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Leiðrjettíngar: 

  

Á bls. 86 í B-deild $tj.tíð. 1926 stendur í 7. línu að ofan: fyrir „Er“ 

„meðlögin““. 

  

Í 14. línu á sömu bls. stendur: 

Á bls. 157 undir a. efst stendur 

  

fyrir „550 smál.“



  

STJÓRNAF 

FYRIR 

ÍSLAND 

ÁRIÐ 1926 

  

B-DEILD 

REYKJAVIK 1926 

ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJA H.1





Stjórnarráðsbrjef, auglýsingar, reglugjörðir o. 11. 

Verðlagsskrár. 

Reikningar. 

Firmnatilkynningar. 

Skrá yfir hlutafjelög, 

Skrá yfir samvinnuljelög, sem birt hata verið. 

Efnisyfirlit. 

Kaflar í efnísyfírlítínu. 

Alþingismenn. 

Einbætti, sýslanir, m. m. 

Póstmenn. 

Heiðursmerki. 

sem birt hafa verið. Konsúlar. 

Heiðursgjafir og styrkveitingar. 

Vörumerkjaauglýsingar. Einkaleyfi. 

Auglýsingar um útkomin lög m. m. 

    

  

  

  

Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn { Blaðsíðutal 

| | | 
| | 

| | 
| Stjornarrådsbrjet, auglysingar, reglugjårdir o. fl. 

43 31. desbr. | Auglysing um skilyrdi fyrir leyfi til verslunarreksturs sam- 

1925 | kvæmt 3. gr. laga nr. 52, 27. Júní 1925 FA 87—88 

2 2. jan | eggi fyrir Slysatryggingu ríkisins, samkvæmt lögum 

nr. 44, 27. júní 1925 . RA 2--4 

3 S. d. Reglugjörð fyrir áhæ ttullokkun og ákvörðun iðgjalda fyrir 

slysatrvggingar 4—7 

4 8. jan. | Gjaldskrå fyrir notkun rafmagns i Vik i Myrdal . 7—8 
1 12. jan. | Brjef atvinnu- og samgångumålaråduneytisins til borgar- 

| stjórans í Reykjavík um kjörgengisskilyrði til borgarstjóra- 

stöðunnar í Reykjavík NA 1—2 
5 29. jan. Staðfesting konungs á skipulagsski rå fyrir Framfarasjóð Ögur 

hrepps . . 8—9 

6 2. febr. Auglýsing um breyting ; á auglýsingu 26. mai 1915, um sam- 

bykt um stjorn bæjarmålefna i Reykjavik . 10 

7 13. febr. Reglugjörð um breyting á reglugjörð um notkun pósta 25. 

mars 1925 a us 10—11 

8 17. febr. Reglugjörð um viðauka við. reglugjörð 5. nóv. 1914 fyrir 

Árnessýslu um grenjaleitir og refaveiðar FR 12 

9 20. tebr. | Staðfesting konungs á skipulagsskrá hjónanna Ásgeirs Jóns- 

| sonar og Þuriðar Einarsdóttur frá Kýrunnarstöðum í Hvamms- 

| hreppi í Dalasýslu FE 1213 

10 S. d. | Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Minningagjafasjóð 

' Landspítalans. 14—15  



IV 

  

  

    

    

  

    

    

  

    

  

  

       

    

   

  

    

  

    

  

   

  

Nr, | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsiðutal 

ll + 27. febi st ssting konungs á skipulagskrá fyrir Minningarsjóð Hall- 

| dórs Benediktssonar og Arnbjargar Sigfúsdóttur, Skridu- 

| klaustri BN FF 16—17 

12 S. d Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Aldamótasjóð 

Fljóstdælinga FR 17—-18 

13 9. mars Staðlesting konungs á skipulagsskrá fyrir  styrktarsjod 

N. Dalhotis prests til eflingar íslenskri líknarsystrastari- 

i us . 19--20 

id 19, mars um sýsluvegasjóð i í Skagafjarðarsýslu FF 20—22 

15 Ss. d. ' konungs á skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð sjúkra- 

Sauðárkróks 2 2 eee en eee en 22—23 

åd um rekstur h.f. „Útvarp: 88—92 

16 12. april um viðauka við hafnarreglugjörð iyrir Siglufjarðar- 

9. maí 1922. FA 103 

15 16. april gjörð Íyrir Stýrimannaskólann i Reykjavik 93-—103 

17 S. d um skemtanaskatt í Eskifjarðarkauptúni 104--106 

18 17, april rð um loftnet og grunntengingu fyrir útvarpstæki 106—109 

19 | 27, apri 2 um medalmedgjål af haålfu barnsfedra med óskil- 

| börnum til 14, mai 1928 eftir åkvædum syslu- | 

samkvæmt 26. gr. laga nr. 46,27. juni 1921 109—110 

50 29. april lestir konungs á skipulagsskrá fyrir Menningarsjóð 

Vatnsfjarðarsveitar FA 110—112 

51 S. d sting konungs á skipulagsskrá fyrir' Sjukraskylissjod 

| Flateyrar. FE 112—-113 

37 3. mai og kirkjumálaráðuneytisins tl sýslumannsins í 

um tHutning bingstaådar . ........ 71 

39 1. maí um staðtesting stjórnarráðsins á lögreglusamþykt 

i-Akraneshrepp í Borgartjarðarsýslu 12—84 

52 10, mai sting konungs å skipulagsskrå fyrir fræ dslustyrktarsjod 

iddalshrepp re A FA 114—115 

3 Sd festing konungs á skipulagsskrá fyrir námsstyrktarsjóð | 

Guðmundssonar og Katrínar Sveinsdóttur í Firði í | 

ii …… . | 115—116 

BÅå 17, mai 1 fyrir Minningargjatasjóð | 

i Vik . | 117—118 
55 5. d S um Sysluvegasjod i Eyjaljarðarsýslu . 118—121 

80 IS. maí atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslumanns- 

i Årnessyslu, um endurgreidsluskyldu framfærslusveitar | 

barnstöður til dvalarsveitar barnsmóður á ógreiddu barns- | 

meðlagi, og um sveitfestisvinslu barnstöðurins | 175 

56 Í. juni Erindisbrjef fyrir matsmenn á saltkjöti | 121—-123 

57 3. júní Breyting á reglugjörð fyrir Suður-Múlasýslu frá 3. ágúst 1900, | 

um hreinsun hunda af bandormum | 123—124 

38 1. júní atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslumanna | 

bæjarfogeta, um merki å dånskum smjårlikisilåtum | 71 

ál | 21, juni Brjef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslumanns- | 

| ins í Rangárvallasýslu, um meðlagsskyldu framfærslusveit- 

| ar kilgetins barns og um endurgreidslu sveitarstyrks . | 86—87 

58 1 30. juni Stadtesting konungs å skipulagsskrå lyrir Hárekssjóð | 124-—125



  

Nr. Dagsetning | Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

81 

69 

70 

40 

71 

72 

73 

74 

  

  

30. juni 

7. júlí 

S. d. 

S. d. 

8. júlí 

19. júlí 

(A
S T. juli 

6. ågust 

13. ågust 

19, ågust 

27. ågust 

30. ågust 

S. d. 

2. sept, 

S. d. 

6. sept. 

10. sept. 

S. d. 

S. d. 

S. d. 

S. d. 

16. sept. 

17. sept. 

21. sept. 

S. d. 

22. sept. 

Menningarsjóð Staðfesting konungs á skipulagsskrá 

barnaskólans í Grenivík BA 

Reglugjörð um meðferð og notkun ratmagns á Sauðárkræ 

Gjaldskrá fyrir rafveitu Sauðárkróks . 

Samþykt um eftirlit og viðhald þeirra mannvirkja 

vallasýslu, er gjörð eru samkvæmt lögum nr. 

1917, til varnar vatnaágangi frá Þverá og 

Samþykt um breyting á samþykt ýms a 

fuglaveiðar í Vestmannaeyjum, frá 16. júlí 

fyrir 

i Rangår- 

     

  

um 

  

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir sjóð hjår 

Björns bónda Oddssonar og húsfreyju Rannveigar Ingi 

bjargar Sigurðardóttur, Írá Holi í Vatnsdal 

Auglýsing um ínntlutingsbann 

Staðfesting konungs á 

Eiríks prótessors Briem 

Auglýsing um breyting á erindisbrjeli fyrir 

frá 7. april 1922 

skipulagsskrá fyrir Min 

liskimafsmenn 

Auglýsing um viðauka við auglýsingu 27. júlí 1926, um inn- 

flutningsbann FR 

Brjef dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til bisku un 

  

breyting á sóknaskipun FR 

Brjel atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslumanns- 

ins í Ísafjarðarsýslu, um alstöðu d 

konu til framfærslusveitar mannsins og um innheimtu 

vangoldnum barnsmeðlögum af mannsins hen 

Reglugjörð um fjallskil og refaveiðar í Norður: Múlasýs 

og Seyðisljarðarkaupstað 

Hafnarreglugjörð fyrir Vestmani 

  alarsveitar frå 

  

  taeyjakaupstað 

Auglýsing um kosning landskjörins alþingismanns og vara 

þingmanns og um 

alþingismanns lyrir Rangárvalla 

manna lyrir Reykjavík …. 

Reglur um flokkun og merking á ull til 

Fiskiveiðasamþykt fyrir fjóra nyrðstu hreppa 

Samþykt um lendingarsjóð í Eyrarbakka vei 

Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í 

Siglufjarðarkaupstað frá 14, mai 1925 .. 

Reglugjörð um breyting á reglugjörð um nidurjål 

heimtu vatnsskatts í Siglufjarðarkaupstað, 3% 

Reglugjörð um vatnsveitu Flateyrarhrepps 

Gjaldskrá um vatnsskatt í Flateyrarhreppi . 

Reglugjörð um notkun og medferd rafmagns å Patreksfirdi 

Gjaldskrá fyrir rafveitu Patrekshrepps 

Reglugjörð fyrir alþýðuskólann á Eiðum 

Hafnarreglugjörð fyrir Neskauptún í Norðfirði 

Reglugjörð fyrir rafveitu á Akranesi 

Gjaldskrá fyrir rafveituna á Akranesi oe eu eee 

Brjef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til syslumanns- 

ins í Ísafjarðarsýslu, um órjettmæta kröfu dvalarsveitar 

kosning alþingismanns fyrir Dala 

    yslu og 

  

utflufnings 

  

  
  

              

138 

138—140 

140 

141--142 

142 

149 
id 

87 

ví 

143—151 

151 —160 

or 85 

160—161 

161—162 

162—-163 

  

165—166 

166 

168—169 

170—173 

I
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Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn Blaðsíðutal 

bamsmóður (Vindhælishrepps) á hendur framfærslusveit 

barnstöður (Grunnavíkurhreppi) útal greiðslu tveggja ára 

barnsmeðlags til barnsmóður - 177 

90 28. sept. Sampykt um samgirdingu fyrir Norðurhluta Áshrepps austan 

Vatnsdalsár NR 196—197 

83 8. oktbr. | Brjef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til bæjartóget- 

ans á Siglufirði, um tilkynningarskyldu útibús hlutafjelags 

| firmaskrár eða hlutaljelagaskrár. . 177—178 

84 15. oktbr. | Brjet atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til syslumanns- 

| ins i Skagafjardarsyslu, um adgang dvalarsveitar ad fram- 

| lærslusveit á sjúkrahússvistarkostnaði þurtalings - 178—-179 

91 5. d. | Samþykt fyrir girðingatjelag Y stutungu Stafholtstungnahrepps 197---198 

92 19. oktbr. | Reglugjörð fyrir bryggju Sauðárkróks . FR 199--201 

93 29. oktbr. Samþykt um sýsluveg í Blöndudal austan Blöndu BR 201—203 

85 6. nov. Brjel atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslumanns- 

ins í Ísafjarðarsýslu, um skyldu tramtærslusveitar til að 

| endurgreida dvalarsveit ttlagvan flutningskostnad berkla- 

| sjúklings 179 
94 S. d. | Reglugjörð um skipun slökkviliðs og brunamála í Ísafjarðar- 

1 kaupstad se eee eee ere 203—212 
95 11. nóv. } Samþykt um samgirðingu fyrir norðurhluta Áshrepps og 

| framhluta Sveinsstaðahrepps vestan Vatnsdalssár 212—214 
96 9. des. | Samþykt um breyting á samþykt 16. maí 1904 um breyting 

| og viðauka að byggingarsamþykt Reykjavíkur frá 7. sept. 

| 1903 214 
97 10. des. + Auglysing um innflutningsbann eee eee 215 

98 15. des. Reglugjörð um hundahald í Víkurkauptíni í Vestur-Skatta- | 

fellssýslu FF »] 215—216 

99 27. des. Auglysing um vidauka vid auglysingu 10. des. 1926 um inn- 

| flutningsbann . . | 216 

100 S. d. | Erindisbrjel fyri ylirkjötmatsmenn | 217—218 
| | 
| | 

| Verdlagsskrå 1926—1927 | 

17 Fyrir Norður-Múlasýslu og Seydistjardarkaupstad | 30—31 

18 Sudur-Mulasyslu | 32—33 

19 Austur-Skaltafellssýslu . EÐ | 34—35 

20 — Vestur-Skaftafellssýslu . 2. | 36—37 
21 —… Vestmannaeyjakaupstad | 38—39 

22 Rangårvallasyslu 40—41 

23 — Árnessýslu BENNA 42—43 

24 | Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjörð og Reykjavík | 44—45 

25 | — Borgarfjardarsyslu | 46—47 
26 | — Myrasyslu . . BN | 48—49 
27 | — Snæfellsness- og Hnappadalss ýslu | 50—51 

28 | —… Dalasyslu NR | 52—53 

29 | — Barðastrandarsýsu . . .. NR | 54—55 

30 Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað a 4 56—57
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 
| | 

| 

31 | Fyrir Strandasýslu. 58—59 

32 | — Húnavatnssýslu 60—61 

3 | — Skagafjarðarsýslu 62—63 

34 | — Eyjafjarðarsýslu og Akurey rarkaupstað 64—65 

35 | — Þingeyjarsýslu 66—67 

| 
| 
| 

| 
| Reikningar fyrir árið 1925. 
| 
| I. Sjóðir undir umsjón stjórnarráðsins. 

124 í Reikningur Kirkjujarðasjóðs . 271 

125 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Thorkillii- barnaskólasjóðs 212 

126 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdisar og 

Ingileifar Benedictsen . 273 

127 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannesar Árna- 

sonar 214 

128 Reikningur yfir tekjur og , gjöld Landspítalasjóðs Geirs Zoöga 

og frú Helgu Zoéga konu hans. . 275 

129 Reikningur yfir tekjur og gjöld Sty rktarsjóðs Kristjáns Jóns- 

sonar læknis 275—276 

130 Reikningur Liknarsjods Sigridar Melsteð 276 

131 Reikningur yfir tekjur og gjåld Fiskiveidasjods islands 277 

134 Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs W. Fischers 219--280 

135 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og 

þurfandi þjóðjarðalandseta í hinu lyrverandi Suðuramti 280 

136 Reikningur ytir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians kon- 

ungs hins Tíunda og Alexandrinu drotningar til styrktar 

látækum sjómannaekkjum í Reykjavík 281 

137 Reikningur yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasj. Þáls Jónssonar 282 

138 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar 283 

139 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians kon- 

ungs Níunda ENA 283--284 

140 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Frederiks kon- 

ungs Áttunda . FAR 284—285 

141 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns 

Nikulássonar . 285 

142 Reikningur yfir tekjur gjöld Styrktarsjóðs v. Gigas's. 286 

143 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna 

amtmanns Þorsteinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur 287 

144 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tuli- 

níusar FA 288 

145 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjalasjóðs W. Fiskes til 

Grímseyinga FE e 289 

146 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða 

tjón af jarðeldum FA ke 290 

147 Reikningur yfir tekjur cg gjöld styrktarsjóðsins Þorvaldar- 

minning . - SR 291 

148 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjalasjóðs C. Liebes 202  



VIN 

  

  

  

   

  

  

Nr. { Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

$ 

149 Reikningur styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jónssonar fyrir 

reikningsárið 's 1925 til 314 1926 4 293 

I. Sjodir undir umsjon biskups. 

16 Reikningur yfir tekjur og gjöld hins Almenna kirkjusjóðs . 24—29 
105 Reikningur yfir tekjur og gjöld Prestekknasjóðsins …. 252 

106 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjods Guttorms próf. 

Þorsteinssonar FER 253 

107 Reikningur yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríks- 

sonar FR 254 

108 Reikningur yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats 255 

109 Reikningur yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs FEE 256 

110 Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs frå Thoru Melsted 257 

Ill. Söfnunarsjóðsreikningar. 

113 Reikningur Söfnunarsjóðs Íslands . 260 

114 Yftirlit yfir elnahag Söfnunarsjóðs Íslands 261 

ÍV. Landsbankareikningar. 

101 Einahagsreikningur Landsbankans með útbúum hans 31. 

desember 1925 FF 219—245 

102 Elnahagsreikningur Landsbankans 31. mars 1926 246—247 
103 Elmahagsreikningar Landsbankans 30. juni 1926 248—249 

104 Elnahagsreikningur Landsbankans 30. september 1926 250—-251 

V. Ýmsir reikningar. 

36 Reikningur vfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs frú Önnu } 

Claessen 2 eee eee ere | 68 

111 Reikningur sjúkra og styrktarsjóðs vitavarða Íslands. | 257—258 

112 Reikningur yfir tekjur og gjöld ekknasjóðs Vestur- Skafta- | 

tellsprótastsdæmis BNA | 258—259 
115 Reikningur minningarsjóðs Sigríðar Thoroddsen | 262 

116 Reikningur Framlarasjóðs Stykkishólms „1 263 

117 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Kristjns lækn- | 

is Jónssonar „ii 264 
115 Reikningur ytir tekjur c og gjöld styrktarsjóðs Margrjet ar ' Bjarna- 

dóttur frá Bergvík í Leiru 265 

119 Reikningur Landsspitalasjóðs A | 266 

120 Reikningur Minningargjatasjóðs Landsspitalans . 267 

121 ingur Styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannaljelaganna 

i Reykjavik FR . 268 

122 Reikningur sjóðs Þorvalds ; prófessors Thoroddsen 269 

23 Rei ikningur yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarness 

þings 270



  

  

  

   

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

| 

| 
132 Reikningur Slysatryggingar sjómanna 20. 278 

133 Reikningur æfinlegrar erfingjarentu Sidridar Melsted 279 

149 Reikningur styr! j iålmars kaupmanns Jonssonar 293 

150 Zeikningur vyfir tekjur og gjåld Brunabótafjelags islands, 
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Stjórnartíðindi 1926, B. 1. 1 1926 

ÚTKOMIÐ Í A-DEILD STJÓRNARTÍÐINDANNA 1925. 

Auglysing um póstsamninga vid erlend riki, undirskrifud af atvinnu- 
og samgöngumálaráðherra 27. júlí 1925. 

Auglýsing um að út sjeu gefnir nýir 50, 10 og ð króna rikissjóðsseðl- 
ar, samkvæmt lögum nr, 7, 4. mai 1922, låg nr, 10 frå 29, mai 1925, 
undirskrifud af fjårmålarådherra 9. júlí 1925. 

Konungleg auglýsing um að rikisstjørn skuli falin á kendur ríkisarfa 
í fjarvist konungs, undirskrifuð af konungi 7. október 1925. 

Konungleg auglýsing um að kon 

   

   ungur sje kominn heim aftur og tek- 
inn við ríkisstjórn, undirskrifuð af konungi 11. október 1925. 

Tilskipun um tekjuskatt sendiherra Íslands í Kaupmannahöfn o. fl, 
undirskrifuð af konungi 19. október 1925. 

Opið brjef, er stefnir Alþingi saman til reglulegs fundar 6. febrúar 
1926, undirskrifað af konungi 3. desember 1925. 

Konungsbrjef um setning Alþingis, undirskritað af konungi sama dag. 
Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa 

í fjarvist konungs, undirskrifuð af konungi 25. nóvember 1925. 
Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aftur og tekinn 

við ríkisstjórn, undirskrifuð af konungi 2. desember 1925. 

  

12. jan. stjórans í Reykjavík um X jörgengisskilyrði til borgarstjórastöð- y JOTJER { , 
unnar Í Reykjavik. 

    

    

skotið undir úr- 
á undi bæjarstjórnarinnar 

gegn 5, þar sem þeir telja ályktun þessa 

Með brjefi, dags. 4. þ. m. 
skurð ráðuneytisins ályktun, se 

hinn 29. i. m, með 6 a 
ranga, en hún hljóðar svo: 

„Bæjarstjórn Reykjaví 

son á Mostelli skorti kjörgengis 
vík. Ályktar bæjarstjórnin þess 
skuli ekki fram fara, en ki 

frambjóðandanum, Knud 7 

Út af þessu er bæjar 

I 1. gr. laga nr. . 924, um kosningar í bæjarmálefnum 
Reykjavíkur, er svo fyrir mælt, að þeir hali kjörgengi við bæjarstjórnar- 
og borgarstjórakosningar, sem hafi kosningarrje ið slíkar kosningar, en 

    

   að sjera Íngimar Jóns- 

jórastöðunnar í Reykja- 

akosning 30. jan. 1926 

kiörbrjef eina löglega 

  

   
     

    

ár #1 hangana 
ror ti GOrgars 

  

  

   
na, að borga 

i beri að veita 

jáð það, sem hjer segir: 

« 

  

15. dag aprilmånadar 1926 Ísafoldarprentsmiðja hf
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skilyrði fyrir kosningarrjetti er það, meðal annars, að hlutaðeigandi hafi 

átt lögheimili í bænum í eitt ár, þegar kosning fer fram og er engin efi 

á, að þar er átt við síðasta árið áður kosning fer fram, enda hefir þetta 

ákvæði jafnan verið skilið svo, er um samningu kjörskrár var að ræða. 

Nú er það engum efa undirorpið, að sjera Ingimar Jónsson á Mostelli í 

Grímsnesi fullnægir ekki þessu skilyrði, og verður því að telja fyrri hluta 

framangreindrar ályktunar bæjarstjórnarinnar rjettan. 

Um síðari hluta ályktunarinnar er þess að geta, að þótt það sje ekki 

í lögum tekið fram beinlínis, að úrskurður skuli feldur um kjörgengi um- 

sækjanda við borgarstjórakosningar áður en kosning fer fram, þá verður 

ráðuneytið þó, með tilliti til þeirra afleiðinga, sem hið gagnstæða gæti 

hatt, að telja það rjett, að svo sje gert, enda eru bein fyrirmæli um slíkan 

úrskurð í 2. gr. laga nr. 20, 20. okt. 1913, þegar um bæjarstjórnarkosning- 

ar er að ræða og virðist rjett að lögjafna frá því ákvæði, en ekki frá þar 

að lútandi ákvæðum laga nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til Alþingis, 

því að borgarstjórakosning er vitanlega skyldari bæjarstjórnarkosningum 

en alþingiskosningar. 
Af ástæðum þeim, sem að framan eru nefndar, telur ráðuneytið 

ekki rjett að breyta umræddri ályktun bæjarstjórnarinnar og á hún því 

að standa óhögguð. 

Þetta er yður, herra borgarstjóri, hjermeð tjáð, til birtingar fyrir 

bæjarstjórninni. 

REGLUGJÖRÐ 
fyrir 

Slysatryggingu ríkisins, samkv. lögum nr. 44, 27. júní 1925. 

1. gr. 

Slysatryggingu ríkisins er stjórnað af 3 mönnum undir yfirumsjón at- 

vinnumálaráðuneytisins. Skiftir stjórnin sjálf störfum sín á mill. 

Gamkv. 18. gr. slysatryggingarlaganna eru ank stjórnarinnar 2 menn, 

annar valinn af fulltrúanefnd atvinnurekenda, en hinn af Alþýðusambandi 

Íslands, sem hafa rjett til að fylgjast með öllum rekstri Slysatryggingarinnar. 

Er þeim heimilt að mæta á stjórnarfundum, en ekki hafa þeir þar atkvæðisrjett. 

Kostnaður við stjórn Slysatryggingarinnar greiðist úr ríkissjóði. Þar 

til telst eigi borgun til fulltrúa atvinnurekenda og verkamanna, heldur greiðist 

þeim þóknun úr sjóði Slysatryggingarinnar. 

2. gr. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að fá sjer þá aðstoð, er þurfa þykir, meðal 

annars læknisaðstoð við úrskurðun örorkubóta og dagpeninga. 

3. gr. 

Slvsatryggingin skiftist í 2 deildir, sem halda skal aðgreindum, sjó-
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mannatryggingu og iðntryggingu. Þó má til bráðabirgða taka fje úr sjóði 
annarar deildarinnar til þess að greiða með halla, sem verða kann í hinni 
deildinni, en endurgreiða skal það tje, þegar deildin verður þess megnug. 
Sameiginlegur kostnaður við báðar deildir greiðist af þeim í hlutfalli við 
upphæð iðgjaldanna. 

4. gr. 
Iðgjöld skal greiða fyrirfram, í sjómannatryggingunni fyrir ráðningar. 

tímann um leið og lögskráð er eða ráðning fer fram, en í iðntryggingunni 
í ársbyrjun eða þegar fyrirtækið tekur til starfa, ef það starfar eigi nema 
hluta úr ári. Ef iðgjaldið fer fram úr 1000 kr., má greiða það í tvennu lagi, 
í byrjun hvers misseris, ef þess er óskað. Er iðgjaldið áætlað samkvæmt upp- 
lýsingum í tilkynningu þeirri, sem senda skal wm fyrirtækið í ársbyrjun eða 
þegar það tekur til starfa, en hið endanlega iðgjald er ákveðið að árinu loknu 
eða þegar fyrirtækið hættir, ef það stendur eigi út árið, samkvæmt upplýs- 
ingum um mannahald og vinnumagn fyrirtækisins í því formi, sem Slysa- 
tryggingin segir fyrir um. Ef iðgjaldið hefir verið áætlað of lágt, greiðist þá 
það sem á vantar eftir áramótin ásamt hinu áætlaða iðgjaldi næsta árs, en 
ef iðgjaldið hefir verið áætlað of hátt, gengur það, sem ofreiknað hefir verið, 
upp Í iðgjald næsta ár eða endurgreiðist, ef fyrirtækið hættir að starfa. 

Iðgjöldin í sjómannatryggingunni preiðast til skráningarstjóra, en í 
iðntryggingunni til lögreglustjóra. Þó greiðir ríkissjóður iðg 
Slvsatryggingarinnar. 

jold sin beint til 

5. gr. 
Innan loka hvers ársfjórðungs skuln skráningarstjórar og lögreglustjórar 

hafa sent frá sjer til Slysatryggingarinnar þau iðsjöld. sem til þeirra eru 
komin, að frádregnum innheimtulannum. En fyrir lok febrúarmánaðar skulu 
þeir senda reikning fyrir umliðið ár ásamt fyleiskjölum í því formi, sem 
Slvsatryggingin ákveður, og skal þá um leið standa skil á því, sem ógoldið 
er af iðgjöldum fyrra árs. 

Stjórnin gerir fjeð arðberandi í sparisjóði eða með því 
vaxtabrjef Veðdeildar Landsbankans eða önnur trygg verðbrjef. Skal rita á 
þan, að. þau sjen eign Slysatryggingarinnar. Stjórnarnefndarmennirnir hafa 
einn fyrir alla og allir fyrir einn 
misfarist ekki. 

að kaupa banka- 

ábyrgð á því, að fje Slysatryegingarinnar 

6. gr. 
Skaðabótaupphæðirnar greiðast í Reykjavík gegn lögmætri kvittun. Þó má greiðsla, einkum dagpeninga, fara fram annarsstaðar, ef stjórninni virðist ástæða til. 

7. gr. 
Ársreikningur Slysatryggingarinnar skal endurskoðast af tveim mönn- um, sem atvinnumálaráðuneytið nefnir til. og úrskurðar það og kvittar fyrir reikninginn. Reikningurinn skal birtur í B-deild Stjórnartíðindanna. 

1926 

jan.
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8. gr. 

Tryggingarskylda nær ekki fyrst um sinn, þar til öðruvísi verður ákveð- 

ið, til þeirra, sem vinna að hreppavegum eða sýsluvegum. Tryggingarskvlda 

fylgir ekki heldur neinni algengri sveitavinnn. 

Að fengnum tillögum stjórnar Slysatryggingarinnar, getur atvinnu- 

málaráðuneytið undanþegið tryggingarskyldu smáfelda starfsemi, sjerstaklega 

utan kaupstaða og kauptúna, eftir því sem tilefni gefst til, og verða slíkar 

ákvarðanir birtar á sama hátt og reglugjörðir. 

9. gr. 

Stjórn Slysatryggingarinnar setur, eftir því sem þurfa þykir, nánar! 

reglur um framkvæmd og fyrirkomnlag tryggingarinnar og skal það tilkvnt 

umboðsmönnum Slysatrvggingarinnar (skráningarstjórum og lögreglustjórum) 

með umburðarbrjefi. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 2. jan. 1926. 

Magnús Guðmundsson.      
Magfús Einarsson. ø v 

REGLUGJORDP 
fyrir 

åhættuflokkun og åkvårdun idgjalda fyrir slysatryggingar. 

Åhættuflokkun. 

Frá 1. janúar 1926 ákveðast iðgjöld fyrir slysatryggingar samkvæmt 

lögum nr. 44, 27. júní 1926, þannig: 

1. áhættuflokkur .............. 6 aur. um vikuna 

2 —— eeeeerereresre 10 - — — 

3 —— eee 20 — — - 

4 — eeeeeersenrese 40 — — — 

5 — 80 — — — 

6. IR 90 — — 

7. ARI 120 —  — — 

Vikan legst til grundvallar fyrir iðgjaldagreiðslunni, enda þótt kaupið 

sje miðað við ár, mánuð, dag eða klukkustund. Ef kaupið er tímakaup eða 

dagkaup, reiknast 60 klukkustundir eða 6 dagar sem ein vika. Árið reiknast 

sem 50 vikur, en mánuður '/,, úr ári. Telja má saman tíma allra þeirra, sem 

trygðir eru í einu, en brot úr viku, sem þá verður afgangs, telst sem heil vika. 

IÐGJALDASKR Á. 

1. Sjømannatryggingin. 
Áhættu- Vikugjald 
flokkur fyrir manninn. 

Gufuskip ...........0. 000. kreere knekre 5 80 anr. 

Seglskip ..........00 0000 6 90 — 

Mótorskip yfir 12 lestir ..,..,.,....... nr 7 120 —
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Áhættu- Vikugjald 3 
flokkur, fyrir manninn. 2. jan. 

Mótorskip undir 12 lestir „..........00..... HR 7 120 aur. 
Róðrarbátar ......... AÐ rette berk esse 5 80 — 

2. Tøntryggingin. 

Ferming og afferming o. fl. 
Uppskipun og útskipun á bátum og prömmum ...... 5 80 aur. 
Uppskipun og útskipun við bryggju og vöruflutning- 

ar álandi ................, III 4 40 — 

Matvælaiðnaður. 
Fiskverkun og fiskimat, síldarkverkun og söltun 3 20 aur. 
Brauðgerð og kökugerð ......,....0.00.. 0. 2 10 — 
Brjóstsykur-, súkkulaði. og konfektgerð .......... 1 6 — 
Slátrun, reyking og niðursuða .................... 3 20 — 
Smjörlíkisgerð ............0.0.0..0... 3 20 — 
Gosdrykkjagerð og ölgerð .............0......... 3 20 — 
Íshússtörf og ísvinna ...........0.0.0.0 4 40 —- 

Vefjariðnaður. 
Klæða- og ullarverksmiðjur .................... 3 20 aur 
Prjónastofur .............000. 0000. 1 6 — 
Seglasaum ................0000 000. 2 10 — 
Netjagerð ................0 2 10 — 

Fataiðnaður. 

Saumastofur 20.00.0000... 1 6 aur 
Skósmíðar .........,..000.0 00... 1 6 — 
Þvottahús og línstofur ........0.000... ss. 4 40 — 
Fatalitun ......0....0.... 0 2 20 — 

Byggingastörf, húsgagnasmíðar o. fl. 

Grjótvinna, jarðvinna og sandtaka .............. 4 40 aur. 
Húsabyggingar (í einu lagi) ................... 4 40 — 
Múrvinna .................0 000 4 40 — 
Steinhögg ............2...0 00. 4 40 — 
Steinsteypa (steinn og pipur) .................. 4 40 — 
Skipa- og bátasmíðar og viðgerðir .............. 4 40 — 
'Prjesmidar ...........0...0 4 40 — 
Húsgagnasmíðar ...........000.000.. 4 40 —
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3 ' Åhættu- Vikugjald 

2 i flokkur. fyrir manninn. 
2. Jan. 

Húsgagnafóðrun .... RIÐ SANNIR 2 10 aur. 

Söðlasmíðar lc... HI 1 6 

Sútun 2... knsrnrkkre 2 10 — 

Málarastörf 22... Á 40 — 

Beykjastörf ...........…. en rese nes g kerne 4 40 — 

Gas og vatnsinnlagning, uppsetning á hitaleiðslum og 

skólppípum ......0.000. 3 20 

Søthreinsun .......200.. nnenee 4 40 — 

Símaviðgerðir og lagning síma 22.00.0000... 4 40 — 

Hafnargerð 0. 1 40 — 

Vitabyggingar 22... nnnnne | 10 

Vatnsvirkjun ...222000sseeesei0veneeeeenevnnne L 40 — 

Vegagerd suse ennen nnee 4 40 — 

Brúagerð oo 5 80 

GHull- og silfursmíðar 2... 1 6 aur. 

Blkksmíðar .......00. 00 rnenes 4 40 

Tárnsmíðar ............ ere rr nne 3 20 

Jårnsteypa og vjelasmidjur .......0... 0... 1 40 — 

Bifreiðaverkstæði .............. HAIR … | 40 —. 

Reiðhjólaverkstæði .......000.0.. 0 3 20 — 

Úrsmíðar .......00. 0. 1 6 — 

Rafmagnslagning ..........0..000. 0... 3 20 — 

Tekniskur og kemiskur iðnaður. 

Lýsisbræðsla 40 — 

Síldarbræðsla og vinsla úr fiskúrgangi ............ “ 80 — 

Gasgerð .........0000 0 3 20 aur. 

Acetylengasgerð .......0..2.0 0. AR 4 40 — 

Rafmagnsframleiðsla og tafmagnslínulagning ...... t 40 - 

Sápugerð ....0....00 0 rerersrnkerrerernse 3 20 — 

Gúmmíiðnaður .......0.....20000 00 2 10 — 
4 

5 

Béåka- og listaidnadur. 

Prentiðn ......2..00.00 nn 1 

Bókband ......00... 00 1 

Ljósmyndagerð ........2..00 enes see 1 

aur. 

|
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Åhættu- Vikugjald 3 
flokkur. fyrir manninn. 2. jan. 

Skrifstofustörf. 

Skrifstofustörf við tryggimgarskyld fyrirtæki, þar sem 

skrifstofufólkið fæst eingöngu við skrifstofustörf 

og því er ekki sjálft tryggingarskylt .......... 1 6 aur. 

Opinber störf. 

Lögregluþjónastörf og tollþjónastörf .............. 4 40 aur. 

Slökkviliðsstörf ................. 0. 5 80 

Vitastörf ............. veere tesrnee d 40 

Hafnsögumenska „.............. 0 5 80 — 
Landpóstastörf „.......0.0.00. 5 80 — 
Bæjarpóstastörf og brjefbera ...................…. 3 20 — 

Þeim atvinnugreinum, sem hjer eru ekki nefndar en stundaðar kunna að 

vera hjer á landi eða upp kunna að koma síðar, heimilast Slysatryggingunni að 

skipa til bráðabirgða í einhverja þeirra áhættuflokka, sem nefndir hafa verið 

hjer að framan. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 2. jan. 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

GJALDSKRÁ 4 
. 8. i fyrir ö. jan. 

notkun rafmagns í Vík í Mýrdal. 

1. gr. 

Rafmagn skal selt eftir mælingu á 50 aura hver kílóvattstund, en þó 

má hækka og lækka taxta þenna um alt að 30%, eftir því hvernig hagur 
stöðvarinnar er. 

2. gr. 

Verð á rafmagni til línstrokjárna, suðu, hitunar, vjelareksturs og ljósa 
utan hins ákveðna ljóstíma, ákveður rafmagnsnefndin, verði á annað borð 
nokkurt rafmagn selt til slíkrar notkunar.



tveir á ári, 15. maí og 31. desember 

gjaldið sje greitt í tæka tíð. Öll gjöld 

til rafmagnsstöðvarinnar má taka lögtaki. 

8. jan. Gjalddagar á 
og ber húsráðandi 

  

     Gjaldskrá þessi er 

júlí 1923, til að öðlast 

þeim, sem hlut eig: 

un rafmagns Í Vík í Mýrdal lr 

frá 30. okt. 1980. 

) sett samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20.         

      

að máli. 

  

Átvinnu- og „8. jan. 1926. 

  

Vigfús Einarsson 

5 STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Framfarasjóð Ög- 

29. jan. urhrepps, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumála- 
ráðherra 29. janúar 1926. Skipulagsskráin er þannig: 

    
  

SKIPULAGSSKRÁ 

4 
g i, r. 

Sjodurinn heitir Framfarasjodur Ogurhrepps. 

2. gr. 

Stofnandi sjóðsins er Kristján bóndi Einarsson á Hjöllum í Ögurhreppi. 

Stofnfje hans er kr. 400.00 — fjögur hundruð krónur — og eru 

það árgjöld stofnandans frá því árið 1921. Auk þess lofar stofnandinn að 
gefa sjóðnum 100 krónur árlega, meðan ástæður hans og efni leyfa. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja hverskonar búnaðarframífarir og 

búnaðarframkvæmdir í Ögurhreppi í Norður-satjarðarsýslu, eða innan nú- 

verandi takmarka hreppsins.



Á. gr. 
== 

Sjóðurinn tekur vid gjåfum og åheitum þeirra manna og stofnana, 

sem efla vilja vöxt hans og styðia tilgang hans, eins og honum er 

lyst að ofan. 

5. gr. gr 

Sjóðurinn er í umsjá hreppsnefndar Ogurhrepps og skulu reikningar 
hans endurskoðaðir af sýsluneind Norður-Ísafjarðarsyslu. Hreppsnefndin 

heldur sjerstaka gjörðabók fyrir sjóði 

Hreppsn efndin ákveður hverjum | veittir eru styrkir eða verðlaun at 

útborgunarskyldum tekjum sjóðsins. Að jafnaði skal ekki veita einstökum 

mönnum styrk oftar en þriðja hvert ár. Styrkþegar skulu vera meðlimir 

Búnaðarfjelags Ögurhrepps, eða þess fjelagsskapar, er hefir sama tilgang. 

Samlagsfyrirtækjum hreppsbúa, er vinna að búnaðarframkvæmdum, má og 
veita styrk. 

   

    

6. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta þangað til hann er orðinn 10000 krónur og fái 

hann í eitt skifti, frá einum manni eða einni stofnun 10000 króna tillag, 

þá skal hann ávaxtast þartil hann er að upphæð 20000 krónur, eftir þann 
tíma má verja helming ársteknanna til útborgunar þangað til hann er 

orðinn 20000 krónur, eða í síðara tilfellinu 30000 krónur, þar eftir má 
verja *“ ársteknanna til útborgunar þartil hann er orðinn 50000 krónur, 

eftir það má verja #0 hlutum ársteknanna til útborgunar. 

Sá hluti ársteknanna sem ekki er útborgunarskyldur legst við höfuð- 

stólinn. Þau ár, sem útborgunarskyldur hluti ársteknanna ekki er notaður 
legst hann og við höfuðstólinn. Höfuðstólinn má aldrei skerða. 

7. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta á tryggann hátt, t. d. í bönkum og sparisjóðum; 
þó má veita mönnum búsettum í Ögurhreppi lán til jarðræktar á innan- 

hrepps jörðum, en þá aðeins gegn tulltryggu jarðarveði. 

8. gr. 

Skipulagsskrá þessari má breyta þá er sjóðurinn er orðinn 50000 
krónur, en þó ekki svo, að aðaltilgangur sjóðstofnunarinnar raskist. 

9. gr 

Leita skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Hjöllum, N.Ísafjarðarsýslu 26. september 1925 

Kristján Einarsson 

20. 

5 
jan.
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6 AUGLÝSING 
2. febr. 

um 

breyting á auglýsingu 26. mai 1915, ur 

bæjarmálefna í Reykja avík. 

  

Samkvæmt tilskipun 20. apríl 1872 hefir ráðuneytið staðfest ettirfarandi 

samþykt 

um breyting á samþykt um stjórn bæjarmáleina í Reykjavik frá 26. maí 
1915, sem bæjarstjórn kaupstaðarins hetir samið og samþykt: 

Fjárhagsnefnd, fasteignaneind, vatnsneind og gasnefnd skulu skipaðar 

4 bæjarfulltrúum auk borgarstjóra. 

Samþykt þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta birtist hjermeð til eftirbrevtni öllum þeim, sem hlut eipa að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 2. febrúar 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

1 REGLUGJÖRÐ 

13. febr. um 

breyting á reglugjörð um notkun pósta 25. mars 1925. 

Aftan við 5. gr. c. 3 skal bætt nýrri málsgrein sem hjer segir: 

„Þó má leggja innan í prentað mál frímerkt umslag, svarspjald eða póst- 

ávísunareyðublað með prentaðri utanáskrift til sendanda hins prentaða máls.“ 

Í 7. grein í kaflanum með yfirskriftinni: „Ummál“, skal í stað máls- 

greinanna, sem byrja með: „Viktin““ og enda á „sagt“ koma nýr kafli svo- 

hljóðandi:
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„Þyngd. 7 

Viktin á hverjum böggli má eigi fara fram yfir 10 kílógrömm með skip- 13. febr. 

um og 214 kílógramm með landpóstum. Mótaðir peningar í einum böggli eða 

= poka mega þó vega alt að 5 kg. með landpóstum. Móttökupósthúsið getur líka, 

Þegar sjerstaklega stendur á, leyft að þyngd böggla fari lítið eitt fram úr því, 

sem hjer er sagt, en þá skulu bögglarnir taldir rúmfrekir. 

Í sömu grein skulu fyrstu setningarnar í köflunum með yfirskrift ; 

„Myntströnglar eða myntbögglar““ og „Myntpokar““ stríkaðar út. 

Í 8. grein næst síðustu málsgrein, fyrstu línu, skal strika út orðin „og 

frímerkt.“ 

Í 10. grein næst síðustu málsgrein skal strika út orðin „bæði“ og „inn- 

heimtugjaldinn.““ 

Aftan við 13. grein LI skal bæta við tvennur Hhðum 5. og 6. eims og hjer 

segir: 

wkjavík er hægt að fá að vita um tölu húsráðenda “a 5. Á póststofunni í Re 

í umdæmi hvers pósthúss á landinn, og sjeu henni afhentar, í sjerstökum um- 

búðum til annara pósthúsa, sendingar án utanáskriftar með áteiknun á hverri 

sendingu um það. hve mörg eimtök etu í hverri, og skrá yfir það, getur 

hún gefið frímerkta kvittun fyrir öllu burðargjaldinu, sem skal greiða fyrir 

útbýtinguna, en burðargjaldið undir sendingarnar til hvers eimstaks pósthús 

utan Reykjavíkur verður að borga sjerstaklega. 

Þegar póststofan í Reykjavík hefir tekið við burðargjaldi fyrir utan 

áskriftarlausar sendingar, sem á að útbýta frá öðrum pósthúsum, ber henni að 

setja merki á hverja sendingu um það, annaðhvort með límmiða eða stimpli 

með stöfunum Ú. B. (útbýting borguð). 

6. Það má þegar sjerstaklega stendur á, gjöra undantekningu frá því 

sem segir í 2. lið, um að utan á sendingunum skuli sjást til hvaða flokka við- 

takenda sendingarnar eiga að fara og sjerstaklega, þegar er að ræða um send- 

ingar, sem aðeins skal útbýta í umdæmi viðtökupósthússins. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðherrann, 

Reykjavík 13. febrúar 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

S. Briem.



REGLUGJÖRÐ 
8 um 

17. febr. ; , á . ebt viðanka við reglugjörð 5. nóv. 1914 fyrir Árnessýslu 
um grenjaleitir og refaveiðar. 

Aftan við 5. gr. refaveiðareglugjörðarinnar bætist ný málsgrein svo- 
hljóðandi: 

Andvirði seldra yrðlinga fellur til þeirra, sem kosta leit og vinslu 
grenja. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Árnessýslu hefir samið og samþykt 
samkvæmt 71. gr. sveitarstjórnarlaganna staðfestist hjermeð samkvæmt 
lögum nr. 48, 28. nóv. 1919 til að öðlast gildi 1. mars 1926 og birtist til 
eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 17. febr. 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

9 STADFESTING KONUNGS å skipulagsskrá hjónanna Ásgeirs Jónssonar 
20. febr. og Þuríðar Einarsdóttur frá Kýrunnarstöðum i Hvammshreppi í Dalasýslu, 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 
20. febr. 1926. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir 

Minningarsjóð hjónanna Ásgeirs Jónssonar og Þuríðar Einarsdóttur 
frá Kýrunnarstöðum í Hvammshreppi í Dalasýslu. 

1. gr. 
Sjóðurinn beri ávalt ofanritað nafn. Hann er gjöf hjónanna til Hvamms- 

hrepps á dánardægri þeirra, en afhentur af erfingjum árið 1916 til ávöxt- 
unar í Sparisjóði Dalasýslu, þá að upphæð kr. 300,00 — þrjú hundruð 
krónur —.
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2. gr. 
Sjóðnum skal varið til styrktar fátækum sjúklingum í Hvammshreppi, 

sjerstaklega þeim, er þurta að leita læknishjálpar lengra burtu. Þetta ákvæði 
nær þó ekki til þeirra, er njóta opinbers styrks til læknishjálpar. 

3. gr. 
Stjórnendur sjóðsins sjeu 3: Sóknarpresturinn, einhver niðji gelend- 

anna, búsettur í hreppnum, helst í beinan karllegg, og einhver maður bú- 

settur í hreppnum, valinn af sýslunefnd Dalasýslu. Þessir menn skulu ann- 

ast um ávöxtun sjóðsins og geymslu á tryggum stað og úthlutun úr hon- 
, . 

um á sínum tíma. Allir starfi þeir endurgjaldslaust frá sjóðsins hálfu. 

d. gr. 

Vextir skulu lagðir við höfuðstól óskertir uns þeir nema kr. 100,00. 

Þá má fyrst verja alt að helmingi þeirra til styrkveitingar. Hitt leggist við 

höfuðstólinn þangað til vextirmir nema kr. 200,00; má þá ár og ár í bili 

verja öllum vöxtunum til úthlutunar, ef mikil þörf krefur. 

5. gr. 

Þegar sjúklingar þurfa ekki á vöxtum sjóðsins að halda, skulu þeir 

að jafnaði lagðir við höfuðstól, en verja má þeim þó, er svo stendur á, 
ár og ár í bili til styrktar fátækum byrjendum við búskap. 

6. gr. 

Allar umsóknir um styrk úr sjóðnum skulu stílaðar til stjórnar hans 
og veitir hún þeim, sem hún álítur hafa mest þörf hans. 

7. gr. 

Reikningsár sjóðsins sje almanaksárið. Skulu stjórnendur árlega á 

manntalsþingi gera hreppsbúum grein fyrir ásigkomulagi sjóðsins og styrk- 

veitingum úr honum. Skal sýsluneind Dalasýslu velja mann til að endur- 
skoða reikninga hans árlega. 

8. gr. 

Leita skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Bjarni Jensson. Salbjörg Ásgeirsdóttir. org g 

Guðjón Ásgeirsson, Sigríður Jónsdóttir, 

1926 

9 
20. febr.
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10 STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Minningagjafasjóð 
20. febr. Landsspítalans, útgefin á venjulegan hátt, að mandatum af dóms- og kirkju- 

málaráðherra, 20. febrúar 1926. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningagjafasjóð Landsspítalans. 

Í. gr. 

Sjóðurinn heitir >Minningagjafasjóður Landsspítalans<. 

2. pr. 

Sjóðurinn er stofnaður árið 1916, með 10 kr. minningargjöf, og hefir 
hann aukist síðan með je því, er inn hefir komið, sem minningargjafir um 

látna menn, til hins væntanlega Landsspítala. 

3. gr. 

Sjóðurinn er nú að upphæð 100.000.00 — eitt hundrað þúsund — 

krónur. Höfuðstól þennan og það sem við hann kann að bætast, til árs- 

ns 1930, eða þar til Landsspítalinn tekur til starfa, má eigi skerða. 

4. gr. 
Eftir að Landsspítalinn er tekinn til starfa skal leggja við höfuðstól 

árlega helming vaxta, þar til sjóðurinn er orðinn kr. 170.000.00 — eitt 

hundrað og sjötíu þúsund krónur — og úr því !/4 — einn fjórða hluta — vaxta, 

uns sjóðurinn er orðinn kr. 200.000.00 — tvö hundruð þúsund krónur, — 

en úr því legst aðeins !/10 — einn tíundi hluti — vaxta við höfuðstól. 

5. gr. 

Því, sem sjóðnum kann að áskotnast umfram vexti, frá því, er hann 

tekur til starfa, skal, ásamt þeim hluta vaxta, er eigi leggjast við höfuð- 

stól, samkv. 4. gr, varið til hjálpar sjúklingum, er sjúkravist eiga á Lands- 

spítala Íslands, til greiðslu sjúkrahúskostnaðar. Gjafir, er sjóðnum kunna 

að gefast, í einhverju sjerstöku skyni eða með sjerstöku skilorði, koma þó 

eigi undir ákvæði þetta, enda sje gjöfin eigi lægri en kr. 1000 — eitt 

þúsund krónur. — 

6. gr. 

Af eignum sjóðsins standa kr. 50.000 — fimtíu þúsund krónur — í 

Utborgunardeild Söfnunarsjóðs Íslands. Aðrar eignir sjóðsins eru nú sem
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stendur fólgnar í ríkisskuldabrjelum og jarðræktarbrjelum, ásamt viðtöku- 

skírteinum Landsbanka Íslands oo innlánsskítteinum Íslandsbanka 

    

Stjórn sjóðsins skipa 5 konur, og - skal kjósa þá stjórn í fyrsta skifti, 

í janúarmánuði 1926. Stjórn Landsspítalasjóðs Íslands kýs konur þessar 

og gildir kosningin til 6 ára. Stjórn sjóðsins skiftir sjálf með sjer störfum 

þannig: að ein er formaður, önnur ritari, þriðja gjaldkeri og tveir með- 

stjórnendur. Fatlist einhver stjórnarkona frá störlum á kjörtímabilinu, 

kjósa hinar stjórnarka aðra í hennar stað. Ennfremur skal kjósa tvo 

endurskoðendur til jafnlangs tíma. 

  

Styrkveitingar þær, er um ræðir í 5. gr, annast formaður, ritari og 

gjaldkeri sjóðsins, ásamt yfirlækni og yfirhjúkrunarkonu Landsspítalans. 

9. gr. 

Uthlutun styrks fer fram í byrjun hvers ársijórðungs og sjeu umsókn- 

ir um styrkinn komnar í hendur formanns sjóðsins eigi síðar en hálum 

mánuði fyrir úthlutunardag. 

1 . 

Umsóknum um styrk skal fylgja vottorð um hag umsækjanda frá 

sóknarpresti og hjeraðslækni. 

li. gr. 

Endurskoðaðan ársreikning og efnahagsreikning sjóðsins fyrir liðið ár 

skal árlega birta í febrúarmánuði í Lögbirtingablaðinu og í B-deild stjórn- 

artíðindanna. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

   

  

17 a iz. ør. 

Leita skal konunglegrar staðlestingar á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 20. janúar 1926. 

F. h. stjórnar Landsspítalasjóðs Íslands. 

Ingibjörg H. Bjarnason, Inga L. Lárusdóttir, 
form. ritari, 

1926 

10 
20. febr.
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11 STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Hall- 
21. tebr. dórs Benediktssonar og Arnbjargar Sigfúsdóttur, Skriðuklaustri, útgefin á 

venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra, 27. febrúar 
926. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð Halidórs Benediktssonar og Arnbjargar Sigfúsdóttur 
Skriðuklaustri. 

1. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður með gjöfum frá nokkrum vinum þeirra hjóna 

í virðingar og þakklætisskyni fyrir langi og vel unnið æfistarf, og skal 

heita: >Minningarsjóður Helldórs Benediktssonar og Arnbjargar Sigtús- 
dóttur<. 

  

2. £ LS
! 

Sjodurinn er ad upphæd kr. 540.00, en tekjur hans, vextir þeir, er 

við sjóðinn skulu leggjast samkvæint skipulagsskrá þessari, og gjafir þær, 
er sjóðnum kunna síðar meir að berast. 

3. gr. 

Starfssvið sjóðsins er aðallega Fljótsdalshreppur. 

Á. gr. 

Stjórnendur sjóðsins eru: — Sóknarpresturinn í Valþjófsstaðarpresta- 

kalli, húsfreyjan á Skriðuklaustri, sú eldri eða elsta, ef tví eða fleirbyli 

er á jörðinni, og þriðji maður kosinn af hreppsbúum á hreppamóti eða 
almennum hreppstundi, til 6 ára. 

5. gr 

Sjóðurinn ávaxtast í Aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands, og skulu allir 
vextir leggjast við höfuðstólinn þar til upphæð hans er orðin kr. 2000.00 

og ártal stendur á 5 eða 0, skal þá útborga 6 — nýju tíundu — árs- 

vaxtanna til stjórnarnefndarinnar, er svo úthlutar þeim, eftir þeim reglum 

er síðar segir, en hin árin leggjast allir enn við höfuðstólinn þar til hann 

nemur kr. 5000.00, en eftir það skal árlega útborga * allra vaxtanna, en 

!í3 leggjast við höluðstólinn. 

  

0. gr. 

Vöxtum þeim, sem ákveðið er í 5. gr. að útborgast skuli, skal varið 

til verðlauna til tveggja manna í Fljótsdal, karls eða konu, fyrir;
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a) Trjárækt og blómarækt til prýðis heimilum utanbæjar. 11 

b) Matjurtarækt til búsnytja og smekkbætis, þó skal eigi tillit tekið til 27. febr. 

ræktunur á gulrófum, næpnm eða kartöllum, nema um tilraunir með 

nýjar tegundir sje að ræða. 

c) Blómrækt til ánægju og prýðis innanbæjar. 

Stjórnarneind dæmir óg úthlutar verðlaunum, og ákveður í hvert 

sinn hvernig verðlaununum skal skift milli þeirra, er verðlaun hljóta. 

7. gr . gr. 

Verdlaununum skal utbytt i snotrum og eigulegum munum, helst af 
innlendri gerð, er keyptir sjeu fyrir sjóðsvextina, nema verðlaunaþegi óski 

fremur peninganna. 

8. gr. 

Komi ár fyrir, sem engir hljóta verðlaun, leggjast vextirmir við 
höfuðstólinn það ár. 

9. gr. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að gera starfssvið hans víðtækara en hjer 

er sagt fyrir, þegar henni þykir það tiltækilegt. 

10. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Fljótsdalshreppi í júlí 1920. 

Guttormur Vigfússon, Sölvi Vigfússon. 

Þór, Þórarinsson, Ól. 0. Lárusson. 

STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Aldamótasjóð Fljóts- yo 

dælinga, útgefin á venjulegan hátt, ad mandatum af dóms- og kirkjumála- 27. febr. 

ráðherra, 27. febrúar 1926. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Aldamótasjóð Fljótsdælinga. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir >Aldamótasjóður Fljótsdæla<, og er stofnaður með 

aurasamskotum á aldamótahátið Fljótsdælinga á sumardaginn fyrsta 1901. 

Stofntje sjóðsins er kr. 43,00.
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2. gr. 

Sjóðurinn skal um aldur og æfi ávaxtast í Aðaldeild Söfnunarsjóðs 

Íslands. 
3. gr. 

Ekki má skerða sjóðinn að neinu leyti fyr en um næstu aldamót. 

4. gr. 
Samkomu þeirri, sem vænta má að haldin verði í Fljótsdal um næstu 

aldamót, til að minnast þeirra, skal getin heimild til að verja ársvöxtum 

þess árs að undantekinni 1 krónu — einni krónu — til samkomuhalds. Á 

sama hátt má verja ársvöxtum sjóðsins hvert aldamótaár upp frá því. 

5. gr. 

Þegar ársvextir sjóðsins eru orðnir kr. 1020,00, skal að undanteknu 

aldamótaárinu, árlega verja kr. 1000,00 til þarflegra og arðberandi fram- 

kvæmda í sveitinni, en það, sem vöxtunum nemur framyfir þessa útborgun, 

skal árlega leggjast við höfuðstólinn“ 

6. gr. 

Þegar ársvextir sjóðsins eru orðnir kr. 2040,00, skal greiða til sveit- 

arinnar kr. 2000,00 árlega í sama skyni og með sömu undantekningum og 

getið er um í 5. gr. og svo þannig stig af stigi eltir sama mælikvarða. 

7. gr. 

Um leið og byrjað er að úthluta vöxtum sjóðsins samkvæmt 5. og 

6. gr. skulu ár hvert, á lögmætum sveitartundi, kosnir 3 menn, búsettir í 

sveitinni, í stjórn sjóðsins. Þessir menn skulu hafa á hendi reikningsskil 

sjóðsins og ákveða hvernig varið skuli árlega þeim útborguðu vöxtum, 

sem getið er um í 5. og 6. gr. og sjá um allar framkvæmdir. Fyrir starfa 

þennan má ákveða þeim hæfilega þóknun, og skal áður umgetinn sveitars 

fundur gera það. 
8. gr. 

Þar til neind sú“sem um er getið í 7. gr. er kosin, skal viðskiftabók 

sjóðsins, ásamt stoinskránni, og öðrum skjölum, geymd hjá sveitarstjórn 

Fljótsdalshrepps. Sveitarstjórn skal árlega tilfæra upphæð sjóðsins á eigna- 

reikning hreppsins (utan strika) að minsta kosti 5. hvert ár. 

9. gr. 

Breytist ríkismynt, skulu áðurnefndar útborganir jafngilda krónutali 

því, sem nefnt var í 5. og 6. gr. 
10. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Í janúarmánuði 1904 

Hákon Finnsson. Guttormur Vigfússon. Sigfús Jónsson
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STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð N. Dal- 13 

hotfs prests til eflingar íslenskri líknarsystrastarfsemi, útgefin á venjulegan 9. mars 

hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 9. mars 1926. Skipu- 

lagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Styrktarsjóð N. Dalhoffs prests til eflingar íslenskri líknarsystrastarfsemi. 

Síðan er jeg undirritaður prestur. N. Dalhoff sótti Ísland heim, sum- 
arið 1905, hefi jeg veitt viðtöku gjöfum frá ýmsum mönnum, til þess að 
koma á fót >líknarsystrahúsic á Íslandi. Upphæðin með vöxtum er nú 
kr. 2122.47, en þar sem upphæð þessi nægir ekki til þess að hinum upp- 
runalega tilgangi verði náð, ákveð leg hjermeð, að upphæðin verði fyrst 
um sinn lögð til hliðar svo sem styrktarsjóður trúaðra íslenskra kvenna, 
er búa sig undir að verða hjúkrunark 

Fyrir styrktarsjóð þennan skulu sett þau ákvæði, sem hjer Íara á eftir 

  

  
obur. 

1. gr. 

Nafn sjóðsins er „Styrktarsjóður N. Dalhofts prests til eflingar íslenskri 

líknarsystrastarfsemi. 

Höluðstóll sjóðsins er við stofnun hans 2122 danskar krónur og 
47 aurar. 

Höfuðstólinn má ekki skerða nema sett sje á stofn evangeliskt- 
lútherskt líknarsystrahús á Íslandi. Þá skal selja því sjóðinn allan í hend- 

ur til frjálsar notkunar. Verðbrjef sjóðsins skulu hljóða upp á nafn styrkt- 
arsjóðsins og vera nafnskráð svo sem eign sjóðsins. 

  

3. gr. 

Meðan styrktarsjóðurinn hefir ekki verið afhentur evangelisk-lúthersku 

líknarsystrahúsi á Íslandi, sbr. 2. gr, skal árlegum vöxtum höfuðstólsins 

varið til styrktar trúðuðum íslenskum konum, sem búa sig undir að verða 
hjúkrunarkonur, á dönsku 1 narsystrasolnuninni (Diakonissestiftelsen) eða 
öðru dönsku sjúkrahúsi, sem rekið er í kristilegum anda. 

Ekki þarf að nota vextina á hverju ári og leggjast þeir þá til hliðar 

svo að grípa megi til þeirra, þegar þess gerist alveg sjerstaklega þörf 

eða þegar útlit er fyrir, að nám hlutaðeigandi konu fái sjerstaka þýðingu 
fyrir þróun íslenskrar líknarstarfsemi.
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13 4. gr. 
9. mars Styrktarsjóðnum stjórnar hinn evang. lútherski biskup í Reykjavík. 

Hann geymir höfuðstólinn á þann hátt sem talist getur tryggilegur og 

tekur ákvörðun um, hvernig vöxtunum skuli verja eftir reglunum í 3. gr. 

Skal árlega leggja fram reikning sjóðsins og skal hann endurskoðaður af 

endurskoðanda, sem dóms- og kirkjumálaráðuneytið tilnefnir. 

Köbenhavn, 21. nóvember 1925, 

N. Dalhoff. 

14 SAMPYKT 
16. mars 

um 

sýsluvegasjóð í Skagafjarðarsýslu. 

1. gr. 

Í Skagafjarðarsýslu skal vera sýsluvegasjóður. 

2. gr. 

Kostnadur vid pær vegabætur, sem ad lågum hvila å sýslufjelaginu, 

greiðist úr sýsluvegasjóðnum. 
3. gr. 

Í Skagafjarðarsýslu skulu vera þessir sýsluvegir: 

1. Hegranesvegur frá Sauðárkrók um brýr yfir Vestur og Austurós Hjer- 

aðsvatna. 
2. Hofsósvegur frá skamt austan við brú yfir Austurós Hjeraðsvatna út 

Viðvíkursveit og Óslandshlíð til Hofsós. 

3. Blönduhlíðarvegur frá skamt austan við brú yfir Austurós Hjeraðsvatna 

fram Viðvíkursveit og Blönduhlíð á þjóðveginn utan við Dalsá. 

4. Hólavegur frá Kolkuós heim að Hólum. 

5. Fljótavegur frá Hofsós um Höfðaströnd, Sljettuhlið og Fljót, um Fljóta- 

brú austan Fljótaár að Þrasastöðum og frá Fljótabrú ofan Fljót að 

Hrauntúni. 

6. Tungusveitarvegur frá þjóðveginum sunnan við Reykjahóla um Reyki 

og að Goðdölum. 

7. Laárdalsvegur frá Sauðárkrók um Laxárdal að Selvík. 

4. gr. 

Í sýsluvegasjóð skal árlega greiða vegaskatt af öllum fasteignum inn- 

an sýslunnar. Skattur þessi greiðist á manntalsþingi af ábúanda hverrar 

jarðar, en af eiganda hverrar lóðar eða húseignar í kauptúnum. Þó skal
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hreppsfjelagi heimilt að greiða skattinn úr sveitarsjóði, sje pad sampykt 14 
með ?%s atkvæða á lögmætum sveitarfundi, sbr. 53. gr. sveitarstjórnarlag- 16. mars 

anna, og tilkynning um það komi til sýslumanns fyrir í. apríl. Gildir sú 

skipun þangað til fundarsamþyktin er úr gildi feld með sama hætti. Jafn- 

ar hreppsnefnd þá skattinum niður með aukaútsvörum, og skal hrepps- 

nefndaroddviti greiða hann sýslumanni á gjalddaga þeim er áður er sagt. 

5. gr. 

Sýslunefnd ákveður jafnan fyrir eitt ár í senn hve hár vegaskattur- 
inn skuli vera það ár, en hann skal vera minst 1'/% af hverju þúsundi af 

virðingarverði skattskyldra fasteigna, samkvæmt fasteignamati, og må eigi 

hærri vera en 6 af þúsundi, nema samþykki atvinnumálaráðherra komi til 

í hvert sinn. Skal skatturinn miðaður við áætluð gjöld til vegabóta, að 

viðbættri eyðslu um fram áætlun undanfarið ár en að frádregnu áætluðu 
tillagi ríkissjóðs, ef til þess kemur samkvæmt lögum nr. 10, 20. júní 1923. 

Með gjöldum til vegabóta teljast vextir og afborganir af lánum, tekn- 

um til vegabóta, enda hafi ráðherra samþykt lánskjörin að fengnum til- 

lögum vegamálastjóra. 
6. gr. 

Í verslunarstöðum, sem eru hreppsfjelög út af fyrir sig, skal hálfur 

vegaskatturinn renna í sveitarsjóð, ef hreppsfjelagið ver til vegagjörðar 

innan hrepps á því ári að minsta kosti jafn miklu fje úr sveitarsjóði, sem 
hálfum vegaskattinum nemur, auk hreppsvegagjaldsins sem það hefir til 

umráða það ár, og hafi hreppsvegagjaldið þá verið ákveðið með hámarki 

þeirrar upphæðar á hvern verkfæran mann, sem lög heimila. 

7. gr. 

Heimilt er sýsluneindinni að ákveða einstökum hreppum misjafnt 

hundraðsgjald, er miðist við þau afnot, sem hrepparnir hafa af vegakerfi 

sýslunnar. Hámark hundraðsgjalds í einstökum hreppum má ekki vera 
meira en 300 hærra en meðalgjald í sýslunni. 

Nú er lagður akvegur i gegnum hreppinn, eða aðallega í þágu 

hreppsins, og heimilast þá sýslunefnd að setja sem skilyrði fyrir framlagi 
úr sýsluvegasjóði, að hreppurinnn sjái um, að lagt verði fje á móti, eftir 

nánari ákvæðum sýslunefndar í hvert sinn. 

8. gr. 
Undanskyldar vegaskatti eru allar kirkjur, skólahús, sjúkrahús og 

þinghús. Ráðherra er heimilt eftir tillögum sýslunefndar, að undanþyggja 
skattgjaldi að einhverju leyti eyjajarðir ásamt húsum og lóðum á þeim, 

ennfremur að ívilna að einhverju leyti jörðum, sem eru í mjög háu mati 

vegna sjávarhlunninda. 
Á sama hátt má ívilna þeim kauptúnum, sem eru sjerstakt hrepps- 

fjelag og hafa lítil not af vegakerfi sýslunnar.
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14 
16. mars Oddviti syslunefndar semur ga reikning sýsluvegasjóðs. Skal 

Q yslufundi til sampyktar, og gilda 

þar um sömu reglur, sreikninginn. Á sýslufundi skal 

semja áætlun um tekjur sjóðsins yfirstandandi ár. 
Afrit af sýsluveg: mt áætluninni, skal oddviti sýslu- 

nefndar senda vegamálastjóra < að alsöðnum sýslufundi. 

10. 

Sýsluvegasj [Surt få ti lög | úr ríkissjóði eftir því, sem ákveðið er 
gr. laga nr. 10, , júni 1923. 

11. 

Gjöld samkvæmt samþyki þe má taka lögtaki eftir lögum nr. 
29, 16. des. 1885, sbr. lög nr. 10, 20. júní 1923. 

12. or. 

Fyrir brot gegn samþvkt þessari skal sá, er sekur verður greiða 

10—200 kr. sekt, er rennur í sýsluvegasjóð og fer um mál út af slíkum 
brotum sem um almenn lögreglumál. 

13. gr. 

Á samþykt þessari skal leita staðtestingar atvinnu- og samgöngu- 
málaráðherra. 

Samþykt þessi, sem syslunefnd Skagafjarðarsýslu hefir samið og 

samþykt samkvæmt lögum nr. 10, 20. júní 1923, staðfestist hjermeð til að 
öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumáiaráðuneytið, 16. mars 1928. 

Magnús Guðmundsson. 

Einarsson. 

15 STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð sjúkra- 

19. mars samlags Sauðárkróks, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og 
kirkjumálaráðherra 19. mars 1926. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Styrktarsjóð sjúkrasamlags Sauðárkróks. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Styrktarsjóður sjúkrasamlags Sauðárkróks, og er stofn- 

aður með gjöfum; hann má ekki samlagast varasjóði samlagsins



Tilgangur sjóðsins er: 

a. Að styrkja samlagsmenn, konur og börn, þegar þeir geta ekki notið 

hlunninda úr samlagssjóði samkv. 8. gr. sjúkrasamlags samþyktarinnar. 

b. Þegar óvænt óhapp ber að höndum, sem menn eru ekki sjálfir orsök 
í (með drykkjuskap eða óreglu). 

c. Að styrkja ekkjur og börn samlagsmanna á hvern þann hátt, er stjórn 
samlagsins kann að þykja hagkvæmt hlutaðeigendum eftir því, sem 
atvik benda til. 

2 3. gr. 
Sjóðurinn er eign Sjúkrasamlags Sauðárkróks, honum stýrir stjórn 

samlagsins, hún skal semja ársreikning sjóðsins og skal hann endurskoð- 
aður með aðalreikningi samlagsins og upplesinn á aðalfundi í febrúar ár 
hvert. Sjóðinn skal auka með frjálsum samskotum, gjöfum og áheitum. 

4. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta og geyma í tryggum sparisjóði eða í Lands- 

banka Íslands, þar til hann er orðinn 2000 krónur, úr því skal að minsta 
kosti auka höfuðstólinn með hálfum árstekjum, uns sjóðurinn er orðinn 
50.000 kr., bå skal auka höfuðstóllinn með minst !/io af árstekjunum, þar 
til sjóðurinn nemur 100.000 krónum, úr því má verja 99/100 af árstekjum 
sjóðsins, ef þörf krefur samkvæmt 2. gr. Þá má endurskoða og breyta 
skipulagskrá þessari, en gæta verður þess að aðaltilgangi hennar verði 
ekki breytt. 

5. gr. 
Styrk úr sjóðnum veitir stjórn samlagsins og skulu umsóknir vera 

skriflegar og þeim fylgja skrifleg meðmæli. Þó skal stjórninni heimilt 
að veita styrk án umsóknar, ef hún er öll um það sammála eða minst 
fimm úr stjórninni. 

6. gr. 
Með sjóðinn skal að öðru leyti fara eins og aðra samskonar sjóði, 

annast um staðfestingu á þessari skipulagsskrá og fulla lögfestu. 
Skipulagsskrá þessi var lesin upp og samþykt á aðalfundi sjúkra“ 

samlagsins, sem haldinn var 18. febrúar 1915. 

Pjetur Sighvats 
form. sjúkrasamlags Sauðárkróks. 

1926 

15 
19. mars
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REIKNINGUR 

yfir 

yfir tekjur og gjöld hins Almenna Kirkjusjóðs árið 1925. 

Fekjur: 

Sjóður frá fyrra ári 

Lagt inn á árinu 
Vextir á árinu: 

a. Af lánum 
b. — inneign í Landsbanka 

ct. — vaxtabrjefum . 

d. — inneign í sparisjóði Hafnartj arðar 

Endurborgað at lánum 

Til jafnaðar við gjaldlið 2. 
mn mm me 4 

Gjöld: 

Tekið út af inneign. 
Ný lán tekin á árinu 

Kostnaður 

Vaxtaafgangur 
Til jafnaðar við tekjulið 4 4 

Sjóður í árslok 1925: 

Í lánum. 

- Landsbanka 
- vaxtabrjefum . . 

- sparisjóði Hafna trfjarðar . 

innlánsskírteini í Íslandsbanka. 

Hjá reikningshaldara 

2 

F
ø
n
s
 

x 

Kr. 

Kr. 4648 50 

— 4357 29 

- 2322 00 

— 2556 

251870 16 

20768 33 

11353 35 
8657 74 

8700 00 
2411 92 

Kr. 

Kr. 

119741 93 

100941 08 
51400 00 

525 56 

500 00 
1150 89 

Kr. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 10. janúar 1926. 

Jón Helgason. 

309761 50 

15497 38 
8700 00 

235 00 

2411 92 

8657 74 

214259 46 

309761 50
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SKÝRSLA 16 

yfir 

eign kirkna í hinum Álmenna Kirknasjóði árið 1925. 

    

Eign við 

  

    

  

Eign við | Lagt inn | Tekið út | Vextir 
Kirkiur: árslok á | å | å | árslok 

IrXJur: 1924. árinu. árinu. | árinu. | 1925. 

Kr. au. Kr. au. Kr au. Kr. au. Kr. au. 

N.-Múlaprófastsdæmi. | | 

1. Skeggjastaðakirkja .... 2714 39 »» 200 00 110 96. 2685 35 
2. Hotteigskirkja ....... 3377 47 »» ”» | 134 08: 3511 55 
3. Kirkjubæja rkirkja Lo 15418 83 „3 250 00 613 60. 15782 43 
4. í lallastaðai tkirkja AR 2687 80 2207 »» 107 51 2795 31 
5. Eidakirkja.......... 689 23 5) 200 00 26 23 515 46 
6. Åssk ikja .......... 3213 65 „> »» 128 94) 3342 59 
7. Valþjólsstaðarkirkja. 0 2208 3i »% » | 88 33: 2296 64 
8. Hofskirkja í Vopnafirði . 1087 29 »» | 43 49! 1130 78 

S.-Mulaprofastsdæmi: | 

9. oss Kirkja ARA 11506 66 >> | %» 460 26! 11966 92 
10. Pingmulakirkja. ...... 440 51 »Y »» 17 62! 458 13 
11. Klippstadarki rkja Lo. 326 58 5 2) 13 06 339 64 
12. Vestdalseyrarkirkja . ... 111 34 »» | 5% 4 45! 115 79 
13. Mjoafjardarkirkja ..... 65 97 »» »» 2 64 68 61 

14. Nesskirkja i Nordfirdi . . 36 57 »» » | 1 46! 38 03 
15. Kolfreyjust- iðarkirkja . .. 59 25 »» 12 80! 2 16, 48 61 
16. Stöðvarkirkja. ....... 2564 93. >> 2650 00! 94 05! 8 98 
17. Eydalakirkja ........ 5706 62: 200 00: 20 60| 230 20) 6116 22 
18. Hofskirkja í Álitafirði .. 1798 43. 100 00. >> 12 60) 1971 03 

A.-Skaftafellsprófastsdæmi. | | | | 
19. Sandfellskirkja....... 1348 71 om 5» | 53 93| 1402 64 
20. Stafafellskirkja AR 1757 95 >> | mm | 70 31| 1828 26 
21. Einholtskirkja AR 0 90) om 10 5%» | 0 03 0 93 
22. Kállafellsstaðarkirkja ... 1393 45 >> | 5» | 55 73 1449 18 
23. Hofskirkja í Oræfum... 2215 73. 130 00 | 92 96| 2438 69 

V.-Skaftafellsprofastsdæmi. | | 

24. Prestsbakkakirkja ..... 5500 06. >> | »» | 220 00! 5720 06 
25. Reyniskirkja ........ 242 44 DL 5% | 9 69 252 13 
26. Grafarkirkja ........ |. 127594 >> þm | 51 03| 1326 97 
27. Kålfafellskirkja....... | 204 00; 100 00 » | 10 16 314 16 

ir — —| | i 

Flyt. ...1 68013 01| 530 00| 3333 40| 2715 48| 67925 09  
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! Eign við | Lagt inn | Tekið út | Vextir Eign vid 

SN ' árslok á á | á árslok 
Kirkjur: | 1924. árinu. árinu. | — árinu. 1925. 

|| Kr.  au/ Kr au. Kr, au. Kr. au. Kr. au. 

| | 
Flutt ...'| 68013 01! 530 00| 3333 40! 2715 48! 67925 09 

Rangårvallaprofastsdæmi | | | 

28. Stórólfshvolskirkja. .... | 493 77, »» „> 19 74 513 51 
29. Oddakirkja ......... | 269 01' >> »» 10 76 279 77 
30. Kålfholtskirkja....... | 51 36) >> »» 2 05 53 41 
31. Krosskirkja......... 1 5768 44! 150 00 >> 231 23 6149 67 
32. Asólfsskálakirkja. ..... 109 14) >> | >> 4 36 113 50 
33. Eyvindarhólakirkja .... 1904 98) >> | > 76 19 1981 17 
34. Breiðabólsstaðarkirkja .. 9 50 5 00/ >> 0 40 14 90 
35. Skarðskirkja ........ !' 5240 19) 161 19) >> 212 25, 5613 63 
36. Landakirkjaí Vestm.eyjum | »» | 1200 00; »» 12 00| 1212 00 

Árnesprófastsdæmi. | | | 

37. Mosfellskirkja ....... | 1724 58) 50 00! »» | 69 00/ 1843 58 
38. Þingvallakirkja. ...... | 583 67) >> | 300 00 17 33 301 00 
39. Strandarkirkja ....... ! (12859 5110666 10. 424 84 636 39) 23737 16 
40. Gaulverjabæjarkirkja... | 146 39) >> | 1200 5 69 140 08 
41. Haukadalskirkja...... | 11 22. >> »» 3 08 80 30 
42. Stokkseyrarkirkja .....! 1408 88) >> »» 56 35) 1465 23 
43. Olafsvallakirkja ...... 318 90). >> »» 12 75 331 65 
44. Miðdalskirkja. ....... | 291 30. >> | »» 11 65 302 95 
45. Eyrarbakkakirkja ..... | 1367 75) 300 00: >> 64 71 1732 46 

Kjalarnessprófastsdæmi. | 

46. Grindavíkurkirkja ..... | 8 09 »» »» 0 32 8 41 
47. Brautarholtskirkja. .... | 272 69) >> »» 10 90! 283 59 
48. Reynivallakirkja...... | 4426 81! >> »» 177 07! 4603 88 
49. Lágafellskirkja....... í 1032 67) 500 00) >> 51 30/ 1583 97 
50. Njarðvíkurkirkja...... || 27 84 »» »» 1 11 28 95 

Borgarfjarðarprófastsdæmi. | 

51. Saurbæjarkirkja ...... | 1074 60) >> 52 00 41 94! 1064 54 
52. Hallgrimskirkjan...... ; 9782 85! 1385 50;  »» 410 03| 11578 38 
53. Stóra-Áskirkja....... | 37 19) 3562 >> 254 75 35 
54. Reykholtskirkja ......| 1892 48 200 00! >> 75 70) 2168 18 
55. Lundarkirkja ........ | 654 95. >> »» 26 19 681 14 
56. Bæjarkirkja......... | 203 01/ >> »» 8 12 211 13 

Myraprofastsdæmi. | | 

57. Stafholtskirkja ....... 4365 22 0 >> »» 174 60: 4539 82 

124416 0015183 41, 4122 24| 5141 23: 140618 40
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Eign við | Lagt inn | Tekid ut Vextir Eign vid 

ir: . árslok á á á ' árslok 
Kirkjur: an AR ÞU NR | nr 

” 1924, årinu. årinu. årinu. | 1925. 

Kr. au Kr au. Kr. au. Kr. au. Kr. au. 
  

Flutt . . . | 124416 0015183 41, 4122 24' 5141 23, 140618 40 

120 00. >> | 124 39 3344 36 

  

58. Sidumulakirkja. ...... 3099 97 | 
59. Hvammskirkja ....... 879 71) 235 00. >> 35 19, 1149 96 
60. Borgarkirkja ........ 1514 51 »» ÞÐ 60 58. 1575 09 

Snæfellsnessprófastsdæmi. | | 

61. Breiðabólsstaðarkirkja .. 837 98, >> „> 33 51 871 49 
62. Miklaholtskirkja ...... 3936 86. 675 00. >> | 160 87, 4772 73 
63. Narfeyrarkirkja ...... 236 08. >> »”» 9 44 245 52 
64. Ytra-Rauðamelskirkja .. 670 18. >> | 26 80, 696 98 
65. Kolbeinsstaðakirkja.... 2132 00, 130 00 >> | 85 28: 2347 28 

Dalaprófastsdæmi. | | | 

66. Stóra-Vatnshornskirkja.. | 828 69) >> | > | 33 14) 861 83 
67. Snøksdalskirkja ...... 1 2898 28 xx | 5% 115 93, 3014 21 
68. Garpsdalskirkja ...... | 362482 75000 >> | 147 24 3847 06 
69. Sauðafellskirkja ...... 6822) » | 68 22! 1 36) 1 36 
70. Hvammskirkja ....... | 232 20 >> mm | 9 28 241 48 

Barðastrandarprófastsdæmi. | | | | 

71. Selárdalskirkja....... | 558 84 73 75, 12 00 24 08 644 67 
72. Sauðlauksdalskirkja. ... 1636 31 67 95) >> | 67 48) 1771 74 
73. Flateyjarkirkja ....... 1 5315 62 >> | 5% 260 76} 5576 38 

| | | | 
V.-Ísafjarðarprófastsdæmi. | | | | 

74. Holtskirkja ......... 6277 54) >> | 350 00! 239 44; 6166 98 
75. Mýrakirkja ......... 528 36; 5000 >> | 21 64 600 00 
76. Sæbålskirkja........ | 2349 10, 135 00 »» | 97 11; 2581 21 
71. Staðarkirkja í Súgandaf.. 698 20, 336 00 »» | 32 00 1066 20 
78. Hraunskirkja ........ | 430 98| 100 00 >> | 20 24 551 22 

[| | | | 

N.-Ísafjarðarprótastsdæmi. | | 

79. Staðarkirkja í Grv..... 875 34 „> xx | 35 01 910 35 

Strandaprótastsdæmi. | | 

80. Staðarkirkja í Sti...... 2736 17) >> 800 00) 106 45, 2042 62 
81. Prestsbakkakirkja..... | 1443 421 57» | 57%» | 57 73 1501 15 
82. Staðarkirkja í Hrf. ....| 857 69) >> 1 BY | 34 30) 891 99 
83. Arnesskirkja........ 3242 30) 222 00) 482 95 120 64: 3101 99 

Flyt. ...' 172325 4311 7403 11, 5835 41 7101 12. 190994 25
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| Eign vid | Lagt inn | Tekid ut Vextir Eign við 

Kirkjur | árslok á á á árslok 
Irk jur: 1924. årinu. årinu. årinu. 1925. 

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

Flutt ... | 172325 43/17403 11! 5835 41 7101 12! 190994 25 

84. Óspakseyrarkirkja....)| 764 18) >> ”»» 30 56) — 794 74 

Húnavatnsprófastsdæmi. 

85. Staðarbakkakirkja..../ 1008 85) >> | >> 40 35 1049 20 
86. Melstaðarkirkja. ..... | 2318 01! 120 00: >> 95 52) 2533 53 
87. Hofskirkja á Skstr. ...! 1063 44) 150 00) 4328 48 00, 1218 16 
88. Bergstaðakirkja ..... 485 78| »» | 401 54 17 00 101 24 
89. Höskuldsstaðakirkja... | 1305 00) >> | 460.30 49 90 894 60 
90. Efranúpskirkja ...... 319 34; 200 00, 145 00 18 29 392 63 
91. Tjarnarkirkja á Vatnsn. 925 621 9333 »» 39 00 1057 95 
92. Spákonufellskirkja.... | 2009 64, >> »» 80 38 2090 02 

Skagatjardarprofastsdæmi. | | | 

93. Sauðárkrókskirkja .... | 100 17, 945 00) >> 4 00) 1049 17 
94. Rípurkirkja ........ | 5 95). >> »» 0 24 6 19 
95. Glaumbæjarkirkja ....1 5619 30: >> | 5619 30 116 05 116 05 
96. Mælitellskirkja ...... 8 47 »» | 9 0 34 8 81 
97. Barðskirkja ........ | 1423 29) 155 00) >> 56 93 1635 22 
98. Fellskirkja í Sljettuhl... ' 172 41 „mi 5% 6 89 179 30 
99. Goðdalakirkja ...... | 475 76) 100 00) >> 20 35! 596 11 

100. Miklabæjarkirkja. .... | 891 21 »» »» 35 64 926 85 
101. Flugumyrarkirkja. . ... 200 33| 52 20! >> 8 00 260 53 
102. Ketukirkja......... 542 92) >> »» 21 71 564 63 
103. Vidvikurkirkja ...... | 877 11 ”»» EA 35 08 912 19 
104. Hofskirkja á Höfðastr.. 72 86! »» 2 40) 2 86 73 32 

Eyjafjarðarprófastsdæmi. 

