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Efnisyfirlit. 

Kaflar i efnisyfirlitinu. 

Stjórnarráðsbrjef, auglýsingar, reglugjörðir | Alþingismenn. 

o. fl. | Embætti m. m. 

Verdlagsskrår. Póstmenn. 

Reikningar. | Heiðursmerki. 

Firmnatilkynningar. | Konsúlar. 

Skrá yfir hlutafjelög, sem birt hafa verið Heiðursgjafir. 

Vörumerkjaauglýsingar. Einkaleyfi. 

Anglýsingar um útkomin lög m. m. 

Skamnmstafan S. == Stjórnarráðsbrjef. 

      
  

  

    

      

mm ER UNO 

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn. Blaðsíðutal 

; Stjórnarráðsbrjef, auglýsingar, reglugjörðir o. fl. 

1 20. jan. S. til sýslumannsins í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu um 

| flutuing þingstaðar ........0000.2 0... 2 

3}| 3. febr. Reglngjörð um notkun bryggnanna í Steinsvör og Lambhús- 

| sundi á Akranesi .......20000 00. enn AR 3—6 

2 25. febr. S. til séslumannsins í Árnessýslu, um framfærslu óskilgetins 

barns, ef móðirin missir íslenskan ríkisborgararjett ........ 2—3 

29 28. febr. S. til skattanefndarinnar í Rangárvallahreppi, um tekju- og 

eignarskatt .............20...0 ersnnee ö8— 60 

31 8, mars Samþykt fyrir fjelagið „Hjeraðsvatnafyrirhleðslan“ ........ 61—63 

32 | 16. mars Reglugjörð fyrir vatnsveitu í Húsavíkurkauptúni .......... 64 —67 

4 | 19. mars Vörutollnr „.....200.000 00. 6 

33 | 29. mars Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Líknarsjóð Ögur- 

hrepps oo en 67--09 

34 S. d. Staðfesting konungs á skipulagsskrá um Sjóð síra Björns Þor- 

lákssonar ......200.0.0. 0 69--70 

35 S. d. Staðfesting konungs á skipulagsskrá um Minningarsjóð Jóns 

biskups Vídalíns ............2220 0. 70—71
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Nr. Dagsetning | Fyrirsögn. | Blaðsíðutal 

36 1. apríl Samþykt um sýsluveginn Línakradalsveg og sýslu- og hreppa- 
vegi í Vesturhópi ........0..0..000. 0 . 71—73 

37 S. d Stadfesting konungs å skipulagsskrå (Stofnskrá) fyrir ís- 
lensk-danskan orðabókarsjóð ........0.00000000 74—76 

46 2. april Gjaldskrá um notkun rafmagns í Seyðisfjarðarkaupstað 87—89 
30 6. apríl S. til biskups, um skiftingu Aðalvíkursóknar í Norður-Ísa- 

fjarðarprófastsdæmi í tvær sóknir ..........00.. 60—61 
38 | 13. apríl Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Framkvæmdarsjóð 

Pverárhrepps 77—79 
39 | 19. april Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð 

Torfa Bjarnasonar skólastjóra frá Ólafsdal „............ 79—89 
40 | 22. april Reglugjörð um breyting á reglugjörð um eyðing refa í Mýra- 

sýslu, frá 2. júní 1921 „.......000.. 0 81 
48 | 25. april Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Ól- 

afs Eggertssonar og Þuríðar G. Runólfsdéttur frá Króks- 
fjardarnesi „....... FIRIR 90—92 

49 6. maí Reglugjörð fyrir Vestur- Húnavatnssýslu um lækning hunda af 
bandormum 2.220 eg 92—93 

50 Sd Reglugjörð fyrir Áustur-Húnavatnssýslu, um lækning hunda af 
bandormum 2... eee, 94—95 

41 9, mai Reglugjörð fyrir húsmæðraskóla á Staðarfelli í Dalasýslu 81—84 
42 19. maí Reglugjörð um breyting á reglugjörð 15. desbr. 1914 fyrir 

Strandasýslu, um tefaeyðingar, notkun upprekstrarlands, 
Fjallskil, rjettahöld 0. fl... seeeeesee 85 

43 20. maí Reglugjörð um breytingu á reglugjörð um refaveiðar í Vestur- 
Húnavatnssýslu, frá 22. ágúst 1922 ss. 86 

51 29. Júní Samþvykt um lokunartíma sölubúða í Hafnarfjarðarkaupstað 95—96 
52 24. Túní Samþykt um breyting á samþykt um lokunartíma sölubúða í 

Reykjavík frá 5. jandar 1923 ll 97 
53 12. juk samþykt um lokun sölubúða í Siglufjarðarkaupstað ........ 97—98 
54 13. júlí Samþykt vm breyting á lögreglusamþykt fyrir Siglufjarðar- 

kaupstað frá 15. júní 1920 1... ss, 99 
55 22. juli Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Minningarsjóð Há- 

konar kaupmanns Bjarnasonar og frú Jóhönnu Kristínar 

Þorleifsdóttur Ll. or 99—100 
56 S. d. Heglugjørd um innlenda tollvérugerd 2... 101—103 
57 26. júlí Keglugjörð um brexting á hafnarreglugjörð fyrir Vestmanna- 

evjar frá 30. ágúst 1926 ............. 0. 103 
58 ID. árrúst Kerlngjörð nm hrexting á reglngjörð 4. janúar 1923 fyrir 

Austur-Húnavatnssýslu, um ferjur 104 
    

    



Dagsetning Fyrirsögn. Blaðsíðutal 

  

44 

45 

60 

63 

64 

66 

69 

70 

61 

71 

  

12. ágúst 

30. ágúst 

1. septbr. 

2 . septbr, 

3. septbr. 

14. septbr. 

26. septbr. 

29. septbr. 

4. oktbr. 

22. oktbr. 

25. oktbr. 

2. nóvbr. 

3. nóvbr. 

5. nóvbr. 

8. nóvbr. 

S. d. 

16. nóvbr. 

21. nóvbr. 

23. nóvbr.   

Reglugjörð um breyting á reglugjörð um niðurjöfnun vatns- 

skatts í Siglufjarðarkaupstað frá 30. júní 1921 og reglu- 

gjörð um breyting á sömu reglugjörð 12. nóv. 1925 ...... 

S. til biskups, um afhending Þingmúlakirkju í hendur söfnuð- 

IBM sssssuseeseeeserenenerereenernee III 

S. til biskups, um flutning sóknarkirkjunnar að Presthólum 

Heilbrigðissamþvykt fyrir Borgarneshrepp ........0.00..0... 

Reglugjörð fyrir bátabryggjuna og bátauppsátrið á Blönduósi 

Reglugjörð um gjöld til holræsa og gangstjetta í Siglufjarðar- 

kaupstað ......... ARA AR 

Reglugjörð um breyting á hafnarreglugjörð Siglufjarðarkaup- 

staðar 9. maí 1922 og reglugjörð um viðauka við sömu reglu- 

gjörð frá 12. apríl 1986 ..........0.000 000... 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Barnastyrktarsjóð 

Kvenfjelags Hvammshrepps til minningar um Guðlaugu 

Halldórsdóttur frá Suður-Vík ......000000.00. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Líknarsjóð sýslu- 

mannshjónanna frá Sauðafelli .......................... 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Sig- 

urðar Jónssonar frá Ystafelli „...........0..0.....000..... 

Byggingarsamþykt fyrir Vestmannaeyjar ........000.00.00.. 

Reglngjörð um breyting á hafnarreglugjörð fyrir Reykjavíkur- 

kaupstað frá 12. nóv. 1917 ................. FR re. 

S. til skólameistarans á Akureyri, um lærdómsdeild við gagn- 

fræðaskólann þar ........0%..2.0 00. 

Reglugjörð um bann við dragnótaveiði í landhelgi fyrir 

Hafnahreppi í Gullbringusýslu .........0...0 00. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Gjafasjóð Jóns 

prófasts Halldórssonar á Sauðanesi til minningar um eigin- 

konur hans þrjár (ORS sjóð) ......00...0 0 

Samþykt um leigu á lóðum bæjarsjóðs Reykjavíkur til íbúðar- 

húsabygginga ........00.. renne 

Reglur um útsvarsskýrslur utansveitarmanna ..........0.... 

Staðfesting konungs á viðaukaskipulagsskrá fyrir Gjöf Ólafs 

stiptamtmanns Stephánssonar, frá 30. sept. 1797, til fátækra 

í Vindhælishreppi ............00.. 00 

S. til lögreglustjóranna, um framkvæmd áfengisbannlaganna 

Auglýsing um viðauka við auglýsingu 10. des. 1926, um inn- 

flutningsbann ....0...00000 000 kv enennnee 

Reglugjörð um sorphreinsun á Akureyri ................0...   

105 

87 

87 

106—112 

116—118 

119—120 

120—122 

122—123 

124—125 

125—127 

128—154 

155 

157— 158 

158—160 

160— 165 

170—171 

113—115 

166 

166—167
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Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn. Blaðsíðutal 

| | 
77 24. nåvbr. Auglysing um samþykt um breyting á samþykt um stjórn | 

80 

108 

109 

  

2. desbr. 

5. desbr. 

16. desbr. 

22. desbr. 

23. desbr. 

S. d. 

  

bæjarmálefna í Reykjavík frá 26. maí 1915 .,..........., 

Auglýsing um viðauka við auglýsingu 10. des. 1926 og við- 

auka við þá auglýsingu 27. des. 1926 og 21. nóv. 1927, um 

imnflutningsbann ......0..0...00 0. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Að- 

alsteins Ólafssonar frá Hvallátrum ...................... 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Egg- 

erts Ólafssonar ...,..........00.00000 00 
Auglýsing um breytingu á reglugjörð fyrir rafveitu Suður- 

fjarðahrepps frá 22. maí 1919 

Byggingarsamþykt fyrir Neskauptún í Norðfirði ........... 

Byggingarsamþykt fyrir Siglufjarðarkaupstað ............. 

Verðlagsskrár 1927—-1928. 

Fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 

— Suður-Múlasýslu 

  

—  Vestur-Skaftafellssýslu 

Vestmannaeyjar 

Rangárvallasýslu 

— Árnessýslu 

— Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjörð og Reykjavik 
Borgarfjarðarsýslu ses eee 
Mýrasýslu 

-—— Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

—- Dalasýslu 

Strandasýslu (ll... 

Húnavatnssýslu 

Skagafjarðarsýslu .......0.0.0.0.. 
Þingevjarsýslu BI 

Evjafjarðarsýsln, Akureyri og Siglufjörð ............ 

Reikningar fyrir árið 1926. 

I. Sjóðir undir umsjón Stjórnarráðsins. 

Reikningur Kirkjujarðasjóðs .......000... 0 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Thorkillii-barnaskólasjóða ...   

168 

178 

179—205 

206—233 

16—17 
18—19 
20—21 
29—23 
24—25 
26—27 
28—29 
30—31 
32—33 
34—35 
36—37 
38—39 
4041 
4243 
44--45 
46—47 
48—49 
50—51 
52—53 

323—324 

324
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VII 

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn. | Bladsidutal 
i 

| 
110 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar oz 

| | Ingileifar Benedietsen ............000 0000. 325 

111 | | Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannesar Árna- 

| SOMAT 20. beses re rer rsttes 326 

112 | Reikningur vfir tekjur og gjöld Landsspítalasjóðs Geirs Zoéga 

| kaupmanns og frú Helgu Zoéga konu hans .........0.... 327 

113 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns læknis 

Jénssonar senere enes renees rrennee 327—328 

114 Reikningur Líknarsjóðs Sigríðar Melsted .......0.000...0.. | 328 

115 Reikningur yfir tekjur og gjöld Stvrktarsjóðs Þórarins | 

'Puliniusar ........0.0022 0200 329 

116 Reikningur yfir tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Íslands 330 

117 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns kon- 

ungs hins Tíunda og Alexandrínu drotningar, til styrktar fá- 

tækum sjómannaekkjum í Reykjavík .........00..000000.. 331 

118 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Friðriks kon- 

ungs Áttunda ......0....20.0.20 331—332 

119 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns kon- 

ungs Níunda .............000 0000. 332—333 

120 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas's 333—334 

121 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes til 

Grímseyinga .......20..00 000. 334 

122 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fischers 335 

123 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar 336 

124 Reikningur yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jóns- 

SONAP 2000... ennen erne enes sene settnes 336—337 

125 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðngra og 

þurfandi þjóðjarðalandseta í hinu fyrverandi Suðurar:tti 337 

126 Reikningur yfir tekjur og gjöld Stvyrktarsjóðs Gísla Jóns- 

Nikulássonar ..................00. rn 338 

127 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna 

amtmanns Þorsteinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttr:r 338--339 

128 Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðsins Þorvaldar- 

minning 2........0 00 339 

129 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem 

bíða tjón af jarðeldum ........00..00. 0000 340 

130 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna 

Jóhanns Jóhannessonar og Sigurbjargar Guðnadóttur 341      
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Nr. | Dagsetning, Fyrirsögn. | Blaðsíðutal 
' | 

| | 
| 11. Sjóðir undir umsjón biskups. | 

5 | Reikningur yfir tekjur og gjöld hins Almenna Kirkjusjóðs .. 7—12 

90 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Prestekknasjådsins ........ 269—270 

91 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs FIRIR 270 

92 Reikningur yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríks- 

| SEE 2... 271 

93 Reikningur yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats ............ 272 

94 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Guttorms próf. 

Þorsteinssonar ........00000 0. 273 

95 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs frú Thoru Melsted 274 

III. Landsbankareikningar. 

86 Efnahagsreikningur Landsbankans með útbúum hans 31. 

des. 1926 2.....02.002 00 234—235 

87 Efnahagsreikningur Landsbankans 31. mars 1927 .......... 263—265 

88 Efnahagsreikningur Landsbankans 30. júní 1927 ............ 265—267 

89 Efnahagsreikningur Landsbankans 30. september 1927 ...... 267-—-269 

IV. Ýmsir reikningar. 

6 Reikningur Spítalasjóðsins Vinaminning á Eyrarbakka 31. des. 

1925 .......2002 ennen eee een sreee 13 

7 Reikningur Minningarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar .... 14 

8 Reikningur Framfarasjóðs Stykkishólms .................. 15 

28 Reikningur Spítalasjóðsins Vinaminning á Eyrarbakka ...... 54 

96 Reikningur yfir tekjur og gjöld ekknasjóðs Vestur-Skafta- 

fellssýslu 2... ennen ernee 274—275 

97 Reikningur sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða Íslands ...... 276 

98 Reikningur Styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafjelaganna 

í Reykjavík .......000.0..0 0 277 

99 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Margrjetar 

Bjarnadóttur frá Bergvík í Leiru .....0.... 271—278 

100 Reikningur yfir tekjur og gjöld lífeyrissjóðs embættismarna 

árið 1924 ......0.000 278—279 

101 Reikningur yfir tekjur og gjöld lífeyrissjóðs embættismanna 

árið 1925 .........00200 279 

102 Reikningur yfir tekjur og gjöld lífeyrissjóðs embættismanna 280 

103 Reikningur yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnes- 

þings .....002000000 nr erne rees ARI 281  



        

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn. Blaðsíðutal 

104 Reikningur Styrktarsjóðs Hjálmars kaupm. Jónssonar ...... 282 

131 Reikningur yfir tekjur og gjöld Brunabótafjelags Íslands, 

ásamt efnahagsreikningi og reikningi hins sameiginlega 

132 brunabótasjóðs fyrir sveitahíbýli ..........0000. 00. 349—-346 

105 Firmnatilkynningar ...................000... 983.294 

106 Vorumerkjaauglysingar ...................... 2943920 

107 | Skrá yfir hlutafjelög, sem birt hafa verið í Lög- 

    

birtingablaðinu árið 1927 ................... 

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

Alþingismenn 

Embætti m. m. 

Konsúlar ..............00 000. 

Heiðursgjafir .............0 0000. 

Einkaleyfi ..........0..0 0000.   
321—323 

1, 55-58, 169 

347 

348—351 

351—352 

352—354 

354—355
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350; heiðursmerki, 353. 

Bjarni Ásgeirsson, alþingismaður, 347. 

Bjarni amtmaður Þorsteinsson, Gullbrúðkaups- 

sjóður, reikningur, 338—339. 

Björn Árnason, úttektarmaður Landsbankans, 

349. 

Björn Bjarnarson, formaður sparnaðarnefnd- 

ar, 350. 

Björn B. Jónsson, heiðursmerki, 352. 

Björn Kristjánsson, alþingismaður, 347; út- 

tektarmaður Landsbankans, 349. 

Björn Þorláksson, sjóður, skipulagsskrá, 60—70 

Blönduós, bátabryggja og bátauppsátur, reglu- 

gjörð, 116— 118. 

   Bolt-Jörgensen, L. B., heiðursmerki, 352. 

Borgarneshreppur, heilbrigðissamþykt, 106— 

112. 

Borregaard, H. H. M., heiðursmerki, 352. 

3reiðabólsstaður i 

skipaður, 348. 

Breiðabólstaður á Skógarströnd, sóknarprestur 

Fljótshlíð, sóknarprestur 

skipaður, 350. 

Briem, Gunnlaugur, aðstoðarmaður, 350. 

Briem, Sigurður, bankaráðsformaður, 349,



Brunabétafjelag Islands, reikningar, 342—346. 

Byggingarsamþyktir: Fyrir Vestmannaeyjar, 

128—154; Neskauptún í Norðfirði, 179— 

205; Siglufjörð, 206—233. 

Bæjarmálefni í Reykjavík, samþykt, 168. 

D. 

Dómtúlkar og skjalaþýðarar, löggilding, 349. 
2 

Dragnótaveiði í landhelgi, reglugjörð, 156. 

E. 
Eggert Ólafsson frá Hvallátrum, minningar- 

sjóður, skipulaosskrá, 175— 177. 

Eggerz, Sigurður, alþingismaður, 347. 

Egill Jónsson, hjeraðslæknir, settur, 351. 

Einar Árnason, alþingismaður, 347. 

Einar Armórsson, úttektarmaður Landsbank- 

ans, 349. 

Einar M. Jónasson, sýslumaður, vikið frá em- 

bætti, 361. 

Einar Jónsson, 

Einkaleyfi, 355. 

Ekknasjóður Vestur-Skaftafellssýslu, reikning- 

ur, 274—275. 

Ekstedt, Gustav, heiðursmerki, 353. 

Embætti m. m., 348—351. 

Embættismenn, lífeyrissjóður, reikningur frá 

1924—-1926, 278—280. 

Erlingur Friðjónsson, alþingismaður, 347. 

alþingismaður, 347. 

Evjafjarðarprófastsdæmi, prófastur settur, 349 

F. 
Fálkaorðan, 352—354. 

Fanöe, Lauge Albert, heiðursmerki, 353. 

Ferjur í A.-Húnavatnssýslu, reglugjörð, breyt- 

ing, 104. 

Firmatilkynningar, 283—-204. 

Fischer, W., gjafasjóður, reikningur, 335. 

Fiske, W., gjafasjóður, reikningur, 334. 

Fiskimannasjóður Kjalarnesþings, reikningur, 

281. 

Fiskiveiðasjóður Íslands, reikningur, 330. 

XI 

  

Fjallskilareglugjörð fyrir Strandasýslu, breyt- 

ing, 85. 

Flateyjarhjerað, læknir skipaður, 348. 

Flateyjarprestakall, prestur skipaður, 350. 

Framfarasjóður Stykkishólms, reikningur, 15. 

Framkvæmdarsjóður Þverárhrepps, skipulags- 

skrá, 77—79. 

Frandsen, Peder Viggo, heiðursmerki, 353. 

Frederik konungur VITI. styrktarsjóður, 

reikningur, 331—-332. 

Fræðslumálastjóri skipaður, 349. 

G. 

Gagnfræðaskólinn á Akureyri, lærdómsdeild, 

S., 113. 

Gengisnefnd, formaður skipaður, 350. 

Gerfalk, Aksel, heiðursmerki, 354. 

Gigas, V., styrktarsjóður, reikningur, 333—334. 

Gin- og klaufaveiki, innflutningsbann, auglýs- 

ing, 166; viðauki, 173. 

Gísli Bjarnason, fulltrúi, 350. 

Gísh Jón Nikulásson, styrktarsjóður, reikning- 

ur, 338. 

tísli J. Ólafson, landssímastjóri, settur, 348. 

Fiskes, 334; W. 

Fischers, 335; Guttorms próf. Þorsteinsson- 

ar, 278; frú Thorn Melsted, 274. 

Gjafasjóður 

r 
Gjafasjóðir, reikningar: W. 

Jóns prófasts Halldórssonar á 

Sauðanesi, ORS sjóður, skipulagsskrá, 157 

—-158. 

Gjerset, Knut, heiðursmerki, 383, 

Gretor, Georg, heiðursmerki, 354. 

Grímsneshjerað, læknir skipaður, 349. 

Guðbrandur Jónsson, dómtúlkur og skjalaþýð- 

ari, lóggilding, 349. 

Guðlaug Halldórsdóttir frá Suður-Vík, barna- 

styrktarsjóður, skipulagsskrá, 122—123. 

Guðmundur Ásbjörnsson, bankaráðsvarafor- 

maður, 349. 

Guðmundur ruðmundsson, — hjeraðslæknir, 

lausn, 350; heiðursmerki, 353. 

Guðmundur Ólafsson, alþingismaður, 347,
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Guðmundur Pjetursson, heiðursmerki, 353. 

Gullbrúðkaupssjóður, reikningur, 338--339. 

Gunnar Sigurðsson, alþingismaður, 347. 

Guttormur próf. Þorsteinsson,  gjafasjóður, 

reikningur, 273. 

H. 
Hafnahreppur,  dragnótaveiði í landhelgi, 

reglugjörð, 156. 

Hafnarfjörður, lokun sölubúða, samþykt, 95— 

96. 

Hafnarreglugjörðir: 

120—1 

Vestmannaeyjar, breyting, 103. 

fyrir Siglufjörð, breyt- 

155,      ing, ; Reykjavík, breyting, 

Hákon kaupmaður Bjarnason og frú Jóhanna 

Porleifsdóttir, 

skipulagsskrá, 99—100. 

Hákon J. Kristófersson, alþingismaður, 347. 

Halldór Stefánsson, alþingismaður, 347. 

Halldór Steinsson, alþingismaður, 347. 

Kristín minningarsjóður, 

Halvorsen, Leif Frithjof, heiðursmerki, 352. 

Hannes Árnason, styrktarsjóður, reikningur, 

326. 

Hannes Jónsson, alþingismaður, 347. 

Hannes Jónsson, skipaður í sparnaðarnefnd, 

350. 

Hansen, Johan Frederik Christian, heiðurs- 

merki, 354. 

Hansen, Wilhelm Peder Henning, heiðurs- 

merki, 3583. 

Haraldur Guðmundsson, alþingismaður, 347; 

skipaður í sparnaðarnefnd, 350. 

Hartmann, Fritz 

merki, 354. 

Heiðursgjafir, 355. 

Heiðursmerki erlend, 354. 

Heiðursmerki Fálkaorðunnar, 352—354. 

Heilbrigðissamþykt 

106— 112. 

Herdís og 

Johan Christian, heiðurs- 

fyrir Borgarneskauptún, 

Ingileif Benedictsen, minningar- 

sjóður, reikningur, 325. 

Hjálmar kaupmaður Jónsson, styrktarsjóður, 

reikningur, 282,   

Hjaltested, Pjetur, aðstoðarmaður, 348. 

Hjalti Björnsson, argentínskur vicekonsúll, 354. 

Hjeðinn Valdimarsson, alþingismaður, 347. 

61—63. 

Hlíðar, Sigurður Einarsson, þýskur vicekon- 

súll, 358. 

Hlutafjelagaskrá, 321—328. 

Holræsagjöld og 

Hjeraðsvatnafyrirhleðslan, samþykt, 

gangstjetta á Siglufirði, 

reglugjörð, 119— 120. 

Hreppavegir í Vesturhópi, samþykt, 71I—73. 

Hróarstunguhjerað, læknir skipaður, 348. 

Húnavatnssýsla, hundalækning, reglugjörð, 92 

—95; refaveiðar, reglugjörð, 86; ferjur, 

reglugjörð, breyting, 104. 

Hundalækning af bandormum í Á. og V. 

Húnavatnssýslu, reglugjörð, 92—95. 

Húsavík, vatnsveita, reglugjörð, 64—67. 

Húsmæðraskóli á Staðarfelli, reglugjörð, 81 

—84. 

Hæstarjettardómstjóri, kjörinn, 350. 

Höfðahverfishjerað, læknir skipaður, 348. 

I. Í. 
Idmann, G. K., heiðursmerki, 353. 

Ingólfur Bjarnarson, alþingismaður, 347. 

Ingvar Pálmason, alþingismaður, 347. 

Innflutningsbann, auglýsing, viðauki, 166; við- 

auki, 173. 

Innlend tollvörugerð, reglugjörð, 101—-103. 

Íslensk-danskur orðabókarsjóður, skipulagsskrá, 

74—76. 

Iversen, Lars, heiðursmerki, 352. 

J. 
Jacobsen, Theodor August, heiðursmerki, 352. 

Jarðeldasjóður, reikningur, 340. i gur, 

Jens Stefånsson, påstadstodarmadur, 352. 

Jespersen, S. T., heidursmerki, 352. 

Jóhannesson og Guðna- Jóhann g Sigurbjörg 

dóttir, minningarsjóður, reikningur, 341. 

Jóhann Þ. Jósefsson, alþingismaður, 

þýskur vicekonsúll, 355. 

347;
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Jóhann J. Kristjánsson, hjeraðslæknir, 348. 

Jóhanna Kristín Þorleifsdóttir, minningarsjóð- 

ur, skipulagsskrá, 99—-100. 

Jóhannes Jóhannesson, alþingismaður, 347. 

Johnson, Ólafur, úttektarmaður Landsbankans, 

349. 

Jón Eiríksson, kollektusjóður, reikningur, 271. 

Jón Gunnlaugsson, aðstoðarmaður, 349. 

Jón prófastur Halldórsson á Sauðanesi, gjafa- 

157—158. 

Jón Haraldsson, póstafgreiðslumaður, 351 og 

352. 

Jón N. Jóhannessen, sóknarprestur, 349 og 350. 

sjóður, skipulagsskrá, 

Jón Auðunn Jónsson, alþingismaður, 347. 

Jón Ólafsson, alþingismaður, 347. 

Jón A. Ólafsson, norskur vicekonsúll, 354. 

Jón Sigurðsson, alþingismaður, 347. 

Jón biskup Vídalín, minningarsjóður, skipu- 

lagsskrá, 70— 71. 

Jón Þorláksson, finskt heiðursmerki, 354; 

danskt heiðursmerki, 354. 

Jónas Jónsson, dóms- og kirkjumálaráðherra, 

350. 

Júlíus Sigurðsson, heiðursmerki, 354. 

Jörundur Brynjólfsson, alþingismaður, 347. 

K. 

Kaldalóns, Sigvaldi, hjeraðslæknir, 348. 

Kennaraskólinn, aukakennari skipaður, 350. 

Kirkjujarðasjóður, reikningur, 323—324. 

Kirkjusjóður, hinn almenni, reikningur, T— 12. 

Kjalarnesþing, fiskimannasjóður, reikningur, 

281. 

Kjördæmakosningar til Alþingis, 347. 

Kollektusjóður, reikningur, 271. 

Konsúlar, 354—355. 

Kortsen, Kort K., heiðursmerki, 353. 

Kristbjörg Jónatansdóttir, heiðursmerki, 353. 

Kristján læknir Jónsson, styrktarsjóður, reikn- 

327—328 ; 

ingur, 14, 

ingur, minningarsjóður, reikn-   

Kristján konungur IÍX., styrktarsjóður, reikn- 

ingur, 332—333; heiðursgjafir, 355. 

Kristján konungur X. og Alexandrína drotning, 

styrktarsjóður, reikningur, 331. 

Kristmanns, Ingi, póstaðstoðarmaður, 351 og 

352. 

Landhelgisveiðar með dragnót fyrir Hafna- 

hreppi, reglugjörð, 156. 

Landsbankinn, bankaráðsformaður og vara- 3 ? 

formaður skipaðir, 349; úttektarmenn skip- 

aðir, 349. 

Landsbankareikningar, 234--269. 

Landsssímastjóri settur, 348. 

Landsspítalasjóður, reikningur, 327. 

Lárus H. 

350; heiðursmerki, 353. 

Bjarnason, dómstjóri Hæstarjettar, 

Lárus Helgason, alþingismaður, 347. 

Laufásprestakall, prestur skipaður, 351. 

Leach, Henry Goddard, heiðursmerki, 353. 

Leigulóðir í Reykjavík, samþykt, 158—160. 

Leós, Jón H., póstaðstoðarmaður, lausn, 352 

Lífeyrissjóður embættismanna, reikningur ár- 

in 1924— 1926, 278—-280. 

Líknarsjóðir: Ögurhrepps, skipulagsskrá, 67— 

69;  sýslumannshjónanna frá Sauðafelli, 

skrá, 124— 125; Melsted, 

reikningur, 328. 

   
skipulag Sigríðar 

Línakradalsvegur, samþykt, TI—73. 

Líndal, Hjörtur, heiðursmerki, 358. 

Lóðir til íbúðarhúsabygginga í 

þykt, 158—-160. 

Lydersen, Lyder Deth, heiðursmerki, 353. 

Reykjavík, sam- 
. , 

Log útkomin, auglýsing, 1, 55—-58, 169. 

Lögskýringar, S.: Um framfærslu óskilgetins 

barns, ef móðirin missir íslenskan ríkis- 

borgararjett, 2—3; um tekju- og eignarskatt, 

58—60; um framkvæmd áfengisbannlaganna, 

113— 115. 

Lövland, 

konsúll, 355, 

Thorkell Jörgensson, norskur vice-
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M. 
Magnús Guðmundsson, alþingismaður, 347. 

Magnús Helgason, heiðursmerki, 353. 

Magnús Jónsson, alþingismaður, 347. 

Magnús J. Kristjánsson, fjármálaráðherra, 350. 

Magnús Torfason, alþingismaður, 347. 

Margrjet Bjarnadóttir frá Bergvík í Leiru, 

styrktarsjóður, reikningur, 277—-278. 

McCan, John, heiðursmerki, 353. 

Melsted, Sigríður, líknarsjóður, reikningur, 328. 

Melsted, Thora, gjafasjóður, reikningur, 274. 

Minningarsjóðir, reikningar: Herdísar og 

Ingileifar Benedietsen, 325; Jóhanns Jó- 

hannessonar og Sigurbjargar Guðnadóttur, } 

341; 

Minningarsjóðir, skipulagsskrár: Jóns biskups 

Vídalín, 70—-71; Torfa 

stjóra í Ólafsdal, 79—80; Ólafs Eggertsson- 

Kristjáns Jónssonar læknis, 14. 

ar og Þuríðar G. Runólfsdóttur frá Króks 

fjarðarnesi, 90—92; Hákonar 
. av ss EÐ | 

Bjarnasonar og frú Jóhönnn Kristínar Þor- | 

leifsdóttur, 99—100; Sigurðar Jónssonar frá 

Ystafelli, 125—127; Aðalsteins 

frá Hvallátrum, 173—175; Eggerts Ólafs- 

sonar, 175— 177. 

Munthe, Wilhelm, heiðursmerki, 353. 

Mýrasýsla, eyðing refa, reglugjörð, 81. 

Möller, Jakob, 

349. 

  Ólafssonar 

úttektarmaður Landsbankans, 

N. 
Neskauptún í Norðfirði, 

179—205. 

Nieckelsen, N., Oslo, heiðursmerki, 

Nielsen, Thomas, heiðursmerki, 353. 

byggingarsamþykt, 

ar 
352. 

Norður-Ísafjarðarprófastsdæmi, 

lausn, 348; skipun, 349. 

prófastur, 

0. Ó. 
Odegard, Thor, heiðursmerki, 353. 

Ófeigur Vigfússon, prófastur, 348. 

Ólafur Bergsveinsson, heiðursmerki, 353. 

Bjarnasonar skóla- ' 

  

kaupmanns | 

  

Ólafur Eggertsson frá Króksfjarðarnesi, minn- 

ingarsjóður, skipulagsskrá, 90—92. 

Ólafur H. Jensson, póstafgreiðslumaður, 352. 

Ólafur Ólafsson, hjeraðslæknir, settur, 351. 

Orðabókarsjóður, skipulagsskrá, 74—76. 

ORS sjóður, skipulagsskrá, 157— 158. 

  Óskilgetin börn, lögskýring, S., 2—3. 

Ottesen, Pjetur, alþingismaður, 347. 

P. 

Páll Hermannsson, alþingismaður, 347. 

Páll Jónsson, samgöngubótasjóður, reikningur, 

336—-337. 

Páll Jónsson, styrktarsjóður, reikningur, 336. 

Páll Ólafsson prófastur, lausn, 348. 

Póstmenn, 351—352. 

Presthólakirkja, flutt, S., 87. 

Prestsekknasjóður, reikningur, 269—270. 

Prytz, Carl Wilhelm, heiðursmerki, 353. 

R. 

Ráðherrar, 350. 

Rafmagn, á Seyðisfirði, gjaldskrá, 87—89; í 

Suðurfjarðahreppi, reglugjörð, breyting, 178. 

Rafnar, Friðrik, sóknarprestur, 351. 

Ragnar F. Ólafsson, heiðursmerki, 353. 

Rangárvallaprófastsdæmi, prófastur skipaður, 

348. 

Refaeyðing, reglugjörðir: Í Mýrasýslu, 81; í 

Strandasýslu, 85; í Vestur-Húnavatnssýslu, 

86. 

Reykjavík: Lokunartími sölubúða, samþykt, 

breyting, 97; hafnarreglugjörð, breyting, 

155; leigulóðir til íbúðarhúsabygginga, sam- 

Þvkt, 158— 160, 

samþykt, auglýsing, 168. 

um stjórn bæjarmálefna, 

Rögnvaldur Pjetursson, heiðursmerki, 353. 

S. 

Sachs, Aage Axel Emil, heiðursmerki, 352. 

Samábyrgð Íslands, gæslustjóri skipaður, 348.
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Samgongubótasjóður Páls Jónssonar, reikning- 

ur, 336—337. 

Samuel, Joseph Bunford, heiðursmerki, 358. 

Sauðatellshjón, líknarsjóður, skipulagsskrá, 124 

— 125. 

seyðisfjarðarhjerað, læknir settur, 351. 

Seyðisf 

Siglufjörður: Loknnartími sölubúða, seinþykt, 

  

jörður, rafmagnsgjaldskrá, 87—-89. 
5 Be 

  

97—98; lågreglnsampykt, breyting, 99; un | 

niðurjöfnun vatnsskatts, reglugjörð, breyt- 

ing, 105; um gjöld til holræsa og gang- 

119—120;, hafnarreglu- stjetta, reglugjörð, 

gjörð, breyting, 120—122; byggingarsamþykt, 

206—233. 

Sigurbjörg — Guðnadóttir, minningarsjóður, 

reikningur, 341. 

Sigurður Einarsson, sóknarprestur, 350. 

Sigurður Gíslason, sóknarprestur, 351. 

Sigurður Jónsson frá Ystafelli, minningarsjóð 

ur, skipulagsskrá, 125—127. 

Sigurður Þórðarson, Stóra-Fjarðarhorni, heið- 

urseyöf, 355. 

Sigurgeir Sigurðsson, prófastur, 349. 

Sigurjón A. Ólafsson, alþingismaður, 347. 

Sigurmundur Sigurðsson, hjeraðslæknir, 349. 

Simon, Henry, franskur konsúll, 355. 

Sjúkra- og styrktarsjóður vitavarða, reikning- 

ur, 276. 

Skipulagsskrár: 67—69; 69—70; 70—71; 74— 

76; 77—79; 79—80; 90—92; 99—100; 122 

mm 123; 124—125; 125—127; 157—158; 170 

—171; 173—175; 175—177. 

Slysatrygging ríkisins, stjórnarnefndarmaður 

skipaður, 348. 

Snæbjörn Jónsson, dómtúlkur og skjalaþýðari, 

löggilding, 349. 

Sorphreinsun á Akureyri, reglugjörð, 166— 167. 

Sparnaðarnefnd, skipun, 350. 

Spítalasjóður Vinaminning, reikningur, 13 og 

54. 

Staðarfell, húsmæðraskóli, reglugjörð, 81—84.   

Staðarhólsþingaprestakall, prestur skipaður, 

351. 

Staðarhraunsprestakall, prestur, lausn, 348; 

skipun 349 og 351. 

Stefán Árnason, Ásunnarstöðnn, heiðursgjöf,, 

355. 

Stefán Jónsson, prófastur, 348. 

Stefán settur, 349. 

Steingrímur Arason, aukakennari við Kennara- 

skólann, 350. 

Steinsvör og Lambhússund á Akranesi, notkun 

B. Kristinsson, prófastur, 

bryggna, reglugjörð, 3—6. 

Stjórnarráðið, starfsmenn skipaðir, 348, 349, 

350. 

Stjórnarráðsbrjef: Til sýslumannsins í Snæ- 

fellsness- og Hnappadalssýslu, um flutning 

þingstaðar, 2; til sýslumannsins í Árnes- 

sýslu, um framfærslu óskilgetins barns ef 

móðirin missir íslenskan ríkisborgararjett, 2 

—3; til skattanefndarinnar í Rangárvalla- 

hreppi, um tekju- og eignarskatt, 58—60; 

til biskups, um skiftingu Aðalvíkursóknar, 

60—61,; til biskups, um afhending Pingmúla- 

kirkju, 87; til biskups um flutning sóknar- 

kirkjunnar að Presthólum, 87; til skólameist- 

arans á Akureyri, um lærdómsdeild við 

gagnfræðaskólann þar, 113; til lögreglu- 
s 

stjóranna, um framkvæmd áfengisbannlag- 

anna, 113— 115. 

Strandasýsla, refaeyðing, fjallskil o. fl, reglu- 

gjörð, 86. 

Stykkishólms, framfarasjóður, reikningur, 15. 

Stykkishólmshjerað, hjeraðslæknir, lausn, 350; 

settur, 3öl. 

Styrktarsjóðir, reikningar: Hannesar Árnason- 

ar, 326; Kristjáns læknis Jónssonar, 327— 

328; 

X. 

riks VIIL, 331—332; Kristjåns IX., 332— 

333; V. Gigas's, 333—334; Páls Jónssonar, 

336; verðugra og þurfandi þjóðjarðaland- 
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Stjórnartíðindi 1927, B, 1 1927 

ÚTKOMIÐ Í A-DEILD STJÓ 

Konungsbrjef um breytingu á Á. og 6. gr, reglugjörðar á honungsbrjeli 

kg rð tt, undieskrita0o at Kkonungn    9, gåld 1921, um stofnun hannar íslensku 

15. júní 1926 (57) 

    

  

Reylugjörð fyrir veðdeild í Reykjar ii 

flalka (ser n 26, 15 

utgåafæ nmyrra fi (Rk     
herra 20. júlí 1926 

BA . gr f 1 ; AT ÁÐ Ál sing um samming milli Íslands, Finnlands, Noregs og Serpjo0dai 

  

Tad ” rr OX af ? nam t1 AD og skapbúnað, undirskrifud alf  forsætisrat 

  

um haffær 

1926 (59). 

    

j …… . - vw 79 ;. 7 > 4 ' srt så 4 AÅuglysing furir veðdeild Landsbankans % Reykjavik um utgafn á 6 

      flokki (serlu) bankuvarlabrgefa samkvæmi lögun mr, 20, J5., nm 

dåigalw nyrra flokka (sería) banmkavartabi undirskrifud af i 

  

herra 15. október 1926 (60). 

      Konungleg Guglysing vin, að ri skali falin & hendur rtkisarfe 

í fjarvist konungs, umdirskrifuð af konungi 2. nóvbr. 1926 (bi 

  

Konungleg auglýsing an, að homngur sje kominn heim aftur og lelinn 

  

við ríkisstjórn, undirskrifuð af konun 

          

Konungleg auglýsina non, að ví 

  

í fjarvist konungs, undiskituð af konun 

  

  

Konungleg augli 

  

við ríkisstjórn, undirs 

Opið brjef, er si 

9, febrúar 1927. umdirskrilað af konui 

    

Konungsbrjef um selning Alþingis, undirskilað af konunei sama das. 

4 
12. dag aprilmångdar 12% sofoldarprentsmidja hd



1929 

20. jan. 

20, febr. 

Þrjef dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, til sýslumanns- 

ins Í Snætellsness- og Hnappadalssýslu, um flutning þingstaðar. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í brjefi dags. 30. f. m., og 

beiðni hreppsnefndarinnar Breiðuvíkurhreppi, veitir ráðuneytið hjermeð 

samþykki sitt til þess að þingstaður Breiðuvíkurhrepps verði Muttur Frá 

Hellnum að Arnarstapa, enda annist hreppsnefndin um. að jafnan verði til 

á hinum nýja þingstað hæfilegt hús til þinghaldanna. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og til frek- 

ati birtingar. 

Brjef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins, tl sýslu- 

mannsins í Árnessýslu, um framfærslu óskilgetins barns ef móð- 

irin missir íslenskan ríkisborgararjett. 

Hreppsnefnd Stokkseyrarhrepps hefir skotið til ráðuneytisins úrskurði 

yðar, herra sýslumaður, ódagsettum en feldum á tímabilinu frá 28. des. Í. á 

til 5. febr. þ. á, er ákveður, að Villngaholtshreppur skuli sýkn af kröfu 

Stokkseyrarhrepps um endurgreiðslu meðlags með stúlkubarninu Áslaugu Öldu 

Alfredsdóttur. 

Barn þetta, sem hefir verið á fóstri í Ásgarði í Stokkseyrarhreppi, er 

25. sept. 1916 og er óskilvetin dóttir Alfreds nokkurs fætt í Vestmannaeyjum { 

Bernharðssonar og Önnu Jónasdóttur fyrverandi purfalings Villingaholts 

hrepps, enda var barnið á meðgjöf frá þessum hreppi þar til hann skoraðist 

undan að greiða eltir 7. júlí 1924, en þenna dag giftist móðirin finnskum 

manni, Franz Tuomikowskv að nafni, oe Huttist í sama mánuði með honun 

oe sameiginlerum börnum þeirra alfarin úr landi. Eftir eiftingardag móður 

innar hefir hreppsnefnd Villngaholtshrepps talið hreppinn lausan við fram 

færslu nefndrar Áslaugar Öldu, og ber í því efni fyrir sig 38. gr. fátækra 

laganna 
Það er vitanlegt í þessu mál, að nefndur Franz Tuomikowsky var ekki 

ríkistastur hjer oe misti því Anna Jónasdóttir við giftinguna og sameiginleg 

ósjálfráða börn þeirra rikisfang og framfærslurjett hjer á landi, En um 

Åslauen Öldu var því ekki svo farið, því hún hje vikisfanel sínu sani- 

kvæmt 7. er. laga nr. 21/1919, um rikisborgararjett, hversu menn fá hann 

or missa. ou á franærsluskvldu Vilingaholtshrepps gagnvart þessu barni varð
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bvi engin breyting vid giftingu médurinnar, ekki fremur en þótt hún hefði 2 
dáið, með því að hún öðlaðist ekki við giftinguna framfærslurjett í neinni 25, febr. 

annari sveit hjer á landi. 

Þá verður það heldur ekki sjeð, að hreppsnefnd Stokkseyrarhrepps hafi 

bakað sjer nokkra ábyrgð með því að sjá ekki um, að barn þetta kæmist í 

hendur móður sinnar áður en hún flutti úr landi, enda virðist dvöl barnsins í 

Stokkseyrarhreppi byggjast á einkasamningi milli hreppsnefndar Villingaholts- 

hrepps og fóstru þess, þótt dvalarsveitin hafi síðar orðið neydd til að skerast 

í málið. Um meðlagshæðina hefir enginn ágreiningur verið. 

Því úrskurðast: Barnið Áslaug Alda Alfredsdóttir til heimilis í Ás 

garði í Stokkseyrarhreppi á framfærslurjett í Villingaholtshreppi þar til hún 

er fullra 16 ára að aldri, og ber þessum hreppi að endurgreiða Stokkseyrar- 

hreppi umkrafið meðlag með nefndu barni frá 7. júlí 1924 til 7. nóv. 

1925 með 400 kr. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari 

birtingar fyrir tjeðum hreppsvefndum og ber yður að sjá um, að hin úr 

skurðaða upphæð verði greidd án frekari dráttar 

REGLUGJÖRÐ 3 
um 18. febr. 

notkun bryggnanna í Steinsvör og Lambhússundi á Akranesi. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið hefu: gefið út svofelda reglu 

gjörð um notkun brvegnanna í Steinsvör og Lambhússundi á Akranesi, sam- 

kvæmt lögum nr. 76, 14. nóv. 1917 

1. 

Jurnar eru í umsjá hreppsnefndarinnar í Ytri Akraneshreppi. Þær 

1 g 

Bryge 

hafa sjerstakan reikning, sem midast vid almanaksår og sje endurskodadur 

og úrskurðaður af sömu mönnum og reikningar hreppsins. 

Hreppsnefndin imnheimtir eða lætur innheimta gjöld fyrir notkun 

bryggnanna samkvæmt reglugjörð þessari og gjörir reikninesskil fyrir þeim, 

gegen 10% imnheimtulaunum. 

Årsreikningur skal sendur stjornarrådinu 

2. er. 

Hf árleg gjöld fyrir notkun bryggnanna hrókkva ekki fyrir viðhaldi 

beirra og viðgerðarkostnaði, greiðist það sem á vantar, úr hreppssjóði. Ef 

reynslan sýnir, að brvggjurnar ekki bera sig fjárhagslega með gjöldum þeim, 

sem ákveðin ern í 3, er. sjörir hreppsnefndin tillðgur um hækkun þeira.



fl. 

3. gr. 

Gjöld fyrir notkun bryggnanna skulu greiðast þannig: 

Gjald 5 aurar fyrir hver 100 ke.: 

Salt. 

Gjald 6 aurar fyrir hver 100 ke.: 

Blý, brýni sement, eldfastur leir, gaddavír og stálvír, hverfisteimar, 

járn. og koparvír, járn og stál, jármkeðjur, járnpípur, þakjárn, þak 

pappi. 

Gjald S aurar fyrir hver 100 ke.: 

Baðlvf, feiti, fiskilínur, kol. kaðlar, kítti. krít, leður, leirvörur, Htar- 

vörur þungar, Hnoleum, ofnar og steyptar járnvörur, pappír og 

bækur. pokar, pokastrigi, prentsverta, rjól og rulla, rúðugler, sannur, 

sápa, segldúkur, seglgarn, sódi, togleður, tvistur, vaxdúkur. 

Gjald 9 aurar fyrir hver 100 ke.: 

Áburðarolía. bensín, fernisolía, varnir, hrogn, kjöt, mör, jurtafeiti. 

rjúpur og aðrir fuglar, smjör, smjörlíki, steinola, tólg, tjara. 

Gjald 10 aurar fyrir hver 100 ke.: 

Brauðvörur, dúnn, fiður, harðfiskur. kálmeti, kornvörur allskonar, lýsi. 

nýr fiskur skveður og Óskveður. óverkaður saltfiskur, skinn bur, sund 

masar, ull. 

Gjald 18 anrar fyrir hver 100 kg.: 

Ávextir, nýir, þurkaðir og niðursoðnir, kaffi, kakaó, lyf og lyfjavörur, 

mjólk, niðursuðuvörur, nýlenduvörur allskonar, súkkulaði, sykur, 

síld, te. 

Gjald 15 aurar fyrir hver 100 kg.: 

Verkaður saltfiskur og aðrar vörur, sem reiknast ettir þyngd. 

Gjald 20 aurar fyrir hver 100 ke 

Eldspýtur, glervörnr, glysvarningur og þessháttar ljettar vörur, revk 

tóbak. skófatnaður, vefnaðarvörur, vindlar. 

Gjald 25 aurar fyrir hver 100 ke.: 

Kartöflur. 

Gjald 3 aurar fyrir hvert teningstet: 

Timbur. tunnur og þessháttar vörur, sen reiknast eftir rúmmáli 

Gjald 4 aurar fyrir hvert teningslet: 

Bifreiðar, húsgögn, orgel, píanó, saumavjelar, skilvindur, stundaklukk 

  

ur og þessháttar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 

Gjald 1 króna fyrir hvert stykki: 

Hross og nautgripir. 

(Gjald 25 aurar fyrir hvert stykki 

Sauðfie. 

Gjald 25 aurar fyrir hvern hestburð : 

Hey.
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t. ør, 3 

Skipstjóri eða formaður á skipum, bátum og öðrum fleytum ber åbyrgd 18. febr. 

á greiðslum gjalda þeirra, sem ákveðin ern í 3. er. Ef enginn skipstjóri eða 

formaður er á fleyvtunni, ber eigandi fleytunnar ábyrgð á greiðslu gjaldanna. 

Brygejusjóður hefir haldrjett yfir fleytunni uns gjöldin ern greidd. 

5. er. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins 

standa umsjónarmanni bryggnanna skil á greiðslunni. 

Gjald af aðfluttum vörum fellur í ejalddaga, þegar þær ern komnar 

á bryggjurnar, og af útfluttum vörum þegar þær eru komnar í skip við 

brvggjurnar. Ef vörur eru fluttar úr eimu skipi í annað, greiðir sá vöru- 

ejald, er affermir. Brygøjusjådur hefir haldrjett á vörunum, uns gjaldið 

er greitt. 

6. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Lanbúðir, sem endursendar ern. 

b. Kol. oMa. síld. salt, vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta, til eigin 

notkunar, sem fluttar eru úr landi. 

ce. Póstur og farþegaflutningur. 

1. er. 

Enginn flutningur, hverju nafni sem nefnist, má legja á brvegjunum 

lengur en bráð nauðsyn krefur. Fisk má ekki slægja þar. Að öðru leyti eru 

notendur bryggnanna og aðrir háðir þeim ákvörðunum, sem hreppsnefnd og 

heilbrigðisnefnd setja um sóða reglu og hreinlæti á þeim. 

S. gr. 

Allir notendur bryggnanna eða aðrir, sem á einhvern hátt brjóta eða 

skemma þær, ern skyldir að bæta það að fullu eftir kostnaðarreikningi. 

9. er. 

Komi notendur bryggnanna sjer ekki saman við umsjónarmann þeirra 

um bryggjngjaldið, geta þeir skotið máli sínu til hreppsnefndar og gildir 5 

úrskurður hennar þar um. 

10. er. 

Gjöld þan, sem hjer að framan ræðir um, má taka lögtaki á kostnað 

gjaldends,
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3 11. gr. 
18. febr. Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum alt að 400 kr., er renna í 

hafnarsjóð Ytri-Akraneshrepps. Með mál út af slíkum brotum skal farið sem 
almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. mars 1927 og fellur þá úr gildi reglu- 

gjörð um sama efni útgefin 15. jan. 1990. 

AÁtnnu. og samgöngumálaráðuneytið, 18. febr. 1927, 

Magnús Guðmundsson. 

Vegfús Einarsson. 

4 VORUTOLLUR. 
19. mars 

Samkvæmt heimild i 3. gr. laga um vörutoll nr. 38, 27. júní 1991 og 

1. 16. júní 1926, hetir vörutollur á eftirgreindum vörutegundum verið færður 

niður þannig: 

5. des. 1925: Fóðurrófur, færðar í 2. fl, úr 7. fl. 

20. apríl 1926: Vandglas notað til þess að þjetta með lýsistunnur, færðar í 

2. fl. úr 7. fl. 

júlí 1926: Nýr og saltaður hvalur, færður í 2. fl. úr 7. fL 

okt. 1926: Mottur, sem hafðar eru utan um saltfisk við útflutning. færS- 

ar Í 2. fl úr 7. fl. 

19. nóv. 1926: Járnvír (allur) 2 m/m í þvermál oe gildari, færður í 2. fl. 

úr 7. fl. 

21. nóv. 1926: Trjepípur til vatnsleiðslu, færðar í 2. fl. ár 7. fl. 

30. nóv. 1926: Bandskór á trjepípur, færður í 2. fl. úr 7. fl. 

11. mars 1927; Vindtúrbinur og vindmótorar, færðar í 2. fl, úr 7. fl. 

Fjármálaráðuneytið, 19, mars 1997,



n
m
 

S
L
 

R
O
N
 

mn 

REIKNINGUR 

ytir 

tekjur og gjöld hins Almenna Kirkjusjóðs árið 1026. 

Tekjur: 

Sjóður frá f. á. (sbr. Stjr.tíð. 1926. B. bls. 24) 

Innborgað á árinu: 

a. Af reikningshöldurum kirkna . . . . . Kr. 

b. Innleyst skuldabrjef Glæsibæjarkirkju 

Vextir å årinu: 

a. Af lánum . . Kr. 

b. inneign Í Landsbanka a tm 

C. - vaxtabrief um . 6 

d. — innlánsskírteini í Íslandsb. 

€. — inneign í sparisjóði Hafnartj. 

Kr. 

I. Vangoldnir vextir 

Endurborgað at lánum 

Til jafnaðar við gjaldið 2. 

sm
 

Gjöld: 
Tekið út af inneign kirkna …… 

Ny lån tekin å årinu 
Kostnadur 
Vaxtaafgangur . 

Til jafnadar vid tekjulið 4 

- — — - 2b. 
— — — —  3f 

Sjóður í árslok 1926: 
a. Í lánum . .. 0 Kr. 

b. - Landsbanka Íslands 

c. = bankavaxtabrjefum 

d. - sparisjóði Hafnarfjarðar 

e. Hjá reikningshaldara . . 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 6. 

Jón Helgason 
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SKYRSLA 
um 

eign kirkna í hinum Almenna Kirkjusjodi årid 1926. 

  

Eign vid Lagt inn | Tekið út Vextir 

Ki rkj árslok á | á á 

K jur: 1925 årinu árinu árinu 

Kr. au.) Kr. au.! Kr. au.! Kr. 

      
Múla prófastsdæmi. 

    

         

1. stadakirkja. >) | »% | 107 
2. kirkia »» »» i 140 

3. Kir kjubæjarkirkja ”»» 5700 00, 460 
4. Hjaltastadarkirkja »» 438 22 94 
5. Eidakirkja . RA ÞIÐ | »% 20 

6. Ásskirkja ......... »» »» | 133 

7. Valbi darkirkj »» 341 00 79 
8. Hofskirkja i Vopn »» »» 45 

  

S.-Múlaprófastsdæmi. 

9. Vallanesskirkia. »» 480      

    

   

     
   

   

    

    

  

10. Pingmulaki !r . »» 20 

11. Klij »pstadarkirkja … 339 GÅ »%» | 13 
12. ja... 115 79 »» 102 42 ð 
3. Mjóatir þörf arkirki ] »% »» 2 

14. Neskirkja ID »%» | »» 1 

15. Kolfreyjustaðarki »» 12 80 Í 
16. Stöðvarkirk ja... »» »» 0 

17. Evdalaki »» 20 60 243 
18. Hofskir »» 10 73 78 

A.-Skaftafellsprófastsdæmi 

19. Sandiellskirkja ...... 1402 64; >> „> 56 
20. Stafatellskir ðe »%» »» | 73 

21. Itskirki G 93 »» »» 0 
22. 1449 18 »» 1450 00 40 

23. 2438 69! 100 00 „5 100 

V.-Skaftafellsprófastsdænmi. 

24. Prestbakl kakirkja REE ”»» 1250 00; 199 

    
       

Reyniskir ! »%» »» 10 
326 í »» »%» 53 

. í 3 E 314 16: 100 00 „> 14 
28. Skeiðfl: ttarkirkja sn „> 1 350 00! »» | 11 

Flyt... | 68925 09. 1038 73| 9385 77, 2488 

au. 

N
N
 

„i
ð 

D
r
 
L
O
 

… 

30! 

09! 
58| 
63 

TA 
52 

69 
36 
sg 
60 

10 
13: 
03 
72 

od 

64 
08! 
07 
56 
66 

22 

  

Eign vi 

árslok 

1926 

Kr. 

då 

au. 

92 76 

105 42 
2451 

536 
3476 
2034 
1176 

12650 

763 
353 
18 
7 Í 
39 

37 
9 

6339 

1978 

1458 
1901 

0 
39 

2639 

4669 
262 

1380 
428 

63066 3 

361 i 

2 01 
72 
34 
07 
29 
98 
01 

34 
73 
22 
00 
35 
= 
55 

34 

51 

96 

74 
39 
96 
90 
23 

70 
21 

04 
72 
66 

5 
4 Í



  

Eign vid 

  

    

   
    

    

Eign vid Lagt inn | Tekid ut Vextir | 

0. årslok å | å å | árslok 
Kirkjur: 1925 árinu árinu árinu | 1926 

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

Flutt... | 68925 09 1038 73 9385 77. 2488 22! 63066 27 

Rangårvallaprofastsdæmi. 

