímánaðar 1924 til jafnlengdar 1925. 

    

Tpeninguuj Hundrað á | Alin   
aur. | kr. | aur. | aur. 
  

A. Fríður penmngur. 
1 hndr., 1 kýr 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögun, ...... á 
6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

þa
 

— 6 sauðir, 8 til 6 vetra, á hausti ........ hver á 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti .......... hver á 

— 182 sauðir, veturgamlir, á hausti hver á 

  

    

  

A
 

8 ær geldar á hausti ............. .… hver á 
. — 10 ær mylkar á hausti hver á 

. —- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til d. á 

. 114 hryssu, á sama aldri .............. hver á 

    
            

     

    

     
   

        

            

10. | 1 hndr., pa. å 1 165! 60 { 188 

11. | — 12% pd. å 0 1151 20 96 

12. — 120 pd. af smjöri, vel verku Dd. á i 166! 80 I 139 

13. - 120 pd. af tólg, vel brædd Q | 00 ga 

| 

Tåvara af ullu. i 
14 1 hn pugarns, 3 til 6 hes at | | 

ski i » » 
15. — | > 
16. | — 3 > 5) >] »f >» 
17. | — 180 ; | > 

18. | — 20 eingirnispeysur > „| > > 
19. | — 15 tvil jaldpeysur lll hver á | > | > 
20. | — 120 s áln taláþ > > f >] >») >» 
21. — 120 5 kv. "Tal. á > » » > 5 

| | 

D. Fiskur. | 
22. { 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á 138) 00 { 115 
23. — 6 vættir af ha vel verkuðum, ættin á » » | > » 

24. — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum, .. vættin å „| > „| > > 
25. — 6 vættir af ýsu, hetri .............. ættin á „| > » » > 
26. — 6 vættir af håkarli, hertum ......…... vættin å 1 > » >



  

om 
27%. 

28 

30. 

Gu
 

þa
 

wo
 ” SJ
 

Gi
 

Co 
CO

 
m
æ
 

Ca
 

Go
 

183
 

38. 
39. 

40. 
41. 

42. 
43. 

      

    

Í Í peningum 
  

f Hundrað á | Alm   

  

    

       

  

    
   

   

    

  

  

  

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

Bo ' 8 nottar á > y » » > 1 andi „ ð 5 A Á , , » » 

— Á tunna í I ö pottar & 1 1 pn 43 
1 tunna (120 p S pottar á | 44 bl Oy Í 

> v EN gg > Ð » 
— Í tunna (120 pt. 8 pottar á 

F. Skinnavara. LED 
: ; ; 28 (0 112! 00 93 1 fjórðungar nautsskinns 10 å 20 Sp Al Ten sv — ski inns 10 á v sp 137 16 114 KYTSKINNS ....... rese Å a A 99 66 83 

- hrossskinns .......... 10 á bi de Ci 
— skinns, af tvæv. og eldi 10 pund á > > > > 

1 1 , R gr ” IO mund á > > » 5 i sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á 
2 DA i í mn a , » > C fjórðungar selskinns .......,.... 10 pund á "> 1391 90 | 116 r . v . . 2 | ie)“ í — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert á 0! óð 

G. Ymislegt. 
1 hndr., 6 pd. af æðar rdún, vel hreinsuðum,.. pundið á > > ? , 
— 40 pd. af „óhreinsuðum, pundið á > a ” ? 

120 pund ( á > > > > 
go a 5 5 > » - 480 nd. af agrosum å ) > 177 

Inir, um heyannir á öl Öð AN 1 ” , 16 b » | 209 

Medalver& å hver 

iftir 

Hftir 
ha 
Efti 

  

    

  

      115 
Bftir ] 0 
Eftir H NNA VÖRU . . í 

En meðalverð allra landaura samantalið BR 129) 97 | 607 
og skift með 5 sýnir: 

| Meðalverð allra meðalverða .. .. . 2 2 2 ss se 202 .. d 145| 99 | 121 
  

  

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 14. febrúar 1994. 

Bogi Brynjólfsson. 

Verðlagsskrá þessi staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 22. febr. 1924. 

KI. Jónsson. 

1924 

26



1924 

21 

90 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir o fyrir 

frá 16. maí mánaðar 1924 til jafnlengdar 1925. 

    

-
 

a
i
 

10. 
11. 
12. 
13. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

Á. Fríður peningur. 

    

Of 

1 
| 
I 
| 
| 
| 
(i 

| 

  

    

  

on
 

fn
 

1 hndr. á miðjum októ- 
rdögum ...... 

- 6. ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lómbdar, í i fard. hver 
| —— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti i 
| — 8 saudir, tvævetrir, å hausti .......... hver 
| — 12 saudir, veturgamlir, á hausti ........ hver 
| - 8 ær geldar á hausti .................. hver 

10 ær mylkar á hausti ................ hver 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard... 

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

B. Uli, smjör og tólg. 
| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, pd. 
| 120 pd. af mislitri ullu, + pd 
| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......…. pd 

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

C. Tóvara af ull. 
| Lhndr. 30 pd. hespngarns, 3 til 6 hespur í pd., 

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pc 

  

— GÓ pör eingirnissokka ................ parið 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............ parið 
— 180 pör sjóvetlinga .................. parið 
— 20 eingirnispeysur .................... hver 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ................ hver 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. 

a 
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, ættin 
— 6 vættir af ýsu, hertri ...... reverse vættin 
— 6 vættir af hákarli, hertum .......... vættin 

haldi hver 

Sv 
gav

 
0 

BS
V 

En
 
ga
v 

5v
 
fo
r 

V 

Í peningam 

kr. 

Hundrað á Alin 

  

  

   
   

   

  

í aur. | kr. | aur.} aur. 

294) 64 4 { 246 
40) 36 16 { 202 
(3 40 | 260) 40 | 217 
36 00 | 288) 00 } 240 
25, 96 | 8111 52 | 260 
35, 93 | 287 44 | 240 
25) 11 { 2511 10 | 209 

251 50 | 257) 50 | 215 
165) 71 | 220, 95 { 184 

| 

| 

1 81 
0 88 
1! 34 
0; 96 

  

B > 

» % 

» » 

0! 75 
>» » 

» » 

» » 

> » 

» 

38 83 
33| 87 
» > 

5 3   
> 

& 
5
5
 

DO
 

00
 

OG 
BY
 

5
5
0
 

. Fw 

pa
k 

V
a
x
 

&
 

v
w
 vw 

vw 

* 

232 
203 

98 
22     

151 

38 
134 
96 

194 
169
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7     

  

  

    
    

  

Í penngun Hundrað á | Alin 

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

E. Lýsi. 
21. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á ? ? ? ? ? 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis ...... 8 pottar å ? > > > ? 
29. — Í tunna (120 pt.) selslýsis, ....... „ 8 pottar á > | > ið ? 
30. —- 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ...... 8 pottar á 2! 47 37) 05 31 

| 

| 
F. Skinnavara. | 

31. | 1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns ...... 10 pund á | 33; 15 f 132| 60 | 110 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á | #7| 62 | 165! 72 | 138 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns .......... 10 pund á 20! 57 | 123 42 { 103 
34, | -— 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 15 56 | 424 48 | 104 
35. | — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og í ám, 10 Hund á 13 25 | 159) 00 | 132 

36. | — 6 fjórðungar ra ÍÐUS 2... 2... 10 pund á | > | > > > > 
37, | 240 lambski (vorlamba), einlit, .... hvert å 0) 4 105! 60 | 88 

| | | | 
| G. Ýmislegt. | | 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðarðún, vel hreinsuðum. .. pundið á lí 86 | 107! 16 89 

39, | — 40 pd. af æðardún. óhreinsuðum, .... pundið á „1 >» > > > 
| —- 190 pund af fuglafiðri ..... 10 pund á i4) Bí 175! 20 | 146 
| — 480 pá. af fjallagrösum ............ 10 pund á „| > > > > 

áð | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir 2... á 1 46 | » | » | 149 
43. | — 1 lambsfóður senere srsee ål 11 641 > | » f 233 

Medalverå å hveriu hundradi og hverri verður: | 
Eftir A. Í . … | 2681 19 | 224 
Eftir B. og tólg 134! 7 112 
Eftir C. 135) 00 | 112 
Eftir Ð. 1218 10 | 181 
Eftir EB. 37) 05 31 
Eftir F. . „135, 14 | 112 

En meðalv „| 92si 18 | 772 
ogs 

Meðalverð al NORNIR 2: [154] 70 | 129 

  

    

  

Sk agafjardarsysl in, 7. jan 

Þ To NNA 
Kr, Linnet. 

úar 1924. 

  

  

Gísli Ísleifsson, 

  

1924 

21



VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Eyjafjarðarsýslu, Akureyri og Siglufjörð. 

frá Í6. maímánaðar 1924 til 

  

    

  

       

     

     

    

    

    
       
   

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

| A. Fríður peningur. | 
(1 yr 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- ! 

| »mbermån fardögum .. á 301) 92 1 298 
| I á 256| 02 1 218 
| seere rt å | | a 5 Ð > 

| - 8 saudir, tvævetrir, å hausti .......... i | > » 
| å 98 75 00 
| å 38 3 64. 
| å 25! 67 70 
| 1! 67 67 

| — 1%, hryssu, å sama aldri .....…. i ] 247 92 56 

| | 
| 3. UU, smjör og tólg. 

1 d. af hvítri ull, vel þveginni á 11 40 6s| 00 1 140 
| istitri ullu, vel þveginni i 1 08 2 108 
| kaðu 0... 1 1! 45 145 
| dri ............ å 1! 01 101 
! 

| C. Tøvara af ullu. 
li pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pád., haldi hver | 

          
  

| om å » | 
, 

| > 
| 
| 

| 
| (ur. 
| skt, vel verkudum, å 162 
| ski, vel verkuðum, á 239 
| klingi, vel verk n á > | > > 
| Ysu, hertri .............. å » » 2} > > | 6 vætti ere . , oe | - O | — 6 vættir af håkarli, hertum í ati 29 1 2231 14 { 186



  

    

  

  

   
    

  

       

  

  

      

    
  

Í peningum Hundrað á Alin 

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

| HE. Lýsi. | 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar å > 2 > > > 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar á > > > ? 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, ........ 8 pottar á | 2 > > > 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ...... 8 pottar á 3) 93 58! 95 49 

| FP. Skinnavara. | 
31. | 1 hndr,, 4 fjordungar nautsskinns ...... 10 pund á | 31,1 90 | 127, 60 | 106 
32, | — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á 281 33 | 169) 98 { 142 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns .......... 10 pund á | 18) 70 {112 20 | 93 
34, | — 8 fjórð. sauðski af tvæv. og eldri 10 pund á þ > | ? > jf 
35. | — 12 fjórð. sauðsi , af veturg. og ám, 10 pund á 2191 96 | 185 
36. | — 10 pund å > > > 
37. | hvert á 196! 80 | 164 

| 

| 
| 7. Ýmislegt. 

38. { Í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum,.. pumdið á > > > » 
39, | 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið á > > » » » 

10. | — 120 pund af fuglafiðri ............ 10 pund á > » > » » 

tl. | 480 pd. af fjallagrösum ............ 10 pund á > > » > i 
42. { 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á 9 04 | > > | 181 
43. | 1 lambsfóðnr ............... FANN ál 15) 19} >' » f 316 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: | 
Eftir A. eða í fríðu .. . 306! 07 | 255 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .. 148 20 | 123 
Eftir C, eða í ullartóvör 85, 50 71 
Eftir D. eða í fiski 2341 96 | 196 

Eftir B. eða í lýsi .. 58 95 | 49 
Eftir F. eða í skinnavöru . 165) 31 | 138 

| 
En meðalverð allra land 998 99 832 

og skift með 6 sýnir: | 
Meðalverð allra meðalverða .. .. .... … FA 166/ 50 { 139       

skrifstofu Eyjafjarð    sýslu og Akureyrarkaupstaðar, 

Steingrímur Jónsson. 

Verðlagsskrá þessi staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 20. mars 1994. 

Kl Jónsson. 

12. mars 1924. 

Gish Ísleifsson. 

1924 

28



1924 

29 

od 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1924 til jafnlengdar 1925. 

  

= 
oO

 
o
n
 

10. 
11. 
12. 
13. 

99. 

#9 23, 
24, 
25. 

26. 

  

A. Fríður peningur. 
1 hndr. 1 kýr 8 til 8 vetra, sem heri frá miðjum októ- 

ber til nóvembe „„mánaðarloka, í fardögum .. 

   

  

.…… å 
— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i ifard. hver å 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti ........ hver á 

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

1 åburdarhe stur, taminn, & til 12 vetra, i fard... å 
— 14 hryssu, á sama aldri ....... FIRIR hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 

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

C. Tóvara af ull. 
1 hnd s c 16 hespur í pd., haldi hver 

en hv er skreppa 44 þræði pd. á 

      

— 120 álnir p' voðarvaðmál n. hv … 
— 120 ålnir eiriskeftu, 1 al. til 5 2,. sreiðr 

— vættir 

— 6 vættir 
6 vættir 

    

      

    

    

  

  
sti

g 
n
u
   

  

| í peningam) Hundrað á | Alin 

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

471 811) 47 | 260 
12 þ 276 72 | 231 

28 i 295! 68 | 246 

82 | 3421 56 I 285 

59 | 367) 08 | 306 
35 Í 314) 64 | 262 

28 1252) SO | 211 

8! öl { 278) 51 | 232 

247) 92 1 3301 56 | 205 

1 39 
0! 89 
1| 39 

ma 
0 6 

11 44 
0' 89 

| » 
| 

> > 

> » 

> » 

  

166 
106 
166 

91 

  
80 
80 
80 

| 20   
90 
22     

i39 
89 

139 
16



m| Hundrað á 

  

21. 
28. 
29. 
30. 

m
n
 

      

    

l hndr., 4 

|| — 6 fjórðung 

"Sun Ga
 

DD
 

Fm
 

— 6 fj     
    

  

pund å 
Jungar í pund á 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit, .... hvert á    1
0
 

U
T
 

G. Ynvslegt. 

  

38. ; 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum,.. pundið á 18| 50 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á „| > 
40. | — 120 pund af fuglafiðri ............ 10 pund á 12 29 
HM — 180 pd. af fjallagrösum ............ 10 pund á > | > 
49. | ð álnir, Í dagsverk um heyannir ..... ............ á T 74 | .   43. — 1 lambsf 

  

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 
Eftir Á. eða í fríðu 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 
Eftir G. eða í ullartóvöru 
Eftir D. eða í fiski 
Eftir KE. eða í lýsi .. … 
Eftir F. eða í skinnavöru .. 

    

a
 

he
d 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skift með 6 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða 

Skrifstofu Þingeyjarsýslu 29. janúar 1994. 

Júlíus Havsteen. 

Verðlagsskrá þessi staðfestist hjermeð. 

Fjármálaráðuneytið, 20. mars. 1924. 

Kl. Jónsson. 
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147) 48 
» | » 
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307 78 
132; 90 

101! 70 
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kr. | aur. | aur. 

« 5 5 

43 36 
39 33 
43 36 

103 
134 
101 
97 

119 
121 
118 

256 
111 

150 
35 

113 
  

135| 95 

900! 47   150| 06 

149   125 

Gísli Ísleifsson. 

1924 

29



1924 56 

30 ÁRSREIKNINGUR 

fyrir 

styrktarsjóð lyfsala E. Tvede frá mars 1922 til mars 1928. 

Tekjur: 

Höfuðstóll styrktarsjóðsins í Söfnunarsjóði ................. kr. 1073 01 

Vextir 1922 senere reen renee — 63.52 

Tekjur samtals .... kr. 1136.53 

GG j Ö | d 

Útborgað Hueborgu Bjarnadóttur ........ FI 2... kr. 61.93 

Höftiðstóll ............00 00 —  1074.60 

  

Samtals 

ÁRSREIKNINGUR 

iyrir 

styrktarsjóð lyfsala E. Tvede frá mars 1923 til mars 1924. 

Tekjur: 

Höfuðstóll styrktarsjóðsins í Söfnunarsjóði ........... , kr, 1074.60 

Vextir 1923 „0... HR … 63,19 

Tekjur samtals .. kr.  1137,79 

G J old: 

Utborgað Hugborgn Bjarnadóttur L......0.... kr. 61.61 

Høfudståll ss eee — 1076.18 

Samtals .... kr. 1137.79 

Reykjavik, 21. mars 1924. 

Scheving Thorsteinsson.



2 
Stjornartidindi 1924, B. 2. y{ 1924 

Utkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1924. 

Lög um bruntryggmgar í Reykjavík, undirskrifuð af konungi 26. mars 

Lög um hemuld fyrir ríkisstjórnina til þess að innheimta ýmsa tolla og 

gjöld með 25% gengisviðauka, undirskrifuð af konungi 27. mars 1924. 

Lög um bráðabirgðaverðtoll á nokkrum vörutegundum, undirskrifuð af 

konungi 1. apríl 1924. 

Lög um að miða við gullkrónur sektir fyrir landhelgisbrot, undirskrifuð 

at konungi 11. apríl 1924. 

Konungsbrjef um þingsuppsögn, undirskrifað af konungi 4. maí 1924. 

Lög um breyting á 182 .gr. hinna almennu hegningarlaga frá 25. júní 

1869, undirskrifuð af konungi 4. júní 1924. 

Lög um gjald af hálfu lyfsala vegna. kostnaðar við eftirlit með lyfja- 

búðunum, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög wm heimild fyrir bæjærstjórnir og hreppsnefndir til að takmarka 

eða banna hundahald í kaupstöðum og kauptúnum, undirskrifuð af konungi 

sama dag. 

Lög um löggilding verslunarstaðar í Hindisvík á Vatnsnesi við Húna. 

flóa, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um breyting á 8. og á. yr. á lögum frá 22. nóv. 1907, um kennara 

skóla í Reykjavik, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um breyting á lögum mr. 38, 3. nóv. 1915, um afhendingu á landi til 
kirkjugarðs í Reykjavík, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög wm breyting á lögum nr. 29, 20. júní 1923, um atvinnu við vjelgæslu 
á íslenskum mótorskipum, undirskrifuð af konu 

  

1gi sama dag. 

Lög um mælitæki og vogaráhöld, undirskrifuð af konungi sama dag. 
Lög um löggilding verslunarstaðar við Málmeyjarsund innan við Vota- 

berg, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um framlenging á gildi laga um útflutningsgjald, undisskrifuð af 

konungi sama dag. 

Fjáraukalög fyrir árið 1923, undirskrifuð af konungi sama dag. 
Lög um Stýrimannaskólann í Reykjavík, undirskrifuð af konungi sama 

dag. 

Lög um framlenging á gildi laga nr. 67, 22. nóv. 1913, um hvalveiða- 
menn, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um nauðasamninga, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um löggilding verslunarstaðar í Púluvík í Staðarsveit í Snæf ells- 

messýslu, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um breyting á lögum mr. 58, 30. nóv. 1914, um sauðfjárbaðanir, 
undirskrifuð af konungi sama da or Ð- 

IÐ. dag júnímánaðar 1994. Ísafoldarprentsmiðja h.f.
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Løg um breyting á lögum um samþyktir um sýsluvegasjóði, nr. 10, 20. 

júná 1928, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög wm breyting á lögum nr. 6, 31. maí 1921 (Seðlaútgáfa Íslandsbanka), 

undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um breytmg á lögum nr. 8, frá 20. júní 1923, um ríkisskuldabrjef, 

undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um breyting á lögum um yfirsetukvennaskóla í Reykjavík, nr. 15, 

22. okt 1912, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um viðauka við lög nr. 29, 19. júní 1922, um breyting á svettarstjórn- 

arlögum frá 10. nóv. 1905, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um breyting á lögum mr. 59, 10. nóv. 1913, um friðun fugla og eggja, 

undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um afnám laga nr. 7, 6. júní (925, um breyting á lögum um friðun 

á lari, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Fjåraukalog fyrir árið 1922, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um kosningar í bæjarmálefnum Reykjavíkur, undirskrifuð af kon- 

ungi sama dag. 

Lög um breyting á lögum nr. 75, 22. nóv. 1907, um bæjarstjórn í Hafn- 

arfurði, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Løg um lögreglusamþyktir í löggiltum verslunarstöðum, undirskrifuð 

af konungi sama dag. 

Lög wm sameimng yfirskjalavarðarembættisins og landsbókavarðarem- 

bættisins, undirskrifuð af konungi sama dag. 

breyting á lögum nr. 68, 3. nóv. 1915 ( Landhelgissjóður Íslands), 
undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um breytmg á lögum nr. 50, 20. júní 1923, um atkvæðagreiðslu 
utan kjörstaða við alþimgiskosningar, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög wm bæjargjöld í Reykjavík, undirskrifuð af konungi sama dag. 
Lög um breytng á lögum nr. 22, 6. okt. 1919, um hæstarjett, undirskrifuð 

af konungi sama dag. 

Lög um stofnun búnaðarlánadeildar við Landsbanka Íslands, undir- 
skrifuð af konungi sama dag. 

Lög um breyting á lögum nr. 74, 27. júní 1921, um tekjuskatt og eigna- 
skatt, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um sölu á kirkjujörðinni Leyningi í Siglufirði, undirskrifuð af 
konungi sama dag. 

Vegalög, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um breyting á lögum nr. 81, frá 28. nóv. 1919, um sjúkrasamlög, 
undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um skattgreiðslu h/f Bimskipafjelags Íslands, undirskrifuð af kon- 
ungi sama dag. 

Lög um 
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Lög um sampykt á landsreikningnum 1922, undirskrifuð af konungi 

sama dag. 

Fjárlög fyrir árið 1925, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um útsvarsálagningu erlendra vátryggingarfjelaga, undirskrifuð 

af konungi sama dag. 

Lög um aukaútsvar ríkisstofnana, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög wm gengisskráning og gjaldeyrisverslun, undirskrifuð af konungi 

sama dag. 

Lög um ljósmæðraskóla í Reykjavík, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um atvinnu við vjelgæslu á íslenskum mótorskipum, undirskrifuð 

af konungi sama dag. 

Lög um ríkisskuldabrjef, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Brjef dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins 31 

í Skaftafellssýslu, um flutning þingstaðar. 19. apríl 

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í brjefi dags. 7. þ. m., og 

beiðni hreppsnefndarinnar í Borgarhafnarhreppi, veitir ráðuneytið hjermeð 

samþykki til þess að þingstaður nefnds hrepps verði fluttur frá Kálfafelli að 

Kálfafellsstað, enda annist hreppsnefndin um það að til verði jafnan á hinum 

nýja þingstað hæfilegt hús til þinghaldanna. 

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

birtingar. 

SAMÞYKT 32 
11. april 

um 

friðun á fýl í Vestur-Skaftafellssýslu. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 59, 10. nóv. 1913, 3. gr. b um friðun 

fugla og eggja, hefir sýslunefnd Vestur-Skaftafellssýslu gjört eftirfarandi 

samþykt: 

Veiði á fýl (vetrarfýl) sje leyfð einungis 2ja mánaða tíma árlega, frá 

15. nóvember til 15. janúar, en á öðrum tíma sje hann friðaður.
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Samþykt þessi er hjermeð staðfest til þess að öðlast þegar gildi og birt- 

11. april ist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 11. apríl 1924. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

  

REGLUGJÖRÐ. 

um 

viðauka við hafnarreglugjörð fyrir Vestmannaeyjakaupstað 
frá 11. desember 1920. 

Samkvæmt lögum nr. 76, 14. nóvember 1917 hefir ráðuneytið gefið út 

eftirfarandi viðauka við hafnarreglugjörð fyrir Vestmannaeyjakaupstað frá 

11. desember 1920: 

1. gr. 

Auk gjalda þeirra til hafnarsjóðs, sem ákveðin eru með hafnarreglu- 

gjörð fyrir Vestmannaeyjakaupstað frá 11. des. 1920, skal innheimta vörugjald 

af farmi skipa og báta, er hafna sig á hinni löggiltu höfn Vestmannaeyja. Und- 

anskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farmskrá skipsins eiga að fara til 

annara hafna á landinu, ef þær eru ekki settar á land. 

2. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum, sem fluttar eru af skipsfjöl á 

land, eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, með undantekningum 

þeim er síðar getur. 

3. gr. 

Undanþegnar vörugjaldi eru þessar vörur: 

a. Vörur, sem á farmskrá skips eru ákveðnar til annara hafna en Vestmanna- 

eyja, en eru látnar þar á land um stundarsakir vegna skemda á skipi. 

b. Nýr og saltaður fiskur óverkaður og nýjar fiskiafurðir, þegar þetta er 

flutt á land í höfninni. 

ce. Umbúðir, sem endursendar eru.
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d. Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin notkunar, þegar 

þær eru fluttar úr landi. 

e. Brjefapóstur og farangur ferðamanna. 

Vörur og tæki til hafnarinnar og annara fyrirtækja bæjarins. 

g. Alt, sem flutt er milli eyjanna innbyrðis. 

h. Allar vörur og fiskæti, er landmenn (sveitamenn) kaupa og fá hjer til 

heimilisþarfa. 

4. gr. 

Ef vörur, sem á farmskrá skips eru ákveðnar til annara hafna en Vest- 

mannaeyja, eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald 

þegar vörurnar eru fluttar á land. 

5. gr. 

Af vörum, sem fluttar eru úr landi á skip, og ákveðnar eru til annara 

hafna innanlands, greiðist hálft vörugjald. 

6. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir þyngd eða rúmmáli með umbúðum. Brot 

úr gjaldeiningu, sem nemur helmingi eða meiru, telst heil gjaldeining, en minna 

brot hálf gjaldeining. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds, 

og er skipstjóri skyldur að láta bæjarstjórn í tje eftirrit af farmskrá skipsins. 

Sje engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 

um vörumagn, sem fleyta hans hefir fermt eða affermt. Þyki bæjarstjóra á- 

stæða til, getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem 

hann telur hentugastan. Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, greiðir 

skipið kostnaðinn. 

Ef ýmsar vörutegundir eru í sendingu, skal reikna vörugjald eftir þeirri 

tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

7. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldsskrá tiltekur, 

gjald skal greiða eins og þar segir. Þó skal aldrei reikna vörugjald lægra 8 

en 10 aura. 

Ef vafi leikur á í hvaða flokki skul telja vöru, skal bæjarstjóri úrskurða 
£ 

en úrskurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

8. gr. 

Vörugjaldsskrá. 

„ flokkur: Gjald 30 aurar fyrir 100 kg. kol, salt. 

.„ flokkur: Gjald 40 aurar fyrir hver 100 kg. Fullsaltaður en óþurkaður fiskur. 

.„ flokkur: Gjald 60 aurar fyrir hver 100 kg. Saltfiskur, sem eigi fellur undir 

annan flokk, steinolía, sement, 

v
o
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4. flokkur: Gjald kr. 1,00 fyrir hver 100 kg. Allar aðrar vörur, sem vant er að 

greiða flutningsgjöld fyrir eftir þyngd. 

flokkur: Gjald kr. 3,20 fyrir hvern ten.m. Trjáviður og þessháttar vörur, 

sem eru reiknaðar eftir rúmmáli. 
ot
 

=
 

ds
 

flokkur: Gjald kr. 6,50 fyrir hvern ten.m. Húsgögn, hljóðfæri, og aðrar 

lettavörur, sem eru reiknaðar eftir rúmmáli. 

1 flokkur: Gjald 50 aurar fyrir hvert stykki. Tómar tunnur. 

9. gr. 

Bæjarstjóri innheimtir vörugjaldið og skal greiða það á skrifstofu hans. J J SJ 8 8 

10. gr. 

Móttakandi greiðir vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, en 

sendandi af vörum, sem fluttar eru úr höfninni. Ef margir eiga vörur með sama 

skipi skal afgreiðslumaður skipsins standa bæjarstjóra skil á greiðslunni. Ef 

skip eða bátur hefir ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri eða formaður ábyrgð 

á greiðsln vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjald, er af- 

fermir. 

Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga þegar 

skipið, sem vöruna flytur, er komið á höfnina, og vörugjald af vörum, sem 

fluttar ern úr höfninni, fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar á skip. 

Hafnarsjóður hefir haldsrjett á vörum uns gjaldið er greitt. Vörngjald má taka 

lögtaki. 

11. gr. 

Um sektir fyrir brot á þessum ákvæðum og um meðferð mála út af þeim 

fer eftir ákvæðum 17. og 18. gr. Hafnarreglugjörðar fyrir Vestmannaeyjakaup- 

stað frá 11. des. 1920. 

12. gr. 

Viðauki þessi öðlast þegar gildi og skal endurskoða hann ásamt Hafnar- 
reglngjörðinni í heild fyrir 1. janúar 1926. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 7. júní 1924. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson,
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REGLUGJÖRÐ KR 
um . jun 

stjórn ræktunarmåla, og styrk úr ríkissjóði til garðyrkju, 

Samkvæmt jarðræktarlögum 20. júní 1923, er hjermeð gefin út eftir- 

farandi reglugjörð um stjórn ræktunarmála og styrk úr ríkissjóði til jarðyrkju. 

1. KAFLI. 

1. gr. 

Atvinnumálaráðuneytið hefir á hendi æðstu stjórn allra ræktunarmála. 

2. gr. 

Búnaðarfjelag Íslands hefir á hendi framkvæmd, eða umsjón með fram- 

kvæmd, þeirra ræktunarmála, sem lán eða styrkur er veittur til úr ríkissjóði, 

eða öðrum sjóði eða stofnun, sem er eign ríkisins, nema lög mæli öðruvísi 

fvrir sjerstaklega. 

3. gr. 

Atvinnumålaråduneytid skal jafnan leita álits Búnaðarfjelags Íslands 

um ræktnnarmálefni, áður en þan eru fullráðin, og eigi má veita lán eða 

styrk úr sjóðum þeim og stofnunum, sem í 2. gr. getur, ef fjelagið leggur 

á móti því. 

4. gr. 

Búnaðarfjelag Íslands hefir á hendi umsjón með viðhaldi þeirra rækt- 

til úr sjóðum þeim eða unarfyrirtækja, sem styrkur eða lán hefir verið vei 

  

stofnunum, sem um getur í 2. og 3. gr. Ennfremur hefir það eftirlit með því, að 

verk þessi sén unnin á þann hátt, sem í skilyrðum var haft, er lán eða styrkur 

var veitt,að svo miklu leyti sem verkið er óframkvæmt, eða eftirlit þetta eigi 

falið öðrum sjerstaklega. 

5. gr. 

Atvinnnmálaráðuneytið gefur út: 

a. Skýrsluform fyrir allar unnar jarðabætur í hverjum hreppi eða búnaðar- 

fjelagi. (Eyðublað 1.). 

b. Skýrsluform fyrir allar þær jarðabætur, er ré Sir um í TT. kafla jarðræktar- 

laga. (Eyðublað I1.).
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e. Skýrsluform fyrir jarðabætur, sem unnar verða á þjóðjörðum upp í lands- 

skuldargreiðslu, samkv. V. kafla sömu laga. (Eyðublað TIT.). 

Skýrslur þær, sem safnast á eyðnblað 1, sendast atvinnumálaráðuneyt 

inu, en þær sem safnast á eyðublað TI, og TIT, sendast Búnaðarfjelagi Íslands. 

6. gr. 

Störf þan, sem Búnaðarfjelaei Íslands ern ætluð í regluejörð þessari, 
framkvæmir ýmist stjórn þess, framkvæmdarstjóri eða ráðunautar, alt eftir 

því, sem lög fjelagsins og reglur mæla fyrir. 

7. gr. 

Til þess að framkvæma jarðabótamælingar, samkvæmt reglnserð þess- 

ari, velur Búnaðarfjelag Íslands. eða samþykkir val á, trúnaðarmönnum, sem 

hafa þennan starfa með höndum. 

Trúnaðarmenn þessa má velja eftir tillösum búnaðarsambandanna, og 

eru þá um leið starfsmenn þeirra, enda greiði sambandið þeim þóknun fyrir 
starfa sinn. Þar sem þessu er eigi þannig fyrir komið, tilnefnir Búnaðarfjelae 

Íslands trúnaðarmenn. Geta þeir starfað fyrir eitt eða fleiri búnaðarfjelög. 

Kostnað þann, sem leiðir af starfi þessara manna. greiðir hlutaðeicandi bún- 
aðarfjelag, eða einstaklingur, sem mælt er fyrir, ef hann er ekki í húnaðar- í 
Fjelagi. Ef ágreiningur verður um borgun þessa, sker Búnaðarfjolag Íslands úr. 

8. gr. 

Þessi ern hin helstu störf trúnaðarmanna: 

Að mæla og meta allar jarðabætnr, sem árlega eru unnar í umdæmum 

þeirra, og færa þær á skýrsluform þau, er getur um í 5. gr. og gefa leið. 
beiningar um tilhögun og framkvæmd jarðabóta. 

Allar skýrslur um mælingar og störf trúnaðarmanna sknlr sendar hlut- 
aðeigandi yfirvöldum, atvinnumálaráðuneytinn eða Búnaðarfjelagi Íslands. fyr. 
ir lok nóvembermánaðar ár hvert. 

Skylt er hverjum jarðabótamanni að láta trúnaðarmanni í tie alla 

þá aðstoð og upplýsingar, er hann telur sjer nauðsyn á. og ereiða, fyrir starfi 
hans á allan hátt, svo að það geti orðið vel og trúlega af hendi leyst. 

Búnaðarfjelag Íslands sefur trúnaðarmönnum erindisbrjef, sem nánar 

ákveða um störf þeirra. 

9. gr. 
Búnaðarfjelag Íslands gefur út „handbók“. til letðbeiningar fyrir trún- 

aðarmenn. Þar skulu gefnar reglur um fyrirkomulag jarðabótaskýrslnanna 
um gerð jarðabóta, hvernig þær ern metnar til dagsverka og fleira.
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II. KAFLI. 34 

Um styrk til jarðyrkju. 

10. gr. 

Styrkur úr ríkissjóði til jarðyrkju veitist ýmist búnaðarfjelögum, eða 

einstökum mönnum, ef í engu slíku fjelagi eru. 

11. gr. 

Styrk þeim, sem veittur er í fjárlögum, til búnaðarfjelaga, skal skift 

hlutfallslega milli búnaðarfjelaganna, eftir tölu dagsverka, sem hvert fjelag 

hefir unnið, samkvæmt skýrslum þeim, sem gerðar eru á eyðublað I. Þennan 

styrk mega búnaðarfjelögin aðeins nota til sameiginlegra þarfa til styrktar 

fjelagsskap sínum, svo sem til að halda uppi vinnuflokkum, til verkfærakaupa, 

til sjóðmyndana, til greiðslu nauðsynlegra útgjalda við mælingar o. fl. 

12. gr. 

Hlutdeild í styrk þeim, sem veittur er í fjárlögum til framkvæmda, 

eftir TI. kafla jarðræktarlaganna, geta þeir fengið, sem sent hafa umsókn 

til Búnaðarfjelags Íslands fyrir 1. des. ár hvert, ef þeim fylgir vottorð 

trúnaðarmanns Búnaðarfjelagsins um, að styrkbeiðandi hafi fullnægt settum 

reglum um gerð jarðabótanna. 

Styrkurinn er reiknaður á dagsverk ár hvert, og skal fylgja þeim 

hlutföllum, sem nefnd ern í jarðræktarlögunum og reglugjörð þessari. 

Landsstjórnin veitir styrk þennan, eftir tillögum Búnaðarfjelags Íslands. 

13. gr. 

Styrkur fyrir áburðarhús og safnþrær, samkv. 7. gr. jarðræktarlao- 

anna, veitist því aðeins. að tryggina sje fyrir, að áburðurinn rigni ekki 

eða lögurinn tapist, og að öðru leyti sje fullnægt þeim nánari reglum og skil- 

yrðum, er sett verða í handbók. 

Styrkupphæðin má vera alt að 14 kostnaðar við verkið. 

14. gr. 

Til þess að túnsljettur og túnauki megi teljast fnllger, þarf landið 

að vera vel jafnað, með nokkurnveginn samfeldum gróðri og nægilegum áburði. 

Sljetturnar skulu vera vjelslægar, ef landslag leyfir, og vel sjeð fyrir 

afrensli vfirborðsvatns. 

Framræslu til túnræktar má því aðeins telja fullgerða jarðabót, að 

túngrös muni geta þrifist á landinu, að áliti trúnaðarmanns.
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34 Til túngræðslu má telja girðingar um tún og lönd, sem tekin eru til 

T. júní nýyrkju. Nánari ákvæði um gerð þessara jarðabóta verða í handbók trún- 

aðarmanna. 

Sá, sem fullnægir settum skilyrðum um túngræðslu, getur fengið styrk, 

er nemi alt að 14 kostnaðar. 

15. gr. 

Enginn fær styrk þann, sem segir í 12. gr., á fyrstu 10 dagsverkin, 

sem hann vinnur á ári hverju, fyrir hvern verkfæran mann, er hann hefir 

á heimili sínu til vinnu vistarár hvert. Nú lætur maður, sem hefir jörð eða 

jarðarpart, eða landssvæði, til afnota, niður falla eitt ár eða fleiri, talið frá 

14. maí 1925, túnræktariðju þá, sem ræðir um í 14. gr. eða hann vinnur 

minna að þessum störfum en segir í fyrsta málslið þessarar greinar, og fær 

hann þá eigi neinn styrk, nema fyrir það, sem umfram er 10 dagsverk á ári, 

fyrir hvern verkfæran mann, margfaldað með áratölu þeirri, sem ekkert var 

unnið að þessu starfi, eða minna en hjer segir. Þó fá fátækir einyrkjar styrk 

fyrir það, er þeir vinna, umfram 5 dagsverk, er jafngilda 10 hjá öðrum. 

„Fátækir einyrkjar““ teljast í þessu sambandi þeir, sem reka landbúnað 

sem aðalatvinnuveg, hafa engan verkfæran mann í vist eða til vinnu, og 

eiga ekki meira en 2500 kr. skuldlausar, eftir síðasta skattframtali. 

16. gr. 

Enginn styrkur greiðist til túnræktar á landi, sem ætla má að tekið 

verði til lóða undir hús, fiskreita eða annara hluta, sem óviðkomandi eru 

jarðrækt, á næstn 20 ármm eftir að verkið var unnið. 

17. gr. 

Þeir, sem gera nýja matjurtagarða, geta vænst styrks úr ríkissjóði, 

er nemi alt að 1 kostnhðar, og er þar með talinn girðingarkostnaður,, en 

eigi áburður. Styrkurinn verður þó eigi geiddur fyr en garðurinn hefir gefið 

sæmilega uppskeru, að áliti trúnaðarmanns, (enda sje garðstæði valið, eða 

samþykt af trúnaðarmanni). Styrkur verður eigi veittur til minni garða 

en 400 fermetra. 

18. gr. 

Mat og mæling framtalinna jarðræktarframkvæmda gera venjulega trún- 

aðarmenn þeir, sem í 7. gr. getur, en ella ráðunautar Búnaðarfjelags Íslands, 

eða aðrir, sem það velur til þess. 

19. gr. 

Ríkisstjórnin greiðir styrk samkvæmt þessum kafla, þegar framangreind- 

um skilyrðum hefir verið fullnægt.
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20. gr. 
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34 

Eldri reglur um mælingar og mat jarðabóta, ern úr gildi numdar, að 7. júní 

svo miklu leyti sem kemur í bága við reglugjörð þessa. 

III. KAFLI. 

Um vjelyrkju og Vjelasjóð. 

21. gr. 

Úr ríkissjóði má árlega veita fje til að starfrækja og gera tilraunir með 

jarðræktarvjelar, svo sem þúfnabana, skurðgröfur og aðrar stærri nýtískuvjel- 

ar, sem eru við hæfi hjer á landi. Árlegt tillag úr ríkissjóði má þó eigi nema 

meiru en svo, að tekjur Vjelasjóðs og tillag ríkissjóðs verði samtals 50000,00 kr. 

22. gr. 

Búnaðarfjelag Íslands sjer um starfrækslu vjela þeirra, sem getur í 

21. gr., og ákveður, að fengnu samþykki atvinnumálaráðuneytisins, hvar unn- 

ið skuli með þeim á ári hverju. Kostnaðurinn af starfrækslunni greiða þeir, sem 

unnið er fyrir, en heimilt er þó, ef vinnukaupandi óskar þess, og að áliti 

Búnaðarfjelags Íslands þarf þess með, að lána honum vinnukostnaðinn að 

helmingi, og endurgreiðast lán þessi og ávaxtast eftir þeim reglum, sem nú 

gilda um jarðræktarlán úr Ræktunarsjóði, enda sjeu lánin trygð eftir sömu 

reglum og þar gilda. 

23. gr. 

Ríkisveðbankinn hefir á hendi innheimtu lána þeirra, er í 22. gr. get- 

ur, og skulu vextir og afborganir renna í sjerstakan sjóð, er nefnist „ Vjela- 

sjóður““. Markmið þessa sjóðs er að útvega og gera tilraunir með landbúnaðar- 

vjelar, og starfrækja þær, ef þörf krefur. 

Ef Ríkisveðbankinn verður eigi tekinn til starfa áður en innheimta 

þarf vexti eða afborganir af lánum þessum, hefir Búnaðarfjelag Íslands inn- 

heimtuna á hendi, þar til bankinn tekur til starfa. 

24. gr. 

Ríkissjóður leggur fram fje það, er þarf til starfrækslu vjela þeirra, 

er ræðir um í 21. gr. Í ríkissjóð greiðist aftur það, sem árlega borgast fyrir 

vinnuna. En rentur og afborganir af lánum þeim, sem ræðir um í 22. gr., renna 

í Vjelasjóð.
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25. gr. 

Búnaðarfjelag Íslands gerir árlega tillögur til atvinnumálaráðuneytis- 

ins, um, hve hátt gjald skuli greiða fyrir vjelavinnu. 

26. gr. 

Þeir tveir þúfnabanar, sem nú eru til, eru eign ríkissjóðs, ásamt tilheyr- 

andi varahlutum, og bensín-birgðum. 

Búnaðarfjelag Íslands gerir tillögur um kaup á nýjum jarðyrkjuvjelum. 

21. gr. 

Stofnfje Vjelasjóðs er alt, sem útistandandi var, fyrir vinnu þúfna- 

bananna, 1. júlí 1923, og það, sem lánað hefir verið fyrir vinnu þeirra til 

þessa. Ennfremur rennur í Vjelasjóð það, sem hjereftir kann að verða lánað 
fyrir vjelavinnu, sem þó aldrei má nema meiru en helming vinnugjaldsins, hjá 
hverjum einstakling. 

28. gr. 

Handbært fje Vjelasjóðs skal ávaxta í Landsbanka Íslands, og er það 

undir umsjón Búnaðarfjelags Íslands. 

Við höfuðstól sjóðsins leggist fyrst um sinn allir vextir, þar til höfuð- 
stóllinn er orðinn 100,000 kr. Þann höfuðstól má aldrei skerða. 

IV. KAFLI. 

Sjerákvæði um jarðeignir ríkissjóðs. 

29. 

Þegar þjóðjörð eða kirkjujörð losnar úr ábúð, sem álíts sjerstaklega 
vel fallin til skiftingar í nýbýli, að dómi umráðamanns Jarðarinnar, skal leit- 
að álits Búnaðarfjelags Íslands um það, áður en jörðin er bygð. 

08
 Tr. 

30. gr. 

Búnaðarfjelag Íslands lætur, svo fljótt sem því verður við komið, starfs- 
menn sína skoða allar þjóð- og kirkjnjarðir á landinu. Skulu þeir semja lýs- 
ing á jörðunum, þar sem tekið sje fram um leigu Jarðarinnar, hverjir mögu- 
leikar sjeu til umbóta, og hverjar jarðabætur muni gefa mestan arð í náinni 
framtíð. Ennfremur hvort jörðin sje vel fallin til nýbýlaskiftingar, og fleira. 

91. gr. 
Nú telur Búnaðarfjelag Íslands þjóðjörð eða kirkjujörð vel fallna til 

skiftingar í nýbýli, og má þá eigi festa hana í ábúð þannig, að til fyrirstöðu 
sje slíkri skiftingu.



69 1924 

32. gr. 34 

Þegar þjóðjörð eða kirkjujörð er bygð, skal jafnan þar, sem við getur 7. júní 

átt, ákveðið í byggingarbrjefinu, að leiguliði megi vinna af sjer landsskuld 

og leigur með jarðabótum á leigujörð sinni. Jarðabætur, sem leiguliði greiðir 

með landsskuld og leigur, skulu metnar til slíkrar greiðslu þriðjungi minna 

en ella, þannig, að sá, sem greiðir landsskuld og leigur með jarðabótum, lætur 

þriðjungi hærri fjárhæð en afgjaldsupphæðinni nemur. 

Sama rjett hafa landsetar ríkissjóðs, sem nú eru, þar með taldir prest- 

ar, hvort sem þeir hafa fengið prestssetrið fyrir eða eftir að lög þessi öðl- 

ast gildi. 

33. gr. 

Jarðabætur þær, sem unnar eru til landsskuldargreiðslu, sjeu einkum 

þær, sem Búnaðarfjelag Íslands álítur, að mest þörf sje á, á hlutaðeigandi 

jörð. Geta þá komið til greina allar jarðabætur, sem taldar eru á eyðublaði 1. 

Trúnaðarmenn Búnaðarfjelagsins mæla og meta þessar jarðabætur, og 

gefa vottorð um, að verkið sje vel af hendi leyst, samkvæmt þeim reglum, sem 

settar eru í handbókinni. Leiguliði og umráðamaður jarðarinnar fá afrit af 

þessu mati. 

34. gr. 

Jardabætur, sem unnar eru til landsskuldargreidslu, skulu lagdar i dags 

verk, samkvæmt reglum þeim, er gilda fyrir þær jarðabætur, sem færðar eru á 

eyðublað I. Dagsverkið skal metið samkvæmt verðlagsskrá í viðkomandi hjer- 

aði, það ár, sem mat fer fram. 

35. gr. 

Vinni leiguliði meiri jarðabætur, en þurfa til landsskuldargreiðslu það 

ár, getur það sem umfram er, komið upp í landskuld næstu ár. 

36. gr. 

Jarðabætur, sem ganga til landsskuldargreiðslu og leigna, njóta einskis 

styrks af opinberu fje. Um jarðabætur leiguliða á þjóðjörðum og kirkjujörð. 

um fer að öðru leyti eftir fyrirmælum 14.—19. gr. 

37. gr. 

Nú vill leiguliði á þjóðjörð eða kirkjujörð vinna af sjer landsskuld og 

leigur, að nokkru eða öllu leyti, og skal hann þá skýra umráðamanni jarðar- 

innar frá, hverjar jarðabætur hann ætli sjer að vinna, en umráðamaðurinn 

leitar síðan álits Búnaðarfjelags Íslands um fyrirætlanir þessar. Engin jarða-
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34 bót er gild borgun upp í landsskuld og leigur, nema fullgerð sje og vel af 
7. júní hendi leyst, að áliti Búnaðarfjelags Íslands, í gjalddaga þeirrar landsskuldar 

eða leigna, er greiða á með henni. 

V. KAFLI. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

38. gr. 

Mælingar og mat jarðabóta eftir reglugerð þessari, fer fram árlega að 

vorinu, í fyrsta sinn vorið 1925. Skulu þá mældar allar jarðabætur, sem gerðar 

hafa verið árið 1924, og færðar á eyðublað I. Sömuleiðis þær, sem nefndar eru 

í 11. kafla reglugjörðar þessarar, og fullgerðar hafa verið eftir 1. júlí 1923. 

Hafi verið byrjað á þeim jarðabótum fyrir þann tíma, eru þeir metnar í dags- 

verk, og það dregið frá, sem unnið var áður. 

Þessar jarðabætur færast á eyðublað II, og fá hlutdeild í styrk þeim, 

sem veittur er á fjárlögum 1925 til framkvæmda jarðræktarlaganna. 

Jarðabætur, sem ganga eiga til landsskuldargreiðslu verða einnig mældar 

fyrsta skifti 1926, eftir sömu reglum. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 7. júní 1094. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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minningarsjóðs Sigríðar Thoroddsen 1923. 

Tekjur: 

Eign við ársbyrjun: 

1. 

ez 
=
 

tm
 

go 
Iv 

Stofnfje: 

a. Í bankavaxtabrjéfum ......0.0000000. kr. 3400.00 

b. Í innlánsbók í Íslandsbanka, nr. 3612 .............… — 4221.43 

Vextir: = 

a. Af bankavaxtabrjefum ......0000000.0... kr. 360.00 

b. Af innlánsbókum nr. 3612 og 3372 ...... — 66.70 

—  426.70 

Til úthlutunar: 

Í innlánsbók nr. 3372 í Íslandsbanka .....0..000.0..00.. — 180.30 

Mismunur á nafnverði og kaupverði bankavaxtabrjefa 

keyptra å årinu ......200000.00nnrn rns — 872.28 
A 

Kr. 9100.71 

Gjöld: 

Styrkur til Guðrúnar Þorkelsdóttur .......00000000.0... kr. 80.00 

— — Hróðnýjar Pálsdóttur ........00.00.000.00.. — 80.00 

Alþýðublaðið: Auglýsing .....000000.0.00 00... — 4.50 

Morgunblaðið : — eee neesentessneeese — 4.80 

Eign við árslok: 

Í bankavaxtabrjeéfum ......0.00000000. 00... kr. 8000.00 
Í innlánsbók nr. 3612 í Íslandsbanka ........ — 646.29 

—  8646.29 

Til úthlutunar: 

Í innlánsbók nr. 3372 í Íslandsbanka ........000000.... —  285.12 

Í janúar 1924. 

María Ámundason, Jóna Sigurjónsdóttir, 

  

Kr. 9100.71 

Sigr. Sighvatsdóttir.
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Framfarasjóðs Stykkishólms árið 1923. 

Tekjur: 

Eftirstöðvar frá 1922: 

a. Í bankavaxtabrjefum veðdeildar Lands- 
bankans ........... 00. 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum 

b. — sparisjóðsinnstæðu 

Úthlutað á árinu 

Borgað fyrir mynd af gefanda sjóðsins, 
Eftirstöðvar til 1994: 

a. Í bankavaxtabrjefum veðdeildar Lands- 
bankans 

b. Í Sparisjóði Stykkishólms 

kr. 10600 00 

— 2267 59 

Kr. 13453 ! 

Stykkishólmi, 81. desember 1923. 

P. V. Bjarnason. Sæm. Halldórsson. Ágúst Þórarinsson. 

————— kr. 12867 59 

kr. 477 00 

— 108 98 

a 585 98 

Kr. 13453 57 

FR kr. 471 70 
3). Jóhannssyni — 81 25 

kr. 10600 00 

— 2300 62 

mm mn 12900 62 

2 o
t



Stjórnartíðindi 1924, B. 3. 73 

Brjef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til borgar- 

stjórans í Reykjavík, um endurgreiðslu fátækrastyrks. 

Sýslumanninum í Rangárvallasýslu hefir í dag verið skrifað á þessa leið: 

Borgarstjóri Reykjavíkur hefir með brjefi dags. 31. f. m. skotið til 

ráðuneytisins úrskurði yðar, herra sýslumaður, dags. 25. mars þ. á., sem ákveð- 

nr að Holtahreppur skuli laus við að endurgreiða Reykjavíkurbæ 300 kr., sem 

er 14 hluti af fátækrastyrk veittum Markúsi Árnasyni til framfæris fjölskyldu 

hans á tímabilinu frá 1. nóv. 1921 til 2. maí 1922. 

Fyrir 24. okt. 1921 hafði fjölskyldu þurfalingsins einni verið lagt úr 

fátækrasjóði Reykjavíkur 362 kr., auk styrks þess er þurfalingurinn hafði þegið 

persónulega. Bersýnilegt var það og að fjölskyldan þurfti stöðugs styrks með 

þann komandi vetur. Í brjefi borgarstjórans til yðar, dags. 24. okt. 1921 segir 

svo: „að þurfi fjölskylda þessi meiri styrk hjer framvegis, mun jeg krefja 

hreppinn um fulla endurgreiðslu.“ Dvalarsveitin hafði skýlausan rjett til að 

losna við alla byrgði af veru fjölskyldunnar og í hinum tilvitnuðu orðum borg- 

arstjórans er því fólgin aðvörun til framfærslusveitarinnar um að takt ákvörð- 

un um framfærslu fjölskyldunnar framvegis eða frá 1. nóvember, hvort heldur 

með því að láta flytja hana á framfærslusveitina eða á annan hátt. Þetta var 

bæði eðlilegt og ekki að ófyrirsynju, þar sem ekki var um flutning sjálfs þurfa- 

mannsins að ræða. er lá á Vífilstaðahæli, og voru þannig fyrir hendi ástæður 

þær er lög nr. 33, 20. okt. 1913 gera ráð fyrir, því að þar skiftir það ekki máli 

hvort þurfalingurinn er sjúkur á heimili sínu eða utan þess. Heimili þurfalings- 

ins stóð í Reykjavík og það heyrði undir framfærslusveitína að taka ákvörðun 

um, hvort það skyldi, eftir því sem sakir stóðu, leyst upp og fjölskylda hans 

flutt. Tilkynningu borgarstjóra í brjefinu 24. okt. verður því að telja lögmæta 

og rjettilega framkomna viðvörun til framfærstusveitarinnar og öldungis hlið- 

stæða beinni kröfu um flutning þurfamanns þar sem honum verður beitt. 

Neitun framfærslusveitarinnar um að endurgreiða einnig umræddar 300 kr. 

hefir því ekki við rök að styðjast | 

Tilvitnudu atriði í brjefinu frá 24. okt. 1921 og brjefum borgarstjóra 

frá 19. des. s. á. 2. febr., 6. mars og 15. maí 1922 sinnir oddviti Holtahrepps 

ekki fyr en 26. okt. 1922 og er þetta hirðuleysi mjög vítavert. Borgarstjórinn 

beiðist úrskurðar yðar um ágreininginn 8. nóv. 1922 og endurnýjar þá kröfu 

í brjefi 13. jan. og 12. febr. 1923, en þjer kveðið fyrst upp úrskurð yðar 20. 

mars þ. á. Þessi dráttur af yðar hálfu er og á engan veg eftir skjölum málsins 

rjettlættur. 

Því úrskurðast: Holtahreppi ber að endurgreiða Reykjavíkurbæ ofan- 

nefndar 300 krónur. 

15. dag septembermánaðar 1924. Ísafoldarprentsmiðja h.f. 

1924 

37 
30. júní
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37 Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og ber yður 
30. júní að annast um að hin úrskurðaða upphæð verði greidd án tafar. 

Þetta er yður, herra borgarstjóri, hjermeð til vitundar gefið. 

38 Brjef dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til landlæknis, 
5. júlí 

um flutning læknisbústaðar. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra landlæknir, og með ráði sýslunefndanna 
í Norður-Múlasýslu og Suður-Múlasýslu, ákveður ráðuneytið hjermeð, að hjer- 

aðslæknirinn í Hróarstunguhjeraði skuli sitja á Hjaltastað, 

39 Brjef dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins 
22. júlí |. pg: , . . 

í Eyjafjarðarsýslu, um flutning þingstaðar. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í brjefi, dags. 30. f. m., og 
beiðni hreppsnefndarinnar í Hrafnagilshreppi, veitir ráðuneytið hjermeð 
samþykki til þess að þingstaður nefnds hrepps verði fluttur frá Grund að 
Hrafnagili, enda annist hreppsnefndin um það, að til verði jafnan á hinum 
nýja stað hæfilegt hús til þinghaldanna,



REGLUGJÖRÐ 

um 

framkvæmd Íaga nr. 3 frá 1. apríl 1924, um bráðabirgðaverðtoll á nokkrum 

vörutegundum. 

1. gr. 

Lögreglustjóra eða umboðsmanni hans, þar sem vörur koma á land frá 

útlöndum, skal viðtakandi varanna sýna reikning yfir innkaupsverð þeirra, kom- 

inna um borð í skip, er flytja vörurnar hingað til lands. Eftir að lögreglustjóri 

eða umboðsmaður hans, hafa athugað reikningana, og ef þurfa þykir vörurnar, 

skal þeim greiddur verðtollur af þeim af vörunum, sem verðtollsskyldar eru sam- 

kvæmt framannefndum lögum nr. 3 frá 1. apríl 1924, og má ekki afhenda við- 

takanda vörurnar fyr en gjaldið er greitt, og varðar brot gegn því sektum, alt 

að 200 kr., á hendur skipstjóra eða afgreiðslumanni skipsins, ef hann er þá á 

staðnum, og greiði þeir auk þess verðtoll þann, er á vörunum hvílir. 

Vara er verðtollsskyld þótt sendingin nái ekki þeim þunga, sem vörutolls- 

lögin nr. 38 frá 27. júní 1921 áskilja, til að heimtur skuli af henni vörutollur. 

2. gr. 

Nú sannar viðtakandi vöru fyrir lögreglustjóra eða umboðsmanni hans, 

að hann hafi ekki fengið innkaupsreikning eða innkaupsreikningur er hann 

sýnir, telst ekki fullnægjandi, þá má lögreglustjóri leyfa að varan sje afhent 

viðtakanda. gegn því að viðtakandi setji honum þá trygging fyrir greiðslu verð- 

tollsins. sem lögreglustjóri heimtar, og að viðtakandi sýni innkaupsreikning til g 

stimplunar innan hæfilegs tíma, er lögreglustjóri til tekur, en ef ranefndir 

verða á því, varðar það viðtakanda sektum, alt að 200 kr., enda ákveður lög- 

reglustjóri þá hve mikinn verðtoll skuli greiða af vörunni. 

2 Ep 5. ál 

Ef viðtakandi vöru er ekki á þeim stað, þar sem vara er flutt úr skipi, og 
2 

vöruna á að senda áfram til hans, en ekki næst í innkaupsreikning, þá skal af- 
2 

greiðslumaður skips þess, sem vöruna flutti frá útlöndum, eða ef hann er eng- Á 

inn á staðnum, skipstjóri, afhenda lögreglustjóra eða umboðsmanni hans, þar 

sem varan er flutt úr skipi, áður en hann sendir vöruna áfram til viðtakanda, 

eintak af farmskírteini því, sem varan er send með áfram, eða eftirrit af því, 

og greiða jafnframt vörutoll af vörunni. Farmskírteini þetta sendir lögreglu- 

stjóri eða umboðsmaður hans svo til lögreglustjórans á ákvörðunarstað vörunn- 

ar um leið og varan er send, með tilkynningu um, að vörutollur sje greiddur 

en verðtollur ógreiddur af vöru þessari, og ber þá þeim lögreglustjóra að inn- 

1924 

40 

18. maí
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40 
13. maí 

heimta og gera ríkissjóði skil fyrir verðtolli af vöru þessari á sömu leið og varan 

hefði verið innflutt beint frá útlöndum til viðtakanda. Ennfremur skal af- 

greiðslumaður sá, er vöruna sendir áfram, eða skipstjóri, senda með vörunni t!! 

afgreiðslumanns skipsins á ákvörðunarstað vörunnar, eða ef hann er enginn 

þar, afnenda skipstjóra, eintak af farmskírteini yfir vöruna, eða eftirrit af því, 

með áritun um að verðtollur sje ógreiddur, og má afgreiðslumaður á ákvörð- 

unarstaðnum eða skipstjóri ekki afhenda viðtakanda vöruna fyr en verðtollur 

af henni hefir verið greiddur lögreglustjóra eða umboðsmanni hans á ákvörð- 

unarstaðnum. Brot á móti fyrirmælum þessarar greinar varðar afgreiðslu- 

mennina eða skipstjóran sömu sektum og viðurlögum og getur í 1. gr. hjer 

á undan. 