105. Grímseyjarkirkja. .... ' 2365 02) >> »» 94 60! 2459 62 
106. Glæsibæjarkirkja. .... | 2584 62) >> »» 103 38| 2688 00 
107. Kaupangskirkja...... | 513) >> »» 0 20 5 33 
108. Saurbæjarkirkja ..... | 3064 63| >> „> 122 58) 3187 21 

109. Munkaþverárkirkja . 9476 82) >> 150 00 378 32! 9705 14 

110. Logmannshlidarkirkja . . | 492 55) >> »» 19 70 512 25 

111. Akureyrarkirkja ..... | 12742 93) »» 1500 00 489 71| 11732 64 

112. Bægisårkirkja....... | 1888 52! >> »» 75 53| 1964 05 

113. Vallakirkja ........ | 23 51 »» »» 0 94 24 45 

114. Tjarnarkirkja ....... 0 27) 300 00) 68 00 10 65 242 92 

115. Stærra-Árskógskirkja .. | 417 66) 500 00). >> 33 37 951 03 
i | Í ————m 

Flyt... . | 225976 73120018 64/14225 23! 9157 19! 240927 33
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! Eign við Eign við 

  

  

          

| Lagt inn | Tekið út Vextir 

. BN árslok | á | å å | árslok 
Kirkjur: 1924. árinu. árinu. árinu. |} 1925. 

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

| | | 
Flutt ..., 225976 7320018 64/14225 23| 9157 19) 240927 33 

| 
S.-Þingeyjarprófastsdæmi. | | 

116. Laufáskirkja. ....... ' 1725 19) 91 33! >> 69 06) 1885 52 
117. Hálskirkja......... | 1165 11 »» 165 00 42 70} 1042 87 
118. Þóroddsstaðarkirkja. .. | 143 78| »» »» 5 75 149 53 
119. Skútustaðakirkja.....' 1946 31 2 »» 77 85! 2024 16 
120. Brettingsstaðakirkja... 973 67) >> »» 38 94 1012 61 
121. Illugastadakirkja..... "1188 63 »» »» AT 54) 1236 17 
122. Grenjadarstadakirkja . . 4004 211 »» »» 160 16; 4164 37 
123. Grenivikurkirkja ..... 579 21, 155 00/ >> 47 79 782 00 
124. Draflastadakirkja..... ' 4495 46. 60 00! >> 180 82/ 4736 28 
125. Þönglabakkakirkja.... | 1531 29) 10 00! >> 61 35) 1602 64 
126. Nesskirkja í Aðaldal .. | 278 11/ >> py 11 12) 289 23 

N.-Þingeyjarprófastsdæmi. 

127. Skinnastaðakirkja ....| 1816 75 >> »» 72 67| 1889 42 
128. Presthólakirkja ..... 3131 25) 160 00/ >> 130 59) 3421 84 
129. Asmundarstaðakirkja .. 2491 18/ 148 36) >> 102 60} 2742 14 
130. Svalbarðskirkja. ..... 3343 82| 125 00) >> 137 40. 3606 22 
131. Víðirhólskirkja ...... 58 47) >> »» 2 34 60 81 
132. Saudanesskirkja ..... | (1139 76. >> 1107 15 41 79 74 40 

Samtals . | 255988 93/20768 33/15497- 38, 10387 66| 271647 54 

ATHS.: Þegar við upphæðina kr. 271647.54 (eign kirkna við árslok 1925) bætist 

kr. 200.00 í skuldabrjefi tilheyrandi Glæsibæjarkirkju og vaxtaafgangur 
kr. 2411.92 verður eign sjóðsins í árslok, eins og í reikningnum segir 
kr. 274250.46. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 10. janúar 1925. 

Jón Helgason, 

1926 

16
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17 VERÐLAGSSKRÁ 
sem gildir fyrir 

N.-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1926 til jafnlengdar 192". 

      

i Í peningum "Hundrað á | á Alin“ 

  

  

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

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

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á | 397) 92 | 397) 92 | 332 

2. | — 6Gær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar. í íard. hver á | 62 58 75, 48 | 313 

3. | — 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti ........ hver á | 58! 57 | 351! 42 4 293 

4,| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á | 51! 12 | 408! 96 f 341 

5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á | 40! 44 í 485) 28 { 404 
6. — 8 ær geldar á hausti .........0..00.0.. hver á | 47) 45 | 379) 60 { 316 
7. — 10 ær mylkar á hausti ................ hver á 36, 75 { 367) 50 | 306 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á 305) 00 { 305/ 00 { 254 

9. — 114 hryssu, á sama aldri .............. hver á | 272) 50 | 363) 33 | 303 

B. UL, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 1, 33 { 159) 60 { 133 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 0) 92 { 110) 40 | 92 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 2j 06 | 247! 20 | 206 
13. | — 120 pd. af tålg, vel bræddri pd. å 1| 04 | 124 80 { 104     

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 þræði, pd. á ? ? > ? ? 

15. | — 60 pår eingirnissokka .…. ............ parid å > > » | 2 > 

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

17. | — 180 pör sjóvetlinga ................... parið á | * > « > > 
18. — 20 eingirnispeysur .......000 0 hver á > > > > ? 
19. | — 15 tvíbandsgjaldpeysur ................ hver á | * ?”| > #1 >? 

20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs... lal.á| * > > | > 
21. — 1820 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, lal.á| * > ? > > 

D. Fiskur.         
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, .. vættin å | 33! 73 | 202, 38 | 169 
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 > > > » >    



  
  

  

  

  

  

  

    
  

31 

Í peningum | Hundruð á | Alin 

kr. aur. kr. aur. aur. 

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

28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar á | > > > > > 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á > > » » » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... 8 pottar á 5 41 | 81(/15| 68 

F. Skinnavara. | 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á | 25 50 | 102 00 | 85 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á | 22 85 | 137) 10 (114 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns .... ...... 10 pund á | 16. 72 | 100) 32| 84 
34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 10, 33 82 64 | 69 
35. | — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á 8 00 | 96, 00/| 80 
96. | — 6 fjórðungar selskinns ............. 10 pund á| > | >| > „(> 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ...... hvert á 0 77 | 184! 80 | 154 

| 

G. Y maslegt. | 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á | 29 17 | 175 02 | 146 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á > > > > » 
40. — 120 pund af fuglafiðri ............ 10 pund á >| > > > » 41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............ 10 pund á| > >|>|>|>s 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á 9, 08 | > {| > {182 
43. | — 1 lambsfóður ...........0200...0 0 á| 10.67| > » | 213 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 
Eftir A. eða í fríðu ..............0... ener ng 381! 61 | 318 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........0..000 0 160/ 50 | 134 
Eftir C. eða í ullartóvöru ............0..0.. 0 > » » 
Eftir D. eða í fiski „..............0........ 0. ene 202! 38 | 169 
Eftir E. eða í lýsi ....................... eer, 81/ 15 | 68 
Eftir F. eða í skinnavöru ............0.0..0...00 117; 14 | 98 

| 
En meðalverð allra landaura samantalið .....,....,,.........0.000000... 942, 78 | 707 

og skift með 5 sýnir: | 
Meðalverð allra meðalverða 2... serene 188. 56 | 157     
  

Skrifstofu Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstaðar 10. febr. 1926. 

Ári Arnalds. 

'Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið 22. febrúar 1926. 

Jón Þorláksson. 
Gísli lsleifsson, 

1926



1926 

18 

32 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Suður-Múlasýslu 

frá 16. maímánaðar 1926 til jafnlengdar 1927. 

      

= 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 

19. 
20. 

22. 
23. 
24, 
25. 
26. 

Þ
A
Ð
 se
 

  

  

1 hndr., 1 kyr 3 til 8 vetra, sem I 
A. Fríður peningur. 

15... 

1 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum 
( jær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i fard. hver å 

C. Tóvara af ullu. 

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði, pd. 

beri frá miðjum októ- 
á 
d 

d 

G sauðir, 3 til o vetra, á hausti ........ hver á 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 

8 ær geldar á hausti ...........0..0... hver á 

10 ær mylkar á hausti .......0...... hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard á 

18 hryssn, á sama aldni ............. . 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 

| 1 hnår. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pd., haldi hver 
å 

60 pör eingirnissokka ................. parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 

180 pör sjóvetlinga ........0.0.0 0. parið á 
20 eingirnispeysur ......0...00 0... hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur ................ hver á 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. brei5rar, 1 al. á 

D. Púskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .. vættin á 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .. vættin á 

6 vættir af ýsu, hertri, .............. vættin á 
6 vættir af hákarl, hertum, .......... vættin á 

  

      
  

  

Á peningum | Hundrað á | Alin 
kr aur, kr | aur. aur 

340 00 | 340!) 00 | 283 
49 80 | 298! 80 | 249 
49 96 { 299) 76 | 250 
42 47 | 339) 76 | 283 
34 69 416, 28 | 347 
42 00 | 336! 00 | 280 
30; 95 | 309! 50 | 258 

281; 33 | 281! 33 | 234 
240 38 | 320 51 | 267 

1! 45 { 174) 00 | 145 
1! 04 f 124! 80 | 104 
1! 88 | 225! 60 | 188 
1; 08 | 129) 60 | 108 

3 3 » » » 

» » » > 

» » 3 | » » 

> 5 > | » » 

» » » | » » 

| ð > » | » » 

| 

381 76 | 232) 56 | 194 
3 » » | » > 

» > > | » > 

» > » | » » 

» | » » | » >



  

      

     

            

  

  

   

  

  

  

Í peningum | Hundruð á Alin 
| kr. aur. | kr. ! aur. | aur.) 

| | 
| E. Lýsi. | | 

27, | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á » | » „| > » 
28. | — 1 tunna (120 pt) hákarlslýsis ...... S pottar á » | > „> » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selsløsis ......... 8 pottar á | > „oj s| > 
30. 1 — 1 tunna (129 pt.) horskalvsis ...... 8 pottar å » » | » » 

| 
| FP. Skonnavara 

31. 1 hndr., 4 fjórðungar nanis snns 10 pund á 37 148! 00 | 123 
32. | — 6 fjórðungar kúrskinns 2... IÐ pund á 30 185, 34 | 154 
33, | 6 fjórðungar h AN I. pund á 26 158 22 | 132 
34. - 8 sau%skinns, al a cldri 10 pund á 22 177 76 | 148 
35. | - 12 fjórð. sauð al vol 2 ám, 19 pund á 18 224: 04 | 187 
36. | — 6 fjórðungar 10 pund å » » a > 
37. | — 2 hve TA | 177 60 | 148 

| | 
| í. Ymisle dl. | 

38. | 1 hnår,, 6 pd vel hreinsun! 32 62 | 195) 72 | 163 
39. | — 40 pd. af æðarð „Í > A > 
40. | — 120 pund af fuglafiðri 2000... 22 86 | 274) 32 | 229 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum 2... "| 
42, | 5 álmir, 1 dagsverk nm > | » | 199 
43. | — 1 lambsfóður »f >» | 210 

| 

| Meðalverð á hver ju hundraði og hve 

Eftir A. i 

  

Eftir B. eda i ullu, smjöri og í 
Eftir C. eda i ullartévorn 

Eftir D. eda i 
Eftir E, eda i 

Eftir F. eða í 

En meðalverð allra landaura samantalið 
og skift með 4 sýt 

i Meðalverð allra meðalve 

    

      
Gísli 

326) 88 
163! 50 

212 
136 

  

232, 56 | 194 

178) 49 | 149 

901 43 | 751   188 

Ísleifsson, 

1926 

18



1926 34 

19 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Austur-Skaftafellssýslu 

frá 16. maimánaðar 1926 til jafnlengdar 1927. 

      

  

  

þa 
I 

i Í peningum Hundruð 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 nóv embermánaðarloka, í fardögum AÐ å | 314! 00 | 314! 00 | 262 

2, | — 6ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 33) 00 { 198 00 | 165 

3. | — 6 sauðir, 8 til 5 vetra, á hausti ........ hver á | 32 40 | 194 40 | 162 

4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á | 25 90 | 207| 20 {173 

5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 20! 10 | 241| 20 | 201 

6. | — 8 ær geldar á hausti .........0..0..... hver á | 24 30 { 194) 40 | 162 

7. — 10 ær mylkar á hausti ......0..0.0..... hver á 19; 10 | 191/ 00 { 159 

8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra i fard. .. å 240! 00 | 240! 00 | 200 

9. — 1% hryssu, á sama aldri .............. hver á | 157) 50 | 210) 00 | 175 

B. UU, smjör og tólg. | 

10. | 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni .... pd. å 1/ 42 | 170) 40 | 142 

11. -— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á » | 93 | 111| 60 | 93 

12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 1, 62 { 194) 40 | 162 

13. — 120 pd. af tålg, vel bræddri .............. pd. å » | 86 | 103; 20 86 

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

        
| hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 prædi, pd. å #13 > > > 

15. | — 60 pår eingirnissokka .... ......0..... parið á A 2» 3 > » 

16. | — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á þ > >” > > > 

17. —- 180 pör sjóvetlinga ........00000.0.... parið á 1 > > > 

18. — 20 eingirnispeysur .....0.0... 00. hver á | > > > > 

19. —- 15 tvíbandsgjaldpeysur ................ hver á > | > > > > 

20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. lal.á| * | „1 | 

21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, lal.á| * ? ? ? ? 

| 

D. Fiskur. | 

92, | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á » | >» » » » 

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

24. — 6 vættir af by rsklingi, vel verkuðum, .. vættin å » » » > > 

25. — 6 vættir af ýsu, hertri, .............. vættin á „| > » » > 

26. — 6 vættir af hákarli, hertum, .......... vættin á | > > > »  
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Tí peningum | Hundruð á | Alin 

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

| 
| E. Lýs. | 

27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ...… 8 pottar å | > » > » 
28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar á » | 5» > > » 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á "| > > > > 
30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... 8 pottar á | > ið > > > 

| 
F. Skinnavara. | 

31, | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ L0 pund á 13 60 | 54/ 40 {| 45 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á 9, 50 | 57! 00| 47 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns .... ...... 10 pund á 5 65 | 3390 | 28 
34. | — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 4 54 | 36/ 32 | 30 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám, 10 pund å 3 20; 38 40 | 32 
36. — 6 fjórðungar selskinns ............. 10 pund å 5 13| 30) 78| 26 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ...... hvert á | > | 72 | 172| 80 | 144 

| 
G. Ýmislegt. | 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum. .. pundið á 22, 33 133! 98 | 112 39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum. .... pundið á » | >» „| > > 
40. | — 120 pund af fuglafiðri ............ 10 pund á „| > > » > 41. — 480 pd. af fjallagrösum ............ 10 pund á > | > > > > 42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir á 8 80 | > » | 176 43. — Í lambsfóðnr ........... „á 8, 20 » > | 164 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 
Eftir A. eða í fríðu ................ 221| 13 | 184 Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ss 144) 90 | 121 Eftir C. eða í ullartóvöru .................0... > > > Eftir D. eða í fiski .................... > > > Eftir E. eða i lysi Gee » > > Eftir F. eda i skinnavéru 2... 60) 51 50 

En medalverd allra landaura samantalid 426! 54 | 355 og skift med 3 synir: 
Meðalverð allra meðalverða sees 142) 18 | 118       

Skrifstofu Skaftafellssýslu 20. janúar 1926. 

Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið 16. febrúar 1928. 

Jón Þorláksson. 

Gisli Isleifsson, 

1926 

19



20 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Vestur-Skaftafellssyýslu 

frá 10. malmánaðar 1926 til jafnlengdar 

    

  

   

  

Á. Fríður pem ingur. 

l. | 1 hndr., I kyr 3 til 8 vetra, sem beri Írá miðjum októ- 

| ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á 
2. | — Sær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, i fard. hver å 

3. — 6 saudir, 3 3 til5 vetra, á hausti ........ hver á 
4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 

6. — 8 ær geldar á hausti .........00..000... hver á 
7. — ær mylkar á hausti ................ hver á 
8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á 

9. | — 1% hryssu, á sama aldri .............. hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 

10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginn, .... pd. á 
11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ...... pd. å 

12. —- 120 pd. af smjöri, vel verkudu .......... pd. á 
13. — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 

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

| hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 brædi, pd. å 
15. | — 60 pår eingirnissokka .... ............ parið á 
16. | — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 
17. — 180 pör sjóvétlinga ......0.0.0.... parið á 

18. — 20 eingIrNiSpEYSUr „0... hver a 
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 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á 
23. — 6 vættir af harðfiski. vel verkuðum, .. vættin á 
24. — 6 vættir af by rsklingi, vel verkuðum, .. vættin å 
25. | — 6 vættir af ysu, hertri, .............. vættin å 

26. — 6 vættir af håkarli, hertum, .......... vættin å     

Í pen ingum 
  

    

y Í Hundruð á Alin% 

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

| 

353! 57 { 353, 57 | 295 

37! 57 | 225) 42 {| 188 
46| 00 | 276 00 | 230 
34! 00 | 272: 00 | 227 
26| 43 | 317| 16 | 264 
33| 29 | 266, 32 | 222 
19! 71 | 197) 10 | 164 

264| 29 | 264/ 29 | 220 
167! 86 | 223! 81 | 187 

14 13 | 135, 60 | 113 
0! 69 | 821 80 | 69 
1! 93 | 231! 60 | 193 
0 94 | 112' 80 | 94 

» » > » > 

„ » » > » 

> > » » > 

> 2 > | > ð 

. » » > » 

3 » » » > 

» > » 3 >        
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I peningum Hundrud å | Alin 

kr. aur. kr aur. aur. 

| 

| | E. Lýsi. | 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... S pottar á ? | , 
28. 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ..... S pettar á * RN ” 
29. — Í tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á | | . > 
30. — Í tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... 8 pottar á "7 | 

| 

| F. Skinnavara. i | 

31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 24 83 „99 22 83 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á 18 50 lå 02 ag 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns .... ...... 10 pund á 12 67 03 36 | 78 
34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ll 67 79 20 | 66 
35. | — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á 6 60 í 

36. — 6 fjórðungar selskinns ............. 10 pund á > > og! a > 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ...... hvert á 0 82 196 80 | 164 

| 

| 
G. Ýmislegt. | | 

38. | 1 hndr., 6 pd. af ædardån, vel hreinsuðum, .. pundið á »| » ” i » » 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á| > | > >> ? 
40. — 120 pund af fuglafiðri ............ 10 pund á {> > | > » 
41. — 480 pd. af fjallagrösum ............ 10 pund åt » 1 » 70? > 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á 8 86 ;…0 2) 177 
43. | — 1 lambsfóður ........0... 0... á| 11 71| > > | 234 

Meðalverð á hverju hundraði af hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 
Eftir A. eða í fríðu ........0..0.... 266, 19 | 222 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tóla ......0.0... seseeeeevrerree 140. 70 {117 
Eftir C. eða í ullartóvöru ........0.000...0. 00 I * 
Eftir D. eða í fiski „...............0..... 0 een evenee | > > 
Eftir E. eða á lýsi ............0.00 0. > ij > > 
Eftir FP. eða í skinnavöru ...........0.00..0000 0 109 28 91 

En meðalverð allra landaura samantalið .....................00008...... 516 17 | 430 
og skift með 3 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða „............00.00.0..00. 00 172 06 | 143   
  

Skrifstofu Skaftafellssýslu 20. janúar 1926. 

Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með, 

Fjármálaráðuneytið 16. febrúar 1926. 

Jón Þorláksson. 

Gísli Ísleifsson.



1925 

21 

38 

VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjakaupstad 

frå 16. maimånadar 1926 til jafnlengdar 1927. 

        

|
 

10. 
11. | 
12. 
13. 

sæ
 
m
ø
 

gr
 

es 
tv 

| 
| 
| 
| 

| 

| 

  
| 

  

  

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

ber til nóvemberm; ánaðarloka, í fardögum „..... á 

— C ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
6 sauðir, 8 til5 vetra, á hausti ........ hver á 

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

—- 1 áburðarhestur, taminn, 5 till2 vetra í fard. .. á 
— 1% hryssu, á sama aldri .............. hver á 

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

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í 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 
— 20 eingirnispeysur ..................... hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ................ hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiððrar, 1 al. á 

D. Ftskur. 
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 Er

 
ga

v 
go

v 
ga

v 
gø

v 

  

  

  

Í peningum Hundruð á | Alin 

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

| | 
| | 

ER 
70, 00 | 420, 00 | 350 
40 00 320 00 | 267 
» | » » | » » 

42: 50 340 00 | 283 

1212031; 
» > » | » » 

1! 00 | 120, 00 | 100 
0, 75 90. 00 | 75 
2! 50 | 300, 00 | 250 
1! 10) 132 00 | 110 

3 > > » » 

2 25 | 405 00 | 337 

» » 3 » » 

> 3 > » » 

» 2 » » » 

34| 80 | 208| 80 | 174 
3 » » » » 

31! 60 | 189| 60 | 158 
> > > » » 

> » » » 3        
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A "Tí peningum | Hundruð á | Alin 21 
kr. aur. | kr. aur. { aur. 

E. Lýs. 
at. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á > > » > » 
28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar á | > » > > > 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á > > > > > 
30. | —- 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... 8 pottar á 5 28| 79} 20 | 66 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr. 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á > > > > > 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á > > > > > 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns .... ...... 10 pund á > » > 2 » 
34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á > » ig > 2 
35. — 182 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á » » > 2 > 
36. — 6 fjórðungar selskinns ............. 10 pund á 2 2 > > > 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ...... hvert á > » > > > 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á » » > » > 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á > > > > > 

40. | — 120 pund af fuglafiðri ............ 10 pund á | 23 00 | 276 00 | 230 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ......,..... 10 pund á| > | »! > „1 > 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um hevannir .................. á| 13 00 > > { 260 
43. — 1 lambsfóður .........0...0..00 00... á „Ii 5. » » > 

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

Eftir A. eða í fríðu ................20 00 neee 360, 00 | 300 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .......00%00... 0. 160. 00 134 
Eftir C. eða í ullartóvörn ............... 405! 00 | 337 
Eftir D. eða í fiski .........0.0000000 00 199 20 | 166 
Eftir E. eða í lýsi „.................... 0... 79 20 | 66 
Eftir F. eða í skinnavöru .........0000...0. 0 » | » » 

! 

En meðalverð allra landaura samantalið ...........,.....5.0....0. 00... 1203; 40 (1003 
og skift með 5 sýnir: | 

Medalverd allra medalverda ....................0.0.0000000 0 240. 68 | 201 
  

Skrifstofu Vestmannaeyja 7. april 1926. 

Kr. Linnet. 

"'Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjer með. 

Fjårmålaråduneytid 14. april 1926. 

Jón Þorláksson. 
Gísli Ísleifsson,
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VERÐLAGSSKRÁ 

malmár 

sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 

raðar 1926 
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10. 
11. 
12. 
13. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

  
' 

1 hndr., 

1 hndr., 

120 

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

hår eir 1girnissokka re. i 
30 ör tvíbands 3 

180 i 

1 hndr., 

6 ær, 

6 sauðir, 
8 sauðir, 
12 sauðir, 

ær geldar á 

10 ær mylkar á hausti ................ hver á 

áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra 

SQ o 

1 kyr 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembe rmánaðarloka, i far dögum AR á 

2 til6 vetra, loðna 

A. 

3 til 

tvævet 

veturgamlir, 

11 hryssu, á 

B. UL, 

Fríður 

  

vetra, 

ir, á h    

hausti . 

sama alc 

120 pd. af hvítri 1 til 

120 pd. 
120 pd. 

60 1 

or 
CÅ 

6 

6 

pb 

6 

eingirni 

15 tvibandsg; 
120 ålnir 

120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. 

  

pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. 

af smjöri, vel 
af tólg ar TOLD 

C. 

hr 
vel bra 

Tóvara 

  

   
gjaldvoðarvaðmáls áln. | 

Ð. Fi 
6 vættir af saltfiski, 

vættir 

vættir 

vættir 

vættir 

di harðfiski, 

af byrsklingi, 

1, hertri, 

sarli, her 

smjör og tólg. 

  

  

peningur. | 

IN 

t og lembdar. í fard. hver á 35 

á hausti ..... ... hver á 42 . an 
ANSI s....200004> hver å | 4, 

á hausti ........ hver á 20 
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IR hver á 9) 
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So
n 

GE
N 

AD
V 

verkudu .......... pd. 
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af ullu. 
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parið á 
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er á | 

) 1 al. å i | 

breiðrar, Í al. á 1 

| 
skur, | 

vel verkudum, .. vættin å » | 

vel verkuðum, vættin á B 

vel verknðum, vættin á = 

AR vættin á » |   re Vvættin á » | 

00 

50 
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00 
20 
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00 
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80 
20 

  

í peningum Í Hundruð á | Alin 

kr. aur. kr. aur aur. 

FR 

dk 

336 
179 
213 
219 
267 
219 
160 
200 
178 

103 

209 
101



  

  

    

   

  

   
      

    

    

  

  

  

  

  

    

1 i i Hundruð á | Alin. 

kr. aur. | aur. 

| | 

1 
E. Lýs. | | 

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

28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar á ”» | 2» | >» 
29. — Í tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 á > > ” jf 2 > 
30. —- Í tunna (120 pt.) hþorsl s 8 á AÐ > #1 >» > 

F. Skinnavara. | 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar ið pund áf 18 33 65! 32 | 54 
32, | — 6 . 10 pund 41 12 28 | 73 68| 61 
33. — 6 10 pund á 8 61 51| 66 | 43 
34. | — 8 19 pund á 7 56 | 60, 48| 50 
35. | — 12 fjórð 10 pund á { 4 391 52 68 | 44 
36. — 6 Fjórðungar N » |? » 
37. — 940) lambskinn | 0, 49 | 117 60 | 98 

| 

| 
| G. Ýmislegt. | 

38. | 1 hndr. 6 pd. af mbar i » » > 
39. | — 40 pd. af á » » » » » 

40. | — 120 pund á | > » » | » > 

41. | — 480 pd. á | % > > | » > 
42. | 5 álnir. 1 dagsverk um hevanni á | 1 03 > |} 221 
43. | — 1 lambsføder Lo å | 10 60 » | > 212 

  

Eftir A. eða 
Eftir B. eða 
Eftir C. eða 

Eftir D. eða 

Eftir BE. 

Eftir F. eða 

  

En meðalverð allra land 

og skift með 8 ; 

Meðalverð allra meða 

    

Björgvin Vigfússon. 

   
Framanrituð v rá staðfestist 

Fjár málaráðuneytið !2. febrúar 

Jón Þorláksson, 

hjer hjer 

1926. 

  

með, 

    þa
r 

LA
 

En
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22



1926 42 

23 VERÐLAGSSKRÁ 
sem gildir fyrir 

Árnessýslu 

frá 16. maimánaðar 1926 til jafnlengdar 1927. 

      

  

  

nn Ea — mener = = A 
Í peningum | Hundruð á }{ Alin 

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

| 

A. Fríður pemngur. | 
1. | 1 hndr., 1 kyr 3 til 8 vetra, sem beri frå midjum októ- | 

| ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á | 447 81 | 447! 81 | 373 

2. | — Gær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 46 50 | 279, 00 | 232 
3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti „....... hver á{ 53, 62 | 321) 72 | 268 
4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 42 56 | 340) 48 { 284 

5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 33; 31 { 399) 72 | 333 

6. — 8 ær geldar á hausti ........0.......... hver á | 41, 12 | 328) 96 | 274 
7. — 10 ær mylkar á hausti ........0.0...... hver á 25 81 | 258) 10 | 215 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á 266 25 | 266) 25 | 222 

9. — 1) hryssu, á sama aldri .............. hver á 180, 94 | 241! 25 | 201 

B. Ul, smjør og tålg. 
12 | 134 40 | 112 10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 1 

11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 0 79 | 94 80 | 79 
12. —- 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 2 26 271! 20 | 226 
13. — 120 pd. af téålg, vel bræddri ,............. pd. å I 13 | 135! 60 | 118     C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði, pd. á „I > > ? ” 
15. | — 60 pör eingirmissokka .... ............ parid ål ” | ?” ? > ? 
16. | — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á > > > > 
17. | — 180 pör sjóvetlinga .....….........222.… parið á 1/ 61 | 289) 80 | 241 
18. | — 20 eingirnispeysur ........0.00.00 hver áþ > |? ” ” 
19. — 15 tvibandsgjaldpeysur ................ hver å há > ? > 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á #1 ? ? ? 
21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, lal.á| * | * > ? ?           

| D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á 34, 50 | 207. 00 | 172 

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

24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum. .. vættin á > > > ” 3 
25. — 6 vættir af ýsu, hertri, .............. vættin á > > ” > 
26. — 6 vættir af hákarli, hertum, .......... vættin á > > > „| >



        
  

  

  

  

  

  

  
      

43 

| í peningum | Hundruð á | Alin 

kr. aur. kr. aur. { aur. 

E. Lýs. | 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á >} 3 » > » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar á| > | » | >» | »| >» 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á| > | > > > > 
80. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... 8 pottar á 6 25 | 93 75 | 78 

| 

F. Skinnavara. | 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á | 25 35 101 40 | 84 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á | 22 31 | 133 86 | 111 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns .... ...... 10 pund á 1: 46 104! 76 87 

34, — 8 fjord, saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å| 15 50 124 00 | 103 
35. — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm, 10 pund å 11 00 | 132 00 | 110 
36. — 6 fjordungar selskinns ............. 10 pund åfj > | > þál > 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ...... hvert á | 0 49 | 117) 60| 98 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á » » > > 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á 2} >» > > » 
40. ! — 120 pund af fuglafiðri ............ 10 pund á ” | » > > > 
41. — 480 pd. af fjallagrösum ............ 10 pund á | > > > > 
42, | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á| 12 25 > > { 245 
43. — 1 lambsfóður ...........0.0..00.00 00. á 12 12 > > | 242 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður 
Eftir A. eða í fríðu ........00.... 320. 37 | 267 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........0000.....0 0. 159 00 | 132 
Eftir C. eða í ullartóvörn ...........0.... 0 289. 80 | 241 
Eftir D. eða í fiski ............000... 207, 00 { 172 
Eftir E. eða í lýsi .........0.0........ eee reverse 93 75 78 
Eftir F. eða í skinnavöru ..............200. 0. 118 94 | 99 

En meðalverð allra landaura samantalið .......................000.0.0000.. 1188 86 | 989 
og skift med 6 synir: | 

Medalverd allra medalverda ............0....0...00.000. 0. 198 14 | 165 
  

Skrifstofu Årnessyslu 30. jandar 1926. 

Magnus Torfason. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjer med. 

Fjármálaráðuneytið 18. febrúar 1926. 

Jón Þorláksson. 

Gísli Ísleifsson. 
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24 

  

Óundruð í} Ali 

  

  

   

    

  

  

    

   

  

    

       
   

    

   

    

           

| kr | aur. aur, 

| 

| á. I gu 
I, | 1 hndr., 1 kyr 3 til 3 ert Írá miðjum októ 

| ber til nåve r á | 497 50 | 497) 50 | 415 
2. | 5, 2 ti UI ub ard, hver å 19; 36 | 296 16 | 247 
3. 6 sandir, i å 0) 23 | 361! 38 t 301 
4, — 8 sauðir á 70 771 382| 16 | 318 
5. | — 12 saudir á} 37 77 1 453! 24 | 378 
6. — 8 ær á| 45! 64 | 365| 12 | 304 

7. — 10 a å 29 78 | 297! 80 | 248 
8.| — 1 áburðarhestur, te á 297 50 { 2971 50 | 248 
9. — 1% á | 205. 71 | 274. 28 | 229 

| B. Ull, smjør og tålg. 

10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. å 1 19 142: 80 | 119 

11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ...…. pd. á 0, 94 | 112. 80 f 94 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkudu .......... pd. á 2; 62 | 314, 40 | 262 
13. | — 120 pd. af tålg, vel bræddri pd. å 1! 30 | 156, 00 | 130 

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

| hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði, pd. á #1 > i > > 
15. | — 60 pör eingirnissokka ........0......... á > | > » > 2 

16. | — 30 por tvibandsgjaldsokka ............. å 2 | » > > > 
17. | -— 180 pör sj AAA á 2 29 | 412 20 | 344 
18. | — 20 eingirnispeysur .................... å > > > | > > 
19. | — 15 tvíbandsgjaldpeysur ................ á > > ” 1 2 > 

20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á > > > > > 
21. | — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á > > > > > 

| Fiskur. | 
22. | 1 hndr., fiski, vel vættin á | 38) 86 | 2331 16 | 194 
23.| — 6 vættin á ' 75 | 4181 50 | 349 
24, | 6 vættin á 16 { 300| 96 { 251 
25. í 6 ysu, h i, … vættin á 56 | 381/ 36 (318 
26. | 6 hákarli, hertum, .......... vættin á » | 5» > > >  



  

  

  

  

} Hundruð á { Alin 

kr aur. kr. T ur aur. 

| 

E. | 

27. | 1 hudr., I tunna (120 pt.) 8 pottar å » » » 

28. Í tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 5 pottar á > ” 

29. | Í tunna (120 pt.) selslysis .......... S pottar á » » » > 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... 8 pottar á 5, 24 78 60 | 66 
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5. | fjordungar selskinns ............. 

7. | 240 lambskinn (vorlamba), einlit, > 

| 
| vw. Ymislegt. 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á 31 

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

40. | — 120 pund af fuglafiðri ............ 10 pund á | 25 
41.| — 480 pd. af fjalla 10 pund á | > 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir 20... á 12 

< ! ÞE z 43, | — 1 lambsfóður á| 16   
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: | 

ee. | 3581 
ER 181 

…… 412 

… 333 

FA 78 

… 186 

Eftir A. eða í fríðu 

Eftir B. eða í 

Eftir C. eða í ullartóvöru 

Eftir D. eða í fiski 

Eftir E. eða í lýsi 
Eftir F. eða í 

ullu, smjöri og tólg 22.20.0020. 

skinnavöru ........0.0000 020 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skift með 6 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða 

  

„.. 1 258 

31 | 187) 

71 | 308; 
» » | 

67 > 

00 
40 
00 
40 
16 

157 

257 

248 
333 

299 
151 
344 
218 
66 

155   

… [1550     39   1293 215 

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu og Hafnarfjarðarkaupstaðar 10. febr. 1926. 

Magnús Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið 18. febr. 1926. 

Jón Þorláksson. 
Gísli Tsleifsson. 
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5 á | Alin 

   
      

      

         

        

     
    

     

  

       

  
        

  

      

| FN NELL 
i 

- . | í 

1. { 1 hndr, 1 kyr 3 til 8 vet sem beri i 

| ber til nóvembermánat | 50 338 

2. | — Gær, 2til6 vetra, A | 00 | 272 
3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, | > ? 

4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti á Í b 
5. | - 12 saudir, veturgamlir, á hausti ..... ål” » 

6. — 8 ær geldar á hausti NI Í Vi 
7. | — 10 ær mylkar á | 40 í 
8.| — 1 áburðarhestur, á | 50 
9 | — 114 hryssu, á å | 00 

i 

| 
| B. Ull, smjör og tólg. | MEN . 

10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni á | lt) 25 | 150 00 {125 
11. | — 120 pd. í af misli ullu, vel bveginni å | 0 95 114 00 95 

12. | — 120 pd. af smjåri, vel verkudu å | pa 18 261 60 218 
3. — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. át V 98 { 117 60 98 

| C. Tovara af KONGEN 

14. | 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pd., haldi hver 
| hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði, pd. á ? > > > > 

15. | — 60 pör eingirnissokka .... ............ parið á Í 2? > > > 
16. | — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á NN > | > > 
17.| — 180 pör sjóvetlinga 1... parið á 1! 44 {259 20 | 216 
18. — 20 eingirnispeysur ........0.000 0. á ” > ” |? > 
19. | — 15 tvíbandsgjaldpeysur ................ er á ? ? > | > > 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. lal.á| * > A 2 > 
21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar, 1 al. ål ” > ? | > > 

| 
D. Fiskur. | 

22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, .. vættin å » > „| > > 
23. — 6 vættir af hardfiski, vel verkuðum, .. vættin á „i > „| > > 

24. — 6 vættir af by rsklingi, verkuðum, .. vættin á | > > » » 
25. | — 6 vættir af ysu, hertri, n å 1? | >? ” 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum, .......... vættin á ” | > ÞIÐ >  



47 1926 

    A 25 Hundrud å       kr. aur, 

E. Lysi. | 

{ 

27. | 1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á Að » | > > 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... S pottar á #} > | > > 
29, | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á > (> > | > > 
30. | — 1 tunna (120 pt.) borskalýsis ...... 8 pottar á = > ” jf 2 > 

| | 
| | 
| | 

12 | 126. 72 | 106 
> 14 | 100 56 84 

1 

3 81 2: 86 | 69 

96 | 118 

  

0 68 I 163; 20 | 136     
      

å » 3 3 > 

pund á » » Ð > > 

pund á > > > > |       

  

SARA . 319, 78 | 266 
SENNA 160, 56 | 134 

ns ennen eeneee 259, 20 | 216 

  

103 2 NÅS (am
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p)
 

  

SRA . | 862 59 | 719 
1 

OG SKI 

  

       
  

  

      

rart > verð . FERÐA 215 65 | 180 

MV i og Bo SaFliat0!í is 2 Jé 

G. Björnsson, 

Fi ud ve     
Fjármálaráðuneytið $. febrúar 1928, 

Jon Þorláksson. 

Gísli Ísleifsson,
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 

frá 16. maímánaðar 1926 til jafnlengdar 1927. 

      | 1 
þa
d 

Þ
æ
r
 

10. 
11. 

13. 

14. 

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

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

    

| ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... 

| —— 6ær, 3 til í 6 vetra, loðnar og lembdar, í í fard. hver 
| 6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti ........ hver 

| — 8 saudi ir, tvævetrir, á hausti ............ hver 
| 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver 

| — 8 ær geldar á hatisti .......002000..... hvet 
| 10 ær mylkar å hausti seere hver 

| 1 åburdarbestur, taminn, 5 til 12 vetra i fard. 

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

| 
| 
| B. Ull, smjör og tólg. 

| 1 hndr., 120 pd. af hvít vel þveginn, .... pd. 
— 120 pd. af vel þveginni „..... pd. 
— 120 pd. af verkudu .......... pd. 

— 120 pd. af ræddri pd 

  

     

    

    

| 1 hndr. 30 í : (540 

en hver skreppa 44 þræði, pd. 

— 120 álnir gjaldvoðarvaðm vel 

  

D. FPFiskur. 

  

1Ihndr., 6 vættir vel verkuðnm. .. vættin 

— 6 vættir af vel verkuðum, .. vættin 

— 6 vættir af þr 1. vel verkuðum, .. vættin 

| 6 vættir af ýsu. hertri, .............. vættin 

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

2 t1l6 hespur í pd., haldi hve 

mn 
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Hundruð á Alin 

kr. | aur. | aur. 

394 37 | 329 

366. 84 | 306 
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49 1926 

    

    

26 

  

    

  

  

  

      

     

  

    
   

      

      

'eningum Hundruð á Í Alin 

| Ur, kr. aur. aur. 

| 

21. | 1 hndr., Í tunna S Á > > » | 2 » 
28. | — 1 tunna (120 7 8 å | | > » 

29. — 1 tunna (120 b . 8 å 3 38 50 70 | 42 
30. — 1 tunna (120 8 å ” > ” | > > 

| 
| 

F. Skinnavara. | 

31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 0 65; 00 | 54 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 I; 13 75 82! 50 69 
33. | — 6 fjórðungar ossskinns 101 „ 9 17 55; 02 46 

34. — 8 fjórð. sauðskinns, af p å , | > » 

35. —- 12 fjórð. sauðskinns, af + Di á > » > 

36. — fjórðungar selskinns pund > ”» > > » 

37. — 240 lambskinn (vora; it | 0 55 | 132 001 110 

G. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af mðan in Sun pundi 32 25 | 193 50 t 161 

39. — 40 pd. af æðardú 1 iðn ' , » » » 

4n, | — 120 pund af 345 00 | 287 
41. |! — 480 pd. af fjallagrå > > 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk ” >» | 257     43. lambsfóður 

  

Þri 

  

erð allra landau 

og skift með 5 sýnir: 
alverð allra meðalverða 

  

Með 

Skrifstofu Mýra- Borgarfjarðarsýsla 95. og 

  

Framanrituð verðlac gsskrá staðfestist hjer 

2 13. 

á ls % 

Fjárnálaráðuneytið fehrúar 1928. 

Jón Po sons 

   
327 44 | 073 
147 90 | 123 

153 45 | 128     
með. 

Gísli lsleifsson.
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21 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gil 

  

ir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

frá 16. maímánaðar 1926 til jafulengdar 1924. 

      

      Í peningum Alin 

aur. kr. aur aur. 
  

Á. Fríður peningur. 
1 hndr., í kýr 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- i

   

   

          

    

  
    

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á | 341, 82 1341 82 

2. | -- Gær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar. í fard. hver á | 50, 67 í 304 02 
3.1 — 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti ........ hver á 56' 00. 336 00 

4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 45! 50 | 364: 00 
5. | 12 saudir, veturgamlir, å hausti ........ hver å 36| 57 438! 84 

6. | — 8 ær geldar å hausti ................…. hver á |. 42) 33 338 64 
T. | 10 ær mylkar á hausti ................ hver á 31 00 ' 310, 00 

8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til19 vetra í fard. .. á 229. 17 229 17 

9. |) — Ti hryssu, á sama aldri .............. hver á | 165, 83 ; 221 11 
| | 
i ! ene 

| | = 
| B. UW, smjör og tólg. | É 

10. | 1 hndr., 120 pd, af hvitri ullu, vel bveginni .... pd. á 1, 21 { 145 20 f 121 
11.' — 180 pd. af mislitri ulln, vel þveginni ...... pd. á 0 82 i 1.98 : 82 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkudu .......... pd. á ii 85 185 
13. | - 120 pd. af tålg, vel bræddri .............. pd. á i 12 112 | 

| 
| C. Tóvara af ullu. 

14. | 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 1 tespur Í pd., haldi hver 
| hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði, pd. á | > > > > 

15. | — 60 pör eingirnissokka .... ............ Darið á 3 > > 
16. - 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á > > „| > > 
17. ! - ir sjóv etlinga UR þarið á > > | 
18. í hver á 7”, 2? "| > ” 9 pure Í 
20. | 1 al. á I | > > 
21 — „Lal. á ? ” ? | ? ? 

| | | | 
| D. Piskur. 

22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, .. vættin å > 3 > 
23.| — 6 vættir af harbfiskt, vel verkudum, .. vættin å » ” » , 
24. | — 6 vættir & af þyrsklingi, vel verkuðum, .. vættin á 45 67 | 274 02 | 228 
25. | — G vættir af ýsu, hertri, AIN vættin á 50, 57 | 303 42 | 253 
26. | — G vættir af hákarli, hertum, ...,...... vættin á > | > > ,      



    

  

    

51 

Í peningum | Hundruð á | Alin, 
| kr. | aur. | kr. | aur. | aur. 

| E. Lýs. | 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á > | > . ” ” 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar å ÍNA , , 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... S pottar á 3 69 | 55 35 46 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... 8 pottar á| > | > > ? > 

| 
i 

| F Sk; | | „ Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á| 24 75 99 00 82 
32, | — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á| 24 27 145 62 121 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns .... ...... 10 pund á | 19 83 118 98 99 
34. | 8 fjord, saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á| 13 14 105| 12 | 88 
35, | — 12 fjord, saudskinns, af veturg. og åm, 10 pund åf| 15. 17 | 182! 04 | 152 
36. | — 6 fjórðungar selskinns ............. 10 pund á | 75 00 450! 00 | 375 
37. | - 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ...... hvert á 0 1 | 170) 40 | 142 

| | | | 

| G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum. .. pundið á 29 00 | 174 00 | 145 
39, | 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið á » | 3 » > » 
40. | 120 pund af fuglafidri FR 10 pund á 18, 83 | 225| 96 | 188 
41. | 480 pd. af fjallagrösum ............ 10 pund á ”» 1 2 > > > 
42, | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 8 34 > > 1 167 
48. | — 1 lambsfødur lll å 10 50 > » | 210 

Meðalverð á hverju hundraði af hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: | 
Eftir Á. eða Í fríðu 2... ere 320 40 | 267 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg „......00.. eeeene 150, 00 | 125 
Eftir C. eða í ullartóvöru .........0....... serene = | > > Eftir D. eða í fiski ..........00.0. 288) 72 | 240 
Eftir E. eða í lýsi ........0...000... 55 35 | 46 
Eftir F. eða í skinnavöru ......0.0000 esse 181 59 | 151 

En meðalverð alira landaura samantalið 

Meðalverð allra meðalverða 

og skift með 5 sýnir: 

      
996. 06 | 829   

Skrifstofu Snæfellsness. og Hnappadalssýslu 9. janúar 1926 

P. V. Bjarnason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið 12. febrúar 1926. 

Jón Þorláksson. 

Gísli Tsleifsson. 
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28 LAGSSKRÁ 

sem gildir Íytir 
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C
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00
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10. 
11. 
12, 
13. 

14. 

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

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

  

4 

1 hndr. 

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

1 hndr., 6 vættir af saltfiski 

    

C. Tóvara af ullu. 

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði, pd. 
60 pör eingirnissokka 
30 pör tvíbandsgjaldsokka 

FER parið 

ER parið 
150 pör sjóvetlinga ll... parið 
20 eingirnispeysur Ll... hver 
15 tvíbandsgjaldpeysur 2... hver 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breið var, 1 al. 

D. Piskur. 

   

, 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 

Dalasýsh 

Írá 16. matmánaðar 1926 til í jafn lengd 

A. Fríður peningur. 
1 hndr., I kyr 3 til vetra, sem beri frá miðjum okið- 

ber til nóvembern Dan Sarloka, i fardågum ...... å 

G ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar. á fard. hver á 
6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti ........ hver á 
S sauðir, tvævettir, á hausti ............ hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 
8 ær geldar Á hausti lll. hver á 
10 ær mylkar á hausti ................ hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 19 vetra í fard. á 
13 hryssu, á sama aldri .............. hver á 

B. UW, smjör og tólg. 
120 pd. af hvítri ulln, vel þveginn, pd. á 

120 pd. af mislit i vel bveginni ...... pd. å 
120 pd. af smjøri, vel verkudu 2... pd. å 
120 pd. af tålg, vel bræddri ,...........…. pd. å 

æ
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116 
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53 1926 

  

Í peningum Hundruð á Alin 28 

kr. aur. kr. aur. | aur. 
  

E. Lýsi. 
27 1 hudr., I] tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar å „1 > „| > » 

28. I tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... s pottar á » „ „1 » 

29. 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... S pottar á 1 00 60, 00 50 
3 — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... 8 pottar á » „ » » 

F. Skinnavard. | 

l hndr., 4 fjórðungar nautssiðnns ... .... 10 pund åf| 28 11 {112 44| 94 
| — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á 20, 33 { 121, 98 | 102 
| 6 fjórðungar hrossskinns ........... lí pund á 14 67 88 02 73 

8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á » 

12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á 10 

Co
 

=
 

Aj
 

  

1 
#2
 

CO
 

40 | 124 80 | 104 
— 6 fjórðungar selskinns ............. 10 pund á | 106. 00 636, 00 530 
-— 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ...... hvert á 0, 74 | 177) 60 | 148 VD

 
CO
 

CU
 

UD
 

UD
 

CD
 

C 
I
O
C
 

— „fr . 
&. Ymislegt. 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á | 30, 00 | 180 00 | 150 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á » | >» ” | >» > 
40.! — 120 pund af fuglafiðri ............ 10 pund á » | > = > 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............ 10 pund á => > | > » 
42. | 5 ålnir, 1 dagsverk um hevannir .................. å 8 33) > | > {| 167 
43. — 1 lambsfóður ............ RN á 12 00 >   
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eða í fríðu ............00000. 00 292! 58 | 244 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........00.0 0 135 30 | 113 
Eftir C. eða í ullartóvöru ............. sn 2 | » » 
Eftir D. eda i fiski nen ennen eee e eee ee > » 3 

Eftir E, eda Í lýsi ....lldllll eee eee eee rener er, 60. 00 | 50 
Eftir F. eða í skinnavöru .....0.....00. 0 210, 14 | 175 

  

En meðalverð allra landaura samantalið ................0..0.000000000000.. 698 02 | 582 
og skift með 4 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða     Ll eee e, 174| 50 | 145 

Skrifstofu Dalasýslu 28. desember 1925. 

Þorst. Þorsteinsson, 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið 12. febr. 1926. 

Jón Þorláksson. nn 
Gísli Ísleifsson,
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29 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir Íyrir 

Barðastrandarsýslu 

      

  

  

     

  

     

        

    

        
  
  

  
          

  

frá 16. malmánaðar 1926 til jafnlengdar 1927 

— = = ER 

Hundruð á { Ali 

kr. i aur 

| Á. Fríður peningur 
1. {1 hndr., 1 kýr $ til 8 vetra, sem beri frá miðjum okto- 

| ber til nóvembermár loka, í fardögum át 351 36 1 351) 36 | 293 

2. | — Gær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, Í fard. á| 52 271 313 62} 261 
3. — 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti ........ 1ver á Í á? ” > » 
4. —- 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ........... hver á | É i » | >» > 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á | 36 60} 439 20 | 366 
6. | — 8 ær geldar á hausti ...........2.…… hver á | „43 91 51 28 | 203 

7. I0 ær mylkar á hausti ............ hver á 31 09 { 310) 90 { 259 
8. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. á{ 273 001 273 00 | 228 

9. — 1% hryssu, á sama aldri .............. hver á Í 213 501 284) 67 | 237 

B. UN, småår 

10. | 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, pd. lí 22 122 
11. — 120 pd. af misliti ullu, vel þveginni pd. á 0 75 il 75 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ,......... pd. á 1 95 231! 60 { 193 

13. — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á | 07 128 40 { 107 

| 
| 

| ; | 
14. | 1 hndr. 30 pd. hesp i. | 

| hespa 11 skreppur b ? ” | » 

15. | — 60 pår eingirnissokka .... , > 
16. | SOKKA 2... > 17. i A 1 241 186 

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

| 

| 

D. Piskur. | 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 32 65 | 195) 90 | 163 

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

24. — 6 vættir af þvrsklingi, vel Á 29 40 {176 40 { 147 

25. — 6 vættir af ýsu, hertri, .............. > >} > » 
26. 6 vættir af håkarli, hertum, » 2| » »   
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 

frá 16 maímánaðar 1926 til jafnlengdar 1927. 

    

CO 
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C
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mm

 
co
 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 

24. 
25. 
26. 

  

l hndr., 1 kyr 3 til 8 vetra, sem beri frå midjum oktå- 
1 

1 hndr. 

A. Fríður peningur 

  

ber il embermánaðarloka. í fardögum    

    

    

  

  

    

     
    

Jvembermánaðarloka. í fardögum ...... á 
6 ær, 2 til 6 vetra, Íoðnar og lembdar, í fard. hver á 

6 auðir, 3 til5o vetra, á hausti ........ hver á 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 

8 ær geldar á hausti ...........0.... hver á 

10 ær mylkar á hausti ................ hver á 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til12 vetra í fard. .. á 

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

Bb. Ull, smjör og tólg. 

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

12 AN pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 

120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 
120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pá. á 

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 á 
30 pör tvíbandsgjaldsok á 

186 pör sjóvetlinsa å 

d 

á 

D. Piskur. 

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

vættin 

URI vættin Sn
 

me 

   

  

Alin 

  

  
      

47 
07 
ae 
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169 

Þ „ 

» | Ð 

„ » 
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» 
| 
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125 
266 
133 3 

to
 

hv
 

vw 

40 
40 
40 
20 

  

I peningum Hund ud 

kr kr | an aur. 

| 

| 

| 
342 342 50 | 285 
50 301! 50 | 251 
58 349: 32 | 291 
47 90 | 383; 20 | 319 
36, 86 | 442) 32 | 369 
44 60 | 356) 80 | 297 
31 36 1313 601 261 

295 62 | 205 62 | 246 
251 00 | 334 67 | 279 

147 
107 
222 
111



            

      

  

  

   

  

     
  

  

sn NT LL ErEmErr ax == 
| Í peningum | „Hundruð á | Alin 

| kr. aur. kr. aur. aur. 

| 
| 
| E. Lýsi. | 

27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis BR S pottar á » | » » » » 
28, | — 1 tunna (120 DL) håk: 8 pottar å „| > » » » 

29. | — 1 tunna (120 pt. 8 pottar á „| „| > > 

30. | — 1 tunna (120 pt.) 8 pottar á| 4 64| 69 60 | 58 
| | 

| | 
| HO Skinnavara. | 

31. | 1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns 10 pund å 34, 25 | 137| 00 t 114 
32, | — 6 fjordungar kyrskinns ............ 10 pund å 32 38 { 194) 28 | 162 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... IC pund á | 21 33 | 127) 98 | 107 
34. | 8 fjórð. sanðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á | 21! 50 | 172 00 | 143 
35. Í - 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á 16) 36 | 196, 32 | 167 
36. | 6 fjórðungar selskinns ............. 10 pund á > | > > 2 > 

37. | —- 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ...... hvert á Þj > > > > 

i | 

| | 
| G. Ymislegt. | 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á | > > > » 
39. | 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið á ” | > > > > 
40. | 120 pund af fuglafiðri ............ 10 pund á > | > > > » 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............ 10 pund åf ” | > >» »f » 
42,15 ålnir, 1 dagsverk um heyar T ni HR á 9 50 > > {190 
43. | — 1 lambsfóður .......0000. 00 á 18, 31 > > { 366 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 
Eftir A. eða í fríðu ..........0. 0. eees 346| 61 | 289 
Eftir B. eða í ullu, smjöri Born „ | 1765 10 | 147 
Eftir C. eda i ullartévårn IR 304! 20 | 253 
Eftir D. e6a í fiski .........0..0. 00 221/ 52 | 185 
Eftir B. eða í lýsi ...................... BI 69) 60 | 58 

eða í skinnavöru ..........0....0. 00. 165) 52 | 138 Eftir F. 

En meðalverð allra landaura sam 

og skift með 6 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða 

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu 19. mars 

Framanritu 

Oddur Gíslason. 

ið verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið 27. mars (926. 

Jón Þorláksson. 

      1070   178 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

frá 16. maimánað 

Strandasýslu 

ar 1926 til jafnlengdar 1927. 
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94 
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Le   

1 hndr., 

b 

6 

A. Fríður 

1 kýr 3 til8 vetr 

er til nåven 
16 

a, 

peningur. 
i sem beri frå mi 

óvembermánaðarloka, í fardögum ...... 

í fard. hver ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembadar, 

   

  

  

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti ........ hver 

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

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver 

8 ær geldar á hausti .......0.0000.0.. hver 

10 ær mylkar å hausti ................ hver 

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

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

1 hndr 
120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu .... 

1 hndr., 

1 

B. UW, smjör og tólg. 

120 pd. af hvítri ullu, 

20 pd. af tólg, vel bræddri ........ 

C. Tóvara af ulli. 
1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 

  

180 pör sjóvetlinga 
20 eingirnispeysur 
15 
Á 

1 

6 

6 

6 

6 

D. 
6 vætti 

vættir af þyrskli 

vættir af hákarli, 

<ka 

o til í 6 

hespa 11 skreppur, en hver 
60 pör eingirnisso 
30 pör tvíbandsgjaldse 

Fi iskur 

  

vættir af hardfiski, 

  

ver K     
vel verku 

hespur í pd., 

! veri Ra 

Sum, 
vel verkuðum, 

vættir af ysu, hertri, 
hert 

vel bveginni .... pd. 

skreppa 44 þræði pd. 

  

5 tví bandsgjalc Ipeysur 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln 

120 álnir einskeftn, 1 al. til 5 kv. 

  

væl tin 

ættin 

vættin 

  

ðjum októ- 

IN 
ON
 

BN
 

> 
SØ
N 

RØ
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Í peningum 

kr. aur, 

Hundrað á á 

kr. aur. 

Alin 

aur. 
  

  

314, 29 
61 64 

38 33 
31! 75 
44, 50 
31) 29 

230, 00 
1 AT! QAR 
67: 86 

1/12 
0 74 
1! 80 
0, 88 

> » 
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> » 
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» i 5 

25 00 
» 3 
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i 
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314! 29 
369) 84 

134 40 

216 00 
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> 3 
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150, 00 

> »   3 

204 00   

262 
308 

256 
317 
297 
261 
192 
187 

112 
74 

180 
88 

G
W



  

  

,„ Í tunna ( 

1 tunna (120 pt.) 

1 tunna (120 

3 fjórð. 

  

E. 
(120 pt.) hvalslýsis 

1 tunna (120 pt.) háka arlslýsis 
Solslys 

Y „J 

Skinnavara. 
„4 fjórðungar n auts 

 Fjórðungar kýr 
fjórðungar hrosssk 

sauðskinns, 

  

2 fjórð. sauðskinns, 

6 fjórðungar selskinns 
940 lambskinn (vorlamba), 

dazsverli 

1 lambsfóð"r 

Meðalverð á hverju hundraði 

Eftir Á. eða í fríðu 
3. eða 

;. eða 

„ eða 

4, eða 

", eða 
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Þa
 

æðardún,  óhreinsuðum, 

6 på. af æðardún, 
40 pd. 

120 pund a fugl: 

480 pd. : 

1m heyan ir 

og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

ullu, smjöri og tólg 
ullartóvöru 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skift með 6 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða 
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55 
45 
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9| 00 

20 

; 00 
03 00 

58 40 

| 20 

40 
40 
33 

85 
107 
69 
73 

252 

132 

114 
      126 

  

Skrifstofu a u 

Framanrituð 

málaráðuneytið 22, febrúar 1928. 

verðlagsskrá staðfestist 

Jón Þorláksson. 
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32 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. maímánaðar 1926 til jafnlengdar 1927. 

  

Í peningum Í Hundruð á Í Alin 

  

  
  

      

| kr. | aur. | k 

| | 
| Á. Fríður peningur. | 

1. | 1 hndr., i kyr 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
| ber til nóv embermánaðarloka, í í fardögum ...... á | 344) 36 344) 36 | 287 

2.| — Gær, 2til6 vetra, loðnar ogle mbdar, í fard. hver á | 62! 79 | 376 74 | 314 
3. | — 6 saudir, 3 til & vetra, å hausti ........ hver å » » » | 3 > 

4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver ål > » » | 3» 
5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á | 38 60 | 463. 20 | 386 
6. | — 8 ær geldar á hausti .............0.... hver á | 45) 07 | 360) 56 | 300 
7. | — 1IÐ ær mylkar á hausti ................ hver á | 37! 50 | 375' 00 | 312 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á | 248) 93 | 248 93 | 207 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri .............. hver á | 166) 21 | 221! 61 | 185 

B. Ul, smjør og tålg. |. 
10. | 1 hnår., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginn .... pd. å 1; 37 { 164) 40 { 137 

11. { —- 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1! 02 | 122! 40 | 102 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 1 85 | 222) 00 | 185 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræðdri .............. pd. á| 9, 96 (115, 20 | 96 

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

| hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði, pd. á » > > » > 
15. | rom 60 pår eingirnissokka a parið á = > > » 
16. |] — 30 pör tvibandsgjaldsokka ............. parið á| > > > » » 
17. — 180 pör sjóvetlinga ........ sn parið á > > > 3 > 

18. | — 20 eingirnispeysur .......0..0...0 hver af > ? > ? 2 

19.| — (15 tvíbandsgjaldpeysur 2. hver á| > | >1 | > 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. lal.á| > | >| > =| > 
21. — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á > | > > > » 

D. Fiskur. | 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á | 24 24 | 145 44 | 121 
23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .. vættin á| > | > „ „ „ 

gd. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .. vættin á | > |? 2 > > 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri, ............., vættin á| > | > » > > 
26. | —. 6 vættir af hákarli, hertum, .......... vættin á „| > > > »    



    

  

  

  

      
        

61 

0 i | peningum | Hundruð á | Alin 
kr. Í aur. | kr. aur. { aur. 

E. Lýs. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á > > > > > 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar á | > „| > >» » 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á 3 90 58! 50 49 

30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... 8 pottar å » | > > > > 

| 
F. Skinnavara. | , 

31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 28, 43 113 15 95 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á 23 57 141 16 118 

33. — 6 fjórðungar hrossskinns .... ...... 10 pund á 16 86 | 101 84 

34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å > * > > > 

35. — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á | * > > | ” > 
36. | — 6 fjórðungar selskinns ............. 10 pund á| * > A > 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ...... hvert á 1 04 | 249 60 | 208 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á > » > > 2 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á > > > > » 

40. — 120 pund af fuglafiðri ............ 10 pund á > > } ? » 
41. — 480 pd. af fjallagrösum ............ 10 pund á > > > ? > 
42. | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á| 11/83/| > > | 237 
43. | -- 1 lambsfóður ..........00. ål 12 29| > > | 246 

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

Eftir A. eða í fríðu .......0..00.00 000 rnveveveee 341} 49 | 284 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........0000 000. 156 00 | 130 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...........2..00 00. „ > > 
Eftir D. eða í fiski ..............0....0 0. eee veveee 145; 44 | 121 
Eftir E, eda í lýsi ..........0..0000000. 0. 58 50 | 49 
Æftir F. eða í skinnavöru ...........0220.0 00. 151; 48 {126 

| 
En meðalverð allra landaura samantalið ........,..........0.00..... 0. 000. 852 91 | 710 

og skift með 5 sýnir: | 
Medalverd allra medalverda „........0.0. 0... 170. 58 | 142 

Skrifstofu Hunavatnssyslu 20 febråar 1926. 

B Brynjólfsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið 10. mars 1926. 

Jón Þorláksson. 

Gísli Ísleifsson. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Skagafjarðarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1926 til jafnlengdar 1927. 

  
        

A. Fríður penmngur. 

C. Tóvara af illu. 

MR 
  

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

— 8 ær geldar á hausti .......0000000.0.. hver á 
— ær mylkar á hausti ........2.0..0.... hver á 

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

B. UL, smjör og tólg. 
L 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 

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 .........000000... parið 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið 
— 180 pör sjóvetlinga .........00000000.. parið 
— 20 eingirnispeysSur .........000 0... hver 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ............0.... hver 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, Í al. 

1 hndr., 

— 6 
— 6 
— 6 

D. Fiskur. 

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

vættir af ýsu, hertri, .............. vættin 

vættir af hákarli, hertum, .......... vættin 

á 
á 
á 
á 

go
v 

So
v 

So
v 

ga
v 

go
v 

go
v 

å 

  

  

  

í Þeningum Hundruð | 20." 

kr aur. kr. | aur. { Alin 

| 

| | 
327! 86 | 327) 86 | 273 
60, 00 | 360, 00 | 300 
62 78 | 376 68 | 314 
50, 80 | 406, 40 339 
38 50 | 462, 00 | 385 
51/ 07 | 408 56 | 340 
35 86 358. 60 | 299 

256 07 256, 07 | 213 
179. 29 239 05 | 199 

1! 52 f 182: 40 | 152 
1! 01 121| 20 | 101 
1! 60 192, 00 | 160 
1! 16 | 139 20 | 116 

A A 
2 > » » > 

0: 91 | 163 80 | 137 

„oll | 

3 » 3 3 » 

51! 20 | 307! 20 | 256 
45! 22 | 271! 32 | 226 
> » » » » 

» » 3 > »        
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BN peningum | Hundruð á| in 3 
kr. | aur. | kr aur. | aur. 

| | 
| 

E. Lýsi. » , 

27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar å > | > ? ; , 

28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... 8 pottar á þið * (2? i 

29, | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á 2 á 50. ss | 042 
30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... 8 pottar á |“ A “ 

| | 
F. Skinnavara. | | . . 

31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á | 32 15 128 60 107 

32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á | 26 92 159 2 153 

33. — 6 fjórðungar hrossskinns .... ...... 10 pund á 19 77 | 118 6 099 

34. — 8 fjérd. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 18 00 låg 00 120 

35. — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og åm, 10 pund å 16 92 203 04 I 169 

36. | — 6 fjórðungar selskinns ............. 10 pund á| > 1 2 jó A 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ...... hvert á 0 85 199, 20 { 166 

| 
| 

G. Ymislegt. | | - 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á | 29 00 1 (å 00 { 145 

39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á > | | > | þið 2 

40. — 120 pund af fuglafiðri ............ 10 pund á 15 44 185 28 | 154 
41. | — 480 pd. af fjallagråsum ............ 10 pund å Þið ” 1 2 ” 
42. | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir .................. å 10 71 Bl > 214 
43. | — 1 lambsfóður ......200000. 0. á 12; 86 ?| >? 257 

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

Eftir A. eða í fríðu ..........00. 000... 355, 02 | 296 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .......0...0000 000. 158 70 132 

Eftir C. eða í ullartóvöru .........0000..0 00. 163 80 | 137 
Eftir D. eða í fiski ............220. 0000. nn 289, 26 | 241 
Eftir B. eða í lýsi ...........0.... 0020. „ | 50, 55 | 042 
Eftir F. eða í skinnavöru ................ 0000. nn 158 86 | 132 

En meðalverð allra landaura samantalið ...................0...0...0.0.... „ (1176 19 { 980 
og skift með 6 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða ................0%0... 000... 196 03 ' 165 
  

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu 5. febrúar 1926. 

Sigurður Sigurðsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið 10. mars 1926. 

Jón Þorláksson. 
Gísli Ísleifsson,
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34 VERÐLAGSSKRÁ 
sem gildir fyrir 

Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1926 til jafnlengdar 1927. 

          

  

peningum | Hundruð 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 nóv embermánaðarloka, í fardögum ...... á | 389 17 | 389) 17 | 324 
2. | — 6ær, 2til 6 vetra, loðnar og lembdar. ífarð. hver á | 54 33 ' 325) 98 | 272 
3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, å hausti ........ hver å > » > > > 

4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver ål > „| > > > 
5. | — 12 saudir, veturgamlir, å hausti .....…. hver á | 39! 23 i 470! 76 | 392 
6. — 8 ær geldar å hausti ..............0.... hver å 49! 37 | 394! 96 | 329 

7. —- 10 ær mylkar á hausti ................ hver á | 35! 00 | 350! 00 | 292 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. ... á 313 33 (313/ 33 | 261 

9. — 14 hryssu, á sama aldri .............. hver á | 265) 00 | 353! 33 | 294 

B. UW, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 1; 41 | 169 20 (141 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1! 00 | 120! 00 | 100 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkudu .......... pd. å 1| 95 | 234! 00 t 195 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 1! 26 | 151! 20 | 126   

| 0. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 he espur í pd., haldi hver 

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði, pd. á ? > > > > 

15. | — 60 pör eingirnissokka .... ............ parið á| * >| > > 
16. | — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 1| 58 | 47 40 | 039 
17. | — 180 pår sjåvetlinga .........00.0.00.... parið á 1! 01 | 181! 80 | 151 

18. — 20 eingirnispeysur ......00.00. 00. hver á | * > > > > 
19. — 15 tvíbandsgjaldpeysur ................ hver á ? ? > > > 

20. | — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls åln. breids .. 1al.å| * | *| * | > 
21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, lal.á| * NN > ? 

D. Fiskur. 

            22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, .. vættin å! 41| 12 | 246! 72 | 206 
23. — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum, .. vættin å > > > > > 
24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .. vættin á > » > > > 
25. — 6 vættir af ýsu, hertri, .............. vættin á > > > > > 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum, .......,.. vættin á | 42) 17 | 253) 02 1211



  

          

E. Lýs. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (190 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar 
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Tí peningum | Hundruð á | Alin 
  

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

  

  

á > | > » > » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis ...…. 8 pottar å » | > > » > 
29, | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar å > » > > 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... 8 pottar á 4 36 65! 85 | 055 

| 
| 

F. Skinnavara. | < 

31, | 1 hndr., 4 fjórðungar nantsskinns .,...... 10 pund á | 23 90 95 60 | 080 
39 6 fibr . 1 á 2 A { 126) 24 { 105 32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á 21 04 126! 2 
33. | — 6 fjårdungar hrossskinuns .... ...... 10 pund å 15. 96 | 95! 76 | 080 
34. - . væv. og eldri 10 pund å EN BN > 
35. jord. saudskinns, af veturg. og åm, 10 pund á 18 57 | 222' 84 | 186 
36. — 6 fjórðungar selskinns pund á >| 2» | > 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ...... hvert á 0 79 { 189 60 | 158 

| 
| 

G. Ýmislegt. | 
38. {| 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á >; > > » > 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundid å > > » > 
40. — 120 pund ; 10 pund á | >} > ? > ? 

  

42. | 5 ålnir, I ( 

41. | — 480 ná. af 

| 

43. | — 1 lambsfóður 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 
SAR ever renere 371; 08 t 309 

ullu, smjöri og tólg .......00000 000 168' 60 | 140 
ullartóvöru 

Eftir A. eða í fríðu 

Eftir B. eða í 
Eftir C. eða í 
Eftir D. eða í 

Eftir E. eða í 
Eftir FP. eða í 

En meðalverð alira landaura samantalið 

og skift með 6 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða 

   

  

BERIN á| 16 42 | 394) 08 | 328 

  

i z i 10 pund å „| > > > 

Í á 11! 50 | 276. 00 | 230   
venerne renees sees nseveree 114! 60 | 095 

249| 87 { 208 
65| 85 | 055 

146) 01 | 122 
  

sn serne vsere 1116( 01 | 929     rr ve veer stene: 186; 00 | 155   
Skrifstofu Eyjafjardarsyslu og Akureyrar, 12. mars 1926. 

Steingrímur Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið 29. mars 1926. 

Jón Þorláksson. a 
Gisli lsleifsson. 

1926 

34
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35 VERDLAGSSKRÅ 
sem gildir fyrir 

        

  

           
       

  

  

    

    
  

   

| 

Á. Fríður peningur. | 
1. | 1 hndr., 1 kyr 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 

ber til nóvembermánaðarloka C mm... á 0 4i { 300 
2, | — Gær, 2til6 vetra, loðnar og lei „íáfard. h á 363, 18 | 303 
3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti 2... hver á 384 84 { 321 
4. | — 8 sauðir, tvævettir, á hausti ............ hver á 450 40 | 375 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ...0..... hver á Í 40 489) 84 | 408 
6.| — 8 ær geldar á hausti ........0.......... hver á | 52! 00 | 416) 00 | 347 
T.| — 10 ær mylkar å hausti 2... hver á { 35! 56 | 355! 60 | 296 
8. | — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra f fard. .. á | 289) 71 1 289) TÍ | 241 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri .............. hver á | 262! 50 | 350, 00 | 292 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginn, pd. á l 171, 60 | 143 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni 0...) pd. å 1 124! 80 | 104 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu 2... pd. á 1 219) 60 | 183 
13. | — 120 pd. af tålg, vel bræddri 0000 pd. å i 121! 20 | 101 

| C. Tóvara af ulli. 
14. | 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 

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

15. | — 60 pör eingirnissokka 2... 0. parið á » » > > > 
16.' — 80 pör tvíbandsejaldsokka HR parið á Í 63} 48 901 41 
IT. 1 — 180 pör sjóvetlinga 1 á i! 07 | 192) 60 { 160 
18. — 20 eingirnispeysur 2... hver a > , » . 2 
19, — … 15 tvibandsgjaldpeysur 2... > > > > » 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls » » > ” s 
21. —- 120 álnir eimskeftu, I al ti » » » » » 

D. Fishur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum. .. vættin 4 | 27 98 | 187 88 | 140 
23. | — 6 vættir af"harSfiski, vel verku%um, .. vættin å ,» | 1 2 > 
24. — 6 vættir af þvrsklingi, vel verkuðum, .. væi Á ? | > 25. | — 6 vættir af ýsu. hertri, HE Dorf » 
26,]|] — 6 vættir af håkarli, hertum, ........…. ” | > >         
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Í peningum Í Hundruð á | Alin 35 
  

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

FR ýsi. 
27. | 1 hods., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á í > » » » » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis ...…. 8 pottar á | » „| > „Í > 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á 3 31 { 49 651 41 
30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... 8 pottar á 3 45 | 51! 75 | 43 

       

      

   

  

   

       

  

   

    
31 | pund å| 29 64 | 118 56 | 99 
32. pund á | 25 211151 26 t 126 
33, pund ål; 19 4f i 116 46 | 97 
34. pund å 16 43 | 131 44 | 110 

) pund å 12 67 152 04 | 127 

- pund á| 21 86 | 131 16 1 109 
37. hvert å 0 86 | 206 40 | 172 

| 

| 
38. | I hnår,, 6 pd. af æg . pundið á 28 06 | 168! 36 | 140 
39. — 40 pd. af pundið á | » » » 
40, - 20 pund 10 pund á} > | > > > > 
41, d. af fjall 10 pund á >] > > > » 
42. "ko um heyanmir lll. á| „9. 70 > | > 1196 

3. | — 1 lambsfóður 0... sseesseseeeeseeee á| 13 00 | > | >} 260   
     

Eftir D. eða 

Eftir K, eða 

Eftir F. eða he
lt
 

þ
r
 

þ
a
 

þi
n 

e
i
 

          

En meðalverð allra landauta samantalið ....0.......0.00000. eevedvee 1026! 97 | 855 
og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ........00 eeevee .…. 1 171| 16 | 142 

Skrifstofu Pingeyjarsyslu 1. mars 1926. 

Júlíus Havsteen, 

Fram 

  

nritud verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármáélaráðuneytið 28. mærs 1928. 

Jón Þorláksson, 
Gísli Tsleifason.



36 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Minningarsjóðs frú Önnu Claessen 1925. 

Tekjur: 
I. Eignir frá Í. á.: 

a. 5 Bankavaxtabrjef á 500 kr. ...... kr. 2500 00 

b. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks .. — 578 33 
cC. Hjá gjaldkera ............. — 62 50 

kr. 3140 83 
2. Gjöf frá Kvenfielaginu á Sauðárkróki ... kr. 50 00 

— — 50 00 
3. Varið til kaupa á bankavaxtabrjefi .... kr. 406 00 

Ágóði af því 0... mm 100 00 
———— — 500 00 

Vextir af pvi. 0... nn kr, 2 82 
—  - bankavaxtabrjelum ........ — 112 50 

—  - innstæðu í Sparisjóði Sauðár- 
kroks Lo - 23 40 

nr - 138 72 

Kr. 3829 55 

1. Keypt bankavaxtabrjei ............ kr. 400 00 

——— kr, 400 00 
2. Eign í árslok: 

a. 6 Bankavaxtabrjef ............ kr. 3000 06 

b. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks .. — 426 73 
c. Hjá gjaldkera ............... — 2 82 

nn rn rn — 3420 55 

Kr. 3820 55 

Sauðárkróki, 15. jan. 1926. 

Álfheiður Blöndal. Herdís ÞPjetursdóttir, Helga Guðjónsdóttir,
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ÚTKOMIÐ Í Á-BEILD STJÓRNARTÍÐINDANNA 1926. 

Opið brjef um hosnng landskjörtuna Álþingismanna, undirskrifað at 

konungi Í, mars 1826 (1). 

Lög um afnám gengisviðauka á vörnlolli, undirskrifuð af konungi 30. 

mars 1926 (2). 

Konungsbrjef tm pingsuppsøgn, undirskritad af konungi 12. maí 

1926 (8). 
"Løg um heimild fyrir síkisstjórnina til að ganga inn i vidbåtarsamning 

vid myntsamning Norðurlanda, undirskrifað af konungi 15. júní 1926 (4) 

Hjáraukalög fyrir árið 1925, vadirskrifuð af konungi sama dag (5). 

Lög um happdrætti (lotteií) og hlutaveltur (tombólur), undirskrifuð af 

konunei sama dag (6). 

Lög um raforkuvirki, undirskrfuð af konungi sama dag (7). 

Lög um löggilding verslunarstaða, undirskrifuð af konungi sama dag (8). 
gs 

Låg um löggilla endurskoðendur, undirskrifuð af konungi sama dag (9). 

Lög um viðauka við og breyting á ögn nr. 68, 14, nov. 1917, um åvertu 

Fléann, undirskrifud af konungi sama dag (10). 

Lög um framlag til kæliskipskawpa 0. fl., undirskrifud af konungi 

sama dag (11). 

Lög um breytingar á lögum nr. 17, Á. júní 1994, um stýrimannaskólann 

í Reykjavik, undirskrifnd af konungi sama dag (12). 

Lög um breyting á lögum mr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til Alþingis, 

undirskrifuð af konungi sama dag (13). 

Lög um breyting á lögum mr. 48, 8, nov, 1915, um atvinnu við vjelgæstu 

å gufusktpum, undirskrifud af konungi sama dag (14). 

Lög um veðurstofn á Íslandi, undivskrifud af konungi sama d ag (15). 

Lög um breyting á lögum mr. ÁÐ, 1919, agn forkaupsrjeli á jörðum, 

undirskrifuð af konungi sama dag (16). 

Lög um breyting á lögum mr. 28, S. mór. 1853, um að stofna slökkvilið 

Ísafirði, undirskrifuð af konungi sama dag li 

Lög um breyting á lögum nr. 17, 9. júlí 1909, non almennan ellistyrk 

undirskrifuð af konungi sama dag (18). 

Lög um kynbætur hesta, undirskrifuð af konungi sama dag (19). 

Lög um hirkjugjöld í Prestballkasókn í Hrútafirði, undirskrifud af 

konungi sama dage (20). , 

Lög um veitingasölu, gislihúshald o. fl, vndirskrifuð at konungi sama 

dag (21). 

Lig um innllulningsbann á dýrum a. fl, undirskrifuð af konungi 

sama dag (22). 

18. dag júnimánaðar 1926. Ísafoldarprentsmiðja h.f. 

l9zZ6



  

íÚ 

Lög um bæjargjøld t Vestmanndeyjum, undirskrifud af konungi samá 

Lög nm bryggjugerð í Borgarnesi, undirskrifuð af konungi sama 

dag (24). 

úsaleigu í Reykjavík, undirskrifuð af konungi sama dag (25 

  

Lög um Í   
77 

Løg um heimild fyrir veðdeild Landsbanka Islands til að gefa úl nýja 

flolku (seríur) bankavartabrjefa, undirskrifuð af konungi sama dag (26 

  

Lög um vidauka við lög mr. 55, 27. júní 1921, um skipulag hauptúna og 
vs 1 KYLE + ole, ; , c ST sjórær þorpa, Huð af konungi sama dag (27). 

Lög um sölu á kirkjujørdinni Snæringsstøgum Í Vatnsdal, undirskrifuð 

  

af konungi sama dag 

Lög um líkhús, undirskrifuð af konungi sama dag (30). 

Lög um heimild handa ríkisstjórninni Hl að veila guðfræðilandidat Svern- 

ti á Íslandi, undirskrifuð af konungi sama dag (30). birni Högnasynt embætta ú 
  

Lög um skatt af lóðum og húsum í S   ighefjarðarkaepstað, undirskrifuð 

  

af konungi sama dag (51). 

   

Lög um veiting rílisborgarargettar, undirskrifuð af konungi sama dag (32 

. 1107 
Log UN, FIRST »orgararjett, hve menn få hann og missa, undirskritud 

  

95 
#)    

lá. nón. 1917, tnum notkun bifreiða, und 

, , 47 1722 
miov. 1919. (Ritstma- og talsina- 

>.) 

mat 1920, um bann gegt botnvörpu 

  

al KONUNGI Ssama dag (Så 

krifuð af konungi sama dag (35). 

(994, undirskrituð af konungi 

     

Lög um fræðslu barna, undirskrifuð af konungi sama dag (40). 

Lög tm afnám laga nr. #1, Á, júní 1924, og breyting á lögum nr. 58, 80 

ja. Í (Suð fjárbaðanir). skrifuð af konungi sama dag (41 

im ski og vogrek, undirskrifnd al konun: dag (42)      

  

Lög nm kosningar Í málefnum sveita og kaupstada, un 

breytingar á lögum nr. 36, 4. júní 1924, um bæjargjöld í Reykja 

{ Fr y EN 1 ; 1 
ar KONU sama dag tt), 

  

almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar, vndirskrifuð at 

  

z 1. sf i 1 y ; “ 1 “ A SÅ undirskrifuð af konungi sama das (46 

  

Løg um ist 

Lög um verðlall á nokkrum vörn, undirskrifuð at Í        Lög um heimild handa alvinnumálaráðherra til að í
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úntr Dynjandisaár og annara fallvalna í Arnarfirði 0. fl, undirskrifuð af kon 

ungi sama dao (48). 

Lög um stofnun happdrættis fyrir Ísland, undirskrifnd af konung 

sama dage (49) 

Lög nm breyting á lögum nr. 38, 22. júní 1921, um vörutoll, undirskvifuð 

af konungi sama dag (50 

Lög am sölu á síld 0. fl, undirskrifuð af konungi sama dag (51 

Lög um heimild fyrir ríka 

  

jórnina til að veila ýms hlunnindi fyrir. 

huguðum nýjum banka í R 

  

wkjavik, undiskrifuð af konungi sama dé 

  

Lög um breytingar á og viðauka við lög nr. 7,4. mal 1922 (Sedladtgåfa) 

undirskrifud af konungi sama dag (55 

Lög tn vörutoll, undirskafuð af konungi sama dag (54). 

Lög um forkaupsrjelt á jörðum, undirskrifud af konungi sama dag (55), 

  

Lög um notkun bifreiða, undirskrifuð af konungi sama dag (56) 

Brjef dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins 37 

Dalasýslu, wm flufning þingstaðar. 3. mal 

Samkvæmt tillbgum ydar, herra syslumadur, 1 brjefi dags. 19, f. m., og 

beiðn hreppsnefndar Hörðudalshrepps, veitir ráðuneytið hjermeð samþykki 

sitt til þess, að þingstaður Hörðudalshrepps sje fluttur frá Blönduhlíð að 

Ham, enda annist hreppsnefndin tn, að jafnan verði til á hinum nyja stað 

hús til þinghaldanna 

Brjef alvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins tl sýslu- 38 

manna og bæjarfógeta, um merki á dönskum smjörlíkisilátum. * Ji 

Ráðuneytið hefir í dag ritað stjórnarfulltrúa Íslands í Kaupmannahöfn 

þessa leið: 

„Eftir móttöku brjefs yðar, herra stjórnarfulltrúi, dags. 26. f. m., skal 
x 

vöur hjermeð tjáð áð, að ráðuneytið vill fallast á, að ekki þurfi að standa á 

íkisílátum, sem hingað flytjast. orðið „útlent“., heldur nægi, að 

J 
1 

i dönskum smjörli   

þeim standi orðið „danskt“, og að yfirleitt sjeu hjer viðhafðar samsvarandi 

reglur í þessu efni og gilda í Danmörku.“ 

Þetta tilkynnist yður, herra sýslumaður (bæjarfógeti), hjermeð
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39 AUGLÝSING 
4, mai 

um. 

staðfesting stjórnarráðsins á lögreglusamþykt fyrir Ytri-Akraneshrepp 
í Borgarfjarðarsýslu. 