29. Storolfshvolskirkja. . . . 513 51 » „> 20 54 534 05 
30. Oddakirkja ........ 279 77 2 »» 11 19 290 96 
31. Kålfholtskirkja ...... 53 41 ”» »» | 2 13 55 54 
32. Krosskirkja ........ 6149 67 > 125 00! 241 80. 6266 47 
33. Asólfsskálakirkja. .... [113 50 »» »» 4 54| 118 04 
34. E vvindarhólakirkja 17 130 00 ”»» 82 27. 2193 44 
35. Breiðabólstaðarkirkja .. i4 90) >> ”» 0 59 15 49 
36. Skardskirkja. ....... 5613 63 127 77 „nm 225 37, 5966 77 
37. Landakirkja í Vestm (212 00, 1600 00 „> 80 48 2892 48 

50 00. >> 73 74 1967 32 
»» „> 12 04 313 04 

6928 09 12 00 1018 27) 31672 42 
„> 12 00 5 44 133 52 
„y „5 321 83 51 

400 00 „7 66 60 1931 83 
160 00 „3 i8 59) 510 24 
»» ”»» 12 11 315 06 

5 00 »» 69 29 1806 75 

100 00 »» 2 99 111 40 
8 ”»» »”»» 11 34 294 93 
0 ”»» 350 00 181 82 4435 70 

50. Lågafellskir 33 97; 200 00 »» 63 34 1847 31 
51. Njardvikurk 28 95 »» »» 1 15 30 10 

Borgarfjarðarprófastsdænmi. | 

52. Saurbæjarkirkja ..... 1064 54 »» »» 42 58 1107 12 
53. Hallgrímskirkjan ..... 11578 38. 196 00. „> 465 01/ 12239 39 
54. Stóra Áskirkja ...... 75 35 „n »» 301 78 36 
55. Reykholtskirkja. ..... 2168 18 >> >> 86 72: 2254 90 
56. Lundarkirkja ..... . G81 14 5391) >> | 28 85 763 90 
57. Bæjarkirkja ........ 211 13 ”» »» | 8 44 219 57 

Myraprofastsdæmi. | 

58. Stafholtskirkja 4539 82! 200 00: »» 187 59 4927 41 
59, Sidumulakirkja ...... 3344 36 ”»» 3350 00) 44 50 0 CC 3866 

Flyt... 144962 7611190 40113234 77 5563 76 1 148482 15 

1927



1927 

  

    

   

  

  

  

  

10 

Eign við Í Lagt inn | Tekið út | Vextir | Eign við 
ene årslok | å | å å | árslok 
Kirkjur: 1925 | árinu | árinu árinu | 1926 

| | | 
i í Kr. au. Kr. au.| Kr. au.! Kr. au.| Kr. au. 

1 | | 

Flutt ... | 144962 76}11190 4013234 77! 5563 76. 148482 15 

60. Hvammskirkja í Nd. .. 1149 96 ”»» »» 45 99 1195 95 
61. Borgarkirkja 1575 09; »» »”»» | 63 00 1638 09 

Snæfellsnessprófastsdæmi. | | | 

62. Breiðabólstaðarkirkja … 871 49) >> | 2 34 85 906 34 
63. Miklaholtskirkja ..... 4772 13: 355 00. >> | 190 90! 5318 63 
64. Narfeyrarkirkja ..... 245 52) mm | 9 82 255 34 
65. Ytra-Rauðamelskirkja 696 98 »» ”»» | 27 87 724 85 
66. Kolbeinsstaðakirkja ... 2347 28) »» ”»» 93 89: 2441 17 

Dalaprofastsdæmi. | 

67. Stéra-Vatnshornskirkja . 861 83 >> 100 00 33 34 795 17 
68. Snókdalskirkja ...... 3014 21! »» | »» 120 56 3134 77 

69. Garpsdalskirkja ..... 3847 06) 5500) >> 155 52) 4057 58 
70. Sauðafellskirkja ..... 1 36) >> »”» | 0 05, 1 41 
71. Hvamms skirkja ...... 241 48 »» 230 00) 6 59 18 07 

Barðastrandarprófa istsdæmi. | | | 

72 Selårdalskirkje 644 67| 130 00/ 12 00; 28 74 791 41 
. Saudlauksd 1771 74. 95 65), > | 73 42 1940 81 

74, F i 5576 38. „> {5643 57 96 74 29 55 

V.-Ísafjarðarprófastsdænmii. | 

75. Holtskirkja ........ 6166 98 >>  t »» 246 67| 6413 65 
76. Myrakirkja ........ 600 00! 80 00, >> 25 86! 705 86 
77. Sæbålskirkja .,..... 2581 21!» | „> 103 24 2684 45 
78. Staðarkirkja í Súgi.... 1066 20/ >> 2 40 42 35) 1106 15 
79. Hraunskirkja ....... 551 22) >> »» | 22 04! 573 26 

N.-Ísafjarðarprófastsdæmi. | | | 
80. Staðarkirkja i Grv. , 910 35! >> »» 36 41! 946 76 

Strandaprófastsdæmi. | | 
81. Staðarkirkja í Stort. 2042 62. »» »» 81 70) 0 2124 32 
82. Prestbakkakirkja 1501 15 >> »» 60 04 1561 19 
83. Staðarkirkja í Hr. 891 90, >> »» 35 68 927 67 
84, Arnesskirkja ....... 3101 99 »% 1004 40 110 84. 2208 41 
85, Ospakseyrarkirkja.... | 794 74 mm ”» | 31 79) 826 53 

Flyt... | 192788 9911906 0520227 14; 7341 66| 191809 56



  

  

Eign við | Lagt inn | Tekjd út Vextir Eign við 

FER árslok á í á árslok 

Kirkjur: 1925 árinu árinu árinu 1926 

Kr. au.! Kr. au! Kr. mw.) Kr au.! Kr. au. 

Flutt... 192788 99111906 0520227 14 7341 66 191809 56 

Hunavatnsprofastsdæmi. 

86. Stadarbakkakirkja. . . . 
87. Melstadarkirkja..... 
88. Hofskirkja å Skagastr. 
89. Bergstaðakirkja. .... 
90. Höskuldstaðakirkja. .. 
91. Efranúpskirkja ..... 
92. Tjarnarkirkja . 
93, Spåkonufellskirkja ... 
94. Blåndudskirkja ..... 
95. Auðkúlukirkja 

Skagafjarðarprófastsdænmi. 

96. Sauðárkrókskirkja. ... 
97. Rípurkirkja. ....... 
98. Glaumbæjarkirkja ... 
99. Mælitellskirkja. ..... 

100. Barðskirkja ....... 
101. Fellskirkja í Slhlíð... 
102. Goðdalakirkja. ..... 
103. Miklabæjarkirkja .... 
104. Flugumyýrarkirkja. ... 
105. Ketukirkja ........ 
106. Viðvíkurkirkja. ..... 
107. Hofskirkja á H.str.. .. 
108. Knappstaðakirkja. 

Eyjafjarðarprófastsdæmi. 

109. Grimseyjarkirkja .... 
110. Glæsibæjarkirkja .... 
111. Kaupangskirkja. .... 
112. Saurbæjarkirkja. .... 
113. Munkaþverárkirkja. .. 
114. Lögmannshlíðarkirkja . 
115. Akureyrarkirkja .... 
116. Bægisárkirkja ...... 
117. Vallakirkja. ....... 
118. Tjarnarkirkja ...... 
119. Stærra-Árskógskirkja . 

Flyt... 

  

1049 20 
2533 53 
1218 16 
101 24 
894 60 
392 63 

1057 95 
2090 02 

1049 17 
6 19 

116 05 
8 81 

635 22 

179 30 
506 11 
926 85 
260 53 
564 63 
912 19 
73 32 

PD? 

59 62! 

2688 00 
5 33 

3187 21 
9705 14 
512 25 

11732 í 
1964 

DA. 
243 

951 

2400927 

300 00 

”»» 

»> 

210 00 

PR? 

200 00 
»»%» 

223) 

235 

DD 

»% 

»» 

»%» 

»% 

66 

950 

89 

3 90 

00 

00 

00 

00 

3313894 1824374 93 

98 Í 
114 

0 
127 4 
388 

20 

469 
IQ 
íð 

30 

9270 

96 

24 
97 
Gl 

68! 
IO
 

pe
r 

I
 

GO
 

NO
 

AJ
 

da
 

mJ
 

O
D
O
 

Ci
 

CD
 

CW
 

00
 

1091 
2634 
758 
105 
930 

15 
1100 

41 
201 

1000 

1391 

6 

8 

9 

1663 
186 
619 

963 

349 

597 

948 

76 
214 

2558 
3002 

5 
3314 
10093 

532 
12201 
2042 

25 
185 
31 

239717 

16 
87 
63 
29 
38 
09 
26 
82 
33 
00 

13 
43 
32 
16 
90 
47 
95 
92 
08 
21 
67 
25 
90 

00 
18 
54 
69 
1534 

74 
94 
61 
AÐ 
28 
57 

07 

1927
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Eign vid | Lagt inn | Tekid ut | Vextir | Eign við 
nn árslok á á | á árslok 

Kirkjur: 1925 árinu árinu árinu 1926 

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

| | | 
Flutt ... | 240927 33113894 1824374 93! 9270 49! 239717 07 

S.-Þingeyjarprófastsdænmii. | | | | 

120. Laufåskirkja....... 1885 52 86 80  »» 71 15, 2049 47 
121. Hålskirkja ........ 1042 87 >> ; »» 41 71 1084 58 
122. Poroddstadarkirkja . 149 53: »» »» 5 98 155 51 

123. Skútustaðakirkja .... 2024 16. 0 >> »» 80 96! 2105 12 
124. Brettingstadakirkja 1012 61. »» | 500 00 25 50 538 11 
125. Illugastadakirkja .... 1236 17, >> 800 00 28 11 464 28 
126. Grenjaðarstaðarkirkja . 4164 37 „nm 600 00; 154 56) 3718 93 
127. Grenivíkurkirkja .... 182 00. >> | »» 31 28 813 28 
128. Draflastaðakirkja.... | 4736 28. >> | 4736 28 37 15 37 15 
129. Þönglabakkakirkja ... || 1602 64. »» »» 64 10 1666 74 
130. Nesskirkja i Adaldal | 289 23 »» | 7% 11 56 300 79 

N.-Þingeyjarprófastsdæmi. | | | 

131. Skinnastadakirkja ... | 1889 42 >> | >> 75 52, 1964 94 
132. Presthólakirkja ..... | 3421 84 185 00) >> 141 77) 3748 61 
133. Asmundarstaðakirkja . | 2742 14 oo | >> 109 68' 2851 82 
134. Svalbarðskirkja. .... | 3606 22) >> | >> 144 244 3750 46 
135. Vidiholskirkja...... | 60 81 »» | DÐ 238 63 19 
136. Sauðaneskirkja ... . | 7440 mm þr „297 77 37 

Samtals. | 271647 5414165 98|31011 21! 10305 11| 265107 42 

Aths.: Þegar við upphæðina kr. 265107,42 bætist vaxtaafgangur kr. 2622,78 verdur 

eign sjóðsins, eins og í reikningnum segir, alls kr. 267730,20. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 6. janúar 1927. 

Jón Helgason.



REIKNINGUR 
Spitalasjodsins »Vinaminning« å Eyrarbakka hinn 31. desember 1925. 

Tekjur: 

Inneign í Sparisjóði Árnessýslu 1. jan. 1925 .,,........ kr. 

Inneign hjá gjaldkera 1. jan, 1925 cl.lldl 

Gjafir til minningar um látna ættingja og vini .......... 

Sparisjóðsvextir 1925 ...00.. nen ennee 

Vextir af innstæðu í útbúi Landsbankans á Selfossi 

NG: 

Gjöld: 

Lagt inn í útbú Landsbankans á Selfosst 0000. kr. 

Vextir af tmneign í Sparisjóði Árnessýslu ............ 

Vextir af imneien í útbúi Þandsbankans á Selfossi 2... 

200 tmslög 2... 

Til jafnaðar móti tekjulið 1 00... 

kr. 

Kjen: 

Inneign í Sparisjóði Årnessyslu lo... kr. 

Inneign í útbúi Landsbankans á Selfossi cold 

Rr. 

Eyrarbakka, 31. desember 1995, 

Gísli Pjelursson. Gisli Skúlason. P. Ngelsen, 

5747 34 

50 40 

89 95 

182 67 
a 

0 2)e) 

40785 99 

141 65 

180 bí 

  

3930 01 

144 98 

1074 99 

192



1927 

7 REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar árið 1926, 

I. Eftirstöðvar frá fyrra ári 

a. Hlutabrjef í Íslandsbanka. nafnverð kr. 10000 00 

b. Peningar í innlánsbók í Íslandsbanka - 3140 88 

- - kr. 13140 88 

2. Vextir: 

a. Áf hlutabrjefum 1 Íslandsbanka kr. #00 00 

bh. Af innlöenm í lslandsbanka - 148 99 

548 99 

kr 13689 87 

Gjöld 

I. Styrkur veittur 

a. Gunnari Þorsteinssyni kr. 150 00 

hb. Eyjólfi Þorvaldssyni a 200 00 

— — kr. 350 00 

2, Eftirstodvar til næsta árs 

   

a. Hlutabrgef í Íslandsbanka, nafnverð kr. 10000 00 

b. 3 Jarðræktarbrjef Ræktunarsjóðs Is 

lands, Ltr. 6, No. Sá, 55, 56 hvert 1000 00 3000 00 

ce, Peningar Í innlánsbók í Íslandsbanka = 339 87 

Kr, 13689 87 

keykjavík, 5. febrúar 1921 

Jón Helgason. Saigurjon Jønsson Sig Magnússon



REIKNINGUR 
Franfarasjóðs Stykkishóims árið 1926. 

Tekjur: 

Í. Eftirstodvar frá 1995: 

1. Í bankavaxtabrjefum veðd. Landsb. .. kr. 

Í 2. Sparisjóði Stykkishólms ..... 2892 90 

—— — cm, 13392 90 
IL Vextir: 

l. AT bankavaxtabrjeftun Re kr. 172 50 

2. Af sparisjóðsinnstæðufje 121 59 

- #04 (0 

57 90 LL. Mismunur á útdregnum og keyptum bankavaxtabrjefum 2 

I. Úthlutað Á Árinu sol … 

I. Eftirstöðvar til 1987: 

1. Í bankavaxtabrjefum veðd. Landsb... kr, 

2. Í Sparisjóði Stykkishólms 
10500 00 

2914 53 

Stykkishålmi, 51. desember 1926, 

P. V. Bjarnason. Sæm, Hulldorsson. Agust Þórarinsson. 

1927



lagt 

Kl a ræ Å 

VERÐLAGSSKRA 

sem gildir fyrir 

Norður-Múlasýslu og Seyðistjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1927 til jafnlengdar 1928. 

  

10. 

ll. 

12. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

=. 

26. 

{ peningum í Hundrað á 

Kr. an Kr. aur. 

Á. FrwWur powngur. 

1 hndr., 1 kyr 3 tilS vetra, sem beri Érá miðjum okto- 

   
ber til nóvembermánaðarloka, 1 fair 

   

  

G ær. 2 til6 vetra. loðnar og lembdar, 

—- 6 sauðir, 3 til vetra, á hansti 

S sauðir, tvævetrir, á hansti 

  

— 12 sauðir, veturgamlir, á haust 

— NS ær eldar á hausti 

10 ær myíikar á hausti 

  

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 

1 hæyssn, á sama aldin 

B. UL smjör OG tølg. 

1 hndr., 120 pd. af hvítri ulln, vel þve 

120 pd. at 

120 pd. af smjöri, vel verkuðu 

120 ( 

  

0 mislitri ulla, vel bveginni 

  

0 pd. af tóla, vel bræddri 

Ú. Tovara af ullu. 

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

         

hespa 11 skreppur, en hver skreppa MH bræði, pd. á > 

60 pör eingirmissokka .......... ið á » 

30 pör tvibandsgjaldsokka 244,2... parid á > 
180 pår sjovetlinga .................... parið å | » 

20 eingirnispeysur hver å >» 

—… 15 tvibandsgjaldpeysur HR hver á „ 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs Í al. á » 

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

D. Paskur. 

I hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðuni, 

6 vættir af harðliski, vel verkuðum, 

  

» 

6 vættir af hbyrsklinen, vel verkudum, > 

6 vættir af ysn, hertri, .............,.. vættin Á > 

6 vættir af hákarl, hertum, 2... vættin á »   

16 
83 
94 
95 

  
  

» | 

>> 

» 

» 

» 

» 

Alin 

aur. 

A 

  

No 
Po

 
PD

 
10

 
Go 

ha
 

DD
 

CO
 

CD
 

Ð 
Úð
 

í 

116 
83 

194 
95 

  

 



E. Lýsi. | 

27 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis „..... 8 pottar á ss > 

28. l tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... S pottar á „ » 

29, Í tunna (120 pt) selslýsis ...... „8 pottar á ”»| » 

30, — 1 tunna (120 pt. þorskalýsis ...... S pottar á 4 15 

TT, Skinnavara., 

pund å 31. 1 1 hnår., 4 fjordungar nautsskinns 10 4 

32. | G fjórðungar kýrskinns ......... 10 pund á 

33, | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 
34, | - S fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 

35. | 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á 

36. 6 fjórðungar selskinns ............ 10 pund á 

37. | 240 lambskinn (vorlamba), eimlit, ,..... hvert å 

GG. Ymislegl 

r. 6. pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 

0 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á     ). | — 120 pund af fuglafidri ............ 10 pund å 
4. | — 450 pd. af fjallagråsum ............ 10 pund å 

2, | 5 ålmir, 1. dagsverk um hevannir ................ å 

43. - T lambsfóður 20... á 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum 

Eftir A. eða í fríðu 

Eftir I 

Eftir GC. eða í ullartóvörn 0 a 

Eftir D. eða í fiski 2... HE vere 
Lg 

I 

| 
B. eða í ullu, smjöri og tólg 

Eftir 

Eftir 

eða í lýsi 

eða skinnavoru ..... 

En meðalverð allra landaura samantalið ................... 

og skift með 5 sýnir: 
Meðalverð allra meðalveyða ........000.00 0. 

Í peningum 

22 22 
20, 72 
13 81 
10 05 

7 30 
> > 

26 00 

» | > 

» » 

» » 

Q Á 8 42 
9 82 

verður: 

> 

62 

88 
124; 
82 
80, 
87 
>> 

105 

766   
  

Hundrað á { Alin 

aur. 

» > 

» » 

» » 

25 | 52 

88 TA 
32 { 104 
86 69 
40 67 
60 73 

» » 

60 88 

00 | 130 
» » 

» » 

» » 

> 1 168 

> 1 196 

58 { 286 
40 { 122 

» » 

' 52 4 100 
25 52 
94 79 

  

69 { 639   3, 34 1 128 
  

Skrifstofu Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupst., 24. febrúar 1927. 

Ari Arnalds. 

Framanrituð verðlaesskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið 4. mars 1927. 

Jón Þorláksson. 

Gísli Ísleifsson.
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is 

VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Sudur-Mulasyslu 

frå 16. maimånadar 1927 til jafnlengdar 1928. 

      

nx
 

10 

11. 
12. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19 

20. 

TS
 

De
 

DS
 

ES
 
R
y
 

Gi
 

Ca
 

da
 

C0
 

w
 

S
N
 

| 

| | 

| 
| 

| 
1 hndr. 

— 6 ær, 

—— G sauðir, 

—- S sauðir, 

Á. Friður peningur. 
Í kýr 3 til vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardösum 

> 
[3] 

tvævetrir, 
12 saudir, 

83 ær geldar 
10 ær 

veturgal 

1 áburðarhestur, ta 

114 hryssu, 

B. 
L hudr., 120 pd. 

120 pd. af 

120 pd. af 

120 pd. af tólg, 

1 hndr. 

C. 

UW, sa 

mislitri 

smjöri, 

á hausti 
mylkar á ha 

Tóvara af ull. 

30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pd., haldi hve 

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

— 30 pör tvíbandsgjald sokka 

— 180 pör sjóvetlinga 
20 eingirnispeysur 
15 tvíbandsgjaldpeysur 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls 

— 120 álnir einskeftu, 

1 hndr., 

— 6 vættir af harðfiski, 

vættir af þyrsklingi, vel verkuðum. .. 
vættir af ýsu, he 

hákarli, 

— 6 
G 

D. 
6 vættir af saltf 

vættir al 

parið 

parið 
parið 

SRI hver 

1 al. til 

Fiskur, 

vel verkuðum, 

vel verkuðum, 

iski, 

ttri, .... 

hertum, 

áln. breiðs .. 

5 kv. breiðrar, 

vættin á 

vættin á 

vættin 

vættin 

vættin 

A á 

2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
til5 vetra, á hausti ......... hver á 

á hausti ............ hver á 

nlir, á hausti .... hver á 

FR hver á 

SEL hver á 

minn, 5 til 12 vetra í fard. .. á 

å sama aldri .............. hver å 

njör og tólg. 
af hvítri ullu, vel þveginni pd. á 

ullu, vel þveginni pd. á 

vel verkuðn .......... pd. á 
vel bræddri 2... pd. å 

€ 
á 

á 

á 

á 

Á 

„á 

„á 

á 

d 

á í 

Í pe ningum Hundrad å Alin, 
  

    
  

Kr. | aur aur. 

337 00 281 
45 07 225 
44 44 222 
37 50 250 
30 51 305 
35 93 240 
25! 34 211 

254 00 212 
225 71 | 251 

| 

1 13 135 60} 113 
0 82 98! 40 82 
1! 77 | 212! 40 | 177 
1; 02 | 122; 40 | 102 

ÞIÐ » » » 

ÞIÐ » » » 

ÞIÐ ÞIÐ » 

» | » » | » » 

» | > » | » » 

» » » » » 

> | » » | » » 

ÞIÐ » | » » 

| | 

| | 
2. 38 82 142 92 {119 
» | >> » | » » 

> | > > | > „ 

> > > | » » 

» | » » | > »  



    

  

  

  

  

  
    

19 

| i peningum Hundrað á Alin 

| Kr. | aur. Kr. | aur, | aur. 

| E. Lýsi. | 
27. | 1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á | so |s| > | s 
og. 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... S pottar á vi „1 > > 
20. { — T tunna (120 pt.) selslýsis ......... 8 pottar á mj Þið > 
30. | — 1 tunna (190 pt) þorskalýsis ...... S pottar á » | > vm » | | 

| F.O Skinnavara. | | 
31. | 1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns ....... 10 pund å 33; 44 | 133 76 {111 
32, | 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á 29! 37 | 176. 22 { 147 
33. 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 25! 14 { 150 84 | 126 
34. S fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 21/ 50 172, 00 1 143 
35. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á 17/ 62 211 44 { 176 
36. — 6 fjórðungar selskinns ............ 10 pund å » | » ”» | » » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ...... hvert á > | 54 129 60 | 108 

| | 
| | | 

| G. Ýmislegt. | | 
38. | 1 hndr., 6. pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 25 71 | 154 26 | 129 
39, | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á „1 x» 0 „ 
10. — 120 pund af fuglafiðri ............ 10 pund á 17; 93 | 215 16 | 179 
41. 480 pd. af fjallagråsum ............ 10 pund å >| > 1 » 
12. 5 ålnir, 1. dagsverk um hevannir 2............... å 9 57 »| » | 191 
43. | — 1 lambsfødur 2... å 9! 54 »| > | 191 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: | 
Eftir A. eða Í fríðu lll eeeeen 292 89 | 244 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólæ lll 142 20 | 118 
Eftir GC. eða í ullartóvörn lo » | » » 
Eftir D, eda í fiski 0... 142! 92 | 119 
Eftir E. cda Í lýsi lll se SR 
Eftir F. eða í skinnavörn ll. e 162 31 | 135 

Æn meðalverð allra landaura samantalið ...........0...0......0.000 0. 140) 32 { 616 
og skift með 4 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða ..............00.0000 eveneee 185) 08 | 154     

Skrifstofu Sudur-Mulasyslu 17. februar 1927. 

Magnus Gislason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið 10. mars 1927. 

Jón Þorláksson, 

Gísli Ísleifsson. 

1927 

10
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11 

20 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir iyrir 

Austur-Skaftafellssýslu 

frá 16. maímánaðar 1927 til jatnlengdar 1928. 

  

16. 

Í peningum Hundrað á 

Kr. | aur. 

Alin 

aur. 
  

  

    

Kr. | aur. 

| 
A. Fríður peningur. | 

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

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ..... á | 285 00 
ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 29 20 

6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti ......... hver á 28 20 
sauðir, tvævetrir, å hausti ............ hver å 22 80 

   

  

Q 

12 saudir, veturgamlir, å hausti ......... hver å 17, 20 

S ær geldar å hausti 0... hver á 21 
i å 14 40 

á I 204 00 
1 

Í áburðarhestur. taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á 

| 137! 

  

0 ær mylkar á 

lá hryssu, á sama aldri 2... hver á 

3. UW, smjør og tólg. 

LL af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 1 18 
pd. á 0 79 

pd. á 0 78 

ulu, vel þveginn 

        

      

   

  

     
C. Tóvara af ulla. 

1 hndr. 30 pd. I ns, 3 til 6 hespur I pd., haldi hver 

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

60 pör eingirnissokka ....0...... parið á > > 

30 pör tvíbandsgjaldsokka ............ parið á > | > 
180 pör sjóvetlinga oll. parið á >> 
20 eim: FE NR hver á ÞIÐ 
15 tví aldpeysur s...sssesereeree hver å ”| >» 
120 álnir gjaldvoðar 1 al. á > > 

| 1 al. á > > 

Í 

Piskur. 
ki, vel verkuðum, .. vættin á » | > 

vel verkudum, .. vættin å » „ 
| vel verkuðum, .. vættin á » „ 

af ysu, hertri, Lo. vættin å I 

6 vættir af hákarl, hertum, .......... vættin á »| » 

285 
175 
169 
182 
206 
169 
144 
204 
182 

141, 
  

94 

93! 

> 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

> 

»   » 

» 

60 
80 
60 
60 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

237 
146 
141 
152 
172 
141 
120 
170 
152 

118 
79 

148 
78 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

»  



21 1927 

  

| Í peningum | Hundrað á f Alin 
   

  

  

      

     

      

          

  

  

    

  

   

       

| ! aur. Kr. | aur. { aur. 

| EH. Lýsi. | 

97. | 1 hndr. 1 tunna (120 pt) hvalslýsis ...... 8 á} » „ > 

28. | Í tunna (120 pt.) hákarlslýsis ......38 i > > > > „ 

29, | — T tunna (120 pt.) selslýsis ....... S í | » y „ „ » 

30. 1 tunna (120 pt.) horskalysis | > y » » » | i 

| 
| TF. Skinnavara. 

31. |" 1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns 11 40 45, 60 38 
32. | — 6 fjordSun kyrskinns 8 40 50 40 A? 

33) — 6 fjó Sungar hrossskinns 5 00 30 00 25 

34. | — 8 fjórð. sauðskinns, af tvær. 0 33 60 28 

35. | — 12 fjærd. sauðskinns veture ) 33 60 28 

36. — 6 fjórðungar selskinns ............ und å 3 > 98 22 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), eimlit, ....…. hvert å 153, 60 f 128 

! 

G. Ýmislegt. í 
38 1 hndi., 6. pd. af æðardún, vel hreinsuðum, | 20. 00 $ 120 00 {100 

39, | - HO pd. af æðardún, óhreinsuðum, | » ÞIÐ > 
40. | 120 pund af i 1 ál y sw » » » 

ål. | - 180 pd. af fy SER: å | > ” „| > » 

42 5 álnir, 1. dagsverk um hí á Í 8 40 > | > | 168 

43. — T lambsfóður á Í 7001 > » | 158 

Meðalverð á 

Eftir A. eða 94 | 159 
> 126, 90 { 106 må 

þa
n 

ræ
 

ið
 

Eftir I 

    

Eftir C. eða „ » » 

Eftir D. eða s ol 5 
Eftir H. eða » » w 

KH {tn ? cC0a 
5 25 4 i 

  

En meðalverð allra 1 

og skift með 
Meðalverð allra meðalverða .........000.. BR 123) 7 103     
  

Skrifstofu Skaftafellssýslu 20. jan. 1927. 

Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með 

  

r 1927, Fjármálaráðuneytið, 12. 

Jón Þorláksson. 
  

i Ísleif son, 

 



1927 að 

12 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Vestur-Skaftafellssýslu 

frá 16. maímánaðar 1927 til jafnlengdar 1928. 

Hundrað á Alin“ 

aur. aur. 

| A. Fridur peningur. | 

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

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ..... á | 322 14 | 322 14 | 268 

Í 

Í peningum 

Kr. 

  

  

aur. Kr. 
  

9 6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 32 00 {| 192) 00 { 160 
3. G sauðir. 8 til5 vetra, á hausti ......... hver á 36' 43 | 218 58 | 182 

S sauðir, tvævetrir, å hausti ............ hver å 28 00 224 00 | 187 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 21! 29 { 225 48 | 213 
S ær seldar á hausti 00. .….… hver á 27 71 221 68 | 185 

rá hausti s....sssesereee0 hver å 15 57 | 155; 70 { 130 

  

S
U
T
 

  

7. 10 ær mylkai | | 
8, 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra i fard. .. á 221 43 | 221 43 | 185 

9. 11% hryssu, á sama aldri 0... hver á | 152 86 203 81 | 770 

B. Ul, smjør og tólg. | 
10. 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 1, 09 { 130, 80 {| 109 
11. 20 pd. af mislitri ullu, vel bvegimni .... pd. å 0 65 78 00 65 
19 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 1 71 | 212 40 | 177 

13. 120 pd. af tålg, vel bræddri ,............. pd. å 0 86 I 103 20 86 

CC. Tovara af ullu. | 

    

14, | 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pd., haldi hver | 
hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 hrædi, pd. å » » » » » 

15. - 60 pör eimeirNissokka lll parið á > > „1 > » 

16 30 pår tvibandsgjaldsokka ............ parið á > > ÞIÐ > 

17. 180 pör sjóvetlinga lll parið á > > > > > 
18. 20 EINGIENISÞENSUN 2... hver á ÞIÐ » » » 

19. 15 tvíbandsgjaldpeysur lll hver á » | » > » » 

20. | 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á >. » > » 

21. - 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar, 1 al. å » | » > > > 
| 

| 

| 
| D. Fiskur. | 

22, 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á „| > ”» | » » 
23. G vættir af hardfiski, vel verkudum, .. vættin á Þið ”» | » » 

24. 6 vættir af þvrsklingi, vel verkuðum, .. vættin á „1 > » » » 
95. 6 vættir af ysu, hertri, ............... vættin å Þið » » »         96. G vættir af hákarl, hertum. ......,, .. vættin å » i » » » »



Du 

  

  

  
      

) 

| Í peningum | Hundrað á { Alin 

| Kr. aur. { Kr aur aur. 

| k. Lýs. | 
27. | 1 hndr., 1 tunna (190 pt.) hvalslýsis ...... S pottar á » > » > 
28. 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... S pottar á > > ” > > 
29. | 1 tunna (120 pt.) selsløsis ..,....…. 3 pottar å > > > > » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... Ss pottar á » » » » | 

| Fr. Skinnavara, 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nantsskinns ....... 10 pund á 23 00 92 00 77 
392, | 6 fjordungar kyrskinns ............ 10 pund å 17 83 i 106. 98 89 
33. | - 6 fjordungar hrossskinns ....…...... 10 pund å 11: 17 67: 02 56 
34. — 8 fjord, saudskinns, af tvæv, og eldri 10 pund å 10 92 87. 36 73 
35. | 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á 6 10 73 20 61 
36. | 6 fjórðungar selskinns ............ 10 pund á » > > > » 
37, | 240 lambskinn (vorlamba), cinlit, ...... hvert å 0 77 | IS8S4Æ 80 { 154 

| 
| 
| G. Ýmislegt. 

38, Í 1 hndr., 6. pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á > > > > > 
39, | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið á » » > » > 
10. 120 pund af fuglafidri 2... 10 pund å > > » > > 
41. 1 — 480 pd. af fjallagrösum ............ 10 pund á » > > » > 
42. {5 álnir, 1. dagsverk um hevannir ......... Á 8 93 > > 1 179 
43. | 1 lambsfóður 2... ses. „á| 10.89 7 >; >{218 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 
Eftir A. eða Í fríðu ll 223 87 | 187 
Eftir B. eda fi ullu, smjåri og tåle 12... [31 10 | 109 
Eftir C. eða í wlartóvöru Go „> » ” 
Eftir D. eða í fiski ........... > > > 
Eftir EB. eða Í lýsi lo > > » 
Eftir FP. eða í skimnavöru 0. 101 289 85 

En meðalverð allra landaura samantalið 2... 156 86 | 381 
og skift med á sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða sees eee, 152, 29 i 127 
  

Skrifstofu Skattafellssýslu 20. janúar 1927. 

Gísli Sveinsson, 

Framanrituð verðlassskrá staðfestist hjer með 

Fjármálaráðuneytið, 12. febrúar 1927, 

Jón Þorláksson. 

tlísli Ísleifsson.



1927 

13 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjar 

frá 16. maímánaðar 1927 til jafnlengdar 

EMU. 

sem beri frá miðjum októ 

  

    

  

jarloka, í fardögum ..... á 

2. | loðnar og lembdar. í fard. hver á 

3 | ra, å hausti ......... hver å 

4. ; hausti ...... Li hver á 

5. 12 sandir, veturgamlir, å hausti ,...... hver å 

6. | - S ær seldar á han á 

T. | 10 ær mylkar å å 

8. | 1 åburdarhestur, å 

9. Í LA hryssu, á sama aldri 2... hver á 
| 
| 

| 
| B. ll, smjör og tólg, 

10. þveginni . pd. á 

ll. | þveginni .... pd. å 

12. | bu 1... pd. á 
13. | pd. á 

  

uld. 

  

1 hndr, 30 pd. hes 6 hespur 1 pd., haldi hver 

   

        

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

D. 60 por parið á 

6. | — 50 por parið á 

7. — 180 pör sjóv parið á 
8. | = 20 i hver å 

    

   

9, | — 15 

20. 1: 

> tvibandsgjaldpeysur ...... FR hver á 

20) álnir 

21. — 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, Í al. á 

raðmáls áln. breiðs .. 1 al. á ( 

I verkndun vættin á 

verkudum, .. vættin å 
vel verkuðum vættin á 

Bo .… Vættin å 

jertum, ..,..... vættin å 

1928. 

Kr. 

I peningum 

  

Hundrad å 

  

  

  
1! 

0 > 

» 

» 

» | 

> | 

> 

» 

29) á 

» 

15 

„ 
» 

00 

» 

00 
00 

» 

00 
» 

00 
» 

05 
65 
00 
00 

» 

00 

»   

400 
» 

00 
» 

00 
00 

> 

00 
» 

00 
> 

00 
00 
00 
00 

» 

» 

00 

00 
» 

00 
> 
>   

105 
65 

200 
100 

» 

» 

» 

292 
» 

» 

» 

» 

112 
» 

75 

»



  

        

  

  

i 

| | Í peningum Hundrað á „Alin 

í Kr. | aur. Kr. ' aur. aur. 

EK. Lýsi. 

7 I hudre., I tunna (120 pt.) hvalslysis 3 pottar a » » » > » 

28. Í tunna (120 pt.) hákarlslýsis s pottar á > » ”» |» » 

29 I tunna (120 pt.) selslýsis 2... S pottar á » » » |» > 

30. 1 tunna (120 pt þorskalýsis 22... S pottar á 8 00 { 120 00 { 100 

| 
1 

| 

| 
i 

| F. Skunnavara. 

31. Í hndr. 4 fjórðungar nautsskinns 10 pund å > » » 1 5» » 

32. 6 fjórðungar kýrskimns 2... 10 pund á » > » i » » 

33, 6 fjórðungar hrossskinns „. 10 pund á » » » | » » 

SE s fjórð. sauðskinns, af tvæv. og lei 10 pund á » > „1 > » 

5. 19 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á > > > > » 

36. 6 fjórðungar selskinns 0... 10 pund á > > > » > 

37. 210 lambskinn (vorlamba), emht, hvert å » » » | x» » 

| 
| 
| 

GG Ymuslegl 

38. Il bndr. 6. pd. af í cl hreimsuðum. pundið á » y > » » 

39. 10 opd. af ædardti einsudum, pundið á > > 1 » 

10. 120 pund af fnolatiðrr 10 pund á > » ÞIÐ » 

H. [30 pd. af fjallagrös 0 10 pund å | „15 A » 

4, 1 5 ålnir, 1. dagsverk um heyannir .......... å ” | » ÞIÐ > 

43. 1 lambsfóðtir Lo á | » | x% „| > » 

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

En 

Meðalverð 

meðalverð 

Eftir Á. eða í fríða ............ 

Eftir B. eða í ullu, smjöri oe tóle 

Eftir GC. eða í ullartóvörn 

Eftir D. eða í fiski 
Eftir E. 
Eftir F 

C0a 1 

A e linni (vr 
#00 1 SsKInmavoru 

  

allra land 

og skift med 

  

sura saman 

5 sýnir: 
allra meðalverða 

Skrifstofu Vestmannaevjakaupst., 25. febrúar 1927. 

Kr. Linnet 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið 1. mars 1927. 

Jón Þorláksson. 

310. 00 
141 00 
351 00 
112 50 
120 00 

» » 

1034 50 

206! 90     258 
117 
292 
93 

100 
« 

  

860 

172 

Gisli Ísl 1fssom, 

1927 

13



1927 6 

14 VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Rångårvallasyslu 

frå 16. maimånadar 1927 til jafnlengdar 1928. 

  

  

  

| 
Í peningum Hundrað á Í Alin 

| Kr aur. Kr. | aur. aur. 

| A. Friður penmgur, 

1. | 1 hndr., 1 kyr 8 tilS vetra, sem beri frá miðjum okto | 

| ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ..... á { 3810 00 { 381 00 { 317 

2 | — Gær 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 31, 60 {| 189, 60 | 158 

3 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti ......... hver å 35 40 { 212 40 | 177 

4. | — 8 saudir, tvævetrir, å hausti ............ hver å 27 60 | 220 80 | 184 

ð. í Í? sauðir, veturgamlir, á hansti ......... hver á 21 20 1 254 40 { 212 

6.0 SS ær eldar á hausti 0...0......... hver á 27 20 | 217 60 | 181 

7. — 10 ær mylkar á hausti 0000 hver á 15 70 { 157 00 { 131 

S. 1 áburðarhestur. taminn, 5 til 12 vetra I fard. .. á 184 00 I 184 00 | 153 

9. — 114 hryssu, á sama aldei 2... hver á | 120. 50 { 160 67 | 134 

| 

| 
B. UW, smjör og tólg. 

10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 0 91 { 109, 20 91 

11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni .... pd. å 0, 58 69) 60 58 

12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. å 1 74 | 208 80 | 174 

3,1 — 120 pd. af tålg, vel bræddri .............. pd. å 0, 87 { 104 40 87 
| | 

| 
| €.. Tovara af ullu. 

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

hespa 1 skreppur, en hver skreppa H þræði, pd. á > > > > » 

15. | - 60 pör eingirnissokka 2... parið á > > > > > 

16. — 30 por tvíbandsgjaldsokka ............ parið á » > 1 » 

17. —- 180 pör sjåvetlinga 02.00.0000... parið á >> ” | » » 

18. — 20 eingirnispeysur 20... hver å ÞIÐ „| > > 

19. | —- 15 tvíbandsgjaldpeysur 200... hver á ”| » ”» | » > 

20. | —- 190 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á > >> > 

21, | - 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al. á > » >| > > 

D. Fiskur. | 

2901 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðu, vættin á „15 ”» | » s 

23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðun, .. vættin á „Ii > „15 » 

24. -— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .. vættin á „1 > „1 é» » 

23. — G vættir af ýsu, herti, 0... vættin á ÞIÐ > > > 

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



  

  

  

  

  

  
  

27 

| Í peningum Hundrað á j Alin 

| Kr. | aur. | Kr. | aur. | aur. 

| EH. Lýsi. | 
27. 1 hndr., 1 tunma (120 pt.) hvalslysis ...... S pottar á „1 > „1 » > 

28. I tunna (120 pt. hákarlslýsis ...... S pottar á „> > > » 
29, l tunna (120 pt.) selslysis ......... S pottar å > » » » » 

30. | Í tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... S pottar á > > > „ » 
| 
| 
| FF. Skinnavara. 

51. | 1 hndr., 4 fjorSungar nautsskinns ....... 10 pund å 12 87 51 48 43 

39, G fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á 9 87 59 22 49 
33. 6 fjórðungar hrossskinns ...…...... 10 pund á 7 37 44 22 37 
34 S fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 6 56 52 48 44 
35. 12 fjórð. sauðskinns. af veture. og ám, 10 pund á 4 44 53 28 44 

36. 6 fjordungar selskinns ............ 10 pund å » > > 15 » 

37. 240 lambskinn (vorlamba), cinlit, ...... hvert å 0 34 81; 60 68 

| | | 
G. Ymisli gt. 

38 1 hndr., 6. pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á > > > > > 
39. £0 pd. af æðardún, óhreinsnðum, pundið á > > > > > 
10 120 pund af fuglafiðri ....... 10 pund á » » » > > 

11. £S0 pd. af fjallagrösum ............ 10 pund å » » » » > 

[2 5 álnir, 1. dagsverk um hevannir ................ á 9, 68 > (> | 194 
43 1 lambsfødur lo å 9 40 » | > | 188 

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

Eftir A. eða í fríða 2... eer erne 219 72 1183 
Eftir B. eða í túllu. smjöri 08 tólg 123 00 | 102 

Eftir CL eða í tlartóvörni » » » 

Eftir D. eða í fiski 20... „ » » 

Eftir BB. eða í si sussie eeee » » » 

Eftir F. eða í skinnavåru 2220 errrrnen 57. 05 47 

En meðalverð allra landaura samantalið ..........0.00...0.0.0 0. 399: 77 | 332 
og skift með 3 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða .........002.0.0.0. 133 26 | 111   
  

Skrifstofu Rangårvallasyslu 24. febråar 1927. 

Björgvin Vigfússon. 

Framanrituð 

Fjármálaráðuneytið 9. mars 1927. 

Jón Þorláksson. 

verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

(fish Tsletf Fes, 

192 

14
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15 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir lyrir 

Árnessýslu 

frá 16. maímánaðar 1927 til jalnlengdar 1928. 

  

  

  

  

   

    

     

    

      

| 
í peningum Alin 

| 
Kr. aur. aur. 

| | 
| A. Fríður penngur. | 

1. | 1 hndr., I kyr 3 til S vetra, sem beri frá miðjum októ | 

| ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ..... á 1 415 62 415) 62 | 346 

2. Gær. 2 til6 vetra. loðnar og lembdar, í fard. hver á 43 5 261| 00 | 217 

3. 6 sauðir. 3 til 5 vetra, á hausti 200... hver á 45 25 | 271| 50 | 226 

4. | 8 saudir, tvævetrir, å hausti 200... hver å 38! 33 | 290) 64 | 242 

5. | 12 sauðir. veturgamlir, á hausti 20... hver á 28 47 | 341| 64 | 285 

6. | 8 ær geldar á hausti 20.00.0000 hver å 36 47 291| 56 { 243 

7. | 10 ær mylkar á hausti 00... hver á 21 19 | 211/ 90 { 177 

8.) - l áburðarbestur. taminn, 5 til 12 vetra 1 fard. .. á { 228 44 228! 44 { 190 

9. | 114 hryssu, á sama aldri ..... hver á | 156 25 | 208) 33 | 174 
| 

| 

| | 
2 UM, smjör óg tólg. | 

10. 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .... pd. å 0 99 £ 118 80 99 

11. 120 pá. at mislitri ullu, vel þveginni 2... nd. å 0 64 76 80 64 

1? 120 pd. af smjöri. vel verktið .......... pd. á 1 96 | 235 20 | 196 

15 120 pd. af tåle, vel bræddri (ccc r40 pd. å 0 95 | 114, 00 95 

| 
i 

| 

| CC. Tovara af lu. 

14. | 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til6 hespur í pd., haldi hver 

| hespa 11 skreppur, en hver skreppa H brædi, pd. å > > > » » 

60 pår eingirnissokka Ll... parið á » „iI „ 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka 200... parið á > > > > > 

180 pör sjóvetlinga ......0..... parið á „| > > > > 

— 20 eingirnispeysur lll hver å > „ > » » 

15 tvíbandsgjaldpeysur cool hver á » > > » » 

— 190 álnir ejaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. Í al á » > > > > 

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

| 

Ð. Faskur 

1 hndr… 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, .. vættin á » » » » „ 

6 vættir af harðfis vel verkuðum., .. vættin á „> » » » » 

6 vættir af þvrsklingi. vel verkuðum. .. vættin á | > „ > > » 

— 6 vættir af $su, hertri, 20... vættin å » „Ii » » > 

6 vættir af hákarli hertum, .,........ vættin å » „1 > „ »   
 



  

        

      

  

   

        

  

     

  

      

  
  

  

  

   

>0 

| | í peningum Hundrað á { Alin 

| i aur. Kr. | aur. { aur. 

| , i FØR i | 

27, | 1 hndr., I tunna (120 is 3 pot | „ ” „ „ 

28, 1 tunma (120 pt SIS ip raf > » „ > 

20. I tunna (120 pt i | > S > > 
i ! 

0. Í tunna (120 pt is nott: | » > » » » 

| 

| | 
| pi ip 
| Skinn | 

31. 01 hndr.. 4 fjórðunesar naut; 0 pund í 87 20 7: 

6 fjordungar kyrskinns 10 pund å | 104 28 87 
3 hrossskinns 0 »und å I 77 70 65 

! i 

34 . lå va ; { n | 110' 32 92 

55 12 fjórð. sauð af vo ” og am j | 115 80 96 

36 6 fjórðungar INS | í > „ » » » 

31. - 240 lambskinn (vorlamba i | 0 56 86, 40 72 

| 
1 

| 

38 1 hndr. 6. opd m. undi > sy » » » 

9 #0 opd. a id » y > » > 

10 120 pund ) | > „ > > » 

tl. 180 pd. af id > „> > >> 

42. 1 5 ålnmir, 1. daesverk um hevannir 10: 53 ÞIÐ 211 

(3. 1 lambsfóðnr ,........... 10, 94 » | » | 219 

Medal ys hverri alin VU erðu 

NI 1 280 07 | 233 
… 1 i så, “ 

hol 04 i 136 20 { 113 
örn ! > » » 

| 
| » >> » 

i 2 » I xx» 
i | 

i 

En meðalverð allra landaur 

og skift med ó sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða ........0.2.0.0 00 

Skrifstofu 15. | | 

Hag TIL fovrtason 

Framanritud verdl: krå staSfestist hjer med 

Fjårmålaråduneytid, 12. 

    

(sl Ísleifsson. 

199“ 

15
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16 VERÐLAGSSKRÁ 
sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjörð og Reykjavík 

frá 16. maímánaðar 1927 til jafnlengdar 1928. 

  

  

  

Í peningum Hundrað á | Alin 

Kr. | aur. | Kr. | aur. | aur. 

| 

A. Fríður peningur. | 

1.0 1 hndr. 1 kýr 8 tilS vetra, sem beri frá miðjum októ- | 

her til nóvembermánaðarloka, í fardögum ..... á | 459, 64 | 459) 64 | 383 

2 Gær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar. í fard. hver á 45 07 | 270 42 | 225 

3. 6 sandir, 3 til 5 vetra, å hausti ,........ hver å 50 69 | 304 14 | 253 

4. 8 saudir, tvævetrir, å hausti ............- hver å 40! 38 | 223) 04 | 269 

D. 12 saudir, veturgamlir, å hausti ......... hver å 31, 77 | 381; 24 | 318 

6. S ær geldar á hausti ...220sreeeeeereree hver å 38! 36 | 306. 88 | 256 

T. 10 ær myikar á hausti oc hver å 25 08 250 80 {| 209 

S I áburðarhestur. tantinn, 5 til 12 vetra í fard. .. á 238 93 {| 238 93 | 199 

9. 14% hryssu, å sama aldri ....22ee.r00 hver å 177 10 | 236 13 f 197 

BL EN smjör og tólg. | 

10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 1! 10 | 132 00 | 110 

11. | 120 pd. af mislitri ullu, vel pveginni .... pd. å 0 84 | 100 80 84 

19 120 pd. af smjöri, vel verkuðn .......... pd. á 2 24 | 268 80 { 224 

13 190 pd. af tólg, vel brædd 200... pd. á 1 20 144 00 | 120 

(. Tóvara af all. | 

14. Thndr. 30 pd. hespugarns, 3 til6 hespur í pd., haldi hver | 

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði, pd. á ÞIÐ „19 > 

15. 60 pör eingirnissokka ...00. parið á „ið » | » > 

16 30 pör tvíbandsgjaldsokka ...........… parið á >> „1 > > 

17. 180 pör sjóvetlinga 2... parið á 2 19 | 394 20 | 328 

18. 20) eimgirnispeysur Ll. hver å ”» | %» » | » » 

19. 15 tvíbandsgjaldpeysur 2...00 hver á » 1 0» » » » 

20. | 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á „1 > » > > 

21. | 120 álnir eimskeftu. 1 al. til5 kv. breiðrar, Tal á | > > > #1 > 
| 

| 
D. Fiskur. | | 

99 | 1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, .. vættin á 25 55 | 153 30 t 128 

23. 6 vættir af harðfisk. vel verkuðum, .. vættin á 63 50 { 381 00 | 317 

4 6 vættir af þvrsklingi, vel verkuðum, .. vættin á 35 62 | 213 72 | 178 

25. 6 vættir af ýsu, herti, oo. vættin á 60 17 | 361, 02 | 301 

26 6 vættir af hákarli, hertum. . 5 ættin å > » > » »    



  

  

  
    

31 

| Í peningum | Hundrað á { Alin 

| ' Kr. aur. Kr. aur. aur. 

| E. Lýst. 

27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt) hvalslýsis 2... S pottar á „ » > » > 

28. | 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... S pottar á „| > > > > 
29, | 1 tunna (120 pt.) selslýsis ......... S pottar á „1 > „ > » 

30. | 1 tunna (120 pt.) horskalysis „2... S pottar å 5 33 79 95 67 

| 
| 
| F.. Skinnavara. 

31. "1 hudr., 4 fjordungar nautsskinns ....... 10 pund å 32 59 130. 36 1 109 

32, | 6 fjordungar kyrskinns ............ 10 pund å 29 40 I 176 40 I 147 
33. | 6 fjórðungar hrossskinns ...…...... 10 pund å 21 40 | 128 40 I 107 

34, | 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 21 14 | 169 12 t 141 
35. | 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund å 16 65 | 199 80 { 166 
36. | 6 fjordungar selskinns ............ 10 pund å » » » » » 

37. | 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ...... hvert å » > > > > 

I 

(. Ymislegl. 

58 I hndr.. 6. pd. af æðardún, vel hreimsuðum. pundið á 24 50 { 147 00 | 122 

39 E0 pd. af æðardún, óhreinsuðum. pundið á » „ > > » 

10. 120 pund af fuglafidrei 2000... 10 pund å 26 00 | 312 00 { 260 

11 180 pd. af fjallagrösum ............ 10 pund á > » > > > 

£2 | 5 ålnir, 1. dagsverk um hevannir 200... å 11. 00 > > { 220 
43. I lambsfødur 2.222 eeeeeeeeeeeee ål 16054 »" » | 321 

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

Eftir A. eða Í fríðu sees eeeeeeeee 307 91 | 257 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 161, 40 1 134 
Eftir C. eða í ullarttóvörni suse eee eee 394 20 { 328 
Ettir D. eða í fiski cold. 217 26 { 231 
Eftir EB. eða í lýsi susseeseeeeeeeseeeeeveee 79; 95 57 
Eftir F. eða í skinnavörn lc. 160 82 { 134 

Æn meðalverð allra landaura samantalið ............,.....0....0..... 1381, 54 1151 

og skift með 6 sýnir: | 
Meðalverð allra meðalverða ...........0..00%0..0 000. 230, 26 1 192 
  

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu og Hafnarfjarðarkaupst., 28. febrúar 1927. 

Magnús Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með 

Fjármálaráðuneytið, 2. mars 1927. 

Jón Þorláksson. 

(listet Ísleifsson,
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17 VERDLAGSSKRÅ 

  

m gildir fyrir 

arfjarðarsýslu 

  

til jafnlengdar 1928. 

  

   

  

       

| 
Í pe gum Alin 

| 
„kr | aur. "aur. 

| | 
| | 

1. 1 
bi vi frå miðjum okt 

ermánaðarlo 11 362 50 { 2642 50 { 302 

2. va lat 09 ver å 45 44 | 272 64 | 227 

3. hausti hver a » » » » » 

Í. ir, á hausti . hver å > » » > » 

n. zai + hausti ver å » » > > » 

6 sti . … hver á 35 30 { 282 40 { 235 

T. hausti rr hver á 22 20 { 222 00 { 185 

8 "1 nm, 5 1 a Í tard. 2. á | 207 50 { 207 50 173 

UL ss. Á sama a hver á Í 142 78 | 190 37 | 159 

  

Gt
 

QW
 

   10 | hudr.. 120 pd. af hn bveginni pd. a Í 28 60 1 128 

11 120 pd. af n i hvesinni nd. å 1 01 121, 20 { 101 

12. 120 pá. af smjöri el verkuðu A 1 85 { 222 00 { 185 

15. 120 nd. af 16 V bræddii .. MA pd. á 0 91 109; 20 91 

  

14. | T hndr.30 pd. he       

    

  

   

    

      
hespa 11 skreppur, en hvel > „ » » » 

15 60 bör í Issokka » „ » » „ 

16. | 30 por tvíbandsejaldsokka . a þari á pm pm > „> » 

17, ; 180 i linsa Darið á „> > „ » » 

18. 20 
hver á > > » » » 

19 15 aldpevsu hver á > > > » » 

20. 120 álnir og: lvoðarvaðináls áln. breiðs. í al. á » » » » » 

91. Í 120 álnir einskefi | {il 5 kv. breiðrar, Í al. á > » > > > 

| 
| 

| 

| 

Í 

| D. 
| 

22. 1 hndr.. 6 vættir af sal | verkudun vætti á ”» | » „ | » » 

23. 1 6 15 harðti verkuðum ttin á | „> > | » > 

24 - 6 Kon | erkuðum ettin a » > » | » » 

23, 6 af vs vini vættin á » » » » » 

„6 6 af hákarli, hertun vættin á » » » » » 

 



  

     

  

  

  

  

eg 33 

| Í peningum Hundrað á Alin 

| Kr aur. Kr. { aur. aur. 

| E, Lýsi 

27. Linde, Í tunna (120 pt) hvalslysis .... 5 potlar á | > » | » » 

8. 1 tunna (120 pt. arlslýsis ...... 5 pottar á » > » » » 

29. | 1 tunna (120 pt.) selsløsis S pottar å » » > » » 
30. | I tunna (120 pt.) horskalvsis * pottar á > > » » > 

| 
| 

| F Shinnavara. 

BL. 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns 10 pund á 18 75 75! 00 62 

32, 6 fjórðungar kýrskinns ............ [0 pund å 16: 26 97, 56 81 

33 6 fjórðungar hrossskinns ........ 10 pund á 0 81 58 86 49 

34, | S fjórð. sauðskinns, al tv * eldri 10 pund á > > > » » 

35. | 12 fjórð. sauðs LÆ og åm, 10 pund å 9 87 118 44 99 

36. 6 fjórðungar selskimns 0 pund á > » » > » 

57, 240 lambskinn (vorlamba), emlit, ...... hvert å 0 51 122 40 {| 102 
I i 

(GG. Yauislegqt 

IS I hudr., 6. pd. af ædSardøn, vel hrejinsudwm, pundið » > > > » 
39 10 pd. af æðardún, óhreinsuðum. pundið á » >» » » » 

10. 120 pund af fuelafidri ,.......... 10 pund á > > ÞIÐ > 

H. 150 pd. af fjallagrosum ...... . 10 pund á > > ÞIÐ » 
49 > álnir, 1. dagsverk um hevannir ....... ………. Å 11, 33 > | » | 227 

13. I lambsfådur 2.2... ål 14 30j » | » f 286 

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

Eftir Á. eða í fríðu Gl 256) 23 | 213 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólo 151) 50 | 126 

Eftir €. eða ullartóvörn » 1%» sy 

Eftir Ð. eða í fiski y > „ 

Eftir B. eða í lýsi ........ „1 » 

Eftir I. eða í skinnavörn 94! 45 79 

En meðalverð allra landaura samantalid . 502 18 {| 418 

og skift með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða HR 167, 39 1 139 
  

Skritstofu Mýra- og Borgarfjarðarsyslu, 11. febrúar 1927. 