4. gr. 

Verðtollurinn fellur í gjalddaga þegar skip það, er flytur vöruna, hafnar 

sig þar, er gjaldið á að greiða. Ef verð vörunnar er á innkaupsreikningi í út- 

lendum peningum skal verðtollurinn talinn eftir því sölugengi á þeim, sem skráð 

er á umræddum peningum á komudegi skipsins í bönkum hjer á landi, og er 

bönkum og útbúum þeirra skylt að gefa lögreglustjórum eða umboðsmönnum 

þeirra upplýsingar um gengi, er þeir æskja þess. Nú er ekkert gengi skráð hjer 

í bönkum á tjeðum peningum eða ekki næst vitneskja um það, og skal þá farið 
eftir póstávísanagenpi. 

Ef viðtakandi vöru eða umboðsmaður hans leggur ekki fram gögn til að 
ákveða verðtollinn, sem getur í 1—3. gr. hjer á undan, er lögreglustjóra heimilt 
að ákveða hann. Sama er og um verðtoll af vöru, sem viðtakanda hefir verið 
send að gjöf eða því um líkt. 

Um veðrjett fyrir verðtolli og ráðstafanir til fullnustu á greiðslu hans 

fer eftir ákvæðum vörutollslaga nr. 38 frá 27. júní 1921, 10. gr. 

5. gr. 

Nú sýnir viðtakandi vöru eða umboðsmaður hans til stimplunar reikn- 
ing, sem hann veit að ekki sýnir rjett innkaupsverð eða ekki tilgreinir rjettar 
vörur, eða gefur vísvitandi ranga yfirlýsingu um verðið, þá varðar það refs- 
ingu samkvæmt 156. gr. eða 155. gr. hinna almennu hegningarlaga frá 25. júní 
1869. Auk þess gjaldi hann þrefalt stimpilgjald það, er hann að rjettu hefði 
átt að greiða. 

Ef lögreglustjóra eða umboðsmanni hans leikur grunur á, að viljandi 
eða óviljandi sje rangt skýrt frá um verð vöru, er honum rjett og skylt að rann- 
saka málið og fresta stimplun og afhendingu varanna þar til þeirri rannsókn 
er lokið. 

6. gr. 

Lögreglustjórar og umboðsmenn þeirra eru skyldir til að hafa eins ná- 
kvæmt eftirlit með því og föng eru á, að viðtakendur vara gæti skyldna þeirra,
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sem ræðir um Í verðtollslögunum og þessari reglugjörð, sjerstaklega með því 40 

að bera, eftir því sem við verður komið, hina afhentu reikninga saman við 18. maí 

farmskrár þær, er þeir heimta vörutoll eftir, svo og ef þurfa þykir, láta skoðun 

fram fara á vörunni. 

Um strandferðaskip og önnur flutningaskip innanlands, ber lögreglu- 

stjórum og umboðsmönnum þeirra að hafa sjerstakt eftirlit með því, að þan 

flytji ekki verðtollsskyldar vörur til annara staða, án þess að gæta fyrirmæla 

3. gr. hjer á undan, og hafa þeir, er þeim þykir þurfa, heimild til að rannsaka 

farmskjöl og farm í því skyni. 

Um reikningsskil lögreglustjóra fyrir verðtollinum fer sem um annað 

stimpilgjald samkvæmt reglugjörð nr. 89 frá 13. ágúst 1918. 

í. gr. 

Af vörum, sem sendar eru til landsins í pósti, skal greiða verðtollinn til 

pósthúss þess, er afhendir vöruna viðtakanda, og skal gjaldið greiðast um leið 

og varan er afhent. Gjaldið greiðist með frímerkjum, sem póstþjónn ónýtir 

og límir á fylgibrjef eða umbúðir. Póststjórnin setur nánari fyrirmæli um 

hvernig póstþjónar skuli ónýta þessi frímerki. 

Af vörum, sem póstkrafa hvílir á, má telja verðtollinn af fjárhæð póst- 

kröfunnar, ef viðtakandi gefur yfirlýsing um, að hann hafi ekki greitt meira 

fyrir vöruna. 

Ef reikningur fylgir vöru, er viðtakandi skyldur að sýna hann, og telst 

þá verðtollurinn af fjárhæð hans, en ef enginn reikningur fylgir, skal viðtak- 

andi gefa út yfirlýsing um verðið og um að hann engan reikning hafi fengið, 

og reiknast verðtollurinn samkvæmt henni. 

Nú hljóðar póstkrafa, reikningur eða yfirlýsing um fjárhæð í útlend- 

um peningum. og telst þá verðtollurinn af þessum vörum eftir póstávísanagengi, 

útfarinna hjeðan. 

Heimilt skal póstmönnum að opna böggulsendingar, ef grunsamt þykir, 

að eigi sje rjett skýrt frá um innihald þeirra. 

Um refsingu og viðurlög við röngum reikningum eða yfirlýsingum fer 

eftir 5. gr. þessarar reglugjörðar. 

& ye 8, ør. 
2 

Sektir allar eftir reglugjörð þessari renna í ríkissjóð. 

9. gr. 

Með mál út af brotum gegn reglugjörð þessari skal farið sem almenn 

lögreglumál, nema þan sjeu þannig vaxin, að þau falli undir sakamálsmeðferð,
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40 Reglugjörð þessi er sett samkvæmt framannefndum lögum nr. 3 frá 1. 

13. mai apríl 1924, og birt til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Fjármálaráðuneytið, 13. maí 1924. 

Jón Þorláksson. 

Gísli Ísleifsson. 

41 REGLUGJÖRÐ 
19. júní 

um 

breytingu á hafnarreglugjörð fyrir Vestmannaeyjakaupstað frá 11. des. 1920. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið hefir í dag samkvæmt lögum nr. 

76, 14. nóv. 1917, gefið út svofelda reglngjörð um breytingu á hafnarreglu- 

gjörð fyrir Vestmannaeyjakaupstað frá 11. des. 1920: 

Í stað „lögreglustjóri““ komi bæjarstjóri, og „gegn 6% innheimtulaun- 

um““ falli burt. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 19. júní 1924. 

Magnús Guðmundsson. 

Oddur Hermannsson.
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STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Hall- 

gríms Kristinssonar, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms. og kirkju- 

málaráðherranum 24. júní 1924. Skipulagsskráin er þannig: 

b. 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð Hallgríms Kristinssonar. 

1. gr. 

Stofnfje sjóðsins er kr. 12000,00: 

10000 krónur, er Samband íslenskra samvinnufjelaga hefir ákveðið að leggja 

fram, og skal það fje ávaxtað í Söfnunarsjóði Íslands. 

2000 króna framlag Kaupfjelags Eyfirðinga, er skal haldast sem sjerstök 

deild í sjóðnum, og ávaxtast sem veltufje í Kaupfjelagi Eyfirðinga. Inn- 

stæðuna og það, sem við hana bætist síðar, mé aldrei skerða. Skulu % vaxt- 

anna leggjast við höfuðstólinn, 14 vaxtanna útborgast árlega til stjórnar 

sjóðsins. 
2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að efla samvinnumentun og styðja framfarir í 

verklegum efnum. Vöxtum þeim, er koma til útborgunar, má verja til þeirra 

fyrirtækja, er hjer greinir: 

1. Utanfarir efnilegra manna til að kynnast samvinnufjelagsskap og nýjung- 

um í verknaði annara landa. 

Nýjar aðferðir eða tilraunir til að gera afurðir landsins útgengilegri og 

verðmeiri á erlendum markaði. 

Sýningar á íslenskum framleiðsluvörum, hvort sem þær eru ætlaðar til út- 

flutnings eða notkunar innanlands. 

Þýðingar á úrvalsritum eftir merka samvinnufrömuði og aðra umbótamenn 

meðal erlendra þjóða. 

Námsskeið, fyrirlestrar og umræðufundir um grundvallaratriði samvinnu- 

fjelagsskapar og annara fjelagsmála. 

Tímarit um samvinnumál, er meðal annars fróðleiks hafi að geyma yfir- 

litsreikninga og hagskýrslur samvinnufjelaga. 

3. gr. 

Stjórn sjóðsins skal skipuð 3 mönnum. Í henni eiga sæti formaður og 

forstjóri Sambandsins og framkvæmdarstjóri Kaupfjelags Eyfirðinga. Stjórn- 

in ráðstafar vöxtum þeim, er koma til útborgunar ár hvert, og leggur skýrslu 

um úthlutunina fyrir næsta aðalfund Sambandsins. 

1924 

42 
24. júní
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42 Heimilt er að safna saman vöxtum fyrir fleiri ár í senn, og veita 
24. júní meira fje í einu lagi. 

4. gr. 
Formaður sjóðstjórnarinnar semur reikning um tekjur og gjöld sjóðs- 

ins fyrir hvert almanaksár. Skal hann endurskoðaður af hinum kjörnu endur- 
skoðendum Sambandsins. 

Reykjavík og Akureyri, í apríl 1924. 

Ólafur Briem. SS. Kristinsson. Vilhjálmur Þór. 

43 SAMÞYKT 
27. juni um 

breytingu á byggingarsamþykt fyrir Reykjavík 7. sept. 1903. 

ö. gr. samþyktarmnar orðist svo: 

Hver sá, er vill reisa hús, breyta því eða gjöra önnur mannvirki á 
lóð sinni, skal senda byggingarnefndinni skriflega beiðni um það. 

seiðninni skal fylgja nákvæm lýsing á öllu því, sem nauðsynlegt er til 
sönnunar þess, að verkið fullnægi ákvæðum þessarar samþyktar og þeim regl- 
um, sem settar eru. Beiðninni skulu og fylgja í tveim eintökum: 
a. Uppdráttur af hinni fyrirhuguðu byggingu eftir mælikvarða að minsta 

kosti 1:100. Á uppdrætti af húsum skal draga grunnmyndir af öllum 
hæðum hússins ásamt kjallara, er sýnir einstök herbergi og til hvers þau 
skulu notuð, aðalhlið hússins og þann gafl, sem mest ber á, ef húsið er 
ekki í sambygðri húsaröð, svo og minst eina sneiðingu af húsinu, og skulu 
öll aðalmál rituð á uppdráttinn, svo og þykt burðarveggja o. s. frv. Sje 
um annað mannvirki að ræða, skal uppdráttur glögglega sýna alla gerð, 
stærð og lögun þess, og við breytingu á húsi eða mannvirki skal uppdráttur 
sýna fyrirkomulagið fyrir og eftir breytinguna. 

Sjeruppdrætti skal gjöra eftir mælikvarða að minsta kosti 1:90 af 
þeim hlutum húsa og mannvirkja, sem gerðir eru úr járnbentri steypu eða 
eru frábrugðnir almennri venju og skal fylgja glögg yfirlýsing og styrkleika- 
útreikningur. 

b. Uppdráttur af lóð þeirri, sem byggja skal á, eftir mælikvarða að minsta 
kosti 1:500, er sýni afstöðu til gatna og nágrannalóða og þau mannvirki, >
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er reisa skal, svo og þau, sem fyrir eru á lóðinni og nágrannalóðum í minna 

en 15 metra fjarlægð í allar áttir, Flatarmál lóðar og húsa skal rita á upp- 

dráttinn og skal hann ennfremur sýna, hvernig hagað er eða verði afrensli 

frá húsi og lóð og vegi að húsi, standi það ekki við götu. 

Á alla uppdrætti skal draga mælikvarða uppdráttarins eftir metramáli, 

og rita glögglega við hvað uppdrættir eiga. Fylgi fleiri uppdrættir en einn 

sömu beiðni, skulu þeir tölusettir, og á hverjum uppdrætti skal markaður reit- 

ur 10X7 cm. til að rita í samþykki byggingarnefndar eða athugasemdir. Uþp- 

dráttar blöð skulu vera úr teikniljerefti eða sterkum hvítum pappír og að stærð 

4060 eða 60x80 cm. 

Uppdrættir skulu gerðir af manni, sem byggingarnefnd tekur gildan 

fyrir kunnáttu sakir og sá er uppdrátt gerir skal undirrita hann með eigin hendi. 

Að fengnu leyfi byggingarnefndar skal rita samþykki hennar á öll upp- 

dráttarblöðin og afhenda beiðanda annað eintakið gegn greiðslu gjaldsins 

fyrir byggingarleyfið. 

Ekki má byrja á nýrri byggingu eða gjöra breytingu á eldri byggingu 

fyr en fengið er leyfi byggingarnefndar og byggingarfulltrúa tilkynt hver 

standi fyrir smíðinni, og skal það vera trjesmiður eða múrsmiður, sem fengið 

hefir viðurkenningu byggingarnefndar til að mega standa fyrir húsasmíð í 

Reykjavík, sem tekur að sjer smíði húss, skal láta viðurkendan múrsmið sjá um 

alt múrsmáði, og múrsmiður skal sömuleiðis hafa viðurkendan trjesmið við 

alt trjesmíði. 

Viðurkenningu byggingarnefndar sem húsasmiðir fá þeir einir, sem hún 

telur til þess hæfa og hafa fengið sveinsbrjef í iðn sinni og unnið að minsta kosti 

tvö ár að húsasmíði eftir að þeir fengu sveinsbrjefið. Þó má veita þeim mönn- 

um slíka viðurkenningu, sem síðastliðin tvö ár hafa verið húsasmiðir i Reykja- 

vík, þótt ekki hafi þeir sveinsbrjef, ef byggingarnefndin telur þá hæfa til að 

standa fyrir húsasmíði. Byggingarnefndin getur afturkallað viðurkenningu 

húsasmiðs, sem þrjóskast við að fara eftir fyrirmælum hennar, eða verður upp- 

vís að broti á byggingarsamþykt eða að sviksamlegu eða óvönduðu verki. 

Húsasmiður sá, er stendur fyrir byggingu húss, skal sjá um, að eftirrit 

af uppdrætti þeim, sem byggingarnefnd hefir samþykt, sje jafnan við hendina 

og nothæft á vinnustaðnum meðan á smíðinni stendur. Áður en byrjað er að 

grafa fyrir undirstöðum húss eða mannvirkis skal húseigandi tilkynna það bygg- 

ingarfulltrúa og lögreglustjóra samkvæmt fyrirmælum 22. gr. lögreglusamþykt- 

ar fyrir Reykjavík 19. apríl 1919. Hann skal og skriflega tilkynna byggingar- 

fulltrúa með að minsta kosti eins sólarhrings fyrirvara: 

a. hvenær byrjað er á undirstöðu, eða á breytingu húss, 

b. hvenær rakavarnarlög verða lögð í veggi eða gólf, 

c. hvenær þak verður reist á steinhúsi eða grind í timburhúsi, 

d. hvenær gólf verða lögð á bita, eða járn í járnbenta steypu. 

Það er á ábyrgð húsasmiðs og húseiganda, að ekki sje í neinu vikið frá 

1924 

43 
at. júní
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43  samþyktum uppdrætti, nema fengið sje til þess skriflegti leyfi byggingarfull- 
21. júní trúa, eða byggingarnefndar og að fylgt sje ákvæðum byggingarsamþyktar og 

lögreglusamþyktar um framkvæmd húsasmíðis. 
Byggingarleyfi fellur úr gildi, ef ekki er farið að nota það innan eins árs. 

Samþykt þessi, er bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið og samþykt, er hjer- 
með staðfest samkvæmt 5. gr. laga 13. sept. 1901, um breytingu á tilskipun 20. 
apríl 1872 um bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík, til að öðlast gildi 1. 
júlí 1924. 

Átvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 27. júní 1924. 

Magnús Guðmundsson. 

Oddur Hermannsson. 

44 REGLUGJÖRÐ 
at. júní 

um 

störf lóðaskrárritarans í Reykjavík, 

l. gr. 

Bæjarstjórn skipar lóðarskrárritara til þess, að leysa úr sjerhverju því atriði, 
sem upp kann að koma viðvíkjandi línu- og flatarmáli lóða og húsa í landi 
bæjarins, eins og það nú er og framvegis kann að verða. Er hann skyldugur að 
leysa af hendi þau verk, er koma undir starfsvið hans, hvort heldur er fyrir 
bæinn eða einstaklinga. 

2. gr. 

Lóðarskrárritari á, þegar borgarstjóri krefst þess, að mæla út stefnur 
gatna og vega. Hann á ennfremur þegar þess er krafist. að láta byggingar- 
nefnd eða bæjarstjórn í tje, allar upplýsingar um mörk lóða, eignarheimildir, 
kvaðir og afstöðu til gatna og nágrannahúsa. 

. gr. 
Lóðaskrárritari á að halda hina lögboðnu lóðaskrá. Í hana á þegar 

merkjasetningu lóða er lokið, smám saman að færa inn allar lóðir með fram-
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haldandi númerum. Af hverri lóð skal vera uppdráttur og sýni hann af- 

stöðu lóðarinnar til nágrannalóðanna og grunnflöt allra húsa á henni. Í lóða- 

skránni skal ennfremur vera lýsing merkja, flatarmál lóðarinnar bygðrar og 

óbygðrar og nafn eiganda. Staðfest eftirrit úr lóðaskránni er mælingabrjef 

viðkomandi lóðar. 

4. gr. 

Ef skrásettri lóð skal skift í hluta, tvo eða fleiri, og byggingarnefnd 

hefir gefið samþykki sitt, skal mæla hana á kostnað beiðanda og færa í lóða- 

skrána. Áður en þinglýst er skjali eða skjölum um skiftingu lóða eða um eig- 

andaskifti að lóð, skal lóðaskrárritari rita vottorð sitt á skjalið eða skjölin um 

það, að breytingarinnar sje getið á lóðaskrá eða í lóðamerkjabók. 

5. gr. 

Lóðaskrárritari skal láta í tje allar þær upplýsingar um lóðir og hús, 

er með þarf, til þess að reikna út þá skatta, er byggjast á stærð þeirra. 

6. gr. 

Lóðarskrárritari annast flatarmælingu og aðalhallamælingu bæjarins og 

sjer um að gjörðir sjeu uppdrættir og afrit í þeim mælikvarða, er bæjarstjórn 

ákveður. Ennfremur skal lóðarskrárritari sjá um að uppdráttum sje haldið við 

og á þá bætt breytingum og viðbótum. Af mælingabókum og blöðum skal gjöra 

endurrit, er geymist í skjalasafni bæjarins. 

7. gr. 

Auk þeirra starfa, er hjer er getið skal lóðaskrárritari inna af hendi þau 

verk, er bæjarstjórn felur honum og að eðli sínu heyrir undir verksvið hans. 

8. gr. 

Auk lóðaskrár og lóðamerkjabóka skal lóðaskrárritari halda skrá yfir 

öll þau verk er hann vinnur, ennfremur brjefabók og sjóðsbók yfir gjöld þau, 

er greidd eru á skrifstofu hans. Gjöldin ber að greiða til bæjargjaldkera við 

lok hvers mánaðar. 

9. gr. 

Fyrir þau störf, er lóðaskrárritari vinnur fyrir einstaka menn, skal 

greiða gjöld í bæjarsjóð sem hjer greinir: 

a. Fyrir merkingu og mælingu lóðar eða lóðarparts og uppdrátts, þegar stærð- 

in er: 

Alt að 100 m? ,...sseeeeeeees ee... 6 kr. 

100— 200 — 0... FIRIR 8 — 

200— 400 — 0. 10 — 

400— 600 — 0... 12 — 

600—- 800 — 2. lå — 

1924 

44 
27. juni
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44 800--1100 — ............. 17 — 
27. jåni 1100—1500 — ............ 20 — 

1500—2000 — ............ 25 — 
2000—3000 — ..ssseeeseeeeereeeseee 30 — 

yfir 3000 — fyrir hverja 1000 m? að auki 5 krónur. 
b. Fyrir uppdrátt, án sjerstakrar mælingar, og afrit úr lóðaskrá hálft gjald 

Það sem talið er undir a-lið. 

c. Fyrir áritun um eignaskifti 2 kr. fyrir hvert skjal. 
d. Fyrir önnur störf lóðaskrárritara samkvæmt ákvörðun hans í hvert skifti. 

Gjöld þessi greiðist lóðarskrárritara jafnskjótt og hvert starf er af hendi 
leyst. 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið og samþykt, 
staðfestist hjermeð samkvæmt 4. gr. laga nr. 35, 20. júní 1923, sbr. lög nr. 35, 
2. nóv. 1914, til að öðlast gildi 1. júlí 1924. 

Átvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 27. juné 1924. 

Magnús Guðmundsson. 

Oddur Hermannsson. 

45 SAMÞYKT 
21. júlí um 

breyting á samþykt um ýms atriði er snerta fuglaveiðar í Vestmannaeyjum, 
frá 16. júlí 1895. 

Lunda má veiða í háf á heimalandi í sumar frá því 11 vikur eru af 
sumri þar til fullar 16 vikur eru af sumri. 

Samþykt þessi staðfestist hjermeð. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 21. júlí 1924. 

Magnús Guðmundsson. 

en 

Oddur Hermannsson.



REGLUGJÖRÐ 
um 

hreinsun reykháfa í Siglufjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Sótara skal skipa í Siglufjarðarkaupstað. Bæjarstjórnin skipar sótara 

og leggur honum til nauðsynleg áhöld á kostnð bæjarsjóðs. 

2. gr. 

Sótari skal hreinsa alla reykháfa tvisvar á ári. Í fyrra skiftið á tímabil- 

inu 130. apríl og í síðara skiftið á tímabilinu 1.—30. október ár hvert. Allir 

eigendur húsa í kaupstaðnum skulu skyldir til að nota sótara til hreinsunar 

og er öllum skylt að heimila honum í því skyni nauðsynlegan aðgang að húsum 

þeim er þeir búa í. Þó getur bæjarstjórn veitt einstaka húseigendum eða leigj- 

endum leyfi til að hreinsa reykháfa húsa þeirra, er þeir búa í. Reykháfa má 

ekki hreinsa með því að brenna sótið innan úr þeim. 

3. er. 

Aukahreinsuð fari fram þegar wmboðsmaður Brunabótafjelags Íslands 

eða íbúar húsa krefjast þess. Eg sótara skylt að framkvæma hreinsun innan > 

daga frá því að hann er krafinn um hreinsun. Ofna eldavjelar og pípur frá þeim, 

ber íbúum herbergjanna að láta hreinsa eins oft og þörf krefur og er sú 

hreinsun sótara óviðkomandi. 

d. gr. 

Sótara er skylt að líta eftir því, þegar hreinsun fer fram, hvort eldstæði 

og reykháfar eru í því ástandi, sem krafist er í lögum nr. 85, 22. nóv. 1907 og 

ber að tilkynna það umboðsmanni Brunabótafjelags Íslands ef misbrestur verð- 

ur á slíku. 

5. gr. 

Hreinsunargjaldid er 2 kr. fyrir hverja hreinsun fyrir hvern reykhåf. 

Gjaldið má taka lögtaki eftir hverja hreinsun og hvílir á húsunum, sem lög- 

veð á undan öllum veðskuldum. Eigandi húss ber ábyrgð á greiðslu gjalds- 

ins, ennfremur leigjandi, ef hann býr einn í húsinu. Gjaldið greiðist sótara 

nema bæjarstjórn geri á því aðra skipan. 

Reglugjörð þessi, sem er samin og samþykt af bæjarstjórn Siglufjarð- 

arkaupstaðar, er hjermeð sett samkvæmt lögum nr. 85, 22. nóv. 1907, til 

að öðlast gildi 1. september 1924 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 30. júlí 1924. 

Magnús Guðmundsson. 
  

Oddur Hermannsson. 

1994 

46 
30. júlí
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47 REGLUGJÖRÐ 
80. júlí 

um. 

breyting á reglugjörð um grenjaleitir og refaeyðing í Skagafjarðarsýslu, 

13. apríl 1921. 

1. gr. 

Orðin „og þó ekki lengur en til 30. júní“ í 9. gr. reglugjörðarinnar 
falli burt, en í stað þeirra komi: „þó skal leyfilegt að ala yrðlinga, sem nást 

á grenjum, til júlíloka, ef nauðsynlegt er vegna sölu á þeim.“ 

2. gr. 

Í stað orðanna „sektum frá 10—-200 kr.“ í 14. gr. komi: „sektum frá 

10—500 kr.“ - 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Skagafjarðarsýslu hefir samið og 
samþykt samkvæmt 71. gr. sveitarstjórnarlaga 10. nóv. 1905 og lögum nr. 48, 
28. nóv. 1919, staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. september 1924. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. júlí 1924. 

Magnús Guðmundsson. 

Oddur Hermannsson. 

a8 REGLUGJÖRÐ 
81. júl 

um 

breyting á reglugjörð 2. nóv. 1917 fyrir Austur-Húnavatnssýslu 
um fjallskil o. fl. 

1. gr. 

Aftan við fyrstu málsgrein 5. greinar bætist: 

Oddviti og einn maður úr hreppsnefnd þess hrepps, er vörðinn hefir 
sett, semur lista yfir alt það fje, sem þannig er selt út, og skal hreppsnefnd 
þess hrepps, er fjenaðareigendur eiga heima í, skylt að innheimta gjöldin 
hjá hlutaðeigendum samkvæmt lista þeim, sem áður er um getið og standa 
hreppsnefnd þess hrepps, er vörðinn hefir sett, skil á fyrir lok ágústmánaðar.
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Gjöld þessi má taka lögtaki. Framtalsskýrslur eru hreppstjórar skyldir 48 

að láta hreppsnefndum í tje strax að afloknum vorhreppaskilum, ef með þarf. 81. júlí 

Á tveim stöðum í annari málsgrein sömu greinar komi 1 króna í stað 

50 aurar. 

í 

í 

2. gr. 

Á tveim stöðum í 6. grein komi 50 aurar í stað 20 aurar. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu hefir samið og 

samþykt samkvæmt 71. gr. sveitarstjórnarlaganna, staðfestist hjermeð til að 

öðlast gildi 1. sept. 1924, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 31. júlí 1924. 

Í fjarveru ráðherrans. 

Oddur Hermannsson. 

Páll Pálmason. 

REGLU GJÖRÐ 49 
31. jåli 

um 

breytingu á og viðauka við fjallskilareglugjörð fyrir Skagafjarðarsýslu frá 

1. maí 1918, og reglugjörð um breyting á og viðauka við sömu reglugjörð 

frá 3. maí 1919. 

1. gr. 

Á aftir orðunum „seld á markaði“ í reglugjörð 3. maí 1919 (68. gr. 

fjallskilareglugjörðarinnar) komi: skulu markskoðunarmenn semja nákvæma 

skýrslu um öll þau hross, er seld eru á markaðinum, og greina þar frá aldri, 

lit, kyni og marki, og nafni þess manns, er selur, ásamt nafni eiganda, ef það 

tvent fer ekki saman. Skýrslu þessa skulu þeir afhenda sýslumanni þegar að 

afstöðnum markaði. 

2. er. 

Á eftir orðunum: „og skal þar með fylgja fjallskilareglugjörð sýslunn- 
ar“ í 6l. gr. fjallskilareglugjörðarinnar komi: þegar sýslunefnd telur prent- 

unar þörf. 

3. er. 

Aftan við 30. gr. fjallskilareglugjörðarinnar bætist: Þó er þeim hrepps- 

nefndum er þess óska, heimilt að láta kostnað af viðhaldi og byggingu rjetta 

hvíla á fjallskilasjóði hreppsins eða hreppanna, ef fleiri eru í upprekstrar-
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49  fjelaginu, og må i hvi skyni greida árlega í sjóðinn ákveðið gjald af hverri 

31, juli sandkind og hverju hrossi, sem fjallskilaskyld eru, enda sje skylt að hafa 

fjallskilasjóð í hverjum hreppi. Ákveður hreppsnefnd gjald þetta árlega eftir 

þörfum á hverjum stað og innheimtir það með öðrum tekjum sjóðsins. 

4. gr. 

Í stað orðanna „er skoða hrossamörk, úr sýslusjóði““ í reglugjörð 3. maí 

1919 (68. gr. fjallskilareglugjörðarinnar) komi: er skoða hrossamörk, af hlut- 

aðeigandi markaðshaldara. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Skagafjarðarsýslu hefir samið og 

samþykt samkvæmt 71. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 14, 22. mars 

1890, staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. sept. 1924. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 31. júlí 1924. 

Í fjarveru ráðherrans. 

Oddur Hermannsson. 

Páll Pálmason, 

50 VIÐAUKI VIÐ REGLUR 
4. ágúst 

sn 81. ágúst 1923, um aflífun húsdýra, slátrun búpenings og um fuglaveiðar, 

svo og um meðferð á sauðfje og hrossum að ýmsu leyti. 

Aftan við 12. gr. reglna 31. ágúst 1923 bætist : 

Þegar sjerstaklega stendur á, veitir ráðuneytið, ef því þykir ástæða til, 
= 

með ráði dýralæknis undanþágu frá ákvæðum 5. gr., um að hross skuli vera 

ójárnuð í skipi. 

Dóms. og kirkjumálaráðuneytið, 4. ágúst 1924. 

Jón Magnússon. 

St. Gunnlaugsson.
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REGLUGJÖRÐ 51 
29. ågust 

um 

breytingu á reglugjörð fyrir bátabryggjuna og bátauppsátrið á Blönduósi 

frá 22. september 1917 og reglugjörð um breytingu á sömu reglugjörð 

frá 6. maí 1922. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið hefir í dag gefið út svofelda 

reglugjörð um breytingu á reglugjörð fyrir bátabrvægjuna og bátauppsátrið 

á Blöndnósi frá 22. sept. 1917 og rteglugjörð um breytingu á sömu reglu- 

gjörð frá 6. maí 1922, samkvæmt lögum nr. 76, 14. nóv. 1917: 

Bryggjugjöld þau, sem greiða ber samkvæmt reglugjörð 6. maí 1922 

um breytingu á reglugjörð fyrir bátabryggjuna og bátauppsátrið á Blöndu- 

ósi frá 22. september 1917, hækki um 50%. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. október 1924 og birtist hjermeð til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvnnu- og samgöngumálaráðuneytið, 29. ágúst 1924. 

Magnús Guðmundsson. 

Oddur Hermannsson. 

REGLUGJÖRÐ 

um 
52 

5. sept. 

breyting á reglugjörð um eyðing refa í Norður-fsafjarðarsýslu frá 

13. apríl 1921. 

1. og 2. málsgrein gr. falli burt. 

Fyrir 3. málsgr. í gr. komi: Fyrir grenrefi fær skotmaður 8 kr. 

fyrir hinn fyrri og 12 kr. fyrir hinn seinni, og 8 kr. fyrir hvern sólar- 

hring, er hann liggur á greni, þó eigi lengur en tvo sólarhringa. Hafa 

má skotmaður vökumann hjá sjer og fær hann sömu daglaun. 

7. 

7.
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Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Norður-Ísafjarðarsýslu hefir samið og 

samþykt, samkvæmt lögum nr. 48, 28. nóv. 1919, staðfestist hjermeg til að 

öðlast gildi 1. október 1924. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 5. sept. 1924. 

Magnús Guðmundsson. 

Oddur Hermannsson, 

REGLUGJÖRÐ 

um 

z 
breyting á reglugjörð 16. júní 1915, um refaveiðar í vesturhluta Þingeyjar- 

sýslu og reglugjörð 12. júní 1919, um breyting á sömu reglugjörð. 

1. gr. 

Á eftir 14. gr. reglugjörðarinnar frá 16. júní 1915 komi nýr kafli 

um refaeldi svohljóðandi: 

15. gr. Hver sá, er óskar að ala upp wrðlinga 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 úttektar- 

gerð sú, sem getur um í 16. gr. 

16. gr. Yrðlingaeldi er bannað nema í húsum með steinlímdum eða 

járnvörðum veggjum að innan, steinlögðu gólfi, og öruggum útbúnaði um 

gluggajárnrimla og dyr. Skal hlutaðeigandi hreppstjóri með lögskipuðum út- 
tektarmanni taka hús þessi út og meta. hvort tryggilega sje frá þeim gengið. 
Sje þeim á nokkurn hátt áfátt að þeirra dómi, og bæti eigandi það ekki 
þegar, skal hreppstjóri tafarlaust kæra það fyrir sýslumanni. Úttektir þessar 

borgar refaeldismaður, eins og venja er til um aðrar úttektir. 

17. gr. Hreppstjóri hefir eftirlit með refaeldi í sínum hreppi; skal 
hann á hverju sumri, hið fyrsta eftir að refir eru komnir í eldi, fara til og 
telja hvolpana hjá hverjum refaeldismanni, og líta um leið eftir, að refaeldis- 
húsunum sje vel við haldið. — Þegar refadrápi er lokið, skal hreppstjóri gera 
aðra skoðun. Leggur refaeldismaður þá fram refabelgina til talningar. Vanti 
nokkuð á töluna frá því um vorið, tilkynnir hreppstjóri það þegar sýslu- 
manni, og sektast refaeldismaður fyrir hvern hvolp sem ávantar, eins og hann
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hefði sloppið, nema að sannað sje, að svo hafi ekki verid, Eftirlitsferdir 53 

hreppstjóra borgar refaeldismaður. 5, sept. 

18. gr. Fyrir hvern hvolp, sem sleppur hjá refaeldismanni greiðir hann 

100 króna sekt. 

19. gr. Hafi hreppstjóri refaeldi með höndum, eða sje nákominn refa- 

eldismanni í sínum hreppi, skipar sýslumaður annan mann í hans stað, til að 

hafa á hendi eftirlit með refaeldi í hreppnum. 

20. gr. Brot gegn 15. til 19. gr. varðar sektum frá 10 til 200 kr., 

nema þar sem öðruvísi er ákveðið hjer að framan. 

Allar sektir renna í sveitarsjóð þess hrepps, þar sem brotið er framið. 

2. gr. 

15. gr. refaveiðareglugerðarinnar verði 21. pr. 

c 
3 gr. 

16. og 17. gr. refaveiðareglugjörðarinnar og 4. gr. reglugjörðar 19. 

júní 1919 um breyting á henni falli niður. 

4. gr. 

18., 19., 20. og 21, gr. refaveidareglugjordarinnar verði 22., 23., 24. 

og 25. gr. 

Ga. 

5. gr. 

Aftanvið 21. gr., sem verður 25. gr. komi ný grein svohljóðandi: 

26. gr. Með mál sem rísa út af brotum á reglugjörð þessari, skal farið 

sem almenn lögreglumál. 

6. gr. 

22. gr. refaveiðareglugjörðinnar verði 27. gr. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Suður-Þingevjarsýslu hefir samið og 

samþykt samkvæmt 71. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 48, 28. nóv- 

ember 1919, staðfestist hjer með til að öðlast gildi 1. október 1924. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið 5. sept. 1924. 

Magnús Guðmundsson. 

Oddur Hermannsson,
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54 
5. sept. 

REGLUGJÖRÐ 

um 

breyting á reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu 16. júní 1920. 

34. gr. fjallskilareglugjörðarinnar orðist þannig: 

„Nú finnur maður fje í afrjett, og ber honum þá borgun eftir því, sem 

sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu ákveður eftirleitargjöld til þriggja ára í 

senn, samkvæmt verðlagi sauðfjár á hverjum tíma. Borgun fyrir eftirleitarfje 

greiðist úr fjallskilasjóði, þar sem hann er, en ella af eiganda fjárins. Fyrir 

óheimt fje, sem finst í heimalöndum eða við smölum fjár, þótt í afrjetti sje 

eftir að fjallskilum er lokið, er eigi skylt að greiða fundarlaun. 

Sýslunefndin samþykti þessa tillögu og ákvað eftirleitargjöldin til 

næstu þriggja ára þannig: 

Fyrir lamb hvert .,.................. kr.” 4 50 

— veturgamla kind ............... — 550 

— - dilká með dilk ................ — 7 50 

— dilká með tveimur dilkum ...... — 9 00 

— dilká, dilklausa eða milka ...... — 5-00 

— gelda Á „0... — 7 00 

— sauði tveggja vetra og eldri .... — 7 00 

— hrút tveggja vetra og eldri .... — 9 00 

Fyrir áður heimt fje, sem finst í löglegri eftirleit, skal eigandi borga 
kr. 1,50 fyrir hverja kind á hvaða aldri sem er. 

Reglugjörð þessi sem sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu hefir samið og 
samþykt og sýslunefnd Norður-Þingeyjarsýslu einnig samþykt að því er Keldu- 
nesshrepp snertir, staðfestist hjermeð samkvæmt 71. gr. sveitarstjórnarlaganna 
til að öðlast gildi 1. október 1924 og birtist til leiðbeiningar öllum sem hlut 
eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 5. sept. 1924. 

Magnús Guðmundsson. 

Oddur Hermannsson.
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málaráðuneytisins til sýslu- 55 
"16. apríl 

Idu áskilzetinna barna til 

  

       

  

framfæra hann. 

  

1: x hi : 7 £ 1 
npkepÍ 3 malinn, að porn Þessi, SEM eru fædd 

  

um afstöðn foreldra ti inna barna,    pw mr
 

(==
 

Dd ögnm eða Í ralaganna 

  

skylduð til að 

1991. taka nú 

n. Nýmæli laga nr. 46, 27, júní 

sem fæðast eftir að lögin gengu i 
          

  

gildi, nema öðruvísi sje ummælt í lögunum sjálfum. Í þessu máli er það 

að ræða. Í þeirri grein er það nýmæli, að óskil       

      

laganna 

    

eneinn skyldur til að halda börnum sínum, sem 

  

  
komin eru og 1     aldur, frá sveit, sje hann aflögufær málsgrein 

#3 | g 98. or. er retins barns sagnvart fóður gagnkvæm. Samkvæmt 44. 

gr. fer fra mfærslusk) lda föður gagnvart óskilgetnu barni hans fæddu áður 

en lögin ldnm lögum og skylda barnsins gaenvari 

föðurnum     nefndri m: rem 23. í 

  

Þar sem úrs því rjettur, á hann að vera óhaggaðnr. an“ 

vitundar gefið til frekari birtingar fyrir 

  

Þetta er yður 

nefndum oddvita 

    zumå ðuneytisins til borgar- 56 
11. sept. 

  

móður að dvalarsveit sinni fyr- 

    

um meðlag barnsföður nokkurs með óskilgetnu barni 

  

hans. fæðdn fir móðir barns þessa krafist greiðslu meðlagsins 

sins af dval: 

  

ir fyrra misseri 

  

irsveit sinni Reykjavíkurbæ og fengið 

  

    
a ereidda á fyrsta degi misserisins. Með brjefi dags. s. d. báðuð hjer, 

1 at 3 Á si ni i dne 
herra borgarstjóri, systumann nn i há 

  

Msness- og Hnappadalssýslu að inn- 

heimta fúleuna hjá framfærslusveit barnsföður, en sýslumaður synjaði þess- 

29. dag desembermánaðar 1924 Ísafoldarprentsmiðja h.f.
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56  arar beiðni með tilvísun til 26. gr. laga nr. 46, 27. júní 1921, og x misserislega 

11. sept. innheimtu hjá framfærslusveit telur hann óheimila og meðlagið fyrs 

kræft hjá henni er eins árs meðlag er fallið í gjalddaga. Með brijefi 

  

f. m. óskið þjer nú úrskurðar ráðuneytisins um það, hvort þessi skilningur 

sýslumannsins er rjettur. 

lög nr Í tilefni af þessu skal þetta tekið fram. Áður en nefnd 

Júní 1921 öðluðust gildi var gjalddagi meðlags harnsföður eftir á fyrir hvert 

   umliðið ár, og í samræmi við það hafði barnsmóðir aðgang að dvalarsveit sinni 

fvrir meðlaginu að árinu liðnu og aðeins fyrir síðasta ársmeðlagi. Með 94. or. 

nefndra laga er hinni eldri reglu breytt þannig, að meðlag með óskilgetnu barni 
of 1 … „X skal gjalda fyrirfram fyrir hálft ár í senn, en í 26. gr. sömu laga segir. að 

  

barnsmóðir hafi ekki heimild til að krefjast greiðslu fúlgunnar af 

sinni nema fyrir eitt ár, en það virðist vera svo að skilja. 

ekki aðgang að sveitinni fyrir meðlaginu fyr en ársfúl     
Aðstaða barnsmóður er því þessi: hún getur krafist greiðslu meðlagsins af 
barnsföður misserislega fyrirfram samkvæmt 24. pr. laganna, en af sveitinni, 

teðlaesársins samkvæmt 26. gr.. aðeins árstúlguna í einu að fyrra misseri 

    

liðnu. Svnjun sýslumannsins um innheimtuna nú þegar er því 

  

Þetta er yður hjermeð til vitundar sefið til leiðbeininoar. 

Meðlagsúrskurðurinn fylgir. 

57 Brjef dóms- og kirkjumálaráðunevtisins til sýslumannsins 
13. sept. 

í Norður-Múlasýslu, um flutning þingstaðar. w 

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í brjefi dagsettu 23. fm. 

Tmeð sam- 

  

og beiðni hneppsnefndarinnar í Fellahreppi, veitir ráðuneytið hj 

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

að Birnufelli, með því skilyrði, að hreppsnefndin annist um að til verði 

jafnan á hinum nýja þingstað hæfilegt hús til þinghaldanna. 

SY slu- 58 Brjef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til s 
23. sept. . von. . , . , mannsins í Þingeyjarsýslu, um valdsvið sýslunefndar. 

Með brjefi dags. 27. f. m. hafið þjer, herra sýslumaður, skýrt ráðuneyt- 

inu frá því, að sýslunefndin í Norður-Þingevjarsýsln hafi á síðasta aðalfundi
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58 
23, sept. 

—
 = Þr
 

ti
 

kvæðum seen ? svohljóðandi heimil ínum samþykt með Í 

      
       

þjer 
10. nóvember 1905, 

1ana úr gildi, þareð 

dandi lögum, að verja hreppsfje 

ga við kaumenn eða    kuldir einstakh 

      

enda væru slíkar 

Af þessu 
Q sýslunefnd 

  

framan       

  

fátækra manna     
Kaunfi hjer með úr gildi feld. 

  

Þetta er yður, herra sýs 

  

ir, hjermeð til vitundar gefið til leið 

beinnar og frekari birtingar. 

sins til sýslu- 59 
20. nóv. 

greiðslu 

júní 1921, 

  

skotið til ráðuneytisins úrskurði yðar, 

ður, að Stykkishólmshreppur skuli 

javíkur kr. 33.33, sem eru eftirstöðv- 

3 upphæð kr. 414.00, stúlkunnar Sig- 
   

  

    
í nefndum hreppi. 

teiðslu á tjeðum kr. 33.33 af því, að =
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59  Reykjavíkurbær, sem dvalarsveit 

  

   

      

20. nóv. samkvæmt lögum 

með tilvísun til 

með því að telja 

marka“ 

  

    Við þetta er það að 

krafist er endurgreiðslu á. er 

61, 27, júní 1921, oo er 

  

I. mgr. lagagreinarinnar 

sveit en framfærslusveitina. nema að sveit en framfærsintsveitina. nema á 

eiga að bera nokkuð af honum. 

  

Því úrskurðast: Stvl 

ur nefndar kr. 33.38. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið 

  

hólmshreppur 

    

Þirtingar fyrir hreppsnefndinni og annist þjer um að 

greidd án tafar. 

60 STAÐFESTING KONU 
11, sept. Stefáns Magnússonar og Ingibjargar M:    

on
 

Sk
 

    
legan hátt ad mandatum af dóms- og kirkij LAN t 

ferrannm il, septem 

1924, Skipulagsskråin er þannig: 

SKIPULAGSSKR Å 

Mianingarsjóðs Stefáns Magnússonar og Ingibjargar Magnúsdóttur, Flögu. 

Þann 4. nóvember 1914 

sonar og Ingibjargar Magnúsd    
(átta hundruð) króna sjöf 

  

sem var frá þeirra, sveitungum 
og skyldi með fje þessu stofna sjóð. 
þeirra nafn. Að öðru leyti áttu þan 1 

og ákveða tilgang hans, ávöxtun og stjórn. 

minningar um þan, er      1, að semja skipulagsskrá f; 

2. gr. 

Sjóðurinn heitir minningarsjóður Stefáns Ma 

Magnúsdóttur, 
sonar og Ingibia    
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3. gr. 60 

sjóðinn í Sparisjóði Austur-Húnavatnssýslu, Í. sept. 

ild Söfnunarsjóðs Íslands. og áskotnist sjóðn- 

höfuðstólinn 

    

   

  

við höfuðstólinn, þar til árið 1928. 

ár má í Íyrsía sin | a 30.00 (þrjátíu) krónum af vöxtunum, sam 

í næstu 10 ár á eftir. Árið 1938 

krónum af vöxtunum, og þeirri upp 
æ i 

hæð árlega í 10 ár. Upp frá því, og í fyrsta sinn árið 1948 má verja árlega 

5. grein, þar til sjóðurinn er orðinn 

því alt að #4 hlutum vaxta. Þó skal 
i x 

úthlutunaru ipphæðin sje deilanleg með    
5. Allir aðrir vextir, sem hjer hefir eigi verið ráðstafað, leggjast við höfuð- 

stólinn, og hið sama gildir um alla vextina, ef eitt eða fleiri reikningsár ekki 

sjóðurinn samkvæmt framansögðu     
20000.00 (tuttugu þúsund) krónur, má, ef ástæða virðist 

til, åthluta öllum vöxtum hans að */,, á ári hverju, samkvæmt 5. grein. 

5. gr. 

si skal vera til styrktar fátækustu ábúendunum, hvort sem 

ekkjumenn eða ekkjur, sem ekki þiggja eða hafa þegið fá DD z      „ sem búa á svæðinu frá Vatnsdalshólum að no og suður     öðru leyti eru ! styrkskilyrð i þau, að 

eða óviðráðanleg óhöpp, getur stjórnar jóðsins úthlutað fje 

á framfæri, ef alt annað mælir með, al 

skilyrði fyrir styrk 

  

. 

10rð, hafi 

amir og sparsamir. 

  

krónum, skal hún 

greinir, Þar eftir má úthluta 

lutunarupphæðin nær 300.006 

tfum og ástæðum styrk    bor 

     

    
Umrådamenn og stj ndur sjóðsins sjeu ábúendurnir á þrem jörðum 

í Vatnsdal, Kornsá, Flögu og Hmjúki. Konur jafnt sem karlar geta því skip
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AvnIn sn a ora hal jórnin heldur gjörðabók    60 að stjórnina, sjeu þær ábúendur þessara 

11. sept. fyrir sjóðinn og innfærir í hana skipulagssi      tá þessa, einnig fundar 

ar og teikninga sjóðsins á hverju ári. 

Reikningsár sjóðsins sje frá nýjári til nýjárs og leggjast reikningar 

hans árlega fyrir sýslufund Austur-Húnavatnssýslu til samþyktar. 

Stjórn sjóðsins skal árlega halda aðalfund sinn 4. nóvember og úthluta 

i og pekkingu å hogum manna, ån þess 

  

Leita skal stjårnarvaldastadfestingar å skipulagsskrå þessari. 

Flögu, 12. september 1920. 

Stefán Magnússon. Ingibjörg Magnúsdóttir. 

61 REGLUGJORB 
12. sept. 

um 

hundahald i Reykjavik. 

   

    

und, en annarsstaðar 1 Á kaupstaðarlóð Reykja 

lögsasnarumdæminu getur bo barfahunda, og skal hver hund- 

  

eigandi hlíta ákvæðum regl agnarundæmi Reykjavíkur um 

lækningu hunda af bandormum o. fl, 26. okt. 1910. 

2. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frå 100—1000 krénum, og 

er hver hundur rjettdræpur, sem fyrirfinst í lögsagnarumdæminu, ef ekki er 

  

utanbæjarmanni 

  

fengin heimild fyrir hann, nema hann fy 

3. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 25. september 1924 

    

skal fyrir þann dag 

fá leyfi borgarstjóra fyrir þarfahunda.
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Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið og samþykt, 61 

staðfestist hjer með „samkvæmt lögum nr. 8, 4. júní 1924, og birtist til eftir- 12. sept. 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 12. sept. 1924. 

Magnús Guðmundsson. 
(= 

  

Oddur Hermannsson. 

REGLUGJÖRÐ 62 
17. sept. 

um 

breyting á reglugjörð um viðauka við hafnarreglugjörð fyrir Vestmanna- 

eyjakaupstað frá 7. júní 1924. 

Samkvæmt lögum nr. 76, 14. nóvember 1917 hefir ráðuneytið gefið út 

eftirfarandi reglugjörð um breyting á teglugjörð um viðauka við hafnar- 

reglugjörð fyrir Veéstmannaeyjakaupstað frá 7. júní 1924: 

Við 3. gr. 

a. liður orðist þannig: Vörur, sem á farmskrá skips, eru ákveðnar til annara 

hafna en Vestmannaeyja, en eru látnar þar á land um stundarsakir 

vegna skemda á skipi, eða í misgripum. 

c. liður falli burt, en í staðinn komi: C.: Hey. 

ec, liður, bætist við bögglapóstur. 

h. liður, bætist við málsgrein svohljóðandi: Landmenn teljast þeir, sem búa 

á svæðinu frá Dyrhólaey til Þjórsár. 

Við 6. gr. 

Setningin „Brot úr gjaldeiningu, sem nemur helmingi eða meiru““ o. s. 

frv., verði þannig: Brot úr gjaldeiningu, sem nemur meiru en helmingi, telst 

heil gjaldeining, en minna brot og hálf gjaldeining, sem hálf gjaldeining. 

Við 7. gr. 

Setningin „þó skal aldrei reikna vörugjald lægra en 10 aura'“, falli burt, 

en i staðinn komi: Þó skal aldrei reikna vörugjald lægra en 25 aura.
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62 Við 8. gr. 

17. sept. 5. og 6. flokkur falli burtu og í staðinn komi: 

5. flokkur: Gjald kr. 3,20 fyrir hvern ten.m.: Trjáviður oc þess háttar vörur, 

  

sem eru reiknaðar eftir rú 

  

Húsgögn, hljóðfæri og aðrar 6. flokkur: Gjald kr. 6,40 fyrir hvern ten.m.: 
    

lettavörur, sem eru reiknaðar eftir rúmmál. 

Við greinina bætist: 

kki: Nantgripir, hross. 8. flokkur: Gjald 200 aura fyrir sty 

9. flokkur: Gjald 50 aura fyrir stykki: Sauðfye. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 17. september 1924 

Magnús Guðmundsson. 

Oddur Hermannsson, 

63 REGLUGJÖRÐ 
18. sept. 

um 

refaveiðar í Norður Þingeyjarsýslu. id 

I. KAFLI. 

1. gr. 

Hreppsnefndir hafa umsjón með refaveiðum hver á sínum hreppi; kýs 

hún einn mann til að sjá um framkvæmdir, og nefndist hann refaveiðastjóri. 

er. 

1 Á. vorfundi annast refaveiðastjóri um að kosnir sjeu hæfilega margir 

skotmenn, og hverjum þeirra ætlað ákveðið svæði, skal á sama fundi tilnefna 

grenjaleitarmenn, og er heppilegast, að skotmaður sje með í leitinni. Finnist 

  

gren með yrðlingum í, skal skotmaður og aðstoðarmaður hans setjast að á því, 

og eru þeir þá skyldir til að ggja þar í þrjá sólarhringa, nema grenið sje áður 

að fullu unnið.
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3. gr. 

skyldur til ad leita ; 

aldslaust. Gera skal hann sk: 

var, ad bar sjeu yrdlingar. 

háður öðru greni. 

   

63 

er búandi er njum í búfjárhögum sínum 18. sept. 

manni strax að | a0Vart, 

[S
A 

JG
 

ef hann verður þess 

Fer skotmaður tat: st þangað, ef hann ekki er 

4. gr. 

Aðallega skal gera tvær grenjaleiti leitir á 

    

á hverju vori, hina fyrri um far 

og þá síðari eftir því sem refaveiðarst ákveður. ÍLeitarmönnum u 

greidd þóknun fyrir það eftir reikningi 

  

5. gr. 

Hreppsnefndir semja um kaup við skotmann og 

tíma, sem þeir eru frá heimilum sínum við grenjavinslu. 

en kr. 

aðstoðarmann, þann 

Auk þess fær skot 

10,00 fyrir hið síðara, maður fyrir fyrra dýrið sem vinst kr. 5, 

  

Og 

fyrir hvern yrðling kr. 2,00. 

6. gr. 

Refaveiðastjóri skal halda bók yfir eyðing refa, gjöra skal hann skýrsl- 

ur um það eftir fyrirmynd, er atvinnu og samgöngumálaráðuneytið setur. Auk 

þess skal þar lýsa öllum grenjum á leitarsvæðinu með stuttri en glöggri lýsing 

  

svo finna megi grenin eftir henni. 

7. gr. 

Eitra skal fyrir refi árlega í hagfeldum stöðum 

Skal svo með farið, að sem minst hætta stafi af uglar 

eru eitraðir, þá er 

Ef rjúpur eða aðrir Í 

skylt, að auðkenna þá á þann hátt að stýfa af hálfan 

hægri væng. 

n eða annað ei 

ö sjá um, að nægar birgði 

höndum, er hreppsnefnd trúir ti 

Nota skal til eitrunar Stryehni 

refaveiðastjóri ætíð 

    

ir ekki ósterl    
ir af því sjeu til og í | þeirra manna 

1 | að fari ga með það. Alt eitrað 

skal hirða og urða að vori, svo að sem minst hætta stafi af því. 

  

aen 

if. KAFLI. 

8. gr. 

Hver sá sá sem óskar að ala upp ve Slinga til þess, að nota sl 

versl | 

  

unarvöru, verður að 

  

kinn þeirra sem 

fá leyfi til þess hjá sýslumanni á hverju ári, okki 

síðar en manntalsþingum. Fverstu leyfisbeiðni skal fyleja úttektargjörð sú 

sem getur um í 9. gr. 

9. gr. 

    

Yrðlingaeldi er bannað nema í húsum með steinlímdum eða járnvörðum 

veggjum að innan, steinlögðnu gólfi og örug twga, Járnrimla 

og dyr. Skal hlutaðeigandi hreppstjóri með lögskipuðum úttektarmanui tak: 

hús þessi út og meta hvort tryggilega sj 

gum útbúnaði um glug 

frá þeim gengið. Sje þeim á nokkurn
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63 hátt áfátt að þeirra dómi, og bæti eigandi það ekki þegar 

18, sept, tafarlaust | yri 

  

     nanni. Utte bessar borgar     
10. gr. 

hefir eftirlit með refaeldi í sínum hreppi, skal hann á hverju 

  

    

; 4 t3 Pr 11 Ílam 1 is Fa al pi 1d& Ívrsta eftir að refir eru komnir í eldi, fara telja vr 

  

   
    hverjum refaeldismanni og 

h: 1 

vefaeldismaður 
    

h 
Pegar    [ ta aðra skoðun. Leggur 

  

er lokið skal hreppstjóri 

til talninga. Vai þá fram refabe Á     nokkuð á töluna frá því 
um vorið, tilk 

  

mnir hreppstjóri það þegar sýslumanni og sektast refaeldis- 
, . 

maður Íyrir hvern hvolp sem ávantar eins og hann hefði sloppið, nema sannað 
x sje, að svo hafi ekki verið. Bftirlitsferðir hreppstjóra borgar refaeldismaður. 

11. gr. 
Fyrir hvern yrðling sem sleppur hjá refaeldismanni greiðir hann 100 

kr. sekt. 

19 on 
12. gr. 

Hafi hreppstjóri refaeldi með höndum, eða sje nákominn refaeldis 
manni Í sínum hreppi, skipar sýslumaður annan mann í hans stað, til að hafa 
á hendi eftirlitið með refaeldi í hreppnum. 

lll. KAFLI. 

13. gr. 
Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frá 10—-200 krónum nema 

he É - … , i ar sem Öðruvísi er åkve Em ar ílla ER sa 1 Á iraman. Áilar sektir renna        
j 
i 

  

»ess hrepps, þar sem brotið af brotum á reglugjö 

  

1 1 { 1 í 1 1993 ilm Vi lág skal farið með sem almenn lög 

Með reglugjörð þessari er ú 

  

min reglugjörð um refaveiðar í 
   Norður-Þingeyjarsýslu frá 7. sept. 

keglugjörð þessi, sem sýslunefnd Norður-Þingeyjarsýslu hefir samið 
og samþykt samkvæmt lögum nr. 48, 98. nóv. 1919, staðfestist hjermeð til að 
Sðlast gildi Í. okt. 1924. 

Átvinnu- og sæmgöngumálaráðuneytið, 18. sept. 1924. 

Magnús Guðmundsson. 

Oddur Hermannss      
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REGLUGJÖRÐ 64 
25. sept. 

re 

fyrir 

kennaraskólann í Reykjavík. 

Samkvæmt lögum nr. 68 frá 22. nóvbr. 1907, um kennaraskóla í Reykja 

vík. er hjermeð sett eftirfarandi reglugjörð fyrir skólann. 

I. KAFLI. 

Um markmið skólans og skipulag. 

1. gr. 

Það er markmið skólans að veita nemendum bæði almenna mentun og 

sjermentun í því, sem til heyrir uppeldi barna og kenslu. 

2. gr. 

Í skólanum eru þrjár ársdeildir. Hann er jafnt fyrir konur sem karla. 

IT. KAFLI. 

Um kensluna. 

3. gr. 

Í skólanum skal kenna: Íslensku, dönsku, ensku, sögu, landafræði, nátt 
1 

úrusögu, heilsufræði, eðlisfræði, stærðfræði, skrift, teiknun, handavinnu, söng,     

og ennfremur skal líkamsæfingar, kristin fræði, uppeldisfræði og kens 

hafa kenslvæfingar; skulu þær fara fram í barnaskóla. 

4. gr. 

Skifta skal kenslustundum milli námsgreina, sem hjer segir: 

Íslenska í Lb.5 st. TI. b. 5 st. III b. 6 st. å viku. 

Danska - mm År 3 — orme me 

Enska - — åd — — 3 — — 2 - — 

Saga - — 2 — — 2 — Øe 4 em 

Landafrædi - — 8 — — 1 - 0 — 

Náttúrusaga - — 4 — — 8 — — > — a 

Heilsufræði "om 0) — — 2 — — a 

AÐ
 

ka
 

| 1 Eðlisfræði 1 a —
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iii. KAFLI 

Um inntöku nemenda í skólann. 

gr. 

Skólameistari úrskurðar um inntöku nemenda í skólann. 

6. gr. 

Þessi eru almenn inntökuskilyrði: 

Að nemandi, sem tekinn er í Í. bekk, sje fullra 18 ára um næstu ára- é 

mót, en sá fullra 19 ára, sem tekinn er í 11. 

áð nemandi hafi engan næman kvilla 

  

m öðrum geti að 

          
me Gid eda 1 ilfan óhæfan til kennarastarls 

3 siðferði, 

gt. 