Samkvæmt lögum nr. 18, 20. október 1905, sbr. lög nr. 7, 18. maí 1920, 

um lögreglusamþyktir utan kanpstaðanna, er hjermeð staðfest eftirfarandi 

lögreglnsamþykt fyrir Ytri Akraneshrepp í Borgarfjarðarsýslu ; 

LÖGREGLUSA MÞYKT 

fyrir 

Ytri-ákraneshrepp í Borgarflarðarsýslu. 

KAFLL 

Um reglu og velsæmi á almannafæri. 

1. gr. 

Mannsöfnuður eða uppþot, sem tálmar umferð á götum, vegi eða svæði, 

sem almenningur fer um, má ekki eiga sjer stað. 

€ Á 2. gr. 

    Þegar fjöl menni safnast saman á götu, vegi, torgi, bryggju, við kirkju- 

dyr, samkomuhúsdyr eða annarsstaðar, þar sem almenningur fer um, þá 

skulu menn haga FR eftir fyrirmælum lågregluvaldsins, til að varðveita 

góða reglu. 

3. gr. 

& alfaravegi eda annarsstadar, bar sem almenningur fer um í hreppn- 

um, må aldrei á, blistra, kalla, syngja hått eða hafa í frammi annan 

  

DG hávaða eða óstjórnlegt og móðgandi háttalag, sem raskar friði og allsherjar 

reglu eða ónáðar á einhvern hátt þá, sem um fara eða í nánd búa. 

gr. 

Enginn må að ástæðulausu berja á dyr, glugga eða utan hósvegei, 

hringja dyrabjöllu eða aðhafast neitt það, er ónáðar eða móðsar húsbúendur. 

5. gr, 

Enginn má skjóta úr byssu, riffli eða skammbyssu, af boga eða öðrum 

skotvopnum, yfir götu eða á götu mje á svæði, sem almenningur Íer um, eða
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ætlað er til almenningsnota, nje heldur kveikja í púðri, olíu, bensíni eða öðr- 39 

i t sjer steinum, gler- Í mai 
valdið eða óþægind- 

um þeim, er um fara. Nauðsynlegar sprengingar má aðeins gera við gó 

torg eða á almannafæri, með leyfi lögreglustjóra, og skal | tíð þegar sótt er 

um leyfi til slíks, tilgreina, hver framkvæmi verkið, enda er á þess manns 

um eldfimum efnum eða sprengiefnum, og 

brotum, snjókögglum, slori, vatni eða öðru,     
sölur, 

ábyrgð, að allrar varúðar sje gætt. 

6. gr. 

Enginn má ganga dulklæddur á almannafæri, nema hann sje á leið 

til eða frá grímudansleik eða álfadans, ekki NR í búningi, sem misbýður 

velsæmi eða raskar almennri reglu. Einnig er bannað, að sýna af sér hneyksl- 

anlegt athæfi á almannafæri, svo sem með FRR ordum eða látbragði, 

með því að fletta sig klæðum eða gegna þarfinda sinna á h imeykslanlegan hátt 

T. gr. 

Þrukknum mönnum. sem finnast ósjálfbjarga eða eru með óspektir á 

almannafæri. skal ráðstafa á tryggilegan hátt, þar til þeir koma til sjálfs 

sín aftur. Þeim mönnum, sem sökum ölæðis hafa í frammi hávaða eða ósæmi- 

legt athæfi eða látbragð á almannafæri, skal ráðstafað á sama hátt, þar til 

eir koma til sjálfs sín aftur, og skulu þeir þá ennfremur sæta sektum oftir 

samþykt þessari fyrir röskun á allsherjarfriði og reglu, er þeir kunna að 

hafa valdið með drykkjuskap sinum og ólátum. 

8. gr. 

Vatnsból manna skulu vel varin fyrir Gollum åbrifnadi, og stranglega 

skal gætt, að skólpi eða Öðru, er óþrifnaði veldur, sje eigi heit þann veg, að 

runnið geti að þeim. 

9. gr. 

Hver sá, sem staddur er utan dyra innan takmarka hreppsins, er Á i , 

skyldur til að segja tl nafns síns og heimilis, ef lögregluvaldið krefst þess. 

10. gr. 

að viðlögðum sektum, krafið sjer til aðstoðar sjer- 

  

Lögreg luvaldið get: 

hvern fulltíða karbmnann, sem nærstaddur er, ef þarf að afstýra óspektum eða 

  

annari óreglu á almannafæri, eða til að handsama þá, er óspektum valda, og 

eru allir skyldir að hlýða því boði en heimting eiga slíkir menn á fullum 

bótum úr breppssjóði fyrir tjón, er þeir verða fyrir á fatnaði við slík tæki. 

færi, en hreppssjóður á heimtingu á endur greiðslu frá hinum seka.
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39 (1, KAFLL 
4. maí 

Enginn má ótilkvaddur rjála við opinberar eignir í hreppnum 

12. gr. 

Án leyfis lögreglunnar má enginn setjast að á æðötn eða almannafæri 

til að selja vörur eða reka aðra atvinnu. 

Enginn má án leyfis hlutaðeigandi umráðamanns láta fyrirberast á 

umgirtu svæði eða öðrum stöðum, þar sem gengið er inn í hús eða sarða. nje 

fara mn í hús manna í óleyfi, 

13. gr. 

A albmannafær má enginn leggja, hengja upp nje setja neitt, sem ) 

tálmar umferð manna, hvort heldur það ern vörur eða annað. Þó mega þeir, 

   

sem flytja vörur eða aðrar nauðsynjar heim til sín og ekki geta lagt þær á 

eigin lóð, leggja þesskonar frá sjer á meðan á flutningi stendur, en Þeim 

ber að gæta þess, að ge öðrum sem minstan farartálna. Vagnar oe önnur 

    

flntningatæki mega aldrei standa á götn eða stræti lengur en 

  

ern fvlt eða losuð, og aldrei mega slík tæki standa þvert yfir 

skal altaf þess gætt, að þau standi langs eltir götu, og sem næst götubrún. 

14. gr. 

Á götu eða annarsstaðar á almannafæri má ekki vinna neina vinnu. sem 

tálmar umferð manna eða gjörir hana hættulega, svo sem högeva eða 

    grjót, teigja trje, járna hesta eða því um líkt. Bannað er að hrista só 

ur, viðra sængurföt, eða hengja til þerris á götu, torgi eða öðru almannafæri 

þvott eða annað. 

15. gr. 

Engum, sem ekki er fúllra 14 ára að aldri. má trúa fyrir sleða, 

  

eða kerru, sem hestur dregur, eða flutningstækjum, sem knúð eru með vjelaatli. 

16. gr. 

Þeir, sem ríða eða aka um götur eða stræti, skulu viðhafa alla varúð. og 
er öllum bannað að ríða eða aka nema fót fyrir fót meðfram húsum og 
fyrir götuhorn eða út og inn um port eða garðshlið. 

  

Svo er og stranglega bannað að tíða harðara en hægt tölt á eötum 
hreppsins, og eru þeir, sem ríða eða aka, skyldir til að gjöra fótgangandi 
fólki, sem á undan þeim fer, viðvart í tæka tíð. Fælna hesta má ekki nota 
fyrir vagni eða sleða. Auk þess mega hvorki fælnir nje slæeir hestar sanea 
lausir um göturnar.



aldrei standa á götu, vegi 

  

Vagnar eða sleðar með hesti fyrir, 

sóa almannafæri í hreppnum, nema Ökumaður eða annar vel hætur maður 

sæti hestsins. 

1 . 

Lí. gr, 

Menn sem mætast á götun, hvort þeir eru gangandi, ríðandi, akandi eða 

   hjólandi. víki til vinstri handar hvor fyrir öðrum 

Hjólreiðamenn skulu Í um söturnar, svo og þeir, 

  

skulu þeir ætíð hafa bjöllu 

  

er aka fartækjum, sem knúð eru með vj 

eða lúðra á farartækjum sínum og gæta þess, að gera aðvart í tæka tíð þeim, 

  

    

     

  

    

    

sem á undan fara, og ætíð hrun eða blása í lúður áður Þeir fara fyrir 

vöfnhorn framhjá dyrum, er Hegja nærri götu. Ennfremur er þeini skylt 

að "a luktir á slíkum fartækjum og kveikja á þein fb á ferð frá 

því fer að skyggja á kvöldin or N orðið er bjart að morgni 

19. gr. 

sem bera orf oæ ljå um goturnar eða áa Gårn almannafæri kili 

t 1 hvoru lagt 

Lausa hesta skal m sölur hreppsins og 

aldrei má á skepnur nærri götu, 

Hestar í ef þeir ru bar taddir, sir um     

nætur á vel urna, 

21. gr. 

x 
Naut. sem farið er með um göturnar, skulu ætið lei 

  

a traustu 

handi, og að minsta kosti tveir menn Ívlgja hverju vanti árssðmln eða eldra. 

  

Aldrei mega nant standa úti á gölu eða stræti g | Ef lögreglustjóra 

bykir ástæða til, má hann banna að láta naut ganga laus með kúm hreppsbúa. 

  

gr. 

Enginn má siga hundi á annan eða láta fyrirfarast að aftra því, þegar 

  

hann verður var við, að hundur ræðst á mann 

Hundar. sem ráðast á menn eða skepnur eða el 

  

eru rjettdræpir hvar sem þeir sjást úti. Hundar meea ekki vera lansir úti um 

eshunda. sem ekki ern 

  

nætur, svo nokkru ónæði valdi íbúum hreppsi 

handsama oo auglýsa. 

  

í eign eða umsjá neins manns, getur lögreglustjóri 

Gefi enginn sie fram innan þriggja sólarhringa og borgi áfallinn kostnað. skal 

lóa slíkum hundnm. ef enginn vill taka þá að sjer,
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Og Hmraðamenn 

hirðnlevsi þeirra í þessn efni 

Enann må gera skurði í 

reglustjóra. Fá 

  

tálmi sje að, 

  

tálmann með im ljósum 

að mortenl. Að öðru 
I +37 

tlf er þurfa þykir 

úr hófi fram, setur 

bæði í sameiningu. látið ljúka verkinu eða sett 

kostnað þess, sem verkið átti að framkvæma 

var hú Þegar h 

eða öllu leyti, 

almenningur fei      ar, og haga sjer eftir 

  

farartálma eða hættu eða óþægindum fi 
a ) nå 113 
PKEIMNI MA EKKI     færi eða ví 

nema þar sem lögreglustjóri leyfir, oo 

en brýn nauðsyn krefur. Mold, möl, leifar   

Ingunni stafar, skal eigandinn færa buri 

ið eða verki því, er un 

Nú brennur | 

  

annað sje sett í staðinn. og er 

vanga svo frá rústunum, að ekki stafi hætta. 

26. 
> 1 : 1 sa 

Palla, stoðir og annan umbúna? 

   önnur mannvirki, skal 

ráðstafanir hjer að lútandi. Brot 

  lögreglunnar eru á ábyrgð þess. er 

     

  

greindur, þá á í 

    

, 

    

um 

åbrifn: 

      

;osm 

on 

    

byrgð eiganda eða umráðamanns 

      

eða 
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27. ør. 39 

Áhöld. sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður vörum eða Í vet 

öðru við bryggjur, eða hús, sem hegja við allaraveg, skuli vera nægilega 
2 

transt, og beir, sem þau nota, vera áreiðanlegir menn. Sama ábyrgð hvilir á 

eigendum, umráðamönnuni os þeim, er verkið framkvængir, oc á brotin 

gegn 26. gr. 

28. gr. 

Sporbrautir, san lHggja eftir götu endilangt eða yfir, skulu því aðeins 

leyfðar, að þær að dómi veganefndar sjeu taldar nauðsynlegar; skulu allar 

slíkar sporbrautir falla niður í veginn þannig, að þær valdi ekki farartálma 

fyrir vegfarendur. 

Þar sem sporbrautir liggja yfir götun eða eftir, skulu þeir, sem með 

vagnana fara, gæta þess, að ekki hljótist tjón af, enda er slíkt á ábyrgð elo- 

anda eða umrådamanna og beirra, sem með fara, þá er slys ber að höndunn. 

Geti sá, er með vagninn fer, ekki bætt tjónið, ber eiganda eða umráða. 

manni að gera það. 

29. gr. 

Þakjárn, sem notað er yfir fiskstakka, skal bundið eða á annan háti 

fest svo vel, að það fjúki ekki í stormi. Bannað er að hafa þakjárn eða 

parta af þakjárni laust úti, og hata eigendur ábyrð, að slíkt fjúki ekki 0Srum 

til tjóns eða meiðsla. Sama gildir og um spýfnarusl og annað, sem meidslum 

getur valdið, ef fýkur. 

30. gr. 

Báta eða annad må aldret setja å vegi, stræti eda annan alfaraveg eda 

svo nærri, að nokkur hluti þess gangi inn á veginn eða vfir hann, og gefur Ð 

veganelnd oe lögreglustjóri, eða hvort um sig, látið færa slíka muni burtu á 

kostnað og ábyrgð eiganda eða umráðamanns, ef hann ekki gerir það sjáli- 

tr, eftir að hafa verið aðvaraður 

(El. KAFLI. 

Tom friðun álimenningsekgna. 

SL. er, 

Enginn má skemma, lýta eða óhreimka eða á annan hátt spilla eignum 

hreppsins, hvort heldur það eru vegir, vatnsból manna, byggingar, rafáhöld, 

rafbrædir eða annað, sem ætlað er til almenningsnota.
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32. gr. 

Enginn má tispa, mála eða tjarga nje skrifa á hús manna eða eirð 

ingar neitt það, er hneyksli getur valdið, skemdum eða óprýði á húsum manna 

eða mannvirkjum. Enginn má heldur skemma girðingar þær, er standa um 

afgirta garða, reiti eða tún. Það er bannað, að klifra yfir þær eða fara í 
gegnum þær, nema með leyfi eiganda. Enginn má á nokkurn hátt vísvitandi 

spilla nokkrum eignum hreppsbúa; komi slíkt fyrir, skal sá, er veldur, bæta 

fullum bótum þann skaða, sem hann gerir 

33. gr 

Enginn má skemma, troða eða spilla á annan hátt ræktnuðum blettum. 

matjurtagörðum eða skrúðgörðum manna, hvort sem, girt er eða ógirt; ekki 

  

má heldur skemma plöntur né á nokkurn hátt spilla neinu í grafreit hrepps 

ins eða sanrga hann á nokkurn hátt. 

sd. er, 

Enginn m skjóta fugla eða seli á annara fjörum, nema með sjerstöku 

leyfi landeiganda, 

IV. KAFLI, 

Um reglu á veilingastöðun og almennum skemmtistöðum. 

30. gr. 

Hverjum, sem hefir veitingasölu, hverju nafni sem nefnist, er skylt að 

gera alt, sem í hans valdi stendur. til að afstýra því, að nokkuð fari fram í 

húsi hans, sem kemur í bága við velsæmi og góða reglu 

36, ør, 

A veitingastað má enginn sýna af sjer ofsalegt athæfi eda låtbragd, 

hávaða eða nokkra ósæmilega hegðun. 

31. gr. 

Veitimgahús, knattborðsstofur og aðrir slíkir skemtistaðir skulu eigi 

opnaðir fyr en kl. 6 að morgni og lokað eigi síðar en kl. 1 að kvöldi, oe 

allir gestir farnir þaðan fyrir kl. 11. Þó nær þetta ákvæði eigi til næturgesta 

á gistihúsum. Fjelögum, sem lögreglustjóri þekkir. er með leyfi hans heimilt 

að hafa þar dansleiki eða aðrar skemtanir, sem eigi eru bundnar við neinn 

vissan tíma, ef eigi taka þátt í þeim aðrir en fjelagsnenn og gestir þeirra, 

Hið sama eildir og um samsæti einstakra tiltekinna manna



=
]
 

>
 1926 

38, ør. 39 

Eigi má halda opinbera sjónleiki, samsöngva, einsöngva, hljómleika, 4. maí 

hlutaveltur, myndasýningar, dansleiki fyrir almenning eða aðrar slíkar sam 

komur án leyfis lögreglustjóra. Sje slíkt leyfi veitt, skal það bundið því skil 

væði. að hlýtt sje fyrirmælum um skemtanaskatt, samkvæmt þar að lútandi 

reglugjörð fyrir Ytri-Akraneshrepp. 

Leyfishafi skal auk þess skyldur að hlýða þeim fyrirmælum, er lög- 

reglan kann að setja til þess að varðveita góða regln, velsæmi og hreinlæti. 

Leyfishafa er og skylt að hlýða fyrirmælum heilbrigðisnefndar um 

ræsting og hreinlæti í húsrúminu, enda skal það ætíð nýræst þá er samkoma 

byrjar og nægileg hrákatlát til staðar 

39. gr. 

Á opinberum samkomum mega áheyrendur eða áhorfendur ekki trufla 

samkomuna með ósæmilegu látbragði eða hávaða, þann veg. að áorir geti ekki 

notið þess er fram fer. 

40. gr. 

Í húsum þeim sem opinberar samkomur ern haldnar í, svo sem mynda 

sýningar, sjónleikir, hljómleikar eða samsöngur, eða annað þess háttar, skulu 

vera, að minsta kosti tvennar dyr til útgöngu og skulu hurðir falla nt. 

41. gr. 

Ef sýndar eru myndir, sem að dómi lögreglustjóra ern siðspillandi. 

hvort sem það eru skuggamyndir eða Lfandi myndir, getur lögreglustjóri 

bannað að sýna þær. ef hann álítur þær koma í bága við velsæmistilfinningu 

manna. Hann setur og bannað, ef honum sýnist ástæða til) að láta börn 

horfa á myndir. sem geta haft vond áhrif á þau. 

42. ør. 

bå er samkoma stendur vfir fram å nått, skuln þeir eða sá, sem fyrir 

henni stendur, låta væta allrar varndSar við eldhættn, oe ef enginn býr í hús 

inu skal hann fullvissa sig tm. áður en skilið er við það, að ekki sje nein 

staðar í því óslöktur eldur. 

43. ør. 

  

rhverjum sem sjúklinga hefir á heimili sínu, er heimilt að fá bann 

að að almennar samkomur. sem háreisti seta valdið. sjeu haldnar svo nærri 

húsi hans. að hætta geti stafað af fyrir ónæði, 

44. or. 

esta á íbúðarhús manna án þeirra leyfis, ekki Anglýsingar má ekki f 

má, heldur festa upp anglýsingar með járnnöglum eða öðram nöglum á eignir
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39 manna, nema með leyfi þeirra. Þeir, er festa upp antglýsingar, skuli ætíð 
' EA , 2 2 . . , - . vo x 

maí jakg þær niður, þá er þær hata náð tilgangi sínum, Opinberar auglýsinsar 
a 

Há enginn taka niður í óleyfi eða skemma, 

V. KAFLI. 

Um samgöngur við skip. 

ÅD, gr. 

Logreglustjori hefir heimild til, cf 

  

hann álítur þess þörf, fil 

  

r góðri reglu og velsæmi, að gefa úí fyrirskipanir og bönn, gegn same 

  

við skip er koma frá útlöndum, eða eru útlend, en skýra skal hann þegar í 

stað stjórnarráðinu frá slíkum fyrirskipunum og bönnun 
> 

VL KAFLI. 

Um börn á gölum hauptúnsins. 

46. gr. 

Foreldrum og öðrum hlutaðeigendum er skylt að annast un að til. 

hlýðilegt eftirlit sje haft með óstálpuðum börnum, sem ern á þeirra vegum, 

þegar þau eru á almannafæri. Börn vneri en 12 ára mega ekki vera á al- 

mannafæri síðar en kl. 8 á tímabilinu frá 14. sent. til Í4. maí og ekki seinna 

en kl. 10 frå 14, maj til 14, sept, nema þan sjen í fyled með fullorðnum, 

VIL KAFLI. 

Un ágang búpemngs. 

47. gr. 

Medan sandfjåreign er vid Hdi i hreppnum, skal åvalt vera til 5 manna J 2 | , 

nefnd, skipuð sauðfjáreigendum, en valin af hreppsnefnd til eins árs í senn, 

og er verkefni þeirrar nefndar að annast allar framkvæmdir sem sauðfjár- 

eigninni við koma, svo sem: Áð sjá um að öllu sandfje sje komið í burtu úr 

hreppnum samkvæmt ákvæðum 48. ereinar, gjöra táðstafanir til að sauðfje 

hreppsbúa sje sótt í rjett á haustin, ennfremur sjá um handsömun á ásanos- E . . . 5 Ð 

fjenaði, smölun á heimalandi hreppsins og alt annað er að þessu lítur. ÁMir 
GL sanðfjáreigendur eru skyldir til að hlýða fyrirmælum þessarar nefndar, að 

viðlagðri sömu refsimgu og 10. grein nm getur,
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45. gr. 39 

Enginn má hafa sauðfje heima í landi hreppsins á tímabilhnu frá 10. 4. maí 

maí til 20. sept. nema í fjárheldri girðingu eða svo öruggri gæslu, að ágangur 

á land annara geti ekki af hlotist. 

49. ør. 

Enginn má láta hross ganga laus í landi hreppsins nema i gripheldri 

girðingu sje, sama gildir nm nantpening. 

50. gr. 

"aðrir alfuglar skulu jafnan byrgð í heldum girðing- B J Hænsn, endur 

  

um á tímabilinu frá 1. mai til 15. sept ár hvert. 

51. gr. 

Allan kostnað, er leiðir af ráðstöfunum, er gerðar kunna ad vera, út 

af ágangi fjenaðar, greiðir eigandi fjenaðarins, sömnleiðis tjón það er ágang- 
FA 

ur kann að hafa valdið, og skal sá s 

  

i metinn af lögreglustjóra, og tveimur 

mönnum, er hann velur með sjer til þess starfa. Allan annan kostnað, er leiða 

kann af ráðstöfunum, er nefnd sú sem um getur í 47. grein kann að gera, 

greiða fjáreigendur eftir því sem nefndin ákveður. 

VIIl. KAFLI. 

Um alment hreinlæti og þrifnað. 

52, gr. 

Heilbrigdisnefndin hefir eftirlit med ålla pvi, sem að almennum þrifn- 

aði lýtur, eftir þeim ákvæðum, sem þar um eru sett eða kunna að verða sett 

með heilbrigðissamþyki fyrir hreppinn eða samkvæmt henni. 

53. gr. 

Skepnum má ekki slátra á eða við götu eða öðru almannafæri, heldur 

skal það gjört að húsabaki eða innan girðingar, og skal þess vandlega sæti 

að skepnur geti ekki sjeð blóðvöilinn. 

Þá er slátrun er lokið, skal þrifa til á blóðvellinum og hann hreinsaður, 

ali flutt burt af honum er til óþrifnaðar er, og gengið frá því svo að hvergi 

valdi óþrifnaði. 

Suili og þessháttar skal brenna. 
, 

é Búfje skal deytt á löglegan hátt,



  

54, gr. 

Stampa, opnar tunnur, föt eða önnur slík Håt med Hfur, grút, slori 

eða þvílíku má ekki láta standa á almannafæri nje nokkuð annað laust eða í 

ílátum, sem ódaun leggur af eða óþrifnaði veldur. 

Ekki má heldur pott- eða steinbræða lifur eða grút nje setja upp nýjar 

lifrarbræðslustöðvar í hreppnum nema í samráði við heilbrigðisnefnd. 

55. er, 

Bannad er ad hella skålpi, sem fiskur eda annad hefir verid bvegid år, 

á götu eða almannafæri; ekki má heldur hella þar eða skilja eftir neitt það, 

er óþrifnaði veldur. Í ræsi og rennur meðfram vegi má ekki setja neitt það, 

er óþrifnaði getur valdið. 

Osku og öðrn, er frá húsum fellur, skal komið fyrir í steyptum safn i 
þróm þannig, að það ekki valdi skemdum eða óþrifnaði, og aldrei, hvorki 

sumar nje vetur, má skilja slíkt eftir nærri alfaravegum nje setja það á 

annars manns lóð. 

For, slor og annað þvílíkt skal jafnan flytja í heldum ílátum eða 

vögnum um götur kanptúnsins, og skal sá er flytur eða sá sem á, hreinsa 

upp ef niður á götuna fer og varðar sektum ef útaf er brugðið, 

56. gr, 

Ekkert hús eða herbergi í íbúðarhúsum í hreppnum má vera svo sett 

af mönnum eða útbúið, að heilbrigði þeirra sje hætta búin, en hvort svo sjú 

ákveður heilbrigðisnefnd 

  

gt. 

Við öll íbúðarhús og vinnustöðvar sem unnið ev vid ad staðaldri allan 

daginn skal vera salerni er sje svo tryggilega umbúið að ekki stafi óþrifnað 

ur af, en hvort svo sje, skal heilbrigðisnefnd skera úr. Sje misbrestur á þessu 

getur lögreglustjóri, að viðlögðum dagsektum, er eigi sjen undir 2 krónum, 

þvingað menn til að setja salerni eða lagtæra salerni við hús sín. 

IX. KAFLÍ. 

Um hreinsun reykhåfa. 

or
 

oo
 

Tr. 
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Húsráðendur skulu einu sinni á ári, frá 130. nóv. láta sótara hrepps 

ins hreinsa reykháfa á húsum sínum
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X, KAFLI 39 

4. mai 
Um tryggingu fyrir hættan. 

59, ør. 

Vatnsból skulu vera svo vel byrgð eða svo traustlega, að engum hvorki 

mönnum nje skepnum stafi hætta af þeim. 

60. gr. 

Safnervfjur skulu vera vel þaktar svo ekki geti stafað hætta af þein. 

61. gr. 

Ístjarnir og aðrar tjarnir, sem eru inn í kauptúninu eða svo nær 

því, að börn komist að, skulu vera tryggilega umgirtar svo börn komist ekki 

að þeim. 

69 or, 2 

Mannvirki og annað sem ótalið er í 59., 60. og 61. gr. er nokkur hætta 

getur stafað af mönnum eða dýrum, skal vera svo tryggilega umbúið að engin 

hætta geti af stafað að dómi lögreglustjóra. 

Ef eigandi eða umráðamaður lætur farast fyrir, eftir boði lögreglu 

stjóra, að gera slík mannvirki og umræðir í þessum kafla svo tryggileg, að 

hættulaus sjen, má lögreglustjóri láta gera það á hans kostnað. 

Bannað er að nota gaddavírsgirðingar í hreppnum fyrir neðan býlin: 

  

Myrarhús, Landakot, Melkot og hvergi nær vegum, íbúðarhúsum eða almanna- 

færi en Í metra 

XI. KAFLI. 

Um staðgalda samþyktarinnar, hegningarákvæði 6. fl. 

64. gr. 

Samþykt þessi nær yfir Ytri-Akraneshrepp í Borgarfjarðarsýsln. 

65. gr. 

Brot gegn lögreglusamþykt þessari varða sektum, alt að 500 krónum. ef 

  

ekki hggur þyngri hegning við að lögum. 

Ef kenna má yfirsjón, sem barn drýgir, skort á hæfilegri umsjón for. 
   

eldra c útráðamanna, er ganga þeim í foreldra stað, skal refsa þeim fyrir 

vfirsjónina en ekki barninu.



sá 

66. gr, 

samkvæmt samþyki á maí Ef einhver lætur það ógert, sem skylda hans er 

þessari eða fyrirskipun lögreglustjóra samkvæmi henni, getur lögreglustjóri 

látið gjöra það. 

Kostnað við þetta, og vfirleitt kostnaður sá, sem leiðir al þeim ráð. 

jorir eða gjöra lætur tl þess að hindra brot stöfunum, er lögreglustjóri g; 

gegn því sem bannað er í samþykt þessari, greiðist af þein sem brýtur Ef 

hlutaðeigandi reynist ekki fær um að borga kostnaðinn, greiðist hann (1 

hreppssjóði, 

67. gr. 

OSru leyti leidir af sambykt Þessari og ekki 

greiðist úr hreppssjóði, 

Kostnaður sá, sem að 

verður krafinn af einstökum mönnum, 

68, gr. 

Mál, sem risa aft af sambykt þessari, skal farið með sem almenn låg- 

reglumål, og skulu allar sektir fyrir brot á henni renna í hreppssjóð. 

Samþykt þessi, sem er samin og samþykt samkvæmi lögun nr. 18, 20. 

október 1905, 18. maí 1920, staðfestist hjermeð til að öðlast 

gildi 10. maí 1926. 
sbr. lög nr. 7, 

Í dóms- og kirkjumålardduneylinu, d, mat 1936. 

Jón Magnússon. 

St. Gunnlaugsson.
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AUGLYSING 40 
um 1. sept. 

kosning landskjörins alþingismanns og varaþingmanns og um kosn- 

ing alþingismanns fyrir Dalasýslu, alþingismanns fyrir Rangár- 
vallasýslu og tveggja alþingismanna fyrir Reykjavík. 

Með því að landskjörinn alþingismaður Jón Magnússon og varaþing- 

maðurinn með honum, Sigurður Sigurðsson, eru báðir látnir, og með þv. að 

ennfremur sæti alþingismanns fyrir Dalasýslu, Bjarna Jónssonar frá Vogi, al- 

þingismanns fyrir Rangárvallasýslu, síra Eggerts Pálssonar, og alþingismanna 

tyrir Reykjavík, Jóns Baldvinssonar og Jóns Þorlákssonar, eru orðin auð, þar- 

sem Bjarni Jónsson frá Vogi og síra Eggert Pálsson eru látnir, og Jón Bald- 

vinsson og Jón Þorláksson eru nú landskjörnir alþingismenn, þá er hjermeð 

samkvæmt 76. gr. og 53. gr. laga nr. 28 frá 1915, um kosningar til Alþingis, 

sbr. 11. gr. laga nr. 11 frá 1920, um þingmannakosning í Reykjavík, fyrirskip- 

að, að kosning skuli fara fram á landskjörnum alþingismanni og varaþing- 

manni í stað Jóns Magnússonar og Sigurðar Sigurðssonar, og ennfremur á al- 

þingismanni fyrir Dalasýslu í stað Bjarna Jónssonar frá Vogi, alþingismanni 

fyrir Rangárvallasýslu í stað síra Eggerts Pálssonar og á tveimur alþingis- 

mönnum fyrir Reykjavík í stað Jóns Baldvinssonar og Jóns Þorlákssonar, á öll- 

um þingmönnunum fyrir þann tíma, er hinir látnu og fráförnu þingmenn 

áttu eftir. 

Skulu kosningar þessar allar, bæði landskosningarnar og kjördæmakosn- 

ingarnar, fara fram hinn fyrsta vetrardag á þessu ári. 

Hinn lögmælti framboðsfrestur við landskosningarnar er styttur þannig 

að framboðsfresturinn er til 20. september, að þeim degi meðtöldum. 

Þetta er hjer með birt öllum þeim, er hlut eiga að máli, og hefir verið lagt 

fyrir hlutaðeigandi kjörstjórnir að undirbúa kosningar þessar og sjá um að 

þær fari fram samkvæmt fyrirmælum kosningalaganna. 

Í dóms- og kurkjumálaráðuneytinu, 1. september 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

  
Sigfús M. Johnsen. 

1. dag septembermánaðar 1926. Ísafoldarprentsmiðia h.f, 

Endurprentuð blaðsiða.
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Brjef atvinnu- isins til sýslur 

mannsins i Ran såre asy sn, um medlagsskyl ldu framfærslu- 

sveitar Óskilgetins barns og um endurgreiðslu sveilarstyrks. 

  

17. £. m., hafið þýer, her 

  

Með brjefi dags. 

vita Vestur-Landeyjahrepps, * skotið til ráðuneytisins úrskurði lögr 

    

Q: x Q 
í Reykjavík, dags. 9. nóv. f. á., sem ákveður að af hálfu Sigurðar Sigu 

  

er síðast bjó að Kirkjulandi í Reykjavík, og andaðist 20. júní f. á., skuli greiða 

  

meðlag með barni hans utan hj jónabands, Óskari, sem stúlkan Hann. 

  

esína Hannesdóttir ól 18. júní 1922, en urður var dæmdur faðir að eftir 
7 

úrskurðinum, sem birtur hefir verið ekkju barnsföður, andlát hans, er í meðlag 

  

á venjulegan hátt ákveðið, að barnsmóðir eða sá, er annast framfærslu barnsins, 

veitt á     

      

      

   

eigi aðgang að dvalarsveit sinni um 

  

tjettum gjalddögum, en Íramfærslusvett ireppi, 

  

1 beri að endurgreiða dvalarsveit hið hönd 

nefnds oddvita krefjist þjer verði úr gildi 

    feldur að því leyti, er hann si reiða vi 

andi dvalarsveit barnsmóður með lögum samkvæmt, úrskurðinum, en borgar- 

stjóri Reykjavíkur hefir krafist endu 

  

tí ahi fá z "tímabilið frá Í. sept. úr bæjarsjóði fy 

  

Barnið, Sigurður í er fætt eitir 21, um afstöðu 

a 
st 

  

foreldra til ós tinna barna, gengu í gildi. löggjafar um að 

greiðsluskylda framfærslusveitar barnstöður hætti þegar sveitin á þess ekki 

     alda meðlagið með því að greiða það 

  

lengur kost að láta barn ir endurt 

eða vinna það af sjer, er numin úr lögum, með því að annar málsliður 2. mgr. 

me 9. gr. fátækralaganna er ðlagsskylda af föðurins hálfu 

hann dvel-      2 1 Am 1: mm rv hara 
fortakslaus hvort liðinn og hvar sem 

    ur. reglu, að Í íuskyldan hvíli eingöngu á móður og fram- 

ndi burt er koll- 

laga nr. 60, 

      færslusveit hennar að uu eða alförnum    
   
   

    

    

    

      

varpað enda þótti 
917 3 6 1917 og 1. mgr. 32. gr 

  

framfærslusveit móður, rjettindi barns- 

móður og barns til 

skyldur framfærsii    með lögum nr. 46 1921 ny jöðrum lögum síðan, verið veittur 

sje látinn og unarrjettur um uppe 

framfærslusveitin ver að ennfrem- 

  

ur er ekki skilyrði fyrir meðle kurður 
hat 
þat 

  

á hendur honum, eða búi | 

  

sem hjer greindur meðlagsúrskurðar er rjettilega gefini í igreglustjóran- 

29. dag septembermánaðar 1926. Ísafoldarprentsmiðja h.f.
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um i Reykjavik, með því að barnsfaðirinn átti þar síðast heima, ag medlags- 41 

hæðin er ákveðin í samræmi við meðalmeðlag þar sem barnið dvelur, á tjeður 2!. júní 

meðlagsúrskurður sem lögum samkvæmur í alla staði að vera óraskaður. 

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

birtingar fyrir hreppsnefnd Vestur-Landeyjahrepps og annist þjer um endur- 

greiðslu hins umkrafða meðlags. 

Meðlagsúrskurðurinn er sendur borgarstjóra. DD 5 el 

Brjef dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskupsins, um ág 

breyting á askinun. 27. ágúst 

  

Samkvæmt beiðni ábúenda jarðanna Stóra-Hofs og Minna-Hofs í Hrepp- 

  

hólasókn í Arnespr ófastsdæmi og samkvæmt samþykki safnaðarfunda og hjér- 

    

aðsfundar, veitir ráðune, 

  

hjermeð eftir tillögum ar, háærnverðugi herra, 

í brjefi dags. 31. f. m., leyfi til að ofannefndar jarðir Stóra-Hof og Minna-Hof 

í Hrepphólasókn megi framvegis teljast til Stóranúpssóknar í sama prófasts-   

   dæmi, með því skilyrði, að Stóranúpskirkja greiði Hrepphólakirkju 650 kr. í 

eitt skifti i 

  

2 
fyrir öll um leið og breytingin kemst á. 

  

AUGLÝSING 43 
81. desbr. 

1925 um 

nr. 52, 27. júní 1925. 

  

Hver maður, karl eða kona, giftur sem ógiftur, getur fengið leyfi til 

verslunar, enda hafi rjettnr tl versti verið af honum dæmdur, ef hann:     
it. Er heimi á Íslandi. þegar leyfi er veitt, og hefir verið það 

  

síðasta árið. 

2. Er fjárráður. 

3. á búi sínu oe hefir haft bað síðasta ikki     árið. Ekki má veita þeim 
  

lþrota, nema komist hafi á lög- 

hans og lánardrotna hans. 

legt að almenn- mn ar wir: 
sem er SViviroileg l 

  

manni verslunarleyfi, ef ráðin hefir verið höfðun
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43 opinbers máls á hendur honum fyrir verk, sem er svivirdilegt ad almenti- 

31. def. ingsáliti, fyr en hann hefir verið sýknaður með dómi. 

1925 5. Sannar, að hann hafi þá þekkingu á bókhaldi og vörum, sem telja má nauð- 

synlega til að reka verslun, en til þess útheimtist, að hann: 

a. hafi lokið námi við verslunarskóla, sem atvinnumálaráðuneytið telur 

fullnægjandi, 

b. hafi lokið gagnfræðaprófi, eða 

c. hafi notið verklegra æfinga að minsta kosti í þrjú ár sem verslunarmaður. 

Fyrirmæli þessa töluliðs taka ekki til sveitaverslana og að því er 

annan verslunarrekstur snertir, getur atvinnumálaráðuneytið veitt undan- 

þágu frá ákvæðum liðsins, þegar sjerstaklega stendur á. 

6. Fullnægir að öðru leyti þeim skilyrðum, sem eru sett eða sett kunna að 

verða í lögum til þess að mega reka verslun. 

Þeir, sem fengið hafa verslunarleyfi á tímabilinu 1. júlí til 31. des. þ. á., 

geta fengið nýtt leyfisbrjef útgefið af lögreglustjóra, án þess að greiða gjöld 

þau, sem ákveðin eru í tjeðum lögum fyrir slík leyfi og með sama gildi til 

verslunarrekstrar, sem þau höfðu eftir hinum eldri lögum. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 31. des. 1925. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

44 REGLUGJORD 
23. mars 

um 

rekstur h.f. „Útvarp“. 

1. gr. 
2 

Sjerleyfið má á engan hátt tefja fyrir útbreiðslu á sviði útvarps í 

landinu, og er því gert ráð fyrir að fjelagið, ef ástæða þykir til og efni leyfa, 

byggi fleiri útvarpsstöðvar í landinu. 

2. gr. 

Enginn má setja upp og nota viðtökutæki fyrir loftskeyti eða útvarp 

nema með leyfi landssímastjóra. Ekki má heldur selja móttökutæki eða efni í 

þau öðrum en þeim, sem leyfi hafa fengið hjá landssímastjóra.
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3, gr. 44 

Enginn má flytja inn frá útlöndum móttökutæki eða hluta af þeim nje 23. mars 

selja móttökutæki, sem hægt er að nota til þess að taka á móti útvarpi frá 

stöðvum sjerleyfishafa, nema sá, er fengið hefir sjerstakt leyfi landssímastjóra 

til þess, og skal slíkt leyfisbrjef hanga frammi í sölubúð leyfishafa á þeim 

stað. er almenningur á hæst með að sjá það. Þeir, sem slíkt söluleyfi hafa, eru 

skyldir að greiða sjerlevfishafa 85 króna gjald af hverju viðtökutæki, sem 

þeir selja. 

Heimilt er mönnum að smíða sjálfir, eða setja saman móttökutæki sín, 

en efni til þess verða þeir að kaupa í löggiltum sölustöðum. inginn má selja 

efni í loftskevtatæki, nema hann hafi fengið leyfi samkvæmt 2. er. Ekki má 

heldur selja heil viðtökutæki öðrum en þeim, er hafa leyfi það, er um getur 

í sömu grein. 

4. gr. 

Efni í heimaserð tæki mega þeir einir selja, er hafa söluleyfi það, er um 

setur í 3. gr., og skulu þeir gjalda leyfishafa eftirfarandi gjald af áhaldahlutum: 

Fyrir hvern breytilegan þjetti ............ kr. 5,00 

í hvern óbreytilegan þjetti ..........- — 1,00 

&… hvern krystal detector ............- — 2,00 

í“ hvert lampavidnåm .........222444- — 2,00 

€€€ hvert sponukefli .....0.00..0... — 2,00 

€£… hvert „variometer““ 2... — 2,00 

hverja lampahöldu .........0000... — 2,00 

€€€ hvern spenni „0... — 5,00 

<< hvern móttökulampa .......00.00.... — 2,00 

í“ hvert heyrnartól ......000.0 0... — 5,00 

í æjallhorn (loud speaker) eda samskonar tæki 20% 

af útsöluverði þeirra. 

Af rafgeymum, rafvökum, einangrum eða vír skal eigi greiða neitt gjald. 

Landssímastjóri ákveður. hvaða áhaldahlutir skuli gjaldskyldir. 

5. gr. , 

Fyrir gjaldi því, er ræðir um í 3. og 4. gr., skal seljandi hver gera sjer- 

levfishafa skil mánaðarlega, og getur sjerleyfishafi krafist tryggingar af selj- 

anda fyrir gjaldinu. 

Þeir. sem nú hafa á hendi sölu viðtökutækja eða efnis í þau, eru skyldir 

að gefa sjerleyfishafa tafarlaust skýrslu um birgðir sínar að viðlögðu dreng- 

skaparorði um að rjett sje fram talið. Sjerleyfishafi lætur merkja birgðirnar 

eftir ósk eiganda gegn greiðslu stofngjalds eða tryggingar fyrir því, að það 

verði greitt við sölu. 

Þeir, sem til þessa hafa selt móttökutæki eða efni í þan, eru skyldir til
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44 þess eftir fremsta megni og að viðlögðum drengskap að gefa útvarpsfjelag- 

23. mars inu upplýsingar um nöfn og heimilisfang þeirra manna, er keypt hafa af 

þeim tækin. 

. gr. 

3. gr. svo og áhaldahlutir þeir, sem um Ss Öll þau áhöld, sem talin eru 

ræðir í 4. gr., skulu bera á sjer merki sjerleyfishafa, er lítur þannig út: 

H/F ÚTVARP. STOFNGJALD GREITT og lætur sjerleyfishafi setja 

það á vörurnar, er þær koma hingað til landsins, enda sjeu innflytjendur skyld- 

ir að tilkynna sjerleyfishafa er þeir fá móttökutæki eða efni í þau. Bannað er því 

að selja eða nota önnur tæki en þau, er bera þetta merki. 

7. gr. 

Útvarpsfjelaginu er heimilt að krefja sjerhvern þann, er á eða hefir 

viðtökutæki, ef unt er að hafa samband við stöð sjerleyfishafa með því, um 

afnotagjald er nemur kr. 12,50 fyrir hvert viðtökutæki fyrir hverja 3 mánuði 

í senn og greiðist gjald þetta fyrirfram. 

Nú vanrækir handhafi viðtökutækisins að greiða afnotagjald, sem fallið 

er í gjalddaga, og má þá taka viðtökutækið niður hjá honum, eða gera það 

ónothæft uns gjaldið er greitt, enda sje tækið sem trygging fyrir gjaldinu og 

má því ekki veðsetja það nje nje gjöra lögtak eða fjárnám í því án leyfis sjer- 

leyfishafa. Gjald þetta er miðað við að þátttakendur verði 1000 eða færri. Verði 

þátttakendur fleiri en 1000 getur ríkisstjórnin ákveðið hámark afnotagjaldsins 

á ný, sbr. 10. gr. sjerleyfisins. 

8. gr. 

Ef landssímastjóra þykir ástæða til, getur hann bannað að selja eða nota 

til móttöku tæki sem eru þannig gerð, að hætta geti verið á að framleiða sveiflur 5 

, 
ut 1 loftnetshringråsina, er valdi truflunum i någrannatækjunum. 

9. gr. 

Kaffihús, kvikmyndahús og aðrir opinberir staðir skulu auk hins venju- 

lega gjalds greiða aukagjald eftir samningi við sjerleyfishafa. Rísi ágreiningur 

milli aðila um gjaldið, skal það lagt undir úrskurð ríkisstjórnarinnar. 

10. gr. 

Heimilt er sjerleyfishafa að leigja mönnum afnot útvarpsins til birtinga 

eða ávarps, og taka gjald fyrir sbr. 7. gr. sjerleyfisbrjefsins. 

11. gr. 

Eftirlitsmönnum sjerleyvfishafa skal jafnan vera heimill aðgangur að 

öllum móttökutækjum til þess að athuga þau, hvenær sem sjerleyfishafi óskar 

að láta slíka skoðun fara fram,
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12. 

Nú hefir einhver komið sjer upp viðtökutæki fyrir útvarp, áður 

h | ld 

-{ 8. gr. ef hann óskar að nota það framvegis og er 

12 
pa 

  

sessi gengur Í gildi og skal hann oreiða sjerleyfishafa stofi 

   

  

„ldinn. Óski hann ekki að nota það framvegis skal 

innsigla það þannig, að það sje ónot-     hann láta hreppstjóra eða lögreglnst 

hæft og tilkynna útva rpsfjelaginn það 

13. gr. 

Ef nauðsynlegt verður að breyta tilhögun stöðvarinnar (bylgjulengd   

o, fL) vegna alþjóðaákvarðana skal breytingin framkvæmd á kostnað fjelagsins. 
þa
d 

7 
og
 gr. 

/ klukkustund á dag að meðaltali, alt að —
 ið minsta kosti 

  

Utvarpa 

y tvær 14 stundir síðdegis, fræðandi og skemtandi efni. Sam- 

  

1% stund árd 

áðuneytið áskilur sjer rjett til þess að krefjast 3 eða 5 manna 

  

söngumálar 

nefnd sje sett til þess að velja það, sem út er varpað, og er heimilt að tilnefna 

1 af 3 eða 2 af 5 í nefnd þessa. 

15. gr. 

Samgöngumálaráðuneytið áskilur sjer rjett til að nota útvarpsstöðina í 

sínar þarfir þegar um símslit, bilun loftskeytastöðva o. þ. h. er að ræða, og 

skal greiða fjelasinn þóknun, er miðast við reksturskostnað stöðvarinnar, en 

ekki ágóðatap. Þó skal hin reglubundna starfsemi útvarpsstöðvarinnar sem 

minst tafin. 

utækjum eða mt um af beim vardar 

  

Ólöslegur innflutn 

  

sektum frá og 1000 krónum og skal sá, er inn flytur, auk þess greiða stofn- 

gjald af hinum ólöglega innfluttu tækjum. 

Sala viðtökutækja eða efnis í í atvinnuskyni af hendi þeirra, sem 

    fa sölnleyfi, varðar sektum frá 2 0—-1000 krónum. Auk þess skal greitt 

  

ngjald af hinum ólöglega seldu tækjum. 

Sala viðtökutækja eða efnis í þau af hendi þeirra, er söluleyfi hafa til 
  

manna, er eigi hafa fengið leyfi landssímastjóra, varðar sektum frá 100— 

1000 kr. 

Nú selur maður viðtökutæki eða hluta af því, án þess að það beri með 

1926 

44 
en 23. mars
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44 sjer að stofngjald hafi verið greitt og án þess að það hafi raunverulegt verið 
23. mars greitt, og varðar það þá sektum frá 250—-2000 krónur nema þyngri refsing 

liggi við eftir öðrum lögum. Auk þess ber honum að greiða stofngjald af tækj- 
um þeim, sem sannað er að hann hafi selt ólöglega. 

Nú kaupir maður viðtökutæki eða efni í það og ber það ekki með sjer, 
að stofngjald hafi verið greitt, varðar það sektum frá 5—500 krónum og skal 
hann skyldur til að greiða stofngjald af tækinu eða efninu. 

Nú kemur það í ljós eftir 3 mánuði frá útkomu reglugjörðar þessarar að 
menn eiga eða nota viðtökutæki án þess að hafa fengið leyfi landssímastjóra til 
þess og án þess að greiða af því stofngjald og skuln þeir þá sæta sektum frá 
25—1000 krónum. Auk þess skulu þeir skyldir að greiða sjerleyfishafa stofn- 

ejald. 

Sektir út af brotum á reglugjörð þessari renna í ríkissjóð og skulu mál 

útaf brotum gegn henni rekin sem opinber lögreglumál. 

17. gr. 

Samgöngumálaráðuneytið úrskurðar, að svo miklu leyti, sem ekki er 

öðruvísi ákveðið, til fullnaðar ágreining, sem rísa kann útaf skilningi á reglu 

gjörð þessari eða sjerleyfi því, sem hún er bvgæð á, og má ekki bera Þann ágrein- 
ing undir dómstólana. 

18. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi.. Sjerleyfishafi er þó fyrst um sinn, 
þar til samgöngumálaráðuneytið ákveður annað. aðeins skyldur til þess að 

útvarpa daglega 1 klst. Afnotagjalds má krefjast frá 1. apríl b. á. 

Atvinnu og samgöngumálaráðuneytið,23. mars 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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PROÓFREGLUGJÖRÐ 45 
. 16. april 

fyrir 

Stýrimannaskólann í Reykjavík. 

Samkvæmt lögum nr. 17, 4. júní 1924 og reglugjörð 24. sept. s. á., um 

stýrimannaskólann í Reykjavík, eru hjermeð settar eftirfarandi reglur um 

tilhögun á prófunum og hvað útheimtist til þeirra. 

1. 

Ákvæði ýmislegs efnis. 

Í. gr. 

Burtfararpróf skulu haldin í aprílmánnði ár hvert. 

2. gr. 

   Vilji maður ganga undir burtfararpróf skólans, án þess að hafa stund- 

að þar nám, skal hann senda dóms- og kirkjumálaráðuneytinu beiðni um það 

  

minst 2 mánuðum áður, og skulu beiðninni fylgja vottorð um að umsækjandi 

fullnægi þessum kröfum : 

1. Að hann hafi siglt eins lengi og gildandi lög um atvinnu við siglingar 

mæla fyrir, til þess að geta orðið stýrimaður á skipi, sem prófið nær til. 

og skal sanna siglingatímann með sjóferðabók. 

2. AX hann hafi þá sjón, heyrn og málfæri, sem staðan heimtar. 

co Að hann kunni sund. 

4. Að hann sje eigi haldinn af neinum næmum sjúkdómi eða líkamskvilla, 

er orðið geti öðrum skaðvænn. 

5. Að hann hafi óspilt mannorð. 

6. Skírnarvottorð. 

Svo skal hann og senda vottorð um þann undirbúning er ha 

fengið. 

3. gr. 

Á, tilteknum degi og stundu skulu prófsveinar mæta í stýrimannaskól- 

anum og hafa með sjer sjókort, pappír og öll þan hjálpartæki sem þarf til 

úrlausnar skriflegra verkefna. Orðabækur mega prófsveinar ekki hafa við 

úrlausnir stíla. 

á. gr. 

Við burtfararprófin skulu, auk kennarans sem prófar, vera tveir próf-
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45  dómendur í hverri grein, og skipar dóms- og kirkjumálaráðuneytið til þess 

! 6. april sjerfræðinga eftir föngum. Það skipar einn þeirra formann prófnefndarinnar. 

  

Munnleg próf skulu haldin í have anda hljóði. 

5. gr. 

Hinir skipuðu prófdómendur tiltaka prófverkefnin, hvorir í sinni grein, 
an 

al hvert af sk 

  

1 verkefnunum vera minst í svo mörgum eintökum að 

    

hv er prófsveinr 

Við skriflegt próf fá allir prófsvei undir samskonar próf,      

  

sömu kefni. Figi má rita fleiri en eitt verkefni á sama blaðið, en vera má 

verkefnið í fleiri liðum. 

skal fram hve margar einkunnir sjeu gefnar fyrir verkefnið, svo 

  

árlausnar. Lengri úrlausnartíma má enginn hafa. og hve langur tími veitist til 

ógrein 

  

Nú þykir pró 

þá snúið sjer til e 

í verkefninu og getur hann 

  

8. gr. 

inu stendur mega engir aðrir en prófsveinar og Af; 
i Medan å skriflega pråf 

20 
eftirlitsmenn vera í prófstofunni. Kennarar skólans mega ekki vera eftirlits- 

menn, að minsta kosti ekki við þær greinar, sem þeir hafa kent. Eftirlitsmenn 

bera ábyrgð á að engum brögðum sje beitt við prófið. Þeir skulu vera tveir 

í hverri prófstofu. Hinir skipuðu prófdómendur eru eftirlitsmenn. Ef próf- 

dómendur eru eigi eins margir og eftirlitsmenn þurfa að vera, þá skipar dóms- 

og kirkjumálaráðuneytið menn þessa eftir þörfum. 

Sannist það, að prófsveinn reyni að fá hjálp, láti hjálpa sjer, eða 

öðrum, skal honum þegar vikið frá prófi, og skal svo álitið að hann 

    

  

igi staðist prófið. 

9. gr. 

Nú gengur prófsveinn frá prófi og kennir sjúkleik um, en sannar síð- 

ar með læknisvottorði að hann hafi verið veikur, og má þá prófa hann í því 

sem hann var óprófaður, jafnskjótt og því verður viðkomið á sama próftíma.    

10 

Sannist það, að prófsveinn hafi hegðað sjer ósæmilega við prófið, 

getur formaður prófnefndar rekið prófsveininn frá prófinu.



      
Áður en prófið byrjar skal 

   

irrituð af formanni prófnefndarinnar og fest upp í stj nnaskól 

degi áður en prófið byrjar. Skulu hlutaðeigandi prófdómendur og prófsveinar 

mæta stundvíslega eftir þessari töflu. 

12. gr. 

Munnlegar spurningar skulu vera tveimur 

má aðeins eitt verkefni vera á hverjum,seðli. Við 

sveinn sínar spurningar. Prófsveinar skulu prófaðir í 

eða fleiri hafa sömu nöfn og feðraheiti sl 

aður fyr. 

   
Fyrir svör í hverri 

einkunnum þeim, sem hjer 

  

þeim standa: prýðilega == í 
— = 4, vel = 3, vel — 
illa — == —- 3, afarilla = + 5 

El 

Prófkröfur. 

14. gr. 

Kröfurnar til fiskimannaprófs eru þr 

  

Ísiglingafræði: 

1. Kunnåtta í fræðinni um heilar tölur, ahnenn brot, ti 

    

veldi og rót, notkun logariþma, um grundvallaratriði flat 

Þekking á mælikvörðum Úna og horna og leikni í að búa. þá 
T. 

á grundvallarsetningum hornfrædinnar og á útreikningi 1 

  

   
þríhyrninga eftir henni. Í tugakerfinu, samlagningu, 

  

    

    
földun og deilingu; í algengum reikningi með heilum 

  

brotum og tugabrotum; í hlut líkingu að 

talna og tvíveldisrótarútdrátt 

og rótarútdrætti með notkun | 

línum, flötum þríhyrnir n, ferhyr    

    

línum Þeirra, 

á sporbaugum, kúlum, sporbaugskúlum ; kunnáttu í að skifta beinum lín- 

um. að draga unn og fella línu beint niður á aðra, að draga línu sam- 
, 2 pp og g 

x 
síða annari beinni línu, að afmarka horn, er sje jafnstórt öðru tilteknu 

horni. skifta horni í tvo jafnstóra parta, að skifta hring í 2, 4, 6, 8 jafn- 

 



G
t
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stóra parta; þekking á þríhyrningalínum og notkun þeirra við útreikn- 
ing á rjetthyrndum flötum þríhyrningum. 

Þekking á jarðarhnettínum, lögun hans og stærð, bauganeti hans, lengd 
og breidd. Miðjarðarbaug, jarðskautum. lengdarbaugum, breiddarbaugum, 
kompáslínum, breidd og lengd, stefnu, vegalengd, breiddarmun, lengdar- 
mun, afviki. 

Þekking á kompásnum og á notkun hans, á mísvísun, halla (imklination), 
segulskekkju (deriation) og hvernig hún verður fundin. Á skriðmæli, veg- 
mæli, grunn. og djúplóði. Grein á segulmagni, segulnál, hinum ýmsu pört- 
um kompássins og mismunandi tegundum þeirra, sólspjaldi, miðunar- 
spjaldi misvísun og breytingum á henni; halla. breytingum á honum og 
áhrifum á kompásinn; segulskekkju og hvað henni veldur, breytingum á 
henni, segulskekkjutöflum, að finna rjetta. stefnu og miðun með hliðsjón af ð 

£ segulskekkju og misvisun, aå åkveda misvisun a stefnum og midunum 
þegar þær eru gefnar eftir rjettum áttum og seguláttum; að ákveða seg- 
ulskekkju af stefnum og miðunum, þegar þær eru gefnar eftir seguláttum 
og kompásáttum. Þekking á skriðmælinum og pörtum hans, á vegmælin- 
um og pörtum hans, grunnlóði, djúplóði og notkun allra þessara áhalda. 

aðalreglum um tilbúnino sjókorta eftir Merkators- 
aðferð, mælikvörðum þeirra og línum, og þekking á hvað standa eigi á Oo 

F
r
 

Skyn á sjókortum. í 

sjókortum og hvernig þau eru notuð. 

Þekking á dagbókarhaldi, leiðarreikningi, straumi, drift, að setja stefnu 
skipsins og að finna stað skipsins á kortinu. Þekking á tilgangi skipsdag- 
bókar, ogthversu í hana skuli rita; að finna stefnu og hraða straumsins 
með athugunum jarðlegra hluta; að geta fundið þann stað, er halda á til, 
Þegar staður sá, sem siglt er frá, er kunnur, og stefnur þær og vegalengd- 
ir, er farnar hafa verið; að marka stað skipsins á kortið með miðum. 
miðunum og hornmælingum; að finna stefnu þá á kortinu, sem halda á, 
og leiðrjetta þá stefnu fyrir straum og öðrum áhrifum á hana, svo! fund- 
in verði sú stefna sem stýra á eftir kompásnum; að finna þá vegalengd 
er halda skal og hve langt um líði þangað til komist verði!til ákveðins 
staðar. 

Þekking á himinhvolfinu og daglegri hreyfingu þess, á bauganetum hím- 

inhvolfsins, á því að ákveða afstöðu híminhnatta, á sólinni og hreyfingu; 
hennar. Þekking á heimsásnum, miðhiminbaug, vorhnútsfirðarbaugum 

(reetaseensionsbaugum)}, samfarabaugum (deklinationsbangum), tímabaug- 

um, dagbaugum, sjónbaugum, azimúthbaugum (hvirfilbaugum), hæðar 

baugum, vorhnútsfirð, miðbaugstirð, tímahornum, hvirfilhornum, hæð, 

viki (amplitude), afstöðu heimsássins við sjónbauginn, dagbogum og nátt- 

bogum himinhnatta, æsæjum og ósæjum stjörnum, hinni daglegu hreyf-
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ingu, åhrifum breiddar og deklinationar å hæd himinhnatta; å sålbraut- 
E ÞJ > 

arbaug og hreyfingu sólarinnar eftir honum. 

=]
 Pekking å sextanti (sextungt) og notkun hans. Grein á helstu pörtum 

sextantsins, skiftingu mælibogans og brotmælisins, á stóðu speglanna o og 

á því hversu hún skal prófuð og lagfærð; á markrjettingu og hvernig 

hún finst. 

   8. Þekking á mælingu og skiftingu tímans. 

tíma, sóldegi, sóltíma, meðaldegi, meðaltíma, 

    

stjörnudegi, stjörnu- 

alsól, tímajöfnuði, tró- 

pisku sólári, almanaksári. 

9. Þekking á hæðarleiðrgettingum himinhnatta. ÁA lækkun hafsbrúnar, geisla 
    broti, sjónarmun (parallaxis) og hálfum þvermæl. Finna verður og H0La 

leiðrjettingarnar annaðhvort hve 

  

ja fyrir sig eða allar í einu. 

10. Að kunna að finna ristíma, hágöngutíma og hvarftíma híminhnatta. Hann 

skal fundinn með viðeigandi töflum. 

1l. Að kunna að finna másvísun eða segulskekkju við hæðarhvirfilhorn (hæð- 

araæmuth) sólar eða fastastjörnu. Misvísunin eða segulskekkjan skal 

fundin með því, að mæla hæð sólarinnar og miða hana samtímis, eða 

með því að miða hana þegar hún rís eða rennur, eða á þann hátt að 

mæla hæð fastastjörnu og miða hana samstundis. 

12. Að kunna að fínna breiddina af athugun sólar eða fastastjörnu í hádegis- 

baug. Breiddina skal finna af hæðarathugun sólar eða fastastjörnu í há- 

boga og lágboga. 

13. Að kunna að fínna misvísun eða segulskekkju af athugun pélstjörnunnar, 

Misvísun eða segulskekkju skal finna með því að miða pólstjörnuna og s 

  

finna azimuth hennar úr viðeigandi töflum. 

  

14. Að kunna að finna, hvenær flóð vert og fjara. Við það skal nota sjáv 

arfallatöflur, og hafnartíma eða flóðmun. 

15. Þekking á alþjóðlegum siglingareglum og bjargtækjum. Þekking á regi- 

um þeim, sem fylgja ber til að forðast 

  

ylingu, á ljósum þeim, sem 

skipum ber að hafa undir ýmsum kringumstæðum, svo og að kunna að > 
1 

nota algengustu bjargtæki við björgun úr varháska. 

  

16. Að kunna að nota alþjóðlega morkjabók fi á að 

taka á móti merkjum með al}      
merkjum, svo og með bendingum ettir aðferð Morses, 

  

Í íslensku: Að hafa lesið að minsta ko:      

   

lqusu máli og ljóðum, og geta skýrt þær nokkurn veginn. Efnið skal þam 
  

valið, að nemendur læri sem flest orð og orðtök, er að s jómonsku lúta. Þear 

    skulu geta farið sæmilega með ís 

efnum, er stöðu þeirra heyra 

hljóðvörpin og kunna nokkuð í £ 

stílaða og stafsetta ritgerð um efni, er snertir sjómensku. 

1926 

á5 
16. april
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Í dönsku: Að hafa lesið og geta lagt út að mínsta kosti 100 bls. 

lí 8 bl. br., í lausu máli og ljóðum, sjerstaklega um lf og starf sjómanna, 

og geta talað dönsku nokkuð, einkum um það, er sjómensku snertir. Prót. 

  

sveinninn verður að kunna nokkur helstu atriði danskrar målfrædi. 

Í ensku: Að hafa lesið og get út að minsta kosti 100 bls. í 8 

, og geta talað ensku RUD, einkum um það, 

n verður að kunna nokkur helstu atriði enskr: 

  

   
bl. br., einki MM um SJOMENSKU 

  

sem gerist á sjó. Prófsvei 

ar málfræði. 

  

í sjórjetti: Áð þekkja helstu lagaákvæði, er snerta rjett og skyld- 

ur skipstjór i Á í íslenskum lagaákvæðum um skip, um hafið 

  

og á skilyrðunum 1, rjettindum og skyldum hans á skip- 

   inu, um vald skip: irðum og gjörðum skipverja; 

skilyrðum il ad vera stýrimaður og vélstjóri, rjettindum og skyldum þeirra 

   

  

    
    

  

skipinu, og rjett SKIDVE 

    Í heilguiræði: Áð hafa 

    ur og 9 

1 um við sli 

        

hins sama og til fiskimannaprófsins, og enn. 

   
innar og á 

rót, logariþma, 

la þríhyrningum; 

znum 3 

  

fínt horn; að finna 

máleiningum flata 

marghyrninga og 

strendings (prisma 2), 

"rningalína 

   



ze
) 9 

3. Þekking å hallasegulskekkju og á notkun skekkjumælisins (defloktors- 

íns) við rannsókn segulskekkju 

4. AJ kunna að finna breiddina af athugun sél 

stjörnu í og fyrir utan hådegisbaug, g, og ad kunna ad 

athugun tunglsins í hágöngu 

L lar, fastastjörnu og reiki 

  

finna breidd: 

  

ina af 
       

   

   

finna annaðhvort með því að 

taka tillit til stöðu athugana } 

síðargerða athugun; við athugun himinhnatta 

inn skal finna breiddina annaðhvort með því að 

inn milli hvirfildepils, himinskautsins og 

að reikna út hæðaraukann, sem leggja á vi 

fá hæðina í hágöngu. Tunglið skal aðeins 

5. Að kunna að fara með sjóúr og finna : ; ad 

Þekking á því, hvar sjóúrið á að vera í skipinu, hversu með „það skuli 
fa 
iata þe gar 

  

   b 

sjóúrsins skal 

rfi    brún og gerfiláflöt, við 

  

6. Að kunna að finna lengdina með 

    Ax nn 
eGa re 

  

stjörnu. Hjer skal nota 

Greenwich. 

inginn og meðallímann 

Í. Að kunna að finna stað    

  

   
   

  

       

  

      

  

sólar, fastastjörnu eða re 

staðarlínu í sambandi við 

því að mæla sarntímis ha 

hnatta á mismuna 

milli athugamanuia í 

tveg 
      

g pu nkta 

annaðhvort hæða 

skal verða fundin með þe 

  

a 

Í íslensku: Að hafa 

  

lausu máli og óðum, A J geta 

    
    

  

     

   

er að sjómei 

i, er þarf 

arð um efni, 

  

„ví, sem hann 

ginn vel. 

    

Í dönsku: 

  

sjómanna, 

og geta talað dönsku sæmilega, einkum um það, er „ensku snertir, svo og



1926 100 

45 að geta skrifað nokkurveginn rjettan danskan stíl um samskonar efni og 

16. april hefir verið lesið. Nemandi verður að kunna öll helstu atriði danskrar mál- 

fræði og geta talað málið, einkum um þan efni, er snerta stöðu hans. 

Í 

8 

og geta 

svo sem 

og að gelta sk 

ensku: Að hafa lesið og geta lagt út að minsta kosti 200 bls. á J g 9 ( 
g 

bl. br., sjerstaklega um líf og starf sjómanna, skilja „Nautical Almanack““ 

  

talað ensku nokkurnveginn, einkum um það, er sjómensku heyrir, 

um skip og skipsbúnað, sjómannastörf, sætjón, sjóveð 0. s. frv., svd 
  éfað nokkurnveginn rjeltan enskan stíl um samskonar efni og 

hefir verið lesið. Nemandi verður að kunna helstu atriði enskrar málfræði 

og geta talað málið, einkum um þau, efni, er snert stöðu hans. 

  

Jetti og heilsufræði: Nokkru fyllri þekking en til 

fiskimannapråfs. 

Í 

Í 

bókhaldi: Áð kunna svo tvöfalda bókfærslu, að hann geti fært 

sjálfstætt bókhald fyrir skipið og gert upp rekstursreikning þess. 

viðskiftafræði: Helstu atriði almennrar viðskiftafræði. 

III. 

Einkunnir og skilyrði fyrir að standast prófin. 

Fyrirmynd fyrir prófvottorðum. 

16. gr. 

Við fiskimannaprófið skuln gefnar 17 einkunnir, sem sje: 

— þar a 

framan): 

k
t
 

þ
f
 

siglingafræði: 8 einkunnir fyrir 4 skriflegar, 3 munnlegar 

£ lí stærðfræði — og 1 einkunn fyrir kunnáttu í að mota sextant. 

alþjóðlegum ákvæðum (15. og 16. lið í 14. gr. hjer að 

1 einkunn fyrir munnlega úrlausn. 

íslensku: 2 einkunnir fyrir munnlega og skriflega úrlausn. 

dönsku: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn. 

  

Í ensku: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn. 

Í sjórjetti: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn. 

Í bókhaldi: 1 einkunn fyrir skriflega úrlausn. 

Í heilsufræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn. 

Svo skal og gefa Í einkunn fyrir ritleikni. 

Við farmannaprótið skulu gefnar 23 einkunnir, sem sje: 

Í siglingafræði: 11 einkunnir fyrir 7 skriflegar — þar af 1 
í stærðfræði —, 3 munnlegar — þar af 1 stærðfræði — og 1 einkunn fyrir 
kunnáttu í að nota sextant. 

þa
 

þa
 

he
n 

alþjóðlegum ákvæðum: {Í einkunn fyrir munnlega úrlausn. 

íslensku: 2 einkunnir fyrir munnlega og skriflega úrlausn. 

dönsku: 2 einkunnir fyrir munnlega og skriflega úrlausn. 

ensku: 2 einkunnir fyrir munnlega og skriflega úrlausn.
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Í sjórjetti: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn. 45 

Í bókhaldi: 1 einkunn fyrir skriflega úrlausn. 16. april 
Í heilsufræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn. 

Í viðskiftafræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn. 

Svo skal og gefa 1 einkunn fyrir ritleikni. 

17. gr. 

Til þess að standast próf, útheimtist : 

a. Fyrir hverja kenslugrein, sem ein einkunn er gefin fyrir, minst einkunnin 3. 

b. Meðaleinkunn minst 4. 

Hæsta aðaleinkunn við fiskimannaprófið verður þannig 136 stig, en 

lægsta einkunn 68 stig. 

Hæsta aðaleinkunn við farmannaprófið verður 184 stig, en lægsta 

einkunn 92 stig. 

18. gr. 

Hver prófsveinn, er próf hefir staðist, fær prófskírteini, er sýnir aðal- 

einkunn hans og sjereinkunnir. Prófskírteinið skal gefið út á íslensku og 

ensku eftir fyrirmyndum þeim, sem hjer fara á eftir. 

1. fyrirmynd. 

N. N. (fult nafn). 

fæddur (fæðingarstaður, -dagur og -ár) 

hefir staðist 

hið íslenska fiskimannapróf, 
en til þess útheimtist: 

(Hjer skal talið það, sem útheimtist samkv. 5. gr. í lögum nr. 17, 4. 

júní 1924, um stýrimannaskólann í Reykjavík). 

og hlotið þessar einkunnir: 

Í skriflegri siglingafræði .................... “ stig 

— munnlegri siglingafræði .................. — 

— stærðfræði „........0.0...0.0. 0... SS — 

—- notkun sextants ..........0000000000 00... — 

— alþjóða siglingaákvæðum .................. S — 

— íslensku ...........0..0 0000. — 

- dönsku ..........000000 00. SR 

- ensku ........0000.00 0000 — 

— sjårjetti ......0.00.00 00 — 

— bókhaldi ...........0.00 00... S —
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45 
16 april 

Í heilsufræði ..........00.0... 0 stig 
— ritleikni 0 — 

Aðaleinkunn .... “ stig 

( Hæsta aðaleikunn er 136 stig. Til þess að standast prófið þarf 68 stig). 

(Hyjer 

4. júní 1994, 

Reykjavík .............0.... árið 19.. 

(undirskrift forstöðumanns). 

2. fyrirmynd. 

N. N. (fult nafn). 

fæddur (fæðingarstaður, -dagur og -ár) 

hefir staðist 

hið íslenska farmannapróf, 
en til þess útheimtist: 

skal talið það, sem útheimtist samkv. 5. og 6. gr. í lögum nr. 17, 

um stýrimannaskólann í Reykjavík). 

og hlotið þessar einkunnir: 

Í skriflegri siglingafræði  ................. “stig 

munnlegri siglingafræði .................. a 

stærðfræði ..........0000 00 A 

notkun sextants .......00..00000.000.. ses SE mm 

- alþjóða siglingaákvæðum .................. i mm 

íslensku ........020000 000 A 

dönsku .......2002. 00. SS — 

- ensku 20... on 

sjorjetti .......000.00 0. rn nk rr nkknee HE 

bókhaldi .........0..0.0.0 0. SR 

viðskiftafræði ..........0...0.00000 00. fe — 

heilsufræði ........0...000 000 SS — 

ritleikni .............. 2... S — 
  

Aðaleinkunn .... ““ stig 

(Hæsta aðaleinkunn er 184 stig. Til þess að standast prófið þarf 92 stig). 

Reykjavík .................. árið 19.. 

(undirskrift forstöðumanns).
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19. gr. 45 

Nöfn þeirra, er undir próf ganga, skal rita í bók, sem dóms- og kirkju- 16: apríl 

málaráðuneytið löggildir, og geymist í stýrimannaskólanum. Skal í henni skýrt 

frá fullu nafni hvers manns, fæðingarstað, fæðingardegi og fæðingarári, og 

frá einkunnum þeim og aðaleinkunn, er gefin var við prófið. Inn í hana skal 

færa öll skrifleg prófverkefni og yfir höfuð ítarlega skýrslu um prófið. For- 

stöðumaður skólans sjer um, að prófbókin sje færð. Hún skal undirrituð af 

öllum, sem einkunnir gáfu í prófinu. 

Prófvottorðin undirritar forstöðumaður einn. 

20. gr. 

Með reglugjörð þessari er feld úr gildi prófreglugjörð fyrir stýrimanna- 

skólann í Reykjavík 12. apríl 1916. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 16. apríl 1926. 

Jón Magnússon. 

Sagfús M. Johnsen. 

REGLUGJÖRÐ 46 
1 il 

um 2. apr 

viðauka við hafnarreglugjörð fyrir Siglufjarðarkaupstað, 9. maí 1922. 

Aftan við 5. gr. e. bætist: 

Sama aukagjald skal gjalda af skipum, sem á höfninni safna í sig síld, 

sem ætluð er til bræðslu, og af dráttarskipum slíkra skipa. Erlend skip (ef 

leyft yrði að safna í þan síld til verksmiðjuiðnaðar), svo og dráttarskip slíkra 

skipa greiða aukagjaldið tvöfalt. 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðar hefir samið og samþykt, 

staðfestist hjer með samkvæmt lögum nr. 64, 3. nóvember 1915 til að öðlast 

gildi 1. maí 1926 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 12. apríl 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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47 
16. april 

REGLUGJÖRÐ 

um 

skemtanaskatt í Eskifjarðarkauptúni. 

1. gr. 

Samkvæmt lögum nr. 34 frá 22. nóv. 1918, sbr. lög nr. 30, 10. júní 1922, 

í E skal skatt greiða af skemtunum fyrir almenning, sem haldnar eru í Eskifjarð- 

arkauptúni og aðganga er seld að. 

2. gr. 

Þessar skemtanir teljast skattskyldar og flokkast þannig: 

1. flokkur: 

a. Hljómleikar og söngskemtanir. 

b. Sjónleikar. 

c. Kappleikar og íþróttasýningar, sem aðrir en áhugamenn taka þátt í. 

d. Fyrirlestrar og upplestrar. 

e. Kvikmynda- og skuggamyndasýningar. 

2. flokkur: 

a. Dansleikar. 

b. Danssýningar. 

c. Loddara- og fjölleikasýningar. 

d. Aðrar almennar skemtanir, sem aðganga er seld að en ekki eru taldar sjer- 

staklega. 

3. gr. 

Af skemtunum þeim, sem falla undir fyrsta flokk, skal greiða 10% af 

aðgöngueyri og af þeim, sem taldar eru í 2. flokki, 20%. 

Ef skemtun er margþætt, skal skatturinn jafnan miðaður við þann þátt 

hennar, sem hærra er skattaður. 

4. gr. 

Undantekningar frá skattgreiðslu veitir hreppsnefnd er sjerstakar á- 

stæður eru fyrir hendi, t. d. fyrir skemtanir, sem haldnar eru í góðgjörðaskyni 

eða fræðslu, til að halda uppi listum o. s. frv.



Hreppsnefnd Eskifjarðarhrepps hefir eftirlit með að reglugjörð þess- 

ari sje hlýtt og sjer um innheimtu skattsins. Ræður hún til þess sjerstakan 

mann fyrir sína hönd og nefnist hann eftirlitsmaður skemtana. 

6. gr. 

Hver, sem halda vill skemtun, sem aðganga er seld að, skal tilkynna eft- 

irlitsmanni skemtana, hvar og hvenær skemtunin skuli haldin. 

7. gr. 

Aðgöngu má eigi selja að skemtun, nema gegn aðgöngumiða, sem eftir- 

litsmaður skemtana hefir stimplað og afhent, enda skal hann ávalt hafa fyrir- 

liggjandi nægar birgðir af þeim. Kostnaður við þá greiðist af skatttekjum, en 

gerð þeirra ákveður hreppsnefnd. 

Um leið og aðgöngumiðar eru afhentir, skal færa í þar til gjörða bók 

tölu þeirra og verð og reikna út upphæð skattsins. 

Seljist ekki allir aðgöngumiðar, skal afgangur þeirra afhentur eftirlits- 

manni og dregst þá frá skattur af þeim aðgöngumiðum, sem óseldir eru. Á 

hvern aðgöngumiða skal skráð verð hans. 

8. gr. 

Þóknnn til eftirlitsmanns fyrir starf hans ákveður hreppsnefnd, og skal 

hún vera ákveðinn hundraðshluti af innheimtum skatttekjum og greiðast af 

þeim. 

9. gr. 

Forstöðumaður skemtunar ber ábyrgð á greiðslu skattejaldsins. Ef fleiri 

en einn maður stendur fyrir skemtun, ábyrgist einn fyrir alla og allir fyrir 

einn, eða ef um fjelag er að ræða, þá allir stjórnendur þess á sama hátt. Nú 

vanrækir forstöðumaður skemtunar að tilkynna eftirlitsmanni um forstöðu 

sína og ber þá húsráðandi þess húss, sem til skemtunarinnar er notað, ábyrgð 

á skattgreiðslunni. 

10. gr. 

Skattejald skal greiða eftirlitsmanni um leið og stimplaðir aðgöngu- 

miðar ern afhentir. Nú afhendir eftirlitsmaður stimplaða aðgöngumiða án þess 

að gjaldið sje greitt og ber hann þá ábyrgð á greiðslu þess. — Skattgjaldið 

má taka lögtaki. 

11. gr. 

Skatttekjur skulu lagðar í sjóð og varið til að byggja samkomuhús 

í hreppnum. Sjóðurinn skal vera undir umsjón hreppsnefndar, 

1928 
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47 12. gr. 

16. april Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum alt að 1000 krónum. Sje 

brotinu þannig háttað, að dreginn hafi verið undan skemtanaskattur, skal 

sektin ákveðin sem svarar minst fjórföldum skatti, sem undan var dreginn. 

Mál, sem rísa út af reglugjörð þessari, skal fara með sem almenn lög- 

reglumál. Sektir renna í hreppssjóð. 

13. gr. 

Reglugjörð þessi, sem samin er af hreppsnefnd Eskifjarðarhrepps, öðl- 

ast gildi 1. maí 1926. 

Reglugjörð þessi, sem hreppsnefnd Eskifjarðarhrepps hefir samið, er 

hjermeð staðfest samkvæmt lögum nr. 34, 22. nóv. 1918, sbr. lög nr. 30, 19. 

Júní 1922, til að öðlast gildi frá 1. maí 1926 og birtist til eftirbreytni þeim, er 
hlut eiga að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 16. apríl 1926. 

Jón Magnússon. 

Sigfús M. Johnsen. 

48 REGLUGJÖRÐ 
17. april 

p um 

loftnet og grunntengingu fyrir útvarpstæki. 

Til þess að koma í veg fyrir óþægindi, tjón og hættu, er hlotist getur af 
óhentugum útbúnaði loftneta fyrir útvarpstæki eða ljelegum loftnetum og 
grunntengingu þeirra, eru hjer með sett eftirfarandi ákvæði: 

1. gr. 

Þar sem inniloftnet gjörir fullnægjandi gagn, má ekki setja útiloftnet, 

2. gr. 

Loftnet má ekki strengja þannig, að valdið geti truflun á símalínum eða 

rafmagnstaugum eða hindrað lagningu slíkra lína. Loftnet má ekki festa í 

símastaura eða rafveitustaura. Ekki má heldur strengja loftnet yfir eða undir 

símalínur eða raftaugar, hvort heldur háspentar eða lágspentar, aðallínur eða 

heimataugar. Þó má ef sjerstaklega stendur á, þvera símalínu eða rafmagns-
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tang, — en aldrei hvottveggja í senn, — og þó aðeins að fengnu skriflegu leyfi 

landssímastjórnar eða rafmagnsstjórnar eftir því hvort um símalínu eða raf- 
> EN 

magnstaugar er ad ræda. Fåist slikt leyfi skal pverunarhornid ekki vera minna 

60% og mega loftnet þá hvergi liggja nær umgetnum línum en 1,5 m. og 

sje þá tekið tillit til teygju loftnetsins og línanna af snjóþyngslum o. þ. 1. Að 

öðru leyti verða loftnetin að fullnægja ákvæðum 7,—12, gr. 

3. gr. 

Sje loftnet lagt yfir annars manns lóð eða fest á annars manns húsi eða 

eign, skal fá leyfi hans til þess. Sje loftnet lagt yfir götn,alfaraveg, torg eða 

b. 1. skal fengið leyfi hlutaðeigandi yfirvalda. 

4. gr. 

Ekki má undir nokkrum kringumstæðum tengja útvarpsviðtökutæki við 

taugar landssímans eða brunasíma, hvorki beint nje óbeint, og ekki heldur beint 

við rafmagnstaugar. En nota má rafflögu í húsi sem loftnet, ef viðtökutæækið 

- tengt við hana gegnum þjetti (condensator), er fullnægi kröfum þeim, sem 

settar eru í reglum um rafmagnslagningu í Reykjavík frá 1921 og viðauka 

frá 1926. 

5. gr. 

Þar sem inniloftnet þverar síma eða raftaugar, skal þverunin gerð sam- 

kvæmt lagningarreglum Rafveitu Reykjavíkur og svo búið um sem loftnetið 

væri ljóstaug. 

6. gr. 

Útiloftnet verða að vera svo traust og endingargóð að þau þoli áraun, 

er stafar af ísingu, snjóþyngslum eða hvassviðri. Skrúfur og festur úr járni 

verða að vera sinkvarðar. Samskeyti, einangrarar og festur jafnsterkt gegn 

sliti eins og sjálfur vírinn. 

7. gr. 

Útiloftnet skal gjöra úr margþættam vír úr bronsi eða harðdregnum 

eir með minsta kosti 40 ko. þoli á hvern fermillimetra. Skal samanlagður eild- 

leiki vírsins vera minsta kosti 2,5 fermillimetrar og mesta haf milli festipunkta 

helst ekki yfir 50 m. Vírinn skal vera vel einangraður Í rá festpúnktum og eng- 

in samskeyti á honum. 

8. gr. 

Ekki má festa loftnet í reykháfa eða aðra hluti bygginga, ef það veldur 

óhagræði fyrir vinnu á þaki, sjerstaklega sóthreinsun. Sjeu reyháfar eða steng- 

1926 

48 
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48 ur á þaki notað til að festa í, skal þess vandlega gætt, að það sje nógu traust til 

17. april þess, Ákvæði þessa gilda einnig um stög við útbúnað loftneta. Í o > o 

9. gr. 

Forðast skal að leggja loftnet samhliða eða nærri járnþaki eða járnvegg. 

Á bárujárnsklæðdum húsum skal því netið lagt út frá húsinu og endinn, sem 

næstur er járninu einangraður með minsta kosti 2 einangrurum með millibili. 

10. gr. 

Innitaugin úr loftneti skal vera úr að minsta kosti 2,5 fermillimetra 

bronsvír eða harðdregnum eirvír. Þar sem húner skeytt við netið, skulu sam- 

skeytin vera gerð með skrúfklemmum eða skrúfhólkum. Kveiking er ekki nægi- 

leg. Innitaugin skal hyggja eins beint og unt er að móttökutækinu og má ekki 

leggja hana í námunda við eldfim efni. 

11. gr. 