Pramannitud 

G Björnsson. 

verðlaosskrá staðfestist hjer með 

Fjármálaráðuneytið, 14. febr. 1927. 

Jón Þorláksson. 

FRI) Ísleif sson,
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18 VERÐLAGSSKRA 

sem gildir Íyrir 

Mýrasýslu 

frá 16. maímánaðar 1927 til jatnlengdar 1928. 

  

18. 
19. 
20. 
21. 

99 

983 

24. 

26 

o
t
 

Á. Piriður penmgur 

l hndr., 1 kør 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ 

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

6 ær. 9 Hl6 vetra. loðnar og lembdar, í fard. hver á 

6 sauðir. 3 til5 vetra, á bansti ....... . hver å 

S saudir, tvævetrir, å hausti ..... .…., hver å 

12 saudir, veturgamlir, å hausti ......... hver á 

S ær seldar á hausti 200. .…. hver á 

0 ær mylkar á hausti .. HR „ hver á 1 a 

I åburdarhestur, taminn, 5 til12 vetra í fard. .. á 
1 

I 1” hryssu, å sama aldri .... ....... hver å 

BD. Vil, smjår Og lólg. 

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

CC. Tovara af ullu. 

I hndr. 30 pd. hespugarns, 3 fil 6 hespur i pd., haldi hver 
hespa 11 skreppur. en hver skreppa 44 brædi, pd. å 
60 pår cingirnissokka ............. .….… parid å 

30 pör tvíbandsgjaldsokka ...... ..... parið á 

180 pör sjóvetlinga ........... þarið á 
20 eingirnispeysur AIR iver á 
15 tvíbandsejaldpeysur 22... ver å 

| 

| 

120 álnir ejaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á 

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

D. Fiskur. 

l hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á 

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

6 vættir at þvisklingi, vel verkuðunm, vættin á 

G vættir af ýsn. herti, . vættin å 

G væfttir af håkarli, hertum, .…….. Vættin å 

  

  

Í peningum Hundrað á Alin“ 

Kr. | aur. Kr. aur, aur. 

380 00 | 360. 00 | 300 
58 12 | 348 72 | 291 
> » » » » 

» > » > » 

29 00 | 348 00 t 290 

32 87 | 262! 96 | 219 

21 31 | 213, 10 | 178 
198 75 | 198! 75 t 166 
137 50 { 183 33 | 153 

» 

3 

0 

» | 

» 

» 

03 
62 
84 
86 

  
123 
74 

220 
103 

60 
40 
80 
20 

„ 

» 

00 

60 
» 

„ 

» 

»   
103 
62 

184 
86 

» 

87 
145 
> 

» 

» 

» 

» 

»



  

  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

Kr. T aur. kr. | aur. aur 

KE. Lýsi 

I hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis S pottar á » » > » » 

1 tunna (120 pt.) håkarlslysis ...... S pottar å > » » | > » 

1 tunna (120 pt.) selslysis ..... 8 pottar å 3 20 j 48 | 00 40 

1 tunna (120 pt.) þorskalýsis S pottar á » > >. > 

FP. Skinnavara. 

1 hndr. 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund å 15 50 62 00 sy 

6 fjordSungar kyrskinns ............ 10 pund å 11 44 68 64 E 

6 fjórðungar hrossskinns ,..….…...... 10 pund á 71 50 45) 00 í 

S fjórð. sanðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á > » » » > 

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

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

240 lambskinn (Cvorlamba), einlit, 22... hvert á » | 47 112 850 94 

G. Ýmislegt. 

Ll bndr. 6. pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 26 25 | 157 50 { 131 

#0 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið á „ » « » » 

120 pund af fuglafidri 2... 10 pund å 25 00 | 300; 00 t 250 

1850 pd. af fjallagrosum ..... 10 pund å „> > > > » 

5 álnir. 1. dagsverk um hevannir 20... å 12 00 > > | 240 
1 lambstóðnr lol eeeeeeeeeerveveee Á 13 12 > > | 262 

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

Eftir A. eða í friðun 2 ernrnene 2731 55 | 228 
Eftir B. eða í nlln, smjöri og tólg ll 130 50 | 109 
Eftir GC. eða í ulartóvörni sanne nen eene 139 80 | 116 
2ltir D, eda í fiski oo. » » » 

Eftir KE. eða í lýst 2. ener eene 48 00 40 

Eftir FE. eða í skinnavörn synes een enes 7211 60 

En meðalverð allra landaura samantalið 

Meðalverð allra meðalverða ..........000000... 

og skift með 5 sýnir: 
663     96     

  

Skriistolu Mýra- og Borgartjarðarsýslu, 7. febrúar 1927. 

G. Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hje 

Fjármálaráðuneytið 14. febr. 1927. 

Jón Þorláksson. 

r 
med. 

Gísl Ísleifsson. 

1927 

18



1927 

19 

VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

frá 16. maímánaðar 1927 til jalnlengdar 1928. 

  

A
 

La
 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

  

hndr., 1 kýr 3 til 

A. Fríður peningur. 
1 

  

sem beri frå mi 

  

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

    

G ær. 2til6 vetra. loðnar og lembdar., í fard. hver á 

6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti hver á 

S sauðir. fvævetrir, á hausti 2... .…….. hver á 

19 sauðir. veturgamlir, á hausti ......... hver á 

S ær seldar á hansti co... hver á 

10 ær mylkar å hausti oo. hver á 

l áburðarhestur. taminn, 5 til19 vetra í fard. .. á 

11%, hryssu, á sama aldri 2. hver á 

B. UW, smjör og tólg 

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

120 pd. af míslitri ullu, vel þveginni .... pd. á 

120 pd. af smjöri, vel verkuðu pd. á 

120 pd. af tólg, vel brædd pd. á 

C Tovara af uld. 

> 
1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hesnur 1 pd., haldi hver | 

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

60 pör eineiimissokka ................. parið á 

30 pör tvíbandsgjaldsokka ...... parið á 

180 pör sjóvetlinga 0. parið á 

20 eingirnispevsur 0. hver å 
15 tvíbandsejaldpeysur lll hver á 

120 álnir ejaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á 

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

  

D. Fiskur. 

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

6 vættir af vel verkuðum, vættin á 

6 vættir af vel verkuðum, .. vættin á 

6 vættir af 

  

6 vættir af 

  

Í peningum Hundrað á Alin 

  

Kr adur. Kr. adur. aur. 

314 55 | 314 55 | 262 
46 67 | 280 02 | 233 
14 17 | 265 02 | 221 
34 17 | 273 36 | 228 
29 43 | 353 16 { 294 
31 92 | 255 36 | 213 

» 

» 

98 
68 
61 
99 

  

230 
187 
183 

117 
81 

193 
118 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

60 

60 
20 
80 

44 

40 
58 
«   

192 
156 
153 

98 

68 
161 
99 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

109 
» 

197 
217



  

        

   

    

   

  

  

  

  
       

  

  
    

| Í peningum | Hundrað á Alin 

Kr. aur. Kr. aut aur, 

EH. Lýsa. 

27 1 hndr., 1 ftunma (120 p hvalslýsis S pottar á » » » > » 

28. Í tunna (120 pit hakarlsiysi þoli í > > „> » »” 

29 I tunna (120 pi elslysis 3 poltar á 2 95 44 25 37 

30. Í tunna (120 pt) þe i S pottar á » > > » > 

| . F. Skinnavara. 

31 | 1 fjórðungar naufsskinns ....... 10 pund å 21 x» S4 > 70 

392. | jordungar kyrskinn 10 pund å 19 75 118 50 G09 

33. | wådungar hrossskinns 10 pund å 16 > 96 > 80 

34. S fjórð. sanð tvæv, 00 í 10 pund á (4 14 113. 12 94 

35 12 . sand n veturg, og åm, 10 pund å 12 60 { 151 20 {| 126 

36 6 råungar selsk . 10 pund á 61 71 | 370, 26 | 309 

37 240 lambskinn (vor hi emlit hvert å » 52 | 124 80 | 104 

G y mi teg 

33, 0 1 hindr., 6. pd. a e nsudum, pundið á 21 50 | 129 > | 107 

59 im... pundið á „ „ » » „ 

10. 10 pund å 20) 40 | 244: 80 | 204 

(1 10 hun | å » „ > > » 

(25 nn í 7 64 » » | 153 

13. 9 70} > | > 194 

hverri olin í fyrtö ur 

260 41 | 217 

. smjori og folge s.ssssssessssrererrrerne 127 80 | 106 
ullartøvøri sun eee reeve „ „> « 

HR | 209 14 
| 44 25 

skiiavöttr 151 13 

En meðalverð allra landaura samantalið | 792 73 | 660 

og slaft med 5 synir: | 

Meðalverð allra meðalverða .......00000 0 | 158 55 | 132 

Skrifstofu Snætellsness- og Hnappadalssýslu 27. des. 1926. 

PV. Bjarnason 

Framaniiuð verðla ] staðfestist hjer með 

Fjármálaráðuneytið 

Lón Jon 

  

22. jan. 1927, 

Þorláksson. 

(fisli Isleifsson,



20 VERÐLAGSSKRÁ 
sem gildir Íyrir 

Dalasýslu 

frá 16. maímánaðar 1927 til jafnlengdar 1928 

  

10. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Á. Friður peningur. 
I hndr., 1 kýr 3 tilS vetra, sem beri frá miðjum októ 

ber til nóvembermmánaðarloka, í fardögum ..... 

G ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 

G sauðir, 3 tilo vetra, á hausti ......... hver 

S sauðir, tvævetrir, á hausti 20... hver 

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

S ær seldar á hansti 00. hver 

10 ær mylkar á hausti 0000. hver 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til12 vetra í fard. 

1%, hryssu, á sama aldri 200. hver 

BN smjör og tólg. 

1 hndr,, 120 pd. af hvítri ulln, vel þveginni .... pd. 

120 pd. af mislitri ulla, vel þveginn: .... pd. 

120 pd. af smjöri, vel verkuðn .......... pd. 

190 pd. af tólg, vel brædd ,............. pd. 

(0 Tovara af all. 

1 hndr. 30 pd. hespngarns. 3 til 6 hespur í pd., haldi hv 
hespa 11 skreppur, en hver skreppa H þræði, pd. 

60 pör eingirnissokka ....0...... parið 

30 pör tvíbandsgjaldsokka ............ parið 

180 pör sjóvetlinga ....c parið 

20 eingirnispeyvysur Ll hver 
tvibandsgjaldpevsur 2... hver 

a 

15 

120 álnir gjar voð arvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. 

120 álnir eimskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al. 

D. Fiskw 

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

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .. vættin 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .. vættin 
6 vættir al Ssu, hertri, ............... vættin 
6 vættir af hákarli, hertum. .… vætti 

  

      

Í peningum Hundrað á Alin 

Kr. | aur. Kr. | aur. | aur. 

288 89 | 288 89 | 241 
50 56 | 303 36 { 253 
> » » > » 

» » » » » 

» » > » » 

35 22 | 281 76 { 235 
27 56 | 275 60 | 230 

205, 56 | 205 56 | 171 
145 56 | 194 08 | 162 

1 01 {121 20 { 101 
0, 59 70, 80 59 
1 57 | 188 40 t 157 
0, 78 93! 60 78 

> » » » » 

» » » » » 

» » » > > 

> » » » > 

>> » >> » » 

» » » » » 

» » > » » 

» » » » » 

» » > » » 

» >> » » » 

» » » » » 

» » » >> » 

» > » » »



  

  

  
    

  

;9 

| ' i í peningum | Hundrað á Alin 

| Kr. aur. Kr. aur. aur 

| E. Lyst. 

27, 0 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar å ” » „ „ » 

28. l tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... S pottar á „ > > > > 
29. | - 1 tunna (120 pt.) selslýsis ......... 8 pottar á 3 20 {48 (00 40 
30. | - T tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... 8 pottar á > > » > > 

| FT. Skinnavara, 

31, 1 1 hndr.,, 4 fjordungar nautsskinns ....... 10 pund å 24 75 99 00 32 
32 6 fjordungar kyrskinns ............ 10 pund å 16 87 | 101 22 84 

53 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 12 00 72 00 60 

34 S fjord, saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å » > > » > 
30. 12 fjórð. sauðskinns. af veture. og ám, 10 pund á 9 40 { 112 80 94 
50. 6 fjordungar selskinns ............ 10 pund å 98 00 | 588 00 {490 

37, | 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ...... hvert å 0 70 1 168 00 {140 

| (7. y mislegt. 

58. I hndr.. 6. pd. af æðardún, vel hreinsuðum. pundið á 19 50 | 117 00 97 

39. 0 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið á » 1 x» > » » 

10. 120 pund af fuglafidri ............ 10 pund å > > > > > 
H. ; 480 pd. af fjallagrösnm ............ 10 pund á „15 » > > 

49. 15 álmir. 1. dagsverk um heyannir ............ .… Å 8 33 > » | 167 

43. | 1 lambsfådur Lo. å 12: 45 > > | 249 

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

Eftir A. eða í fríðn lo. 258 21 | 215 

Eftir B. eða í ulln, smjøri og tåle ........ 118 50 99 
Eftir GC. eða í ullartåvåen  2..........,, „ið » 
Eftir D. eða í fiski ooo. Þ 1 > » 
Eftir E. eða í lýsi 48: 00 40 
Eftir F. eða í skinnavðin 222 ennen 190. 17 {| 158 

En meðalverð allra landaura samantalið ............0.0..0..0..0.00. 614 88 I 512 

og skift med 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...............00.0. 0000 153 72 { 128 

Skrifstofu Dalasýslu 28. desember 1926. 

Þorst. Þorsteinsson 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 24. janúar 1927. 

Jón Þorláksson. 

(list, Fel tf sson, 

1997 

20



1927 
10 

21 VERÐLAGSSKRÁ 

1 sem oildir h 

Barðastrandarsýslu 

rá 16. maímánaðar 1927 tl jafnlengdar 1928. 

  

  

   

        

  

| 
| í peningum { Hundrað á Alin 

| | Kr í aur. í Kr. „aur. Í aur. 

| 
í 

| Í. ður ÞE 
| 

1. 1 hndr., I kør 9 til 9 m októ 

ber til nóvembern . á í 314 09 { 314 09 | 262 

2 Gær, 2 til 6 vetra, I hver á { 45 45 { 272 70 { 221 

3. 6 sauðir, 3 til hver | » » » „ » 

k | S saudir, tvævetrn hver á þ > » > » » 

3 19 sgandjr, vetureamlir, å haunsti hver å F 31 00 372 00 1310 

6. S ær weldar å hver á 37 00 1 296 00 | 247 

T. | 10 ær mylkar å hausti i 25 77 | 257 70 | 215 

8. | 1 åburSarhestur, tfaminn, 5 fil 12 vetra I fard, .. å | 226 50 | 226 50 {| 189 

9. 11%, hryssu, á sama aldri 2. hver á | 178 00 237, 33 | 198 

| 
| 

| 

| BD. UI, smjør og tolg | 

10 I hndr.. 120 pd. af hvitri ullu, vel bvesinni . pd. a 1 08 123 60 103 

11.) — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni .... pd. ú 0 64 | 76 80 | 64 

lv | 120 pd. jöri. vel vorkuðu HR es. pd. A 1 65 198 00 165 

15 120 pd. | brædder bd. å 0 91 109 20 91 

| (. Tovara af ullu 

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

| hespa 1 skreppur on hver skreppa 4 þræði, pd. á 1 > » » » » 

15. | 60 pör e inotrnissokka ....... ; „2. parið Á | „ » » „ 

16. | - 30 por t tvíbandsejaldsokka ......… på á „ » » » sy 

17. 180 pör sjóvetlinga . AR … parið á 11 18 212 40 {177 

18. - 20 eingnmispeysur NR hver á > » » sy » 

19 15 tvibandsgjaldpevsur . . hver á > » > » » 

20. 120 álnir æjaldbvoðar vaðmáls áln breiðs .. 1 al. á | > > > > » 

21. | 190 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, Í al. á ” > > > > 

| 

Í 

| 
Fis], 101 

1 hndr., 6 vættir fiski. vel verkud um allin á io 92 Í 119 52 | 100 

— 6 vættir af iski, vel verkudum vættin á > > „| > >» 

6 vættir af þv sklingi. vel kuðun ættin á 12 60 75 60 63 

6 vættir at van, herti . vættin á > > » > » 

G vættir al hákarli hert nn vættin á > » » > „     
 



  

    

  

| | Í peningum | Hundrad å Alin 21 

| | Kr a 
| MH. Lyst. | 

97, | 1 hndr., I tunma (120 pt.) hvalslysis > pottar a » 

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

29, | 1 tunna (120 pt.) selslýsis ......... 8 potfar a 3 99 59 85 50 

30. | 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis .... s pottar á > » » > > 

| 

| PF. Skinnavara. 

31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . 10 pund á 124 40 { 104 

39. | 6 fjórðungar kýrskinns ..... 10 pund á 157, 80 | 131 

33. | 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 134 64 112 

34 | S fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 144 96 { 121 

35. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, ÍÐ pund á 188 64 | 157 

36. 6 fjórðungar selskinns ........ „. 10 pund á 2! 307, 50 { 256 

37. 940) lambskinn (vorlamba), einlit, ...... hvert å 0 55 132 00 110 

| 
G. Y mislegl 

38, | 1 hudr., 6. pd. af æðardún, vel hreinsuðu, pundið á 21 17 | 127 02 { 106 

50. 10 pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á > » > > » 

40. 120 pund af fuglafidri ....... .…. 10 pund å 731 57 12 73 

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

42, | 5 ålnir, 1. dagsverk um heyvannir ................ Á 7 Aj > > {148 
43, | - 1 lambsfóður 2... sr Å li: 60 yy > 1 232 

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

i 

  

      Eftir A. eða í fríðu .............… 235 

Eftir B. eða í ullu, smjöri oe tólg 106 

Eftir C. eða í nlartóvörii 177 

Eftir D. eða í fiski co. … HR … . ( : 81 

Eftir E, eða í lýsi ...... uens … … 59! 85 50 

Eftir F. eða í skinnavörn ........ a 169. 99 } 142 

En meðalverð allra landaura samantalið ....... HIÐ … | 940! 03 { 791 

og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ....... NR 158 17 1 132 
  

Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 27. jan. 1927. 

Einar M. Jónasson 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið 12. febr. 1927. 

Jón Þorláksson. 

Gísli Fsleifsson,



22 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu 

frá 16. malímánaðar 1927 til jafnlengdar 1928. 

  

16. 

  

RS
 

IX
 

k
m
 

DT
 

1 hndr., I kyr 3 

hndr.. 

hunde. 

Á. Friow 
> 

ÞEÐINGJUr. 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardöguni 

G ær. 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. 

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

S sauðir, fvævetrir, á hansti hver 

I? sauðir. veiureamlir. á hausti 20... hver 

S ær seldar á hausti 20... hver 

10 ær mylkar á barst lo. hvet 

Í áburðarhestur, tanunn, 5 

11% hryssu, å sama aldri .............. hver 

BB. UN, 
120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni 2... pá 

120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni .... pd. 

120 pd. af smjøri, vel verkudu 
120 pd. 

SINJOr Of löla. 

af tåle, vel bræddri 

( Tovara af ul. 

I huder, 30 pd, hespugarns, 5 til 6 hespur I pd., haldi hy 

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 brædi, pá 
60 pör eingirnissokka .............. parið 
30 pör tvíbandsgjaldsokka parið 

180 pör sjóvetlinga „...... parið 

20 cingirnispevsur ..222000esreerneee hver 

15 tvíbandsejaldpeystir 2. hver 

120 álnir ejaldvoðarvaðmáls áln. breið: 1 al. 

120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al. 

D. fiskur. 

6 vættir af saltfiski, vel verkuðun væltin 

G vættir af harðfiski, vel verkuðum ættin 

6 vættir af þvrsklingi, vel verkudun vættin 

G vættir af ssn, herti, 2... ...... Væfttin 

6 vættir al hákarli, hertuin vættin 

hver VC 

tilS vetra, sem beri frá miðjum októ 

  

Í peningum 

Kr. aur. 

56 

06 

49 43 

10 57 

32: 46 
38 08 
28 14 

254 33 
218 67 

1 12 
0 86 
1 80 
1, 06 

» »” 

> » 

» »> 

I! 53 
>> » 

» "24 

> » 

» » 

25, 46 
„ > 

> » 

” ” 

» »   

Hundrad å 

Kr. | aur. 
  

336 56 
276 36 
296, 58 
324 56 
389 52 
304 64 
281 40 
254 33 
201 56 

134 
103 
216 
127 

40 
20 
00 
20 

27 » 

> » 

1 

275 40 
> » 

» > 

» » 

» » 

152 76 

> > 

» > 

» | »   

Alin 

aur, 

280 
230 
247 
270 
325 
254 
234 
212 
243 

112 
86 

180 
106 

> 

» 

» 

229 

> 

» 

» 

kj 
xx 

A
T



  

  

  

   

bo 

Í peningum Hundrað á | Alin 

| Kr. | aur. | Kr. | aur. | aur. 

| E. Lýsi. 

97, | 1 hndr., tunna (120 pt) hvalslysis 22... S pottar á „ » „1 » » 

8, 1 tunnaåa (120 pt håkarlsivsis ...... S pottar å » » » i 5%» » 

20. I tunna (120 pt.) selslýsis 20... Ss pottar á > > „1 > » 

30. I tunna (120 pt) þorskalýsis ...... S pottar á 3 34 50 10 42 
| | 

| 

FF. Skinmavared. 

öl. I hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 28 69 j 114 76 96 

39. 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á 25 37 | 152 22 | 127 

33 6 fjórðnngar brossskinns ........... 10 pund á 19 50 {117 00 97 
34. s fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 15 94 { 127 52 { 106 

35. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám. 10 pund á 13, 25 { 159 00 | 132 
36 6 fjordungar selskinns ............ 10 pund å > > ”» | 2 > 
37 240 lambskinm (vorlamba). eimnlit, ir hvert á > » » » » 

| 

| 
ú. Y misle gt. 

| » » » 

» » » 

» » „ 

» » » 

» » | 165 

» » | 290 

  

  
306 17 | 255 
145 20 | 121 
275, 40 | 229 
152, 76 | 127 
50. 10 42 

34 10 f 112 
  

En meðalverð allra landaura samantalid 00.00.0000... 1063, 73 { 886 

og skift með 6 sýnir: 
Meðalverð a     llra meðalverða ..........00000 177 29 {148 
  

  

Skritstolu N
 fjardarsyslu, 9, mars 192 

Oddur €íslason, 

Framanntuð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 16. mars 1927. 

Jón Þorláksson, 

Gísli Fsleifssom 

 



1927 

VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Strandasyslu 

rá 16. maímánaðar 1927 til jalnlengdar 1928. 

  

11 
id 

19 

        

I peningum 

aur. 

Hundrað á 

Kr. | aur. 

Alin 

aur. 
  

      

Kr. 

ÁA. Fríður peningur. 

1 hndr. Í kýr 3 tilS vetra, sem beri frá miðjum októ- 

her til nóvembermánaðarloka, í fardogum ..... á 1 285 

G ær. 2 til6 vetra. loðnar og lembdar, í fard. hver á 50 

G sauðir. 3 til5 vetra. á hausti ......... hver á > 

S sauðir. tvævetrir, á hausti 200... .… hver á 41 

12 sauðir. vetureamlir. á hausti ......... hver á 28 

S ær seldar á ha lo ernres hver á 36 

10 ær mylkar SR hver á 251 

lL áburðarhestur. taminn. 5 til 12 vetra í arð. .. á 205 

14 hryssu, å sama aldri lo... hver á | 148 

B. UH smjör og tólg. 

I hndr., 190 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pá. í 0 

nd. af mislitri ullu, vel bveginni nd. å 0 

pd. af smjöri, vel á 1 

pi tóla. vel á 0 

CC. Tovara af ullu. 

I hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur £ pd., haldi hver | 

hespa 11 skreppur, et hver skreppa 14 þræði, pd. á > | 

60 pör eingirnissokka lo. parið á > 
tdsokka ..... ...... parid á 2 

a þarið á 0, 

benene hver å » 

aldpeysur s.ssrerrerrrrree hver å » 

Sarvaðmáls áln. breiðs.. 1 al. á > 

Il al. til 5 kv. bretdrar, 1 al. å » 

EF ist, UT. 

1 altfiski. vel verkuðum., .. vættin á 14 

fiski, vel verkudum, .. vættin å » 

verkuðum, .. vættin á „ 

vættin á » 

  

  
  

vættin å 201 

71 
29 

> 

'00 
00 
00 
71 
71 
14 

96 
64 
58 
79 

» 

30) 
86 
» 
» 
» 
»   

285, 
301; 

» | 

328! 
336 
288 
2571 

205, 
197) | 

| 
i 
i i 

115 
76 

189 
94 

175 

71 
74 

» 

00 
00 
00 
10 
71 
52 

20 
80 
60 
80 

> 

00 
80 

» 
> 
> 
» 

50   

238 
251 

» 

273 
280 
240 
214 
171 
165 

96 
64 

158 
79 

» 
» 

072 
129 

146



vr 

1927 

  

  

15 

” , ” . 23 
| 

Í peningum Hundrað á Alin 

| Kr. | aur. Kr. | aur. | aur. 

| E. Lýs. 

97. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ...... S pottar å > » „| » » 

28. I tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...... S pottar á 2 84 | 42 ' 60 1035 

29, | l tunna (120 pt.) selsløsis ......... 8 pottar å 2 80 | 42 | 00 | 035 

30 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... 8 pottar á 2 10 | 31 | 50 I 026 

FF. Skinnavara. 

31, | 1 hndr., 4 fjordSungar nautsskinns ....... 10 pund å 23 14 92 56 I 077 

2. 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á 19 14 | 114 84 { 096 

3, 6 fjórðungar hrossskinns ...... 10 pund á 11 43 68 58 t 057 
8 fjøérd. saudskinns, af tvæv, og eldri 10 pund å 10 00 80 00 I 067 

12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á 8 42 | 101! 04 | 084 
6 6 fjórðungar selskinns ............ 10 pund å 50 50 303! 00 | 252 

240 lambskinn (vorlamba), einlit, ..... hvert å 0 56 1 134 40 | 112 eo
 

CS
 

CO
 

OD
 

VD
 

CD
 

CO
 

EN
 

| G. Ýmislegt. 

38. 1 hndr.. 6. pá. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 19 00 | 114 00 { 095   30, | 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum. .... pundið á > „ > > > 
0. 120 pund af fuglafiðri 20... 10 pund á > > » | » > 

H. - 4180 pd. af fjallagrösum ..... 10 pund á „ > » | » > 

49. 15 álnir, 1. dagsverk um heyannir 200... Á 1 50 » | » | 150 
13. | 1 lambsfødur Lo. Á 14 14 >; > | 283 

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

Eftir A. eða Í fridu 2. 274. 97 | 229 
Eftir B. eða í ullu. smjöri og tólg ..... BR 1191 10 | 099 
Eftir C. eða í ulartóvörn A HI AN 111! 90 | 093 

Eftir D. eða í fiski ll Lo 120. 86 | 109 
Eftir BB. eða í lýsi 0. 38 70 | 032 

Eftir F. eða í skinnavögn Go 27: 77 | 106 

En meðalverð allra landaura samantalið ...... sr 803. 30 Í 668 

og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...............00.. 0. 133 88 1111     
  

Skrifstotu Strandasýslu 3. febrúar 1927. 

H. Kr. SJrillusson. 

Framanritud verdSlagsskrå staSfestist hjer með. 

Fjårmålaråduneytid, 15. februar 1927. 

Jón Þorláksson. 

(Gísli Ísleifsson,



frå 

0 

VERDLAGSSK 

sem gildir fyrir 

Hunavatnssyslu 

1927 til 16. maimånadar 

RÁ 

lainlengdar 1928. 
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20. 

=
 

ob 

ber ti 

2116 } DP, 

G sauðir, 5 

fr 
Friðar pí ningur. 

; . 
1 sent DET í fil SO VefTa, 

il nóvembermánaðarloka. í fardögum 

vetra, 

til 5 ve tra. á hausti 

S sauðir, tvævetrir, 

12 sauðir. vetureamlir, á hausti 

S ær seldar 
0 ær myíkar á 1 

1 åburSarhestur, taminn, 5 til 12 vetra 1 fard, 

1 1. hryssu, á sama 

naust] 

hansti 

å hausti 

Þoli 
elt 

UN 
… og 

SHLJOP Off told. 

„al 

misti 

smjori, 

tåle, vel 

  

(Tora 

1 hndr. 

hespa 11 skreppur 

69 por emgirnissokka 

  

- 0 tvíban 

ISO pör sjóvetlinga 

20 emgirnispeysur 

5 tvíbandsey: 
) 

120 ålnir emskeftu, 

  

  

v 

a af 

TA 
lsejaldsokk 

ldpeysur 

> 

Í 

120 álnir ejaldvoðarvaðmáls ál 
1 
í 

  

ullu. 

breiSrar, til 5 kv. 1 al. 

   

  

G vættir af harSfiski, vel verk 

— 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum, 
G vættir af yYsu, hertri, ,.......... v 

G vættir af hákarli, hertum, 

en hver skreppa H þræði, 

| 

  

t 

hver 

hver 

hver 

hver 

hver 

hver 

hvíti ulla, vel þveginni pd. 
ulla. vel þveginni pd. 
el verknaði .......... Dd. 
brædder bd. 

. 1 , sr z 1 1 
30 pd. hespugarns, 3 til6 hesnur í pd., halda hve 

pd. 

)d "i 

  

»arid 

hver 

hver 

1 al, 

í al. 

vættin 

vætti 

vættin 

æti 

vætti 

tá miðjum októ- 

loðnar og lembdar, í fard. hver á 

Á 

á 

á 
á í 

á 
á í 

d c 

« 

il 

Kr. 

» 

» 

> 

» 

» 

Sy i 

> | 

77 

17 
47 
» 

> 

»   

Í peningum 

aur. 

21 
36 

» 

> 

20 
79 
64 
93 
86 

14 
86 
oG 

94 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

62 
83   

Hundrað á 

Kr. 

» 

410 
302 
306 
208 
190 

103 
189 
112 

105 
286 

adur. 

21 

16 

„ 

» 

40 

32 

40 

93 

48 

50 

20 
60 
80 

72 
98 

»   

Alin 

aur. 

114 
36 

158 
94



  

OR 

90 

30. 

L
t
 

50 

30, 

10, 

tu
 

  

    

  

Í peningum { Hundrað á { Alin 

Kr aur, Kr 1 aur. aur. 

E. Luysa. 

1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .. “ pottar á » » „ » » 

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

1 tunna (120 pt.) selslýsis S pottar á 3 80 i 57 | 00 17 

— Á tunna (120 pt.) horskalfsis ...... 8 pottar å > » » » » 

FE. Shinnavara. 

I hndr., 4 fjorSungar nautsskinns ....... 10 pund å 22 93 91 72 76 
- 6 fjórðungar kýrskinns 22... 10 pund á 18. 06 | 113 76 95 

6 fjórðunsar hrossskinns .......... 10 pund á 13, 29 79 74 66 

S fjórð. sanðskinns. af tvæv. og eldri 10 pund á „ » „ » » 

12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á ” » > » „> 

6 fjórðungar selskinns 20... 10 pund á > > > > » 

240 lambskinn (vorlamba), einlit .….. hvert å „> 1 05 t 228 00 { 190 

(7, y muislegt, 

I huder, 6. pd. af æðardún, vel breinsuðum, pundið á » » > » > 

I) pd. af æðardún, óhreinsuðum, .... pundið á ”» „ « » » 

120 pund af fnelafiðri 20... 10 pund á „ » > > > 

480 pd. af fjallagrösum 2... Í0 pund á | » » » > 

5 álnir, 1. dagsverk um hevanniv oo á 111 29 > > 220 
1 lambsfóðnr 0 rsee á 12 43 > > | 249 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 
Eftir Á. eða í fríðu 

Eftir B. eða í ln. smjöri og tåle 

Eftir GC. eða í nllartóvörn 

Eftir D. eða í fiski 

Eftir BB. eða í lysi 

Eftir HL. eða í skinnavöru 

En meðalverð allra landaura samantalið ............ 

Meðalverð allra meðalverða 

og skift með 5 sýnir: 

Skrifstolu Húnavatnssýslu 3. janúar 1927. 

B Brynjólfsson 

Frawmanrituð verðlaesskrá staðfestist hjer eð 

Fjármálaráðuneytið 25. jan. 1927. 

Jón Þorláksson, 

med 

  
  

  
Gísli Ísleifsson 

1927 

24



VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir Íyrir 

Skagafjarðarýslu 

frá 16. maimánaðar 1927 til jafnlengdar 1928. 

  

Í peningum | Hundrað á Alin 

Kr. | aur. Kr. | aur. | aur. 
  

Á. Friður pemngur. 

1. I hnde.. 1 kýr 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ | 

| ber til nóvenbermánaðarloka, í fardögum ..... á | 321, 43 | 321 43 268 

2 | 6 ær, 2 til6 vetra. loðnar og lembdar, í fard. hver á 55, 43 332, 58 | 277 

3. | G sauðir. 3 til5 vetra, á hausti 22... hver á 56. 37 | 338) 22 | 282 

fk 00 — 8 saudir, tvævetrir, å hausti ...........: hver å 43. 40 | 347! 20 f 289 

a. 12 sauðir. vetursandir, á hausti 2... hver á 32! 62 | 391 44 | 326 

6. S ær Beldar å hausti s.22000eeeenvenenee hver å 42 93 343 44 | 286 

T. | 10 ær mylkar á hausti oo hver á 28 71 | 287) 10 | 239 

8. | | áh urðarhestur, taminn. 5 til12 vetra í fard. á | 224 64 { 224 64 | 187 

9. | 14 hryssu, á sama aldri 2... hver á | 194 64 | 206 19 172 

| B. El smjör og lólg. | | 

| å 1' 24 | 148 80 | 124 

    

      
10. 11 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þvegimni 2... pá. 

11. | — 120 pá. af mislitri ullu, vel þveginni .... pd. á 0! 81 97 20 | 81 

12 120 pd. af smjöri, vel verkuð 2... pd. á 1 44 172 80 { 144 

13. | - 120 pd. af tålg, vel bræddri 0. pd. á 1 00 | 120) 00 { 100 

| 

| (. Tovara af ullu 

14. | LE hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til6 hespur í pd., haldi hver 

| hespa 11 skreppur, en hver skreppa 4 þræði. pd. a ÞIÐ ”» | 3 » 

15. | 60 pör eingirnissokka lc. parið á „| > „1 » 

16. | 30 pår tvibandsgjaldsokka 2222244: parid å » » „ii > » 

17. | 180 pör sjøvetlinga .................... parid å 0. 89 | 160 20 | 133 

18. | 90 EIMGIMMISÞENSURM Ll hver á > > > > > 

19. 15 tvíbandsejaldpeysur ccc. hver á > > > > > 

20. Í 120 álnir ejaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á > > > > > 

21. | 120 álnir einskettu. 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al. á ÞIÐ > > > 

| 
| D Fiskur. | 

99 | 1 hudr,, 6 vattir af saltfiski, vel verkuðun, .. vættir á „ „1 > » 

23. | — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum vættin á 45 78 { 274 68 | 229 

24, | G vættir af pyrsklingi, vel verkudum, .. vættin á 41! 71 | 250) 26 | 209 

25. | 6 vættir al ýsu. bertti, . ...,.,.., Vættin á » » > | > » 

26. | G vættir af hákarli, hertum, .. . vættin á » » » » »



  

  

      

i i Í pDeningum | Hundrad å | Alin 
i í i i 

| ! Kr aur. Í Ki aur. Í aur. 

| E. Lýsi | | | 

27, 1 1 hndr,, I tunna (120 pt.) hvalslysis s pot | > » i » I 

28. 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis . S pollar á > „| > Þi > 

20. í 1 tunna (120 pt.) selslýsis 200... S pottar á » »f| » „1 > 

30. | — 1 tunna (120 pt. þorskalýsis 2... s pottar á 5, 74 | 86 10 + 72 

| 
| j i 

| HF. Skinnavarda. { 

3101 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns 10 pund á 28 83 1115) 52 7 96 

32 6 fjórðunsar kýiskinns ...... (0 pund 23 18 | 139, 08 | 116 

53. | 6 fjórðungar hrossskinns ,..…. 10 pund á 17 18 I 103 08 ; 86 
2 : . 1 1 1 á 2 Q7 i 4 mm i r 

od. | S fjórð. sauðskinns. af tvæv. og eldri 10 pund a 13 87 | 110, 96 £ 92 
- | AÐA EA „ , , - - Í > an i - 

35. | 12 fjord. saudskinns, af veturg, og ám, 10 pund á 15, 05 ; 180, 60 i 150 
TX . | i i . 

36. | 6 fjórðungar selskinns ......... … 10 pund » Þ 1 > ”Åå » 
söm ! 3) . . i TÁ | 177 60 1 1 18 

37. | 240 lambskinn (vorlamba), eimlit, 2... hví á > A {16 | 146 

| | | | 1 | 
Í i 

| Í 
v í 

| (,… Ymislegqil i 

58 I hndi., 6. pd. af æðardún, vel hreinsuðum. pundið á 21 67 | 130 02 | 108 

30 #0 pd. af æðardún. óhreimsuðum. 2... pundið á „ „> > > 1 

10. 120 prind af fuelafidr: . 10 pund á 15 50 { 186, 00 { 155 

41. — 180 pd. af fjallagrösum ..... 2. 10 pund å » >) > > > 
> álni . , vr ” » 1210 42 5 álnir, 1. dagsverk um hevannir 10, 50 > > 230 

43. | 1 lambsfóður lo á 12 86 > > { 257 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum 

Eftir ÁA. eða Í fríði suse eeeeeesreee 

Eftir B. eða í ulln. smjöri og tóle 

Eftir C. eða í ulartóvöru 

Eftir D. eða í fiski 

Eftir B. eða í lýsi 

Eftir F, eða í skinnavörn 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skift með 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ............... 
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Skrifstofu Skagafjarðarsýslu, 27. janúar 19 

Sigurdur Sigurdsson 

Framanritud verdlaøsskrå stadfestist 

Fjårmålaråduneytid, 14. febrúar 1947. 

Jón Þorláksson. 

ot mi 

27. 

04 

1927 

25



1927 DU 

26 

VERÐLAGSSKRÁ 
sem gildir lyrir 

Þingeyjarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1927 til jatnlengdar 1928. 

  

Í peningum { Hundrað á { Alin 

Kr aut Kr. | aur. { aur. 

Á Friður penmgiir, 

1. (1 hndr. Í kýr 8 tilS vetra, sem beri frá niðjum októ 

  

hey til nóvembermánaðarloka. í fardögum ..... á { 343 71 { 343 71 | 286 

2 Gær, ? til 6 vetra, loSnar og lembdar, i fard, hver å 56 88 | 341 28 f 284 

) G sauðir. 3 til5 vetra. á hausti ......... hver á » » » » » 

t. 3 saudir, tvævetrir, å hausti ...... hver á 51 60 1 412 80 {344 

Ð. 12 sauðir. veturvamlir. á hausti . hver a 35 18 422 16 352 

6. | S ær eeldar å hausti hver á 43 73 | 349 84 | 292 

T. 10 ær mylkar á hausti DD. hver å | 27 12 271 20 226 

8. | 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra f fard, ,. å | 269 71 { 269 71 | 225 

9. 14%, hryssu, å sama aldri .... ... hver å | 2591 54 335, 39 { 279 

B. UN, smjor og tølg 

10. | 1 hudr., 120 pd, af hvítri ullu, vel bveginni pd. á 1 16 i 139 20 t 116 

11 120 pd. af mislitri ulla, vel bveginni pd. å 0 80 96 00 80 

12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu pd. á 1 71 205 20 I 171 

13 | 120 pd. af tålg, vel bræddri .…... pd. å 0 97 | 116 40 | 97 

| 
| (0 Towvara af ullu 

14, | 1 hudr. 30 pd. hespugarns. 3 116 hesnnr í pd., haldi hver 

hespa H skreppur. en hver skreppa H þræði. pd. á > > » > > 

15. | 60 pör cingirnissokka .... . .…... parid Á > > > > > 

16. | 30 pör fvíbandsejaldsokka .….. paris åd 1 45 43. 50 36 

17. | 180 pör sjóvetlinga ....... … parið á 0 95 171 00 142 

18. | 20 eingiimispeysur 2. .,.,.... hver å | > „> > » 

19. | 15 tvibandsgjaldpevsur ... | hver å ”» | » > » » 

20. 120 álnir ejaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á > | > » » » 

21, 120 álnir cinskeftu, 1 al. til 5 kv, breidrar, 1 al. å #1 » > > > 

| D. Fiskur. 
29. T hdl. 6 vættir af saltfiski. vel verkuð, vættin á 20. 00 í 120. 00 {100       93 1 G vættir af harðfiski, vel verkuðum, .. vættin á > > > > » 

24. | G vættir af hyrsklingi, vel verkudum, vættin å > » > > » 

25. 0 vættir af $sn, herti . . vætiin á > > „0 „> 

6 | G vættir af hákarli, herom, væftin á 35 00 { 210. 00 1 175



  

| 

27. | 
98. 
99 ! 

30. 

TS
 

KO
 

mm
 

H
E
E
 

| 

E. Lýsi. 

1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á 

1 bndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund 

Í tunna (1920 pt. hákarlslýsis ...... S pottar á 
1 tunna (120 pt.) selslýsis ......... 8 pottar á 

1 tunna (120 pt.) þorskalýsis Ss pottar á 

TF. Skinnavara, 

6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund á 

6 fjórðunsar hrossskinns 2... 10 pund á 

S fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldi 10 pund á 

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

6 fjórðungar selskinns 10 pund á 

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

G. Ýmislegl. 

1 hndr., 6. pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið 
10 pd. af æðardún, óhreimsuðum, .... pundið á 

120 pund af fuglaftdri 2... „2. 10 pund á 

- 480 pd. af fjallagrösum ............ 10 pund å 

ð álnir, 1. dagsverk nm hevannir 2... mr å 
Í lambsfóður HR BR á   

Í peningum 

Kr 

» 

» 

23 
20 
14 

10 
16 

adur. 

„ 

» 

86 

07 

64 
» 

» 

» 

44 
47 

[edalverd å hverju hundraði og hverri alin 1 fyrtoldum landaurum verður: 

En meðalverð allra landaura samantalið 

Eftir 

Eftir 
Eftir 

Eftir 

Eftir 

Eftir 

Á. eða í fríðu ,...... 

B. eða í ullu. smjöri og tåle 

CC. eða í úllartóvöru 

D. eða í fiski 

HB. eða í lési 1... 
FL. eða í skinnavöru 

og skift með 6 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða .......000..00 00 

Kr. 

» | 

» 

42 
46 

95 
124 
88 

108 
126 
100 
175 

129 
« 

» 

» 

343 
139 
107 
165 
44 

117   

Hundrad å 

aur. 

20 
86 

50 
56 
60 
50 
20 

84 

> 

> 

» 

» 

  

79 
104 
74 
90 

105 
84 

146 

286 
116 
89 

137 

97 
  

762 

  

Skrifstolu Pingeyjarssyslu 9. febrúar 1927. 

Júlíus Havsteen 

Framanrituð verðlaosskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið 9. mars 1927. 

Jón Þorláksson. 

Gísli Ísleifsson. 

26



1927 

27 VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Eyjafjarðarsýslu, Akureyri og Siglufjörð. 

s frá 16. maímánaðar 1927 til jafnlengdar 1928. 

  

    

A. Fríður peningur. 

I hndr., 1 kér 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

„til nóvembernnánaðarloka. í fardógum ..... á 

9 til6 vetra. loðnar og lembdar, í fard. hver á 

  

ta, á hausti ......... hver å    
8 frir, å hausti ...... hver å 

Í reamlir. å hausti ......... hver å 

haunsti s.2220ereeeeerrvene hver å 

10 ær mylkar å hausti lll hver å 

1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra 1 fard. .. å 

110, hryssn, á sæma aldni 2 hver á 

hb UN, smjör og tølg. 

hvitri ulla, vel bveginni .... pd. å 

  

af mislitri ullu, vel bveginni .... pd. å     

  

af smjöri. vel verkudn ....... pd. å 

0 od. a vel bræddet .............. pd. å 

  

I hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 

a tl skreppur, en hver skreppa H þræði, pd. á 

por eingirnissokka ...20220erereee . parid å 
30 »6r tvibandsegaldsokka parið á 

  

IS0 pör sjóvetline: parið á 
sr hver á 20 eingirnispeysur 

tvibandsgjaldpevsur ll hver á ) 

120 ålnir ejaldvoðarvaðmáls áln. breiðs .. 1 al. á 
19 20 álnir einskeftn. 1 al. til5 kv. breiðrar, Í al. á 

  

D. 

I hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á 

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

6 vættn syrsklingi, vel verkndum, .. vættim å 

( tir a hortri, .......... vættin å 

  

    
6 vættir af håkarli, hertum, .......... vættm å 

I peningum 

  

  

  

Kr. | aur. aur 

401 25 | 401, 25 | 334 
53 08 | 318; 48 | 265 
» » » | » 

» » » > > 

0 

51 
» 

» 

28 
94 
il 

10 

» 
» 
40 
90 
» 
» 
> 

72 
00 
» 
> 
»   

» 

”» | 

42 
162 
>% | 
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» 

154 
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„ 

» 

» 

08 
00 
00 
55 
00 
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00 

» 

» 

00 
00 

» 

» 

» 

32 

301 
267 
229 
245 
275 

128 
94 

177 
110 
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35 

135 
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| Í peningum Hundrað á Alin 

| Kr. í aur. Kr aur. aur. 

| Ek. Lýsi. 

27, | 1 hnår., Í tunna (120 pt) hvalslýsis ...... S pottar á „ „ » > » 
98, | 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis . XS poltar á » » » » > 

20, í I tunna (190 pt.) selslýsis ......... 8 pottar á » » „ ”» | 

30. í Í tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... 5 pottar á 3 13 16, 95 39 

| 
| 
| FF. Skinnavara. 

31. | 1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns ....... 10 pund å 18 44 73 76 61 

39, | — 6 fjórðungar kýrskinns ............ 10 pund á 16 28 97 68 SI 

33. | — 6 fjórðungar hrossskimns „.......... 10 pund á 12 42 7A 52 62 

34, | S fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á » » „ > » 
35. | 12 fibrd, saudskinns, af veturg, og åm, 10 pund á 15 80 | 189 60 | 158 

36, | — 6 fjórðungar selskinns ........ .… 10 pund å > > » > > 

37. | 240 lambskinn (vorlamba), emlit, ..…. hvert å 0, 69 | 165 60 t 138 

| 

| G. Ýmislegt. 
38. I hndr., 6. pd. af æðardún, vel hreimsuðiun, pundið á » » » » » 

39 0 pd. af æðardún, óhreinsuðnm. .... pundið á „ » » » » 

40. 120 pund af fuglafidmi ............ 10 pund á „ » > » » 

41. 480 pd. af fjallagrösum ......... 10 pund á „ > > > > 
42. | % álnir, 1. dagsverk um hevannir 20... MA 11 17 > » | 223 
43 Í lambsfóður ..... HR HR ál 15 04} > > 1301 

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

Eftir A. eða í fríði 20 evereee 328 62 | 274 
Eftir B. eða í ulli. smjöri og tóla 152 70 I 127 
Eftir GC. eða í úllartóvöru 102 06 I 085 
Eftir D. eða í fiski ooo eee 230 16 Í 192 

Eftir B. eða i lysi suser erve 46 05 I 030 

Eftir FL eða í skinnavörn Gl. erereree 120. 23 {100 

En meðalverð allra landaura samantalið ..... 

Meðalverð allra meðalverða 

og skift með 6 sýnir: 

Skrilstolu Eyjafjarðarsýslu og Akureyrar 2 

Steingiíinur Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með 

Fjármálaráðuneytið 8. mars 1927. 

Jón Þorláksson. 

  
2. febrúar 1027. 

Gisli 
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Ísleifsson, 
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Spítalasjóðsins > Vinaminning< á Eyrarbakka 31. desember 1926. 

1. 

2. Innieign við útbú Landsbankans á Selfossi 1. 

3. Gjafir til minningar um látna ættingja og vini 1926 
4. Vextir við Sparisjóð Árnessýslu 1926 

5. Vextir við útbú Landsbankans á Selfossi. 
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Umslög og pappir . 

Til jafnaðar móti tekjulið 1. 

Til jafnaðar móti tekjulið 2. o
o
 

Innieign við Sparisjóð Árnessýslu 

Innieign við Sparisjóð Árnessýslu 1. jan. 1926. . 
jan. 1926 

Tekjur: 

Gjöld: 

Lagt inn við útbú Landsbankans á Selfossi 

Vextir við Sparisjóð Árnessýslu, lagðir við innieign 
Vextir við útbú Landsbankans, lagðir við innlögin 

Eign: 

Innieign við útbú Landsbankans á Selfossi 

Eyrarbakka, 31. desember 1926. 

Gísli Pjetursson, Gísli Skúlason. P. Nielsen. 
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Stjórnartíðindi 1927, B. 2. en
 

Et
 

ÚTKOMIÐ Í A-DEILD STJÓRNARTÍÐINDANNA 1927, 

Konungleg auglýsing um, að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkis- 

arfa í fjarvist konungs, undirskrifuð af konungi 18. febrúar 1927 (1). 

Auglýsing um breyting á auglýsingu 30. des. 1904, um tilkynn- 

ingar samkvæmt lögum tm vörumerki 13. nóv. 1908, undirskrifuð af 

atvinnu- og samgöngumálaráðherra 15. mars 1927 (2). 

Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aftan og 

tekinn við ríkisstjórn, undirskrifuð af konungi 18. mars 1927 (3). 

Konungsbrjef um þingsuppsögn, undirskrifað af konungi 16. 
maí 1927 (4). 

Opið brjef um að Albingi, sem nú er, sje rofið, undirskrifað af 
konungi 20. maí 1927 (5). 

Opið brjef um nýjar óhlutbundnar kosningar til Alþingis, undir- 
skrifað af konungi sama dag (6). 

Lög um veiting ríkisborgarargettar, undirskrifuð af konungi 
51. maí 1927 (7). 

Lög um viðauka við námulög, nr. 50, 20. júlí 1909, undirskrifuð 
af konungi sama dag (8). 

Lög um uppkvaðningu dóma og úrskurða, undirskrifuð af kotiz 
ungi sama dag (9). 

Lög um heimild handa tíkisstjórninni til að ábyrgjast lán fyrir 
Landsbanka Íslands, undirskrifuð af konungi sama dag (10). 

Lög um iðnaðarnám, undirskrifuð af konungi sama dag (11). 

Svettarstjórnarlög, undirskrifuð af konungi sama dag (12). Í 4 g 8 

Løg um rjett erlendra manna til að stunda atvinnu á Íslandi, 
undirskrifuð af konungi sama dag (13). 

Lög um viðauka við lög nr 24, 16. nóv. 1907, um varnir gegn út- 
breiðslu næmra sjúkdóma, undirskrifuð af konungi sama dag (14). 

Lög um breyting á lögum nr. 40, 27. júní 1921, um afstöðu for- 
eldra til óskilgetinna barna, undirskrifuð af konungi sama dag (15). 

Lög um breyting á lögum nr, 54, 15. júní 1926, um vörutoll, und- 

irskrifuð af konungi sama dag (16). 

51. dag maímánaðar 1027 Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja h.f.
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Lög um varnir gegn sýkingu nytjagurta, undirskrifuð af konungi 

sama dag (17). 

Lög um iðgu og iðnað, undirskrifuð af konungi sama dag (18). 

Lög um löggilding verslunarstaða, undirskrifuð af konungi sama 

dag (19). 

Fjáraukalög fyrir árið 1926, undirskrifuð af konungi sama 

dag (20). 

Lög um breyting á og viðauka við lög nr. 26, 15. Jimi 1926, um 

heimild fyrir veðdeild Landsbanka Íslands til 

(seríur) bankavaætabrjefa, undirskrifuð af |! 

þess að gefa út nýja flokka 

konungi sama dag (21). 

Lög um heimild til sölu þjóðjarðarinnar Sanðár, undirskrifuð at 

konungi sama dag (22). 

Lög wm breyting á lögum mr. 56, frá 15. júní 1926, um notkun 

bifreiða, undirskrifuð af konungi sama dag (23). 

Lög um rannsókn banameina og kenslu í meina- og líffærafræði, 

undirskrifuð af konungi sama dag (24). 

Lög um breyting á lögum nr. 45, 20. júní 1928, un sandgræðslu, 

undirskrifuð af konungi sama dag (25). 

Lög um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita sjerleyfi 

til járnbrautarlagningar milli Reykjavíkur og Þjórsár og til að virkja 

Urriðafoss, undirskrifuð af konungi sama dag (26). 

Lög um breyting á lögum nr. 43, 10. nóv. 1918 (Landskiftalög), 

undirskrifuð af konungi sama dag (27). 

Lög um breyting á lögum um samþyktir um sýsluvegasjóði, nr. 

10, 20. júní 1923, undirskrifuð af konungi sama dag (28). 

Lög um viðauka við hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, ÍÐ. 

nóv. 1918, undirskrifuð af konungi sama dag (29). 

1 AX Lög um afnám kennarastóls í klassiskum fræðum við Háskóla Ís- 

lands, undirskrifuð af konungi sama dag (50). 

Lög um breyting á lögum nr. 38, 28. nóv. 1919, um samþyktir um 

akfæra sýslu- og Þreppavegi, undirskrifuð af konungi sama dag (31). 

Lög um sölu á prestssetrinu Hesti í Ögurþingum, undirskrifuð af 

konungi sama dag (32). 

Lög um friðun hreindýra, undirskrifuð af konungi sama dag (95). 

Lög um viðauka við lög nr. 18, 4. nóv. 1887, um veð, undirskrif- 

uð af konungi sama dag (34).



Lög um breyting á lögum nr. 40, 15. júní 1926, um frædslu barna, 

  

undirskrifuð af konungi sama dag 

Lög um breyting á lögum nr. 62, 27. júní 1921, um einkasölu á 

áfengi, undirskrifuð af konungi sama dag (36). 

Lög um breyting á lögum nr. 45, 16. nóv. 1907, um skipun presta- 

kalla, 1. gr., undirskrifuð af konungi sama dag (37 

Lög um breyting á lögum mr. 37, 27. júní 1925, um breyting á 
+ lögum nr. 2, frå 27. mars 1924, um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess 

að imnnheunta ýmsa tolla og gjöld með 25 % gengisvidauka 

uð af konungi sama dag (38). 

undirskrif- 

Fjárlög fyrir árið 1928, undirskrifuð af konungi sama dag (39). 

Lög um breyting á lögum nr. 41, 28. nóv. 1919, um landamerki 

0. fl., undirskrifuð af konungi sama dag (40). 

Lög um varðskip ríkisins og sýslinarmenn á þeim, undirskrifuð 

af konungi sama dag (41). 

Lög um breyting á lögum nr. 48, 27. júní 1921, úm varnir gegn 

berklaveiki, undirskrifuð af konungi sama dag (42 

Fátækralög, undirskrifuð af konungi sama dag (43). 

Lög um breyting á lögum nr. 40, 20. júní 1923, um skemtanaskatt 

og þjóðleikhús, undirskrifuð af konungi sama dag (44). 

Lög um heimild fyrir dómsmálaráðherra til þess að veita leyfi til 

veðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðar, undirskrifuð af konungi 

sama dag (45). 

Lög um samþykt á landsreikningnum 1925, undirskrifuð af kon- Á PE é 

ungi sama dag (46). 

Fjáraukalög fyri árið 1925, undirskrifuð af konungi sama dag 

8 X 
Lög um Landsbanka Íslands, undirskrifuð af konungi sama dag Sa 

(48). 

Lög win sorphreinsun og salernahreinsun á Akureyri, undirskrifuð 

af konungi sama dag (49). 