Til þess að komast í Í. bekk skólans verður nemandi að ganga undir 

inntökupróf, er sýni, að hann hafi þá kunnáttu og þroska, er hjer segir: 

I. Hann skal vera vel læs á gotneskt letur og latínuletur, vita 

  

alatriði ísl. 

    málfræði, kunna nokkur íslensk kvæði og geta ger! ein fyrir efni þeirra, 

  

vita nokkur deili á helstu skáldum íslenskum á síðustu öld og hafa lesið 

m. k. 5 Íslending svo vel, að hann geti gert grein fyrir aðalefni 

    

þeirra. Hann á að geta ifað með læsilegri og hreinlegri snarhönd og sæmi- 

  

legri stafsetningu og greinarmerkja stutta ritgerð um kunnuet efni. 

2. Hann verður að geta lesið dönsku með sæmilegum framburði, hafa farið 

yfir 400 bls. í 8 bl. broti svo, að hann geti snúið þeim á íslensku, vita aðal- 

atriði danskr     ar beygingarfræði og geta snúið auðveldum setningum af 

íslensku á dönsku.



105 

3. Hann skal kunna 4 höfuðgreinir reiknings með heilum tölum og brotum, 
7. - . 2 . 29 

vera leikinn í að nota þær til úrlansnar auðveldum dæmum og reikna í 20. sept. 

huganum með lágum tölum. 

4. Hann skal hafa numið ýtarlegt ágrip af biblínsögum. 

ál
 

Hann skal hafa numið ágrip af mannkynssögu og sögu Íslendinga. 

6. Hann skal hafa numið allýtarlega kenslubók í landafræði, geta lýst átthög 

um sínum skilmerkilega og gert orein fyrir öllum þorra blómjusta og dýra, 
sem þar eru algeng. 

8. gr. 

Til þess að vera tekinn í I. bekk verður nemandinn að ganga undir próf 
í því sem krafist er til inntöku í Í bekk og þar er kent. Þó má taka hann próf- 
laust í IH. bekk, ef hann hefir lokið gagnfræðaprófi, Inntaka í TI. bekk er eigi 
leyfð, nema sjerstakar ástæður þyki til. 

9. gr. 

Til þess að komast inn í skólann þarf a, m. k. að fá 4 stig til jafnaðar 

í hverri grein. 

IV. KAFLI. 

Próf og einkunnar. 

10. gr. 

Í skólanum skuln, auk inntökuprófs. vera árspróf og hurtfararpróf og 

nefnist það kennarapróf. Munnleg próf skulu vera í heyranda hljóði. 

11. gr. 

Svo skal prófum haga, að í íslensku, dönsku og stærðfræði sje tvöfalt 

próf, munnlegt og skriflegt, sömuleiðis í uppeldisfræði tvöfalt próf, munnlegt 

og verklegt (kensla), en einfalt í öðrum greinum. verklegt í skrift, teiknun. 

söng og líkamsæfingum, en munnlegt í hinum, nema í handavinnu. þar skal ekki 

próf vera, en hannyrðir vetrarins lagðar fram til dóms í þess stað. 

12. gr. 

Kennarapróf fer fram í tvennu lagi, fyrri hlutinn við uppflutning úr 

IL. bekk, síðari hlútinn við burtför úr TIT. bekk. 

18. gr. 

Til fyrri hlutans teljast þessar námsereinar:; 

1. Landafræði. 

2. Saga, almenn mannkynssaga.
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rip almennrar kirkjusögu, biblínsögur, þar með talið yfirlit 

yfir söt yði íðar til 70 e. Kr. og rit hins gamla sáttmála. 

  

grasafræði, jarðfræði og steina. 

prófað bæði í lesnu máli og ólesnu. 

Stærðfræði, almennur reikningur með heilum tölum og brotnum og einfaldar 

líkingar með einni eða fleiri óþektum stærðum. 

14. gr. 

T bessar námsgreinar: Til síðari 

   Íslenska: a vera í að minsta kosti 300 bls. 1 8 bi 

  

   
t békmentum og nýjum í bundnu máli og | 

l því er snertir skáldskap og sagnaritun. 5. 

I 

  

skriflegs pråfs skulu verkefnin vera tvö, 1. frásagnarefni, 2. ritgjordar- 

efni, er meir reyni á vitsmunaþroska en fróðleik. 

Enska. Skal prófað einungis í lesnu máli. 

Saga Íslendinga. 

Heilsufræði. 

Eðlisfræði, þar með talin undi 

Stærðfræði, flatarmálsfræði og þykkvamáls. 

stóðuatnði efnafræði. 

  

Uppeldisfræði: a. Munnlegt próf í meginatriðm almennrar upveldisfræði 

og kenslu og yfirliti vfir sögu uppeldis og skóla. b. Verklegt próf: Nem- 

andi kenni börnum íslensku og 2 aðrar námsgreinar. 

Kristin fræði, rækileg skýring a. m. k. á einu guðspjalli með hliðsjón af 

hinum öllum og vfirlit yfir önnur rit testamentis. 

  

Teiknun, skal teikna eina mynd eftir margflötung, en leggja einnig fram 

til hliðsjónar teikningar síðasta vetrar. 

Söngur. Prófið á að sýna, að nemandinn geti sungið einföld lög í öllum 

algengum tóntegundum tónrjett og taktrjett eftir nótum, gert grein fyrir 

höfuðatriðum almennrar söngfræði og leikið á eitthvert hljóðfæri. 

Handavinna. Yfirstjórn skólans ákveður eftir tillögum skólastjóra, hvers 

konar handavinna er kend í skólanum, en vetrarvinnan er lögð fram til 

dóms, án sjerstaks prófs. 

Líkamsæfingar. Prófið á að sýna, að nemandinn geti leikið fyrir allar 

venjulegar æfingar, skipað fyrir, leiðrjett aðra og stjórnað þeim, og beri 

skyn á, hver tilhögun æfinga er hollkvæmust. 

15. gr. 

Kennarar skólans prófa. en yfirstjórn skólans kveður til prófdómara 

til að dæma með þeim um frammistöðu nemenda við kennaraprófið. Prófdóm- 

arar ráða í samráði við skólastjóra og hlutaðeigandi kennara allri tilhögun



Til ker Kennarat 

  

  

Einkunnir eru þessar: dável = 55 vel = 4 laklega = 

illa — 2 og afarilla = 1. Nota má og brotin 14 
, 

þessara. Svo má og nota 

  

   srotin 0,17, 0,50 og 

af emkunnum i såmu nåmse 

  

Aðaleinkunn nefnist    og er talin í stigum, en reil 

dável, 5 fyrir vel, 1 fy 

Ta 

ásætiseinkunnar þarf 734 stie í hv 

   

  

2 og 1 

skal tillit til brotanna við útreikni     
     til 2. einkunnar 414 stig og til 

   

  

ginn nær kennaraprófi     
heldur n 

  

»O lægri einkunn en 4 í íslenskun, munnlegri og 

fræði og kenslu. 

19. gr. 

tandast kennar   próf þarf a. m. k. 68 stig. 

   að flytjast upp úr bekk þarf a. m, k. 3, eimkunn við ársprófið,
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64 20. ør. 

” åd rana pe nÁf Is PA Qin A 
hefir kennarapróf, skal fá skírteimi, er 

  

25. sept. Hver sá nemandi, sem stað 

  

sýni aðaleinkunn hans og fullnaðareinkunn í hverri grein. Þar skal og þess 

getið, ef hann hefir reynst hæfur til að kenna söng eða leik 

21. gr. 

Stúdentum og kandídötum, er fnllnægja skilyrðum 2. og 2. liðar í 6. 
, 

  

er.. er heimilt í samráðnm við skólameistara að njóta ken: 

í kristnum fræðum, helsufræði. handavinnu       lýkur stúdent 

  

fræði og kenslvæfingum   

     um að afloknu námi með sama hætti og nemendur skólans og hefir eit 

einkunnir í námsgreinum kennaraskólans við stúdentspróf eða kennarapi 

en segir í 18. gr., og telst þá próf hans fullkomið kennarapróf. Kandídatar í 

guðfræði eru undanþegnir prófi í kristnum fræðum. 

V. KAFLI. 

Kennarar skólans. 

22. gr. 

Kennarar skólans eru skólastjóri, tvenn fastir kennarar, einn fastur   

   
kennari og aðrir kennarar eftir þörfum. Skólastjóri hefir á hendi stjórn skó 

   eim takmörk 

  

uejörð setur; hefir eftirlit með kenslu. 

  

ans með | miim, er þessi re 

regln og aga í skólanum, skólahúsi og munum skólans og áhóldum. 

23. gr. 

Stundakennara setur ráðuneytið eftir tillögum skólastjóra og ákveður 

kaup þeirra. 

24. gr. 

Ráðuneytið ákveður kenslustundafjölda skólastjóra og kennaranna. 

25. gr. 

Skólastjóra ber að sjá um, að í skólanum sjeu þessar bækur og reglulega 

í þær ritað: Prófbók, dagbók, brjefabók, áhaldabók, fundabók og námsskeiðsbók 

26. gr. 

Skólastjóri boðar til kennarafundar. er honum þykir þurfa. Á kennara- 

fundi eiga sæti fastir kennarar, en boðað getur skólastjóri einnig stundakenn- 

ara á fund, einkum ef um störf þeirra er að ræða. Skólastjóri stýrir kenn- Í J . 

arafundi, og ræður atkvæði hans úrslitum, ef atkvæði eru jöfn.
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27. gr. 

Kennarafundur úrskurðar um uppflutning nemenda úr bekk. bókakaup 

og áhalda til skólans og burtvísun nemenda úr skóla. Á kennarafundi skal og 

ræða um tilhögun kenslu og prófa, upptöku nýrra bóka, skiftingu námsgreina 

milli kennara og samvinnu þeirra og veitingu námsstyrks. 

28. gr. 

Gjörðir kennarafundar skal rita í gjörðabók, er lesa skal upp og sam- 

þykkja á hverjum fundi. Heimilt er hverjum fundarmanna að fá ágreinings- 

atkvæði sín bókuð. 

29. gr. 

Allir kennarar skólans eiga eftir fremsta megni að styðja að góðri reglu 

við skólann og með kenslu sinni, viðbúð við nemendur og eftirdæmi sínu að 

leitast við að gera þá sem hæfasta kennara barna og unglinga. 

VI. KAFLI. 

Um nemendur skólans. 

30. gr. 

Nemendur, sem geta ekki sótt skólann sakir sjúkleiks eða annara gildra 

ástæðna, eiga að senda skólastjóra tillkynningu nm það, og grenslast hann þá 

eftir ástæðum, ef honum þykir þörf. 

31. gr. 

Valdi nemandi skemdum å åhåldum eda munum skólans, skal hann bæta 

fullum bótum. Ef fullvíst er, að slíkar skemdir hafi orðið af völdum nemenda 

í einhverjum ákveðnum bekk og enginn gengst við, skulu nemendur þess 

bekkjar bæta allir í fjelagi. 

32. gr. 

Ef nemandi hegðar sjer ósæmilega eða vist hans í skólanum er skaðleg 

fyrir skólann eða gagnslaus honum sjálfum að áliti skólastjóra og kennara, má 

vísa honum burt úr skólanum um stundarsakir, en telji kennarafundur nauð- 

synlegt að vísa honum úr skóla að fullu og öllu, skal til þess leita samþykkis 

yfirstjórnar skólans. Nemandi, sem vísað hefir verið úr skóla fyrir fult og 

alt. getur ekki gengið undir kennarapróf, nema yfirstjórn skólans leyfi, 

1924 

64 
25. sept.
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    77 he útá f lengt 

33. gr. 

Skólaárið bvrjar I og endar 30, sept 

  

      

    

      

  

    

  

Eioi skulu vera fler 30 ker li 1 em 18 

Hver kensinstind sje 5ð un 10 mí hl li. Fvi | 

skólaár semur skrá, er st kólans r. 

. , ; t. jan a ; n bein 

9 í 1 I í n ð 

9 
I, 

A 1 30 les ntember 

dao í mánuði h Plum 

    

Um vornámsskeið. 

36. gr. 

Námsskeið fyrir barnakennara skal halda í kennaraskólanum frá 15. maí 
2 

til:30. túni. Riett til aðgangs að bví hafa h 

  

hafa verið eða settir að lönum. en veita má sk 

ef rúm leyfir. 

37. gr. 

Skólastjóri stjórnar námsskeiðinu og ræður tilhög      
aðra kennara skólans, og skal að því stefnt, að nemendur sæki 

einungis aukna bekkingu í þeim fræðigreinum, er þeir óska helst 

  

synlegar má telja fyrir stöðu þeirra, heldur einnig verklega æfingu 

  

2 
störfum. aukinn áhuga og skilning á kenslustarfinu og nýtt fjör og hressingn 

eftir vetrarvinnuna. 

38. gr. 

Fastlaunaðir kennarar skólans hafa kenslína á hendi svo sem heir 

hrökkva til, en leita má aðstoðar annara, ef þurfa þykir oo föng eru á. 

Yfirstjórn skólans ákveður borgun fyrir aðstoð við nám 
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39. gr. 64 

hafa eigi aðrir en låglega rådnir barna- 25. sept. 

' | nám kostgæfilega. Við styrkveitingu skal 
  

Rjett til styrks, ef veittur er, 

því aðeins, að þeir sæki 

ferðakostnaðar. 

   

  

kennarar ( 

it til 

ir en um áramót, og skulu      

  

Skólastjóri skal sigi 

i vera komnar hans fyrir lok marsmánaðar. Rjett er, að 

í einni 

   if um það Vera    

  

umsækjandi geti þess, ef hann ósl 

eða fleiri kenslugreinum. 

Nú ern færri en 10 umsóknir komnar 

í námskeið fyrir í það sinn. þá 

41. gr 

Skólastjóri skal halda bók vfir nemendur námsskeiðsins og störf þess. 

ið frá 8 

  

1 1908, prófreglue: 

frá 26. maí 1911 eru feldar 

  

áðabiræða 

fyrir kennaranámskeið 

  

    

úr gildi. 

dóms- og kirkjumálaráðumeytinu, 24. september 1924. 

Jón Magnússon. 

St. Gunnlaugsson.



1924 112 

65 REGLUGJÖRÐ 
25, sept. 

fyrir 

stýrimannaskólann í Reykjavík. 

  

   

Samkvæmt lögum nr. 17, á. jún stýrimannaskólann í Reykja- 

vík, er hjermeð sett eftirfarandi regluoji skólann. 

Í. 

Um markmið skólans og skipulag. 

1. gr. 

Markmið stýrímannaskólans er að veita þá kunnáttu, er þarf til að 

standast fiskimannapróf og farmannapróf 

2. gr. 

Skólinn er í tveim deildum, eins árs leild og tveggja ára 

  

farmannadeild, 

IL 

Um kensluna. 

3. ør. 

I skélanum skal kenna: Siglingafrædi, islensku, dånsku, ensku, sjårjett, 

heilsufrædi, båkhald og vidskiftafrædi. 

4, gr. 

Reglur um það, hverju takmarki kenslunni er ætlað að ná í hverri 

grein, setur ráðuneytið síðar. 

III. 

Um inntöku nemenda og burtför úr skóla. 

5. gr. 

Aðgang að skólanum geta nýir nemendur eigi fengið 

  

eftir að 

er byrjuð. 

I fiskimannadeild má enginn vera lengur en 2 vetur og í farmannadeild 

eigi lengur en 3 vetur. 

Ur neðri bekk farmannadeildar má leyfa nemendum að fara seinni par! 

vetrar, vegna brýnna ástæðna, en þó eigi fyrir |, febrúar.
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6. gr. 65 

Inntökubeiðni skal vera skrifleg og sendast forstöðumanni skólans ásamt 25. sept. 

vottorðum um þau atriði, er um getur í 7. gr. og vottorð um siglingatíma 

samkvæmt 8. og 9. gr. 

1. gr. 

Þessi eru almenn inntökuskilyrði: 

1. Að hafa þá sjón, heyrn og málfæri, sem staðan heimtar. 

2. Að kunna sund. 

3. Áð vera ekki haldinn af neinum næmum sjúkdómi eða líkamskvilla, er 

orðið geti öðrum nemendum skaðvænn. 

4. Að hafa óspilt mannorð. 

5. ÁAð vera eigi yngri en 19 ára 

Um öll þessi inntökuskilyrði skal leggja fram vottorð eins og krafist verður. 

8. gr. 

Til þess að verða tekinn í fiskimannadeild skólans verður innsækjandi 

að leggja fram vottorð um það, að hann hafi siglt eins lengi og gildandi lög 
um atvinnu við siglingar mæla fyrir, til að geta orðið stýrimaður á fiskiskipi 
í utan. og innanlandssiglingum. Innsækjandi verður að ganga undir próf, er 
sýni, að hann hafi þá kunnáttu, er hjer segir: 

1. Hann verður að geta lesið íslensku skýrt og áheyrilega, auðvelt óbund- 

ið mál, og geta sýnt, að hann skilji efni þess, sem hann les. Hann á 

og að geta skrifað sæmil    ega, ritvillulítið, og svo, að lesmerki sjeu nokk- 

urnveginn rjett sett, anna aðhvort eftir upplestri eða endursögn. 

2. Hann verður að kunna fjórar aðalgreinir reikningsins með heilum tölum, al- 

mennum brotum og tugabrotum, hlutföll talna, veldi og rót og helstu grund- 

vallaratriði flatarmálsfræðinnar. 

ö. Innsækjandinn verður að geta lesið dönsku með nokkurnveginn fram- 

burði, í lausu máli, og lagt hana út, og geta talað dönsku nokkuð, einkum 

um það, er sjómensku snertir. 

4. Hann verður að kunna eins mikið í ensku og krafist er í dönsku. 

9. gr. 

Til þess að verða tekinn í neðri bekk farmannadeildar verður innsækj- 

andi að leggja fram vottorð um það, að hann hafi siglt eins lengi og gild- 

andi lög um atvinnu við siglingar mæla fyrir til að geta orðið stýrimaður á 

    

  

verslunarskipi í utan- og gum. Upp á þann siglingatíma má 

þó vanta alt að 5 mánuði. Innsækjandi verður og að ganga undir próf, er 
> 

sýni, að hann hafi þá kunnáttu, er hjer segir:
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65 1. Hann verður að geta lesið íslensku skýrt og áheyrilega, auðvelt, óbundið 

25. sept. — mál, og geta sýnt, að hann skilji efni þess, sem hann les. Hann á að þekkja 

helstu málfræðilegu hugmyndir og kunna helstu atriði í íslenskri beyginga- 

) allvel, ritvillulítið, og svo, að les-     
fræði. Ennfremur á hann að geta skri! 

merki sjeu nokkurnveginn rjett sett, stutta ritgerð um kunnugt efni. 

2. Innsækjandi verður að kunna fjórar aðalgreinir reikningsins með heilum töl 

um, almennum brotum og tu sa yrotum, hlutföll talna, hlutfalls 

    

   

  

og rót, og helstu grundvallaratriði armálsfræðinnar 

Hann verður að geta lesið í sæmil góðum framburði, í lausu 

    

máli, og lagt hana út. Hann sk ekkja hin a helstu atriði danskrar 

talað dönsku beygingarfræði, geta samið fremur ljettan danskan stíl og 

sæmilega. 

4. Hann verður að kunna eins mikið í ensku og krafist er í dönsku. 

10. gr. 

Fyrir svör í hverri spurningu skal gefa einhverja af einkunnum þeim, 

sem hjer eru taldar, og jafngilda þær tölum þeim, er hjá þeim standa: 

prýðilega = 8, ágætlega — 7, ágætlega —— = 6, dável = 5, dável = 
== 4, vel == 3, vel — == 2, laklega = 1, laklega — — 0, illa = — 1, illa 

<= = — ð, afarilla = — 5. 

ll. g 

Við imntökupróf skal gefa 4 einkunnir, sem sje: 

1 einkunn fyrir munnlega og skri lega úrlausn í hverri af þessum grein 

nm: Íslensku, dönsku, ensku og reikningi. 

Til þess að standast prófið má meðaleinkunn eigi vera minni en 4. 

12. gr. 

Nú hefir innsækjandi lokið gagnfræðaprófi 

  

og þarf hann þá eigi að 

ganga undir inntökupróf skólans. enda sjeu eigi li ok
 

in meira en 3 ár síðan 

hann lauk því prófi. 

13. gr. 

Að fengnum inntökuvottorðum samkvæmt 7.— 9. gr. og afloknu inn 
tökuprófi úrskurðar forstöðumaður og kennarar um inntöku í skólann 

IV. 

Um kennara skólans. 

14. gr. 

Kennarar skólans eru: 1. hinir föstu kennarar: forstöðumaður, undir
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kennari í siglingafræði og tungumálakennari; 2. stundakennarar eftir þörfum, 65 

10 ið 7 
23, sept. 

er ráðuneytið setur. od. sel 

TC sans Terra mA GX sut 
Kenslustundaí kennaranna ákveðni tað UneVtlð 

      

Eftir atvikum má í samré kólann skifta tungumála- 

    I Í rá fYrir nna Tr Þri mom á la ik apa kenslu þess skóla og styrimannaskolans tlungumálakennara 

  

að hvor tungumálakennarinn kenni það eða þau tungumál í báðum 

skólunum, sem hann er færari í. 

17. gr. 

Allir kennarar skólans eiga eftir fremsta megni að styðja að góðri reglu 

við skólann, og láta sjer ant um, að kenslan im. Þeim ber 

  

vrjar, og lara      jafnan að vera komnum í skólann í 

tafarlaust í sína kenslustofu, þegar inn er hringt. 

Um stjórn skólans. 

18. gr. 

Forstöðumaður hefir á hendi stjórn skólans undir 

  

neytisins. Hann skal sjá um, að góðri reglu sje haldið í skólanum, standa fyrir 

    

   

útvegunum á öllu, sem skólinn þarfnast, sjá um ræstingu og viðhald á húsa 

kvnnum úti og inni, og hafa á hendi shald hans. Við hver áramót 

skal forstöðumaður senda ráðuneytinu að: m það, 

sem skólinn hefir brúkað umliðið ár. 

19. gr. 

sjá um að í skólanum sjen eftirtaldar bækur. og 

ð efi ví 0 Próf h áhalda      
k 

      
         

In
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VI 

  

Um nemendur skólans. 

hik 21. gr. 

Nemendur eiga jafnt í kenslustundum sem utan kennslustunda að sýna 

  

kennurum sínum AN og hlýð 

22. 
  

skólann á nn kens ludegi 

skólann sakir sjúkl eða 

Nemendur skulu jafnan vera 

    =
 áður en kensla byrjar, og get 

da RER Sn un- 

ing um það, en forstöðumanni ber að grenslast eftir, á hverjum rökum afsak- 

öðrum gildum ástæðum, skal 

  

anirnar eru bygðar, sje eigi sent læknisvottorð. 

Nemendur skulu ávalt vera ástundunarsamir, ekki viðhafa, 

- matar. Reyking: áflog eða ryskingar í skólahúsinu, gt 2 ir eru strang- 

lega bannaðar. 

  

Valdi nemandi skemdum á eða Öðrum munum skól- 

  

ans, skal hann bæta þær að fullu. 

Skyldir eru nemendur að glum og fyrir-    457 rda settar til að styðja 

  

skipunum, sem með samþy 

reglu og aga í skólanum. 

26. 

Brjóti nemandi gegn góðri reglu og velsæmi, eða sýni ókurteisi eða 

óhlýðni, eða sje Óreglusamur og tir skólann 

eða gagnslaus fyrir nemandann skólanum 

   um stundarsakir. Telji kennarar si 

fult og alt, skal til þess fengið 

honum bu irt fyrir 

  

VII. 

Um kenslutíma og leyfi. 

27. gr. 

Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. september. J 5 Í
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65 
lannaskólans vera alt að 36 #5. sept.    Á viku hverri skulu í hve 

    

sje 50 mínútur, en hlje milli kenslustunda kenslustundir. Hver kennslustund , 

10 mínútur. 

Forstöðnmaður semur stundatöflu fyrir hvert skólaár, og leggur hana 

undir úrskurð ráðuneytisins. 

29. gr. 

Skifting tímans milli námsgreinanna. 

  

  

armannadeild    Fiskim.d   

Námsgreinar I TI 
stundir stundir stundir 

å viku å viku å viku 
  

(e
ð Siglingafr. (incl. stærðfr.) 22 17 1 

Íslenska .......... 4. 4 4 

Danska „0... 3 3 3 

Enska... 3 3 3 

Do
 

Sjørjettur ....... .. 2 2 

Heilsufrædi ......... 1 1 

frk
 

je
 

Viðskift 

Samtals... 36 

afræði........ 1 1 

31 31       
il að varið verði alt að 5 stundum á viku í farmanna 

  

      Bi tveir fyrirlestrar á m 

  

deild til kenslu í ei afræði, og að haldnir ví 

í sjóvinnufræði fyrir alla nemendur skólans. 

  Þessi skulu vera lögb 
77 a. sa 

í 1. Jólalevíi, er nær frå      
á eftir, en beri 2. jan. ú byrja hana næsta þriðji 

á eftir. 

aleyfi, er nær frá mið skírdag og til þriðja í páskum, að    
báðum þeim dí 

  

8. Sumardagurinn fyrsti. 

4. Sumarleyfi, er nær frá afloknum burtfararprófum til 30. september. 
» . hani 

honum     Auk þess er forstöð heimilt að gefa leyfi einn dag, 

þykir ástæða til.
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65 VIII. 
25. sept. . 

Um skólalækma. 

31. gr. 

Bæjarlæknirinn er læknir skólans og hefir hann eftirlit með að fyrir- 

mælum um hreinlæti og öllu, sem lýtur að almennum heilbrigðisreglum við 

skólann, sje fullnægt. Læknir þessi skal og skoða nemendur skólans samkvæmi 
99 
3 r. &

 

32. gr. 

Skålalæknirinn skal athuga alla nysveina skålans, hvort beir sjeu haldnir 

af nokkrum næmum sjúkdómi eða líkamskvilla, er orðið geti öðrum nemendum 

skaðvænn, svo og hvort heyrn og málfæri sje eins fullkomið og nauðsynlegi 

er fyrir skipstjóra og stýrimenn. 

33. gr. 

Ráðuneytið setur reglur um það, hvernig burtfararprófunum skuli hag. 

að, og hvað útheimtist til að standast þau; það gefur og út fyrirmynd fyrir 

prófvottorðum. 

Reglugjörð 28. ágúst 1912 er hjer með feld úr gildi. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytim, 24. september 1924. 

Jón Magnússon. 

St. Gunnlaugsson. 

66 VIÐAUKI VIÐ $.gr. í REGLUM 
25. t. 

” Sep 31. ágúst 1923 um aflífun húsdýra, slátrun búpenings og um fuglaveiðar, 

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

Þegar lömb eru flutt í bílum, skal skifta farrýminu í stíur með hæfi 

lega sterkum milligerðum. Hver stía má ekki vera stærni en svo, að hún taki 

fimm lömb að haustlagi, og skal gólfið þakið torfi. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytimu, 25. septbr. 1924. 

Jón Magnússon. 

St. Gunnlaugsson.
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6. okt. 

   

notkun rafmagns í Vestmannaeyjakaupstað. 

I. gr 

Rafmagn til notuð eru úti eða inni, skulu 

einvörðunenu seld veg si Verð fyrir hverja kilowattstund er 

on 1,909, 

2. gr. 

lun rafstöðvar er gjörð, skal rafmagnsnefna 

  

i hvert     

  

  

    

í samráði við rafstöðvarstjóra, gera tillögur um Slag rafmagnsins fyrir næsta 

járhagstímabil, og leggist tillögur þessar fy jórn til úrskurðar. Er 

bæjarstjórn heimilt að hækka eða lækka verðið alt að 50% fra því, sem ákveð- 

rarinnar ber sig. Állar verð- 

  

ið er í fyrstu greim, eftir því, sem rekstur ratst 

lagsbreytingar skulu tafarlaust auglýstar opinberlega. 

upp mæli og skal verð fyrir ljós 

  

Fyrir hafnar- og götuljós 

magn það, sem eytt er þannig eða á annan háti til þarfa bæjarfjelagsins, 

  

reiknað sama verði og rafmagn, sem selt er einstaklingum. 

4. gr. 

iði við rafmagnsnefnd að leigja, gegn 
  

  

Heimilt er stöðvarstjóra í 

þeim notendum ljóss, sem álíst að ekki hafi     nagnsme 

mælana. Enn fremur er heimilt að selja fleirum en einum 

í gegnum sama mæli, en gjaldinu sje skift niður á þá og 

    

Öslu. sam! 1 hvers notanda.       væmt kertan 

5. er. 

  

m fá straum til ljósa um såmu raftaugar og gotu- eda 

J 
Einstaklingar, s   

ald fyrir hverja kilowattstund.       

  

hafnarljósin, ereiði 25% hærra 

6. gr. 

Verð á rafmagni til suðu, hitunar, lækninga, eða vjela, verður ákveð 
   

is með samningi bæjarstjórnarinnar við hvern notanda. Þó má ekkert rafmagn 

senda út frá rafstöðinni án þess að mælt sje.
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67 7. gr. 

6. okt. Reikningsárinu skal skift í fjögur rafmagnssöluttímabil og greiðast ljós- 

gjöldin fjórum sinnum á ári. stað tímabil og gjalddagar þeirra skift- 

ast þannig niður á árið: 

1. tímabil frá 1. jan. til 28. febr., 1. gjalddagi 28. febr. 

2. tímabil 1. mars til 20. maí, 1. gjalddagi 20. maí. 

3. tímabil 21. maí til 31, október, 1. gjalddagi 31. okt. 

4. tímabil 1. nóv. til 31. desember, gjalddagi 30. des. 

    

Síðari gjalddagar eru við aflestur rafn 

kh
 

Á læ
 

mn
 

SS
 

a gjalddaga hvers ljóstímabils s 

  

al byrjað lestri rafmæla og 

haldið áfram vidst nn uns aflestri allra rafmæla er lokið. Skal þá um 

  

    leið færð. greinilega, í þar til , eyðsla sú arið hefir í gegn- 
um hvern „afli gjaldi reiknað út og krafið og innheimt samstundis, gegn 
reikningslegri kvittun. 

Taka má öll gjöld rafmagnsstöðvar lögtaki. Húseigandi ber áby 
því, að gjaldið sje greitt í tæka tíð. 

Nú hefir rafmagnsnotandi 

    

i eftir 
að lesið hefir verið á mæli og krafið um gjaldið gjaldi daga), eða skuldar 
nú frá fyrri árum, þá skal st 

  

Svarstjóri slíta sambandi við hann, þar til greiðsla 
fer fram. Með samþykki bæjarstjórnar má i 

  

sambandi vid notanda ad 
u og Öllu, hafi greiðsla ekki farið fram 2 mánuðum eftir gjalddaga. Sam- 

bandsslit skal tilkynna með T daga fyrirvara. på 

  

   

130 ge: a 2 
sjaldskrá tyfir noLKun raf-      

    Gjaldskrá þessi er hjer sett samkvæmt nr. 15, 20. júní 
1923, og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- ag samgöngumálaráðuneytið, 6. október 1924. 

   Magnús Guðmunds 

  

Oddur Hermann, son. 
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SAMÞYKT 

fyrir 

Nautgripaábyrgðarfjelag Vatnsleysustrandarhrepps. 

1. gr. 

Ábyrgðarfjelag þetta nær yfir Vatnsleysustrandarhrepp, og er öllum. 

sem á því svæði eiga nautgrip — eins árs eða eldri — skylt að trvogja hann 

í fjelaginu, gegn því gjaldi og með þeim skyldum og skilyrðum, er sambykt 

þessi ákveður, og sem síðar kann að verða ákveðið. — 

2. gr. 

Stjórn fjelagsins skipa 3 menn, formaður, ejaldkeri og ritari — og 3 

til vara. er gegna störfum í forföllum hinna 

og gildir kosning þeirra til eins, tveggja oe briggja ára, þannig, að fyrstu 

er kosnir skuln á aðalfundi,   

tvö árin gengur einn úr stjórn og varastjórn, eftir hlutkesti. en úr því þeir 

elstu úr stjórninni. — Stjórnarmenn má endurkjósa, þó er enginn skyldur til 

að taka við kosningu fyr en eftir jafnlangan tíma og hann hefir verið í 

stjórninni. Einnig skal á hverjum aðalfundi kjósa 2 endurskoðendur reikninga 

fjelagsins. Stjórnin og endurskoðendurnir vinna verk sín endurgjaldslaust, 

annað en þegar stjórnin fer eftirlitsferðir sínar, samkv. 5. og 8. er.; bera 

þá hverjum nefndarmanni 2 krónur á dag og hlutfallslega mina fyrir 

skemri tíma. 
orð a 

3. gr. | 

Í tryggingarsjóð fjelagsins greiði hver fjelag1 5 krónur fyrir hvern 

bann grip, er hann tryggir í fjelaeinu, í gjalddaga 1. júlí, og er hann háð- 

ur lörum fjelagsins á meðan hann er í bví og hefir þá rjett til skaðabóta svo 

sem samþykt þessi mælir fyrir. Sje iðgjaldið eigi greitt í rjettan ejalddasa 

(1. júlí), ern gripir heir, sem vanborgað er fyrir, ekki í ábvreð fyr en gjald. 

ið er að fullu greitt. 

4. gr. 

Stjérnin skal halda båk, er nefnist ,.gripabék'' ; í hana skal hver trygd- 

ur gripur bókfærður með nafni, aldri, Hit og einkennum. ef til ern. Einnig 

skal stjórnin hafa fundabók. bæði fyrir stjórnar- og fjólagsfundi, og reikn- 

ingsbók, er sýni viðskifti hvers fjelaga við fjelagið. einnig sjóðbók og daghók. 

5. gr. 

Jafnframt og gvipeigandi tilkynnir, að hann vilji tryggja grip, skal 

einhver úr stjórninni fara og skoða hann, og ef hann álíst tryggingarhæfur, 
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innrita hann í eripabókina, en á 

skal öll stjór til oc era úr. Ánul 

  

júlí árlega, skulr tvær skoðanir fara fram á    eftirlitsmönnum falið að frar 

    Þeir skuln tafarlaust tilki stjórninni skriflega, ef þeir álíta, að einh } 

um grip sje þannio farið, að honum sj 

trveeingarhæfan eins og hann þá er 

vang og r ráðstafanir, er henni    hlíta úrskurði hennar 

  

maður skyldur 

kenna, er gripurinn að sjálfsögðu þegar úr ábyrgðinni, þar til hann aftni 

  

dómi stjórnarinnar, álítst tryggingarhæfur. 

6. gr. 

Til þess að gripur geti álitist trvggingarhæfur, verður hann að dómi   

stjórnarinnar að vera heilbrigður, gallalaus og í góðn standi 

       
  

7. er. 

Nú ferst trveður eripur af beim ástæðum, sem cigi er h: ið gefa 

eiganda að sök, skal þá eigandi eða umráðamaður eripsins tilkynna stjórn 

)Júsettra 1 

  

sjóðsins slysið tafarlaust. og skal skýrsla tvegeja ávilhallra bænda. 
a 

hreppnum eða dýralæknis, fylgja um bað. hvernig slysið haf 

  

    í gripinn eða ekki eftir 

otið undir 

það úrskurðar stjórn sjóðsins, hvort 

    Þykt þessari. Urskurði hennar getur 

fund, og ræður þá einfaldur meiri hluti atkvæða úrslitum málsins, enda sje 

ekki minna % fjelaæsmanna á fundi. 

Sje gripi ráðstafað á rim út fyrir tryggingarsvæ 

  

ið eða drepinn frí- 
    

mið í hans stað inn í tryvggingnna hjá 

  

viljuslega. getur annar 

  

gjaldanda án frekara iðejalds, atti að stjórnin, á kostnað eiganda, hefir álitið 

hann trvegigarhæfan. Gangi gripur kaupum og sölum innan trvegingarsvæðis- 

ins, fylgir tryggingin gripnum þó eigendaskifti verði. Binnig má trveeja grip 

hvenær sem er á árinn, en iðoialdð eildir til 1. júlí næsta á eftir. 

9. gr. 

Eftir að úrskurður hefir fallið | 

skal bæta hann með 14 — þriðjung — virðingarverðs þess, er s 

Jann að dauðan grin skuli bæta. 

  

tjórnin álítur 

hann mundi hafa gengið kaupum og sölum imnanhrepps á þeim tíma, er 

hann fórst 

10. or. 

Bætur skulu greiddar í þeirri röð, sem gripir farast, Hrökkvi eigi sá



hluti sjóðsins til, sem eftir 11. gr. samþyktar þessarar, má verja til árlegra — 68 

sóta, er röðin flutt yfir á næsta ár 9. okt. 

  

11. gr. 

Ur sjóðnum má aldrei verja meiru til ár 

| af sjóði þeim, er var mine : 

hans almanaks: 

m tekjum hans og heln 

legra útgjalda, en helming af 

við síðustu áramót. 

    

nn skal ávaxta í sparisjóði, og er reikningsår i 

skulu lagðir fram endurskoðaðir í janúar ár hvert 

  

efir verið 

  

talda í Þeim    

  

12. er, 

Vatnsleysustrandarhrepps“ að starta 

  

Hætti „Nauteripaábyrgðarfjelao 

bå kynni að eiga, mynda jelae, skal með eigum þeim, er fjelagið | 

  

, . 2 mp r má á einhvern hátt í fh 

sem E 

sjerstakan sjóð, sem þáverandi hreppsnefnd semji skipulagsskrá fyrir, sem verja 

amtíðinni til eflingar landbúnaði imnanhrepps. Mvndist 

á ný tryggingarfjelag í líkum tilgangi oe þetta fjelag, fellur allur sjóðurinn 

undir það. 

13. er. 

breyta á sama hátt oe hún er mynduð, samkv. 

  

lögum nr. 50. 20. desbr. 1901, um samþvktir um ábyreðarsjóði fyrir nant 

gripi, sbr. lög nr. 84, 11. desbr. 1891, 23. og 4. op. 

14. gr. 

samþykt þessari varða sektum frá 1—-20 kr., er renna í ábyrgð- 

sem almenn lögreglumál. Iðgjöld Með brot gegn samþyktinni skal Lat 

  

samkvæmt samþyktinni hafa lögtaksrjett. 

mn Samþykt þessi, sem 

) hjer með samkvæmt lögum nr. 

sýslunefnd Gullbringusýslu hefir samið og samþykt, 

30, 20. desember 1901 til að öðlast 

    

di 1. nóvember 1924. 

fínni og samgöngumálaráðuneytið, 9. október 1924. Ár 

Magnús Guðmundsson. 

  

   
Oddur Hermannsson.
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HAFNARREGLU 

fyrir 

Ísafjarðarkaupstað. 

unevtið hefir í dag gefið út svofelda hafn- 

  

arreglugjörð fyrir Ísafjarðarkaupstað : 

I KAFLI. 

  

Takmörk hafnarn 

  

1I. KAFLI. 

Stjórn hafnartanar. 

er 1 q. LA | 1 1 
Bæjarstjórn Ísafjarðar hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna ui 

  

yfirumsjón stjórnarráðs Íslands. 

  

Hafnarnefndin hefir á hendi og eftirlit með 

    

höfninni sjer um viðhald og umbætur á höfninni, stýrir öllum kvændum, 

  

er þar að lúta og ann 'etknino      
arstjórnar. 

3. gr. 

órnar er hafnarstjóri, nema öðruvísi sje ákveðið af Í eð 

  

  Oddviti bæjarstij 

bæjarstjórn. 

   

  

narnefndar og 

  

vikið
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um almenna reglu. 

5. gr. 

Hafnarstjóri sjer um að gætt sje regla á höfninni og á landi hennar. 

Er öllum skylt að hlýða boði hans og banni og ennfremur þeirra starfs- 

manna, er hafnarnefnd setur til að gæta reglu. Þyki einhverjum sjer órjettur ger 

af starfsmönnum hafnarinnar, getur hann kært það fyrir bafnarstjóra, en 

skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

6. gr. 

Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafn- 

arinnar, ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu skipa eða öðrum störf 

um, sem þar eru framin. 

7. gr. 

Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfn- 

inni. Í skipum sem flytja eldfim efni, má ekki kveikja eld eða ljós, nema Í 

eldavjel skipsins og á lögboðnnm ljóskerum. Tóbaksrevkingar ern bannaðar í 

þeim skipum og á því svæði, sem unnið er að fermineu eða affermingu. 

Álíti hafnarstjóri að hætta geti stafað af fermingu eða afformingu eld- 

fimrar vöru, er honum heimilt að stöðva verkið, uns gerðar hafa verið nauð- 

synlegar varúðarráðstafanir. 

Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu eða annað slíkt, sem eldhætta 

getur stafað af, í skipum á höfninni, svo og á landi hafnarinnar, nema með 

leyfi hafnarstjóra. 

8. gr. 

Á landi hafnarinnar má ekki smíða ný skip nje þjetta eldri skip eða gera 

við þan á annan hátt, nema með leyfi hafnarstjóra og með þeim skilmálum 

sem hann ákveður. Bannað er að leggja skipum upp í hafnarfjöruna, nema 

með hans leyfi. 

9. gr. 

Ekki má kasta útbyrðis seglfestu, ösku, kolum eða neinu öðrn, er valdið 

getur skemdum á höfninni, frá skipum er þar liggja, nje flytja það úr landi 

út í höfnina. 

Í lögsagnarnndæmi Ísafjarðar má ekki heldur gera nein hafnarmann- 

virki við höfnina, nje breyta beim mannvirkjum sem nú eru, og ekki heldur 

fylla upp nje dýpka út frá landi, nema leyfi bæjarstjórnar komi til.
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IV. KAFLI. 

Um legu slipa og umferð þeirra á höfninni. 

10. gr. 

Fiskiskip og önnur skip, er ferma ekki nje afferma, mega aldrei leesjast 

svo á höfninni, að tálmi affermingu annara skipa og skuln þau í hvert skifti 

skyld að hlýða boðum hafnsögumanns eða starfsmanna hafnarinnar um hvar 

Þau megi liggja eða leggjast. Aldrei mega nein skip Heægja svo nærri brvogj- 

unnm að eigi sje nægilegt pláss fyrir önnur skip að komast að og frú. 

Skipum eða bátum má ekki leggja svo. að það hindri eða tefii umferð 

um hófnina. 

Nú tregðast eigandi við að hlýða boðum hafnsögumanns eða starfs 
manna hafnarinnar um að flytja skip sitt, bát eða strengi á höfninni oc setur 
þá hafnarstjóri látið gera það á kostnað og ábyrgð eiganda, 

11. gr. 
T sjerhverin skipi (25 undanskildum skipum, sem hafa levfi hafnarnefnd- 

ar til ad ligøja mannlaus f lagi å hofninni) skal Jafnan vera einn maður að 
minsta kosti, er tekið sæti á móti skinnnum starfsmanna hafnarinnar og fram 
kvæmt þær. hvort heldur á að færa skipið eða gera eitthvað annað samkvænt 
reglngjörð þessari. 

12. gr. 
Eigi má festa skipum við bólvirki eða bryggjur. nema við festarhringana 

eða við festarstólpana. Festum skal þannig komið fyrir að þær hindri sem 
minst umferå á bryggjunni eða bólvirkinn, Þyki þess eigi nægilega sætt, má 
krefjast að bætt sje úr því tafarlaust. 

Skylt er að hafa tryggar hlífar milli skips og virkis eða brygeju, ef kral- 
ist er. 

13. gr. 
Gufuskip og önnur vjelarskip mega ekki láta vjelarnar ganga af svo 

miklu afli að öðrum skipum eða hafnarvirkjunnu stafi hætta af hví. 
Ekki má hleypa vatni á brygejur eða bólvirki að óþörfu. 

14. gr. 

Ef skip lendir á erynningn eða sekkur þar sem það að áliti hafnarnefnd- 

ar tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið 

er. Verði dráttur á því. má hafnarstjóri láta færa skipið burt á kostnað eigand. 
ans og er honum heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum. ef nauð- 
syn krefur.
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V. KAFLI. 

Notkun hafnarbryggjunnar. 

15. gr. 

Venjulega er skipum heimilt ad leggj 

röð, sem þau koma. Þó skulu skip að. öðn „önn sem sigla eftir fyrirfram 

ákveðinni og auglýstri ferðaáætlun og Plytja póst, hafa rjett til þess að 

leggjast að bryggju, þótt önnur skip liggi þar fyrir, og verða þau að víkja 

jast við bryggja hafnarinnar í þeisti 

meðan hin eru afgreidd. Samskonar rjett hafa vjelskip fram vfir seglskip. 

  

Sje fermingu eða afferminou skips eigi haldið áfram með hæfilegum hraða, að 

n krefst De 

Enn fremur getur hafnarstjóri vísað skipum frá bryggjunni, álíti hann það 

nauðsynlegt veðurs vegna. 

    áliti hafnarstjóra, ber því að víkja fyrir öðrum skipum, ef han 

16. gr. 

Ef nauðsyn ber til, að skipum. sem ferma eða afferma við bryggjur eða 

i ai að flytja farm þeirra 

sjálkabrúm. Svo er og skipshöfn og 

  

lagt hverju við hliðina á öðru, er hei 

  

1 
i skipa, sem utar legja, yfir þilför hinna á 

farþegum þeirra skipanna, sem utar liggja, heimil nauðsynleg umferð nm bil- 

för þeirra skipanna, er nær MHgeja. DO 

17. gr. 

Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, sandi og Gårn slíku, er skylt 

  

að hafa nægilega sterka hléfidúka milli skips og bólvirkis, bryggjunnar eða 

bátanna, svo að ekkert falli fyrir borð. Sje þess eisi sætt, getur hafnarstjóri 

stöðvað verkið, uns bætt hefir verið úr því, sem áfátt er. 

Kjölfestn má eigi láta annarsstaðar á lóðir eða mannvirki hafnarinn 

ar en þar, sem hafnarstjóri vísar til. 

18. gr. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal afgreiðslumaður eða skip- 

stjóri, ef þörf gerist, láta ræsta bryggju þá eða hólvirki, sem notuð hefir 
2 á um, að það sje gert, en afgreiðsin- 

  

verið; farist það fyrir, skal hafnarstjóri 

maður eða skipstjóri greiði allan kostnað, sem af því leiðir. 

19. gr. 

Þeir munir eða vörur, sem affermdar eru eða látnar í skip, mega ekki 

ligsja á bryggju eða bólvirki og eigi annarsstaðar á landi hafnarinnar en á 

þeim stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sjerstöku leyfi hafnar. 

stjóra. Skal flytja burt muni og vörur jafnskjótt og hann krefst þess. 
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VI. KAFLI. 

    

    

   

Um ge luskip og skip, sem lagt er á lagi. 

20. gr. 

  

  
   

takt leyfi hafnarnefndar megi 

á höfninni skipum, leyf 
ið bundið því skilv ta 
sprengja það sundur, svo emmi eigi full 

S 

  

nægt innan hæfileg 

1 

getur hafnarnefndin látið 

    

  

- . 12 
tr í hvert Ssmpn, Dvar SHku 

TeggTi y n herarnia ÍNA - skuli vera og hvernig beim sku 

  

a fyrirkomið, Nú   

1 
kips með vottorði tve 

  

geymslus Íra manna. er útnefndir 

    

i n arnefnd, ad skip hans sje svo bjett, ad ekki stafi nein hætta af, hvas 

    
    

sje mannlaust, þá er honum leyfilegt að 1 kipinu og 

Þess að menn sieu á bví á e rå 

heimtað ljós á skipum. Skylt er eiganda að úr stað. ef hafna 

    

krefst þess. 

Ljós skulu tendri      þes krefst þ 

21. gr. 
Meðan skip Hggur mannlaust á höfninni, skal ekki sjaldnar ( 

í 1 i 

  

sinni á viku far: til þess að lít 

  

ta eftir, hvort legnfæri eða annað 

  

NR i ; : ON 2 z haggast eða bilað, oc ef svo reynist. skal 

  

   Eigi ber hafnarsjóður neina ábyreð á 

á höfninni. 

VII. KAFLI. 

Um lestargjald., 

2. oe
 r. 

Öll skip, seglskip. gufuskip og vjelskip. stærri en 12 smálestir, hvort 
sem þau eru tóm, eða hlaðin vörnm eða seglfestu. skulu greiða lestargjald í 
hvert sinn, sem þau leggjast við festar á höfninni. þó með þeim undantekn- 
ingum, sem síðar getur. 

Ef ekki er öðruvísi ákveðið. greiðist lestargjald af nettóstærð skipsins. 
talið í heilum tölum, en brotum skal sleppa. 

23. gr. 

a) Skip, sem eru eign búsettra manna á Ísafirði og skrásett þar og ekki eru 

í millilandasiglingum, skulu greiða lestargjald (hafnargjald) einn sinni 

á ári, 50 aura fyrir hverja brúttó smálest.



    

   

b) Innlend f 

sem þau koma 

smálest. 

ce) Olí önnur skip, sem til hafnar koma, nema herskip, varðskip, skip, sem 

  

    
mtiskip, eru gerð út til vísir rann- 

ta h sjóskemda, skulu gr 0 a 

  

*rja smálest. 

24. gr. 

     skip legið á höfninni í 14 daga, skal greiða hálft lestarg að 

hverja 14 daga eða brot úr þeim. Hafi skip verið tekið á til 

   
telst sá tími ekki með, sem það stóð uppi. nje heldur þá er skip 

ja í höfn vegna þess, að hafís lokar henni. 

VIII. KAFLI. 

Um ljósgjald. 

  

gt. 

Öll skip, sem koma til hafnar á tímabilinu frá 1. ágúst til 15. maí og 

lestargjald greiða, skulu greiða ljósgjald þannig: 

a) Skip, sem getur um í 23. gr. a), greiði 5 krónur á ári. 

krónur í hvert skifti, sem þan o >) Skip, sem getur um í 23. gr. b), greiða 

koma til hafnar, þó ekki yfir 15 krónur á ári. 

e) Öll önnur skip, greiða einn eyri fyrir hverja smálest, þó aldrei minna en 

2 krónur í hvert skifti. 

IX, KAFLI. 

Um bryggjugjald. 

Q= al 2 : ÁR a) Gjald af bryggju bæjarsjóðs: 

        

   

  
Hvert skip, sem legst við bólvi 

    skipsins, stær 

  

, nm 
skal greiða 

  

á aura     ne 

eða 1 krónu af 

ir við hlið annars skips, er 

bryg    
b) Gjald af brvøgjum einstakra manna : 

iða cekkert     eða dår va      
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um fiskiskipum, meðan þau reka fiskiveiðar frá Ísafirði og leggja upp á 

Þeirra eigin bryggjur. Flutningaskip, og önnur gjaldskyld skip, ereiða 

samkvæmt gjaldskrá hafnarsjóðs hálft brygejugjald. 

XK. KAFLI. 

(on hafnsögugjald. 

27. gr. 

Öll skip, sem eru 40 nettó smálestir eða meira að stærð, skulu, hvort 

sem þau nota hafnsögu eða eigi, vera skyld að greiða hafnsögugjald í fyrsta 

skifti á árinu, er þau koma frá útlöndum og leggjast fyri innan Mnu, er 

hugsast dregin frá Norðurtanganum beint yfir í stein þann á Kirkjubólshlíð, 

sem er hafnarmerki. 

Komi skip oftar á sama ári, skal það eigi greiða hafnsögugjald aftur, 

nema þegar það notar hafnsögumann. 

Undanþegin hafnsöguskyldu eru þó herskip, skemtiskip og öll fiskiskip. 

28. gr. 

Hvert það skip sem hafnsögumann notar til hafnarinnar eða frá höfa- 

inni, skal greiða hafnsögugjald. 

Auk þess skal greiða sjerstakt gjald fyrir leiðsögu skipa um höfnina. 

29. gr. 

Hafnsöengjald skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá af netto 

smálest: 

a) Fyrir leiðsögu til hafnarinnar: 

Fyrir skip 40 til 100 smálestir .............. 15 krónur 

—  — 100 — 200 0 eeeeeeeererere 20 — 

— — 200 — 400 0 0 eeneeeeerereee 25 — 

— — 400 — 700 0 eeeeeeeeeereee 30 — 

— 0 1000 senere. 40 — 

— — 1000 1800 seeeeeeeverere áð 

—  —- 1800 smálestir og þar yfir .......... 60 — 

b) Fyrir leiðsögu frá höfninni: 

Sama gjald, sem getur um í staflið a. 

e) Fyrir leiðsögu um höfnina greiðist: 

Hálít gjald, sem umgetur í staflið a. Þó ekki minna en 10 krónur.
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XI. KAFLI. 

Um vörugjald. 

30. gr. 

Vörugjaldið skal greiða af öllum vörum og skepnum lifandi og danð- 

um, sem fermdar eru eða affermdar á höfninni, með þeim undantekningum, 

sem um getur Í næstu greinum. 

31. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrå skipsins eru ákveðnar til um- 

hleðslu og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist 

að eins hálft gjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, 

enda sjeu þær ákveðnar það samkvæmt farmskránni, greiðist ekkert gjald. 

32. gr. 

Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a) Umbúðir, sem endursendar eru. 

b) Víistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 

ec) Póstflutningur og farangur ferðamanna. 

d) Vörur, sem fluttar eru úr herskipi, eða í herskip. 

33. gr. 

Vörugjaldið skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr 

gjaldeiningu telst heil gjaldeining. Fara skal eftir farmskrám skipa við út 
reikning vörugjalds og er skipstjóri skyldur að láta hafnarstjóra í tje eftir- 
rit af farmskrá skips hans. Sje engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður 
báts gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sen fleyta hans hefir fermt eða af“ 
fermt. Þyki hafnarstjóra ástæða til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða 

vorumagnid å þann hátt, sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið meira 

en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn. 

Æf ýmsar vörutegundir eru í sendingu, skal reikna vörugjaldið eftir 

þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

så. er, 

Vörur skal flokka til vorugjalds eftir bvi, sem vöruskrá tiltekur og gjald 

greiðast eins og þar segir. 

Ef vafi leikur á í hverjum flokki skuli telja einhverja vöru. úrskurðar 

hafnarstjóri, en úrskurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

1924 

69 
14, nóv.
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69 
14. nóv. 

  

okkur. Gjald ÍÐ aurar þe
i 

þr
 

HC
; 

Kol, salt, sement. 

flokkur tat 20 apar frp h ip 
Ir. ald, 39 aurai lyrir nvet 

  

       Kkonar velnaðarvorur 

  

tóbak, eldspýtur og þess konar ljettar vörur. 

Allskonar ávextir, vinfong, lyijavörur 

  

vörur og slíkar 

  

tHlokkur. Gjald, 15 au 

Aðrar vörur, sem reiknast eitr þyngd 

á. flokkur. Gjald, 20 aurar fyrir hvert fat. 

Steinolía og aðrar olíur. 

5. flokkur Gjald, 2 aurar fyrir tunnu. 

lartunnur, tómar, uppsettar og óu 

  

To 3 
Á jOt- OB ST 

     fyrir hvert teningstet. 6. flokkur. Gjala, 3 

  

Trjáviður. 

rir hvert teningstet. 

  

7. flokkur. Gjald, 5 aurar fy 

Allar aðrar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 
li

 

= b. Útfluttar innlendar v 

I, flokkur. Gjald, 25 aurar fyrir hver 
1 
Í     l ulla     2. flokkur. Gjald, 10 aurar 

as 
Aðrar afurðir, sem reiknast ett 

3. flokkur. Gjald, 15 aurar fyrir tunnu. 

4. flokkur. Gjald, 5 aurar fyrir tunnu. 

    

  

5. flokkur. Gjald, 2 aurar fyrir hvert 

   Rjúpur og aðrar vörur, s 

  

Gjald, 50 aurar ís 

Hestar og nau 

  

í. flokkur. 

      

arinnar til hreinsunar   
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tonni af netto stærð skipsins fyrir 69 
i mi r 14. nóv. 

  

krón     heima á 

   

  

   

  

stökum 

  

ðið verðu 

200 9. 

Fyrir kjölfestu greiðist gjald, sem hafnarstjóri ákveður í hvert sinn. 

— greiða sem hafnargja 

  

sem þeir koma til hafnar, 

  

10 kr, 
A ; A hafði í IF, sem aðeins eru Dalóðir 1 

oereiða     

  

    

XlIl. KAFLI. 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

eiða 3 

  

innheimtu allra hafnargjalda og skal Í 

  

og
 

stofu hans. in á Skr 

    

gjöldin eru greidd. 

ari ákveðnir fastir 

  

p fer burt úr höfninni. 

einu sinni á ári, er 1. júlí. 
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69 43. gr. 

14. nóv. Gjald fyrir vörur, sem getur um í 36. gr., greiðir eigandi eða umboðs- 
hi Én 

maður hans hjer, og hefir hafnarsjóður haldsrjett á vörunum, uns gjaldið er 

   

    

greitt. Leigu samkvæmt 37. gr. greiðir samnin Ef margir 

0 sama sl     i€   ipi, skal afgreiðslumaður skipsins nda skil á gre 

  

    skip eða bátur hefir ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri eða formaður ábi 

á greiðslu vörugjaldsins. 

Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, began 
af ví 
a VÅ 

vorurnar eru komnar i skip. 

  

skipið, sem vörurnar flytur, 

  

sem 

  

er komið í höfnina, og vörug 

  

' eru úr höfninni, fellur í gjalddaga. |} 

  

44, gr. 

  

Öll gjöld samkvæmt þessari 

XIV. KAFLI. 

Ýms ákvæði. 

45. gr. 

kemdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða Um skaðabótaskyldu fyrir sk 

    

áhöldum, fer eftir almennum lagareglum. 

     

  

      

    

Ei samningum verður ekki við komið um skaðabætur, fyrir á 

höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum, skulu |} ákveðnar 
óvilhöllum dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila um r heimil tjast 
yfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður sje liðinn í i ad mats 

    
     

    

gerð var lokið. Yfirmat skal fram fara af fimm óvil < 
önnum. Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, er þess hefir kra 

hæðinni verður ekki breytt meira en sem nemi 10% al hinni ákv 
gjaldsupphæð. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

46. gr. 

Enginn, sem bakað h sjer skað: sk rir broí       
reglugjörð ssari, Ma lafa BUTU ur noimmni al     

  

stjóri tekur    

     
maður hafnarinnar á að 

ber að greiða. 
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48. gr. 69 

Hverja þá skipun, sem samkvæmt veglngjörð þessari má gefa skipi, skal Í4. nóv. 

sefa stýrimanni, ef skipstjóri er ekki í skipi, og eigi heldur umboðsmaður hans, 

samkv. 10. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrnm af 

skipshöfninni skipunina, og er það jafngilt, sem skipstjóri hefði fengið skip- 

unina sjálfur. 

49. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varðar sektum frá 10 til 500 krónur, nema 

þyngri refsing Hgei við, samkvæmt almennum lögum. 

Sektirnar renna í hafnarsjóð Ísafjarðar. 

50. gr. 

Með mál út af brotum á reglugjörð þessari skal farið, sem almenn 

lögreglumál. 

öl. gr. 

Reglngjörð þessi öðlast gildi 1. desember 1924 og ern þá um leið úr gildi 

numdar hafnarreglugjörðir fyrir Ísafjarðarkaupstað frá 920. júlí 1917 og 19. 

maí 1919 og reglugjörð um hafnsögutaxta 6. júní 1919, svo og öll önnur ákvæði, 

sem kunna að koma í bága við reglugjörð þessa. 

keglngjörð þessa skal endurskoða innan Í. apríl 1926. 

Reglusjörð þessi öðlast gildi 1. desember 1924 og birtist til leiðbeiningar 
e 

og eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

  

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 14. nóv. 1924. 

Magnús Guðmundsson. 