Útiloftnet, sem þverar eða liggur nærri rafmagnstaug, skal hafa bræði 

var þannig sett að auðvelt sje að komast að því. Það má ekki vera nálægt eld- 

fimum efnum og skal fullnægja ákvæðum um bræðivör í lagningareglum raf- 

magnsveitu Reykjavíkur. Hæfilegt er að nota 4 amp. var, 250 volta (diazed) 

og skal það sett sem næst gegntaki inntaugarinnar. 

12. gr. 

árunntaugin skal hafa að minsta kosti sama gildleik og inntaugin og 

liggja svo rakleitt, sem unt er, þangað sem gott grunnsamband fæst. Eigi má 

hún Lggja í námunda við eldfim efni. Grunnsamband fært við vatnsæðar, gas- 

æðar, miðstöðvarofna eða miðstöðvarpípur eða sjerstaka grunnplötu, sem graf- 

in er niður Í grunnvatn. Grunntenging skal vandlega gerð með skrúfklemmum 

eða kveikingu. Ekki má nota talsíma, brunasíma eða rafmagnstaugar fyrir 

grunntengingu. 

13. gr. 

Þegar útiloftnet er ekki notað, skal það helst ætíð grunntengt, einkum 

ef það liggur sjerlega hátt og er heppilegast að nota til þess sjerstakan ein- 

faldan snara. 

14. gr. 

Í þrumuveðri má ekki nota móttökutæki og er þá best að loftnetið sje 

grunntengt. 

15. gr. 

Sje í stað grunntengingar notað einangrað mótnet, skal ætíð hafður 

grunntengingarsnari þannig að hægt sje að grunntengja bæði netin
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16. gr. 48 

valdi 17. april 

einhverskonar beinum eða óbeinum truflunum á símum, getur landssímastjóri 

  

Sje loftnet lagt svo, að það komi í bága við reglur þessar 

látið taka loftnetið niður á kostnað eiganda. 

17. gr. 

Um ábyrgð fyrir eiganda lottnets, sem og fyrir þá menn, sem setj: 

slík net eða gjöra við þau. á óhagnaði og skaða, sem hljótast kynni af 

  

eða umbúnaði þess, fer eftir almennum reglum. 

18. gr. 

Ákvæði í reglum þessum gilda einnig fyrir þau loftnet, sem kunna að 
FR 

hafa verið sett upp áður en reglugjörð þessi er gefin út ss 

19. gr. 

Brot gegn reglum þessum varða sektum alt að 1000 krónum nema 

þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. Með mál út af brotum á reglum þess 

um skal farið sem almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi er hjemeð sett samkvæmt lögum nr. 62, id nóvember 

1917. um rekstur loftskeytastöðva á Íslandi, sbr. lög nr. 51, 26. júní 1925, um 

útvarp, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 17. apríl 1926, 

BN 
Magnús Guðmundsson. oa 

Vigfús Einarsson. 

AUGLÝSING ag 
27. april 

um 

a. 
meðalmeðgjöf af hálfu barnsfeðra með óskilgetnum börnum til 14. 

maí 1928 eftir ákvæðum sýslunefnda, samkvæmt 26. gr. laga nr. 

46, 27. júní 1921. 

1. Árnessýsla. 

Til fullra 4 ára aldurs .............. kr. 250.00 

mm 14 — — —… 175.00 

- 16 — — — 100,00
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49 2. Strandasýsla. 
27. april Til fullra 5 ára aldurs .............. kr. 220.00 

— — 10 mm eeeeeeeeeveses — 150.00 

— — 16 — — eeeererereeses — 50.00 

Atvinnu- og samgongumålarå0uneytid, 27. april 1926. 

Magnus Gudmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Menningarsjóð 

Vatnsfjarðarsveitar, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkju- 

málaráðherra 29. apríl 1926. Skipulagsskráin er þannig: 

sa SKIPULAGSSKRÁ 

Ce ap fyrir 

„Menningarsjóð Vatnsfjarðarsveitar“, 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Menningarsjóður Vatnsfjarðarsveitar““ 

2. gr. 

Markmið sjóðsins er að styðja að aukinni menningu og mentun á starfs- 

  

sviði sínu, sem er Vatnsfjarðarsveit. Að því markmiði vinnur hann — er 

stundir líða fram — með styrkveitingum til hverskyns náms, bóklegs sem 

verklegs. Til mála getur og komið, að sjóðurinn veiti styrk til skólahalds á 

starfssviði sínu. 

3. gr. 

óðurinn er stofnaður haustið 1925 með gjöfum nokkurra fjelagsmanna 

  

í UM. F., Vísir“, og er bann afhentur því fjelagi til eignar og umráða með 

þessum skilyrðum : 

a. Að fjela 

>». Að fjelagið láti semja skipulaoss 

  

ið taki að sjer stjórn sjóðsins. 

1 skrá fyrir sjóðinn, sem fengin sje á kon- 

ungleg staðfesting, og 

ce. Að fjelagið taki að sjer að safna frekara fje til sjóðsins, þannig að hann 

aukist eitthvað á ári hverju — auk vaxta, sem allir og ósnertir skulu leggj- 

ast við höfuðstólinn, þar til sjóðurinn tekur til starfa.
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Stofnfje sjóðsirns var kr. sø or það 29. april 

  

upphæð sjóðsins nú, auk vaxta 

  

Fyrst um sinn, meðan U. M. I 

  

   
   

húsi sínu, mega 

  

standa inni hjá 

  

aðgreinda frá aðalreikningum fjelagsins. Skulu reikningar sjóðsins endur 

af endurskoðunarmönnum fjelagsrteikninganna og lagðir fram á aðalfundi U 

M. F. ár hvert. 

5. gr. 

  

Ekki síðar en 10 árum frá stofnun sjóðsins, skuln allar eis 

þá verða innistandandi hjá U. M. Í. „Vísi“, útborgaðar og lagðar inn í Aðal- 

deild Söfnunarsjóðs Íslands og sjóðurinn ávaxtaður þar upp frá þeim tíma. 

  

6. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn kr. 10000.00 — tín þúsund í J i 

úr honum samkvæmt skipulagsskránni, sem nemur alt að helmin ár- 

lega. Þegar sjóðurinn er orðinn kr.    úr honum styrk, sem nemur #4 hlutum vaxtanna árlega. 

má aldrei skerða og % hluti vaxtanna, að minsta kosti, 

  

jafnan lagður 

við hann árlega. Sömuleiðis það fje, sem sjóðnum áskotnast á annan hátt 

  

7. gr. 

Stjórn U. M. F. „ Vísis“ úthlutar styrkvei sjóðnum og skal hún 

vinna það — sem og öll önnur verk í þarfir sjóðsins — endurgjaldslaust. 

Skilyrði fyri 

  

útaf, eru þessi: St 

  

það að minsta kosti eitt ár, þegar sty - er veittur honum. Sje styrkur veitt- 

ur til náms fátækra barna innan fermingaraldurs, skal     minsta kosti 

foreldranna vera — eða hafa verið — meðlimur U. M. F., Vísis“ 

9. gr. 

Ekki má veita neinum hærri 

  

námskostnaði það ár, sem styrkuri    styrk oftar en þrisvar sinnum. Sæki 

nægja í það sinn, skulu þei | sitja fyrir, ; 

  

styrkveltir í       onda and hafa mesta hæfileika en mir 

  

IJ til að Sstandast 

Fleira getur 

  

átt von á að 

ekki, og fleira
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50 10. gr. 

Legeist U. M, 
Al x 
H. Vísir“ nidur um lengri e%a skemri tima, starfar 

sjóðurinn ekkert meðan svo er, en allir vextir legg 

  

st þá óskertir við höfuð- 

stólinn, þar til fjelagið er reist við að nýju eða annað fjelag er stofnað, er 

starfi á sama grundvelli, vilji það fjelag taka við sjóðnum með sömu skyldum 

og njettindum og U. M. HF. „ Vísir“ hafði á sínum tíma, samkvæmt skipulags- 

skrá þessari. 

Skipulagsskráin, þannig hljóðandi, er samþykt með öllum atkvæðum á 

lögmætum fundi í 0. M. F. „Vísi“ 2. jan. 1926. 

Kristján Steinsson, p.t. form. Kristján Össurarson, p. t. ritari UMF. „ Vísis“ 

Páll Pálsson, p. t. gjaldkeri UMF. „ Vísis“. 

51 STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Sjúkraskýlissjóð 
29. apri nam mr sá ; 2 ; . 2 gr æg 2 ex 29. april Flateyrar útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráð- 

herra 29. apríl 1926. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Sjúkraskýlissjóð Flateyrar. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir: Sjúkraskýlissjóður Flateyrar. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður við slit „Vatnsveitufjelags Flateyringa“ af %/,, 

hlutum inneignar fjelagsins í sparisjóði, að upphæð kr. 468.16 — fjögur hundr- 

ud sextín og átta 16/100 krónur —. Það sem greiðast kann af $/,, hlutum 

rst við sjóðinn. Stofnendur sjóðsins eru 5 fje- 

lagar áðurnefnds fjelags, sem heita: Kjartan Rósenkransson, Hlíf Pálsdóttir, 

Jón P. Sveinsson, Guðný Halldórsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir. 

útistandandi skulda fjelagsins, le 

  

   

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er, að reist verði fyrir hann, að nokkru eða öllu 
2 

leyti, sjúkraskýli á Flateyri,
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4, gr. 51 

Tilgangi sínum ætlar sjóðurinn að ná með því að leita frjálsra sam- 29. april 

skota og á annan hátt afla sjóðnum tekna, eftir því sem stjórn hans þykir hentast. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa þrír menn, hjeraðslæknir, hreppstjóri Flateyrar- J J s ; PSt J 

hrepps, og einn maður, er hreppsnefnd Flateyrarhrepps kýs til þriggja ára í 

senn. Hjeraðslæknir er sjálfkjörinn formaður stjórnarinnar. Stjórnin heldur 

fundi eftir því sem henni þykir þörf á, þó eigi sjaldnar en einu sinni á ári. 

6. gr. 

Þegar stjórn sjóðsins líst hann orðinn svo stór, að reist verði fyrir hann 

sæmilegt sjúkraskýli, skal hún leita álits hreppsnefndar Flateyrarhrepps og 

með samþykki meiri hluta hennar, skal stjórnin láta byggja skýlið. Sjóðinn má 
- , 

á hvaða tíma sem er, taka til byggingar sjúkraskýlis á Flateyri, sje vissa 

fengin fyrir því, að fje það, sem á vantar, fáist annarsstaðar fr 

  

7. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta sem innstæðu í sparisjóði eða á annan tryggilegan 

hátt, en þó þannig, að hann sje altaf handbært fje, ef til hans þarí að taka. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið, og reikningurinn sendist árlega til hrepps- 

nefndar Flateyrarhrepps, til endurskoðunar og staðfestingar. 

8. gr. 

Skipulagsskrá þessi er samin af undirrituðum, samkvæmt fyrirmælum 

gefendanna og hreppsnefndar Flateyrarhrepps. 

Óskað er eftir konunglegri staðfestingu á skipulag 

  

Flateyri, 12. mars 1926, 

Páll Sigurðsson. Kr. Ásgeirsson. O. G. Sigurdsson. 

Við undirritaðir, Páll Sigurðsson settur hjeraðslæknir í Flateyrarlæknis- 

hjeraði og Ó. G. Sigurðsson hreppstjóri á Flateyri í Flateyrarhreppi, lýsum 

því hjermeð yfir, að við munum takast á hendur störf þau, sem 5. gr. framan- 

ritaðrar skipulagsskrár leggur okkur á herðar. 

Þessu til staðfestu nöfn okkar. 

Flateyri, 23. apríl 1926. 

Páll Sigurðsson. Ó. G. Sigurðsson.
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52 STADFESTING KONUNGS å skipulagsskrå fyrir fræðslustyrktarsjóð 

10. mai Skriddalshrepps á venjulegan hátt ad mandatum af dóms 

maí 1926. 

s- og kirkju- 

kipulagsskráin er þannig 

útgefin 

málaráðherra 10 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

fræðslustyrktarsjóð Skriðdalshrepps. 

1. gr. 

Sjóðurinn er til orðinn af t frjálsum samskotum og árstillögum og stendur 

hann jafnan opinn fyrir þeim 

Sjóðurinn er að upphæð 375 krónur 

2. gr. 

Sjóðinn skal setja á Söfnunarsjóði Íslands, eða annan tryggan 

sjóð. Þó skal heimilt að lána fje úr honum til þarflegra fyrirtækja innan 

hreppsins, gegn hreppsábyrgð. 

3. gr. 

Hreppsnefndin hefir á hendi reikningshald sjóðsins, og skal leggja sjóðs- 

reikninginn, með hreppsreikningnum, til endurskoðunar fyrir sýslufund. 

  

  

4. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn 10000 -— þúsund — krónur, skal hann 

taka til starfa. Eftir það skal árlega leggja við höfuðstólinn 14 ársvaxtanna, 

en % skal varið til þess að styrkja fátæk börn eða unglinga til náms. 

5. gr. 

Ef sjóðurinn verður svo stór, að % ársvaxtanna nægja til að styrkja 

öll börn hreppsins til náms eftir þörfum þeirra, þá skal þeim varið svo. 

Verði enn peningar afgangs 

að styrkja ! 

þeim kostnaði, 

ja fátæka unglinga til framhaldsnáms 

1 
ska i þeim varið til þess 

6. gr. 

Hreppsnefnd skal þriðja hvert ár velja tvo menn úr sínum hóp til þess 

að ákvarða í samráði við fræðslunefnd, hvernig styrknum skuli úthlutað 

7. gr. 

Vilji einhverjir i ekki njóta styrktar úr sjóðnum, skulu þeir tilkynna 

fræðslunefnd það, fyrir lok ágústmánaðar ár hvert
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3 a 8. gr. 52 
Verði gjörbreyting á núgildandi fræðslulögum og leggist niður fræðslu- 10. mai 

nefndir, svo að ákvæði skipulagsskrár þessarar þar að lútandi þurfi að falla 

burt, er kenslumálaráðuneytinu falið að setja í þeirra stað ný ákvæði í sam- 

ræmi við síðari fræðslulöggjöf. 

9. gr. 

Leita skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Skriðdalshreppi, Stóra-Sandfelli, 15. desember 1925. 

Björn Guðnason. 

STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir námsstyrktarsjóð gg 

Ólafs Guðmundssonar og Katrínar Sveinsdóttur í Firði í Mjóafirði, útgefin á 10. mai 

venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 10. maí 1926. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

námsstyrktarsjóð Ólafs Guðmundssonar og Katrínar Sveinsdóttur í 

Firði í Mjóafirði. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir námsstyrktarsjóður Ólafs Guðmundssonar og Katrínar 

  

Sveinsdóttur í Firði í Mjóafirði. Hann er stofnaður 1925 af eftirlifandi börnum 

þeirra hjóna. Tilgangur hans er að styrkja til háskólanáms, þegar stundir 

líða, niðja þeirra og fleiri. 

9. gt. 

Stofnfje sjóðsins, 500 krónur, hefir verið lagt í aðaldeild Söfnunarsjóðs 

Íslands til æfinlegrar ávöxtunar. Stofnaukinn verður með vöxtum fjárins, sem 
  

jafnóðum leggjast við höfuðstól, ennfremur gjafir, áheit eða framlög ætt 

ingja, er styrkja vilja sjóðinn.
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3. gr. 

Allar tekjur og vextir leggjast við sjóðinn uns hann hefir náð 6000 

króna upphæð. Eftir það leggjast hálfir vextir við höfuðstól, en aðrar tekjur 

að öllu til þess sjóðurinn nær 20000 krónum. Þaðan af skal jafnan 4 vaxta 

lagður við höfuðstólinn ásamt aukatekjum, er koma kunna. 

4. gr. 

Sá hluti vaxta, sem eigi legst við höfuðstól eftir 3. gr., skal árlega greidd- 

ur háskólaráði Íslands, sem úthlutar fjenu til þeirra niðja nefndra hjóna, sem 

nám kunna að stunda við Háskóla Íslands, og annara, ef til kemur, eftir 

6. gr. Um ættfærslu úrskurðar háskólaráðið, ef vafi er á um miðjatal. Hverju 

sinni, er enginn styrkhæfur, eftir framansögðu, gefur sig fram, skulu árs 

vextir allir lagðir við höfuðstól það ár. 

Háskólaráðið hefir á hendi reikningshald og vörslu eignarskírteina sjóðs- 

ins að sjóðstofnendum látnum, nema niðjar þeirra óski annars og háskóla- 

ráðið samþykki. 

Skal árlega birta reikning sjóðsins, eftir að hann er starfhæfur orðinn. 

5. gr. 

Jafnan rjett til námsstyrks eftir 4. gr. eiga allir niðjar. Enginn styrk- 

þegi getur þó notið styrks lengur en 5 ár, nje ársstyrks hærri en 1000 króna. 

En takmarkanir um þessar hámarkstölur getur háskólaráðið ákveðið, þegar 

styrkþegar eru margir. 

6. gr. 

% ár frá stofnun sjóðsins (ár 2100) hafa allir háskólanemendur, 

  

Eftir ! 

sem fæddir ern í Mjóafirði, jafnan rjett til styrksins, þegar enginn niður notar 

hann eða svo fáir, að ársstyrkur hvers mundi fara fram úr 1000 krónum. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari. 

Mjóafirði, 22. nóvember 1925. 

Sveinn Ólafsson. Guðmandur Ólafsson. Anna Ólafsdóttir. Tómas Ólafsson. 

Jón Ólafsson. Guðrún Ólafsdóttir. Ól Ólafsson.
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STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Minningargjafasjóð 54 
rr 27: + 2 rv 

sjúkraskýlisins í Vík, át ofin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og 17. mai 

kirkjumålarådherra 17. mai 1926. Skipulagsskråin er þannig: 

SKIPULAGSSK R Å 

fyrir 

Minningargjafasjóð sjúkraskýlisins í Vík í Mýrdal. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Minningargjáfasjóður Sjúkraskýlisins í Vík'““ og er 

stofnaður við fráfall Guðlauear Halldórsdóttur og föður hennar Halldórs Jóns- 

sonar í Suður-Vík, í janúar 1926. 

2. gr. 

Sjóðurinn er myndaður af minningargjöfum bæði frá erfingjum nefndra 

feðgina og við kaup á sjerstökum dánarminningarspjöldum, sem út hafa verið 

gefin fyrir sjúkraskýlið í Vík, og er nú að upphæð kr. 2000.00. Er ætlast til, að 

þessum minningarspjöldum sje haldið til sölu í Vík framvegis, og að sjóðnum 

hlotnist áfram tekjur af þemi, við fráfall þeirra manna, er einhverjir vilja 

  um, er menn kunna að 

  

minnast á þennan hátt, svo og af öðrum minningar: 

vilja láta falla til hans. 

3. gr. 

Sjóður þessi skal vera til aðhlynningar sjúkraskýlinu í Vík, þannig, að 

grípa má til hans til nauðsynlegra endurbóta innanstokks í skýlinu, öflunar 
1 í halda og muna, sem sjúklingum getur að haldi komið og miða til fullkomn- 

unar stofnunarinnar sem spítala, án þess að sang, í rekstur eða viðhaldskostn- 

að sjálfrar byggingarinnar. Loks má síðar meir, þegar hjer greindum tilgangi 

þykir fullnægt svo að vel sje, veita úr sjóðnum styrk fátækum sjúklingum, er 

dvelja í sjúkraskýlinu. 

4. gr. 

Fie sjóðsins skal gevmast og ávaxtast í Sparisjóði Vestur Skaftafellssýslu 

j årlega leggjast vid í Vík eða í Landsbankanum         
fa byl kir, På sjodseign, en helr er., bi 

1930. Sjálta á 

  

má eigi byrja á veiti ”Sseignina må 

aldrei skerða, en kr. má verja öllum vöxtum 

samkvæmt 3.
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5. gr. 

Sjóðnum skal stjórnað af 5 manna néfnd, sem eru sjálfkjörnir sýslu: 

maður Skaftafellssýslu og oddvitar Mýrdalshreppanna tveggja, sóknarprestur 

Mýrdalsþinga og einn maður, er nánustu ættmenn Guðlaugar Halldórsdóttur 

og Halldórs Jónssonar tilnefna. 

6. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skal stjórn sjóðsins hafa lokið 

reikningum hans fyrri hluta janúarmánaðar ár hvert, og senda þá endurskoð- 

endum sjóðsins, en til þess starfa kjósa hreppsnefndir Mýrdalshreppanna 2 

menn þriðja hvert ár. 

7. gr. 

Leita skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari. Breytingar á 

ákvæðum hennar síðar skulu því aðeins gildar vera, að stjórn sjóðsins leggi 

þær til í einu hljóði, áðurnefndar hreppsnefndir gefi þeim samþykki sitt og 

konungur staðfesti þær á venjulegan hátt. 

SAMÞYK! 

um 

sýsluvegasjóð í Eyjafjarðarsýslu. 

. 1. gr. 

1 Eyjafjarðarsýslu skal vera sýsluvegasjóður. Kostnaður við þær vega- 

bætur, sem að lögum hvíla á sýslufjelaginu, greiðist úr sýsluvegasjóðnum. 

2. gr. 

Sýsluvegir eru þessir: 

1. Frá þjóðveginum hjá Kaupangi, suður austan Eyjafjarðarár að hreppa- 

mótum Öngulsstaða- og Saurbæjarhrepps. 

2. Frá Saurbæ að Torfufelli. 

3. Frá þjóðveginum á Moldhaugnahálsi norður með Eyjafirði að vestan og 

fram Svarfaðardal austan ár að Ytra-Hvarfi, þar yfir brýrnar að Hreiðar- 

stöðum. 

4. Frá Dalvík upp Svarfaðardal vestan ár að Atlastöðum. 

om
 

Frå Olafsfjardarkauptåni vestan ár að Reykjum. 

6. Frá Hörgárbrú ytri að Hörgárbrú á Helguhyl og frá austurenda þessarar 

brúar að Flöguseli.
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í. Frá Hörgárbrú á Heleuhyl og þaðan austur yfir brúna á Oxnadalsá á 55 

þjóðveginn. 17. mai 

S. Frá Oxnadalsárbrú vestan árinnar að Hrauni. 

9. Frá Hjalteyri á sýsluveginn hjá Skriðulandi. 

10. Frá Syðra-Krossanesi á þjóðveginn rjett fyrir norðan Glerárbrú. 

11. Frá Hámundarstaðahálsi yfir væntanlega brú hjá Árgerði að Dalvík. 

3. gr. 

Í sýsluvegasjóð skal árlega greiða vegaskatt af öllum fasteignum innan 

sýslunnar. Skattur þessi greiðist á manntalsþingi af ábúanda hverrar jarðar, 

en af eiganda hverrar lóðar eða húseignar í kauptúnum. Þó skal hreppsfjelagi 

heimilt að greiða skattinn úr sveitarsjóði, sje það samþykt með % atkvæða á 

löðmætum sveitarfundi, sbr. 53. gr. sveitarstjórnarlaganna, og tilkynning um 

það komi til sýslumanns fyrir 1. apríl. Gildir sú skipun þangað til fundar- 

samþyktin er úr gildi feld með sama hætti. Jafnar hreppsnefnd þá skattinum 

niður með aukaútsvörum og skal hreppsnefndaroddviti greiða hann sýslumanni 

á gjalddaga þeim, er áður segir. 

4. gr. 

Sýslunefnd ákveður jafnan fyrir eitt ár í senn, hve hár vegaskatturinn 

skuli vera það ár, en hann skal vera minst 114 af hverju þúsundi af virðingar- 

verði skattskyldra fasteigna samkvæmt fasteignamati, og má eigi hærri vera en 

6 af þúsundi, nema samþykki atvinnumálaráðherra komi til í hvert sinn. Skal 

skatturinn miðaður við áætluð gjöld til vegabóta, að viðbættri eyðslu umfram 

áætlun undanfarið ár. en að frádregnu áætluðu tillagi ríkissjóðs, ef til þess 

kemur, samkvæmt lögum nr. 10, 20. júní 1923 

Með gjöldum til vegabóta teljast vextir og afborganir af lánum, teknum 

til vegabóta, enda hafi ráðherra sambykt lánskjörin, að fengnum tillögum 

vegamálastjóra. 

5. gr. 

Í verslunarstöðum. sem ern hreppsfjelag út af fyrir sig, skal hálfur 

vegaskatturinn renna í sveitarsjóð, ef hreppsfjelagið ver til vegagerðar innan- 

hrepps á því ári, að minsta host! jafnmiklu fje úr sveitarsjóði, sem hálfum 

vegaskattinum nemur, auk hreppsvegagjaldsins, sem það hefir til umráða það 

ár, og hafi hreppsvegagjaldið þá verið ákveðið með hámarki þeirrar upphæð. 

ar á hvern verkfæran mann, sem lög heimila. 

6. gr. 

Heimilt er sýslunefndinni að ákveða einstökum hreppum misjafnt 

hundraðsgjald, er miðist við þau afnot, sem hrepparnir hafa af vegakerfi sýsl-
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unnar. Hámark hundraðsgjalds í einstökum hreppum má ekki vera meira én 

30% hærra en meðalgjald í sýslunni. 

'ða aðallega í þágu hreppsins, Nú er lagður akvegur í gegnum hreppinn,    | 
i 

og heimilast bå syslunefnd ad setja sem skily fyrir framlagi úr sýsluvega- Ð 

sjóði, að hreppurinn sjái um, að lagt verði fje á móti, eftir nánari ákvæðum pl 

sýslufundar í hvert sinn. 

  

Undanskildar skólahús, sjúkrahús og þing- 

  

hús. Ráðherra er heimilt, eftir tillögum sýslunefndar, að undanþiggja skatt- 

gjaldi að einhverju leyti eyjajarðir, ásamt húsum og lóðum á þeim, ennfremur 

að ívilna að einhverju leyti jörðum, sem eru í mjög háu mati vegna sjávar- 

hlunninda. 

Á sama hátt má ívilna þeim kauptúnum, sem eru sjerstakt hreppsfje- 

lag, og hafa lítil not af vegakerfi sýslunnar. 

  

8. gr. 

semur árlega reikning sýsluvegasjóðs. Skal reikn 

ingur i lagður fram á sýslufundi til samþyktar, og gilda þar 

  

| 
sýslufundi skal semja áætlun þr

 
um såmu reglur, s sem um sýslusjóðsreikninginn. / 

um tekjur og gjöld sýsluvegasjóðsins yfirstandandi ár. 

Afrit at NANNA ásamt áætluninni, skal oddviti sýslu- 

nefndar senda vegamálastjóra að afstöðnum sýslufundi. 

9. 

Sýsluvegasjóðurinn skal fá tillög ár ríkissjóði eftir því, sem ákveðið er 

í 8. gr. laga nr. 10, 20. júní 1923. 

gr. 

10. gr. 

Gjöld samkvæmt samþykt þessari má taka lögtaki eftir lögum nr. 

16. des. 1885, sbr. lög nr. 10, 20. júní 1923. 

29 

11. gr. 

Fyrir brot gegn samþykt þessari skal sá, er sekur verður, greiða 10—-200 

kr. sekt, er rennur í sýsluvegasjóð, og fer um mál út af slíkum brotum sem 

um almenn lögreglumál. 

Á þessari samþykt skal leita staðfestingar atvinnu. og samgöngumála a 

ráðherra
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mV
 Samþykt þessi, sem syslunefndin Eyjafjardarsystu hefir samið og sam- 

staðfestist hjermeð til að öðlast 

gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Þykt samkvæmt lögum nr. 10, 20. júní 

  

   
Atvinnu- og samgöngum álaráðuneytið, 17. maí 1926 

Magnús Guðmundsson. 

  

Vigfús Einarsson. 

ERINDISBRJEF 

fyrir 

ses 
matsmenn å saltkjåti. 

1. gr. 

Matsmenn skulu sjá um, að slátrun fari fram samkvæmt 1. gr. laga um 

mat á saltkjöti til útflutnings frá 10. sept. 1919. Þeir skulu sjá um, að allar 

þær tunnur, sem saltað er í, sjen í góðu standi, vel hreinar og vel bentar, og að 

ekkert það hafi verið í tunnunum áður, er haft geti áhrif á kjötið, hvort heldur 

bragð þess eða lykt. Þeir sjá um að ekkert kjöt verði í tunnurnar látið, sem 

ekki hefir áður verið viðurkent af dýralækni eða þeim lögskipuðum lækni, er 

stjórnarráðið hefir skipað til kjötskoðunar og skal alt kjöt vera stimplað, 

nema lögleg undanþága frá stimplun sje fengin. Þeir sjá um að kjötið sje vel 

kælt áður en það er saltað niður, og að hæfilega mikið af hreinu salti sje notað, 

eða í hver 112 kg. ekki minna en 10 kg. af góðu spönsku eða ítölsku salti. Þeir 

hafa eftirlit með því, að kjötið sje vel höggvið, og skal skifta hverjum kropp í 

sex parta, þannig, að fyrst sje kroppurinn klofinn að endilönen sem næst mið- 

hryggnum, því næst skal hvorum helmingi skift í þrjá parta, sem sje bógstykki, 

miðstykki og læri. Miðstykkinu skulu fyleja fjögur rif, allur huppurinn, klettið 

og hryggurinn aftur úr. Þó skal kroppnum því aðeins skift í sex parta að hver 

hluti vegi um 2 kg., annars skal honum skift i fjóra parta. Matsmenn skulu sjá 

um, að kjötið sje pæklað strax eftir söltun og að pækillinn sje nægilega sterkur, 

eða um 24 stig á pækilmæli; skal hann búinn til úr hreinu vatni (ekki sjó) og 

síaður gegn um ljereft, um leið og hann er látinn á kjötið. Í hver 112 kg. af 

kjöti skal láta 80 gr. af góðum saltpjetri. Þó má víkja frá þessu ef útflytjendur 

óska þess, en bera skal það undir yfirkjötmatsmann. Æskilegt væri, að læri og 

bógar yrðu sprautaðir saltpækli, ef verkfæri þan, er til þess þarf eru fáanleg. 

Matsmenn sjá um að kjötið sje rjett flokkað eftir því sem erindisbrjefið mælir 

fyrir. 

1926 
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2. gr. 

Matsmenn skulu sjá um að í hverja tunnu sje látin ákveðin by gd 

Þannig í venjulega kjöttunnu 112 kg. en í strokktunnu 100 kg. Skulu þeir 
jafnframt tilgreina það í vottorði því, er þeim ber að gefa samkvæmt 3. gr 

kjötmatslaganna. 

3. gr. 

Matmsenn skulu sjá um að endurpæklun fari fram daglega fyrstu vik- 

una er kjötið Hhggur til geymslu, skulu tunnurnar og athugaðar og bættar ef 

leki kemst að þeim. Liggi kjötið lengur en vikutíma skal endurpæklun fara 

  

fram að minsta kosti á hálfsmánaðarfresti fyrsta mánvöðinn, og þegar kjötið er 

flutt á skip skal þess gættt í hvert sinn að tunnurnar sjen fullar af pækli. Enn- 

fremur skulu matsmenn sjá um að útskipun fari vel úr hendi, og að þær tunn- 

ur sem kunna að skemmast við skipshlið, verði bættar að fulln áður en þær eru 

fluttar á burtu. 

4. gr. 

Flokkun kjötsins sje þannig: 

IT. flokkur 

a. Kjöt af lömbum, ef kropparnir eru þriflegir og kjötið útflutningshæft. 

b. Kjöt af veturgömlu fje, ef kropparnir eru þriflegir og vega 14 kg. eða þar 

yfir, svo og af sauðum, ef kropparnir eru þriflegir og vega 19 kg. eða 

þar yfir. 

c. Annað kjöt af fullorðnu fje — að undanskildum fullorðnum hrútum er 

ekki skulu teknir til útflutnings — ef kropparnir eru þriflegir og vega 17 

kg. og þar yfir. 

II. flokkur 

Annað kjöt af eldra fje, ef það er útflutningshætt. 

Kjötmatsmenn skera úr því, hvaða kjöt er svo magurt og ljelegt eða svo 

illa meðfarið, að það sje ekki útflutningshæft, eftir leiðbeiningum yfirmats- 

manna. 

5. gr. 

Hver kjöttunna sje merkt á efra botni eða báðum botnum þannig: Á 

efra helmingi botnsins standi skýrum stöfum orðin: „Íslenskt saltkjöt“ og þar 

fyrir neðan flokksmerkin Í. eða TI. með bókstöfum fyrir undirflokkana a., b. 

og e., eftir því sem innihald tunnunnar skipast í flokk. Á neðra helmingi botns- 

ins skal vera einkamerki útflytjanda, a. m. k. tveir bókstafir fyrir nafn hans 

og heimilisfang, nema auglýst firmamerki sje. 

Það kjöt, sem samkv. 2. gr. kjötmatslaganna hefir fengið undanþágu frá 

því að vera skoðað og stimplað af lækni, skal merkjast með orðinu „óstimplað““ 

neðst á efra helming tunnubotnsins,
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Kjötmatsmenn skulu varðveita merkiplöturnar og ber þeim að gæta þess 56 
. . a * 210 . sm 

vandlega, að þær sjeu ekki notaðar á aðrar tunnur en þær, sem útflutningshæft Í. Júní 

kjöt er í. 

6. gr. 

Kjötmatsmönnum ber að fara eftir nánari leiðbeiningum yfirmatsmanna. 

Þeir skulu að lokinni sláturtíð gefa vfirmatsmanni skýrslu um starfrækslu þess 

sláturhúss er þeir hafa unnið við, um tölu sláturfjár, um tölu á kjöttunnum, og 

hve margar af hverri tegund. Þeir skulu og eftir því sem ástæður leyfa vera yf- 

irmatsmanni til aðstoðar í starfi hans eftir þörfum. 

7. gr. 

Kjötmatsmenn skulu áður en þeir taka til starfa undirrita drengskapar- 

heit um að rækja starf sitt með alúð og samviskusemi, og fara eftir reglum 

þeim, er settar ern um það. Lögreglustjóri stílar þeim heitið. 

Matsmönnum er skylt að vinna að verkun kjötsins eða öðru er að henni 

lýtur, svo sem kringumstæður leyfa vegna eftirlitsins að öðru leyti. Um kaup 

matsmanna fer samkv. 6. gr. kjötmatslaganna, þó skal það ekki vera lægra en 

svo að það sje 25% hærra en alment kaupgjald á hverjum stað. 

9. gr. 

Erindisbrjef fyrir matsmenn á saltkjöti frá 27. júlí 1920 er úr gildi felt. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið 1. júní 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

BREYTING 57 
3. juni 

å reglugerd fyrir Sudur- Mulasyslu frå 3. ågust 1909, um hreinsun rent 

hunda af bandormum. 

1. gr. 

S. gr. hljóði svo: 

Á hverju hausti, áður en slátrun byrjar, skal hreppsnefnd brýna fyrir 

hreppsbúum nauðsynina á því, að allir sullir sjeu brendir á hverjum degi, er
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51 slátrun hefir farið fram. Skal þetta gert með auglýsingu í hverju kauptúni, á 

3. júní hverjum slátrunarstað, og auk þess með brjefi, er fylgi gangnaboði út um sveitir. 

Í kauptúnum og öðrum slátrunarstöðum, skipar sýslumaður árlega, eftir 

tillögum hreppsnefndar, sjerstakan eftirlitsmann með því, að sullum sje vand- 

lega haldið saman og þeir brendir daglega meðan slátrun fer fram. Gjald fyrir 

starf eftirlitsmanns greiðist að hálfu úr sýslusjóði, en hálft gjaldið greiða 

verslanir og kaupfjelög, sem sláturfjártöku hafa, alls 3 aura fyrir hverja 

kind, sem slátrað er. 

Brot gegn ákvæðum þessarar greinar varða sektum, frá 10—-100 kr. 

2. gr. 

Niðurlag 9. greinar orðist svo: 

Þær sektir renna í sýslusjóð, svo og sektir fyrir brot þau, er ræðir um 

í 7. og 8. gr. 

3. gr. 

Breyting þessi var samþykt á aðalfundi sýslunefndar Suður-Múlasýslu 

1. maí 1925. 

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, Eskifirði 3. júní 1996. 

Magnús Gíslason. 

58 STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Hárekssjóð, útgefin 

30. júni á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 30. júní 1926. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Hárekssjóð, er Hárekur Bjarnason í Hnefilsdal gaf með brjefi, dags. 

18. jan. 1922. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Hárekssjóður. 

bo
 

gr. 

Stofnfje sjóðsins er 2826 krónur
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3. gr. 58 
Tilgangur sjóðsins skal vera sá, að styrkja 80. júní 

  

hreppi til lækninga, þá, er ekki eiga rjett til 

gildandi lögum. 

4. gr. 

Hreppsnefnd Jökuldalshrepps hefir á hendi stjórn sjóðsins og ákveður 

hún, hverjir skuli njóta styrks. 

5. gr. 

Stofnfje sjóðsins skal lagt í sparisjóð. Höfnuðstólinn skal ekki skerða, og 

leggjast allir vextir við hann næstu 18 árin frá stofnun sjóðsins. 

6. gr. 

Heimilt skal hreppsnefnd Jokuldalshrepps ad gripa til sjådsins 1 hrepps- 

Þarfir, er miða til almennra hagsælda fyrir sveitarfjelagið, verklega eða and- 

lega, gegn fullri ábyrgð á höfuðstól og vöxtum. 

7. gr. 

Skipulagsskrá þessa er heimilt að endurskoða að 18 árum liðnum. Skal 
z 

þá hreppsnefnd Jökuldalshrepps ákveða, hve miklu af vöxtum sjóðsins skuli 

árlega varið til styrktar sjúklingum og á hvern hátt. 

8. gr. 

  

Reikningsár sjóðsins er almanaksánð. F 

  

teikningsár hans er 192 

Reikningar sjóðsins skulu birtir á þann hátt, er hreppsnefndin ákveðu 

  

Hvanná, maí 1926. 

Jón Jónsson. Björn Þorkelsson. Lúðvíg Þorgrímsson. 

Þorleifur Stefánsson, Eiríkur Sigfússon, 

STAÐFESTING KONUNGS á skipulaosskrá fyrir Menningarsjóð barna- 59 

skólans í Grenivík. útgefin á venp 

    

legan hátt ad mandatum af dóms- og kirkju- 

málaráðherra 30. júní 1926. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Menningarsjóð barnaskólans í Grenivik. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Menningarsjóður barnaskólans í Grenivík. Hann er 

  

stofnaður af prestshjónnnum í Srenivík. Árna Jóhannessyni og V: 
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59 línu Guðmundsdóttur, og var 31. des. 1925 að upphæð kr. 556.77, Sjóðurinn 
9 
30. juni tekur á móti sjöfum og áheitum, er leggjast við stofnfjeð, og sömuleiðis allir 

vextir, uns sjóðurinn er orðinn 1000 kr. úr því skal árlega leggja við stofn- 

fjeð þann hluta vaxtanna, er afgangs verður útborgunum þeim, sem heimilaðar 

ern í 4—6. gr. hjer á eftir. Stofnfjeð má aldrei skerða. 

Sjóðinn skal ávaxta í Aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. Þó mega alt að 

200 kr. árlega standa á vöxtum í Sparisjóði Höfðhverfinga, meðan sjóðurinn 

eigi nemur 1000 kr., og úr því alt að 400 kr., en aldrei hærri upphæðir, nema 

um vexti sje að ræða, er á að verja til verðlauna eða styrks á árinu og hafa 

verið greiddir úr stofnsjóði fyr á árinu en til þeirra þurfi að taka. 

3. gr. 

Sjóðnum stjórnar þriggja manna nefnd: Þjónandi prestur Grenivíkur- 

sóknar, skólastjóri barnaskólans í Grenivík og formaður skólanefndar. Til vara 

í stjórninni er oddviti Grýtubakkahrepps. Nefndin kýs sjálf formann og reikn- 

ineshaldara sjóðsins. Stjórnin starfar launalaust. 

4. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn að upphæð 1000 kr., má stjórn sjóðsins við 

uppsögn barnaskólans, eftir tillögum skólastjóra, árlega verja 10 kr. af vöxt- 

unum til verðlauna barni, er það skólaár hefir gengið á skólann, fyrir nám- 

fýsi og framfarir í námsgreinum skólans, einkum og sjerstaklega í móðurmálinu 

og Íslenskum fræðum samfara fyrirmyndar dagfari og háttprýði í viðmóti og ao 

x sambúð. Þegar sjóðurinn nemur 2500 kr., má árlega verja 30 kr. af vöxtunum 

til verðlauna á sama hátt; má þá og úr því veita fleiri börnum en einu verð- 

laun, ef ástæða þykir til. Sama barni skal eigi veita verðlaun oftar en tvisvar á 

skólaaldrinum. Teljist ekkert skólabarnið verðlauna vert, legst verðlaunafjeð 

það ár við sjóðinn. 

a 
>». ST. 

Þegar ársvextir sjóðsins nema 1000 kr. eða meiru, skal auk hins árlega 

verðlaunafjár verja af þeim 5. hvert ár alt að 1000 kr. til styrks handa skóla- 

stjóra eða aðalkennara barnaskólans í Grenivík, til þess að hann geti notað 

sumarleyfið til frama og fullkomnunar í sinni ment, einkum í uppeldisfræði, 

með utanför eða á annan hátt. Skal fjeð greitt honum við skólauppsögn hin 

ákveðnu ár án umsóknar. Skylt er þeim, sem styrks þessa nýtur, að kenna við
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skólann að minsta kosti næstu 3 skólaár eftir að hann naut styrksins. og þess 359 

er vænst, að hann geri sjer far um að útbreiða og efla menningu og Í 30, juni 

  

í sveitinni eftir föngum, t. d. með fræðandi fyrirlestrum, aukningu 

  

safns skólans eða hreppsins og annara safna, einkum innsveitis fróðleik. 

Sje við skólauppsögn eitthvert greiðslnár enginn lastjóri eða aðal- 
il kennari ráðinn, skal greiðslan í það sinn falla niður og upphædin, sem fil 

  

styrksins átti að verja, lögð óskert við stofnfjeð. 

Ef gullgildi íslenskrar krónu er eitthvert ár lægra en nú, má hækka 

verðlaun og styrki það ár sem því svarar eftir að ársvextir sjóðsins nema 1009 

kr, eða meiru. þó aldrei meira en svo, að vextir hrökkvi til verðlauna oe styrks 

6. gr. 
1 Þegar vextir sjóðsins nema 2000 kr. eða meiru, skal jefnan leggja % 

ársvaxtanna við stofnfjed, en % vaxtanna skal varið sem hjer segir: 

a. "Til verðlauna samkvæmt 4. er., má til þeirra verja úr því alt að 50 kr. á ári. 

b. Til styrks samkvæmt 5. er., má úr því verja til styrksins 5. hvert ár því 

af 34 vaxtanna, sem afgangs er verðlaunafjenu. 

c. Þau fjögra ára bil. sem styrkur er ekki veittur, skal því, sem afgangs er 

verðlaunafjenu af % ársvaxtanna varið til uppkomu og eflingar menn 

ann í Grenivík, svo sem bókasafns, hand-    ingarsafna í sambandi við ski 

ritasafns, náttúrufræðisafns oe menningarsögnsafns, og sje þangað safn- 

að öllum fróðleik um sögu, menningu og náttúrn Grýtubakkahrepps. Vaxi 

söfnin svo, að eigi verði nægilegt rúm handa þeim í skólahúsinu, má 

fnunum, eða 
   

stjórn sjóðsins leggja fje sem ætlað er til eflingar s 

n sjóð. er ávaxtist óhreyvfður á trvegum 

  

nokkurn hluta þess, í sjers 

stað, uns hann er með vöxtum orðinn nægilega stór til þess, að á hans 

kostnað verði reist sjerstakt hús handa söfnunum í nánd við barnaskólann 

  

í Grenivík. Skal þar meðal annars vera lestrarstofa í sambandi við bóka- 

safnið og handritasafnið eftir þáverandi kröfum tímans. En því aðeins skal 

stjórn sjóðsins láta byggja þetta hús, að Grýtubakkahreppur taki að sjer    55 

viðhald þess og starfrækslu safnanna menningarsjóðnnm að kostnaðarlausu, 

að öðruleyti en því, að hann veitir umræddan styrk til aukningar safn- 

anna áfram. 

Fr En 

í. gr. 

  

Stjórn sjóðsins skal halda bók eða bækur, er í skal rita stí og álvkt- 

anir hennar og reikninga sjóðsins. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikn- 

ingar sjóðsins skulu endurskoðaðir af 2 mönnum: hreppstjóra Grýtubakka- 

hrepps en hinum kosnum af hreppsnefndinni í Grýtubakkahreppi. Komi upp 

Ágreiningur um reikningana, sker stjórnarráð Íslands úr honum, T > .
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59 8. gr. 

30. júní Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Grenivík, 15. febrúar 1926. 

V. Karólína Guðmundsdóttir. Arni Jóhannesson. 

Vjer undirritaðir: Ástvaldur M. Jónsson, kennari við barnaskólann í 

(rrenivík, Þórður Gunnarsson, hreppstjóri Grýtubakkahrepps, og Björn Jó- 

hannsson, oddviti Grýtnbakkahrepps, lýsum hjermeð yfir því, að vjer munum 

takast á hendur störf þan, sem framanrituð skipulagsskrá leggur oss á herðar. 

Þórður Gunnarsson, Björn Jóhannsson, Ástvaldur Jónsson 

„0 REGLUGJÖRÐ 
. Jul 

um 

meðferð og notkun rafmagns á Sauðárkróki. 

1. gr. 

Hreppsnefnd hefir á hendi yfirstjórn rafveitunnar. Hún kýs 3 menn í 

rafveitunefnd til þriggja ára í senn. Þó gengur einn maður úr nefndinni ár- 

lega, fyrstu tvö árin eftir hlutkesti. Ernu nefndarmenn skyldir til að vinna end- 

urejaldslaust að nefndarstörfum, en enginn er skyldur til að taka endurkosn- 

ingu fyr en jafnlangur tími er liðinn, og hann hefir setið í nefndinni. Raf- 

veitunefnd kýs sjer formann, fjehirði og ritara, ræður starfsmenn við rafveit- 

una og ákveður kaup þeirra. 

2. gr. 

Rafveitan á Sauðárkróki selur rafmagn, að svo miklu leyti sem afl 

stöðvarinnar nægir, samkvæmt reglugjörð þessari, á því svæði, sem hjer segir: 

Að sunnan frá Grænuklauf og norður á móts við nyrðra horn á Gránuklauf 

og alt kauptúnið innan þessara takmarka. 

3. gr. 

Rafmaenið er einkum ætlað til lýsingar, þó má rafveitunefndin selja til 

  

afnota afl það, sem stöðin getur framleitt umfram það. sem til ljósa 

þarf, ef það á engan.hátt truflar rekstur stóðvarinnar til ljó 

 



Rekstrartími stöðvarinnar er frá 15. ágúst til 1. maí, fyrst um sinn, og 7. jål 

má ekki taka strauminn af, nema brýn nauðsyn beri til, og svo stuttan tíma 

sem unft er. 

5. gr. 

Aðalálmur og húsaálmur leggur rafveitan å sinn kostnad, ASalkerfi 

rafveitunnar má ekki stækka nema með leyti hreppsnefndar. 

6. gr. 

Rafveitan hefir einkasölu á öllum raftækjum til ljósa, hitunar og iðn 

aðar, á rafveitusvæðinu. 

1. gr. 

Hver, sem óskar að fá hús sitt raflagt, eða breytt eldi raflagningu, skal 

senda formanni rafveitunefndar skriflega beiðni um það, með upplýsingum 

um, hve mikið rafmagn hann óskar að fá, ásamt öðrum upplýsingum, nauðsyn- 

legum fyrir raflagninguna og ákveður nefndin því næst, hvort lagningin eða 

  

breytingin skuli leyfð. Umsækjanda sje tilkyntur úrskurður nefndarinnar, og 

skal sú tilkynning vera komin til hans ekki seinna en þrem vikum eftir á 

  

nefndin fjekk umsóknina. 

ing ÍHúsveitur skal gera 

  

inn nema sá eða þeir, sem hefir 

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

heyrir, imnanhúss eða utan. 

9. gr. 

Nú hefir hús verið raflagt, áhöld sett í húsið, eða breytt eldri raflýs- 

ingu, og má þá ekki taka húsveituna til afnota fyr en rafveitunefnd hefir 

látið skoða hana og úrskurðað hana gilda. 

10. gr. 
   

Hk, er rafveitan selur eða Allir rafmagnsnotendur skulu hafa straumma 

útvegar; þó getur rafveitunefnd selt ljós án straummæla, og greiðist gjald fyrir 

það eftir gjaldskrá rafveitunnar. 

ll. gr. 

    rafmagn úr Enginn má án leyfis rafveitunefndar i 

  

lum å 

  

skemc Íftaugum € 

  

veitunnar, nje aðhafast neitt það, 

  

t heldur er í 

  

öðrum raftækjum, sem notuð eru í sambandi vi
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húsi hans eða utan þess. Brjóti nokkur gegn ákvæði þessu, skal hann greiða 
7 D 

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

ing lggi við samkvæmt hegningarlögunum. 

12. gr. 

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

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

  

húsi, þannig, að skemdum geti valdið á taugum eða áhöldum, t. d. að öryggi 

hrökkvi sundur, eða bilun sjáist á einangrun á leiðslum, svo að leiðslur haldi 

ekki rafmagnsstraumnum og orsaki jarðsamband, þá skal húsráðandi tafarlaus! 

tjá það rafveitunefnd. Varast skal að taka sundur ljóstækin, straumsnerlana, 

tengihylkin o. s. frv. 

13. gr. 

Rafveitunefndinni er heimilt að banna að nota í sambandi við taf- 

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

tálmunar á góðum rekstri. 

lá. gr. 

Rafveitunefndin skal jafnan hafa frjálsan aðgang þar, sem eru taugar 

eða áhöld, sem standa í sambandi við aðaltaugar stöðvarinnar, til þess að 

ganga úr skugga um, að alt sje í góðu 

15. gr. 

ensnotandi skyldur þær, sem á honum hvíla samkvæmt 

  

Vanræki rafm: 

teglugjörð þessari, eða virðir að vettugi fyrirskipanir rafveitunefndar, 

  

      12 
henni heimilt að slíta sambandi við hann til bráðabirgða og að fullu, með 

samþykki hreppsnefndar. Notandi ber fulla ábyrgð á öllum afleiðingum, sem 

af vanrækslunni kunna að stafa. 

Rafveitunefnd skal hafa nákvæmt eftirlit með rekstri stöðvarinnar, sjá 

sje til nægilegt efni til reksturs o. s. frv. Hún skal halda bók 

  

a yfir tekjur og gjöld rafveitunnar, svo og eignir og skuldir. Ársreikning mið- 

aðan við áramót, skal hún semja fyrir 1. mars ár hvert og afhenda hann 

hreppsnefndinni, sem kýs tvo menn til að endurskoða reikninginn og úÚr- 

skurðar hann síðan. 

17. er. 

Hrökkvi tekjur rafstöðvarinnar ekki fyrir kostnaði, má greiða það, sem 

á vantar, úr sveitarsjóði.
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18. gr. 60 

Hreppsnefnd semur, í samráði við rafveitunefnd, gjaldskrá fyrir notkun í júlí Ðe 

rafmagnsins og leitar samþykkis atvinnumálaráðuneytisins á henni. 

19. gr. 

Rísi ágreiningur út af einstökum ákvæðum reglugjörðar þessarar, sker 

hreppsnefndin úr, en úrskurði hennar má áfrýja til atvinnumálaráðuneytisins. 

DIR . 20. gr. 

Reglugjörð þessari og einnig gjaldskránni má breyta með samþykki 5 

stjórnarráðsins. 

21. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum alt að 200 kr., nema þyngri 

hegning liggi DO við, og skal fara með mál út af þeim sem almenn lögreglumál. 

Sektir renni í sveitarsjóð Sauðárkrókshrepps. 

Reglugjörð þessi, sem hreppsnefnd Sauðárkrókshrepps hefir samið og 

samþykt, staðfestist hjermeð samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 til 

að öðlast gildi 1. ágúst 1926 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 2 

eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 7. júlí 1926. 

Magnús Gudmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

GJALDSKRÁ 61 

fyrir 

rafveitu Sauðárkróks. 

1. gr. 

Hver húseigandi eða umboðsmaður hans, svo og þeir leigjendur, er hafa 

sjerstakan mæli fyrir sig, greiði fast rafveitugjald þannig: 

Fyrir eitt lampastæði 10 — tíu — krónur á ári, og fyrir hvert lampa- 

stæði umfram það 3.20 — þrjár krónur og 20 aura — á ári. Fyrir hverja 

kilowattstund, sem eytt er, greiðist 80 — áttatíu — aurar. Gjald þetta má    

hækka eða lækka, eftir því sem rafstöðin ber sie, 
> 

( 

um alt ad 25%.
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1. júlí 
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2. gr. 

Föstu rafveitugjöldin, sem miðuð eru við lampastæði, greiðist 8 sinnuni g 

á ári hverju, með 14 af árgjaldinu í lok hvers mánaðar Ljósársins. Á sama 

tíma greiðist gjaldið fyrir hver 
4 

kilowat 

  

ttstund, sem eytt hefir verið. 

Gjöldin til rafveitunnar má taka lögtaki. 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Sanðárkrókshrepps hefir samið og 

samþykt, staðfesti 

  

hjermeð samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923, til J ? > J 

að öðlast gildi 1. ágúst 1926 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli 

=
 Atvinnu og samgöngumálaráðuneytið, 7. jú 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

    
illasýslu, er gjörð 

varnar vatnaágángi 

    
    

  

Sýslunefndin 1 kur að sjer umsjón með mann- 

im þessum, og an heirra undir eftirliti landsstjornarinnar. 

9 Ur 

Mannvirki þessi skulu flokkuð til el ís og viðhalds eftir legu þeirra 

tum í þrjá flokka, er nefnast i, II, og Til. flokkur. 

3 er. 
TAX 

pirdicdsis     

   

     

923 og öll mannvirki, er 

  

ejörð eru og 216 ýkkunum vestan megin 

verða í sama augna 

yrirhleðslu. 

telja megi hin síðastnefndu 

Hólsár, sömuleiðis mannv 

      
þegar sambvyki i stør fengið egar SaMmþYKKI SLÓ 19'1€ 

g 
mannvirki með fyrirhleðsium Djúpóss til viðhalds. Að fengnu því samþykki,
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skal ákveðið eftir mati dómkvaddra manna, í hvaða hlutfalli jarðir í Bjólu- — 62 

hverfi móts við aðrar jarðir á þessu svæði, eigi að bera heildarviðhaldskostnað 7. juli 

áðurnefndra mannvirkja, til varnar vatnaágangi frá Þverá og Ytri-Rangá. 

Kostnaði þeim, er leiðir af viðhaldi, tjeðra mannvirkja, skal í sama 

hlutfalli og stofnkostnaði mannvirkjanna, jafnað niður á eftirtaldar jarðir í 

Ásahreppi, samkvæmt mati eins og það var ákveðið með brjefi atvinnumála- 

ráðuneytisins dags. 25. maí 1924, og verður ákveðið að því er Bjóluhvertis- 

jarðir snertir. 

En jarðirnar eru þessar: 

Í Þykkvabæ: 

Bali með Tjarnarkoti, Borgartún, Brekka, Búð með Litla-Nýjabæ, Búð 

vesturbær, Dísukot með Bakka, Gvendarkot, Hábær, Hái-Rimi, Hákot, Hávarðar- 

kot, Hraukur, Húnakot, Jaðar, Melur, Miðkot, Nýibær með Stekkjarkoti, Odds- 

partur, Rimakot litla, Skarð, Skinn, Snotra með Þórutóft, Stóri-Rimi, Stöðul- 

kot, Suður-Nýibær, Tobbakot 1, Tobbakot 11, Unhóll, Vatnskot 1, Vatnskot TI, 

Vesturholt og Önnupartur. 

Í Háfshverfti: 

Hali með Horni, Háfur, Háfshjáleiga, Háfshóll og Sandhólaferja. 

Í Áshverfi: 

Ás, vesturbær, Ás, austurbær, og Hellnatún. 

Í Vetleifsholtshverfi: 

Gata, Gíslakot, Hellir, Hrútur, Lindarbær, Partur, Ráðagerði, Rifshala- 

kot, Vetleifsholt Í og Vetleifsholt 11. 

Í Bjóluhverfi: 

Bjóla 1, Bjóla H, Bjóluhjáleiga og Hrafntæftur. 

4. gr. 

Til TI. flokks skulu teljast fyrirhleðslur Fróðholtsóss og Valalækjar, er 

gjörðar voru 1922 og 1923 og öll mannvirki, er gjörð hafa verið og gjörð verða 

til varnar vatnaágangi á bökkum Þverár frá Markhól fram að Valalækjar-fyrir- 

hleðslu og á eystri bökkum Hólsár frá Valalækjarfyrirhleðslu og fram út til 

sjávar. 

Kostnaði þeim, er leiðir af viðhaldi þessara mannvirkja skal jafnað, í 

sama hlutfalli og stofnkostnaði mannvirkjanna, niður á eftirtaldar jarðar: 

Í Vestur-Tandeyjahreppi: 

Eystri-Hól, Eystri-Tungu, Glæsistaði, Grímstaði, Klasbarða eysri,
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Klasbarða vestri, Klaut, Sigluvík, Skeggjastaði, Skúmsstaði, Sperðil, Vestri: 

Tungu, Ytri-Hól og Þútu. 

Á Bakkabæjum í Rangárvallahreppi : 

Ártún, Ártúnakot, Bakkakot litla, Bakkakot stóra, Fróðholt eystra, Fróð. 

holtshjáleigu m. m., og Galtarholt. 

5. gr. 

Til 111. flokks skal teljast fyrirhleðsla Markarfljóts hjá Seljalandi eða 

Seljalandsgarðurinn svonefndi. 

Kostnaði þeim er leiðir af viðhaldi þessa mannvirkis, skal jafnað niður 

samkvæmt reglum laganna um stofnkostnað og matinu frá 1919 á eftirtaldar 

jarðir í Vestur-HByjafjallahreppi: Brennu, Bfri-Hól, Efri-Holt, Efri-Kvíhólma, 

Efri-Rot, Efstakot, Efstu-Grund, Fit, Fitjarmýri, Fornu-Sanda, Helgu-sanda, 

Holt, Hvamm, Indriðakot,, Lambhúshól, Lambhúshólskot, Mið-Grund, Núp, 

Nýjabæ, Ormskot, Rimahús, Sauðhúsvöll, Seljaland 1, Seljaland 11, Seljalands- 

sel, Syðri-Hól, Syðri-Kvíhólma, Syðri-Rot, Syðstu-Grund, Varmahlíð og 

Vesturholt. | sæ rs 

6. gr. . 

Til þess að framkvæma eftirlitið og sjá um viðhald mannvirkjanna felur 

sýslunefnd oddvita sínum að skipa einn mann á hverju vatnasvæði fyrir sig 

og þar búsettan. 

1. gr. 

Undir eftirlit samkvæmt samþykt þessari falla og allar flóðgáttir, sem 

nú eru til eða síðar verða gerðar í bakka Hólsár og Ytri-Rangár vestan megin 

og bakka Hólsár austan megin, svo og flóðgáttir í Seljalandsgarðinum. 

8. gr. 

Her um kostnað af viðhaldi flóðgáttanna og niðurjöfnun á honum eftir 

sama mælikvarða og gildir um kostnað af viðhaldi fyrirhleðslumannvirkjanna, 

nema sýslunefnd í hverju einstöku tilfelli ákveði annan grundvöll, að fengnum 

tillögum þeirra er hlut eiga að máli. 

Enga flóðgátt má gera, nema áður sje til þess fengið leyfi landsstjórn- 

arinnar. 

9. gr. 

Eftirlitsmenn skulu jöfnum höndum hafa eftirlit með fyrirhleðslum, 

varnargörðum og flóðgáttum, hver á sínu svæði. Skulu þeir að minsta kosti 

tvisvar á ári, vor og haust, skoða mannvirki þessi ganmgæfilega og athuga, hvort 

nokkrar bilanir hafi átt sjer stað, og sömuleiðis hvort nýrra mannvirkja ger- 

ist þörf.
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Á öðrum tímum árs í leysingatíð og vatnavöxtum bæði sumar og Vetur 

skulu þeir sjerstaklega halda spurnum um allar bilanir og skemdir. 

Svo skal og öllum þeim, er hlut eiga að máli, skylt að tilkynna eftirlits- 

manni, er þeir verða varir við einhverja bilun á fyrirhleðslu mannvirki eða 

flóðsátt, og skal eftirlitsmaður gefa skriflega viðurkenningu fyrir tilkynn- 

ingunni. 

10. gr. 

Eftirlitsmenn skulu og hafa glöggar gætur á, að bætt sje ofan á fyrir 

hleðslur, hvað eftir þær síga og gjöra þær ráðstafanir, sem unt er að gjöra, ef 

frá þeim grefst. 

Hið sama gildir um garða og hleðslur í bakka. Sjerstaklega skal eft: 

irlitsmaðurinn með Seljalandsgarðinum sjá um að ætíð sje handbært laust grjót, 

er auðvelt sje að ná til á hvaða árstíma sem er. 

11. gr. 

Að því er allar flóðgáttir snertir og áveituskurði í bakka, þar sem þeir 

verða leyfðir af landsstjórninni eða verkfræðilegum ráðunaut hennar, skal það 

að öllu leyti á valdi eftirlitsmanns að ákveða, hvenær þær eða þeir megi opnir 

vera og hvenær lokaðir og hvernig. 

12. gr. 

Allar skemdir og bilanir, sem af getur stafað aukin hætta, skal gjóra við 

án tafar, ef veður leyfir og önnur nauðsynleg skilyrði eru fyrir hendi. 

Allar aðrar endurbætur skal gera að vorlagi, þegar frost er úr jörðu 

eða að haustlagi, áður en jörð vanalega frýs, og eigi síðar en fyrir veturnætur. 

18. gr. 

Hvenær sem gera þarf við stærri bilanir eða stærri endurbætur skal eftir- 

litsmanni skylt að bjóða þeim vinnuna, sem kosta eiga verkið, þeir skulu og 

skyldir til að leggja menn til vinnunnar, ef eigi er á öðrum völ, en sje um smærri 

bilanir að ræða eða þær endurbætur, er enga bið þola, þá skal hann kveðja þá 

til sem næstir eru. 

14. gr. 

Fyrir eftirlitið greiðist eftirlitsmönnum þóknun úr sýslusjóði 50 kr. til 

hvers á ári. 

15. gr. 

Kostnað þann, sem af viðhaldinu leiðir, er sýslumanni heimilt að svo 

miklu leyti sem þörf krefur, að leggja fram úr sýslusjóði, en fær hann síðar 

endurgreiddan frá hlutaðeigandi jarðeigendum eða ábúendum samkv. 16. gr. 
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Dagkaup við viðhald og endurbætur miðast við 10 tíma vinnu, og tå 

eigi fara fram úr venjulegu kaupi verkamanna, á þeim tíma og á því svæði er 

vinnan fer Íram, þó skal eftirlitsmanni, er hann stendur að verki, heimilt að 

reikna sjálfum sjer helmingi hærra kaup og reiknast það með viðhaldskostnaði. 

Leiga eftir hesta og kerrur fer ettir því, sem viðgengst á hverjum stað, 

og borgun fyrir annað, er með þarf til viðhaldsins. 

En um lágmark venjulegs dagkaups fer eltir því, er meiri hluti þeirra 

ábúenda er borgunarskyldir eru, kemur saman um, ef þeir vinna sjálfir að við- 

haldi eða láta vinna. 

16. gr. 

Hver eftirlitsmaður skal halda bók, er sýslumaður löggildir, og greiðist 

andvirði hennar af sýslusjóði. 

Bók þessi skal vera dagbók hans og minnisbók yfir árið og í hana skulu 

ritaðir þeir dagar, er hann framkvæmir eftirlitið, þeir dagar er hann fær til- 

kynningu um bilanir, og þeir dagar er viðhald fer fram eða bilanir eru 

endurbættar. 

Sömuleiðis alt annað er að viðhaldi lýtur, svo sem yfirlit yfir vinnuskrár 

og alla reikninga, er að viðhaldi lúta. Svo skal hann í nóvembermánuði ár hvert 

Jafna niður öllum viðhaldskostnaði á því ári. 

Niðurjöfnunarskráin skal vera hlutaðeigendum til sýnis á heimili eftir- 

litsmanns í viku, enda hafi eftirlitsmaður auglýst það hlutaðeigendum með viku 

fyrirvara. 

Komi engar aðfinningar við skrána fram á nefndu tímabili eða ekki 

aðrar en þær, sem eftirlitsmaður getur fallist á og sýslumaður samþykkir, skal 

hún leiðrjett af eftirlitsmanni og þannig innrituð í bókina, og telst úr því sem 

lögleg sönnun fyrir niðurjöfnunargjaldinu, og má þá taka það lögtaki. 

Gjalddagi niðurjöfnunargjaldsins skal vera 15. des. ár hvert. En aðfinn- 

ingum um gjaldið eða niðurjöfnun þess, er sýslumaður getur ekki fallist á, 

má hlutaðeigandi gjaldandi skjóta til sýslunefndar á næsta aðalfundi, og fellir 

hún úrskurð um málið, og skal hann tilkyntur gjaldanda. — Gjaldandi getur á 

tveggja vikna fresti frá úrskurði sýslunefndar skotið málefni sínu til stjórnar- 

ráðsins. — Gjald það sem sýslunefnd eða stjórnarráð hefir þannig úrskurðað 

má taka lögtaki. 

Noti gjaldandi ekki áfrýjunarrjett sinn, fer um gjald þetta eins og um 

ágreiningslaust gjald. 

Leiguliði á jörð skal skyldur, er jarðeigandi krefst, að greiða hinn ár- 
lega niðurjafnaða kostnað. 

Eftirrit af bókinni fyrir hvert liðið ár skal eftirlitsmaður senda sýslu- 

nefnd fyrir hver áramót.
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17. gr. 

Ef einn jarðareigandi eða fleiri á hverju áveitnsvæði fyrir sig eru óánægð- 

ir með mat það eða grundvöll þann. er niðurjöfnunin byggist á, skal þeim heim- 

ilt að krefjast þess að nýtt mat fari fram, þó ekki oftar en fimta hvert ár, og 

skal þá við matið taka tillit til, ef jarðir hafa orðið fyrir skemdum af sand- 

b ågangi útaf missi vatnsins, er eigi verður út bætt með flóðsáttum. 

Matsbeiðandi eða matsbeiðendur skuln greiða hálfan kostnað á móti 

öllum öðrum jarðeigendnm á því svæði, ef matið sengnr þeim á móti, ella 

greiðist það sem annar viðhaldskostnaður. 

18. gr. 

Nú verður talið nauðsynlegt að gera aukningar eða umbætur á fyrir- 

hleðslunum eða mannvirkjum þeim, sem til þeirra teljast, og telur sýslunefnd 

þær stærri en svo. að fært þyki að reikna þær til viðhalds verksins. skal sýslu- 

nefnd þá leita samninga við landsstjórnina um þátttöku í kostnaðinum sam- 

kvæmt 5. er. laga nr. 69, 14. nóv. 1917. 

19. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum frá 10 til 200 krónur. sem renna 

í viðhaldssjóð viðkomandi vatnasvæðis. Við ákvörðun sektanna skal taka tillit 

til aukins tjóns, er sennilegt þykir að brotið hafi valdið. 

20. gr. 

Mál sem rísa út af brotum á sambykt þessari skulu rekin sem opinber 

lögreglumál 

21. gr. 

Með samþvykt þessari er úr gildi numin 1. gr. nr. 2 í samþykt um verndun 

Safamýrar 31. ágúst 1900, og samþykt um viðhald fyrirhleðslunnar hjá Selja- 

landi 19. sept. 1918. 

Samþykt þessi, sem sýslnnefnd Rangárvallasýslu hefir samið og sam- 

Þykt samkvæmt lögum nr. 69, 14. nóvember 1917, staðfestist hjermeð til að öðlast 

gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðunentið, 7. júlí 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

1926 

62 
7. juli
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63 SAMÞYKT 

um 

breyting á samþykt um ýms atriði, er snerta fuglaveiðar í Vest- 
mannaeyjum, frá 16. júlí 1895. 

Lunda má veiða með háf í heimalandi í sumar frá því 11 vikur eru 

af sumri þartil fullar 16 vikur eru af sumri. 

Samþykt þessi, sem bæjarstjórnin í Vestmannaeyjum hefir gjört sam- 

kvæmt lögum nr. 13, 18. apríl 1894, sbr. lög nr. 22, 9. júlí 1909, staðfestist hjer 

með til að öðlast þegar gildi. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 8. júlí 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

  

Vigfús Einarsson, 

64 STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir sjóð hjónanna Björns 

19. júlí þónda Oddssonar og húsfreyju Rannveigar Ingibjargar Sigurðardóttur, frá Hofi 

í Vatnsdal, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms. og kirkjumála- 

ráðherra 19. júlí 1926. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð hjónanna Björns bónda Oddssonar og húsfreyju Rann- 

veigar Ingibjargar Sigurðardóttur, frá Hofi í Vatnsdal. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Björns Oddssonar og Rannveigar Ingi. 

bjargar Sigurðardóttur. 

2. gr. 

Sjóðurinn er gefinn af Magnúsi prófasti Björnssyni á Prestsbakka á 

Síðu í Vestur-Skaftafellssýslu og af Oddi Björnssyni, prentmeistara frá Akur- 

eyri, til minningar um foreldra þeirra,
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3. gr. 64 

Stofnfje sjóðsins er 2000 — tvö þúsund — krónur. Sjóðurinn ávaxtast 19. júlí 

í Aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. Höfuðstól hans má aldrei skerða, nje aukn- 

ing hans, hvort heldur hún stafar að viðlögðum vöxtum, áheitum, gjöfum eða 

öðru, sem fellur honum til aukningar. Er alt slíkt jafnt háð ákvæðum skipu- 

lagsskrár þessarar, sem frumstofninn, og má aldrei hafa að eyðslufje. Sjóð- 

urinn er æfinleg eign íbúa Áshrepps í Húnaþingi. 

4. gr. 

Tilgangur sjóðsins er sá að skógskrýða Vatnsdalinn, svo sem verða má 

og nytsemd oe prýði er að. Áhersla skal lögð á, að gróðnrsetning og ræktun 

skógar sje ger af framsýni, forsjá og undir umsjón skógfræðings, sem starfar 

fyrir það opinbera að skógrækt Íslands, svo hún verði staðgóð og varanleg, en 

fari eigi til spillings af völdum búpenings, nje vanhirðing eða átroðningi1 

manna. 

5. gr. 

Þangað til skóoræktarstjóri landsins telur annað girðingarefni hent- 

negra, skal girða svæði þan, er tekin verða til skógræktar, með traustum vír- 

netsgirðingum. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa: Hreppstjóri Áshrepps og tveir menn aðrir, karlar 

eða konur, kosnir til tveggja ára í senn á hreppsfundi, þannig, að í fyrsta sinn 

gengur annar þeirra úr stjórn sjóðsins eftir hlutkesti, að ári liðnu. Hrepp- 

stjórinn er formaður stjórnarinnar og varðveitir viðskiftabók sjóðsins við 

Söfnunarsjóð Íslands, hefir reikningshald sjóðsins á hendi og ábyrgð á öðrum 

skjölum og skilríkjum sjóðsins. Stjórnin öll ákveður styrkveitingar úr sjóðnum 

og ráðstafar því. er þörf krefur, í þágu hans. 

Yfirstjórn skógræktar þessarar hefir skógfræðingur Íslands, eða þau völd, 

er í hans stað kunna að koma. 

T. gr. 

  
Til ársins 1960 leggjast allir vextir við höfuðstól minningarsjóðsins. 

Frá þeim tíma til ársins 2000 falli til útborgunar Í ársvaxtanna. Eftir þann 

  

tíma getur atvinnumálaráðuneyti Íslands ákveðið. að meira megi koma til út- 

borgunar, alt að 24 ársvaxtanna. Ársreikninga sjóðsins úrskurðar sýslunefnd 

Austur-Húnavatnssýslu. 

8. gr. 

Nú vill einhver búandi eða landhafi í Vatnsdal verða aðnjótandi styrks 

til skógræktar úr minningarsjóðnum, og skal hann þá fyrir 1. desember árið
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6d áður senda formanni sjóðsins skriflega umsókn. Skal þar ger full grein fyrir, 

19. júlí hvern veg hann hugsar sjer að nota styrkinn, og skuldbinding um, að vand- 

lega sje frá öllu gengið. Glögga skýrslu skal hann gefa stjórn sjóðsins, hvernig 

fjenu hafi verið varið. Stjórn sjóðsins úrskurðar og tilkynnir skriflega fyrir 

nýjár, hvort styrkur veitist og hve mikill. 

9. gr. 

Þá er sjóðurinn hefir tæmt upprunalegt starfsvið sitt, má með breytingu 

á skipulagsskrá þessari á almennum hreppsfundi víkka starfsvið hans til ann- 

ara nytsemdarfyrirtækja í Áshreppi. Atvinnumálaráðuneytið samþykkir breyt- 

ingu þessa. 

Skipulagsskrá þessari skal leita konunglegrar staðfestingar. 

Magnús Bjarnarson. 

65 AUGLÝSING 
21. júlí 

um 

innflutningsbann. 

Með því að mjög skæð munn- og klaufaveiki gengur nú í Danmörku 

og Svíþjóð, er hjermeð samkvæmt lögum nr. 22, frá 15. júní þ. á. um inn- 

flutningsbann á dýrum o. fl, og með ráði dýralæknisins í Reykjavík, bannað 

að viðlögðum sektum og skaðabótum samkvæmt lögum þessum, fyrst um sinn 

að flytja til landsins frá löndum þessum lifandi fugla, hey, hálm (nema um- 

búðahálm), alidýraáburð, hráar og lítt saltaðar sláturafurðir, hverju nafni 

sem nefnast, ósoðna mjólk og brúkaða fóðurmjölssekki. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. júlí 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

  

Vigfús Einarsson.
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fyrir Minningarsjóð 

  

STAÐFESTING KONUNGS á skipnl 

prófessors Briem, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af d      
2 

málaráðherra, 6. ágúst 1926. Skipulag 

  

er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð Eiriks prófessors Briem. 

  

(Sjóður þessi var stofnaður með samskotum fyrir forgöngu fyrverandi 

  

skrifstofustjóra Indr. Einarssonar, bæjarfógeta Jóh. Jóhannessonar, borgar- 

stjóra K. Zimsen, dómstjóra Kr. Jónssonar og fyrver 

  

indi bankastjóra Sishvats 

Bjarnasonar. Sjóðurinn var í sparisjóðs     

  

i er mjer var af- 

hent å 80. afmæli minu 17. juli 1926, Jafnframt var i 

lagsskrá fyrir sjóðinn). 

1. gr. 

Minningarsjóður þessi skal ávaxtast í aðaldeild      
Alin , hi 2 h ImMINOon happa 
Man. en unn BeinUnNngUur pbeirras og leggjast jafnan hálfir vextirnir við höfnóstí 

fellur árlega til útborgunar. 

2. gr. 

Vextir þeir, er árlega falla til útbor     

  

aði við stjórn sjóðsins, ef nokkur er, mill þeirra númera (dálka) í 

  

deild hinnar æfinlegu erfingjarentn í Söfnunarsjóðnnm, sem einstakir menn 

hafa lagt nokkuð inn í næsta ár á undan. Vextirmir skiftast milli númer: 

  

tiltölulega eftir upphæðum þeim, er hverju númeri höfðn bæst á Þennan ð Hi i 

  

en innlåge år minningarsjóði þessum eða öðrum opinberum sjóði koma 

til greina. 
4 i t akra mann í erfing 

  

Ef innlög eins jarentudeildina eitthvert ár nema sam- 

    s ekki eins miklu og vextir þeir úr Minningarsjóðnum, er skiftast eig:     

  

ð oo ekki hvert númer jafnmikla upphæð og inn í það var í 

  

það, sem eitthvert númer ætti að fá. nemur ekki einni krónu, þá fellur það 

niður. Það, sem þannig kynni að ganga af vöxtunum, legst við höfuðstól Minn- 

ingarsjóðsins. 

3. gr. 

Stjórnarráðið skipar mann til að geyma viðski 

  

1earsjóðsins 

við Söfnunarsjóðinn, taka út vexti þá, sem falla til útbo   rgunar, skifta þeim, sam. 

  

kvæmt 2. gr., og leggja inn í hvert númer þá upph: er því hlotnast, gegn
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66 kvittun frá Söfnunarsjóðnum. Gjöra skal sá maður stjórnarráðinu árlega reikn- 

6 ágúst inosskil. Hætfileg ómakslaun getur stjórnarráðið leyft honum að taka af vöxtum 

þeim, er útborgast. 

Viðey, 17. júlí 1926. 

Eiríkur Briem, 

„61 AUGLÝSING 

um 

breyting á erindisbrjefi fyrir fiskimatsmenn, frá 7. apríl 1922. 

Kaup það, sem ákveðið er fyrir fiskimatsmenn í 5. gr. erindisbrjefs 

fyrir fiskimatsmenn frá 7. apríl 1922, skal frá 1. október næstkomandi vera Í 

kr. 75 aur. um hverja klukkustund, en á helgidögum 2 kr. 25 aur., hvort sem 

er við flokkun fiskjar. umsjón við vigt hans, útskipun, hleðslu eða annað. 

Þetta birtist hjermeð til leiðbeiningar og til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 13. ágúst 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

  

68 AUGLÝSING 

um 

viðauka við auglýsingu 27. júlí 1926, um innflutningsbann. 

Innflutningsbann það á lfandi fuglum, heyi, hálmi (nema umbúða- 

hálmi), alidýraáburði. allskonar hráum og lítt söltuðum sláturafurðum. ósoð- 

inni mjólk og brúkuðum fóðurmjölssekkjum, sem birt var með anglýsingu frá 

atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 27. júlí 1926, nær einnig til innflntn- 

nes á tjeðum vörum frá Þýskalandi, Hollandi og Belgíu. 

Þetta birtist hjermeð til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og sæmgöngumálaráðuneytið, 19. ágúst 1926. 

Magnús Guðmundsson. 
  

Vigfús Einarsson.
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REGLUGJÖRÐ 0 . 
90. agust 

um 

fjallskil og refaveiðar í Norður-Múlasýslu"og Seyðisfjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Norður-Múlasýsla og Seyðisfjarðarkaupstaður eru eitt fjallskilaumdæmi. 

Hver hreppur er deild út af fyrir sig og kaupstaðurinn ein. Sýslunefndin 

hefir yfirstjórn allra fjallskila sýslunnar, en hreppsnefnd framkvæmd þeirra 

í hverjum hreppi og bæjarstjórn yfirstjórn og framkvæmd í kaupstaðnum. 
= 

T. Um fjallskil. 

9 2. gr. 

Sveitarstjórn í hverri deild hefir heimild til að annast um, að þeir 

  

fjáreigendur, sem ekki hafa nægilegt upprekstrarland fyrir sig, fái upprekstur 

annarsstaðar. Er hver fjáreigandi skyldur til að reka fje sitt á fjall, sam 

kvæmt því, sem sveitarstjórn kann að skipa fyrir, nema hann hafi útvegað 

sjer upprekstrarland annarsstaðar. Sveitarstjórnin í hverri deild getur samið, 

reglur um notkun upprekstrarlands. Hver fjáreigandi, sem eigi á afrjettar- 

land, skal skyldur að borga hagatoll, 10 aura fyrir hverja kind til jafnaðar. 

3. gr. 

Hver fjáreigandi skal hafa eyrnamark á fje sínu, og, ef hann vill, eða 

ef mark verður óglögt, brennimark eða önnur skýlaus einkenni. Auk þess skal 

hann merkja alt fje sitt, veturgamalt og eldra, sem hornótt er, framan á hægra 

horni með brennimarki þeirrar deildar, sem hann verður heimilisfastur í í far- 

dögum, og jafnframt afmá brennimark þeirrar deildar, er hann flutti úr. 

Sama eyrnamark má hann hafa á hestum sínum. Mark sitt skal hann hafa 

svo skýrt, að auðþekt sje. Hver deild skal hafa brennimark, Eyrnamark má 

hún og hafa. 

4. gr. 

Brennimörk deildanna skulu vera þessi: 

Í Skeggjastaðahreppi ............. N. 1 

— Nopnafjarðarhreppi ............ N. 2 

- Jökuldalshreppi ........0..0...... N. 3 

Hlíðarhreppi ......0....... N. 4 

Tunguhreppi ..............,.,. N, 5
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69 
30. ågust 

Í Fellshreppi 2... N. 6 

BR N. 7 — Hljótsdalshreppi 

— Hjaltastaðahreppi .............. N. 8 

— Borgarfjarðarhreppi ............ N. 9 

Loðmundarfjarðarhreppi ........ N. 10 

Seyðisfjarðarhreppi ............ N. 11 

— Seyðisfjarðarkaupstaður ........ N. 12 

kaupa fje til slátrunar á haustum, skulu þegar merkja 

hverja kind þannig, að í 

Hverjir, sem 

hnakka hennar aftan við sneggjuna sje snoðkliptur 

blettur, ekki minni en 3 em. á lengd og 1. em. á breidd. Auk þess skulu þeir 

merkja te sitt með öðru skýru auðkenni, anilinlit eða máli, þó ekki þannig, 

að hið klipta merki óskýrist, 

5. gr. 

Hver sveitarstjórn skal safna mörkum til nýrrar markaskrár, að minsta 

kosti 5. hvert ár, eftir ákvörðun sýslu: 

  

fndar. Skal hver markeigandi skýra 

greinilega frá mörkum sínum. Sýslunefndin sjer um niðurröðun markanna og 

prentun markaskrár. Enginn hefir leyfi til að taka upp mörk þan, er standa 
2 

í gildandi markaskrá umdæmisins. Sýslunefndin ákveður í hvert sinn, er mörk- 

um er safnað, hvað borea sknli fyrir hvert mark. Hver markeigandi sendi 

borgun með mörkum sínum til þess, er mörkum safnar í hans sveitarfjelagi, 

en sýslusjóður kostar svo útgáfu markaskrárinnar. Um leið og nýrri marka- 

skrá er útbýtt. falla úr gildi sömln markaskrárnar sem sönnunargagn fyrir aða . 

eign: arr rjetti til fjár. N    "jum markaskrám skal útbýtt svo tímanlega, að þær sjen 

I. lögg 

notkunar. Sýslunefndin felur þeim, er mörkum safnar, að ráða fram úr vand- 

2 
komnar á hvert heimili fyri 

  

ur á því ári, sem þær eiga að koma til 

  

ræðum út af sammerkingum í samráði við oddvita sýslunefndar, 

6. gr. 

Ef menn nota mörk, sem eigi eru notuð í gildandi markaskrá sýslunnar 

  

og kaupstaðarins, t. d. þeir, sem flust h úr öðrum sýslum, þá skulu þeir 

sa mörkum sínum fyrir sveitarstjórn, þar sem þeir eru búsettir, Mörk þessi 

skal sveitarstjórnin upp og senda, áður en 10 vikur eru af sumri, til 

  

Y 
t 

sveitarstjórnar í nála 1 sveitum, þar sem helst eru fjársamgöngur. Ber hlut- 

  

aðeigandi sveitarstjórn að sjá nm, að mörkin sjen færð inn í gildandi markaskrár. 