Lög um gjald af innlendum tollvörutegundum, undirskrifuð af 

konungi sama ag (50). 

Lög um laun skipherra og skipverja á varðeimskipum ríkisins, 
í undirskrifuð af konungi sama dag (51). 

Lög ui heimild til að undanpiggja Íslandsbanka inndráttarskyldu 

seðla árið 1927, undirskrifuð af konungi sama dag (52). 

1927
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Løg um sölu á nokkrum hluta úr kirkjueigninni Mosfellsheidar- 

landi, undirskrifuð af konungi sama dag (53). 

Lög um breyting á lögum nr. 30, 20. okt. 1913, um wmboð þjóð- 

jarða, undirskrifuð af konungi sama dag (54). 

Lög wm viðauka við lög nr. 4, 14. febr. 1902, um greiðslu verk- 

kaups, undirskrifuð af konungi sama dag (55). 

Lög um skemtanaskatt og þjóðleikhús, undirskrifuð af konungi 

sama dag (56). 

Landskiftalög, undirskrifuð af konungi sama dag (57). 

Brjef fjármálaráðuneytisins, til skattanefndarinnar í Rang- 

árvallahreppi, um tekju- og eignarskatt. 

Í brjefi dags. 3. júní f. á. hefir hin háttvirta skattanefnd óskað 

úrskurðar stjórnarráðsins um nokkur atriði í lögum og reglugerð um 

tekju- og eignarskatt. Þar sem ekki er spurt um, hversu beita skuli 

ákvæðum laga og reglugerðar í ákveðnu tilfelli, heldur beiðst almennra 

skýringa um ákvæðin, verður þó eigi um úrskurð heldur einungis um 

leiðbeiningar að ræða af hálfu ráðuneytisins. 

1. Spurt er þannig: Hafa skattanefndir, þar sem almanaksár er notað 

sem reikningsár og fjenaður verðlagður um nýár, miðað við verð í 

fardögum næst á undan, samanb. 14. og 22. gr. laganna og 25. gr. 

reglugj., leyfi til að breyta verðlagi í það horf, sem líkur eru til að 

gildi í fardögum næst á eftir, og jafnframt færa fram aldur ung- 

viðis um eitt ár, þ. e. lamb í 1 v. kind, kálf í vetrung, folald í 1 v. 

tryppi, 1 v. tryppi í tveggjavetra, 2 v. Í þriggjavetra og 3 v. í full- 

gilt 4 v. hross. 

Það er óheimilt að reikna með nokkru áætluðu búfjárverði í næst- 

komandi fardögum. Reglan í 25. gr. 3. reglugerðarinnar segir: „Verð- 

mæti hlutanna skal ákveðið eins og ætla má, að þeir hefði selst í lok 

skattársins, nema búfjenaðar. Þar skal miða við verð í fardögum næst 

á undan skattálagningu.“
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Hið fyrsta, sem hjer getur orkad tvimælis er það, hvaða skepnur 29 
sje rjett að telja fram og meta eftir verðlagi í síðastliðnum fardögum. 23 febr. 
Eðlilegast er að skilja ákvæðið svo, sem eignarskatt beri að gjalda af 
því búfje, sem gjaldandi átti í næstliðnum fardögum, og eftir því verði, 
sem þá var á þeim skepnum. Þannig skilin verður reglan hrein, og segir 

að af þessari tegund eignar á ekki að gjalda eignarskatt eins og eignin 

var í lok skattársins, heldur eins og hún var í næstliðnum farðdögum, 

eða nálægt miðju skattári. En þar sem þessi undantekning frá hinni 

alm. reglu finnur þó enga stoð í sn lögunum, heldur einungis í 

reglugerðinni, bykir naumast fært annað en að leyfa að telja fram til 

eignarskatts þær skepnur, sem gjaldandi á í árslok. En nú vita allir, að 

í næstliðnum fardögum var ekki til neitt nýárslamb, ekki folöld hálfs 

irs gömul o. s. frv., og kemur þá fram sú spurning, hvernig eigi að 

verðle eggja hverja einstaka tegund búpenings um nýár, þegar á að „miða 

við verð í fardögum næst á undan.“ 

Í þessu sambandi verður að líta á það, að ákvæði reglugerðarinn- 

ar Í 21. gr. 5. um að fóðurbirgðir skuli eigi telja til skatts (eignarskatts) 

á heldur ekki neina beina stoð í lögunum sjálfum. Þessi 2 ákvæði, að 

miða verð fjenaðarins við verð í næstliðnum fardögum, og að telja ekki 

fóðurbirgðir til skatts, verður að skýra hvort í sambandi við annað, 

þannig að niðurstaðan fari sem næst hinni alm. reglu í 22. gr. laganna, 

að eignarskattur skuli ákveðinn eftir eign gjaldanda í lok skattársins. 

Þykir rjett að skýra aðferð þá, er ráðuneytið telur að fylgja verði um 

verðlaginu nýársfjenaðar eftir lögunum og reglugjörðinni, með 2 

dæmum, og er annað miðað við uppvaxandi pening, en hitt við fullorð- 

inn pening. 

Bóndi á og hefir á fóðrum 40 lömb um nýár. Engar slíkar skepnur 

voru til í næstliðnum fardögum, en þá var verð á gemlingum (ár sgöml- 

um sauðkindum) 25 kr. Nú ber að „miða“ verð nýárslambsins hjer við, 

þannig, að verð þess er talið 25 kr. að frádregnum áætluðum tilkostnaði 

við að framfleyta lömbunum til næstkomandi fardaga. Í þessum frá- 

drætti frá verðinu má telja áætlaðan kostnað við hirðingn og hæfil 

upphæð fyrir áhættu (vanhöldum), en ekki stnað við fóðrið si 

st kynni að bóndi þyrfti að kaupa fóður til 

  

    
nema að því leyti sem álít 

viðbótar sínum birgðum. Ef hæfilegt þykir að áætla 5 kr. å I amb fyrir 

    

hirðingu og vanhöldum til fardaga, þá verður hvert lamb re til 

skatts á 20 kr, eða 40 lömb á 800 kr. Þannig verður að reikna eftir 

ákvæði reglugerðarinnar, þó að fyrirsjáanlegt þyki að gemlingsverð í 

næstkomandi fardögum verði eitthvað annað en 25 kr. 

Annað dæmi: Bóndi á um nýár 80 ær á fóðrum. Ærverð (loðin 

og lembd) var í næstliðnum fardögum 40 kr. Honum ber þá að telja ær- 

verð 40 kr. að frádregnum samskonar kostnaði og áður, en nú má einnig
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29 gera nokkuð fyrir þeirri åhættu, ad ærin verdi ekki lembd, på hetta sjeu 

28. febr. ekki bein vanhöld. Segjum að fyrir hirðingu, vanhöldum og áhættu sjeu 

áætlaðar kr. 8.06, þá ber að greiða eignarskatt af 32 kr. fyrir hv 

eða alls fyrir ærnar af kr. 2560.00. 

Með þessari aðferð er alls ekki gert það, seim kallað er í 1. spurn- 

ingu skattanefndarinnar að „færa fram aldur ungviðis um eitt ár“, hela- 

ur er með þessu reiknað út verð eignarinnar, eins og hún er um áramót, 

    

að óbreyttu verðlagi á búfge frá því í næstliðnum fardögum. 

2. Spurt er þannig: Í 21. gr. reglugjörðarinnar tölul. 5 er svo ákveðið: 

„Fóðurbirgðir matar og eldsneytis skal eigi telja til skatts.“ 
AL f Er hjer nokkuð um að e 3 

ætluð ásettum fjenaði til fóðurs, sjeu þær „Fóðurbirgðir“ sem átt 

  

að öll hey, sem til eru um nýár og 

er við og hevin sjeu því sömu regium háð og matur og eldiviður sem 

til ern í búi um nvár, að teljast eigi til skatts. 

Um þetta nægir, að því er fóðurbirgðir snertir, að vísa til svars- 

ins undir 1., að því viðbættu, að ef búfjareignin er talin til eignarskatts 

eins og hún var í fardögum, þá er alveg eðlilegt að telja ekki fóður 
birgðir um nýár þeirri eign tili viðbótar 

Spurt er þannig: Telst það vera nauðsyn, að reikna fæði með hærra 
verði þiggjanda til tekna, heldur en veitanda til frádráttar ef veit- 

andi sleppir úr frádrætti húsnæði, ljósi og hita. Vinna við skýrsi- 

urnar er á þennan hátt minni og síður bygt á áætluðum tölum, enda 

síst til tekjumissi hins opinbera. 

1 
Þar sem ekki ber að reikna fæði hjúa við landbúnað til frádr áttar 

eða gjalda búanda með hærra verði en því, sem efnið í fæðuna kostar 

(sjá eyðubl. fyrir skýrslu um tekjur og gjöld af landbúnaði), virðist 

óhjákvæmilegt að telja það þina til tekna með hærra verði, þ. e. 

með því verði er fæðið kostar tilbúið og framreitt. 

30 Brjef dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, til biskups, rm 
6. april ' ' ” , 

skiftingu Aðalvíkursóknar í Norður-Ísafjarðarprófastsdæmi i 

tvær sóknir. 

Eftir móttöku Þbrjefs yðar, háæruverðugi herr: f 21 

ófa 

  

þ. á., sem fylgdi erindi pró orður-Ísafjarða 

fylgiskjölum, har sem borin “ er fram ósk Staðarsa 

  

-
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skiftingu sóknarinnar í tvent, Staðarsókn og Hesteyrarsókn, skal yður 30 

hjermeð til vitundar ið að ráðuneytið samkvæmt tillögum yðar sam- 6. apríl 
þykkir að Aðalvíkursókn verði skift í tvær sóknir, Staðar- og Hesteyrar- 

sóknir, þannig að Staðarsókn verði Aðalvíkin sjálf og Rekavík „bak Lát- 

ur“, en í Hesteyrarsókn verði Hesteyrarfjörður, Fljót og Hornstrandir, 

irhagur kirknanna verði aðskilinn frá nýári 1927 og sóknar- 

  

og að fjá 

nefndir kosnar á komandi vori. 

SAÁMÞYKT 31 
, … 8. mars 
Evrir 

fjelagið „Hjeraðsvatnafyrirhleðslan“. 

1. gr. 

Verkefni fjelagsins er að varna því með fyrirhleðslugörðum eða 

öðrum nauðsynlegum mannvirkjum, að Hjeraðsvötn brjóti sjer farveg 

út með Vindheimabrekkum sem hætt er við að valdi skemdum á jörðum 

fjelagsmanna. 

að kt þess indheima, Borgareyjar, Stokk- 

hólr ma, Mikleyjar, Glaumbæjar, Jaðars. Mikla-     

            

   

BA Holtskots, 

Bakka, Valla, Va laness, Ytra 

1óls, 

'holts, Grófa 

  

agerdis, Reykja Brekku, 

ða Ogmund- 

Påfa- 

  

vafar. Litlugrafa1 

rel stada, Kjartansstadak 

skapinn 

  

Nú þykir nau 

nýrri jörð eða fella jörð úr fj skapnum en næst ekki til þess sam- 

  

    

  

þykki aðalfundar, og eimilt að skjóta því til úrskurðar 

atvinnumálaráðherra sbr. 76. gr. vatnalaganna. 

3. gr. 

jórn fjelagsins skipa 5 menn, er kosnir skulu til þriggja ára í 

senn, og ganga tveir úr á ári, tvö fyrstu skiftin eftir hlutkesti, 
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31 Stjórnin velur sjer formann og skiftir med sjer verkum. Å adal- 

8. mars fundi skal og kjósa 2 menn til þess að endurskoða reikninga fjelagsins. 

d. gr. 

Aðalfund fjelagsins skal halda fyrir júlímánaðarlok ár hvert. Skal 

þar framlagður endurskoðaður reikningur þess fyrir umliðið ár. Þat 

skal og taka ákvarðanir um framkvæmdir fjelagsins á komandi ári. 

Fundur er lögmætur ef helmingur fjelaga er mættur. Til sam- 

þyktar á fjelagsmálum þarf einfaldan meiri hluta mættra atkvæða, en 

til breytingar á samþvkt þessari þarf 24 hluta mættra atkvæða. Heimilt 

er stjórninni að kveðja til aukafundar ef þörf krefur, en skylt ef % 

fjelagsmanna æskja þess. Atkvæðisrjett um fjelagsmál hafa allir eig- 

endur framangreindra jarða, og gildir 1 atkvæði fyrir hverja landareign. 

Til aðalfundar skal boða með viku fyrirvara á þann hátt sem 

venja er að boða til sveitarfunda. Í fundarboðinu skal getið dagskrár 

fundarins. 

Formaður kveður til stjórnarfunda svo oft, sem honum þykir 

þurfa, svo og ef einhver meðstjórnenda æskir þess. Skylt er stjórninni 

að halda gjörðabók. Þar skal og rita fundargjörðir fjelagsfunda. 

5. gr. 

Kostnadi vid viðhald og umbætur varnargarðs þess sem g 

hefir verið, skal fjelagsstjórn jafna á hlutaðeigandi jarðeignir Í 

hlutfalli við fasteignamat á landi jarðanna. Eftir sama hlutfalli ska 

skifta öðrum árlegum kostnaði. Verði ágreiningur um skifting kostn- 

aðar, ber að leggja hann undir úrskurð þar til dómkvaddra manna, og 

að öðru leyti fer um hann eftir gildandi lögum. 

Nú þykir nauðsynlegt að gera ný mannvirki til varnar vatns- 

ágangi og skal þá jafna kostnaðinum á fjelagsmenn á sama hátt, að frá- 

dregnum þeim hluta hans, sem kann að fást greiddur annarsstaðar að. 

jörður 

6. gr. 

Formaður fjelagsstjórnar hefir á hendi umsjón með mannvirkjum 

þeim, sem gerð verða. Hann skal og balda alla reikninga fjelagsins, og 

annast greiðslur. Skal hann í samráði við meðstjórnendur sína annast 

um að gert verði við bilanir svo fljótt sem auðið er, svo að fyrir- 

hleðslan sje jafnan sem tryggust. 

Fjelagsmenn skulu ávalt að öðru jöfnu sitja 

vinnu fyrir verkamenn og hesta. 

fyrir öðrum um



tø
 

to
 

-]
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T. gr. 31 

Allan sameiginlegan kostnað skal fjelagsstjórnin innheimta með 8. mars 

nægilegum fyrirvara. Ef tregða verður á með greiðslur, er heimilt að 

taka gjöldin lögtaki. 

Til þess að standa í skilum með árlegar greiðslur kostnaðar er 

stjórninni heimilt að taka bráðabirgðalán, sem jafnan greiðist að fullu 

á sama reikningsári með niðurjöfnuðum gjöldum fjelagsmanna. 

Vexti af slíku láni má telja með öðrum kostnaði. Reikningsár fje- 

lagsins er almanaksárið. 

8. gr. 

Nú telur atvinnumálaráðherra eftir tillögum ráðunautar lands- 

stjórnarinnar í vatnamálum, að nauðsyn sje umbóta á varnargörðum 

eða nýrra mannvirkja frekar en fjelagsstjórn hefir áformað, og skal 

þá fjelagsstjórn skylt, er hún hefir fengið tilkynningu þar um, að láta 

framkvæma þau verk svo fljótt, sem nauðsyn krefur og ástæður leyfa. 

9. gr. 

Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt að slíta fjelaginu og fer þá um 

tillögur þaraðlútandi sem um tillögur til breytingar á samþykt þessari, 

sbr. 4. gr. enda staðfesti atvinnumálaráðherra samþykt um fjelagsslitin. 

10. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum, 5--200 kr., sem renna 

í fjelagssjóð. 

11. gr. 

Með brot gegn samþykt þessari skal fara sem almenn lögreglumál. 

Sampykt þessi er hjermeð sett samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. 

júní 1923 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 8. mars 1927. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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32 REGLUGJORDPD 
16. mars 

fyrir 

vatnsveitu í Húsavíkurkauptúni. 

Húsavíkurhreppur er eigandi að vatnsveitufyrirtæki því, sem 

gert var í Húsavíkurkauptúni sumarið 1926. Vatnsveitusvæðið er 

Húsavíkurkauptún að undanteknum eignunum Hvammi, Hóli, Grund- 

arhóli, prestssetrinu Húsavík og býlunum þar fyrir utan og ofan, 

  

Hreppsnefnd Húsavíkurhrepps hefir umráð vi atnsveitunnar, en öll 

framkvæmdastörf, er hana snerta, felur hún manna nefnd úr    
flokki hreppsbúa, og er oddviti hreppsnefndarinnar sjálfkjörinn í nefnd- 

  

ina. Nefnd þessi heitir vatnsveitunefnd og er kosin til þriggja ára í senn. 

3. gr. 

Af öllum húsum á vatnsveitusvæðinu skal greiða vatnsskatt år- 

i lagdar inn fyrir 

husanna til fast- 

lega, enda eiga húseigendur rjett å ad 

húsvegg. Skatturinn skal lagður á eftir 

eignaskatts, þannig 

Af fyrstu 15 501 00 krónum virðingar 

f næstu 15060 — —- — 49 / a 

Af því, sem er fram yfir 30000 krónur — 

    

Þega 

  

r einn er eigandi að fleiri húsum, sem notu 

atvinnurekstr: i 

ast vatnsskatti 

  

   
búið í nema einu heita, 

virðingarverði húsanna 

Undanþes ru peningshús og hlöður, sem 

  

' e 

fjarri vatnsæðum í útjöðrum vatnsveitusvæðisins, svo og slík 

ingar, ef fasteignamat þeirra er innan við 200 krónur, enda 

  

skylt að leggja í slík hús vatnsæðar. 

   

  

Af öllum íbúum vatnsveitusvæðisins í ( s 

ur årlega fyrir hvern mann, sem telst heimilismadur hjá 

manntal er tekið næst áður en niðurjöfnun skattsins fer fram.
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Fyrir öll vatnsafnot, sem fram yfir eru venjulegar heimilisþarfir, 16. mars 
skal gjald ákveðið með samningi við vatnsveitunefnd. Náist ekki sam- 

komulag um upphæð skattsins, skal greiða: 

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

síldar og 15 aura fyrir hverja tunnu kjöts. 

b. Fyrir vatn til fiskþvottar 2 krónur fyrir hver 10 skippund fiskjar. 

ct. Fyrir vatn handa stórgripum 4 krónur fyrir hvern grip. 

d. Fyrir hvert vatnssalerni 5 krónur. 

e. i vatn til annarar notkunar eftir mati, þannig, að fyrir hverja 

) hektólítra greiðist 5 krónur upp að 10 þin hl. en minna fyr- 

ir - það. sem umfram er, eftir nánari ákvörðun vatnsveitunefnda1 

Notandi má hafa löggiltan vatnsmæli. 

vatnsæðarnar án 

  

Enginn má setja hreyfivielar í samband 

leyfis hreppsnefndar. 

  

Fe; Fyrir vatn til skipa skal greiða 2 krónur fyrir hverja smålest vid 

afhendingu, hó eigi minna í hvert skifti en 5 krónur. 

Vatnsveitunefnd getur fyrir eitt ár í senn eða skemri tíma gert 

samning við eigendur eða umráðamenn skipa um árgjald eða mánaðar- 

gjald af skipum. 

(. gr. 

Reikningsår vatnsveitunnar er almanaksårid. 

Gjalddagi å vatnsskatti skal vera 15. ju Í og 15, október ár hvert, 

og greiðist helmingur skattsins á hvorum ; /atnsskatt má taka 

lögtaki, og má byrja að gera lögtak í skatts wrir beim hluta 

  

skattsins, sem á húsið er lagður, án tillits a. 

8. 21 

hefir einkariett til vatnssålu å vatnsveitusvædinu 

  

Hreppsnefnd er heimilt 

  

eða lækka vatnsskatt um alt að 20
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10. gr. 

Vatnsveitunefnd löggildir í umboði hreppsnefndar einn mann eða 

fleiri, sem hæfir þykja til þess að hafa umsjón með vatnsveitunni og til 
þess að leggja vatnsæðar þær, sem vatnsveitan eða einstakir menn eiga 

að kosta, og setja þær í samband við vatnsæðar hreppsins. Skulu þeir 

hlíta kaupi því og fara eftir reglum þeim, er vatnsveitunefnd setur. Eng- 
ir aðrir en þeir, sem þannig eru löggiltir, mega leggja æðar frá aðal 
vatnsveitunni í hús eða breyta vatnsæðum. 

  

ll. gr. 

Skylt er hverjum húseiganda og lóðareiganda að halda vatnsæðum 

sínum vel við og láta tafarlaust gera við þær, ef leki kemur að þeim, 
eða þær bila. Sjerstaklega skal hann gæta þess, að ekki frjósi í æðunum. 

Enginn má eyða vatni að óþörfu. 

12. gr. 

Vatnsveitunefnd, umsjónarmanni og löggiltum lagning:    mönnum 

er heimilt að fara um hús manna, þar sem vatnsæðar eru, til þess að 
athuga tæki þau, sem sett eru í samband við þær. Ef þeim mönnum þyk- 
ir útbúnaði ábótavant að einhverju leyti, skal tafarlaust bætt úr því á 
kostnað húseiganda. 

13. gr. 

Vatnsveitunefnd er heimilt að loka vatnsæðum fyrir þeim. er van- 
rækja að láta gera við leka á pípum eða bilanir á tækjum, sem eru í sam- 

bandi við þær, eða þeim, er eyða vatni að óþörfu; svo og fyrir þeim, 
sem ekki greiða vatnsskatt á rjettum gjalddaga. 

Fullan vatnsskatt ber að greiða einnig þann tíma, sem vatnsæð- 

um er lokað. 

14. gr. 

Engum er heimilt að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar án 

leyfis umsjónarmanns hennar. 

15. gr. 

Hver, sem skemmir eða saurgar vatnsæðar vatnsveitunnar, vatns- 

Þróna, brunahana eða önnur mannvirki, sem heyra henni til, skal, auk 

þess að greiða skaðabætur að fullu, sæta sektum alt að 200 krónum, 

nema þyngri refsing liggi við samkvæmt hegningarlögunum. 

Sömu sektum sætir sá, sem brýtur gegn einkarjetti hreppsins til 

vatnssölu.
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16. gr. 32 

Reglugjörð þessi endurskoðist fyrir årslok 1930. 16. mars 

Reglugjörð þessi, sem hreppsnefnd Húsavíkurhrepps hefir samið 

og samþykt staðfestist hjermeð samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 

1923 til að öðlast gildi 1. apríl 1927 og birtist til eftirbreytni öllum, sem 

hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 16. mars 1927. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Líknarsjóð Ög- 33 
urhrepps útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkju- 29. mars 
málaráðherra 29. mars 1927. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Líknarsjóð Ögurhrepps. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Líknarsjóður Ögurhrepps og er hann stofnaður 
af nokkrum konum í Ögurhreppi, við fráfall Sigríðar Gísladóttur ljós- 
móður, til minningar um hana. 

Stofnfje sjóðsins er 645 — sex hundruð fjörutíu og fimm -— 

krónur.
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29. 

33 
mars Sjóðurinn tekur við hverskonar gjöfum og áheitum og ennfremur 

fje fyrir útgáfu minningarspjalda; skulu slík minningarspjöld afhent 

þeim, er gefa vilja sjóðnum gjafir til minningar um látna ættingja 

eða vini. 

9 
o. gg 

7 

kh 

1 

Tilgangur sjóðsins er sjerstakleya sá að líkna fátækum sængur- 

konum í Ögurhreppi, þó má veita styrk úr sjóðnum þeim, er orðið hafa 

fyrir slysum eða óhöppum, er valdið hafa heilsutjóni og fjárhagslegum 

hnekki, enda sjeu styrkþegar, að í áliti sjóðstjórnarinnar, styrksins þurf- 

andi. Aðeins þeir, sem búsettir eru í Ögurhreppi, geta fengið styrk. 

Á. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands eða Lands- 

banka Íslands. 

Stjórn sjóðsins skal jafnan s kipuð | rem konum; stjórnin skal kosin 

til þriggja ára og skal hún kosin af konum þeim, sem atkvæðisrjett hafa 

í sveitarmálum í Ögurhreppi. Stjórnarkonur skulu og vera atkvæðis- 

bærar á sama hátt og vera búsettar í Ögurhreppi. Verði kvenfjelag stofn- 

að með almennri þáttöku kvenna í hreppnum, skal stjórnin kosin af 

fjelagskonum á sama hátt og áður segir. Sjóðstjórnin skipar sjálf með 

sjer verkum, hún vinnur kauplaust. 

6. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn 2000 krónur, má verja helming árs- 

vaxta hans samkvæmt ákvörðun 3. er., hinn helmingurinn leggist við 
9 

höfuðstólinn, Þá er ársvextir nema 200 krónum má verja %, hlutum 

    „ en aldrei skal leg    ja minna en Í hluta ársvaxtanna 

við sjóðinn. A f öðrum tekjum sjóðsins má stjórnin verja tveim þriðju 

árlega ,„ en einn þriðji af slíkum tekjum skal lagður við höfuðstólinn. 

í. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu 

endurskoðaðir af tveim hreppsnefndarmönnum úr hreppsnefnd Ögur- 

hrepps þeim er sjóðsstjórnin tilnefnir; þeir skulu, að endurskoðuninni 

lokinni sendir með öðrum reikningum hreppsins sýslunefnd Norður-Ísa- 

fjarðarsýslu til yfirendurskoðunar.
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8. gr. 33 
Stjórn sjóðsins skal halda gjörðabók og skulu í hana ritaðir reikn- 29. mars 

ingar sjóðsins og skýrslur um tekjur hans og úthlutun styrktarfjár; 

ennfremur skal í hana rita allar ákvarðanir sjóðsstjórnarinnar og kosn- 

ingar Í sjóðsstjórnina. 

9. gr. 

Leita skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Vigur, 15. febrúar 1927 

Í stjórn: 

Ragnhildur Jakobsdóttir, Björg Björnsdóttir, H. Þ. Jakobsdóttur, 

Ögri, Vigur. Ögri. 

STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir sjóð síra 34 

Björns Þorlákssonar, útgefinn á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 99 
als 

i 

<J. mars 

og kirkjumálaráðherra 29. mars 1927. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

um 

Sjóð síra Björns Þorlákssonar. 

Fa
 . gr. 

Sjóðurinn er myndaður með 500 kr. frá sýslunefnd Norður-Múla- 
sýslu, sem ákvað, að sjóðurinn skyldi heita: „Sjóður síra Björns Þorláks- 
sonar“, og síra Björn ráða fyrirkomulagi hans. Við sjóðinn bættust 300 
kr. frá hreppsnefnd Seyðisfjarðarhrepps, og annarsstaðar frá komu 
1760 kr., svo sjóðurinn er allur í upphafi 2560 kr. 

á. gr. 

Sjóðurinn skal ávaxtast í Aðaldeild Söfnunarsjóðsins, og allir 

vextir leggjast árlega við, uns hann er orðinn12000 kr. Síðan skulu hálf- 
ir vextir leggjast við, en hálfir borgast út. 

3. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn 24000 kr., skulu 34, vaxta borgast út, en 

14 leggjast við.
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4. gr. 

34 Vextir, sem bogast ut, skulu ganga til styrktar gamalmennahælis 

í Seyðisfirði á Austfjörðum, ef það verður komið upp, er vextir byrja 

að greiðast út. Annars til styrktar gamalmennahæli í Norður-Múlasýslu. 

Vextirnir greiðast til stjórnar þess hælis, er styrksins á að njóta. Kom- 

ist hvorugt hælið upp eða leggist niður, skulu allir vextir leggjast við, 

til þess er sjóðurinn er orðinn 24000 kr. 

5. gr. 

Komist gamalmennahælið ekki upp eða leggist niður, skal bæjar- 

stjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar og sýslunefnd Norður-Múlasýslu kveða 

á, hvernig vöxtunum skuli varið, er útborgast eiga, og skal þá Söfnunar- 

sjóðurinn greiða þeim vextina, er þær tilnefna. 

Reykjavík, 1. mars 1927. 

Björn Þorláksson. 

35 STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð 
99. marsJóns biskups Vídalíns, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 

dóms- og kirkjumálaráðherra 29. mars 1927. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

um 

Minningarsjóð Jóns biskups Vídalíns. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Minningarsjóður Jóns biskups Vídalíns“ 

myndaður 1921 með 570,10 kr., og hefir síðan ávaxtast í Aðaldeild Söfn- 

unarsjóðsins, og er í dag orðinn 772,86 kr. 

€ , og var 

2. er. 

Sjóðurinn skal ávaxtast áfram á sama stað, þannig, að allir vextir 

leggist við til ársloka 1964. 

3. gr. 

Úr því skal aðeins M vaxta leggjast við sjóðinn, en % greiðast 

árlega 21. mars, og í fyrsta skifti 1966, til stjórnar guðfræðisdeildar



háskóla Íslands, og skal stjórn guðfræðisdeildarinnar þá hafa sett reglur 
35 fyrir hvernig vöxtunum skuli verja, svo að best megi sæma minningu 

“0. mars 
biskupsins. 

SAMÞYKKT 36 
1. april 

um 

sysluveginn, Linakradalsveg og syslu og hreppavegi i Vesturhépi. 

Vegir beir er sambykt 
   1. Linakradalsvegur frå bjådveginum hjå Vatnshorni út hlíðina neðan 

við Þóreyjarnúp og Hörgshól, undir Björgum að Reyðarlæk, þar 

sem hann rennur í Vesturhópsvatn. 

2. Vesturhópsvegur frá Vesturhópsvatni út sveitina um Þverá, Vestur- 

hópsh ð óla og Lambhúsvík að Krossanesi. 

3. V atnsnesbæjarvegur frá Kro os 

mörkum vestur yfir Tjarnar 

4. Ásbæjarvegur af Vesturhópsv gi frá Vesturhópsvatnsenda að hrepps- 

sanesi fyrir Háusnös og að hrepps- 

i Ásabæi. 

Línakradals og Vesturhópsvegur teljast sýsluvegir en Vatnsness 

og Ásabæjarvegur hreppavegir 

an, austur é 

et. 

1. gr. skulu gerðir akfærir svo fljótt 

> 

Vegir þeir, sem taldir eru í 

sem fje fæst til vegagjörðarinnar. 

Skal breidd vega og gerð ákveðast eftir tillögum vegamálastjóra. 

Vegi þá sem samþyktin nær til, skal leggja í þeirri röð, sem stjórn 

vegafjelagsins ákveður í samráði við vegamálastjóra. 

Þriðjung af kostnaði þeim, sem ekki fæst úr ríkissjóði, greiðir 

sýslusjóður Vestur-Húnavatnssýslu. Árlegt tillag úr s 3 al bå 

til í aldrei fara fram úr 1300 kr., nema samþykki sýslunef 

hvert skifti, og árlegt niðurjafnað gjald á samþyktarsvæðinu skal aldrei 

fara fram úr kr. 2700,00. 
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36 Hið sameinaða tillag úr sýslusjóði og samþyktarsvæðinu skal 
1. april aldrei yfirstíga helming af hinum árlega vegagjörðarkostnaði. 

Hina %g hluta kostnaðarins, auk frjálsra samskota, skulu gjald- 
skyldir íbúar samþyktarsvæðisins greiða í vegasjóð, sem hjer segir: 

a. Af jarðeignum öllum í Þverárhreppi innan Þórsár, nema Síðu, svo 
og Þóreyjarnúpur, skal landeigandi greiða fasteignaskatt 10'/, af 
virðingarverði lands eða jarðar án húsa en með jarðabótum. 

b. Af jarðeignum í Þverárhreppi utan Þórsár, skal landeigandi greiða 
9700 af virdingarverdi lands eða jarðar án húsa en með jarðabótum. 

c. Hver húsráðandi á samþyktarsvæðinu skal árlega gjalda í vega- 
sjóð fyrir hvern heimilisfastan, verkfæran mann kr. 5,00 gegn 
endurgreiðslu frá hlutaðeiganda. 

d. Hver, sem á skepnur, sem hann beitir að jafnaði á land það, er 
nefnt er Í staflið a. og b., skal greiða árlega í vegasjóð: 

1. Af hverri sauðkind alt að 15 aurum. 

2. Af hverju hrossi alt að 75 aurum. 

3. ÁAf hverjum nautgrip alt að 150 aurum. 

Hreppstjórar skulu skyldir til að láta í tje árlega fyrir júnílok 
staðfestan útdrátt úr búnaðarskýrslum til notkunar við útreikning á 
gjaldinu. 

Rjett á landeigandi til að fá árlega frá leiguliða sínum 8% vexti 
af fje því, er hann hefir greitt af leigulandinu til vegarins. 

Heimilt er stjórn vegafjelagsins, sem samþykki aðalfundar, að 
hækka tekjur fjelagsins undir a. og b. um alt að 25%, fyrir eitt ár í 
senn, en til frekari hækkunar þarf samþykki atvinnumálaráðuneytisins 
að fengnum meðmælum sýslufundar. 

Sömuleiðis er stjórninni heimilt með samþykki aðalfundar að 
ákveða gjöldin hlutfallslega lægri fyrir eitt ár í senn. 

d. gr. 

Kostnað við viðhald vega þeirra, er samþyktin nær til, skal greiða 
úr sveitarsjóði Þverárhrepps gegn 1 hluta úr sýslusjóði Vestur-Húna- 
vatnssýslu til sýsluveganna beggja. Sýslusjóður greiðir þá engan kostn- 
að við lagningu eða viðhald beggja hreppavegakaflanna. 

Sýslunefnd Vestur-Húnavatnssýslu ábyrgist gagnvart atvinnu- 
málaráðuneytinu, að vegum þessum verði haldið vel við, að dómi vega- 
málastjóra, eftir að þeir eru fullgerðir. 

5. gr. 

Allir einstakir menn, er gjalda í vegasjóð, eru til samans fjelag, er 
nefnist Vegafjelag Vesturhóps. Skal fjelagið eiga með sjer aðalfund ár- 
lega síðla vetrar. Á fundi, er samþykt þessi verður sambþykt til fulln-



ustu, skal kosin 5 manna stjórn fyrir fjelagið. Stjórnin er kosin 

til 4 ára. Eftir 2 ár ganga 2 úr stjórninni eftir hlutkesti og kýs aðal- 

fundur 2 menn í þeirra stað, en hinn hluti stjórnarinnar fer frá eftir 4 ár. 

Á aðalfundi skulu rædd fjelagsmál, kosinn endurskoðari, úrskurð- 

aðir reikningar fjelagsins næsta ár á undan, o. s. frv. 

6. gr. 

Stjórn fjelagsins annast allar framkvæmdir þess, svo sem að út- 

vega menn og annað, sem þarf til vegagerðarinnar, heimta saman tekj- 

ur vegarins, semja reikninga fjelagsins og rita þá og glöggva frásögn 

um það, sem gerist á fundum þess og stjórnarinnar, í gerðabók, er fje- 

lagið skal eiga. Kostnað þann, er flýtur af fjelagsskapnum, skal greiða 

af tekjum þeim, er nefndar eru í 3. gr. a—d. 

7. gr. 

Reikningur yfir vegalagninguna skal, auk þess sem hann er 

sendur til vegamálastjóra til úrskurðar, árlega lagður fyrir sýslufund 

Vestur-Húnavatnssýslu til samþyktar. 

8. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum alt ad kr. 200, er 

renna í fjelagssjóð. 

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

38, 28. nóvember 1919, staðfestsist hjermeð til að öðlast þegar gildi og 

birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 1. april 1927. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

1927 

36 
1. april
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37 STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir íslensk- 

1. april danskan orðabókarsjóð útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 

dóms- og kirkjumálaráðherra 1. apríl 1927. Skipulagsskráin er þannig: 

STOFNSKRÁ 

fyrir 

íslensk-danskan orðabókarsjóð. 

Samkvæmt skilyrðum fyrir fjárveitingum þeim, er hið danska 

og hið íslenska ríki hafa látið í tje til að gefa út nýja íslensk-danska 

orðabók, geri jeg undirritaður Sigfús Blöndal, dr. phil., bókavörður, 

sem hefi fengið þessar fjárveitingar til útgáfu orðabókarinnar, ásamt 

meðundirritaðri konu minni og meðstarfsmanni Björgu Þorláksdóttur 

Blöndal, cand. phil., ákvarðanir bær, er nú skal greina, um stofnun 

sjóðs þess, sem hjer getur um síðar. 

oe
 

      

I. er. 

Sióðurinn heitir „slensk-danskur orðabókarsjóður“ 

Tilgangur sjóðsins er að sjá að framvegis verði jafn- 

an til stór og vönduð íslensk-dönsk ,„ yfir íslenskt og danskt 

nútíðarmál, er sje ný og ný útgáfa af hinni íslensk-dönsku orðabók 

Sigfúsar Blöndals og á henni bygð; sje hún endurnýjuð eftir þörfum 

og tillit tekið til allra helstu breytinga, er á málunum verða, eftir 

því sem stundir líða, svo að á þann hátt megi takast og þróast á þessu 

sviði traust menningarsamband milli þessara landa sjerstaklega og 

Íslands og Norðurlanda yfirleitt. 

    

on man 
ð. EF. 

Sjóðurinn verður til af andvirði fyrir upplagið af 1. útgáfu 

orðabókarinnar, að kostnaði frádregnum. Í hann rennur síðan jafnan alt 

það fje, sem inn kemur við sölu á síðari útgáfum bókarinnar, sbr. 8. gr. 

4. gr 

Aðalupphæð sjóðsins skal geyma í íslenskum eða dönskum rík- 

isskuldabrjefum, veðdeildarbrjefum Landsbankans eða danskra kredit- 

fjelaga, eða á annan jafntryggan og arðbæran hátt. Smáupphæðir, 

sem afgangs verða, og það fje, sem af sjerstökum ástæðum þarf að 

vera handbært, skal geyma í áreiðanlegum sparisjóðum. 

 



75 

Verðbrjef sjóðsins skulu nafnsk 

sem því verður við komið, og skal á þau 

málaráðuneytis eða hins íslenska dóms- 

afhendingu. Ágóði af nafnsverðs. og 

innstæðuna. 

5. gr. 

Af vöxtum sjóðsins skal gre 

ins og rekstur, en leggja allan a afg 

er orðinn 10.000 kr. 

anna eftir innkaupsverði þeirra. 
2 

ráð honum. að svo miklu leyti 

rita bann hins danska kenslu- Í 

og kirkjumálaráðuneytis gegn 

gengismun skal lagður við 

eiða kostnað allan við stjórn sjóðs- 

anginn við höfuðstólinn, 

Skal í þessu sambandi telja verð skuldabrjef- 

uns hann 

Þegar höfuðstóllinn hefir náð ofangreindri upphæð, skal úr því 
(að frádregnum útgjöldum við stjórn 

leggja 20 % af ársvöxtt unum við hann 

rituð kona mín erum á lífi, afganginn, 

mjer, og 

meðan hún er á 

Þegar við erum 

menn til undirbúning 

ársvöxtunum, 

lífi, greiddur 

lifir mig, 

  

átgáfu, á 

6. gr. 

Þegar meðundirrituð kona mín 

alt það, sem við höfum safnað til 

eign sjóðsins. 

7. 
skipum 

Y } ör 
„os 
4 E Stjórn sjóðsins skal 

hans vera þessir: 

Undirrita 

mín og meðstarfsmaður. 

3. Stjórnarm: 

ður dr. phil, 

í íslensl 

  

Stjórnarm að ur, 

Hinir tveir fyrstnefndu eru 

   ir Í sameiningu 

  

meðundirritaðri 

ndirbúnings 

og 

nýrrar 

mm 

  

nýi an mann 

jölda, 

og rekstur sjóðsins) aðeins 

á meðan jeg eða meðundir- 

80 %, skal, meðan jeg er á 

     

  

konu minni, ef hún 

næstu útgáfu bókarinnar 

stjórnin ráða einn eða fleiri 

en 20 % leggist áfram við höfuðstólinn. 

  

    

má til þess verja 80 % af 

og jeg erum bæði dáin, skal 

útgáfu orðabókarinnar, vera 

mönnum, og skulu í fyrstu 

Sigfús Blöndal og meðundirrituð kona 

nefni. 

åsk óla Íslands. 

juneytið tilnefnir. 1 

ýrninni il æfiloka. Nú verður 

að sinhr er hinna þriggja fyrstnefndu 

annan á hátt, og kjósa þá allir hinir 

í stjórnina, annað- 

eftir því, sem þeim sýnist, 
og á same , nátt kýs stjórnin 1mvegis menn í þessi þrjú sæti. 
Þá eina má kjósa í stjórn, sem eru þr málfræðingar og vel að 

dönsl 

  

sjer Í 

vík 

og 

eða Kaupmannahöfn, 

Þeir skulu og 

eða í nágrenni þeirra 

  

helst vera búsettir í Reykja. 

bæja. 

1927 

37 
apríl
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Ef einhverjar þær breytingar verða, sem hafa það í för með 

sjer, að ekki er hægt að koma við ákvæðinu um 4. stjórnarmann- 

inn, sem þessi grein tiltekur, ræður kenslumálaráðuneyti Íslands 

kosningu hans. 

Kenslumálaráðuneytið danska ákveður sjálft, hve lengi sá 

maður, er það tilnefnir í stjórnina, skuli eiga þar sæti í hvert sinn. 

8. gr. 

Þegar þörf er orðin á nýrri útgáfu orðabókarinnar og sjóð- 

urinn er orðinn svo mikill, að bersýnilegt er, að hann getur að mestu 

eða öllu leyti kostað útgáfuna, má verja öllum höfuðstól sjóðsins til 

hennar, enda sje upplagið þá eign sjóðsins og andvirði þess myndi 

sjóðinn á ný, og skal honum þá enn varið á sama hátt og stjórnað 

eftir sömu reglum og að framan er greint um hinn upprunalega 

sjóð, og þannig koll af kolli, að hver útgáfa bókarinnar kostar á 

ný næstu útgáfu hennar, aukna og endurbætta. 

9. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

10. gr. 

Sjóðsstjórninni er heimilt að ráða gjaldkera til að hafa á 

hendi reikningsskil sjóðsins, taka við greiðslum í hann, og annast 

um greiðslur úr honum eftir fyrirmælum hennar. 

Við lok hvers reikningsárs lætur sjóðsstjórnin endurskoða reikn- 

ingana, og skal það gert af endurskoðanda, er bæði kenslumálaráðu- 

neytin samþykkja, hið danska og hið íslenska; skulu síðan reikning- 

arnir endurskoðaðir sendir báðum ráðuneytum í samhljóða eintökum. 

11. gr. 

Stofnskrá þessi er gerð í tveimur undirskrifuðum eintökum, og 

er annað samið á Íslensku, hitt á dönsku. Leita skal konungsstað- 

festingar á henni fyrir tilstilli kenslumálaráðuneytisins Íslenska og 

danska, í hvoru landi fyrir sig. 

Kaupmannahöfn, 24. okt. 1924. 

Sigfús Blöndal. Björg C. Þorláksdóttir Blöndal.
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STADFESTING KONUNGS å skipulagsskrå fyrir Framkvæmd- 38 
arsjóð Þverárhrepps, útgefin á venjulegan hått ad mandatum af déms- 13. april 
og kirkjumålarådherra 13. april 1927. Skipulagsskråin er bannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Framkvæmdarsjóð Þverárhrepps. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Framkvæmdarsjóður Þverárhrepps. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður til minningar um fyrsta framkvæmda- 
mann í jarðabótum í Þverárhreppi, Jóhann Einarsson fyr bónda á 
Kistu. Stofnaður af syni hans Jónasi Jóhannsssyni á Kistu. Gefinn 
íbúum Þverárhrepps til æfinlegrar eignar. 

3. gr. 

Stofnfje sjóðsins er 1000 kr. — eitt búsund krónur — i spari- 

sjóði Vestur-Húnavatnssýslu á Hvammstanga, og 400 kr. — fjögur 
hundruð krónur — í hlutabrjefum Eimskipafjelags Íslands. Þannig alls 

kr. 1400 — eitt þúsund og fjögur hundruð krónur. 

d. gr. 

Stofnfje sjóðsins ásamt því, sem við hann er aukið með vöxt- 
um, arði af hlutabrjefum, gjöfum eða áheitum, má aldrei skerða, en 
verður að vera háð sömu ákvæðum sem skipulagsskráin mælir fyrir. 
Vextir af þessum 1000 kr. og 400 kr. hlutabrjefum koma þó ekki til 
aukningar sjóðnum fyr en að gefanda látnum, en greiðist honum af 
stjórn sjóðsins þangað til, eins og þeir verða á hverjum tíma við áramót. 

5. gr. 

Fyrsta verkefni sjóðsins er að stuðla að því, með styrkveiting- 

um og verðlaunum, að sveitin verði skógi prýdd til nytsemdar og feg- 
urðarauka; skulu allar slíkar tilraunir gerðar með ráðum og eftir fyrir- 
sögn skógfræðings Íslands. Hefir hann þá alla yfirstjórn skógræktar- 
innar, semur reglur fyrir framkvæmd hennar, sker úr, hvort halda 
skuli áfram tilraunum, sem virðast vafasamar, og segir fyrir, hvernig 
hafa skal vörslu, sem tryggileg sje fyrir ágangi búfjár. Er sjóðnum þó 

)
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2 
ad 

38 
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ekki ætlad ad styrkja til tilrauna annarsstadar en har, sem skågræktar- 

  

' stjåra synast likur til gs å í Byrji þó einhver annars- 

staðar og án Sv ber stjórn sjóðsins að verðlauna það eigi óriflegar 

ilrauna. Enda gangi þá verðlauna- 

ds, sem settar kunna að verða 

ætlað að styrkja og verð- 

) tekið verði til 

þegi inn 1 á sömu s kuldbindi ngar 

fyrir styrkveitingum.    

  

launa skógrækt í útha 

annarar ræktunar 

     

    

   

  

   

       

  

6. 

Þegar höfuðstóll Framkv æmda hefir náð 

að ?% hlutar ársv á 

  

hreppsbú- 

  

um það til kynna. tugi rýra viðlög til sjóðs- 

ins meira en sem ner Til 

  

oka tt ttugustu og 

) höfuð- 

iðnum þeim tíma 

inn eftirkomendu 

fyrstu aldar eyða mei    
stólinn, nema honum 

úrskur ðar 

aukning á annan hátt. Að 

aðarmála Ísland 

höfuðstólinn. 

    

af vöxtum 

  

skiftabók sjó 

á hendi reikn í Fastur Hún na- 

jar til endurskoð- 

eftirlit með, að 

  

sveitarinnar. svo
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lega í búvísindum, húsdýra- og gróðurrækt nytjajurta til fóðrunar og 38 
manneldis. 18. april 

Hverskonar ágreiningi, sem rísa kann milli hreppsbúa sjóðnum 
viðkomandi, ber stjórn sjóðsins að vísa til yfirstjórnar búnaðarmála 
Íslands, til endanlegs úrskurðar. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari, 

Kistu, 16. febr. 1927. 

Jónas Jóhannsson. 

STAÐFESTING KON 

sjóð Torfa Bjarnasonar, skó 

hátt ad mandatum af dóms og 

lagsskráin er þannig: 

UNGS á skipulagsskrá fyrir Minningar- 39 
> s Ææ , . = . Cc e sf stjóra í Ólafsdal, útgefin á venjulegan Í9. april 

kirkjumálaráðherra 19. apríl 1927. Skipu- 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minninsarsjóð Torfa Bjarnasonar skólastjóra í Ólafsdal, 

    

Sjóðurinn heitir: Minning 

í Ólafsdal. 

2. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í aðaldeild fnunarsjóð: 

að allir vextir leggist við höfuðstólinn og eins það, er    

  

bætt við hann (höfuðstólinn), þar til ársvextir hans u orðnir 3850 

-— þrjú hundruð og fimtíu — krónur. Þá falla til útborgunar 300 — 

þrjú hundruð — krónur, er gjaldkeri Búnaðarfjelags Íslands veiti 

móttöku. 

Aldrei m i 

  

minna legg} ná 

vöxtunum, en til útborgunar 

hundruðum. 

  

hefir alla stjórn sjóðsins, geymir öll skjöl 

pulagsskrá þessa, viðskiftabók Söfnunarsjóðsins og
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önnur skjöl, er sjóðnum tilheyra. Fjehirðir Búnaðarfjelagsins gerir ár- 

lega reikning yfir tekjur og gjöld sjóðsins og leggur hann fram til 

athugunar á Búnaðarþingi, eftir að farið er að eyða nokkru af vöxt- 

unum. Þangað til nægir að sýna viðskiftabók Söfnunarsjóðsins á 

hverju Búnaðarþingi. 

Á. gr. 

Þeim hluta vaxtanna, sem ekki verður lagður við höfuðstólinn, 

samkvæmt 2. gr., skal verja til verðlauna til búfræðings eða búfræð- 

inga, af íslenskum búnaðar- eða bændaskóla, sem fullnægt hafa eftir- 

fylgjandi skilyrðum: 

1. Hafi tekið próf með fyrstu einkunn og auk þess fengið góðan vitnis- 

burð fyrir verklegt jarðyrkjunám. 

2. Hafi, að minst 10 árum liðnum frá prófi, sýnt sig sem vel hæfan 

búnaðarskólastjóra, búnaðarskólakennara eða mjög nýtan bónda eða 

landbústjóra, einkum að því er snertir lofsverðar nýjungar í land- 

búnaði. 

3. Hafi reynst framkvæmdasamur stuðningsmaður búnaðarfjelagsskap- 

ar í hjeraði sínu eða fyrir landið í heild. 

5. gr. 

Verðlaun til hvers einstaks manns sjeu ekki lægri en 300 kr. og 

ekki hærri en 500 kr. Þegar því hin útborganlega upphæð nær 6—-8 

hundruð krónum, geta tveir orðið aðnjótandi verðlaunanna á ári, og 

eftir sömu reglum fleiri, þegar upphæðin vex meira. 

6. gr. 

Til þess að fá verðlaun, þarf að sækja um þau skriflega til stjórn- 

ar Búnaðarfjelags Íslands, sem kynnir sjer allar ástæður, áður verð- 

launin eru veitt. Ekki má veita sama manni verðlaun oftar en einu 

sinni á tíu ára tímabili, og skulu þó nýir umsækjendur gange fyrir, 

að öðru jöfnu. 

Þyki stjórn sjóðsins ekki þörf á því, að veita einum manni hærri 

verðlaun en 300 krónur, þó útborganlega upphæðin sje hærri, skal hún 

þá leggja það, sem umfram er, við höfuðstólinn, til þess að flýta fyrir 

því, að fleiri geti orðið verðlaunanna aðnjótandi á hverju ári. Ber 

stjórninni þá að taka þá ákvörðun svo snemma og tilkynna hana stjórn 

Söfnunarsjóðsins, að vaxtatap verði ekkert, eða sem minst. 

Samþykt á nefndarfundi, 14. júní 1925. 

Guðjón Guðlaugsson Metúsalem Stefánsson 

formaður. ritari.
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REGLU GJÖRÐ 40 
22. april 

um 

breyting á reglugjörð um eyðing refa í Mýrasýslu, frá 2. júní 1921. 

Á eftir orðunum í 10. gr. „og söluhæfir eru“ bætist: Sama 
gjald greiði hann og fyrir hvern ref, er hann selur lifandi. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Mýrasýslu hefir samið og sam- 
bykt samkvæmt lögum nr. 48, 28. nóv. 1919, staðfestist hjermeð til 
að öðlast gildi 1. maí þ. á. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. apríl 1927 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 
  

REGLU GJÖRÐ 41 
NN 9. mal 
fyrir 

húsmæðraskóla á Staðarfelli í Dalasýslu. 

1. gr. 

Það er markmið skólans að veita stúlkum verklega og bóklega 

fræðslu í störfum þeim, sem íslensk húsmóðir þarf að kunna, skerpa 

skilning þeirra á því, hve þýðingarmikið gott heimili er, og vekja 

áhuga þeirra og virðingu fyrir allri nytsamri vinnu. 

. gr. 

Námstími skólans er 914 mánuður. Telst skólaárið frá 15. septem- 
ber til júníloka. Skólanum er skylt að taka á móti að minsta kosti 10 
nemendum til vistar og kenslu, nema ófyrirsjáanleg forföll banni. Skal 

hann starfa í sambandi við vel ræktan búskap og vera sniðinn eftir 

fyrirmyndar sveitaheimili. Nemendur skulu taka þátt í öllum heimilis- 

verkum, sem þýðingu hafa fyrir verklegt nám þeirra. 
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áhöld, þvo þvott, sljetta og sterkja lín og hreinsa föt. Kenna skal enn- 
fremur að koma snyrtilega fyrir húsgögnum og áhöldum innanhúss 
og leitast við að vekja áhuga nemendanna fyrir íslensku heimilissniði. 
Ennfremur skal kend snyrtileg framreiðsla á mat og drykk o. s. frv. 

6. gr. 

Nemendur allir skulu prófaðir að loknu námi. Atvinnumálaráðu- 

neytið skipar prófdómendur við prófið. 

7. gr. 

Í bóklegum námsgreinum eru gefnar tvær einkunnir, í íslensku 
og í reikningi. Skal prófið vera bæði skriflegt og munnlegt. Í íslensku 
skulu nemendurnir skrifa stutta ritgerð um eitthvað það, sem lýtur 
að námi þeirra. Í reikningi skulu tekin dæmi, sem snerta heimilis- 
hald. Skal í hvorri námsgrein tekið meðaltal af skriflega og munnlega 
prófinu og það gilda sem einkunn fyrir hvora námsgrein um sig. 

Í verklegum námsgreinum skulu gefnar þrjár einkunnir, í mat- 
reiðslu, saumi og vefnaði. Skal handavinna nemendanna yfir skólatím- 
ann lögð til grundvallar fyrir einkuninni í saumi og vefnaði til jafns 
við prófsverkefnið. 

Gefa skal einkunnirnar: ágætlega, dável, vel, laklega, illa og afar- 
illa, er jafngildi tölunum 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Má auka eða minka með 

eða =- (ágætlega verður þó ekki aukið nje afarilla minkað). Aukn- 
ing þessi og afdráttur táknast í tölu með brotinu AR 

Meðaltal einkunanna í hinum einstöku námsgreinum er aðal- 
einkunn nemandans við prófið. 

8. gr. 

Nemendur skulu fá prófskírteini, er sýni einkunnir þeirra Í 

hverri námsgrein, svo og vottorð um dugnað, iðni og hegðun í skólanum. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 9. maí 1927. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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REGLUGJORDP 42 
19. maí 

um 

breyting á reglugjörð 15. desbr. 1914 fyrir Strandasýslu um refa- 

eyðingar, notkun upprekstrarlands, fjallskil, rjettahöld o. fl. 

1. gr. 

23. gr. reglugjörðarinnar orðist þannig: 

Tvær skulu fjallgöngur á hausti. Fyrri leitardagur skal vera 

mánudagur Í 22. viku sumars, og skal rjetta sjálfan leitardag, nema 

í Melarjett, Skarðsrjett, Staðarrjett og Árnesrjett, þar sem rjetta skai 

að morgni þriðjudaginn næstan eftir. Annar leitardagur skal vera: 

Í Bæjarhreppi næsti mánudagur þar á eftir; í Kaldrananeshreppi næsii 

fimtudagur eftir fyrstu rjett, og í öðrum hreppum sýslunnar miðviku- 

dagurinn næstur eftir fyrstu rjett. Annar rjettardagur skal vera sjálf- 

an leitardaginn á öllum stöðum. 

2. gr. 

2. málsgr. 39. greinar orðist þannig: 

Í Bæjarhreppi að Melum og Kollsá mánudaginn í 23. viku sumars 

— annan rjettardag. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Strandasýslu hefir samið og 

samþykt samkvæmt 71. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 48, 28. 

nóv. 1919, staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. júlí 1927. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 19. maí 1925. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 
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43 REGLUGJORD 
20. mai 

um 

frå 22. ågust 1922. 

breytingu á reglugjörð um refaveiðar í Vestu Húnavatnssýslu, 

Aftan við 8 & 3. gr. bætist: 

Hreppsnefnd skal ha a ákveðið og auglýst með umburðarbrje 

um hreppinn fyrir lok nóvembermánaðar ár hvert, hvar eitrað verði 

yfirstandandi vetri og varðar það sektum samkv. 9. gr., ef 

vanrækt. 