Oddur Hermannsson.
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70 REGLUGJÖRÐ 
20. nóv. 

um 

bann gegn hundahaldi í kauptúninu Hvammstanga. 

1. gr. 

Bannað er með öllu að halda hunda í Hvammstangakauptúni. Bann 

þetta gildir einnig um þá hunda, sem kunna að vera taldir að eiga heima á 

sveitabæjum í hreppnum, en vitanlegt er um að eige 

  

t þeirra eru búsettir á 

Hvammstanga og hundarnir hafðir þar að staðaldri. 

Ákvæði þessi gilda fyrir svæði það, er verslunarlóð kauptúnsins nær ylir. 

2. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum alt að kr. 50,00 — fimmtíu 

krónum —, er falla í sveitarsjóð Kirkjuhvammshrepps. 

Skal farið með mál útaf slíkum brotin sem almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi, sem samin er af hreppsnefnd Kirkjuhvammshrepps 

samkv. lögum nr. 8. 4. júní 1924, staðfestist hjermeð til að 

janúar 1925. 

  

Atvinnu- og sangöngumálaráðuneytið, 20. nóv. 1924. 

Magnús Guðmundsson. 
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REGLUGJÖRÐ 71 
25. nóv. 

   

  

oo öðrinn. sem stund nnu við vjel 

/ x both ad í rjal kost á að kynnast útbúnaði mótorvjola, gæslu 

námsskeið í mótorvjelfræði í helstu kann 

    inds ákveður, á hvaða 

ið byrja, og skal það anglýst á staðnum með 

  

Námsskeiðin skulu standa vfir í minst 8 vikur. 

2. gr. 

fil námsskeiðsprófs útheimtist: 

   Áð geta gert ljettan stíl um alment efni. skrifað sæmileo: 

  

skkurnveginn rjett. 
  reikningi : Þekking å hinum fjårum algengn reikningstegundum med heil- 

um tölum, almennum brotum og tugabrotnm. 
Tf „x1: Pa allri 2 3 ps ss . Í eðlisfræði: Þekking á lögum um loftkend efni, þrýstimælum, hitamælum, 

dreifingu hita og áhrifum hans á fasta líkama og vökva, bræðslu, elds- 
neyti og olíum. 

4) Í mótorvjelfræði: Þekking á hinum algengustu mótorvjelum, sem notaðar 

    ern Í og á landi, útbúnaði þe hirðingu og stjórn. Þekking á 

sundurlið mótorv hreinsun þeirra og samsetningu. Þekking á að 

lagfæra galla á mótorvjelum, sem orsakast af notkun og sliti. Þekking á 

algengustu bilunum þeirra, áhöldum þeirra og endurbótum. Þekking á 

hinum algengustu eldsneytistegundum, sem notaðar eru til mótorvjela, 

hestafli þeirra og olíueyðsln. 

3. gr. 

Skilyrði fyrir inntöku á námsskeiðið : 

1) Að umsækjandi sje fullra 18 ára. 

2) Að hann hafi óflekkað mannorð.
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Ti á. gr. 

Um prófið. 

Prófið er bæði munnlegt, skriflegt oe verklegt. Það skal haldið opinber. 

lega af prófnefnd; eru í henni forstöðumaður námsskeiðsins og tveir menn 

aðrir, er lögreglustjóri skipar til þess í hvert skifti. 

5. gr. 

prófdómendur tiltaka prófverkefnin. Verkefnin til hins 

skriflega prófs skula þeir afhenda í lokuðu umslagi í byrjun hvers úrlausnavtfna 

Hinir skipuðu 

Kennarinn í hverri grein heldur hið munnlega pról, og dæmir um kunn 

átti prófsveina, ásamt hinum skipuðu prófdómendum. 

6. gr. 

Hin skriflegu verkefni skuht lögð fram á prófnefndarfundi 
£. 

I vrir pråf 

ið. Sama verkefni fá allir þeir prófsveinar, sem á sama degi eru Í sama úr 
  

lausnartíma. Á verkefnisseðlunum sje tekið fram, hve langur tími sje veittur 

  

til að svara. Frumrit verkefnisins skal undirritað af prófnefndinni. 

i er fenginn af prófdómendum eða     Aðeins þann pappír, sem prófsvei 

eftirlitsmönnum, má nota, og skrifar prófsveinn efst á upokasts- og hrein- 

skriftarpappírinn nafn sitt og prófnúmer. 

Án sjerstaks leyfis mega prófsveinar ekki hafa kenslubækur eða önnur 

slík hjálpartæki með sjer inn í prófstofnna. 

Nú þykir prófsveini eitthvað óereinileet í verkefninu, og getur hann 

þá snúið sjer til eftirlitsmanna. 

7. gr. 

Munnlegn spurningarnar skulu tilteknar af hinum skipuðu prófdóm- 

endum í samráði við hlutaðeigandi kennara, og skrifaðar á seðla tveimur 

fleiri en prófsveinar eru. - 

Hver prófsveinn dregur sínar spurningar eftir röð. 

8. gr. 

Í bók, sem þar til verður útveguð, skal rita nåfn, fædingari lag. -stað og 

-ár þeirra lærisveina, sem undir prófið ganga. Í bókinni skal einnig seta beirra, 

sem próf taka, og prófeinkunna þeirra. 

Prófbók þessi skal geymd hjá „Fiskifjelagi Íslands“, 

9. gr. 

Verklega prófið skal haldið við mótorvjel í skipi eða á landi, eftir 

ákvæðum prófnefndar. Skal þar prófa þekkingu prófsveinsins Í að setja vjol 

ina af stað. skifta um gang hennar, í hirðingu og eftirliti beirra, finna og út- 

skýra gangtruflanir, sem gerðar ern af prófnefndinni.
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Aður en verklega prófið byrjar, skal prófsveinninn hafa haft eigi minna 171 

en eina klukkustund til að kynna sjer mótorvjel þá, sem notuð er við prófið, 2. nóv 

10. gi. 

ið prófið skulu gefnar 6 einkunnir, sbr. 11. gr, sem sje: 

mótorvjelfræði 3 emk. fyrir Í munnlega og 2 verklegar úrlausnir. 

v 

I 

T stærðfræði 1 eink, fyrir 1 munnlega úrlausn. 

Í    eðlisfræði Í eimk., fyrir Í munnlega úrlausn. 

íslenskum stíl 1 eink.,, fyrir 1 skriflega úrlausn. 

  

il. gr. 

Úrslit prófsins ákvarðast þanng: 

Agætlega — T, ágætlega = == 6, dável = 5, dável = == 4, vel 3, 

vel — == 9, laklega = 1, laklega = == 0, illa = = 1, illa = =— 4 3, 

afarilla == = 5. 
Ti að standast prófið þarf 15 stig. Hæsta einkunn, sem gefin verð 

ur, er 42 stig. 

Hver prófsveinn, er staðist hefir prófið, fær að Þbví afloknu vottorð, 

sniðið eftir þessari fyrirmynd: 

PRÓFSKÍRTEINI. 

NN RN ennen renerne ennen . 

fæddur se FN NN 

hefir staðist námskeiðspróf Fiskifjolags Íslands í mótorvjelfræði, og hlotið 

þær einkunnir, er hjer segir: 

Mótorvjelfræði .......... 3 eink.    
Í slanskun Á SR sene nenssesese 

Eðlisfræði 
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í 

on 

3) 

4) Geti lærisveinn ekki í 2 tilkynna    

    

   
   

5) Mæti préf 

stað. sem 

  

6) Í prófstofu 

7) Sannist þ: 

í stærðfræt 

  

í mótorvjelfræði á viku. 

Reglugj 

  

öllum sem hlut 

Átvinnu- og samgötgumálaráðun    nóvember 192 

    

MA á Mason tagnuv 

Oddur Hermannsson.
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REIKNINGUR 

vfi 

tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 1923. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Veðskuldabrjef .......0. 00... kr. 23229 05 

b. Bankavaxtabrjef c.c.....00 0 — 9700 90 

c, Sparisjóðsinnstæða ........000. 0... — 3387 20 

———. kr... 36316 25 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum .......0.0..... kr. 1039 30 

bh. Af bankavaxtabrjefum .............. — 414 00 

BIÐ 176 30 c. Af sparisjóðsinnstæðu 

——————— 1629 60 

Kr. 37945 85 

1. Styrkur til ekkna sjómanna ......00.000 0... … kr. 1435 00 

2. Styrkur til Sigríðar Guðmundsdóttur ............. BE 120 00 

3. Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef .......... kr. 23089 25 

b. Bankavaxtabrjef ....,....0..0. 0. — 9200 00 

c. Sparisjóðsinnstæða ........0.... — 4101 60 

— 36390 85 

Kr. 37945 85 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 21. júlí 1924 

Jón Hermannsson.
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EF 

Aætia 

um ferðir 

ig 

Borðurlands= 

Á leið frá 

AR nil 

Póststöðvar í. ferð | 2. ferð | 8. ferð | å. ferd | 5. ferð | 6. ferð 

Frá Reykjavík,........... 4 jan. { SÍ jan. | 25 febr. | 24 mars | Í5 apríl | 6 maí 
— Akranesi......00..... 4 — 31 — 25 — 24 — 15 — 6 — 
— Borgarnest........... 6 — 2 febr. | 27 — 26 — 17 — 8 — 
— Svignaskarði .......... 6 — 2 — 27 — 26 — 17 — 8 — 
— Dalsmynni ............ 6 — 2 — 27 — 26 — 17 — E — 
að Stað... verreee 8 — 4 — 1 mars | 28 — 19 — 9 — 

Frá Stað lo 10 jan. 6 febr. | 3 mars | 30 mars | 21 april | 11 mai 
— Staðarbakka .......... 10 — 6 — 3 — 30 — 21 — 11 — 
— Lækjamåti .........…. 11 — T— 4 — 31 — 22 — 12 — 
— Sveinsstöðum.,....,.... il — 1 — 4 — 31 — 22 — 12 — 
— (Ståru-Giljå) 2.2. 11 — T— 4 (81 — 99 |19— 
— Blönduósi........ 1 — T— 4 — 31 — 23 — 13 — 
— Holtastöðum .......... 12 — 8 — 5 — 1 april | 25 — 13 — 

Bólstaðarhlíð ........, 12 — 8 — 5 — 1 — 23 — 18 — 
— Víðimýri 00... 13 — 9 — 6 — 2 — 24 — 14 — 
— Miklabæ .............. 13 — 9 — 6 — 2 — 24 14 — 
— Silfrastöðum ........,. 13 — 9 — 6 — 2 — 24 — 14 — 
— Steinsstöðum .....,.... 14 — 10 — T— 3 — 25 15 — 
á Ákureyri 0... 15 — ll — 8 — 4 — 26 — 16 — 

Frá Akureyri Cl 18 jan 13 febr. | 10 mars | 6 april | 28 april | 20 mai 
— Hálsi... 1020 18 — 13 — 10 — 6 — 28 — 20 — 
— Ljósavatni „........... 18 — 13 — 10 — 0 — 28 — 20 — 
— Einarsstöðum ......... 18 — 13 — 10 — 6 — 28 — 20 
— Grenjaðarstað ....... 19 — 14 — 1 — T— 29 — 21 
— Reykjahlíð............ 28 — 15 — 12 — 1 — 30 —- 22 
að Grímsstöðum. ........ 22 — 17 — 14 —- 8 — I mai | 23 

— Frá Grímsstöðum..... 23 jan. | 18 febr. | 15 mars | 9 april | 2 mai | 94 maí 
— Skjöldólfsstöðum ,..,... 0 — 19 — 16 — 10 — 3 — 25 — 
— Hvanná 00000000 25 — 20 -- 17 — 11 — 4 — 26 — 

Fossvållum  .......... 25 — 20 — 17 — 11 4 26 — 
— (Bót) lll 25 20 — 17 — it 4 — 26 
— (Ekkjafellsseli})........ 25 — 20 — 17 — 11 — 4 — 26 — 
— Egilsstöðum ......... 26 21 — 18 — 12 — 5 — 27 — 
á Reyðisfiði........ . 27 — 22 — 19 — 13 — 6 — 28 —              
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7. ferð | 8. ferð (11. AX ferd | 12. ferð | 13. ferð | 14. ferð | 15 ferð 
  

28 mai ; 16 júni 
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73 Norðurlands- 

Á leið til 
          

  

  

  

  

  

  
            

Póststöðvar | 1. ferð | 2. ferð | 3. ferð | 4. ferð | 5. ferð 

Frá Seyðisfirði............ sa | TT jan. 12 febr. | 9 mars} 4 april | 27 april 
— Egilsstöðum ......... 18 —- 13 — | 10 — 5 — 28 — 
— (Ekkjufellsseli) ........ sn 18 — 13 — 10 — 5 — 28 — 
— (Bót) a.0srrrr a 18 — 13 — 10 — 5 — 28 — 
— Fossvöllum ........... 18 — 13 — 10 — 5 — 28 — 
— Hvanná .............. 18 — 13 — 10 — 5 — 28 — 
— Skjöldólfsstöðum ...... 19 — 14 — | 11 — 6 — 29 — 
að Grímsstöðum ........ 21 — 16 — | 13 — 8 — 1 mal 

Frá Grímsstöðum......... . 23 jan. 18 febr. | 15 mars 9 april 2 maí 
— Reykjahlíð. .......... a 94 — 19 — | 16 — 10 — 2 — 
— Grenjaðarstað ....... 25 — | 20 — 17 — 11 — 3 — 
— Einarsstöðum ......... 25 — 20 — (IT — 11 — 3 — 

— Ljåsavatni ............ f 25 — 20 — (17 — 11 — 3 — 
— Hálsi ........... sn | 2ð — 20 — (17 — 11 — 3 — 
á Akureyri Pe 27 — 21 — | 18— 12 — 4 — 

| il 

1. ferð | 2. ferð | 3. ferð | 4. ferð | 5. ferð | 6. ferð 

Frá Akureyri . 2... 4 jan. | öl jan. | 25 febr. | 24 mars | 15 april | 5 mal 
— Steinsstöðum .......... 5 — 1 febr. | 26 — 25 — 16 — 5 — 
— Silfrastöðum .......... 5 — 1 — 26 — 25 — 16 — 5 — 
— Miklabæ.............. 5 — 1 — 26 — 25 — 16 — 6 — 
— Víðimýri ............ 6 — 2 — 27 — 26 — 17 — 6 — 
— Bólstaðarhlíð ......... 6 — 2 — 27 — 26 — 17 — T— 
— Holtastöðum .......... 6 — 2 — 27 — 26 — 17 — T- 
— Blönduósi............ 6 — 2 — 27 — 26 — 18 — 7 — 
— (Stórn Giljá)........... 6 — 2— 27 — 26 — 18 — 7 — 
— Sveinsstöðum.......... T— 3 — 28 — 27 — 18 — 8 - 
— Lækjamóti ............ T— 3 — 28 — 27 — 18 — 8 — 
— Staðarbakka .......... T— 3 — 28 — 27 -— 18 — | 8— 
að Stað ....i0000. 9 — 5— 2 mars | 29 — |20— (10— 

Frá Stað 00... 10 jan. 6 febr. | 3 mars | 30 mars | 21 april | l1 maí 
— Dalsmynni ........... 10 — 6 — 3 — 30 — 1 — (11 — 
— Svignaskarði „......... 11 — | 7 — 4 — 31 — 22 — | 12 — 
— Borgarnesi .......... 1— | 9— 6 — 2 april | 24 — | 14 — 
— Åkranesi............. lå — | 9— 6 — 2 — 24 — 14 — 
í Reykjavík............ 14 — 9— {6 | 2— 24 — 14 --



    

  

  

  

    
    
  

145 

póstur 

Reykjavíkur 

I NN 

6. ferð 1. ferð | 8. ferð 9. ferð | 10. ferð | 11. ferð | 18. ferð | 18. ferð | 14. ferð | 15. ferð 

19 mai | 8 júní | 29 júní | 20 júlí | 10 ágúst| 31 ágúst| 24 sept. | 19 okt. | 18 nóv. | 14 des. 
20 — | 9 — 30 — 2 — 11— | I 25 — | 20 — 19 — 15 — 
20 — | 9— 30 - 21 - 11 — 1 — 20 19 — 15 - 
20 — | 9 - 30 - a - 11 - 1 - 25 — 20 — {19 15 - 
20 — | 9 - 30 — 21 — 11 - 1 5 — 20 -- 19 — 15 — 
20 — | 9 30 — 21 11 — 1- 25 — | 20 — 19 — 15 
21 — | 10 - 1 juli | 22 12— | 2 — 26 | 21 — 20 - 16 — 
23 — | 19 - 2— |J93-— —|13— | B- 27 — | 23 29 — 18 - 

ER — mme mf em — fe 
| | 

24 maí | 13 juni 3 juli 24 juli 14 ágústi 4 sept. | 28 sept. | 24 okt. | 24 nóv. | 20 des. 
25— | 13 — 3— {24 — 14 — 4 — | 28 — | 25 — 25 — | 21 — 
26 — (14 - 4 — 25 — 15 — 5— 199 - | 26 26 — | 22 — 
2% — | 14 — 4— |25— | 15 — 5— |29— | 26 - 26 — | 29 —- 
26 — 14 — 4 — 25 — 15 — 5 — 29 — | 27 — 26 — 22 — 
26 — 14 — 4 — 25 — 15 — 5 — 299 — | 27 — | 26 — 22 — 
27 — 15 — 5 — 26 — | 16 — 6 — 30 — |29— 128 — | 24 — 

7. ferd | 8. ferð 9. ferð | 10. ferð | 11. ferð | 12. ferð | 18. ferð | 14. ferð | 15. ferd | 
{ | 

28 mai | 16 juni T júlí | 1 ågust| 22 ågåst| 15 sept. | 9 okt. | 4 nóv. 1 des 
28 — 16 — T— | 1— 22 — 15 — 9— | 5 — 2 — 
28 — 16 - T— | 1— 22 — 15 — 9 — 5 - 2 — 
29 — 17 — 8 - | 2 — 23 - 16 — 10 — 5 — 2 - 
29 — 17 — 8— | 2- 23 - 16 — | 10 — 6 — 3 — 
30 — 18 - 9 - | 8 — 24 — 17 — | 11 6 - 3 - 
30 — 18 — 9— 1 8 — 24 — 17 - 11 — 6 — 3 - 
30 — 18 - 9 - 3 — 24 — 17 — 11 - T— 4 
30 — 18 — 9 — 3 — 24 — 17 — 11 — 7 - 4 — 
31 — 19 — | 10 — 4 — 25 — 18 — 12 — 7 — 4 — 
31 — 19 — | 10 — 4 — 25 — 18 - 12 — T— 4 — 
31 — 19 — 10 — 4 — 25 — 18 — 12 — T— 4 — 

1 juni „20 — 11 — 5 — 26 — 19 — 14 — 9 - 6 — 

2 júní | 21 juni | 12 juli 6 ágúst| 27 ágúst| 20 sept. | 15 okt. ; 10 nåv 7 des. ; 
2— 121 — 12 — 6 — 27 — 20 — 15 — 10 — I— | 
3— '22— 13 — T— 28 — 21 — | 16 — 11 — 8 - 
5 23 — 14 — 8 — 29 — 22 — 17 — 13 — 10 — 
5 — 23 — 14 — 8 - 29 — 22 — 17 — 13 — 10 — | 
d — 23 — 14 — 8 — 29 — 22 17 — | 13 — 10 — 
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73 Suðurlands. 

Á leið frá 

        
  

  

  

  

  

  

  

      

FA MD NN KM ENN SA nem s summen 

Påststidvar 1. ferð | 2. ferd | 3. ferd | 4. ferð 5. ferð | 6. ferd 

9 jan. 4 febr. | 28 febr. | 24 mars | 18 april | 12 maí 
10 — 5 — 1 mars | 25 — 19 — 13 — 

… f 10 - 5 - 1 — 25 — 19 — 13 — 
- Hraungerði AAN 10 - 5 — 1 - 25 — 19 — 13 — 
— Þjórsárbrú............ 10 — 5 — 1— 25 — 19 - 13 — 
— Ægissidu ...…......... 10 — 5 — 1 — 25 — 19 — 13 — 
að Garðsauka........... 11 — 6 — 2 — 26 — 20 — 14 — 

Frá Garðsauka........ .… Å 13 jan. 8 febr, | 4 mars | 28 mars | 22 april | 16 mai 
— Ossabæ .....00....... 13 — 8 — 4 — 28 — 22 — 16 — 
— Seljalandi „........... 13 — 8 — 4 — 28 —  |22 — | 16 — 
— Holti................. 13 — 8 — 4 — 28 — i 22 — 16 — 
— Skarðshlið ............ 14 — 9 — 5 — 29 — 23 — 16 — 
— Pjetursey ............. 14 — 9 — 5 — 29 — 23 — 17 — 
— Vík ...... 15 — 10 — 6 — 90 — | 24 — 18 — 
— Herjólfsstöðum ........ 15 — 10 — 6 — 30 — | 24 — 18 — 
— Flögu ............. 16 — 11 — T— 31 — 25 — 19 — 
— (Åsum) „0... 16 — 11 — 1 — 31 — 25 — 19 — 
— Kirkjubæjarkl. AR 16 —- 11 — 7 — 31 — 25 — 19 — 
að Prestsbakka ......... 17 — 12 — 8 — 1 april | 26 — 19 — 

| 

Frá Prestsbakka ......... 19 jan. | 14 febr. | 10 mars | 4 april | og april | 20 mia 
- Svínafolli............. 19 - 14 — 10 — 4 — 28 — 20 — 
— Fagurhólsmýri ........ 20 — 15 — 11 — 5 — 29 — 21 — 
— Kálfafellsstað ........ 21 - 16 - 12 6 — 30 — 22 — 
— Hólm 21 — 16 — 12 6 — 30 — 22 — 
— Hólum......... 23 — 18 — 11 — 8 — 2 mal | 24 — 
að Höfn … 23 — 18 — 14 — 8 — 2 — 24 — 

Frá Höfn 0... 25 jan. 20 febr. {| 16 mars! 10 april | 4 mai | 25 maí 
— Holum................ f 25 20 - 16 — 10 — 4 — 25 — 
— (Firði) ................ 25 — 20 — 16 — 10 — 4 25 — 
— Stafafelli ............. 26 — 21 — 17 — 11 — 4 — 25 — 
— Starmýri ............. 26 — 21 — 17 — 11 — 6 — 26 — 

Djúpavogi ........... 28 — 22 — 18 — 12 — 6 — 27 — 
- Höskuldsstöðum ....... 28 — 23 — 19 — 3 — T— 28 — 

— Litla-Sandfelli......... 29 — 24 — 20 — 14 — 8 — 29 - 
— Egilsstooum ......... 90 — 25 — (21 — 115 — 9— | 30 — 
— Reyðarfirði.......... 30 — 25 — 121 — {16 — 9 — 30 — 
á Eskifirði.............. 31 — 20 — | 22 — 16 — 10 — 1 júní          



147 1924 

    
  

  

  

  

    

póstur 73 

Reykjavik 

T. ferd | 8. ferð | 9. ferð | 10, ferd | 11. ford | 12. ferð | 15 ferd | 14, ferd | 15. ferd 

4 juni | 25 júní | 16 júlí 6 ágúst| 27 ágústi 17 sept. | 15 okt. | 10 nåv. 5 des. 
4 — 25 — 16 — 6 — 27 — 17 — 15 — il — 6 — 
å — 25 — 16 — 6 — 27 — 17 — 15 — 11 — 6 — 
4 — 25 — 16 — 6 — 27 — 17 — 15 — il — 6 — 
4 — 25 — 16 — 6 27 — 17 — 15 — 11 — 6 — 
4 — 25 — 16 — 6 — 27 — 17 — 15 — 12 — T— 
4 — 25 — 16 — 6 27 — 17 — 15 — 12 — T— 

5 júni | 26 júni | 17 júlí T ágúst| 28 ágúst| 18 sept. | 16 okt. | 14 nóv, 9 des. 
5 — 26 — 17 — 1— 28 — 18 — 16 — 14 — 9 — 
5 — 26 — 17 — 7 28 — 18 — 16 — 14 — 9 — 
5— 26 — 17 — 7 — 28 — 18 — 16 — 14 — 9 — 
5 — 26 — 17 7 — 28 — 18 — 17 — 15 — 10 — 
6 — 27 — 18 — 8 — 29 — 19 — 17 — 15 — 10 — 
T— 28 — 19 — 9 — 30 — 20 — 18 — 16 — 11 — 
7T — 28 — 19 — 9 — 30 — 20 — 18 — 16 — 11 — 
8 — 29 — 20 — 10 — 31 — 21 — 19 — 17 — 12 — 
8 — 29 — 20 — 10 — 81 — 21 — 19 — 17 — 12 — 
8 — 29 — 20 — 10 — 31 — 21 — 19 — 17 — 12 — 
8 — 29 — 20 — 10 — 31 — 21 — 19 — 18 — 13 — 

| 
9 júní | 80 júní | 21 júlí | 11 ágúst| 1 sept. | 24 sept. | 20 okt. | 20 nóv. | 16 des 
9 — 30 — 21 — 11 — 1 — 2Á — 20 — 20 — 15 

10 — ljúlí | 22 — 12 — 2 — 25 — 21 — 21 — 16 — 
11 — 2— 3 — 13 — 3 26 — 22 — 22 — 17 — 
11 — 2 — 23 — 13 — 3 — 26 — 22 — 22 — 17 — 
12 — 3 — 24 — 14 — 4 — 27 — 23 — 24 — 19 — 
12 — 3 — 24 — 14 — 4 - 27 — 23 — A — 19 — 

13 júní 4. júlí | 25 júlí | 15 ágúst) 5 sept. | 29 sept. | 24 okt. | 26 nóv. | 21 des. 
13 — 4 — 25 — 15 — 5 — 29 — 24 — 26 — 21 — 
13 — 4 — 25 — 15 — 5 — 29 — %M — | 26 — 21 — 
14 — bd — 26 — 16 — 6 — 30 — 253 — 27 — 22 — 
14 — 5 — 26 — i6 — 6 — 30 — 25 — 27 — 22 — 
15 — 6 — 27 — 17 — 7 — 1 okt. | 26 — 28 — 28 — 
16 — 6 — 27 — 17 — 7 — 1 — 26 — 29 — 24 — 
16 — T— 28 — 18 — 8 — 2 — 27 — 30 — 25 — 
17 — 8 — 29 — 19 — 9 — 3 — 28 — 1 des, | 26 — 
17 — 8 — 29 — 19 — 9 — 3 — 28 — 1— 26 — 
18 — 9 — 30 — 20 — 10 — 4 — 29 — 2— 27                



1924 

13 

148 

Suðurlands. 

Á leið til 
            

  

    
  

  

              

Póststöð var 1. ferð | 2. ferð | 8. ferð | 4. ferð | 5. ferð 

Frá Eskifirði ............. 16 jan. | 11 febr. | 8 mars | 3 april | 46 april 
— Reyðarfirði .,....... 16 — 11 — 8 — 3 — 26 -- 

Egilsstöðum ......... 18 — | 13 — 10 — 5 — 28 — 
Litla-Sandfelli......... 18 — | 13 — 10 — 5 — 28 — 
Höskuldsstöðum ....... 19 - | 14 — 11 6 — 29 — 
Djúpavogi ........... 20 — lå — 12 — T— 30 — 
Starmýri 20... 21 — | 16 — 18 — 8 — 1 maí 
Stafafelli ............. 21 — 16 — 13 8 - 2 — 
(Firdi).. seere. 21 — 16 — 13 — 8 - 2 — 
Hólum............... 23 — 18 — 14 — 9 — 3 — 

að Höfn 0... 23 — 18 — 14 9 — 3 — 

Frá Höfn 0... 25 jan. | £0 febr. | 16 mars | 10 apríl| 4 mai 
— Hólum 2............4… 25 — 20 -- 16 — 10 — 4 — 
- Hólmi.....00.0.0... 25 — 20 - 16 — 10 — 4 — 

— Kálfafellsstað ......... | 26 — 21 — 17 — 11 — 5 — 
Fagurhólsmýri „.......) 27 — 22 — 18 — +; 12 — | 6 — 

— Svínafelli............. 27 — | 22 — 18— | 12 — 6 — 
að Prestsbakka.......... 8— |4— |20— |13— | 8— 

1. ferd ferd | 3. ferd | 4. ferd | 5. ferd | 6. ferd 

Frá Prestsbakka ......... 7 jan. 2 febr. | 26 febr. | 22 mars | 16 april | 10 mai 
- Kirkjubæjarkl.......... T — 2— 26 — 22 — 16 — 10 — 

(ÁSUM) T— 2 — 26 — 22 — 16 — |10— 
Flögu ccc. 7 — 2 — 26 — 22 — 16 — | 10 — 
Herjólfsstöðum ..... AR 8 — 3 — 27 — 23 — 17 — | 11 — 
Vík 9 4 — 28 — 24 — 18 — 12 — 
Pjetursey ............. 9 — 4 — 28 — 24 — 18 - 12 — 

—- Skarðshlíð............ 9 - 4 — 28 — 24 — 18 — 12 — 
— Holti........ ANNAN 9 — 4 — 28 — 24 — 18 — 12 - 

Seljalandi ............ 10 - 5 — 1 mars | 25 — 19 - 13 — 
— Ossabæ 0... 10 - 5 — 1 — 25 — 19 — 13 — 
að Garðsauka .......... 11 — 6 — 2 — 26 — 20 — 14 — 

Frá Garðsauka .......... 18 jan 8 febr. | 4 mars | 28 mars | 22 apríl | 16 mai 
— Ægissíðu ............. 13 — 8 — 4 — 28 - 22 — 16 — 
— Þjórsárbrú............ 13 - 8 — 4 — 28 — 22 — 16 — 

Hraungerði .......... 11 — | 9 — 5 — 29 — 23 — 17 — 
Ölfusárbrú ............ 14 — 9 — 5 — 29 — 23 — 17 — 

— Kotströnd............. 14 — 9 - 5 — 29 — 23 — 17 — 
i Reykjavík ........... 15 — 10 — 6— | 30 — 24 — 18 —



            
  

  

  

        
  

  

          

149 1924 

póstur 13 

Reykjavíkur 

| 
6. ferð 1. ferð | 8. ferð | 9. ferð | 10. ferð | Íl. ferð | 12. ferð | 13. ferð | 14. ferð | 15. ferð 

| | 
18 mai T júní | 28 júní | 19 júlí | 9 ágúst| 80 ágúst| 28 sept. | 18 okt. | 17 nóv. | 18 des. 
18 — T— | 28 — 19 — 9 — 30 — 23 — 18 — 17 — 13 — 
20 - 9— 1e0— 21 — 11 - 1 sept. | 23 — | 20 — 19 — 15 — 
20 — 9 — | 30 — 21 — 11 — 1 — 25 — 20 — 19 — 15 — 
21 — 10 — | juli | 22 — 12 -— 2 26 21 — 20 — 16 — 
21 — 10 (1— J22— 12 2 — 27 21 — 22 17 
22 - li — | 2— 23 — 13 — 3 — 27 22 — 22 — 17 — 
22 — 11 — | 2 - 23 —- 13 - 3 — 27 22 — 23 — 18 
22 — 11 — 2 - 23 13 — 3 27 - 22 — 23 — 18 
24 — 12 - | 3 — 24 — 14 — 4 — 28 - 28 - 24 - i9 - 
24 - 12 — | 3 24 — 14 — 4 - 28 — 23 — 24 — 19 — 
fm mm | - ef mmm mn 

i 1 

25 mai | 14 juni 4 júlí | 25 júlí 15 ágúst | 5 sept. | 29 sept. | 24 okt. | 2 nóv. | 21 des. 
25 — 14 — 4 — 25 — 15 — 5 — 29 — 24 — 25 — 21 — 
25 — 14 — 4 — 25 — 15 — 5 - 29 — 24 — 23 — 21 - 
26 — 14 — 4 — 25 — 15 — d — 29 — 24 — 26 — 22 — 
27— (l5— | 5— 26 — 16 — 6 — | 30 — 25 — | 27 — 23 — 
m— (1å3— | 5— (%6— |16— 6— |(30— |95— |127— |93- 
29 — 16— | 7-- 28 — 18 — 8— | 2Zokt | 26 — | 29 — 24 — 

| ! | I 

T. ferd | 8. ferd | 9. ferd | 10. ferd | 11. ferd | 12. ferd | 13. ferd | 14. ferð | 15. ferð 

| | | 
31 mai | 21 juni | 12 juli | 2 ágúst| 28 ágúst| 13 sept. | Í1 oky. 8 nóv. | 3 des. 
sw |ei— J12— |2— |æ— |18— |11— 8— | 3— 
31 — 21 — 12 — 2 — 23 — 13 — ll - 8 - | 3 — 
31 — 21 — 12 — 2 — 23 — 13 11 — 8 ið - 

l júní | 22 — 13 — 3 — 24 — 14 — 12 — | 9— | 4 — 
2 — 23 — 14 — 4 — 25 — 15 — 13 — 10 — b — 
2 — 23 — 14 — 4 — 25 — 15 — 13 — 10 — bd — 
2 - 23 — 14 — 4 — 25 — 15 — 18 — 10 — 5 — 
2 — 93 — | 14 — 4— |95— (15— |13- 10 — 5 
3 - 24 — 15 — 5 — 26 — 16 — 14 — | 11 - 6 — 
3 — 24 — 15 — ð - 26 — 16 — 14 — | 11 — 6 — 
4 — 25 — 16 — 6 — 27 — 17 — 1d — 12 — T— 

5 júní | 26 juni | 17 júlí T ágúst| 28 ágúst| 18 sept. | 16 okt. | 14 nóv 9 des. 
5— 826 — 17 — 1 — 28 — 18 — 16 — 14 — 9 — 
5 26 — 17 — 7 — 28 — 18 — 16 — 14 — 9 — 
5— | 26 — 17— | 7- 28 — 18 — 16 — 15 — 10 - 
5— (26 — 1— | 7 — 28 — | 18 — 16 — 15 — 10 — 
5 — | 26 — 17— | 7— 28 — | 18 — 16 — 15 — 10 — 
5— |2%— |(17— | 7— |%8— |18— |i6— |17— 12 —          
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13 Vesturlands- 

Á!'leið"frá 
    

  

            
      

  

  

  

Póststöðvar 1. ferð | 2. ferð 8. ferð | 4. ferð | 6. ferð | 6 ferð 

Frá Reykjavík...,........ 4 jan. | 31 jan. | 25 febr. | 24 mars | 15 april | 6 mai 
— Stad ssssssssesrrse00 10 — 6 febr. | 3 mars | 30 — 21 — 11 - 

Borðeyri............. 10 — 6 — 3 — 30 - 21 11 
(Bæ) 00 10 — 6 — 3 — 30 — 2i — 11 — 
Gudlaugsvik .......... 11 — T- 4 — 31 — 22 — 11 — 

= Gröf ll. 12 — 8 — 5 — 1 april | 23 — 12 — 
— Stóra Fjarðarhorni..... 12 — 8 — 5 — 1 — 23 — 12 — 
— (Kollafjardarnesi)...... 12 — 8 — 5 — 1 — 23 — 12 — 
— Kirkjubóli ............ 13 — 9 — 6 — 2 — 24 — 12 — 
-— Hólmavík ............ 14 — 10 — 7 — 3 — 25 — 13 — 

(Stað) Ll... 14 — 10 - 7 — 3 - 25 — 13 — 
Aingerðareyri ........ 17 — 13 - 10 — 6 — 28 — 15 — 
Vatnsfirði ............ 17 — 13 — 10 — 6 — 28 — 15 — 

— Øgri 20... 17 — 13 — 10 — 6 — 28 - 15 — 
— (Vigur) ...0000... 1? — | 13 — 10 — 6 — 28 — 15 — 
á lsafirði............... 17 — | 13 — 10 — 6 — 28 — 16 — 

Á leið til 

Póststöðvar | 1. ferð | 2. ferð | 3. ferd | 4. ferd | 5. ferd | 6. ferd 

Frá Ísafirði,.............. 3 jan. | 29 jan. | 23 febr. | 22 mars | 13 april | ó maí 
— (Vigur) ....00..... 3 — 29 — 23 — 22 — 13 — 5 — 

Øgri s.sseeeuereneree 3 — 29 — 23 — 22 — 13 — 5 - 
— Vatnsfirði ............ 3 — 29 —- 28 — 22 — 13 — 5 — 
— Årngerdareyri ........ 4 — 30 — 24 — 23 — 14 — 6 — 
— (Stad) snes rrss 4 — 30 — 24 — 23 — 14 — 6 — 
— Hólmavík ............ 5 — 1 febr. | 26 — 25 — 16 — T- 

- Kirkjubóli ............ 5 — 1— 26 — 25 — 16 — 7 — 
— (Kollafjarðarnesi)...... 5 — 1 — 26 — 25 16 — T— 
— Stóra-Fjarðarhorni...". | 6 — 2 — 27 — 26 — 17 — 8 - 
— Gröf 0... 6 — 2 — 27 — 26 — 17 — 8 — 
— Guðlaugsvík .......... 6 — 2 — 27 — 26 — 17 — 9 - 
— (Bæ) 000... 7 — 3 — 28 — 27 — 18 — 9 
— Borðeyri ............ 8 — 4 — 1 mars | 28 — 19 — 9 — 
— Stað... 10 — 6 — 3 — 80 — 21 — 1 

í Reykjavík............ 14 — 9 — 6 — 2 april | 24 — | 14 —          



      

  

181 

póstur 

Reykjavík 

1. ferð | 8. ferð | 9. ferð | 10. ferð | 11. ferð | 12. ferð | 18. ferð | 14. ferð | 15. ferð 

28 maí | 16 júní T júlí 1 ágúst| 22 ágúst| 15 sept. | 9 okt. 4 nóv. 1 des. 
2 júní | 21 — 12 — 6 - 27 — 20 — 15 — 10 — T 
2 — 21 — 12 — 6 — 27 - 20 — 15 — 10 — 7 - 
2 21 — 12 — 6 - 27 — 20 — 5 - 10 -- 1 - 
2 - 21 — 12 — 6 - 27 — 20 — 1å — 10 — 7 — 
3 — 22 — 13 — 7 — 28 — 21 — 16 — 12 — | 9— 
3 — 22 — 13 — T— 28 — 21 — 16 -- 12 — 9 — 
8 — 22 — 13 — T— 28 — 21 — 16 — 12 — 9— 
8 — 22 — 13 — 7 — 28 — 21 — 17 — 13 — 10 — 
4 — 23 — 14 — 8 — 29 — 22 — 18 — 14 — 11 
4 — 23 — 14 -- 8 — 29 — 22 — 18 — 14 — |1— 
6 — 25 — 16 — 10 — 31 — 24 - 20 — 17 — | 14 - 
6 — 25 — 16 — 10 — 81 — 24 — 20 — 17 — | 14 — 
6 — 25 — 16 — 10 — 31 — 24 — 20 — 17 - 14 — 
6 - 25 — 16 — 10 — 31 — 24 20 - 17 — 14 — 
6 — 25 — 16 — 10 — 81 — 24 — 20 - 17 — 14 -   

Reykjavíkur. 

      
   

  

  

11 

  

    
. ferd | 12. ferd 

  
   

  

  

1924 

73 

   

  

    

      | 10, ferd | , ferd | 14, ferd | 15. ferd 

31 juli 21 ágúst| 13 sept. | ' okt. 2 nóv. | 29. nóv. 
si — 12 — | 13 — T— 2— |29— 
31 — 21— (18 7 2…— | 29 
31 - A |13— | 7— 2— |929— 

1 ågust| 22 — |14— | 8 — 3— | 20 — 
1— |22- 14— | 8— 3— 180 — 
2— |3— | 15 — | 10 — 5 — 32 des. 
2 — | 923 — 15 — | 10 — 5 — 2 — 
2— |28— (|15— |10- 5 — 2 — 
3— Ja. |16— |11— 6 — 3 — 
3— 94 |16— (11— 6 — 8 — 
4— (25— 1|17— |i2— 6 — 3 — 
4— |BB— |17— |12 T— 4 — 
4— |g5- |18— |13- 8 — Ba | 

2 júní | 21 - 12 — 6 — 27— 120 — 115 10 — T— | 
5 8 — | 14 — 8 - 29 — 122 — |17— |13- 10 —   

Atvinnu= og samgöngumálaráðherrann, Reykjavik 8. september 1924. 

            
Magnús Guðmundsson. 

  

  

S, Briem,
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Áætlun aukapóstanna (1925. 
i. Pósthílaferðir frá Reykjavík alt árið: 

a. Til Hafnarfjarðar hvern mánudag, mið- a. 

vikudag og laugardag, kl. 3 síðdegis. Frá 

Hafnarfirði kl. 1 síðdegis. Aukaferðir til 

Hafnarfjarðar daglega. 

b. Tel Gerða í Garði hvern fimtudag kl. 9 ár- b. 

degis og til baka sama dag. Viðkomustaðir: 

Hafnarfjörður og Keflavík og ennfremur Þóru- 

staðir næst eftir komu aðalpósta til Reykja- 

víkur. 

e. Til Grindavíkur hvern fimtadag kl. 10 ár- 

degis og til baka sama dag. 

2. Póstbílaferðir frá Reykjavík, júní til 

októberloka : 

a. Tel Torfastaða í Biskupstungum hvern mánu- 

dag kl. 9 árdegis og til baka sama dag. Við- 

komustaðir: Alviðra, Miuniborg, Mosfell og b 

ennfremur Klausturhólar í næstu ferð bílsins 

eftir komu aðalpósta til Reykjavíkur. 

b. Til Sandlækjar hvern þriðjudag kl. 9 ár- 

degis og til baka á miðvikudögum. Viðkomu- 

staðir: Ölfusárbrú, Skeggjastaðir og Húsa- 
tóftir. 

e. Til Eyrarbakka hvern miðvikudag kl. 9 ár- 

degis og til baka sama dag. Viðkomustaðir: 

Ölfusárbrú og Stokkseyri. d 
d. Til Garðsauka hvern fimtudag kl. 9 árdegis 

og til baka á föstudögum. Viðkomustaðir: Kot- 

strönd, Ölfusárbrú, Hraungerði, Þjórsárbrú og 
Ægissíða. 

3. Milli Reykjavíkur og Þingvalla f. 

verður póstur sendur með bil í júlí og ágúst hvern 

laugardag. 

á. Gullbringusýslupóstarnir eru tveir: 

a. Fyrsti fer frá Keflavík til Karkjuvogs næsta —h. 

föstudag eftir komu aðalpósta til Reykjavík- 

ur og snýr sömu leið til baka. 

b. Annar fer frá Gerðum til Sandgerðis næsta 

föstudag eftir komu aðalpósta til Reykjavík- i. 

ur og snýr sömu leið til baka. 

5. Kjósarsýslupóstarnir eru tveir: 

Fyrsti fer frá Reykjavík, eftir komu aðal- 

póstanna til Reykjavíkur, um Brautarholt 

að Reynivöllum í Kjós og snýr aftur sömu 

leið til Reykjavíkur. 

Annar fer frá Reykjavík, eftir komu aðal- 

pósta þangað, að Varmá. 

6. Borgarfjarðarsýslupóstarnir 

eru nfu: 

Fyrsti fer frá Akranesi, ettir komu Faxa- 

flóabátsins þangað í aðalpóstferð, um (Ós), 

Vogatungu, Saurbæ, (Geitaberg), (Grund), 

Hest (Varmalæk), Hvítárbakka, (Staf- 

holtsey), (Arnarholt) að Svignaskarði í veg 

fyrir aðalpóst og heldur sömu leið til baka 

til Akraness. 

Annar fer frá Hesti, þegar eftir komu fyrsta 

aukapósts frá Akranesi, um Lund, (Reyki) 

að (Pitjum) og snýr þaðan aftur að Hesti Í 

veg fyrir sama aukapóst á bakaleið. 

Þriðji fer frá Borgarnesi, eftir komu aðal- 

pósta frá Reykjavík, um Svegnaskarð, (Steina), 

Norðtungu, Deildartungu, Reykholt, (Stóra- 

ás) að Gilsbakka og snýr þaðan aftur um 

Norðtungu og Svignaskarð að Borgarnesi. 

Fjórði fer frá Svignaskarði, eftir komu að- 

alpóstsins frá Stað, að Hvítárbakka, og snýr 

sömu leið til baka. 

Fimti fer frá Vogatungu, eftir komu fyrsta 

aukapósts frá Akranesi, að (Fískilæk) og 

snýr aftur sömu leið til Vogatungu. 

Sjötti fer frá Saurbæ, eftir komu fyrsta auka- 

pósts frá Akranesi, að (Þyrli) og snýr aftur 

sömu leið til baka. 

Sjöundi fer frá Hesti, eftir komu fyrsta auka- 

pósts frá Akranesi, um (Skeljabrekku) að 

(Hvanneyri) og snýr sömu leið til baka aftur. 

Áttundi fer frá Kúludalsá, eftir komu Faxa- 

flóabátsins Í aðalpóstferð, til Akraness um 

(Innra- og Ytra-Hólm) og snýr aftur sömu 

leið að Kúludalsá. 

Níundi fer frá Deildartungu, eftir komu 

þriðja aukapóst, um (Stóra-Kropp), Brús
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holt, (Geirshlið) og (Litla-Kropp), að Norð- 

tungu fyrir komu nefnds aukapósts á baka- 

leið. 

7. Mýrasýslupóstarnir eru þrír : 

a. Fyrsti fer frá Borgarnesi, eftir, komu aðal- 

pósts frá Reykjavík, um (Jarðlangsstaði), 

(Stangarholt), (Valbjarnarvelli), að (Gríms- 

stöðum) og þaðan beint til Borgarness. 

b. Annar fer frá Álftanesi um (Smíðjuhól) 

og (Langárfoss) til Borgarness daginn áður 

en póstar leggja af stað þaðan norður og 

vestur, og snýr aftur sömu leið til baka, en 

kemur við á (Hofstöðum) og (Vogalæk). 

c. Þriðji fer frá Brúarfossí eftir komu Stykkis“ 
hólmspósts, um (Akra) að (Seljum). 

8. Stykkishólmspósturinn. 

fer frá Borgarnesi, þegar Faxaflóabáturinn er 

kominn þangað í aðalpóstferð, um Arnarstapa, 

Brúarfoss, Garða, Dalsmynni, Gröf og (Skjöld) 

til Stykkishólms og snýr aftur eftir 86 stunda 
viðstöðu þar, sömu leið að Borgarnesi. 

9. Snæfellsnessýslupóstarnir eru sex: 

a. Fyrsti fer frá Gröf, eftir að Stykkishólms- 

pósturinn er þangað kominn frá Borgarnesi, 

um Staðastað, Búðir, Ólafsvík til Sands, 

og snýr þaðan aftur eftir eyktardvöl sömu 

leið að Gröf og sje kominn þangað nógu 

snemma til að ná í Stykkishólmspóstinn á 

bakaleið. Póstur þessi skal standa við í 

Ólafsvík svo lengi, að hann fari eigi af stað 

þaðan á baka leið fyrr en 16 stundum eftir 

að hann kom þangað frá Gröf. 

b. Annar fer frá Stykkishólmi, eftir komu auka- 

póstsins frá Stað, og fer um Grundarfjörð, 

Brimilsvelli, Ólafsvík að Sandi, síðan snýr 

hann aftur um Ólafsvík, Búðir, Staðastað og 

ÚSkjöld) til Stykkishólms. Aukapóstur þessi 

kemur við í (Fjarðarhorni) þegar hann fer 

Grjótháls. 

c. Þriðji fer frá Arnarstapa fyrir komu fyrsta 

aukapósts að Búðum, en eftir komu hans 

snýr hann aftur sömu leið að Arnarstapa. 

d. Fjórði fer frá Grundarfirði fyrir komu 

Stykkishólmspósts frá Borgarnesi til Stykkis- 

hólms; síðan snýr hann sömu leið til baka 

aftur og kemur við á (Fjarðarhorni), þegar 

hann fer um Grjótháls, og (Berserkjahrauni) 

í báðum leiðum. 

e. Fimti fer frá Ólafsvík, eftir komu fyrsta auka- 

pósts, að Brímilsvöllum og sömu leið til 

baka. 

f. Sjötti fer frá Sandi, eftir komu fyrsta auka- 

pósts að (Saæhóli), og sömu leið til baka. 

10. 

fer frá Stykkishólmi um (Elliðaey), (Bjarn- 

eyjar) til Flateyjar eftir komu aukapóstsins frá 

Borgarnesi og snýr aftur sömu leið til Stykkis- 

hólms. 

Póstbáturinn staðnæmist fyrir utan lendinguna 

í (Elliðaey) og (Bjarneyjum) og bíður þar allt 

að fjórðungi standar til þess að gefa ábúendunum 

kost á því að sækja póst sinn út í bátinn. 

Flateyjarpósturinn 

ii. Dalasýslupóstarnir eru fimm : 

a. Fyrsti fer frá Stykkishólmi um Breiðaból- 

stað á Skógarströnd, Bugðustaði, Sauða- 

fell og Búðardal svo tímanlega, að hann nái 

að Stað áður en aðalpóstar leggja af stað 

þaðan; eftir komu þeirra snýr hann aftur 

sömu leið til Stykkishólms, og kemur við á 

(Dönustöðum) og Borðeyri í báðum leiðum. 

b. Annar fer frá Stórholti um Skarð, Hnúk, 

(Kjarlakstaði), Staðarfell, (Knararhöfn) 

og Hvamm svo tímanlega, að hann nái að 

Búðardal áður en fyrsti aukapóstur leggur 

af stað þaðan norður að „Stað, snýr síðan 

aftur sömu leið að Stórholti eftir komu fyrsta 

aukapósts frá Stað. 

c. Þriðji fer frá Mjóabóli að Búðardal áður 

en aukapóstar fara þaðan, og snýr sömu leið 

til baka aftur. 

d. Fjórði fer frá Borgarnesi eftir komu Faxa- 

flóabátsins þangað í aðalpóstferð, fer um 

Svignaskarð, Dalsmynni, Sauðafell að 

Búðardal. Eftir komu annars aukapósts 

snýr hann sömu leið til baka. 

e. Fimti fer milli Klefa og Stórholts, bæði 

eftir komu fyrsta Barðastrandarsýslupósts að 

Kleifum í baka leið og fyrir komu annars 

Barðastrandarsýslupósts að Kleifum í norður- 

leið. 
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12. Barðastrandarsýsíupóstarnir 

eru þrettán: 

Fyrsti fer frá Króksfjarðarnesi um Kleifa 

að Gröf fyrir komu aðalpósts frá Ísafirði. 
Eftir komu hans þangað snýr hann sömu leið 

að Króksfjarðarnesi. 

Annar fer frá Króksfjarðarnesi um Kleifa 

að Gröf fyrir komu aðalpósts frá Stað. Eftir 

komu hans þangað snýr hann sömu leið að 

Króksfjarðarnesi. 

Þriðji fer frá Króksfjarðarnesi eftir komu 

annars aukapósts þangað frá Gröf um Bæ, 

Kínnarstaði, Brekku, Vattarnes, Brjáns- 

læk, Haga, (Brekkuvelli), (Hlaðseyri), Pat- 

reksfjörð og Sveinseyri að Bíldudal. Eftir 

komu þrettánda aukapósts frá Rafnseyri snýr 

hann aftur sömu leið að Króksfjarðarnesi. 

Fjórði fer frá Seldrdal fyrir komu aukapósta 

frá Króksfjarðarnesi og Rafnseyri um (Fifu- 

staði) og Bakka að Bíldudal, og snýr, eftir 

komu þeirra, aftur að Selárdal. 

Fimti frá Patreksfirði, eftir komu þriðja 

aukapósts þangað frá Króksfjarðarnesi, um 

Sauðlauksdal að Saurbæ á Rauðasandi og 
snýr þegar aftur til Patreksfjarðar. 
Sjötti fer frá Flatey, eftir komu Flateyjar- 

póstsins þangað frá Stykkishólmi, um (Sauð- 
eyjar) að Brjánslæk, og snýr þaðan aftur 

til Flateyjar. 

Sjöundi fer frá Sauðlauksdal, eftir komu 
fimta aukapósts, um Breiðuvík að (Hval- 

látrum) og fer sömu leið til baka aftur. 

Áttundi fer frá Vattarnesi; eftir komu þriðja 

aukapósts þangað, um (Fjörð) að (Skálm- 

arnesmúla) og þaðan sömu leið til baka. 

Níundi fer frá Flatey, þegar því verður við 

komið, til (Hvalldtra) ettir komu Flateyjar- 

póstsins frá Stykkishólmi og snýr sömu leið 

til baka. 

Tíundi fer frá Kinnarstöðum, eftir komu 

þriðja aukapósts frá Króksfjarðarnesi, um 

(Reykhóla) að Stað á Reykjanesi og snýr 

svo aftur sömu leið að Kinnarstöðum. Eftir 

komu þriðja aukapósts frá Bildudal fer sami 

póstur sömu leið út á Reykjanes. 

Ellefti fer frá Brjánslæk, eftir komu þriðja 
aukapósts þangað frá Króksfjarðarnesi, í 1.-—3. 

og 15. póstíerð, um Haga yfir Fossheiði 

um (Dufansdal) til Bíldudals og snýr sömu 

leið til baka aftar. 

„ Tólfti fer frá Brekku að Arngerðareyri, 

eftir komu aðalpósts frá Ísafirði, fer um 

(Gufudal), (Eyri), og (Kleit) og snýr sömu 

leið til baka aftur. 

Þrettándi fer frá Rafnseyri til Bíldudals, 

þegar eftir komu aukapósts frá Ísafirði, og 

sje kominn til Rafnseyrar aftar áður en auka- 

pósturinn frá Ísafirði snýr aftur þaðan. 

13. Ísafjarðarsýslupóstarnir 
eru sautján: 

Fyrsti fer frá Flateyra, eftir komu annars 

aukapósts þangað frá Ísafirði, að Hesti og 
snýr þaðan aftur sömu leið til baka. 
Annar fer frá Ísafirði, þegar eftir komu að- 

alpóstsins þangað, um Flateyri, Holt í Ön- 

undarfirði, (Gemlufall), Þingeyri að Rafns- 

eyri og fer sömu leið aftur til Ísafjarðar, 

eftir komu þrettánda Barðastrandarsýslupósts 

frá Bíldudal. 

Þriðji fer frá Ögri um (Hvítanes) að (Eyri) 
í Skötufirði eftir komu aðalpósts frá Ísafirði. 
Fjórði fer frá (Gemlufalli) um Mýrar, 

(Núp) og (Gerðhamra) að (Sæbóli), þegar 

eftir komu annars aukapósts þangað frá Ísa- 

firði, og snýr aftur sömu leið. 

Fimti fer frá Jsafirði eftir komu aðalpóstsins 

þangað, að Suðureyri í Súgandafirði og snýr 
þaðan aftur eftir eyktardvöl sömu leið til 

Ísafjarðar. 

Sjötti fer frá Ísafirði eftir komu aðalpóstsins 

þangað um Hnífsdal út í Bolungarvík, og 

snýr þaðan aftur eftir eyktardvöl sömu leið 

til Ísafjarðar. 

Sjöundi fer frá Ísafirði, eftir komu aðalpósts- 

ins þangað, um (4rnardal), Tröð í Alfta- 
firði, Eyri í Seyðisfirði að (Kleifum), og 

fer síðan sömu leið til (Ísafjarðar). 

Áttundi fer frá Ísafirði, þegar eftir komu 

aðalpósteins þangað, sjóveg um Sandeyri og 

Stað í Grannavík að Hesteyri og sömu leið 

aftur til Ísafjarðar. 

Níundi fer frá Hesteyri, daginn eftir komu 

aukapóstsins þangað frá Ísafirði, i 1.—3. 

og 13.—15. påstferd, um (Steindlfsstadi) að 

Höfn á Hornströndum, stendur þar við hálft
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dægur og fer síðan um (Hlöðuvík) til Hest- 

eyrar aftur. 

Tiundi fer frá Þingeyri, eftir komu annars 
aukapósts þangað frá Ísafirði, um Haukadal 

að (Árnarnúpi) og snýr þaðan sömu leið 

til baka að Þingeyri. 

Ellefti fer frá Rafnseyri, eftir komu auka- 

pósts frá Bíldudal, að (Lokinhömrum) og 

snýr aftur sömu leið að Rafnseyri. 

Tólfti fer frá Stað í Grunnavík, eftir komu 

áttunda aukapósts þangað um Dynjanda, að 

(Furufirði) og snýr aftur sömu leið að Stað 
i veg fyrir póstinn frá Hesteyri. 

Þrettándi fer frá Holti, eftir komu annars 

aukapósts að Þorfinnsstöðum og snýr til 

baka aftur að Holti. 

Fjórtándi fer frá Hesteyri, eftir komu átt- 

unda aukapósts þangað, að Látrum í Áðal- 

vík og snýr sömu leið til baka aftur. 

Fimtándi fer frá Bolungarvík um Hnifs- 

dal til Ísafjarðar daginn áður on aðalpóst- 
ur leggur af stað þaðan og fer sömu leið til 

baka. 

Sextándi fer frá Rafnseyri, eftir komu auka- 
pósts frá Bíldudal, að (Skógum) í Mosdal og 

fer sömu leið til baka. 

Sautjándi fer frá Hesteyri, eftir komu átt- 
unda aukapósts, um (Sljettu), Stað í Aðal- 

vik að Sæbóli og sömu leið til baka. 

14, Strandasýslupóstarnir eru þrír: 

Fyrsti fer frá Ófeigsfirði um (Eyri) við 

Ingólfsfjörð, Norðurfjörð, Árnes, Reykjar- 

fjörð, (Eyjar), (Svanshól), Sandnes, að 

Hólmavík og sje kominn þangað áður en 

aðalpóstur fer til Staðar. Eftir komu aðal- 
pósts frá Stað snýr hann sömu leið ti! baka. 
Annar fer frá Sandnest eftir komu fyrsta 

aukapósts frá Hólmavík um (Hellu), (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. 

15. Húnavatnssýslupóstarnir eru 

ellefu: 

Fyrsti fer frá Staðarbakka, þegar eftir 
komu aðalpóstsins þangað frá Stað, um (Ptrs- 

Reyki), (Stóraós) að Hvammstanga. Fyrir 

komu aðalpósts að norðan skal sami póstur 

fara frá Hvammstanga um (Ytri-Beyki), 

(Stóraós) að Staðarbakka. 

Annar fer frá Lækjamóti, þegar eftir komu 

aðalpóstsins þangað frá Stað, um (Breiða- 

bólsstað), (Vesturhópshóla,) (Ósa) og (Hindis- 
vík) að Geitafelli. Fyrir komu aðalpósts 

að norðan skal sami póstur fara sömu leið að 

Lækjamót. 

Þriðji fer frá Sveinsstöðum, eftir komu aðal- 

póstsins þangað að sunnan, að Ási í Vatnsdal, 

og snýr þaðan aftur að Sveinsstöðum. 

Fjórði fer frá Blönduósi, eftir komu aðal- 

póstsins að sunnan, um (Tinda), (Reyki) og 

Auðkúlu að Guðlaugsstöðum. Fyrir komu 

aðalpóstsins að norðun skal sami póstur fara 

frá Auðkúlu til Blönduóss, og kemur við á 
(Tindum) í báðum leiðum. 