Eigi maður, sem flytur í fjallskilaumdæmið, sammerkt manni, sem fyrir     

  

er, og hagi svo til, að misdráttur geti stafað af, þá skal sá, sem aðfluttur er, 

breyta marki sínu. Þeir, sem vanrækja þetta, mega búast við, að farið sje með 

fje þeirra sem vafafye. 

7. gr. 

vera löggöngur hvert hanst með viku milli    



45 þa
 

  

næst. Skal byrja hina fyrstu í Norður-Múlasýslu vestan Lagar 

    imn í 22. viku sumars, en í Norður-Múlasýslu austan Í 

    

fjarðarkaupstað viku seinna. 

  

veður bannar göngur eða ónýtir á rjettum 

göngudögum, skal taka næsta dag, er 
   

    

> 

åstæda til vegna iskyggilegs tidarfars, 

  

hún skipað göngur fyr en ákveðið er, og 

  

Verði samkomulag milli sveitarstjórna í Í al sjö, vestan 

  

Lagarfljóts, um frestun gangna um ei     viku, þá er það hei 

þær hinum sveitunum það fyrir 20. helgi sumars. 

Skipa má sveitarstjórn auka 

  

ynlegt. 

Skipa mega sveltarstjornir eima eda tvær 16 gur hvert vor, þegar 

  

safna þarf seldfje til rúnimgar, og skulu oddvitar sveitarstjórna koma sjer 

fyrirfram saman nm göngudagana, þar sem samgöngur f eru sveita á milli 

  

10. gr. 

dur er hver fjáreigandi, hvort heild: 

  

Fjallskilasi er búandi eða bú 

  

laus. Skal hver fjáreigandi skyldur að gera fjallskil hátt, er sveitar 

   
stjórn ákveður, enda tiltekur hún kaup göngu jórn skal meta 

allan fjallskilakostnað til peningaverðs 

  

endur þannig, að jafnt gjald komi fyrir hverja kind. S 

auk þess til gangna, ef þörf gerist. 

11. gr. 

Sveitarstjórn skal kveðja menn með 

  

hósu snemma fyrir 

  

   
   

   

    

fram til hverra gangna; ákveða þair ja skuli menn á hvert gangna 

svæði, og kjósa gangnaforingja      
manna; þar skal og n 

  

sækja fje sinnar svei 

Oddvit 

saman um tilhögun á fjallskili 

  

ar þeirra sveita, er 

samkomulag ekki komist á um 

hreppur sækja sitt fje. 

12. gr. li 

£ rnltana fund n TI] Á Á nn: rrtapatsðrr í utansveitarafrjett, tilkynni það sinni sveitarstjórn. Sá, er rekur fje 

Svo er og hver sá, er rjett hefir til að tak: 

  

fær í göngu til smölunar á því fje, er 

oe Seyðis-Sl
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13. gr. 

Nú gengur margt fje leyfislaust å afrjett annarar sveitar, og skal þá 

sveitarstjórn þeirrar sveitar, er fje á, skyld til að kveðja menn í 1. og 2. 

göngu í þær sveitir, er fyrir ágangi verða, eftir kröfu sveitarstjórnar, Skal 

einn maður sendur fyrir fyrstu 1000 kindur og einn maður fyrir hverjar 500, 

sem þar er yfir. Krafa um slíka göngumenn skal bygð á fjártölu í 1. skilarjett- 

um næsta haust á undan. 

14. gr. 

Þegar margt fje gengur leyfislaust á afrjetti annarar sveitar, skal sveit- 

arstjórn þeirrar sveitar, er fje á, skyld til að greiða úr sveitarsjóði hálfan haga- 

toll, 5 aura fyrir hverja kind, sveitarstjórn þeirrar sveitar, er varð fyrir ágang. 
  inum. Hagatollur miðast við fjártölu, sem fyrir kemur í fyrstu skilarjettum á 

hverju hausti. Rjettarstjóri ber ábyrgð á, að rjett sje talið fje hverrar sveitar. 

15. gr. 

reigandi má skorast undan að leggja menn í göngur eftir 

  

Enginn fjá 

fyrirmælum sveitarstjórnar. Leggi hann eigi liðgengan mann Í göngur, varðar 

það sektum. Þó skal húsbóndi annast um fjallskil hjúa sinna og annara, sem 

eru á vegum hans, gegn endurgjaldi frá þeim. 

16. gr. 

Sýslubúar geta skotið máli sínu undir úrskurð sýslunefndar, þyki þeim 

sjer gerð of há fjallskil, og fá þá endurgjaldsgreiðslu, falli úrskurður sýslu- 

nefndarinnar þeim í vil, en hlíta verða þeir í svip fyrirmælum sveitarstjórnar. 

17. gr. 

Å vidlendum afrjettum getur sveitarstjårn, å kostnad sveitarsjåds, látið 

byggja göngukofa og tættur til að hýsa fje Í. 

18. gr. 

Gangnaforingi stjórnar göngum og eru allir leitarmenn skyldir til að g 

hlýða honum. Skyldur er hann að skýra sveitarstjórn frá því, ei einhver hefir 

óhlýðnast honum, vanrækt að senda menn í göngur eða sent óliðgengan mann 

í þær. Óhlýðni við gangnaforingja varðar sektum. Sektum varðar og, ef 

gangnaforingi vanrækir stöðu sína eða misbeitir henni. 

19. gr. 

Lögrjettir skulu vera í hverri sveit, þar sem verið hafa, eða þar sem 

sveitarstjórn ákveður, og tiltekur hún, hver g 

ja eða bæta, hefir sveitarstjórn framkvæmd þess 

angnasvæði tilheyra hverri lög- 

  

rjett. Þegar lögrjett skal 
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måls og jafnar kostnadinum á fjáreigendur. Til lögrjettar hverrar skal reka 69 

alt fje af því svæði, sem heyrir lögrjettinni til. 30. ágúst 

20. gr. 

Sveitarstjórn skal skipa rjettarstjóra í hverri lögrjett. Hann skal sjá 

um, að dráttur á fjenu fari fram fljótt og skipulega og ráðstafar rekstrum og 

vafafje og óskilafje; yfir höfuð skal hann sjá um sóða reglu í rjettinni, og 

varðar óhlýðni sektum. 

21. gr. 

Vafafje er það, sem mark finst ekki á í gildandi markaskrá, og ómerk. 

ingar, er ekki finnast mæður að í rjettum, svo og það fje, sem tveir eða fleiri 

eiga mark á og mikill vafi leikur á, hver er eigandi að. Einnig það fje, er svo 

ógreinilega er markað, að ekki verður lesið úr af sveitarstjórn eða mönnum, er 

hún kveður til þess. 

22. gr. 

Heimilt er sveitarstjórn að láta selja ómerkinga, sem ekki finnast mæð- 

ur að, á opinberum uppboðsþingum í rjettum, en annað vafafje og Óskilafje 

skal ekki selt fyrir veturnætur, en tilkynna skal eigendum óskilafjárins söluna 

sem fyrst. 

23. gr. 

Fyrir nåvembermånadarlok skal hver hreppstjóri senda oddvita sýslu 

nefndar skýrslu um alt vafafje, er seit hefir verið í breppi hans, og greiði aug- 

    lýsingagjald eftir reikningi. Oddviti sýslunefndarinnar skal svo sjá um, að 

skýrsla um vafafje sje birt, í einu lagi, í einhverju útbreiddu blaði, fyrir lok 

desembermánaðar. 

24. gr. 

Fram að fardösum næstu geta menn sannað eignarrjett simn að and- > z Ð 

virði vafafjár, að frádregnum kostnaði. Sanni enginn eignarrjett sinn, rennur 

andvirðið í hlutaðeigandi sveitarsjóð. 

25. gr. 

Þeir, sem taka við rekstrum hjá haustrjettum, skulu reka þá þangað, sem 

rjettarstjóri ákveður. Sveitarstjórn skal ákveða rekstrarleið. Ef ágreiningur 

verður um rekstrarleið milli sveita, sker sýslunefnd úr, eða sýslunefnd og 

bæjarstjórn. 

26. gr. 

Rekstrar skulu ganga bæ frá bæ svo greiðlega, sem kostur er á, og skal
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cæta godrar medferdar á fjenu. TIL meðferð á rekstrum vardar sektum, sva 

  

og, ef þeim er slept eða af þeim týnt. 

27. gr. 

Nú fer einhver í eftirleit, ótilkvaddur af sveitarstjórn, eftir Marteins- 

  

messu, og g fje á afrjett; skal hann þá fá í fundarlaun 20% af verði 

  

stjórnar þeirrar sveitar, þar sem fjeð finst. 

  

kindanha, el 

28. gr. 

Þegar áfelli dettur á milli gangna eða eftir göngur, svo að hýsa þurfi og 

gefa utansveitarfje, þá skal þar hirða, sem það er statt, ef kringumstæður 

leyfa. Að öðru leyti ráðstafar sveitarstjórn því, sem henni þykir best við eig 

  

þangað til kostur er á að koma því til eiganda. Borgun fyrir hjúkrun þess fjár 

skal greiða þeim, er taka, ef þeir krefjast þess, eftir sanngjörnum reikn- 

ingi. Skal sá, er fjeð    ðrar og hirðir, eiga aðgang að sinni sveitarstjórn með 

borgun fyrir kostnað sinn. Hún skal aftur eiga aðgang að svettarstjórninni þar 

sem fjeð á heima, og skal hún láta fylgja reikningnum yfir kostnaðinn, skrá 

yfir mörk á kindum þeim, er kostnaðinn leiddi af. 

IL. Um refaveiðar. 

29. gr. 

Grenjaleitir skulu faldar mönnum, sem álitnir eru best til þess fallnir. 

grenjaleitarmenn og greiðir þeim úr sveitarsjóði daglaun 

  

ið
 Velur sveitarst 

eftir samkomulagi. 

30. gr. 

jornir skulu åtvega skotmenn någu snemma vor hvert. Jafn- 

  

»ren finnast, s 

  

„l tafarlaust gera skotmanni aðvart um það; en þang- 

varast allan tmgang um grenið og alt, sem styggja 

  

     
       

    

pe} 
Ma SKOLMAÖNULÐ Íara al TOT [ 1 do ill 

    

    

mingar eru lidnir frå bvi er hann 

hreppsnefnd ley     kom þar, ne fir, nema veikindi 

annast gren eftir fyrirmælum > .. 
€04a Onnur 

  

skotmanns. 

vökumann, og greiðir 

skal skotmaður fá
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komulagi við sveitarstjórn. Hvort skotmaður eða sveitarstjórn fær yrðlinga til 69 

eignar, fer eftir samningum þeirra á milli. 80. ágúst 

32. gr. 

Refum skal syða með eitri (Stryehnin) og skal til þess bera út eitrað 

  

æti, svo sem rjúpur, kindur í heilu líki, annað kjöt, silung og fisk og þess- 

háttar. Af eitruðum rjúpum skal stýfa hægri væng til hálfs. Sveitarstjórn segir 

fyrir um eitrun og útburð ætis, og skal sveitarstjórnin skipa hæfa menn til að 

framkvæma það. 

33. gr. 

Allan kostnaf vid refaveidar, annan en bånn, sem um getur 1 næstu 

  

sin hjer á eftir, skal borga af sveitarsjóði; en skyldugir eru þó búendur end- 

  

urgjaldslaust að bera eitrað æti út í heimalönd sín og nálægar afrjettir. 

  

34. gr. 

slunni, eða kaupstaðnum, dugnað í því að 

  

Nú sýnir einhver maður í s 

á annan hátt en með eitri, svo sem með skotum, gildrum, bogum eða    
yg skal þá borga úr sýslusjóði (bæjarsjóði) 15 kr. fyrir hvert dýr. 

En eigi fæst fjeð útborgað, nema hreppsnefndaroddvita (bæjarstjóra) í þeirri 

veit, sem dýr eru unnin, sje sýnt skinnið; sker hann þá mark í ilveginn og 

gefur vottorð um. 

35. gr. 

Sveitarstjórn skal safna skýrslum um öll gren. Skal þar talið nafn á öll- 

um grenjum og í fám orðum lýst landslagi umhverfis þau. Skýrsla þessi skal 

  

endurnýjuð 5. hvert ár, þegar á 5 og 0, og þá innfærð í sveitar- 

bækur og sýslunefnd sent eftirrit af henni. Svo skal og sveitarstjórn skylt að 

hlaða vörðu, að haustlagi, við öll gren. Sömuleiðis skal laga skemd gren, sem 

auðunnin eru, en ónýta gren ban, er 1lt er að vinna, ef það er eigi því meiri 

kostnaði bundið. 

IIL Um refaelda. 

36. gr. 

Hver sá, er ala vill yrðlinga, til þess að nota skinn þeirra sem verslunar- 

vöru, verður að fá, að fengnum meðmælum sveitarstjórnar, leyfi til þess hjá 
  

sýslumanni. Levfið veitir sýsluma 5 Sur með því skilyrði, að leyfisbeiðandi full- 

nægi fyrirmælum 87. gr., þegar úttektargerð fer fram. Sá, sem leyfi fær, skal 

greiða 10 kr. á ári, er renni í sýslusjóð. 

37. gr. 

Yrðlingaecldi er bannað nema í húsum með steinlímdum veggjum, stein-
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69 lögðu gólfi og öruggum útbúnaði um glugga, járnrimla og dyr. Skal hlutaðeig- 

80. ágúst andi hreppstjóri, með lögskipuðum úttektarmanni, taka hús þessi út og meta, 

hvort tryggilega er 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. 

38. gr. 

Hreppstjóri hefir eftirlit með refaeldi í sínum hreppi; skal hann á 

hverju sumri, hið fyrsta eftir að refir eru komnir í eldi, telja yrðlinga hjá 

hverjum refaeldismanni, og líta um leið eftir, að refaeldishúsum sje vel við 

haldið; þegar refadrápi er lokið, skal hreppstjóri gera aðra skoðun. Leggur 

tefaeldismaður þá fram refabelgina til talningar; vanti nokkuð á töluna frá 

því um vorið, tilkynnir hreppstjóri það þegar sýslumanni, og sektast refa- 

eldismaður fyrir hvern belg, sem á vantar, eins og dýrið hafi sloppið, nema 

sannað sje, að svo hafi ekki verið. Eftirlitsferðir hreppstjóra borgar refaeldis- 

maður. 

39. gr. 

Fyrir hvern yrðling, sem sleppur hjá refaeldismanni, greiðir hann 

200 króna sekt. 

40. gr. 

Hafi hreppstjóri refaeldi með höndnm, eða sje nákominn refaeldismanni 

í sínum hreppi, skipar sýslumaður annan mann í hans stað, til þess að hafa á 

hendi eftirlit með refaeldi í hreppnum. 

41. gr, 

Refaeldi sje lokið 1. apríl ár hvert. 

1V. Ýmisleg ákvæði. 

42. gr. 

Heimilt er hverri sveitarstjórn að láta eigendur reka tryppi sín á af- 

tjett, ef þurfa þykir, og skipa nákvæmar fyrir um það. Sektum varðar, ef brotið 

  

er gegn þeim ákvörðunum sveitarstjórnar. 

43. gr. 

Alla reikninga yfir kostnað, sem um er talað í reglugjörð þessari, skal 

hlutaðeigandi sveitarstjórn rannsaka og laga, ef þörf þykir og samþykkja síð- 

an, áður en borgað sje eftir þeim. Tekur sveitarstjórn kvittun fyrir alt það, 

sem borgað er af sveitarsjóði.
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44. gr. (69 
Öll afbrigði frá reglum, sem settar eru í reglugjörð þessari, varða eftir 30. ágúst 

málavöxutm, sektum, hvort sem þær eru nefndar hjer að framan eða ekki. 
Sektir skal ákveða minst 10 kr., mest 400 kr. Sektir renna í hlutaðeigandi sveit- 
arsjóð. Með afbrot gegn reglugjörð þessari skal farið sem opinber lögreglumál. 

45. gr. 

Nú rís ágreiningur útaf ákvæðum reglugjörðarinnar og varðar ágrein- 

ingurinn Seyðisfjarðarkaupstað, skera þá sýslunefndir og bæjarstjórnin úr 
ágreiningnum á sameiginlegum fundi og ræður þar afl atkvæða. 

46. gr. 

Allar eldri reglugjörðir um fjallskil og refaveiðar í Norðurmúlasýslu og 

Seyðisfjarðarkaupstað eru með reglugjörð þessari úr gildi feldar. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Norður-Múlasýslu hefir samið og sam- 

þykt samkvæmt 71. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 48, 28. nóv. 1919, 
staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. september 1926 og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu og samgöngumálaráðuneytið, 30. ágúst 1926. 

agnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

    

HAFNARREGLUGJÖRÐ TO 
fyrir 30. ågust 

Vestmannaeyjakaupstad. 

Samkvæmt lögum nr. 76, 14. nåvember 1917, hefir råduneytid gefid út 

eftirfarandi hafnarreglugjård fyrir Vestmannaeyjakaupstad : 

I. KAFLI. 

e Takmörk hafnarinnar. 

Vestmannaeyjahöfn skiftist í:
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70 a. Innrihöfn, 

30. ágúst b. Ytrihöfn og 

c. Hafnarlegu. 

Hafnarsvæði þessi eru: 

a. Innrihöfn er hinn svokallaði Botn og takmarkast af skjólgörðunum á Hring- 

skeri og Hörgseyri og landinu í kring. 

lb. Ytrihöfnin takmarkast af Heimaey, Heimakletti, Ystakletti að Klettanefi 

gurðar-Rönku. 

te 

og línu frá því í Sigu 

an og norðan Heimaeyjar; c. Hafnarlegan er aus 

1. Áustan Heimaeyjar nær hún yfir svæðið, sem myndast innan við línur, 

sem dregnar eru úr Sigurðar-Rönku sunnan í Bjarnarey, þaðan í Elliða- 

ey að norðvestan, þaðan í Faxasker, þaðan í Ystaklett og meðfram 

honum í Klettsnef og úr því í Sigurðar-Rönku., 

2. Norðurlegan nær yfir svæðið sem myndast innan við línur, sem dregnar 

og Dalfjalli móts við Grasleysu, í hana og þaðan í Faxasker. 

il KAFLI. 

Stjórn hafnarmálanna. 

2. gr. 

Bæjarstjórn Vestmannaeyja hefir á hendi stjórn hafnarmálanna undir 

yfirumsjón Stjórnarráðs Íslands. 

Hafnarnefnd hefir á hendi framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfn 

inni, sjer um viðhald og umbætur á höfninni, stýrn: öllum framkvæmdum, er 

  

þar að lúta og annast fjárhald hafnarinnar og reikningsskil fyrir hönd bæjar- 

stjórnar. Daglegar framkvæmdir og eftirlit annast hafnarvörður, undir um- 

sjón hafnarnefndar. 

3. er. 

Bæjarstjórn skipar hafnarvörð efir að hafnarnefnd hefir gjört tillögur 

sínar um umsækjendur. Hafnarnefnd setur honum erindisbrjef. Til aðstoðar 

hafnarverði skulu vera svo margir starfsmenn, sem bæjarstjórn telur nauð- 

synlegt. 

TI. KAFLI. 

Um almenna reglu. 

4. gr. 

Hafnarvörður sjer um að gætt sje reglu á höfninni og á landi hennar 

  

Er öllum skylt að hlýða boði hans og banni og ennfremur þeirra starfsmanna 

  

bæjarins, sem settir er 
s 

Þyki einhverjum sjer órjettur ger 
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af starfsmönnum hafnarinnar, getur hann kært það fyrir hafnarnefnd, en skip- 

un starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

5. gr. 

Skylt er að sæta varúðar í meðferð elds oo ljósa í bátum og skipum á 

  

2 

höfninni. Í skipum, sem flytja eldfim efni, má ekki kveikja ljós, nema í elda- 

vjel skipsins, nauðsynlegum ljósum og á lögboðnum ljóskerum. 

'Tóbaksreykinsar eru bannaðar í þeim skipum og á því svæði, sem unnið 

er að fermingn eða affermingu á eldfimri vöru. Álíti 1 } 1afnarvörður að hætta 

seti stafað af fermingu eða affermingn eldfimrar vörn. er bonum heimilt að 

stöðva verkið uns gerðar hafa verið nauðsynlegar varúðarreglur. 

Bannað er að sjóða tjöru, bik, blakkfernis eða annað slíkt, sem eld 

2 
hætta er að, í skipum á höfninni, 

6. gr. 

Bannað er að legeja aðkomuskipum eða aðkomubátnm upp í hafnar- 

fjöruna nema með leyfi hafnarvarðar. Ennfremur getur hafnarvörðnr bannað 

að leggja öðrum bátum eða skipum upp í fjöruna, ef það hagar vinnn við 

höfnina. 

Sömuleiðis er bannað að setja vjelbáta upp í smábátahrófin eða ann- 

arsstaðar þar sem það hindrar nauðsynlegan aðgang að höfninni. 

Enginn má, nema með sjerstöku leyfi hafnarvarðar, láta vjelbát standa 

yfir fjöru við bryggjur bæjarins og varðar minst 25 króna sekt ef út af er 

brugðið. Sjerhver formaður er skyldur að víkja með bát sinn frá brvegyn. 

eða færa sig, eftir skipun hafnarvarðar, 

7. gr. 

Í Tnnrihöfnina má ekki kasta seglfestn. ösku, kolum, matarleifum, fisk- 

úrgangi eða neinu slíku. Skal það flutt þangað sem hafnarvörður segir til. 

Seglfestn má ókki taka annarsstaðar við höfnina. en hafnarvörður vísar 

til, og Þarf leyfi hans í hvert skifti. Úr Eiðinu má hvorki taka sand nie erjót. 

Við höfnina má ekki gjöra nein hafnarmannvirki. nje breyta eða anka 

við þan hafnarmannvirki. sem nú eru, og ekki heldur fylla upp nje dýpka út 

frá landi, nema leyfi bæjarstjórnar komi til. og gildir leyfið aðeins til árs, 

sje það látið ónotað. 

Iv. KAFLI. 

Um legu skipa og umferð þeirra á höfninni. 

8. gr. 

Fiskiskip og önnur skip, sem ekki ferma eða afferma. mega aldrei liggja 

svo á höfninni, að tálmi affermingu eða fermingu annara skipa og skulu ban
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jafnan skyld að hlýða boðum hafnsögumanns, hafnarvarðar og annara starfs- 
manna hafnarinnar, um það hvar þau megi liggja, eða leggjast. Skipum, sem 
ekki er verið að ferma eða afferma og liggja að nauðsynjalausu á Innrihöfn, 
getur hafnarvörður skipað að fara út, sje þess þörf, til að önnur skip geti 
komist að til afgreiðslu. 

Skipum og bátum má ekki leggja svo að það hindri eða tefji umferð 

um höfnina. 

Nú tregðast formaður eða eigandi, við að hlýða boðum hafnarvarðar 
eða hafnsögumanns um að flytja skip sitt, bát, eða strengi á höfninni, og 5 
er þeim þá heimilt að láta gjöra það á kostnað og ábyrgð eiganda og formanns. 

9 

Jafnan skal vera vörður úti í þeim bátum, sem liggja fyrir eigin festum 

. gr. 

á Innrihöfn, og ennfremur í öllum aðkomuskipum, hvort sem þau liggja fyrir 

hafnarfestum eða eigin festum. Þegar ástæða þykir til, getur hafnarvörður 

fyrirskipað vörð í bátum, sem liggja við hafnarfestar. 

10. gr. 

Ef skip lendir á grynningu eða sekkur, þar sem það að áliti hafnar- 

nefndar tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem 

auðið er. Verði dráttur á því, getur hafnarnefnd látið færa skipið burt á 

kostnað eigandans, og er heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðin- 

um, ef nauðsyn krefur. 

Lögtaksrjettur fylgir kröfu hafnarnefndarinnar á hendur eiganda eða 

leigjanda skips. 

V. KAFLI. 

Afnot á hafnarbryggjum. 

11. gr. 

Bátar mega ekki liggja við bæjarbrvggjurnar, nema meðan verið er 

að losa þá eða ferma. Þó getur hafnarvörður leyft að hafa báta við bryggj- 

urnar til viðgerðar, eða meðan verið er að vinna annað að þeim, ef eigi er 

til baga afgreiðslu annara báta. 

12. gr. 

Þeir munir eða vörur, sem affermdar ern eða látnar í skip, mega ekki 

liggja á bryggjum eða annarsstaðar á landi hafnarinnar en þeim stöðum, sem 

ætlaðir eru til geymslu, nema með sjerstöku leyfi hafnarvarðar. Vörur skal 

tafarlaust flytja burt, þegar hafnarvörður krefst þess. 

Ef vörur eða annað er látið legja á bryggjunum eða á svæðinu upp 

af bryggjunum, má heimta gjald fyrir, er ákveðst af hafnarnefnd í hvert skifti.
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Fyrir afnot af bryggjum bæjarins greiði kaupmenn, skipaafgreiðslur 70 

og aðrir ni sem flytja að eða frá vörur um skemri eða lengri 80. ágúst 

tíma 10 til 1500 krónur um árið. eftir ákvörðun hafnarnefndar. Ákvæði þetta 

nær þó eigi til Þe sem sjálfir hafa bryggjur við höfnina til almennings- 

afnota endurgjaldslaust, þegar ekki kemur í bága við afnot þeirra sjálfra, 

og skulu þeir ekkert gjald greiða, 

VI. KAFLI. 

Lestagjald. 

13. gr. 

Öll skip, seglskip, gufuskip, vjelskip, bátar, hverskyns uppskipunar- 

tæki, hvort sem þau eru tóm eða með vörur eða seglfestu, skulu greiða lesta- 

gjald í hvert sinn er þau leggjast á Tnrri eða Ytri höfn, þó með þeim undan- 

tekningum, er síðar getur. Gjaldið skal reiknað af nettó burðarmagni skipsins 

sje ekki öðruvísi ákveðið, talið í heilum tonnum, og er hálft tonn talið sem 

heilt en minna broti slept. 

14. gr. 

a. Allar fleytur, sem heima eiga í Vestmannaeyjum og minni eru en 50 smá- 

lestir, skulu greiða lestagjald einu sinni á ári, 1. maí, 10 krónur fyrir 

hvert tonn af brúttó stærð skipsins eða fleytunnar, þó aldrei minna en 

50 krónur. 

Aðkomubátar og skip, sem stunda fiskveiðar hjeðan, og liggja á Innri- 

höfn, greiði 3 krónur fyrir hverja smálest af brúttó stærð fyrir vikuna. 

Gjalddagi fyrir aðkomubáta og skip, er eftir hverja viku. 

b. Innlend fiskiskip. hverju nafni sem nefnast, svo og öll skip, sem ern ein- 

göngu í innanlands siglingum. skulu greiða lestagjald 30 aura fyrir hvert 

tonn, þó ekki oftar en einn sinni á mánnði, þótt þau komi oftar til hafnar. 

ce, Öll önnur skip, sem á tjeð hafnarsvæði koma (Innri og Ytri höfn). skulu 

greiða 40 aura lestagjald fyrir hvert tonn. Skip, sem eingöngu er í inn- 

anlands siglingum, skuln þó eigi greiða gjald þetta oftar en einu sinni 

á mánuði. og skip, sem hafa fastar áætlunarferðir milli Reykjavíkur og 

útlanda, oreiði hjer hafnargjald aðeins einn sinni í hverri ferð, þó skipið 

komi við bæði á leið sinni út oe upp, ef eigi líður lengra en vika á milli. 

Undanskilin hafnargjaldi eru skip. sem leita hafnar í neyð. björgunar- 

skip, herskip. skemtiskip, skip, sem gerð eru út til vísindalegra rann- 

sókna. Hafnarnefnd er heimilt að semja um lægra gjald fyrir skip. sem 

sigla eftir fastri áætlun, hvort sem er með ströndum landsins eða milli landa. 

d. Skip, sem liggja á Tnnríhöfn lengur en sólarhring, og ekki greiða lesta- 

gjald eftir staflið a., skulu auk áðnrgreinds gjalds, greiða 20 aura lesta
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gjald af hverju tonni fyrir sólarhring, meðan unnið er að afgreiðslu 

þeirra, þó eigi sje unnið heila daga, en aðeins 10 aura fyrir tonn aðra daga. 

15. gr. 
x 

Skip, sem eiga að greiða lestagjald samkv. 14. gr. stafl. b. og c. ef þan 
i 

   leggjast á Tnnri eða Ytri höfn, skulu ef þau leggjast á Hafnarleguna greiða 
    

sama lestagjald og sem þau lægju á Ytrihöfn, ef þau afferma eða ferma vörur 

eða hafa viðskifti eða samband við Eyjarnar og ekki eru undanþegin lesta- 

gjaldi samkv. 14. gr. stafi. c. 

16. gr. 

Um hafnarfestar. 

Hafnarfestum þeim, sem lagðar eru í Innrihöfn, skal haldið vel við og 
aukið við þær á kostnað hafnarsjóðs. Hafnarnefnd hefir umráð vfir festunum 

og ráðstafar þeim til eins árs í senn. Þó getur hafnarnefnd hvenær sem er 

gjört breytingar á niðurskipun báta á hafnarfestum, ef þörf þykir vegna 

dýpis, umferðar um höfnina, viðgerða á festum eða hafnargerðarinnar. 

Vestmannaeyingar hafa forgangsrjett til að fá á leiou festar hafnar 

innar til afnota fyrir báta, sem eru eign þeirra að öllu lexti. 

Óheimilt er að framselja rjett sinn til að hafa festi, og þeir, sem hafa 

fengið festar hjá hafnarnefnd, mega aðeins nota þær sjálfir. 

Bátar eða skip, sem fá leigðar festar hafnarinnar, skulu greiða í festar- 

og uppsátursgjald 15 krónur á smálest á ári í leigu, af brúttó stærð bátsins 

eða fleytunnar, fyrir styttri tíma, eftir því sem hafnarnefnd ákveður. 

Gjalddagi festar- og uppsátursejalds er 1, maí. 

17. gr. 

Fjörugjald. 

  

Fyrir að leggja skipi yfir 30 smálestir, eða sem ekki á heima í Vest- 

mannaeyjum, á fjöru til hreinsunar eða viðgerðar, skal greiða 10 aura af 

hverri smálest af nettóstærð skipsins, fyrir hvern sólarhring. 

Hafnsögugjald. 

18. gr. 

Oll aðkomuskip, sem fara inn á Innrihöfn, skulu, hvort sem þau nota 

hafnsögumann eða eigi, skyld að greiða hafnsögugjald eins og hjer segir, 

reiknað af nettóstærð skipsins;



  

a. Fyrir leiðsögu til hafnarinnar og 

Inn: Ut: 30. ågust 

Skip undir 100 smál. greiði 20 kr. 15 kr. 

frå 100 til 

150 — 

149 smál. greiði 30 — 

199 — 85 

  

200 — 249 45 5 

— 2350 —- 299 55 45 

— 300 — 399 65 60 

400 — 499 80 7 

500 540 90 as 

— 500 smál. og 

  

þar yfir 110 

b. 

koma á Innrihöfn, nema þan 

land, eða úr landi á skipsfjö 

Fyrir skip, sem þurfa aðstoðar hafnsögumanns á Ytrihöfn, hafnarlegu 

eða annarsstaðar kringum Eyjarnar, greiði helmingi minna gjald en 

undir stafl. a. 

Fyrir að vera úti í skipt 

20.00 á dag, auk ey 

  

a 

áður greinir undir stafl. a. eða b. alds þess. er 

  

2 
Innlend skip eða bátar einu 

  

greiði hafnsögng sinni á án, ef þan 

noti aðstoð hafnsögi 

  

Vörugjald. 

19. gr. 

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

l, eða úr einu skipi í annað, með undantekningum 

þeim, er síðar getur. 

we
 
b
o
 

20. gr. 

Undanþegnar vörugjaldi eru þessar vörur: 

Vörur, er samkvæmt farmskrá skips eiga að fara til annara hafna á land- 

inu, ef þær eru ekki settar á land. 

„ sem á farmskrá skips ern ákveðnar til annara hafna en Vestinanna- 

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

eða í misgripum. 

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

flutt á 

Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa og 

land í höfninni. 

báta til eieim notkunar, þegar 

þær eru fluttar úr landi. 

Póstur og farangur ferðamanna. 

Vörur og tæki til hafnarinnar og annara fyrirtækja bæjarins 

Alt, sem flutt er milli eyjanna innbyrðis.
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70 21. 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. 

22. gr. 

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

hafna innanlands, greiðist hálft vörugjald 

23. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir þyngd eða rúmmáli með umbúðum. Brot úr 

gja idemingu 

hálf g 

e r skipstjóri skyldur að láta bæjarstjóra í tje eftirrit af farmskrá skipsins. Sje 

,„ sem nemur meira en helmingi, telst heil gjaldeining, hálf og brot 

  

deining. Fara s 
   

al eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds, og     

ð     engin farmskrá, skal pstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð um 

vörumagn, sem fleyta hans hefir fermt eða affermt. Þvki bæjarstjóra ástæða 

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 ern í sendingu, skal reikna vörngjald eftir þeirri 

tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

Við útreikning vörugjalds skal leggja saman hvern vöruflokk, sem sam- 

an stendur á farmskránni, ef móttakandi hjer eða sendandi hjer er einn og 

sami maður. 

24. gr. 

Vörur skal flokka til vörngjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur, 

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

en 25 aura. 

Ef vafi leikur á, í hvaða flokki skuli telja vörn, skal bæjarstjóri úr- 

skurða, en úrskurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

Vörugjaldskrá. 

1. flokkur: Gjald 30 aurar fyrir 100 ke. Kal, salt, hey. 

2. flokkur: Gjald 40 aurar fyrir hver 100 kg. Fullsaltaður en óþurkaður fiskur. 

3. flokkur: Gjald 60 aurar fyrir hver 100 kg. Saltfiskur, sem eigi fellur undir 

annan flokk, steinolía, sement. 

4. flokkur: Gjald 1 kr. fyrir hver 100 ke. Allar aðrar vörur, sem vant er að 

greiða flutningsgjöld fyrir eftir þyngd
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5. flokkur: Gjald 10 aurar fyrir hvert ten. fet. Trjáviður og þessháttar vör- 70 

ur, sem eru reiknaðar eftir rúmmáli. 30, ágúst 

=
 > 

5. flokkur: Gjald 20 aurar fyrir hvert ten. fet. Húsgögn, hljóðfæri og aðrar 

ljettavörur, sem eru reiknaðar eftir rúmmáli. 

T. flokkur: Gjald 50 aurar fyrir hvert stykki. Tómar tunnur, sauðfje. 

.„ flokkur: Gjald kr. 2,00 fyrir hvert stykki, Nautgripir, hross. 0
 

26. 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 greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjald, er 

affermir. 

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 eru úr höfninni, fellur í gjalddaga, þegar vörurnar eru komnar á skip. a 

  

Hafnarsjóður hefir haldsrjett á vörum uns gjaldið er greitt. Vörugjald má 

taka lögtaki. 

VIT. KAFLI. 

Innheimta og greiðsla gjalda, hegningarákvæði o. fl. 

27. gr. 

Bæjarstjóri sjer um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða gjöldin 

á skrifstofu hans. Enginn skipstjóri getnr vænst þess að fá afgreiðslu fyrir 

skip sitt hjá bæjarfógeta, nema hann með vottorði frá bæjarstjóra sanni, 

að hann hafi greitt öll gjöld til hafnarinnar. 

Do
 8. í 2 T. G 

Öl gjöld samkvæmt reglugjörð þessari renna í hafnars, 

  

29. gr. 

Formaður skips, báts eða fleytn, ber ábyrgð á greiðslu lesta-, festa- og 

uppsátursgjaldi. Eigandi skips her og ábyrgð á öllum gjöldum samkvæmt 

reglugjörð þessari. 

30. gr. 

Öll gjöld samkvæmt reglugjörð þessari má taka lögtaki og hefir hafnar- 

sjóður haldsrjett í skipum og bátum fyrir lesta festa- og nppsátursgjaldi
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31. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frá 10 til 500 krónum. nema 

þyngri hegning liggi við eftir almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

32. gr. 

brotum á regi 

greglumál. 

  

bessari skal farið með sem almenn 

33. gr. 

Hafnarreglngjörð fyrir Vestmannaevjakaupstað frá 11. des. 1920 og við- 

7. 

með úr gildi numið. 

júní 1924, breytingar frá 19. júní og 17. september 1924, er hjer 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1 

minsta kosti á þriggj 

  

34. gr. 

  

september 1926 og skal endurskoðast að 

ja ára fresti. 

Reglngjörð þessi birtist hjermeð til eftirbreytni öllun þeim 

eiga að máli. 

, sem hlut 

Atvinnu og samgöngumála áðuneytið, 30. ágúst 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

71 

1. sept. 
REGLUR 

um 

flokkun og merking á ull til útflutnings. 

|. gr. 

Ull, sem hæf er til útflutnings, flokkast þannig: 

I. flokkur. Öl 
fætlinga, vel þvegin og 

er vel hvítt og hún að 

hvít vorull, sem er þelgóð, illhærulítil, greið, laus við 

IT. flokkur. 

vel þur. UM með gulleitu togi sje eigi útlokuð, ef þelið 

öðru leyti fullnægir ofansögðu. 

Öll önnur hvít vornll, vel þvegin og 

skildum þó blökkum og mjög hörðum flókum, 

vel þur, að undan-
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ÍÍ. b. flokkur. Hvít haustull vel þvegin og vel þur. 71 

III. flokkur. Öll svört og að öðru leyti dökkleit vorull, sem um alt nema 1. sept 

lit fullnægir sömu skilyrðum og 1. fl. vorull. 

IV. flokkur. Öll mislit ull og úrgangur úr vorull, sem ekki fullnægir 

skilyrðum 1. til Tí. flokks, en er vel þur. 

V. flokkur. ll hvít haustull óþvegin en laus við skarnsnepla, blóð- 

  

skorpur og skinnsnepla. 

VI. flokkur. Öll mislit haustull, sem að öðru en lit fullnægir sömu 

skilyrðum og V. flokkur. 

2. gr. 

Sú ull, sem eigi er vel þur, er ekki hæf til útflutnings; eigi heldur ull, 

sem eigi fullnægir skilyrðum neins af framangreindum Í 

talin verður svikin verslunarvara. Er bad å åbyr 

  

að þeir merki enga slíka ull til útflutnings. 

Merkja skal ullarsekk þannig: Efst á hliðinni sje stimplað orðið 

ICELAND. Í línu neðar sje rómversk tala, er sýni, hverjum flokki 
> i 2 7 

ullin tilheyri. Í línu þar fyrir neðan sje skammstafað, þó ekki tuuu færri en 

tveim bókstöfum, nafn ullarseljanda. Í neðstu nu skal vera áframhaldandi 

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

sendir eða selur til útflutnings. 

  

Reglur þessar koma í staðinn fyrir reglur 36. apríl 19 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 1. sept. 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

FISKIVEIÐASAMÞYKT 72 
fyrir 2. sept. 

fjóra nyrðstu hreppa í Strandasýslu. 

1. gr. 

Slægja má fisk á höfnum inni og meðfram landi á 100 faðma bili frá 
+ 1, en að öðru leyti með öliu bannað að sl     stórstraumsfjör
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niður slor, hausa og fiskúrgang innan landhelgi fyrir landi fjögra nyrstu hreppá 

- sept Strandasýslu. 

í 
a
 er, 

3 

Það skal bannað, að láta lóðir liggja að nauðsynjalausu að næturlagi 

fyrir innan línu, sem dregin er frá Malarhorni á Selströnd í Hvalsárhöfða í 

Kirkjubólshreppi. 

3. gr. 

Eftirlit með því, að samþykt þessari sje hlýtt, skal falið einum formanni 

þeirra, er róa frá eftirtöldum verstöðvum: Gjögri, Kúvíkum, Eyjum, Drangs- 

nesi, Kirkjuhóli og Smáhömrum. Semja hlutaðeigandi sveitarstjórnir við eftir- 

litsmennina um þóknun fyrir eftirlitið, enda greiðist sá kostnaður úr sveitarsjóði. 

d. gr. 

Brot gegn 1. gr. þessarar samþyktar varða sektum frá 100--500 kr. 

eftir málavöxtum. Brot gegn 2. gr. varða sektum frá 10—100 kr. 

Allar sektir renna í sveitarsjóð þess hrepps, sem næstur er vettvangi. 

Þó skal þriðjungur þeirra ganga til uppljóstrarmanns. 

5. gr. 

Með mål út af brotum gegn sambykt bessari skal fara sem opinber 

lögreglumál. 

samþykt þessi, sem sýslunefndir 

  

í Strandasýslu hefir samið og sam- 

þykt, staðf festist hjermeð samkvæmt lögum nr. 86, 14. nóvember 1917 til að 

öðlast gildi 1. október 1926 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 2. september 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Binarsson. 

SAMÞYKT 

um 

lendingarsjóð í Eyrarbakkaveiðistöð. 

1. gr. 
ge 2 

Af vjelbátum, er leggja afla á land á Eyrarbakka, skal greiða Q% af 

brúttóafla, en 14% at brúttóafla róðrarbáta.
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2. gr. 

Fiskifjelagsdeildin å Eyrarbakka kys år hvert brjå menn i lendingar- 

sjóðsnefnd, sem hefir á hendi umsjón með leiðum, merkjum og lendingu veidi- 

stöðvarinnar, og vinnur hún kauplaust. 

3. gr. 

I hver vertidarlok semur lendingarsjóðsnefndin skrá yfir báta þá, sem 

  

lagt hafa afla á land og ákveður, hvað hverjum beri að greiða í lendingar 

sjóðinn, samkvæmt aflaskýrslum og gangverði á fiski. Skal nefndin þá þegar 

innheimta gjaldið í peningum eða fiski hjá formanni hvers báts. — Sannist 

Það, að formaður hafi gefið ranga aflaskýrslu, skal hann greiða tvöfalt gjald 

af öllum aflanum. Gjaldið má taka lögtaki, sje það eigi greitt á rjettum 

gjalddaga. 

4. gr. 

Nú verður ágreiningur um upphæð gjaldsins, og skal þá gerðardómur 

skera úr honum. Gerðardómurinn skal þannig skipaður: Formaður sá, sem 

eigi vill sætta sig við gjald það, sem lendingarsjóðsnefndin hefir ákveðið, 
   tilnefnir einn mann, lendingarsjóðsnefndin annan og sýslumaðurinn í Árnes- 

sýslu hinn þriðja, er sje oddamaður. Vilji formaður ekki nefna gerðarmann, 

kveður sýslumaður 2 mennina. 

5. gr. 

Pegar nefndin hefir innheimt gjaldid, skal hån begar afhenda bad odd- 

vita sýslunefndar. Gjaldið skal åvaxtast sem sjerstakur sjóður, er nefnist 

Lendingarsjóður Evrarbakkaveiðistöðvar. Annast sýslunefndin um, að sjóður- 

inn sje ávaxtaður á sem tryggastan og haganlegastan hátt. 

6. gr. 

Fje sjóðsins skal varið til lendingabóta í Eyrarbakkaveiðistöð og við- 

halds þeirra. Sýslunefnd ákveður, eftir tillögum lendingarsjóðsnefndar, 

hvenær og hve miklu fje skuli varið úr sjóðnum til umbóta og viðhalds leiðum, 

leiðarmerkjum og lendingu veiðistöðvarinnar. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og úrskurðar sýslunefnd reikn- 

inga hans. 

Samþykt þessi, sem sýslunefndin í Árnessýslu hefir samið og samþykt, 

staðfestist hjermeð samkvæmt lögum nr. 86, 14. nóvember 1917 til að öðlast 

gildi 1. október 1926 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli 

Átvinnu- og samgöngumálaráðnneytið, 2. september 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

13 
> 2. sept.
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74 
6. sept. 

AUGLÝSING 

um 

breyting á gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Siglufjarðarkaupstað 
frá 14. maí 1825. 

l. gr. 

Verð á rafmagni til ljósa skal vera kr. 8,50 yfir tímabilið 1. ágúst til 

15. maí fyrir hvert 16 kerta ljós 

Þegar ljós það, sem hver ljósnotandi vill fá, er talið saman í 16 kerta 

ljós, skal 14 hluta ljóss slept, en % ljóss r reiknast sem heilt. Heimilt er rafveitu- 

nefnd, með samþykki bæjarstjórnar, að krefjast, að mælir sje settur upp hjá 

hverjum notanda og að ákveða, að rafmagn verði að nokkru eða öllu að- a 

eins selt um mæli, sem rafnotendur leggi til og kosti uppsetning á, þó með þeim 2 355 > Ð s 

undantekningum, sem rafveitunefnd og bæjarstjórn telja henta. 

Verð á rafmagni um mæ a er 1 kr. fyrir hverja kilowattstund. 

Rafveitunefnd og bæjarstjórn geta og ákveðið, að rafmagn sje selt um 

hemil. Ársgjald fyrir hemil, sem settur hefir verið upp, er kr. 6.00. Frá þessu 

      getur þó rafveitunefnd vikið, með samþykki bæjarstjórnar.   

  

Rafveitunefnd ákveður, með samþykki bæjarstjórnar, gjalddaga á raf- 

Magni. 

3. gr. 

ykki bæjgarstjori 

  

a bå raf-     Rafveitunefnd getur, með san r, látið tal 

  

magnsnotendur úr rafmagnssambandi, sem greiða eigi rafmagnsgjöld mánuði     
     

m tilkynt sú ákvörðun rafveitunefndar með tveggja 

  

ra, enda sje þe 

  

J idag 

vikna fyrirvara. Þeir, sem að boði rafveitunefndar og bæjarstjórnar vilja ekki 
4 

greiða andvirði mælis og uppsetningu, sjeu innan tveggja vikna teknir år raf- 

magnssambandi. 

4. gr. 

Í stað 20% í 7. gr. gjaldskrár fyrir noí 

1922, komi 50%. 

lufjarðar- kun rafmagns 

  

kaupstað, frá 

5. gr. 

Þeim, sem aðeins nota rafmagn nokkurn hluta ljósársins, getur rafveitu- 
7 uw 15 

rafstraum alt að 50% dýrari en öðr- 

  

nefnd, með samþykki bæj   

NS    um. Frá þessu getur þí
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6. gr. 74 

Breyting á gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Siglufjarðarkaupstað 14. 6. sept. 

maí 1925 er hjermeð feld úr gildi, svo og þau ákvæði rafmagnsgjaldskrár í 

Siglufjarðarkaupstað, frá 25. nóv. 1922, sem koma í bága við gjaldskrá þessa. 

Gjaldskrárbreyting þessi er hjermeð gjörð samkvæmt vatnalögum nr. 

15, 20. júní 1923 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 6. sept. 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUGJÖRÐ 75 
um 10. sept. 

breyting á reglugjörð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts 

í Siglufjarðarkaupstað, 30. júní 1921. 

1. gr. 

2. gr. orðist svo: 

Húsum kaupstaðarins skal skift í flokka eftir virðingarverði þeirra, og 

vatnsskattur goldinn af beim eins og hjer segir: 

1. fl. Hús, sem eru virt alt að 7500 krónur, 3%0. 

2. fl. Hús, sem eru virt yfir 7500 til 10000 kr. 2%%0. 

3. fl. Hús, sem eru virt yfir 10000 kr.: 

Af fyrstu 10000 kr. virðingarverðsins 2%0. 

— næstu 10000 kr. virðingarverðsins .... 1l4%o. 

— því, sem þar er yfir, ............... 1%6. 

Af síldarverksmiðjuhúsum reiknast tvöfalt gjald. 

2. gr. 

7. gr. orðist svo: 

Af hverri kryðdaðri tunnu síldar greiðist 6 aurar í vatnsgjald, og greið- 

ist gjaldið þegar þess er krafist. 

Af hverju skippundi fiskjar 25 aurar,
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16 
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3. gr. 

10. gr. orðist svo: 

Vatnsveitunefnd er heimilt, eftir nánari ákvörðun bæjarstjórnar, að selja 

öllum þeim eða nokkrum þeim, er vatn nota til verksmiðjuiðnaðar, síldarsölt- 

unar og fiskverkunar, aðeins um vatnsmæli, er vatnsnotendur kosta. Slíkir 

vatnsnotendur greiði vatnsskatt, kr. 5,00, fyrir hverja smálest vatns, sem 

þeir nota, ef eigi semst um lægra gjald eða bæjarstjórn ákveður gjaldið ekki 

lægra. 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar hefir samið 

og samþykt, staðfestist hjermeð samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923, til 

að öðlast gildi 1. október 1926, og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga 

að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. sept. 1926. 

Magnús Guðmundsson. 
þ 

  

Vigfús Einarsson. 

REGLUGJÖRÐ 

um 

vatnsveitu Flateyrarhrepps. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Flateyrarhrepps hefir einkaleyfi til umráða og starfrækslu 

á vatnsveitufyrirtæki því, sem hreppurinn öðlaðist samkvæmt gjafabrjefi dags. 

4, jan. 1926. 

Vatnsveitusvæðið er Flateyrartangi, milli Bóta, upp að svonefndum 

Eyrarvegi. 

2. gr. 

Frá vatnsveituæðum þeim, sem lagðar eru, eða lagðar verða, um vatns- 

veitusvæðið, má enginn leggja neinar vatnsæðar nema með leyfi hrepps- 

nefndarinnar.
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3. gr. 

1926 

76 
Hreppsnefndin hefir umsjón með öllu því, er lýtur að vatnsveitufyrir- 10. sept. 

tækinu, og sjer um allar gamlar og nýjar vatnsæðar, breytingar og viðauka, og 

eru allir skyldir að snúa sjer til hennar um alt, er að slíku lýtur. 

4. gr. 

Hver sá, er fær vatnsæð samkvæmt 2. gr., skal hlíta fyrirmælum hrepps- 

nefndar um efni, lagningu og annað, sem að því lýtur. 

5. gr. 

Hreppsnefndinni er heimilt að loka vatnsæðunum fyrir þeim, sém eftir 

ítrekaða áminningu eyða vatni að óþörfu, eða nota það svo, að óþrifum valdi. 

6. gr. 

Hreppurinn hefir einkarjett til neysluvatnssölu og ánnara vatnsþarfa 

á vatnsveitusvæðinu, og til skipa, að svo miklu leyti sem hægt er. 

7. gr. 

Hver, sem skemmir vatnsæðar hreppsins, vatnsþróna, brunahana eða 

önnur mannvirki, sem heyra vatnsleiðslunni til, skal, auk þess að greiða skaða- 

bætur að fullu, sæta sektum, alt að 200 krónum, nema þyngri hegning liggi við 

samkvæmt hegningarlögunum. Sömu sektum sæti sá, sem brýtur gegn einka- 

rjetti hreppsins til vatnssölu. 

Reglugjörð þessi, sem hreppsnefnd Flateyrarhrepps hefir samið og sam- 

þykt, staðfestist hjermeð samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923, til að 

öðlast gildi 1. október 1926, og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga 

að máli. 

Atmnnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. sept. 1986. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.



168 1926 

717 GJALDSKRÅ 
10. sept. um 

vatnsskatt í Flateyrarhreppi. 

1. gr. 

Áf öllum húsum á vatnsveitusvæðinu skal greiða vatisskátt árlega. Skal 

skatturinn lagður á eftir virðingarverði húsanna til húsaskatts. Upphæð vatns- 

skattsins sje þannig: 

Í. flokkur. 

Íbúðarhús, sölubúðir, íshús, smiðjur með hreyfiafli og önnur slík hús. 

Af húsum alt að 3000 kr. greiðist 4%0. 

—  — yfir 3000—5000 — — 314%0. 
— — 5000— 7000 — — 3%0. 
— —  — 7000—10000 — — 216%. 
— — 10000 kr. — 2%0. 

Il. flokkur. 

Geymslu- og peningshús. Af þessum húsum greiðist 2%0. 

2. gr. 

Af húsum þeim, sem nota vatn til annars en venjulegra heimilisþarfa, 

vegna atvinnu, sem í þeim er rekin, skal greiða aukagjald eftir samkomulagi 

við hreppsnefnd. Sömuleiðis fyrir hreyfivjelar, verksmiðjur, baðhús, þvotta- 

hús, iðnaðarfyrirtæki og annarar slíkrar notkunar. 

Fyrir vatnssalerni greiðist 2 kr. og fyrir hvern stórgrip 2 kr. árlega. 

3. gr. 

Af öllum íbúum vatnsveitusvæðisins skulu húsráðendur árlega greiða 

vatnaskatt, er heimur kr. 0,80 á mann. 

4. gr. 

Rf vatn er notað við fisk-, síldar- og kjötverkun, og ánnað slíkt, skal 

hreppsnefnd taka fyrir þessa vatnsnotkun gjald eftir samkomulagi við hlutað- 

eigendur,
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5. gr. 

1926 

77 

Fyrir vatn til skipa skal greiða 2 kr. fyrir hvert tonn, eða hluta úr 10. sept. 

tonni, og greiðist gjaldið strax við vatnstökuna. Innlend skip, sem taka vatn 

að staðaldri úr vatnsveitunni, geta fengið ívilnun í verðinu með samkomulagi 

við hreppsnefnd. 

6. gr. 

Reikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið. Eindagi á vatnssköttum er 

ð. ágúst ár hvert, 

7. gr. 

Vatnsskatt þann, sem ekki er greiddur í tæka tíð, má taka lögtaki eins 

og önnur gjöld til sveitarsjóðs. 

8. gr. 

Hreppsnefndin má, ef ástæður ern fyrir hendi, svo sem nýjar vatns- 

æðar eða miklar endurbætur. hækka vatnsskattinn um alt að 20%, fyrir eitt 

ár í senn. Hreppsnefndinni er og heimilt, ef hún finnur ástæðu til, að lækka 

vatnsskattinn um alt að 20%, til eins árs í senn, 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Flatevrarhrepps hefir samið og sam. 

þykt, staðfestist hjermeð samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 til að 

öðlast gildi 1. október 1926, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. sept. 1986 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Eimarsson.
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REGLUGJÖRÐ 

um 

notkun og meðferð rafmagns á Patreksfirði. 

1. gr. 

Rafveitan á Patreksfirði selur öllum rafmagn innan þess svæðis, sem 
taugar rafveitunnar ná yfir, að svo miklu leyti, sem afl stöðvarinnar nægir til, 
samkvæmt reglugjörð þessari. 

2. gr. 
Rafmagnið er eingöngu ætlað til lýsingar; þó má rafveitunefnd, með 

ráði stöðvarstjóra, selja til annara afnota afl það, sem stöðin getur framleitt 
umfram það, sem til ljósa þarf, ef það á engan hátt hindrar rekstur stöðvar- 
innar til ljósa, en þó sjerstaklega þann tíma dags eða árs. sem aflið er ekki 
notað til ljósa. 

3. gr. 
Reksturstími stöðvarinnar til ljósaframleiðsln er frá 1. ágúst til 15. maí 

ár hvert, frá þeim tíma dags, er ljósa gerist þörf, og þar til á morgna að 
vinnubjart er orðið, en ljósnotendum skal þó heimilt að nota ljósin á öðrum 
tíma, ef rafmagnsvjelin er í gangi. 

4. gr. 

Á þeim tíma, sem vjelarnar eiga að vera í gangi, má því aðeins stöðva 
þær eða taka strauminn af, að brýn nauðsyn beri til sökum viðgerða eða 
annara tálmana, er ekki verði hjá komist, og skal þá jafnan hleypa straumnum 
á þræðina svo fljótt sem unt er. 

5. gr. 
Hver, sem óskar að fá nýja húsveitn, eða láta breyta eldri veitum, skal 

senda um það skriflega beiðni til formanns rafveitunefndar með nákvæmum 
upplýsingum um það, hve mikið afl hann vill fá til ljósa eða annarar notkunar. 
Formaður leitar álits stöðvarstjóra og leggur síðan umsóknina með athuga- 
semdum fyrir rafveitunefndina, sem ákveður, hvort húsveitan eða breytingin 
skuli leyfð eða ekki. Formaður tilkynnir umsækjanda úrskurð nefndarinnar 
ekki síðar en viku eftir að umsóknin kom honum í hendur. Pöntun á rafmagni 
sje bindandi að minsta kosti fyrir eitt ár. Hafi þá ekki verið sagt upp með 

mánaðar fyrirvara, skoðast pöntunin gildandi fyrir næsta ár.



171 

6. gr. 

1926 

18 
Heimtaugar leggur rafveitan á sinn kostnað frá aðalálmum alt að 35 10. sept. 

>» Do 

metrum; það, sem fram yfir er, kostar húseigandi. Sjeu sjerstakir örðugleikar 

við lagningu heimtaugar, getur rafveitan krafist endurgreiðslu á þeim kostn- 

aði, en ef svo stendur á, skal gera hlutaðeiganda aðvart um það fyrirfram. 

Raftaugar á bryggjur og aðra staði, þar sem lögnum er hætt við skemdum, 

sjeu lagðar og haldið við á kostnað hlutaðeiganda. 

Aðalkerfi rafveitunnar má ekki stækka nema með samþykki hrepps- 

nefndar, 

7. gr. 

Rafveitan leggur til mæla og vör utanhúss gegn hæfilegri leigu. Verði 

mælar settir í útihús. skal rafveitunni heimilt að taka hærri leigu eftir þá. 

8. gr. 

Innanhústaugar, lampa og önnur áhöld, skal setja upp á kostnað hlutað- 

eiganda af löggiltum rafvirkjara. Enginn nema sá eða þeir, sem hreppsnefnd 

hefir löggilt til þess, má framkvæma slík verk eða breyta neinu rafveitunni við- 

komandi, innanhúss eða utan. 

9. gr. 

Nú hafa raftaugar eða áhöld verið sett í hús eða breyting gerð á eldri 

lögnum, og má ekki taka húsveituna til afnota fyr en stöðvarstjóri hefir at- 

hugað hana og vottað, að hún sje fullnægjandi, 

10. gr. 

Enginn má án leyfis rafveitunefndar taka afl úr rafveitunni nje að- 

hafast neitt það, er valdið geti skemdum á raftaugum eða öðrum tækjum, sem 

notuð eru í sambandi við taugarnar. hvort heldur eru í húsi hans eða utan 

þess. Verði uppvíst, að rafmagn sje notað á ólevfilegan hátt, samkvæmt reglu- 

gjörð þessari, eða raskað hafi verið mælitækjum, skal hreppsnefnd meta það 

rafmagn, sem notað hefir verið ólöglega, og skal hinn brotlegi gjalda fyrir 

það þrefalt verð eftir gjaldskránni, fyrir allan þann tíma, sem lðinn er frá 

síðustu skoðun og þar til leiðrjett er, nema þyngri refsing liggi við. Við end- 

urtekning skal rjúfa samband við rafveituna og gera viðeigandi ráðstafanir 

til að koma fram ábyrgð á hendur þeim Þbrotlega. 

11. gr. 

Hverjum rafmagnsnotanda ber skylda til að sjá um það eftir mætti, að 

rafmagnstæki hans sjeu ætið í góðu lagi. Komi ólag á þan, skal hann tafar- 

laust tilkynna það rafveitunefnd. Rafmagnsnotandi ber ábyrgð á vörum innan- 
w & fu} . =
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húss. Verði rafmagn notað til suðu eða hitunar, ber að gæta þess, að eldhætta 
stafi ekki af áhöldunum. 

12. gr. 

Rafveitunefndinni er heimilt að banna að nota í sambandi við rafveitnna 

áhöld, sem að áliti rafveitunefndar eða stöðvarstjóra eru ótrygg eða til tálm- 

unar góðum rekstri stöðvarinnar, 

13. gr. 

Stöðvarstjóri og rafveitunefnd eða einstakir menn úr nefndinni skulu 

ætíð hafa frjálsan aðgang að rafleiðslum eða áhöldum, sem eru í sambandi við 

aðaltaugar stöðvarinnar, til þess að rannsaka, hvort alt sje í góðu lagi. 

14. gr. 

Nú vanrækir rafmagnsnotandi skyldur þær, sem hann hefir samkvæmt 

reglugjörð þessari, eða virðir að vettugi bann eða fyrirskipanir rafveitunefnd- 

ar, skal þá stöðvarstjóra heimilt að slíta sambandinu við hann til bráðabirgða. 

og að fullu með samþykki rafveitunefndar. Notandi ber fulla ábyreð á öllum 

afleiðingum, sem af vanrækslunni kunna að stafa, 

15. gr. 

Stjórn rafveitunnar hefir á hendi þriggja manna nefnd, sem hrepps- 

nefnd kýs til þriggja ára í senn: gengur einn maður úr nefndinni árlega, 

fyrstu tvö árin eftir hlutkesti, og er kosið í þeirra stað. Stjórnin kýs sjer for- 

mann og fjehirði. Rafveitunefnd haldi sjörðahók sem í sjeu skráðar allar 

fundargjörðir og ályktanir, er nefndin gerir. Skal hreppsnefnd ávalt vera 

heimill aðgangur að bókum nefndarinnar. 

Stöðvarstjóri á rjett á að sitja fundi nefndarinnar og taka þátt í um- 

ræðum, en atkvæðisrjett hefir hann ekki, nema hann sje í nefndinni. Stöðvar- 

stjóra ber að fylgja í ölln fyrirmælum rafveitunefndar. 

16. gr. 

Rafveitunefndin annast innheimtu á sjöldum stöðvarinnar. Hún hefir 

alla reikningsfærslu á hendi og greiðir gjöld stöðvarinnar, ræður menn til 

vinnu og sjer um, að nægilegt efni sje altaf fyrir hendi, hefir eftirlit með 

rekstri stöðvarinnar og framkvæmd á öllu, sem ekki er öðruvísi skipað fyrir 

um í reglugjörð þessari, semur ársreikning yfir tekjur og sjöld stöðvarinnar 

við hver árslok og afhendir hann endnrskoðunarmönnum, er hreppsnefnd kýs, 

ekki síðar en 31. janúar. Reikningurinn skal afhentur hreppsnefnd endurskoð- 

aður, ekki síðar en 15. febrúar. 

Reikningsár rafveitunnar er sama og hreppsins.
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17. gr. 
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78 
Hreppsnefnd semur i samrådi vid rafveitunefnd gjaldskrå fyrir notkun 10. sept. 

rafmagnsins og leitar samþykkis stjórnarráðsins á henni. 

18. gr. ; 

Sje gjald fyrir rafmagn ekki greitt å rjettum gjalddaga, er heimilt ad 

slíta rafmagnssambandi við hlutaðeigandi notanda, en þó ekki fyr en 3 dögum 

eftir að skrifleg tilkynning þess efnis er afhent honum eða á heimili hans. 

Gjöld fyrir rafmagn, leigu á mælum og borgun fyrir vinnu, sem unnin 

er af hálfu rafveitunnar, svo og efni, er rafveitan hefir selt rafmagnsnotendum, 

má taka lögtaki. 

19. gr. 

Rísi ágreiningur út af einstökum ákvæðum þessarar reglugjörðar, sker 

hreppsnefndin úr, en úrskurði hennar má áfrýja til stjórnarráðsins. 

20. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari, eða gegn reglugjörðum eða reglum, sem 

settar verða samkvæmt henni, varða sektum alt að 1000 krónum, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt lögum, og skal farið með mál út af þeim sem al- 

menn lögreglumál. Hf brot veldur skemdum á eignum rafveitunnar, skal hinn 

brotlegi auk þess bæta skaðann. Sektir renna í sveitarsjóð Patrekshrepps. 

21. gr. 

Með reglugjörð þessari er numin úr gildi reglugjörð um notkun og með- 

ferð rafmagns á Patreksfirði frá 3. okt. 1919, ásamt síðari breytingum og við- 

aukum við þá reglugjörð. 

Reglugjörð þessi, sem hreppsnefnd Patrekshrepps hefir samið og sani- 

þykt, staðfestist hjermeð samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923, til að 

öðlast gildi 1. október 1926, og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eigá 

að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. sept. 1986. 

Magnús Gudmundsson. 

Vigfús Einarsson.



áð GJALDSKRÁ 
10. sept. fyrir 

rafveitu Patrekshrepps. 
1. gr. 

Verð á rafmagni um mæli skal vera kr. 0,75 fyrir hverja kilowattstund. 

Gjald þetta er hreppsnefnd, í samráði við rafveitunefnd, heimilt að 

hækka eða lækka um alt að 25%. 

Um verð á rafmagni til ljóslækninga fer eftir sjerstökum samningi, og 

ber þá að taka tillit til, á hvaða tíma dags rafmagnið er notað. 

Verð fyrir rafmagn til götulýsingar ákveður hreppsnefndin. 

2. gr. 

Rafmagnsgjöld eftir mæli greiðast annan hvorn mánuð eftir á, undir 
> 8) 3 3 

eins og krafist er. Gjald fyrir rafmagn má taka lögtaki. 

3. gr. 

Leiga fyrir hvern mæli skal vera: 

a. Í íbúðarhúsum kr. 0,60 á mánuði. 

b. Í ú 
ér greiðist á tveggja mánaða fresti, um leið og gjaldið fyrir rafmagnið er greitt. 

útihúsum kr. 0,80 á mánuði, 

d. gr. 

Með gjaldskrá þessari er úr gildi numin gjaldskrá fyrir rafveitu Pat- 

tekshrepps frá 3. okt. 1919. 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Patrekshrepps hefir samið og sam- 

þykt, staðfestist hjermeð samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923, til að 

öðlast gildi 1. október 1926 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. sept. 1986, 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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Brjef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslu- 80 
18. maí 

mannsins í Árnessýslu, um endurgreiðsluskyldu framfærslusveitar 

barnsföður til dvalarsveitar barnsmóður á ógreiddu barnsmeð= 

lagi, og um sveitfestisvinslu barnsföðurins. 

Borgarstjóri Reykjavíkur hefir skotið til ráðuneytisins úrskurði yðar, 

herra sýslumaður, dags. 2. f. m., sem ákveður, að Eyvtrarbakkahreppur skuli 

sýkn af kröfu Reykjavíkurbæjar um endurgreiðslu 130 kr. sem eru eftir- 

stöðvar af barnsmeðlagi Jóns Ársæls Jónssonar fyrir tímabilið "/,, 1924 — 

4, 1925, greiddu barnsmóður Jóns af bænum sem dvalarsveit hennar. 

Það er viðurkent í málinu, að 22. des. 1923 fjekk barnsmóðir Jóns 

Ársæls úrskurðað meðlae hans sjer greitt af dvalarsveit sinni Reykjavíkurbæ, 

enda lögmælt skilyrði þess fyrir hendi samkvæmt 26. er. 1. 46/1921 sbr. 

9. 

barnsföður og þar sem lögfvlejur alls sveitarstyrks eru hinar sömu, hefir 

gr. fátækralaganna. Meðlagið þannig greitt er sveitarstyrkur til handa 

sveitfestisvinsla Jóns Ársæls í Reykjavíkurbæ rofnað við styrkveiting þessa 

og skiftir það ekki máli, þótt hann sjálfur endurgreiddi fúlguna síðar. Jón 

Ársæll hefir því ekki unnið sjer sveit í Reykjavík og er því Eyrarbakka 

hreppur rjettilega krafinn um áðurgreindar 130 kr. 

Því úrskurðast: Eyrarbakkahreppur endurgreiði Reykjavíkurbæ kr. 130. 

sem um ræðir í þessu máli. 

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

ingar fyrir hreppsnefnd nefnds hrepps og annist þjer um, að hin úrskurðaða 

upphæð verði greidd án tafar. 

30. dag janúarmánaðar 1926; Ísafoldarptentsmiðja h.f:
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81 Brjef atvinnu- og samgångumalaråduneytisins til syslu- 

90. ágist Í annsing í Ísafjarðarsýslu, um afstöðu dvalarsveitar fråskilinnar 
konu til framfærslusveitar mannsins og um innheimtu á van- 

goldnum barnsmeðlögum af mannsins hendi. 

Borgarstjórinn í Reykjavík hefir skotið til ráðuneytisins úrskurði yðar, 

herra sýslumaður, dags. 27. maí s. 1, sem ákveður, að Reykjavíkurbær eigi 

ekki endurgjaldsrjett hjá Grunnavíkurhreppi fyrir 200 kr. sem er 2ja ára 

meðlag með barni Reimars Eyjólfssonar, sveitlægs í nefndum hreppi, og frá- 

skilinnar konu hans, greidd konunni úr bæjarsjóði, fyrir tímabilið 1. okt. 

1923 til 1. okt. 1925. samkv. leyfisbrjefi handa persónum þessim til skiln- 

aðar að borði og sæng, útgefnu af bæjarfógetanum í Reykjavík 31. maí 1919. 

Hefir hreppsnefnd Grunnavíkurhrepps synjað um endurgreiðslu upp- 

hæðar þessarar af því að fátækrastjórn Reykjavíkur hafi eigi framkvæmt 

fátækraflutning á nefndum Reimari, þrátt fyrir gerða kröfu þar um af fram- 

færslusveit hans, og hafið þjer í fyrnefndum úrskurði með tilvísun til 27. 

og 15. gr. fátækralaganna fallist á þessa skoðun hreppsnefndarinnar. 

En þessi skilningur er ekki rjettur. Nýnefnd lagaákvæði lúta eingöngu 

að styrk, sem veittur er samkv. V. kafla fátækralaganna. Framfærsluskyldur 

skilfenginn eða óskilfenginn faðir lýtur ekki fátækrastjórn dvalarsveitar móð- 

urinnar, þótt hún hafi fengið úrskurðað eða umsamið meðlag hans greitt sjer 

af sveitinni, heldur ber framfærslusveitinni að leita beinlínis til lögreglu- 

stjóra á þeim stað, er faðirinn dvelur, ef hún vill og hefir rjett til að fá 

hann til sín til að vinna af sjer meðlögin. Þar sem ennfremur í þessu máli 

lögmælt skilyrði voru fyrir hendi til þess að móðirin fengi fúlguna greidda 

úr bæjarsjóði, á hann heimtingu á skilyrðislaust, að fá fúlguna endurgreidda 

af framfærslusveit föðurins. 

Því úrskurðast: Grunnavíkurhreppur endurgreiði Reykjavíkurbæ um- 

krafðar 200 kr. í þessu máli. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari 

birtingar fyrir hreppsnefnd Grunnavíkurhrepps, og annist þjer um, að hin 

úrskurðaða upphæð verði greidd án tafar.
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Brjef atvinnu= og samgöngumálaráðuneytisins til sýslu- 84 

mannsins í Ísafjarðarsýslu, um órjettmæta kröfu dvalarsveitar  *"* 
barnsmóður (Vindhælishrepps) á hendur framfærslusveit barns- 

föður (Grunnavíkurhreppi) útaf greiðslu tveggja ára barnsmeðlags 

til barnsmóður. 

Með brjefi dags. 24. f. m. hefir sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu vegna 

Vindhælishrepps beiðst aðstoðar ráðuneytisins til að fá endurgreiddar hjá 

Grunnavíkurhreppi 832 kr. Er upphæð þessi meðlagsfúlgur fyrir árin 29. 

maí 1924 til 29. maí 1926, sem Jóni Halldóri Sigurðssyni, sveitlægum í Grunna- 

víkurhreppi, ber að greiða með óskilgetnu barni sínu, Sigríði Pálínu Hún- 
fjörð, fæddri 29. maí 1924, og stúlkunnar Guðrúnar Oddsdóttur að Króki á 

Skagaströnd, og barnsfararkostnaður og styrkur barnsföður til barnsmóður 

vegna sama barns kr. 132, alt samkv. meðlagsúrskurði útg. af lögreglustjór- 

anum í Reykjavík, 27. nóv. 1925. 

Samkv. vottfastri yfirlýsingu barnsmóður, hefir hún fengið alla upp- 

hæðina greidda í einu lagi 14. apríl þ. á. af sveitarsjóði Vindhælishrepps, 

en samkv. 26. gr. og 31. gr. laga nr. 46 frá 27. júní 1921 bar dvalarsveit 

barnsmóður, Vindhælishreppi, ekki skylda til að greiða barnsmóður þá með 

endurgreiðslurjetti hjá framfærslusveit barnsföður nema meðlagið fyrir eitt 

ár, þ. e. meðlagsárið 29. maí 1925 til 29. maí 1926, og getur því ekki orðið lagt 

fyrir grunnavíkurhrepp að endurgreiða nema þessa árs fúlgu með kr. 350,00. 

Þetta er yður, herra sýslumaður, hjermeð til vitundar gefið til frekari 

birtingar fyrir hreppsnefnd Grunnavíkurhrepps, er ber að endurgreiða án 

tafar þessar 350 kr. 

Brjef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til bæjar- gg 

fógetans á Siglufirði, um tilkynningarskyldu útibús hlutafjelags %- o*tbr. 

firmnaskrár eða hlutafjelagaskrár. 

Með símskeytum, dags. 19. f. m. og 1. þ. m., hafið þjer, herra bæjar- 

fógeti, tjáð ráðuneytinu, að þjer teljið hlutafjelagið Bakka í Reykjavík til- 

kynningarskylt í umdæmi yðar, samkvæmt firmalögunum og 13. gr. hlutafje- 

lagalaganna, með því að það hafi útibú á Siglufirði, og beiðst álits ráðu- 

neytisins um málið.
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Utaf þessu skal ráðuneytið taka fram það, sem hjer segir: 

Fjelagið er hlutafjelag og er því samkvæmt 61. gr. 2. mer. hlutafjelaga- 

laganna nr. 77, 27. júní 1921, ekki tilkynningarskylt til firmaskrár heldur til 

hlutafjelagaskrár, þar sem heimili þess er, sbr. 11. gr. hlutafjelagalaganna. 

Heimili fjelagsins er í Reykjavík og hefir það verið tilkynt hjer. Á Siglu- 

firði væri það því aðeins tilkynningarskylt tl hlutafjelagaskrár, að það hefði 

þar útibú, sbr. 13. gr. blutafjelagalaganna, enda byvggið þjer álit yðar á 

því, að svo sje. Í tilkynningu fjelagsins hjer er ekki getið tm neitt útibú og 

hefði þó átt að tilkynna það hjer samkvæmi 12. ør. 2. tölul. hlutafjel    

laganna. Spurningin er, hvort starfsemi fjelagsins á Siglufirði er þess eðlis, 

að hana beri að telja útibú. Hlutafjelagalögin skilgreina að vísu hvergi hug- 

takið „útibú“. en af 12. gr. þeirra virðist mega ráða nokkuð um það, hvað 

þau eiga við, er þau tala um útibú. Segir þar, að tilkynna eigi „hverjir stýri 

útibúi og skuldbindi fjelagið vegna þess.“ Hjer má og samkvæmt 18. gr. hluta 

fjelagalaganna hafa hliðsjón af 16. gr. firmalaga nr. 42, 13. nóv. 1903, þar 

sem það er talið útibú, „þegar atvinnudeild er sett á fót undir sjerstakri 

stjórn.“ Útibú virðist því aðeins vera þar, sem um sjerstaka atvinnudeild er 

að ræða og sjerstaða hennar virðist eiga að lýsa sjer í því, að hún standi undir 

sjerstakri stjórn. Starfsemi tjeðs fjelags á Siglufirði virðist ekki munu vera 

þannig varið. Það virðist varla munu hægt að kalla hana sjerstæða atvinnu 

deild og hún mun, að því er ráðuneytið frekast veit. ekki standa undir sjer 

stakri stjórn, því skuldbindingar, sem af henni stafa, munu stofnaðar með 

sama hætti og af sömu mönnum og aðrar skuldbindingar fjelagsins. 

Samkvæmt því, sem að framan er sagt, virðist ráðuneytinu ekki vera um 

eiginlegt útibú að ræða á Siglufirði frá tjeðu fjelagi og virðist því verða að 

líta svo á, að það sje hvorki tilkynningarskylt til firmaskrár nje hlutafjelaga 

skrár þar á staðnum. 

Brjef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslu- 

mannsins í Skagafjarðarsýslu, um aðgang dvalarsveitar að fram- 

færslusveit á sjúkrahússvistarkostnaði þurfalings. 

Oddviti Skefilsstaðahrepps hefir skotið til ráðuneytisins úrskurði yðar, 

herra sýslumaður, dags. 15. ág. þ. á., sem ákveður, að nefndur: hreppur skuli 

endurgreiða Blönduóshreppi kr. 790,50, sem er sjúkrahúsvistarkostnaður stúlk- 

nnnar Þorleifar Baldvinsdóttur, er á framfærslurjett í Skefilsstaðahreppi. Tel 

ur oðdvitinn úrskurðinn rangan að því leyti, sem hreppnum sje gert skylt að
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endurgreiða allan tjeðan kostnað Blöndnóshreppi í stað % hluta samkv. lög 

um nr. 61/1921, 1. gr. ] 

Vtaf þessu skal það tekið fram, að nefnd lög raska í engn lógmæltum 
, 

reglum um viðskifti sveitarstjórna. Dvalarsveit á aðgang að fram færslusveit 

inni fvrir allri þeirri upphæð, er greiða ber, en framfærslnsveitarinnar er það 

aftur að sanna bað með venjulegum skilríkjum fyrir stjórnarráðinu, hvers i J g . . , 

mikinn hluta ereiða ber úr ríkissjóði og krefja greiðslu þeirrar upphæðar. 

enda er það ekki undantekningarlaus regla, að ríkissjóður eigi að bera %s 

kostnaðar. sbr. tilvitnaða lagagrein. 
  úrskurður á því að standa óhaggaðnr. Þetta er yður 

setið til frekari birtingar fyrir tjeðum oddvita 

  

Brjef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins, tl sýslu- 

mannsins í Ísafjarðarsýslu, um skyldu framfærslusveitar til að 

endurgreiða dvalarsveit útlagðan flutningskostnað berklasjúklings 

Hreppsnefnd Kirkjuhvammshrepps hefir skotið til ráðuneytisins Ur- 

skurði vðar, herra sýslumaður, dags. 23. okt. f. á., sem ákveður, að nefndur 

hreppur eigi ekki endurgjaldskröfu hjá Nauteyrarhreppi fyrir 120 kr. láni 

{il Ásgeirs Hraundals — þá til heimilis í fyrnefndum hreppi en sveitlægum 

í síðarnefndun hreppi — 6. nóv. 1923, til þess að flytja konu hans berkla- 

veika á Vífilsstaðahælið. Í skuldabrjefi fyrir láni þessu, sem veitt var eftir 

meðmælum hjeraðslæknis, skuldbindur maðurinn sig til að greiða skuld þessa 

að fullu innan Íó árs en verði vanskil á greiðslu. segir hann, að telja megi 

  

upphæðina sem fátækrastvyrk veittan sjer, og það gerði hreppsnefndin 10. maí 

1924, og krafði síðan framlærslusveitina, er synjaði endurgreiðslu. Undir með- 

ferð málsins síðar fjell oddviti dvalarsveitar þó rjettilega frá þeirri skoðun, 

að reglur fátækralasanna giltu um þessa kröfu og bygeir þá kröfuna á lög 

um um Þberklavarnir. nr. 48, 27. júní 1921, en við það er að athuga, að 

hjer er ekki um kostnað að ræða, er risinn er af framkvæmdum. valdboðs hins 

opinbera eins og 13. gr. laganna krefst til þess, að endurgjald til dvalarsveitar 

fáist frá sýslusjóði framfærslusveitar sjúklings. Það ber því að staðfesta niður. 

stöðu hins áfrýjaða úrskurðar og ennfremur að úrskurða: Ofannefndar 120 

kr. ber ekki að endurgreiða að neinu leyti úr sýslusjóði Norður-Ísafjarðar- 

sýslu, Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til frekari birtingar, 

1926 

15. okt. 

S
n
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86 REGLU GJÖRÐ 
16. sept. 

fyrir 

alþýðuskólann á Eiðum. 

I. KAFLI. 

Um markmið skólans og skipun. 

1. gr. 

Það er markmið skólans að veita nemendunum þá almenna mentun, er 

verði þeim til þroska og gagns í lífinu, og styðja þá til siðgæðis og trúar. 

2. gr . gr. 

Skólinn er jafnt fyrir pilta og stålkur. Hann er i 2 deildum. Enn- 

fremur skal þeim nemendum, sem lokið hafa prófi úr 2. deild, gefinn kostur 

á framhaldsnámi einn vetur, ef þeir sækja um það 8 að minsta kosti. 

Nemendur njóta heimavistar og er lagt til ókeypis rúmstæði með dýn- 

um, ljós og hiti. Einnig fá þeir nokkur áhöld að láni gegn viðhaldsskyldu. 

4. gr. 

Búnaðarnámskeið sje haldið í sambandi við skólann hvert vor 6—7 vikur. 

ð. gr. 

Halda skal fyrirlestraskeið fyrir almenning í viku nær miðjum vetri. 

II. KAFLI. 

Um inntoku í skólann. 

6. gr. 

Inntökubeiðnir sjen komnar fyrir 15. ágúst til skólastjóra, og úrskurðar 

hann um inntöku í skólann. 

> 59 

Inntökuskilyrði eru þessi: 

1. Að umsækjandi sje fullra 16 ára að aldri við byrjun skólaársins. 

2. Áð hann sje ekki haldinn af neinum sjúkdómi eða öðrum líkamskvilla, sem 

geti orðið hinum nemendunum skaðvænn,
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3. Að siðferði hans sje óspilt. 

t. Að hann hafi hlotið mentun þá, sem krafist er í lögum 22. nóv. 1907, um 

fræðslu barna til fullnaðarprófs. 

5. Að hann hafi lesið að minsta kosti 5 Íslendingasögur og geti gjört grein 

fyrir efni þeirra. 

Vottorð um þessi atriði, frá presti um aldur og siðferði og kunnáttu 

og lækni um heilbrigði, fylgi umsókninni, ennfremur vfirlýsing frá manni, 

sem skólastjóri tekur gildan, um það, að hann gangi í ábvrgð fyrir öllum 

skuldbindingum umsækjanda við skólann. 

HI. KAFLI. 

Um kensluna. 

8. gr. 

Kenslugreinar skulu vera þessar: Íslenska, danska, Íslandssaga. mann- 

kynssaga, stærðfræði. náttúrufræði, náttúrusaga, landafræði, fjelagsfræði, bík- 

hald, teiknun, handavinna, söngur, leikfimi. Einnig sje flutt erindi um sjálfs- 

uppeldi og veitt tilsögn í kristnum fræðum. Nemendur geta fengið kenslu í 

ensku, ef þeir óska. Reynt skal að vekja sjálfstæða athugun á vinnubrögðum. 

Veita má nemanda undanþágu frá einni námsgrein eða fleiri að nokkru 

eða öllu, ef skólastjóri og kennarar telja það henta betur námi hans yfirleitt. 

9. 

Í hverri námsgrein skal kenna og kenslan miða að því, er hjer segir: 

R n 

Islenska. 

Nemendur fái mætur á hreinu og fögru máli og úrvalsbókmentum. Þeir 

skulu vandlesa valda kafla úr fornum Þbókmentum og nýjum í bundnu og 

óbundnu máli að minsta kosti 200 bls. og geta skýrt þá málfræðilega, og hrað- 

lesa ekki minna í sambandi við bókmentasögunám. Þeir eiga að geta skrifað 
. 

stutta ritgjörð á hreinu máli með rjettri stafsetningu og greinarmerkja. 

Danska. 

Nemendur skulu einkum æfðir í því, að skilja málið, svo að þeir geti 

viðstöðulítið snúið auðveldri dönsku ólesinni á íslensku. Þeim sje einnig leið- 

beint í því að lesa sjer til gagns norsku og sænsku. Aðalatriði málfræðinnar 

skal nema og festa í huga við stílagjörð. 

Íslandssaga. 

Nemendur kynnist merkustu heimildum að sögu Íslendinga, og ágripi 

hennar í sambandi við sögu Norðurlanda. 