á hinum tiltekn 

rjefi 

Vanræki hreppsnefnd í einhverjum hr 

þetta er 

hreppi að ag sa eitrunina 

tíma, skal sýslunefndarmaður þess hrepps a En sa, hvar 

eitrað verði og sjá um, að eitrun verði framkvæmd á kostnað s eitarsjóðs. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Vestur-Húnavatnssýslu hefir 

samið og samþykt samkvæmt TI. gr. sveitarstjórnarlaganna og ip 

nr. 46, 28. nóv. 1919, staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. júlí 19 

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

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 20. maí 1927 

Magnús Guðmundsson. 

v igfús Hinarsson



I
 Stjórnartíðindi 1927, B. 8. 8 

Brjef dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups, um 

afhending Þingmúlakirkju í hendur söfnuðinum. 

Eftir móttöku brjefs yðar, háæruverðugi herra, dags. 5. þ. m., 

þar sem þjer skýrið frá því, að prófasturinn í Suður-Múlaprófasts- 

dæmi, hafi með brjefi 24. f. m. sent yður eftirrit afhendingargerðar, 

sem fram fór í þingmúla 17. f. m., þar sem söfnuðurinn samþykkir að 
taka við kirkjunni í þingmúla eins og hún nú er, ásamt því, er kirkj- 

unni fylgir og fylgja ber, gegn því að greiddar verði með kirkjunni 

sem álag á hana þær kr. 1078,81, sem við yfirúttekt 1925 voru metnar 

í álag á hana að frádregnum sjóði kirkjunnar í hinum almenna kirkju- 

sjóði, skal yður hjermeð tjáð, að ráðuneytið samþykkir tjeða afhend- 

ingu þingmúlakirkju í hendur söfnuðinum með 1078,81 króna álagi. 

Brjef dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups, um 

flutning sóknarkirkjunnar að Presthólum. 

Eftir ósk hlutaðeigandi sóknarnefndar og að undangengnuni 

öðrum undirbúningi, veitir ráðuneytið hjermeð samkvæmt tillögum 

yðar, háæruverðugi herra, dags. 5. þ. m., og með skírskotun til 4. 

gr. í lögum nr. 45, 16. nóvbr. 1907, um skipun prestakalla, leyfi til 

þess að söfnuðurinn í Presthólasókn í Norður-Þingeyjarprófastsdæmi 

megi flytja kirkju sína frá Presthólum að Snartarstöðum, með því 

skilyrði, að hið nýja kirkjuhús verði reist heima við bæ á Snartar- 

stöðum, en eigi utan túns. 

GJALDSKRÁ 

fyrir 

notkun rafmagns í Seyðisfjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Verð á rafmagni til lýsingar er um straumtakmarkara fyrir árið: 

Fyrir 50 watt kr. 32.00 

— 75 — — 48.00 

12. dag októbermánaðar 1927 Reykjavik, Ísafoldarprentsmiðja ht. 

1927 

44 
13. ågust 

45 
20, ågust 

46 
2. april
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46 
2, april 

88 

— 100 — — 56.00 
— 150 — — 84.00 

— 200 — — 112.00 

— 250 — — 140.00 

— 300 — — 164.00 
— 350 — — 192.00 

— 400 — — 216.00 
— 450 — — 244.00 
— 500 — — 268.00 

og svo kr. 24.00 fyrir hver 50 watt úr því. Leiga eftir takmarkara 

er innifalin í þessu verði. 

Um mæli er verðið þannig: 

a. Til lýsingar 70 aurar fyrir hverja kilowattstund. 

b. Til vjela við iðnrekstur 40 aurar fyrir hverja kilowattstund. 

c. Til fiskþurkunar 25 aurar fyrir hverja kilowattstund. 

d. Til suðu og hitunar 8 aurar fyrir hverja kilowattstund. 

Ofanskráð gjöld er bæjarstjórninni heimilt að hækka eða 

lækka um alt að 25%, bæði í einstökum tilfellum og alment. 

Gjald fyrir götuljós og ljós til húseigna og bryggju bæjarins 

ákveður bæjarstjórnin sjálf. 

2. gr. 

Leiga eftir mæli er kr. 10.00 á ári. sje mælir eða straumtak- 

markari ekki til í svip handa einhverjum straumnotanda, ákveður 

rafveitunefnd gjaldið með tilliti til straummagns þess, sem notað er, 

þar til úr því verður bætt. 

3. gr. 

Gjaldið greiðist ársfjórðungslega eftir á. Þar sem straumtak- 

markari er notaður, greiðist 1 hluti í hvert skifti. Hafi gjaldandi 

árangurslaust verið krafinn og ekki greitt gjaldið 15 dögum eftir 

gjalddaga, er rafveitunni heimilt að slíta sambandi við hann, eftir 

skriflega tilkynningu til hans. 

Taka má gjaldið lögtaki. Gjaldið greiðist til þess manns, er 

hæjarstjórnin felur innheimtuna. Húsráðandi eða straumnotandi sá, 

er hefir takmarkara eða mæli fyrir sig, greiðir gjaldið. 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar hefir 

samið og samþykt, staðfestist hjermeð samkvæmt vatnalögum nr. 15,
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20. júní 1928 til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 46 
öllum, sem hlut eiga að máli. 2. apríl 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 2. apríl 1927. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUGJÖRÐ 47 
22. april 

um 

breyting á reglugjörð um eyðing refa í Mýrasýslu frá 2. juni 1921. 

Á eftir orðunum í 10. gr. „og söluhæfir eru“ bætist: Sama 

gjald greiði hann og fyrir hvern ref, er hann selur lifandi. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Mýrarsýslu hefir samið og 

samþykt samkvæmt lögum nr. 48, 28. nóv. 1919, staðfestist hjer- 

með til að öðlast gildi 1. maí þ. á. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. apríl 1927. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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48 STADFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

25. april sjóð Ólafs Eggertssonar og Þuríðar G. Runólfsdóttur frá Króksfjarðar- 

nesi, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms og kirkjumála- 

ráðherra 25. apríl 1927. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð Ólafs Eggertssonar og Þuríðar G. Runólfsdóttur 
frá Króksfjarðarnesi. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Minningarsjóður Ólafs Eggertssonar og 

Þuríðar Guðrúnar Runólfsdóttur“. 

2. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður með gjöf Ólafs Eggertssonar, 1000 

— eitt þúsund krónur — af stofnfjáreign hans í Kaupfjelagi Króks- 

fjarðar og afhentur Í. janúar 1916. 

Sjóðurinn má standa í kaupfjelaginu á meðan stjórn hans 

álítur, að kaupfjelagið sje tryggur fjárgeymslustaður, en þó ekki leng- 

  ur en 2 — tvö ár eftir dauða gefandans. Þegar sjóðurinn — stofn- 

fjeð — er tekinn út úr kaupfjelaginu, legst hann í aðaldeild Söfn- 

unarsjóðs Íslands. Vextirnir leggjast við höfuðstólinn, að svo miklu 

leyti, sem þeim er ekki útbýtt sem verðlaunum eða styrk. 

3. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa hreppstjóri Geiradalshrepps og 2 — tveir 

menn kosnir á almennum hreppsfundi að haustinu. Kosningin 

gildir til 38 — þriggja -— ára. Starfsár sjóðsins er almanaksárið. 

á. gr. 

Sjóðnum er ætlað að efla hverskonar menningu í Geiradals- 

hreppi, eins og nánar er til tekið í eftirfarandi greinum. 

5. gr. 

Verðlaun skulu veitt þriðja hvert ár fyrir góða meðferð á 

öllum húsdýrum í Geiradalshreppi, eða á því svæði, er nú takmarkar 

hann. Verðlaun veitast eigendum dýranna og skepnuhirðunum fyrir 

ágæta hirðingu. Enginn einstakur má njóta verðlauna úr sjóðnum
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lengur en þrisvar sinnum í röð. Að öðru jöfnu gengur sá fátæki fyrir 

til verðlaunanna. 

Verðlaunin skulu vera tvenn: 

1. verðlaun 50 — fimmtíu — krónur, 

2. verðlaun 30 — þrjátíu — krónur. 

Geti enginn náð 1. verðlaunum eitthvert verðlaunaárið, má 

veita tvenn 2. verðlaun. 

Sje enginn verðlaunaverður eitthvert verðlaunaárið, skal veita 

verðlaun næsta ár, ef skilyrði eru fyrir hendi, og svo áfram frá því ári. 

Verðlaunin veitast í fyrsta sinn árið 1920. 

6. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn 3000 — þrjú þúsund — krónur, skal 

fara að veita verðlaun úr honum fyrir framúrskarandi dugnað í garð- 

rækt og jarðrækt. Þau verðlaun skulu vera jöfn hinum og veitast 

sama ár og á sama hátt. 

7. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn 10.000 — tíu þúsund — krónur, skal 

stjórn sjóðsins endurskoða skipulagsskrá þessa og leita konungsstað- 

festingar á hinni endurskoðuðu skipulagsskrá með áorðnum breyting- 

um. Skal ákveðið í skipulagsskránni, að styrk eða verðlaun úr sjóðn- 

um skulu vera að helmingi varið til verklegra framkvæmda eða um- 

bóta. En ávalt skal verja nokkurri upphæð til að verðlauna góða 

meðferð og hirðingu á búfjenaði. 

Hinum helmingnum sje einkum varið til að styrkja efnilega 

og siðprúða nemendur, jafnt konur sem karla, til þess að leita sjer 

alþýðlegrar mentunar, sjerstaklega erlendis. 

Í skipulagsskránni má ákveða, að alt að 

úthlutað. 

% / ) 34, vaxtanna sje 

8. gr. 

Þegar sjóðurinn hefir náð 100000 — eitt hundrað þúsund — 

krónum, skal enn endurskoða skipulagsskrá hans. Það skal gjört á 

sama hátt og sagt er fyrir í 7. gr. Má þá ákveða í skipulagsskrá 

sjóðsins að 9/10 hlutum vaxtanna skuli varið til hvers þess, er hreppn- 
um, eða því svæði er hann nú nær yfir, má til menningar verða, sam- 

anber þó 7. gr. 

9. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta og auka þar til hann er orðinn 1000000 

— ein miljón — krónur. 

Eftir það skal öllum vöxtum árlega útbýtt. Höfuðstólinn -- 
eina miljón — má aldrei skerða. 

1927 

68 
25. april
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48 10. gr. 

25. apríl Stjórnin heldur nauðsynlegar bækur yfir rekstur sjóðsins. And- 

virði þeirra, sem og annar stjórnarkostnaður greiðist af fje hans. 

11. gr. 

Leita skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Króksfjarðarnesi, 21. mars 1927. 

Ó. Eggertsson. 

49 REGLUGJÖRÐ 

fyrir 

Vestur-Húnavatnssýslu um lækning hunda af bandormum. 

1. gr. 

Sýslunefndin sjer um framkvæmd á hundahreinsun í sýslunni. 

Skal hún í samráði við hjeraðslæknir ráða einn mann til starfans 5 ár 
í senn. Maður sá skal hafa notið tilsagnar læknis áður en hann tekst 
starfan á hendur, og hlýða hans leiðbeiningum. 

2. gr. 

Allir hundar skulu hreinsaðir og baðaðir á tímabilinu frá 1. 
nóvember til 1. desember ár hvert. Skylt er öllum hundaeigendum, að 
flytja hunda sína, á lækningastað þann, er lækningamaður ákveður 
og hjálpa til með hreinsunina. 

3. gr. 

Hundahreinsunarhús eitt eða fleiri eftir ákvæðum hreppsnefnd- 
ar, skal reisa í hverjum hreppi sýslunnar og skulu þau helst vera 
steinsteypt. Greiðist kostnaður sá úr sveitarsjóði. 

4. gr. 

Hjeraðslæknir annast útvegun meðalanna og borgast þau úr 
sýslusjóði, eins skal úr sýslusjóði borga lækningamanni kr. 0,50 fyrir 
hvern hund, er hreinsaður hefir verið. Baðlyfin útvegar hreppsnefnd 
gegn greiðslu úr sýslusjóði,
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5. gr. 
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Sláturhússtjórar og aðrir þeir, er við slátrun eru riðnir, skulu 6. maí 

gæta allrar varúðar í meðferð á sullum og öðrum innanmeinum, og að 

öðru leyti hegða sjer eftir reglum er hjeraðslæknir kann að fyrirskipa. 

6. gr. 

Lækningamaður skal hafa löggilta bók af sýslumanni, er borg- 

ist af sýslusjóði. — Í hana skal rita skrá yfir hundaeigendur í hverjum 

hreppi og einnig tölu allra hunda hjá hverjum hundaeiganda, og 

ennfremur tölu þeirra hunda, er til lækninga eru teknir. 

Fyrir lok hvers árs, skal lækningamaður senda hjeraðslækni 

skýrslu samkvæmt bókinni. 

7. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum, alt að 200 kr. og 

renni hálf sektin í sýslusjóð, en hinn helmingurinn til uppljóstrar- 

manns. 

8. gr. 

Mál, er rísa út af brotum á reglugjörð þessari, skal farið með 

sem almenn lögreglumál. 

9. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. ágúst 1927. 

10. gr. 

Með reglugjörð þessari er reglugjörð fyrir Húnavatnssýslu um 

lækning hunda af bandormum frá 1902 úr gildi feld, að því er snertir 

Vestur-Húnavatnssýslu. 

Samþykt af sýslunefnd Vestur-Húnavatnssýslu á fundi 7.—-13. 

febrúar 1927. 

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 6. maí 1927. 

B. Brynjólfsson,



1927 

50 
6. mal 
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REGLU GJÖRÐ 

fyrir 

Austur-Húnavatnssýslu um lækning hunda af bandormum. 

1. gr. 

Sýslunefndin sjer um framkvæmdir á hundahreisnun í sýslunni, 
og skal oddviti í samráði við hjeraðslæknir ráða 1 eða fleiri menn til 
starfans. Maður sá, eða menn, skulu hafa notið tilsagnar læknis áður 
en hann, eða þeir, takast starfann á hendur, og hlýða hans leiðbein- 
ingum. 

2. gr. 

Allir hundar skulu hreinsaðir og baðaðir á tímabilinu frá 1. 
nóv. til 1. des., ár hvert. Skylt er öllum hundaeigendum að flytja hunda 
sýna á lækningastaðinn, og hjálpa til við hreinsunina. 

3. gr. 

Hundahreinsunarhús, eitt eða fleiri eftir ákvæðum hreppsnefnd- 
ar, skal reist í hverjum hreppi sýslunnar, og skulu þau vera steinsteypt. 
Greiðist sá kostnaður úr sveitarsjóði. 

4. gr. 

Hjeraðslæknir annast útvegun meðalanna, og greiðast þau úr 
sýslusjóði. Einnig skal úr sýslusjóði borga lækningamanni kr. 0.50 
fyrir hvern hund er hreinsaður hefir verið. Baðlyfin útvegar hrepps- 
nefnd gegn greiðslu úr sýslusjóði. 

5. gr. 
Sláturhússtjórar og aðrir er við slátrun eru riðnir, skulu gæta 

allrar varúðar í meðferð á sullum, og öðrum innanmeinum, og að öðru 
leyti hegða sjer eftir reglum er hjeraðslæknir fyrirskipar. 

6. gr. 
Lækningamaður skal hafa löggilta bók af sýslumanni, er borg- 

ast af sýslusjóði. Í hana skal rita skrá yfir hundaeigendur í hverjum 
hreppi, og einnig tölu allra hunda hjá hverjum hundaeiganda, og enn- 
fremur tölu þeirra hunda, er til lækinga eru teknir. Fyrir lok hvers 
árs skal lækningamaður senda hjeraðslækni skýrslu samkvæmt bókinni. 

7. gr. 
Nú sjást bandormar í hreinsuðum hundi, og er þá eiganda skylt
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að tilkynna hjeraðslækni það tafarlaust, og koma með hundinn til 

hreinsunar á Blönduós. 

50 
6. 1naí 

8. gr. 

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

renni hálf sektin í sýslusjóð en hinn helmingurinn til uppljóstrarmanns. 

9. gr. 

Mál er rísa út af reglugjörð þessari skal farið með sem almenn 

lögreglumál. 

10. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. ág. 1927. 

11. gr. 

Með reglugjörð þessari er reglugjörð fyrir Húnavatnssýslu um 

lækning hunda af bandormum, frá 1902, úr gildi feld, að því er snert- 

ir Austur-Húnavatnssýslu. 

—6. mars. 1927. 

Samþykt á fundi sýslunefndar Austur-Húnavatnssýslu 28. febr. 

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 6. maí 1927. 

B. Brynjólfsson. 

SAMÞYKT si 
22. júní 

um 

lokunartíma sölubúða í Hafnarfjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Öllum sölubúðum kaupmanna og kaupfjelaga, sem varning 

selja samkvæmt verslunarleyfi, skal lokað eftir því, sem ákveðið er i 

2. og 3. gr. samþyktar þessarar. 

2. gr. 

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

síðdegis, þó með undantekningum, er nú skal greina: 

Aðfangadag jóla og gamlárskvöld skal öllum búðum lokað eigi 

síðar en kl. 4 síðdegis,
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51 Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að halda 

22. júní opnum búðum til miðnættis. 

Á tímabilinu frá 15. júlí til 1. september skal á laugardögum loka 

búðum eigi síðar en kl. 4 síðdegis. 

3. gr. 

Ákvæði 2. gr. laga nr. 45., 15. júní 1926, um almannafrið á 

helgidögum þjóðkirkjunnar, skulu að því er lokun sölubúða snertir, 

einnig ná til sumardagsins fyrsta og 2. ágústs. — Ef 2. ágúst ber 

upp á sunnudag, skulu allar sölubúðir lokaðar 3. ágúst. 

Á. gr. 

Á lokunartíma sölubúða samkvæmt framansögðu er óheimilt að 

selja á strætum eða torgum eða annarsstaðar, nema úr sjálfsölum, 

nokkurn þann varning, sem ekki má selja nema samkvæmt verslunarleyfi. 

5. gr. 

Menn, sem komnir eru inn i verslun fyrir lokunartima, er heim- 

ilt að afgreiða eftir að lokað er. 

6. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum 20—-500 krónum, og 
renna sektirnar í bæjarsjóð. — Mál út af brotum gegn samþykt þess- 
ari skal reka sem almenn lögreglumál. 

7. gr. 

Með samþykt þessari eru úr gildi fallin samþykt 2. jan. 1919 og 
samþykt um breyting á þeirri samþykt 9. maí 1921. 

Samþykt þessi, staðfestist hjer með samkvæmt lögum nr. 79, 14. 
nóv. 1917, sbr. lög nr. 9, 2. ágúst 1918 til að öðlast gildi 15. júlí 1927, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. júní 1927. 

FH. hr. 

Vigfús Einarsson. 

Páll Pálmason,
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SAMPYKT 52 
24 júní 

um 

breyting á samþykt um lokunartíma sölubúða í Reykjavík 

frá 5. janúar 1923. 

Í stað „20. júlí“ í 2. gr. 4. lið samþyktarinnar komi: 1. júlí. 

Samþykt þessi, sem gjörð er af bæjarstjórn Reykjavíkurkaup- 

staðar samkvæmt lögum nr. 79, 14. nóv. 1917, sbr. lög nr. 9, 2. 

ágúst 1918, staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. júlí 1927 og 

birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 24. júní 1927. 

F. h. r. 

Vigfús Einarsson. 

i Påll Pålmason. 

SAMPYKT 53 
19. júlí 

um 

lokun sölubúða í Siglufjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Öllum sölubúðum kaupmanna, kaupfjelaga og heildsala skal 

lokað eftir því, er segir í 2., 3. og 4. gr. 

Undanskildar eru þó sölubúðir, sem eingöngu versla með brauð, 

kökur og mjólk. 

2. gr. 

Á tímabilinu frá 1. október til 30. júní skulu sölubúðir vera 

lokaðar virka daga frá kl. 7 síðdegis til kl. 8 árdegis, frá 1. júlí til 

30.. september frá kl. 9 síðdegis til kl. 8 árdegis, nema á laugardög- 

um til kl. 10 síðdegis.
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53 Aðfangadag jóla og gamlárskvöld skal sölubúðum lokað eigi 

12. jáll síðar en kl. 4 síðdegis. 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að halda 

opnum búðum til miðnættis. 

3. gr. 

Sölubúðir skulu lokaðar almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta, 

20. maí, 17. júní og 1. desember. 

4. gr. 

Á lokunartíma sölubúða samkvæmt framansögðu er óheimilt 

að selja á strætum eða torgum nokkurn þann varning, sem ekki má 

selja nema samkvæmt verslunarleyfi. Heimilt er þó að selja nauð- 
synjar til skipa eftir lokunartíma fyrir lokuðum dyrum. 

5. gr. 

Menn, sem komnir eru inn í verslun fyrir lokunartíma, er 

heimilt að afgreiða eftir að lokað er, þó ekki lengur en í hálftíma. 

6. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum 20—500 krónum og 

renna sektirnar í bæjarsjóð. Mál út af brotum gegn samþykt þess- 

ari skal reka sem almenn lögreglumál. 

Samþykt um lokun sölubúða í Siglufjarðarkaupstað frá 9. nóv- 

ember 1920 er feld úr gildi. 

Samþykt þessi staðfestist hjermeð samkvæmt lögum nr. 79, 

14. nóv. 1917, sbr. lög nr. 9, 2. ág. 1918, til að öðlast gildi 1. ágúst 

1927, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atrinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 12. júlí 1927. 

F. h.r. 

Vigfús Einarsson. 

Páll Pálmason.
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SAMÞYKT 54 
13. júlí 

um 

breytingu á lögreglusamþykt fyrir Siglufjarðarkaupstað 

frá 15. júní 1920. 

57. gr., 1. málsgr. orðist svo: 

Veitingahúsum og kaffisöluhúsum öllum skal lokað kl. 11 á 

kvöldin til kl. 7“ að morgni og allir gestir, sem hafa þar ekki nætur- 

stað skulu farnir út ki. 11 að kvöldi. 

Kvikmyndahúsum og öllum almennum skemtisamkomum skal 

lokað frá kl. 1114 á kvöldin til kl. 7 að morgni; þó er lögreglustjóra 

heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði með samkomur, sem 

haldnar eru í góðgerðaskyni, til almenningsheilla eða eru til styrktar 

framfaramálum bæjarins, svo og með samkomur, sem haldnar eru á 

tímabilinu frá 1. nóv. til 1. júní. 

Samþykt þessi staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 15. júlí 1927. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 13. júlí 1927. 

F.h.r. 

G. Sveinbjörnsson. 
  

St. Gunnlaugsson 

STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá 

sjóð Hákonar kaupmanns Bjarnasonar og fri 

leifsdóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mand 

málaráðherra 22. júlí 1927. Skipulagsskráin er þannig: 

  

   
      

atum af dóms- og kirkju- 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð Hákonar kaupmanns Bjarnasonar og 
frú Jóhönnu Kristínar Þorleifsdóttur. 

1. gr. 

Vjer undirskrifuð systkin, börn Hákonar kaupmanns Bjarna- 

sonar og konu hans Jóhönnu Kr. Þorleifsdóttur, höfum lagt í Söfnunar- 

sjóð Íslands 2584 — tvö þúsund fimm hundruð áttatíu og fjórar — 

Endurprentuð blaðsíða.
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krónur 96 aura. Stóð upphæð þessi í Söfnunarsjóði á síðastliðnum árá- 

mótum, og skal standa þar um aldur og æfi. 

Við höfuðstólinn skal, auk gjafa er sjóðnum kunna að áskotn- 

ast, árlega leggja þriðjung ársvaxta, talið frá byrjun þessa árs, en 

tveir þriðjungar vaxtanna skulu árlega vera til reiðu fyrir stjórn sjóðs- 

ins, til ráðstöfunar samkvæmt því, er síðar segir. 

2. gr. 

Vjer systkin höfum ein á höndum stjórn sjóðsins, meðan þrjú 

eða fleiri af oss lifa. 

Þegar þrjú af oss eru látin, kýs Verslunarráð Íslands einn mann 

í stjórn sjóðsins. Þegar fjögur eru látin, kýs stjórn Kvennaskóla 

Reykjavíkur annan mann í stjórnina. Og þegar vjer öll erum látin, 

gengur elsti niður foreldra vorra í stjórnina. Er stjórnin þá fullskipuð 

og til frambúðar, enda sje hún heimilisföst í Reykjavík. 

Nú verður stjórn sjóðsins ekki skipuð á þann hátt, sem hjer 

segir, af því að enginn sjálfkjörinn maður er til í stjórnina, eða af því 

að önnurhvor kjörstofnunin fellur niður eða báðar, og skipar þá æðsta 

stjórnvald skólamálanna mann í stjórnina í stað þess, er sjálfkjörinn 

skyldi vera, en hlutast til um, að lík stofnun þeirri, er niður hefir fallið, 

kjósi mann í hennar stað. 

Enginn getur tekið eða átt sæti í stjórn sjóðsins nema hann sje 

maður lögráður, ráðdeildarsamur og ráðvandur. 

3. gr. 

Þeim hluta ársvaxta höfuðstólsins, sem stjórn sjóðsins árlega má 

ráðstafa, skal verja til að styrkja efnilegan pilt til verslunarnáms og 

efnilega stúlku til húsfreyjunáms, sinn nemandann hvort árið. 

Skulu afkomendur foreldra vorra að öðru jöfnu ganga fyrir 

styrk úr sjóðnum. 

Styrkurinn er veittur af ráðstöfunarfrjálsum vöxtum undanfar- 

ins árs. 

Verslunarnámsstyrknum skal úthluta 5. september, í fyrsta skifti 

1928, og húsfreyjunámsstyrknum 16. desember, í fyrsta skifti 1929. 

4. gr. 

Stjórnin semur árlega reikning sjóðsins. 

Staðfestingar konungs skal leitað á skipulagsskrá þessari og 

breytingum þeim, sem síðar kynnu á henni að verða. 

Reykjavík, 15. apríl 1927. 

Ingibjörg H. Bjarnason. Þ. H. Bjarnason. B. H. Bjarnason. 

Lárus H. Bjarnason. Ágúst H. Bjarnason. 

Endurprentuð blaðsíða.
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REGLUGJORD 

um 

innlenda tollvörugerð. 

Samkvæmt 6. gr. laga nr. 50, 31. maí 1927, um gjald af innlendum 

tollvörutegundum, eru hjermeð settar eftirfarandi reglur. 

1. gr. 

Hver sá sem reka vill vindla- og vindlingagerð, tilbúning á konfekti, 

karamellum, brjóstsykri, kaffibæti, áfengum vínum, ávaxtasafa, öli, límonaði 

eða öðrum samskonar drykkjum, sem ætlaðir eru óblandaðir til drykkjar, 

til sölu, skal leysa leyfisbrjef hjá lögreglustjóra þar sem atvinnan er rekin. 
Fyrir leytisbrjefið skal gjalda 100 kr., sem renna til hlutaðeigandi bæjar- eða 

sveitarsjóðs. Ákvæði þetta nær einnig til þeirra sem nú reka tilbúning á 

framangreindum tollvörutegundum. Þeim sem leyst hafa leytisbrjef sam- 

kvæmt reglugjörð 8. janúar 1920, um innlenda vindlagerð og tilbúning á 

konfekt og brjóstsykri, skal þó heimilt að halda framleiðslu sinni áfram án 

þess að leysa nýtt leyfi, enda gildir leytisbrjetið einnig fyrir aðrar framan- 
greindar tollvörutegundir. 

2. gr. 

Fyrir hvert kg. at tóbaksvindlum eða vindlingum, sem eru tilbúnir 
hjer á landi, skál greiða í ríkissjóð gjald, er nemi helmingi af aðilutnings- 
gjaldi aí vindlum og vindlingum eitir tolllögum þeim, sem í hvert sinn 
gilda. Með vindlingum skal greiða gjald at umbúðum þeim, pappír, öskjum 
eða dósum, sem þeir eru seldir í. 

Fyrir hvert kg. af konfekti, karamellum og brjóstsykri þriðjung að- 
ilutningsgjalds og af hverju kg., af kaffibæti og hverjum lítra eða 3 lítra 
al óáfengum vínum hálft aðflutningsgjald. 

Af hverjum lítra al öli, límonaði eða öðrum samskonar drykkjum, sem 
ætlaðir eru óblandaðir til drykkjar, svo og at hverjum lítra eða 3 lítra af 
ávaxtasala einn þriðja aðflutningsgjalds þess, sem af slíkum vörum ber að 
greiða eltir tolllögum þeim, sem í hvert sinn gilda. 

3. gr. 

Vörugerðarmaður skal greiða gjaldið til hlutaðeigandi lögreglustjóra 
áður en varan er látin burt frá honum, seld eða send í umboðssölu. 
Heimilt er lögreglustjóra þó að veita greiðslufrest á gjaldinu, ef hann álit- 
ur næga tryggingu Íyrir gjaldinu, þó aldrei lengur en svo að alt áfallið 
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gjald sje ad fullu greitt vid lok hvers årsfjordungs. Gjald skal greida af 

allri þeirri vöru, sem látin er burt, seld eða send í umboðssölu frå og 

með 1. júlí 1927. 

4. gr. 

Vindla- og vindlingagerðarmenn mega ekki selja vindla nje vind- 

linga öðruvísi en Í kössum eða dósum, sem lokuð sjeu á venjuiegan hátt, 

og skal letrað utan á vindlakassana nettóþungi og brúttóþungi vörunnar, 

en á vindlingaumbúðirnar brúttóþungi. 

Sje konfekt, karamellur eða brjóstsykur, selt í blikk-, trje- eða 

pappaumbúðum skal nettóþungi tilgreindur á umbúðunum, hann skal og 

tilgreindur á katfibætisumbúðunum, úr hverju sem þær eru. 

Á miðum þeim sem límdir eru á flöskur með öli, óáfengum vínum, 

ávaxtasafa, límonaði og öðrum samskonar drykkjum, skal lítratal eða hve 

flaskan tekur mikinn hluta úr lítra nákvæmlega tilgreint með skírum stöf- 

um, nema það sje tilgreint með upphleyptum stöfum á ilátinu. 

5. gr. 

Framleiðendur vörutegunda þeirra sem ræðir um í reglugjörð þess- 

ari, skulu halda nákvæmar dagbækur, er sýni hve mikið af hverri tegund 

er framleitt til fullnustu og hversu mikið er bætt við af efni til varanna. 

Dagbækur þessar skulu vera gegnumdregnar og löggiltar af lögreglustjóra. 

Vörugerðarmenn skulu og halda sölubækur, er sýni nákvæmlega hve mikið 

er selt af vörunni og af hendi látið. Þó getur lögreglustjóri leyft þeim að 

færa hinar seldu vörur í ofangreindar dagbækur, ef hann álítur að bók- 

færslan verði ekki ógleggri við það. 

Lögreglustjóri hefir rjett til að rannsaka bækur þessar, svo og ef 

ástæða þykir til að rannsaka birgðir þær bæði af hráefnum og vörunni, er 

fyrir hendi eru á hverjum tíma, þegar hann óskar eða álítur þess þörf. 

Í lok hvers ársfjórðungs skal innfæra í dagbækurnar til frádáttar 

birgðunum það, sem vörugerðarmaður hetir látið burtu, selt eða sent í 

umboðssölu, og skulu bækurnar þannig bera með sjer hversu mikið vöru- 

gerðarmaður hefir í sínum vörslum af hinni tilbúnu vöru í lok hvers 

ársfjórðungs. 

6. gr. 

Í lok hvers ársfjórðungs skal framleiðandi afhenda lögreglustjóra 

skýrslu með árituðu æru- og samviskuvottorði um það, hve mikið hafi 

verið framleitt af gjaldskyldum vörutegundum á verkstofu hans síðast- 

liðinn ársfjórðung. 

Þar skal og tilgreint hve mikið hafi verið úti látið og hvað miklar 

birgðir framleiðandi hafi undir höndum í lok ársfjórðungsins.
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Á skýrslu framleiðanda skal forstjóri eða verkstjóri við vörugerðina 56 
rita vottorð um að skýrslan sje rjett að því er snertir framtal hinnar 22. júlí 
tilbúnu vöru. 

Skýrslu þessa skal afhenda lögreglustjóra í síðasta lagi innan viku 

eftir lok ársfjórðungsins að viðlagðri alt að 500 króna sekt og auk þess 

má lögreglustjóri leggja 10 kr. dagsektir við, að skýrslan sje Í tje látin, 

7. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugjörðar þessarar varða sektum samkvæmt 
7. gr. framannefndra laga 31. maí 1927, og fer um mál út af þeim brotum 
eltir 8. gr. sömu laga. 

Fjármálaráðuneytið, 22. júlí 1927. 

Jón Þorláksson. 

Gísli Ísleifsson. 
  

REGLUGJÖRÐ 57 
im 26. júlí 

breyting á hafnarreglugjörð fyrir Vestmannaeyjakaupstað frá 

30. ágúst 1926. 

25. grein hafnarreglugjörðarinnar breytist þannig: 

Vörugjaldsskrá. 

1. og 2. flokkur falli burt, en í staðinn komi: 

1. flokkur: Gjald 20 aurar fyrir 100 kg., kol, salt,, hey, korn- 

vörur, fullsaltaður en óþurkaður fiskur. 

3. flokkur falli burt, en í staðinn komi: 

2. flokkur: Gjald 40 aurar fyrir hver 100 kg., saltfiskur, sem 

eigi fellur undir 1. flokk, steinolía, áburðarolía, bensín, sement. 

3. flokkur: Gjald 50 aurar fyrir hver 100 kg., veiðarfæri, hrogn, 

lýsi, sundmagi, fiskimjöl, kartöflur. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum nr. 76, 14. 

nóvember 1917 til að öðlast gildi 1. ásúst 1927 og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 26. júlí 1927. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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58 REGLUGJÖRÐ 
12. ágúst 

um 

breyting á reglugjörð 4. janúar 1923 fyrir Austur-Húnavatnssýslu, 

um ferjur. 

18. gr. 2. töluliður ferjureglugjörðarinnar orðist þannig: 

2. Á Eyjólfsstöðum: 

a. Fyrir Mann #„........0.00 0000 kr. 0.65 

b. — hest i togi .....................… — 0.35 

cC. — mann å helgum dågum .......…. — 1.00 

d. — hest i togi å helgum dågum ...... — 0.50 

e.  — klyfjar .........0 — 0.60 

f. — saudkind ..........00.000..000.0.. — 0.15 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu hefir 

samið og samþykt, staðfestist hjermeð samkvæmt Tl. gr. sveitarstjórn- 

arlaga 10. nóv. 1905, sbr. 81. gr. vegalaga nr. 41, 4. júní 1928, til að 

öðlast gildi 1. september 1927 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut 

eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 12. ágúst 1927. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Eingesson. 
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REGLUGJORD 

um 

breyting á reglugjörð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts i 

Siglufjarðarkaupstað frá 30. júní 1921 og reglugjörð um breyting 

á sömu reglugjörð 12. nóvember 1925. 

1. gr. 

Bæjarstjórn er heimilt að ákveða, að vatn á bryggjur, síldar- 

stöðvar, fiskverkunarstöðvar og verksmiðjur verði aðeins selt um 

vatnsmæli, sem bryggjueigendur kosta að öllu. 

Bæjarstjórnin ákveður gjaldið hjá hverjum vatnsnotanda fyrir 

sig. þó má gjaldið eigi hærra vera en 1 kr. fyrir hverja smálest vatns 

til verksmiðju- síldar- og fiskverkunarstöðva. 

Heimilt er vatnsveitunefnd með samþykki bæjarstjórnar að 

semja um sjerstakan afslátt af vatnsgjaldi. 

2. gr. 

Fyrir vatn til skipa skal gjalda 3 kr. fyrir hverja smálest vatns 

eða hluta úr smálest, þó eigi minna í hvert skifti en 2 kr. fyrir fiski- 

skip undir 12 smál., 5 kr. fyrir fiskiskip yfir 12 smál. og 15 kr. fyrir 

öll önnur skip. 

3. gr. 

Heimilt er bæjarstjórn fyrir eitt ár í senn að hækka vatnsskatt- 

inn um alt að 50%. 

á. gr. 

Með reglugjörð þessari eru numin úr gildi þau ákvæði reglu- 

gjörða um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts í Siglufjarðarkaup- 

stað frá 30. júní 1921 og 12. nóv. 1925, sem fara í bága við reglu- 

gjörð þessa. 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar hefir 

samið og samþykt samkvæmt vatnalögunum nr. 15, 20. júní 1923 til 

að öðlast gildi 1. sept. 1927 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut 

eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 12. ágúst 1927. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

1921 

59 
12. ágúst
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60 AUGLYSING um staðfesting dóms- og kirkjumálaráðuneytisins 
30. ágúst á heilbrigðissamþykt fyrir Borgarneshrepp. 

Samkvæmt lögum nr. 64, 10 nóv. 1905 um heilbrigðissamþyktir 
fyrir bæjar- og sveitarfjelög, er hjer með staðfest eftirfarandi 

HEILBRIGÐISSAMÞYKT 

fyrir 

Borgarneshrepp. 

I. KAFLI. 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Heilbrigðissamþykt þessi gildir fyrir Borgarneshrepp. 

2. gr. 

Sýslumaðurinn í Mýrasýslu er formaður heilbrigðisnefndarinnar, 
auk hans eiga sæti í nefndinni 2 af íbúum hreppsins. 1 kosinn af 
hreppsnefnd og 1 af sýslunefndinni til 3. ára. — Formaður kveður til 
fundar, er honum þykir þurfa eða hinir nefndarmennirnir óska þess, 
eða hjeraðslæknir krefst þess. Nefndin skal halda fundarbók og inn- 
færa í hana allar athugasemdir sínar og tillögur. 

Nefndin skiftir störfum með sjer eftir því sem henni þykir best 
henta. 

Hjeraðslæknir á heimtingu á að sitja á nefndarfundum og skal 
formanni skylt að gjöra honum aðvart um fundarhöldin. 

3. gr. 
Heilbrigðisnefnd skal hafa gætur á því að fyrirmælum heil- 

brigðissamþyktarinnar sje hlýtt og hún sje haldin í öllum greinum. 
Nefndinni skal heimilt að láta rannsaka alt það, er samþyktin ræðir 
um og þýðingu hefir fyrir heilsu manna, hvort heldur er á almanna- 
færi eða á lóðum þeim, er einstöku mönnum eða fjelögum tilheyra. 
Alt það er nefndin finnur aðfinsluvert, skal hún innfæra í fundarbók- 
ina og síðan skriflega skipa þeim, er í hlut á, fyrir um, hvað beri að 
gjöra til umbóta. Sjerhverjum hús og lóðareiganda er skylt að þrifa 
sína lóð á sinn kostnað og hlýta fyrirmælum heilbrigðisnefndar ef 
henni finst eitthvað vangjört,
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Ef heilbrigdisnefnd telur naudsynlega einhverja heilbrigdisråd- 30. ågust 

stöfun eða þrifnaðarbót, sem hefir í för með sjer útgjöld, og er þess 

eðlis, að ekki er unt að heimta af neinum sjerstökum lóðar- eða 

húsráðanda að kosta hana eða framkvæma, þá skal nefndin leggja 

það mál fyrir hreppsnefnd og fara fram á, að hún veiti fje úr 

sveitarsjóði. 

Vilji hreppsnefndin ekki veita fjeð, má skjóta því máli til sýslu- 

nefndar til úrskurðar. 

II. KAFLI. 

Um fráræslu, vatnsból og mógrafir. 

5. gr. 

Eldhúss- og þvottaskólp og önnur óhreinindi má ekki láta síga 

ofan í jörð svo nærri íbúðarhúsum, að jarðvegurinn undir húsunum 

saurgist, heldur skal veita skólpinu burt frá húsinu í lokuðum ræs- 

um í sjóinn, eða svo langt, sem heilbrigðisnefndin telur nauðsynlegt. 

Öll skólpræsi, hvort heldur á almannafæri eða einstakra manna eign, 

skulu vera svo víð og hallajöfn, að hvergi standi í þeim pollar. Und- 

antekning frá ræslugerðinni má heilbrigðisnefnd gera, ef viðkomendur 

heldur kjósa að bera skólp svo langt burt, sem nefndin telur 

hættulaust. 

6. gr. 

Ef ræsi er gert á opinberan kostnað, skulu þeir, er hús eiga 

þar nærri, skyldir að gjöra skólpræsi hver frá sínu húsi út í það ræsi, 

og skulu þau ekki miður gjörð en aðalræsið. 

7. gr. 

Öll vatnsból skal verja hverskonar óhreinindum. Er bannað að 

láta í þau fara eða að þeim koma rensli úr skólprennum, forum, haug- 

stæðum, salernum, sorp eða önnur óhreinindi og ekki þvo í þeim 

eða fast við þau. 

Bannað er að leggja húðir í bleyti í vatnsból, eða nærri þeim. 

8. gr. 

Brunna má ekki hafa nær haugum, forum eða salernum en svo, 

að millibilið sje 12 metrar. Engan brunn má grafa nema í samráði 

við heilbrigðisnefnd. Hún getur bannað að taka vatn úr brunnum 

um stundarsakir, ef hún álítur vatnið óheilnæmt, og skipað fyrir um 

að fylla brunna, sem ekki verður gjört við. Brunnar og vatnsþrær 

sjeu bygðar eftir fyrirsögn og kröfum heilbrigðisnefndar.
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9. gr. 

Verði vatnsleiðsla gerð í kauptúninu til almennings afnota, skal 

heilbrigðisnefnd hafa eftirlit með og sjá um að vatnsþrær sjeu hreins- 

aðar nægilega oft og umbúnaður um þær sje góður. 

10. gr. 

Heilbrigðisnefndin getur heimtað af þeim, sem taka upp mé á 

því svæði, er samþykt þessi nær yfir, að þeir veiti öllu vatni úr mó- 
gröfunum, eða moki ofan í þær, svo vatn standi ekki í þeim, og 

vanræki þeir þetta, skal hún annast um að það sje gjört á þeirra 

kostnað, yfir höfuð. 

ITT. KAFLI. 

Um peningshús, hauga og forir. 

11. gr. 

Heilbrigðisnefndin getur bannað að hafa stórgripi og sauðfje í 

íbúðarhúsum manna eða byggingum, sem eru áfastar við íbúðarhús. 

12. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal segja fyrir um, hvar peningshús, haug- 

stæði, haughús eða forir megi vera, og má enginn gjöra þau að nýju 

nema hann hafi fengið samþykki heilbrigðisnefndarinnar til þess og 

hlýti hennar fyrirmælum um frágang og tilhögun á þeim. Penings- 

hús og haugstæði, sem eru eldri en þessi samþykt, getur heilbrigðis- 

nefnd heimtað að sjeu færð úr stað eða þeim breytt, ef að þeim er 

mikill óþrifnaður. Forir má því aðeins leyfa, að þær sjeu gerðar lagar- 

heldar með steinlími og veggirnir minst 25 cm. upp úr jörðu, og yfir 

þeim sje svo sterkur hleri, að mönnum og skepnum sje engin hætta 

af þeim. 

IV. KAFLI. 

Um salerni og sorpkistur. 

13. gr. 

Sjerhverju húsi skal fylgja salerni og skal það vera með eins 

mörgum klefum eins og býli eru mörg í húsinu; þó má heilbrigðis- 

nefnd veita undanþágu frá þessu, ef henni þykir ástæða til þess. 

Salernið skal þannig gjört, að gólfið sje steinsteypt, eða úr hefluð- 

um og plægðum gólfborðum og liggi gólfið hærra en jarðvegurinn 

í kring. Saurkagginn skal vera vatnsheldur og ná fast upp að setunni,
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Setuumbúnaðurinn skal vera laus, og alt skal þannig útbúið, að sem 60 

auðveldast sje að sótthreinsa salernið. Sje salernið úr steinsteypu, skal 80. ágúst 

kalka það að innan. 

14. gr. 

Við þau hús, sem ekkert salerni er nú, getur heilbrigðisnefnd 

heimtað af húseigendum eða umráðamönnum, að þau sjeu reist inn- 

an 6 vikna eftir að samþykt þessi kemur í gildi, og sjeu salernin illa 

gjörð, svo að ekki sje auðvelt að halda þeim hreinum, getur heil- 

brigðisnefnd heimtað af húseigendum eða umráðamönnum, að þau 

sjeu gjörð að nýju á þann hátt, er segir í 13. gr. Hafa má salerni 

innanhúss í sjerstökum klefa, ef góður loftsúgur er í klefanum, og 

saurílátin tæmd daglega. Ef vatnsheld for er hjá húsi, má hafa 

salerni yfir henni, þannig, að saurindi fari jafnóðum í forina, en loft- 

ræsting skal þó vera góð í salerninu. Salernum skal jafnan halda 

vel hreinum og saurílát tæmd áður en þau fyllast. 

15. gr. 

Veitingamenn, kaupmenn og aðrir vinnuveitendur, skulu skyld- 

ir að reisa salerni til afnota fyrir viðskiftamenn sína og verkamenn 

og sjá um hæfilegan þrifnað á þeim, undir eftirliti heilbrigðisnefndar. 

Öllum mönnum, hvort heldur eru íbúar kauptúnsins eða aðkomumenn, 

er skylt að nota salerni til þarfinda sinna, og varðar það sektum, ef 
út af er brugðið. 

16. gr. 

Sorpkista með því lagi, sem heilbrigðisnefnd fyrirskipar, skal 

fylgja hverju húsi. Í sorpkistuna skal láta alt sorp, rusl og ösku úr 
húsinu og flytja burtu, áður en hún fyllist. Heilbrigðisnefndin segir 
til um, hvert skuli flytja innihald sorpkistnanna og saurkagganna 

og hefir eftirlit með því, að ílát þessi sjeu tæmd nægilega oft; þyki 
henni vanræksla í þessu efni, getur hún látið gjöra það á kostnað 
húsráðanda. Ef hjeraðslæknirinn álítur nauðsynlegt vegna veikinda 
að strangt eftirlit sje með þessu, getur heilbrigðisnefnd ráðið sjer- 
stakan mann til að hafa á hendi umsjón með hreinsun saurkagga 
og sorpkistna, eða jafnvel framkvæmd, og ákveðið honum þóknun 
fyrir það starf. Borgun fyrir þetta starf skal heilbrigðisnefnd inn- 

2 heimta hjá hverjum húsráðanda í hlutfalli við mannfjölda.
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60 V. KAFLI. 
30. ágúst . 

Um matvæli. 

17. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa eftirlit með því, að ekki sje höfð 

á boðstólum matvara, er sje svikin eða skemd, eða skaðleg heilsu 

manna. Ef nefndinni þykir þörf, getur hún látið rannsaka alla mat- 

vöru, sem seld er, og skal greiða kostnaðinn við þá rannsókn úr 

sýslusjóði. 

Nú er það bersýnilegt, eða kemur í ljós við rannsókn, að ein- 

hver matvara er skemd og ekki boðleg til manneldis, og skal nefndin 

þá auglýsa það opinberlega og vara almenning við að nota vöruna 

til manneldis. 

Sje varan svikin og skaðleg heilsu manna og skepna, getur 

nefndin bannað að selja hana að viðlögðum sektum. Kjöt af veikum 

skepnum eða sjálfdauðum má ekki selja til manneldis eða nota til fæðu. 

VI KAFLI. 

Um slátrun. 

18. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa sjerstakt eftirlit með slátrun sauð- 

fjár og stórgripa og líta eftir, að nauðsynlegs þrifnaðar sje gætt 

á sláturssvæðinu og í kring um það, og skulu allir, sem við slátrun 

fást, skyldir að hlýða fyrirmælum hennar í þessu efni, hvaðan sem 

þeir kunna að vera. 

Gori og öðrum úrgangi sje safnað í vatnsheldar forir, er hvert 

sláturhús láti byggja og sjái sláturhússtjóri um tæmingu þeirra; 

skal blóði, sem ekki er notað, og skólpi frá sláturhúsunum, veitt í 

sömu for. Ekki má kasta hornum eða öðru rusli í sandinn eða flæðar- 

málið frá Brókarsundi vestur fyrir kaupfjelag. 

19. gr. 

Öllum sullum og meinum, sem og hausum af höfuðsóttarfje, 

skal safna í tunnu og síðan eyðileggja á þann hátt, er lög mæla fyrir. 

20. gr. 

Að lokinni sláturtíð, skal hreinsa slátursvæðið og flytja burt 

gor og önnur óhreinindi, er þar kunna að hafa safnast, en meðan 

á slátrun stendur skal daglega hreinsa sláturhús og sláturskygni, eft- 

ir því sem föng eru á og heilbrigðisnefnd kann að heimta.
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VIL. KAFLI. 60 

Um íbúðarhús og skóla. 80. ágúst 

21. gr. 

Öll hús, sem notuð eru til íbúðar, skulu vera svo gjörð, að unt 

sje að halda þeim hreinum. Í hverju herbergi skal að minsta kosti 

einn gluggi vera á hjörum, sje ekki annar útbúnaður til loftræst- 

ingar, er heilbrigðisnefnd álítur nægja. 

Ef íbúðarhús er svo illa gjört, hrörlegt eða þröngt, að heil- 

brigðisnefndin álítur hættulegt að búa í því, getur hún bannað það. 

Niðurgrafna kjallara undir húsum má ekki nota til íbúðar, nema 

með sjerstöku leyfi heilbrigðisnefndar. 

22. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal skoða öli skólahús og kenslustofur, 

hvort heldur er opinber eign eða einstakra manna, að minsta kosti 

tvisvar á ári, í byrjun skólaárs og á því miðju. 

23. gr. 

Hver kenslustofa skal vera svo stór, að 2,5 teningsmetrar komi 

á hvern nemanda að minsta kosti. 

Í kenslustofum skal á hverjum degi þurka öll borð og bekki 

með votum klút áður en kensla byrjar og þvo gólfið, en sópa það 

aldrei, nema það sje olíuborið með skólagólffernis (Dustless oil). 

24. gr. 

Verdi heilbrigdisnefnd pess vår, ad nemandi eda kennari hafi 

einhvern næman sjúkdóm, skal hún tilkynna það hjeraðslækni, og til- 

kynna nöfn og heimili þeirra, sem sjúkir eru. Álíti læknir þá, að 

um sóttnæmishættu sje að ræða, getur heilbrigðisnefnd bannað að 

kennari eða nemandi komi í skólann meðan svo er. 

VIII. KAFLI. 

Um verslunarbúðir o. fl. 

25. er. 

Verslunarbúðir, fundahús, og hús, sem notuð eru til skemt- 

ana, skulu þvegin hátt og lágt að minsta kosti einu sinni á ári, og 

sólf í skólum og fundahúsum á hverjum morgni, ef þau eiga að 

notast að deginum. 

Verslunarbúðir sjeu ræstaðar eins oft og þurfa þykir og sjeu 

gólf þvegin að minsta kosti 1—-2var í viku. Í verslunarbúðum, skól- 

um og öllum þeim húsum, sem notuð eru til opinberra mannfunda, 

skulu vera nægilega margir hrákadallar, og vera vandlega hreinsaðir 

í hvert sinn, er húsin eru notuð. Nánari ákvæði um gerð hrákadalla
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60 0. fl. setur heilbrigdisnefndin i hvert skifti. Verdi kirkja bygd i kaup- 

30. ágústtúninu, gilda hinar sömu reglur fyrir hana. 
Í skólum, kirkjum og fundarhúsum, skal loftræsting vera svo 

sem heilbrigðisnefnd ákveður. 

IX. KAFLI. 

Um næma sjúkdóma. 

26. gr. 

På er lögskipuðum vörnum er haldið uppi gegn næmum sjúk- 

dómi, skal heilbrigðisnefndin aðstoða hjeraðslækni við sóttvörnina. 

Ef upp kemur alvarlega næmur sjúkdómur á því svæði, sem 

samþyktin nær yfir eða í nálægum sveitum, þá er heilbrigðisnefnd 

heimilt í samráði við hjeraðslækni að setja um stundarsakir strang- 

ari fyrirmæli, en Í samþykt þessari felast, um hreinlæti utan húss og 

innan, burtflutning á óhreinindum og fleiru þess háttar. 

X. KAFLI. 

Um sektir o. fl. 

27. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal fá allan útlagðan kostnað greiddan úr 

sveitarsjóði eftir gefnum reikningi. Rísi ágreiningur milli heilbrigðis- 

nefndar og hreppsnefndar út af reikningum þessum, skal sýslunefnd 

skera úr málinu, en skyld skal hreppsnefnd að greiða fjeð um stund 

28. gr. 

Ef menn brjóta samþykt þessa eða vanrækja að framkvæma 

settum fresti nokkra þá fyrirskipun, er heilbrigðisnefnd setur 

samkvæmt henni, þá varðar það sektum frá 5—-200 kr. er renna 
í sveitarsjóð. 

Ef heilbrigðisnefnd vill heldur láta vinna verk það, er van- 

rækt hefir verið, þá er henni það heimilt á kostnað þess, er verkið 

átti að vinna, og skal þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr sveitar- 

sjóði, en síðan taka hann lögtaki hjá þeim, sem sekur er. 

29. gr. 

Samþykt þessi öðlast gildi 15. dag septembermánaðar 1927. 

Þetta birtist hjermeð til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut 

eiga að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 30. ágúst 1927. 

Jónas Jónsson. 

Sigfús M. Johnsen.
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Brjef doms- og kirkjumålaråduneytisins til skólarmelstare. Si 
5. oktbr. 

ans á Akureyri, um lærdómsdeild við gagnfræðaskólann þar. 

Á fundi 22. okt. s. Il. hefir ráðuneytið ákveðið að gagnfræða- 

skólinn á Akureyri skuli hjer eftir hafa heimild til að halda uppi lær- 

dómsdeild eftir sömu reglum og gilda um lærdómsdeild mentaskólans 

samkvæmt reglugjörð frá 1908, með tveim minniháttar breytingum 

viðvíkjandi aldurstakmarki og sumarleyfi. Skal þessi deild hafa rjett 

til að útskrifa stúdenta og fari próf þeirra, þar til öðruvísi verður 
ákveðið með lögum, að öllu fram eftir ákvæðum gildandi prófreglu- 

gerða máladeildar mentaskólans, enda veiti allan sama rjett. Áður 

en kemur að prófi næsta vor mun ráðuneytið gefa út reglugjörð til 

handa gagnfræðaskólanum vegna þessara áðurnefndu breytinga á 

lengd kenslutíma og starfsháttum skólans. 

Brjef dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til lögreglustjór- 62 
16 nóvbr. 

anna, um framkvæmd áfengisbannlaganna. 

Menn segja, að brot þau gegn áfengislögunum, sem framin 

eru á skipunum, sjeu einna mest áberandi af áfengislagabrotunum 

og þá líka þjóðinni til mestrar vanvirðu. Þeita getur satt verið. Út- 

lendir menn ferðast á skipunum og sjá glögglega, hverju fram fer. 

En hvað sem því líður, þá er ilt til þess að vita, að lögin eru svo mjög 

brotin á skipunum, og má það alls ekki líðast, að menn troði þessi 

lög fótum fremur en önnur lög. Ráðuneytið hyggur, að ráða megi bót 

á ólaginu ef lögreglustjórarnir leggjast á eitt með ríkisstjórninni og 

gera, eins og hún vill gera fyrir sitt leyti, alt, sem í þeirra valdi 

stendur, til að fylgja fram lögunum í einu sem öllu. Það hefir þýð- 

ingu, að lögin sjeu framkvæmd á sama hátt í öllum lögsagnarum- 

dæmum landsins, og þykir ráðuneytinu því rjett að taka það fram, er 

hjer fer á eftir. 

1. Samkvæmt 5. gr. laga nr. 15 frá 1925 má ekkert íslenskt skip 

flytja annað áfengi til landsins en það, er fara á til áfengis- 

verslunar ríkisins. Þó á þetta ekki við um fólksflutningaskip, sem 

2. dag desembermánaðar 1027. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja h.f.
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62 
16 nóvbr. 

iiá 

hafa rúm fyrir að minsta kosti 25 farþega, og eru Í siglingum 

milli landa, enda hafi þau fengið undanþáguleyfi stjórnarráðsins 

eins og segir Í greininni. 

Önnur íslensk skip en hin síðarnefndu mega því alls ekki 

hafa meðferðis til landsins nokkurn skipsforða af áfengi, nema 

það sem á að vera lögum samkvæmt í lyfjakistu skipsins. 