Fimti fer frá Kálfshamarsvík, fyrir komu 

aðalpóstsins á norðurleið um (Hof), Skaga- 

strönd og Höskuldsstaði að Blönduósi og 

fer aftur sömu leið til Kálfshamarsvíkur. 

Sjötti fer frá Bólstaðarhlíð, þegar eftir komu 
norðanpóstsins þangað á norðurleið, að Bergs 

stöðum og snýr þaðan aftar til baka um 

(Eyvindarstaði), (Brandsstaði) og (Finns- 

tungu), ef Svartá er fær. 

Sjöandi fer frá Núpsdalstungu að Stað, svo 

tímanlega að hann nái þar aðalpóstum og 

snýr aftur sömu leið að Núpsdalstungu. 

Áttundi fer frá Holtastöðum um (Kirkju- 

skarð) að (Refsstöðum) eftir komu aðal- 

pósteins á norðurleið, og snýr aftur beina 

leið að Holtastöðum. 

Níundi fer frá Bergsstöðum til Bólstaðar- 

hlíðar fyrir komu aðalpósts á suðurleið 

Tíandi 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 

16. Skagafjarðarsýslupóstarnir 

eru níu: 

Fyrsti fer frá Víðmýra eftir komu norðan- 

póstsins þangað frá Stað, um Mælifell að 
Goðdölum og sömu leið aftur að Víðimýn. 
Annar fer frá Sauðárkróki, þegar eftir komu 
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sjöunda aukapósts þangað, um Ás, Lón, Kolku- 

ós, Hofsós, Fell, Haganesvík og (Hraun) til 

Siglufjarðar og snýr aftur sömu leið eftir 
24 stunda dvöl þar í 1.—5. og 18.— 15. ferð, 

en eftir 12 stunda dvöl í 6.—12. ferð. 

Þriðji fer frá Sauðárkróki, ettir komu sjö- 

unda aukapósts frá Víðimýri, um (Veðramót) 
Sævarland i Laxárdal, (Selnes) að (Hrauni) 

og snýr aftur til Sauðárkróks. 
Fjórði fer frá Lóni, eftir komu annars auka- 

pósts þangað frá Sauðárkróki, 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- 

árkróks og kemur við á Reynistað og 

(Halldórsstöðum) í báðum leiðum. 

Sjötti fer frá Miklabæ í Blönduhlið eftir 
komu aðalpósts á norðurleið, um Frostastaði 

og (Hofstaði) að Lóni og sömu leið til baka 

til Miklabæjar. 

Sjöundi fer frá Sauðárkróki um Reynistað 
og (Halldórsstaði) til Víðimýrar áður en 
aðalpósturinn frá Stað fer norður um og snýr 

sömu leið til baka aftur. 

Áttundi fer frá Sauðárkróki í 1.—5. og 18. 
— 15. ferð, eftir komu fimta aukapósts frá 

Víðimýri, um Lón, Hóla og Hofsós og snýr 

aftur um Kolkuós og Lón til Sauðárkróks. 

Níundi fer frá Haganesvík eftir komu annars 

aukapósts frá Siglufirði að Tungu og sömu 

leið til baka. 

17. Eyjafjarðarsýslupóstarnir 

eru fjórir: 

Fyrsti fer frá Akureyri, eftir komu norðan- 

póstsins þangað frá Stað, um Svalbarðseyri, 

Hjalteyri, (Árskógssand), Dalvík, Ólafs- 
fjörð, til Siglufjarðar og snýr aftur þaðan 

til Akureyrar um Ólafsfjörð, Dalvík, Hrís- 

ey, Grenivík, Hjalteyri og Svalbarðseyri. 

Annar fer frá Akwreyri, eftir komu aðalpósts. 

þangað frá Stað, um (Kropp), Grund, og 

Saurbæ að (Jórunnarstöðum), og fer um 

(Munkaþverá) og Þverd aftur til Akureyrar. 

Þriðji fer frá Dalvík, eftir komu fyrsta auka- 

pósts frå Akureyri, um (Velli), (Syðra 

Hvarf), (Tjörn) og (Mela) og snýr aftur 

sömu leið að Dalvík. 

Fjórði fer frá Akureyri eftir komu aðalpósts 

frá Stað að Spónsgerði. Þaðan um (Þúfna- 

velli) (Myrká) og (Bægisá) til Akureyrar 

aftur. 

Þingeyjarsýslupóstarnir eru ellefu: 

Fyrsti fer frá Ljósavafna, eftir komu Seyðis- 

fjarðarpóstsins þangað frá Akureyri, fram 

Bárðardal austan Fljóts, að Lundarbrekku 

og þaðan út dalinn aftur að vestan að Ljósa- 

vatni. 
Annar fer frá Grenjaðarstað, eftir komu 

aðalpóstsins frá Akureyri, um (Halldórsstaði), 

(Þverá) og (Ljótsstaði) að Skútustöðum og 

þaðan aftur að Grenjaðarstað. 

Þriðji fer frá Húsavík, um Laæamýri, að 
Grenjaðarstað, fyrir komu aðalpósts þangað 

á austurleið. Eftir komu hans frá Akureyri 

fer hann um (Garð), Laxamýri, Húsavík 

og (Hjeðinshöfða) að Víkingavatni, og snýr 

aftur sömu leið að Grenjaðarstað, og skal 

hann ná í aðalpóstinn á leið til Akureyrar, 

og fer því næst aftur til Húsavíkur. 

Fjórði fer frá Laæamýri eftir komu aðal- 
póst að Grenjaðarstað Í austurleið og þriðja 

aukapðsts þaðan, um (Þverá) að Hveravöllum 

og sömu leið til baka. 

Fimti fer frá Vopnafirði, um (Hvamms- 

gerði) Höfn í Bakkafirði, Þórshöfn, Sval- 

barð og Skinnastað til Víkingavatns og 

mætir þar Grenjaðarstaðapósti. Pósturinn 

snýr aftur sömu leið til Vopnafjarðar. 

Sjötti fer frá Raufarhöfn um (Grjótnes), 

Kópasker, (Presthóla), Skóga, að Víkinga- 

vatni, svo tímanlega að hann verði þangað 

kominn fyrir komu aukapóstanna frá Grenjað- 

arstað og Vopnafirði, og snýr aftur til 

Raufarhafnar, þegar eftir komu umgetinna 

aukapósta að Víkingavatni. 
Sjöundi fer frá Hálsi eftir komu aðalpósts frá 

Akureyri, um Garð að Brettingsstöðum, og 

snýr þaðan aftur sömu leið að Hálsi. 

Áttundi fer frá Ljósavafni, eftir komu aðal- 

póstsins þangað frá Akureyri, að Þórodd- 

stað í Kinn og snýr þaðan aftur sömu leið 

til baka. 
Níundi fer frá Hálsí, eftir komu aðalpósts-
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ins þangað frá Akureyri, að (Zilugastöðum) Mjóafjörð og (Pjörð) til Seyðisfjarðar og 

í baka aftur. snýr þaðan aftur sömu leið á Æskifjörð. 

h. Áttundi fer frá Æskifirði til Karlskála eftir 

ur komu aðalpósts í hverri ferð og sömu leið til baka 

    sömu leið 
frá Þórshöfn, eftir komu     
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Rei Rey dar] LC 

sömu leið bæ), (Reyðarvatn) að (Keldum) daginn eftir 

ferð gen; aðalpósts og fer aftur um (Stórahof) 

  

    síðu. 

f. Sjötti fer frá Ossabæ, eftir komu piss 

frá Garðsauka, að (Hallgeirsey) um (Kana- 

   
skipaferð   

  
Sjöundi fer r ke 

tta  aukapósts ip avogi Í staði), (Skíðbakka) og (Miðey). 

  

  Norðfjörð, gg. Sjöundi fer frá Marteinstungu að (Haga), 

1924
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Gaulverjabæ og snýr þaðan aftur 

(Arc bæ) og (Villingaholt) að Hraun- 
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og snýr 

  

   
eftir komu fyrsta aukapó 

au leið til baka. 
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REGLUGJÖRÐ 

um 

bann gegn innflutningi á óþörfum varningi. 

5, mars 1920, um heimild fyrir lands- 
{ - 2 Ms 11 Ål 3 flut á óþörfum eru hjer-    
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b. Smjör, smjörlíki og allskonar feitmeti nema til iðnaðar. Ostur allskonar. 

Eee ný og niðursoðin, eg 

  

ft. Niðursoðið grænmeti. Nýir og þurkaðir 

ávextir, nema þurkuð « sveskjur, apríkósur og ferskjur, bláber og 

tasafi (salt). Búkkulaði. Efni til brjóst- 
1 

i 

  

kirsuber. O     

  

   

        
   

  

reyr | SVKUES- O% BOT skóáburður, gólfáburður, 

leðurábu 

  

sænir, sápuduft. Sjón- 

  

reiðhjól og vara- 
x 

  

X 117 
OU?    

en rúðugler og vatns- 

,„ er hann vill flytja til 

á leitað úrskurðar atvinnu- 

fullnaðarúrskurður sem og 

skilning á ákvæðum teglugjörðar 

þessarar. 

3. gr. 

Nú telur einhver sjer nauðsynlegt að flytja til landsins einhverja af 

vörutegundum þeim, er greindar ern i 1. gr. og getur hann þá leitað til þess 

leyfis atvinnu- og samgönguinálaráðuneytisins, Innflutningsleyfi á vörum þeim, 

sem taldar eru Í 1. er. staflið a. verður þó ekki veitt nema ómissandi þyki oe 

á vörum þeim, sam taldar eru í staflið b. ekki nema sjerstakar ástæður sjeu 

fyrir hendi. 

4. gr. 

Lögreglustjórar skulu hver í sínu umdæmi hafa gætur á því að fyrirmæl- 

um reglugjörðar þessarar sje stranglega fylgt, og er þeim heimilt að setja þær 

reglur og gera þær ráðstafanir hjer að lútandi sem þurfa þykir. 

5. gr. 

Brot gegn ákvæðum 1. gr. reglugjårdar hbessarar varda sektum alt ad 

100,000 krónur. 

6. er, 

Med mål ut af brotum geen reglugjörð bessari skal fara sem almenn 

lögreglumál.



161 

1. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi og fellur jafnframt úr gildi reglu 

gjörð 14. mars 1924 um sama efni. 

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

Atvinnu. og ssmgöngumálaráðuneytið, /. mdá 1924. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Friðriks konungs áttunda árið 1923. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1928 B., bls. 274): 

a. Bankavaxtabrjef .................. kr.  12000 00 

b. Í Landsbankanum .........0%0.... — 555 65 

—-—— kr.  12550 65 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum ............ kr. 540 00 

b. Af bankainnstæðu ................ — 40) 22 

mm 580 22 
3. Ágóði af kaupum bankavaxtabrjefs ......0..0.0... — 200 00 

Kr. 13335 87 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur Árna Einarssyni, Múlakoti, .......... kr. 150 00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef ......00.0000... kr... 13000 00 

b. Í Landsbankanum ................ — 185 87 

2222... 13183 37 

Kr. 13335 87 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. júní 1924. 

Oddur Hermannsson. 

1924 

16 
7, mal. 

77



1924 

  

að
 

eð
 

    
sjóður 275 

a. Innritunarskirteini kr. 8600 00 
b. Veðskuldabrjef LC... — 1000 00 

c. Bankavaxtabrjef ....... FRIÐI — 1500 00 
d. Í idsbanka 940 58        — : 3 12 8 

ið 

kr 301 00 

0 00 

DÅ ru 

— 44 00 

men 462 50 

200 00 

    

Kr. 12703 08 

    

Gjöld 

1. Heiðursgjafir veittar: 

a. Sæmundi Oddssyni, Garðsau kr. 150 00 

b. Friðriki Sæmundssvni, Efri- Hólum 150 00 

—-——— — ki 300 00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskirteini ............... kr. 8600 00 

b. Veðskuldabrjef oll — 1000 00 

ce, Bankavaxtabrjef Lo... — 2500 00 

d. Í Landsbankanum ,,.............. — 303 08 

T I atvinnu- og san málaráðun: 

  

inu, 20. júní 1994, 

  

Oddur Hermannsson.



163 1924 

REIKNINGUR 79 

yfir tekjur og gjöld Landhelgissjóðs Íslands árið 1923. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1928 B., bls. 281): 

a. Í Landsbankanum 000... kr. 21889 74 

b. Innstæða hjá ríkissjóði 2000... — 600000 00 

2. Tillag år ríkissjóði ......0.0.%.0.0 0 — 20000 00 

Sektarfje fyrir 616 

4. Vextir: 

a. F Landsbanka 2... kr. 967 70 

bh. Frå rikissjødi lll — 30000 00 

eee mn en 30967 70 

    

Kr. 845409 20 

      

Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 

a. Innstæða hjá ríkissjóði 20... kr. 840000 00 

b. Í Landsbankanum ccc 5409 20 

- - -— kr. 845409 20 

K 

Í 7 2 i ns 1 ). ni 1 
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80 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns konungs hins tíunda og Alexandrínu 

drotningar til styrktar fátækum sjómannaekkjum í Reykjavík árið 1923. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Sty.tíð. 1923 B., bls. 283): 

a. Lán gegn fasteignaveði ................ kr. 5000 00 

b. Í Landsbankanum .......0.0.0.0 0. — 306 03 

———-—— kr. 5306 03 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefi „......0...0....... kr. 206 30 

b. Af bankainnstæðu ........000.0..000... — 16 29 

— — 229 59 

Kr. 5528 62 

  

Sjóður til næsta árs: 

1. Lán gegn fastelgnaveði ................ kr. 5000 00 

2. Í Landsbankanum .....000.. - 528 62 

———————.. kr. 5528 62 

Kr. 5528 62 

Í atvinnu. og samgöngumálaráðuneytinu, 20. júní 1924. 

Oddur Hermannsson,



REIKNINGUR 

1924 

81 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta 

í hinu fyrverandi Suðuramti, árið 1923. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1923 B. bls. 278) 

a. Veðskuldabrjef cl. neeeeeeeree 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka 2... 

c. Bankavaxtabrjef 

d. Í Landsbankanum 

Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum 

b. Af hlutabrjefum í Íslandsbanka 

ce. Af bankavaxtabrjefum 

d. Af bankainnstæðu 

Gjöld: 
Styrkur veittur 

Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef .........0.0.000 

bh. Hlutabrjef í Íslandsbanka 

ce. Bankavaxtabrjef 

þr
 

d. Í Tandsbankanum 

Í atvinnu- oe samgöngumála 

Oddur Hermi 

  

kr. 6477 85 

  

ki 128 89 

25 00 

— 67 50 

— 90 76 

—— — 312 15 

Kr 6790 00 

HI kr 57 00 

kr. 5000 00 

— 500 00 

- 1000 00 

Kr. 6790 00 

20. júní 1994
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82 REIKNINGUM 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar árið 1923. 

  

h. Af bankavaxtabrjefum — 135 00 

Af bankainnstæðu LL — 58 28 

mr — 318 28 

   

Kr. 7210 89 

Sjóðnr til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef ......... Lo kr. 2500 00 

b. Bankavaxtabrjef cool 1000 00 

c. Í Landsbankanum .......... IR (10 89 

—.2—2... kr. 7210 89 

Kr. 7210 89 

rumálaráðnnevtinn, 20. júní 1924,     

 



REIKNINGUR 

1924 

83 

yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og 

frú Þórunnar Hannesdóttur, árið 1923. 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári (Sty.tíð. 1923 B., bls. 280): 

a. Bankavaxtabrjef 00... kr. 3500 00 

b. Veðskuldabrjef oc... — 3800 00 

ce. Í Landsbankanum ......... 0... — 214 32 

2, Vextir: 

a Af bankavaxtabrjefum ...............… kr. 157 50 

b. Af veðskuldabrjefum .... — 145 56 

c. Áf bankainnstæðu .....ll. — 17 41 

3. Ágóði af kaupum bankavaxtabrjefs ......00...0.0.. 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef .......00 kr. 4000 00 

b. Veðskuldabrjef . 

c. Í Landsbankanum 

' samgöngmmálaráðnnes 

— 3600 00 

334 79 

x 

Oddir He rmannsson, 

Kr. 

kr. 7514 32 

320 47 

100 00 

7943 79 

7943 79 

1994
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84 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Pórarins Tuliníusar árið 1923. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1923 B., bls. 271): 

a. Ríkisskuldabrjef .................. kr.  10000 00 

bh. Í Landsbankanum 20... — 690 14 

—.—.—AAA kr. 10690 1t 

2 Vextir: 

a. Af tíkisskuldabrjefum ............. kt. 547 25 

b. Af bankamnstæðn 2... — 55 52 

mmm 602 77 
3. Ágóði af kaupum bankavaxtabrjefa .................. — 400 00 

Kr. 11692 91 

djold: 

1. Styrkur veittur: 

a. Joni Kristjånssyni ................ kr. 150 00 

b. Gudmundi Sigurdssyni ............ —- 125 00 

————.—...—2—222. kr. 275 00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Ríkisskuldabrjef .................. kr. 9200 00 

b. Bankavaxtabrjef .................… — 2000 00 

ec. Í Landsbankanum ................. — 217 91 

—— — 11417 91 

Kr. 11692 91 

f atvinnn- og samgingumålarådunevrtinn, 20 Juni 

Oddur Hermannsson,
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REIKNINGUR 85 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes til Grímseyinga árið 1923. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Sty.tíð. 1923 B., bls. 277) : 

a. Bankavaxtabrjef .....0. 00 kr. 15200 00 

b. Veðskuldabrjef s.2eeeeeeereereee — 20000 00 

c. Í Landsbankanum G0lclc. — 9364 69 

—————..—— kr. 44564 69 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum ............. kr. 681 75 

b. Af veðskuldabrjefnm .............. — 1000 00 

c. Af bankainnstæðu ................ — 443 56 

——- — 2125 31 

3. Ágóði af kaupum bankavaxtabrjéfa ................... — 1000 00 
  

Kr.  47690 00 

1. Styrkur til Grímseyinga 20.00.0000 kr. 1925 00 

2, Sjóður til næsta árs: … 

a. Bankavaxtabrjef ......... kr. 20100 00 

b. Veðskuldabrjef .....00.0. 0... — 20000 00 

c. Í Landsbankanum ................ — 5665 00 

—————————.,... 45765 00 

Kr. 47690 00 

| atvinnu- og samgøngumålarådunevtinu, 20. jåni 1924, 

Oddur Hermannsson,
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fischers árið 1923. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stýj.tíð. 1923 B.. bls. 282): 

    

  

a. Innritunarskirteini ................ ki 20000 00 

h. Bankavaxtabrjef ................…… — 5000 00 

c. Vedskuldabrjef ............2rv0 — 1100 00 

d. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar ...... — 10500 00 

e. Í Landsbankanum ......0.. 0. — 926 24. 

—,,,— kr 

Vextir: 

a. Af imnritunarskírteini ............. ki 700 00 
b. Af hankavaxtabrjefum ............ — 202 50 

c, Af vedskuldabrjefum .............. — 395 00 

d. Af láni Seyðisfja rðarkaupstaðar ... — 525 00 

e. Af bankainnstæðu ................ — 83 47 

Ásóði af kaupum bankavaxtabrjefa .................. —— 

Kr 

Gjold 

Styrkur veittir ...........00 0. ennre kr. 

Greitt fyrir auglýsingar ............... — 

Sjóður til næsta árs: 

a. Imnritunarskírteini ................ kr. 20000 00 

b. — 5000 00 

d. 

e —    

    

Hermannsson 

1905 97 

200 00 

þa
 

CA GT
 

0
 eð 
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byrjun (Sty.tíð. 1928 B., bls. 278): 

a. Bankavaxtabrjef 20.00.0000... kr. 5090 00 

b. Veðskuldabrjef ll. eeeereeeree 2500 00 

Í Landsbankanum 20.00.0000... — 2367 06 

——.............2— kr. 9867 06 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum ............ <r. 225 00 

b. Af vedskuldabrjefi ................ — 125 00 

c. AT bankainnstædu ...............… — 107 42 

er — 457 42 

3. Ágóði af kaupum bankavaxtabrjefa .................. — 600 00 

Kr. 10924 48 

Gjöld: 

1 Styrkur til svstur stofnanda .......0...%.. 00... kr. 120 00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef oo... eeeeerenee kr. 3000 00 

b, Vedskuldabrjef 2... — 2500 00 

c. Í Landsbankanum ................ -— 304 45 

— 10804 48 

Kr. 10924 48 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. júní 1924. 

Oddur Hermannsson.
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88 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar árið 1928. 

Tekjur: 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1923 B. bls. 271): 

2088 22 

93 96 

2182 18 

2182 18 

Í Landsbankanum .............000000 0 nn kr. 

2. Vextir seen eee eserrereste — 

Kr. 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs ...........202000020 0 kr. 

Kr. 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. júní 1994. 

Oddur Hermannsson. 

89 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas árið 1923. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1928 B., bls. 270): 

Í Landsbankanum 20.00.0000... eee een kr. 
2. Vextir 200... — 

3. Ágóði af kaupwn bankavaxtabrjéfa ...............… — 

Kr. 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef ...................... kr. 5000 00 

b. Í Landsbankanum ................2... — 298 58 
——. kr 

Kr. 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. júní 1924. 

Oddur Hermannsson. 

2182 15 

5298 58 

5298 58



1924 

REIKNINGUR 90 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs GC. Liebes árið 1923. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. | 923 B., bis. 276): 

a. Bankavaxtabrjef .......0.00.0. kr. 7400 00 

b. Innlánsskírteini .........000.0... — 4000 00 

em kr. 11400 00 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum ............ — 355 50 

b. Af innlánsskírteini ................ 75 00 

— 530 50 

1. Greitt Búnaðarfjelagi Íslands ...........000....... kr. 530 50 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef ......00. kr. 7400 00 

b. Innlánsskírteimi 0... — 4000 00 

Kr. 11930 50 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. Júní 1924. 

Oddur Hermannsson.
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91 REIKNINGUR 

sm bíða tjón af jardeldum, årig 1923. 

  

'g gjöld Styrktarsjóðs sz
 

la
 

oo
 

I. Sj66ur 1 årsbyrjun (Stj.tid. 1923 B.,, bls. 284): 

a. Lán Seydisfjardarkaupstadar ,...... kr. 4000 00 

b Lán gegn fasteign og ábyrgð sýslufjel. — 24700 00 

c. Bankavaxtabrjef ................. — 2500 00 

d. I Landsbankanum ................. — 15191 52 

-————— kr.  46391 52 

2. Vextir: 
a. Af láni Seyðisfjarðarkaupstaðar .,.. kr. 200 00 

b. Af lánum gegn fasteign og áb. sýslufj. — 1235 00 

c. Af bankavaxtabrjefum ............. — 112 50 

d. Af bankainnstæðu ................ — 604 01 

——————.— 2151 51 

Kr. 485483 03 

Gjöld: 

1. Styrkur til Búnaðarsambands Austurlands ............ kr. 1200 00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar ....... kr. 3200 00 

b. Lån gegn fasteign og ábyrgð sýslufjel. — 39050 00 

c. Bankavaxtabrjef ................ — 2500 00 

d. Í Landsbankanum ................ er 2593 03 

Kr. 48543 03 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. júní 1924. 

Oddur Hermannsson,
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REIKNINGUR 

æfinlegrar erfingjarentu Sigríðar Melsteð árið 1923. 

Tekjur: 

Innstæða í Söfnunarsjóði ........0%0. 0... kr. 100 46 

Afgjald af Hlíð í Grafningi .......0..000 0000... — 116 00 

Vextir .........2000. sr a 6 18 

Kr. 222 64 

Gjöld: 

Styrkur veittur 20.00.0000... nn nn kkr kr kkk tree kr. 110 00 

Innstæða í Söfnunarsjóði ......000000 00. — 112 64 

Reykjavík, 6. janúar 1924. 

Oddur Hermannsson. 

  

Kr. 222 64 

1924 

92
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REIKNINGUR 

Kirkjujarðasjóðs árið 1923. 

Tekjur: 

Sjóður frá f. á.: 

a. Bankavaxtabrjef .................. kr. 277400 00 

b. Innstæða í Sófnunarsjóði .......... — 54321 76 

c. Utistandandi i lånum ........0..... — 708617 40 

d. Á vöxtum í banka ................ —  99715 98 
e. Ógoldnir vextir ......... — 46 84 

Andvirði seldra kirkjtjarða ..........0.00 00. 

Afborgun af lánum .......00.200 00 

Vextir: 

a. Af lánum .........00 0 kr.  28335 29 

b. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu ......... — 3194 12 

c. Af bankavaxtabrjefum ............ — 12370 50 

d. Af bankainneign .................. — 4754 73 

  

Ógoldnir vextir 1923 llllll 

Gjöld: 

Vextir af andv. seldra kirkjujarða frá prestaköllum undir 

eldri launalögum .......... 000 

Gjöld sjóðsins ......200000 

Ýmsar greiðslur 20.20.0000. 

Til jafnaðar móti tekjtilið #0 ..0..0.0 erenrnnne 

Vextir til Prestlaumasjóðs cool. 

Eign við árslok: 

a. Bankavaxtabrjet ..........00.. kr. 272400 00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði .......... — 57515 88 

c. Útistandandi í lánum .............. 725471 58 

d. Á vöxtum í banka ................ — 115647 10 

e. Ogoldnir vextir .................…. — 93 68 

Reykjavik, 14, oktbr. 1924. 

GG. Sveinbjörnsson. 

kr. 

| 

1140101 98 

47100 00 

24620 82 

48654 64 

46 84 

594 00 

1950 00 

16603 31 

24620 82 

45627 91 

1171128 24 
  

”. 1260524 28



177 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Thorkillii-barnaskólasjóðs árið 1928. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1923, B. bls. 265): 

  

a. Veðskuldabrjef .........00000.0 0... kr. 84774 63 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka ............ - 3000 00 

c. Bankainnstæða „...........0..000.0.... — 3075 64 

—— kr. 90850 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum ................ kr. 4101 09 

b. Af hlutabrjefum í Íslandsbanka ...... — 150 00 

c. Áf bankainnstæðu ...................…. — 169 30 

— — 4420 

Kr. 95270 

Gjöld 

1. Uppeldisstyrkur ........020.20.. 0 enken ns nrnnnnne kr 1062 

2. Eign til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef ..........00..0.0.... kr. 83868 86 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka ............ — 3000 00 

c. Bankainnstæða ........00000000.0.. — 7339 80 

— — — 94208 

Kr. 95270 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 14. nóvbr. 1924. 

G. Sveinbjörnsson. 
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95 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og Ingileifar Benedictsen, árið 1923. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Sty.tíð. 1923, B, bls. 

a. Lán gegn fasteignaveði 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði 

d. Veðdeildarbrjef 

ce. Innstæða í banka 

tz
 

Vextir: 

a. Af fasteignaveðslánum 

b. Af hlutabrjefum í Íslandsbanka 

c, Af mnstæðu í Söfnunarsjóði 

d. Af veðdeildarbrjefum 

e. Af fje í bönkum 

266): 

.… kr. 80990 00 

. - 2400 00 

. - 9361 35 

. — 3200 00 

. 15899 66 

kr. 4049 50 

…—— 120 00 

. 554 19 

mm 121 

0 729 11 

90 

Gjöld: 

Sjóður í árslok: 

a. Lán gegn fasteignaveði 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði 

d. Veðdeildarbrjet 

e. Innstæða í banka 

I dóms- og 

80990 00 „kr. 

. — 2400 00 

. — 9915 54 

- — 2200 00 

. — 21919 77 
  

G. Sveinbjörnsson. 

kr. 111851 01 

kr. 5574 30 

Kr. 117425 31 

— 1174925 31 

Kr. 117495 31 

kirkjumålaråduneytinu, 20. desbr. 1924.



179 1924 

REIKNINGUR 96 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannesar Árnasonar árið 1923. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1923, B. bls. 26): 

a. Lán Reykjavíkur .................. kr. 11000 00 

b. Veðdeildarbrjef ............... —- 5500 00 

c. Lán gegn fasteignaveði ............ — 52250 00 

d. Hlutabrjef í Íslandsbanka ......... — 3000 00 

e. Innstæða í bönkum ................ — - 5342 14 

mmm kr 77092 14 
Vextir: 

a. Af låni Reykjavikur ............... kr. 550 00 

b. — veðdeildarbrjefum ............. . 247 50 

c. — fasteignavedslånum ............. -- 2571 54 

d. — hlutabrjefum í Íslandsbanka .... — 150 00 

ce, — bankainnstædu ................. — 197 64 

f. Vantaldir vextir af bankainnst. 1922 139 00 

3855 68 

Kr. 80947 82 

Gjöld: 
Styrkur til frå Bjargar Bløndal .................... sr. 3000 00 

Sjóður til næsta árs: 

    

a. Lán Reykjavíkur .......... kr. 10000 00 

h. VeSdeildarbrjef ol 5500 00 

c. Lán gegn fasteienaveði ............ - 52250 00 

d. Hlutabrjef £ fslandsbanka 2... 3000 00 

e. Innstæða í bönkum ................ - 7197 89 

er 77947 82 

Kr. 80947 82 

I dåms- og kirkjumålarådunevtinn, 9. desbr, 1924, > 

G. Sveinbjörnsson.
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97 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Landsspítalasjóðs Geirs Zoéga kaupmanns og 

frú Helgu Zoéga konu hans, árið 1923. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári (Sty.tíð. 1923, B. bls. 268): 
4 

a. Á innlánsskírteini í Íslandsbanka ...... kr. 2764 38 

bh. Sparisjóðsinnstæða í sama banka ...... — 71 85 

————2———— kr. 2836 23 

2. Vextir: 

a. Af fje á innlánsskírteini ............... kr 139 95 

b. --- sparisjóðsinnstæðu ................. — 3 24 

——— 143 19 

Kr. 2979 42 

Gjöld 

Eign í árslok: 

a. Á innlánsskírteimi ..................4.. kr. 2904 33 

bh. Sparisjóðsinnstæða .......0.0.. 0... — 75 09 

—....... kr. 2979 492 

Kr. 2979 42 

T Í dóms. og kirkjumálaráðuneytinu, 6. janúar 1924. 

G. Sveinbjörnsson.
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REIKNINGUR 98 

yfir tekjur og gjöld „Styrktarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknis““ árið 1923. 

Tekjur: 

1. Eign frá fyrra ári (Stj.tíð. 1928, B, bls. 269): 

a. Bankavaxtabrjéf ......000.0. 00... kr. 6000 00 

bh. Bankainnstæða .....0...00 - 1059 88 

— —— kr. 7059 88 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum ........... kr. 270 00 

b. bankainnstæðu ........0 0 - ol 21 

KNEE 3921 21 

Kr. 7381 09 

Gjöld 

1. Styrkur veittur ...........0 200 kernen kr. 80 00 

2. Eign í árslok: 

a. Bankavaxtabrjef „........0.0.00000 000. kr. 6000 00 

b. Bankainnstæða .......0.00..0.0. 0... — 1801 09 

————... "7301 09 

Kr. 7381 09 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 6. janúar 1924. 

G. Sveinbjörnsson. 

REIKNINGUR 99 

Líknarsjóðs Sigríðar Meisteð árið 1923. 

Fekjnun 

1. Innstæða í Söfnunarsjóði .....0.0%.000 0 nn kr. 1019 62 

2. Afgjald af Keldnakoti ........00.... 0... - 120 00 

8. Vextir í Söfnunarsjóði ........... 58 76 

Kr. 1198 38
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99 tjøld: 

Sjóður: 

Í Söfnunarsjóði L......0.... kr. 1198 38 

  

Kr. 1198 38 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinn, 1. desbr. 1924. 

G. Sveinbjörnsson. 

100 REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Prestekknasjóðsins árið 1923. 

Tekjur: 

I. Eign í árslok 1922 (sbr, Stj.tíð. B. 1928. bls. 196) .... kr. 41563 18 
2. Vextir á árinu: 

a. Áf bankavaxtabrjefum ..........…. kr. 713 25 
h. — veðskuldabrjefum ............,. — 167 49 
c. — innstæðu í Söfnunarsjóði ...... - 1188 39 
d. — innstæðn í sparisjóði .......... - 68 71 

FINN nm 9137 84 
Gjafir og tillög Á Árinu 2. ss - 296 72 

i. Brjefagrådi suse, — 324 00 

Samtals .... kr. 443921 74 

Gjöld: 

1. Úthlutað á sýnodts 1928 „lll seseeeeeeeeeeen kr. 1300 00 
2. Vaxtakaup ......2000020 00. rvee — 7 50 
3. Auglýsingakostnaður „.........0.000. 00 22 50 
t. Eion í árslok 1928: 

a. Bankavaxtabrjef ,................. kr. 17100 00 
b. Vedskuldabrjef Lol — 2400 00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .......... - 20762 24 
d. —— Í sparisjóði ..... — 2100 24 
e. Hjá reikningshaldara .............. — 629 26 

  

Samtals .... kr.  44391 74 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 15, febrúar 1924. 

Jón Helgason.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 1923. 

Tekjur: 

Eign í ársbyrjun: 

a. Bankavaxtabrjef 0... kr. 17500 00 

bh. Í sparisjóði oll. — 274 08 

c, IIjå reikningshaldara .............. — 371 25 

——.—— kr. 18145 33 

Vextir á árinu: 

a. Áf bankavaxtabrjófum ............ kr. 787 50 

h. — innstæðu Í sparisjóði .......... — 32 70 

—— — 820 20 
Brjefagrådi 60 00 

Samtals .... kr. 19025 53 

Gjöld: 

Styrkur veittur sr. Pálma Þóroddssyni l..000... kr. 100 00 

Greiðsla til Hvannevrarpréstakalls lc. - 140 00 

Auglýsing í Lögbirtingablaðinu .....0000.0 9.00 

Eign í árslok: 

a. Bankavaxtabrjef 2000. kr. 17500 00 

b. Í sparisjóði l......0 — 614 28 

c. Hjá reikningshaldara .............. — 362 25 

———————— —  18476 583 

  

Samtals .... kr. 19025 55 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 15. febrúar 1924. 

Jón Helgason. 

1924 

101
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1923. 

Tekjur: 

Eign í árslok 1922: 

a. Jörðin Ytra-Vallholt (metin) ...... kr. 6100 00 

b. Bankavaxtabrjef oll — 1000 00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .......... — 2143 96 

d. Innstæða 1 sparisjådi .............. — 394 74 

Eftirgjald jardeignarinnar „lll... reeeee 

Vextir å årinu: 

a. Af bankabaxtabrjefum ............ kr. 56 25 

b. —— innstæðu í Söfnunarsjóði ...... 126 92 

e. — — Í sparisjóði ........... —- 4 28 

Brjefagróði LL... eee 

Samtals 

Gjöld: 

Úthlutað ekkjum í Hegranesþingi 2......... 

Eign í árslok: 

a. Jörðin Ytra-Vallholt (metin) ...... kr. 6100 00 

b. Bankavaxtabrjef .................. — 1500 00 

ce. Innstæða í Söfnunarsjóði .......... — 2175 69 

d. -— Í sparisjóði .......... — 110 46 

Samtals 

Biskupinn yfir Íslandi, 

Reykjavík, 15. febrúar 1924. 

Jón Helgason, 

kr. 9638 70 

— 350 0 

  

kr. 350 00 

— 9886 15 

kr. 10236 15
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REIKNINGUR 103 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Guttorms próf. Þorsteinssonar, árið 1923. 

1. Eign í ársbyrjun 1923: 

a. Bankavaxtabrjef ....... kr. 1900 00 

b, Vedskuldabrjef co... — 1000 00 

Innstæða í Söfnunarsjóði .......... — 4784 3? 

d. — Í sparisjóði ............… - 304 40 

e. Hjá reikningshaldara .............. — 99 30 

————————,—— kr. 3178 02 

2. Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum ............ kr. 96 75 

b. — vedskuldabrjefi ................ — 45 00 

c. — innstæðn í Nöfnunarsjóði ...... — 283 23 

d — —— Í sparisjóði .......... — - 275 

—— — ——— 427 73 

3. Brjéfagróði ...........0..0 00. 60 00 

Samtals kr 8665 75 

Gjold 

1. Auglýsing í Lögbirtingablaðinn .........000....... kr. 14 00 

2. Eign í árslok 1923: 

a. Bankavaxtabrjef ............0..... kr. 2400 00 

b. Veðskuldabrjef ............ 0. — 1000 00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .......... —- 5067 55 

d.  — i sparisjodi 00... — 53 90 

e, Hjå reikningshaldara .............. — 130 30 

————.—...—2 8651 75 

Samtals .... kr. 8665 75 

Biskupinn yfir Íslandi, 

Reykjavík, 15. febrúar 1924, 

Jón Helgason.
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104 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóða árið 1923. 

Tekjur: 

1. Eign í ársbyrjun: 

a. Bankavaxtabrjef Ll... kr. 2000 00 

bh. Imnstæða í sparisjóði ......0... — 79 39 

———.— kr. 2079 39 

2. Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum ................. kr. 90 00 

b. — innstæðu í sparisjóði .............. — 4 59 

— 94 59 

Samtals .... kr. 2173 98 

1. Úthlutað á SVNOÁUS sys venerne renee kr. 90 00 

2. Eign í árslok 1923: 

a. Bankavaxtabrjef L.......0. kr. 2000 00 

b. Innstæða í sparisjóði .................. 883 98 

2083 98 

Samtals ,.... kr. 2173 98 

Biskupinn yfir Íslandi, 

Reykjavík, 15. febrúar 1994. 

Jón Tlelgason. 

105 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs frú Thoru Melsted árið 1923. 

Tekjur: 

Eien í ársbyrjun 1923: 

1. Innstæða í Söfnunarsjóði ........ eeeneeeeereeeee kr, 483 64 

2. Vextir á átinn 20... eevnnee — 28 63 

Samtals .... kr. 512 27
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Gjöld: 105 

Hign í árslok 1923: 

Innstæða í Söfnunarsjóði ..........%.000 000 kr. 512 27 

Samtals .... kr. 512 27 

Biskupinn ytir Íslandi, 

Reykjavík, 15. febrúar 1924. 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 106 

yfir tekjur og gjöld lifeyrissjóðs embættismanna árið 1920. 

Tekjur: 

1. Tillag år rÍkissjóði 00... enree kr. — 50000 00 

2. Lifeyrisgjald embættismanna ........... — 28639 54 

3. Vextir í Landsbankanum ..........0020. 00. 2323 08 

Kr. 80962 62 

1. Reikningshald 1920 ...............0.. 0. kr. 200 00 

2. Til jafnaðar, tekjur umfram gjöld .................. — 80762 62 

Kr. 80962 62 

EFNAHAGSREIKNINGUR 106 

lífeyrissjóðs embættismanna 31. desbr. 1920. 

Eignir: 

Innstæða í Landsbanka .........0....00.0. 00. kr. 70718 66 

—— hjá ríkissjóði ..........00...... — 10243 96 

Kr... 80962 62 

Skuld vid reikningshaldara ........00.00002 0000 kr. 200 00 

Eign um fram skuldir .........00.000 0000 — 80762 62 

Kr. 80962 62 

Reykjavík, 27. janúar 1923. 

Einar Markússon.
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107 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld lífeyrissjóðs embættismanna árið 1921. 

Tekjur: 

  

1. Lífeyrisgjöld embættismanna ............0.. 00. kr.  47999 36 

2. Vextir í Landsbanka (af hlr. 1088) .................. — 3901 50 

Kr. 51900 86 

Gjöld: 

- Reikningshald 1921 ..........0.0. kr. 200 00 
2. Til jafnaðar, tekjur umfram gjåld 2................... — 51700 86 

Kr. 51900 86 

167 EFNAHAGSREIKNINGUR 
lífeyrissjóðs embættismanna 31. desbr. 1921. 

Eignir: 
Innstæða í Landsbanka .......000.0000 eee kr. 84864 12 
— hjá rikissjødi ses, — 47999 36 

Kr. 132863 48 

Skuld vid reikningshaldara .......0..000..0000 0. kr. 400 00 

Eign umfram skuldir .......00.. — 132463 48 

Kr. 132863 48 

Reykjavík, 27. janúar 1993. 

Einar Markússon.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld lífeyrissjóðs embættismanna fyrir árið 1992. 

Tekjur: 

Lífeyrisgjöld embættismanna ...........0.0.0 00. 0. kr... 45944 08 

Vextir í Landsbanka (af hlr. 1088) .................. — 5922 60 

Kr. 31866 68 

Gjöld: 

Reikningshald 1992 „.......00..00. 0 kr. 200 00 

Til jafnaðar tekjum umfram gjöld .........0........... — 51666 68 

Kr. 51866 68 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

lifeyrissjéds embættismanna 31. desbr. 1922. 

Eignir: 

Eign sjóðsins var í árslok 1921 o...0..0. kr. 132463 48 
Tekjuafgangur å årinu 1922 1... — 51666 68 

Kr. 184130 16 

Skuldir: 

Innstæða í Landsbanka 31. desbr. 1922 ................ kr. 138962 70 

Innstæða í ríkissjóði 31. desbr, 1922 ,..........srrrr.0 — 45167 46 

Kr. 184130 16 

Reykjavík, 20. júní 1923. 

Einar Markússon. 

1924 

108 

108
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109 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld lífeyrissjóðs embættismanna árið 1923. 

Tekjur: 

1. Táfevtisgjöld ........002.0. 0 kr. 

Vextir í Landsbanka (hlr, 1088) .....000.0 0 — Bo
 

47263 96 

9820 63 

Kr. 

tjöld: 

57084 59 

1986 13 

1122 00 

200 00 

33776 46 

1. Greiddur lífeytir ..........00 0 kr. 

2. Endurgreidd lífeyrisgjöld .......0..%000 0 — 

3. Reikningshald ..........0.... 0000 

4. Til jafnaðar tekjur umfram gjöld 20... 

Kr. 

109 EFNAHAGSREIKNINGUR 

lífeyrissjóðs embættismanna 31. desbr. 1923. 

Eignir: 

1. Eign sjóðsins var í árslok 1998 .......0.0 kr. 

Tekjuafgangur á árinu 1923 to
 

kr. 

Skuldir: 

1. Innstæða í Landsbankanum 31. desbr. 1923 ............ kr. 

2. Innstæda í ríkissjóði 31. desbr. 1923 ......0.00.0..%8 0... — 

kr. 

Reykjavík, 24. júní 1924. 

Einar Markússon. 

57084 59 

184130 16 

53776 46 

  

237906 62 

230021 66 

7884 96 

237906 62
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REIKNINGUR 

lífeyrissjóðs barnakennara 1922. 

Tekjur: 

Eign 3. jan. 1922: 

a. Bankavaxtabrjef ................... kr. 53000 00 

hb. Landsbankabók nr. 14832 ,......... - 80 76 

Vextir: 

a. Af veðdeildarbrjefum .............. kr. 2411 83 

b. —— sparisjóðsfje lo... --- 48 19 

c, — keyptum veråbrjefum ............ — 708 50 

Útdregið brjef Ll. eenne 
Lifeyrisgjald : 

a. Innborgad 1922 |... oss. ki 15753 29 

b. Innborgað 1923 Llllll — 18505 43 

Til jafnaðar við gjaldlið 1. o0....0.0 eee. 

Gjöld 

. Keypt verðbrjef 20... 

Höfiðbók ...000.0 i 111 25 

Kassabók seerne 12 00 

Til móts við 3. tekjumegin „.........0 0 

Greiddur lífeyrir til Elísabetar Jónsdóttur, Eyrarbakka .. 

Í sjóði 23. apríl 1923: 

a. Verðbrjef Ll kr, 87500 00 

hb. I Landsbankabók nr. 14832 0000... 2821 80 

ce. Hjá retkningshaldara .............. 9 83 

Reykjavík, 23. apríl 1923, 

Jón Þórarinsson. 

1924 

110 

kr 53080 76 

kr. 3168 52 

— 1060 #0 

34258 72 

34500 

126008 00 

kt 34500 00 

— 123 25 

1000 00 

53 12 

90331 63 

Kr. 126008 00
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REIKNINGUR 

lífeyrissjóðs barnakennara 1923—-4. 

Tekjur: 

Eign 23. apríl 1923: 

a. Í verðbrjefum ........ kr. 87500 00 

h. Í snarisjóðsbók Landsb. nr. 14832 .. - 2821 80 

ce, Mjá reikningshaldara ............... — 9 83 

Vextir: 

Af veðdeildarbrjefum .............. kr. 2340 00 

h. bæjarsjóðsbrjefum Rvíkur ...... —- 2567 50 

e€, — sparisjådsfje ....20eeeeeeevereee — 115 39 

Fyrir útdregið bæjarbrjef Rvikur 2... 

Lifevrisgjald : 

a. Innhorgad 1923: 2. 0seeeeeereeere kr. 18000 00 

hb. Innborgad 1924 |... eeeeeeeeee — 9098 39 

Hagnaður af keyptum verðbrjefum: 

a. Af bæjarbrjefum Rvíkur ..........….. kr. 400 00 

kr. 90331 63 

kr. 5022 89 

— 100 00 

— 27098 39 

bh. — veddeildarbrjefum .............. — 3525 00 

mme emmer mme 3925 00 

Til jafnaðar við gjáldlið 1. ...2.sseeeeeveneeereneree 28175 00 

Skuld við reikningshaldara 200... — 26 20 

Kr. 154679 11 

Gjöld: 
Keypt verðbrjef á tímabilinu: 

a. bæjarsjóðsbrjéf lo kr. 17600 00 

h. veddeildarbrjef 2... e222,… … 10575 00 

— - kr. 28175 00 

Greiddur lífeyri og styrkir oo. 3029 94 

Fyrir auglýsingar eftir veðdeildarbrjófum ............ 30 75 

Greitt upp í vexti af veðdeildarbrjefum: 

a. Frá '/, til "/. (af 2600 kr.) ........ kr. 40 95 

hb. frå 7/, til 2/. (af 4000 kr.) ........ — 61 00 

me 101 95 

kr. 31337 64
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Fluttar .... kr. 31337 64. 111 

Í sjóði 6. maí 1924: 

Í a. verðbrjefum „0... kr. 119500 00 

b. Í sparisjóðsbók Landsb. nr.14832 .... — 3841 47 

—,——. .. 1281 sí 

Kr. 154679 11 

Reykjavík, 6. maí 1924. 

Jón Þórarinsson. 

REIKNINGUR 112 

yfir tekjur og gjöld Ræktunarsjóðs Íslands árið 1928. 

Tekjur: 

Höfuðstóll 31. desember 1922: 

4% Þþjóðjarðasölulán ........0.0.0...... kr. 485114 96 

4% önnur lán „0... — 149 55 

316% tåvjelalån .....000.0 — 240 00 

3% lán til bænda .......000. 0. — 2984 84 

4% lán til bænda ,..................… — 437913 83 

4% lån til prestakalla ................ — 3587 50 

4% jarðakaupalán .......0... —  25497 05 

5% lán til Búnaðarfjelags Íslands ..... — 54000 00 

6% lán tilsama ......0.00.0 000 — 30000 00 

Ógoldnir vextir 1991: 

Af 4% lánum til bænda .... kr. 40 00 

Ógoldnir vextir 1922 : 

4% þjóðjarðasölulánum . 183 56 

3% lánum til bænda .... 1 16 

4% lánum til bænda .... 475 39 

4% jarðakaupalánum ... 5 60 

————— 705 71 

Á hlaupareikningi í Landsbankanum ... —  41457 76 

—————..2 kr. 1088251 920 

Vextir goldnir 1928: 

Af 4%. bjådjardasolulånum  ........... ir. 1958? 29 

Flyt .... kr. 19582 22 kr. 1088251 20



1924 

112 

ut
 

194 

Fluttar 

— 4% Öðrum lánum 2... 

— 316% tåvjelalåni Lo 

- 3% lánum til bænda .............. 

— 4% lánum til bænda .............. 

- 4% lánum til prestakalla .......... 

— 4% jardakaupalånum .............. 

— inneign í Landsbankanum .......... 

Ógoldnir vextir 1923: 

Af 4% Þþjóðjarðasölulánum ............ 

— 4% lánum til bænda .............. 

Afborganir lána: 

Af 4% þjóðjarðasölnlánum ............ 

— 4% öðrum lánum ................. 

— 315% tåvjelalåni .................. 

— 3%, lånum til bænda .............. 

—- 40 lánum til bænda 

— 4% lánum til prestakalla 

— 4% Jarðakaupalánum 

Andvirði seldra þjóðjarða 

Skuldir sjóðsins: 

a. Lán tekið í Viðlagasjóði af Búnaðar- 

fjelagi Íslands 4. Janúar 1923 til vjel- 

plógakatpa ll... 

Þ. Skuld við Búnaðarfjelag Íslands út af 

vjelplógakanpum 

Vextir greiddir í ríkissjóð 

Gjöld sjóðsins 

Til jafnaðar móti tekjulið 4 færist 

— g 
— 93 
— 18039 
— 143 
— 1030 

1617 

kr. 80 

— 126 

kr. 22955 

333 

120 

1272 

661 

2682 

30000 

5927 ð. 

19862 * 

De ø 
vo
 

I 2 
7: 

40 

68 

96 

50 

62 

62 

00 

48 

Felt burtu samkvæmt brjefi atvinnu- og samgongumåla- 

ráðuneytisins, daes. í dag, eftirstöðvar af láni veittu Bún- 

aðarfjelagi Íslands til vjelplógskanpa 20. sept. 1921 

Flyt 

kr. 1088251 20 

40556 73 

206 48 

48087 37 

25650 00 

  

. 1238679 07 

kr. 24948 05 

— 2260 00 

— 48087 37 

— 54000 00 

kr. 129295 42
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Fluttar 

Felt burtu samkvæmt sama brjefi lán veitt Búnaðarfjelagi 

Íslands til vjelplógskaupa 10. júní 1922 

Greitt Búnaðarfjelagi Íslands samkvæmt sama brjefi af 

andvirði vjelplóga 

Til jafnaðar tekjulið 6 færist 

Í sjóði 31. desember 1923: 
4% þjóðjarðasölulán 

4% önnur lán 

314% tóvjelalán 

4% lán til bænda 

4% lán til bænda 

4% lán til prestakalla 

4% jarðakaupalán 

Ógoldnir vextir 1921: 

Af 4% 

Ógoldnir vextir 1999: 

láni til bænda 

Af 4% lánum til bænda ... 

Ógoldnir vextir 1993: 
Af 4%, þjóðjarðasöluláni 

— 4% lánum til bænda 

Á hlaupareikningi í Landsbankanum .. — 

Reykjavík, 7. 

kr. 483759 21 

— 215 88 

— 120 00 

— 1712 7 

— 450551 53 

— 2926 00 

22814 97 

kr. 12 00 

— 1910 

„— 80 00 

— 126 48 

— 237 58 
1118 42 

1924 

kr. 129295 42 112 

30000 00 

— 80000 00 

— 35927 29 

—  965456 36 

nóvember 1924, 

Vigfús Einarsson. 

Kr. 1238679 07
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Íslands árið 1928. 

Tekjur: 

  

sjóður frá fyrra ári: 

Skuldabrjef fyrir lánum ............ kr. 321740 06 

Rikisskuldabrjef 2.200 eeeeeereesere — 40000 00 

Ógoldnir vextir 1922 lll - 156 00 

Í Landsbankanum á hlaupareikningi .. -… 102907 83 

Vextir greiddir á árinu: 

1. Af útistandandi lánum ............ kr. 17692 65 

2, — rikisskuldabrjefum ............ — 110 00 

3. — bankainnstæðu ...............… — 5358 68 

Afborganir lána ...........0. 00. 

Seld ríkisskuldabrjef ..,.....0... 

Tillag úr tíkissjóði 00.20.0002. ensne 

Gjöld: 

Styrkur til fiskiveiðatímaritsins Aðgis 0000. 

Gjöld sjóðsins „02... renerne nnne 

Til jafnaðar tekjtlið 3 cc... 

Til jafnaðar tekjúlið 4 2...cc.ar 

Sjóður til næsta árs: 

Skuldabrjef fyrir lánum ............ kr. 324939 63 

Ríkisskuldabrjef oo... — 2000 00 

Í Landsbankanum á hlaupareikningi .. —  165725 59 

  

Reykjavík, 7. nóvember 1924. 

Vigfús Einarsson. 

  

Kr. 

kr. 

464803 89 

23161 33 

17800 43 

38000 00 

6000 00 

549765 65 

500 00 

300 00 

17800 43 

38000 00 

492665 22 

Kr. 549765 65



REIKNINGUR 114 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Hjálmars kaupm. Jónssonar fyrir reikningsárið 

31. ágúst 1983 til 31. ágúst 1924. 

Tekjur: 

I. Bign í lok reikningsárs 41. ágúst 1925: 

a. Bankavaxtabrjef L.....0.. kr. 17800 00 

b. Inneign Í sparisjóði lo.0.0 941 47 

c. Inneign í hlaupareikningi .......... 31 56 

————— ka 18775 03 

2. Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum ............ kr. 801 00 

b. — inncign i sparisj60l ............ — 49 46 

c, — inneign í hlaupareikningi ...... 1 75 

A 852 21 
3. Skuld við reikningshaldðara „......0%00 0... — 8 00 

Ki 19633 24 

Gjöld 

1. Styrkur veittur á ári 22.00.0000. kr. 680 00 

2. Auglýsing í Lögbirtingablaðinu „00.00.0200... 0... — 8 00 

3. Eign í lok reikningsársins: 

a. Bankavaxtabrjef ......00.0.... kr. 17800 00 

b. Inneign í sparisjóði .....00000.... — 1111 93 

ec. —— Í hlaupareikningi ........ — 33 31 

———— 18945 24 

Kr. 19633 24 

Reykjavík, 30. okt. 1924. 

Jón Helgason. Kristján Jónsson. Björn Þórðarson. 

Framanritaður reikningur staðfestist hjermeð. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 4. nóvember 1924. 

F. h. r. 

Oddur Hermannsson. 

Páll Pálmason.
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REIKNINGUR 

Slysatryggingar sjómanna árið 1928. 

Tekjur: 

Sjóður 1. janúar 1993: 

a. Bankavaxtabrjef 20.00.0000 kr.  26200 00 
b. Innstæða í banka ................ —  208005 21 

lögjöld: 

a. Íðgjöld fyrir 1923 000... kr. 134056 31 
hb. ldgjaldatillag rikissjøds fyrir 1923 1. — 7167 70 
c. Idøjold fyrir 1929 (skv. reikn. úrsk) — 522 00 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum 1... kr. 1084 50 
b. -— bankainnstæðu „00.00.0000. 5960 40 

Ur ríkissióði: Til sreiðslu stjórnarkostnaðar 

  

Gjöld: 

Greiddar bætur: 

a. Dånarbætur skv. 1. nr, 32, 27, Júní 1921 kr. 71200 00 
b. Ororkubætur samkv. sömu lögum .. — 20600 00 

Greitt fyrir læknisskoðun og vottorð 

Innheimtulaun .....00 see, 

Starfrækslukostnadur 

Sjóður 31. desember 1923: 

a. Bankavaxtabrjef Lo0.000 kr. 24000 00 
b. Bankainnstæda ll... — 9239412 62 

Reykjavík, 27. nóvember 1994. 

kr. 234205 21 

141546 01 

7044 90 

5600 00 

388396 12 

  

91800 00 

51 00 

3266 97 

5600 00 

2259 53 

283412 6? 

388396 12 

Oddur Hermannsson. Georg Olafsson. Þorst, Þorsteinsson.
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REIKNINGUR 116 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar árið 1998. 

Tekjur: 

l. Eftirstöðvar frá fyrra ári: 

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

hb. Peningar í innlánsbók í Íslandsbanka . — 2514 24 

———— kh. 12514 24 

2. Vextir: 

a. Af hlutabrjefum í Íslandsbanka ..... kr. 300 00 

b. Af innlögum í Íslandsbanka ......... — 123 45 

———...— — 623 45 

Kr 13137 69 

Gjöld 

Styrkur veittur: 

a. Gunnari Þorsteinssyni 22... kr. 200 00 

b. Jóni Kristóferssymi ...............… — 200 00 

—.—....— kr. 400 00 

2. Eftirstöðvar til næsta árs: 

a. Tllutabrjef í Íslandsbanka, nafnverð .. kr. 10000 00 

b, Peningar í innlánsbók í Íslandsbanka „ — 2737 69 

ms 12737 69 

Kr. 13137 69 

Reykjavík, 23. janúar 1924. 

Jón Helgasson. Sigurjón Jónsson. Sig Magnússon.
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REIKNINGUR 

Söfnunarsjóðs Íslands fyrir árið 1923. 

Sjóður frá fyrra átt .......000. 0 

Bætt við mnstæðu vaxtaeigenda : 

a. Innlög á árinu ......0. 0. kr. 49716 68 

b. Vextir lagðir við höfuðstól ,......... 63903 11 

Vextir af útlánum 1923 .......0. erneenere 

Borgun fyrir viðskiftabækur, dráttarvextir o. fl. ,...…. 

Vextir fyrir 1928 geymdir til útborgunar .............. 

Höfuðstóll geymdur til útborgunar .................. 

Gjöld: 

Vextir vaxtaeigenda 1923: 

a. Årsvextir 0... kr. 71159 04 
b. Dagvextir .......... — 1687 38 

Kostnadur senere renerne 

Vextir er biðu útborgunar .......0..00. eeeeveeee 

Höfuðstóll: 

a. er beið útborgunar frá f. ári ...... — 150 25 

b. er fjell til útborgunar á árinu ...... — 698 02 

Sjóður við árslok 1923: 

a. Vedskuldabrjef ................... kr. 1386950 00 

b. Skuldabrjef sveitafjelaga .......... — 3200 00 

c. Vextir útistandandi fyrir 1993 ,... — 3087 10 

d. Innst. í sparisjóði í Landsbankanum — 5406 06 

e. Í sjóði hjá fjehiði ............. — 678 94 

Söfnunarsjóður Íslands. 

Reykjavík, 20. febrúar 1924. 

Kr. 

kr. 

  

Kr. 

/8764 35 
|: 

DY
 

1
 

113619 79 

30241 83 

2018 89 

8943 3 

231 26 

1483819 43 

72846 42 

2174 26 

8628 38 

=
 848 2 

1399322 10 

1483819 43 

Vilhj. Breim. Guðjón Guðlaugsson, Ólafur Briem.



YFIRLIT 

yfir efnahag Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1923 

Eignir: 

1, Veðskuldabrjef 2. k kk nnnes kr. 1386950 00 

2, Skuldabrjef sveitafjelaga ......00000 3200 00 

3. Ógreiddir vextir fyrir árið 1998 .....s00seeeereeeee — 3087 10 

t. Innstæða í sparisjóði í Landsbankamm .............. — 5406 06 

5. Í sjóði hjá fjehirdi ........000.0 0. — 678 94 

Kr. 1399322 10 

Skuldir: 

1. Innstæða vaxtaeigenda: 

a. í aðaldeild ........... HR kr. 1243651 00 

þar af í erfingjarentu 

deild .........222244… kr. 9072 19 

b. í útborgunardeild 22000440 — 72349 26 

c, í bústofnsdeild ......000. — 7194 98 

d. i ellistyrksdeild ........0..... — 615 57 

em mm 1323810 81 

2. Vextir fyrir 1923 geymdir til útborgunar ...........… — 8945 31 

3. Höfuðstóll geymdur til útborgunar ....0. 0 — 251 06 

4. Varasjóður í árslok 1925 ..0....0. — 66336 72 

Kr. 139932? 10 

Söfnunarsjóður Islands. 