1926 

86 
16. sept.
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86 Mannkynssaga. 

sept Gefa skal ljóst en stutt yfirlit yfir aðalatriði hennar, einkum síðustu tíma. 

Stærðfræði. 

Auk 4 höfuðgreina reiknings með heilum tölum og brotum, eiga nem- 

endur að læra hlutfallareikning, fjelagsteikning, prósentureikning, keðjuregln, 

Jöfnur með einni og tveimur óþektum stærðum, útdrátt kvaðratrótar og út- 

reikning einfalds flatarmáls og rúmmál. 

Náttúrufræði, 

Kenna skal helstu atriði eðlisfræðinnar. 

Náttúrusaga. 

Nemendur læri að athuga og þekkja jurtir, dýr og steina og eignist 

þannig yfirlit yfir grasafræði, dýrafræði og steinafræði og jarðfræði. Einnig 

skulu þeir nema heilsufræði. 

Landafræði. 

Gefin sje sem ljósust hugmynd um Ísland og svo lönd þau, er það á 

einkum viðskifti við. Nemendur æfist í því að nota landabrjef og myndir 

sjer til gagns. 

Fjelagsfræði. 

Nemendur fái yfirlit vfir stjórnarskipun Islands, löggjafarvald. dóms 

vald og framkvæmdarvald, einnig yfir atvinnuvegi Íslendinga og þjóðarbúskap. 

Þeir kynnist helstu fjelagsmálastefnum nú á tímum og sje athygli þeirra vakin 

á vandasömustn úrlausnarefnunum. 

Bókhald. 

Nemendur verði færir um auðvelt tvöfalt bókhald. 

Teiknun. 

Kenslunni er ætlað að glæða eftirtekt nemendanna, svo að þeir geti 

dregið upp myndir af einföldum hlutum, sem þeir hafa fyrir sjer. 

Söngur. 

Kenslan miði að því að æfa rödd og eyra nemendanna með söng, ein- 

rödduðum og margrödduðum. Þeir læri nokkur undirstöðuatriði söngfræðinnar. 

Leikfimi. 

Daglegar æfingar inni eða úti eiga að stuðla að því, að nemendur megi 

hafa hraustan líkama og fiman. Skíðaferðir skal iðka mikið. 

Handavinna. 

Stúlkur læri einkum saum og vefnað, en piltar búsmíðar í sambandi 

við búnaðarnámsskeið eða. á annan hátt.
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Í erindum um sjálfsuppeldi skal leggja sjerstaka áherslu á það, að styrkja 86 
12 6. t. 

og bæta viljann. 6. sep 

Kensla í kristnum fræðum sje aðallega fólgin í því. að lesa með nem- 

endunum og skýra eitt eða fleiri guðspjóll og nokkra aðra katla í ritningunni. 

10. gr. 

Þeir, sem stunda framhaldsnám, skulu læra allir íslensku og íslenskar 

hókmentir, eitt erlent tungumál (dönsku eða ensku), Íslandssögu (sjerstök 

tímabil rannsökuð eftir föngum) og annaðhvort stærðfræði eða náttúrusögu. 

Að öðru leyti geta þeir hagað námi sínu í samráði við kennara sína og með 

hliðsjón af því, er þeir kunna að vilja taka fyrir síðar. Kenslan verður að 

nokkru leyti aðstoð og leiðbeiningar við sjálfsnán. 

11. gr, 

Við búnaðarnámsskeiðið fer fram verkleg kensla í jarðrækt og búsmíð 
a 

um, ef ástæður leyfa 

12. gr. 

Á miðsvetrarnámsskeiðium skulu flutt alþýðufræðsluerindi og framsögu 

ræður um mál. sem tekin verða til umræðn á málfundum. Meimilt er skóla 

stjóra að fá einni aðstoð manna man skólans til slíks fyrirlestrahalds. 

IV. KAFLI. 

Um próf. 

13. gr. 

Halda skal burtfararpróf í lok hvers skólaárs fyrir nemendur 2. deild- 

ar og árspróf fyrir yngri deild. 

14. gr. 

Prófað er í hverri námsgrein, nema hvað teiknimyndir og hannyrðir 

nemenda leggjast til grundvallar, þegar dæmt er um teiknun og handavinnu. 

15. gr. 

Kennarar skólans prófa. en ráðuneytið skipar prófdómara, til þess að 

velja með þeim mm verkefni til prófsins og dæma með þeim um frammistöðn 

nemenda. 

16. gr. 

Eina einkunn skal vefa í hverri námsgrein, nema Í íslensku tvær, fyrir 

munnlega og skriflega íslensku, Einkunnirnar fyrir munnlega íslenski og Ís-
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86 landssögu skal tvöfalda. Í söng og leikfimi er engin einkunn gefin. Sjerstök 
16. tepte einkunn sje gefin fyrir kunnáttu í ensku og í jarðrækt, ef óskað er. 

17. gr. 

Einkunnirnar eru þessar: Ágætlega = 6, dåvel == 5. vel = 4, laklega 
= 3, illa = 2 og afarilla = 1. Einnig má gefa brotin 1% og %. sem liggja 
milli þessara talna. 

Aðaleinkunn er nefnd ágætiseinkunn, fyrsta, önnur eða þriðja einkunn 
og talin í stigum, en reiknuð 8 stig fyrir einkunnina ágætlega, 7 fyrir dável, 
5 fyrir vel, 1 fyrir laklega, = 7 fyrir illa og — 23 fyrir afarilla. Taka skal 
tilht til brotanna við útreikning stigafjöldans að rjettri tiltölu. Til ágætis- 
einkunnar þarf 71 stig til jafnaðar í hverri grein, til fyrstu einkunnar 6 
stig, til annarar einkunnar 414 stie og til þriðju einkunnar 4 stig. 

18. gr. 

Til bess að standast próf, þarf að minsta kosti þriðju einkunn, Enginn 
nær heldur burtfararprófi með læeri einkunn en „vel“ í íslensku skriflegri 

og munnlegri. 

19. gr. 
Þeir, sem stunda framhaldsnám, eru undanþegnir prófskyldu. 

V. KAFLI. 

Um kennara skólans. 

20. gr. 

Kennarar eru skólastjóri og tveir fastir kennarar. Enn fremur skal sjeð 

fyrir nægri aðstoðarkenslu. Skólastjóri annast stjórn skólans, hefir eftirlit með 

kenslu, reglu, skólahúsi og áhöldum. 

21. gr. 

Kennarar skulu ásamt skólastjóra styðja að góðri reglu ow hollu skóla 

lífi með markmið skólans fyrir augum. 

22. gr. 

Á kennarafundum skal rætt um samvinnu kenn: tanna, fyrirkomulag 

kenslu og prófa, bókakaup og áhalda og önnur mál, er skólann. varða,
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VI. KAFLI. 86 
16. sept. 

Um nemendur skólans. 

23. gr. 

Nemendur eru skyldir til að hlýða reglugjörð þessari og heimilisreglum 

þeim og skólareglum, sem skólastjóri kann að setja. 

24. ør. 

Nemendur eiga að sækja allar kenslustundir, þegar þeir eru heilbrigðir, 

nema þeir fái undanþágu hjá skólastjóra eða hlutaðeigandi kennara. 

25. gr. 

Umgengni nemenda um hús skólans á að vera góð og þeir fara vel með 

muni hans. Valdi nemandi skemdum, bæti hann fullum bótum. Ef fullvíst er. 

að slíkar skemdir hafi orðið af völdum nemenda í ákveðinni deild og enginn 

gengst við, skulu nemendur þeirrar deildar borga allir í fjelagi. 

26. gr. 

Ef nemandi hegðar sjer ósæmilega, eða skólavistin er gagnslaus sjálfum 

honum eða skaðleg öðrum, getur skólastjóri vísað honum burt úr skólanum, 

en leita verður hann álits kennaranna um málið. Nú er nemanda vísað burtu 

og ber skólastjóra þá tafarlaust að tilkynna það ráðuneytinu. 

VIN KAFLI. 

Um kenslutíma og leyfi. 

27. gr. 

Skólinn byrjar 20. okt. og endar 10. maí. 

28. gr. 

Búnaðarnámskeið skal haldið frá 14. maí til 30. júní. Verði ekki unnið 

að jarðrækt framan af þeim tíma sökum óhagstæðs tíðarfars, skal kenna í 

staðinn búsmíðar. 

29. gr. 

Í hverri viku skulu vera 30—-36 kenslustundir í hvorri deild. Hver 

kenslustund sje þrír stundarfjórðungar. Skólastjóri semur stundaskrá í sam- 

ráði við kennarana
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86 30. gr. 

16. sept. Þessi skulu vera lögboðin levfi: 

1. desember. 

Jólaleyfi 23. des. til 2. jan. 

Páskaleyfi frá miðvikudegi fyrir skírdag til þriðja í páskum. 

Sumardagurinn fyrsti. 

Auk þess getur skólastjóri gefið leyfi einn dag í hverjum mánuði. 

31. ør. 

Reglugjörð til bráðabirgða frá 15. mars 1919 er feld úr gildi. 

Þetta birtist hjermeð til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að máli 

Í dóms og kirkjumálaráðuneytinu, 16 sept, 1926, 

Magnús Guðmundsson. 

M. Johnsen Sigf. 

87 HAFNARREGLUGJÖRÐ 
17. sept. 

P fyrir 

Neskauptun í Norðfirði. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið hefir í dag samkvæmt lögnum 

nr. 76, 14. nóv. 1917, gefið út svofelda hafnarreglusjörð fyrir Neskauptún 

í Norðfirði. 

Í. KAFLI. 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 

Norðfjarðarhöfn tekur yfir Norðfjörð vestan línu, sem hugsast dregin 

úr Uxavogstanga í Hellisfjarðarnes.
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Il. KAFLI. 87 
5 |. . 17. sept. 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 

Hafnarnefnd hefir á hendi umsjón med hofninni og framkvæmd hafn- 

armålefna, annast fjårhald hafnarimnar og reikningsskil, undir eftirliti hrepps 

nefndar Neshrepps. Hafnarnefnd skipa 5 menn, sem sje oddviti hreppsnefnd 

ar, er hann sjálfkjörinn formaður nefndarinnar. ásamt 4 mönnum, er hrepps 

nefnd kýs til þriggja ára í senn, og skulu tveir þeirra vera hreppsnefndarmenn 

en tveir utan hreppsnefndar. 

3. gr. 

Öll gjöld, er ræðir um í reglugjörð þessari, skulu renna í hafnarsjóð 

Neskauptúns. Sjóðnum skal verja til umbóta á höfninni, til byggingar mann- 

virkja, er höfninni tilheyra, og til lýsingar og leiðarmerkja við höfnina. 

Hreppsnefndin veitir fje úr sjóðnum til umræddra framkvæmda, eftir 

tillögum hafnarnefndar, og ákveður, hvernig hann skuli ávaxta, enda ber hún 

ábyrgð á Innstæðum hans eins og öðrum eignum hreppsins. 

Reikningar hafnarsjóðs skuln fylgja sveitarsjóðsreikningunum og endur 

skoðast og úrskurðast ásamt þeim. 

4. gr. 

Heimilt er hreppsnefnd, eftir tillögu hafnarnefndar, að ráða hafnar- 

umsjónamann. Hreppsnefnd ákveður laun hans, en hafnarnefnd fær honum 

erindisbrjef, er. hreppsnefnd samþykkir. 

II. KAFLL. 

Umferð um höfnina o. fl. 

5. gr. 

Fiskiskip og önnur skip, er ferma. ekki nje afferma, mega aldrei leggjast 

svo á höfnina að tálmi fermingu eða affermingu annara skipa, og skulu þau í 

hvert skifti skyld að hlýða boði hafnarnefndar um það, hvar þau skúli leggjast. 

Skip mega aldrei leggja svo út frá sjer strengi nje önnur festartæki, að 

umferð tálmi. Festartæki frá skipi má aldrei leggja yfir alfaraveg. 

6. gr. 

Mótorbátum, sem heima eiga á Norðfirði, eða gerðir eru þaðan út, og 

liggja við sjerstök legugðgn á höfninni yfir sumartímann, má ekki leggja svo, 

að hindri eða tefji umferð um höfnina
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87 Hafnarnefnd getur ákveðið, hvar og hvernig legufæri þeirra skuli lögð. 

17. sept. Enginn má flytja legugögn báts síns nema með leyfi hafnarnefndar, en heimilt 

er eiganda þeirra að taka þau upp án leyfis nefndarinnar. 

7. gr. 

Nú tregðast eigandi, skipstjóri eða umráðamaður skips við að hlýða 

skipun hafnarnefndar eða umsjónarmanns, að flytja skip sitt eða bát eða 

strengi á höfninni, og getur þá hafnarnefnd látið gera það á kostnað eiganda 

e”4 umráðamanns. 

IV. KAFLI. 

Um almenna reglu. 

8. gr. 

Hafnarnefnd sjer um, að gætt sje almennrar reglu á höfninni og við 

hana, Er öllum skylt að hlýða boði hennar og banni og ennfremur annara 

þeirra starfsmanna, er hún setur til að gæta reglu. Þyki einhverjum sjer órjett- 

ur ger, getur hann kært það fyrir hreppstjóra eða sýslumanni, en skipun hafn- 

arnefndar eða starfsmanna hafnarinnar ber að hlýða tafarlaust. Starfsmenn 

hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

9. gr. 

Öll óþarfa skot við höfnina og á henni, eru stranglega bönnuð, og sjer- 

staklega skal gæta þess, að skot og fugladráp frá skipum á höfninni eigi sjer 

ekki stað. 

10. gr. 

Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljóss í skipum á 

höfninni. Í skipum, sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós nema 

í eldavjel skipsins og á ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bannaðar í þeim 

skipum og á því svæði, sem unnið er að fermingu þeirra eða affermingu. Álíti 

hafnarnefnd að hætta geti stafað af fermingu eða affermingu eldfimrar vöru, 

er henni heimilt að stöðva verkið uns gerðar hafa verið nauðsynlegar varúðar- 

ráðstafanir. 

Vv. KAFA. 

Hafnargjald. Lestargjald. 

11. ør. 

ON skip, seglskip, gufuskip og vjelskip, stærri en 12 smálestir, hvort 

sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, skulu greiða hafnargjald
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(lestargjald) í hvert sinn, sem þau leggjast við festar á Norðfjarðarhöfn eða 87 
við bryggju, þó með þeim undantekningum, sem síðar getur. 17. sept. 

Ef ekki er öðruvísi ákveðið, greiðist lestargjaldið af netto-stærð skipsins. 
talið í heilum tölum, en brotum skal slept. 

12. gr. 

á. Skip, sem eru eign búsettra manna á Norðfirði, eða gerð eru þaðan út 
eða skrásett þar. og ekki eru í millilandasiglingum, skulu greiða einu 
sinni á ári 50 aura fyrir hverja brúttó-smálest, þó ekki minna en 10 

króna árlegt gjald. 

b. Strandferðaskip, er ganga aðeins milli hafna á Íslandi, skulu, þá er 
ban í fyrsta skifti á árinu leggjast á Norðfjarðarhöfn, greiða 20 aura 

aura ef hverri smálest, en ekkert gjald, þó þau komi þar oftar á sama ári. 
ec. Öll önnur skip, er til hafnar koma, nema herskip, varðskip, skip, sem 

hafa skírteini sem skemtiskip, skip, sem gerð eru út til vísindalegra rann- 
'ókna, og skip, sem leita hafnar vegna sjóskemda, skulu greiða 10 aura 
lestargjald fyrir hverja smálest í fyrsta sinn á ári hverju, er þau leggjast 
á Norðfjarðarhöfn, og 5 aura af hverri smálest í hvert sinn, sem þau koma 

þar oftar á sama ári. 

13. gr. 

Ef flutningaskip liggur á höfninni lengur en 10 daga, skal það greiða 
hálft lestargjald — 5 aura af smálest — af nýju fyrir hverja 10 daga eða 
brot úr þeim. Tefjist skipið vegna veðurs eða viðgerðar, telst sá tími ekki með. 

14. gr. 

Vjelbátar, frá 5 til 12 smál., sem heima eiga á Norðfirði, eða gerðir 
eru þaðan út, greiða 10 króna árlegt gjald. 

VI. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

15. gr. 

Skipstjóri eða útgerðarmaður ber ábyrgð á greiðslu lestargjalds; skal 
það greitt í hvert sinn áður en skipið fer úr höfninni, nema fullnægjandi 
trygging sje áður sett fyrir greiðslu þess. 

Gjalddagi þeirra gjalda, sem greiðast eiga einu sinni á ári, er 1. Júní. te De ; Es
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87 16. gr. 

17. sept. Hafnarnefnd innheimtir hafnargjöld. Heimilt er henni ad fela sjerstok- 

um manni innheimtu þeirra, ef henni sýnist, og ákveður hún þá innheimtulaun. 

17. gr. 

OU gjöld samkvæmt reglugjörð þessari má taka lögtaki. 

VII. KAFLI. 

Yms ákvæði. 

2 a 18. ør. 

Seglfestu má hvergi kasta út á höfninni nema með leyfi hafnarnefndar 

og seglfestu má hvergi taka nema með leyfi landeigenda og hafnarnefndar. 

19. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum alt að 400 krónum, er renna 

í hafnarsjóð Neskauptúns. 

20. gr. 

Með mál út af brotum á reglugjörð þessari skal farið sem almenn lög 

reglumál. 

21. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi hinn 1. júní 1926, og er þá um leið úr gildi 

numin hafnarreglugjörð fyrir Neskauptún í Norðfirði frá 2. sept. 1916. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. október þ. á. og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 17. sept. 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson
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REGLUGJORD 88 
fyrir 21. sept 

rafveitu å Akranesi: 

  

l. gr. 

Ytri-Akraneshreppur veitir fjelaginu ,,Rafveitan á Akranesi'' einka 

leyfi til10 — tíu — ára til þess að setja upp og starfrækja rafstöð á Akranesi 

með tilheyrandi raftaugum um hreppinn 

2. gr. 

Fjelagið „Rafveitan á Akranesi“ er fyrirtæki, sem rafmagnsnotendur 

á Akranesi stofna til í fjelagi á eigin ábyrgð, í þeim tilgangi að selja þátttak- 

  

endum í fyrirtækinu rafmagn, innan þess svæðis sem tangar rafveitunnar ná 

til að svo miklu leyti sem afl stöðvarinnar nægir, samkvæmt reglugjörð þessari. 

Akraneshreppur telst ekki þátttakandi í fyrirtækinu, þótt hann verði 

notandi að rafmagni í húseignir sínar. 

3. gr. 

Rafveitan skal auka taugakerfi sitt og afl stöðvarinnar eftir því sem 

þörf krefur og fjárhagur hennar leyfir. 

4. gr. 

Rafmagnið er eingöngu ætlað til lýsingar, þó má rafveitustjórnin selja 

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

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

til ljósa. 

ð. gr. 

teksturstími stöðvarinnar til ljósaframleiðsln er frá 15. ágúst til 15. 
1 mai, frá þeim tíma dags, sem ljósa er þörf, til ki. 192 á miðnætti, og svo frá kl. 

í á morgnanna, þar til að vinnubjart er orðið. 

6. gr. 

Þann tíma sem ljósa er þörf, samkv. þessari reglugjörð, má ekki taka 
3 

strauminn af nema nauðsyn beri til, og þá svo stuttan tíma, sem unt er. 

Aðalálmur og húsaálmur, ásamt varkössum, leggur rafveitan á sinn 

  

kostnað, þó ekki húsaálmur lengri en 40 metra en það sem umfram er, kostar
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húseigandi. Aðalkerfi rafveitunnar má ekki stækka, nema með samþykki ral- 

veitustjórnar. 

8. gr. 

Hver sem óskar að fá hús sitt raflagt og gjörast þar með þáttakandi 

í fyrirtækinu, eða breytt eldri raflögn, skal senda rafveitustjórn skriflega beiðni 

nm það, með upplýsingum um, hve mikið rafmagn hann óskar að fá ásamt 

öðrum nauðsynlegum upplýsingum. Rafveitustjórn ákveður því næst, hvert 

raflögnin eða breytingin skuli leyfð og skal hún hafa tekið ákvörðun um það 

og tilkynt umsækjanda innan þriggja vikna frá því hún fjekk umsóknina. 

9. gr. 

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

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

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

heyrir innan húss eða utan. 

10. gr. 

Nú hefir hús verið raflagt, áhöld sett í hús eða breytt eldri raflögn, og 

má þá ekki taka húsveituna til afnota, fyr en sá er gætir stöðvarinnar, hefir 

skoðað og reynt hana og vottað, að hún sje fullnægjandi. Álítist raflögnin 

ófullnægjandi, skal hlutaðeigandi rafvirkjari laga hana þannig að hún verði 

fullnægjandi. 

11. gr. 

Allir rafmagnsnotendur skulu hafa mæla er rafveitan leggur til, skulu 

þeir greiða við uppsetningu mælis til rafveitunnar gjald, sem nemur mælis 

verðinu. Eru mælarnir síðan eign rafveitunnar, enda skal hún annast viðhald 

á beim og endurnýjun. 

12. gr. 

Enginn má án leyfis rafveitustjórnar, taka rafmagn úr taugakerfi ral- 

veitunnar nje aðhafast neitt það, er valdið geti skemdum á raftaugum eða 

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

í hús hans eða utan þess. Brjóti nokkur gegn ákvæði þessu skal hann greiða 

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

ing liggi við samkv. hegningarlögum. 

13. gr. 

Hver rafmagnsnotandi er skyldur til að sjá um, svo sem honum er unt, 

að húsveita hans sje í góðu lagi. Komi ólag á raftaugar eða tæki í húsi hans, 

þannig að skemdum geti valdið á taugum eða áhöldum rafveitunnar, t. d.
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oryggi hrøkkvi 1 sundur, eda bilun sjåist å einangrun á lögnum, þá skal not- 88 
andi tafarlaust tjá það stöðvarstjóra. Varast skal að taka í sundur ljóstækin, 91, sept: 

„ straumsnerlana, tengihylkin o. s. frv. 

14. gr. 

Rafveitustjórninni er heimilt að banna að nota í sambandi við rafveit- 

veituna gamla lampa og önnur áhöld, sem eftir áliti hennar er ótrygg eða til 
tálmunar góðum rekstri, 

15. gr. 

Rafveitustjórn og sá er gætir stöðvarinnar, skulu ætíð hafa frjálsan að- 

gang þar sem ern taugar eða áhöld sem standa í sambandi við aðaltaugar 

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

16. er. 

Vanræki rafmagnsnotandi skyldur þær, sem á honum hvíla, samkvæmt 

reglugjörð þessar, eða virði að vettugi fyrirskipanir rafveitustjórnar, er 

stöðvarstjóra heimilt að slíta sambandi við hann til bráðabyrgða, og að fullu 

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

sem af vanrækslu kann að stafa. 

17. gr. 

begar sjerstaklega stendur á er hreppsnefnd, eftir tillögum rafveitu- 

stjórnar, heimilt að veita undanþágu frá ákvæðum þessarar reglugjörðar. Rísi 

ágreiningur milli rafveitustjórnar og notanda, sker hreppsnefnd úr, en úr 

  

skurði hennar má áfrýja til stjórnarráðsins. 

18. gr. 

Stjórn rafveitunnar hafa á hendi þrír menn, kosnir af adalfundi raf- 

veitufjelagsins til eins árs í senn. Stjórnin skiftir með sjer verkum og ræður 

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

ralveituna og svarar til alls þess er hún kann að vera sökuð um. Hún skal 

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

hendi allar fjárreiður hennar. 

Ársreikning skal hún semja, og leggja fram endurskoðaðan á aðalfundi 

rafveitufjelagsins. 

Reikningsár rafveitunnar er frá 31. maí till. júní. 

19. gr. 

Aðalfundur rafveitufjelagsins skal vera haldinn fyrir 1. júlí ár hvert, 

og boðar stjórnin til hans með viku fyrirvara. Þar skuln lagðir fram endur-
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skoðaðir reikningar rafveitunnar, kosin stjórn og endurskoðendur, og rædd 

önnur mál, sem upp kunna að vera borin. 

20. gr; 

Hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps hefir á bendi yfireftirht með raf- 

veitunni, Hún endurskoðar gjaldskrá fyrir notkun rafmagnsins árlega og legg- 

ur fyrir stjórnarráð til samþyktar. Hún hefir aðgang að öllum reikningur 

rafveitunnar, og ber að gæta þess, að fylgt sje ákvæðum reglugjörðar þessarar. 

Nú reynist rekstur stöðvarinnar óviðunandi, og getur þá hreppsnefnd, 

að fengnum tillögum aðalfundar rafveitufjelagsins, tekið rekstur stöðvarinnar 

í sínar hendur á kostnað eiganda, 

21. gr. 
iði Að loknum leyfistímanum skal fara eftir ákvæðum 3. gr. laga nr. í. 

1926, um raforkuvirki. 

22. gr. 

Reglusjörð bessari og einnig gjaldskrá má breyta með samþykki stjórn 
g 8. = S» re & . el 

arrådsins. 

23. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum alt að tvö hundruð krónum, 

nema þyngri hegning liggi við, og skal fara með mál út af þessu sem almenn 

lögreglumál. Sektir renna í sveitarsjóð Ytri-Akraneshrepps. BTEg J PI 

Reglugjörð þessi, sem hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps hefir samið og 

samþykt staðfestist hjermeð samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923, til að 

öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga ts 

að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 21. sept. 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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GJALDSKRÁ 89 
21. sept. 

fyrir 

rafveituna á Akranesi. 

1. gr. 

Fyrir hverja heimtaug sem tekin er í samband við aðaltaugar rafveit- 

unnar, skal um leið greiða: 

Fyrir tíu lampastæði eða færri kr. 100 — eitt hundrað krónur —, og 

fyrir hvert lampastæði, sem er fram; yfir tíu, kr. 10 — tíu krónur. — 

2. gr. 

Verð á rafmagni skal fyrst um sinn vera 85 aurar fyrir kilowattstund, 

og 2 krónur á mánuði fyrir hvern notanda er mæli hefir yfir starfstímann. 

Rafveitustjórn er heimilt með samþykki hreppsnefndar að hækka eða 

lækka verð þetta um 20% án samþykkis stjórnarráðsins, eftir því hvernig 

stöðin ber sig. 

Verð fyrir rafmagn til götu og hafnarlýsingar, ákveður tafveitustjórn í 

samráði við hreppsnefnd. 

3. gr. 

Rafmagnsgjaldið greiðist eftir hvern mánuð. Sje gjaldið eigi greitt inn 

an 5 daga eftir að hlutaðeigandi hefir verið krafinn þess, má slíta sambandi 

við hann eftir skriflegri tilkynningu. 

4. gr. 

Gjöld fyrir rafmagn má taka lögtaki. 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps hefir samið og 

samþykt staðfestist hjerimeð samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 til 

að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 21. sept. 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

  

Vigfús Einarsson,
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SAMPYKT 

um 

samgirdingu fyrir nordurhluta Åshrepps austan Vatnsdalsår. 

Hreppsnefndin i Åshreppi í Húnavatnssýslu hefir samkvæmt gird- 

ingalögunum frá 22. nóv. 1913, gjört ettirfylgjandi samþykt nm samgirðingu 

fyrir jarðirnar Hvamm, Evjólfsstaði og Bakka. 

1. gr. 

Girða skal á merkjum milli Hvamms og Hjallalands frá Vatnsdalsá 

upp í Hjallakletta. Þá skal og girða frá Grenjaklettahorni syðra fram fjallið 

suður í Bakkabungu, svo trygt sje. Að sunnan sje girt úr Geitagjá ofan fjallið 

á merkjum milli Hofs og Bakka ofan í engjagirðingu þeirra jarða. Einnig 

sje girt fyrir gjárnar fyrir ofan Hvamm. 

Girðing þessi skal vera fimmþætt gaddavírsgirðing eða vírnet, og að 

öðru leyti eins og krafist er með fullkomna girðingu. 

2. gr. 

Kostnaði öllum við lagningu girðingarinnar, svo og árlegum viðhalds- 

kostnaði, afborganir af lánum til girðingarinnar og vöxtum af þeim, skal 

jafnað niður á allan fjallskilaskvldan fjenað á girðingarsvæðinu og telst 

1 hross móti 5 kindum. Allir þeir á girðingarsvæðinu er fjallskilaskyldan fjen- 

að eiga, ábyrgjast sem sjálfskuldarábyrgðarmenn — allir fyrir einn og einn 

fyrir alla — allar lántökur og fjárgreiðslur vegna girðingarfjelagsins. åre 

tjöld þessi má taka lögtaki. 

3. gr. 

Fjelagsmenn eru allir þeir, sem heimili eiga á girðingarsvæðinu og gjald 

greiða til girðingarinnar, og hafa þeir sama atkvæðisrjett um þan mál er 

girðinguna varða. 

Í. gr. 

Fjelazid kýs sjer 3 manna stjórn, till árs í senn, skal hún hafa alla fram 

kvæmd og umsjón við girðinguna, bæði við uppsetningu og viðhald, jafna niður 

gjöldum á fjelagsmenn og innheimta þan, einnig skal hún boða til funda fyrir 

fjelagið o. s. frv. 

ð. ET. 

Stjórn fjelagsins skal kosin á aðalfundi er skal haldinn eigi síðar en í J J g g   

febr. ár hvert. Þá skal og framlögð niðurjófnnn gjalda og önnur reikningsskil
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fjelagsins til samþyktar. Reikningsár fjelagsins er almanaksárið, og öll gjöld 

hvers árs fallin í gjalddaga í lok þess. 

6. gr. 

Taki ábúendur einhverrar jarðarinnar fjenað til geymslu skal greitt af 

honum tvöfalt gjald móti gjaldskvldum fjenaði fjelagsmanna, hvort sem fjen 

aðurinn er lengur eða skemur. 

T. gr. 

Allur fjallskilaskyldur fjenadur skal rekast til afrjettar ad vorinu, svo 

fljótt, sem hægt er, og er engum heimilt að hafa ótamin hross önnur en söln- 

hross innan girðingarinnar, eftir að stjórnin telur fært að reka til afrjettar, 

og: hefir tilkynt mönnum að reka. 

Samþykt þessi, staðfestist hjermeð samkvæmt girðingalögnn nr. 66, 

29. nóvember 1913 til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 

öllum, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 28. sept. 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKT 

fyrir 

girðingafjelag Ystutungu Stafholtstungnahrepps. 

1. gr. 

Garður hlaðinn úr hraungrjóti skal vera eftir hraunbrúninni frá Norð 

urá að brúnni á Hrauná:; þaðan skal vera vírnetsgirðing með gaddavír ofan á 

sunnan við Norðurárdalsbrautina þar til skamt fyrir norðan merki milli Mun 

aðarness og Hanea og þaðan til Norðurár. Ennfremur má leggja vírgirðingn 

milli Munaðarness og Stóru-Grafar. 

2. gr. 

Girðing þessi er gjörð til mota fyrir ábúendur jarðanna Laxfoss, Eitla- 

Skarð, Grafarkot, Stóru-Gröf og Munaðarnes og bera þeir allan kostnað af 
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91 henni. Skiftist kostnaðurinn árlega eftir þeirri vegalengd, sem vírnetsgirð- 

15. okt. ingin er á landi hverrar jarðar fyrir sig. Hraungarðinn skal hlaða upp og 

viðhalda með sameiginlegri vinnu hlutaðeigandi manna. 

a 
ð. gr 

Skyldur er hver ábúandi á girðingarsvæðinn að vinna að byggingu og 
  

viðhaldi á girðingunni, þegar hann er krafinn um það, gegn endurgjaldi 

úr fjelagssjóði. 

  

Verði einhver uppvís að því að spilla girðingunni af ásettu ráði, eða 

vítaverðri vangá, skal hann bæta spjöllin., Verði ábúendaskifti á jörðum þess- 

um, hvílir viðhaldsskyldan á þeim, er við tekur. Ennfremur ern allir ábú- 

endur á fjelagssvæðinu sameiginlega ábyrgðarskvidir á því láni, er kann að 

verða tekið til girðingarinnar, eins þó að ábúendaskifti verði. 

d. gr. 

Girðingarfjelagar, það eru allir ábúendur á girðingarsvæðinn, halda 

aðalfund í maí ár hvert. Á þeim fundi kjósa þeir formann fyrir fjelagið fyrir 

1 ár í senn, skifta hinum árlega kostnaði eftir fyrsögðum reglum og gera aðrar 

þær ályktanir, er girðinguna varða og nauðsynlegar þykja. Formaður inn- 

heimtir gjöld þau, sem jafnað er niður og annast um greiðslur fyrir fjelags 

ins hönd. Leggur hann fram reikningsskil á aðalfundi til úrskurðar. 

Formaður hefir eftirlit með, að girðingin sje jafnan í fullu standi og 

kallar fjelagsmenn til vinnn þegar þurfa þykir, samkv. 3. gr. d r gø 

5. gr. 

Ollum er skylt að fylgja stranglega fyrirmælum reglugjörðar Mýrasýslu 

um fjallskil, að því er snertir rekstur afrjettarpenings úr heimahögum. 

Samþykt þessi, sem hreppsnefndin í Stafholtstungnahreppi hefir sam- 

ið og samþykt samkvæmt girðingalögum nr. 66, 22. nóvember 1913, staðfestist 

hjermeð til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut 

eiga að mál. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 15. október 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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REGLUGJÖRÐ óð 
9. okt. 

fyrir 

bryggju Sauðárkróks. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Sauðárkrókshrepps hefir alla vfirumsjón með bryggjunni 

og tækjum hennar. Ræður hún bryggjuvörð, er má vera utan nefndar, og som 

ur um borgun fyrir störf hans. 

2. gr. 

Bryggjuvörður skal haf: umsjón með bryggjunni, ta hennar go 

  

allri notkun. Skal hann í öllu hegða sjer eftir fyrirmælum regtngjörðar þess 

  

fyrirmælum hans arar. Eru allir. sem bryggjuna nota, skyldir til að hlýða 

um notkunina. 

3. gr. 

að nota orvegjnna Bátar og skip hafa rjett ti 

   mælt gjald og hlýta ákvæðum bryggjuvarðar uni notkunin: 

   
síns í þeirri röð, sem þan koma að bryggjunni. Þó skulu 

flytja póst, hafa rjett til að leggja tafarlaust að bryg 

  

póstinn. Í Kfsnauðsyn mega allr nota br án endur 

  

4. gr. 

Allar skemdir. er brvegjan verður fyrir og áhöld hennar, 

  

fullu eftir mati óvilhallra manna. af wnráðamanni báts þess, 

hljótast af. 

5. gr. 

  Óheimilt er að láta vörur liggja á bryggjunni 

        

vfr bað sec nauðsvn krefur sje þessa ekki 

  

bryggjuverði heimilt að láta flytja vörurnar burtn 

getur og bannað alla ónauðsynlega umferð um br; 

6. gr. 

Brvegjuggåld g eiðast af öllum uppskipudum eða útskipuðum vor 

um í kauptúninu svo sem hjer segir: 

á. Fyrir hvert stykki af venjulegum vörn 

  

"st 1 aurar. 

b. Fyrir salt umbúðalaust greiðist kr, 1,00 fyrir hve smálest 
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ce. Fyrir hverja smálest al umbúðalausnm kolum. og fiski, og hvern standard 
í timbri greiðist kr. 1.50. 

d. Fyrir hross og nautgripi greiðist 30 aurar fyrir hvern grip, enda Þeri 
bryggjan kostnað við notkun smábryggju til þessa flutnings, þegar þörf 
krefur. 

e. Fyrir skip og vjelbáta, er leggjast að bryggjunni og liggja sólarhring eða 

  

minna, greiðist, auk stykkjagjaldsins, gjald fyrir hvert stykki þannig: 
I. Fyrir báta undir 6 smálesta stærð (brúttó) ...... kr. 2,00 
2. - — frá 6—19 — — — — 3,00 
3. — — —— 12—20) - — mt — 4,00 
Ar 9080 SEERE — 5,00 
5. — — — 30—50 — a — 6,00 
6. 5000 BREDE — 8,00 
TO — — yfir 100 — - — — 10,00 
Liggi skipid lengur en sólarhring við brv sjuna, greiðist aukagjald 

f. Fyrir vjelbáta, er eiga heima á Sauðárkróki. ereiðist árgjald: 
Fyrir báta minni en 10 smálesta ...... kr. 40,00. 
— — stærri — —— 24224. — 60—120,00. 

Heimilt er hreppsnefnd að hækka bryggjugjöldin fyrir eitt ár í senn 
alt að 20%, ef hún sjer brýna nauðsvn bera til 

7. gr 

Allir, sem bryggjuna nota, ern skyldir til að ganga hreinlega um hana. 
og ræsta hana og tæki hennar, þegar eftir notkunina. sje það ekki gjört svo 
fullnægjandi sje að dómi bryegjuvarðar eða hreppsnefndar, annast bryggju- 
vörður ræsting á kostnaði hlutaðeie: 

bryg 

einnig til brvægjustöpulsins. 

  

da, seim fyrirgerir rjetti sínum til 
gjuafnota, sje ræstingarvanræksla endurtekin. Ákvæði þessarar greinar ná    

8, gr. 
ci 
Gjöld samkvæmt reglugjörð þessari innheimtir bryggjuvörður svo fljótt 

sem unt er og leggur tafarlaust í sjerstakan sjóð. sem nefnist Brvagjusjóð 
ur, og ávaxtast í Sparisjóði Sandárkróks, I J 

Jöld þessi má taka lögtaki. D 

9 gr. 

Reikningsár Brvægjusjóðs er almanaksárið, og skal bryggjuvörður fyrir 
lok hvers árs afhenda oddvita hreppsnefndar. sem hefir reikningshald sjóðs | g . 
ins, skilagrein fyrir öllu því af árstekjum, sjóðsins. er honum bar að innheimta. 

10. gr. 
Bryggjusjóði skal aðeins varið til viðhalds os umbóta á brvægjunni 

og tækjum hennar,
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11. gr. 92 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum alt að 100 kr. og fer um 19. okt. 

mál út af þeim sem almenn lögreglumál. Sektir renna í Brvggjusjóð. 

Reglugjörð þessi, sem sýslumaður Skagatjarðarsýslu hefir samið eftir 

tillögum hreppsnefndarinnar í Sauðárkrókshreppi, er hjermeð sett samkvæmi 

lögum nr. 76, 14. nóv. 1917 til að öðlast gildi 15. nóvember 1926 og birtist 

til leiðbeiningar Öllum þeim. sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðumeytið, 19. oktbr. 1986. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKKT 93 
29, okt. 

um 

sýsluveg í Blöndudal austan Blöndu. 

1. gr. 

Blöndudalsvegur er nefndur vegur sá, er samþykt þessi ræðir um; heg. 

ur hann frá Langadalsveginum í Hlíðarskriðu yfir Svartá og fram Blöndu 

dal að Bollastöðum. 

  

Vegurinn skal vera 2-9,4 metrar að breidd, með hæfilega mörgum mt 

skotum og vel vandaður að öllu. Brekkumegin við veginn skal vera það breið 

ur bekkur, að breikka megi veginn síðar um 34—-1.15 metra. En útskot burka 

ekki á veginn frá Eyvindarstöðum að Bollastöðum 

þ 3. gr. 

Helminginn af kostnaði við lagningu þessa akvegar. fram að Eyvindar 

stöðum, sem ekki fæst úr ríkissjóði, greiðir sýslusjóður Austur Húnavatns 

sýslu. Annan kostnað við veg þennan greiði þeir, sem búa eða eiga heimili 

í Blöndudal austan Blöndu þannig: 

a. Hver, sem á land sem vegurinn liggur um frá Svartá að Bollastóðum, 

að þeim meðtöldum — skal árlega vinna eitt dagsverk, eða greiða kr, 7,00
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93 fyrir hverjar 1000 krónur af fast 
29. okt. eiga landsdrotnar á. að fá árlega frá leiguliðum sínum 6% af því, er 

eignamatsverði lands eða ábýlis. Rjett   

þeir hafa greitt af leisulandinu til vegarins. 
b. Hver, sem á skepnur á fjelagssvæðinn, greiði árlega : 

1) Af hverri sauðkind 10 aura. 

2) — hverjum stórgrip 50 aura. 
Hreppstjórar skulu skyldir að láta í tje árlega fyrir júnílok staðfestan 
útdrátt fr búnaðarskýrslum til notkunar við útreikning á gjaldinn. 

ce. Hver húsráðandi á nefndu svæði skal árlega vinna 1 dagsverk fyrir hvern 
verkfæran heimilisfastan karlmann, sem er 2060 ára, eða greiða T krón- 
ur í fjelagssjóð. 

Rjett á húsráðandi til endurgreiðslu frá hlutaðeisendum. Gjöld þessi 
sjen greidd í síðasta lagi fyrir 1. okt. ár hvert. 

  

d. Aðalfundur getur hækkað gjöld þessi um alt að helming, ef hækkunin 
er samþykt með ?%% atkvæða, og þess hefir verið getið í fundarboðinu. 

Lán til vegagerðarinnar má stjórnin taka segn trygging í tekjum veo-   

arins, með sömu skilyrðum. en þó þarf samþykki sýslufundar. 
Gjaldi því, sem nefnt er í staflið cc. sie árlega varið til vegarins frá 

     Eyvindarstöðum að Bolastöðum. uns hann er akfær, ef eigandi Bollastaða 
krefst. Skal oe viðhalda veginunr framvegis eftir því er þörf krefur. með 
essum tekjum. 

4. gr. 

Leggja skal veginn þar, sem þar til kjörinn verkstjóri og fjelagsstjórn 
álíta hentugast. Kröfurjett um bætur fyrir landsspjöll hafa hlutaðeigendur ekki. i 

5, er, 

md heldur fjelagið í ársbyrjun á hverju ári. 

    

aðalfundar eru: Kosning stjórnar. umræður og úrslit fjelagsmála 
og kosning endurskoðara reikninga. 

Atkvæðisrjett hafa allir, sem pjalda í fjelagssjóð og ern 18 ára eða eldri. 

6. gr. 

Í stjórn fj    lagsins sitja 3 menn, kosnir til briggja ára. Skal einn ganga   
úr stjórninni á ári, eftir hlutkesti 2 árin. Endurkjósa má stjórnina; þó er 
enginn skyldur að sitja í henni lengur en 6 ár í einu og sje þá laus jafn 
langan tíma. 

Stjórnin annast allar framkvæmdir fjelagsins. svo sem að útvega menn 
og annað, sem þarf til vegaserðarinnar. heimta saman tekjur vegarins, semja         

   

reikninga fje ók. Störf sín vinnur stjórnin endurgjalds- 
laust, nema ferðir útaf fjelagssvæðinn: fvrir það skal greidd þóknun úr fje 
lagssjóði. samkvæmt úrskurði aðalfundar
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7. er. 93 

29, okt. 

  

;slaunefnd úrskurðar reikninga fjela 

  

sS. or 

Brot gegn samþykt þessari varðar sektum, alt að 200 krónum. 

Samþykt þessi, sem samin er oo 

    nóvember 1919, staðfestist      rtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að 

Atvinnu og samgongumalardadune YO, £3. oktøber Í 

Vigfús Einarsson 

REGLUGJÖRÐ 94 
um 6. nov 

skipun slökkviliðs og brunamála í Ísafjarðarkaupsiað. 

y i 7 ; lags 7 
I. Um skipun brunamalanejndar og verksvið hennar 

I. gr 

Brunamálanefnd er skipuð 5 mönnum: Ok sæjarstjórnar, sem er 

  

formaður nefndarinnar, slök er bæ 

í aðra 

  

testjórn. kýs. Kosningar í nefndina fara fram á sama 

iegum bæjarfulltrúakosnnesum 

  

nefndir bæjarstjórnarinnar að afloknum ven) 

Brunamálanefnd bæjarstjórnarimnar, stjórn    

I. Hver slökkvitól kaupstaðurinn skuli eiga og viðhald þeirra 

:) ye gr. 

Ísafjarðarkaupstað er skylt, auk slökkvitólahúss, að eiga í notfæru 

ástandi að minsta kosti þessi slökkvitól: Vjeldælu, slöngur, björgunarstiga,



1926 204 

94  slönguvagn, brunasíma og minst 150 strigaskjólur og önnur smærri áhöld, svó 
6. nóv. sem björgunardúk og brunastjaka. 

Áhöldum þessum skal á kostnað bæjarsjóðs haldið vel við. Slönguvagn 
og slökkvidæla skal smurð svo oft, sem þess er þörf, og dælurnar reyndar einu 
sinni í mánuði. 

Ef brunamálanefnd þykir ástæða til að auka slökkvitólin, skal hún 

leggja það til við bæjarstjórn, að svo verði gert. 

3. gr. 

Mótordæla og slönguvagn, sem og Önnur slökkvitól, skulu geymd í 
slökkvitólahúsinu. 

Lykill að slökkvitólahúsinu skal vera í vörslum slökkviliðsstjóra, vara 
slökkviliðsstjóra og svo margra úr slökkviliðinu, sem þurfa þykir. Slökkvi 
tólahúsinu skal haldið vel við á kostnað bæjarsjóðs. 

4. gr. 

Slökkviliðsstjóri hefir undir umsjá brunamálanefndar eftirlit með 
slökkvitólunum, ber ábyrgð á því, að þan sjeu fyrir hendi, og að þeim sje 

  

vel við haldið. Við árslok hver sendir slökkviliðsstjóri brunamálanefnd skrá 
yfir slökkvitól þan, sem til eru, og skal þess jafnframt getið, hver slökkvitól 
hafi verið keypt á árinu, og hver hafi gengið úr sjer. 

lll. Hver slökkvitól húseigandi skuli útvega og láta fylgja húsi sínu. 

5. gr. 

  

Hverju húsi skal fylgja einn krókstjaki hæfilega sterkur og minst fimm 

metra langur. Ennfremur stigi, er sje svo langur, að hann nái upp í glugga 

efsta íbúðarherbergi hússins, og tvær skjólur. Þessir hlutir skulu geymdir á 

tilteknum stað, er sje aðgengilegur fyrir slökkviliðið. 

Bæjarstjórnin getur látið setja í sjerhverju húsi kaupstaðarins slökkvi- 

tæki í sambandi við vatnspípur hússins. Húseigandi er skyldur til að við 
halda slíkum slökkvitækjum og endurnýja þau, og má ekki nota þan til neins 

annars en þess, að verja eldsvoða eða slökkva eld. 

lv. Skylda borgaranna til að gegna slökkniliðsstörfum og skipun slökkviliðs, 

6. gr. 

Slökkviliðsstjórinn og í forföllum hans varaslökkviliðsstjórinn er vfir 

maður og stjórnandi alls slökkviliðsins. Auglýsa skal árlega í blaði, sem gefið 

er út í kaupstaðnum, hver sje slökkviliðsstjóri, hvar hann býr. og hverjir sjeu 

honum næstir yfirmeun í slökkviliðinu. Slökkviliðsstjóri og varaslökkviliðs
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stjóri mega aldrei vera á brottu úr bænum báðir í senn, nema alveg sjerstaklega 04 

standi á, enda hafi þeir leyfi lögreglustjóra til fjarverunnar. 6. nóv. 

T. gr. 

Allir karlmenn í bænum, sem til þess verða álitnir hæfir, eru skyldir 

til þjónustu í slökkviliðinu, frá því þeir eru 20 ára uns þeir eru 60 ára, 

nema sjúkleiki hamli, Frá þessu ákvæði eru þó sóknarprestar, læknar, lyfsali 

og símastjóri undirskildir. 

8. gr. 

Í slökkviliði bæjarins skulu að minsta kosti vera þessir menn: Slökkvi- 

liðsstjóri, varaslökkviliðsstjóri, 28 liðsmenn og 2 brunakallarar. 

9. gr. 

Bæjarstjórnin skipar slökkviliðsstjóra og varaslökkviliðsstjóra eftir til 

lögum brunamálanefndar. En brunamálanefnd ræður hina aðra starfsmenn 

slökkviliðsins eftir tillögum slökkviliðsstjóra. Slökkviliðsstjórinn getur sagt upp 

liðsmönnum slökkviliðsins án nokkurs fyrirvara, ef hann finnur ástæðu til, 

og ráðið aðra í þeirra stað til bráðabirgða, en allir liðsmenn í slökkviliðinu 

eru skyldir að tilkynna slökkviliðsstjóra með viku fyrirvara, ef þeir af gild 

um ástæðum ekki geta gengt starfi sínu í slökkviliðinu. 

Wlokkstjórar skulu skyldir að tilkynna slökkviliðsstjóra, ef þeir fara 

burt úr bænum daglangt og liggur sekt við, ef út af er brugðið. 

10, 

Slökkviliðsstjóri og varaslökkviliðsstjóri hafa föst laun fyrir starfa Í EB d . 

gr. 
  

sinn. ettir nánari ákvæðum bæjarstjórnar; aðrir liðsmenn stökkviliðsins få ? J J ; 

greiðslu fyrir hverja klukkustund, er þeir vinna í þjónustu þess. eftir taxta, 

er bæjarstjórn setur í janúar ár hvert. 

  

Þeir, sem skemma föt sín í þágu brunaliðsins, eiga rjett á því að fá 

skemdirnar endurgoldnar al bæjarsjóði. 

ll. gr. 

Bæjarstjórnin ákveður eftir tillögum brunamálanefndar, hver einkenni 

slökkviliðið skal bera, þegar það er að starfi sínu. 

12. er. 

Slökkviliðsstjórinn stjórnar æfingum slökkviliðsins og ber ábyrgð á þvi, 

að ávalt sjeu nógu margir í slökkviliðinu, og að það sje vel æft. Þegar elds 

voða ber að höndum, ákveður hann, hvernig slökkviliðinu skuli fyrir komið 

og alt hvað gera skuli til að slökkva eldinn og varna útbreiðslu hans. Þó má 

ekki láta rífa niður hús til varnar útbreiðslu eldsins, nema samþykki lög
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Jess, er fer með umboð hans við eldsvoðann — komi til. Ef æ þ
r
    

varaslökkviliðsstjórinn í hans stað, og 

fir yfirstjórnina á hendi sá af liðsmönn- 

13. gr. 

Sjerhver slökkviliðsmaður er að viðlagðri sekt skyldur til að mæta til 

æfinga og til að slökkva eid, þegar hann er til þess kallaður, hvar sem er 

innan 

  

og hlýða þá í einu sem öllu því, sem 

  

{9 Jr 1m | pr 5 I 1 År « 
NEF hans SKIÐAÐ honum. Knomnmn ma heldur an ley 

  

yfirmanna yfir 

áður en slökt er, eða slökkviliðsæfingu áður en henni er lokið. 

  

14. gr. 

Lögreglustjóri er yfirmaður lögreglusveitar þeirrar, er viðhalda skal 

vöðri reglu við eldsvoða og slökkviliðsæfingar. Auk hans eru í lögreglusveitinni 

lögregluþjónar bæjarins, dagverðir og næturverðir, og ennfremur menn er 
1 

logresus kveður til þess úr flokki þeirra, sem skyldir eru til að vera í 

    

Lögreglustjóri ákveður skipulag lögreglusveitarinnar og starfs- 

svið hvers einstaks í henni. Skylt er lögreglusveitinni að viðhalda góðri reglu 

við eldsvoða, sjá slökkviliðsmönnum fyrir greiðum gangi að eldinum og annast 

  

óviðkomandi menn gangi of nærri húsi því, sem brennur, eða 

tivtji þaðan neitt burt. 

V. Um vatnstöku, vatnsburð o. fl. 

15. gr. 
   

taka vatn til að slökkva eld, sem og til æfinga, úr bruna 

  

að er á ábyrgð umsjónarmanns vatnsveitunnar og slökkvi- 

líðsstjóra, að allir brunahanar sjen óskemdir og ávalt í notfæru ástandi hvenær 

þeim. Sje þess vandlega sætt að moka snjó frá þeim 

á tímabilinu frá 1. október til 1. júní skal einu sinni 

þeir sjen óskemdir. Enginn má taka vatn úr brunahön 

  

að neinu leyti, nema hann 1 

  

fengið til þess leyfi 
SER. 
ihðsstjórans og umsjæånarmannsins. 

  

16. er. > 

skylt er sjerhverjum húseiganda að leyfa að vatn sje tekið úr vatnshonum 

  í húsi hans til að slökkva með eld og má enginn, sem í húsinu er, leggja tålm 

anir í veg fyrir, að slökkviliðið hali greiðan aðgang að vatnshönum í húsinu. 
  Meðan verið er að slökkva eldsvoða ern bæjarbúar skyldir til að takmarka 

vatnsnotkun sína svo, að þeir noti vatn aðeins til nauðsynlegustu hennilisþarfa.
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17 er 
if. gr. 94 

Ef hús brennur þar sem vatnsveita liggi að, eða ef að vatn úr 6. nóv. 

  

brunaáhönunum nægir ekki, er sjerhverjum skv þau tæki, er hann hefir 
til að flytja vatn, og lex fa að vatn sje tekið úr vatnsbólum þeim, sem á lóð 
hans ern, eða hann hefir umráð vfir. Ef tæki, sem lánað hefir ver 

   
skemmist 

eða týnist, skal fult endurgjald koma fyrir úr bæjarsjóði 

18: ør 

Það er skylda hvers og eins Ba 

  

sem er viðstaddur eldsvoda, hvort semi 
hann er í slökkviliðinu eða ekki, að láta í tje alla þá aðstoð, sem hann getur, 
ef slökkviliðsstjórinn krefst þess og hlýða í ölln fyrirskipunum slökkviliðsstjóra. 

VI. Um skoðun eldfæra og reykhåfa. 

Brunamálanefnd skal eftir fyrirmælum bæjarstjórnar, einu sinni á ári 
hverju, láta skoða eldfæri og reykháfa í öllum húsum bæjarins, og líta eftir að 
þan sjeu útbúin lögum samkvæmt og að reykháfar hafi verið tilhlýðilega 
hreinsaðir, svo og að aðgæta hvort púðurbirgðir og Önnur eldfim efni sjeu 
seymd sem vera ber samkvæmt lögum um brunamál nr. 85, 28. nóv. 1907. 
Komi það í ljós við skoðunina að einhverju sje ábótavant í þessu, skal það 

Ella má veita húseiganda stuttan frest til að få 
það lagfært, og skal þá að honum liðnum ný skoðun fram fara. Komi það í ljós 

tafarlaust bætt, ef hægt er 

fa 
við hina síðari skoðun að enn sje ekki búið að bæta úr því, sem að var fundið, 

skal tafarlaust kæra hlutaðeiganda fyrir lögreglustjóra,     er kemur fram ábyrgð 

á hendur hinum brotlega og lætur á hans kostnað færa í lag það, er lagfæra þart. 

VIE. Um brunabodun. 

20. gr. 

Það er skylda hvers eins er verður eldsvoða var, að tilkvuna það slökkvi- 
liðinu Þegar í stað. Næturvörður skal á göngum sínum um 
stakt eftirlit með því, hvort eldur er að kvikna í hús 

bæinn hafa ser” 

a im og tilkynna það þeg: 
í stað og fá aðra til að tilkynna það slökkviliðsstjóra og öðrum úr slökkvilið 

inu, lögreglustjóra og símastjóra. Að öðru leyti skal, þar til er önnur skipun 
verður ejörð, slökkviliðið kallað til með því að hefja brunakall 

     

um bæinn 
með brunaláðni. 

VII.  Yimsar almennar varúðarrreglur til að fyrirbyggja eldsvoða. 

21. er. 

Á götum, stakkstæðum, torgum eða annarsstaðar á almannafæri, eða
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milli húsa, eða í görðum må ekki setja lausar eldstår eða bráðabirgðarhlóðir 

til eldunar, nema leyfi sje veitt til þess af slökkviliðsstjóranum og ákveður 

  

hann þá hvernig eldstæðið skuli útbúið og hverra varúðarreglna skuli gætt. 

Þegar slík eldun er leyfð, skulu menn ávalt vera við eldinn, og má eldunin 

ekki fara fram, ef þar nálvgt er geynt mikið af eldfimum efnum. 

Hið sama er og um lýsisbræðslu, tjörugjörð og bikgjörð. Milli húsa eða 

úti við má ekki bera eldsglæður nema í lokuðum málmkössum. 

22. gr. 

Eldivid, steinkol, må og annad eldsneyti må ekki leggja fyrir utan hås 

nema með samþykki brunamålanefndar og veitir brunamålanefnd því að eins 

samþykki til þess, að af því geti ekki stafað veruleg eldhætta. Mikið af viði 

og borðum má því aðeins hafa fyrir utan hús, að slökkviliðsstjóri leyfi. Ákveð- 

ur hann um leið hve stór hver trjástakkiur megi vera, hve langt bil skuli vera 

á milli þeira, og minstu fjarlægð frá næsta húsi, sem þó aldrei má vera minna 

en 6 metrar. 

Það skal yfirleitt ekki leyft að hafa viðarstakk hærri en. 6 metra, ekki 

stærri að flatarmáli en 40 fermetra, enda standi þá einnig stakkarnir ekki 

nær hver öðrum en svo, að 2 metra bil sje milli þeirra, og ekki nær næsta húsi 

en 6 metra frá því. 

Birgðir af steinolíu, bensíni, terpentínu eða öðrum eldfimum vökvum 

skulu ætíð geymdar í húsum inni, eða í mannheldum girðingum og hvergi nema 

þar, sem bæjarstjórn samþykkir. Um undanþágu frá þessu fer samkvæmt lög 

ur um brunamál. 

Hafi einhver sett birgðir af slíkum eldfimum vökvum á bersvæði eða 

annarsstaðar í óleyfi bæjarstjórnar, má lögreglustjóri láta flytja þær burtu á 

kostnað eiganda. 

23. gr 

Það sem geymdar eru birgðir af steinolíu, terpentínu, bensíni eða 

áþekkum eldfumum vökvum, skal hjer hjergreindum varúðarreglum fylgt: 

a. Sjeu birg 

eld eða ljós, þótt birgt sje í lokuðu Ljóskeri, ekki kveikja á eldspýtu nje 

  ðirnar meiri en 800 lítrar, má hvorki bera um geymslustaðinn 
  

reykja þar tóbak. Heldur ekki mega vera þar eldstór, reykháfar eða hita 

leiðslur, sem eldshætta setur stafað af. 

b. jen birgðirnar ekki meiri en 800 lítrar, oe þær geymdar utanhúss í görð- 

um eða húsum, sem engin íbúð er í, má því aðeins bera þar um ljós, að 

það sje í lokuðu ljóskeri, en eld má þar ekki kveikja nje bera. Ekki má 

þar heldur tappa ljósvökva úr tunnu eða stærra íláti við ljós, nema ljós- 

ið sje geymt í lokuðu ljóskeri og það látið hanga a. m. k. í 2 metra fjar- 

lægð.
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ce. Birgðir alt að 200 lítrum má geyma í sölu- eða smíðahúsum, en þá skulu 

þær geymdar á afviknum stað í málmíláti eða lokuðum flöskum. 

d. Í húsum eða herbergjum, þar sem farið er um með eld eða ljós, má ekki 

tappa úr íláti neitt ljósmeti, sem er svo eldfimt, að í því kvikni við 

10 stiga hita hundraðamælis (C 

e. Þar sem ljósvökvi er geymdur, hvort heldur úti eða inni, í sölustöðum 

eða smíðahúsi, skal gæta allrar varúðar. Fari ljósvökvi niður á gólf í 

húsi, skal hann þerraður upp þegar í stað svo vel sem hægt er. — Í 

húsinu má ekki geyma eldfima hluti nálægt ljósvökvanum, nema yfir 

þeim sje höfð ábreiða, sem ekki er eldfim. 

Þar sem geymdir eru meira en 200 lítrar af ofangreindum ljósvökv- 

um, má enginn vinna fara Íram nema undir eftirliti fullorðins manns, 

er þar sje ávalt staddur. Ella skal geymslustaðnum lokað, svo óviðkom 

andi komist þar ekki inn. 

f. L hverjum geymslustað skal prentað eimtak af reglum þessum hanga á % 

á vegg, þar sem það er auðvelt til aflestrar. 

24. pr. 

I smíðahúsum handiðnamanna, sem fást við trjesmíði, skal gata 
þessara varúðarreglna : 

a. Eld má ekki fara með nema í eldstæðinu eða ofninum og ekki má 

revkja þar tóbak. 

b. Þegar límpotturinn er tekinn af eldstæðinu, skal setja hann á málm 

plötu, er nái að minsta kosti 8 em. út á alla vegu. Kantur málmplöt 

unnar skal bevgður upp á við. 

ec. Kertaljós má því aðeins nota, að það sje haft í ljósstjaka úr málmi og 

nauðsvnlegrar varúðar gætt við meðferð þess. Sje Þborðlampi notaður, 

skal hann standa á þuneun fæti, svo að ekki sje hætt við, að hann velti 

um koll. 
t 
(il ltið, þegar kveikt hefir verið á henni, held 

  

d. Ekki má fleygja eldspý 

ur skal fleygja henni í ofnimn eða leggja hana á málmplötu eða annan me é I i 

    

ru ! il 
ið FEL stað, þar sem vissa er Íyrir, að hún geti ekki 

e. TTrjespænir, hey eða aðrir slíkir eldfimir hlutir mega ekki legja dreyfð- 

ir um smíðahúsgólfið dag frá degi. Á hverjum degi að endaðri vinnu 

skal þeim sópað saman og þeir bornir úr smíðahúsinu eða þeim 

fyrir á sjerstökum stað í smíðahúsinn, sem ætlaður er fyrir þá. 

birgðir af trjespónum skal geyma í lokuðum klefum, 

stök eldhætta getur stafað af. 

  

f. Miklar birgðir af trjesmíðaefni mega ekki liggja í 

og heldur ekki utan við smíðahúsið, nema sjerstakt leyfi slökkviliðsstjóra 

komi til. Handiðnamenn, sem fást við trjesmíði og járnsmíði, mega ekki 

1926 

94 
6. nóv.
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geyima meira viðarsmíðaefni í járnsmiðju sinni en þarf til þess, að vinni 

an verði int af hendi viðstöðu. og tafarlaust. 

Þegar vinnunni er lokið að kveldi og áður en smiðir fara úr smíðahúsinu, 

skal slökkva allan eld og ljós og loka húsinn, svo að óviðkomandi menn 

komist ekki í það: 

Í sjerhverju smíðahúsi skal vera sjerstakur vatnskrani með viðfestri slöngu. 

Í sjerhverju smíðahúsi skal prentað eintak af reglum þessum fest á vegg 

bar sem auðvelt er að lesa það. Forstöðumaður smíðahússins skal sjá um, 

að reglum þessum sje hlýtt, og að hinnar mestu varúðar sje að öllu lexti 

gætt í meðferð á eldi eða ljósi. 

IX. Um slökkviliðið. 

25. gr. 

Slökkviliði bæjarins skal skift þannig: 

1. Björgunarflokkur ...... 2 menn 

2. Húsrifsflokkur ......... 2 

3. Vatnsslönguflokkur ..... 3 

4. Stigaflokkur ........... 6 

5. Vjeldæluflokkur ........ 8 
> 6. Brunabodar 

Slökkviliðsstjóri skipar flokksstjóra fvrir hina fyrstnefndu flokka. A J Á . 

26. gr. 

Björgunarflokknum er skylt að mæta, þá er eldsvoða ber að höndum, á 

brunastaðnum svo fljótt sem unt er. Fyrsta verk hans skal vera að bjarga 

fólki, þá lifandi skepnum og síðan öllum dauðum munum, hverju nafni 

sem nefnast og undantekningarlaust. 

Alt sem hann bjargar, skal hann fara vel með og koma því á svo 

óhlutan stað, sem unt er. 

Enga björgun má hann framkvæma, að undanskildu fólki og skepn 

  

um, nema eftir fyrirskipun slökkviliðsstjóra eða sengur Í annars, se g 

hans stað. 

Slökkviliðsstjóri skipar einn úr flokki þessum sem flokksstjóra, sem 

hann getur sjerstaklega snúið sjer til með skipanir sínar, sem og til hinna 

annara flokkstjóra, er skipaðir kunna að verða. 

Húsrifsflokkur skal hafa á hendi að rífa það sem þurfa þykir, eftir skip 

un slökkviliðsstjóra. Skulu þeir ávalt vera með sín ákveðnu verkfæri á 

brunastaðnum. 

Vatnsslönguflokkur skal koma slöngunum svo fyrir, að þægilegt sje að 

drepa eldinn, eftir fyrirskipun yfirmanna.
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d. Stigaflokkur skal sjá um, að stigar sjeu til eftir þörfum, reisa þá upp, 

þar sem þeim er fyrirskipað, og sjá um, að þeir sjen tryggilega útbúnir, 

að ekki stafi hætta af. Ennfremur skal hann aðstoða björgunarliðið eftir 

fyrirskipun slökkviliðsstjóra. 

e. Výeldæluflokkur skal mæta við slökkvitólahúsið svo fljótt sem unt er 

Þegar eldsvoða ber að höndum og hafa vjeldæluna í standi, flytja hana 

þangað sem slökkviliðsstjóri skipar fyrir og auðvelt er að ná til vatns, 

setja hana Í gang og láta hana dæla, einnig skal hann aðstoða vatnsslöngu- 

flokkinn við samsetning slanganna. 

f. Brunaboðar skulu, þá er eldsvoða verður vart, gera slökkviliðinu aðvart 

með því að blása í lúðra. Sje það að næturþeli, skulu þeir blása í lúður 

við hús hvers liðsmanns þar til hann verður var við þá, og skal Hðsmaður 

þegar gefa þeim merki um að hann hafi orðið þeirra var. 

Ekki mega þeir tala við nokkurn mann, nema segja götu- og hús- 

númer þar sem eldurinn er. 

Skulu þeir að afloknum útblástri skyldir til að mæta á brunastaðn 

um. Loks skulu þeir skyldugir að tilkynna slökkviliðsæfingar eftir fyrir 

skipun slökkviliðsstjóra. 

RD Í. gr. 

Allir liðsmenn skuln, begar þeir eru að verki, forðast allan óþarfa 

hávaða eða tal. og sera sjer sjerstaklega far um að taka öllu með gætni og gg . J é 

stillingu og vera skjótir og liðugir að framkvæma skipanir yfirmanna sinna. 

28. gr. 

Allir liðsmenn skulu, ef þeir verða varir við, að óvarlega er farið með   

eld, eða á annan hátt brotið á móti brunamálareglugjörð bæjarins, vanda nm 

við þá, sem gera sig seka í því, og ef þeir hlýða ekki aðvörun þeirra gera 

slökkviliðsstjóra aðvart svo fljótt sem unt er. 

29. gr. 

Allir liðsmenn, að undanskildum björgunarflokksmönnum., eru skyldir 

að mæta á brunastöðinni, nema þeir sjen þess fullvissir, að öll áhöld sjen kom 

in á brunastaðinn, og ber þeim öllum skylda til að sjá um, að þau komist á 

brunastaðinn í nothæfu standi. 

Enginn má fara af brunastaðnum nema með leyfi slökkviliðsstjóra. 

Engin forföll eru tekin gild önnur en veikindi eða fjarvera úr lögsagn- 

arumdæmi kaupstaðarins 

94 
6. nóv.
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6. nóv. 

30. gr. 

Með brot gegn reglugjörð þessari skal fara sem opinber lögreglumál, og 

greiði hinn seki alt að 50 kr. sekt fyrir afbrot sitt, er renni í hæjarsjóð Ísa 

fjarðar. 

31. gr. 

Með reglugjörð þessari er úr gildi feld reglugjörð um slökkviliðið í 

Isafjarðarkaupstað frá 1886, og ákvæði fundarskapa fyrir Ísafjarðarkaupstað 

um meðlimatölu brnnamálanefndar, staðfest 5./6. 1918. 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Ísafjarðar hefir samið og samþykt J 

lögum nr. 17, 15. júní 1926, staðfestist hjermeð til að öðlast eildi 

  

  
samkvæmt 

1. desember 1926 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 6, nåvbr, 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

95 SAMÞYKT 
11. nóv. 

um 

samgirðingu fyrir norðurhluta Áshrepps og Íramhluta Sveinsstaðahrepps 

vestan Vatnsdalsár. 

Hreppsnefndirnar í Áss. og Sveinsstaðalhreppum hafa samkvæmt girð 

  

ingarlögunum frá 22. nóv. 1913 gjört eftirfylejandi samþykt um samgirðingu 

fyrir jarðirnar Gilsstaði, lögun, Helgavatn, Hnjúk, Breiðabólstað. Umsvali 

og Miðhús. 

Í. gr. 

al á merkjum milli Gilstaða og Kornsár út hálsinn sem næst       Girða sk 

Gljúfurá að Gljúfnrárgili fyrir suðvestan Umsvali og skal girðingin vera 

fimmþætt gaddavírseirðing eða vírnei og að öðru leyti eins og krafist er með 

fullkomna girðingu.
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2. gr. 95 
11. nóv. Kostnaði öllum við lagningu girðingarinnar og árlegum viðhaldskostnaði, 

afborgun af láni til girðingarinnar og vöxtum al því, skal jafna niður á allan 

sauðfjenað og öll hross á girðingarsvæðinu tamin og ótamin, telst 1 hross móti 

5 kindum. Allar frjálsgreiðslur vegna girðingarfjelagsins ábyrgjast allir þeir 

á eirðingarsvæðinu sem ofannefndan fjenað eiga, sem sjálfskuldarábyrgðar- 

menn, einn fyrir alla og allir fyrir einn. 

Gjöld þessi má taka lögtak. 

3. ør. 

Nú vill ábúandi einhverrar jarðar á girdingasvædSinu girða sig af og 

hefir hann hå riett til að krefjast þess. að Þeir sem land eiga að kosti þær Í . . I t i 

  

girdingar ad hålfu leyti å måts vid hann. 

4. gr. 

Fjelagsmenn eru allir þeir sem heimili eiga á girðingarsvæðinu og 

greiða minst 4 kr. árlega til girðingarinnar og hafa sama atkvæðisrjett um 

þau mál er girðinguna varða. 

5. gr. 

Fielagid kys sjer 3ja manna stjórn tl eins árs í senn, og skal hún hafa 

jöld 

  

alla umsjón með framkvæmdum fyrir girðinguna og viðhaldi. Jafna niður í 

  

um á fjelagsmenn og innheimta þan, einnig boða til fundar fyrir fjelagið 

0. s, frv, 

6. gr. 

Stjérn fjelagsins skal kosin nú þegar, og framvegis á aðalfundi er skal 

        

ja fram niðurjöfn- 

un gjalda og önnur reikningsskil fjelagsins til sambyktar. Reikningsár fjelags 

haldinn eigi síðan en í febrúarmánuði ár hvert, skal þá leg 

ins er almanaksárið og öll gjöld fallin í gjalddaga. í lok þess. 

{. gr. 

Taki ábúandi einhverrar jarða á girðingasvæðinn fjenað til geymslu 

utan sirðingarfjelagsins, skal greitt af honum í sjóð fjelagsins tvöfalt gjald 

móts við gjaldskvldan fjenað fjelagsmanna, hvort sen fjenaður sá er lengur 

eða skemur. Undanþegin þessu gjaldi er allur fóðrafjenaður og hagagönguhross 

yfir veturinn. 

8. gr. 

Allur fjallskyldur fjenadur å girðingarsvæðinu skal rekinn til afrjettar 

að vorinu svo fljótt sem hægt er og engum heimilt að hafa ótamin hross önnur 

en söluhross innan girðingarsvæðisins eftir að stjórnin telur fært að teka til 

afrjettar og hefir aðvarað menn með að reka,
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95 9. er. 
11. nóv. OW ll brot mót sambykt þessari varða sektum alt að 20 kr. 

Ssamþykt þessi staðfestist hjermeð samkvæmi lögum nr. 66, 22, nóv. 
1913, til að öðlast gildi 1. desember þ. á. og birtist til eftirbreyíni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og sæmgöngumálaráðuneytið, Ll. nóv. 1996. 

Magnús Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

96 SAMPYKT 

um 

breyting å sampykt 16, mai 1904 um breyting og viðauka að byggingar- 
samþykt Reykjavíkur frá 7. sept. 1903. 

. gr. tjeðrar sambyktar orðist þannig: 

  

Fyrir byggingarleyfi skal greiða gjöld er hjer segir: 
I. a. Fyrir leyfi til að reisa ný hús 10 aura fyrir hvern teninesmeter í hús- 

inu, mælt frá kjallaragólfi eða ytri jarðarflöt, ef eigi er kjallari, að 

efri brún á efsta lofti. Gjald skal telja í heilum krónuni og ekki minna 

en 5 kr. fyrir einstakt leyfi. 

b. Fyrir að stækka eldri hús greiðist sama gjald af rúmmáli viðbótarinnar. 
IL Fyrir önnur byggingarleyfi greiðast 5 kr. 

Gjöld þessi falla í bæjarsjóð. 

Samþykt þessi, er bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið og sambykt. er Po Í J pi vÅ, ! ISA 
hjermed stadfest samkvæmt 5. ør. laga 13. sept. 1901 um breyting á tilskipun 

  

20 apríl 1 um bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík og viðaukalögnm 23. 
okt. 1908 við nefnd lög, til að öðlast gildi 1. janúar 1997. 

Áfvinnu. eg samgðngumálaráðuneylið, 9. des. 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson
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AUGLÝSING 97 
10. des. 

um 

innflutningsbann. 

Med hvi ad mjøg skæd munn- og klaufaveiki 1 båpeningi gengur nm 

í Danmörku og Svíþjóð og að ennfremur hefir borið á veiki þessari í Þýska- 

landi, Hollandi, Beleíu og Noregi, er hjermeð samkvæmt lögum nr. 22, frá 
, 

15. jåni b. å., um innflutningsbann å dyrum o. fl., bannad ad vidlågdum sekt- 

um og skaðabótum samkvæmt tjeðum lögum, fyrst um sinn, að flytja til lands- 

ins frá framangreindum löndum lifandi fugla, hey, hálm, alidýraáburð, hráar 

og lítt saltaðar sláturafurðir, hverju nafni sem nefnast, ósoðna mjólk og brúk 

aða fóðurmjölssekki. Umbúðahálm, sem flyst inn frá tjeðum löndum utan un 

vörur til næsta nýárs, skal brenna þegar í stað undir eftirliti lögreglustjóra, 

  

en frá þeim tíma fer um umbúðahálm sem um aðrar framangreindar vörur. 

Auglýsingar frá 27. júlí og 19. ágúst þ. å., um sama efni, eru hjermeð 

úr gildi feldar. 

Alvinnu- og somgöngumalaráðuneytið, (0. des. 1926, 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson, 

REGLUGJÖRÐ „98 

um "8 

hundahald í Víkurkauptúni í Vestur-Skaftafellssýslu. 

|. gr. 
Bannað er öllum íbúum Víkurkauptúns að halda hunda. Þó skulu und- 

anskildir því banni ábúendur Suður. og Norður-Víkurjarða (þó eigi að því 

er tíkur snertir), enda sje þeim skylt að hlíta ákvæðum þeim, sem gilda á 

hverjum tíma sem er fyrir sýsluna um lækning hunda af bandormum m, m
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98 2. gr. 

15. des. Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frá 5—-500 kr. er renna Í 
svetarsjóð Hvammshrepps (Víkurhrepps), og er hver hundur rjettdræpur, 
sem fyrirfinst á kauptúnslóðinni, nema hann fylgi aðkomumanni. 

3. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. janúar 1927. 

Reglugjörð þessi, sem hreppsnefnd Hvammshrepps hefir samið og sam- 
þykt, staðfestist hjermeð samkvæmt lögum nr. 8, 4. júní 1924, og birtist til 
eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Alvinnn- og samgöngumálaráðuneytið, 15. des. 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

igfus Einarsson.     v 

99 AUGLÝSING 
27. des. 

um 

viðauka við auglýsingu 10. des. 1926 um innflutningsbann. 

Meðan munn- og klaufaveiki í búpeningi gengur í löndum þeim, sem 
um ræðir í tjeðri auglýsingn, er hjermeð skipað svo fyrir fyrst um sinn, að 
allir, sem koma hingað til lands frá útlöndum, skuli á fyrstu höfn, sem skipið 
hafnar sig á, áður en þeir stíga af skipsfjöl, gefa lögreglustjóra eða sóttvarnar- 

lækni yfirlýsingu að viðlögðum drengskap um það, hvort þeir hafi síðustu 
sex vikur áður en þeir lögðu í haf frá útlöndum dvalið í sveit. þar sem tjeð- 
ur sjúkdómur hefir gengið síðastliðið ár. 

Hafi slíkur farþegi dvalið í sýktu hjeraði síðustu 6 vikur. má hann 
ekki, að viðlagðri refsingu, fara neitt burtu út um sveitir, eða Þangað, sem 
búpeningur er, fyr en 6 vikur ern liðnar frá því hann Het í haf frá útlönd- 

um. nema hann og farangur hans hafi verið rækilega sótthreinsaður, enda 
leyfi lögreglustjóri för hans. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 27. des. 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson
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ERINDISBRJEF „0 
fyrir 

i. de£, 

yfirkjötmatsmenn. 

1. gr. 

Yfirkjötmatsmenn skulu kynna sjer sem best alla verkun og meðferð 

á saltkjöti, einnig þær breytingar, er kunna að verða á kröfum þeim, sem er- 

lendir neytendur og kaupendur, eða umboðsmenn þeirra hjer á landi, gera 

til kjötverkunar. 

2. gr. 

firmatsmenn skulu leggja kapp á að fullnægt verði á viðunanlegan 

hátt þeim kröfum, sem gerðar verða til þess, að slátrun, kjötgeymsla og verk- 

un kjötsins geti verið í sem bestu lagi, miðað við meðferð á kjóti þar sem 

henni er best á veg komið. . 

Sömuleiðis skulu þeir leita allra fáanlegra upplýsinga um skemdir á 

ti saltkjötj, er fram kunna að koma, og leita að orsökum þeirra. 

9 
á. ET 

Yfirmatsmenn skulu líta eftir því, að heilbrigðisskoðun á kjöti sje ekki 

framkvæmd af öðrum en þeim, sem fengið hafa löggildingu stjórnarráðsins 

til þess starfa. 

1. gr. 

Yfirmatsmenn skulu senda hlutaðeigandi lögreglustjóra tillögur sinar 

um, hverjir skipaðir skuli kjötmatsmenn. Skal vanda val þeirra eftir því sem 

kostur er á. 

Kjötmatsmenn eru skyldir að hlýða vfirkjótmatsmanni samkvæmt tregi 

um þeim, sem settar ern í erindisbrjefi fyrir þá. 

ð. gr. 

Yfirkjótmatsmenn skulu ferðast um umdæmi sitt á tímabilinu frá 1. 

sept. til loka sláturtíðar, og haga ferðum þannig, að eftirlitið komi að sem 

bestum notum. Þeir skulu hvarvetna líta eftir öllu því, er við kemur slátrun 

og kjötverkun og finna að því, sem ábótavant er. Þeir skulu leiðbeina eftir 

bestu föngum þeim, sem kjöt hafa til útflutnings eða fást við kjötverkun, 

og leitast við að ná sem bestri samvinnu við alla hlutaðeigendur,
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6. gr. 

Yfirkjötmatsmenn skulu segja kjötmatsmönnum fyrir um kjötmatið. 

leiðbeina þeim í öllu, sem starfinu við kemur, og vfir höfuð kosta kapps 

um, að þeir verði sem færastir um að meta kjötið. 

7. gr. 

Yfirkjötmatsmenn skulu skera úr öllum ágreiningi, sem kann að koma 

fvrir við kjötmatið 

8. gr. 

Nú verða yfirkjötmatsmenn þess vísir, að einhver kjötútflytjandi brýt . J ) . . 

ur á móti ákvæðum kjötmatslaganna og ber þeim þá að skýra hlutaðeigandi 

lögreglustjóra frá því tafarlaust. 

9. gr. 

Yfirmatsmenn skulu að loknum starfstíma sínum ár hvert, senda stjórn- 

arráðinu skýrslu um störf sín. Skal í þeirri skýrslu tekið fram um tölu 

slátnrfjár og kjötmagn á hverjum útflutninesstað. 

10. gr. 

Yfirkjötmatsmenn skulu leita eftir vel hæfum mönnum, er hægt sje að 

benda á til að taka við yfirkjötmatsstarfinu, þegar á þarf að halda. Skulu 

þeir veita þeim, sem við tekur, alla þá fræðslu, er þeir geta í tje látið, svo hann 

verði sem hæfastur til að leysa starfið vel af hendi. 

11. gr. 

Yfirkjötmatsmenn. skulu, áður en þeir taka til starfa, tita undir dreng- 

skaparheit um, að þeir vilji hlýða erindisbrjefi þessu, og með alúð og sam- 

viskusemi rækja skyldur þær, sem á þeim hvíla í stöðu þeirra. Þeir verða að 

sætta sig við þær breytingar, sem gjörðar kunna að verða á erindisbrjefi þessi. 

Åtvinnu- og samgönginólaráðuneytið, 27. des. 1926. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

Landsbankans með útbúum hans 31. desember 1926. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Hasteignaveðslán ................ kr. 2669110 05 

bh. Sjálfskuldarábyrgðarlán. ........ 4586452 92 

c. Handveðslán .......000.0... — 41092 00 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn ábyrgð 

sveitafjelaga og bæjarfjelaga .... 742109 00 

e. Reiknimgslán „2... -… 4417218 78 

f. Búnaðarlánaderldarlán .......... 73850 00 

kr. 12529832 78 

Vixlar og åvisanir ...2sseuuueeseveeerenrrnnrnnnen 29259274 02 

Endurkeyptir vixlar ......2000 00 3983750 00 

Lån i hlanpareikningi ......0.0... 0 936878 19 

Erlend verðbrjef 2... — 616875 72 

Bankavaxtabrj€f (......202.0 20 1315742 00 

Ríkissjóðsskuldabrjef og önnur innlend verðbrjef 1394844 44 

Fasteignir sees sneen reen kur esne 406764 38 

Húseignir með húsbúnaði ......00020 00 1146748 97 

Eignir hjá öðrum bönkum ......0.%0 6699817 46 

Ymsir debitorar .......00. 646585 03 

Peningar Í sjóði 22... 526054 66 

Kr. 52393167 65 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við tíkissjóð oll. ka 750000 00 

Se6lar 1 umferå samkvæmt løgum 4. mai 19929 ,,...... —. 3701000 00 

Innskotsfje ríkissjóðs 22... ——  1200000 00 

Krónuseðlar 0... -- 242000 00 

Bankaskuldabrjef .......0..00000 0 800000 00 

Skuld við ríkissjóðs (enska lånid frå 1921) ............ 1894950 77 

Enskt lán tekið 1924 2.000 eenerenenee 1119900 00 

Innstædutje 1 hlaupareikningi .....0%.. 0 1578398 39 

Innstæðufje í sparisjóði ......2.0 0 — 24421119 86 

Flyt kr. 44707369 02 
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10. 

17. 

Innstæðu 

Ínneign veðdeildar 

Innheimt 

Akceptkonto 

BØG: 

Fluttar 2... kr. 

fje gegn viðtökuskirteimum ................ — 

fje ekki útborgað ll... — 

Skuld við aðra banka - 

Ymsir kr 

Varasjóði 

Fyrirfram greiddir vextir 

Ma 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og 

gris 

editorar 

ir bankans 

Landsbankinn í Reykjavík, í maí 1996. 

Sigurdsson. L. Kaaber. 