Þegar erlent skip kemur frá útlöndum — og að þessu leyti fer 

eins um Íslensk skip, er hafa undanþáguleyfi stjórnarráðsins sam- 

kvæmt framanrituðu — á skipstjóri að gefa lögreglustjóra skýrslu 

um áfengi í skipinu, og síðan á lögreglustjóri, ef skipið hefir 

áfengi meðferðis, er ekki á að fara til áfengisverslunar ríkisins, 

að gera ráðstafanir eftir því sem lögin mæla fyrir um, þ. e. inn- 

sigla áfengið á fyrstu höfn eftir að skipið tekur land. Síðan 

má ekki brjóta innsiglið aftur fyr en skipið hefir yfirgefið síð- 

ustu höfn hjer á landi, þar sem það kemur við í þeirri ferð, nema 

ef lögreglustjóri á millihöfn hjer við land eða umboðsmaður hans 

kann að finna ástæðu til endurtalningar á birgðunum, enda gefi 

hann þá skýrslu um það á birgðaskránni. Lögreglustjóri sá eða 

umboðsmaður hans, er innsiglaði vínið á fyrstu höfn, skal síðan 

undirrita með skipstjóra birgðaskrá þar sem nákvæmlega er látið 

uppi, hve mikið og hverskonar áfengi er innsiglað og hvar og 

hve víða í skipinu. Aðrir lögreglustjórar eða umboðsmenn þeirra 

skulu á höfnum þeim, er skipið kemur síðar á, athuga birgða- 

skrána og gæta þess, að innsiglin sjeu öll óbrotin meðan skipið 

er í strandsiglingu hjer við land. Ráðuneytið vill vekja athygli 

á því, að það getur haft hina mestu þýðingu fyrir áfengismálið 

í heild sinni, að þær ráðstafanir, er lögreglustjóri á að gera Í 

þessu efni, sjeu gerðar með fylstu nákvæmni. 

Vegna sjálfsagðs samræmis við það, er segir um Íslensk 

skip Í 1. tölulið, verður að líta svo á, að íslensk fólksflutninga- 

skip með undanþáguleyfi hafi, þrátt fyrir leyfið, alls ekki rjett 

til að hafa nokkurt áfengi óinnsiglað sem skipsforða í innan- 

landssiglingum. Undanþáguleyfið er veitt vegna millilandasigling- 

anna og nær aðeins til þeirra. Þessa mun eigi hafa verið nægilega 

gætt til þessa. Að því er snertir erlend skip, er sigla með strönd- 

um fram, verður að líta svo á, að þau megi hafa nokkurn óinn- 

siglaðan skipsforða af áfengi, eins og áfengislöggjöfinni er nú 

háttað. Hingað til hefir ekki verið nákvæmlega fyrirskipað, hve 

mikið þetta óinnsiglaða áfengi megi vera og mun það hafa gert 

löggæsluna í þessu efni til muna erfiðari. Þess vegna skal þess 

hjer eftir gætt á fyrstu höfn, þar sem erlent skip tekur land, að 

óinnsiglaður skipsforði af nokkru áfengi sje aldrei látinn vera
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meiri en 14 líter á hvern fastráðinn skipverja. Lögreglustjóri eða 62 

umboðsmaður hans og skipstjóri skulu á fyrstu höfn einnig semjalð. nóvbr. 

nákvæma, sjerstaka skrá yfir skipsforðann, innsiglaðan og óinn- 

siglaðan. Aðrir lögreglustjórar eða umboðsmenn þeirra skulu á 

öllum höfnum, þar sem skipið kemur við í sömu ferð, bera sam- 

an birgðaskrána og hvað eftir er óeytt af skipsforðanum og 

geta þess með undirskrifaðri athugasemd á birgðaskránni. Meðan 

verið er að koma þessari nýju reglu á, má vel vera, að sumum 

forráðamönnum erlendra skipa þykti skamtur þessi í minsta lagi, 

en þar ber á tvent að líta. Íslenska ríkið bannar sínum eigin skipum 

algerlega að hafa óinnsiglaðan skipsforða af áfengi, þegar þau 

eru í strandsiglingu, og geta erlendir keppinautar þeirra varla 

búist við, að landsstjórnin vilji að þarflausu gefa erlendum sigl- 

ingafjelögum forrjettindi fram yfir íslensk skip, og það því 

síður, sem það þekkist ekki í nokkru öðru landi í álfunni, að skip 

hafi yfirleitt rjett til mannflutninga með ströndum fram nema í 

sínu eigin landi. Í öðru lagi geta erlendar skipshafnir að vítalausu 

keypt borðvín til neyslu handa sjer í hinum sjö kaupstöðum, þar 

sem vínbúðir eru opnar. 

3. Samkvæmt reglugjörð nr. 65 frá 18. júlí 1922 og reglugjörð 27. 

oktbr. 1924, um breyting á fyrstnefndri reglugjörð, má enginn 

hafa um hönd veitingar Spánarvína nema sá, er fengið hefir 

heimild dómsmálaráðuneytisins þar til. Þessa heimild hefir sem 

stendur aðeins eitt gistihús í Reykjavík. Spánarvín má því alls 

ekki að vítalausu selja eða veita á skipum hjer við land fremur 

en annað áfengi. 

Að svo mæltu vill ráðuneytið hjermeð brýna fyrir yður, herra 

lögreglustjóri að gæta þess af fremsta megni og með fylstu nákvæmni, 

að áfengislöggjöfin sje hvorki brotin á skipum í umdæmi yðar nje í 

landi. Góð samvinna milli lögreglustjóranna innbyrðis mundi að sjálf- 

sögðu hafa hina mestu þýðingu fyrir gæslu áfengisbannlaganna í 

landinu yfirleitt.
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REGLUGJORDPD 

fyrir 

bátabryggjuna og bátauppsátrið á Blönduósi. 

1. gr. 

Sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu kýs 3 manna nefnd til þess 

að hafa á hendi alla yfirumsjón með bryggjunni og bátauppsátrinu. 

Kosning þessi gildir fyrir 8 ár í senn, en á hverju ári skal kosinn 

1 maður í nefndina í stað eins, er árlega fer úr henni, sem skal 

verða eftir hlutkesti 1. og 2. ár. Nefndin kýs sjer formann úr sínum 

flokki og ræður bryggjuvörð, er má vera utannefndar, og semur um 

borgun fyrir störf hans. Formaður kallar nefndina á fund, þegar hann 

álítur þess þörf, eða bryggjuvörður krefst þess. Nefndarmenn fá þókn- 

un fyrir störf sín í þarfir bryggjunnar eftir reikningi, er sýslunefnd 

úrskurðar. 

2. gr. 

Bryggjuvörður skal hafa alla umsjón og eftirlit með bryggj- 

unni, bátaunpsátrinu, tækjum þeim, er hvorutveggja fylgir, allri notk- 

un og nauðsynlegum aðgerðum; hann skal hegða sjer eftir fyrirmæl- 

um reglugjörðar þessarar og skulu allir þeir, er nota bryggjuna, báta- 

upnsátrið, eða tækin, skyldir að hlýða fyrirskipunum hans í því efni. 

3. gr. 

Bátar hafa rjett til þess að leggjast að bryggjunni og nota tæki 

hennar til affermingar og hleðslu í þeirri röð, er þeir koma að 

henni; þó skulu bátar þeir, er flytja póst, hafa rjett til þess að leggj- 

ast að henni tafarlaust, til að afhenda póstinn. 

4. gr. 

Allar skemdir, er bryggjan og áhöld hennar verða fyrir af 

mannavöldum, skal bæta að fullu af umráðamanni báts þess, er verið 

er að afgreiða og skemdirnar hljótast af. 

5. gr. 

Þegar vörur eru fluttar í skip, eða úr, við bryggjuna, er hlut- 

aðeigandum heimilt að láta þær liggja á bryggjunni svo sem pláss 

leyfir alt að 24 klukkustundir, en hlýða skulu þeir fyrirskipunum 

bryggjuvarðar, og sjá um, að vörunum sje hagrætt þannig, að ekki 

tálmi afnotum bryggjunnar eða tækja hennar, og að ekki hvíli of



117 1927 

mikill þungi á hverjum hluta bryggjunnar. Þó er bryggjuverði heimilt, 63 

ef nauðsyn krefur, að krefjast þess, að varan sje flutt strax af bryggj- 1. septbr. 

unni, eða láta flytja hana á kostnað eiganda. 

Bryggjuvörður getur bannað alla ónauðsynlega umferð um 

bryggjuna. 

6. gr. 

Hver, sem notar bryggjuna, tæki hennar eða bátanaustið, skal 

greiða fyrir það til bryggjusjóðs sem hjer segir: 

a. Fyrir að renna bát að bryggjunni, er festi sig aðeins, en hvorki 

ferming nje afferming fer fram, greiðist: Fyrir venjulegan upp- 

skipunarbát eða minni kr. 1.50, fyrir stærri báta en 5 smálesta 

kr. 0.25 fyrir hverja smálest, sem fram yfir er. 

b. Fyrir að bátar liggi við bryggjuna 12 klst. eða skemur, án þess 

þó að ferming eða afferming fram fari, greiðist frá kr. 1.50 eftir 

stærð bátsins, sbr. a.-lið. Fer það eftir samkomulagi við bryggju- 

vörð, hvað gjald þetta verður hæst í hvert sinn, eftir því hve 

lengi báturinn liggur. 

c. Fyrir að skipa upp úr bát eða fram í hann greiðist kr. 2.00. 

d. Fyrir að setja bát upp eða fram greiðist fyrir smábát kr. 1,50, 

fyrir 4—6 manna far kr. 3.50, fyrir uppskipunarbát af venju- 

legri stærð kr. 6.00 og fyrir vjelbát kr. 10.00. 

e. Fyrir að geyma bát í naustinu greiðist kr. 1.00 um vikuna; þó á 

Kaupfjelag Húnvetninga rjett á að geyma þar 2 báta og versl- 

anirnar sunnan Blöndu allar í fjelagi 1 uppskipunarbát án end- 

urgjalds. Auk geymslu þeirra þriggja báta, er nú voru nefndir, 

hafa sömu aðiljar forgangsrjett fyrir öðrum til þess að geyma 

þar sinn bátinn hvor, þ. e. K. H. annarsvegar og fjelag verslan- 

anna sunnan Blöndu hinsvegar gegn framangreindu endurgjaldi. 

Með tilliti til þess, hvað Kaupfjelag Húnvetninga og Slátur- 

fjelag Austur-Húnvetninga hafa lagt til bátauppsátursins og bryggju- 

tækjanna, skal þeim ekki skylt að greiða nema hálf gjöld fyrir not 

sín af þeim, miðað við aðra notendur þeirra, og sömuleiðis skulu þau 

hafa forgangsrjett að bátanaustinu fyrir tvo báta, er þau mega hafa 

þar gjaldfrjálsa. Fyrir að ferma báta með vörum, sem skipað hefir 

verið upp á bryggjuna, til þess að flytja þær þaðan sjóveg aftur, skal 

ekki greiða sjerstakt gjald, ef það ekki tefur fyrir afgreiðslu skipa. 

7. gr. 

Gjöld þau, er ræðir um í 6. gr. stafl. a—d. skulu greidd 

bryggjuverði strax og búið er að afgreiða skip það, er flytur eða 

tekur vörurnar. Um greiðslu gjalda þeirra, er getur um Í sömu grein, 

stafl. e., fer eftir samningi við bryggjuvörð,
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8. gr. 

Bryggjuvörður skal hafa á hendi innheimtu á öllum tekjum 

bryggjunnar og bátauppsátursins; skulu þær lagðar í sjerstakan sjóð, 

er nefnist Bryggjusjóður, og ávaxtist í Sparisjóði Húnavatnssýslu; 

hann skal gera reikning yfir tekjur og gjöld Bryggjusjóðsins og senda 

hann oddvita sýslunefndar Húnavatnssýslu fyrir 31. janúar ár hvert. 

9. gr. 

Bryggjusjóður skal vera undir umsjón sýslunefndar Austur- 

Húnavatnssýslu, og skal honum eingöngu varið til umbóta og að- 

gerðar bryggjunni, tækjum hennar eða bátauppsátrinu. 

10. gr. 

Brot móti reglugjörð þessari varða sektum alt að 100 kr., 

og fer um mál út af þeim sem almenn lögreglumál. Sektirnar renna 

í Bryggjusjóð. 

11. gr. 

Með reglugjörð þessari er úr gildi feld reglugjörð fyrir báta- 

bryggjuna og bátauppsátrið á Blönduósi frá 22. sept. 1917, ásamt 

síðari breytingum á þeirri reglugjörð. 

Reglugjörð þessi staðfestist hjermeð samkvæmt lögum nr. 76, 

14. nóv. 1917 til að öðlast gildi 1. október 1927 og birtist hjermeð 

til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 1. sept. 1927. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.
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REGLUGJORPD sa 
2. septbr. 

um 

gjöld til holræsa og gangstjetta í Siglufjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Þar sem bæjarstjórnin hefir lagt holræsi í götur á kostnað bæj- 

arsjóðs, er hverjum húseiganda skylt að gera á sinn kostnað ræsi, 

er flytji alt skólp frá húsi hans út í göturæsið. Skulu þau ræsi ekki 

vera lakari að gerð en göturæsin og gerð undir umsjón og fyrirsögn 

holræsanefndar eða þess manns, sem hún og bæjarstjórnin fela um- 

sjónina. Vanræki nokkur að gera þetta innan hæfilegs frests, sem 

bæjarstjórnin setur, getur bæjarstjórnin látið vinna verkið á kostnað 

húseiganda. 

2. gr. 

Kostnaður við holræsagerð í götum bæjarins greiðist sumpart 

úr bæjarsjóði og sumpart af lóðarhöfum. Lóðarhafar skulu greiða: 

a) 3% í eitt skifti fyrir öll, af skattvirðingarverði húseigna, sem 

standa á lóðum þeirra. Sama gjald skal greiða af húsum þeim, 

er síðar verða bygð við götu, sem holræsi er þegar lagt í, og sje 

eldra hús rifið niður, greiðist gjaldið af mismun virðingarverðs 

húsanna. 

b) 1 króna í eitt skifti fyrir öll fyrir hvern meter af lengd lóðar þeirr- 

ar meðfram götu, þó því aðeins, að lóðin nái fram að götu. Gjaldið 

greiðist þegar búið er að gera holræsi í þá götu, sem lóðin telst til. 

Húseignir og lóðir, er liggja við þær götur, sem holræsin hafa 

verið lögð í, áður en reglugjörð þessi öðlast FA skulu einnig vera 

gjaldskyldar eftir þessari grein, ef eigendurnir hafa eigi áður greitt 

neitt gjald í þessu skyni. Ofanrituð gjöld mega þá aldrei nema meiru 

en gjöldum þeim, sem heimilt er að leggja á samkvæmt 94. gr. 

vatnalaganna. 

3. gr. 

Steinlímdar hellulagðar gangstjettir skulu kostaðar sumpart úr 

bæjarsjóði og sumpart af þeim, sem lóðarrjett hafa að götum þeim 

megin, sem gangstjett liggur. Kostnaði þeim, sem lóðarhöfum ber að 

greiða, — sem er 2% af því sem stjettarhellur og brúnasteinar kosta > 

— skal jafnað niður eftir lengd lóðarinnar meðfram götunni. 

4. gr. 

Fyrir öllum kröfum, sem bæjarstjórnin öðlast á hendur hús- 

eigendum og lóðarhöfum, samkvæmt framanskráðum greinum, hefir
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64  bæjarstjórnin lögveð í húsinu eða lóðinni næstu tvö ár eftir gjald- 
2. septbr. daga og gengur sá veðrjettur fyrir öllum veðskuldum eftir samningi. 

5. gr. 

Lögtaksrjettur fylgir öllum kröfum samkvæmt reglugjörð 

þessari. 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar hefir 

samið og samþykt, staðfestist hjermeð samkvæmt vatnalögum nr. 15, 

20. júní 1923 til að öðlast gildi 1. okt. þ. á., og birtist til eftirbreytni 

öllum, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 2. sept. 1927. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson. 

65 REGLU GJÖRÐ 
8. septbr. 

um 

breyting á hafnarreglugjörð Siglufjarðarkaupstaðar 9. maí 1922 

og reglugjörð um viðauka við sömu reglugjörð frá 12. apríl 1926. 

1. gr. 

a. Skip, sem eru eign búsettra manna á Siglufirði og ekki eru í milli- 

landasiglingum, skulu greiða lestargjald einu sinni á ári 50 aura 

fyrir hverja smálest. 

b. Innlend fiskiskip greiði 10 aura fyrir hverja smálest í hvert 

skifti, sem þau koma til hafnar. 

c. Öll önnur skip, sem koma til hafnar, nema herskip, varðskip, 

skip, sem hafa skírteini sem skemtiskip, skip, sem gerð eru út 

til vísindalegra rannsókna, skip, sem leita hafnar vegna sjó- 

skemda, er sannast í sjóprófi, sem haldið er, skulu greiða 20 

aura Í lestargjald fyrir hverja smálest í hvert sinn, er þau koma 

til hafnar. Þó er hafnarnefnd heimilt að lækka gjald þetta eða 

fella burtu, ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi. 

d. Af íslenskum geymsluskrokkum og veiðiskipum, þar sem unnið er 

úr sjófangi, t. d. síldarsöltun, og bræðsluskipum, skal gjalda auka-
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gjald 75 aura af hverri smálest. Sama aukagjald skal gjalda af 65 

íslenskum skipum, sem á höfninni safna í sig síld, sem ætluð er 8. septbr. 

til bræðslu, og af íslenskum dráttarskipum slíkra skipa. Erlend 

skip (ef leyft yrði að safna í þau síld til verksmiðjuiðnaðar), svo 

og dráttarskip slíkra skipa, greiði þrefalt aukagjald. 

2. gr. 

Ef flutningaskip liggur lengur á höfninni en 6 daga, skal það 

greiða lestargjald að nýju fyrir hverja 6 daga eða brot úr þeim. 

Þó skulu flutningaskip, sem bíða eftir síldarfarmi og búsettur maður 

eða maður, sem á síldarstöð í kaupstaðnum, hefir á leigu eða á, ekki 

greiða gjaldið fyr en eftir 10 daga. 

Nú er skip veðurtept og telst sá tími ekki með. 

3. gr. 

Öll skip, sem koma til hafnar á tímabilinu frá 1. ágúst til 14. 

maí, — að báðum dögum meðtöldum —, og hafnargjald greiða sam- 

kvæmt hafnarreglugjörðinni, skulu greiða ljósgjald sem hjer segir: 

a. Skip, sem getið er um í 1. gr. a., greiði 10 kr. á ári. 

b. Skip, sem getið er um í 1. gr. b., greiði 3 kr. í hvert skifti, sem 

þau koma til hafnar. 

c. Öll önnur skip greiði: undir 100 smálestir 5 kr., 100—-200 smál. 

10 kr. og yfir 200 smál. 30 kr. í hvert skifti, er þau koma til 

hafnar. Þó greiða farþegaskip yfir 200 smál. aðeins 1 eyri af 

smál. í hvert skifti. Farþegaskip, sem koma hjer við á leiðinni til 

Akureyrar og snúa þar við aftur til Siglufjarðar og skipa ekki 

hjer upp vörum nema annað skiftið, greiða ljósgjaldið aðeins 

annað skiftið. 

4. gr. 

Vjelbåtar 12 smál. brúttó og minni greiði sem hafnargjald, 

(bryggjugjald) og ljósgjald 2 kr. í hvert skifti, er þeir leita hafnar. 

Vjelbátar 5 smál. og minni, sem heima eiga á Siglufirði, greiði 

5 kr. árlegt gjald. 

5. gr. 

Innlend skip, sem lagt er í vetrarlagi á höfninni, greiði 25 

aura fyrir hverja smálest á ári. Útlend skip greiði 1 kr. fyrir hverja 

smálset á mánuði. 

6. gr. 

Með reglugjörð þessari eru feldar úr gildi 5.—10. gr. hafnar-
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65  reglugjårdar fyrir Siglufjarðarkaupstað 9. maí 1922 og reglugjörð 

3. septbr. um viðauka við sömu reglugjörð frá 12. apríl 1926. 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar hefir 

samið og samþykt, er hjermeð staðfest samkvæmt lögum nr. 64, 3. 

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

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 3. sept. 1927. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson. 

66 STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Barnastyrkt- 

11. septbr.arsjóð Kvennfjelags Hvammshrepps til minningar um Guðlaugu Hall- 

dórsdóttur frá Suður-Vík, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum 

af dóms- og kirkjumálaráðherra 14. septbr. 1927. Skipulagsskráin 

er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Barnastyrktarsjóð Kvennfjelags Hvammshrepps til minningar um 

Guðlaugu Halldórsdóttur frá Suður-Vík. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Barnastyrktarsjóður Kvennfjelags Hvamms- 

hrepps til minningar um Guðlaugu Halldórsdóttur frá Suður-Vík“, og 

er stofnaður 1926, á fæðingardag hennar, þ. 8. desbr. 

2. gr. 

Sjóðurinn er myndaður að tillögum frá nefndu kvennfjelagi og 

frá einstaklingum fyrir þess forgöngu, og er nú að upphæð kr. 150,00. 

Leggur fjelagið til hans árlega að minsta kosti 50—-100 kr., meðan 

það er við líði, og tekur við öðrum tillögum eða gjöfum, er honum 

kunna að hlotnast.
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3. gr. 66 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja munaðarlaus og þurfandi börnl4. septbr. 

í Hvammshreppi (og Víkurhreppi, ef Víkurkauptún yrði sjerstakur 

hreppur), sumpart með beinum styrk, ef nauðsyn ber til og fje er 

til taks í sjóðnum, sumpart með ýmiskonar glaðningi við viss tækifæri. 

Á. gr. 

Fje sjóðsins skal geymast og ávaxtast í Landsbanka Íslands í 

Reykjavík. Skulu vextir árlega leggjast við sjóðseign, a. m. k. bangað 

til höfuðstóll hans hefir náð 1000 kr. upphæð. Eftir það má fara að 

veita úr sjóðnum samkvæmt 3. gr., en þó má eigi skerða höfuðstólinn, 

en taka má til þess hálfa vextina. Hinn helmingurinn af vöxtunum 

skal áfram leggjast við eignina, þar til sjóðsfje hefir náð 2000 kr. Úr 

því má nota alla vextina til styrkveitinga samkvæmt því, er áður segir. 

5. gr. 

Sjóðurinn stendur undir stjórn Kvennfjelags Hvammshrepps, 

þannig að stjórnarnefnd hans myndar fjelagsstjórnin með 3 konum, 

og 2 aðrar fjelagskonur skulu til þess kosnar af aðalfundi fjelagsins 

á 5 ára fresti. Þessi stjórnarnefnd ákveður og ræður öllum veitingum 

úr sjóðnum og ber ábyrgð á meðferð hans samkvæmt hjer greind- 

um reglum. 

6. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Skal stjórn hans annast 

um árlega reikningsgerð hans, er lokið skal fyrir febrúarlok næsta 

ár eftir á. Sjóðsreikningar, með öllum fylgiskjölum, skulu lagðir undir 

endurskoðun tveggja manna utan kvennfjelagsins, er Kvennfjelag 

Hvammshrepps kýs þar til á þriggja ára fresti. 

7. gr. 

Leita skal konungs staðfestingar á skipulagsskrá þessari, og 

má henni ekki breyta, nema öll stjórnarnefndin leggi það til og fje- 

lagsfundur samþykki, enda fallist hreppsnefndin í nefndum hreppi á 

breytinguna; verður þá og að leita staðfestingar á henni. — Hætti 

Kvennfjelag Hvammshrepps að starfa, fellur sjóðurinn undir stjórn 

og umsjón hreppsnefndar sama hrepps.
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67 STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Líknarsjóð 

26. septbr.sýslumannshjónanna frá Sauðafelli, útgefin á venjulegan hátt ad 

mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 26. septbr. 1927. Skipu- 

lagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

„Líknarsjóð sýslumannshjónanna frá Sauðafelli“. 

1. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður með gjöfum frá einstökum mönnum 

í Miðdalahreppi í Dalasýslu, til minningar um sýslumannshjónin á 
Sauðafelli, Guðnýju og Björn Bjarnarson. Stofnfje sjóðsins er 870 
krónur. 

2. gr. 

Sjóðurinn skal vera æfinleg eign Miðdalahrepps. 

8. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja fátæka sjúklinga í hreppn- 
um, sem ekki eru á sveit, einkum þá, sem þurfa að leita sjer lækninga 
út úr hjeraðinu. 

d. gr. 

Verja má alt að hálfum ársvöxtum sjóðsins til styrkveitinga, 
samkvæmt því sem segir í 8. grein. Höfuðstólinn má aldrei skerða og 
skulu hálfir vextir ávalt leggjast við hann. 

5. gr. 

Sjóðurinn skal ávaxtaður í sparisjóði Dalasýslu eða á öðrum 
jafntryggum stað. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Sjálfkjörnir í stjórnina eru sókn- 
arpresturinn í Suðurdalaþingum og oddviti Miðdalahrepps, en þriðji 
maður skal kosinn af hreppsbúum á vorhreppaskilum til 6 ára í senn. 

7. gr. 

Stjårnarnefnd annast styrkveitingar úr sjóðnum og annað hon- 
um viðkomandi. Hún skal halda gjörðabók, er hún ritar í styrkveit- 
ingar og aðrar framkvæmdir sínar í þágu sjóðsins. Hún gerir jafnaðar-
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reikning yfir tekjur og gjöld sjóðsins ár hvert og sendir hlutaðeigandi 67 
sýslunefnd þá til athugunar og samþyktar. 26. septbr. 

8. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Fyrir hönd stofnenda sjóðsins. 

Stóra-Skógi, 4. febr. 1927. 

Ólafur Jóhannesson Jón Guðnason 

bóndi Stóra-Skógi. prestur á Kvennabrekku. 

STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Minningar- 68 

sjóð Sigurðar Jónssonar frá Ystafelli, útgefin á venjulegan hátt ad?9. septbr. 

mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 29. september 1927. Skipu- 

lagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð Sigurðar Jónssonar frá Ystafelli. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Minningarsjóður Sigurðar Jónssonar frá 

Ystafelli“. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af nokkrum sveitungum og samverkamönn- 

um Sigurðar Jónssonar til minningar um vel unnið æfistarf í þágu 

Ljósavatnshrepps og alls hjeraðsins. Stofnfje sjóðsins er kr. 600,00. Auk 

þess hefir Kaupfjelag Þingevinga lagt fram til sjóðsstofnunarinnar 

kr. 2500,00. 

3. gr. 

Tekjur sjóðsins eru vextir hans og gjafir þær, er honum kunna 

að berast. 

4. gr. 

Starfssvið sjóðsins er Suður-Þingeyjarsýsla.
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68 5. gr. 

29. septbr. Sjóðurinn ávaxtast í Sparisjóði Kinnunga og má innstæðufje 
hans aldrei verða lægra en 3100 krónur. 

Fje má fyrst veita úr sjóðnum árið 1930 og þá kr. 400,00. Upp 

frá því má veita þriðja hvert ár 400 króna upphæð. Þegar sjóðurinn hefir 

vaxið svo, að ársvextir hans nema 400 krónum eða meiru, má veita 

styrkinn annað hvert ár, og þegar vextirnir hafa náð 600 kr. á ári, má 

veita 400 kr. árlega. 

6. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja þá, sem taka land til ræktunar 

„ byggja á því nýbýli, enda stundi þeir landbúnað sem aðalatvinnu- 

grein. Skal úthluta styrk eftir því sem segir Í 5. gr. 

7. gr. 

Gagnvart úthlutun styrks úr sjóðnum, koma þessi atriði til greina: 

a. Eigi má neinum styrk veita úr sjóðnum nema hann hafi eignar- eða 

umráðarjett yfir minst 5 hekturum af ræktanlegu landi og auk þess 

heimild til beitarlands, sumar og vetur, fyrir þann kvikfjenað, sem 

fleyta má á landinu þegar það er komið í fulla rækt. 

b. Engan styrk má veita fyr en búið er að setja trausta fjárhelda 

girðingu umhverfis land það, sem taka á til ræktunar og fullrækta 

þar í það minsta 1—2 hektara. Einnig skal byrjað á byggingu 

íbúðarhúsa á landinu. 

c. Hver sá, er styrks beiðist, skal gjöra það skriflega. Skal styrkbeiðni 

hverri fylgja skrifleg meðmæli meiri hluta hreppsnefndarmanna 

þess hrepps, er nýbýlið tilheyrir, ásamt ítarlegri greinargerð um 

alla staðhætti og með hvaða kjörum landið er af hendi látið, skipu- 

lag bæjar- og peningshúsa, sem þegar eru bygð og nauðsynlegt er 

að bygð verði, svo og úr hvaða efni byggingarnar eru. Ennfremur 

fylgi skýrsla um jarðabætur (túnrækt, girðingar o. s. frv.), sem 

þegar eru gerðar og gjöra á, með umsögn þess manns, sem hefir 

með höndum mælingar fyrir það sveitarfjelag, er nýbýlið tilheyrir. 

Efnahagsskýrsla styrkbeiðanda skal fylgja umsókn hverri og 

þess ætíð gætt við úthlutun styrks, að fátækari maður sitji fyrir 

hinum ríkari, að öðru jöfnu. 

ni
 

£ 

8. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Sjálfkjörnir í stjórnina eru hrepps- 

nefndaroddviti og sýslunefndarmaður Ljósavatnshrepps. En þriðji mað- 

ur og varamaður hans sje kosinn af aðalfundi fulltrúaráðs Kaupfjelags 

Þingeyinga, í fyrsta skifti árið 1927 og gildir sú kosning til 6 ára í senn.
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Sje sami madur oddviti og syslunefndarmadur i Ljåsavatnshreppi, 68 

skal varaoddviti taka sæti í stjórn sjóðsins. 29. septbr“ 

Stjórnin vinnur kauplaust. 

9. gr. 

Hreppsnefndaroddviti er formaður sjóðsins. Hann hefir á hendi 

reikningshald sjóðsins og færir gjörðabók hans. Hann geymir viðskifta- 

bók hans við Sparisjóð Kinnunga og önnur skjöl hans og skilríki. Hann 

tekur á móti umsóknum um styrk úr sjóðnum, en stjórnin öll ákveður 

um styrkveitingar eftir skipulagsskrá þessari og gætir hagsmuna sjóðs- 

ins Í einu og öllu. 

10. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

11. gr. 

Reikningar sjóðsins skulu árlega endurskoðaðir ásamt sveitar- 

reikningum Ljósavatnshrepps. 

12. gr. 

Stjórn sjóðsins skal auglýsa á tryggilegan hátt, í ársbyrjun, hve 

miklum styrk verði úthlutað á því, samkvæmt 5. gr., en komi engin 

styrkbeiðni fram innan þess árs, legst sú upphæð, er úthluta bar, við 

höfuðstól sjóðsins. Skal svo ætíð gera, er engar styrkbeiðnir koma fram. 

13. gr. 

Hætti Sparisióður Kinnunga störfum, skal fje þessa minningar- 

sjóðs ávaxtast í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. 

14. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Baldvin Baldvinsson. 

f. h. Kaupfjel. Þingeyinga 

Sigurður S. Bjarklind. 

Jón Sigurðsson.
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BYGGINGASAMPYKT 

fyrir 

Vestmannaeyjar. 

I. KAFLI. 

VERKSVIÐ SAMÞYKTAR OG STJÓRN BYGGINGAMÁLA. 

1. gr. 

Samþykt þessi gildir fyrir allar Vestmannaeyjar. Ákvæði er lúta sjer- 

staklega að skipulagi og byggingum í bænum ná þó aðeins til þess svæðis er 

skipulagsuppdráttur sýnir og 500 metra út fyrir það. 

pe 2. gr. 

Samþyktin tekur til allra nýrra bygginga, sem ekki eru fullgerðar þeg- 

ar hún öðlast gildi. Þó verður ekki krafist breytingar á því, sem Þegar hefir 

verið gjört. Ennfremur nær samþyktin til höfuðbreytinga á eldri byggingum, 

svo og til minni breytinga, ef við verður komið án verulegs kostnaðarauka 

eða röskunar. 

Bygginganefnd úrskurðar í hvert skifti, hverjar aðgerðir skuli teljast 

höfuðbreytingar. 

ð. gr. 

Stjórn byggingamála er í höndum bæjarstjórnar. Hún getur svnjað um 
byggingarleyfi. sem bygginganefnd hefir samþykt, enda sje það gjört áður 
mánuður er liðinn frá því bygginganefnd gjörði tillögu sína (sbr. 48. gr. 5). 

Bæjarstjórn getur ekki veitt byggingarleyfi án samþykkis bygginga- 
nefndar. 

Bygginganefndin gjörir tillögur um öll byggingarleyfi og hefir um- 
sjón þess, að byggingasamþyktinni sje fylgt. 

Ef lóðarleigjanda, lóðareiganda eða húseiganda þykir rjetti sínum hall- 

að með úrskurði bæjarstjórnar eða bygginganefndar, getur hann skotið hon- 

um. til ráðuneytisins. 

4. gr. 

1. Bygginganefndin sje skipuð 5 mönnum samkvæmt bæjarstjórnarlögum 

kaupstaðarins. Bæjarstjóri er formaður nefndarinnar. Tveir nefnd- 
armenn ganga úr nefndinni á hverjum þriggja ára fresti, annar úr flokki 

bæjarfulltrúa, í fyrsta skifti eftir hlutkesti. 

2. Nefndin velur sjer ritara og heldur sjerstaka gjörðabók yfir athafnir sín- 

ar og ályktanir; undirskrifa allir viðstaddir nefndarmenn hana í hver 

fundarlok. 

3. Nú er ágreiningur meðal nefndarmanna og atkvæði jöfn og ræður þá at-
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kvæði formanns úrslitum. Heimilt er hverjum nefndarmanni, sem ekki er 69 

samþykkur ályktun meiri hluta, að láta bóka ágreiningsatkvæði sitt. 4. oktbr. 

4. Gjörðabókinni skal fylgja glögg skrá eða registur, svo gert, að greiðlega 

megi finna allar ákvarðanir nefndarinnar um hverja einstaka eign, er til 

hennar tekur. 

5. Ennfremur skal nefndin halda lóðabók, dagbók yfir öll brjef og brjefabók. 

6. Bygginganefndafundur er lögmætur, ef minst þrír nefndarmenn sitja 

hann. 

7. Bæjarstjórn skal skipa byggingafulltrúa og setja honum erindisbrjef 

með ráði bygginganefndar. Hann skal vera vanur húsasmiður eða á ann- 

an hátt fengin vissa fyrir, að hann sje starfinu vaxinn. Í erindisbrjefinu 

má ákveða hæfileg gjöld fyrir þau störf, sem hann leysir af hendi sem 

byggingafulltrúi í þarfir einstakra manna eftir beiðni þeirra. Þessi gjöld 

svo og gjöld fyrir byggingaleyfi, skulu hafa lögtaksrjett, og renna þau Í 

bæjarsjóð, en byggingafulltrúi skal hafa þóknun fyrir starf sitt úr 

bæjarsjóði. Byggingafulltrúinn skal hafa á hendi framkvæmd bygginga. 

mála og eftirlit samkvæmt fyrirmælum bygginganefndar. 

8. Nefndin getur gefið byggingafulltrúa umboð til að veita upp á sitt 

eindæmi ýms smávægileg byggingaleyfi, eftir því sem nefndin kveður 

nánara á um. Skal byggingafulltrúi rita úrskurð sinn á umsóknarskjalið 

og leggja málið svo fyrir bygginganefnd á næsta fundi hennar. 

9. Skylt er byggingafulltrúa að sækja fundi bygginganefndar, þótt eigi sje 

hann í nefndinni og hafi því eigi atkvæðisrjett á fundum hennar, en hins- 

vegar á hann þar tillögurjett. 

10. Bygginganefnd getur heimilað þeim, sem hefir hagsmuna að gæta, að koma 

á fundi nefndarinnar og skýra ástæður sínar. 

11. Bygginganefnd leitar aðstoðar sjerfræðinga í þeim málum, er hana varða, 

en brestur sjerbekkingu á. 

5. gr. 

Samkvæmt lögum nr. 55, 27. júní 1921 ásamt viðaukalögum, nr. 27, 15. 

júní 1926, um skipulag kauptúna og sjávarþorpa, verður gerður skipu- 

lagsuppdráttur af kaupstaðnum, og fer um skipulag hans samkvæmt ákvæð- 

um þeirra laga og uppdráttum, sem gerðir verða samkvæmt þeim. 

Il. KAFLI. 

ÁKVÆÐI UM HÚSAGERÐ. 

Húsalínur. 

6. gr. 

Þar sem húsalína er ákveðin, skal að minsta kosti ein hæð af framhlið 

hússins fylgja henni.
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69 Framskot og innskot getur bygginganefnd leyft, ef æskilegt ér Vegna 
4. oktbr. hýsasniðsins. 

Lóðagirðingar. 

1. gr. 

Bygginganefnd getur krafist þess, að komið sje upp og haldið við sæmi- 
legri girðingu um lóðir og óbygð lönd þeim megin, er að götu veit, eða Vegi 
mnan þess svæðis, sem samþykt þessi nær til. 

Nefndin ákveður, hvar og hvernig girðingar skuli vera. 
Gaddavírsgirðingar má hvergi nota fram með götu eða vegi, og ber að 

nema í burtu þær gaddavírsgirðingar, er nú eru, og setja aðrar í staðinn, er 
bygginganefnd samþykkir, innan eins árs frá þeim degi, er samþykt þessi 
gengur Í gildi. 

Hornsneiðingar. 

8. gr. 

Bygginganefnd getur krafist þess, ef henni þykir nauðsynlegt vegna 
umferðar, að hús, sem reist eru á götuhornum og mynda hvassara horn en 
185? við götu, veg eða torg, verði sniðin á horni. Sniðið sje eigi minna en 
2,00 metrar, og myndi jafnstórt horn við báðar hliðar, er að liggja. Horn má 
og gera bungumyndað, ef bungan á miðju nær ekki lengra fram úr fyrgreind- 
um sniðfleti en 0,50 metra. 

Bygginganefnd getur einnig veitt leyfi til, að hornsneiðing sje með 
öðru sniði en fyr er greint, ef það er álitið æskilegt vegna húsasniðsins. 

Framskot. 

9. gr. 

Grunnbrún („,„Sökkulband““) má ekki ná lengra en 0,15 metra út í götu. 
Framskot, bæði opin og lokuð, má gera út úr framhlið húss, ef æskilegt 

er talið vegna sniðsins. 

Ef húsalína og götulína fara saman, má ekki leyfa önnur framskot, 
sem bygð eru frá grundvelli, en súlur og undirstöðupalla, og mega þau eigi 
án leyfis bygginganefndar ná lengra en 0,50 metra út frá vegg. Ef hús stend- 
ur innan götulínu, má framskotið vera stærra, en þó má það eigi ná lengra 
fram frá húshlið en nemi helming bilsins milli húshliðar og götulínu. Bygg- 
inganefnd getur veitt undanþágu frá ákvæði þessu, ef sjerstakar ástæður 
mæla með. ; 

Veggsvalir og framskotsgluggar mega ekki ná lengra út frá húshlið en 
0.80 metra, og eigi má skemra vera frá stjett eða stíg upp undir slik fram- 
skot en 3,00 metrar. Standi hús innan húsalínu, fellur ákvæði þetta burtu. 

Samanlögð breidd framskota má ekki fara fram úr þriðjungi af lengd
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húshliðar þeirrar, sem þau eru á, og ekki nær nágranna, en 1%, sinnum 69 

dýpt þeirra. 4. oktbr. 
Framskot mega eigi vera úr eldfimara efni en húsið, sem þau eru á. 

Þó getur bygginganefnd leyft, með sjerstökum skilyrðum, ef æskilegt er vegna 

hússniðsins, framskot, sem ekki fullnægja þessu skilyrði. 

Jólf í öllum framskotum skulu vera þjett og vatni veitt frá þeim í 

rennu sem frá þökum. 

Án leyfis bygginganefndar mega veggbrúnir eða nokkur hluti þeirra 

hvergi ná lengra en 0,80 metra út frá ytri brún veggjar. 

Inngöngurið og birtugrófir. 

10. gr. 

Inngöngurið mega ná alt að 0,50 metra út í götu. Ef gangstjett er mjó, 

getur bygginganefnd leyft eitt þrep, alt að 0,30 metra breitt. Nema skal 

hornin af neðsta þrepi á inngönguriði, er nær út í götu. 

Bygginganefnd getur heimilað fleiri þrep, ef sjerstakar ástæður mæla 

með því, t. d. ef ný inngöngurið eru sett við gömul hús. 

Inngöngurið í kjallara má ekki setja nema með leyfi bygginganefndar, 

og mega þau ekki ná lengra út í götu en fyr er sagt um inngöngurið. Um 

þau skal svo búið, að umferð stafi ekki hætta af. 

Birtugrófir má setja fram með hlið húsa, og mega ekki ná lengra út 

á gangstjett en 0,60 metra. Yfir þær skal setja málmgrind jafnháa gangstjett- 

inni og nægilega sterka og skal op milli teina eigi stærra en 0,03 metra. Að 

öðrum kosti skal setja málmhandrið kringum birtugrófina ekki lægra en 0.75 

metra. og svo gert, að börn geti ekki dottið í hana. 

Handrið, stólpar o. fl. 

11. gr. 

Handrið, stólpar o. þ. h. má ekki setja í götu eða gangstjett, nema 

með leyfi bygginganefndar. 

Um hæð húsa. 

12. gr. 

1. Ef hæð húsa er ekki ákveðin á skipulagsuppdrætti, skal vegghæð húsa 

hvergi meiri vera en hálf götubreidd milli húsalína. Þó má hæðin aldrei 

fara fram úr 10,00 metrum á steinhúsnm, en 8,00 metrum á timburhús- 

um, nema leyfi ráðuneytisins komi til. 

Ef götu hallar fram með húsi, skal tekin meðalhæðin. Hæð húsa 

á gatnamótum má, ef göturnar eru misbreiðar, miða við breiðari göt- 

una, einnig á þeirri hlið, er veit að mjórri götunni, en þó eigi lengra
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frá horni (skurðpunkti húsalínanna) en framhlið hússins er með breiðari 

götunni. 

2. Vegghæð húsa mælist frá gangstjett eða götu upp í skurðlínu þaks og 

veggflatar að utan. Ef húsið stendur ekki við götu, skal miða hæðina við 

beina línu milli jaðra þeirra gatna, sem næst liggja húsinu á báðar hlið- 

ar, svo framarlega ekki eru miklar mishæðir á jarðvegi. Sjeu mishæðir 

miklar, skal vegghæð miðuð við jarðveginn umhverfis húsið. 

Standi hús við opið svæði, ákveður bygginganefnd, við hvaða stað 

vegghæðin skuli miðuð. 

Ef bygginganefnd álítur æskilegt vegna útlits, að veggbrún haldi 

áfram í sömu hæð, getur hún veitt undanþágu frá ákvæði greinar þessarar 

um vegghæðina fyrir einstakt hús eða hluta af því. 

3. Bygginganefnd getur veitt leyfi til að byggja turna, kvisti, gafla og 

þesskonar til skrauts. Þó má ekki samanlögð breidd slíkra útbygginga nema 

meiru en % hlutum af lengd þeirrar húshliðar, sem þær eru á. 

Gluggakvistir mega ekki vera nær nágrannamörkum en breidd þeirra 

nemur eða hæð, þó ekki nær en 1,50 metra. AS öðrum kosti sje eldvarnar- 

veggur á kvistinum á þann veg, er veit að nágrannalóð. Stórir kvistir 

mega ekki vera nær lóðarmörkum en 3,15 metra, nema eldvarnarveggur 

sje á þeirri hlið kvistsins, er veit að nágrannahúsi. 

Þakhalh. 

13. gr. 

Rishalli á þökum þeirra húsa, sem bygð eru með þeirri vegghæð, sem 

frekast er leyfð (sbr. 12. gr.), má ekki meiri vera en nemi 45? horni við lá- 
rjettan flöt. 

Á húsum þeim, sem eru vegglægri en fyr er nefnt, má þakhalli og lögun 

vera á hvern hátt sem er, ef útlit að öðru leyti óprýðir hvorki húsið eða ná- 
grannahúsin. Þó má enginn hluti þaksins ná lengra út frá vegg en 0,80 metra. 

Bygginganefnd getur þá ákveðið þakhalla eftir því, sem best þykir fara 
við svip götunnar eða nauðsyn þykir af öðrum ástæðum. 

Íbúðarhæðir. 

14. gr. 

Í húsum úr steini eða steinsteypu má vera íbúð á tveimur hæðum, og 
auk þess í kjallara (sbr. 33. gr.) og þakhæð, ef ekki mæla aðrar ástæður á 
móti. Gólf í þakhæð má ekki liggja fyrir ofan skurðlínu þaks og veggflatar 

og ekki meir en 1,25 metra fyrir neðan hana. 

Í timburhúsum má íbúð vera á tveim hæðum, og auk þess í kjallara 
(sbr. 33. gr.) eða þakhæð. Sömu ákvæði gilda um gólf í þakhæð og í steinhúsum,
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Óbygð lóð og aðgangur að bakhúsum. 69 
15. gr. 4. oktbr. 

Ef ekki er sýnt á skipulagsuppdrætti hlutfallið milli lóða og bygginga, 

er á þeim eru reistar, skulu eftirfarandi ákvæði gilda: 

1. Hverju íbúðarhúsi skal fylgja óbygð lóð, eigi minni en sjálft hússtæðið. 

Jafnframt skal þess gætt, að ákvæði 11. gr. skipulagslaganna um fjar- 

lægð milli húshliða sje fullnægt. 

Bygginganefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessum : 

a. Þegar lóð skerðist að nokkrum mun við götubreikkun. 

b. Ef um lóð er að ræða, sem áður er bygt á og liggur að tveimur götum 

eða nær ekki lengra inn frá húslínu en 15,00 metra. 

ec. Í bæjarhverfum, sem bygð eru að mestu eða öllu, ef brýnar ástæður 

mæla með því, þó því aðeins, að íbúðarherbergi fái nægilega birtu. 

2. Bakhliðar húsa mega ekki hærri vera en tekið er fram í 12. gr. um götu- 

hliðar, þó getur bygginganefnd leyft, ef hússtæðið hallast, að veggbrún 

götuhliðar haldi lárjettri stefnu fyrir gafla og bakhlið, ef hæðarmunur 

götuhliðar og bakhliðar fer ekki fram úr 2,50 metrum. 

3. Óþrifalega, óreglulega og þrönga stíga yfir lóðir getur bygginganefnd 

bannað. 

4. Bæjarstjórn getur ákveðið, að óbygða lóðin skuli vera minni en fyr er 

sagt, í þeim bæjarhlutum, þar sem eingöngu eru reist verslunarhús, geymslu- 

hús eða verksmiðjur. 

Ekki má gera þak yfir óbygða lóð nema með leyfi bygginganefndar. 

6. Að bakhúsum og hliðarhúsum skal vera greiður gangur frá götu, eigi 

ot
 

mjórri en 2,00 metrar. Sjeu fleiri bakgarðar á sömu lóð, skal að hverjum 

vera aðgangur sem fyr segir, nema þeir að öðru leyti sjeu í jafngreiðu 

sambandi hver við annan. 

Fjarlægð frá glugga að næsta húsi. 

16. gr. 

1. Á aðalsólarhlið húsa skal fjarlægð frá glugga í íbúðarherbergjum, skrif- 

stofum, vinnustofum eða eldhúsi að næsta húsi andspænis nema að jafn- 

aði að minsta kosti tvöfaldri vegghæð þess húss fyrir ofan gólfhæð her- 

bergisins, er um ræðir (sbr. 11. gr. e. skipulagslaganna). Ef næsta hús 

andspænis sólarhlið snýr gafli að, skal vegghæð þess talin upp í mitt ris. 

Ekki má setja glugga nær lóðarmörkum nágranna en 3,15 metra. 

2. Gæta ber þess, ef gömul hús eru hækkuð, að fullnægt verði ákvæðinu í 1. lið. 

Sameiginleg óbygð lóð. 

17. gr. 

Bygginganefnd getur krafist þess, að mjög óregluleg lóðamörk milli 

nágrannahúsa sjeu jöfnuð, svo að hverju húsi fylgi sæmilega heilleg lóð.
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69 Lóðareigendum ber að jafna á milli sín verðbreytingu þeirri, er þessi 
4. oktbr. nýja lóðaskifting kann að hafa í för með sjer. Ef samkomulag næst ekki, skera 

3 dómkvaddir menn úr deilumálum. 

Skólpveita. 

18. gr. 

Ef skólpveita er í götu (sjá vatnalög nr. 15, 20. júní 1928), er öllum 
þeim, er við götuna búa, skylt að leggja fullnægjandi skólpveitu — frá húsi 
sínu í götuveituna — á sinn kostnað. 

Undanþágu frá ákvæði þessu getur bæjarstjórn veitt, ef bygginganefnd 
álítur kostnaðinn við veituna óhæfilega háan. 

Ekki má veita skólpi inn á annars manns lóð án hans samþykkis. Þó 
má leggja skólpveitu í lokræsi gegnum annars manns lóð, ef bygginganefnd 
telur það nauðsynlegt. Allan skaða, sem stafa kann af lagningu veitunnar, er 
húseigandi skyldur að bæta. 

Skólpveita skal vera algerlega þjett og þannig gerð, að ekki stafi óheil- 
næmi frá henni. Á hana skulu settir vatnslásar, sigti og annað, sem með þarf, 
svo að eigi stafi af því óloft eða niður í holræsið komist annað en renn- 
andi skólp. 

Sambygging. 

19. gr. 

Í sambygðum húsaröðum skulu öll hús bygð að lóðamörkum, nema 
skipulagsuppdráttur sýni annað. 

Bygginganefnd getur bannað, að hús sjeu sambygð með lágum milli- 
byggingum. 

Undirstöður. 

20. gr. 

Grafa skal undirstöður útveggja og burðarveggja innanhúss niður á 
fastan jarðveg og ekki grynnra en 1,00—1,50 metra í jörð niður, eftir ákvörð. 
un bygginganefndar, þar sem föst klöpp er ekki ofar. 

Ef hús er reist fast að nágrannalóð, skal grafa undirstöður eldvarnar- 
Veggs og 1 meter af hliðarveggjum, er frá honum liggja, niður fyrir væntan- 
lega kjallaradýpt nágrannahúss. 

Aðrar undirstöður grafist niður eftir þörfum. Undirstöður íbúðarhúsa 
og allra húsa, sem tvílyft eru, skal hlaða úr grjóti og leggja í steinlím eða gera 
þær úr steinsteypu. Undirstöður steinhúsa skal gera þannig frá föstum jarð- 
vegi, en undirstöður timburhúsa má gera úr lausagrjóti, þó ekki hærra upp en 
svo, að ekki sje grynnra á lausagrjótið en 0,70 metrar,
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Undirstöður úr lausagrjóti einu getur bygginganefnd leyft undir litlum 

og lásum timburhúsum, eða þegar sjerstakar ástæður eru fyrir hendi og næg 

trygging fyrir að óhult sje. 

Varnarlög. 

21. gr. 

Rakavarnarlag skal leggja í undirstöður allra húsa, nema lítilla geymslu- 

húsa. Þar sem kjallari er gerður, skulu lögin vera tvö; skal hið neðra lagt 

í alla kjallaraveggi 5 sentimetrum fyrir neðan yfirborð kjallaragólfs, en hið 

efra í alla útveggi 10—-20 sentimetra fyrir ofan jarðflöt eða fyrirhugaða hæð 

hans. Skulu útveggir jarðbikaðir utan á milli laganna eða á annan hátt varðir 

jarðraka. 

Þar sem ekki er kjallari, nægir eitt rakavarnarlag, og má það koma of- 

an á undirstöður, en ávalt neðar en allir gólfviðir. Ef gólf er úr timbri og 

ekki nægilega varið jarðraka, skal vera minst 0,30 metra autt bil frá jarðlagi 

upp að gólfi, og á múrnum vera loftop, minst eitt á tveimur andstæðum 

veggjum. 

Rakavarnarlög skulu gerð úr sementi og sandi til helminga og sje að 

þykt 1—2 sentimetrar eftir staðháttum, og jarðbikað að ofan, þegar steypan 

er orðin þur. Í stað jarðbiks má nota þakhellur lagðar í sement eða annað 

vatnshelt efni, sem bygginganefnd samþykkir. 

Bygginganefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar, ef 

um „skúta““ eða lítil útihús er að ræða. 

Eldvarnarveggir. 

22. gr. 

1. Eldvarnarvegg má ekki gera að jafnaði nema þar sem ákveðið er að reisa 

sambygð hús, þannig að bygt verði að honum síðar. 

Alla útveggi, sem eru nær nágrannalóð en 3,15 metra, skal gera sem 

eldvarnarveggi. 

8. Við hús, sem nú stendur nær nágrannalóð en 3,15 metra, skal gera eld- 

varnarvegg, þegar höfuðaðgerð fer fram á því. 

Bo
 

4. Eldvarnarveggi skal gera úr steinsteypu eða grjóti lögðu í sementsblöndu. 

Þeir skulu ná 0,16 metra upp fyrir þak, eða fast upp að ysta lagi á þaki 

(bárujárn, hellum, o. þ. h., sjá 11. lið þessarar gr.), og mega hvergi 

þynnri vera en 0,20 metra, en að öðru leyti ákveður bygginganefnd 

þykt þeirra í hvert skifti. Á þeim mega hvorki vera. gluggar nje önnur op. 

5. Eldvarnarveggur getur verið sameiginlegur fyrir tvö hús, ef hann er áfast- 

ur við bæði húsin og tekur 0,16 metra upp fyrir þak hærra hússins. 

6. Þak má ekki hallast að eldvarnarvegg nema með sjerstöku leyfi bygginga- 

nefndar, enda segi hún fyrir um umbúnaðinn, 
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7. 
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10. 

11. 
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Timburveggur eða innri brún reykhåfs må ekki koma nær úthlið eld- 

varnarveggs en að 0,23 metrar sjeu fyrir utan. Langbönd til að festa 

þakið með má þó steypa í vegginn. 

Sementsdraga ber eldvarnarveggi, er ekki verður bygt upp að um langan 

tíma að dómi bygginganefndar, og ef útlit er fyrir, að eldvarnarveggur 

standi þannig um ófyrirsjáanlega langan tíma, ber að ganga svo frá hon- 

um, að útlit hans verði ekki lakara en útveggja úr steini. 

Ef tvö hús ern saman um einn eldvarnarvegg, skal þinglesin skuldbinding 

um, að hvorugur eigenda geti rifið vegginn meðan annaðhvort húsið 

stendur. 

Eldvarnarveggir skulu, ef um timburhús er að ræða, bundnir við grind 

og þakviði, á þann hátt er bygginganefnd tekur gilt. 

Í sambygðum húsaröðum, skal eldvarnarveggur vera í báða enda á hverju 

húsi, og skulu þeir alstaðar ná fast upp að ystu húð þaksins (bárujárni, 

hellum o. þ. h.) en ekki þurfa þeir að ná upp fyrir þak þjettara en á 

20,00 metra millibili. 

Eldvarnarveggi má ekki gera úr holsteini, nema með sjerstöku leyti bygg- 
inganefndar, og má samanlögð þykt steypunnar aldrei minni vera en 

0,18 metrar. 

Þök. 

23. gr. 

Sperrur og skammbitar mega ekki grenni vera en 10 X 10 sentimetrar 
(47 > 477), þegar hafið er alt að 3,15 metrum. Hafið skal mælt á loft- 
bita beint niður undan sperrum og skammbitum. Við hverja 0,32 metra 
sem hafið vex, skulu þessir viðir vera 1,3 sentimetrum gildari á hvern 
veg. Nota má viði af öðrum gildleik en hjer er tiltekið, ef sami er 
styrkleikinn. 

Bilið á milli sperra, talið af miðju og á miðju, má vera alt að 1,25 

metra, undir málm- og pappaþök á timbursúð, en alt að 0,95 metra undir 
torf, hellu og steinþök. 

Á sperrur skal leggja súð úr borðum, er ekki sjen þynnri en 214 senti- 
metrar (17) og þar yfir bárujárn ekki þynnra en 24 B. W. G., eða ann- 

að Óeldfimt efni, sem bygginganefnd tekur gilt. Sje súðin óplægð eða 

íbúð á þakhæð. skal setja þakpappa utan á hana undir járnið. 
Gaflveggir úr steini eða steypu skulu bundnir járnakkerum í þakvið og 
studdir af þeim. 

Bygginganefnd getur veitt undanþágu frá ákvæði þessarar greinar eða 
ívilnanir, þegar um útihús er að ræða,
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Trjebitar, trjególf og malligólf. 69 
4. oktbr. 

24. gr. 

1. Trjebitar í gólfum og loftum íbúðarherbergja skulu ekki strjálli en svo, 

að bilið á milli þeirra, mælt af miðju á miðju, sje að meðaltali ekki 

yfir 0,95 metra og hvergi meira en 1,05 metri. 