Reykjavík, 20. febrúar 1924. 

Vilhj. Breim. Guðjón Guðlangsson. Ólafur Briem. 

1924 

118



1924 

119 

202 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

Landshanka Íslands með útbúum hans 31. desbr. 1923. 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ................ kr. 1847895 00 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán ........ —  5237869 82 

ce. Handveðslán ............... —- 53307 00 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn ábyrgð 

svelta- og bæjarfjelaga .......... 1319300 00 

e. Reikningslån 2... —- 3938192 SI 

f. Akkreditivlán .................… —- 2416 63 

——..2—2.2 kr. 12398981 
2. Víxlar og ávísanir .......... ev eveveee — 22526061 

3. Ríkissjóðslán (í hlaupareikningi) .......0.0.0.0. —  1512484 

4. Erlend verðbrjef 0... eee 668351 
5. Bankavaxtabrjef ......000 eeven — 1119757 
6. Rikissjédsskuldabrjef og &nnur innlend verdbrjef .... -—— 1309188 

1. Fasteignir 0... eee — 782823 

8. Håseignir med håsbanadi 222. — 108727? 

9. Inneign hjá öðrum bonkum 2... — 3648981 
10. Ymsir debitorar lll. — 548894 
11. Peningar f sjødi sees reeen — 416792 

    

26 

98 

96 

20 

00 

00 

97 

33 

91 

79 

20 

Kr. 46019590 40 

Skuldir: 

. Sedlaskuld bankans við rikissjod ll.lcdlll kr 750000 00 

2. Innskotsfje tíkissjóðs ......0.20... — 1000000 00 

3. Krénusedlar ........22. 00 ennne — 342000 00 

4. Bankaskuldabrjef .........2..02 0 — 1000000 00 

5. Skuld við ríkissjóð (breska lánið frá 1921) .......... 2634077 86 

6. Innstæðufje í hlaupareikningi ........0.0.00.. —  6536416 48 

T. Innstæðufje í sparisjóði .......0. 18082632 07 

8. Innstædufje gegn viðtökuskírteinum ................ 4019203 03 
9. Inneign veðdeildar ..........02%. 00. —  1135922 79 

10. Innheimt fje ekki útborgað ......dd.l — 94463 45 
11. Akceptkonto ........0000 — 1720 01 

kr, 35596435 62



203 1924 

Fluttar .... kr. 35596485 62 119 
12. Skuld við aðra banka .........000 0 — T535440 95 

13. Ýmsir kreditorar L......0 — 271583 49 

14. Varasjóður bankans ........00 - 2378899 64 

15. Fyrirfram greiddir vextir ,,...2..0sseeeeeeeeeeeee - 237230 77 

16019590 40 

Landshankinn i Reykjavik, i april 1924, 

Stjórn Landsbankans. 

L. Kaaber. Magnús Sigurdsson. Georg Olafsson, 

Reikning þennan höfum við endurskoðað oe borið saman við bækur 
bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Tryggui Þórhallsson. 

REIKNINGUR 119 

yfir tekjur og gjöld Landsbankans á árinu 1923. 

1, Flutt frá f. á. 20... k: 205653 17 

9. Ágóði af rekstri útbúsins á Akureyri ................ — 40150 40 

3. Åcådi af rekstri åtbåsins å Eskifirdi ,............... — 1780 01 

4. Ágóði af rekstri útbúsins á Selfossi ,,..............…. - 155 78 

5. Verðbrjef hækkuð í verði 00... — 82064 50 

6. Innborgaðir vextir ........200. 0 — 1187278 33 

7. Forvextir af víxlum og ávísunum .................. —- 971181 10 

8. Ymsar tekjur 2... — 137416 84 

9. Ágóði af fasteignarekstri „lll... eereeee — 10343 90 

10. Til jafnadar frå varasjóði 222200 981119 89 

Kr. 3620143 92
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(jöld 
Útborgaðir Vextir 2.....0. 

Kostnaður við rekstur bankans .......00.0 0. 

Fyrirfram greiddir vextir 20... 

Tap bankans sjálfs á lánum og víxlum .............. 

Tap útbúsins á Ísafirði ....0.0.0.00.. 0. 

Verðbrjef lækkuð í verði 20... 

Gengistap senere ene en reen ere nee 

Lösákveðin gjöld: 

a. Gjald til ríkissjóðs skv. lögum 18. sept. 

1855 og lögum 12. jan. 1900 ........ kr. 7500 00 

bh. Gjald til byggingarsjóðs skv. lögum 21. 

oktbr. 1905 000 — 7500 00 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

Landsbankans i Reykjavik 31. desember 1923, 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ................ kr, 593938 00 

hb. Sjålfskuldaråbyrgdarlån ......... — 2412050 53 

c. Handveðslán ...........0.... — 24172 00 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn ábyrgð 

svelta- og bæjarfjelaga .......... 1240614 00 

Reikningslán FR 2303271 53 

f. Akkreðitivlán .................. 2416 63 

Víxlar innlendir og ávísanir 00... eeeeeeeerrere 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis (0... 

Ríkissjóðslán (Í hlanpareikningi) Q..c... 

Erlend verðbrjef 20... erne nnese 

Bankavaxtabrjef oo... eee 

Ríkissjóðsskuldabrjet og önnur innlend verðbrjef 

Fasteignir 

kr. 

1720158 : 

318278 
40376 
33388 

659437 : 

21354 

812150 

10 

00 

90 

3620143 92 

6576462 

14993122 

695039 

15192484 

668351 

1111749 

1309788 

711523 97 

", 27577922
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Fluttar .... kr. 27577992 13 119 

9. Bankabvegingin með húsbúnaði Loccc.0c.r — 392971 6? 

ID. Útbúið á Ísafirði Lo..0.0... —… 1358057 3? 
11. Útbúið á Akureyri lll —  282080 50 

12, Útbúið á Eskifirði Ll... eeeeeeeeeeveeeerere 3774426 57 

13. Uthaid å Selfossi ...220ssseeeueeeeeeneeeneeeen nerne - 2989036 54 
14. Inneien hjá öðrum bönkum ........ 0 „— 35292553 88 

15. Ýmsir debitorar ........0 —  B187T58 94 
16. Peningar Í sjóði cool ol vrveee — 253076 52 

Kr. 40268884 11 

Skuldir: 

1. Sedlaskuld bankans við TÍkissjóð llllcccclr kr. 750000 00 

2, Innskotsfje tíkissjóðs 20 sseeeeseeeeeeesenesernnnne - 1000000 00 

8. Ktrónuseðlar .......... — 342000 00 

{. Bankaskuldabrjef 20.00.0200. renne — 1000000 00 

5. Skuld við ríkissjóð (breska lánið frå 1921) .......... — 2634077 86 

6. Innstæðufje i hlaupareikningi ....... — 5947651 67 

7. Innstæðufje í sparisjóði 22.20.0000. —- 14658361 97 

S. Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum ................ — 2631599 38 

9. Inneign veddeildar .........200. 0 — 1135922 72 

10. Innheimt fje ekki útborgað .......00.0 00 — 77941 17 

11. Akceptkonto 0... —- 1720 01 

12. Skuld við aðra banka ......0000 7399340 47 

13. Ýmsir kreditorar oll 270992 97 
14. Varasjóður bankans .........0. 2378899 64 

15. Fyrirfram greiddir vextir lll 40376 25 

Kr. 40268884 11 

REIKNINGUR 119 

yfir innborganir cg útborganir Landsbankans : Reykiavík á árinu 1923 

Innboresanir: 

1. Peningar í sjóði 1. jan. kr. 1505642 74 

2. Borzad af lånum : 

a. Fasteignavedslån ,............... kr. 488340 00 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån ......... — 166091 95 

ec, Mandveðslán sees 1983 00
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Fluttar .... kr. 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn ábyrgð 

sveita- og bæjarfjelaga .......... 20672 70 

ce. Reikningslán „2... 6775449 81 

f. Akkreditivlán ...... 4689 40 

Víxlar og ávísanir greitt innanlands .,.............. — 

Vixlar og ávísanir greitt erlendis ..,..,......2rrr,200 — 

Vextir iInnborgaðir: 

a. Af lánum .........sseeereee0 kr 538781 71 

hb. Af verådbrjefum ................ — 151172 40 

c. Af starfsfje útbúanna ........... — 433089 68 

d. Af inneign hjå öðrum bönkum .... 63210 07 

e, Ýmsir vextir 2... ss. 1024 47 

Forvextir af víxlum og åvisunum ......0... — 

Innborganir í reikning annara banka ................ — 

Ríkissjóðslán (bretska lánið frá 1921) ................ — 

Innborganir í reikning útbúsins á Ísafirði ............ — 

Innborganir í reikning útbúsins á Akurewti .......... 

Innborganir í reikning útbúsins á Eskifirði .......... 

Innborganir í reikning åtbåsins å Selfossi ............ — 

Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum 

Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum .............. — 

Innlögn eeen viðtökuskírteinum að viðb. vöxtum 

Innborganir í reikning 1. flokks veðdeildar .......... 

Innborganir í reikning 2. flokks veðdelldar .......... 

Innborganir í reikning 3. flokks veðdeildar .......... 

Innborgann í reikning 4. flokks veðdeildar .......... — 

Innlend verðbrjef 20 erereee 

Útlend verðbrjJEÐ ener eree 

Innheimt fje fyrir aðra L......0. — 

Innhorganir í akeeptkonto ....0.0.0. eeee - 

Meðtekið frá ríkissjóði í nýjum seðlum .............. 

RKrónuseðlar suser eee 

Innskotsfje rikissjåds lll. 

Seldar fasteignir og tekjur af fasteignum ............ 

Ymsir kreditorar 2... es. - 

Ymsir debitorar 22... eee, — 

Ymsar tekjur NN 

Borgað í reikning vfir tekjur og gjöld 00... 

Kr. 

214854 95 kr. 1505642 74 

7015666 

37507737 

6414876 

86 

16 

81 

1187278 33 

971181 10 

30490599 29 

ut
 

5
 

ot
 

Q
 

) 

42088871 23 

20970271 

489248 87 

96850 53 

185852 35 

196190 

93000 00 

229000 00 

100000 00 

  

159425 

26 161460454
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21. 
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23. 

24. 
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Útbor ganir: 

Veitt lán: 

Fasteignaveðlán .................….… kr. 186904 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 277885 00 

c. Ríkissjóðslán og lán gegn åbyrgå 

sveita- og bæjarfjelaga .......... 393000 00 

d. Reikningslán 000... 7125673 71 
e. Akkreditivlán Go — 7106 03 

Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands — 

Víxlar og ávísanir til greidslu erlendis ,,.............. - 

Útborgað í reikningi annara banka 2................. 

Utborgad i akceptkonto llllllle seeren. 

Uthorgad 

Útborgað 

Utborgað í reikningi útbúsins á Eskifirði 

í reiknine1 útbúsins á Ísafirði .............. 

í reikningi útbúsins á Akureyri 

Utborgað í terkningi útbúsins á Selfossi 0000 

Utborgað af hlaupareikninesfje — 

Útborgað af sparisjóðstje — 

Utborgad af fje med innlånskjorum — 

Útborgað af innheimtufje lll - 

Útborgað fyrir 1. flokk veðdeildar 0... — 

Útborgað fyrir 2. flokk veddeildar 

Utborgad fyrir 3. flokk veddeildar 

Uthorgad fyrir 4. flokk veðdeildar 

Keypt innlend verðb 

  

Afhent ríkissjóði í ónýtum seðlum 

Afhent ríkissjóði í krónuseðlum 

Styrktarsjóður starfsmanna bankans 

Bankaskuldabrjef innleyst 

  

Ríkissjóðslánið (breska lánið 

Utborgaðir vextir; 

a. Áf spartsjóðsfjó cl ki 673236 75 
bÞ. Af hlaupareikningsfjo oo. 218173 42 
c. Af innlégum gegn viðtökuskírteinum 124618 85 

d. Af imnecign å teikningslánum ..…. 5725 05 
e. Af bankaskuldabrjefum 2000... 19481 68 

FE. Af kevptum verdbrjefum 

ge. Áf inneign veðdeildar 

h. Til annara banka co00000 — 431309 27 
i. Af enska lånimu ................ 172531 69 

Flyt .... kr. 1708087 29 kr. 1! 

1990568 7 

36619184 : 

7044896 59 

28648150 57 

44133 04 

1898189 72 

1733656 49 

2098578 66 

778432 38 

11955442 10 

22195925 

327208 

3402449 ; 

112991 

202181 

191399 

196933 

724929 

93000 í 

209000 

155965343 20 

1924 

119



1924 208 

119 Fluttar .... kr. 1708037 29 kr. 155965343 96 

3. Endurgreiddir vextir ............ — 11412 97 

k. Ýmsir vextir ll... — 708 05 

— ———— — 1720158 31 

25. Kevyptar fasteignir og kostnaður við fasteignir bankans — 282796 07 

26. Bankabygginein með húsbúnaði ........0.0.0.0 0. — 699714 06 

27. Útborgað af ýmsum tekjum 0... — 65731 18 

28, Kostnaður við rekstur bankans: 

a. Laun bankastjórnar og starfsmanna 

RN kr. 240135 00 

b. Húsaleiga. hiti, ljós og ræsting .. — 26406 94 

og ábyrgðartje fjehirða 

ec. Bækur, áhöld, burðargjald og sím- 

HIÐ - 14311 81 kostnaður 

  

d. Kostnaður við seðlagjörð ........ — 4112 65 

e, Eftirlaun og styrkur ............ — 13700 00 

f. Ymislegt ennen nunne esserne —- 19612 45 

— ————— 318278 85 

29. Ýmsir kreditorar lll ener eererene 124533 3 

30. Ymsir debitorar lol — 340601 76 
31. Útborgað í reikningi vfir tekjur og gjåld .............. — 1608157 44 

32. Útlend verðbrjef hækkuð í verði seere. —- 82064 50 

33. Peningar í sjóði 31. desember „0... - 253076 52 

  

Kr. 161460454 26 

119 EFNAHAGSREIKNINGUR 

útbús Landsbankans á Ísafirði 31. desbr. 1923. 

FBignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ......... kr. 375142 00 

hb. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......... - 183449 30 

c, Handvedslån 2... — 10065 00 

d. Lån gegn ábyreð sveita- og bæjar- 

fjelaga lo — 11620 00 

c. Reikningslån 0... — 681590 23 

mm kr. 1261866 53 

2, Vixlar innlendir og åvisanir ........002000 00... — 1769154 00 

3. Vixlar og åvisanir til greidslu erlendis ................ — 2709 53 

  

Flyt
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Fluttar 2... kr. 

4. Bankavaxtabrjef .........00200 0 — 

5. Ínneign hjá öðrum bönkum .........00000 0. — 

6. Húseign útbúsins, húsbúnaður og áhöld .............. — 

T. Fasteignir ........ III — 

S. Ýmsir debétorar .......20... 0 

9. Peningar í sjóði 31. desember „........ - 

Kr. 

Skuldir: 

1. Skuld við Landsbankann .......0.0... 0 ki 

2. Skuld við aðra banka ......0....000 00 

3, Innstæðufje í hlaupareikningi ..c.c.d — 

4. Innstæðufje í sparisjóði lll... — 

5. Innstæðufje gegn vidtokuskirteinum 20... — 

6. Flutt til næsta års 2.222 seeeeeneeeeereree 

Kr. 

REIKNINGUR 

      

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Ísafirði á 

Innhorgani1 

1. Peningar í sjóði 1. janúar seeren kr. 

2. Borgað af lánum 

a. Fasteignaveðslán ............... kr. 17403 00 

hb. Sjålfskuldaråbyrgdarlån ......... — 154503 70 

c. Handvedslån ..................…… — 4560 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- oe bæjar- 

fjelama Ll. 

e. Reikningslán ............ — 

3, Vixlar og åvisanir greitt innanlands ................ - 

l! Víxlar og ávísanir oreitt erlendis .0...0.. 

5. Vextir imnborgaðir: 

a. Af lánum ......00. kr. 

bh. Af bankavaxtabrjefum .......... — 

c, Áf inneign hjá öðrum bönkum 898 09 

Fr
 Á 

fi =
 

A Fe
 

1924 

119 

1430138 54 

309724 04 

28956 40 

119 
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»U 

19 
Að 

9297 54 
sið 

00049 AU 
90963 Bö 

6984048 61



1924 

119 

18. 

19. 

Forvextir af víxlum og ávísunum ...... 

Innborganir í 

Innborganir í 

Innlög í hlaupareikning að viðbættum v 

í Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum 

Innlög geen viðtökuskírteinum að við. 

Seld bankavaxtabrjef ll... 

Innheimt fje fyrir aðra 22... 

Ýmsir debitotar lll 

Fasteignarekstur 2... eseeeereereee 

Fasteignir  s..ssseeueeeenereveeerrenee 

Akceptkonto on 

Ýmsar teljir so eeeeeeeeee 

reikning Landsbankans .. 

reikning annara banka .. 

Oxtum ........ 

voxtum ,..... 

Netto-tap útbúsins fært Landsbankanum til gjalda 

Utborgan 

Veitt lán: 

ir: 

a. Fasteignaveðslán ........0..0..... kr.  126275 00 

bh Sjálfskuldarábyrgðarlán ......... — 51100 00 

ce. Handveðslán 2.....000 — 5675 00 

d. Reikningslán 20... —… 1802465 03 

Víxlar og ávísanir til oreiðslu innanlands ............ 

Víxlar oe ávísanir til greiðslu erlendis 

Útborgað í reikningi Landsbankans ... 

Úthorgað í reikningi annara banka ... 

Útborgað af hlaupareikningsfje ..... 

Útborgað af sparisjoædsfje ........... 

Úthborgað af fje með innlánskjörum ... 

Úthorgað af innheimtufje ............ 

Tevpt bankavaxtabrjef ...... BURRI 

Fasteignir Lo... 

Pasteionarekstur 0... 

Akceptkonto co 

Útborgaðir vextir: 

a. Áf hlaupareikninosfje ........... 

b. AF sparisjóðsfje Ll 

ec. Af innlögum seen viðt.skírteinum 

Flyt 

kr. 3098 30 

— — 62263 46 

16391 45 

kr. 81753 21 

Kr. 

6984048 

107618 

1836883 

540831 

1214615 75 

1448781 

138859 

8624 

236114 

34812 

614 

6450 

14195 

340673 

659437 

13266563 

1985515 

4312750 

11211 
24121292 
446555 4 

1183721 

1450723 

45050 

614 

14199 40 

61 
30 

76 
24
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Fluttar .... kr. 81753 21 kr. 12275775 13 119 

d. Til Landsbankans ........0..%.... — 106861 51 

e, Til annara banka ............0... — 2283 23 

f. Endurgreiddir vextir ........... sn 2120 26 

——————2—————,,,— - 193018 21 

15. Utborgad af ymsum tekjum ...c.. 24624 13 

16. Kostnadur vid rekstur útbúsins: 

a. Laun og aukavinna ............ kr. 32110 00 

b. Bækur, ritföng og prentun ...... —- 1642 99 

c. Eldiviður, ljós og ræsting ........ = 1599 53 

d. Burðargjald og símkostnaður .... — 1757 46 

e. Opinber gjöld og vátrvgging .... — 237 22 

f. Áhöld. viðhaldskostnaður o. fl... — 2491 02 

———. — - 39838 22 

17 Ymsir debitorar .........esseeeee eee ekerke kerner 30454 17 
18. Ágóða- og tapskonto .........0.. 649099 17 

19. Peningar í sjóði 31. desember 20... — 53754 66 

Kr. 13266563 69 

EFNAHAGSREIKNINGUR 119 

utbus Landsbankans å Akureyri 31. desbr. 1923. 

Jignit 

1. Skuldabrjef fyrir lånum : 

a. Fasteignaveðslán ................ kr.  252500 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......... — 675451 50 

tc. HMandveðslán ........00.... — 18450 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjar- 

fjelaga CL... - 26966 00 

e. Reikningslán .......0.... — 510338 31 

kr. 1483705 81 

2, Vixlar innlendir og åvisanie .....0 - 655554 93 

3. Víxlar og ávísanir til greidslu erlendis ................ - 24308 ST 

t. Inneign hjá öðrum bönkum ......0200%0 000. — 106797 97 

5. Húsbúnaður og áhöld .......200. 000. — 1000 00 

6. Ýmsir debitorar „.......200.0. nn — 17862 98 

7. Peningar í sjóði 31. desember .......0%.%00 000. — 54287 03 
  

Kr. 2343517 59



I. Skuld við Landsbankann ..........20.20 000... kr. 

2. Innstæðufje í hlaupareikningi ...................... — 

3. Iunstæðufje Í sparisjóði ......200200. 0 — 

4. Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum ................ — 

5. Ýmsir kreditorar .......... rense eee AI — 

6. Innheimt fje ekki útborgað ...........0200%000.0.... — 

T. Flutt til næsta árs ............ 2. . . … — 

282080 

126217 

1172625 

711575 

590 

427 

50000 

59 

89 

86 

47 

45 

33 

00 

  

REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir úthús Landsbankans á Akureyri á 

119 

Innborganir: 

1. Peningar í sjóði Í. jan. .......000 0 kr 

2. Borgad af lånum: 

a. Fasteignavedslån ol... kr 2700 00 

b. Sjålskuldaråbyrgdarlån .......... -- 166268 50 

tc. Mandveðslán ccc... 4121 89 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjar- 

fjelaða — 5000 00 

e. Reikningslán ............... Lie. —— 1667342 74 

3, Vixlar og åvisanir grejtt innanlands ,,................ — 

d. Vixlar og åvisanir greitt erlendis soo. - 

0. Vextir innborgaðir: 

a. Af lánum ...2.0eeeeeeeeveveree kr 103969 46 

b. Af inneign hjá öðrum bönkum — 2483 17 

6. Forvextir af víxlum og ávÍsumum 2... — 

7. Innborganir í reikning Landsbankans ................ — 

sS. Innborganir í reikning annara banka ................ — 

9. Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum ........ — 

10. Innlög í sparisjóð að viðbættum vVÖNtUm ,,............ 

11. innilée gegn viðtökuskírteimum að viðbættum vöxtum 

Innheimt fje fyrir aðra .....000000. 0 — 

2343517 59 

årinu 1923, 

60425 39 

106452 63 

53753 85 

1616169 76 

137931 96 

2950666 53 

1474146 75 

189894 77 

369090 42 

11234210 232
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5
 

1
 

9. 

10 

13. 

213 

Fluttar 

Seld bankavaxtabrjef .......0000000. nn 

Ýmsar tekjur .....0.0..00.%00 nr 

Ýmsir kreðitorar .......0...00 0 

Ýmsir debitorar .....0......000 000 

Fasteignarekstur ........0.0%000 0 

Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán ..............… kr. 176000 00 

b. Sjálfskuldaábyrgðaclán ......... — 220600 00 

c, Handvedslån .......00.0.. — 2900 00 

d. Reikningslán ......... — 1577871 34 

Víxlar og ávísanir til greiðslu imnanlands ............ 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis .............. 

Útborgað í reikningi Landsbankans „.............. 

Útborgað í reikningi annara banka .............. 

Úthorgað af hlaupareikningsfje 20.00.0000. 

Útborgað af sparisjóðsfje llllllllll 

Útborgað af fje með innlánskjörum 2 ................. 

Útborgað af mnheimtufje 2... 

Útborgaðir vextir: 

a. Af hlaupareikninestje .......... kr. 2458 01 

b. Af sparisjådstje ss — 48385 17 

c. Af innlågum gegn viðtökuskírteinum — 30792 70 

d. Til Landsbankans .............. - 24597 00 

e, Til annara banka ................ — 941 11 

f. Endurgreiddir vextir ............ — 165 82 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun og dýrtíðaruppbót ........ kr. 23939 99 

b. Eldiviður, ljós og ræsting ........ — 414 00 
c. Húsaleiga .......000.00. 0... 1200 00 

d. Ritföng og prentun ............ — 539 28 

e, Burðargjald og símkostnaður ..... — 562 00 

Keypt bankavaxtabrjéf .......0..0.000000 

Ýmsir kreðitorar ............00000 00... 

11169372 88 

Kr. 

" 11234210 22 

7040 00 

22228 91 

56484 12 

42287 20 

1537 75 

11363788 20 

1977371 34 

2130768 79 

73724 68 

1691479 67 

197420 85 

2931074 98 

1535186 27 

65763 60 

368663 09 

107339 81 

26655 22 

7040 00 

56884 58 
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14. Ýmsir debitotar .....ll. ee sees errerree 

15. Tap Á láni .......0. reeee 

16. Ágóði útbúsins færður Landsbankanum til tekna . 00... 

17. Peningar í sjóði 31. desember „ol. 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

útbús Landsbankans á Eskifirði 31, desbr. 1993 

EKienir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ............... kr 433350 00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......... 518731 00 
c. Handvedslån 0... — 620 00 
d. Lán gegn ábyrgð sveitafjelaga 10100 00 
e, Reikningslån 0... — 346311 43 

Vixlar innlendir og åvisanir 

Erlendir víxlar 

Bankavaxtabrjef 

Et
 

I
 

Húseign útbúsins, húsbúnaður oe áhöld 
6. Ymsir debitorar 

Peningar í sjóði 31. 

1. Skuld við Landsbankann 

2. Skuld vid aðra banka 

Innstæðufje í hlaupareikningi 3 

4. Innstæðufje í sparisjóði 

5) Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum 

6. Innheimt 

7. Flutt til 

fje, ekki útborgað 

næsta árs 

kr. 11169372 

60150 

39827 71 

40150 40 

54287 03 

88 
— 18 

Kr. 11363788 

kr. 1339112 43 

— 3232709 30 

23600 00 

4048 00 

45255 09 

— 6966 75 

- 42044 98 

Kr. 4693736 57 

3774426 57 

30046 21 

205799 8? 

365640 59 

— 223594 17 

— 16094 95 

— 18134 26 

Kr. 4693736 57
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REIKNINGUR 119 

yfir innkorganir og útborganir útbús Landsbankans á Eskifirði á árinu 1923. 

Innborganir: 

I. Peningar Í sjóði Í. Já. co. kr. 38841 05 

2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán ...........0... kr. 35415 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......... — 43700 00 

c. Handveðslán ..sseseeeeeerreene 100 00 

d. Lán segn ábyrgð sveitafjelaga 2... — 1800 00 

ce. Reikningslán 2... —  2510844 11 

—,,,.—2—2—,—.- 2501859 11 

3. Víxlar innlendir og ávÍsamir 2000... —… 9274676 01 

4. Víxlar og ávísanir greitt erlendis „02... —- 209256 43 

5. Vextir innborgaðir: 

a. Af lánum 2. kr. 80754 57 

h Af bankavaxtabrjefum .......... — 283 50 

c. Af inneign hjá öðrum bönkum .... — 2990 11 

——— — 34028 18 

6. Forvextir af vixlum og åvisunum 2... — 208253 83 

7. Innborganir i reikning Landsbankans ...............… —… 1959521 73 

8. Innborganir í reikning annara banka ................ —- 1434687 70 

9. Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum ........ — 33531136 60 

10. Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum .............. — 419944 45 

11. Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum vöxtum .. — 43399 84 

12. Seld bankavaxtabrjef .......00..0 0 — 1936 00 

13. Innheimt fje fyrir aðra 2...c.. 849698 23 

14. Ýmsir debitorar 20... sseeeeeeevee ere rrnnrne — 11357 13 
15. Ymsar tekjur so... rrrrree — 19768 57 

Kr. 20708364 86 

1, Veitt lån: 

a. Fasteignavedslån Gu. kr. 208440 00 

b. Sjálfskuldarábyreðarlán ......... 53900 00 

c. Lan gegn ábyrgð sveitafjelaga > 

d. Reikningslån ....0... 0 — 2547632 01
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Fluttar 

Vixlar innlendir og åvisanir „..........0.....0.. 
Vixlar og ávísanir til greiðslu erlendis ................ 

Úthborgað í reikningi Landsbankans ........00.0.0.... 
Útborgað í reikningi annara banka 02.00.0000)... 

Útborgað af hlaupareikningsfje ................. 

Útborgað af sparisjodstje lll. 

Útborgað af fje með innlánskjörum .................. 
Útborgað af innheimtufje .......000.. 

Útborgaðir vextir: 

a. Af hlaupareikningsfje .......... kr. 6461 07 
b. — sparisjóðsfje oo... — 17434 40 
c. — mnlögpum gegn vidt.skirteinwum — 10138 47 
d. Til Landsbankans ............... - 183570 13 
e, Til annara banka 2............... — 3193 60 
tf. Af keyptum bankavaxtabrjefum .. — 1 94 
g. Endurgreiddir vextir ............ — 311 50 

Kostnaður við rekstur útbúsins 

a. Laun og aukavinna ............. kr. 293583 99 
b. Eldividur, ljós og ræsting .,.... — 1294 81 
c. Bækur, ritföne og prentun ...... — 1584 77 
d. Burðargjöld og símkostnaður .... 1840 73 
e. Ýmislegur kostnaður 20... — 2195 76 

Ymsir debitorar ..... 

Utborgað af ýmsum tekjum 

Fasteignarekstur =... 

Húsbúnaður og áhöld 

Agóða- og tapskonto 

Ág óði af reksti útbúsins færður Landsbankanum til tekna 

Peningar í sjóði 31. desember 

kr. 2832672 
— 9383902 

— 232856 

— 1738316 

— 1287849 

— 3538902 37 

— 483749 

— 15887 

— 847109 

— 221111 

— 36300 

— 17002 

— 13550 

1493 

- 62 

10574 3: 

01 

90 

43 

11 

06 

36 

14 

(0 

14 
>) 
eð 

— 4780 01 

ARI — 42044 98 

Kr. 20708364 86
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EFNAHAGSREIKNINGUR 119 

útbús Landsbankans á Selfossi 31. desbr. 1923. 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ................ kr.  192965 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......... —  1448187 49 

c. Reikningslán .................... — 96681 31 

——....—22 kr 1/31833 80 

2. Víxlar innlendir og ávísanir .........l —  1129863 32 

3. Húseien útbúsins með húsbúnaði ................... — 120046 1? 

4. Ýmsir debitorar ........... eeeeerereee — 307 45 

5. Peningar í sjóði 31. desember 200... — 13629 Gi 

Kr. 3002179 73 

Skuldia 

1. Skuld við Landsbankann .........0.000 000... kr. 2289036 5+ 

2. Innstæðufje í hlaupareikningi .......0000. 0. -- 69104 25 

3. Imnstæðufje Í sparisjóði .......0220 — 455865 11 

4. Innstæðufje gegn viðtökutkírteimum ................ — 142709 97 

5. Flutt til næsta árs ..........00. 0 — 45463 86 

REIKNINGUR 119 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans å Selfessi å årinu 1923. 

Innborganir: 

1. Peningar í sjóði 1. janúar ......0...0 0. kr. 10416 88 

2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán ................ kr. 6385 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán  ........ — 44590 16 

c. Reikningslán 2)... - 79174 63 

—————.2,—.—.2.2....2.2 130149 79 

3. Víxlar og ávísanir greitt innanlands ................ —  2111835 50 

Flyt .... kr, 29252402 17
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Kr. 4428358 73 
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Fluttar 

Innborgaðir vextir af lánum ....00.0..0 

Forvextir af víxlum og ávísunum ......000 

Innborgað í reikning Landsbankans ................ 

Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum ........ 

Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum .............. 

Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum vöxtum 

Ýmsar tekjur 2222 ener 

Ýmsir debitorar lll eeereeee 

Útborgsanir: 

Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán ................ kr 20600 00 

hb. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......... —- 217840 00 

ec. Reikningslán 2... 92859 51 

Víxlar og ávísanir til „reiðslu innanlands .......... 

Útborgaðir vextir: 

a. Af hlaupareikningsfje ........... kr. 1545 29 

b. Af sparisjóðsfje (oll — 18884 43 

c. Af innlögum gegn viðtskírteinun — 5558 53 

d. Til Landsbankans .............. — 118061 04 

e, Endurgreiddir vexstir ............ — 90 35 

Útborgað í reikning Landsbankans ,..............…… 

Útborgað af hlanpareikningsfje .cc000.. 

Útborgað af spartsjóðsfje ....02.0 

Útborgað af fje með innlánskjörtim s...ll 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun starfsmanna ............... kr. 21534 00 

b. Eldiviður, ljós og ræsting ...... — 1258 90 

c. Bækur og ritföng .............. (09 38 

d. Burðargjöld og símkostnaður 942 30 

ce, Ýmislegnr kostnaður 20... — 1590 90 

útbúsins með húsbúnaði .................… Líúseign 

Ymsir debitorar .......0.. ennen ene ee en eee 

kr. 22352402 17 

— 96106 44 

60665 81 

7717266 57 

— 6409926 24 

542799 98 

52400 03 

4287 09 

— 1504 40 

kr. 331299 51 

— 2186337 34 

— 144139 64 

— 554033 33 

— 633402 65 

— 515756 06 

— 14514 47 

—- 26035 483 

— 1156 59 

1898 ST 

— 155 78 

13629 01
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REIKNINGUR 

1924. 

119 

vfir innborganir og útborganir 1. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1923. 

Innborganir: 

  

g 

1. Inneign hjá Landsbankanum 1. janúar ................ kr 

2. Borgað af lánum ........0 neee eee ener rvene 

3, Vextir af lánum .....0.. eenen 

d. Varasjóðstekjur: 

a. 72% af lánum ...................… kr 5765 50 

bh, Dråttarvextir lol 1356 19 

c, Vextir af inneien hjá Landsbankanum 7404 51 

Ki 

Útborganir: 

1. Innleyst bankavaxtabrjef c.o.ll.. eee kr 

2. Vextir af bankavaxtabrjefum 2... 

Varasjóðskostnaður : 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .... kr. 1000 00 

b. Gengismunur „2... 9778 38 

c. Ånnar kostnadur ,,................. - 254 91 

4. Inneign hjá Landsbankanum 31. desember cl 

Ki 

REIKNINGUR 

yfir innborganir eg úttorganir 2. flokks veðdeildar Landskarkans á 

Innborsanir: 

1. Inneien hjá Landsbankanum 1. janúar 

af 

af lánum 

2. Borgað lánum 

3. Vextir 

4. Varasjóðstekjur: 

2. 16% af lánum .......... ki 6011 33 

b. Dráttarvextir lll . - 3161 28 

c. Vextir af inneien hjá Landsbankanum 

323165 67 

64276 0? 

18048 31 

14526 20 

120016 20 

73400 00 

24788 95 

14033 29 

307794 66 

120016 20 

119 

årinu 1923, 

2106709 03 

116932 07 

4102 905 

14817 33 

196531 38
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Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabrj€f Lllllll kr. 110300 00 

Vextir af bankavaxtabrjefum .......00..00 0 — 63362 25 

Varasjóðskostnaður : 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .... kr. 2500 00 

b. Gengismunur „0... — 25549 00 

c. Annar kostnadur Ll... — 469 77 

enn - 28518 77 

Inneien hjá Landsbankanum 31. desember 2... — 294350 36 

Kr. 496531 38 

REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir 3. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1998. 

B
O
 mm

 
im =
 

he
 

vo
 

Innborganir: Ð 

Inneign hjá Landsbankanum 1. janúar .....00....... kr. 296933 96 
Borgað af lánum ............……. sr urnuuerereverene - 96943 78 
Vextir af lánum 2.222 — 81946 57 
Varasjóðstekjur: 

a. %5% af lánum Ll kr. 9104 36 
b. Dråttarvexstir lll - 2696 10 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum - 5499 88 

A — — 17300 34 

Kr. 493124 65 

Utborganir: 

  

  

Innleyst bankavaxtabrjef sees neeeeen kr... 92100 00 

Vextir af bankavaxtabrjefum 2... - 87759 00 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- oe stjórnarkostnaður ,.. kr. 2000 00 

b. OMSMUNUE ses eeeeeeeeerevee — 9296 01 

ec. Annar kostnaður (Lol... — 244 73 

men - 11540 74 
Inneign hjå Landsbankanum 31. desember 2... —… 301724 91 

Kr. 493124 65



REIKNINGUR 119 

yfir innborganir og útborganir 4. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1923. 

Innboresanir: 

1. Imneign hjá Landsbankanum 1. janúar ............... kr. 189279 06 

2, Utgefin hankavaxtabrjef ........s2ssseeeeeeeeerveeee — 638200 00 

3. Borgað af lánum .........2.. 0 — 73700 03 

i. Vextir: 

a. Af lånum .......20eeeeeeeveeeeee kr... 130396 90 

h. Af atgefnum bankavaxtabrjefum 

5, Varasjóðstekjur: 

a. 15% af lånum ........22eerereee kr. 14488 08 

hb. Dråttarvextir Lol 4093 55 

c. 1% låntokugjald lo — 6382 00 

d. Eigendaskiftagjald ................ 375 44 

e, Vextir af inneien hjá Landsbankanum — 2973 06 

——,, 28310 13 

Kr. 1067186 73 

Útborsanir: 

1. Veitt lán .......... ennen ennen eee errnee kr. 638200 00 

2. Innleyst bankavaxtabrjef ......2.00. 0 55300 00 

3. Vextir af bankavaxtabrjefum ........0 0. —— 135116 99 

4. Varasjóðskostnaður: 

a. Skifstofu- og stjórna rkostnaður .... kr. 5000 00 

bh. Endurskoðunarlaun ............... — 960 00 

c. Gengismunur ....... —- 338 17 

d. Annar kostnadur ................. 218 78 

—.——.——.———— 6516 95 

5. Inneign hjá Landsbankanum #1. desember
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

1. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desbr. 1923. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum ........ kr. 356048 27 

Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga ................ kr. 4105 19 

b. Ekki fallið í gjalddaga ............ - 5829 49 

——,22. 9934 68 
Inneign hjá Landsbankanum ..ccc0c0l0 — 307794 66 

  

Bankavaxtabrjef i umferd ses eeeeeeeereee kr. 517400 09 

Ogreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

a. Fallnir 1 gjalddaga ................ kr. 3906 00 

b. Ekki fallnir í egjalddaga .......... 11641 50 

———————— — 15547 50 
Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði: 

a. Ogoldnir vextir og varasjóðstekjur, 

hr. eignalid 2 osse eee kr. 9934 68 

hb. Innhorgadar varasjóðstekjur 200... - 130895 43 

- —— — 140830 11 

Kr. 673777 61 

Æ7 AT 4 TE mg ET T Teg EFNAHAGSREIKNINGU 

2. flokks veðdeildar Landsbaukans 31, dezbr. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum ..................... FR kr. 1122287 74 

Ogoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga ................. kt. 12298 74 

bh. Ekki fallið í gjalddaga ............ — 13777 57 

- mm — tn 25956 31 

Inneign hjå Landsbankanum „.....cc00 — 294350 36 

Kr, 1442594 41
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Skuldir: 119 

Bankavaxtabrjet í timferð ......0.0%.. kr. 1340500 00 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

a. Fallnir í gjalddaga ................ — 333 00 

b. Ekki fallnir í gjalddaga ........... — 30161 25 

———————— 30494 91 
Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði: 

a. Ogoldnir vextir og varasjóðstekjur, 

sbr. eigmalið 9 00. kr. 25956 31 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur ....... 15643 85 

—— - — 11600 16 

Kr, 1442594 41 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

3. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desbr. 1923. 119 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum „........0000 0 kr. 1714153 48 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

a. Fallið í gjalddaga ...... REI kr. 15030 35 

hb. Ekki fallid 1 gjalddaga ............ — 21202 68 

———————— - 36233 03 

Inneign hjå Landsbankanum ...cc.cc...0 0 — 301724 91 

Kr. 2052111 42 

Skuldir: 

  

Bankavaxtabrjef i umferd 22.00.0000 kr. 1906900 00 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

a. Fallnir í gjalddaga ........... kr. 2065 50 

bÞ. Ekki fallnir í ejalddaga ........... 12905 25 

———— 44970 75 
Mismunur. sem reikningslega tilheyrir. varasjóði : 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur, 

sbr. eignalið 2 ............... kr. 36233 03 

h. Innborgaðar varasjådstekjur ....... 64007 64 

men 1009240 67 

Kr. 2052111 42
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119 EFNAHAGSREIKNINGUR 

4. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desbr. 1923. 

I. Skuldabrjef fyrir lánum .......... kr, 3366803 7: 

2. Ogoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

Lu
 

a. Fallið í gjalddae: 

  

NI kr. 25373 78 

RNA 40969 36 

den mm 6343 14 
FRI — 2892052 79 

b. Ekki fallið í ejalddaga 

5. Inneign hjá Landsbankanum 

Kr. 3665199 65 

Skuldir: 

NR kr. 3486800 00 

2. Ogreiddir vextir af bankavaxtabrjefin : 

1. Bankavaxtabrjef í umferð ...... 

a. Fallnir í gjalddaga 

b. Ekki fallnir í gjalddaga .......... — 784583 00 

—— — 4309 —1
 

ut
 

I FS 
5. Mismunur. sem reikningslega tilheyrir varasjóði : 

a. Ogoldnir vextir og varasjóðstekjur. 
sbr. eignalid 2 0... kr. 66343 14 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur .....…. -- 27656 76 

eee —… 93999 90 

Kr. 3665199 65 

Landsbankinn í Reykjavík. í apríl 1924. 

Stjórn Landsbankans, 

L. Kaaber. Magnús Sigurðsson. Georg Olafsson, J qd J i 

  

Rich. Torfason. 

Framanritada reikninga veddeildar Landsbankans höfum vid endurskod- 

að og borið sæman við bækurnar, og ekkert fundið við þá að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Ti. Þórhallsson,
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

Landsbankans í Reykjavík 31. mars 1924. 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ................ kr. 629764 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán  ........ — 2305650 53 

ce. Handvedslån 0... 24122 00 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn ábyrgð 

sveita og bæjarfjelaga .......... — 1240564 00 

ce. Reikningslån 0... — 2474644 74 

f. Akkredittvlán Go — 3646 08 

coro kt. 

2, Víxlar innlendir 09 ávÍsamir lc... 

3. Víklar og ávísanir til preiðslu erlendis .............. 

4, Ríkissjóðslán (í hlaupareikningi) Lo.ccc0l — 

5. Erlend verðbrjef 0... — 

6. Bankavaxtabrjef .........0.00.00 200 — 

T. Ríkissjóðsskuldabrjef oe önnur innlend verðbrjef ...... 

S. Fasteignir ...........0. 0 nenen 

9. Bankabyggingin með húsbúnaði ........0..00...— 

10. Útbúið á Ísafirði ol... — 

11. Útbúið á Aktireyri .....0.... — 

12. Útbúið á Eskifirði (lll... eeeeeeererrnee — 

13. Útbúið á Selfossi lollllll 
14. Inneign hjá öðrum bönkum oc... 

15. Ýmsir debitorar .....0.... eee eeeee 

16. Ágóða- og tapskonto „..ll0ll seeren 

17. Peningar Í sjóði Llllllll 

Kr. 

Skuldir: 

1. Seðlaskuld bankans við ríkissjóð lllllllll c 

2 Innskotsfje ríkissjóðs 00... 

3. Krónnseðlar 02... erune 

4. Bankaskuldabrjef ........0. 000 

5. Skuld við ríkissjóð (breska lánið 1921) 2000.     
6. Enskt lán. tekið 1924 0000 

7. Imnstæðufje í hlaupareikningi .......0...0..... 

6678391 30 

15392980 6? 

474393 02 

1956011 16 

668351 50 

1300464 00 

1352988 00 

711523 97 

399192 15 

1297122 81 

    

”, 17614434 71 

1924 

120
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120 Fluttar .... kr. 17614434 71 

8. Innstæðufje í Sparisjóði 22.00.0000 — 14695508 16 

9. Tnnstæðufje gegn viðtökuskírteinum ................ —  2121995 10 

10. Imneign veðdeildar ........0.0.00 00 — 701873 80 

11. Innheimt fje, ekki útborgað .......... - 7524 05 

12. Akceptkorito 0... keereee 1718 09 

13. Skuld við aðra banka ........00.. 00 4212381 17 

14. Ýmsir kreditorar 222... - 28872 02 

15. Varasjóður bankans ....... FAR ererne …—… 9378899 64 

16. Tekjur, sem ekki eru enn lagðar við varasjóð : 

a. Forvextir af víxlum og ávísunum .. kr. 342890 50 

hb. Vextir s..2ss0eeeeneeeeeevennnee 77518 00 

c. Ymsar tekjur lll - 31332 5? 

d. Tekjur af rekstri fasteigna ...... 6 27 

Frá þessum samtals kr.  451747 29 

dregst: 

a. Kostnaður við rekst 

ur bankans ....... kr. 105631 62 

Þ. Vextir ........... — 167743 11 

mm 273374 738 

er — 178372 56 

Kr. 42541579 30 

Landsbankinn í Reykjavík, í maí 1924. 

Georg Olafsson. L. Kaaber. 

Rich. Torfason. 

  

Reiknine þennan höfum við athugað og borið saman við bækur bankans 

og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson, Tr. Þórhallsson,
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EFN AHAGSREIKNINGUR 

Landsbankans 30. juni 1924. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán AIR kr. 853900 64 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......... — 2378876 53 

c. Handvedslån .. 

d. Ríkissjóðslán og 

— 44002 00 

lán gegn ábyrgð 

sveita- og bæjarfjelaga .......... ——  1220299 00 

e. Reikningslán .. 

f. Akkreditivlán .. 

Víxlar innlendir og 

—  2264719 59 

a — 3646 03 

ÁVÍSAÐIN Ll 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ......0....... Ð 5 

Ríkissjóðslán í hlaupareikningi ............. BR 

Erlend verðbrjef . 

Bankavaxtabrjef 

Ríkissjóðsskuldabrjef og önnur innl. verðbrjef ...... 

Fasteignir ........ 

Bankabyggingin með húsbúnaði .................... 
  

Útbúið á Ísafirði . 

Útbúið á Akureyri 

Útbúið á Eskifirði 
Útbúið á Selfossi 

Inneign hjá öðrum 

Ýmsir debitorar .. 

Ágóða- og tapskon 

Peningar í sjóði . 

Seðlaskuld bankans 

to 

bönkum ......000. 

kr. 6765443 79 

15355365 22 

1643685 39 

— 2451410 82 

— 666266 50 

— 1282252 00 

—… 1335988 00 

— 414388 97 

922496 28 

—… 1486048 00 

— 382852 84 

— 44392931 45 

2245394 77 

2515238 93 

27566 28 

148623 75 

-- 1318231 94 

Kr. 43693484 93 

Skuldir: 

við TÍkissjóð Ll. 

Innskotsfje ríkissjóðs seernes 

Krónuseðlar ...... 

Bankaskuldabrjef . 

Skuld við ríkissjóð (breska lánið frá 1921) „........... 

kr. 750000 00 

1000000 0 

342000 0 

    

0 { 

— 1000000 00 

—… 2634077 86 

kr, 5726077 86 

1924 
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121 Fluttar kr. 5726077 86 

6. Enskt lán, tekið 1994 „..........0 0 —… 6485182 67 

7. Innstæðufje í hlaupareikningi ......0..00.. 0. 3982515 76 

5. Innstæðulje í sparisjóði ......00.000 0 — 15460102 47 

9. Innst je gegn viðtökuskírteinum ............... -  2915227 96 

10. Imneign veðdeildar ...........20000. 00 — 722237 07 

ll, Innheimt fje ekki útborgað ......0000.00 0. — 20500 86 

12, Akceptkonto 2... renerne — 4915 43 

13, Skuld við aðra banka .........0...000. 0 — 3701252 07 

14, Ymsir kreditorar 2.2... evne eeeeeeeeereee 539 89 
15. Varasjóður bankans ..........0.....0. 00 — 2378899 64 

16. Tekjur, sam ekki eru enn lagðar við varasjóð : 

a. Forvextir af víxlum og ávísunum KI 

þh. Vextir essere 

c. Ýmsar tekjur — 

896216 02 Frá þessum samtals kr. 

dregst : 

a. Kostnaður við rekst- 

ur bankans 

hb. Vextir... — 

600182 77 

Kr. 43693484 93 

Landsbanki Islands. 

L. Kaaber. Magnús Sigurdsson. 

  

296033 25 

Rich. Torfason. 

við endurskoðað borið saman við bækur 

bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Reikning þennan hofum og 

Guðjón Guðlaugsson. Pr. Þórhallsson.
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EFNAHAGSREIKNINGUR 122 

Landsbankans 30. septbr. 1924. 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ........00.0.... kr. 857090 24 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån ......... — 2393102 20 

c. Handveðslán ......0.00. a 44002 00 

d. Rikissjédslån og lån gegn åbyrgd 

sveita- og bæjarfjelaga .......... — 1251799 00 

e. Reikningslán ......0..... — 2707493 06 

f. Akkreditivlán .....0...0. - 3646 08 

——— a ki 1251132 53 

2, Vixlar innlendir og åvisanir ......0.. 0 — 1588336? 50 

3, Vixlar og åvisanir til greidslu erlendis ,,............ 1002826 23 

4. Lån 1 hlaupareikningi ..........0000 00. —… 4251813 17 

5. Erlend verdbrjef .........000.00. 0. — 666266 50 

6. Bankavaxtabrjef ........0... 0. — 1257871 00 

7. Ríkissjóðsskuldabrjef og önnur innlend verðbrjef —  1274275 00 

8. Fasteignir ........... 0. 4119955 63 

9. Bankabyggingin með húsbúnaði .................…… — 927932 28 

10. Útbúið á Ísafirði .........00.0... 0. — 1355448 98 
11. Utbaid å Akureyri 2....220sssseeeeeneeeeverernreee —… 569315 69 
12. Útbúið á Eskifirði 00.00.0000... — 4413878 49 
13. Útbúið á Selfossi .....0.0.. . — 2079653 72 
14. Inneign hjá öðrum bönkum ....0.00.. — 1284352 30 

15. Ymsir debitorar 2... seere eeeeernee —- 38447 10 
16. Á góða- og tapskonto ....... eee 573946 18 

17. Peningar í sjóði ................ FR rsenene 185545 57 

Skuldir: 

li. Seðlaskuld bankans við ríkissjóð 000... cr. 3089000 00 

2. Innskotsfje ríkissjóðs ........000.0. 00 — 1000000 00 

3. Krónuseðlar 20. HARA —  367000 00 
4. Bankaskuldabrjef ...........000.0 0000. — 900000 00 

5. Skuld við ríkissjóð (breska lánið frá 1921) „......... —… 2634077 86 

Flyt .... kr. 7940077 86
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122 Fluttar .... kr. 7940077 86 
6. Enskt lán tekið 1994 L..00.... 0 —  6485182 67 
7. Innstæðufje á hlaupareikningi „........0..00 —… 6003377 74 
s. Innstæðufje í sparisjóði seeren — 16105412 38 
9. Innstædutje gegn vidtåkuskirteinum ................. -… 2854891 48 

10, Innstædufje i reikningslånum 2... —- 436212 65 
11. Inneign veðdeildar .........00.0.0. — 612662 46 
12. Innheimt fje ekki útborgað 00.00.0000. — 43691 87 
18. Akceptkonto .......0.... eeee — 1308 61 
14. Skuld vid adra banka 2... — 109882 57 
15. Ymsir kreditorar 2... — 13173 22 
16. Varasjédur bankans 2... — 2378899 64 
17. Tekjur, sam ekki eru enn lagðar við varasjóð : 

a. Forvextir af víslum og ávísunum kr. 849368 95 
b. Vextir sees — 3538839 59 
c. Ýmsar tekjur 2.0 — 129941 19 
d. Tekjur af rekstri fasteigna ...... - 2515 51 

Frá þessum samtals kr. 1520960 17 
dregst : 

a. Kostnaður við rekst- 

ur bankans ....... kr. 288694 96 
þh. Vextir ............ — 775015 49 

—————— 1063710 45 

  

Kr. 43449022 87 

Landsbanki Íslands. 

Magnús Sigurdsson. 1. Kaaber. Georg Olafsson. 

Rich. Torfason. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað oc borið saman við bækur bank- 

ans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Tr. Þórhallsson.
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REIKNINGUR 123 

Minningarsjóðs Sigríðar Thoroddsen árið 1924. 

Tekjur: 

I. Eign við árslok: 

a. Í bankavaxtabrjefum ................ kr. 8000 00 

h. Í innl.bók nr. 3612 í Íslandsbanka „... — 646 29 

——.————-— kr. 8646 29 
2. Vextir: 

a. Áf bankavaxtabrjefum .............. kr. 360 00 

b. Af innl.bókum nr. 3612 og 3872 0... 38 17 

mn 398 17 
3. Til úthlutunar: 

Í imnl.bók nr. 3372 í Íslandsbanka oc... — 285 12 

  

Kr. 9329 58 

Gjöld: 

1. Styrkur til Ástu G. Jónsdóttir 22.00.0000 eeekerreer kr. 65 00 

2. — — Guðrúnar Þorkelsdóttir .c.c0.. — 65 00 

3. „Stefaníu S. Stefánsdóttur .................… — 65 00 

1. — — Sieridar Pálsdóttir .....0000 — 65 00 

5. Auglýsing í Morgunblaðinu .....0000000 00 — 7 50 

6. Auglýsing f Visir 00.20.2000. — s 00 

7. Eign við árslok: 

a. Í bankavaxtabrjefum 2000. kr. 8000 00 

b. Í innlánsbók nr. 3612 í Íslandsbanka .. — 769 54 

em mm mm 8769 54 

8. Til úthlutunar: 

a. Í imnlánsbók nr. 3372 í Íslandsbanka .. kr, 284 04 

b. Hjá formanni 2... 50 

——————— 284 54 

  

Kr. 9329 58 

Í janúar 1925. 

María Amundason.
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124 REIKNINGUR 

Sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða Íslands 1928. 

Tekjur: 
1. Í sjóði 1. jan. 1925 

  

ne ener ere er reen nse kr. 1583 19 
2. Gestafje og gjafir .................. kr. 396 09 

Tillag vitavarða 00.00.0000 —- 460 86 
Tillag úr ríkissjóði 2... ss. — 460 86 
Vextir suse eeee — 234 26 

———— — 1552 07 

Kr. 3135 26 

Gjöld: 
I. Greiddur styrkur .........0. eee, kr. 650 00 
2. Keypt 1000 kr. bankavaxtabrjef 2... ss — 810 25 
3. Í sjóði 31. desbr. 1923 lll. — 1675 01 

Kr. 3135 26 

Eignir 1. jan. 1994. 
Hlutabrjef i E. F.L sas. kr. 25 00 
Skuldabrjef ríkissjóðs 1920 „lol. — 800 00 
Skuldabrjef hafnarsjóðs Reykjavíkur 1919 2... — 1000 00 
Skuldabrjef bæjarsjóðs Reykjavíkur 1991 20... — 1000 00 
Bankavaxtabrjef Landsbanka Íslands 1... — 1000 00 

——————..,.,. kr. 5825 00 
Í sparisjóði (Íslandsbanka) „.lllddll 1675 01 

Kr. 5500 01 

Reykjavík, 28. mars 1994. 

Vitamálastjórinn. 

Th. Krabbe.
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AHAGSREIKNINGUR 125 

Spítalasjóðsins „Vinaminning““ hinn 31. desember 1992. 

== h
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Tekjur: 

1. Inneign við Sparisjóð Árnessýslu 1. jan. 1922 200... kr, 2835 49 

2. Gjafir til minningar um látna ættingja og vini .......... 272 50 

3. Aðrar gjafir 

LL Sparisjóðsvextir 1922 

1. Lagt inn i spårisjod 20... ereee ka 283 40 

2. Sparisjóðsvextir lagðir við innlögin .................... 177 14 

3. Burdareyrir og timslög 2... - 310 

4. Til jafnaðar móti tekjulið 1 lo... — 2833 49 

Kr. 3297 13 

Eign 

Inneign við Sparisjóð Árnessýslu lol. kr. 3294 05 

Eyrarbakka, 51. desember 1922. 

Gísl Pjetursson. Gísli Skúlason. P. Nielsen. 

LC 
EFNAHAGSREIKNINGUR 126 

Spitalasjóðsins „Vinaminning“ hinn 31. desember 1923. 

Tekjur: 

1. inneign við Sparisjóð Árnessýslu 1. janúar 1993 000... kr. 3294 03 

2. Gjafir til minningar um látna ættingja og vini ........ — 123 80 

3. Aðrar Qjáfir ......... — 6 00 
4. Sparisjóðsvextir 1923 .....0.0........ AIR 149 79
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126 Gjöld: 

1. Lagt inn í sparisjóð .........0..00 0. kr. 43 50 

2. Sparisjóðsvextir lagðir við innlögin .................... 149 72 

3. Umslög ........000 000 svenee . mm 3 00 

4. Mil jafnaðar móti tekjulið 1 .......0..0.0.0 0. — 3294 03 

ðo. Hjá gjaldkera ...............0 000 mm 83 30 

Eign: 

I. Inneign við Sparisjóð Árnessýslu 2... kr. 3487 25 

2. Inneign hjá gjaldkera ........0...00... 0 — 833 30 

Evrarbakka, 31. desember 1923, 

Gísli Pjetursson. Gísli Skúlason. P. Nielsen. 

127 REIKNINGUR 

yfir tekjur eg gjöld Ekknasjóðs druknaðra manna í Borgarfjarðarsýslu, árið 1999. 

LL Sjóður við ársbyrjun: 

a. Í Söfnunarsjóði olli sees. kr. 5015 43 

bh. Í Sparisjóði Borgarfjarðarsýslu ........ 60 54 
c. Mjá reikningshaldara ,................. 24 12 

——————.. a 5100 09 

2. Tekjur á árinu: 

a. Landskuld af Bjarteyjarsandi .......... kr. 25 00 

b. Kúgildaleigur af sömu jörð, 40 pd. smjörs — 90 80 

t. Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði .... — 294 00 

d. Vextir af innstæðu í Sparisjóði Borgarfj.s. — 1 36 
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Úthlutað á árinu: 

a. Helgu Jónsdóttur, ekkju ...00.0.. kr 45 00 

b. Sveinbjörgn Eyvindsdóttur, ekkju ...... — 30 00 

ec. Júlíönu Guðnadóttur. ekkju ........... — 30 00 

d. Guðlauen Ólafsdóttur. ekkju 22... — 30 00 

- kr 135 00 

Brunabótagjald af Bjartevjarsandi (Gjarðarhúsum) ...... 1 38 

Greitt fyrir vidskiftabæktur 2... 1 50 

Sjóður í árslok: 

a. Í Söfnunarsjóði cllllll eeereee kr 269 43 

bh. I Sparisjóði Borgarfjarðarsýslu 22... 5 44 

ce, Eljå reiknmgshaldara oo. 98 50 

- — 5373 ST 

Kr 25 

(. Björnsson. Þorsteinn Briem. Sn. Guðmundsson. 

Pjetur Ottesen. Böðvar Þorvaldsson, 

REIKNINGUR 

tekjur og gjöld Ekknasjóðs druknaðra manna í Borgarfjarðarsýslu, árið 1928. 