590368 

713847 

259598 

Georg Ólafsson, 

Rich. Torfason. 

borið 

bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Flutt frá 

Ágóði af 

Ágóði af 

Innborgaðir vextir 

Forvextir 

Ymsar te 

Verðbrjef 

Til jafnaðar frá varasjóði 

Guðjón Guuðlangsson. Tryggvi Þórhallsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Landsbankans á árinu 1925. 

Tekjur 

Fá senere rene kr 

rekstri útbúsins á Isafirdi ................ 

rekstri útbúsins á Akureyni .............. - 

af víxlun og åvisunum cl... 

KJUP evnee 

hækkuð í verði ol. 

Kr. 

Saman við 

e)ejð A 6 
293265 : 

44015 

42367 

1546989 

1215847 

935187 

90064 

1286152 

5383888 

bækur 

39 

84 

08 

w
 

d
e
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Gjöld: 
Utborgaðir vextir 

við bankans Kostnaður rekstur 

Fyrirfram greiddir vextir 

Tap bankans á fasteignum og fasteignarekstri - 

Tap bankans sjálfs á lánum og víxlum ... 

Eskifirði 

Tap útbúsins á Selfossi 

Tap útbúsins á 

Húseign bankans lækkuð í verði 

Lögákveðin gjöld: 

a. Gjald til ríkissjóðs samkvæmt lög- 

um: 18. september 1885 og lögum 

12. janúar 1900 

b. Gjald til 

bankans samkv. lögum 4. 

seðlaskuld 

1922 

ríkissjóðs af 

mal 

c. Gjald til byggingarsjóðs samkvæmt 

lögum 21. oktåber 1925 — 

EFNAHAGSRE 

Landsbankans i Reykjavik 31, 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteienaveðslán 

hb. hjálfskuldarábyreðarlán 

ec. Handveðslán 000... 

d. Kíkissjóðslán og lán gegn ábyrgð 

sveitafjelaga og bæjarfjelaga 

e. Reikningslán 

Búnaðarlánadeildarlán 

kr. 2000219 41 

457091 68 

— 110630 86 

21509 44 

— 1519436 68 

970000 00 

H 100000 00 

50000 00 

7500 00 

140000 77 

7500 00 

en — 155000 77 

IKNINGUR 
desember 1925, 

1150718 08 

1819921 67 

17912 00 

648664 00 

1791608 42 

73850 00 

>501974 17 

— 17133477 79 

39823 99 
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4. 

12. 

14. 

15. 

16. 

br
 

RU
 

  

Endurkeyptiv vixlar 2...2..2..0.22.... . 

Lán í hlaupare€ikningi .......0.. 

Erlend verðbrjef 

Bankavaxtabrjef Lolo. eenen 

Ríkissjóðsskuldabrjef og önnur innlend verðbrjef .... 

Fastelgmir sussie veddre 

Bankabvggingin með húsbúnaði 

Útbúið á Ísafirði 
Utbúið á Akureyri 2... 

Utbúið á Eskifirði Lo... 

Útbúið á Selfossi .....00l ee ele 

Inneign hjá öðrum bönkum 

Ymsir debitorar ................ . 

Peningar í sjóði 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við ríkissjóð ...l0.0.. 0. 

Seðlar í umferð samkvæmt lögum 4. maí 1922 

Innskotstje tíkissjóðs lllllll 

Krónuseðlar ......0.0000 eevee 

Bankaskuldabrjef ooo. enee 

Skuld við ríkissjóð (enska lánið frá 1921) 

Enskt lán tekið 1924 ooo 

Innstæðufje í hlaupareikninen 0... se 

Innstæðufje í sparisjóði „......0. 

Innstæðufje gegn vidtåkuskirteinum  ................ 

Inneign veðdeildar .......0..0.000 00 

Innheimt fje ekki útborgað 00.00.0000 seseeeeeeerre 

Akceptkomto 

Ýmsir kreditorar ...lll 

Varasjóður bankans .......00.000 0 

Fyrirfram greiddir vextir Lo... 

Kr. 

kr. 

936878 

616875 

1301468 

1324844 

366264 : 

988007 

1560274 

29949 

3350577 

1612277 

6675923 37 

363433 

316280 7 

46102080 

800000 

1894950 

1119900 

6761755 

20515709 

3424108 

1245015 

48415 

1591 

16102080 

61 

09 

86
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REIKNINGUR 

yfir innborganir og åtborganir Landsbankans i Reykjavík á árinu 1925. 

Innborganir: 

    

  

í sjóði Í. janúar o..0 kr. 702600 43 

lánum : 

a. Fasteignaveðslan 20... kr. 117360 76 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån ......... - 473837 58 

c. Handveðslán s.sssseereeeneervne 5740 00 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn ábyrgð 

svelta- og bæjarfjelaga .......... - 528828 00 

e. Reikningslán .....000.. 10683249 52 

f. Akkreditivlán 20... —- 38029 19 

————— ——— 11867045 00 

Víxlar oe ávísanir greitt innanlands ............ — 40992722 69 

Víxlar og ávísanir greitt erlendis 8742478 25 

Vextir innborgaðir: 

a. Af lánum ....s00rereeeeeernre kr. 761322 26 

b. Af verdbrjefum ....2222rreree0 - 169631 91 

c. Af starfsfje åtbåanna .......... — 455004 21 

d. Af imneien hjá öðrum bönkum .. 149456 98 

e. Ýmsir vextir Ll 12174 00 

- — —… 1346989 56 

Forvextir af víxlum og åvisunum 2. — 1215847 18 

innborgað í teikning annara banka 20.00.0000. — 55348912 27 

Innborganir í reikning útbúsins á Ísafirði .......... 2867136 64 

Innborganir í reikning útbúsins á Akureyri 2676102 54 

Innborganir í reikning útbúsins á Eskifirði 

Innborganir í reikning útbúsins á Selfossi — 

Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum — 

Innlög i hlaupareikning að viðbættum vöxtum — 

Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum vöxtum — 

Innborganir í reikning 1. flokks veðdeildar 

Innborganir í reikning ?. flokks veðdeildar ........ - 198617 76 

Innborganir í reikning 3. flokks veðdeildar 2......... 199396 41 

Innborganir í reikning 4. flokks veðdeildar ........ 395928 76 

Innlend verðbrjef 0... 156849 20 

Flyt .... kr. 264158909 
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Fluttar .... kr. 264158909 

Utlend verðbrjef oo... 4015 

Innheimt fje fyrir adra sis... ensrrrrrrrke 15603314 

Innborganir í akceptkonto oss - 54399 

Seðlar settir Í umferð 20... - 7797000 

Krénusedlar ses kse rr rn ks ern 250000 

lnnskotsfje tíkissjóðs 20... — 100000 

Seldar fasteignir oe tekjur af fasteignum bankans .. — 333762 

Ýmsir kreditorar  ssssssseeeeeeeeensenenersenresnee - 513213 

Ýmsir debitorar 000... — 194378 

Ýmsar tekjur ....222s0eeeeeeedveker rer rn r skr rknee - 

—  1840072 

  

Kr. 283482054 

Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán ....00... kr. 367500 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán  ........ — 85200 00 

ec, Ríkissjóðslán og lán gegn ábyrgð 

sveita- og bæjarfjelaga .......... — 19000 00 

d. Reikningslán  .....000 — 10414224 96 

e. Ákkreditiylán 20... — 38029 19 

f, Búnaðarlánadeildarlán .......... — 73850 00 

kr. 10997804 

Víslar og ávísanir til greiðslu innanlands .......... — 43733222 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ........20.0... —  8580885 

Útborganir í reikning annara banka ...............… — 55211768 

Útborgað í akeeptkonto ....0.2200. kknre — 54626 

Útborgað í reikningi útbúsins á Ísafirði ............ — 3662123 

Útborgað í reikningi útbúsins á Akureyri .......... — 2413552 

Útborgað í reikningi útbúsins á Eskifirði .......... —  3380559 

Útborgað í reikningi útbúsins á Selfossi .....000.... — 185637 

Útborgað af hlaupareikningsfje ....00000000 — 96565843 

Útborgað af sparisjådsfje s.sssssueeeeeeererennnee — 32089768 

Utborgad af fje með imnlánskjörum .......0..0...... — 712589 

Útborgað af innheimtufje ......0.000000 00... me 7530307 

Útborgað fyrir 1. flokk veðdeildar ...........0.... — 90504 

Útborgað fyrir 2. flokk veðdeildar .......0......... — 186468 

Utborgad fyrir 3. flokk veðdeildar .....0.0.0..000.... — 182043 

  

65 

Flyt .... kr. 266177705



  

Fluttar 

Utborgað fyrir 4. flokk veðdeildar ........... 

Ínnlend verðbrjet ....... 

Erlend 

Bankas 

Ríkissjóðslánið 

  

Enskt lán tekið 1024 2... 

A 2 11 al vit -1iclrípta1 yy c. AF mn! m geen viðlökuskirteinuin 

i. Til ríkissjóðs ........ 

j. Af ensku lánunum ......... 

k. Endurgreiddir vextir 
I, Ymsir vextir 

   

   

  

   

    

af ymsum tekjum ... 

Kostnaður við rekstur bankans : 

t 
I 

    

    

    

jehirða kr. 314490 

fsmanna 

14656 Ú8 

    

kr. 266177705 52 

346389 653 

199012 64 

84164 84 

6596000 00 

2140220 18 

  

c „ áhöld, burðargjald og sím 

kostnaður ....... HR 37089 41 

d. Kostnaður við seðlagjörð a 33717 95 

e. Eftirlaun og styrkur 0. 14240 00 

f. Opinber gjöld og vátrvegingar 2. — 6298 26 

ce, Ymisleet lol. - 65 

Y ir kreditotar 200... 

Ýmsir debitorar 2... 

Útborgað í reikningi yfir tekjur og gjöld 22... - 

Peningar í sjóði 31. desember c...0s seeeeerkrrre --- 316280 70 

Kr. 283482054 30
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

útbús Landsbankans á Ísafirði 31. 

DOG 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán 

b. Sjálfskuldarábvrgðarlán 

ce. Handveðslán 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og 

fjelaga 

e. Reikningslán 

Víxlar innlendir og ávísanir 

Víxlar og ávísanir til greiðslu 

Bankavaxtabrjet 

Ýmsir debitorar 

Húsbúnaður og áhöld 

Fasteignir 

Peningar í sjóði 

Skuld við Landsbankann 

desember 1925. 

377 00 

5 00 

5350 00 

8500 00 

1354329 29 

Skuld við erlenda banka 

Ínnstæðufje 

Innstæðufje 

Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum 

Flutt 

í 

í 

til næsta árs 

hlaupareikningi 

sparisjóði 

Skuldir: 

Kr. 

2055991 

1234781 

2937 : 

11106 

203914 

2345 

35500 

11866 

3558441 

1560274 

31866 

243304 

1447252 

235065 

40678 

3558441 

18 

67 

23 

68 

TA 

00 

50
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REIKNINGUR 

yfir innberganir og útborganir útbús Landsbankans á, Ísafirði á árinu 1945. 

Innborganir: 

1. Peningar í sjóði 1. janúar ......... BR IN kr. 54757 47 

2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán ............ kr. 12493 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .......…. - 15500 00 

ec, Handveðslán 2...0c0. —- 1225 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveitafjelaga .. — 1200 00 

ce. Reikningslán 20.00.0000 —… 2444551 94 

om —————— — 2504969 94 

3. Víxlar og ávísanir greitt innanlands looccc00 — 2694642 46 

I. Vixlar og åvisanir greitt erlendis 20.00.0000... — 42956 58 

5. Vextir innborgaðir: 

a. Af lánum cc... kr. 150603 68 

hb. Af bankavaxtabrjefum ........…… — 697 50 

ec. Af imneign hjá öðrum bönkum .. — 3238 05 

d. Ýmsir vextir lll — 2889 95 

——— me mer 157429 18 

6. Forvextir af vixlum og åvisunum soo - 93656 30 

7. Innborganir í reikning Landsbankans ..00..000000000.. — 3648084 24 

8. Innborganir i reikning annara banka co. — 

9. Tnnlög í hlaupareikning að viðb. vöxtum ..0.0..0.... 

10. Innlög í sparisjóð að viðb. vöxtum .co0c000. — 

11. Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðb. vöxtnn 2... — 333 52 

12. Bankavaxtabrjef .......00.00
0 en rr ker 6314 00 

13. Innheimt fje fyrir aðra ....c200ann renn - 174847 42 

14. Ýmsir debitorar .........0.0. ss rr kerner — 1152 07 

15. Seldar fasteignir og tekjur af fasteignum .....0..000.. — 5250 00 

16 Ymsar tekjur ......20000n rr — 23387 61 

17. Innborgað í akceptkonto 20.00.0000. rrree — 144 00 

    

Kr, 15630434 31 
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

A 
átbús Landsbankans á Ákureyri 31, sember 1985. 

  

       

      

j al 

a. Fasteienaveðslan Lo. kr ið. 

b. 00 

€. Handveðs! 
00 

d. Í án GOT 

fjelaga 20000 00 

ce. Reiknin 
7541383 15 

——- ———— — ki 1 

9. Vixlar innlendir og åvisanir ..s20seeeeeeeerererrrret — 

3. Víslar og ávísanir til greiðsla erlendis .....000000.- 

4. Tnneien hjá erlendum bönkum 00.00.0000... — 

5. Húsbúnaðnr og áhöld .....020000 000 nn r renen — 

  

|, Peningar Í sjóði .,...0..00 s.n — 

29949 39 
1. Skuld við landsbankann .....00000. 0. ern kr. 

9. Tnnstæðufje í hlaupareikningi ...cc00ccc nn... — 220441 

3. Innstædufje í sparisjóði ....22rrerererrr rr rer k ke ner — 1225033 63 

4. Tnnstæðufje gegn viðtökuskírteinum 0000... 7! ) 

5. Ýmsir kreditorar .......0000. nn ernære — 17: 

6. Innheimt fje ekki útborgað .c.cccc00 0... — 275 14 

7. Flutt til næsta Árs 22.00.2000. — 10000 09 

|)
 

LO
 

læ
r)
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101 REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans 

  

Innborsanir: 

  

1. Peningar í sjóði Í. janúar 1995 kr 37621 12 

2. Borgac 

a kr. 328300 00 

hb. 96802 00 

c 1200 00 

d. 

fjelaga 20... 970 00 

ce. Reikningslán 2... — 3054492 47 

—— - 3188764 47 

3. Vixlar og åvisanir greitt mnanlands .,.............… 2024317 88 

4. Vixlar og åvisanir greitt erlendis ccc... - 126028 44 

0. Vextir innborgaðir: 

a. Af lánum .....000eeeeeeeeeeenee kr. 152683 61 

b. Af inneign hjá öðrum bönkum .. 2154 46 

---— - - 134838 07 

6. Forvextir af víxlum og ávísun 2... 17798 17 

7. Innborganir í teikning Landsbankans .............. 2593298 88 

8. Innborganir i reikning annara banka .............. — 637011 75 

9, Innlég 1 hlaupareikning að viðb. vöxtum ............. 

10. Innlög í sparisjóð að viðb. vöxtum ..........0srere0 — 

  

11. Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðb. vöxtum ...... 

12. Innheimt fje fyrir aðra ......0....0. 000 

3. Ymsar tekjur .......2.... 0 nnrnvee 

14. Ymsir kreðitorar .......2.0 0 — 6319 01 

15. Ymsir debitorar .........2..02 nen neuer nens — 61068 36 

Kr. 16105584 80 

Utborganir: 

1. Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán ...............… kr. 2500 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......... — 100200 00 

c. Handvedslån Ll... — 3600 00 

d. Reikningslán — 3149431 51



231 1926 

  

Fluttar ka 

2. Vixlar og åvijsanir til greiðslu imnanlands ...........… 

3. Vixlar ce åvisanir til ereiðslu erlendis ..... vre 7 

1. Utborvad f reikning Landbankans .,.,...... 

5. Uthorgad í reikning annara banka ....... 

  

hlaupareiknineslje 

  

1008827 89 

  

sparisj een sees sves 

S. Uthorgad af fje med innlånskjorum ........ FEE 102258 

670804 42 9. Utborgað af innheimtufje co NR 

10. Utborgaðir vextir: 

Af hlanpareikningstje 2... I 2845 34 

b. Af sparisjådstje lll. — 54101 21 

c. Af innlögum gegn viðtökuskírteinum - 35013 75 

d. Til Landsbankans 2....0.0.0. — 16821 47 

ce. Til annara banka c.....0... 305 29 

f. Endurereiddir vextir 0 - 16 50 

A - - 1091085 56 

  

11. Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun og húsaleiga 00. kr. 20116 66 

b. Bækur, ritföng og prentun 22... - 861 89 

c. Eldividur, Ijås og ræsting ........ 104 10 

d. Burðargjald og símakostnaður ... 664 00 

  

12, Ymsir kreditorar ........00 00. 

15. Ymsir debitorar ........0.0 00. — 49789 87 1 

14. Ágóði útbúsins færður Lansbankanum til tekna ...... — 49; 2367 63 

15. Peningar í sjóði 31. desember 1929 o.c.l0 — 75301 86 

EFNAHAGSREIKNINGUR 101 

útbús Landsbankans á Eskifirði 31. desember 1925. 

I. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a, Fasteignaveðslán ........... kr. 552405 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .... … - 146577 00 

Flyt ,... kr. 1098982 00



1926 

101 

101 

DIS 
Co 

Fluttar . kr 1095980 00 

ce. Handveðslán . a . — 580 00 

d. Lán gegn åbvrgå sveita- og bæjar 

e. Reikningslán 

Víslar innlendir og ávísann 

Inneien hjá öðtum bönkum 0... 

Bankavaxtabrjef 

Fasteienir 

  

Ýmsir debitorar 

Peningar í sjóði ...... 

Skuld við Landbankann ............ RA 

Skuld við aðra banka 

Innstæðufje í hlanpareikning 

    

Innstæðufje Í sparisjóði ......0.0 

Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum ................ 

Flutt til næsta árs ..........0. 00 

kr. 1597847 79 

- 2399440 82 

— 189280 21 

EN 3168 09 

5000 Of 

  

— 190637 40 

— 24679 83 

REIKNINGUR 

Kr. 4261987 50 

yfir innhorganir og útborganir útbús Landsbankans á Eskifirði á árinu 1925. 

Innborganir: 

Peningar í sjóði 1. janúar .......00 000 

Borgað af lánum: 

  

a. Fasteienaveðslán ka 34550 00 

hb. Sjálfskuldarábyrgðarlán ,........ — 105211 00 

   c, Handvedsl: 

I d. Lán gegn ábyrgð sveitafjelaga .. — 11235 00 

a. Reikningslán „.......... — 1967895 79 

kr. 09023 06 

— 2119011 79



  

233 

Fluttan ki 215054 So 

). Víxlar og ávísanir greitt innanlands „.... 1307926 29 

I, Víxlar og ávísanir greitt erlendis 14070 00 

n Vextir innborg 

a. Ál lánum ..... a kr. 06088 sq 

b. Af verðbrjefum ..... FR 2 

    

      

ip. . sr rn FANN 317 þr 

ce. Ál inneign hjá öðrum bonkum .. 3478 D5 
FAN 79 

vextir af vixlum 00 ÁVISUÐURR 2090858 í> 

' banhbaøresni lina Taldi vo 15 
i. [nnDorSanii I VEIKIN FU TUNE HS nunne eið 

3 

[4 
fr 

  
oe ávísanir til oreiðslu innanlands — 7209639 

  

u erlendis — 14020 

  

1. Utboread 

5. Útboreað 

6 Útborsað 

    

   

      

ed 61 

a 90 

10. UthoreaSir vextir: 

a, Af skuld Landshankans .......... ka 244174 604 

hb. AF skuld vid adra banka ........ 2447 78 

ví ka 1 62 kr, 19915949: 53 
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101 

101 

234 

Fluttar .... kr. 246621 82. kr. 

c. Af hlaupareikningsfje ........... 8339 39 

d. Af sparisjådsfje ............…. 19699 13 

e. Af fje gegn viðtökuskirteinum 13159 08 

f. Af bankavaxtabrjefum ........ 81 00 

eg. Endurgreiddir vextir ...... 855 ÞÁ 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun aukavinna kr. 33265 35 starfsmanna og 

bh. Hiti, ljós og ræsting ............ 1196 03 

e. Bækur, ritföng og prentun ...... 2082 72 7 

3640 12 

1788 75 

d. Ymislegt Go — 

e. Burðargjöld og símkostnaður 

Ymsir debitorar 

Ýmsar tekjur 2... 

Fasteignir 20... eee renee — 

Fasteignarekstur 

Húsbúnaður os > áhöld 

Ágóða og tapsreikningur 

Peningar í sjóði 31. desember 1925 lll — 

Kr. 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

útbús Landsbankans á Selfossi 31. desember 1925. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánnn: 

kr. 210010 00 

1404517 25 

a. Fasteignavedslån 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån 

c. Reikningslán ......... -- 83607 24 

— ——— kr 

Víxlar innlendir og ávísanir ...... RN er 

Húseign útbúsins með húsbúnaði ......0.0... — 

Ýmsir debitorar ...........0. 0. 

Peningar í sjóði ...,..000.0 5 rnnknnne 

19915949 53 

288755 96 

41972 97 

257619 66 

6791 58 

5000 00 

1176 44 

1306 69 

972137 50 

114561 92 

21585272 25 

1698134 49 

910275 34 

108597 59 

2297 19 

8044 11 

2727348 72



Í. Skuld við Landsbankann .....2%.0 0000 kr. 1612277 45 

9. Innstæðufje í hlaupareikningi Go 67673 92 

3, Innstæðufje i sparisjodi seere kk rr rer kernen 842701 10 

4. Innstædufje gegn vidtåkuskirtemum 2... - 191086 59 

5. Flutt til næsta árs 22.02.2000 rn rener — 13609 63 

Kr. 2727348 72 

REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Selfossi á árinu 1925. 

Innborganir: 

  

1. Peningar í sjóði Í. Janúar lcccccc0rrn rn kt. 14562 77 

2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán .....0.0.... kr. 3000 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán (........ — 114053 42 

c. Reikningslán .......... FR == 115994 38 

A ——.—-.— - 233047 80 

3. Víxlar innlendir 2.....00000 0. —… 1864777 19 

4. Vextir innborgadir af lånum ...000000 0. —- 119155 37% 

5, Forvextir 2... 53938 43 

6. Innborgað í reikning Landsbankans ....000000000 785723 75 

7. Innlög í hlaupareikning að viðb. vöxtum ....2211444… 525702 65 

8. Innlög í sparisjóð að viðb. vöxtum soo — 811208 21 

0. Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðb. vöxtum ...... - 28962 55 

10. Bankabvggingin .....000000 nn - 23150 00 

11. Ýmsar tekjt 20... — 

12. Ýmsir debitorar ......2.000 — 

13. Tap útbúsins fært Landsbankanum til gjalda ......... „— 100000 00 

Kr. 4573956 35 

Útborganir: 

I. Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán 0... kr. 7600 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......... 58904 00 

ce, Reikningslán ............ BR - 116697 2? 

— —— kr. 183291 22 

Flyt .... kr. 183291 22 

1926 

101 

101
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10i Fluttar ..... kr. 18:53201 99 

2. Víxlar innlendir 20... 1740712 47 

3. Útborgaðir vextir: 

a. Áf inneign Landsbankans ........ kt. 114178 73 

b. AT hlaupareikningstje ........... 1985 60 

  

c. Af sparisji 

  

d. Áf fje vegn viðtökuskirteinum ... 10067 18 

  

ce, Endurgreiddir vextir ..,.......... 340 75 

67 

i, 5 

5. 52 

6. 53 

7. 15 

0. 

rr 31806 04 

9. Bankabvegimgin ........ — 149 55 

10. Húsbúnaður og áhöld 0000... — 476 25 

  

11. Ymsir debitorar ........0.0 & 

12. Agéda- og tapsreikningur „....... - 100000 00 

    

13. Peningar í sjóði 31. desember 1925 

  

101 EFNAHAGSREIKNINGUR 

sparisjóðs Árnessýslu, Eyrarbakka, 31. desember 1925. 

Eignir: 

LL. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteienaveðslán 20... kr. 12768? 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......... 657016 84 

c, Handvedslån Go 385 00



937 1926 

Fluttar .... kr. 785088 84 101 

72026 00 d. Lån gegn ábyrgð sveitafjelaga   

e. Reiknineslán cl... — 71334 59 

mm kr 928444 45 

2, Óimnleystir víxlar 2......0.0 0. - 15057 75 

3, Veråbrjet (med nafnverdi) ...220seresueenenrevenne 19100 00 

4. Inneign í bönkum: 

a. Útbú Landsbankans Selfossi ...... kr. 24985 50 

b. Landsbankinn, Reykjavik ........ - 12800 82 

c. Íslandsbanki, Reykjavík 2........ — 1460 35 

- men - 30246 67 

5. Debitorar suse ener rnnne 2036 86 

6. Hastelgmir suse ennen enkes ere rserrnee 2816 39 

T. Innbú sparisjóðsins 200... 1500 00 

Ss. Óinnkomnir vextir fallnir í gjalddaga .............. 25592 55 

9, Peningar Í sjóði .......0 kk kknes - 6548 99 

    

Í. Sparisjóðsinnstæðuf kr. 1058538 14 

2. Fyrirfram greiddir vextir lo. — 11805 50 

Kr. 1070343 64 

REIKNINGUR 101 

yfir tekjur og gjöld sparisjóðs Árnessýslu, Eyrarbakka 1925. 

Tekjur: 

1. Innborgaðir vextir .......02.00 200. kr. 63333 80 

2. Forvextir af víxlum .......0.00 00... — 3316 94 

3. Ýmsar tekjr 22... — 300 20 

4. Varasjóður að viðbættum afföllum á sparisjóðsinneignum 603159 56 

5. Ogreiddir vextir af lánum og víxlum .. kr. 61426 20 

—- Fyrirfram greiddir vextir ...... — 11805 50
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10i 

101 

” 

238 

Gjöld: 

  

Flutt frá fyrra ári ........0002 0 kr. 41 

Vextir 2... z———— 75 

Kostnaður við rekstur sparisjóðsins ....... 19 

Afskrifad tap: 

a. Fasteign lækkuð í verði ......... kr. 1500 00 

b. Å seldum verðbrjefum 2... 4702 54 

c. Å ymsum debitorum ............ 3000 00 

d. Å lånum sees. 323166 56 

ce. Å vixlum 2.0 - 245837 10 
f. Ógreiddir vextir af lánum og 

VÍK 35833 65 

— 616039 85 

Kr. 719731 20 

  

REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir sparisjóðs Årnessyslu, Eyrarbakka 1925. 

Innborganir: 

Peningar í sjóði 1. janúar ....000000 kr. 8134 61 

Afborganir af lánum að viðbættum afskriftum : 

a. Fastelgnaveðslán 0... kr. 6255 50 

b. Sjålfskuldaråbyredarlån ,.......… — 251994 03 

c. Handvedslån ....0eeeeeeevereee — 15 00 

d. Lån gegn åbyrgd sveitafjelaga .. — 1459 00 

e Reikningslán 20... - 144785 67 

EN 383809 20 

Víxlar innborgaðir að viðbættum afskriftum ........ — 340550 64 

Innlög í sparisjóð að viðbættum voxtum ............ — 57661 99 

Vextir innborgaðir: 

A. Áf lánum .....2s0eeeeeeeeereee kr. 60918 29 

b. Aðrir vextir ss... reerre. 2415 51 

63333 80 

Forvextir af víxlum 2... 3316 94 

FR 121154 49 Reikningur við útbú Landsbankans, Selfossi 

Flyt .... kr, 977961 67



259 

Fluttar .... kr. 

Reikningur við Landsbankann í Reykjavík ........... 

Reikningur við Íslandsbanka, Reykjavík 0000... 

Seld hlutabrjef Íslandsbanka local … - 

Ýmsar tekjúr 22... 

Ýmsir debitorar 2... 

Fasteignarekstur 2... k kk nens enee 

Innheimt fje fvyrir adra 22... kr nnrn ne 

Kr 

Útborganir: 

Víxlar keyptir 2... kr. 

Utborgad sparisjodsfje s..s2eseeeeeeeveevevrnrrrnne 

Reikningur við atbå Landsbankans, Selfossi .......... 

Reikningur við Landsbankann, Reykjavík ............ 

Reikningur við Íslandsbanka. Reykjavík ............ 

Víxill greiddur Íslandsbanka c..clccc0 

Ýmsir debitorar cl... 

Fasteignarekstur .....00 rer see 

Útborgað af mnheimttilje oo. enede 

Útborgaðir vextir: 

a. Áf sparisjóðsfje . KT, 

  

b. Aðrir vextir 

Kostnaður við rekstur sparisjóðsins: 

a Laun Sig. Guðmundssonar ...... kr. 5000 00 

bh. Onnur laun og ferðakostnaður 

ec. Nauðasamningnr o. fl. ári .. 2717 frá Í. 

d. Húsaleiga, ræsting, ljós og hiti 

e. Ymislegt 0... — 

Agóða- og tapsreikningur 22.02.0000 — 

Peningar í sjóði 31. desember 0... — 

977961 

1530 

21160 

9297 

300 

5117 

940 

1567 

1020875 

96736 2 

101078 

13566 

6308 

17000 

1756 

1567 

53894 

12864 

574003 

6548 

1020875 

Gå 

19 

66 

99 

1926 

101
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101 REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir 1. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1925 

lInnborganir: 

I. Imneign hjá Landsbankanum 1. janúar .............. kr. 28779 

  

    

  

    

' Borgað af lánum .........0. ) 83 

3. Vextir af lánum 13137 15 

kr. 4756 50 

b. Dráttarvextir Go... 962 45 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum 6927 40 

BI a - 12646 35 

Kr 367658 53 

Utborganir: 

I. Innlevst bankavaxtabrjef s.220s0eseeeeneesererrn … kr. 65500 00 

9. Vextir af bankavaxtabrjefum 200... I8S848 25 

3. Varasjóðskostnaður : 

a. Skrifstofu. og stjórnarkostnaður ka 1)00 00 

h. Gengismunur 0... 1964 81 

tc. Árnar 191 52 

———...—— — 6156 33 

    

iði REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir 2. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1925. 

Iinnborganir: 

  
í. Inneien hjá Landsbankanum 1. janúar ......... kr. 293283 38 

2. Borgað BO …… 140270 52 

  

3. Vextir af lånum ..... ER 4528? 68 

4. Varasj 

  

a. 179% af lánum ......... kr. 5031 26 

hb. Dráttarvegtir lo. 2447 13 

ce. Vextir af inneign hjá Landsbankanum — 5486 17 

12964 56 

Kr, 491801 14
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1. Innleyst bankavaxtabrjef ..0..2.0r 

2. Vextir af bankavaxtabrjefum 0... 

3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaðnr … kr. 2500 00 

b. Gengismuntr 0. 

  

4 FR 
ec. Annar kostnaður 

t. Inneign hjá Landsbankanum 31. desember 20... 

REIKNINGUR 

126000 00 

53%577 99 

7790 72 

305432 43 

  

yfir innborganir og åthorganir 3. flokks veddeildar Landsbankans å årinu 1925. 

Innborganir: 

I. Tnneign hjá Landsbankanum 1. janúar .............. 

2. Borgað af lánum ......... 0 

3. Vextir af lánum ............. . AR 

I. Varasjóðstekjur: 

a, 70% af lånum .............. …. kr 

  

b. Dráttarvextir Go 

  

c., Vextir af inneign hjá Landsbankanum 

Utborganir: 

I. Innleyst bankavaxtabrjéf ......0.0. 00 

2. Vextir af bankavaxtabrjefum ........0 

3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu. oe stjórnarkostnaður .... kr. 2000 00 

bh. Gengismunur .....0000eeerereresene 2467 60 

c. Annar kostnadur co... — 219 45 

4. Inneien hjå Landsbankannom #1. desember .......... 

Kr. 

110735 66 

16562 00 

519493 23 

98100 00 

79256 25 

519493 * 

101
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REIKNINGUR 

yfir innhorganir og útborganir 4. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1928. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. janúar .............. kr.  275440 

Útsefin bankavaxtabrjéf Gl. — 647800 

Borgad af lånum ....2220s00eeeneenenenenernrrkenre — 176708 

Vextir: 

a. Af lánum ..... kr. 174902 76 

b. Af útgefnum bankavaxtabrjefum .. — 8065 15 

——,,,,,—.. 2 182967 

Varasjóðstekjur: 

   

a. 14% af lånum 00... kr. 19432 35 

b. Dråttarvextir — 5207 52 

ce. 1% 6478 00 
d. Eigendaskiftagjald .............. = 107 30 

e. Vextir af imnelign hjá Landsbank- 

anum  ssssuseueneeeesesnssnnennne — 4726 88 

mmm mm 36252 

Kr. 1319168 

Veitt lån 0 seseeeeeueueneeeeeneenne ennen renee kr... 647800 

Innleyst bankavaxtabrjef .....0... — 150900 

Vextir af bankavaxtabrjefum 20.00.0000 — 189334 

Varasjóðskostnaðnr : 

a. Skrifstofu. og stjórnarkostnaður .... kr. 5000 00 

b. Endurskoðunarlaun ................ 1672 00 

€. GengismUNUr — 17 98 

d. Annar kostnaður 000. 65 53 

6155 

Inneien hjá Landsbankanum 31. desbr. ............,.. 324979 

01 

00 

80 

91 

00 

00 

12 

51 

14 

ES
!
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

OK } flokks veðdeildar Landsbankans 81. desember 1995. 

  

Eignir 

Skuldabrjef fyrir lánum „2... kr. 

Ogoldnir vextir og varasjóðstekjur 

a. Fallið í gjalddaga .cc.. kr. 2383 66 

bh. Ekki fallið í gjalddaga 20... {486 62 

Inneign í Landsbankantim 2....200 0 enn 

Kr 

Skuldii 

Bankavaxtabrjef 1 umferd  ...22s2ssseeeeueesenrrne kt 

Ogreiddir vextir af bankavaxtabrjefum: 

a. Fallnir í gjalddaga ............ kr 1359 25 

b. Ekki fallnir í gjalddaga .......... 8426 25 

Mismunur sem reikningslega tilheyrir varasjodi : 

a. Ogoldnir vextir og varasjóðstekjur, 

sbr. eigmalið 2 2... kr. 6370 28 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur ...... 131184 135 

Kr 

nm “ am T T vr 
EFNAHAGSREIKNINGUR 

2. flokks veddeildar Landsbankans 31. desember 1925. 

Eignir 

Skuldabrjef fyrir lánum .......00.00. 00... kr. 

Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur : 

a. Fallið í gjalddaga ................ kr 7012 35 

b. Ekki fallið í gjalddaga ............ —- 10393 71 

Inneign í Landsbankanum .......:..74… FI — 

17406 

305432 

68 

m
i
 

=!
 

06 

43 

Kr, 1169975 26 

101 

101
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101 Skuldir: 

1. Bankavaxtabrjef í umferð ......... kr. 1095900 00 

2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum: 

a. Fallnir í gjalddaga 2......... kr. 81 00 

hb. Ekki fallnir í gjalddaga .......... — 24660 00 

ne nn 24741 09 
a 
3. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði : 

a. Ogoldnir vextir og varasjóðstekjur, 

kr. 17406 06 

h. Innborgadar varasjóðstekjur — 31928 20 

sbr. eignalið 2 

A 49334 26 

Kr. 1169975 26 

101 EFNA HAGSREIKNING UR 

3. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1925. 

1. Skuldabrjef fyrir lánum 2... kr. 15017727 97 

2. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga .............. kr. 8253 59 

b. Ekki fallið í gjalddaga .......... — 18604 53 

A — 26858 12 
3. Inneign í Landsbankanum .......000. 00. — 337449 93 

Kr. 1866036 02 

Skuldir: 

1, Bankavaxtabrjef í umferð ....00s00eseeeeeevree kr. 1718900 00 

9. Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum: 

a. Fallnir í gjalddaga .......... …. kr, 2313 00 

bh. Ekki fallnir í gjalddaga ........ 38675 25 

HI 40988 

  

3. Mismunur, sem rteikningslega tilheyrir   varasjóði; 

a. Ogoldnir vextir og varasjóðstekyjur, 

sbr. eignalið 2 

A 106147 77 

b. Innhorgadar varasjóðstekjur — 797289 65 

Kr, 1866036 09
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EFNAHAGSREIKNINGUR 101 

4. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1925. 8 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum 2..0000000 0 kr. 4391124 87 

2. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga ......00.0..0... kr. 41941 77 

  

b. Ekki fallið í gjalddaga .......... — 53475 07 

er 95416 84 

3. Inneign í Landsbankanum ....00c0 nr 324079 14 

Kr. 4 

Skuldir: 

I. Bankavaxtabrjef í umferð ....... rr kr, 4565400 OG 

), Owreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

    

a. Fallnir í ejalddaga 20... kr. 70 

bh. Ekki fallnir í gjalddaga .......... 50 

— SR 110574 00 

3. Mismunur, sem teikningslega tilheyrir varasjóði: 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur, 

sbr. eignarlið 2 0 kr. 95416 S4 

hb. Innborgaðar varasjóðstekjur ...... — 10130 01 

= A... — — 1355465 DD 

Kr. 4811520 85 

Landsbanki Íslands. 

Magnus Sigurdsson. L. Kaaber. Geor 

Pramanritada reikninga höfum við endurskoðað og borið saman við 

bækur bankans og ekkert fundið við þá að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Tryggvi Þórhallsson
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EFNAHAGSREIKNIN 

Landsbankans 31. mars 1926. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ............... kr. 1153802 08 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån ........ 1745901 00 

ce. Handvedslån seere 179060 00 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn ábyrgð 

sveita- og bæjarfjelaga .......... 633706 00 

e. Búnaðarlánadeildarlán .......... — 76350 00 

f. Reikningslån .....0000 — 1946294 38 

Vixlar innlendir og åvisanir 00... 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis .............. 

Endurkeyptir víxlar 20... 

Lán í hlaupareikningi ........020 0 

Erlend verðbrjef .....0.. 

Bankavaxtabrjef (......00. errenre 

Ríkissjóðsskuldabrjef og önnur innl. verðbrjef ...... 

Fasteignir 2... rnnsneee 

Bankabvggingin með húsbúnað ......0... 0. 

Útbúið á Ísafirði .........0.0s 
Útbúið á Akureyri .....000... 

Utbúið á Eskifnrði 

Utbúið á Selfossi .......0200.00 

Inneign hjá öðrum bönkum ......0.00000 0... 

Ymsir debitorar 

Peningar Í sjóði 2...... er rrrree 

Skuldir: 

1999 

Seðlaskuld bankans við ríkissjóð 

mal 19929 00 Seðlar í umferð samkv. lögum 4. 

Innskotsfje ríkissjóðs 

Krónuseðlar 

G UR 

- ro 
kr. 5573953 

20871046 

206511 

— 3107334 

911403 

616875 

1286146 

1324344 

— 349883 

988972 70 

2060710 36 

— 370655 37 

3764386 

—… 1669999 

1468597 

85404 7 

257630 

Kr 

kr. 750000 

1966000 

1200000 

163000 

kr. 4079000 

14854856 í 

00 

00 

00 

) í 

0
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Fluttar ......- 

5. Bankaskuldabrjéf .....0.2. 00 r treer 

6. Skuld við ríkissjóð (breska lánið frá 1019 

7. Breskt lán tekið 1924 20... 

S. Innstæðufje í hlaupareikningi .ccc00 0. 

0. Tmnstæðufje Í sparisjóði lo.ccc0r rr 

10. Tnnstæðufje gegn viðtökuskírteimum ccc 

11. Tnneign veðdeildar .....0.0.0.. 00. 

12. Innheimt fje ekki útborgað ...c0000. 

13. Akceptkonto ....2.000 rr rer etter 

14. Skuld við aðra banka ......000000 00. 

15. Ýmsir kreditorar 2....22.00 0. rr kk kreert 

16. Varasjóður bankans <...0000000. nr 

17. Tekjur sem ekki eru enn lagðar við varasjóð : 

a. Vextir ll kr 140454 05 

b. Forvextir ss sssseseeeeeerererer - 410235 30 

c. Tekjur af rekstri fasteigna ...... 3917 98 

d. Ymsar tekjur ccc 17814 09 

Frá þessum samtals kr. 602419 42 

dregst: 

a. Kostn. við tekstur 

bankans .......... kr. 91470 17 

b. Kostn. við rekstur 

fasteigna ........- 2509 27 

c. Útborgaðir vextir 246740 25 

= —- - 340719 69 

18. Åcw6Sa- og tapsreikningur ....2seseekeserrrrrrrrrrer 

Íslands. Landsbanki 

L. Kanhe F. Georg Ólafsson 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið 

bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

(Guðjón Guðlaugsson, 

1926 

4079000 00 102 

3200000 

1894950 77 

3987000 ( 

7125426 

21275196 3: 

3404151 

776399 

928314 5 

2401 

396875 

962 
ag 
IS 

261699 73 

110630 80 

44856856 39 

Rich. Torfason. 

saman vid bækur 

Tryggvi Þórhallsson
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

Landsbankans 30. júní 1926. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ................ kr. 1137702 66 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån ......... —… 1738326 00 

c. Handvedslån co... — 17900 00 T 

1 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn ábyrgð g 
sveita- og bæjarfjelaga .......... — 629382 00 

e. Búnaðarlánadeildarlán .......... — 78350 00 

f. Reikmingslán 2... —  1993914 SI 

——.—.—.. kr. 5595575 47 

Víxlar imnlendir og ávísanir 00. — 23368871 11 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis .............. — 861779 91 

Endurkeyptir víxlar 20... —  4225022 50 

Lán í hlaupareikningi 20... 1360157 06 

Erlend verðbrjef oo enere 615099 59 

Bankavaxtabrjef ......0.0.0 ennnee — 1181742 00 

Ríkissjóðsskuldabrjef og önnur innlend verðbrjef .... - 1301844 44 

Fasteignir 0... — 3492883 14 

Bankabyggingin med húsbúnaði .....0.0.0000.. —-- 989407 70 

Útbúið á Ísafirði ....22sesseeeeeeeeeveeeeeeenne — 2724934 58 
Utbåid å Akureyri ...20sssseseeeeeeeeeveeeerrrrree —… 507985 29 
Útbúið á Eskifirdi 2....2200ssssssseeeeveeeerrsne — 4028562 95 
Útbúið á Selfossi lo... —… 1765058 

Inneign hjá öðrum bönkum ......000 0. — 2190 

Ymsir debitorar ......0.0. 00 - 77571 

Peningar Í sjóði ......... - 216058 

42 

40 

97 

92 

Kr. 49164045 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við tíkissjóð Lo.ccll kr. 750000 

Sedlar í umferð samkv. lögum 4. maí 1999 ,.,,.,..... —- 2998000 

Ínnskotstje tíkissjóðs 0... esnrnene — 1200000 

Krónnseðlar 0... — 85000 

Flyt ,,, kr. 5033000 

38 

00 

00 

0 

00 

00
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Fluttar .... kr. 5033000 00 103 

5. Bankaskuldabrjef .......00000 00. — 800000 00 

   

6. Skuld við ríkissjóð (breska lånid frå 1921) .......... - 1867497 89 

7. Breskt lán tekið 1994 0000 3987000 00 

8, Innstædutje i hlaupareikningi .......... FI … — 7012366 10 

9. Innstædufje i sparisjodi ...2200eeeereeerererrrrrnens - 20815856 77 

10. Innstædufje gegn vidtokuskirteinum  ........... .... 7 8381852 70 

11. Inneign veddeildar ....2.000r 0 — 764640 13 

12, Innheimt fje ekki útborgað 22.22.0000... — 96775 71 

13. Akceptkonto 20... - 1919 81 

14. Skuld vid adra banka seek nesker skr ene — 3956968 49 

15. Ymsir kreditorar ....22200eseeeeeeeeeekrnererrnrrne — 161 34 

16. Varasjóður bankans .....2.0000. — 713847 Y2 

17. Tekjur, sem ekki eru enn lagðar við varasjóð : 

a. Vextir kr. 359640 40 

bh. Forvextir oo. rnne — 760332 89 

ce. Tekjur af rekstri fasteigna ...... - 4007 98 

d. Ýmsar tekjur co. — 35699 41 

Frá þessum samtals kr. 1209680 68 

dregst: 

a. Kostnaður við rekst- 

ur bankans ....... kr. 186901 56 

b. Kostnaður við rekst- 

ur fasteigna ...... — 3574 68 

c. Utborgadir vextir . — 398154 69 

mm — 788630 93 

———— — 621049 75 

IS. Ágóða- og tapsreikningur ....222suseneeeserkrrrknrn - 111205 86 

  

Landsbanki Islands. 

i Kacher Georg Ólafsson 

Rich. Torfason. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 

bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

fíuðjón Guðlaugsson, Tryggvi Þórhallsson
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14. 

15. 

16. 

17. 
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EFNA HAGSREIKNING UR 

Landsbankans 30. september 1926. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ............... kr. 11322970 00 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån ......... 1788941 

c. Handveðslán .............2.2… — 12850 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn ábyreð 

sveita- og bæjarfjelaga .......... — 638182 

e. Búnaðarlánadeildarlán .......... - 79850 

f. Reikningslán 20... - 204446? 

Vixlar innlendir og åvisanir ..................... 

Víxlar og ávísanir til oreiðslu erlendis ............ 

Endurkeyptir víxlar Go. 

Lán í hlaupareikmingi ......0..0... 0. 

Erlend verðbrjef oo 

Bankavaxtabrjef L....0000 

Ríkissjóðsskuldabrjef og önnur innlend verðbrjef 

Fasteignir veere 

Bankabvegingin með húsbúnaði ................... 

Útbúið å fsafirdi 222 eee eee, 

Útbúið á Akureyri oll. 

Útbúið á Eskifirði lll... 

Útbúið á Selfossi lll 

Inneign hjá öðrum bönkum ....c.c.c0 

Ýmsir debitorar Goll eee 

Skuld 5. fl. veðdeildar .......... 

Peningar Í sjóði L.o....00.. eeeerereen 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við ríkissjóð ......0000 

Seðlar í umferð samkv. lögum 4. maí 1999 ......... 

Innskotsfje ríkissjóðs .,....,,,, 0000. 

  

kr. 5696582 00 

3175781 24 

1768402 53 

— 4209307 34 

926799 5 

— 615099 52 

— 1179748 00 

— 1701814 31 

1097 26 

74253 38 

— 1519 70 

— 99669 41 

Kr. 49636543 15 

kr.  750000 00 

— 3186000 00 

— 1200000 00 

    

kr. 5136000 00
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Fluttar .... kr. 5136000 00 

4. Krónuseðlar .......00000 nr — 40000 60 

5. Bankaskuldabrjef ......00200. 0. — 700000 01 

6. Skuld við ríkissjóð (breska lånid frå 1921) .......... — 1867407 80 

7. Breskt lån tekid 1924 ........0.00 0000 — 3987000 017 

8. Innstæðufje í hlaupareikningi .....02000.. 0... — 7849519 27 

%. Iunstæðufje í sparisjóði 2....0000000 00 — 2015177? 57 

10. Imnstæðufje gegn viðtökuskírteinum 20.00.0000... — 8416081 SI 

11. Inneign veðdeildar .....0000.00 0. — 657918 63 

12. IÍnnheimt fje ekki útborgað 2....000020 ann — 26124 20 

13. Akceptkonto 22.02.0000 — 4021 79 

14. Skuld við aðra banka .....0000000 0. —  4119026 33 

15. Ýmsir kreditorar .......00000 0. — 3197 39 

16. Varasjóður bankans .......000000 000. TT - 713847 92 

17. Tekjur sem ekki eru enn lagðar við varasjóð : 

a. Vextir ......000 00 kr. 597446 33 

b. Forvextir 2... —  1086398 83 

c. Tekjur af rekstri fasteigna ...... — 4501 50 

d. Ýmsar tekjur 20... — 148942 94 

Frá þessum samtals kr. 1837289 60 

dregst: 

a. Kostn. við rekstur 

bankans .......... kr. 283066 15 

b. Kostn. við rekstur 

fasteigna ........ mr 4142 22 

c. Úthorgaðir vextir . — 675951 95 

A —  063160 39 
——— mmm 874129 28 

IS. Ágóða- og tapsreikningur ....22ssseevererekekrrrnen — 90495 86 

Kr. 49636543 15 

Landsbanki Islands. 

1, Raaber. Georg Olafsson. 

Rich. Torfason. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 

bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Tryggvi Þórhallsson
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðsins árið 1995. 

gn í árslok 1994 (sl 

Vextir á árinu: 

a. Áf veðdeildarbrjefum . 

e innstædu I Sofnunarsjådi 

Gjafir og tillog 

Góði 

Kostnaður 

Eign í árslok: 

á árinu 

á brjefum 

b. veðskuldarbrjefum 

Í sparisjóð 

íhlutað á svnodus .. . 

a. Veðdeildarbrjef 

b. Veðskuldarbrjef 

ce. Söfnunarsjóðsinnstæða 

d. Sparisjóðsinnstæða 

e. Hjá reikningshaldara 

Tekjur: 

rr, Stjórnartið. B. 1925, bls. 107) 

1 129 00 

15500 00 I 
KL. 

  

Biskupinn vfir Íslandi. 

Rey k javik, 20, mars 

Jón Helgason. 

1926. 

Et 363 84 

360 00 

399 00 

200 00 

D 00 

- 46313 35 

 



REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Guttorms próf. Þorsteinssonar fyrir árið 1925. 

I. Eign í ársbyrjun 1926: 

a. Veðdeildarbrjef (2... 

hb. Veðskuldarbrjel ........   

c. Innstæða í Söfnunarsjóði 

d. - í sparisjóði 

e. Hjá reikningshaldara 

2. Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbrjefum 

b. veðskuldarbrjeti .... 

Cc. — innstædun í Söfnunarsjóði 

d. — í sparisjóði 

i. Auglýsing í Lögbirtingablaði 

2. Eign í árslok: 

a. Veðdeildarbrjef 

hb. Veðskuldarbrjef 

ce. Innstæða í Söfnunarsjóði 

d. — í sparisjóði 

e. Hjá reikningshaldara 

Biskupinn yfir 

Reykjavík, 20. 

Gjöld: 

mars 

Jón Helgason. 

Íslandi. 

1996. 

2100 00 

1000 00 

kr. 

1926 

106 

9095 35 

484 04 

9579 39 

14 00 

9565 39 

9579 39
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204 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar 

Eign í ársbyrjun 1925: 

  

árið 1925. 

a. Veðdeildarbrjef ......0.0 0 kr. 17500 00 

b. Innstæða í sparisjóði 20.00.2000... — 914 86 

c. Hjå reikningshaldara ...............… — 353 25 

—————— —— kr 

Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbrjefum ............... kr. 716 25 

b. — sparisjóðsinnstæðu .......0.0...... — 85 89 

Arður af brjefakaupum 22.20.0000... 

Kr 

Gjöld: 

Greitt til Hvanneyrarprestakalls 200... kr. 

Auglýsing í Lögbirtingablaði 

Eign í árslok: 

a. Veðdeildarbrjef oo. kr. 19000 00 

b. Sparisjóðsinnstæða ........ A 394 00 

ec. Hjá retkningshaldarn 0... 353 25 

Kr. 

Biskupinn vfir Íslandi. 

Reykjavík, 20. mars 1926 

Jón Helgason. 

18768 

862 
266 

19896 

140 

19747 " 

19896 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1925. 

Tekjur: 

I. Eign í ársbyrjun 1926: 

a. Jörðin Ytra-Vallholt (mat) „........ kr. 6100 00 

b. Veðskuldabrjef Go - 1500 00 

ec. Innstæða í Shófnunarsjóði ............ 2207 67 

d. Innstæða í sparisjóði 2... HR - 285 66 

————— kr. 10093 33 

2. Eftirgjald eftir Ytra-Vallholt ............ IR — 350 00 

3. Vextir á árimu: 

a. Af veðdeildarbrjefum ............ kr 67.50 

b. Af innstædu I Sofnunarsjodi ........ 130 25 

c, Af imnstædu Í sparisjóði ............ — 16 30 

- - a 214 05 

Kr. 10657 38 

Gjöld: 

I. Uthlutað ekkjum í Hegranesþingi ......00.0.... kr. 350 00 

2. Eign í árslok: 

a. Jörðin Ytra Vallholt 00... kr. 6100 00 

b. Veðdeildarbrjef oo. 1500 00 

c, Innstæða í Söfnunarsjóði 0... 2240 93 

d. Innstæða í Sparisjóði .............. — 369 46 

oe, Hjá reikningshaldara ............2.… — 97 69 

rr ner —… 10307 38 

Kr. 10657 38 

Biskupinn yfir Islandi. 

Reykjavik, 20. mars 1926. 

Jón Helgason. 

1926 
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109 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs 1925. 

I. Eign í ársbyrjun: 

a. Veðueildarbrjef 

hb. Í sparisjóði 

2. Vextir á árinu: 

á. Af veðdeildarbrjefun 

b. Af innstæðu í sparisjóði 

Í. Uthlutað á sýnódus 

2. Eign í árslok: 

a. Veðdeildarbrjef 

b. Innstæða í sparisjóði 

Tekjur: 

kr. — 2000 00 

89 26 

a kr 

kr. 87,75 

ENI 10 09 

kr. 90 

kr. 1900 00 
197 00 

—- — 2097 
  

Kr. 2187 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 20. mars 1926. 

Jón Helgason. 

nn Ar 

Kr. 2187 10 

2089 26 

97 84 

00 

10 

10
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REIKNINGUR 116 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs frú Thoru Melsted árið 1924. 

Tekjur: 

1. Eign í ársbyrjun 1925: 

Innstæða í Söfnunarsjóði ......0... kr. 542 39 

2. Vextir Á ÁriNU 2.......00 ree — 32 00 

Kr 514 39 

1. Eign í árslok: 

Innstæða í Söfnunarsjóði 20... AIR kr. 574 39 

Kr 574 39 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 20. mars 1926. 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 111 

sjúkra og styrktarsjóðs vitavarða Íslands 1925. 

Í. Í sjóði 1. jam. 1995 ...cc0sarr kr. 1788 41 

2. Gestafje og gjafir 2... kr. 285 20 

Fillög vitavarða lo.xlesss sserrerrrerns — 177 43 

Tillög úr ríkissjóði lll. —- 177 43 

Vextir  suusuuueeuueeuenseeenn ennen nnee — 351 66 

1591 79 

  

I. Greiddur styrkir ........... HR 

  

2. Keypt bankavaxtabr, 
í - 
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111 Eignir: 

519% skuldabrjef ríkissjóðs 1920 ........... kr. 800 00 

6% skuldabrjef Reykjavíkurhafnar 1919 .... — 1000 00 

616% skuldabrjef bæjarsjóðs Rvíkur 1921 .. 1000 00 

4. fl. bankavaxtabrjef Landsbankans ........ 3000 00 

Hlutabrjef Bimskipafjelags Íslands ........ 25 00 

—.—.2—2—2— kr. 5825 00 

Í sparisjóði - IR IR — 2327 37 

Kr. 8152 37 

Reykjavík, 16. júlí 1926. 

Vitamálastjórinn, 

Th. Krabbe. 

112 REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld ekknasjóðs Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis 1925. 

Tekjur: 

1. Hörgslandshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des 1924 ......... kr. 603 91 
Gjöf prófasts .......0.00 0 — 1000 

Aðrar gjafir .. 22... —- 31 52 

Vextir 1925 .......00000 0 — 36 45 

——.—.. kr. 681 88 

2, Kirkjubæjarhreppsdeild : 

Í sjóði 31. des. 1924 Ll... kr. 515 82 

Vextir 1925 ......0..0..00 0 — 30 48 

—— — 546 25 

3. Leidvallarhreppsdeild : 

Í sjóði 81. des 1994 lo... kr. 268 07 

Vextir 1925 ......0.. — 15 82 

men -— 283 89 

4. Skaftårtunguhreppsdeild : 

Í sjóði 31. des. 1924 |... ses. kr, 144 71 

Gjafir  s..ssssssueeeeeeeereseerevenerene — 5 00 

Vextir 1985 .....0. rr 8 67 

———- 158 38 

Flyt .... kr. 1670 40
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Álftavershreppsdeild: Fluttar 

Í sjóði 31 des. 1994 0000... kr. 174 91 

Gjafir s...sssseeeeeeer eres r rr kr rkrrkrer - 26 66 

Vextir 1925 Q.clr — 11 02 

Hvammshreppsdeild : 

Í sjóði 31. des. 1994 200... kr. 254 76 

Vextir 1925 0... — 15 03 

Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 81. des. 1924 Lol. kr. 121 01 

Vextir 1995 ......0000 0 —- 7 14 

Gjöld: 

Hörgslandshreppsdeild : 

Styrkur veittur Helgu Eiríksdóttur, ekkju 

á Keldunúpi .. 2... kr. 37 34 

Í sjóði 31. des. 1985 lll 644 54 

Kirkjubæjarhreppsdeild : 

Í sjóði 31. des. 1925 llllllll kr. 546 25 

Leiðvallarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1925 2.....0. kr. 283 89 

Skaftártunguhreppsdeild: 

Í sjóði 81. des. 1925 ......0.000000000... kr. 158 38 

Álftavershreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1925 „.....0.0.. 0... kr. 212 59 

Hvammshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1925 ......0.0.0.0000. kr. 269 79 
    

Dyrhólahreppsdeild : 

Í sjóði 81. des. 1925 .....0000% 00... kr. 128 15 

Prestsbakka og Vík, 27. júlí 1926. 

Magnús Bjarnason. Gísli Sveinsson. 

kr. 1670 40 

212 99 

— 269 79 

Kr. 2280 93 

kr. 681 88 

546 25 

Kr. 2280 93 

1926 

112
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REIKNINGUR 

Söfnunarsjóðs Íslands árið 1995, 

Tekjur 

  

Sjóður frá fyrra åri ............... FR kr, 1554173 83 

Bætt við in stæðu vaxtaeigenda : 

a. Innlög á Árinu ............ .… kr. 65696 23 

h. Vextir lagdir vid höfuðstól ...... 77512 40 

————————— - 143208 63 

Vextir af útlánum 1925 ........0.0 0. — 97155 19 

Q fvrir vidskiftabækur, dråttarvextir o. fl. .... — 1193 95 

Vextir fyrir 1925 geymdir til útborgunar ............ — 10575 16 

Höfuðstóll geymdur til útborgunar .............…. . 171 80 

Gjóld: 

Vextir vaxtaeigenda fyrir 1995: 

a. Årsvextir 5.90% ........... … kr. 86387 81 

hb. Dagvextir 5.40%, ss... ....0 1699 75 

—- - — ki 88087 56 

Kostnaður suse eee renee — 2183 08 

Vextir fyrir 1924 er biðu útborgunar .............. 9112 53 

Höfuðstóll: 

a. Er beið útborgunar frá fyrra ári kr. 295 93 

b. Er fjell til útborgunar á árinu .. - 6439 80 

HR 6665 03 

Sjodur vid årslok 1925 : 

a. Veðskuldabrjef oo. kr. 1675950 00 

b. Skuldabrjef sveitafjelaga .....…. - 17300 00 

c. Vextir útistandandi fyrir árið 1925 2843 20 

d. Innstæða í sparisjóði í Landsb. .. - 1415 06 

e. Í sjóði hjå fjehidi 2... - 2622 O8 

————A . 1703130 34 

Kr. 1809478 54 

Søfnunarsjédur Islands. 

Reykjavik, 26, febr, 1926. 

72714 Po y 2 NT 2 iz I 
Fihi. Brtem. Guðjón Guðlaugsson. Sigurður Gunnarsson
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yfir efnahag Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1926 

114 

|!
 

- IQ
 = s KE 

1, Vedskuldabrjef 

2. Skuldabrjef sveitafjelaga 

Ógreiddir vextir fyrir ár 1925 AK 2843 20 

4. Tnnstæða í sparisjóði í Landsbankanum ........... - 4415 06 

5. Í sjóði hjá fjehirði ......0000..n nn ner 2622 08 

Kr 1703130 34 

Skuldir: 

1. Innstæða vaxtaeigenda: 

a. Í aðaldeild AR kr. 1520259 84 

Þar af í erfingjarentudeild kr. 

10367 71. 

b. Í útborgunardeild ..........:...… — 80886 85 

c. Í bústofnsdeild .....0...... - 5578 41 

d. Í ellistyrktsdeild 

—————————— kr. 1607410 45 

2. Vextir fyrir 1925 geymdir til útborgunar 20.00.0000... — 10575 16 

3. Höfuðstóll geymdur til útborgunar ....00..0. 0. - 171 80 

4. Varasjóður í árslok 1925 20.00.0000... - 84972 95 

Kr 1703130 34 

Søfnunarsjådur fslands. 

Reykjavik, 26. febr. 1926 

Vilh. Briem. Guðjón Guðlaugsson. Sigurður Gunnarsson.
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115 REIKNINGUR 

minningarsjóðs Sigríðar Thoroddsen 1925. 

Tekjur: 

I. Eign í ársbyrjun: 

a. Í bankavaxtabrjefum ....0.0 kr 

b. f innlånsbåk nr. 3612 i fslandsbanka 22... 

2. Vextir: 

a. Áf bankavaxtabrjefum .............. kr 360 00 

b. Af innlánsbókum nr. 3612 og 3372 í 

Íslandsbanka l...lll.llr 15 79 

3. Til úthlutunar: 

Í innlánsbók nr. 3372 í Íslandsbanka 2... kr. 84 04 

Hjá formanni .......00.. — 0-50 

Kr. 

Gjöld: 
Styrkur til Guðlaugar H. Kristjánsdóttur „00.00.0000. kr. 

— — Svölu Eyjólfsdóttir co... 

Unnar Dagmar Rafnsdóttir coo.o.ccdd 

- Sessilíusardóttur ......0... 

— — Sigurbjargar Brynjólfsdóttur ...............,.. 

Auglýsing í Morgunblaðinu ...c......00. 

— Í Vísi 20... — 

Greidd leiga á boxi í Landsbankanum .....ccccc0r 

Eign við árslok: 

a. Í bankavaxtabrjefum ................ ka 8000 00 

bh. Í innlánsbók nr. 3612 í Íslandsbanka 898 49 

Til úthlutunar: 

Í innlánsbók nr. 3372 í Íslandsbanka .....000..0. — 

Kr 

Í janúar 1926. 

María Amundason, 

8000 

769 

105 7 

284 

9459 

00 

54
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REIKNINGUR 

Framfarasjóðs Stykkishólms árið 1925. 

Tekjur: 

I. Eftirstöðvar frá 1924: 

1. Í bankavaxtabrjefum veðdeildar Lands 

bankans ....0... 0. kr. 10500 00 

.) Í sparisjóði Stykkishólms ............ — 2577 79 

mn kr. 13077 79 

IL. Vextir: 

1. Af bankavaxtabrjefum .............… kr. 472 50 

2. Af sparisjóðsinnstæðu „..........  — 156 85 

—— - ——— — 629 35 

Hl. Mismunur á útdregnu og keyptu bankavaxtabrjefi ...... - 93 48 

Kr. 13800 62 

Gjold 

I. Úthlutað á árinu ......0.0. 00. RN A 107 72 

II. Eftirstöðvar til 1926: 

1. Í bankavaxtabrjefum veðdeildar Lands 

bankans .....00.00 00 kr. 10500 00 

2. Í sparisjóði Stykkishólms ............ - 2892 90 

— 13392 90 

Kr. 13800 62 

Stykkishélmi, 31, desember 1925 

P, V, Bjarnason Sæm, Halldórsson. Aqgúst Þórarinsson, 

1926 

116
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117 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Kristjá læknis Jónssonar árið 1995. 

  

Tekjur: 

Kftirstöðvar frá fyrra ári: 

Hlutabrjef í Íslandsbanka, nafnverð „.. kr. 10000 00 

Peningar í innlánsbók í Íslandsbanka ... 2934 90 

————————— Kr. 12934 90 
Vextir: 

Af hlutabrjefum í Íslandsbanka ........ kr. 300 00 

Af innlögum í Íslandsbanka ............ — 155 98 

— ————.. 655 98 

Kr. 13590 85 

Styrkur veittur: 

Gunnari Þorsteinssyni ................… kr. 150 00 

Birni Björnssyni 20.20.0000. - 300 00 

— Kr, 450 09 
Eftirstöðvar til næsta árs: 

Hlutabrjef í Íslandsbanka, nafnverð ... kr. 10000 00 

Peningar í innlánsbók í Íslandsbanka ... — 3140 88 

en 73140 88 

Kr. 13590 88 

Reykjavík, 10. mars 1926, 

Jón Helgason. Sigurjón Jónsson. Sig. Magnússon.
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REIKNINGUR 118 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Margrjetar Bjarnadóttur frá 

Bergvík í Leiru árið 1925. 

Tekjur: 

Í sjóði frá f. á.: 

a. Inneign í Sparisjóðnum í Keflavík .. kr. 7934 45 

b. Hlutabrjef í Bimskipafjelagi Íslands .. — 50 06 

- == kr. 7984 48 

2. Gjafir 22... r esterne — 1088 00 

3. Vextir af innstæðu í Sparisjóðnum í Keflavík .......... - 100 46 

Kr. 9472 94 

Gjold: 

I. Styrkur veittur: 

a. Jónu L. Samúelsdóttur BR IN kr. 150 00 

b. Guðrúnu Tónsdóttur 00... 75 00 

c. Ragnheiði Þórðardóttur ...........…… 75 00 

—— kt 4000 00 

2. a. Inneign í Sparisjóðnum í Keflavík ......000..0000... — 9122 94 

b. Hlutabrjef í Eimskipafjelagi Íslands 2..............… 50 00 

Keflavík, 31. desember 1925. 

Magnús Jónsson. Þorgr. Þórðarson. Fr. J. Rafnar,
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REIKNINGUR 

Landsspitalasjóðs árið 1925. 

Tekjur: 

Í. Eign í ársbyrjun ..........0. 0 

2. Gjafir, áheit 0. fl 2... 

5. Tekjur af skemtanahaldi og fjársöfnun 19. júní: 

a. Í Reykjavík ocldll kr. 9254 03 

b. Á Flateyri við Önundarfjörð .... — 318 00 

€. Á Akranesi lll — 195 00 

4. Frá landssímanum fyrir heillasímskeyti ,............ 

5. Ýmiskonar vextir lll... erreree 

6. Áunnið við kaup á bankavaxtabrjefum .............. 

Alls 

1926. Jan. 1 Kignir frá f. á 

tjöld: 

1. Greitt upp í kostnað við byggingu Landsspítala ... 

2. Ýmisleg útgjöld 

ð. Eignir í árslok 1925: 

250371 38 

1115 60 

9767 03 

5661 50 

13865 01 

1076 25 

281856 77 

281701 96 

50000 00 

154 81 

231701 96 

a. Bankavaxtabrjef Landsbankans ... kr. 20500 00 

b. Rikisskuldabrjef ................ — 1000 00 

c. Viðtökuskírteini Landsbankans ... — 76333 62 

d. Imnlánsskírteini Íslandsbanka .... — 122648 45 

e. Viðskiftabækur við Landsbankann — 7231 89 

f. Innlánsbækur við Íslandsbanka .. — 3718 76 

g. Í sjóði hjá fjehirði .............. — 269 24 

Alls 

Reykjavík, 11. janúar 1926. 

Ágústa Sigfúsdóttir. 

281856 77
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REIKNINGUR 

Minningargjafasjóðs Landsspítalans árið 1925. 

Tekjur 

Í sjóði frá fyrra ári ......0.....00 00 kr. 89524 58 

Minningargjafir úr Reykjavík ........00000000 0000... 6446 79 

— utan af landi ......00.00. 00... -- 1488 20 

Samúðarskeyti landssímans frá '/,, 24 — "/, "25 11040 — 3731 67 

Afgjald eftir jörðina Svanga í Skorradal .......0.0000... — 80 00 

Vextir á reikningsárinu ........0%000 000. — 4916 74 

Kr. 106187 98 

Ymsir reikningar å årinu ......00.00 0. kr 435 20 

Åfallnir vextir å keypt jardræktarbrjef ......0.200.... — 13 75 

Eign við árslok: 

Jarðræktarbrjef ......00%.0 00. kr. 10000 00 

Ríkisskuldabrjef .....000000. 0. — 9600 00 

Innlánsskírteini í Íslandsbanka ........... — 25268 01 

Viðtökuskírteini í Landsbankanum ........ — 48827 68 

Minningargj. um Vigfús Melsted ......... — 1319 73 

—— — Hans Natansson og Kr. 

Þorvarðarðóttur ......00000 0... — 1371 33 

Minningargj. um Þórunni Jónassen ...... mm 2069 74 

— — Hans Víum ............ — 1106 71 

Ólafssjóður .......000000. — 1233 46 

1 jörðin Svangi í Skorradal — vit á .... — 1050 00 

Í viðskiftabók við Landsbankann ......... -- 1220 66 

Í viðskiftabók við Íslandsbanka .......... — 1472 71 

Sjóðurinn ,,Steinunnararfur" ............ — 249 00 

Hlutabrjef i Eimskipatjelagi Íslands ...... - 950 00 

——......—2——A—A— — 105739 03 

Kr. 106187 98 

Reykjavík, 9. jan. 1926. 

Ingibjörg H. Bjarnason. 

1926 
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121 REIKNINGUR 

Styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafjelaganna í Reykjavík árið 1925. 

Í. Sjóður frá f. á. Ll. kr. 109641 36 

2. 2061 00 

  

160 00 

|. Vextir — 6369 46 

Kr. 1182831 82 
   

Í. Styrkveitingar ........ ener vevee kr. 1225 00 

2, Yms BjÖld Ll. -- 1199 8% 
3. Sjóður: 

á. Skuldabrjef Reykjavíkur ........ kr. 44160 00 

b. Viðtökuskírteini nr. 2101 ........ . 18570 00 

    Skuldabrjef Alþýð 16000 00 

1076 98 

  

d. Í sparisjóðsbók nr. 7 

109806 93 

Kr. 118231 8? 

Revkgavik, 25. jantar 1926, 

NSigurgjøn Á. Olafsson. dgynst Jósefsson. Carolne KE. RL. Siemsen.
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REIKNINGUR 122 

sjóðs Þorvalds prófessors Thoroddsen árið 192. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá Í. á.: 

a. Bankavaxtabrjef 1. fl. Ltra B. nr. 15, 

15, 326, 333, 396, 646, 809, 1039 2... Kr. 4000 00 

b. Litr. C. nr. 370, 1668 .....0000 200 00 

c. Do. 4. fl. (nafnverð 10000,00) ........ - 1600 00 

d. Samkv. viðtökuskírteini frá Bicuben í 

Kaupmannahöfn ......0.00...0. - 36600 00 

e. Innstæda i Landsbankanum .......... 579 96 

t. Do. í Íslandsbanka 20.00.0000... — 49 48 

mmm kr. 49029 44 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum .............… kr. 639 00 

b. — innstædu i Landsbankanum ...... — 51 13 

ec, — innstæðu í Íslandsbanka ......... — 1 23 

- um 091 56 

3. Skuld við reikningshaldara .....0..0. 0... AA — 1 03 

Kr 19721 85 

Gjold: 

1, Ymislegur kostnaður ........ ensure kt. 26 03 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef 1. fl. Ltra B. nr. 183, 

15, 326, 333, 396, 646, 809, 1039 2... kr. 4000 00 

b. Ltr. GC. nr. 370, 1668 2... 200 00 

t. Do. 4. fl. (nafnverð 10000,00) ........ - 7600 00 

d. Samkv. viðtökuskírteini frå Bicuben i 

Kaupmannahöfn ......00000.0 0... — 36600 60 

e. Innstæða í Landsbankanum .......... — 1270 09 

f£. Do. i fslandsbanka 2... — 25 71 

L———— 49695 80 

Kr. 49721 83 

Revkjavik, 20. jan. 1926, 

Þ, H. Bjarnason p. t. gjaldkeri
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REIKNINGUR 

gjold Fiskimannasjéds Kjalarnesspings 1925. 

Sjóður frá fyrra ári: 

  

a Veðskuldabrjéf Go eeeeeeree kr. 744735 84 

hb. Bankavaxtabrjef ............. —  12700 00 

c. Ríkissjóðsskuldabrjef ................ — 2500 00 

d. Innlánsskírteini .................... — 2351 16 

e. Sparisjóðsinnstæða (..........0...... — - 1349 07 

— —— kr. 49374 07 

Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum ................ kr. 1105 05 

b. Af bankavaxtabrjefum .............. — 571 50 

c. Af tíkissjóðsskuldabrjefum .......... — 137 50 

d. Af innlánsskírteinum ............... — 131 05 

e. Af sparisjóðsinnstæðu .............. — 419 01 

—,,,—2A—A2. 2364 11 

Kr. 51738 18 

G J oO ld : 

Styrkur til ekkna sjómanna .........0.000 0. kr. 1500 00 

Styrkur til Sigríðar Guðmundsdóttur ................ — 120 00 

Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef .......0.. kr. 23970 79 

b. Bankavaxtabrjef .......0.0. — 12700 00 

c. Rikissjådsskuldabrjef ................ — 2500 00 

d. Innlánsskírteimi .................... 2482 21 

e Sparisjóðsinnstæða .................… 8465 18 

50118 18 

Kr. 51738 18 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 5. mars 1926. 

Jón Hermannsson



271 

REIKNINGUR 

Kirkjujarðasjóðs árið 1925. 

1. Sjóður frá Í. á.: 

a. Bankavaxtabrjef 00... „kr. 265800 00 

idabrjef Vestmannaey ja - 100000 0 

60909 31 

  

iInnstæda i Sofnunarsjodi ........- 

d. Utistandandi í lánum ........... 
Dan: €. PENINGAR 2 

————— kr. 1182996 84 

56100 00 

27628 48 

2. Andvirði seldra kirkjngjarða .......0.. 

Afborganir af lánum 02.02.0200 

i. Endurgreiðsla á ofgreiddu tillagi vegna Ölafsvalla til 

#076 96 

a. Af lánum 20000 sererrreeee „kr. 

b. Sofnunarsjodsinnstædu ...... 

Cc. bankavaxtabrjefum .......... 

  

d. bankainneien 20... 

  

Gjold: 

Í. Vextir af andvirði seldra kirkjugarða frá prestaköllum 

  

undir eldri launa! BB ki 734 00 

2, (jøld sjådsins ............. … - 3150 00 

3. Ymsai greidslur 

  

d, Til jafnadar måti 

  

5. Vextir til Prestlaunasjóðs ......0.. 

6. Eign í árslok: 

a. Bankavaxtabrjef (00... kr. 

». Skuldabrjef Vestmannaevja ...... — 

  

Innstæða í Söfnunarsjó 
1 d. Utistandandi í lánum 

  

e. Peningar ............ HR 

AAA 1244786 50 

Kr. 1320009 51 

ykjavik, 9. desember 1926 

  

G. Sveinbjörnsson,



125 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Thorkillii-barnaskólasjóðs árið 1925. 

Tekjur: 

í ársbyrjun (Stjtíð. 1925, B, 

a. Veðskulda 

  

> ty 
2 vexti bå VEÁLLI 

    

b. - hlutabrjefum í Íslandsbanka 

bankaimnstæðun „0... 

næsta árs: 

a. Vedskuldabrjef ............. kr. 

  

b. Hlutabrjet 1 

  

ankainnst 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinn. 9 

. Sveinbjörnsson. 

tbrjei kr. 

kuldabrjefum ............... kr. 

83601 30 

3000 00 

11388 89 

4060 07 

150 00 

707 49 

3000 00 

20436 38 

kr. 

97990 19 

4917 56 

102907 75 

1150 00 

101757 75 

102907 75



by
 

> 

REIKNINGU 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar 

árið 1925. 

      

   

  

1926 

R 126 

og Ingileifar Benedictsen 

    

Tekjur 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stytíð. 1925, B, bls. 211): 

a. Lán gegn fasteignarveði .....0.0.... kr. 93990 00 

hb. Hlutabrjef í Íslandsbanka .......... 2400 00 

ec. Innstæða í Söfnunarsjóði .......... 10498 57 

d. þrjef 2200 09 

e. í banka co... - 18934 61 

--—- - kr. 123023 18 

2. Vextir: 

a. Áf fasteignarveðslánuum 20... kr 1657 42 

hb. hlutabrjefum i Íslandsbanka ...... 120 00 

cc. — innstæðu í Söfnunarsjóði ........ 619 41 

d. — veðdeildarbrjefum 22... 99 00 

e fje í bönkum „oc. — 656 01 

EEN - 6152 84 

Kr. 129175 02 

Gjöld 

hjóður í árslok 

a. Lán gegn fasteignarveði ....0.... kr 

b. ] í Íslandsbanka ......…. 

ec. Innstæða í Söfnunarsjóði ...0..0.... 

d. Veðdeildarbrjef Go... 

e. Innstæða í bönkum 2... 

  íðunevtinn, 

  

Í dóms- og kirkjumál 

G. Sveinbjörnsson. 

— kr. 129175 02 

Kr. 129175 02 

  

9



1926 TA 

127 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannesar Árnasonar árið 1925. 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1925. B, bls. 219): 

a. Lán Reykjavíkur 200... kr. 9000 00 

b. Veðdeildarbrjef LL — 5500 00 

c. Lán gegn fasteignarveði .......... . 52250 00 

d. Hlutabrgef í Íslandsbanka .......... 3000 00 

    

xx 
) e. Innstæða í bönkum ....... A 6047 17 

2. Vextir: 

a. Af láni Reykjavíkur 2.220 kr, 150 00 

b. — veddeildarbrjefum ..…. rr 247 50 

ct. — fasteignarveðslánum „........... 2612 50 

d. — hlutabrjefum í Íslandsbanka .... 150 00 

e. bankainnstæðn (ol... 399 88 

—— — 3859 88 

Kr. 82257 05 
   

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 

a. Lán Reykjavíkur 0.....00.... kr. 8000 00 

b. Veðdeildarbrjef Lo... - 5500 00 

c. Lán gegn fasteignarveði ............ —  52250 00 

d. Hlutabrjef í Íslandsbanka .......... - 3000 00 

e. Innstæða í bönkum ................ —- 13507 05 

dåms- og kirkjumålaråduneytinu, 9. desbr, 1926. 

G. Sveinbjörnsson.



REIKNINGUR 

vfir tekjur og gjöld Landsspítalasjóðs Geirs Zoéga kaupmanns og frú 

Helgu Zoéga konu hans árið 1925. 

Tekjur: 

I. Fjúgn frá fyrra ári (Stjtíð. 1925, B, bls. 219): 

a. Á innlánsskírteini í Íslandsbanka .... kr 3064 26 

bh. Sparisjóðsinnstæða í sama banka .... (8 81 

  

2. Vextir: 

a. Af fje á innlånsskirtemi ............ kr. 170 83 

b. — sparisjóðsinnstæðu NI - 3 85 

——-—— - 174 ( 

Eign í árslok: 

a. Á innlánsskírteimi 0... kr. 3; 

  

b. Sparisjóðsinnstæða .. MEN 

1926 

128 

  

Kr. 3317 75 

dóms- og kirkjumålaråduneytinu, 9. desbr. 1926. 

G. Sveinbjörnsson, 

ÞE TN T áð 
REIKNINGUR 129 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknis árið 1925. 

Tekjur 

I. ign frá f. á. (Ntytið. 1925, B, bls. 213-—214): 

a. Bankavaxtabrjef o....0. kr. 6000 00 

b. Bankainnstæða 000... 1635 03 

mt kr. 7635 03 

 



1926 

129 

2. Vextir: 

b. — 

Eign í árslok: 

a. Bankavaxtabrjet 

b. Bankainnstæða 

Í dóms- 

130 

1. Innstæða í 

bankainnstæðu 

216 

Flutt 

Af bankavaxtabrjefum .. sr kr 225 00 

122 46 
HI 347 46 

  

9000 00 

  

BR -- 2982 49 

————— kr. 7982 49 

Kr 7982 49 

og kirkjumålarådunevtinu, 9, desbr, 1926 

G. Sveinhjørnssen, 

8 Pil T 4 T 

REIKNINGUR 

Líknarsjóðs Sigríðar Melsteð árið 1925 

Pekju:t 

Høfnunarsjødr Ll eee kr. 13883 03 

2. Afgjald af 
dl 

ö. Vextir í Söfnunarsjóði 

Eign í árslok: 

l. I 

2. 

Söfnunarsjóði 

Peningar 

1 dóms- 

Keldn: kt seen erg 

og kirkjumålaråduneytinu, 9, desbr, 199% 

(7, Sveinbjörnsson,



9
 
=
 

að
 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Íslands árið 1925 

Tekjur: 

Sjóður frá f. á.: 

4 3 

7
 

a. Skuldabrjef fyrir lánum ............ 303716 35 

b. Rikisskuldabrjef .....0000.0 0. — 2000 00 

c. Sjóveðkrafa í skipinu Stefni ........ -- 8000 00 

d. Í Landsbankanum á hlaupareikningi .. — 209005 19 

——...—— kr. 522721 öd 

Vextir greiddir á árinu: 

a. Af útistandandi lánum ........ …... kr. 15535 43 

b. Af ríkisskuldabrjefum .............. 110 0( 

ec. Af bankainnstæðn ........0. 0 — 8211 90 

Afborganir lána 22.00.0000... rr — 14950 13 

Tillag úr vtíkissjóði ..... IR IR — 6000 00 

  

Gjöld: 

Styrkur til fiskiveiðatímaritsins Ægis 0000... kr 1000 #0 

(Gjöld sjóðsins 2000. NN rge 1200 69 

Styrkur til Pálma Hannessonar lcccana — 2000 09 

Fært niður verð skipsins Stefnis samkvæmt fyrirlagi a 

vinnumálaráðherra .........00. 0 k erne kk eres 8000 00 

Ýms gjöld við skipið Stefni 0000. — 5781 30 

Til jafnaðar tekjulið 3 lc... 14950 13 

Sjóður til næsta års: 

  

a. Skuldabrjef fyrir lánum 2... kr.3 

b. Ríkisskuldabrjef oo. rrkee 

ec. Skipið Stefnir .c.00. 

d. Í Landsbankanum á hlaupareikningi 

—— mmm 534597 57 

Kr. 567529 00 

Revkjavik, 30, oktåber 1926, 

Vigfús Kanarsson,



1926 

132 

no
 

Slysatryggingar sjómanna árið 1925, 

Sjóður 1. janúar 1985 ,.,......... RA RR 

Iðgjöld: 
a. Íðgjöld fyrir 1925 ,.......... or. kr. 172155 

b. Iðgjöld fyrir 1924 ,............. 221 

c. ISgjaldstillag rikissjods .............. — 1497 

Endurgreiddar skaðabætur ........... FAIR 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum ......... kr 967 

b. — hafnarskuldabrjefum ..... Ree 3000 

ce. — bankainnstædn cc... 6101 

   
Úr ríkissjóði. Mil stjórnarkostnaðar ......,..... 

Greiddar bætur: 

a. Dánarbætur 00. kr. 249400 

b. Ororknbættr eee. 9400 

Greitt fyrir læknisvottorð og eftirgrenslan 22... 

Innheimtulann Go. 

Stjórnarkostnaður ................ NN 

Starfrækslukostnaður 

Sjóður 31. desember 1995: 

a. Bankavaxtabrjef ... kt. 21500 

Þ. Ílafnarskuldabrjef 20... 50000 

e, Bankainnstæda .......... FR 295218 

d, idgjaldaeftirstådvar Gl . 2000 

Reykjavík, í nóvember 1996. 