Þar sem milligólf er, skulu trjebitar ekki grennri vera en 0,16 metrar 

(6) á hæð og 0,13 metrar (5") á breidd, þegar bitahafið er alt að 3,15 

metrar, og skal hæð þeirra vaxa um ekki minna en 2,5 sentimetra, og 

breidd um 1,3 sentimetra, fyrir hverja 0,63 metra, sem hafið fer fram 

úr 3,15 metrum. 

Þar sem ekki er milligólf, mega bitar vera 1,3 sentimetrum grennri 

en hjer er ákveðið. 

Nota má bita með öðrum gildleik en hjer er ákveðið, ef styrkleik- 

inn er samur eða meiri, þó má hlið bita ekki vera meiri en tvöföld breidd 

þeirra, nema því aðeins að bitarnir sje skorðaðir hver gegn öðrum með 

krossböndum milli efri og neðri brúnar á víxl. Bilið milli skorðanna ákveð- 

ur bygginganefnd í hvert sinn. 

2. Sjeu húsveggir gerðir úr steini eða steypu, skal að minsta kosti þriðji hver 

biti festur við veggina í báða enda með sterkum járnakkerum. Gaflveggir 

úr steini eða steypu skulu bundnir með járnakkerum á 3 metra bili inn 

í bitalög. 

3. Timburgólf skal vera úr plægðum borðum, ekki þynnri en 3,2 senti- 

metra (114'). 

Í loftum má ekki nota striga eða pappa neðan á bita í staðinn 

fyrir þiljur. 

Í gólfi og lofti íbúðarherbergja skal vera milligólf úr borðum, ekki 

þvnnri en 2 sentimetra (347), er fest sje annaðhvort á sterka lista, sem 

negldir eru á bitana, eða í mót í hlið þeirra, enda sjeu þeir þá að dómi 

bygginganefndar þeim mun sterkari en að framan er ákveðið, sem til þess 

þarf. Ofan á borðin komi 5 sentimetra þvkt lag af deigulmó, móhellu, 

þurrum mó, steinsteypu eða öðru efni, sem ekki er lakara nje veldur óheil- 

næmi eða fúa, og sje það þurt áður en gólfborð eru lögð yfir. Sje gólf- 

tróðið úr efni, sem hætt er við að valdi ryki, skal leggja pappa undir 

tróðið. Í loftum milli íbúðarherbergja má í sömu íbúð, með samþykki 

bygginganefndar, sleppa milligólfi. Að öðru leyti getur bygginganefnd 

veitt ívilnanir um milligólf, þegar gild ástæða þykir til. Þar sem milli- 

gólf er undanfelt, skal gólfið vera tvöfalt, annaðhvort þiljað neðan á 

bita eða á milli þeirra, eða í þess stað sett annað jafngott lag, sem bveg- 

inganefnd tekur gilt. 

4. Þar sem bitar ganga út í steypu- eða steinveggi, skal bera á þá raka- 

verjandi efni.
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69 5, Endabitar mega ekki liggja nær útvegg en 5 sentimetra og sólf ekki 
4. oktbr. nær en 2 sentimetra, 

25. gr. 

Í öllum þeim húsum, sem reist eru úr eldfimu efni og eru yfir eina 
hæð, skal vera óhindraður aðgangur að tveimur stigum (aðalstiga og bak- 
stiga), ef fjarlægð frá neðri brún á glugga að jörðu er yfir 5,00 metra. 

Í húsum úr eldtraustu efni má hafa einn stiga, ef íbúðirnar, sem að 

honum liggja, eru ekki fleiri en 6, þar með taldar íbúðir í þakhæð. 

Í húsum úr eldtraustu efni, sem að dómi bygginganefndar eru aðallega 

notuð til verslunarbúða, má hafa einn stiga, þó hærri sjeu en 2 hæðir. 
Ekki má hafa íbúð á lofthæð í slíkum húsum nema milliveggir og þak sje 
gert eldtraust. 

Frá herbergjum, sem notuð eru til íbúðar og hafa aðgang að einum 
stiga, má fjarlægð frá stiga að herbergi ekki vera yfir 25 metrar. 

áreiður gangur skal vera úr hverri íbúð og öllum herbergjum hennar 

að stiga, eða báðum, ef tveir ern, án þess að þurfa að fara um nokkurt her- 

bergi eða hluta annarar íbúðar. Frá lögskipuðum stiga sje greiður útgangur 

ekki þrengri en stiginn. 

Undanfarandi ákvæði um stiga taka ekki til herbergja, sem um getur 

í 34. gr., ef bygginganefnd viðurkennir annan aðgang fullnægjandi. 

1. Stigar skulu vera í sjerstökum lokuðum stigahúsum, sem hafa nægilega 

birtu og loft. Gluggar mega eingöngu vera á útveggjum eða yfir forstofu 

eða yfir ganghurð eða í hurðinni. Bygginganefnd getur leyft glngea á 

veggjum aðliggjandi herbergja, ef þeir eru úr eldtraustu gleri. 

Ef stigahúsið er úr steini eða steypu, skal setja glerið í múrereypta 

járnumgerð. 

Stigi, sem tengir saman tvö herbergi í sömu íbúð, þarf ekki að vera 

í sjerstöku stigahúsi. 

Þak og gólf í eldtraustn stigahúsi skulu vera eldtraust, eða varin 

með eldtraustu efni. Í slíku stigahúsi má ekki gera skápa úr trje eða 

þiljur á veggjum, nema með sjerstöku leyfi bygginganefndar. 

2. Allir trjestigar skulu hafa steinlímshúð aftan á baki og neðan á pöll- 

um, eða eldvarðir á annan tryggilegan hátt. 

RE
V)
 

Ef stigar eru hafðir hvor við hliðina á öðrum, skal vera heill veggur á 

milli þeirra, ekki þynnri en 0,32 metrar, og ekki minna en ein hurð 

skrálæst á leiðinni frá öðrum stiganum til hins í hverri íbúð. Veggir, 

sem stigar úr steini eða steypu eru hlaðnir eða steyptir í, þannig að 

veggurinn ber stigann, skulu svo þykkir sem sagt er í 35. gr., 3, c,
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Áðalstigi má ekki mjórri vera en 0,80 metrar og bakstigi ekki mjórri 69 

en 0,66 metrar; þó getur bygginganefnd leytt, að í minni húsum sje aðal- 4. oktbr. 

stigi 0,75 metrar á breidd, ef íbúðarherbergi eru aðeins á tveimur hæð- 

um (ekki þakhæð). 

Á öllum stigum skulu vera handrið, um 0,70—-0,80 metra há, með svo þjett- 

um spölum, að ekki sje hætta á, að barn falli niður milli þeirra. 

Breidd stiga, sem um ræðir í samþykt þessari, er gangbreidd milli veggj- 

ar og handriðs eða á milli handriða, ef tvö eru. 

Ef veggir eru beggja megin að stiga, má ekki mjórra vera á milli 

þeirra en 0,80 metrar í smáum húsum og 1,00 metri í stærri húsum. 

Ganghæð stiga má að jafnaði hvergi minni vera en 2,00 metrar, og 

skal hafa vídd stigagata eftir því. Þó getur bygginganefnd leyft minni 

ganghæð í litlum húsum, ef nauðsyn þykir. 

Stigar skulu vera svo gerðir, að hvert skref í þeim sje 0,60—0,65 metrar. 

Skref í stiga skal talið eitt framstig og tvö uppstig samanlögð. Framstig er 

þrepsbreidd lárjett milli brúna, mælt á ganglínu, er liggur í miðjum stiga 

og fylgir frammeið í jafnri fjarlægð, en þó ekki fjær ytri brún hans en 

0,50 metra, þótt stiginn sje breiðari en 1,00 metri. Uppstig er hæðin af 

þrepi á þrep. Framstig í aðalstiga má eigi mjórra vera en 0,21 metrar 

nema með sjerstöku leyfi bygginganefndar, og bakstigum ekki mjórri en 

0,17 metrar. 

Ef sjerstakir örðugleikar eru á því að fullnægja ákvæðum þessarar grein- 

ar, getur bygginganefnd veitt undanþágu frá einstökum ákvæðum, ef 

íbúunum stafar engin hætta af. 

Ákvæði þessarar greinar ná ekki til herbergja þeirra, sem eigi eru not- 

uð til íbúðar og ekki mikill umgangur um, t. d. vörngeymsluhús og skemm- 

ur, og ákveður þá bygginganefnd í hvert sinn, hvernig stigum skuli hagað. 

Eldtraustur umbúnaður. 

26. gr. 

Eldtraustur umbúnaður er það: 

Að allir veggir, loft og gólf sjeu úr eldtraustu efni, eða klædd efni, er 

ráðuneytið telur eldtraust. 

Hurðir, veggþiljur, listar og gluggaumgerðir mega vera úr trje. 

Að allir stigar og stigagöng, og göng sem tengja íbúðir við stiga, götu, 

bakgarða eða akdyr, sjeu úr steini, steinsteypu eða öðru eldtraustu efni. 

Handrið og fóður á framstiga má vera úr trje. 

Að stigagöng og göng að þeim sjeu ekki í beinu sambandi við búð, vöru 

geymslu eða verkstæði.
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Gluggaop, hurðaop og önnur op í útveggjum. 

27. gr. 

Öll op í útveggjum skulu vera lokuð með hlera, grind, hurð eða glugga, 

nema bygginganefnd veiti undanþágu frá því. 

Hurðir eða gluggar, sem opnast út á opið svæði eða götu, mega eigi 

ná lengra fram en 0,30 metra út fyrir götulínu þegar opnað er. Þó nær þetta 

ekki til glugga, sem eru hærra frá götu en 2,10 metra. 

Á samkomuhúsum skulu vera nægilega margar og góðar útidyr. Allar 

hurðir í umferðadyrum skulu falla út og svo umbúnar, að umferð stafi eng- 

inn háski eða hindrun af. 

Bygginganefnd getur veitt undanþágu frá ákvæði þessarar greinar, ef 

sjerstakar ástæður eru fyrir hendi. 

Þakgluggar. 

28. gr. 

Bygginganefnd getur krafist þess, að á stórum húsum, tveggja hæða 

eða hærri, sje að minsta kosti einn þakgluggi, sem má opna, að stærð ekki 

minni en 0,50 X 0,50 metrar; bæði glugginn og karmurinn sje úr járni eða 

klætt eldtraustu efni. 

Þalkrennur og brunnar. 

29. gr. 

Við hvert íbúðarhús í bænum skal vera vatnsþró (brunnur), sem að 
minsta kosti rúmi 100 hektólítra vatns fyrir hverja 5—8 manna fjölskyldu 

og hlutfallslega stærti, ef ætlað er fleirum til notkunar. Þakrennur og vegg- 

rennur skulu vera á hverju húsi og öllu regnvatni safnað í brunninn gegn- 

um malar og sandsíu. 

Reykháfar og sóphurðir. 

30. gr. 

1. Allir reykháfar frá eldstæðum skulu vera úr eldtraustu efni og standa 

á eldtraustri undirstöðu á föstum jarðvegi, eða að öðrum kosti hvíla) á 

eldtraustri múrhvelfingu eða palli milli tveggja steinveggja, en aldrei mega 

þeir standa á trjebitum. 

Loftrás má aldrei setja í reykháf, nema sjerstakar ástæður komi til greina 

og leyfi bygginganefndar sje fengið í hvert sinn. 

3. Hliðar reykháfsins skulu að minsta kosti vera 0,12 metrar á þykt, og 

vídd hans að innanmáli eigi minni en 0,23 metrar á hvern veg eða að 

þvermáli. Þó má leyfa 0,18 metra vídd, ef eldstæði eru ekki fleiri en 3. 

4. Þar sem reykháfur gengur gegnum bita og borð, sem lögð eru undir bita, 

skal hann vera járnklæddur hringinn í kring, og eins þar sem hann 

gengur í gegnum þak, og skal vera að minsta kosti 0,17 metra bil milli 

þeirra hliða hans, sem inn snúa, og viðanna. 

te
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Þó má sleppa járnklæðning, ef bil er gert milli reykháfs og viða, 69 

kki minna en 0,23 metrar, og skal þá múrað eða steypt milli reykháfs 4. oktbr. 

og viða. Ekki má þilja reykháf utan nje klæða hann borðum eða láta um 

hann veggfóður, sem límt er á lista. Bygginganefnd getur aðeins leyft að 

láta einfalda fótlista og loftlista liggja utan um reykháfinn. 

Reykháfur má hvergi hallast meira en 45? frá lóðrjettri línu; skal hann 

þá hvíla á múr eða trjeskorðu, og vera múrað milli skorðu og reykháts, 

svo innanmál hans sje ekki nær skorðunni en 0,23 metrar. Reykháfur má 

ekki hallast fram yfir stiga. Hornin, sem myndast við beygjuna, skulu 

kringd. 

Reykháfur skal ná að minsta kosti 1,00 metra upp fyrir húsmæni, en 

komi hann upp úr þakhlið, ákveður bygginganefnd í hvert sinn hæðina, 

en sje þó ekki minni en 1,50 metra upp frá þaki. Bygginganefnd getur 

ákveðið að brauðgerðarhús og önnur hús, sem mikill reykur kemur frá 

hafi hærri reykháfa. 

Inn í 0,23 metra víðan reykháf má ekki setja reykpípur frá fleiri eld- 

færum en 8, og jafnan skal hafa járnkraga í reykháfum utan um hverja 

pípu, þannig gerðan, að pípan geti ekki ýtst inn í reykháfinn. Revkháfur 

sje þeim mun víðari, sem honum er ætlað að leiða reyk frá fleiri eldstæð- 

um en hjer er talið. 

Innanhúss má sjerstæður reykháfur standa óstuddur á alt að 8 sinnum 

meiri hæð en breidd hans nemur minst að utanmáli. 

Ef svo mikill reykur á að fara um reykháf, að bygginganefnd telji lík- 

legt að óþægindi stafi af honum fyrir þá, er nærri búa, skal gera reyk- 

háfinn svo háan, sem bygginganefnd ákveður. Ef bygginganefnd álítur 

að hæð sú, er ákveðin hefir verið, nægi eigi framvegis, getur hún kraf- 

ist þess, að reykháfurinn sje svo gerður, að unt sje að hækka hann síðar. 

Ef reykháfur veldur óþægindum þeim, er nærri búa, er eigandinn 

skyldur að hækka reykháfinn, eftir skipun bygginganefndar, án tillits til 

þess, hvenær reykháfurinn var gerður. 

Á hverjum reykháf skulu vera nægilega mörg sópop, jafnvíð reykháfnum, 

og traust járnhurð fyrir í járnumgerð. Undanþágu frá ákvæðum þessarar 

greinar getur bygginganefnd leyft, ef sjerstakar ástæður koma til greina 

og engin eldhætta stafar af. 

Eldstæði, miðstöðvarupphitun og reykpípur. 

3l. gr. 

Eldstæði má því aðeins setja í herbergi, að veggir sjeu þjettir (t. d. ekki 

rimlaveggir). Ef herbergið er lægra en 2,00 metrar, skal loft, gólf og vegg- 

ir vera úr eldtraustu efni. 

Ofna og eldavjelar má ekki setja nær timburvegg en svo, að 0,21 metrar sje 

á milli.



1927 

69 
4, oktbr. 

1. 

142 

Pípur frá ofnum og eldavjelum mega ekki koma nær trje en svo, að 0,21 

metrar sjeu á milli. Þær skulu liggja í reykháf, og mega ekki liggja um her- 

bergi, sem eldfim efni eru geymd í. 

Ef eldstæði eru nær trjevegg en 0,21 metrar, skal setja minst 0,12 metra 

þykkan vegg úr steini eða steypu í staðinn fyrir trjevegginn, á ekki minna 

svæði en svo, að hvergi sje skemra en 0,21 metrar frá eldstæði að timbri. 

Eldavjelar má setja á trjególf, ef að minsta kosti 0,11 metrar eru frá gólfi 

upp að botni á eldavjel og á milli sjeu tvö lög af tígulsteini, hlöðnum í 

binding og steinlím eða steypugólf, jafnþykt, eða að gólfið sje þakið járn- 

þynnum eða öðru eldtraustu efni. 

Ofnar skulu standa á múruðum eða steyptum fæti, eða á járnfæti, sem 

annaðhvort er opinn eða fyltur múr eða steypu. Sje rist í botni ofnsins, 

skal öskuskúffa vera í fætinum, og skal þá undir skúffunni vera járnþynna, 

er fyllir út í holið minst 5 millimetra frá gólfi. 

Þar sem ofnar eða eldavjelar standa á trjególfi, skal gólfið fram undan 

eldstæðum þakið eldtraustu efni, járnþynnu eða öðru ekki lakara. Skal 

járnþynnan eða það, sem notað er í hennar stað, ná að minsta kosti 0,32 

metra fram á gólfið fram fyrir ofninn eða eldavjelina, til hliðar og aftur 

fyrir, nema veggir sjeu nær. 

Í herbergjum, sem ætluð eru fyrir katla til miðstöðvarhitunar, skulu gólf, 

loft og veggir gerðir úr steini eða steypu. Þó má leyfa trjeloft með 

steinlímshúð að neðan. Ketillinn skal standa á grunnmúr eða járnbentu 

steingólfi, sem hvílir á traustum steinveggjum. Ef um mjög litla miðstöðv- 

arkatla er að ræða, getur bygginganefnd leyft, að þeir sjeu í herbergi með 

gólfi, veggjum og lofti úr trje, en ætíð skal svo um búið, að bygsinga- 

nefnd telji örugt fyrir eldshættu frá miðstöðvarkatlinum. 

Reykpípur mega aldrei liggja út úr útvegg, en skulu ætíð ganga í reyk- 

háfinn. Eigi má reykpípan, á leið út í reyháf, liggja gegnum annað her- 

bergi á lengra svæði en 4,00 metrum, og er þá bilið talið frá ofni að reyk- 

háfi. Skal pípan þá ætíð vera úr steypujárni. Reykpípa má eigi vera nær 

trje en 0,21 metrar. Ef hún liggur gegnum trjevegg eða þak, skal múrað 

kringum hana, svo að ytri hlið hennar verði eigi nær trje en 0,21 metra. 

Ef hnje er á reykpípu, skal það vera með spjaldi, sem hægt er að taka 

af til að hreinsa pípuna. 

Íbúðarherbergi. 

32. gr. 

Íbúðarherbergi og herbergi, sem dvalið er í mikinn hluta dagsins, skulu 

fullnægja eftirfarandi skilyrðum: 

Útveggir á herbergjum skulu svo gerðir, að þeir veiti nægilega vernd gegn 

kulda og raka.
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Lofthæð skal vera minst 2,50 metrar; þó getur bygginganefnd leytt, ef 69 

sjerstakar ástæður koma til greina, alt að 0,20 metra minni lofthæð. Ef 4. oktbr. 

lottbitar eru sýnilegir skal lofthæð mæld upp að neðri brún þeirra. 

Í gömlum húsum má leyfa minni hæð, sömuleiðis í þakherbergjum; 

þó má hæðin aldrei minni vera en 2,15 metrar. 

Ef herbergi er undir súð, verður að minsta kosti helmingur af gólffleti 

þess, og aldrei minna en 6 fermetrar, að hafa lofthæð 2,50 metra; bygginga- 

nefnd getur þó veitt sömu undanþágu, sem um getur í 2. lið. 

Ekkert herbergi má mjórra vera en 1,70 metrar, og gólfflöturinn minst 6 

fermetrar. 

Á hverju herbergi skal vera gluggi, er veit út að götu eða opnum garði. 

Ljósmál glugga má minst vera !/,, af gólffletinum, og skal vera hægt að 

opna hann. 

Bygginganefnd getur leyft að hafa eingöngu ofanljós, ef ekki er hægt að 

koma glugga fyrir á herbergi á annan hátt, og skal glugginn þá vera svo 

gerður, að hæglega megi opna hann. 

Í verbúðum skal vera loftrými ekki minna en 7 m? á hvern mann, enda 

sje þá sjeð fyrir nægilegri loftræslu. 

Kjallaraíbúð. 

33. gr. 

Kjallara má ekki nota til íbúðar nema bygginganefnd leyfi og gluggar 

viti út að götu eða opnum garði. Ekki má nota herbergi til íbúðar, sem 

aðeins hefir glugga á móti norðri, nema það sje hluti af íbúð, sem hefir 

glugga móti öðrum áttum og nýtur nokkurrar sólar. 

Lofthæð herbergja skal eigi minni vera en 2,30 metrar, og í minsta lagi 

helmingur af rúmmáli hvers herbergis skal vera ofanjarðar. Þó má bygg- 

inganefnd leyfa, að einstök íbúðarherbergi í kjallara hafi aðeins 2,20 

metra lofthæð, ef þau fylgja íbúð á öðrum hæðum í húsinu, ná ekki lengra 

en 1,00 metra niður í jörðu og eru ekki minna en 9 fermetrar að 

flatarmáli. 

Glerflötur glugga ofanjarðar sje eigi minni en nemi '/,, af gólffleti her- 

bergis. 

Gólfið skal gert úr steinsteypu eða öðru álíka vatnsheldu efni, og sje trje- 

gólf þar ofan á, eða annað gólf ekki lakara. 

Gólfið sje að minsta kosti 0,30 metra fyrir ofan hæsta stórstraumsflóð, 

og skal þurka jarðveginn undir því með fráræsi, eftir fyrirmælum bygg- 

inganefndar, svo að jarðvatn nái aldrei upp að gólfi. 

Veggi skal verja raka á þann hátt, er bygginganefnd mælir fyrir um. 

Hvert íbúðarherbergi skal vera hægt að hita.
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Herbergi, sem notuð eru um stundarsakir. 

34. gr. 

Þvottahús, forstofur, búr, baðherbergi og snyrtiklefar skulu hafa nægi- 

legt ljós og birtu og vera varin gegn raka. Ekki má leyfa þvottahús með glugga 

að götu, nema bygginganefnd telji, að ekki stafi mikil óþægindi af vatnsgufu 

frá því fyrir þá, sem um götuna fara. Í þvottahúsum skal vera þjett steypu- 

gólf; þó getur bygginganefnd veitt undanþágu frá því, ef nauðsyn þykir. 

Hæfilega mörg salerni skulu fylgja hverju húsi, og skal gólfflötur þeirra 

eigi minni en 0,80 < 0,70 metrar. 

Veggir steinhúsa. 

35. gr. 

Veggir steinhúsa sjeu hlaðnir úr settu og höggnu grjóti, lögðu í steinlín, 

eða gerðir úr steinsteypu. Steinsteypuveggir í íbúðarhúsum ofan kjallara 

og einnig í kjöllurum, sem ætlaðir eru til íbúðar, skulu gerðir úr vand- 

aðri steypu og ekki veikari að blöndu en 1:4:7 (þ. e. 1 hluti sements 

móti 4 hlutum sands og 7 hlutum grjótmulnings eða malar eða hvors 

tveggja). Aðra veggi og undirstöður má gera úr steypu 1:4:8. 

Ef notuð er önnur gerð steypu en fyr er sagt, t. d. holsteinar, skal 

bygginganefnd leita sjer upplýsinga hjá húsameistara ríkisins um gerð 

þeirra og notagildi áður en hún samþykkir að hús sjeu bygð úr þeim. 

Drýgja má steypu í undirstöðum, kjöllurum og húsum, sem ekki 

eru hærri en 1 hæð auk kjallara, með hreinu, sterku grjóti, hrjúfu eða 

brotnu (hraungrjót má því aðeins nota, að það sje sæmilega sterkt). Þó 

má enginn steinn vera stærri en nemi alt að helmingi veggþyktar. Ekki 

skulu steinar þjettari en svo, að auðvelt sje að þjappa stevpunni á milli 

þeirra svo holulaus verði. Alstaðar skal vera smágerð steypa á milli stein- 

anna, og að öðru leyti svo sterk, sem fyr segir. 

Öll steypuefni sjeu sterk, hrein, ófúin og að öllu óskemd, laus 

við mold og lífræn efni. Grjótmulningur og steypumöl sje ekki stór 

gerðavi en svo, að stærstu molarnir fari greiðlega gegnum 6 sentimetra 

víðan hring. 

Þykt útveggja, sem gerðir eru úr ekki veikari steypublöndu en 1:4:7, 

skal vera sem hjer segir: 

a. Þykt hliðarveggja þeirra eða útveggja, sem ern burðarveggir í vana 

legum íbúðarhúsum með lofti og gólfi úr járnbentri steinsteypu, skulu 

í einlyftum húsum eða á efstu hæð vera 0,22 metrar á þykt, á næstu 

hæð fyrir neðan 0,25 metrar og næstu hæð þar fyrir neðan (í kjallara) 

0,32 metrar á þykt. Ef gólf eru úr timbri, skulu veggþvyktir vera 0,24, 

0,30 og 0,34 metrar.
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Ef húsið er portbygt, skal portið hafa sömu þykt og veggurinn 69 

á næstu hæð fyrir neðan, ef hæð þess fer ekki fram úr 0,70 metrum. 4. oktbr. 

Sje portið hærra, skal það gert með veggþykt sem full hæð væri. 

Ef bygginganefnd telur, að svo langt sje milli burðarveggja eða 

þverveggja úr sama efni, að ekki fáist nægur bindingur í húsið, getur 

hún krafist þess, að burðarveggir sjeu gerðir svo traustir, sem hún 

álítur með þurfa. 

Ef um hús er að ræða með mjög stórum herbergjum eða sölum, 

t. d. samkomuhús, verslunarhús o. þ. h., eða ef vegghæð fer fram úr 

ö,00 metrum af gólfi á gólf, getur bygginganefnd krafist, að styrkleiki 

allra burðarveggja sje ákveðinn af sjerfróðum manni. 

Gatlveggir, sem járnbent steypugólf hvíla á og á eru glugga. eða dyra- 

op, skulu hafa sömu þykt og burðarveggir, og reiknast þá allur vegg- 

urinn fyrir ofan efsta gólf (hjer með talið risið) með sömu þykt og 

efsta hæð. Gaflveggir, sem aðeins bera sinn eigin þunga (ef loft eru 

úr trje), mega vera 0,21 metra þykkir á öllum hæðum, nema í kjall- 

ara. Þar skulu þeir ekki þynnri vera en 0,32 metrar. 

Bygginganefnd getur leyft aðra þykt útveggja en hjer segir, t. d. ef 

járn er Í steypunni eða veggir tvöfaldir. Einnig getur bygginganefnd 

krafist, að veggþvktin sje önnur en fyr er sagt, ef um holsteina 

er að ræða. 

Bygginganefnd getur leyft þynnri útveggi en fyr er sagt, ef 

um mjög stutt haf er að ræða, t. d. í stigaskútum, og veggirnir bera 

aðeins sinn eigin þunga. 

Í smáskútum (skúrum) og geymsluhúsum má nota þynnri veggi 

en fyr er sagt; þó verður bygginganefnd að ganga úr skugga um, 

að engin hætta geti stafað af. 

Undir gluggum en ofan gólfs mega veggir vera 0,19 metra þykkir, 

þó þeir sjeu þykkri milli glugga. Í kjallara skal þrep undir glugg- 

um aldrei þynnra vera en 0,26 metrar. 

Burðarveggir innanhúss sjeu á þykt í efstu hæð 0,16 metrar, og þar 

fyrir neðan aukist þykt veggjarins við hverja hæð um 3 sentimetra. 

Bygginganefnd getur veitt leyfi til að hafa þynnri burðarveggi, ef 

um mjög lítil hús er að ræða, eða ef tveir burðarveggir eru samhliða 

og bilið á milli þeirra er mjög stutt, t. d. göng. Þó má enginn burðar- 

veggur þynnri vera en 0,14 metrar. 

Ef burðarveggir hafa, að dómi bvgginganefndar, ónógan stuðn- 

ing af þverveggjum, eða á þeim eru stórar dyr með mjóum millibil- 

um, getur bygginganefnd krafist, að veggþyktin sje aukin eða styrk. 

leiki veggjarins aukinn á annan hátt, sem henni þykir nanðsyn til. 

Innri veggir úr steini eða steypu, sem hvorki eru burðarveggir nje
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stigar hvíla á, skulu vera ekki minna en 0,12 metra þykkir. Sje hafið 

stutt, má þyktin þó vera alt að 0,08 metrar. 

c. Veggir þeir, sem stein- eða steypustigar eru festir í, þannig að vegp- 

irnir bera stigann, skulu í efstu stigahæð eigi þynnri vera en 0,18 

metrar, og við hverja hæð þar fyrir neðan aukist þykt veggjarins um 

3 sentimetra. Stigahúsveggir, sem Leggja að trjestiga, skulu eigi þynnri 

vera en sagt er í þessum lið. 

d. Ekki má skerða þykt veggja, sem um getur í a.-, b.- og d.lið, á þann 

hátt að leggja í þá áframhaldandi vegglægjur; þó er leyfilegt að setja 

þaklægjur („múrlektur““) undir þverbita í þaki. 

e. Samanlögð breidd glugga og dyratófta má ekki vera meiri en helming- 

ur af allri lengd veggjarins. Bygginganefnd getur þó veitt undanþágu 

frá þessu, ef veggir eru járnbentir. Enginn veggstöpull má mjórri ver: 

en 3 af samanlagðri breidd beggja tóftanna báðumegin við hann, 

vje á neinn veg þynnri en samsvari % af hæð hans, nema í honum 

sje járnbendingur, eða á annan hátt gerður með þeim styrkleika, sem 

bygginganefnd er kunnugt um að sje nauðsynlegur. 

Bygginganefnd getur fyrirskipað meiri veggþykt en fyr er ákveðið, þar 

sem gerðar eru stórar veggbrúnir, eða annað það, sem eykur áreynslu á 

veggina eða rýrir styrkleik þeirra. Ef þykt veggjar er aukin á einhverri 

hæð, skal hún einnig aukin þar fyrir neðan, eftir því er bygginganefnd 

telur þurfa. Bygginganefnd getur ákveðið, að veggir úr járnbentri stein- 

steypu eða steypu, sem er sterkari og þjettari en hjer hefir verið miðað 

rið, megi vera þynnri en ákveðið er í þessari grein, ef járngrindin og 

gerð veggjarins að öðru leyti er eftir fyrirsögn sjerfróðs manns og bygg- 

inganefnd telur vegginn fulltraustan. 

Veggir hlaðnir úr höggnum grásteini, tígulsteini eða öðrum steini, skulu 

gerðir með sama styrkleik og hjer er sagt um steypuveggi. Bygginganefnd 

dæmir um, hvort þeirri kröfu sje fullnægt. 

Útveggi úr steini eða steypu skal sljetta utan með sementshúð ofan jarðar. 

Þó nægir að bursta veggi utan með sementsblöndu, ef bygginganefnd 

samþykkir. 

Innan við alla einfalda útveggi íbúðarherbergja, sem steyptir eru eða 

hlaðnir úr grásteini, steyptum steini eða holsteini, skal setja innri skjól- 

vegg úr steini eða steypu með tróði á milli, eða úr timbri, korki eða öðru 

ekki lakara efni, sem bygginganefnd tekur gilt. 

Ekki má múra eða steypa húsveggi, undirstöður eða gólf, ef frost er 29 C. 

aða meira. 

Steypuloft og steypustigar. 

36. gr. 

Bvgginganefnd getur því aðeins leyft að gera loft og stiga úr steypu,
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að sjerfróður maður hafi gert áætlun um styrkleika þeirra; þó getur bygg- 

inganefnd veitt undanþágu frá þessu, ef um mjög lítið gólf er að ræða. £. oktbr. 

Maður sá, er vinnur að verkinu, skal að dómi bvgginganefndar vera hæfur 

til þess. 

Veggir timburhúsa. 

37. gr. 

1. Undirstöður og útveggir í kjallara timburhúsa skulu að þykt vera ekki 

undir 0,24 metra, en burðarveggir innanhúss ekki undir 0,20 metra; ef um 

stærri hús er að ræða, getur bygginganefnd aukið þykt veggjanna frá því, 

sem fyr um getur, ef henni þykir nauðsyn til. 

Timbur, sem notað er til húsabygginga, skal vera vandað og óskemt. 
> fk oOo , € 

a. Í timburhúsum, þar sem lofthæð er alt að 3,00 metrum og herbergis- 

dýpt alt að 4,50 metrum, mega stafir í útveggjum á efsta lofti og 

efri hæð eigi vera grenmri en 10 X 10 sentimetrar (4 X 4"), á neðri 

hæð 10 < 13 sentimetrar (4 5") og hornstafir 13 X 18 sentimetrar 

(5 XX 57). Sje hæðin meiri, eða alt að 400 metrum, og herbergja- 

dýpt alt að 5,50 metrum, skal þykt stafanna út og inn aukin að minsta 

kosti um 2% sentimetra (17). Í stærri húsum ákveður bvgginga- 

nefnd gildleika stafanna. 

Bygginganefnd getur veitt leyfi til að hafa annan gildleik á stöf- 

um en fyr er sagt, ef hún álítur, að styrkleikinn verði nægur. 

Stafir skulu ekki vera strjálli en svo, að í minsta lagi komi einn 

stafur á hverja 1,25 metra að meðaltali í lengd veggjarins, og hvergi 

má vera lengra á milli þeirra en 1,60 metrar, nema bygginganefnd leyfi 

sjerstaklega. 

Milli allra stafa skulu vera skorður (,lausholt““) og í hverjum 

vegg eigi minni en tvær spyrnur (,skáskífur““). Spyrnur skulu ekki 

mynda minna horn en 307 við lóðrjetta línu. Skorður skulu ekki vera 

grennri en stafir. 

Í útveggjum þeim, sem bita bera, skal undir bitaendum liggja aur- 

stokkur á grunni, ekki grennri en stafir ern í veggjum. Bygginganefnd 

getur þó leyft, að aurstokkur sje ekki gildari en 13 X 13 sentimetrar 

(5 < 57"). þó að stafir í veggnum sjeu gildar. 

Ofan á bitaenda komi staflægjur (,,undirstokkar““), jafnbreiðar 

stöfum og eigi þynnri en 614 sentimetri (247). Niður undan stöfum 

skal fella trje á milli aurstokks og undirstokks. 

Ofan á stafi skal fella svllur, á hvorugan veg grennri en stafir 

eru út og inn, sem undir þeim standa. 

Stafi skal festa saman um hæðamót, og á neðri hæð við aurstokk, 

með sterkum járnklóm og reknagla í staflægjur og aurstokk,
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Aurstokkur skal festur med jårnum i undirstöður, eða að öðr- 
um kosti vera vel múrað upp með honum. 

b. Utan á grind íbúðarhúsa skal koma bil úr borðum 214 sentimetra 
(17) þykkum, og skal negla þan vandlega í alla viði grindarinnar. 

Utan á þil skal settur pappi og síðan bárujárn eða annað efni 
ekki lakara, er bygginganefnd samþykkir. Milli járns og pappa komi 
11% sentimetra (14) þykkir listar. Bárujárn á veggjum má ekki þynnra 
vera en 26 B. W. G. Þó má hafa þil í stað bárujárns á veggjum, ef 
húsin standa sjerstæð og að dómi bygginganefndar engin eldhætta 
stafar af þeim. 

Innan á grind skal settur pappi og þil, ekki þynnra en ? senti- 
metrar (%4"), eða annað lag ekki lakara. 

c. Grind burðarveggja innanhúss skal gera Úr viðum eigi grennri en 
10 X 10 sentimetra (4 X< 4") á neðri hæð, og 8 X 10 sentimetra (3X 
4") þar fyrir ofan. Í smærri húsum má þó nota grennri viði, ef bygg- 
inganefnd álítur að styrkleikinn sje nógur. Bvgginganefnd getur kraf- 
ist gildari viða, ef um stór hús er að ræða og henni þykir ástæða til. 

Að öðru leyti gilda sömu ákvæði sem um útveggi að því er snertir 
staflægjur, stafi, skorður og spyrnur. 

d. Aðrir timburveggir mega ekki, ef þeir eru á milli íbúðarherbergja, 
vera lakari að gerð en svo, að þil úr borðum 2? sentimetra (947) þykk- 
um, eða annað lag ekki lakara, sje hvoru megin, og 3,2 sentimetra 
(147) þykkir renningar á milli. Jafnvænir skulu Veggir vera, sem 
stigar liggja upp að, nema bygginganefnd telji þörf á meiri styrkleik. 
Veggi, sem tveir stigar liggja að, skal gera jafnvæna burðarveggjum 
(sbr. lið c.). 

e. Í útihúsum og skútum, sem eru aðeins ein hæð, má gera grind úr 
plönkum (,battingum““). 

ft. Í timburveggjum sje samanlögð breidd glugga og dyraopa mæld á milli 
stafa ekki meira en hálf lengd veggjar, nema bygginganefnd veiti 
sjerstakt leyfi til. 

g. Nota má máttarviði með öðrum gildleika en til er tekið í þessari grein, 
ef sami er styrkleikinn eða meiri. 

Fjarlægð húsa frá nágrannalóð. 

38. gr. 
Ekkert steinhús má vera nær nágrannalóð en 3,15 metrar, nema eld- 

varnarveggur snúi að lóðinni (sbr. 22. pr.). Timburhús án eldvarnarveggs má 
eigi vera nær nágrannalóð en helmingur af hæsta vegg, er að nágranna veit, 
þó eigi nær en 5,00 metrar. Byggingarnefnd getur veitt ívilnanir niður í 4,00 
metra, ef sjerstakar ástæður mæla með því.
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39. gr. 

Ekkert timburhús má stærra vera en 150 fermetrar að flatarmáli, að 

meðtöldum tilheyrandi útihúsum, og aldrei mega fleiri timburhús vera sam- 

bygð en svo, að flatarmál þeirra fari ekki fram úr 350 fermetrum. Þó getur 

bæjarstjórn fært bæði þessi hámörk niður. 

Skemmur, vörugeymsluhús og fiskhús. 

40. gr. 

Skemmur og vörugeymsluhús eru engum ákvæðum bundin um tölu 

hæða, og þurfa þær ekki hærri að vera en 2,00 metra. þó má vegghæð, mæld 

upp að skurðarlínu þaks og veggjar, ekki vera yfir 8,00 metra. Ef geymd 

eru eldfim efni í skemmu eða vörugeymsluhúsi úr trje, skulu þau vera í sjer- 

stöku herbergi með eldtraustum veggjum, gólfi og lofti. 

Beituskúrar og hús, sem notuð eru til netagerðar (netapláss), skulu 

bannig úr garði gerð, að dragsúgur sje fyrirbygður. 

Í öllum fiskhúsum skulu neðstu gólf vera steinsteypt. 

Torfbæir. 

41. gr. 

Torfbæir teljast þær byggingar, þar sem veggir, eða þak og veggir, eru 

að öllu eða miklu lexti þakið torfi. 

Byggja má torfbæi á þeim stöðum, er skipulagsuppdráttur sýnir; en 

þar til skipulagsuppdráttur er lagður fram, getur bygginganefnd leyft að þeir 

sjeu reistir í útjaðri bæjar og þar sem ekki er útlit fyrir, að reist verði stærri 

hús í náinni framtíð. 

Torfbæir skulu að öllu leyti vandaðir að frágangi og hlíta þeim skil- 

vróum, er byí     ginganefnd setur í því efni. 

Glugga- og dyraumgerð. 

EN 

La
 

. gr. 

Glugga. og dyraumgerð skal að jafnaði vera gerð úr plönkum, ekki 

þynnri en 5 sentimetra (27). Þeir skulu í steypuveggjum roðnir karbólíni, 

eða öðru efni ekki lakara, á þá hlið, er veit að steini eða steypu. Með þeim 

skal, í útveggjum, sjerstaklega í steinhúsum, troða vandlega hampi, eða öðru 

ekki lakara efni, bæði að utan og innan.
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Viðhald húsa. 

43. gr. 

Bygginganefnd getur krafist þess, að húsum sje haldið sæmilega við, 

svo eigi verði þau til lýta fyrir bæinn eða umhverfi þeirra. 

Um byggingaaðferðir og efni, sem ekki er tilgreint í samþykt þessari. 

44. gr. 

Ef nota skal bvggingaaðferð eða byggingaefni, sem ekki er tilgreint 

í samþykt þessari, ber umsækjenda að geta þess, er hann sækir um bygginga- 

leyfi. Einnig skal hann skyldur til að gefa þær upplýsingar þessu viðvíkj- 

andi, sem bygginganefnd álítur nauðsynlegar. 

Bygginganefnd getur á kostnað umsækjanda látið gera þá rannsókn á 

byggingaefni, sem hún álítur nauðsynlega, til að ganga úr skugga um, að 

aðferð og efni fullnægi þeim kröfum, sem gerðar eru í samþykt þessari. 

Hús þar sem farið er með eldfim efni. 

45. gr. 

Öll hús, þar sem unnið er að einhverju, sem sjerstök eldshætta stafar 

af, skulu gerð úr steini eða steypu, nema þau sjeu svo langt frá öðrum hús- 

um, að engin eldshætta stafi frá þeim fyrir nágranna; þá getur bygginga- 

nefnd leyft, að þau sjeu úr timbri. 

Allir veggir í smiðjum skulu vera úr eldtraustu efni, að minsta kosti 

1,00 metra frá gólfi; ennfremur skal gólfið vera úr eldtraustu efni. 

Í smíðahúsum trjesmiða má aðeins setja lokuð eldstæði. Utan um þau 

skal setja járnkassa, sem nær minst 0,20 metra til allra hliða út fyrir eld- 

stæðið og er á hæð 0,30 metrar frá gólfi. Loft og veggir slíkra húsa skal 

vera úr eldtraustu efni, eða ef það er úr timbri, þá klætt innan með járn- 

þynnum á listum eða öðru efni jafneldtraustu. 

Flatarmál bygðrar lóðar og fjarlægð frá lóðarmörkum. 

46. gr. 

Þegar mældur er flötur bygðrar lóðar, skulu veggsvalir og önnur fram- 

skot talin með, ef þau eru með þaki og undirstöður ná frá jörðu. Fjarlægð frá 

lóðarmörkum mælist ætíð frá þeim hluta hússins, sem nær lengst út,
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47. gr. 

Verkpallar, útbúnaður allur og tæki við húsasmíði og mannvirki skal 

traust og í góðu lagi, svo ekki valdi slysum eða tjóni. Byggingafulltrúa er 

heimilt að gera um þetta þær ráðstafanir, er duga mega, á kostnað eiganda, 

ef nauðsyn þykir, eða stöðva verkið að öðrum kosti, þar til bót er áráðin. 

TI. KAFLI. 

BYGGINGALEYFI. FRAMKVÆMD VERKSINS. EFTIRLIT. 

48. gr. 

1. Áður en byrjað er á húsi eða öðru mannvirki, sem samþykt þessi nær 

til skal senda skriflega beiðni um það til bygginganefndar og fá sam- 

þykki hennar og bæjarstjórnar til að framkvæma verkið. 

Ekki má rífa hús, nema skrifleg tilkynning um það sje send til bygg- 

inganefndar. 

Umsækjandi má ekki byrja á verkinu fyr en hann hefir fengið til- 

kynningu frá bygginganefnd að leyfið sje veitt. 

2. Beiðninni skal fylgja nákvæm lýsing af öllu því, sem nauðsynlegt er til 

sönnunar því, að verkið sje samkvæmt byggingasamþykt. Þar að auki skal 

fylgja í tveim eintökum: 

a. Lóðaruppdráttur eftir mælikvarða að minsta kosti 1:500, með árit- 

uðum stærðarhlutföllum; skal á honum sýna mannvirki þau, er reisa 

skal, ásamt þeim er fyrir kunna að vera á lóðinni, ennfremur afstöðu 

gagnvart götum, er að liggja, og nágrönnum. Flatarmál lóðar og mann- 

virkja skal ritað á uppdráttinn. 

b. Uppdrættir eftir mælikvarða að minsta kosti 1:100, með árituðum 

stærðarmálum, og skulu þeir svo greinilegir, að glögglega megi af þeim 

sjá alla gerð, stærð og lögun mannvirkis þess, er um ræðir, og til hvers 

herbergi eru notuð, þegar um hús er að ræða. 

Við breytingu á eldra húsi skulu uppdrættir og lýsing glögglega 

sýna hlutfallið bæði fyrir og eftir breytinguna. 

Sýna skal á húsuppdráttum þykt allra burðarveggja og gildleik 

máttarviða. 
ce. Áður en leyft er að byggja hús í sambygðri húsaröð, getur bygginga- 

nefnd krafist, að gerðnr sje lauslegur uppdráttur af hliðum allra sam- 

bygðu húsanna, á kostnað lóðaeigenda. 

d. Þá hluta húsa eða mannvirkja, sem að gerð eru frábrugðin almennri 

venju, eða verða að vera það sökum áreynslu eða annara orsaka, skal 
2 

sýna á uppdráttum, ef bygginganefnd óskar, og eftir mælikvarða að
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minsta kosti 1:20. Skal glögg lýsing fylgja og styrkleikaútreikningur n 

  

látinn í tje, ef þess er krafist. 

e. Lýsing á lóðinni og ásigkomulag grundvallar. Ef um nýtt hús er að 

ræða eða gagngerða breytingu á eldri húsi, skal sýna hvernig ætlast er 

til, að sjeð verði fyrir afrensli frá húsi og lóð og vegi að húsinn, ef 

það stendur ekki við götu. Þegar um minniháttar byggingar er að 

ræða, getur bygginganefnd veitt undanþágu frá ákvæðum a—e, ef 

7 fyrir liggja aðrar fullnægjandi upplýsingar og teikningar, svo að 

örugt sje, að fylgt verði í öllu ákvæðum samþyktar þessarar. 

Tilkynna ber nágranna, ef mannvirki það, sem reisa skal, snertir hagsmuni 

hans. Ber yfirlýsing í þessa átt að fylgja umsókninni og tekið fram, hverja 

nágrannaeign sje átt við. 

Á alla uppdrætti skal draga mælikvarða uppdráttarins í metramáli. Allir 

uppdrættir skulu undirskrifaðir af þeim, sem gerði þá. Sá, sem verkið er 

unnið fyrir, ber ábyrgð á, að það verði gert samkvæmt byggingasamþykt 

og eins og uppdrættir sýna. 

Eftir að bvegingafulltrúinn hefir kynt sjer umsóknina, leggur hann málið 

fyrir bygginganefnd ásamt umsögn sinni. Ef fleiri nefndum ber að fjalla 

Í 
Þegar bygginganefnd hefir gert tillögu sína, skal málið lagt fyrir bæjar 

   um málið, skal byggingafulltrúi fyrst leggja málið fyrir þær nefndir. mn 

stjórn, sem veitir byggingaleyfið. 

Bygginganefnd leggur annað eintak umsóknarskjalanna til geymslu í 

skjalasafn sitt, en endursendir umsækjanda hitt eintakið með árituðum 

úrskurðum, að jafnaði innan hálfsmánaðar frá fyrsta fundi bygginga- 

nefndar eftir að umsókn var afhent henni. Sje synjað um leyfið eða 

breytingar gerðar að samþyktarskilyrði, skal greina ástæður þess. 

Öll byggingaleyfi skulu veitt með því skilyrði, að umsjón verksins 

og ábyrgð sje í höndum manns, sem bygginganefnd telur til þess hæfan 

fyrir kunnáttu sakir og áreiðanleika. 

Ekki má í neinn víkja frá samþvktum uppdráttum nema fengið sje lexfi 

byggingarnefndar til þess. 

Hið endursenda eintak af uppdráttum og lýsingu 

vera við hendina nothæft á vinnustaðnum meðan á 

  

var skal jafnan 

stendur. 

    

ökum monnum úr bygginganefnd, sj 

  

Bvgsingafulltrúa, svo og eins 

  

heimill aðgangur að uppdráttunum og bvegingunni meðan hún er í 

smíðum. 

  

Húseigandi skal tilkynna byggingafulltrúa með tveggja dasa fyrirvara : 

a. hvenær byrjað verður á undirstöðum, 

. hvenær rakavarnarlög verða lögð í veggi, 

c. hvenær þak verður reist á steinhúsi eða grind í timburhúsi, 

d. hvenær gólf verða lögð á bita eða járn í steypulott.
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9. Bæjarstjórn ákveður gjöld fyrir byggingaleyfi. Gjaldið rennur í Læjar- 69 

sjóð. 4. oktbr. 

10. Byggingaleyfi fellur úr gildi, ef ekki er farið að nota það innan eins árs. 

Um byggingaleyfi, sem fer í bág við samþykt þessa. 

49. gr. 

Nú veitir bæjarstjórn byggingaleyfi, en síðar kemur í ljós að mann- 

virkið fer í bága við samþvktina, þá getur byggjandi krafist sanngjarnra skaða- 

bóta úr bæjarsjóði, svo framarlega sem það, er fer í bága við samþyktina 

hafi sjest ljóslega í umsókn hans og á uppdráttum og sýnilegt sje, að hann 

það verði samþvykt og reglum samkvæmt. 

Um leyfi til þess að flytja í ný hús. 

50. gr. 

Eigi má taka hús til afnota fvr en fengið er vottorð byggingafulltrúa 

að húsið fullnægi byggingasamþyktinni. 

Eftirlit með gömlum byggingum, forgörðum o. fl. 

51. 

Bygginganefnd skal sjá um, að öll mannvirki, girðingar, auglýsinga- 

spjöld (,,skilti'“) og annað það, er henni ber að líta eftir, geti eigi valdið hættu 

og sje ekki til óprýði. Byggingafulltrúi hefir eftirlit þetta á hendi, en ef eig- 

andi vanrækir að fullnægja kröfum hans, getur bæjarstjórn látið lagfæra bað, 

sem bygginganefnd telur með þurfa, á kostað eiganda. 

Nú er íbúð eða einstí 

komin, að þau, að áliti bygginganefndar, sjeu óheilnæm eða eigi örugg til íbúð. 

ik herbergi, sem ætluð ern til íbúðar, svo illa á sig 

ar, þá skal hún leita umsagnar hjeraðslæknis. Sje hann á sama mál og nefndin, 

getur hún krafist þess, að eigandinn lagi gallana innan ákveðins tíma. Verði 

hann eigi við þessu, getur bæjarstjórn eftir tillögum bvæginganefndar úr- 

skurðað, að ekki megi búa í íbúðinni. 

Ef ekki er unt að flytja úr íbúðinni, vegna þess, að eigi er mögulegt að 

ná í aðra fyrir sæmilegt verð, ber bæjarstjórn að sjá um, að útvega íbúð jafn- 

skjótt og hægt er.
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IV. KAFLI. 

SEKTARÁKVÆÐI OG BREYTING Á SAMÞYKT. 

- 
52. ør, 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum frá 10—50 krónur, og skal 
sekta bæði smið og eiganda, er hlut eiga að máli. Sektirnar renna í bæjarsjóð. 
Auk þess skal eigandi á sinn kostnað rífa niður það, er fer í bág við ákvæði 
samþyktarinnar eða reglur þær, sem bygginganefnd setur samkvæmt samþykt- 
inni. Ella sje það rifið á hans kostnað. Sje um brot á 50. gr. að ræða eða verk, 
sem til þarf sjerstakt leyfi bygginganefndar, hafið án þess að leyfið sje fengið, 

skal lögreglustjóri undir eins og brotið kemst til vitundar hans, banna að 

verkinu sje haldið áfram, fyr en fengið er leyfi bygginganefndar. 

Með mál út af brotum á samþykt þessari skal farið sem almenn lög- 

reglumál. 

538. gr. 

Til þess að breyting á samþykt þessari geti öðlast gildi, þarf umræður 

bæjarstjórnar á tveim fundum hennar, samþykki bæjarstjórnar á breyting- 

unni, og staðfestingu ráðuneytisins. 

Samþykt þessi, sem bæjarstjórn Vestmannaeyja hefir samið og sam- 

bykt, er hjer með staðfest, samkvæmt 17. gr. laga nr. 26, 22. nóv. 1918, til 

að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, A. okt. 1927. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.
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REGLUGJÖRÐ 

um 

breyting á hafnarreglugjörð fyrir Reykjavíkurkaupstað 

frá 12. nóv. 1917. 

2. málsgrein 23. gr. reglugjörðarinnar orðist þannig: 

Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, sandi, kolum, og öðru 

slíku, er skylt að hafa nægilega sterka hlífidúka milli skipsins og ból- 

virkisins, bryggjunnar eða bátanna, svo ekkert falli fyrir borð. Við upp- 

skipun og útskipun á kolum eða öðrum vörum, sem ryk fylgir, skal 

haga verki svo, að ekki þyrlist upp ryk öðrum til baga, þegar tæmd 

eru ílát, sem kolin, eða varan er flutt í. Sje þessa eigi gætt, getur 

hafnarstjóri stöðvað verkið, uns bætt hefir verið úr því, sem áfátt er. 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið 

og samþykt, er hjermeð staðfest samkvæmt lögum nr. 19, 11. júlí 1911, 

til þess að öðlast þegar gildi og er birt til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 22. okt. 1927. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.
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REGLUGJORD 

um 

bann við dragnótaveiði í landhelgi fyrir Hafnahreppi í Gullbringusýslu. 

Samkvæmt lögum nr. 27, 20. júní 1923, um heimild fyrir ríkis- 

stjórnina til að banna dragnótaveiðar í landhelgi, eru hjermeð sett 

eftirfarandi ákvæði: 

1. gr. 

Enginn má nota neina tegnnd dragnóta, þar á meðal kolanætur 

—- Snurrevaad — til fiskiveiða í landhelgi á svæðinu milli Stafnestanga 

og vestustu gnýpu Hafnabergs (Murtungur) í Hafnahreppi í Gull- 

brirgusýslu. Nær bann þetta jafnt til allskonar skipa og báta, sem slík 

veiðarfæri nota. Þó skal jarðeigendum eða þeim, er afnotarjett hafa 

þeirra jarða, sem að sjó liggja á bennsvæðinu, heimilt, að draga þar 

ádrættarnætur eða *yrirdráttarnætur á land. 

2. gr. 

Lögreglustjóra og skipum þeim, er annast landhelgisgæslu, ber 

að sjá um, að bannákvæðum reglugjörðar þessarar sje hlýtt. 

Kostnaður við eftirlitið greiðist úr ríkissjóði. 

3. gr. 

Med reglugjård pbessari er takmarkadur rjettur sá, sem sýslu- 

nefnd Gullbringusýslu nú hefir samkvæmt lögum nr. 86, 14. nóv. 1917 

um fiskiveiðasamþyktir og lendingarsjóði, til þess að gjöra samþyktir, 

að svo miklu leyti, sem slík samþykt gæti komið í bága við framan- 

greint bann við notkun dragnóta. 

Á. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frá 500 til 15000 

krónum og skal með mál út af þeim furið sem almenn lögreglumál. 

5. gr. 

Reglugjörð þessi gengur í gildi 1. desember 1997. 

Þetta birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 2. nóv. 1227. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.
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STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Gjafasjóð 

Jóns prófasts Halldórssonar á Sauðanesi til minningar um eiginkonur 

hans þrjár (ORS sjóð), útgefin á venjulegan hátt ad mandatum ef 

dóms- og kirkjumálaráðherra 3. nóvember 1927. Skipulagsskráin er 

þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Gjafasjóð Jóns prófasts Halldórssonar á Sauðanesi til minningar um 

eiginkonur hans þrjár (ORS sjóð). 

1. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður með erfðaskrá Jóns; prófasts Halldórs- 

sonar á Sauðanesi, dagsettri 22. júní 1926, til minningar um eiginkonur 

hans þrjár, Oktavíu Grönvold, f. 20. jan. 1861, d. 31. jan. 1886, Ragn- 

heiði Daníelsdóttur, í. 6. apríl 1859, d. 26. mars 1864, og fsoffíu Daníels- 

dóttur, f. 2. mars 1858, d. 23. febr. 1907, og skal sjóðurinn heita Gjafa- 

sjóður Jóns prófasts Halldórssonar á Sauðanesi til minningar um eigin- 

konur hans þrjár (OR S sjóður). 

2. gr. 

Stofnfje sjóðsins er 3000 kr. í peningum samkvæmt skiftagjörn- 

ingi í dánarbúi gefandans 27. mars 1986. 

3. gr. 

Sjóðurinn skal ávaxtast á tryggum stað undir vfirnmsjón lands- 

stjórnarinnar, og skal hálfum vöxtum árlega varið til sivrktar fátækum 

sjúklingi úr Sauðanessókn, er leitar sjer heilsubótar á siúkraskýlinu á 

Þórshöfn, eða til að útvega skýlinu eitthvað það, sem það helst van- 

hagar um. 

Á. gr. 