Tekjur: 

Í sjóði við ársbyrjun: 

a. Í Söfnunarsjóði BR kr. 5269 43 

b. Í Sparisjóði Borgarfjarðarséslu ........ — 5 44 

ec. Hjá reikningshaldara Loc... 98 50 

———— —— kr. 5378 37 

Tekjur å årinu: 

a. Landskuld af Bjartevjarsandi ......... kr. 25 00 

b. Kriøildaleigur af såmu jörð, 40 pd. smjörs 

Á kr. 909 0 ene 83 60 

ec. Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði 305 33 

d. Vextir af innstædu í Sparisjóði Borgarfj.s. 3 56 

ERE 417 49 

Skuld við reikningshaldara um áramót 1923—924 ,,...... — 137 49 

1924 
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Gjöld: 

Úthlutað á árinu: 

a. Ekkju Úrsölu Guðmundsdóttur ........ ki 45 00 

h. Ekkju Sveinbjørgu Eyvindsdåttur ...…. — 30 00 

c. Ekkju Júlíönu Guðnadóttur ........,... — 35 00 

d. Ekkju Guðlaugu Ólafsdóttur .......... 30 00 
  

Brunabótargjald af jarðarhúsum á Bjarteyjarsandi 

| sjóðnum við árslok: 

a 

hb Sparisjóði Borgarfjarðarsýslu 

Söfnunarsjóði Íslands 

fi. Björnsson. Þorsteinn Briem. Nn. 

Pjetur Ottesen, Böðvar Þorvaldsson, 

REIKNINGUR 

Tekjur: 

lörgslandshreppsdeild: 

sjodi 31. desember 1922 1... LL... kr. 586 51 
Gjöf prófasts 1923 0 eee 10 00 

Vextir 1928 osse een — 34 49 

Kirkjubæjarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. desember 1999 ll kr, 460 08 
Vextir 1928 LL een 27 05 

Leiðvallahreppsdeild: 

Í sjóði 31. desember 1999 Gro ss see. kr. 

Vextir 1923 

239 07 

14 06 

140 00 

138 

5786 97 

Kr. 5928 35 

Gudmundsson. 

yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis, árið 1922. 

kr. 631 00 

487 08



Skaftártunguhreppsdeild : 

Í sjóði 31, desember 1929 

Gjafir 1923 ........ 

Vextir 1923 

Álftaversdeild : 
Gjafir 1923 
Hvammshreppsdeild : 

í sjóði 31. desember 1922 

(Gjafir 1923 

Vextir 1923 

Dyrhólahreppsdeild : 

Í sjóði 31. desember 1999 

Gjafir 1923 

Vextir 1923 

Hörgslandshreppsdeild : 

Styrkur veittur Melgn Eiríksdóttur. 

Keldunúpi 

Í sjóði 31. desember 1928 

Kirkjubæjarhreppsdeild : 

Í sjóði 31. desember 1998 

Leiðvallahreppsdeild : 

Í sjóði 81. desember 1923 

Skaftártuneuhreppsdeild : 

Í sjóði 31. desomber 1928 
Álftaversdeild : 

Gjafir 1923 

Hvammshreppsdeild : 

Í sjóði 31. desember 1923 
Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. desember 1928 

Prestshakka oo Vík. 

Wagnús Bjarnarson. 

Gjöld: 

ekk 

kr. 109 66 

20 00 

6 99 

178 84 

50 75 

10 98 

24. sept. 1994. 

Gísli Sveinsson. 
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130 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Pjeturs Þorsteinssonar sýslumanns, árið 1990. 

Tekjur: 

Í sjóði frá fyrra ári; 

a. Í veðskuldabrjefum 0. kr. 400 00 

bh. Í SPARISJÓÐI lll — 9803 77 

- — kt 3203 77 

Vextir af sparisjådsinnstædu 2222, 123 17 

Kr. 3326 94 

Gjöld 

Styrkur veittur á Árinu 22... kr. 123 17 

Sjóður: 

a Í veðskuldabrjéfum 2... kr. 400 00 

b. Í sparisjóði cold. eeevrreee — 2803 77 
A 3203 77 

Kr. 3326 98 

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, 20. mars 1924. 

Magnús Gíslason. 

131 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Giafasjóðs Pieturs Þorsteinssonar sýslumanns, árið 1991. 

Tekjur: 

1. 1 sjóði frá f. ári: 

a. Í veðskuldabrjefum ................... kr. 400 00 

bh. Í sparisjóði lll - 2803 77 

———— - kr. 

2. Vextir af sparisjóðsinnstæðu ......0.0.....0



1. Styrkur veittur á árinu ........0..0 0 kr. 113 00 

2. Sjóður: 

a. Í veðskuldabrjefum ................... kr. 400 00 

bh. Í Sparisjóði Llllllll ssssseseeeeeeeee — 2817 78 

I 

  

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, 20. mars 1994. 

Magnús Gíslason. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Pjeturs Þorsteinssonar sýslumanns, árið 1992. 

Tekjur: 

1. Í sjóði frá f. ári: 

a. I skuldabrjefum co kr. 100 00 

hb. I sparisj6øbi Ll — 2817 78 

— = — ——— ki 3217 TS 

2. Vextir af sparisjóðsinnstæðu lll —- 126 78 

1. Styrkur veittir á árinu 2... eee kr. 113 00 

2. Sjóðnr: 

a. Í skuldabrjefum 0... kr. 400 00 

b. Í sparisjóði 

Skrifstofu Snðnr-Múlasésln. 20, mars 1994, 

Magnús Gíslason. 

1924 
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133 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Pjeturs Þorsteinssonar sýslumanns, árið 1923. 

Tekjur: 

1, Í sjóði frá f. ári: 

a. I skuldabrjefum #0... kr. 400 00 

b. Í Sparisjóði lll. — 2831 56 

—..—.—....2 kr. 3291 56 

2. Vextir: 

a. Áf sparisjóðsinnstæðu ...............… kr. 127 26 

hb. Af vedskuldabrjefum fyrir årin 1920—22  — 48 00 

mn 175 96 

Kr. 3406 82 

Gjöld 

I. Styrkur veittur Á árini ...o0n0 nr kr. 113 00 

2, Sjóður: 

a. I skuldabrjefum 0... kr. 400 00 

bh. Í sparisjóði lll. eeeeerevrrrreere . 2893 82 
mmm 8998 89 

Kr. 3406 82 

Skrifstofu Suður-Múlasýstu. 20. mars 1924. 

Magnús Gíslason. 

134 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Margrjetar Bjarnadóttur frá Bergvík í Leiru 

árið 1923. 

Tekjur: 

1. Í sjóði frá f, ári: 

a, TMutabrjef í Ennskipafjelagi Islands .. ki. 50 00 

bh. Inneien í sparisjóðnum í Keflavík .... —- 6786 70 

—————..—,— hh. 6836 70 

2. Gjafafje 20... nerne rer erne — 41 71 

3, Vextir af innstæðn í sparisjóðnum í Keflavík .......... — 305 40 

Samtals .... kr. 7183 81
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Gjöld: 134 

1. Í sjóði við árslok: 
a. Hlutabrjef í Eimskipafjelagi Íslands ................ kr. 50 00 

b. Inneign í sparisjóðnum í Keflavík ,................. — 7133 81 

Samtals …. kr. 7188 81 

Stjórnarnefnd sjóðsins, í júlí 1924. 

Magnús Jónsson. Þorgr. Þórðarson. Fr. J. Rafnar. 

REIKNINGUR 135 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs frú Önnu Claessen árið 1923. 

Tekjur: 

1. Bign frá Í. ári: 

a. 5 bankavaxtabrjef á 500 kr. .......... kr. 2500 00 

y. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks .... — 416 28 

————— kr 2916 28 

2. Gjöf frá kvenfjelaginu á Saudårkråki ,................… 50 00 

5. Vextir af bankavaxtabrjefum ............ ki 112 50 

Vextir af innstæðu í Sparisjóði Sauðárkróks 23 04 

— A 135 54 

Kr, 3101 82 

Gjöld 

1. Styrkur veittur 1 sjúkling .....0000000 0... kr. 50 00 

2. Eign í árslok: 

a. 5 bankavaxtabrjef ....00..00. 0 kr. 2500 00 

hb. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks ...... 551 82 

- — 3051 82 

Sauðárkróki, 15. janúar 1924. 

Álfheiður Blöndal. Herdís Pjetursdåttir. Helga Guðjónsdóttir
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136 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jóns Ólafs Samúelssonar frá Hvítadal árið 1991. 

Tekjur: 

1. Sjóðsupphæð frá 31. des. f. á. o.0.0llca kr. 1200 00 

2. Vextir frá Kaupfjelagi Saurbæinga ....c....000 — 72 00 

Kr. 1272 00 

1, Í sjóði til næsta árs: 

Hjá Kanpfjelagi Sautbæinga oo... kr. 1272 00 

Kr. 1272 00 

Tjaldanesi, 31, des, 1921, 

Ben Magn. Jón Þórðarson. 

Markus Torfason, 

(form. UL. M. PF. Stjarna). 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jóns Ólafs Samúelssonar frá Hvítadal árið 1999. 

I. Sjóður frá Í. á. 

2. Vextir frá kKaupfjelaei Saurbæinga 

Gjöld: 

1. Veitt tvenn TI. verðlaun samkv. 6. er. skipulaesskrárinnar: 

a. Guðmundi bónda Theódórs .............. kr. 30 00 

bh. Torfa bónda Siguråssyni . — 30 00 

————— kr. 6000 
Í sjóði til næsta árs: 

Hjá Kaupfjelaei Satrbæmga Lo — 1287 49 

Tjaldanesi. 31. des. 1922. 

Ben Magn. Jón Þórðarson. 

Guðbjörn Jakobsson, 

(form. 1. M. F. Stjarna).



REIKNINGUR . 138 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jóns Ólafs Samúelssonar frá Hvítadal árið 1928. 

Tekjur: 

1. Í sjóði f. fá. a... kr. 1287 42 
2, Vextir frá Kaupfjelagi Saurbæinga 22.00.0000... — 77 24 

1. L sjóði til næsta árs: 

Hjá Kaupfjelagi Saurbæinga ............. sr kr. 1964 66 

Kr. 1364 66 

Tjaldanesi, 31, des, 1993, 

Ben Magn. Jón Þórðarson. 

Guðm. Th. Blöndal, 

(form. U. M. F. Stjarna). 

REIKNINGUR 139 

yfir tekjur og gjöld Brunabótafjelags Íslands frá 15. okt. 1922 til 15. okt. 1998. 

Gjöld: 

l. Iðgjöld endutrvggjenda .....00200. kr. 148514 34 

2. Brunatjón .......00..0.000 00 — 21001 57 

3. Brunatjén å lausafje ........0.0000 00 — 116 80 

4. Þóknun og kostnaður umboðsmanna ,.................. —- 9539 46 

5. Reksturskostnaður ..........0.%..0.0 sn —  23246 48 

6. Vextir til ríkissjóðs ........00...0. een rennnee — 1349 89 

7. Vextir til A/S „Storebrand“ ......... — 4678 77 

Tekjuafgangur leggist í varasjóð l..c.c.l..ll —  83312 Tá 

Kr. 291760 05
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Tekjur: 

Iðgjöld samtals 20... en ennen rnennre kr. 221794 11 

Vextir 0... — 22935 41 

Proviston 0... --- 22277 15 

Ågédabluti frå A/S , Storebrand"" 2... sees. — 12503 40 

Stjornarlaun frå ,,Himum sameiginlegu brunabåtasjédum 

sveltabýla 0... — 600 00 

Brunabætur endurtryggjenda 20... — 11649 98 

Kr. 291760 05 

yfir tekjur og gjöld hluta sveitarsjóða 

5. október 1922 til 15. október 1928. 

Brunatjon 20... rrvrrrne kr. 

Reksturskostnadur og 

Vextir af skuldum sveitasjóða 

Tekjuafgangur, sem legst í varasjóð 

lögjöld Sveitarsjóða 

Vextir af inneignum Svettarsjóða 

EFNAH. 

Brunabótafjelags Íslands 14. október 1923. 

Ríkissjóðsábyrgð 

Stofnkostnaður 

Skuldir umboðsmanna 

Óviss iðgjöld 

Ríkisskuldabrjef 

Jæjarskuldabrjef Reykjavíkur 

kostnaður umboðsmanna 

Eignir: 

REIKNINGUR 

í Brunabótafjelagi Íslands 

Kr. 

GSREIKNINGUR A Ár 

2040 19 
8196 48 

32 26 
9441 94 
  

18319 31 

1391 36 

19710 87 

780000 00 

8600 75 

35603 91 

1047 85 

24000 00 

25000 00 

874252 51
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Fluttar .... kr. 874252 51 

7. Veðdeildarbrjé€f 2... — 4080 00 

S. Landsbanki Íslands .......0...%... 0. — 169683 55 

9, Sjådur 22200 ennen renerne runesne — 5153 43 

Kr. 1353169 49 

Skuldir: 

1. Ábyrgðarsjóður ll... kr. 800000 00 

2. A/S „Storebrand“, Kristianla ........00.00 00. — 160637 86 

3. Ógreiddar brunabætur á uppgerðum tjónum .......…. — 23217 05 

4. Ríkissjóðsvextir .......0.00.. 000 — 3347 68 

ð. Varasjóður fjelagsins ........20200 000 — 321322 70 

6. Varasjóður Sveitarsjåda ss2s0uunueueeevenenenenrnnene — 39644 19 

Kr. 1553169 49 

Reykjavik, 18. mars 1924. 

G. Egilson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld „Hins sameiginlega brunabótasjóðs fyrir sveitahíbýli' 

vátrvggingarárið 1928. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Á imnritunarskírteini í Landsbankanum kr. 34191 47 

b. Á innritunarskírteini í Íslandsbanka .. — 15759 37 

c. Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum ——  23184 36 

d. Í sjóði hjá fjehirði ...,............. — 362 72 
—.——...... kr 73497 99 

2. Endurtryggingargjöld frá brunabótasjóðum sveitafjelaga : 

a. Frá árinu 1922 „..0.0. kr. 1151 50 

b. Frá árinu 1983 Ll0.l.00. — 6416 72 

nen - 1568 29 

3. Áætluð Ógreidd iðgjöld .......0....2 0 — 2971 93 

4, Vextir: 

a. Af innritunarskírteinum ............. kr. 2499 23 

b. Af sparisjóðsinnstæðu ..............… — 1010 59 

A 2500 82 

Kr. 86847 89 

1924 

141 

142 

*
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142 Gjöld: 
1. Útborguð tjón: 

a. Mraunhrepps 2... kr. 62 50 
b. Hrunamannahrepps 22... - 869 00 

c. Ááustur-Landeyjahrepps .............. — 6 25 

mmm kr, 937 75 
2. Kostnaður sjóðsins 2... eee, — 600 00 
3. Til jafnaðar móti tekjilið 30.00.0000... — 2271 93 
4. Sjóður til næsta árs: 

a. Á innritunarskírteini í Landsbankanum kr. 35922 36 
b. Á innritunarskírteini í Íslandsbanka .. — 15759 37 
c. Í Íslandsbanka aeð sparisjóðskjörum —— 31356 15 
d. I sjodi bjå fjebirdi 2... — 0 33 

—… 83038 21 

Kr. 86847 89 
Reykjavik, 31, mai 1924, 

G. Egilson. 

143 FIRMNATILKYNNINGAR. 

Samkvæmt lögum nr. 42, 13. 

  

cmber 1903, um verslunarskrår, firmu 
og proktruumbod, hafa eftirereindar tilkynningar veri augløstar 1924. 

I. Reykjavik, 
I. Hjermed tilkynnist til firmask   årinnar ad jeg undirritadur er genginn år 

firmanu, B, Stefånsson & Bjarnar, frå 1. Þ. m. 
Reykjavík. 5. janúar 1994. 

Teó. V, Bjarnar. 

Samtímis leyfi jeg mjer að tilkynna að Jeg rek sömu verslun framvegis 
og á eigin ábyrgð undir firmanafninu: Skóverslun B. Stefánssonar og und- 
irrita hið nýja firma: 

B. Stefánsson. 

Reykjavík, 5. janúar 1924. 

B. Stefánsson. 

Hjer með tilkynnist að jeg undirritaður er genginn úr firmanu Verslunin 
Merkúr, Haraldur Björnsson og Olafur Gunnlaugsson. 

Olafur Gunnlaugsson. 

Vatnsstíg 9.
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Jafnframt tilkynnist ad jeg undirritadur mun reka firmad undir sama 143 

firmanfni, Verslunin Merkúr, Björnsson, nama með þeirri breyt- 

  

ingu, að jeg er einn ábyrgur fyrir funmanu og rita firmað: 

„Verslunin Merkúr“ 

Har. Björnsson. 

Reykjavík, 8. jan. 1994, 

Haraldur Björnsson. Olaf Gunnlaugsson. 

Hjermeð afturkallast prókúruumboð það, er herra A. Ó. Thorlaeíus hefir 

haft fyrir firma mitt. 

Reykjavík, 26. janúar 1924. 

b. Johs. Hansens Enke 

N, B, Nielsen. 

Við undirritaðir Eirikur Ormsson, rafmagnsvidgerdarmadur, Baldursgotu 

13, Reykjavík, og Jón Ormsson löggiltur innlagningarmaður (rafvirki), 

Baldursgötu 13. Reykjavík, tilkvnnum hjermeð til firmaskrárinnar, að við 

rekum starfsemi og höfum. verkstæði og skrifstofu á Baldursgötu 18 og 

Oðinsgötu 25 í Reykjavík, undir nafninu: „Bræðurnir Ormsson“, þar sem 

starfað er að allskonar viðgerðum á tafmagnsáhöldum. rafmagnsvjelum og 

   hverskonar tækjum, önnumst innlagningar á rafmagni, bæði í húsum og 

skipum, setjun upp rafmagnsstöðvar og gerum áætlanir um kostnað 

þeirra, setjum upp lottskevtastöðvar í skipum og útvegnm öll tæki til raf 

magnsnotkunar. 

Ábyrgð okkar er ótakmörkuð. 

Báðir höfum við rjett til þess að skuldbinda firmað og rita nafn þess. 

Eiríkur Ormsson ritað fimmað þannig: 

pr. Bræðurnir Ormsson 

E. Ormsson. 

Jón Ormsson ritar firmað þannig : 

pr. Bræðurnir Ormsson 

Jón Ormsson. 

Reykjavík, 6, febrúar 1924. 

E. Ormsson. Jón Ormsson. 

NR LJ “ Di “ a } 1 z . s ld 2 a . at c Firmad A. Einarsson & Funk tilkvynna hjermed að ptókúru fyrir firmað 
hefir nú, herra J. Sehopka, Hverfisgötu 90. og skrifar hann þannig undir: 

p. p. á. Einarsson £ Funk 

J. Schopka. 

Prókúru umboð herra G. M. Björnssonar er afturkallað hjermeð 

Reykjavík. 25. febrúar 1924. 

"unk, 

  

A. Einarsson
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143 6. Við undirritaðir Ásgeir G. Gunnlaresson og Kristófer Egilsson, sem höfum 

tekið í fjelagi verslun í Austurstræti 1, hjer í bænum undir firmanafninu: 

Áseeir G. Gunnlaugsson & Co. tilkvnnum hjermeð, að Kristófer Egils- 

son er genginn úr firmanu og er Ásgeir 6. Gunnlauesson því einn eigandi 

bess, ber einn ábyrgð á skuldbindingum þess og heldur versluninni áfrai 

undir sama nafni, með samþykki Kristófers Beilssonar. 

Jeg undirritaður rita firmað framvegis þannig: 

Ásgeir G. Gunnlaugsson £ Co. r 

Asgeir Gunnlaugsson. 

  

Javík, 17. mars, 1993. 

Á >. G. Gunnlaugsson. sg 

Kristófer Egilsson. 

7. Það tilkynnist hjeitmeð til verslunarskrár Reykjavíkur, að jeg hefi veitt 

herra Sig. B. Sigurðsson, Valhöll við Skothúsveg, prókúru-umboð fyrir mig 
og verslun mína og hefir hann öl rjettindi samkvæmt lögum nr. 42. 13. 

nóv. 1903 

Prókúruhafi titar þannig : 

p. p. Ásgeir Sigurðsson, 

Sig. B. Sigurðsson. 

eða: p. p. Verslunin Edinborg. 

Sigurdsson. 

   

  

6. Júní 1998, 

"LLPÖSSON. 

8. Hjermeð tilkynnist til verslunarskrárinnar, að herra Þórður Sveinsson. 
Skólavörðustíg g Íla, er genginn úr fiimanu „Viðskiftafjelagið“ og rekur 
Björn Ólafsson, Njálsgötu 5, firmað með sama fyrirkomulagi og að undan- 

förnu og ber einn ábyrgð á skuldbindingum þess. 
hitar hann einn firmað með sæma hætti og áður, 

Reykjavík, 7. febrúar 1994. 

Björn Olafsson, Þórður Sveinsson. 

9. Hjermeð tilkynnist til verslunarskrárinnar, að herta Þórður Sveinsson, 
Skólavörðustíg 11 a, er genginn úr firmanu „Þórður Sveinsson f Co.“ og 
rekur Björn Ólafsson, Njálsgötu 5, hjer eftir firmað með sama fyrirkomu- 
l 

Björn Ólafsson ritar nú einn firmað með sama hætti og áður. 
Reykjavík. 7. febrúar 1924. 

Björn Olafsson. Þórður Sveinsson. 

  

i og að undanförnu, og ber hann einn ábyrgð á skuldbindingum firmans. 

    

10. Undirritaðar frú Áslaug Blöndahl. Li 4 og frú Kristín Bernhött. 
Kirkjutorgi 4, báðar til heimilis í Reykjavík, tilkynna hjermeð að við pek-
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um verslun med vefnaðarvörur og leikföng undir firmanafninu „Verslun 143 

Ingibjargar Johnson“ með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Firmað rita eigendurnir þannig: 

Áslaug Blöndahl ritar þannig: 

Verslun Íneibjargar Johnson 

Áslaug Blöndahl. 

Kristín Bernhött ritar þannig: 

Verslun Ingibjargar Johnson 

Kristín Bernhött. 

Prókúruumboð samkv. lögum nr. 42, 1905, hefir Guido Bernhöft, og ritar 

hann firmað þannig: 

pr. pr. Verslun Ingibjargar Johnson 

Guido Bernhöft. 

Reykjavík, 17. mars 1924. 

Aslaue Blöndahl. Kristín Bernhött. 

ll. Mjermeð afturkallast prókúruumboð það, sem herra Arnór Guðmundsson 

hefir haft fyrir vátrveginsarstofn A. V. Tulinius. 

Reykjavík, 14. apríl 1924. 

A. V. Tulinius. Carl D, Tulinius. 

12. H/f ,,Kol & Salt" i Reykjavik gefur hjermed herra framkvæmdarstjóra 

Hjalta Jónssyni umboð sem prókúrista fyrir hlutafjelagið, oe hefir hann 

öll rjettindi prókúrista samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóv. 1908. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. h/f „Kol og Salt“ 

Hjalti Jónsson. 

Reykjavík, 8/4, 1924, 

Stjórn h/f ,,Kol & Salt". 

C. Zimsen. Halldór Kr. Þorsteinsson. Þorsteinn Þorsteinsson. 

13. Prókúruumboð það, sem herra Theodór Jakobsson hefir frá h/f „Kol & 
Salt“, afturkallast hjermeð frá deginum í dag. 

Reykjavík, 8. apríl 1924. 

Stjórn h/f „Kol €sSalt“. 

C. Zimsen. Halldér Kr. Porsteinsson. Þorsteinn Þorsteinsson. 

14. Hyýermeð tilkynnist að prókúruumboð herra Guðlögs H. Waage, aftur- 

kallast frá deginum í dag. 

Reykjavík, 19. mars 1924. 

Húsgagnaverslun Reykjavíkur, 

Reykjavík. 

Steinunn Kristjánsdóttir,
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143 15. Við undirritaðir tilkvnnum hjermeð að jeg Eyjólfur Jóhannsson, Óðins. 
götu o, er genginn úr firmanu Eesert Kristjánsson € Co. frá 1. Janúar s. 1. 

7 } { að telja, og að jeg Kegseit Kristjánsson, Skólavörðustio 36 rek einn firmað 

  

     áfram frá sama d 

  

Evjólfur Jóhannsson 

  

laus við ábyrgðir og skuldbinding þeim tíma.     
Til staðfestu undirritun við nöfn okkar. 

Reykjavík, 6. ágúst 1924. 

Eyjólfur Jóhannsson. lgsert Kristjánsson. 

16. Hjermeð tilkynnist til firmaskrárinnar að undirritaðir N. Manseher. end- 
urskoðunarforstjóri og Björn E. Árnason, cand. jur., báðir til heimilis hjer í 
bæ, reka í fjelagi með ótakmarkaðri ábyreð endurskoðunarfyrirtæki ásamt 
bókfærslu, allskonar teikninga 

  

og tmsjón, undir firmanafninu N. 
Manseher £ Björn E. Árnason. 

N. Manscher ritar; 

N, Manscher £ Björn E. Árnason 

N. Manscher. 

Björn BH. Árnason ritar: 

N. Manscher é Björn E. Árnason 

Björn H. Árnason. 

Reykjavík, Í. október 1924. 

  

N, Manscher. in E, Arnason. 

17, Þar sem við höfum ákveðið að reka framvegis, frá í dag, vátrvggingar- 
starfsemi hvor í sínu lagi, er upphafin VAÐRYGGINGARSTOFA A. V. 
TULINIUS, en jeg, A. V. Tulinius. held 
eigin nafni. 

starfseminni áfram undir 

Með þessu afturkallast tilkynning til firmaskrárinnar dags. 30. 
nóvember 1923. 

Reykjavík, 31, okt. 1924, 
Á. V. Tulinius. Carl D, Tulinius, 

18. Undirrituð stjórn Sláturfjelags Suðurlands veitir hjermeð sláturfjelags- 
forstjóra Helga Bergs prókúrunmboð fyrir fjelagið frá þessum degi að telja. 

Frá sama tíma afturkallast prókúruumboð Hannesar Thorarensen fyr- 
ir fjelagið. 

Hinn nýi prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pro. Sláturfjelag Suðurlands 

H. Bergs. 

Staddir í Reykjavík, 16. sept. 1994. 

Ágúst Helgason. Bogi A. J. Þó = rðarson. Lárus Helgason. 
Guðm, Erlendsson. Guðm. Þorbjarnarson.



19. 

20. 

21. 

Bo
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Firmad Vjelsmidjan IT; tilkynnir, að það hafi veitt herra Helea 143 

Sivertsen. Lokastís 19. prókúruumboð og titar hann fimmað þannie: 

pr. pr. Vjelsmiðjan Hjeðinn 

Helgi Sivertsen. 

javik, 1. nåv. 1924, 

  

Rey 

Vjelsmiðjan Hjeðinn 

Bjarni Þorsteinsson. 

Við Asgeir Ólafsson, 

rekum umboðs- og hei 

0. 

  

I Schram, Styrimannastig 8 
   

ík. báðir með ótakmark    
  aðri ábvreð. undir nafninn: 

  

Firmad ritum vi 

Ásgeir Ólafsson ritar: 

Á. Ólafsson € Schram. 

Carl Schram ritar: 

ÁA. Olafsson & Schram. 

Revkjavik, 24, nåvamher 1924, 

Asgeir Olafsson. Car! 

  

Hjermeð tilkynnist til rinnar, að undirritaður Sveinn M. Sveins 
e 

Tónsson á (0o.. og að undirritaður Sveinn 

  

son er genginn úr 

Jónsson er frá 1. nóvember 1924 að telja einn eigandi firmans og rekur 

það framvegis á eigin ábyreð undir sama firmanafninu. 

    

Sveinn M. 

I. Mýra         ss Borefirði Stjórn Kanpfjel: 

Svavars Guðmundssonar Í 

að Helei Pjetursson hafi 

Helei Pjetursson ritar 

    

Verslunarfje trfjarðar rek verslun í Borsarnest, Samþvktir eru 

daesettar 11. mars 1924, Stofn Th. S. Blöndahl kaup 

  

maður í Reykjavík, Ludvio st. Björn Þorsteinsson 

  

    bóndi í Bæ. Jósef Björnsson bóndi á Svarfhól, Lárus Fjeldsted tarjettar- 

málaflutninesmaður í Reykjavík. Í stjórn ern: Maenús Th. S. Blöndahl. 

  

   
formaður. Jósef Björ too Túrnus Fi ted. og tita og skuldbinda ? 

þeirra fjelagið. Framkvæmdarstjórt er Jón Björnsson kanpimaður frá Bæ 

og hefir hann prókúrn fyrir fjelaeið, Hlntafy DO kift í 20 hluti 

  

hvern å 1000 kr. og er bað að fullu oreitt. Hlutabrjefin a á nafn. 

  

þeim enein sjerrjettindi, lausnarskvlda nje hömlur. Hluthafar 
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143 hafa 1 atkvæði á fundum fyirr hverjar 1000 kr., þó má enginn fara með vw 

meira en 1 hluta atkvæða á fundum. Fundi skal boða i åbyrgdarbrjeti 

eða símskeyti með 14 daga fyrirvara, ef um aðalfund er að ræða. annars 

með viku fyrirvara. 

Magnús Th. S. Blöndahl og Jósef Björnsson rita fimmað þannie: 

Hf. Verslunarfjelag sorgarfjarðar 

Magnús Th. S. Blöndahl. Jósef Björnsson. 

Magnús Th. S. Blöndahl og Lárus Fjeldsted rita firmað þannig: 

H.f. Verslunarfjelag Borgarfjarðar 

Magnús Th. S. Blöndahl, Lárus Fjeldsted. 

Lárus Fjeldsted og Jósef Björnsson rita firmað þannig: 

H.f. Verslunarfjelag Borgarfjarðar 

Lárus Fjeldsted. Jósef Björnsson. 

Framkvæmdarstjóri ritar firmað þannig: 

pr. pr. Verslunarfjelag Borgarfjarðar 

Jón Björnsson frá Bæ. 

Lo
 Á Beigalda í Borgarhreppi í Mýrasýslu er rekin mjólkurniðursuða undir 

firmanafninu „h/f. Mjólkurfyel      eið Mjöll“. Stjórn firmans skipa: Jóhann 

Magnússon bóndi á Hamri, formaður, og hefir hann einnig prókúru- 

umboð. Meðstjórnendur ein: Jón Björnsson, kaupmaður í Reykjavík, og 

Sigurður Fjeldsted, bóndi í Ferjukoti. Hlutafjeð er 60000 kr. og er þegar 

rett af því 54000 kr, en því sem ávantar verður safnað fyrir árslok 

1924. Hlutabrjefin hly 

arskvlda fylgir hlutunum. Eitt atkvæði fyleir hverjum þúsund króna 

á nöfn eigenda. Engin sjerrgettindi eða lausn- 

  

hlut. þó má eneinn fara með meira en 4 hluta af atkvæðum fjelagsins. 

  

og nýir hluthafar verða. til þess að fa atkvæðisrjett, að hafa sýnt 

stjórninni 8 dögum fyrir fund. skilríki fyrir eignarrjetti sínum á hluta- 

brjefum þeim, er þeir fara með. Fundarboð sendist hluthöfum í ábyrgðar 

brjefi. 

Prókúrnhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. h/f. Mjólkurfjelagið Mjöll 

Jóhann Magnússon. 

Stjórnendur rita fimað bannie: 

  

Jóhann Magnússon og Jón Björnsson tit: 

HH. 

Johann Magna 

    

urfjelagid MJ6l 

on. Jón Björnsson. 

Jóhann Magnússon og Sigurður Fjeldsted rita: 

H/f, Mjólkurfjelagið Mjöll 

Jóhann Magnússon. Sigurður Fjeldsted. 

Jón Björnsson og Sigurður Fjeldsted rita: 

H/f. Mjólkurfjelagið Mjöll 

Jón Björnsson. Sigurdur Fjeldsted.
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Pjetursson prókúruumboð fyrir fjelagið, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Sláturfjelag Borgfirðinga 

Helgi Pjetursson. 

Frá sama tíma er afturkallað prókúrnumboð Svavars Guðmundssonar. 

Verslunarfjelagið „Borg“ h/f. rekur verslun í Borgarnesi. Samþyktir eru 

dagsettar 28. október 1924. Stofnendur ern: Jón Ólafsson, framkvæmdar- 

   stjóri í Reykjavík, Jón Brynjólfsson, kaupmaður s. st., Halldór Þorsteins- 

son, skipstjóri s. st, Gunnar Ólafsson, kaupmaður í Vestmannaeyjum, 

  

Helgi Arnason, verslunarmaður í Borgarnesi, og Guðm. Ásbjörnsson, kanp- 

maður í Reykjavík. Í stjórn eru: Jón Brynjólfsson, fortinaður, Guðm. Ás- 

bhjörnsson og Halldór Þorsteinsson. 

  

Framkvæmdarstjóri oe íruhafi er Jón Björnsson frá Svarfhól í 

  

Borgarnesi, og ritar hann finmað þannie: 

p. p. Verslunarfjel. „Borg“ HA. 

frá Svarfhóli. 

Hlutafjeð er 25000 krónur. skift í 1000 kr. hluti, 

  

Jón Björnsson 

er hljóða á nafn, og 
er mnborgað að fullu. Engin sjerrjettindi eða lausnarskylda fylgja hlutun- 

hlutabrjef sín, nema leyfi stjórnar- 

innar komi till Hluthafar hafa eitt atkvæði fyri [VU 

mn. Ílluthöfum er óheimilt að selja 

hverjar þúsund krónur, 

þó getur enginn einn fjelagsmanna haft eða farið með f fleiri 

í hluta allra atk 

  atkvæði en 

æða. Fundir eru boðaðir með skriflegri tilkynnineu 
     

í ábyrgðarbrjefi eða með símsk 

  

vii með sjö daga fyrirvara. 

II. Snæfellsn.- og Hnappadalssýsla : 

Jeg, Sæm. Halldórsson kaupmaður í Stykkishólmi, gef hjermeð syni mín- 
um €mnnari S. Halldórssyni wmboð sem prókúrista fyrir verslun mína. 
og hefir hann öll je     prókúrista sa æmt lögum nr, 42. 18. nóv. 1908. 

Firmað ritar hann bannie: 

p. p. Sæm. Halldórsson 

Gunnar S. Halldórsson. 

Stykkishólmi, 19. sept, 1924, 

Sæm. Halldórsson. 

    IV. fsafgarðarsýsla og Ísafjarðarkaupstaður.. 

Við Karl € Jóhann (áður Edinborg) á Ísafirði. gefum herra Viggó Sio- 

að rita firmað, og hefir hann
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143 öll tjettindi og skyldur, er prókúristar hafa samkvæmt lögum. 

Hann ritar fimmað þannig: 

p. pr. Karl £ Jóhann 

(áður Edinborg) 

V. Sigurðsson. 

Og aftnrkallast prókúruumboð Ólafs Fr. Davíðssonar. 

Ísafirði, 5. febrúar 1924 

Karl & Jóhann 

(áður Edinborg). 

2. Hjermeð afturkallast prókúrunmboð Marteins Bjarnasonar fyrir Kaup- 

fjelag Önfirðinga. en veitist aftur framkvæmdarstjóra þess Pjetri Sig- 

urðssyni á Flateyri frá 1. febr. þ. á. 

Flateyri, 7. mars 1994. 

I stjórn Kanpfielaes Onfirdinga 
m I . cz 

Páll Rósinkransson. Finnnr Finnsson. Hólnseir Jensson. 

Asgeir Torfason. Sveinn Árnason. 

a í 3. Undirritaður tilkynnir til firmaskrår Ísafjarðar. að hann reki verslun með 
fullri ábyrgð á Ísafirði undir verslunarnafninu: Verslunin Elo, 

Sigurður Sigurðsson. 

Firmaritun er þannig: 

Verslunin Elo 

Sigurdur Sigurðsson. 

Ísafirði, 19. apríl 1924, 

Sigtrður Sigurðsson. 

= 4. Helgi Ketilsson tilkynnir til firmaskrár Ísafjarðar, að hann 1eki verslun 
á Ísafirði með fullri ábyrað undir firmanafninu „Oddi“. 

Ísafirði. 19. sept. 1994. 

Helei Ketilsson. 

ut
 

Það tilkvnnist hjerme     . imaskrárinnar, að firmað Karl £ Jóhann 
(áður Edinborg). Ísafirði, hættir störfum frå og með 50. desember 1924 
og verður þá uppleyst. 

Ísafirði, 15. desember 1994, 

Karl Ólgeirsson. Jóh. Þorsteinsson. 

VV, Húnavalfnssýsla. 

Anstur-Húnvet 

  

1. Úr stjórn Sláturfjelaes ga hefir gengið Hannes Jónsson 

forstjóri fjelagsins, en í stjórmina kosinn í hans stað Pjetur Theódórs   

kaupfjelagsstjóri á Blönduósi. sem forstjóri fjelagsins.
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Ur stjórn Kaupfjelags Húnvetninga, Blönduósi. hafa gengið þeir Jónatan 143 

J. Líndal bóndi á Holtastöðum og Jón Pálmason bóndi á Akri. en í 

Guðmundur Ólafs stjórnina hafa verið kosnir í þeirra stað, alþingi 

  

son, Ási, og Jón Jónsson bóndi í Stóradal. 

VI. Eyjafjarðarsýsla og Akureyrarkaupstaðu 

Hjermeð tilkvnnist, að við undirritaðir höfum gert með okkur fjelag, er 

  

ber heitið „Fiskveiðafjelagið Reginn“ og gert með okkur fjelagssamning, 

hinn 15. febr. 1924. Heim- 

þess er að reka útgerð til 

  

er við höfum samþykt og und 

  

ilisfang fjelagsins er á Akureyri 

fiskveiða. 

Stofnfje fjelagsins er kr. 19000.00 — átján þúsund — og að öllu full- 

greitt. (Krónur 3000.00 — hb 

  

hverjum okkar). 

Skuldir fjelagsins ábvrejumst inneign okkar. 

Stjórn fjelagsins skipa: Formaðui alín og meðstjórnendur    Aðalsteinn Jónsson og Kristján 

Fittmað ritum við allir sex í sameiningu, 

  

Framkvæmdarstjóri 

prókúruumboð. 

er Steindór Hjaltalín og hefir hann 

Akureyri. 15. febr, 1924. 

Friðrik Hjaltalín. Aðal 

Jörgen Hjaltalín      
Prókúruhafi ritar firn 

  

K. E. A, Heimili 

  

Fjelagið heitir Kaupf 

  

þess og varnarþing er á Akureyri 

   
    

Fjelagið er samvinnufjelae: fjelagsmenn ábyrgjast þess 

og skuldbindingar einn fviir alla og allir fyrir einn - 

Tilgangur fjelagsins er: Áð útvega fjelagsmönnum vörur og ná 

hagkvæmum kaupum á þeim. að efla vöndun og koma innlendum     

vörum í sem hæst verð. 

    Síðustu sambyk i þess í dag. 

Stjórn fjelagsins er í henni eiea sæti: Einar Árna- 

son, albm., Eyrarlan Eydal, kennari, Akureyti, vara-     formaður, Bernharð St Þverá. Benedikt Guðjónsson, 

hreppstjóri, Moldhangeum, 

  

Jónsson, bóndi. Munka-Þverá. Varamaður 

Eiður Guðmundsson, oddviti, Þáfnavöllnm. Framkvæmdarstjóri er: Sig- 
urður Kristinsson, Akureyri.
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stjórnendur 3 saman rita firma fjelagsins. Prókúru hefir framkvæmda- 

stjóri og ritar hann þannig: 

på. pr. Kaupfjelag Eyfirðinga 

S. Kristinsson. 

Prókúru, á ábyrgð framkvæmdastjórans, hefir verslunarm. Vilhjálmur 

Þ. Þór, Akureyri, og ritar hann þannig: 

pr. pr. Kaupfjelae Eyfirðinga 

V. Þ. Þór. 

Fundarboð og birtingar til fjelagsmanna fara fram brjeflega eða með 

auglýsingum í blöðum á Akureyri. 

Fjelagið hefir útbú í Dalvík og rekur það verslun á sama hátt og fje- 
lagið. Útbússtjóri er Jóhann Jóhannsson, Dalvík; hefir hann umboð til þess 
að gera samninga fyrir útbúið og kvitta fyrir öllum greiðslum. til þess 
og til að imnheimta skuldir. 

Ritar hann: 

f. h. Útbús Kaupfjelags Eyfirðinga. Dalvík. 

Jóh. Jóhannsson. 

Akureyri. 8. apríl 1992, 
Ingimar Eydal. Benedikt Guðjónsson. Bernharð Stefánsson. 

Eiður Guðmundsson. Stefán Jónsson. 

Kaupfjelag verkamanna Akureyrar. Akureyri, tilkynnir hjermeð. að það 
á aðalfundi sínum, 30. mars 1992. hefir samþykt lög fyrir nefnt kaup- 
frelag í samræmi við lög um samvinnufjelðe frá 27. júní 1921. 

Heiti fjelagsins er: j 

  

ag verkamanna Akureyrar. Heimili þess og 
varnarþing er á Akurevri. 

Tilgangur fjelagsins er versltunarstarfsemi (samkvæmt 9. gr. fjelaes- 
laganna. 

Dagsetning gildandi fjelagslaga er 30. mars 1999. 
Stjórnendur ern: Hallerímur Jónsson járnsmiður, Lindareötu 4. Akur- 

eyri, Björn Ásgeirsson lög æluþjónn. Hafnarstræti $4. s. st. Guðbjörn 
Björnsson kaupmaður. Hafnarstræti 35. 8. st.. Jón Kristjánsson söðla- 

  

smiður, Ada 20. s. st, Halldór Friðjónsson titstjóri. Lindar sötu 
5, ss. st. 

  

Framkvæmdarstjórr er: Erlingur Friðjónsson bæjarfulltrúi. Strandgötu 

Framkvæmdars     9, Akurey ti hefir prókúruumboð fyrir fjelagið, en 

  

þessir tveir stjórnendur rita firma fjelas ins: Hallgrímu: Jónsson járn- í 
  

smiður, Lindargötu 4, Akureyri. og Halldór Friðjónsson ritstjóri, Lindar- 
götun 4, Akureyri. 

Fjelagsfundir eru tilkyntir með anglýsingu í opinberu blaði. 

Akureyri, 31. mars 1992. 

Hallgrímur Jónsson. Halldór Friðjónsson. Björn Ásgeirsson. 
Guðbjörn Björnsson. Jón Kristjánsson.
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ábyrgð. undir nafninu: Elektro Co. 

Firmað verslar með rafmagnsvörur og fl. og framkvæmir alla vinnu sem 

lýtur að rafmagni. 

Rjett til að undirrita firmað, hafa: 

Indriði Helgason og R. Snorrason og tita þeir þannig: 

Elektro Co. 

Indr. Helgason. 

Elektro Co. 

R. Snorrason. 

Aknreyri, 15. júní 1922, 

Verslun Sn. Jónssonar. 

Indr. Heleason. R. Snorrason. 

ut
 Frá í dag afturkallast prókúruumboð það, er framkvamdarstjóri Sigurður 

Kristinsson hefir haft fyrir Kaupfjelag Eyfirðinga samkvæmt tilkynningu 

frá 8. apríl 1929. Sömnleiðis afturkallast prókúruumboð, er verslunar- 

manni Vilhjálmi Þór var í sama skifti veitt á ábyrgð framkvæmdarstjórans. 
7 1 Jafntramt tilkynnist, ad frá í dag er verslunarmaður Vilhjálmur Þór 

ráðinn framkvæmdarstjóri Kaupfjelags Eyfirðinga og hefir hann prókúru- 

umboð fyrir fjelagið. 

Hann ritar: 

pr. pr. Kaupfjelag Eyfirðinga 

Vilh 

Akureyri, 2. 

   nur Þór. 

janúar 1924. } 

Í stjórn Kaupfjelaes Eyfirðinga. 

Ingimar Evdal. Benedikt Guðjónsson. Stefán Jónsson. 

Einar Árnason. Bernharð Stefánsson. 

Jón EK. Sieurðsson seneið úr furmanu Jóhanns 

  

6. Frá 1. janúar 1924 hefir 

Þorsteinsson € Co. Akureyri, en Pålsdåttir heldur versluninni 

  

áfram undir sama firmanafni. 

Jafnframt hefir så brevting ordid å atvinnurekstrimum, ad Jén E. Sig- 
, ær 

Siourðsson hefir keypt útbú firmans á Stelufirði og reknr hann hjer á eftir 

  

bå verslun undir firmanafninn Hamborg. en á sína eigin ábyrgð. 

Jón E. Sigurðsson er verslunarstjóri og hefir prókúruumboð fyrir firm- 

"í og ritar hann firmað þannig:   að „Jóhannes Þorsteinsson á Co.“ á Akurey 

p. p. Jóhannes Þorsteinsson & Co. 

  

Jón E. Sigurðsson. 

Akureyri, 28 febrúar 1924. 

Laufey Pálsdóttir. Jón E. Sigurðsson,
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143 7. Í dag hefir herra Pjetur Eegerz Stefánsson fengið prókúruumboð fyrir 

firma okkar: „Bræðurnir KEspholin“ og ritar hann firmad þannig: 

pr. pr. Bræðurnir Espholin 

P. Eggerz Stefánsson. 

Akureyri, 24. janúar 1924. 
1 Hjalti Espholin. Ingólfur G. S. Espholin. 

8. Hyjermeð veiti jeg undirritaður. Ásgeir Pjetursson kanpmaður á Akur- 

eyri, Axel Kristjánssyni, Akureyri, fullkomið prókúrnumboð fyrir mína 

hönd. og titar hann firmað þannig: 

pr. pr. Ásgeir Pjetursson 

Axel Kristjánsson. 

Akureyri, 19. júlí 1924. 11 

Åsgeir Pjetursson. 

VI. Norður-Múlasýsla og Seyðisfjarðarkaupstaður. 
1. Hjertneð afturkallast prókúruumboð P. L. Imslandserfingja fyrir Hluta- 

fjelagið „Alda“. en veittist aftur Ragnari Tmsland á Sexðistirði. frá 27. b. m. 

Seyðisfirði, Júní 1994. 

Stjórn hlutafjelagsins Alda. 
   

P. L. Tmslands Arvinger. 

Sigurður Jónsson St. Th. Jónsson. 

2. Kaupfjelao Austfjarða tilkvnni 

  

es 
að stjórn kaupfjelags Anstfjarða sje nú 

  

skipuð þessum mönnum. 

<arl Finnboeason formaður, í stað Stefáns Baldvin I 

Hjálm 
   sonar. 

  

Vilhjálmsson varaform. 

Arni Friðriksson meðstjórnandi. 

Savð 

  

firði, 11. nóv. 1994. 

  

Karl Finnbogason i Vilhjálmsson. Árni Friðriksson. 

sdóttir hefir fyrir verslun mína 

  

runmboð bað. sem      

  

Sa Rf af alla Í ta ; 2 vOisfirdi, afturkallast hjermeð frá deginum í dag. 

Akureyri, 28. nóv. 1994. 

Baldwin Rvel. 

VIT. Suður Múlasýsla. 

tilkynnir að úr stjórn Kaupfjelagsins sje 1. Stjórn Kaupfjela 

  

eenginn Jón Stefí 1. en í hans stað sje kosinn Ólafur Björnsson 

  

bóndi á Skála. Varaformaður er kosinn Jón Stefánsson á Tlálsi í stað Jóns 

Eiríksson á Krossi.
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2. Utgerðarmannafjelag Eskifjarðar, hefir heimili og varnarþing á Eskifirði. 143 

Samþyktir fjelagsins eru dags. 25.     febr, 1923, Tilgangur þess er að selja 

í fjelagi afurðir sjávarútvegs fjelagsmanna, sporna við skuldaverslun, safna 

í sjóði og kaupa vörur sjerstaklega til þess að framleiða sjávarafurðir. 

Stjórn fjelagsins skipa: Bjarni Sigurðsson hreppstjóri, formaður, Finn 

bogi Erlendsson, útgerðarmaður og Jóhann Þorvaldsson, útgerðarmaður. 

Framkvæmdarstjóri Símon Jónasson útgerðarmaður. 

Heimild til að rita firmað hefir formaður og einn úr stjórninni eða 

stjórn. Ritar hún firmað þannig: 

2 úr 

pr. Útgerðarmannafjelag Eskifjarðar 

Bjarni Sigurðsson. Finnbogi Erlendsson eða 

pr. Útgerðarmannafjelag Eskifjarðar 

Bjarni Sigurðsson. Jóhann Þorvaldsson eða 

pr. Útgerðarmannafjelag Eskifjarðar 

Finnbogi Erlendsson. Jóhann Þorvaldsson. 

Framkvæmdarstjóri hefir prókúruumboð, ritar hann fiimað þannig: 

pr. pr. Útgerðarmannafjelag Eskifjarðar 

Símon Jónasson. 

Gagnkvæm ábyrgð allra fjelagsmanna á öllum skuldbindingum fjelagsins. 

Inngangseyrir 10 krónur fyrir hvern fjelagsmann. Í stofnsjóð leggjast ár- 

lega 3% af verði aðfluttrar vöru. Árgjald í varasjóð er 1% at viðskifta- 

veltu. Fjelagið hefir hvorki innlánsdeild nje verslunarleyfi. 

3. Hlutafjelagid »Jokull'" hefir heimili og varnarþing á Búðum í Fáskrúðs- 

firði í Búðahreppi. Samþyktir fjelagsins eru dags. 20. ágúst 1922. Tilgang- 

ur þess er að kaupa, frysta og selja síld, aðra beitu og matvæli, einnig að 

selja ís og taka matvæli til frystingar. 

Stjórn fjelagsins skipa: Lúðvík Guðinundsson verslunarstjóri, formaður, 

Marteinn Þorsteinsson kaupmaður og Jón Davíðsson verslunarstjóri. Und- 

irskriftir formanns og annars meðstjórnanda þarf til að skuldbinda fje- 

lagið. Rita þeir firmað þannig: 

H./f. „Jökull“ 

Lúðvík Guðmundsson. Marteinn Þorsteinsson eða 

H./f. „Jökull“ 

Lúðvík Guðmundsson. Jón Davíðsson. 

Upphæð hlutafjár er 24000 kr. — tuttugu og fjögur þúsund krónur - 

er skiftist í 100, 200, 500 og 1000 króna hluti. 

Hlutabrjefin hljóða á nafn. Engin sjerrjettindi fylgja neinum hlutur 

og engin lausnarskylda hvílir á þeim. Sala hlutabrjefa ógild gagnvart fje- 

laginu, nema samþykt sje af stjórninni. 

Hlutafjársöfnun ólokið og heldur í 

  

am, Innborg 

  

ð er 20,800 kr. {uti 

ugu þúsund og átta hundruð krónur. Afgangurinn kræfur nú þegar.
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Atkvæðisrjettur hluthafa miðaður við hlutafjáreign þeirra þannig: Fyrir 

hlutafjáreign 100 til 200 krónur Í atkvæði, 300 til 500 krónur 2 atkvæði, 

600 til 1000 krónur 3 atkvæði, 1100 til 1500 krónur 4 atkvæði, 1600 til 2000 

krónur 5 atkvæði, 2100 til 2500 krónur 6 atkvæði. 2600 til 3000 krónur 7 

atkvæði. 3100 t1l 5000 krónur 8 atkvæði. 5100 til 8000 krónur 9 atkvæði. 

Enginn má fara með Meiri en 9 atkv. á fundi. 

Aðalfundur skal boðaður með 8 daga fyrirvara með uppfestum auglýs- 

ingum í Búðahreppi, og brjeflegum tilkynningum til fjarverandi hluthafa. 

Aukafundir með 3. daga fyrirvara. 

IX. Skaftafelissýsla. 

Það tilkynnist hjer með, að Jón Þorsteinsson í Norður-Vík er genginn úr 

firmanu: Verslun Þorsteins Þorsteinssonar k Co. í Vík og hefir selt með- 

eiganda sínum Þorsteini Þorsteinssyni sinn hluta í versluninni. Rekur Þor- 

steinn Þorsteinsson verslunina eimn hjer eftir. en undir sama firmanafni 

og áður. 

Vík, 10. október 1924. 

Þorst. Þorsteinsson. Jón Þorsteinsson. 

XN. Vestmannaeyjar. 

Gunnar Ólafsson k Co. í Vestmannaeyjum tilkynna 25. sept. hb. á. að Sig- 

urði Á. Gunnarssyni sje veitt prókúrnumboð. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. Gunnar Ólafsson € Co. 

Sig. Á. Gunnarsson. 

Helei Benediktsson og Hjörleif Sigurjónsson tilkynna 15. okt. 1924, að 

þeir reki verslun í Vestmannaeyjum undir fimanafninu Verslunarfjelag 

Vestmannaeyja. og er höfuðstóll firmans kr. 150,000 — eitt hundrað og 

fimmtíu þúsund „sea er að fullu innborgað. Báðir bera ótakmarkaða 

ábvreð á firmanu. Firmað er stofnað 1920 og rekin út- og innflutnings- 

verslun oe útgerð. Báðir hafa rjett til að rita firmað. þannig: 

Verslunarfjelag Vestmannaeyja 

Helgi Benediktsson. 

Hjörleifur Sigurjónsson 11tar firmad þannig: 

Verslunarfjelag Vestmannaeyja 

Hjörleifur Stgurjónsson. 

Prókúrn fyrir fitmað hefir Sigurður Ólason og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Verslunarfjelag Vestmannaevja 

Sig. Ólason.
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í Vestmannaeyjum undir nafninu „Verslunin Víkingur“, og ritar firmað 

þannig: 

„Verslunin Víkingur“. 

Jón Þorsteinsson. 

Prókúru hefir Guðlaugur Br. Jónsson í Vestmannaeyjum. 

Vík í Mýrdal, 30. sept. 1924. 

Jón Þorsteinsson. 

Jón Einarsson kaupmaður á Gjábakka, Th. Thomsen vjelasmiður á Sólnest 

og Friðrik Ólafsson stýrimaður í Viðey, allir í Vestmannaeyjum tilkynna 

að þeir reki þar fiskimjölsverksmiðju undir firmanafninu „Fiskimjölsverk- 

smiðjan Hekla“, allir með ótakmarkaðii ábyrgð. Rjett til að rita finmað 

hafa Jón Einarsson oe Th. Thomsen hvor um sig, en þó þarf samþykki allra 

samlaesmanna til þess að 

1) veðsetja eignir fjelagsins og 

  

2) að taka peningalán takast á hendur víxilábvreð í nafni firmans. 

— en samþykki meiri hluta þarf til þess að ákveða sölu á afurðum verk- 

smiðjunnar. Tillög samlagsmanna 90.000 krónur. 

Verslun G. J. Johnsen í Vestmannaeyjum tilkynnir þann 12. nóvember þ. 

á., að Ástþóri Matthíassyni sje veitt prókúruumboð. 

Prókúruhafi ritar finmað þannie: 

pr. pr. Verslun G., J. Johnsen. 

Astþór Matthíasson. 

NI. Gullbringu og Kjósar 

H/f. „Bræðingur““. Heimili: Seltjarnarneshreppur í Kjósarsýslu. Utibú ekk- 
   

ísla og Hafnarfjarðarkaupstaður. 

ert. Tilgangur fjelagsins er að framleiða lýsi. afla síldar og annara fiskifanga. 

Daesetning samþvkta 9. nóvbr. 1915 og 13. apríl 1923, fjelagið stofnað fyrir 

1. janúar 1922, og var tilkynt til firmaskrár Reykjavíkur, en nú hefir verið 

tilkynt, að það sje hætt að starfa þar. Formaður fjelagsins er Jón Ólafsson 

skipstjóri. Miðstræti $B í Reykjavík. Meðstjórnendur: Ólafur Johnson, 

Ssjubergi í Reykjavík. stórkaupmaður, Arent Claessen, Laufásveg 42, 

Reykjavík. stórkaupmaður. Framkvæmdarstjóri er Jón Sigurðsson skip- 

stjóri Hverfisgötu 74. Sameiginlega prókúru hafa Jón Sigurðsson fram- 

kvæmdarstjóri og Ólafur Jolnson stórkaupmaður. Firmað tita fram- 

kvæmdarstjóri Jón Sigurðsson og Ólafur Johnson. sem hafa sameiginlegt 

prókúruumboð fyrir fjelagið með sama valdsviði, sem er ákveðið fyrir 

prókúruhafa samkv. lögum nr. 42, 1903. — Allir stjórnendur eða tveir 

þeirra geta skuldbundið fjelagið.
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143 Prókúruhafar rita firmað þannig: 

Pi. þr. 11/1 bræðingur 

Jón Sigurðsson. Olafur Johnson. 

Stjórnendur rifa finmað þannie: 

H/f Bræðingur 

Jón Olafsson. OL. Johnson. 

eða H/f Bræðingur 

A. Claessen. Jón Olafsson. Ól. Johnson. 

eða H/f Bræðingur 

OL Johnson. A. Claessen. 

eða H/f Brædingur 

Jon Ólafsson, ÁA. Claessen. 

2. Mjermeð tilkynnist til firmaskrár Gullbringusýslu, að á síðasta aðalfundi 

  

fjelagsins gengu þeir Þorbergur Guðmundsson og Þorgeir Magnússon úr 

    

stjórn fjelagsins og Sig on, ljet af framkvæmdarstjórn. 

Stjórnina skipa nú: 

Einar Magnússon, Gerðum. 

Ólafur Guðlaugsson, Útskálunn. 

Jón Eiríksson, Nýjabæ. 

Jón Ásmundsson, Rafnkelsstöðum og 

Ísak Bjarnason, Rafnkelsstöðum. — 

Stefán Einarsson, Ki trókvelli (til vara). 
Framkvæmdarstjóri er Páll Árnason. — Skrifar hann nafn fjelagsins 

Þannig : 

pr. pt. Kaupfjel. „Báran“. 

Þáll Árnason. 

Í stjórn Kaupfjelagsins „ Báran“ : 

Jón Ásmundsson. Ísak Bjarnason. 

Einar Magnússon (formaður). 

Ólafur Guðlauesson. Jón Eiríksson. 

  

í Gerðum. 3. H/. „Ísfjelag Gerða“. Heim (rerðahieppi. — Útibú ekkert. 

— Tilgangur fjelagsins er efling fiskiveiða. — Samþyktir fjelagsins dags. 
   

23. desbr. 1923. — Stofnendur: Jón Ólafsson, framkvæmdarstjóri, Jón Sig- 

urðsson, framkvæmdarstjóti, Magnús Magnússon framkvæmdarstjóri, Bjarni 

Pjetursson, blikksmiður, Þorgeir Pálsson, framkvæmdarstjóri, Þorsteinn 

Gíslason, útvegsbóndi, allir til heimilis í Reykjavík, Eiríkur Þorsteinsson. 

kaupmaður Gerðum, Guðmundur Þórðarson kaupmaður Gerðum. Jón Á. 

  

Gíslason, formaður Gerðum. Þorber Guðmundsson, formaður Gerðum. 

Þorvaldur Þorvaldsson, formaður Kothúsum, Þorgeir Magnússon. formaður 

Lambastöðum í Garði, Halldór Þorsteinsson. útvegsbóndi í Vörum. Svein- 
  End A Endaserði á Miðnesi. Stjórnendur og fram- ft, 

    b Jorn Ein: rSsson, 

kvæmdarstjóri: Eiríkur Þorsteinsson. fomnaður oe framkvæmdarstjóri,
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Guðmundur Þórðarson, Gerðum, Þorsteinn Gíslason, Framnesveg le, 143 

Reykjavík, Þorbergur Guðmundsson, Gerðum, Jón Á. Gíslason, Gerðum. 