Georg Olafsson Þorsi, Þorsteinsson, 

00 

00 

00 

kr. 

Kr. 

kr 

Kr. 

179875 46 
2950 95 

10069 41 

2600 09 

D72978 93 

258800 00 

50 00 

6042 46 

5600 00 

3267 76 

298718 71 

572978 93



REIKNINGUR 

1926 

133 

"finlegrar erfingjarentu Sigríðar Melsteð árið 1925. 

  

I. Innstæða í Söfnunarsjóði 2.....0 

2 Hlíð í Grafningi ....... 

3. Vextir 20... nnne 

Gjöld: 

1. Styrkur veittir 0. 

2, Tnnstæða í Söfnunarsjóði ......000.0 

Reykjavík, 25. sept. 1926. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur eg gjöld gjafasjóðs W. Fischers 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj 1925, B. bls. 221): 

a. Innritunarskirteini 2... kr. 3 

hb. Bankavaxtabrjef Ll... 

€. Veðskuldabrjef 2... 

d. Lán Seyðisfjarðarkanpstaðar 

e. Í Landsbankanum ............. 

2. Vextir: 

a. Af innritunarskirteini ki. 

b. Af bankavaxtabrjefum ...........…... 

c. Af skuldabrjefum Ryk. kaupstadar 

d. Af vedskuldabrjefum .,.............- 

e. Af láni Seydistjardarkanpstadar 

f. Af bankainnstædu cl... 

3. Innborgad år dånarbåi sjóðstofnanda .,,........ 

NN kr 135 76 

eres 116 00 

venerne 8 64 

Kr. 260 40 

Kr. 260 40 

134 

árið 1925, 

0000 00 

6000 00 

1900 00 

9500 00 

1450 01 

— kr. 44850 01 

700 09 
247 50 

195 00 

135 

475 09 

15 

00 

LIS 

19993 20



1926 280 

134 Gjöld. 

  

Í. Styrkur veittir ss ki 1475 00 
2 tt fyrir auglysingar ............. RR - 26 40 
3. Bjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskirteini ..............…. kr. 20000 00 
hb. Bankavaxtabrjef FRI — 5000 00 
c. Skuldabrjef Reykjavikurkaupstadar .. - 3000 00 
d. Veðskuldabrjef 0... — 7800 00 
e. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar — 9000 00 
f. Í Landsbankanum ........ . — 4691 80 

mmm 4849] 80 
    

Kr. 49993 20 

alvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 94. janúar 1996, 

Vigfús Einarsson 

135 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta 

í hinu fyrverandi Suðuramti, árið 1925. 

Tekjur: 

I. sjóður í ársbyrjun (Sty.tíð. 1925, B, bls. 222): 

a. Veðskildaþrjef kr. 5900 00 

b. Bankavaxstabrjef Lolo eeeereee 1000 00 

Í Landsbankanum lol esse. 206 14 

mm kr. 7106 14 

2. Vextir 

a. Áf veðskuldabrjefum .................. kr. 300 00 

b. Af bankavaxtabrjefum ................. -- 45 00 

c, Af bankainnstædu 0... 40 08 

— — —— 385 08



1926 R C 
ag Fr
i 

nå
 

0
 

ø
 

Gjold: 

     

  

I. kr H 

) 

kr 

B 

ce. Í Landsbankanum — 

———— — 7 22 

Í atvinnu- og samgångumålaråduneytinu, 24, jantar 192 

Vigfús Einarsson 

REIKNINGUR 136 

yfir tekjur og 

  

drotningar 

  

Ss 

  

Landsbankanum cool. ererreee | 85 

    

Mun — kr. 5857 ad 

2. Vextir: 

a. Af vedskuldabrjeli ............ Re kr. 300 00 

b. Af bankainnstædu Ll... {4 46 

Kr. 6207 | 

(G oO | d 

til næsta árs 

1. Lán gegn fastergnaveði .......... kt 

2. Í Landsbankanum oll 

- - kr 6 

  

Í atvinnu. oe samgöneumálaráðuneytinn, 24, janúar 1926    

FUVRUVFSSON



137 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1925. 

Tekjur: 
3520) 1. Sjodur i årsbyrjun (Stj.tfd, 19725, B, bls, 223) 

a. Bankavaxtabrjef ................…. „kr. 8000 00 

b. Veðskuldabrjef Lo 2500 00 

ce. Í Landsbankanum 200... - 384 72 

mm kl 11 

2. Vextir: 

a. Áf bankavaxtabrjefum ........... .… kr. 315 00 

b. Af skuldabr. Reykjavíkurkaupstaðar .. 130 00 

ce. Áf veðskuldabrjefi ......... A - 125 00 

d. Af bankainnstæðu .................. 18 21 

Gjöld: 

I. Styrkur til systur stofnanda .......... eeeeeeeeee kr. 

2. hjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef lol kr. 6000 00 

b. Skuldabrjef Revkjavíkurkaupstaðar .. — 2000 00 

ec. Veðskuldabrjef Gl... -- 2500 00 

d. Í Landsbankanum .................. — 1382 93 

618 21 

Kr. 12002 93 

120 00 

11882 98 

Kr. 12002 93 

atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 24. janúar 1926. 

mm 
Viglus Kanarsson.



285 1926 

REIKNINGUR 138 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar árið 1925, 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1925, B, bls. 294): 

Í Landsbankanum .......0.0.0. 00 kr. 2289 95 

Vextir 0 rkrrssnnee — 8015 

Kr. 2370 08 

Gjöld 

Styrkur veittur Guðrúnu Markúsdóttur (00.00.2200... kr. 1200 00 

Sjóður til næsta års 220... kkrerrre 1170 08 

Kr. 2370 05 

Í atvinnu- og sameöngumálaráðuneytinu, 24. Janúar 1926. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 139 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs Níunda árið 1925. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1925, B, bls. 224): 

a. Innritunarskírteini .......0. kr. 8600 00 

b. Veðskuldabrjef 00... — 1000 00 

c. Bankavaxtabrjef ......00 — 2700 00 

d. Í Landsbankanum ...c..00.0. — 300 66 

—,—,..2.2...—A—— kr. 12600 66 

Vextir: 

a. Af innritunarskirteimi ............ kr. 301 00 

b. Af veðskuldabrjefum 2... 50 00 

c. Af bankavaxtabrjefum ........ sees re 121 50 

d. Af bankainnstæðu ....00..0. 16 11 

— ——————— — 188 61



          

|. 

ka 159,00 

Mo... 150,00 

= kr 300 00 
(31 

a. Innritunarskítteini ......... „ki. 8600 00 

b. Veðskuldabrjef Ll... 1000 00 

ce. Bankavaxtabrjef .............. A 2700 00 

d. 1 Landsbankanum lol 189 27 

- — 12789 27 

Kr. 13089 27 

Í ANN . neg; 573 AlarAKsnmavrting; 9 1 5 í atvinnu- og samgöongumálaráðuneytinu, 24. janúar 

Vigfús Einarsson, 

140 

1925, 

Tekju 
Is ST7.1106 B bls. 225 

    

— kr. 13889 ac
 

 



1. Styrkur veittur til trjáræktar 20.00.0000 kr. 150 00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef ...................… cr. 12000 00 

b. Skuldabrjef Reykjavikurkaupstadar .. 1000 00 

ec. Í Landsbankanum .................. —--- 

  

— — 14126 87 

Kr. 14576 87 

Í atvinnu. og samgöngumálaráðunevtinu, 24. janúar 1926. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 141 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar árið 19 

  

1. Sjóður í ársbyrjun (Sty.tíð. 1925, B, bls. 226) : ) 

a. Veðskuldabrjef 20... kr. 2500 00 

b. Bankavaxtabrjef .....0.0. — 1000 00 

e. Í Landsbankanum 2................. 1035 08 

kt 7535 08 

2. Vextir: 

a. At vedskuldabrjefi oo... kr. 125 00 

b. Af bankavaxtabrjefum .............. 180 00 

ce. Af bankaimnstæðu .................… 50 63 

361 6 

Ka 7896 71 

Gjold 

Sjóður til næsta års: 

a. Veðskuldabrjef 20... AIR kr. 2500 00 

b. Bankavaxtabrjef ............. A 1000 00 

c. Í Landsbankanum „.....0..0. - 1398 71 

mmm kr. 1896 71 

  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 24. janúar 

  

Vigfús Einarsson



1926 980 

142 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas's árið 1925. 

Tekjur: 

Í. Sjóður í ársbyrjun (Sty.tíð. 1925, B. Þls. 297): 

  

a. Bankavaxtabrjet ...................… kr. 5000 00 

hb. Í Landsbankanum so..ccl 428 58 

rr —— kr 3428 58 

2. Vextir: 

a. Af bankavasxtabrjefum 2... kr. 2092 50 

b. Af skuldabr. Reykjavíkurkaupstaðar 2. — 65 00 

ce. Af bankatmnstæði ll 26 80 

- >94 30 

Kr 5722 88 

G J O i d : 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjéf 2.2.2... kr. 1000 00 

b. Skuldabrjef Revkjavikurkaupstadar .. 1000 00 

c. I Landsbankanum ......... ARI 122 88 

ki 

KG 572? 88 

í atvinnu- og samgönenmálaráðuneytinn, 24. janúar 1996 

Vigfús Einarsson



287 1926 

REIKNINGUR 143 

yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og 

frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1925. 

  

1. Sjóður frá fyrra ári (Sty.tíð. 1925, B, bls. 228): 

a. Bankavaxtabrjef ....000.0 0. kr. 4000 00 

b. Veðskuldabrjef 2... mm 3400 00 

c. Í Landsbankanum .....202eeeeeeenee — 909 60 

A kr. 8309 60 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum 2..0.0... kr. 180 00 

b. Af veðskuldabrjefum „2... —- 170 00 

c. Áf bankainnstæðn 20... -- 53 13 

— ——— — 403 13 

Kr. 8712 73 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjel l.0.ccc kr. #000 00 

b. Veðskuldabrjef oo... 3200 00 

ec. Í Landsbankanum .....00000 1512 73 

—— em kr. 8712 73 

Kr. 8712 73 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1926.



1926 

144 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tuliniusar árið 1925. 

Tekjur: 

sjóður frá fyrra ári (Stj.tíð. 1925. B. bls. 228): 

Rikisskuldabrjef Lol kr. 9200 00 

b. Bankavaxtabrjef Lolla 2000 00 

ce. Í Landsbankanum 2... — 660 28 

me kr. 11860 28 

Vextir: 

a. Af vedskuldabrjefi .................. kr. 528 00 
b. Af ríkisskuldabrjefum .............. —- 258 50 
c. Af bankavaxtabrjefum .............. — 90 00 
d. Af bankainnstæðu .....,..........….. — 46 01 

mm 922 51 

  

Kr. 12782 79 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjéf oo... kr. 9000 00 

b. Ríkisskuldabrjef 00... - 200 00 

c. Bankavaxtabrjef lll. — 2000 00 

d. Í Landsbankanum oo. 1582 79 

-————.— kr. 12782 79 

Kr. 12782 79 

Í atvinnu og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1926. 

Vigfús Einarsson.
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REIKNINGUR 145 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes til Grímseyinga árið 1995. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1925, B, bls. 22 

a. Bankavaxtabrjef .......0... kr. %1000 00 

b. Veðskuldabrjef „0... …— 25000 00 

c. I Landsbankanum .....0..0.. — 574 92 

nem kr. 46574 92 

Vextir: BIER 

a. Af bankavaxtabrjefum  ............ kr. 945 00 

FERÐIR vere - 1300 00 

c. Áf bankainnstæðu — 54 83 

hb. Af veðskuldabrjefum 

— 2299 83 

Kr. 48874 75 

Gjöld: 
Styrkur til Grímsevinga ........000 00 kr. 1930 09 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef .........0........ kr.  21000 00 

b. Veðskuldabrjef 25000 00 

c. Í Tandsbankanum — 944 75 

  

Kr. 48874 75 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1926. 

Vigfús Einarsson.
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146 

yfir 

200 

REIKNINGUR 

tekjur og gjöld Styrktaársjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum, árið 1925. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Sty.tíð. 1925, B, 

a. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar ......... 

b. Lán gegn fasteignarveði 

sýslufjelaga 

c. Bankavaxtabrjef 

a. Í Landsbankanum 

Vextir: 

  

a. Af láni Seyðisfjarðarkaupstaðar ...... 

þ. Af lánum gegn fast 

sýslufjelaga ........0.0 

c. Af bankavaxtabrjefum .............. 

d. Af skuldabrjefum Reykjavíkurkaupst. 

e. Af bankainnstæðu .................. 

Gjöld: 

Styrkur til Búnaðarsambands Austurlands 

  

Sjóður til næsta 

  

a. Lán Seyðisfjarðarkaups 

h. Lån gegn fasteignarveði 

  

Í atvinnu. og samgöngumálaráðuneytinn, 95. 

Vigfús Einarsson 

bls. 230): 

kr. 

kr. 

—— kr. 48407 83 

120 00 

1938 83 

137 25 

130 00 

60 46 

2386 54 

50794 37 

  

september 1926,
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R REIKN 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðsins Porvaldarminning 

  

Söfnunarsjóði 

Landsbanka 

  

Styrkur veittur: 
      

í Kr. istjáni    Guðmundi Hal 

Sjóður til næsta árs: 

a. Í Söfnunarsjóði 0... kr. 1741 

h. Í Landsbankanum .....00.. 604 

    

og 

147 

17 

þá
 

€ AR árið 
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148 REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs GC. Liebes árið 1925. 

Fekjur: 

  

1. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1925, B. bis. 239) 
Bankavaxtabrjef Lo... kr. 12900 00 

2. Vextir: 

a. Áf bankavaxtabrjefum ............…. kr. 569 25 
b. AF skuldabrjefi Reykjavíkurkaupsta 65 00 

—. - 634 25 

    

1. Greitt Búnaðarfjelagi Íslands ............. BN kr 634 
2 ta árs: 

  

a. Bankavaxtabrjef ........0.0.. kr. 11900 60 
b. Skuldabrjef Reykjavikurkaupstadar ..,. — 1000 00 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðunegtinu, 24. janúar 1926. 

Vigfús Einarsson.



REIKNINGUR 149 

styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jónssonar fyrir reiknin; 

1./9. 1920 — 81./8. 1986. 

  

     

Tekjun 

Bign í lok reikningsárs ”/, 1925: 

a. Bankavaxtabrjéf lo... kr. 

b. Inneign Í sparisjóði ........ HR 

c. Inneign í hlaupareikningi ............ 37 37 

mm kr. 19114 07 

Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum 2... kr. 814 50 

b. — sparisjóðsinnstæðu ll... - 71 05 

tc. — hlaupareikningi 20... - {61 

— ÍR #90 16 

Grætt á brjefakaupum so... rrnnre HI 133 00 

Kr 20137 28 

Gjöld: 

Styrkur veittur á reikningsárinn .....0000.... 0... kr. 640 0Ð 

Auglýsing í Lögbirtingablaði .........000..00 00... - 8 00 

Eign i lok reikningsårsins ”/, 1926: 

a. Bankavaxtabrjef ......000%%. 00. kr. 17500 00 

b. Inneign í sparisjóði .....00000.... — 1947 25 

c. Inneign í hlaupareikningi ........... — 41 98 

—— ——-—— — 19489 23 

Reykjavík, 30. okt. 1926. 

Jón Helgason. 

Framanritaður reikningur staðfestist hjermeð. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 2. desember 1926. 

F. h. rr. 

Vigfús Einarsson. 
   

?álmason



150 

294. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Brunabótafjelags Íslands frá 15. október 1923 
i
 Iðgjöld samtals 

2. Vextir 

3. Provision 

4. Ágóðahluti frá A/S „Storebrand“ 

sveitahíbýla““ 

6. Brunabætur 

1. Iðgjöld 

2. Brunatjón 

3. Þóknun og kostnaður umboðsmanna 

4. Reksturskostnaður 

Tekjnafeanginum kr. á 

a. Til afritunar stofnkostnaði 

b. Í varasjóð legst 

150 

yfir tekjur og gjöld sveitarsjóða í Brunabótafjelagi 

1. Iðgjöld 

2. Vextir af 

ö. Stjórnarlaun frá „hinum sameiginlegu 

endurtr 

endurtrvgegjenda 

Vextir ríkissjóðs 

sveltarsjóða 

inneigntim 

til 15. október 1924. 

vegjenda 

99455 05 varið þannig 

REIKNINGUR 

1923, til 15. október 1924 

svetarsjóða 

Íslands frá 

bre
st 

15. október 

kr. 18906 61 

IS11 61 

Kr. 20718 29



  

   

    

   

Br 

E FN AH 

Brunabótafjelags 

AG SREIKNINGUR 

Islands 15 

  

v cd leild 

Landsbanki Ís 

arbrjet Landsb: 

lands 

  

Óviss iðgjöld 
Ahaldareikningur 

Sjóður 

iss 

Abyrgðarsjóður 

A/S „Storebrand“ 

Ogreiddar brunabætur á UDD 

Þe}? Á FR Ríkissjóðsvextn 

Varasjóður 
V: sr ðe rt SBAS 
arasjJóður sveltarsjo0a 

Rev <javi 

í fn 

=o 
(395 

47 

11240 

150 

október 1924 

1 kr. 780000 00 

— 24000 00 

— 25000 00 

    

Jónsson,
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151 NG UR 

fra 15, 

  

FR
 

=!
 

= 

endurtr 

  

2. Brunatjón 

F3 21357337 | i- 4 x ' 1 Á er 
9. Poknun og kostnaður umbodsn 

4. Reksturskostnaðtir Ll... 

o. Vextir ríkissjóðs 

6. Tekjuafgangur lagður í 

  

     , I 
unabótasjóðum 

REIKNINGUR 

yfir tekjur eg gjöld sveitarsjóða í 

151 

1924 til 15. október 1925. 

október 1994 til 

  

Brunsbótafjelagi Íslands fr 

kr. 152120 

30123 

10116 

20526 

1488 

9365? 

308028 

15178 

600 

17080 

15. oktåber 

1925. 

08 

  

308028 29 
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152 

998 

vfir 

  

1. Sjóður frá fyrra ári: 

innritanarskírteini í 

b. 

   
innritunarskírteini í 

ce. Í Íslandsbanka með sparisjóð 

d. T.-sjóði hjá fjehirði 

i 

  

3. Áætlað ógreidd 

d. Vextir: 

  

   

   

a. Áf sparisjóðsinnstæðu 0000. kr. 1393 70 
b irtemum 2.2... 2737 07 

— — a 1180 77 
5. Skul PR 162 25 

Kr. 98062 1? 

fr 

lt. Utborg kr 4062 49 

2. Stjórn 600 09 
5. Fríme — ol 35 

i 
- #39 97 

”. 

  

DAT 7 

72089 58 
ræ 13 = on 0000 0 d. Veddeildarbrjef (12000) ,,.......... 10000 00 

— — - 92508 35 

Kr. 98062 12 

Reykjavik, 31. mal 1995, 

ti Jónsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Hins sameiginlega brunabótasjóðs fyrir sveitahíbýli 

vátryggingarárið 1925--1926. 

rm 
Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári: 

a. Ínnritunarskirteini í Landsbanka .... kr. 37891 09 

b. Innritunarskírteini í Íslandsbanka .... —… 16527 71 

ce. I Íslandsbanka med sparisjóðskjört 28089 58 

d. Veðdeildarbrjef kr. 12500 00 —  10000 00 

——— 2... — kr 

Endurtryggin brunabótasjóðum sveitafjelaga :    a. Frá árinu 1025— RA kr. 1539 35 

b. Frá fyrri árum 2... — 839 97 

Áætluð ógreidd iðgjöld 22... - 

Vextir: 

a. Af innlánsskítteinum ..............… <r. 4030 58 

b. — sparisjóðsinnstæðu ............ — 2080 72 

c. veðdeildarbrjefim  .............- = 562 50 

Utborgud tjón 2... 

Skuld reikningshaldara f. Í. á 

Stjórnarþóknun pr. 15/10 1925 og 15/10 1926 

Prentun og pappir 

  

Til jafnaðar við tekjulið 3 .200suseeveverrrrrrnee 

Sjóður til næsta árs: 

a. Á innlánsskírteini í Landsbankanum . kr. 41003 80 

b. Á innlánsskírteini í Íslandsbanka .... —  15759 37 
c, Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum . 37089 91 

d. Veðdeildarbrjef kr. 19200 00 ........ —  12160 00 

e. Í sjóði hjá reikningshaldara ........ - 89 03 

Kr. 

Reykjavík, 31. október 1926. 

Arni Jónsson. 

92508 38 

8319 30 

1605 79 

6673 80 

109167 27 

10 00 

106102 11 

109167 27 

1926 

153
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154 FIRMNATILKYNNINGAR. 

13. nóv. 1908, um verslunarskrár. firmu og     igar verið auglvst 1926: 

  

avík, að jeg hefi veitt full- 

ikhruumbod fyrir mig. Nafn iNd 

V ru 

  

2. Hjer með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að jeg gef hjer með 

  

herra Á munda Sigurdssy ni, Spítalast 

verslun mína (verslunin Brynja) 

  

firmalögum frá 1908. 

Hann ritar firmað þannig: 

pr. pt. Guðm. Jónsson. 

Ámundi Sigurðsson. 

heykjavík, 6. mars 1926. 

Guðmundur Jónsson. 

5. Hjermeð tilkynnist til finmaskrárinnar, að frú Málfríður Oddsson er geng- 
in úr firmanu Geir & Th. Thorsteinsson, og ern Geir Thorsteinsson kaup- 

   
maður og dánarbú Th. Thorsteinssonar einkaeis 

1926. 

Málfríður Oddsson. Geir "Thorsteinsson. 

ndur þess. 

  

Kristjana Thorsteinsson. 

firmaskrárinnar, að herra cand. pharm. Axel Her- 
0 SRA 
2, hefir frá deginum í dag prókúrumn- 

t. Hjermeð tilkynnist til 

skind, til heimili 

       

  

Herra æand.
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>. Hjermed tilkynnist til firmaskrårinnar, ad undirritaður rek verslun 154 

  

með tóbak og sælgætisvörur í Reykjavík, undir firmanafninnu: „Tóbakssal- 

an Laugaveg 12“, og ber jeg einn ábyrgð á firmanu. 

Reykjavík, 29. jan. 1926. 

Helgi I 

Bergþórugötu 11 A, Reykjavik. 

atberg, 

6. Jeg, Hendrikke Waage, 1 Reykjavik, gef hjermed herra Krist 

  

jåni Gudmundssyni umbod sem pråkarista og hefir hann öll rjettindi få 

    

verslun mína. samkvæmt I. nr. 13. nóv. 1905. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. Hendrikke Waage 

Kristján Guðmundsson. 

Reykjavik, febr. 1926. 

Hendrikke Waage. 

7. Halldór R. Gunnarsson, Túngötu 2, kaupm., og Júlíus E. Kolbeins, Áðal- 

stræti 9, báðir til heimilis í Reykjavík, tilkynna til firmaskrá 

Reykjavík, að þeir reki verslun í Reykjavík með sameiginlegri 

  

aðri ábyrgð, með vefnaðarvörur, tilbúinn fatnað, og alt sem að 

  

heyrir. Prókúruumboð hefir Halldór R. Gunnarsson. Firmað heitir: 

Manchester, H. R. Gunnarsson á Co. 

Tillag til verslunarinnar er kr. 10,.000 frá hvorum, sarntals kr. 26,060, 

Prókúruhafi ritar firmað: 

pr. pr. Manchester, H. R. Gunnarsson & (Co. 

Halldór R. Gunnarsson. 

8. Það tilkynnist hjermeð til firmaskrárinnar, að Guðmundur Guðmundsson 

bókari, Þórsgötu 21 A, er genginn í firmað Sturlaugur Jónsson á Co., sent 

fullábyrgur fjelagi og hefir hann tjett til að rita fimað. Firmað ritar 

hann þannig: 

Sturlaugur Jónsson á Co. 

Guðmundur Guðmundsson. 

Reykjavík, 29. maí 1926. 

Guðmundur Guðmundsson. Sturl: 

  

em
 

|, Haraldur Andrýjesson vjelstjóri, Suðurgötu 10, og Einar Pálsson blikk 

  

smiður, Nýlendugötu 4, báðir í Reykjavík, tilkynna, að þeir reki í sam 

einingu blikksmíðaverkstæði undir firmanafninu „Nýja Blikksmii 

  

Báðir bera ótakmarkaða ábyrgð á skuldum firmans. Haraldar Andrjesson
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154 leggur fram 6000 kr., sem er stofnfje firmans. Hvor um sig getur skuld- 

bundið það með undirskrift sinni. 

F 

  

tmað rita þeir þannig: 

Nøj    ýja Blikksmid jan. 

Haraldur Andrjesson. 

Nyja Blikksmidjan. 

Einar Pålsson. 

Reykjavík, 2. Júní 1926. 

Haraldur Andrjesson. Einar Pálsson. 

10. Hyermeð tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, ad medundirritadur Ársæll 

Árnason, bóksali í Reykjavík, er genginn úr firmanu Ólafur Gíslason “€ 

Co. Jafnframt tilkynnist, að undirritaður Ólafur Gíslason, kaupmaður í 

Reykjavík, er nú einn eigandi firmans, og rekur það framvegis á eigin 

ábyrgð, en að öðrn leyti óbreytt. 

Reykjavík, 5. mars 1926. 

Olafur Gíslason. Arsæll Arnason. 

1l. Hjermeð tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að Sigurður B. Sigurðs- 

son, verslunarfulltrúi, Laufásveg 42, Reykjavík, er genginn. í firmað 

Ásgeir Sigurðsson (verslunin Edinborg) sem fullábyrgur fjelagi, og hefir 

hann rjett til að rita firmað. Rekum við framvegis verslunina í fjelagi, 

en að öðru leyti óbreytt. 

Reykjavík, 7. júlí 1926. 

Ásgeir Sigurðsson. 

Sig. B. Sigurðsson 

Hinn nýi fjelagi ritar firmað þannig: 

Asgeir Sigurðsson. 

Sig. B. Sigurðsson. 

eða: 

Verslunin Edinborg 

Sig. B. Sigurðsson. 

19. Dagbjartur Sigurðsson, til heimilis Grettisgötu 2, rekur verslun á samá 

stað undir firnmanafninu „Verslunin Örninn“. Hannes Olafsson hefir 

prókúru og titar firmað þannig: 

p. p. „Verslunin Örninn“ 

Hannes Ólafsson.
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Firmað rita jee þanni: 154 

„Verslunin Örninn“ 

Dagbjartur Sigurdsson. 

Reykjavík, 8. desember 1926. 

Dagbjartur Sigurðsson. 

Il. Mýrar og Borgarfjarðarsýsla. 

1. Á aðalfundi í h/f Mjölkurfjelagið „Mjöll“ 15, apríl 1926 voru þessir 

kosnir Í stjórn fjelagsins: 

Jósef Björnsson á Svarfhóli, formaður, 

Guðmundur Baníelsson í Svignaskarði og 

Þorvaldur 'T. Jónsson í Hjarðarholti. 

Prókúruhafi er Jósef Björnsson. 

Prókúrnumboð Jóhanns Maenússonar er afturkallað. 

2. Málfríður Jónsdóttir tilkynnir að hún reki branða. og kökugerð á Ákra- 

nesi undir nafninu „Nýja bakaríið á Akranesi“. 

Prókúruhafi er Theódór Magnússon. 

3. Förmað Hinrik Jónsson & (Co. á Akranesi er hætt að starfa. 

Ill. Ísafjarðarsésla og Ísafjarðarkæupstaður, 

l. Výjer undirrituð stjórn hlutafjelagsins „Ándvari“ á Sólbakka við Ön- 

undarfjörð afíurköllum hjermeð nrókúruumboð það, er framkvæmdar 

stjóri fjelagsins, herra Jón Á. Fannberg, hefir haft á hendi. 

Revkjavík, 20. janúar 1926. 

Sigfiis Blöndahl. 

Magnús "Thorberg. 

2. Hjermeð tilkynnist að á aðalfundi Togarafjelags Ísfirðinga h/f. þann 

28. janúar s. 1. varð sú breyting á stjórn fjelagsins, að úr stjórninni gekk 

Magnús Thorberg útgerðarmaðar, en í hans stað var kosinn Helgi Guð- 

mundsson fv. bankaútbússtjóri, en varamaður var kosnin Ólafur Kára- 

son kaupmaður. 

Stjórn Togarafjelass Ísfirðinga h/f. 

Karl Olgeirsson. Jón S. Edwald. 

Helgi Guðmundsson.
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154 Vi. Gulibringu- og Kjósarsýsla og Hafnarfjarðarkaupstaður.. 
1 » 

  

úruumhoð það, sem hr. Páll Árnason í Gerðum 

Í í Garði og er afhent Ólafi Guð-       

laugssvni, Ásgarði. 

Kitar hann fjelagið þannig 

þr. pr: Kaupfjel. „ Báran“ 

Ólafur Guðlaugsson. 

Þetta tilkynnist hjermeð. 

Gerðum, 14. jan. 1926. 
X 

Einar Magnússon (formaður). 

Ísak Bjarnason. Jón Ásmundsson. Jón Eiríksson. 

2. Jeg Aug. Flygenring, kaupmaður í Hafnarfirði, gef hjermeð syni mín- 

um, Ingólfi Flygenring, umboð sem, prókúrista fyrir mig, og hefir hann 

öll rjettindi prókúrista samkvæmt lögum. 

Prókúruhafi ritar nafn sitt þannig: 

p.p. Aug. Flygenring. 

Ingólfur Flygenring. 

Hafnarfirði, 16. janúar 1926. 

Aug. Flygenring. 

3. Sameignarhlutafjelagið Akurgerði í Hafnarfirði tilkynnir til firmaskrárinn- 

ar í Hafnarfirði. að þeir kaupmaður Carl Proppé í Reykjavík, konsúll Ólaf 

ur Proppé í Reykjavík, kaupmaður Jón Proppé í Reykjavík og kaupmaður 
> Anton Proppé á Þingeyri, sjeu eg úr firmanu, sem ábyrgir með. 

  

eigendur. 

„ví nú þeir Þórarinn Eg 

  

Einkaeigendur firmans eru ilson, kaupmað   | í 
£ f ur í Hafnarfirði, Ásgrímur Sigfússon, kaupmaður í Hafnarfirði, og 

Gunnar Egilson, erindreki í Barcelona 

Í stjórn S/f Al curgerði. 

Hafnarfirði, 22. sept. 1926 

Ó. Proppé. Asgr. Sigfússon. Þórarinn Beilson. . pl g É
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CJ
 

SKRÅ 15 

yfir hlutafjelög, sem birt hafa verid i Logbirtingabladinu árið 1926, 

I. H.f. Dráttarbraut Vestmannaeyja. 

9 Of. Sindii, fiskiveiðafjelag. Hafnarfirði. 

SKRÁ 156 

yfir samvinnufjelög, sem birt hafa verið í Löghirtingablaðinu árið 1926. 

I. Kaupfjelag Króksfjarðar, Króksfjarðarnesi, 

2. Kaupfjelagið Bjarmi, Vestmannaeyjum 

   

AUGLÝSING 
157 

frá skráritara vörumerkja í Reykjavík 

um skrásetningar þær, sem gjörðar hafa verið árið 1926. 

Skrás. 1926, nr. Í, 

Tilkynt 18. desbr. 1925, kl. 3 síðd. af Mjólkurfjelagi Reykjavíkur, 

926 mjólkur- og vöruverslun, Reykjavík, og skrásett 7. janúar 1 

      
ÞARAFFINSMURÐAR ELDSPÍTUR. 

Ferhyrndur miði, þar sem sjest mynd af íslenskum sveitabæ með fjöll- 

um í baksýn, en fyrir ofan þau stendur orðið : NORÐURLJÓS. Undir mynd- 

inni standa orðin: Paraffinsmurðar eldspítur. Myndin er prentuð á gulan 

grunn í bláum og svörtum Lt. 

Merkið er skrásett fyrir eldspýtur,
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157 Skrás. 1926, nr. 2. 
Tilkynt 27. janúar 1926. kl. 12 á hád., af Pro-phy-lae-tie Brush Company, 

n N-Ameríku, og verksmidjurekstur, Northampton, Massachusetts, Bandaril 

  

skrásett 4. febrúar s. å. 

   
Gul, löng pappaaskja, með mynd af 

  

sta á emni hliðinni. hvítum 
á svörtum grunni. Á tannburstann eru letruð orðin: Pro-phv-lae-tie, með svörtu 

  

letri. Á sömu hlið og burstamvadin, fyrir ofan hana, eru prentuð sömu orðin, N 
með rauðu letri. Neðan undir hurstamyndinni standa orðin; THE CORRECT 
BRUSIH, með svörtu letri. Á ] 

  

hlid pappadskjunnar ern ordin: Pro-phy- 
lac-tic, með rauðu letri, og í sömu línu orðin: Tooth Brush, með svörtu letri. 
en í næstu línu fyrir neðan, á sömu hlið öskjunnar. standa orðni: „A CLEAN 
TOOTH NEVER DECAYS.“ 

Samkvæmt tilkynningu 

  

apríl 19 

  

er merkið skrásett í Washington 
20. október s. á. fyrir tannbursta, 29. flokki, strákústa, bursta og rvksópa, . sn ] 

Skrás. 1926, nr. 3. 

Tilkynt 2. febrúar 1926, kl. 11 árd., af The Palmolive Company, sápu- 
gerð og verslun, Chicago, 

  

„ Bandaríkjum N.-Ameríku, oe skrásett 16. s.m. 

  

  

  

Ferstrendur miði með sneiddum hornum og þverbandi, 

orðið: PALMOLIVE. Venjulega er miðinn 
Ti vii 

KVILIP. 

sem á stendur 

grænn, bandið svart og stafirnir 

Samkvæmt tilkynningu 22. desbr. 

  

er merkið skrásett í Washino- 
    ton 17. nóvbr. 1925 fyrir handsápu og taksánu. bæði í fastri mynd, sem duft 

og sem vökvi.



1926 

26, ur, 4. 157 
11 árd. af A/S Levanger Melkefabrik, 

  

Tilkynt =. 

verslun, Levanger 1 

  

     

  

urbyggingum með trjág: 

orðin :: „CLOISTER BRAND“ 

   
í Oslo 9. oktbr.      Samkvæmt tilkvanin 

fyrir niðursoðnar matvörur, 

densed 

     "ein með hreiðri 0 

  

Orðið. NESTLE, og 

og fuglum Í. 

  

Samkvæmt tilk 
mat væl, 

  

  12. júlí s. á.     laðis-sælgæti og önnur matvæli, búin tl wi 

endurnýjuð 17. febr.



1926 

157 

Tilkynt 20.     
  

  

    
  

A ferstrendum miða MO 1 orðanna: „IDEAL“ og 

  

„BRAND“, orðið: IÐBAL *ar fyrir ofan og neðan 

standa mnmæli um vöruna. en efst á miðanum stand da ordm: IDEAL MILK, 

  

og neðst nafn og heimilisfang fra: 

  

Samkvæmt 

  

vnningu 7. 

  

mal 21, er merkið skrásett í London 3, 

septbr, s. å., 42. flokki, fyrir mjólk 

Filkvnt 20. f af sama, og skrásett 27. s. m. 
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OL 

Innan i ferstrendri skrautumgerd sjest å ljåsum grunni mynd af vik 157 

ingaskipi á siglingu. en fyrir ofan standa orðin: Full Cream and Pure, 11 

og fyrir nedan stendur: UNSWE TENED. Á efra borði skrantumgerðarinn 

ar standa. orðin: VIKING og MILK. en á skábandi milli þeirra orðið: Gon- 

oe heimilisfang framleiðanda, en 

er merkið skrásett í London 21. 

  

1926, nr. S 

kl. 8 síðd. af Det Danske Petroleum 
ver ar AÐ 

nhavn, Danmörku, og skrásett 5. mars 102 

      

Mynd af dælu, sem tvær hendur halda um, en úr dælunni er þeytt 

á hóp skordýra. 

Samkvæmt tilkynningu 20. oktbr. 1925, er merkið skrásett í Kaup 

mannahöfn 31. sm. fyrir vökva og duft til útrýmingar skordýra á ýmsun 

stigum, svo og til hreinsunar, sótthreinsunar og til að ná burt óþef, d: 

  

sprautur og önnur tæki til að dreifa með vökvum og dufti, svo og 

  

hylki til gevms     u þeirra, unbúðir við sendingn oe allskonar prentað mál og 

auglýsingar viðvíkjandi notkun þeirra.
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157 Skrás. 1926, nr. 9, 

Tilkynt 2. desember 1925,      af Aktieselskabet Freia Chocolade 

Fabrik, verksmiðjurekstur og verslun, Oslo í Noregi. og skrásett 5. mars 1926. 

  

Orðið: ÞINGVALLA. ur 

Samkvæmt tilkynninen 27. maí 1995, er merkið skrásett í Oslo S. oktbr. 
2 : 1 : 14 då in ar NR 
fyrir súkkulaði, Jóstsvkur og aðrar súkkulaðis- og syk-      

urvörur, bakara- og te, kaffi, ger, bökunar- 

duft, salt, edik, síróp, hunang og krydd. 

SÆR 
DAS 

  

Tilkynt 20. febr. 1926, kl. 12 á h., af A/S Levanger Melkefabrik, versl- 

un, Levanger í Noregi, og skrásett 5. mars s. á. 

  

  

  

Á ferstrendum, aflóngum einkennismiða er sýnd landslagsmynd með 
{ háfjöll og jökla, trje og stöðuvatn. 

  

bandi, neðarlega á myndinni, stendur 

  

m vöruna. orðið: JÓKEL. og þar fyrir ne g 1 tilereining 

  

er merkið skrásett í Oslo 22. Samkvæmt tilkynningu Í4. janúar 19 

april s. á. fyrir niðursoðnar matvörur, og er tilkvanandi f 

  

vist Í. desbr. orð- 

  

isins, samkv. útskrift úr norsku vörumerkjaskránni,
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Skrås. 1926, nr. 11. 157 

Tilkynt 24. febråar 1926, kl. 3 sidd., af Vacuum Oil Company A/S, 

verslun, København, Danmorku, og skråsett 5. mars s. å. 

VACUOLINE 
Ordid: VACUOLINE, 

Samkvæmt tilkynningu 28. jåni 1921, er merkid skråsett 1 Kaupmanna- 

höfn 98. júlí s. á. fyrir nafta, oliu, feiti, vax, gasolin, bensín, allar steinolín- 

tegundir og þesskonar afurðir, sem Vacuum Vil Company í New York 

framleiðir 

NSkrås. 1926, nr, 12. 

Tilkynt 24. febrúar 1926, kl. 3 síðd.. af sama. og skrásett 5. mars s. á. 

  

Orðið: HEGLA. 

Samkvæmt tilkynningu 28. júní 1921, er merkið skrásett í Kaupmanna- 

höfn 23. júlí s. á., fyrir nafta, olíu, feiti, vax, gasolin, bensín, allar oíutegund- 

ir og þesskonar afurðir, sem Vacuum Oil Company í New York framleiðir. 

Skrås, 1926, nr. 18. 

Tilkynt 24. febrúar 1926, kl. 3 síðd., af sáma, og skrásett 5. mars s. á. 

VOCO 
Orðið: VOCOÐ. 

Samkvæmt tilkynningu 12. júlí 1921, er merkið skrásett í Kaupmanna 
Øs 
il höfn 23. júlí s. á., fyrir nafta, olíu, feiti, vax, gasolin, bensin, allar steinolíu. 

tegundir og þesskonar afurðir
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157 Nkrás. 1926, nr. 14. 

Tilkynt 24, febråar 1926, kl, 3 sfåd.,, af sama, og skrásett 5. mars s. á. 

  

Orðið: ETNA. 

Samkvæmt tilkynningu 28. Júní 1921, er merkið skrásett í Kaupmanna- 

  

vax, gasolin, bensín, allar steinolíu- 

  

höfn 23. júlí s. á, fyrir nafta, olíu, fe 

| tegundir og þesskonar afurðir, sem Vacuum Oil Company í New York 

  

framleiðir. 

Skrás. 1926, nr. 18. 

Tilkynt 24. febrúar 1926, kl. 3 síðd.. af sama, og skrásett 5. mars s. á. 

mo 
Samkvæmt tilkynningu 17, mai 1918, er merkid skråsett i Kaupmanna- 

höfn 8. júní s. á., fyri allskonar olíur, vax og feiti. Samkv. útskrift úr dönsku E 

Orðið; ALM( 

  

vörumerkjaskránni, hefir tilkynnandi fyrst orðið eigandi merkisins 20 nóv. 
1919 

Skrás. 1926, nr. 16. 

Tilkynt 24. febrúar 1926, kl. 3 síðd.. af Chesebrough Manufacturing 

Company, Consolidated, verksmidjurekstur, New York, N, Y.,, Bandaríkjum 
N,-Ameriku, og skråsett 5. mars s, å, 

  

Samkvæmt tilkynningu 14. júlí 1920, er merkið skrásett í Washington 
15. mars 1921 fyrir steinolíuhlau p, karbolsteinolíulaup, ilmandi Wlute- 
steinolíuhlaup,  bórsúrt  steinolíuhlaup, kamfóru-steinolíuhlaup, Capsicum
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steinolíublaup, Euecalyptel steinolíuhlaup, Mentol-steinolíuhlaup, kamfóruís, 157 

kamfórusmyrsl, Cold cream, ÁAnalgic, hármeðul, lyfjaolíur úr steinolíu, „ben 

     sonuð sinksýrusmyrsl, hársmyrsl, White steinaefnis lyfjaolíu, Qnuinine-hár 

smyrsl og steinaefnis lyfjaolíur. 

Skrás. 1926, nr. 17. 

Milkynt 8. mars 1926, kl. 1 síðd., af Vacuum Oil Company Aktiebolag, 
7 ) 

verslun, Stockholm í Svíþjóð, og skrásett 26, s. m. 

00W 
ég Ek ið 

Í rjetthvrndum, aflöngum, ferhvíningi stendur: 600 W. 

£ 

       

Samkvæmt tilkynningu 2. febrúar 1920, er merkið skrásett í Stokk 

hólmi 17. s. m. fyrir allskonar olíur, feiti og vax og þesskonar afurðir til 

smurninga, ljósa, hitunar og eldunar, ennfremur fyrir gasolin og aðrar at 

urðir til orkuframleiðslu. 

Skrás. 1926, nr. 18. 

Tilkynt 17. mars 1926, kl. 11 árdegis. af Vacuum Oil Company, versl 

unarfjelag. New York, N. V.. Bandaríkjum N-Ameríku, og skrásett 26. s. om 

Orðið: ARCTIC. 

Samkvæmt tilkynningu 9. ágúst 1919, er merkið skrásett í Washington 

þesskonar afurðir, til 25. maí 1920 fyrir allskonar olíur, feiti og vax og 

  

smurninga, ljósa, hitunar og el svo og fyrir gasolín. or
 

  

kl {í árd., af General Motors Corpor: Tilkynt 17. mars {í 

ugan, Bandaríkjum N-Ameríku og     bifreiðarverksmiðja. Detroit Í 

FR = 

G AA UN II 
AA A 

Orðið: CADILLAC. 

sett 26. s. m. 
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157 Samkvæmt tilkynningu 97. júní 1994, er merkið skrásett í Washington 
4. ágúst 1925 fyrir bifreiðar. 

Skrås. 1926 

Tilkynt 17. mars 1926, kl. 11 árd. af sama oc skrásett 

  

Ordid BUICK. 

Samkvæmt tilkynningu 18. september 1994, er merkið skrásett í Wash 
ington 2. júní 1995 fyrir vjelknúða vagna. 

1.7 , SÅras, 1996, gr. 27. 

  

5, kl. 11 árd. af sama og skrásett 

  

  

  

  
        

  

A. miða með tólf hliðum stendur orðið: CHEVBOI ET. 
Samkvæmt tilkynningu 5. april 1924. er merkið skrásett í Washington 

#0. september x. á. fyrir bifreiðar, vjelvagna og hluta úr þeim. 

  

Tilkynt 16. mars tl, af Robert Allen Pattreiouex and 
(Charles Herbert Pattreiguex. traðine as Joseph Á. Pattreiouex, verksmiðju 

  

og skrásett 16. 

  

Orðið TRAWLER. 

Samkvæmt útskrift úr ensku vörn 

  

er merkið. skrásett í 
ondon 4. janúar 1896, 45. flokki. fyrir tnnið og óunnið tóbak, oe hefir sú 

Til kynnandi er fyrst skrådur sem eie- 
   Ir pá nn SKraselnin 

  

andi merkisins 14. febrúar 1993.



    
Skrás, , ur, 25 157 

Tilkynt 15. apríl 1926, kl. i Os Savo, verksmidjurekst 

ur, Kuopio í Finn 0g EA må     

  

Ferstrendur, en þar fyrir innan 

  

eru mjó, svört þí vrhvrningur       

  
     

með hvössum hornum, 

  

  

  

      

st. innan la, en á henni     
bar fyrn ned bandi yfir stendur orðið: SAN. 

  

itreitnunum 

    
50 matches. 

Merkið er    
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Skrás. 1926, mr. 25. 

Tilkynt 30. apríl 1926, kl. 2 síðd.. af Vacuum Oil Company, verslunar 

  

fjelag, New York, N, Y,, og skrásett 20. maí s. á. 

Stafirnir. D. T. E. 

Samkvæmt tilkynningu 9. ágúst 1919, er merkið skrásett í Washineton 

25. maí 1920, fyrir allskonar olíur, feitiefni, vax og þesskonar afurðir til 

  

ytir gasólín. smurninga, ljósa, hitunar og kyndingar, ennfremur Í 

Skrås. 19260, nr. 26. 

Tilkynt 4. maí 1926, kl. 5 síðd., af The Pepsodent Company. verslunar- 
i 

Bandarikjum N.,-Ameriku og skråsett 29, s. m. 

    

Ordi ”epsodent. 
1 Samkvæmt tilkynningu 9. desember 1915, er merkid skråsett i Washing- 

> ton 2. mal 1916, tannduft 

  

Skrás. 1980. mr. 27. 

Tilkynt 15. maí 1926, kl. 11 árd., af Orientalisehe Tabak-und Æigaretten 
n 4 tabrik „Yenidze'“, Inhaber Hugo Zietz, G. m. b. H., tóbaksverksmiðja, Dresden 

  

Orðið: A dagio. 

Samkvæmt 

  

   

  

maí s. á., fyrir hrá 

lngapappír, og hefir sk



Tilkynt 15. 

1926 

157 

m. 

  

Orðið: S 1ilem Gold. 

  

tilkynningu Samkvæmt 

október s. 

  

lingapappir o 

15 

smiðjurekstur. 

31 

mai 1926. 

Mi 

Tilkynt 

| ver! } IneaDolis 

skrásett sm. 

  

Mills Company, 

-Ameriku, vo 

  

Orðin: 

Pillsbury s. 
94 

hveitimji 

Samkvæmt tilkynningu 
fr 

29. september s. á. 

  

ofan, bogadregið, orðið: 

  

febr. er merkið skrásett í Washington 
1 

Jil 

   
Skrås 30. 

Tilkynt 15. mai 1926, kl. 11 ama, og skråsett 31. s. m. 

se sd w 
2: 9 4 s% í BEST 
5 war Øl ið KXKK Á 

ið að 
A SÁ Li 

sange? 

Innan 1 ei af tvísettri deplaröð, stendur orðið: BEST, 

    og bar fi 

Pillsburys, en neðst, sömuleiðis 

innan í hringnum stendur bogadregið orðið : 

Minn. 

  

Minneapolis



      

Samkvæmt ir 1919, er merkið skrásett í Washing- 

ton 19. ágúst s. á 

rás, 1926, qu Í 

na i ar í ) - ' nn | £ res Tilkynt 15 1926. 1 rsiðd. af Te un Íslands, h/f, Reykja     

  

  

  
      
    

   
    

   

  

E
I
R
 

að ea 
KR 
S
A
 

FR
 e
k
 

        
  

  

im hornum. Ystu brúnir mið 

en innan við hana standa 

með svörtum bókstöfum, en 

forseta, í hvítum og dökkum ht- 

  

en yfir henni liggja gyltar lár



  

  

  

spjaldi, seim m 

FANT, bogadregin, síðara orðið á svörtu bandi fyrir neðan 

  

fyrir neðan er lítill hringur, og innan í honum merki, sem tákna 

ingu stafana V og P. 

Merkið er skrásett fyrir allska 

  

    

ilkvnt 19. qúlí 1926, kl. 5 síðd., af C. Sehon's Fabrikker A/S, verk 
+ 17 

if 

  

smiðjurekstur, Köbenhc s. im. 

  

Orðið: Kit— Kat. 

Samkv. tilkynningu 21. apríl 1928, er merkið skrásett í Kaupmanna 

DD
 maí s. á. fyrir allskonar sápur, bvottadutt og allskonar hreinsunarefni.
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157 Skrás. 1926, mr. 84. 

Pilkynt 19. júlí 1926, kl. 5 sí af Fabrikken Tlka, A/S. (Dansk Hus 

holdnings Industri), verksmidjurekstur, København, Danmörku. og skrásett 

17. s. m. 

Flik-Flak 
Orðið. Flik-PFlak, 

  

Samkvæmt tilkynningu 30. október 1923, er merkið skrásett í Kaup- 

mannahöfn 24. nóvember s. á. fyrir þvottaduit, sápur, fægismyrsl, fegurðarlyf, 

allskonar hreinsunarefni og kerti. 

Skrás. 1926, nr. 85. 

Tilkynt 12. júlí 1926, kl. 5 síðd., af S/8. Sehreiber á Carl P etersen I 

junr's Fabrikker, såpuverksmidja, Kobenhavn, Danmårku, og skråsett 17. s. m. 

  

  

  

' KOMMUNELÆGE = ! 

LINDE? 

  

    

        

        

  

i 
T Den af 

ECEP Ø os ilberedte| 
6 Be Svovlmælksæbe 
70 elter Kommunelæae 

       
   
    

— ndes Resept er et 
 wirkeligt virksomt Middel 

mod Fililpenser Hudorme og 
ondre Hudurenheder. 

be Pris G6O øre pr. Stk. 
EMNMEFAGRIKANTER 

Á 1, scuneiser v CARL PETERSEN irs Fabriker Kobenhavn | 

    

      
Ferstrendur miði, þar sem stendur skáhalt: „SVOVLMÆLK-SÆBR“. 

Í efra horni miðans stendur: „Komunelæge Linde's Recept 10%'“, og í neðra 

horni: „Den af os tilberedte Svovlmælksæbe efter Kommunelæge Lindes Re- 

cept, er et virkeligt virksomt Middel mod Filipenser, Hudorme og andre Hudu- 

renheder. Pris 60 Öre pr. Stk. Enefabrikanter: A/S. Sehreiber £ Carl Peter- 

sen jrs Fabriker, Köbenhavn“ 

Samkv. tilkynningu 11. maí 1917, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

16. júní s. á, og er tilkynnandi fyrst skráður eigandi merkisins 7. septem- 

ber 1920.



Tilkynt 4. 

Limited, hveitnnj 

  

1926, kl 11 árd. af Rashworth, 

      

D
a
 Á Ss. m. 

        

Tilkynt 4 

ur, London, Englandi glandi, 

af Cavanders's Limited, 

    

   

    

  

    

sa
nn
i 

  

í 
y 

öm
 

my 
Du
b 
(j
ar
ls
 

| 
kh 

  

    

   

  

svart-hvítri, mjórri umgerð. Efst í flet- 
1     inum er letrað orðið: Army jaldai 

í miðju og fyrir ofan hjálmur og kr 

  

en sitt til hvorr 

ar skjaldarmerkinu eru bönd, er liðast niður með því. Neðst 

prentað með smáu letri: Cavander Næst fletinum til 

h 

  

andar, er lóðrjettur mjór. hvítur umgerð, og innan um 

gerðarinnar áletrunin: Army Club ( 

  

arettes. en við hliðina á síðasttöldum 

  

Heti, er brjóstmynd af lðsforing í hermannabúningi, reykjandi eigarettn, 
  

en fyrir neðan myndina standa orðin: Army Club. 

Samkvæmt tilkvnnineu 

apríl 1926, 45. flokki, fyrir síga 

  

ett í London 13 
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Skrås, 1926, nr, 40. 157 

Tilkynt 6. september 1926, kl, 6 síðd. af General Motors Corporation, 

verslunarfjelag. Detroit í Michigan, Bandaríkjum, NrAmeríku, og skrásett 

10. s. m. 

  

Mynd, er sýnir báðar hlíðar at minnispeningi, öðru megin standa orðin: 

PONTIAC og CHLEF OF THE SIXEN, fyrir ofan og neðan indíánahöfnð ; 

hinn megin stendur: PRODUCT OF GENERAL MOTORS, innan Í 

blómsveig. 

Samkvæmt tilkynningu 4. mars 1926, er merkið skrásett í Washington 

20. júlí s. á. fyrir bifreiðar, og eru orðin Pontiac-Chief of the Sixes að skoða 

sinda vörutegund. 

  

sem sjerstaklega tilbúið heiti fyri 

e
ð
 

Skrús. 19 LJ 

1 

Tilkynt 6. september 1926, ki. 6 síðd.,    
  

  

  
  

Ferstrendur blár miði með lárjettum strikum í hvitri wngerð. Yfir mið- 

ann stendur skábalt orðið; BULCK, með hvítu ritletri. 

Samkvæmt tilkynningu 18. september 1924, er merkið skrásett í Wash 

ington 18. ágúst 1925 fyrir bifreiðar, og ber að skoða orðið Buiek, sem sjer- 

staklega tilbúið heiti fyrir ofangreinda vörutegund,



 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

S
E
 

co 
ei 

> 
ES 

a 
Mm 

EN 
mm 

mi 

ry 
. 

= 

m
d
 

: 
> 

5 
sæ 

= 
2 

n 
= 

nber 

imfeldum 

 
 

c
 

- 

=
 > 

í = 

op 
= w 

E
r
 

 
 

1926 

157



27 1926 

Skrås. 1926, nr. 44, 157 

WH O Tones fjteerdarmanni, 
Tilkvnt ) Tvnes, ffeerdarman? 

Siglufirði, 

   

  

  
      

        

er sett 1 í (ið ov 

nær 

0 tt 29 

Hrinomvndad mer ei tí efni oo neðri helmins, með 

. , 1 1 2 : 1 fo halmina n in 
tvennur lá i og er bre Lá mili } Í ettir helmime merki 

ms standa og TH samar re og uppi yfir þeim kóróna,     
ið O'Tanerkið er 

       

  

umgerðinni, letri. Á fn 

línanna í med rauðu leti 

Mei 
2 UFO rt tilkyunnandi
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Skrás. 1926, nr. 46. 

Filkvnt 14. september 1926, kl. 4 síðd., af sama, og skrásett 25. s. m. 

     
    

# 

neðri helming, með 

efri helmine merkis- Í 
it yfir þeim kóróna, er nær 

      

    

n megin við ÖT-merkið 

merkisins stan 

  

Ole Tynes, lár Je tt. oo i bog: 

    

ungerðinni, orðin; SiglufjardIsland, alt með svörtu letri. Á nil 
línanna í merkinu standa orðin: VUPAM BRAND. með rauðu leti. 

Merkið er 

  

ild og aðrar sjávarafurðir, er tilkynnandi 

Íramleiðir. 

    og skrasett 

og neðri helming, með 

tveimur 

  

Í efri helming merkis
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ins standa stafirnir O og T, saman dregnir, og uppi vir þeim súrna or nær 157 

lítið eitt út fyrir vumgerð merkisins. Báðum megin við OTamerkið er vr stjarna. 

Í neðri helming merkisins standa orðin: Ole Tynes, lárjett, í oxa, meðfram 

umgerðinni, orðin: Siglufjorddsland. alt með svörtu letri. Á milli lárjettu 

línanna í merkinu standa orðin; SVERA BRAND, með rauðu letri. 

Merkið er skrásett fyrir síld og aðrar sjávarafurðir, er tilkynnandi 

framleiðir. 

Skrás, 1986, nr. ÁS. 

Tilkvnt 14. september 1926, kl. 4 síðd. af sama, og skrásett 26, s. in. 
e 2 2 2 > 

BD. 

  

Hringmyndað merki. Merkinu er skift í efri og neðri helming. með 

tveimur lárjettum línum, og er breitt bil mill þeirra. Í efri helming merkis- 

ins standa stafirnir O og 7, saman dregnir, og uppi yfir þeim kóróna, er nær 

lítið eitt út fyrir umgerð merkisins. Báðum megin við OTamerkið er stjarna, 

Í neðri helming merkisins standa orðin: Ole Tynes, lárjett, og Í boga, meðfram 

umgerdinni, orðin: Siglefjord-Ísland, alt með svörtu letri. Á milli lárjettn 

línanna í merkinu standa orðin: ARCTIC BRAND, með rauðu letri. 

Merkið er skrásett fyrir síld og aðrar sjávarafurðir, er tilkvanandi 

framleiðir. 

Skrás. 1926, nr. 49. 

19926 kl. 11 ård,, af W, M, Livens & Company, 

Limited, verksmiðjnrekstur, Newcastleon-Pyne. Engi ndi oe skrásett 30, s, m 
Tilkynt 22. september 

  

Orðið: College.
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157 Merkið er 

karamellur og sæti 

í London 23. maí 1908, 42. flokki, fyrir sælsæti. 

   sú skrásetning síðan endurnýjuð 23. maí 1922. sam- 

  

og 

ránni, er tilkvnnandi fyrst skráður sem 
kvæmt útskrift úr ensku í ) 

  

eigandi merkisins 11. júlí 1991, 

Skrås. 1926, nr. 59 

'Pilkynt 22. september 1 af American Chicle Company, . | þan, 
verksmiðjurekstur. New York 

  

-Aámeríku, og skrásett 30. s. m. 

iclefs 

  

Orðið. Chielets rital 

  

Samkvæmt tilkynningu er merkið skrásett í Washingtor . 5 
5 

ð. desember s. á. f 

  

og er orðið „Chiclets““ að skoða sem sjer- 
staklega tilbúið heiti fyrir ofangreinda vörntegund. — Samkvæmt úrskrift úr 
vörumerkjaskrá Bandaríkjanna. er tilkynnandi fyrst skráður eigandi merkis- 

ins 7 * endurnýjuð skrásetning farið fram 5. desember 1995, 

  

Skrás, 1996, nr, 51. 

  

orðin; SEN-SEN, með hvítum stöfum. 

ste stærri en hinir, 

i september 1897, er merkid skråsett i Wash 

  

og er orðið „Sen-Sen““ að skoða sem 
sjerstaklega tilbúið heiti fyrir þá vörutegund.



Skrás. 1926, nr. 62. 

19926, kl. 11 ård,, af 30, s. m. Tilkynt 22. september 1! sama, og skrásett 

  

Orðin: SEN-SEN, er standa fyrir ofan og neðan skáband með lykkju 

á miðjunni. 

Samkvæmt tilkynningu 23. mars 1911, er merkið skrásett í Washington 

„Sen-Sen“ að ot“. og ern orðin 

  

19. september s. á. fyrir munngúm og „(act 

skoða sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar vörutegundir. 

1926, kl. 11 árd. af sama. og skrásett 30. s. ni Tilkynt 22. september 

  

  

  

Ílangur, skástrikaður miði, þar sem standa lengst til vinstri orðin: 

ADAMS PEPSIN-MINT GUM, í þrem línum, en til hægri er skáferhyrningur 

með orðunum: The Original Chicle Gum, einnig í þrem línum. Milli áður 

nefndra orða og skáferhyrningsins standa orðin: Peppermint Flavor, í tveim 

rauð o 

Washington 

línum neðan til á meðanum. Skástrikin á grunni miðans et g græn. 

Samkvæmt tilkynningu 6. maí 1925, er merkið skrásett í 

  

29. desember s. á. fyrir munngúm, og er orðið: ADAMS að skoða sem sj 

staklega tilbúið heiti fyrir þá vörutegund.
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Hringmyndaður miði, þar sem á bandi yfir miðju stendur orðið: ER- 157 

SKINE, en í reitunum fyrir ofan og neðan er mynd af fjórblöðuðum smára. 

ásett í Washington 

  

úst 1926, er merkið s 

  

Samkvæmt tilkynningu 30. ág 

  

fyrir bifreiðar, og er orðið „Erskine'“ að skoða sem sjerstaklega tilbúið heiti 

fyrir ofangreinda vörutegund. 

Skrás. 1926, nr. 56. 

Tilkynt 21. desember 1926, kl. 4 síðd., af A/S A. S. Ste „hansen, verk- 
. ] 

smidjurekstur, Espeland pr. Bergen, Noregi, og skråsett 28. s. m. 

  

Veifa med håkstafnum S, en fvrir ofan stendur ordid: JANUS. 

skrásett í Osló fyrir   
Samkvæmt tilkynningu 4. mars 1909, er merkið =. á. 

tilbúinn prjónafatnað, og er orðið; „Janus“ að skoða sem sjerstaka tilbúið 

heiti fyrir þá vörutegund. 

Samkvæmt 10. er. laga 13. nóvbr. 1903, um vörumerki. hafa eftirereind 

merki verið endurnýjuð á árinu: 

Skrás. 1916, nr, 1. 

(teir Thorsteinsson, Reykjavík, frá 12. febrúar. 

Skrás. 1916, nr. 2. 

De forenede Bryggerier A/S, Köbenhavn, frá 22. febrúar. 

Skrás. 1916, nr. 5. 

G. Eiríkss, Reykjavík, frá 26. febrúar. 

Skrás, 1916, nr. Á. 

H/f Kveldúlfur. Reykjavík, frá 4. mars.
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157 Skrás. 1916, nr. 5. 
Sani, f 

  

Skrás. 1916, nr. 6. 

Sami, frå s. d. 

Skrås. 1916, nr. 7? 

F. Hjorth & Co., Köbenhavn, frá 99, júlí, 

Skrás. 1916, mr, 8. 

Sami, frá s. d 

Skrás. 1916, nr. 9. 

James Buchanan & Co., London, frå 18. október, 

Skrås. 1916, mr. 10. 

Sami, frå s. ( 

Skrås. 1916, nr. 11. 

Jøseph Watson & Sons, Ltd., Leeds, frá 24. nóvember. 

Ennfremur hefir verið afmáð år vorumerkjaskrånni, samkv. 19. er. 
somu laga: 

Skrás. 1916, nr. 12. 

Aitken, Melrose & Company, Læd., Edinburgh, frå 18 desember 1926. 

Skrifstofa vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 31. desember 1926.
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ALÞINGISMENN KOSNIR HLUTBUNDNUM KOSNINGUM. Fk 

a. Kosnir 1. júlí: 

Jón Baldvinsson framkvæmdarstjóri í Reykjavík. 

Jón Þorláksson forsætisráðherra í Reykjavík. 

Magnús Kristjánsson forstjóri í Reykjavík. 

hb. Kosinn 23. okt.: 

Jónas Kristjánsson hjeraðslæknir á Sauðárkróki. 

ALÞINGISMENN KOSNIR ÓHLUTBUNDNUM KOSNINGUM 

a. Kosinn 9. jan.: 

og Hafnarfjörð. Ólafur Thors fram- 

  

Fyrir Gullbrimgu- og 

kvæmdarstjóri. 

b. Kosnir 23. okt.: 

Fyrir Rangárvallasýslu: Einar Jónsson bóndi. 

Reykjavík: Hjeðinn Valdimarsson framkvæmdarstjóri og Jón 

Ólafsson framkvæmdarstjóri. 

— Dalasýslu: Jón Guðnason sóknarprestur. 

EMBÆTTI, SÝSLANIR M. M. 

4. janúar voru þeir skrifstofustjóri Oddur Hermannsson, haestofu- 

stjóri Þorsteinn Þorsteinsson og bankastjóri Georg Olafsson skipaðir í stjórn 

slvsatrvegingarsjóðs ríkisins frá 1. s. m. að telja. 

I. febr. var hjeraðslækni í Mérdalshjeraði, Stefáni Gíslasyni, allra 

mildilegast veitt lausn frá embætti með eftirlaunum. 

26. febr. voru hjeraðslæknir í Síðnhjeraði, Snorri Halldórsson. oe 

hjeraðslæknir í Rangárhjeraði. Helgi Jónasson, settir til þess, ásamt sínum 

  

eigin. embættum, að þjóna hjeraðslæknisembættinu í Mýrdalshjeraði fyrst um 
  

sinn frá 1. mars þ. á. að telja og þar til öðruvísi verður ákveðið.
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22. júlí var cand. med. Haraldur Jónsson settur hjeraðslæknir í Reyk 

dælahjeraði, frá 1. jálí þ. á. til1. júní 1927. 

Ss. d. var hjeraðslæknir Sigurmundur Sigurðsson settur hjeraðslæknir í 

Grimsneshjeraði, frá 1. júlí þ. á. til 1. júní 1927, 

5. ágúst voru hjeraðslæknirinn í Fljótsdalshjeraði, Bjarni Guðmunds- 

son, og hjeraðslæknirinn í Vopnafjarðarhjeraði, Arni Vilhjálmsson, settir til 

þess fyrst um sinn frá 1. ág. þ. á. að telja og þar til öðruvísi verður ákveðið, 

  

x ásamt sínum eigin embættum að þjóna hjeraðslæknisembættinn í Hróars 

tuinguhjeraði. 

23. ácúst var settur hjeraðslæknir í Reykhólahjeraði, Guðmundur Guð 

mundsson, allramildilegast skipaður til þess að vera hjeraðslæknir í sama 

hjeraði. 

30. ágúst var prófasti síra Kjartani Helgasyni í Hruna veitt lantan frá 

prófastsstörfum í Árnesprófastsdæmi frá 1. okt. þ. á. að telja. 

S. sept. var Ari Jónsson læknir settur til þess fyrst um sinni frá 1. okt. 

þ. á. að telja og þar til önnur ráðstöfun verður gerð, að þjóna hjeraðslæknis 

embættinu í Hróarstunguhjeraði. RU 

11- 11. sept. var tannlækni Leifi Sigfússyni veitt leyfi til að stunda tan 

  

lækningar hvar sem er hjer á 

21. sept. var cand. theol. Baldur Andrjesson skipaður kennari við alþýðu 

skólann á Eiðum. 

1. okt. var Níels P. Dungal læknir skipaður til þess að vera dócent í 

líffærameinfræði og sóttkveikjufræði innan læknadeildar Háskólans frá 1. 

október þ. á. að telja. 

5. okt. var cand. mag. Kristinn Ármannsson settur til þess fyrst um sinn, 

um eitt ár, frá 1. október þ. á. að telja, að gegna dócentsembættinu í grísku við 

Háskólann. 

9. nóv. var sóknarprestur í Arnarbælisprestakalli, síra Olafur Magnús- 

son, skipaður til að vera prófastur í Á rnesprófastsdæmi frá 1. okt. þ. á. að telja. 

Ss. d. var mag. seient. Helgi IH. Eiríksson skipaður kennari við Kenn- 

araskólann í Reykjavík,
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20. des. var settur hjeraðslæknir Jóhann J. Kristjánsson, allramildilegast 

skipaður hjeraðslæknir í Höfðahverfishjeraði. 

  

des. var aðstm. í dóms- og kirkjumálaráðunevtinu St. Gunnlaugsson 

cand. juris, skipaður fulltrúi í sama ráðuneyti frá 1. jan. n. á. að telja. 

S. d. var aðstm. í atvinnu og samgöngumálaráðuneytinu Páll Pálmason 

cand. jurís, skipaður fulltrúi í sama ráðuneyti frá 1. jan. n. á. að telja. 

28. desember þóknaðist hans Hátign konunginum að fela forsætisráð- 

herra Jóni Þorlákssyni forstöðu atvinnu. og samgöngumálaráðuneytisins og 

dóms- og kirkjumálaráðuneytisins meðan ráðherra Magnús Guðmundsson er 

fjarverandi í embættisferð til Kaupmannahafnar, 

PÓSTMENN SKIPAÐIR OG SETTIR. 

24. mars var Steingrímur Árason settur póstafgrmaður á Víðimýri í 

stað póstafgreiðslumanns Þorvaldar Arasonar, sem andaðist 3. mars. 

1. apríl var Magnús Vigfússon leystur frá póstaðstoðarmannsstarfi í 

Reykjavík. 

10. apríl fjekk póstafgreiðslumaður Kristján Blöndal lausn frá póstaf- 

greiðslumannsstarfinu á Sauðárkrók. 

Sama dag var Valgarð Blöndal settur póstafgreiðslumaður á Sauðár- 

krók frá 1. maí. Sv
 

3. Júní var Jón Halldórsson í Vík skipaður påstafgreidslumadur sama 

staðar í Stað Halldórs Jónssonar, sem andaðist 27. jan. 

30. júní var Sigríður Briem skipuð póstaðstoðarmaður í Reykjavík. 

Sama dag var Oskar Jónsson skipaður póstaðstoðarmaður í Reykjavík. 

20. ágúst var Valgarð Blöndal skipaður póstafgreiðslumaður á Sanð. 

árkrók,
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Sama dag var Steingrimur Árason skipaður póstafgreiðslumaður á 

Víðunýri. 

19. október tjekk póstalgreiðslumaður Jón Proppé lausn frá postal 

greiðslumannsstarfinu í Olafsvík frá 1. nóv. að telja. 

Sama dag var Jón Gíslason skipaður póstafgreiðslumaður í Ólafsvík 

frá 1. nóvember. 

28. desember var Vilhjálmur Björnsson skipaður póstaðstoðarmaður 

í Reykjavík frá 1. janúar 1927. 

Sama dag var Ingi Kristmanns skipaður póstaðstoðarmaður í Í # 

vík frá 1. janúar 1927. 

Sama dag var Sveinn Björnsson skipaður póstafgreiðslumaður í Reykja 

vík frá 1. janúar 1927, 

HEIÐURSMERKI. 

Hans hátign konungurinn hefir allramildilegast þóknast að sænia eftir 

greinda menn Kommandörkrossi 11 Dannebrogsorðunnar: 

28, jan. 1925 Finn Jónsson prófessor við háskólann í Kaupmannahöfn. 

11. júlí 1925 Aug. Flygenring kaupmann í Hafnarfirði. 

30. okt. 1925 Jóhannes Jóhannesson bæjarfógeta í Reykjavík, 

Og ennfremur riddarakrossi Dannebrogsorðunnar: 
> 

5. júlí 1925 Gardar Gislason stórkaupmann í Reykjavík. 

s. d. Gísla Jóhannsson Johnsen konsúl í Reykjavík. 

11. júlí 1925 Magnús Sigurðsson bankastjóra í Reykjavík. 

13. júlí 1925 Matthías Septímus Þórðarson fornminjavörð. 

S. d. Sigurð Kristinsson framkvæmdarstjóra í Reykjavík. 

S. d. Sæmund Júlíus Halldórsson kaupmann í Stykkishólmi. 

19. ásúst 1925 Jean Eggert Claessen bankastjóra í Reykjavík. 

S. d. Magnús Jochumsson póstfulltrúa í Reykjavík. 

Ss. d. Thorvald Haraldsen Krabbe vitamálastjára í Reykjavík. 
1 

Ss. d. Þórð Guðmund Sveinbjörnsson skrifstofustjóra í dóms- og kirkju-    

málaráðuneytinu. 

30. okt. 1925 Georg Ólafsson bankastjóra í Reykjavík,
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25. janúar var Olav Elas Forberg landsímastjóri í Reykjavík, allra- 

  

mildilegast sæmdur {Ll Dannebrogsorðunnar. 

  

9. febrúar voru Halldór Vilhjálmssón skólastjóri á Hvanneyri, og Sief 

Benedikt Bjarnason Blöndal bókavörður í Kaupmannahöfn, allramildilégast 

sæmdir tidda 

  

krossi Dannebrogsorðunnar. 

7. maí var Magnús Guðmundsson atvinnu. og samgöngumálaráðherta, 

allramildilegast sæmdur stórkrossi    
nnebrogsorðunnar. 

22. júní voru Blixen-Finecke, Vilhelm Carl Anna Otto Gunnar Axel, 

barón, kapteinn, og Juel, Carl Julius Engelbrecht, hirdmarskålkur, allramildi- 

legast sæmdir stórkrossi Fálkaorðunnar. 

sd. voru Cold, Frederik, Chef for Hs, Maj. Kongens Adjudantstab 
4 

af Söværnet, Jagtkaptajn, og Grut, Torben, vfirhershofdingi, -allramildilegast 

sæmdir stórriddarakrossi með stjörnu Fálkaorðunnar. 

S. d. voru Hansen, Godfred, sjóliðsforingi, og Jakobsen, Frits, Martine 

stabslæge, allramildilegast sæmdir stórriddarakrossi Fálkaorðunnar. 

Ss. d. voru Bistrup, Ejnar Aage, sjóliðsverkfræðingur, 

  

Bistrup, Henning August Osterbere, sjolidsforingi, 

Hude, Carl Frederik v. d., sjóliðsforingi, 

Rosenstand, Chr. Theodor, Ritm., og 

Thiele, Just Andreas, kapteinn í sjóhernum, 

allramildilegast sæmdir riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

2. júlí var Sigurgeir Sigurðsson sóknarprestur á Ísafirði, allramildi- 

legast sæmdur riddarakrossi Dannebrogsorðunnar. 

9. ágúst voru Dr. Jón Helgason biskup, 

Sigurður Briem aðalpóstmeistari, og 

Suenson, Kaj. forstjóri í Mikla norræna ritsínafjel 

alltamildilegast sæmdir stórriddarakrossi með stjörnu Fálkaorðunnar. 

5. d. voru Gredsted, Martin Julius Öhristian, skrifstofustjóri, og Sönder, 
rm 

Ivar Lauritz, Afdelingschef ved Teleg     alvæsenet, allramildilegast sæmdir stór- 

riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

5. d. voru Christian, K. IH. stóðvarstjórt, og Ussing, Á. framkvæmdar 

stjóri í Mikla norræna ri jelaginu, allramildilegast sæmdir riddarakrossi 

  

Fálkaorðunnar.
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24- september: vort Muckadell, Cai Schaffalitzky de, barón, flokksforingi 

í sjóliðinn, og Topsöe-Jensen, Axel Gottlieb, læknir í danska sjóliðinu, allramildi- 

legast sæmdir stórriddarakrossi Fálkaorðunnar. 

26. s. m. var Jón Hjaltalín Sveinbjörnsson, konungstitari, allramildi- 

legast sæmdur Kommandörkrossi Ll, Dannebrogsorðunnar. 

6. október voru alleamildilegast sæmdir stórriddarakrossi með stjörnu 

Fálkaorðunnar: 

Andersen, Peter Otto Albert,. Departementschef, 

Ásgeir Sigurðsson konsúll, Reykjavík, 

Bay, Henry Edvard, norskur aðalkonsúll, Reykjavík, 

Carstensen, Carl Vilh. Edvard, Kontreadmiral, 

Clausen, Claus Christian, bankastjóri, Kaupmannahöfn, 

Damm, Einar Leopold, bankastjóri, Kaupmannahöfn, 

Ehlers,- Edvard Lauritz, prófessor, Kaupmannahöfn, 

Einar Arnórsson, prófessor, Reykjavík, 

Firíkur Briem, prófessor, Reykjavík, 

Ellinger, Heinrich Oscar Gunther, prófessor við landbúnaðarháskólann, 

Finnur Jónsson, prófessor, Kaupmannahöfn, 

Gjermals, Christian Frederik, ofursti, 

Guðmundur Björnson, landlæknir, Reykjavík, 

Hansen. Carl Peter Mathias, kanunerherra, einkaritari Hennar hátignar 

drotningarinnar, 

Jensen. Carl Oluf, prófessor við landbúnaðarháskólann, 

Jóhannes Jóhannesson, bæjarfógeti, Reykjavík, 

Jón Hjaltalín Sveinbjörnsson, konungsritati, 

Jón Krabbe, Kommitteret, Kaupmannahöfn, 

Klemens Jónsson, fv. ráðherra, Reykjavík, 

Krarup, Thure Frederik, símamálaforstjóri, 

Monberg, Niels Christensen, Entreprenor, 

Mondrup, Christen Iversen, adalpåstmeistari, 

Nörgaard, Frederik, bankastjóri, Kaupmannahöfn, 

Olav Elias Forberg, landssímastjóri, Reykjavík, 

Paus, Christopher, norsk Undersaat, pavelig Kurkr., 

Petersen, Frederik Valdemar, skrifstofustjåri 1 utanrikisråduneytinu, 

Rechnitzer, Hjalmar, Kontreadmiral, 

Sehfidt, Ernst Johannes, forstjóri, Kaupmannahöfn, 

Sommersehild, Job Thode, 

Sveinn Björnsson, sendiherra, Kaupmannahöfn, 

Thor Jensen útgerðarmaður, Reykjavík. 

Westv, Oddgeir Hilmar, bankastjóri, Kaupmannahöfn,
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7. s. m, var Netálá, Eemil Nester, utanrikisrådherra i Finnlandi, allra- 

mildilegast sæmdur stårkrossi Fålkaordunnar, 

Sd. var Numelin, R. J., allramildilegast sæmdur stórriddarakrossi 

Fálkaorðunnar. 

1. desember var Eggert Olafur Briem, dómstjóri, allramidilegast sæmd- 

ur stórriddarakrossi méð stjörnu Fálkaorðunnar. 

5. d. voru allramildilegast sæmd stórriddarakrossi Fálkaorðunnar: 

Charcot, Jean Baptiste Etienne Auguste, franskur læknir, 

Cour, Louis Dornonville de la, Kommandör, 

Elín Stephensen frú, Reykjavík, 

Katrin Magnússon frú, Reykjavík, 

Madsen, Thorvald Johannes Marius. 

Meulenberg, M. prefect, Reykjavík, 

Valtýr Guðmundsson, prófessor við Kaupmannahafnarháskóla, 

Þóra Magnússon frú, Reykjavík, 

Þórarinn Erlendsson Tulinius stórkaupmaður, Kaupmannahöfn. 

5. d. voru allramildilegast sæmd riddarakrossi Fálkaorðunnar: 

Björg Þorláksson, dr. phil., 

Björn Guðmundsson, kaupmaður, Ísafirði, 

Christiansen, Knud Viggo, prófessor, 

Davíð Seheving Thorsteinsson, læknir, Reykjavík, 

Einar Stefánsson, skipstjóri, 

Garðar Gíslason, stórkaupmaður, Reykjavík, 

Guttormur Vigfússon, sóknarprestur, 

Halldór Vilhjálmsson, skólastjóri, Hvanneyri, 

Jón Sturlaugsson, hafnsögumaður, Stokkseyri, 

Júlíus Júliníusson, skipstjóri, 

Lund, Fr. Macody, rithöfundur, 

Margrjet Pjetursdóttir frú, 

Steingrímur Matthíasson hjeraðslæknir, Akureyri, 

Thorstína Sigríður Jackson, ungfrú, 

Walter, Emil, sendiráðsritari, 

Þórólfur Beck skipstjóri, Reykjavík. 

Þorsteinn Gíslason frá Meiðastöðum. 

13. desember var Christian Ænnsen, ítalskur konsúll í Reykjavík, allra- 

mildilegast sæmdur riddarakrossi Dannebrogsorðunnar. 

Ennfremur hefir Hans hátign konunginum allramildilegast þóknast að 

leyfa eftirgreindum mönnum að bera erlend heiðursmerki, eins og hjer segir:
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Magnúsi Guðmundssyni, atvinnu. og samgöngumálaráðherra, stórkross 

Hvítu rósarinnar Einsku, er forseti Finnlands hefir sæmt hann; 

  

(Gunnari Einarssvni, bókhaldara í Reykjavík, orðn hins heilaga Gregorí! 

ar, er páfi Pius XL. hefir sæmt hann; 

Kl. Jónssyni, landritara í Reykjavík, stórriddarakross hinnar portúgölsku 

Kristserðu, er ríkisstjórnin í Portúgal hefir sæmt hann; ; ) É 

Sig. Eggerz, bankastjóra í Reykjavík, stórriddarakross hinnar portú- 

  

gölsku Kristsorðu, er ríkisstjórnin í Portúgal hefir sæmt nn ; 

Georg Georgssyni, hjeraðslækni á Fáskrúðsfirði, riddarakross heiðurs 

fylkingarinnar frönsku, sem forseti Frakklands hefir sæmt hann; 

Páli Þorkelssyni, málfræðingi í Reykjavík, heiðursmerki Offieier d Aca- 

demie, sem forseti Frakklands hefir sæmt hann. 

Jirni Björnssyni, hirðbakarameistara í Reykjavík, heiðursmerki Offieier 

d' Academie, sem forseti Frakklands hefir sæmt hann; 

Finni Thordarson, vicekonsúl á Ísafirði, Vasaorðuna 1 fl, er Hans 

hátign konungur Svía hefir sæmt hann. 

KONSÚLAR. 

18. febr. var Einar Gunnarsson, verslunarstjóri á Akureyri, viðurkend- 

ur norskur vicekonsúll á svæðinu frá Langanesi til Blönduóss að Siglufjarðar. 

kaupstað undanskildum. 

9. ágúst var Sigurður Kristjánsson kaupmaður, viðurkendur sænskur 

vicikonsúll á Siglufirði. 

20. ágúst var Lárus J. Johnsen kaupmaður, viðurkenndur hollenskur 

vicikonsúll í Vestmannaeyjum. 

15. sept. var Þorsteinn Seheving Thorsteinsson, lyfsali, vidurkendur 

konsúll á Íslandi fyrir Austurríki, með aðsetri í Reykjavík,
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HEIÐURSGJAFIR. 

Af vöxtum al styrktarsjóði Christians konungs IX., fyrir árið 1926, 

hefir atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið veitt þeim Guðmundi Lýðssyni 

bónda í Fjalli í Árnessýslu og Magnúsi Stefánssyni bónda í Flögu í Húna- 

vatnssýslu, 160 króna heiðursgjöf hvorum, fyrir framúrskarandi dugnað í 

Jarðabótum, byggingum og öðru, sem að búnaði lýtur 

STYRKVEITINGAR. 

Af vöxtum af styrktarsjóði Frederks konungs VIL. árið 1926, hefir 

alvinnu- og. samgöngumálaráðuneytið veitt Lystigarðsfjelagi Akureyrar 150 

kr. og ungfrú Lilju Sigurðardóttur á Víðivöllum í Skagafirði 150 kr. styrk 

til trjáræktar. 

EINKALEYFI. 

12. apríl var Vigneron, Dahl & Cie, La Rochelle, Frakklandi, veitt 

einkaleyfi á dragneti. 

  

17. apríl var Erling Thune-Holim. verkfræðingi, Billingstad við Oslo, 

veitt einkaleyfi á útbúnaði á grjótvinslutækjunm. 

29. april var James William Loneaster, skipasmið, nr. 46, Mattews 

Street, Kingston — upon — Hill, Englandi, veitt einkaleyfi á hólki, til að 

hlífa samskeytum á botnkaðli á botnvörpu. 

16. ágúst var Techno-Chemical Laboratories, Ltd. efnagerð, London, 

Englandi, veitt einkaleyfi á aðferð og áhaldi til að pressa vökva úr því efni, 

sem þeir eru í. 

31. ágúst var Per Olof Petterson, forstjóra, Malmö. Svíþjóð, veitt einka- 

leyfi á útbúnaði á vatnslutunarkötlun í eldavjelar. 

5. nóvember var Norsk HMyvdro-elektrisk Kvælstofaktreselskab, Oslo, veitt 

einkaleyfi á aðferð til að framleiða anmmoniak