Upphæð hlutafjár og greining í hluti: 7400 krónur skift í 74 hluti, hver 

á 100 kr. alt greitt. — Hlutabrjef hljóða á nafn. — Framkvæmdarstjóri 

ritar einn firmað, þannig: 

H/F isfjelag Gerda 

Eiríkur Þorsteinsson. 

Jeg undirrituð, Þorbjörg Friðgeirsson, húsfrú, til heimilis í Bergstaða 

stræti 14 í Reykjavík, leyfi mjer hjermeð að tilkynna til firmaskrár Gull- 
| 

bringu- og Kjósarsýslu að jeg rek verslun í Keflavík, með allskonar vörur, 

undir finmanafninu „Verslunin Nýborg““, og ber jeg ótakmarkaða ábyrgð 

  

  

á öllum skuldbindingum vers 

  

larinnar. 

Firmanafnið skrifa jeg sjálf svo sem hjer greinir: 

Verslunin Nýborg, 

Þorbjörg Friðgeirsson. 

Jeg veiti hjer með manni mínum, Olgeir Friðgeirssyni kaupmanni, pró- 

kúruumboð fyrir umrædda verslun, og ritar hann firmanafnið svo sem 

hjer skal greina: 

p. p. verslunin Nýborg, 

0. Friðgeirsson. 

Hjermeð tilkvnnist til firmaskrár Hafnarfjarðarkaupstaðar, að samkvæmt 

kosningu á aðalfundi Fiskiveiðafjelagsins Höfrungur h/f. í Hafnarfirði, 

skipa nú stjórn fjelagsins þessir hluthafar: 

Guðmundur Ílelgasoni bæjargjaldkeri í Hafnarfirði, 

Guðmundur Jónasson, bæjarfulltrúi í Hafnarfirði og 

Þorvarður Þorvarðsson, prerntsmiðjastjóri í Reykjavík, 
og rita þeir samkvæmt fjelagslögunum firmað þannig: 

Fiskiveiðafjelagið Höfrungur h/f. 

Þorvarður Þorvarðsson. Guðm. Helgason. Guðm. Jónasson. 

Fiskiveiðahlutafjelagið „Kári“, lögheimili og varnarþing í Viðey í Sel- 

tjarnarneshrepp í Kjósarsýslu, rekur fiskiveiðar með botnvörpum og öðr- 

um veiðarfærum. -—— Lög fjelagsins eru dagsett 19. mars 1924. — Formaður 

fjelagsins er bankabókarr Richard Torfason, Stýrimannastíg nr. 14 í 

Reykjavík, Ólafur Ólafsson præp. hon., Bjargarstíg 5 í Reykjavík, Páll ÓL 

afur Ólafsson, framkvæmdarstjóti. Hólavell, Reykjavík, Magnús Bl. Jóns- 

son, prestur, Vallanesi, Friðjón Jónsson læknir, Akureyti.-- Framkvæmdar- 

stjóri og prókúruhafi er Páll Olafsson, Hólavelli í Reykjavík — Undir-
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143 skrift tveggja stjórnenda búsettra í Reykjavík eða í Seltjarnarneshreppi 
þarf til þess að skuldbinda fjelagið, og eru það þeir: Richard Torfason, 
Ólafur Ólafsson og Páll Ólafsson. og hefir sá síðastnefndi prókúruumboð 

fyrir fjelagið. 

Upphæð hlutafjárs er kr. 530,500 og skiftist í hluti að upphæð 5000 
krónur og 500 krónur. Hlutafjársöfnun er lokið og hlutafjeð er alt inn- 
borgað. — Hlutabrjefin hljóða á nafn. — 500 króna hlutabrjefin eru for- 
gangs hlutabrjef, og eru forgangshlutabrjef útgefin fyrir samtals 100,500 
krónum. 2. ? 

Undirskriftum er hagað þannig: 

Richard Torfason og Páll Ólafsson rita: 

„Fiskiveiðahlutafjelagið Kári“ 

Richard Torfason. Páll Ólafsson. 

Richard Torfason og Ólafur Ólafsson rita: 

„Fiskiveiðahlutafjelaeið Kári“ 

Richard Torfason. Ólafur Ólafsson. 
Páll Ólafsson og Ólafur Ólafsson rita: 

„Fiskiveiðahlutafjelagið Kári“ 

Páll Ólafsson. Ólafur Ólafsson. 

Prókúruhafi Páll Ólafsson ritar: 

pr. pr. „Fiskiveiðahlutafjel. Kári“ 

Páll Ólafsson. 

7. Það tilkynnist hjermeð til firmaskrár. að Einar Hans Sigurðsson er geng- 
inn úr firmanu Einar & Hans i Hafnarfirdi. 

Jafnframt tilkynnist að Hinar Einarsson rekur atvinnu firmans áfram 
einn, undir sínu nafni oe með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Hafnarfirði, 21. okt. 1924. 

Einar Einarsson. 

Einar Hans Sigurðsson. 

S. Ásta Jónsdóttir rekur verslun á Strandgötu 95. Hafnarfirði, undir firma- 
nafninu „Verslunin Nýhöfn“. 

Firmað ritar Ásta Jónsdóttir. 

Prókúrnumboð hefir Jónas Andrjesson og ritar: 
pr. pr. „Verslunin Nýhöfn“ 

Jónas Andrjesson.
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RÅ 144 
yfir hlutafjelög, sem birt hafa verið í Lögbirtingablaðinu árið 1924. 

1. H.f. Bræðingur. Seltjarnarneshreppi. 

2, H.f. Versluna: fjelag Borg var, Í arnesl, 

    

3. Hf, Ísfjölae Gerda, 

4. Hf. Mjólkurfjelagið Mjöll, Bósalda í Borgarhreppi í Mýrasýslu 

  

5. Hf. Verslunarfjelaeið Bors, Borgarnesi. 

j
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yfir samvinnufjelög, sem birt hafa verið í Löebittingablaðinu árið 1924. 

1. Kaupfjelag Verkamanna Akureyrar. Akureyn, 

2. Kaupfjelagið Fram, Norðfirði. 

3. Ostagerðarfjelag Öntfirðinga. Flateyri. 

AUGLÝSING 146 

frá skráritara vörurme 

  

kja í Reykjavík 

um skråsetningar hær, sem gjörðar hafa verið árið 1924. 

  

h.. af Norsk Hydro-Blektrisk Kvæl- 

1, og skrásett 10. janúar 1924. 

  

Tilkynt 27. desember 1923, kl, I:   



1924 286 

146 Innan sporöskjulagaðrar umgerðar sjest mynd af víkingaskipi. 

Samkv. tilkynningu 13. júlí 1923. er merkið skrásett í Kristjaníu 13. 

nóvember s. á. fyrir tilbúin og eðlileg áburðarefni, sótthreinsunarefni, tilbúin 

  

efni til iðnaðar, landbúna!í lækni og ljósnynda (að undanskildum: eld- 

  

kveikjum, þvotta- og hreinsunarefnum, ilmvötnum, andlitfarða og öðrum 

snyrtimeðunlum), liti (nema blek). límefni, gljáefni, sprengiefni og flugelda. ra 

  

Tilkynt 31. desember 1993, kl. 12 á h. af Sjóvátrvggingarfjelagi Ís- 

  

lands h.f., Reykjavík, og skrásett 10. 

  

Mynd af björgunarhring með kaðli utan um í átta bylgjum. Á hring- 
inn eru letruð orðin: SJÓVÁTRYGGINGARFJELAG ÍSLANDS, en innan 
í honum sjest mynd af vita með 

    

sex geislun og þrjár öldur. 

Skrús. (924, nr. 5. 

Tilkynt 9. janúar 1924, kl. 3 síðd., af Standard Oil Company (Incor- 

porated in New Jersey), verslunarfjelag, Bavonne í New Jersey og New York, 

Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 15. s. m. 

Nujol 
Orðið: Nujol. undirstrikað. 

Samkvæmt tilkynningu 27. mars 1915, er merkið skrásett í Washington 
20. júlí s. á. fyrir hreinsaðar steina-olíur innan 6. flokks, efnasambönd, meðul 
og lyfjablöndur. 

Skrás. 1994, nr. 4. 

Tilkynt 25. janúar 1924, kl. 11 árd., af Chemische Fabrik M. Jakobi A.- 
2 G., verksmidjurekstur, Frankfurt am Main, Þýskalandi, og skrásett 1. febr. s. å. 

Orðið: ÍKOLIN 
Samkvæmt tilkynningu 2. febrúar 1923, er merkið skrásett í Berlín 28. 

nóvember s. á. fyrir rekstursefni fyrir bifreiðar. gert úr kolvatnsefnablöndu.
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Skrås. 1924, nr. 5. 146 

Tilkynt 25. jandav 1924, kl. 11 ård., Andelsselskabet ,,Dansk Andels 

Ægexport““, eggja- og alifnglaverslun, Köbenhavn, Danmörku, og skrásett á 

    

1. febrúar s. á. 

  

teg07 
Hringur myndaður af smáum, hvítum hringum á svörtum. hringmynd- 

uðum erunni; þar fyrir innan standa samanbundnir stafirnir: D. Á. og Æ. 

Samkvæmt tilkvoningu 12. júní 1900, er merkið skrásett í Kaupmanna- 

höfn 13. s. m og síðast endurnýjað 13. júní 1920. 

Skrás. 1924, nr. 6. 

Tilkynt 25. janúar 1924, kl. 11 árd.. af General Motors Corporation, bif- 
1 
1 laríkjum N.-A., og skrásett 1. febr, s. å. 

  

reiðaframleiðsla, Detroit í Michi 

Orðin: 

  

GENERAL MOTORS 

Samkvæmt tilkynningu 22. júlí 1920, er merkið skrásett í Washington 
. & ö 

12. apríl 1921, fyrir vagna af „sem knúðir eru áfram með vjela- 

  

1 
afli, svo sem fólks- og vöruflutningsbifreiðar. 

Skrás. 1 

Tilkynt 6. febrúar 1924, kl. {í 

verksmiðju- og verslunarfjelag, Liverpool og Tondon, Englandi og Glasgow á 

     
af Edward Young & Co., Limited, 

Skotlandi, og skråsett 9. s. m. 

  

Mynd af tveimur naut 

    

ýtir á eftir, en kona með staf í hægi 

  

Myndin stendur á milli orðanna: Tiade Mark. 

Samkvæmt tilkynningn. er merkið skrásett í London 10. mars 1886, 43. 

flokki, fyrir vín, áfenga drykki. áfenga kryddlegi og ólgnvökva. en tilkynn- 

andi fyrst skráður sem eigandi merkisins 16. Júlí 1897. og skrásetning þess 

síðast endurnýjuð 10. mars 1914.
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146 Skrás. 1924, nr. 8. 

Tilkynt 22. febrúar 1924, kl. 3 så af Hf, Hreinn, efnafræðislegur 

iðnaður, Reykjavík, skrásett 7. mars s. á. 

5 

     SR ð 

i REIN:GUuLL 

FÆGILØGUR 
Orðið: GULL, sem heiti á fægi 

areindýrsmynd, þar sem sjest fremri 

        
sett Í boga yfir innrammaða 

  

at dýrinu, sem stendur á bog- 

línum, sem falla ofanvið og samanvið orðin: HREINS GULL neðst í ramman- 

um, en fyrir neðan stendur nánari tilgreining hverskonar fægiefni er um að 

  

ræða. Utan um framanereinda mynd er umserð með skrautlínum í efri 

hornunum. 

Vörmmerkið á að ná til hverskonar fægiefna. svo sem fægilagar. fægi- 

dufts, fægisápu o. fl. 

Skrås (994 ; } 

Tilkynt 4. mars 1924. kl. 11 árd. af A/S, Portland-Cement Fabriken 

„Norden“. verksmiðjurekstur sí Danmörku, oe skrásett 27. sm. 

    

Á fleti milli tveggja hringa stendur: PORTLAND-CÐMENT FABRIK- 
KEN „NORDEN“. Á innri hrinefleti 
stendur AALBORG. 

  

um sjest bjarndýr og þar fyrir neðan J ) . ; v
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Samkvæmt tilkynningu 18. nóvember 1903, er merkið skrásett í Kaup- 146 

mannahöfn 18. desember s. á. fyrir cement eingöngu, og sú skrásetning síð- 

ast endurnýjuð 18. des. 1923. 

Skrås. 1924, mr. 10. 

Tilkynt 4. mars 1924, kl, 11 ård., af J. Wix & Sons, Limited, verk- 

smidjurekstur, London i Englandi, og skrásett 27. s. m. 

   
   

Å QpovÅ 

i Kensitas 
NR Ctgakatls Sr   

Ferhyrndur flötur með mynd af kjólklæddum manni. sem heldur á 
bakka í vinstri hendi með eigarettnöskju á: þar fyrir neðan stendur: „YOUR 

KENSITAS CIGARETTERS SIR“ 

Merkið er skrásett í London 18. október 1920. 45. flokki, fyrir eigarett- 
ur. Samkvæmt útskrift úr ensku vörumerkjaskránni er tilkynnandi fyrst skráð- 
ur eigandi merkisins 21. ágúst 1999. 

Skrås. 1924, mr, II. 

Tilkynt 4, mars 1994, Kl, 11 ård,, Det Danske Petroleums- Aktiesel 

skab, verslunarfjelag, København í Dannörku. og skrásett 27, s. om. 

  

Orðið: PRATTO. 

Samkvæmt tilkynningu 28. desember 1923, er merkið skrásett í Kaup- 

mannahöfn 19. janúar 1924, fyrir smurmingsolín, bensín. steina- og jurta- 

terpentínu, eldsneytisolfu, smurningsfeiti, vasilín, parafín og aðrar steinolín- 

afurðir.
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146 Skjás. 1924, nr. 12. 

Tilkynt 4. mars, kl. 11 árd., af sama, og skrásett 27. s. m. 
  

  AK 
NE
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(ki 
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e 1 2 > . . , . 

Ferhyrndur umbúðamiði, meiri á lengd en breidd, með skrautramma 

með þverstrikum að uw 

innan er þrískift 

  

anverðu og skrautlínum að innan; svæðið þar fyrir 
    

tveimur feitum línum og er miðreiturinn stærstur, en 

sá neðsti minstur. 

  

Samkvæmt tilk 

  

desember 1923, er merkið skr ásett í Kaup- 
    

mannahöfn 5. janúar 

      
  

    
Aflangur, 

   BI 

ferstrendur miði, með prenti beggja megin. til að líma á
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flöskur. Sú hlið, sem á að snúa inn að flöskunni, er með skrautumgerð með 146 

þverstrikum að utanverðu og skrautlínum að innan; þar fyrir innan sjást 

myndir eins og letur, og ber mest á efstu röðinni. Á hinni hlið miðans er 

samskonar umgerð, en svæðið fyrir innan er ætlað til áletrunar. 

5. desember 1923, er merkið skrásett 1 Kanp- 

  

Samkvæmt tilkynningu 

mannahöfn 5. janúar 1924 fyrir lækninga- oe skreytiolíur. 

Skrås. 1924, nr. 14. 

Tilkynt 4. mars 1924, kl. 11 ård., af sama, og skråsett 27, s. m. 

  

Latneskt S er myndað af smástrikum; báðir bogar stafsins eru tengdir 

saman með tvöföldum línum, sem einnig eru myndaðar af smástrikum, þann- 

að öll myndin verður tvískiftur hringur. 

Samkvæmt tilkvnningn 16. september 1922, er merkið skrásett í Kaup- 

19. 

mannahöfn 28. s. m. fyrir steinefnishráolíu og allskonar afurðir af henni til 

'lótandi eða fastar; steimefnis- eða 

  

hverskonar notkunar, tilbúna: 

ii hverskonar notkunar. til-    jurtaefnistjöru og allskonar afur 2 

búnar eða hráar, fljótandi eða fastar.
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146 Skrás. 1924, nr. 15. 

Tilkynt 4. mars 1924, kl. 11 á 

  

af sama, og skrásett 27. s. m. 

ZERO SPINDLE! 

  

Latneskt $ er myndað af småstrikum ; bådir bogar stafsins eru tenødir 

saman með tvöföldum línum, seim einnig eru myndaðar af smástrikum, þann- 

    

ig, að öll myndin verðui wingur, en í honum neðanverðum stendur: 

ZERO SPINDLE OIL. 

Samkvæmt tilkynningu    

  

1923, er merkið skrásett í Kaup- 

  

mannahöfn 31. desember s. fyrir smurmingsolín, ljósvökva, steinolíu, bensín. 

nafta, steinefnis- og jurtaefnisterpentínn, eldsneytisolín, smurningsfeiti, vasilín, 

parafín og aðrar steinolínafnrðir. 

Fm: , „ VER I 1 í Á 1 ft 2 7 Filkvnt 4. mars 1924, kl. 11 árð.. af sama, og skrásett 97. s. im. 

  

Fyrir framan latneskt O stendur latneskt 8, og samanvafinn við það 

Jafnarmakross með bogadregnum hliðarlínun 5 

  

Samkvæmt tilkynningu 19. október 1923, er merkið skrásett í Kaup- 

mannahöfn 27 s. im. fyrir hráefnisolíu og allskonar afurðir af henni til hvers- 

konar notkunar, tilbúnar eða hráar. fljótandi eða fastar; steinefnis- eða jurta-
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efnistjöru og allskonar afurðir af henni til hverskonar notkunar, tilbúnar eða 146 

hráar, fljótandi eða fastar, 

Tilkynt 24. mars 1924, kl. 3 síðd. af J ens Georg Nielsen, stórkaup- 

manni, Kóbenhavn í Danmörku. og ft Z9, Ss. Mm. 

Lt
 

e 
Ss
 

E
n
 

    
  

Í 
seglskip á sig i 1911 

    

ferstrendri um s Tjóslei skrautböndum, sjást tvö 

leðan myndina er breitt. 

BRAND. 

skrásett í Kaup- 

mannahöfn 29. s. m. fyrir egg og vörn evo nm, svo sem þurkuð og fljót- 

dökkt band. þar se     

  

andi egg, ennfremur fvri 

  

niðnrsoðna mjólk og á 

þurmjólk. 

Orðin: Fisher Brand, ber að sjerstaklega tilbúið heiti fyrir 

ofangreindar vörutegundir
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146 Skrås. 1924, nr, 18. 

Tilkynt 19, mai 1924, kl. 4 siåd., af Det Danske Petroleums Aktiesel- 

skab. verslunartjelae, Köbenhavn, Danmörku, og skråsett 12, jåni s. å. 

    
      
AMEN 

HEAVY RED     

  

latneskt S er myndað af smástrikum; báðir bogar stafsins eru tengdir 

ie, að Öll myndin verður tvískiftnr hringur, en í honum neðanverðum stend- 

ur: QUEENS (bogadregid) HEAVY RED OIL. 

Samkvælmt tilkynningu 16. september 1922, er merkid skråsett i Kanp- 
mannahåfn 23, s, m. fvrir smurningsolim og smurningsfeiti. 

Skrás. 1924, mr. 19. 

19. maí 1994 Kl. 4 

    
Orðið. HUMBLEOIL, 

Samkvæmt tilkynningu 28. október 1992, or merkið skrásett í Kaup- 
mannahöfn 11. nóvember s. á., fyrir smurningsolín og smurningsfeiti. 

Skrás. 1924, mr. 20. 

Tilkynt 19. maí 1924. kl. 4 síðd. af sama. og skrásett 12 

Autol 
Samkvæmt tilkynningu 28. september 1921, er merkið skrásett í Kaup- „ ! I 

júní s. á. 

  

mannahöfn 22. október s. á. fv 

  

smurningsolíur, ljósvökva, steinolíu, bensín, 
nafta, eldsnevtisolíu, smurningsfeiti, vasilín, parafín oe aðrar steinolíunafurðir.



3 rv 1924 

Skrås. 1924, nr. 21. 146 

Tilkynt 19. mai 1924, kl. 4 síðd., af sama, og skrásett 12. júní s. á. 

  

þið 

GYLINDER á {LINDER 
ON. 

Tvö stór L, hvort å eftir öðru, og yfir þau letrað orðið: EXTRA. en 

þar fyrir neðan standa ordin: CYLINDER — með bogadreginni efri brún — 

og neðst: OIL. 

Samkvæmt tilkynningu 16. september 1922, er merkið skrásett í Kaup- 

mannahöfn 21. október s. á. fyrir smurningsolíu og smurningsteiti. 

Skrás. 1924, nr. 22. 

Tilkynt 19. maí 1924, kl. 4 síðd., af sama, og skrásett 12. júní s. á. 

  

Upphafsstafirnir: C og T, og yfir þá letruð í fímm línum orðin: 

STEAM REFINED — bogadregin og: EXTRA FILTERED CYLINDER 

OIL. 

Samkvæmt tilkynningu 16. september 1922, er merkid skråsett i Kaup- 

mannahöfn 21. oktéber s. á. fyrir smurningsolíu og smurningsfeiti. 

Skrás. 1924, nr. 25. 

Tilkvnt 19. maí 1924, kl. 4 síðd., af sama, og skrásett 12. júni s. Á. 

  

Upphafsstafurinn A, og yfir hann letruð í þremur nun orðin: STEAM 

REFINED — bogadregin — og: CYLINDER OIL. 

Samkvæmt tilkynningu 16. september 1922, er merkið skrásett í Kaup- 

mannahöfn 21. október s. á., fyrir smurningsolíu og smurningsfeiti.
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146 NSkrås. 1924 

To.kynt 19. mat 1994, kl, 4 

  

lishawaka Rubber & Woolen 

Manufacturing Comp smiðjurekstu 

  

í Indiana, Banda- 
A 

rikjum N-Å, og 

    

Orðið: VAGC 

Sam kva     merkið skrásett í Washing- 
ton 29, apríl 1913 fyri     nað aðallega gerð- 
an Úr gúmmí og að nokkru lexti t baðinnil. ljereft eða silki. 

Tilkynt 19. mat 1924, ki. Á síðd.. af sama, og skrásett 12. júní s. á. 

0 r 6 1 ð : 

  

Samkvæmti 

2. apríl 1901 
   

  

vö trvörur, baðmullarvörur og fatnað. sjer- 

     
staklega vor sk nmi prjónaðan skófatn- 

að, trjesi kka. k | ( fainað o ull, baðmull eða 

vúmmí, eða úr þeim unan blöndi 1 

Skrås, 1924, nr. 26. 

Tilkynt 20. mai 1924, kl. 4 síðd. af J. S. Fry & Sons, Limited, verk- 

smiðjurekstur, Bristol á Englandi. og skrásett 14. júní s. á. 

5 EN 

Orðið: SOMERDALE. 

Samkvæmt tilkvnnn 

mars 1994 42 

  

cr merkið skrásett í London 35. LO 

    

     

    

Hokki, fyrir kóko, Ígætisvörur, te og kaffi.
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Skrås. 1924, nr. 27. 146 

Tilkynt 20. maí 1924, kl. 4 síðd. af British-American Tobacco Company, 

  

    

   

Limited, verksmiðju: ekstur, 

  

  

  

    

      

  

Brúnn miði með bláu bandi þvert yfir miðju. þar sam stendur nafn 

verksmiðjunnar á skreyttum grunni. Efst á miðanum er rautt skrautband og 

þar fyrir neðan hvítur reitur. bar sem stendur: GOLDEN SPECIALS, med 

gyltum stöfum milli tveggja skrautró Neðan til á miðanum eru gilt blöð á 

  

miðjum rauðum skrautreit, sem er fyltur með rauðum boglínum. samtengdum 

með netmynduðum skrautlínum, en yfir þveran reitinn Lggur blátt band, þar o   

sem sjest rønd af hvitum hringum å svortum grunni, Å bådum endum bandsins 

cru hvitar skrautråsir med raudum skrautiimum. Nedst hægra megin å midan- 

um er hvítur reitur sporbaugslagadur og å honum midjum er ljåsblår hringur, 

með nafni verksmiðjunnar; innan i hringnum er blómsveigur á dökkbláuwm 

grunni og umhverfis hringinn er laður af hálfbringum, en 

  

á milli þeirra eru htlir, rauðir þríhveninsar og he megin við hringinn 

  

eru rauðar skrautrósir. 

Samkvæmt tilkynningu 27, 

7. apríl 1924, 45. flokki, fyrir fullverkað tóbak. 

  

Tilkynt 31. maí 1924, kl. 3 síðd.. af Osram G. m. b. H., Kommanditgesell- 

schaft, rafimagnstækjaverslun, Berlín í Þýskalandi og skrásett 16. Júní s. á. 

Orðið: Centra. 

Samkvæmt tilkynningu 20. mars 1924, er merkið skrásett í Berlín 27. 

raflésingar og annan útbúnað 

   
þar til heyrandi. 

Skrás. 1924, nr. 29. 

Tilkynt 31. maí 1924, kl. 3 síðd., af sama og skrásett 16. júní s. á. 

  

Orðið: Nitra.
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146 Samkvæmt tilkynningu 4. ágúst 1913, er merkið skrásett í Berlín 13. 
október s. á. fyrir rafmagnselóðarlampa. 

Skrás. 1924, nr. 30. 

Tilkynt 25. júní 1924 kl. 11 árd. af JS. Frey € Sons, Limited, verk- 
smiðjurekendur, Bristol á Englandi, og skrásett 5, júlí s. á. 

00 BELGRAVE 
Orðið: BELGRAVE. 

Samkvæmt tilknningu 9. maí 1923 er merkið skrásett í London 24. 
Janúar 1924, 42. flokki, fyrir súkkulaði oe súkkulaði-konfekt. 

Skrås. 1924, nr. 31. 
rn Tilkynt 25. júní 1924 kl. 11 árd. af The Palmolive Company, verksmiðju- 

rekendur, Chicago í Hlinois, Bandaríkjum N.-A. og skrásett 5. júlí s. á. a oa 

  

Orðið: PALMOLIVE. 

Samkvæmt tilkynningu 16. maí 1916, er merkið skrásett í Washington 

24. október s. á. fyrir ilmsápur og rakarasápur. 

Skrås. 1924, nr, 52. 

Tilkynt 25. júní 1924 kl. 11 ård, af sama og skrásett 5. júlí s. > 

v 
as
 

= 

  

Á beinu bandi stendur orðið. FALMOLIVE, on í efri enda bandsins sjest 

Palmolive með ritletri. 

  

innsigli, þar sem einnig stendur orðið 

Samkvæmt tilkynningu 17. ágúst 1911, ei merkið skrásett í Washington 
23. febrúar 1915 fyrir sápu.
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Skrás. 1924, nr. 33. 146 

Tilkynt 30. Júní 1924 kl. 5 síðd. af Standard Oil Company (Incorporated 

in New-Jersey). verslunarfjelag, Bavonne í New-Jersey og New-VYork í Banda- 

ríkjum N.-A. og skrásett 5. júlí s. á. 

  

Orðið: MISTOL. 

Samkvæmt tilkynningu 1. september 1921, er merkið skrásett í Washing- 

ton 14. mars 1992 fyrir efnasambönd, meðul og lyfjablöndur. 

Skrás. 1924, mr. SÁ. 

Tilkynt 30. júní 1924 kl. 5 síðd. af sama og skrásett 5. júlí s. á. 

OA Gl QW > 

LK UT 

I skåferhyrningi stendur ordid ACTO, 

Samkvæmt tilkynningu 18. desember 1918, er merkið skrásett í Washing- 

ton 10. júní 1919 fyrir efnasambönd, meðul og lyfjablöndur, sjerstaklega fyrir 

hvíta steinolíu, sem efni við framleiðslu á andlitsfarða. 

NA 1924, mr. 35. 

Tilkynt 26. jånif 1924, kl. 3 siåd., af Wanderer-Werke vorm. Winklhofer 

& Jaenicke, A.-G., að kt Sehönau við Chamnitz-í Sachsen, Þýska- 

landi, og skrásett 22. júlí s. á. 

eo 
o 

Orðið: „CONTINENTAL-“. 

Samkvæmt tilkynningu 11. október 1906 og 24. s. m. 1908, er merkið skrá- 

sett Í Berlín 14. júní 1909 fyrir reikningsvjelar, samlagningarvjelar með rit- 

búnaði og án hans, ritvjelar í sambandi við samlagningarvjelar, umslagsvjelar, 

áhöld til prentunar heimilistanga, margföldunarvjelar, blýantsyddara, ritvjelar 

með útbúnaði til að færa til umslög, teiknistengur, tengivjelar, litbandaspólu- 

vjelar, vjelar til að ta með bönd: ennfremur fyrir ritvjelar og hluta úr þeim, 

sem ekki eru gerðir úr gúmmí, ritvjelaborð, ritvjela-húsgögn, ritvjela-púlt er 

hleypa má niður, ritvjela-skápa, ritvjelauppkastshaldara, ritvjela-undirstöður, 

ritvjela-hlífðarkassa, pappaðskjur til að geyma í ritvjelapensla og -bursta, 

ritvjela-litbönd, ritvjela-rykpensla og -bursta, ritvjela-,tangenta“* hlífar, rit- 

vjela-,tangenta“* -kúlur og ritvjelakassa.
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Skrás. 1924, nr. 36. 

Tilkynt 26. júní 1924, kl. 3 síðd.. af sama. og skrásett 22. júlí =. 

  

Orðið: WANDERER. 

Samkvæmt tilkynningum 20. desember 1909 og 16. febrúar 1911, er merk- 
ið skrásett í Berlín 29. anaí 1911 fyrir ritvjelar og hluta úr þeim, ritvjelar í 
sambandi við samlagningarvjelar, ritvjelar í sambandi við reikningsvjelar, rit- 
vjelar í sambandi við áhöld. er Hytja til umslög, rilvjela-uppkastshald 
ara, ritvjela-undirstöður, ritvjela-hlífðarkassa. ritvjela-litbönd, ritvjela-ryk- 
þensla, ritvjela-strokleður,  titvjela „tangenta '-hlífar, ritvjela-kefli. tit- 
vjelaketlishlífar úr gúmmí. ritvjelaketlis-ganglevsara, ritvjela-,tabulatora'“, 
ritvjela-, tangenta“ -kúlur. ritvjela-strengi, ritvjela-glerblöð,  ritvjelakassa, 
ritvjela-olíu, tritvjela fægiefni, ritvjela-ferðatöskur, ritvjela-verkfæratöskur. 
ritvjela-orðteljara, — flatprentunai vjelar. — leturbursta. margföldunarvjelar, 
margföldunaráhöld, margföldunarsilkinet. olíupappa, fjölleturstitvjelar, lita- 
bönd, litabanda-spóluvjelar, vjelar til að lita með bönd, hörkumæla 
fyrir  ritvjelakefli, þrýstiaflsmæla fyrir „tangenta““, glerblaðaskurðvjelar, 
pappír, pensla, strokleður. hljóðdeyfara, ritvjela-pappír, ritvjela-fjölritunar- 
pappír, "titvjela-litpappír, rivjela-vaxpappír, vitvjela-póstspjöld, ritvjela- 
húsgögn, ritvjelapappa, skjalastanda, hjólhesta og hluta úr þeim, hjólhesta- 
hemla, hjólhesta-varahluta. fríhjólstannhjól, bjöllur, hraðamæla, hraðbreyt- 
inganafra, hljóðhorn, keðjur, kílómetrateljara, lampa, ljósker, stýristengur, loft- 
dælur, nafra, stísanda. lotthringa, loftslöngur, ventla, sæti. lúðra, skrefteljara, 
hjóltöskur, skiftinafra, bifhjól, kveikiáhöld, mótor-vagna, mótor-báta, mótora, 
olíudælur, verkfæravjelar og hluta úr þeim, verkfæri. verkfæralykla, herslu- 
ofna, sýringarofna, saltvatnsherslnofna. gasblásara, glóhitamæla, samlagning- 
arvjelar tengdar ritvjelnn, sjálfgæslukassa op innri áhöld Þeirra, svo sem 
sýningartæki, ávÍísana-prentvjelar, samlagningaráhöld, útborgunarkassa, frí- merkjakassa, reikningsvjelar, reikningsvjelar tengdar ritvjelum, reiknistengur, áhöld til prentunar heimilisfanga, blýantsyddara, brjefgatara, frímerkjara, brjefraðara, brjefavogir, faldara, gúmmara, heftara, endurritsvjelar, endurrits- 
Þressur, stimpla, stimplakassa, brjefopnara, vöru-,automata““. tíma—-, auto- mata“, vinnueftirlitsvjelar og hluta úr öllum ofangreindum vjelum og áhöld- 
um; ennfremur samlagningarvjela-ketli, blaðapappír, samlagningarvjela-lit- bönd, samlagningarvjelabækur og töflur, samlangningarvjela-standa, -vagna 
og —húsgögn, samlagningarvjela-hlífar og -kassa, samlagningarvjela-uppkasts- haldara, -undirstöður, -bókastanda, skjalastanda, spóluvjelar fyrir rúllupappír 
á samlagningarvjelar, kassa undi samlagningarvjela-áhöld. samlagningarvjela-
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ferdatåskur, —verkfæratåskur, —verkfæri, —ritkefli, —keflishlifar år gåmmi, sam- 146 

lagningavjela—glerskifur, —,,tangenta''"—kålur, klædi å samlagningarvjela -,,tan- 

genta''-bord, samlagningarvjela-ritkeflings-gang-leysara, samlagningarvjela- 

teljara, -töluhringa og skildi, samlagningarvjela-tölustafi og tilfærara, sat 

laeningarvjela-vísitölustifti með eða án blýantshaldara, samnlagningarpoka úr 

leðri, vaxdúk o. þ. k. og samlagninearvjela-seymsluhylki. 

Skrús. 1924, nr. 57. 

Tilkynt 16. ágúst 1924, kl. 11 árd., af H/f. „Hamar“, vjelaverkstæði, 

og skrásett 23. s. m. 

  

ketilsmiðja oe járnsteypa, Reykjaví 

  

Tannhjólshringur og innan í honum, efst uppi, stendur orðið: Hlwtaf je- 

lagið, bogadregið, en í miðjum hringnum. þversum, er mynd af handhamri, og 

er orðið: HAMAR letrað á skatt hams: neðst í hringnim stendur orðið : Reykja- 

vík, einnig bogadregið. 

Skrás. 1924, nr. 38. 

Tilkynt 1. október 1924, kl. 11 árd.. af Aarhus Oliefabrik A/S, verk- 

smiðjurekstur, Aarhus í Danmörku. og skrásett 17. s. m. 

ut Ei 

Orðið: VITAMINOL. 

Samkvæmt tilkynningu I4. maí 1923, er merkið skrásett í Kaupmanna- 

   
höfn 9. Júní s. á. fyrir olíur og feiti með bættefnum. 

Skrás. 1924, nr. 39. 

Tilkynt 9. septbr. 1924, kl. 11 árd., at The B. F. Goodrich Company, 

verksmiðjurekstur, New-York í Bandaríkjum N.-A., og skrásett 22. nóvember s. á. 

GOODRICH 
Orðið: GOODRICMH. 

Samkv. tilkynningu 8. mars 1920, er merkið skrásett í Washington 5. 

júlí 1921 fyrir kúlulokur, vjelreunar, hlífðarsmokka, neyðarbætur á lofthringi,
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146 flothylki, gaspípuhringi, sambandsstykki úr hörðu og mjúku togleðri fyrir 
vökvaleiðslur, slöngur, vjelaþjetti, límlausar bætur á lofthringi, þjettihringi, 
dekkbætur, slöngur og dekk, dæluþindir, gangstillisþindir, fóðurbætur á loft- 
hringi, viðgerðartappa í lofthringi, súrþindir í ílát fyrir pappírsmauk, plötu- 
þindir, hringi úr heilu og holu, viðgerðardúka fyrir dekk, dekkbindi, þindir 
í tómhömlur, lokur, hringi í loksæti, rær — og eru framantaldar vörur, ýmist 
gerðar alveg úr gúnmní, eða gúmmí bræddu saman við asbest eða vefjarefni. 

Samkvæmt 10. gr. laga 18. nóvember 1903, um vörumerki, hafa eftir- 
greind merki verið endurn ýjJuð á árinu. 

Skrás. 1914, nr. 1. 

Hið íslenska steinolíuhlutafjelag, Reykjavík. frá 5. mars. 

Skrás. 1914, nr. 2. 
Sami, frá sama tíma. 

Skrás. 1914, nr. 3. 
Sami, frá sama tíma. 

Skrás. 1914, nr. 4. 

Det Danske Petroleums-Aktieselskab, Kaupmannahöfn, frá 14. mars. 

Skrás. 1914, nr. 5. 

Thor. E. Tulinius, Kaupmannahöfn, frá 25. apríl. 

Skrás. 1914, nr. 6. 

Blvth á Platt, Ltd., Watford, Englandi, frá 6. júní. 

Skrás. 1914, mr. 7. 

H/t. „Eimskipafjelag Íslands, Reykjavík, frá, 6. juni. 

Skrás. 1914, nr. 8. 
Gísli Guðmundsson, Reykjavík, eigandi gosdrykkjaverksmiðjunnar „Saní- 

tas'““, frá 18. júlí. , 

Ennfremur hefir verið afmáð úr vörumerkjaskránni, samkv. 12. gr. 
sömu laga: 

Skrás. 1914, nr. 9. 

Leonh. Tang á Sön, Stykkishólmi, 5. sept. 1914. 

Skrifstofa vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 31. desember 1924.
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yfir ættarnöfn, er upp hafa verið tekin á árinu 1924. 

1. Einis. 

2. Gilfer. 

3. Hagan. 

4. Melax. 

5. Snorrason. 

6. Þorsteinson. 

EMBÆTTI OG SÝSLANIR M. M. 

31. des. f. á. var læknir, ungfrú Katrín Thoroddsen, sett til að þjóna 

hjeraðslæknisembættinn í Flatevjarhjeraði fyrst um sinn frá 1. jan. þ. á. að 

telja og til1. febr. 1925. 

5. febr. var hjeraðslæknir í HMólmavíkurhjeraði, Árni B. P. Helgason, 

allramildilegast skipaður hjeraðslæknir í Patreksfjarðarhjeraði frá 1. júní 

næstk, að telja. 

S. d. var hjeraðslæknir í Þistilfjarðarhjeraði. Þórhallur Jóhannesson, 

allramildilegast skipaður hjeraðslæknir í Flateyrarhjeraði frá 1. apríl næstk. 

að telja. 

21. s. m. var skjalavörður Hannes Þorsteinsson settur til þess fyrst um 

sinn, frá 10. þ.m. að telja, að þjóna yfirskjalavarðargnbættinu við Þjóðskjala- 

safnið. 

25. s. m. var Karli Einarssyni. bæjarfógeta í Vestmannaeyjum, með allra- 

hæstum úrskurði, veitt lausn frá embætti. 

26. s. m. var cand. jur., fulltrúi í fjármálaráðuneytinu, Sigurður Sig- 

urðsson, settur til þess fyrst wm sinn, að gegna bæjarfógetaembættinu í Vest- 

mannaevjum. 

27. s. m. var alþingismaður og ritstjóri Jakob Möller skipaðnr eftirlits- 

maður með bönkum og sparisjóðum á landinu.
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3. mars var sóknarpresti í Kvíabekkjarprestakalli í Eyjafjarðarprófasts- 

dæmi, sra. Helga Árnasyni, veitt lausn frá embætti frá 1. júní næstkomandi að 

telja með eftirlaunum. 

Með allrahæstum úrskurði 5. mars var Sigurði Eggerz forsætisráðherra 

og dóms- og kirkjumálaráðherra, stórriddara at Fálkaorðunni og Klemens Jóns- 

syni fjármálaráðherra og atvinnu- og samgöngnumálaráðherra, stórriddara af 

Fálkaorðunni, veitt lausn í náð frá ráðherraembættunum. 

14. s. m. var settur sóknarprestur í Nesþingaprestakalli í Snæfellsness- 

prófastsdæmi, sra. Magnús Guðmundsson, skipaður sóknarprestur sama staða. 

Með allrahæstum úrskurði 22. s. m. voru þeir: 

Jón Magnússon, alþingismaður, stórkrosstiddari af Fálkaorðunni, skip- 

aður forsætisráðherra og dóms- og kirkjumálaráðherra. 

Magnús Guðmundsson, alþingismaður,   skipaður atvinnu- og samgöngu- 

málaráðherra. 

Jón Þorláksson, alþingismaður. skipaður fjármálaráðherra. 

26. s. m. voru þeir Olafur 0. Lárusson hjeraðslæknir í Fljótsdalshjeraði 

og Guðni Hjörleifsson, settur hjer aðslæknir í Vopnafjarðarhjeraði, settir til þess 

vin = fyrst um sinn og þar til öðruvísi verður ákveðið. að þjóna ásænt sínum ei 

embættum hjeraðslæknisembættinn í Hróarstunguhjeraði. 

28. apríl var settur hjeraðslæknir í Hofsóshjeraði, Árni Vilhjálmsson. 

skipaður hjeraðslæknir í Vopnafjarðarhjeraði frá 1. júní næstk. að telja. 

  

tr Jón Be Sama dag ví tsson læknir skipaður hjeraðslæknir í Hofsós- 

    

hjeraði frá 1. júní næstk. að telij 

2. maí voru hjeraðslækni í Pin: Jeraði, Gunnlangur Þorsteinsson. 
     og hjeraðslækni í Hólshjeraði. insson settir til þess ásamt sínum 

eigin embættum að þjóna Flatexrarhj 

  

fyrst um sinn frá .1 maí þ. á. að 

telja og þar til öðruvísi verður í 

  

3. s. m. var sra. Sigurjón Árnason skipaður sóknarprestur í Vestmanna- 

evjaprestakalli frá 1. maí næstk. að telja. 

9. sm. var settur þjóðskjalavörðnr Hannes Þorsteinsson skipaður til 

þess frá 1. júní þ. á. að telja að vera vfirskjalavörður við Þjóðskjalasafnið.
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10. s. m. var cand. theol. Hálfdán Helgason settur til þess fyrst um sinn 

frá 1. júní þ. á., að telja og þar til öðruvísi verður ákveðið, að þjóna Mosfells- 

prestakalli í Kjalarnesprófastsdæmi, 

19. s. m. þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að veita 

Sveini Björnssyni lausn í náð frá 1. júní þ. á. að telja, frá stöðunni sem sendi- 

herra og ráðherra með umboði fyrir Ísland í Danmörku. 

26. s. m. þóknaðist hans hátign konunginum að fela atvinnu- og sam- 

göngumálaráðherra Magnúsi Guðmundssyni að veita forstöðu dóms- og kirkju- 

málaráðuneytinu meðan dóms- og kirkjumálaráðherra Jón Magnússon. er fjar 

verandi í embættisferð til Kaupmannahafnar. 

20. s. m. var sóknarprestur í Skútustaðaprestakalli í Suður-Þingevjar- 
prófastsdæmi, sta, Hermann Hjartarson skipaður til þess að vera sóknarprestur 

í Laufásprestakalli í sama prófastsdæmi. frá 1. júní næstkamandi að telja. 

10. júní var hjeraðslæknirinn í Ísafjarðarhjeraði settur til þess ásamt 

sínu eigin embætti, að þjóna hjeraðslæknisembættinn í Nautevrarhjeraði fyrst 

um sinn frá 1. þ. m. að telja og þar til öðruvísi verður ákveðið. 

Ss. d. voru hjeraðslæknir í Akurevrarhjeraði. Steinerímur Matthíasson. 

og hjeraðslæknir í Svarfdælahjeraði. Signrjón Jónsson, settir til þess ásamt 

sínum eigin embættum í sameiningu að ecena hjeraðslæknisembættinu í Höfða 

hverfishjeraði fyrst um sinn frá 1. þ.m. að telja og þar til öðruvísi verður 

ákveðið. 

20. s. m. var dómkirkjpresti síra Jóhanni Þorkelssyni í Rvík veitt lausn 

frá embætti frá 1. Júlí þ. á. að telja með eftirlaunum. 

97. s. m, var cand med. Bjarni V. Guðmundsson settur til þess fyrst um 

sinn, frá 1. júlí næskomandi að telja og þar til óðinvísi verður ákveðið. að 

gegna hjeraðslæknisembættinu í Flateyrarhjeraði 

30. s.m. var cand. med. Jóhann Kristjánsson settur til þess fyrst um sinn, 

I verður ákveðið, að egna il gåruvi 

  

frá 1. júlí næskomandi að telja og 

  

hjeraðslæknisembættinu í Höfðahverfishjeraði 

    Haraldur Þórarins- 4. júlí var sókna     

  

stur í Mjóafjarðarprestakalli í Suður- J J 1 

  

son, skipaður til þess að vera s 

Múlaprófastsdæmi frá 1. júní þ. á. að telja. 

1924



1924 286 

S. d. voru þeir skrifstofustjóri Oddur Hermannsson og bankastjórarnir 

Sig. Eggerz og Georg Ólafsson, skipaðir í nefnd þá, er ákveðin er í 1. gr. laga 

nr. 48, 4. júní 1924, og er Oddur Hermannsson formaður nefndarinnar. 

9. s. m. var síra Bjarni Jónsson annar prestur við dómkirkjuna í 

Reykjavík, skipaður til þess að vera dómkirkjuprestur sama staðar. 

31. s. m. var cand. med. Knútur Kristinsson settur til að gegna hjer 

aðslæknisembættinu í Nauteyrarhjeraði fyrst um sinn frá 1. ágúst þ. á. að 

telja og þar til öðruvísi verður ákveðið. 

t. ágúst var sýslumaður í Skagafjarðarsýsln Kr. Linnet allramildi 

legast skipaður bæjarfóseti í Vestmannaevjum. 

S. d. var settur læknir í Flatevjarhjeraði. ungfrú Katrín Thoroddsen. 

allramildilegust skipuð hjeraðslæknir sama staðar. 

S. d. var settur hjeraðslæknir í Þistilsfjarðarhjeraði. Eggert Briem 

Einarsson, allramildilegast skipaður hjeraðslæknir sama staðar. 

1. sept. var settur hjeraðslæknir Guðni Hjörleifsson allramildilegast 

skipaður hjeraðslæknir í Hróarstunenlæknishjeraði. 

4. s.m. var búfræðingur Steingrímur Steinþórsson skipaður kennari við 

bændaskólann á Hvanneyri, frá 1. okt. þ. á. að telja. 

20. s.m. var Ólafur kennari Kjartansson settur til þess fyrst um sinn. 

frá 1. oktbr. n. k. að telja og þar til öðruvísi verður ákveðið. að sogna kenn- 

araembætti við alþýðnskólann á Eiðum. 

24. s. m. var dr. Helgi Jónsson allramildilegast skipaðar kennari við 
Hinn almenna mentaskóla í Reykja    

S. d. var hjeraðslæknir í Grímsneshjeraði Guðmundu Oskar Einars- 

son allramildilegast skipaður hjeraðslæknir í Flateyrarhjeraði. 

27, s. om. var cand. polit. Gunnar Viðar skipaður aðstoðarmaður á 

Hagstofu Íslands, frá 1. okt. þ. á. að telja. 

29. s. m. var landsbókaverði Jóni Jacobson veitt lausn frå embætti með 

eftirlaunum.
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30. s. m. var dr. phil. Guðmundur Finnbogason skipaður landsbókavörður. 

4. nóvbr. voru, samkvæmt þingsályktun 29. 

taka sæti í nefnd þeir hæstarjettardómari Lárus H. 

mundur Hannesson, skrifstofustjóri Guðmundur 

mars 1924, skipaðir til að 

Bjarnason, prófessor Guð- 

Sveinbjörnsson, aðstoðar- 

maður Ólafur Briem og hagstofustjóri Þorsteinn Þorsteinsson, til þess að 

íhuga það, hversu spara megi útgjöld ríkissjóðs við starfrækslu í hinum ýmsu 

greinum ríkisrekstursins, og gjöra tillögur um það. Er Tárus H. Bjarnason 

formaður nefndarinnar. 

20. s. m. var Guðmundur Thoroddsen læknir settur prófessor innan 

læknadeildar Háskólans fyrst mm sinn, og gegnir hann einnig docentsembætt- 
inu í deildinni. 

1. des. var fulltrúi í fjármálaráðuneytinn Sieuiður Siendsson allra 
mildilegast skipaður sýslumaður í Skagafjarðarsýsln, 

PÓSTMENN SKIPAÐIR OG SETTIR. 

Hinn 15. maí 1924 var Ólafur Ó. Thorlacius af aðalpóstmeistara skip- 

aður póstafgreiðslumaður á Patreksfirði. 

Hinn 2. júní 1924 var Páli Steingrímssyni veitt lausn frá póstfulltrúa 

embætti sínn, eftir umsókn. 

Hinn 4. júní 1924 vorn þeir Magnús Vigfússon oe Stefán Bachmann 
af aðalpóstmeistara skipaðir póstaðstoðarmenn á póststofunni í Reykjavík. 

Póstafgreiðslumaðnr Friðrik Klemenz og póstaðstoðarmaður Páll Þor- 
leifsson hafa fengið lausn frá störfum sínum á póststofunni í Reykjavík vegna 
vanheilsn. 

Hinn 5. ágúst var Sigríður Einarsdóttir sett póstafgreiðslumaður í Flatey. 

Hinn 26. september 1924 var settur póstmeistari Óli P. Kristjánsson 

af atvinnumálaráðherra skipaður póstmeistari á Akureyri.
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Sama dag var póstafgreiðslumaður Egill Sandholt af atvinnumálaráð- 

herra skipaður póstfulltrúi í Reykjavík. 

Sama dag var settur póstafgreiðslumaður Davíð Jóhannesson af aðalpóst- 

meistara skipaður póstafgreiðslumaður á Eskifirði. 

Sama dag var ungfrú Sigríður Jónsdóttir af aðalpóstmeistara skipuð 

póstafgreiðslumaður á Egilsstöðum. 

Hinn 7. nóvember 1924 var söðlasmiður Guðmundur Sigurðsson af aðal- 

póstmeistara skipaður póstafgreiðslumaður á Höfn í Hornafirði, frá 1. janúar 

1925 að telja, 

HEIÐURSMERKI. 

1. des. f. á. var formaður hinnar dönsku deildar dansk Íslensku ráðgjafa- 

nefndar, Imnanríkistáðherra í Danmörku, Oluf Christian Kragh, Kaupmanna- 

höfn. allramildilegast sæmdur stórkrossi Fálkaornn ama 

Sama dag vorn bankastjórn. etatsráð Fredrik Nørgaard, Kaupmanna- 

i, vfirrjettarmålaflutningsmadur Einar Leopold Damm, Kaup- 

  

hofn, bankastjåri, 

mannahöfn. bankastjóri Claus Christian Clansen, Kaupmannahöfn, tónskáld 

prófessor Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Rexkjavík, rektor Geir Tómasson 4089, 

lmur Stefánsson. New York, allramildileg- 

  

Reykjavík, og landkönnuður 

ast sæmdir stórriddarakrossi Fálkaorðunnar. 

Sama dag voru síra Friðrik Friðiksson. Reykjavík, fvrv. yfirkennari 

  

Bjarni Sæmundsson, Reykjavík, bók: vörður Halldór Hermannsson, New York, 

íshúsvörður „Jóhannes Nordal. 1 hreppstjóri Fyiðrik Bjarna- 

son, Mýrum, fvrv. hreppstjóri Einarsson, Sólevjarbakka, hrepp- 

  

| 

Fellsenda. hreppstjóri Halerímur Hallerímsson. Rif 

  

stjóri Olafur Finnsson, 

kelsstöðum. Orlogskaptajn Emmanuel Briand de Crevecoeur. Kaupmannahöfn, 

    Joseph Sevell Larsen. Kanpmannahöfn, alramildilegast sæmdir 00 SK pstj 
riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

ð. febr. var fulltrúi í utanríkisráðnneytinu. Per Faber. allramildilegast 

sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

27. s. m. var utanríkisráðherra í Portúgal. dr. Domingos Leite Pereira. 

aðalforstjóri 

  

verslunarmála Portúgals og ræðismensku. dr. Antonio Duarte de
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Oliveira Soares, og sendiherra Portúgals í Kaupmannahöfn, Amadeu Ferreira 

d'Almeida Carvalho, allir sæmdir stórkrossi Fálkaorðunnar. 

Sama dag var fyrverandi verslunarstjóri á Eyrarbakka P. Nielsen allra- 

mildilegast sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

7. maí þóknaðist Hans hátign konunginum allra mildilegast að sæma 

kammerherra hjá páfanum Christopher Paus stórriddarakrossi Fálkaorðunnar. 
  

Sama dag þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að sæma 

riddarakrossi Fálkaorðunnar: 

Ræðismann Laurits Louis Jöllner, Newcastle, 

Framkvæmdarstjóra Figil Boe Bramsen, Kaupmannahöfn, 

Framkvæmdarstjóra Ewald Th. Kjölbye, s. st, og 

Hofjuveler, Kaptain Poul Uhieh Michelsen, s. st. 

12. s. m. þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að sæma 

einkaritara Hennar hátignar drotningarinnar, Carl Peter Mathias Hansen, 

Kaupmannahöfn, stórriddarakross Fálkaorðunnar. 

Sama dag þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að sæma 

justitsråd, cand. mag. Axel Christian Bille-Hansen, s. st., riddarakrossi Fálka- 

orðunnar. 

19. s. m. þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að leyfa 

sendiherra Sveini Björnssyni að bera stórkrossorðu Ísabellu hinnar kaþólsku. 

er Hans hátign konungur Spánverja hefir sæmt hann. 

20. júní þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að leyfa 

  

aðalpóstmeistara Sigurði Briem, Reykjavík, að bera heiðursmerkið sam kom- 

mandör af 2. flokki Set. Olavsorðunnar, er Hans hátign Noregskonungur hefir 

sæmt hann. 

Sama dag þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að leyfa 
smð Tem í Á ap 10 S ið A 1 : á æðismanni Gunnari Egilson að bera heiðursmerkið sem kommandör af orðu 
Ísabellu hinnar kaþólsku, er Hans hátign Spánarkonungur hefir sæmt hann. 

2. júlí þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að sæma þá 

prófessor forstjóra hins konunglega Dýralækna- og landbúnaðarháskóla í Kaup 

mannahöfn, Heinrich Oscar Ginther Ellinger, dr. phil. forstjóra við Carlsberg 

Laboratorium, Ernst Johannes Sehmidt og bankastjóra í Þjóðbankanum í Kaup- 

mannahöfn Westv, Oddgeir Hilmar Stephensen, stórriddarakrossi Fálkaorð- 

unnar. 

1924
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21. sept. var fyrverandi ráðherra Christopher Friedenreich Hage, allra- 
mildilegast sæmdur stórkrossi Fálkaorðunnar. 

Sama dag var Kommandör, forstjóri flotamálaráðuneytisins Hjalmar 
Rechnitzer, allramildilegast sæmdur stórriddarakrossi Fálkaorðunnar. 

Sama dag voru stórkaupmaður í Kaupmannahöfn Jón Jóhannesson og 
Orlogskaptajn Halfdan Barfred Barfod, allramildilegast sæmdir riddarakrossi 
Fálkaoorðunnar. 

okt. þ. á. voru þeir sendiherra Dana í Kristjaníu, kammerherra Johan 
Eiði Westergaard Kruse, og fyrv. Statsraad í Noregi Johan Henrik Rve 
Holmboe allramildilegast sæmdur stórkrossi íslensku Fálkaorðunnar. 

Sama dag var aðalkonsúll Norðmanna í Reykjavik, Henry Eugen Bay, 
allramildilegast sæmdur stórriddarakrossi Fálkaorðunnar. 

Sama dag var skipamiðlari Pike Ward, Teignmouth. Englandi, allramildi- 
legast sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

Hinn 1. desbr. 1924, voru þessir sæmdir riddarakrossi Fálkaorðunnar : 

Útlendir: 
Oberst-Lieutenant Jensen. 

Kammerraad Pagh. 

Forstöðumaður Ríkisspítalans í Kaupmannahöfn, H. F. Öllgaard. 
Skrifstofustjóri í Nationalbankanum. V. V. T. Lange, 
Prófessor V. A. Craigie L. L,Ð. 

Prøfessor Paul Herrmann, 

Mag. phil. Carl Kúehler. 
Háskólavörður Heinrich Erkes. 

Innlendir: 
Axel V. Tulinius, framkvæmdarstjóri. Form. Í þróttafjel. 
Síra Einar Jónsson, prófastur, Hofi. 

Einar Jónsson, myndhöggvari. 

Guðmundur Jónsson, skipstjóri, Reykjavik. 

Ingibjörg H. Bjarnason, fröken, skólastjóri. 
Jón Guðmundsson, hreppstjóri, Sauðárkrók, 
Jón Halldórsson, trjesmíðameistari. Form. Iðnaðarmannafjel. 

Jón Ólafsson, útgerðarstjóri, Rvík. 
Olafur Eggertsson, hreppstjóri, Króksfjarðarnesi.



291 1924 

Ólafur Jóhannesson, konsúlaragent, Patreksfirði. 

Pjetur J. Thorsteinsson, kaupmaður, frá Bíldudal. 

Runólfur Halldórsson, hreppstjóri, Rauðalæk. 

Þórhallur Daníelsson, kaupmaður, Hornafirði. 

Þórarinn Guðmundsson, kaupmaður, Seyðisfirði. 

KONSÚLAR. 

Þann 2. apríl var Þormóður Evjólfsson viðurkendur norskur varakonsúll 

á Siglufirði. 

Þann S.s. m. var Gunnar Egilson viðurkenndur spænskur varakonsúll í 

Reykjavík 

Þann 30. júlí var lyfsali Oddur Carl Thorarensen á Akureyri viðurkenndur 

norskur vicikonsúll á svæðinu frá Langanesi til Blönduóss. þó að Siglufjarðar- 

kaupstað undanskildum. 

Þann 13. október var framkvæmdarstjóri Axel V. Tulinius viðurkendur 

portúgalskur konsúll í Revkjavík. 

HEIÐURSGJAFIR. 

Af vöxtum af styrktarsjóði Christtans konungs LX. fyrir árið 1924 hefir 

atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið veitt þeim Bjarna Bjarnasyni bónda í 

Skáney í Borgarfjarðarsýslu og Þorsteini Konráðssyni bónda á Eyjólfsstöðum í 

Vatnsdal í Húnavatnssýslu, 150 króna heiðursgjöf hvorum fyrir framúrskar- 

andi dugnað í jarðabótum, byggingum og öðru, sem að búnaði lýtur. 

STYRKVEITINGAR. 

Af vöxtum af Styrktarsjóði Friðriks konungs VII. árið 1924, hefir at- 

vinnu- og samgöngumálaráðuneytið veitt Lystigarðsfjelagi Akureyrar 150 

króna styrk til trjáræktar.
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rd . sir . 2 2 Å a+ “ . i rar må 2 Á. árinu 1924 veitti atvinnumálaráðherra Ólafi Guðbjartssyni í Keflavík 
í Rauðasandshreppi 150 króna styrk úr Styrktarsjóði Þórarins Tuliniusar 

EINKARJETTUR, 

7. Janúar 1924 þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Kai Molboe 
Glent verkfræðingi, Amagerbrogade 2 í Kaupmannahöfn. einkarjett á Íslandi 
um 5 ára tímabil á aðferð til að þurka efni sem erfitt er að þurka og áhöldum 
til að nota aðferð þessa. 

Ss. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Norsk Hvdro-elektrisk 
Kvælstofaktieselskab, Solligater 7 í Kristianiu í Noregi, einkarjett á Íslandi 
um > ára tímabil á aðferð og áhaldi til að sýra köfnunarefni loftsins. 
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