Höfuðstólinn má aldrei skerða og við hann leggist árlega helm- 

ingur vaxta uns hann er orðinn tíu þúsund krónur. Eftir það má 
verja öllum vöxtunum í sama eða svipuðu augnamiði og fyr segir, en 
þó sje þá annaðhvort ár lagður að minsta kosti fjórði hluti vaxtanna 
við höfuðstól. 

5. gr. 

Sýslumaðurinn í Þingeyjarsýslu, sóknarpresturinn í Sauðanessókn 
og hjeraðslæknirinn á Þórshöfn veita sjóðnum forstöðu, úthluta styrk 

” 
J 

1927 

12 
„ nóvbr.
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úr honum samkvæmt tilgangi hans og birta árlega ársreikning hans á 

þann hátt, er þeir koma sjer saman um. Þeir leita samþykkis ráðu- 
neytisins um ávöxtunarstaðinn og senda ráðuneytinu árlega skýrslu um 

sjóðinn. 

SAMÞYKT 

um 

leigu á lóðum bæjarsjóðs Reykjavíkur til íbúðarhúsabygginga. 

1. gr. 

Þegar einhver óskar að fá leigða lóð, sem er eign bæjarsjóðs, 

til að byggja á henni íbúðarhús, skal lóðin — ef bæjarstjórnin vill 

leigja hana — látin á leigu með þeim kjörum, sem fyrir er mælt í 

eftirfarandi greinum. 

2. gr. 

Lóðin skal látin á leigu til 75 ára og sje leigutaka heimilt að 

selja og veðsetja leigurjett sinn, ásamt húsum þeim og mann- 

virkjum, sem á lóðinni verða gjörð. Rjettur veðhafa til veðsins skal 

haldast að öllu leyti óskertur, þótt leigutaki brjóti skuldbindingar þær, 

sem hann hefir undirgengist gagnvart lóðareiganda með leigusamn- 

ingnum. 

Ef hentugt þykir að leigja einstakar lóðir til styttri tíma en 75 

ára, til þess að leigutími allra lóða í sömu lóðaþyrpingu endi á sama 

ári, getur bæjarstjórnin ákveðið styttri leigutíma en 75 ár fyrir 

slíkar lóðir. 

Leigutaki skal hafa byrjað á byggingu íbúðarhúss á leigulóðinni 

eigi síðar en 6 mánuðum eftir dagsetningu leigusamnings, og hafa húsið 

fullgert og íbúðarhæft eigi síðar en 2 árum eftir dagsetningu leigu- 

samnings, ella fellur samningurinn úr gildi. 

3. gr. 

Leigutaki greiðir alla skatta og gjöld til opinberra þarfa, sem 
lögð eru eða lögð verða á hina leigðu lóð. 

Leigutaki greiðir kostnað við þinglestur á leigusamningi. 

á. gr. 

Ársleiga af lóðinni skal vera 5% — fimm af hundraði — af 
fasteignamati lóðarinnar, eins og það er ákveðið á hverjum tíma, og
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skal telja hana af heilum hundruðum króna af virðingarverði, en því 

sem umfram er, skal sleppa. 

Leiguna skal greiða á skrifstofu bæjargjaldkerans í Reykjavík 

og er gjalddagi 2. janúar ár hvert fyrir árið, sem fer í hönd. 

Sje leigan ekki greidd áður en tveir mánuðir eru liðnir frá gjald- 

daga, skal leigutaki greiða bæjarsjóði dráttarvexti, er nemi 1% — einni 

krónu af hverjum hundrað krónum — fyrir hvern mánuð eða hluta úr 

mánuði, sem líður frá gjalddaga uns leigan ar greidd. 

Fyrir lóðarleigunni og dráttarvöxtum er lögtaksrjettur samkvæmt 

lögum frá 16. desember 1885. 

Leigutaki og veðhafar eru skyldir að hlíta því, ef í lög verða 

sett ákvæði um, að leigan gangi á undan veðskuldum, sem á eign- 

inni hvíla. 

5. gr. 

Vilji bæjarstjórnin ekki að loknum leigutímanum leyfa leigutaka 

með nýjum leigusamningi að láta hús, sem þá eru á lóðinni, standa 

þar áfram, skal bæjarstjórnin greiða leigutaka sannvirði hússins eða 

húsanna eftir mati dómkvaddra manna, enda sje við matið tekið fult 

tillit til raunverulegs ástands bygginganna. 

6. gr. 

Til þess að standa straum af kostnaði við kaup þau, sem ræðir 

um í 5. gr., skal stofna sjóð, er nefnist „Skipulagssióður Reykjavíkur“ 

og skal árlega leggja í sjóðinn einn þriðja hluta af lóðarleigu hverr- 

ar lóðar. 

í. gr. 

, Fje pad, sem greiðist í skipulagssjóð, skal ávaxta tryggilega, og 

þegar sjóðurinn er að áliti bæjarsjórnar orðinn nægilega stór, má veita 

úr honum lán til íbúðarhúsabygginga á leigulóðum bæjarins, gegn Í. 

veðrjetti í húsunum. 

Fyrst um sinn og þangað til öðruvísi verður ákveðið, hefir borg- 

arstjóri á hendi stjórn sjóðsins, en bæjargjaldkeri reikningshald hans. 

5. gr. 

Með samþykt þessari er úr gildi numin samþykt um leigu á lóðum 

bæjarsjóðs Reykjavíkur til íbúðarhúsabygginga 14. janúar 1920 og skal 

gefa þeim, sem fengið hafa lóðir á leigu samkvæmt þeirri samþykt, 
kost á að fá nýjan leigusamning samkvæmt þessari samþykt. 

Húsfyrningarsjóður sá, sem stofnaður var með samþyktinni 14. 
2 

janúar 1920, skal frá 1. janúar 1928 renna í skipulagssjóðinn, enda 

1927 

73 
5. nóvbr.
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13 taki sá sjóður við skuldbindingum húsfyrningarsjóðs og tekjum, sem 

5. nóvbr. honum kunna að bera eftir þann tíma. 

Samþykt þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið sam- 

kvæmt 31. gr. tilsk. 20. apríl 1872, staðfestist hjermeð til að öðlast þeg- 

ar gildi. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 5. nóv. 1987. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson. 

74 REGLUR 
8. nåvbr. 

um 

útsvarsskýrslur utansveitarmanna. 

Samkvæmt fyrirmælum í 11. gr. laga nr. 46 15. júní 1926 um út- 

svör eru eftirfarandi reglur settar: 

1. gr. 

Sveit í reglum þessum tekur bæði yfir hrepp og kaupstað. 

Sveitarstjórn tekur bæði til hreppsnefnda og bæjarstjórna. 

Átvinnusveit merkir hrepp eða kaupstað, þar sem atvinna er rekin. 

Heimilssveit merkir þann hrepp eða kaupstað, þar sem atvinnu- 

rekandi eða atvinnustundandi á heimilisfang. 

Uiansveitarmaður merkir hvern þann, er rekur atvinnu eða stund- 
ar atvinnu utan sveitar sinnar. 

2. gr. 

Hverjum þeim, einstaklingi eða fjelagi, er: 

hefir heimilisfasta atvinnustofnun, einkaatvinnu sína eða útibú, 

utan heimilissveitar sinnar, 

2. hefir leiguliðaafnot af landi, þótt ekki fylgi þeim ábúð, svo sem 
laxveiði, ábúð á jörð eða jarðarhluta, lóðarafnot, er arð gefa, o. s. 

frv., utan heimilissveitar sinnar, 

á heima erlendis, en rekur hjer atvinnu, 

4. stundar fiskiveiðar og leggur upp afla af skipi utan heimilissveitar 

sinnar, 

bæ
i 

C
a
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5. rekur annars atvinnu utan heimilissveitar sinna r, svo sem verslun, 

selveiði, hvalveiði, síldarkaup, síldarsölu, síldarverkun eða síldar- 

bræðslu eða verksmiðjuiðnað, 

6. flytst búferlum ér einni sveit í aðra, svo og 

7. erlendum vátryggingarfjelögum, 

er skylt að senda sveitarstjórn atvinnusveitar sinnar skýrslu um atvinnu- 
rekstur sinn í atvinnusveitinni, eignir þar og atvinnutíma síðastliðið 
almanaksár, reikningsár eða rekstrartímabil, á eyðublöðum samkvæmt 
I. sýnishorni hjer á eftir. 

Þeir, er í 1. og 2. tölulið segir, skulu senda skýrslurnar vv rir 

febrúarlok ár hvert, en þeir, sem í 8—-6. tölulið ge 

það áður en þeir flytjast búferlum eða áður en þeir 

atvinnusveitinni, og þó aldrei síðar en fyrir febrúa 

lend vátryggingarfjelög sendi skýrslurnar eigi síðar en 30. 

Skulu þær greina iðgjöld síðasta árs af tryggingum, er 

umboðsmanni þar í sveit síðasta reikningsár. 

4 
1t 
sæ 

J0 

  

   

   

  

3. gr. 

Þeir, er 
1. stunda atvinnu utan heimilissveitar sinnar að minsta kosti 2 mánuði 

samtals á gjaldárinu í sömu sveit, og 

2. lögskráðir-eru á skip utan heimilissveitar sir 

'ð mánuði af gjaldárinu samfleytt í sömu sveit. 

skulu senda sveitarstjórn atvinnusveitar sinnar slu væmt ll. 
sýnishorni um atvinnu sína þar áður en þeir hverfa þaðan, þó aldrei 
síðar en fyrir febrúarlok ár hvert. 

að minsta kosti 

    

d. gr. 

Allir þeir, sem hafa í þjónustu sinni utansveitarmenn, skulu senda 
sveitarstjórn atvinnusveitar, —- fyrir lok febrúar, ef vinnuveitandi er 
búsettur í atvinnusveitinni eða hefir bar h heimilisfasta atvinnustofnun, 
en ella þegar hvers árs atvinnurekstri þar í sveit er lokið, þó aldrei síðar 
en Í febrúarlok, — skýrslu um vinnuþiggjendur sína samkvæmt IIL 
sýnishorni. 

9. ET. 

Nú lætur aðili eigi af hendi skýrslu samkvæmt ákvæðunum hjer 
að framan, og getur atvinnumálaráðuneytið þá lagt við 50—-200 króna 

dagsektir, ef skyldunni er ekki fullnægt innan þess tíma, er ráðuneytið 
tiltekur. - 

6. gr. 

Sveitarstjórn getur krafið utansveitar atvinnure skendur: um reikn- 
inga atvinnufyrirtækis þeirra eftir sömu reglum sem skattanefndir geta 

1927 

24 
Ss. nóvbr.
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74 bad. Svo er sveitarstjórnum og rjett að rannsaka eða láta rannsaka 

8. nóvbr. þækur utansveitar atvinnurekanda með sama hætti sem skattanefndir, 

enda hvílir á sveitarstjórnum sama þagnarskylda, sem skattanefndum 

um þau atriði, er þeir verða áskynja um og hag aðilja varða. 

7. gr. 

Atvinnumálaráðuneytið lætur gera eyðublöð þau, er í reglum þess- 

um getur, og sjer um, að þau verði fáanleg hjá hreppstjórum og sveitar- 

stjórnum. 

Skylt skal hreppstjórum, formönnum skattanefnda og oddvitum 

sveitarstjórna að veita mönnum leiðbeiningar og aðstoð um skýrslu- 

gjafir samkvæmt reglum þessum. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 8. nóvember 1987. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson. 

I. Sýnishorn. 

Skýrsla 
um 

atvinnurekstur ............................ menn un 

A hreppi ; 
Í “= kaupstað árið 19... 

og 

eignir sama Í sama ha“ erttrereeeatrerenrrttttrtntnnnnnnnnnnnnun rann see (og sje hjer 

miðað við lok reikningsársins, eða þegar atvinnurekstri er lokið það ár 

eða maður flytst búferlum).
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A. Eignir 

Fasteignir, hverjar. kr. 

Skip 12 smál. og stæmi.. „eeen — 

Skepnur: kýr........... hestar........... ær.. 0. s. frv. — 
Vielar ....... verkfæri .......... bátar .......... veiðarfæri — 

bifreiðar ............ — 

Vörubirgðir . . FF — 

Útistandandi skuldir tilheyrandi atvinnurekstri A 

í hreppi = 
„enn Í eeen kaupstað " nn 

Aðrar eignir tilheyrandi sama atvinnurekstri 
hverjar? ....... — 

B. Skuldir. 
FA ia í hreppi 

Veðskuldir á eignum aðilja Í................... -.--—- kaupstað kr. 

Aðrar skuldir tilheyrandi atvinnurekstri ......................... Ga 

í hreppi = 
Tr" kaupstað 

C. Bruttotekjur. 

Af atvinnurekstrinum (nefn hann) .. P 

hreppi i 
Af eignum i … - kaupstað svo sem 

húsaleiga, skipaleiga o. s. Írv. . a 

Aðrar tekjur vegna dvalar eða atvinnurekstrar 

Í hreppi 
kaupstað 

Kr.................... 

D. Frádráttur. 

Mannahald: Borgun í peningum kr. ................. Fæði 

karla ........ daga, kvenna .......... daga, húsnæði, hiti, 

ljós o. s. irv. . kr... 

Greidd leiga til atvinnurekstrarins =- 

Greiddir vextir vegna atvinnurekstrarins me 

Viðhald á arðberandi eignum vegna atvinnurekstrarins . — 

Annar frádráttur vegna atvinnurekstrarins 
Hver? suc en nem renna nn su 
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75 AUGLYSING 
21. nåvbr. 

um 

vidauka vid auglysingu 10. des. 1926 um innflutningsbann. 

Með því að kin- og klaufaveiki hefir gosið upp að nýju i Dan- 

mörku og Svíþjóð, er auk þeirra vörutegunda, sem taldar eru upp Í 

auglýsingu 10. desember 1926, hjermeð samkvæmt lögum nr. 22, 15. 

júní 1926 um innflutningsbann á dýrum o. fl., bannað fyrst um sinn 

að flytja til landsins frá þessum löndum smjör, osta, egg, þuregg, 

hverskonar fóðurvörur frá mjólkurbúum, tuskur allskonar, ull, brúkað- 

an fatnað, fiður, fjaðrir og dún. Ennfremur er bannað að flytja til 

landsins frá sömu löndum strá-ábreiður, körfur úr strái, dýrahár og 

vörur úr því, svo sem burstavörur allskonar, pensla, kústa og hross- 

hársborða, nema vörurnar hafi verið sótthreinsaðar undir opinberu 

eftirliti áður en þær voru fluttar á skip og vottorð um það fylgi farm- 

skrá skipsins eða farmskírteini yfir vörurnar. 

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öll- 

um, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 21. nóv. 1927. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson. 

16 REGLUGJÖRÐ 
23. nåvbr. 

um 

sorphreinsun á Akureyri. 

1. gr. 

Frá 1. febrúar 1928 sjer bæjarstjórnin um alla sorphreinsun 

á kaupstaðarlóðinni og lætur framkvæma hana á kostnað bæjarsjóðs. 

Sorpið sje tekið frá húsunum tvisvar í viku.
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2. gr. 76 

Húseigendur greiði árlega í bæjarsjóð hreinsunargjald 1—-28. nóvbr. 

1149/00 af fasteignamatsverði húsa, eins og það er 1. janúar ár hvert. 

Gjaldið skal greitt af íbúðarhúsum og öðrum húsum, sem eldstæði 

eru í, ef þau eru notuð. Þó skal bæjarstjórn heimilt að leggja auka- 

gjald á verksmiðjur og önnur hús, þar sem óvenjulega mikið sorp 

fellur til. 

3. gr. 

Ef hreinsa þarf oftar en tvisvar í viku, greiði húseigandi kostnað 

við aukahreinsun eftir reikningi. 

Á. gr. 

Hverju húsi skal fylgja sorpkista eða sorpkistur úr málmi, svo 

margar sem þurfa þykir, og skulu þær gerðar eftir fyrirsögn heil- 

brigðisnefndar. Í þessar sorpkistur skal láta ösku, sorp og annað 

rusl úr húsunum. Sorpkisturnar skulu settar á staði, sem eru að- 

gengilegir fyrir hreinsunarmanninn. 

5. gr. 
Gjöld samkvæmt reglugjörð þessari falla í gjalddaga 1. apríl 

og 1. september ár hvert, en þó falla gjöld samkvæmt 3. gr. í gjald- 

daga um leið og hreinsuninni er lokið. 

Öl gjöld samkvæmt reglugjörð þessari má taka lögtaki. 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Akureyrar hefir samið og 

samþykt, staðfestist hjermeð samkvæmt lögum nr. 49, 81. maí 1927, 

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

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 28. nóvember 1927. 

Tryggvi Þórhallsson. 

on 

Vigfús Einarsson. 
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AUGLYSING 

um 

sampykt um breyting á samþykt um stjórn bæjarmálefna í Reykjavík 
frá 26. maí 1915. 

öo. gr. samþyktarinnar orðist svo: 

Borgarstjóri er formaður fátækranefndarinnar, en auk hans 
eiga sæti í henni fjórir bæjarfulltrúar. 

Nefnd þessi hefir á hendi alla stjórn fátækramála bæjarins. 
Hún sjer um framfærslu þurfamanna, annast allar brjefaskriftir um 
fátækramálefni og viðskifti við önnur sveitarfjelög, annast lögflutn- 
inga þurfamanna og greftrun þeirra. Nefndin ráðstafar fje því, sem 
veitt er til þurfamanna. Hún semur um meðgjafir og önnur útgjöld 
vegna fátækra. 

Til aðstoðar nefndinni má borgarstjóri skipa tvo eða þrjá fá- 
fátækrafulltrúa, er fái þá þóknun úr bæjarsjóði, sem bæjarstjórnin ákveð- 
ur, eftir tillögu fátækranefndar. Þeir eiga meðal annars að hafa sjer- 
staka umsjón með þurfamönnum og láta sjer ant um þá og líðan 
þeirra, hafa nákvæmar gætur á högum þeirra og heimilisástæðum, 
en jafnframt stuðla að því, að þurfamenn noti efni sín með forsjá og 
hagsýni, leiti sjer atvinnu eftir megni og kosti kapps um að bjarga 
sjer og sínum. 

Styrkbeiðni þurfamanna verður að jafnaði ekki tekin til greina 
nema fátækrafulltrúi styðji hana og má ávísa honum styrknum til 
ráðstöfunar fyrir þurfamanninn, ef ástæða þykir til. Fátækrafulltrú- 
arnir skulu gera sjer far um að afla sjer nákvæmra skýrslna um 
aðkomumenn, er hafa orðið öðrum sveitum til þyngsla eða hætt er 
við að eigi geti haft ofan af fyrir sjer í kaupstaðnum. Þeir skulu og 
aðstoða við úthlutun ellistyrks og önnur störf, sem fátækranefnd- 
inni eru falin. 

Fátækrafulltrúar skulu sækja fundi fátækranefndar og láta 
nefndinni í tje allar nauðsynlegar upplýsingar um störf sín og ráð- 
stafanir og um hagi þurfamanna. 

Samþykt þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkurkaupstaðar hefir 
samið og samþykt, staðfestist hjermeð samkvæmt tilskipun 20. apríl 
1872 til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 24. nóvember 1927. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.
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ÚTKOMIÐ Í A-DEILD STJÓRNARTÍÐINDA 1927. 

Auglýsing um leyfi fyrir hlutafjelagið „Hið mikla norræna ritsíma- 

fjelag“ til að starfrækja neðansjávarritsímann milli Hjaltlands, Færeyja 

og Íslands, undirskrifuð af atvinnu- og samgöngumálaráðherra 3. júní 

1927 (58). 

Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um ívilnun 

í tekju- og eignarskatti til í 

skatt samtímis á báðum stöðum, undirskrifuð af forsætisráðherra 26. 

ágúst 1927 (59). 

íkisins handa þeim mönnum, sem greiða eiga 

  

Tilskipun um stjórn gjafasjóðs Jóns Þorkelssonar Skálholtsrektors 

(Thorkillisjóðs), undirskrifuð af konungi 27. ágúst 1927 (60). 

Reglugjörð fyrir veðdeild Landsbankans í Reykjavík um útgáfu á 

7. flokki (ser) bankavaætabrjefa samkvæmt lögum nr. 26, 16. júní 1926, 

um útgáfu nýrra flokka (seria) bankavaætabrjefa, og lögum nr. 21, 31. 

maí 1927 um breyting á og viðauka við þan lög, undirskrifuð af fjármála- 

ráðherra ". október 1927 (61). 

Opið brjef er stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar fimtudag- 

inn 19. janúar 1928, undirskrifað af konungi 14. nóvember 1927 (62). 

Konungsbrjef um setning Alþingis, undirskrifað af konungi sama 

dag (63). 

Auglýsing um samning milli Íslands og Danmerkur um gagnkvæmi 

um slysatryggingu verkamanna og örorkutryggingu, undirskrifuð af for- 

sætisráðherra 18. nóvember 1927 (64). 

Auglýsing um samning milli Íslands og Danmerkur um gagn- 

kvæma afhendingu úr söfnum á bókum og skjölum, undirskrifuð af for- 

sætisráðherra '. desember 1927 (65 

Auglýsing um samning um póstsambandið milli Íslands og Dan- 

merkur, ásamt starfsreglugjörð við þann samning. undirskrifuð af for- 

sætisráðherra 19. desember 1927 (68). 

31. dag desembermánaðar 1927. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja h.f. 

1927
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78 STADFESTING KONUNGS á viðaukaskipulagsskrá fyrir Gjöf 

8. nóvbr. Ólafs stiptamtmanns Stephánssonar frá 30. sept. 1797, til fátækra Í 

Vindhælishreppi, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 

og kirkjumálaráðherra 8. nóvember 1927. Skipulagsskráin er þannig: 

VIÐAUKASKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Gjöf Ólafs stiptamtmanns Stephánssonar, frá 30. sept. 1797, 

til fátækra í Vindhælishreppi. 

Með því að fram hefir farið 20. júlí 1926, samkvæmt heimild í 

konungsúrskurði 1. mars s. á., sala til ábúenda á jörðum þeim, er 

greinir í gjafabrjefi og pro memoria Ólafs stiptamtmanns Stepháns- 

sonar, 30. sept. 1797, sbr. Lovsamling for Island, VI. 305—-308, er 

hjermeð samkv. ákvæðum konungsúrskurðarins gerð þessi viðbótar- 

skipun um meðferð og varðveislu gjafarinnar. 

1. gr. 

Andvirði jarðanna, 50.000 — fimmtíu þúsund — krónur ásamt 

vöxtum, skal, að frádregnum árlegum úthlutunarstyrk, er síðar grein- 

ir, geyma og ávaxta í Söfnunarsjóði Íslands eftir því sem andvirðið 

greiðist og ávalt síðan. 

2. gr. 

Um næstu 28 ár, frá 1. júní 1926 að telja, skulu allir vextir 

af innstæðu í Söfnunarsjóði lagðir við höfuðstólinn, ennfremur á ári 

hverju árgjald — afborganir og vextir — af söluverði jarðanna, að 

frádregnum 1200 krónum fyrsta árið og árlegum viðauka kr. 33.33, 

eða 100 kr. í hver 8 ár, uns jarðarverðin eru að fullu greidd, og kem- 

ur þessi upphæð árlega til úthlutunar á fyrnefndu tímabili samkv. 

því er síðar segir. 

8. gr. 

Styrk ber að úthluta samkv. gjafabrjefi og pro memoria gef- 

andans frá 30. sept. 1797. Enginn styrkþegi má þó vera á sveitar- 

framfæri. Ef ekki eru í hreppnum 3 ekkjur eða menn, sem hafa 3 

eða fleiri börn á skylduframfæri, og styrks eru verðug, má með sömu 

skilyrðum og annars veita styrk ekkju, er 2 börn hefir á framfæri.
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dá. gr. 

1927 

18 
Sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu skal stjórna gjöfinni og8. nóvbr. 

kemur að öllu leyti í stað prófasts og sýslumanns að þessu leyti. 

5. gr. 

Styrkþegum skal fjölga um einn fyrir hverjar 400 krónur, er 

telst heill hlutur. Sýslunefnd ákveður, að fengnum tillögum hrepps- 

nefndar Vindhælishrepps, hvort úthluta skuli árlega þeirri upphæð, 

sem umfram er heila hluti, þegar allri úthlutunarupphæðinni er deilt 

með 400, eða hvort þessi upphæð skuli geymd á vöxtum þar til feng- 

ist hefir heill hlutur. Fjárhæð styrks til hvers njótanda fer annars 

eftir fyrirmælum í pro memoria gefandans, en enginn styrkþegi má 

þó fá minna á ári en hálfan hlut. 

6. gr. 

Umsóknir um styrk, stílaðar til sýslunefndar, skulu sendar odd- 

vita hreppsnefndar Vindhælishrepps fyrir 1. desbr. ár hvert. Umsókn 

fylgi vottorð sóknarprests og annara málsmetandi manna um styrkhæfi 

umsækjanda svo og vottorð kennara og sóknarprests um fræðslu og 

hæfileika barna styrksbeiðanda. Hreppsnefnd sendir síðan ásamt um- 

sögn sinni umsóknirnar til oddvita sýslunefndarinnar fyrir árslok. 

7. gr. 

Hreppsnefnd Vindhælishrepps rædur mann til ad innheimta af- 

borganir og vexti jardarverdanna, koma fjenu á vöxtu og gera reikn- 

ingsskil til hreppsnefndar, sem annars hefir aðalreikningshald gjafar- 

innar. Hreppsnefnd setur innheimtumanni reglur um hversu hann skuli 

haga starfi sínu og ákveður þóknun hans, sem eigi má fara fram úr 

2% af tekjum gjafarinnar, sem fara um hendur hans. 

8. gr. 

Reikningsár gjafarinnar er almanaksárið. Reikningarnir skulu 

lagðir árlega fyrir sýslunefnd, er endurskoðar þá og úrskurðar, og 

lætur birta ársreikninginn. 

9. gr. 

Þegar andvirði jarðanna er að fullu greitt og alt fjeð komið í 

Söfnunarsjóðinn skal )% — einn fjórði hluti — vaxtanna lagður árlega 

við höfuðstólinn en % hlutar þeirra koma til úthlutunar. Dómsmála- 

ráðuneytið getur hvenær sem er sett ný ákvæði um meðferð og varð- 

veislu gjafarinnar.
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AUGLÝSING 

um 

samþykt um breyting á samþykt um stjórn bæjarmálefna í Reykjavík 

frá 26. maí 1915. 

5. gr. samþyktarinnar orðist svo: 

Borgarstjóri er formaður fátækranefndarinnar, en auk hans 

eiga sæti í henni fjórir bæjarfulltrúar. 

Nefnd þessi hefir á hendi alla stjórn fátækramála bæjarins. 

Hún sjer um framfærslu þurfamanna, annast allar brjefaskriftir um 

fátækramálefni og viðskifti við önnur sveitarfjelög, annast lögflutn- 

inga þurfamanna og greftrun þeirra. Nefndin ráðstafar fje því, sem 

veitt er til þurfamanna. Hún semur um meðgjafir og önnur útgjöld 

vegna fátækra. 

Til aðstoðar nefndinni má borgarstjóri skipa tvo eða þrjá fá- 

tækrafulltrúa, er fái þá þóknun úr bæjarsjóði, sem bæjarstjórnin 

ákveður, eftir tillögu fátækranefndar. Þeir eiga meðal annars að hafa 

sjerstaka umsjón með þurfamönnum og láta sjer ant um þá og 

líðan þeirra, hafa nákvæmar gætur á högum þeirra og heimilisástæð- 

um, en jafnframt stuðla að því, að þurfamenn noti efni sín með forsjá 

og hagsýni, leiti sjer atvinnu eftir megni og kosti kapps um að 

bjarga sjer og sínum. 

Styrkbeiðni þurfamanna verður að jafnaði ekki tekin til greina, 

nema fátækrafuiltrúi styðji hana og má ávísa honum styrknum til 

ráðstöfunar fyrir þurfamanninn, ef ástæða þykir til. Fátækrafulltrú- 

arnir skulu gera sjer far um að afla sjer nákvæmra skýrslna um að- 

komumenn, er hafa orðið öðrum sveitum til þyngsla eða hætt er við 

að eigi geti haft ofan af fyrir sjer í kaupstaðnum. Þeir skulu og að- 

stoða við úthlutun ellistyrks og önnur störf, sem fátækranefndinni 

eru falin. 

Fátækrafulltrúarnir skulu sækja fundi fátækranefndar og láta 

nefndinni í tje allar nauðsynlegar upplýsingar um störf sín og ráð- 

stafanir og um hagi þurfamanna. 

Samþykt þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkurkaupstaðar hefir 

samið og samþykt, staðfestist hjermeð samkvæmt tilskipun 20. apríl 

1872 til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 24. nóv. 1987. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.
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AUGLYSING 80 
2. desbr. 

um 

vidauka vid auglysingu 10. des. 1926 og vidauka vid bå auglysingu, 

dags. 27. des. 1926 og 21. nóv. 1927, um innflutningsbann. 

Innflutningsbann það, er um getur í auglýsingu 10. des. 1926 

og viðauka við þá auglýsingu, dags. 27. des. 1926, skal ennfremur ná 

til Frakklands, Sviss, Póllands og Tjekkoslovakíu og einnig skal inn- 

flutningsbann það, sem um ræðir í auglýsingu 21. nóv. þ. á. um við- 

auka við auglýsingu 10. des. 1926 ná til: Hollands, Belgíu, Þýska- 

lands, Sviss, Frakklands, Póllands og Tjekkoslovakíu. 

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öll- 

um, sem hlut eiga að máli. 

a Atvinnu. og samgöngumaálaráðuneytið, 

Tryggvi Þórhallsson. 

  

Vigfús Einarsson. 

STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir minningar- 81 

sjóð Aðalsteins Ólafssonar frá Hvallátrum, útgefin á venjulegan hátt 5. desbr. 

ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra, 5. desember 1927. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

minningarsjóð Aðalsteins Ólafssonar frá Hvallátrum. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Minningarsjóður Aðalsteins Ólafssonar“ og er 

stofnaður af fjelaginu „Árblik“ í Flateyjarhreppi, til minningar um 

Aðalstein Ólafsson búfræðing frá Hvallátrum á Breiðafirði, er dó 26. 

apríl 1928.
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2. gr. 

Stofnfje sjóðsins er kr. 100,00 — eitt hundrað krónur, — sem 

ávaxtast skal af Söfnunarsjóði Íslands. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að veita verðlaun þeim mönnum í Flat- 

eyjarhreppi, er skara sjerstaklega fram úr í góðri meðferð á búfje. 

Sem dæmi upp á góða meðferð má nefna: Að vel sje farið með skepnur 

í flutningum, að búfjenaður sje vel alinn, að hirðing sje góð í pen- 

ingshúsum og að húsin sjeu björt og loftgóð, að hey sjeu vel verkuð, 

að búfje sje ekki látið á útigang. Ennfremur má veita mönnum verð- 

laun úr sjóðnum fyrir auðsýnt sjerstakt hugrekki og snarræði við 

björgun búfjár úr sjávarháska eða annari hættu. 

4. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Auka skal höfuðstólinn 

með því að bæta við hann árlega vöxtum, gjöfum til hans og öðrum 

óvissum tekjum, þar til hann er orðinn 500 krónur að upphæð. Þegar 

sjóðurinn hefir náð þessari upphæð, má fyrst fara að veita verðlaun 

úr honum, þó skal halda áfram að bæta við hann vöxtunum annaðhvert 

ár, þar til sjóðurinn er orðinn 4000 kr. — fjögur þúsund krónur. 

5. gr. 

Verðlaun úr sjóðnum má veita annaðhvert ár og ekki fleirum 

en tveimur í senn. Skulu verðlaunin vera % og % af því fje, sem 

úthlutað er. 

Komi það fyrir eitthvert ár, að engum verðlaunum úr sjóðnum 

verði úthlutað, skal leggja það fje, er þannig sparast, við höfuðstólinn. 

6. gr. 

Ekki má úthluta til verðlauna meiru en 100 kr. í senn, en þeg- 

ar ársvextir eru orðnir meiri en það, skal leggja afganginn við höfuð- 

stólinn, sbr. þó 7. gr. 

7. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn að upphæð 4000 krónur, má verja 

nokkru af vöxtum hans, á tveggja eða nokkurra ára fresti, til að styrkja 

unga efnilega menn úr Flateyjarhreppi til búnaðarnáms hjer eða 

erlendis. 

8. gr. 

Sjóðurinn skal vera undir umsjón fjelagsins „Árblik““. Skal það 

fjelag kjósa 5 menn í dómnefnd, er ákveði, hverjum beri verðlaun 

úr sjóðnum, Í þeirri nefnd skal jafnan vera einn forðagæslumaður
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hreppsins, ef nokkur er. Einnig skal „Árblik“ sjá um, að ákvæði þess- 

arar skipulagsskrár sjeu uppfylt að öðru leyti. 

Á hverjum ársfundi fjel. „Árblik“ skulu lagðir fram endur- 

skoðaðir reikningar yfir tekjur og gjöld sjóðsins. 

Leggist fjel. „Árblik“ niður, skal sjóðnum stjórnað af búnað- 

arfjelagi hreppsins, ef nokkurt er, annars af nreppsnefnd Flateyjar- 

hrepps, og hefir þá búnaðarfjelagið eða hreppsnefndin sömu skyldum 

að gæta og að ofan er skráð. 

9. gr. 

Dómnefnd skal kosin til 4 ára í senn og skal hún gera sjer far 

um að kynnast sem best öllu er að því lýtur, að verðlaunum verði 

úthlutað rjettlátlega. 

Verðlaun skulu afhent í maímánuði. 

STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir minningar- 

1927 

81 
5. desbr. 

ö2 

sjóð Eggerts Ólafssonar, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 6. desbr. 

dóms- og kirkjumálaráðherra 16. desember 1927. Skipulagsskráin er 

þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð Eggerts Ólafssonar. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Minningarsjóður Eggerts Ólafssonar“ og er 

hann til orðinn af samskotafje, er safnað hefir verið með frjálsum sam- 

skotum síðastliðin 10 ár fyrir forgöngu Hins íslenska náttúrufræðisfje- 

lags. Jafnframt gerði dr. Helgi Jónsson, grasafræðingur, á deyjanda 

degi ráðstöfun til þess, að andvirði náttúrugripasafns hans gangi ti! 

minningarsjóðsins; myndar það sjerstaka deild, er nefnist „Dánargjöf 

dr. Helga Jónssonar.“ 

2. gr. 

Sjóðurinn ávaxtast í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands með þeim 

skilmálum, að höfuðstólinn má aldrei skerða, en af ársvöxtunum greið- 

ist árlega til sjóðsstjórnarinnar 600 — sex hundruð — krónur ásamt
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82 14, — einum fjórða — hluta þeirra vaxta, sem þar eru um fram. Af 

16.desbr gangur vaxtanna leggist við höfuðstólinn. 
Gjafir, er sjóðnum kunna að áskotnast, skulu jafnan lagðar 

við höfuðstólinn, nema gefendur mæli öðruvísi fyrir. 

8. gr. 

Tilgangur sjóðsins er: 

1. að styðja útgáfu vísindalegra rita um íslenska náttúrufræði og 

eins útgáfu vísindalegra náttúrufræðisrita almenns efnis eftir ís- 

lenska menn, og jafnframt þýðingu slíkra rita á víðlesin erlend 

tungumál; 

2. að styrkja náttúrufræðisrannsóknir, er snerta Ísland sjerstaklega, 

og ennfremur, ef efni leyfa, almennar náttúrufræðisrannsóknir, 

sem íslenskir menn gera. 

Á. gr. 

Sjóðnum stjórnar þriggja manna nefnd, og kýs stjórn Hins 

íslenska náttúrufræðisfjelags tvo stjórnarnefndarmenn ásamt tveim 

varamönnum, en aðalkennari í náttúrusögu við hinn almenna menta- 

skóla Reykjavíkur er sjálfkjörinn odðdamaður í nefndina, þar til sjer- 

stakur kennari í náttúrufræði er skipaður við háskólann. Skal þá sá 

háskólakennari vera hinn sjálfkjörni oddamaður, eða ef háskólakenn- 

ararnir í náttúrufræði eru 2 eða fleiri, þá sá maður, er þeir velja til 

starfsins. Farist það fyrir, að þessi þriðji maður taki sæti í nefnd- 

inni, eins og að ofan segir, velur stjórn Náttúrufræðisfjelagsins, með- 

an svo stendur, mann í hans stað. Sæki nefndarmaður um fjárveit- 

ingu úr sjóðnum, skal hann víkja úr stjórninni, meðan svo stendur. 

Stjórn Náttúrufræðisfjelagsins nefnir sína menn í stjórn sjóðsins til 

fjögra ára í senn, nema í fyrsta skifti skal hún nefna annan þeirra 

ásamt varamanni aðeins til tveggja ára. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins heimtir inn vexti þá, er árlega falla til útborg- 

unar samkvæmt 2. gr., og ákveður, hvernig því fje skuli varið sam- 

kvæmt 3. gr. Á fundum stjórnarinnar ræður afl atkvæða úrslitum mála. 

Hún gerir árlega reikningsskil fyrir sjóðnum. Reikningar sjóðsins skulu 

endurskoðaðir, úrskurðaðir og birtir á sama hátt og ársreikningur 

Hins íslenska náttúrufræðisfjelags. 

Stjórnarnefndarmenn skifta sjálfir með sjer verkum; en stjórn 

Náttúrufræðisfjelagsins er heimilt að ákveða þeim þóknun fyrir starfið 

af fje sjóðsins, þegar hann er orðinn svo stór. að ástæða þykir til þess.
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Sjerákvæði um dánargjöf dr. Helga Jónssonar. 

Tilgangur þessarar deildar, sem hefir fjárhag og reikningshald 

fyrir sig, er hinn sami, sem aðalsjóðsins, sbr. 3. gr. 1.-—2., með þeirri 

takmörkun, að styrk frá henni má aðeins verja til rita og rannsókna, 

er fjalla um grasafræði. 

Þegar fjárhagur deildarinnar leyfir, má af vöxtum hennar 

veita hæfilegan styrk til stofnunar og reksturs grasagarðs. 

Setji sjóðurinn, í fjarlægri framtíð, á stofn náttúrufræðilega 

rannsóknarstofu, má af vöxtum deildarinnar leggja fram 1% — fimta 

hluta — stofn- og reksturskostnaðar. 

Fje deildarinnar ávaxtast í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands, með 

þessum skilmálum: 

Höfuðstólinn má aldrei skerða. Allir vextir leggjast við höfuð- 

stólinn, þar til dánargjöfin, 10.000 kr., er að fullu innborguð í Söfn- 

unarsjóðinn. Eftir það greiðist til stjórnar sjóðsins helmingur árlegra 

vaxta, en helmingur þeirra leggist við höfuðstólinn, þar til deildar- 

sjóðurinn er orðinn 200.000 krónur. Þá falla til útborgunar % — 

þrír fimtu — hlutar ársvaxta, en %4 leggjast við höfuðstól. uns 

sjóðurinn er orðinn 500.000 krónur. Þá falla til útborgunar %4 — 

fjórir fimtu — hlutar ársvaxta, en 14 leggist við höfuðstól, uns sjóð- 

urinn er orðin ein miljón króna. Eftir það falla til útborgunar 9/0 — 

níu tíundu hlutar — ársvaxtanna, en:*/“ — einn tíundi hluti — 

þeirra leggst við höfuðstól um aldur og ævi. 

Meðan sjóður deildarinnar er lítill, og árlegir vextir nema 

eigi verulegri upphæð, skulu þeir dregnir saman um nokkur ár, (t. d. 

3—5) eftir nánari ákvörðun stjórnarinnar, svo að aldrei verði varið 

fje frá deildinni til annars en þess, sem til verulegrar nytsemdar 

megi verða. 

Að öðru leyti gilda sömu reglur um deildina sem um aðalsjóðinn. 

   

Reykjavík, 8. september 1927. 

Í nefnd Minningarsjóðs Eggerts Ólafssonar. 

Þ. Þorkelsson. Eggert Briem. Ögmundur Sigurðsson. 

Magnús Helgason. Bjarni Sæmundsson. Pálmi Hannesson. 

Jónas Jónsson. Guðm. G. Bórðarson. 

1927
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83 AUGLYSING 
22. desbr. 

um 

breytingu á reglugjörð fyrir rafveitu Suðurfjarðahrepps 

frá 22. maí 1919. 

Í seinni hluta 9. gr. falli burtu orðin: „Hreppsnefndin áskilur 

rafveitunni einkasölu á rafveitulömpum og öðrum rafveitu áhöldum, 

sem sett verða Í samband við rafveituna.“ 

Reglugjörðabreyting þessi sem hreppsnefnd Suðurfjarðahrepps 

hefir samþykt staðfestist hjermeð samkvæmt lögum nr. 15, 20. júní 

1923, til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum sem 

hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. des. 1927. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.
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BYGGINGARSAMÞYKT sa 
fyrir . desbr. 

Neskauptún í Norðfirði. 

I. KAFLL 

VERKSVIÐ SAMÞYKTAR OG STJÓRN BYGGINGARMÁ LA. 

1. gr. 

Samþvkt þessi gildir fyrir allan Neshrepp í Norðfirði eins og hann er 

nú og síðar kann að verða. Þó getur ráðuneytið veitt undanþágu frá ákvæð- 

um hennar þegar byggingarnefnd og hreppsnefnd mæla með því. Utan þess 

svæðis. sem skipulagsuppdráttur nær yfir, getur hreppsnefnd veitt slíkar und- 

þágur ef bvægingarnefnd mælir með því. að þær verði veittar. 

2. gr. 

Samþyktin tekur til allra nýrra bygginga, sem ekki eru fullgerðar, 

þegar hún öðlast gildi. Þó verður ekki krafist breytinga á því, sem þegar hefir 

verið gert. Ennfremur nær samþyktin til höfuðbreytinga á eldri byggingum, í 

svo og til minni breytinga, ef við verður komið án verulegs kostnaðarauka 

eða röskunar. 

Byggingarnefnd úrskurðar í hvert skifti, hverjar aðgerðir skulu teljast 

höfuðbreytingar. 

3. gr. 

Stjórn byggingarmála er í höndum hreppsnefndar. H ún getur synjað um 

bvggingarleyfi. sem byggingarnefnd hefir gert tillögu um að veita, enda sje það 

gert áður en mánuður er liðinn frá því er byggingarnefnd gerði tillögu sína 

(sbr. 48. gr. 5). Hreppsnefnd getur ekki veitt brægingarleyfi án samþykkis 

byggingarnefndar. 

Byggingarnefnd gerir tillögu um öll byggingarleyfi og hefir umsjón þess, 

að hvægingarsamþyktinni sje fylgt. 

Ef lóðarleigjanda, lóðareiganda eða húseiganda þykir rjetti sínum hall- 

að með úrskurði hreppsnefndar, eða byggingarnefndar, getur hann skotið hon- 

um til ráðuneytisins. 

1. 

4. gr. 

Í byggingarnefnd eiga sæti: Hreppsnefndaroddviti, er sje formaður, og 

fjórir átkvæðisbærir hreppsbúar, er hreppsnefnd kýs. Tveir nefndarmenn 

ganga úr nefndinni á hverjum þriggja ára fresti, fyrsta sinn eftir hlut- 

kesti. 

Nefndin velur sjer ritara og heldur sjerstaka gjörðabók yfir athafnir sín- 

ar og ályktanir; undirskrifa allir viðstaddir nefndarmenn hana í hver 

fundarlok,
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3. Nú er ágreiningur meðal nefndarmanna og atkvæði jöfn og ræður þá at- 
kvæði formanns úrslitum. Heimilt er hverjum nefndarmanni, sem ekki er 
samþykkur ályktun meiri hluta, að láta bóka ágreiningsatkvæði sitt. 

4. Gjörðabókinni skal fylgja glögg skrá eða registur, svo gert, að greiðlega 
megi finna allar ákvarðanir nefndarinnar um hverja einstaka eign, er til 
hennar tekur. 

5. Ennfremur skal nefndin halda lóðabók, dagbók yfir öll brjef og brjefabók. 
6. Bvyggingarnefndarfundur er lögmætur, ef minst þrír nefndarmenn sitja 

hann. 

{. Bæjarstjórn skal skipa byggingarfulltrúa og setja honum erindisbrjef 
með ráði byggingarnefndar. Hann skal vera vanur húsasmiður eða á ann- 
an hátt fengin vissa fyrir, að hann sje starfinu vaxinn. Í erindisbrjefinu 
má ákveða hæfilega þóknun fyrir þau störf, sem hann leysir af hendi sem 
eftirlitsmaður með byggingarmálum í þarfir einstakra manna eftir beiðni 
Þeirra. Þessi gjöld svo og gjöld fyrir bregingarleyfi, skulu hafa lögtaks- 

rjett, og renna þan í sveitarsjóð, en byggingarfulltrúi skal hafa þóknun 
fyrir starf sitt úr sveitarsjóði. Bvggingarfulltrúinn skal hafa á hendi fram- 

kvæmd byggingarmála og eftirlit samkvæmt fyrirmælum byggingarnefndar. 
8. Nefndin getur gefið byggingarfnlltrúa umboð til að veita upp á sitt ein 

dæmi ýms smávægileg byggingarleyfi, eftir því sem nefndin kveður nánara 
á um. Skal byggingarfulltrúi rita úrskurð sinn á umsóknarskjalið og leggja 
málið svo fyrir byggingarnefnd á næsta fundi hennar. 

9. Skylt er byggingarfulltrúa að sækja fundi byggingarnefndar, þótt eigi sje 
hann í nefndinni og hafi því eigi atkvæðisrjett á fundum hennar, en hins- 
vegar á hann þar tillögurjett. 

10. Byggingarnefnd getur heimilað þeim, sem hefir hagsmuna að gæta. að koma 
á fundi nefndarinnar og skýra ástæður sínar. 

11. Byggingarnefnd leitar aðstoðar sjerfræðinga í þeim málum, er hana varða. 
en brestur sjerbekkingu á. 

5. gr. 

Samkvæmt lögum nr. 55, 27. júní 1921 ásamt viðaukalögum. nr. 97. 15. 

Júní 1926. um skipulag kauptúna og sjávarþorpa, verður gerður skipu- 
lagsuppdráttur af kauptúninu, og fer wm skipulag þess samkvæmt ákvæðum 

þeirra laga og uppdráttum, sem gerðir verða samkvæmt þeim. 

Þar til fullkominn skipulagsuppdráttur verður lagður fram, skal bygg- 
ingarnefnd, eftir reglum er hún sjálf setur og hreppsnefnd samþykkir, ákveða 

hvernig byggingu skuli hagað, hvar auð svæði og götur skuli vera, breidd 
milli húsaraða, hvar staði skuli ætla opinberum byggingum, hvar hús skuli 
vera sambygð o. s, frv
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il. KAFLI. 

ÁKVÆÐI UM HÚSAGERÐ. 

Húsalínur. 

6. gr. 

Þar sem húsalína er ákveðin, skal að minsta kosti ein hæð af framhlið 

hússins fylgja henni. 

Framskot og innskot getur byggingarnefnd leyft, ef æskilegt er vegna 

húsasniðsins. 

Lóðagirðingar. 

7. gr. 

Byggingarnefnd getur krafist bess, ad komid sje upp og haldid vid sæmi- 

legri girðingu um lóðir og óbygð lönd þeim megin, er að götu veit, eða vegi 

innan þess svæðis, sem samþykt þessi nær til. 

Nefndin ákveður, hvar og hvernig girðingar skuli vera. 

Gaddavírsgirðingar má hvergi nota fram með götu eða vegi, og ber að 

nema í burtu þær gaddavírsgirðingar, er nú eru, og setja aðrar í staðinn, er 

bvgggingarnefnd samþykkir, innan eins árs frá þeim degi, er samþykt þessi 

gengur í gildi. 

Hornsneiðingar. 

8. gr. 

Byggingarnefnd getur krafist þess, ef henni þykir. nauðsynlegt vegna 

umferðar, að hús, sem reist eru á götuhornum og mynda hvassara horn en 

185“ við götu, veg eða torg, verði sniðin á horni. Sniðið sje eigi minna en 

2,00 metrar, og myndi jafnstórt horn við báðar hliðar, er að liggja. Horn må 

og gera bungumyndað, ef bungan á miðju nær ekki lengra fram úr fyrgreind- 

um sniðfleti en 0,50 metra. 

3yggingarnefnd getur einnig veitt lyfi til, að hornsneiðing sje með 

öðru sniði en fyr er greint, ef það er álitið æskilegt vegna húsasniðsins. 

Framskot. 

9. gr. 

Grunnbrún (,„„Sökkulband'“) má ekki ná lengra en 0,15 metra út í götu. 

Framskot, bæði opin og lokuð, má gera út úr framhlið húss, ef æskilegt 

er talið vegna sniðsins. 

Ef húsalína og götulína fara saman, má ekki leyfa önnur framskot. 

sem bygð eru frá grundvelli, en súlur og undirstöðupalla, og mega þau eigi 

án leyfis byggingarnefndar ná lengra en 0,50 metra út frá vegg. Ef hús stend- 

ur innan götulínu, má framskotið vera stærra, en þó má það eigi ná lengra 

fram frá húshlið en nemi helming bilsins milli húshliðar og götulínu. Bygg- 

ingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæði þessu, ef sjerstakar ástæður 

mæla með. 

84 
23. desbr.
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84 Veggsvalir og framskotsgluggar mega ekki nå lengra út frá húshlið en 

23, desbr.0,80 metra, og eigi má skemra vera. frá stjett eða stíg upp undir slík fram- 

skot en 3,00 metrar. Standi hús innan húsalínu, fellur ákvæði þetta burtu. 

Samanlögð breidd framskota má ekki fara fram úr þriðjungi af lengd 

húshliðar þeirrar, sem þau eru á, og ekki nær nágranna, en 114 sinnum 

dýpt þeirra. æ | 

Framskot mega eigi vera úr eldfimara efni en húsið, sem þau eru á. 

Þó getur bygginganefnd leyft, með sjerstökum skilyrðum, ef æskilegt er vegna 

hússniðsins, framskot, sem ekki fullnægja þessu skilyrði. 

Gólf í öllum framskotum skulu vera þjett og vatni veitt frá þeim í 

rennu sem frá þökum. 

Án leyfis byggingarnefndar mega veggbrúnir eða nokkur hluti þeirra 

hvergi ná lengra en 0,80 metra út frá ytri brún veggjar. 

Inngöngurið og birtugrófar. 

10. gr. 

Inngöngurið mega ná alt að 0,50 metra út í götu. Ef gangstjett er mjó, 

getur byggingarnefnd leyft eitt þrep, alt að 0,30 metra breitt. Nema skal 

hornin af neðsta þrepi á inngönguriði, er nær út í götu. 

Bygginganefnd getur heimilað fleiri þrep, ef sjerstakar ástæður mæla 

með því, t. d. ef ný inngöngurið eru sett við gömul hús. 

Inngöngurið í kjallara má ekki setja nema með leyfi bygginganefndar, 

og mega þau ekki ná lengra út í götu en fyr er sagt um inngöngurið. Um 

þau skal svo búið, að umferð stafi ekki hætta at. 

Birtugrófir má setja fram með hlið húsa, og mega ekki ná lengra út 

á gangstjett en 0,60 metra. Yfir þær skal setja málmgrind jafnháa gangstjett- 

inni og nægilega sterka og skal op milli teina eigi stærra en 0,03 metra. Ad 

öðrum kosti skal setja málmhandrið kringum birtugrófina ekki lægra en 0,75 

metra. og svo gert, að börn geti ekki dottið í hana. 

Handrið, stólpar o. fl. 

11. gr. 

Handrið, stólpar o. þ. h. má ekki setja í götu eða gangstjett, nema 

með leyfi byggingarnefndar. 

Um hæð húsa. 

12. gr. 

1. Ef hæð húsa er ekki ákveðin á skipulagsuppdrætti, skal vegghæð húsa 

hvergi meiri vera en hálf götubreidd milli húsalína. Þó má hæðin aldrei 

fara fram úr 10,00 metrum á steinhúsum, en 8,00 metrum á timburhús- 

um, nema leyfi ráðuneytisins komi til. 

Ef götu hallar fram með húsi, skal tekin meðalhæðin. Hæð húsa
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á gatnamótum má, ef göturnar eru misbreidar, mida við breiðari göt- 

una, einnig á þeirri hlið, er veit að mjórri götunni, en þó eigi lengra 

frá horni (skurðpunkti húsalínanna) en framhlið hússins er með breiðari 

götunni. 

to
 

Vegghæð húsa mælist frá gangstjeit eða götu upp í skurðlínu þaks og 

veggflatar að utan. Ef húsið stendur ekki við götu, skal miða hæðina við 

beina línu milli jaðra þeirra gatna, sem næst lHggja húsinu á báðar hlið- 

ar, svo fremi ekki eru miklar mishæðir á jarðvegi. Sjeu mishæðir miklar, 

skal vegghæð miðuð við jarðveginn umhverfis húsið. 

Standi hús við opið svæði, ákveður byggingarnefnd, við hvaða stað 

vegghæðin skuli miðuð. 

Ef byggingarnefnd álítur æskilegt vegna útlits, að veggbrún haldi 

áfram í sömu hæð, getur hún veitt undanþágu frá ákvæði greinar þessarar 

um vegghæðina fyrir einstakt hús eða hluta af því. 

3. Byggingarnefnd getur veitt leyfi til að byggja turna, kvisti, gafla og 

þesskonar til skrauts. Þó má ekki samanlögð breidd slíkra útbvgginga nema 

meiru en % hlutum af lengd þeirrar húshliðar, sem þær eru á. 

Gluggakvistir mega ekki vera nær nágrannamörkum en breidd þeirra 

nemur eða hæð, þó ekki nær en 1,50 metra. Að öðrum kosti sje eldvarnar- 

veggur á kvistinum á þann veg, er veit að nágrannalóð. Stórir kvistir 

mega ekki vera nær lóðarmörkum en 3,15 metra, nema eldvarnarveggur 

sje á þeirri hlið kvistsins, er veit að nágrannahúsi. 

Þakhalb. 

13. gr. 

Rishalli á þökum þeirra húsa, sem bvgð eru með þeirri vegghæð, sem 

frekast er leyfð (sbr. 12. gr.), má ekki meiri vera en nemi 45“ horni við lá 

rjettan flöt. 

Á húsum þeim, sem eru vegglægri en fyr er nefnt, má þakhalli og lögun 

vera á hvern hátt sem er, ef útlit að öðru leyti óprýðir hvorki húsið eða ná 

grannahúsin. Þó má enginn hluti þaksins ná lengra út frá vegg en 0,80 metra. 

Byggingarnefnd getur þá ákveðið þakhalla eftir því, sem best þykir fara 

við svip götunnar eða nauðsyn þykir af öðrum ástæðum 

Íbúðarhæðir. 

14. gr. 

Í húsum úr steini eða steinsteypu má vera íbúð á tveimur hæðum, og 

auk þess í kjallara (sbr. 33. gr.) og þakhæð, ef ekki mæla aðrar ástæður á 

móti. Gólf í þakhæð má ekki hægja fyrir ofan skurðlínu þaks og veggflatar 

og ekki meir en 1,25 metra fyrir neðan hana. 

Í timburhúsum má íbúð vera á tveim hæðum, og auk þess í kjallara 

(sbr. 33. gr.) eða þakhæð. Sömu ákvæði gilda um gólf í þakhæð og í steinhúsum. 

1927 

84 
23. desbr.
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84 Óbygð lóð og aðgangur að bakhúsum. 
23. desbr. 15. gr. 

Ef ekki er sýnt á skipulagsuppdrætti hlutfallið milli lóða og bygginga, 

er á þeim eru reistar, skulu eftirfarandi ákvæði gilda: 

1. Hverju íbúðarhúsi skal fylgja óbygð lóð, eigi minni en sjálft hússtæðið. 

Jafnframt skal þess gætt, að ákvæði 11. gr. skipulagslaganna um fjar- 

lægð milli húsbliða sje fullnægt. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessum: 

a. Þegar lóð skerðist að nokkrum. mun við götubreikkun. 

b. Ef um lóð er að ro ða, sem áður er bygt á og liggur að tveimur götum 

eða nær ekki lengra inn frá húslínu en 15,00 metra. 

c. Í bæjarhverfum, sem bygð eru að mestu eða öllu, ef brýnar ástæður 

mæla með því, þó því aðeins, að íbúðarherbergi fái nægilega birtu. 

2. Bakhliðar húsa mega ekki hærri vera en tekið er fram í 12. gr. um götu- 

hliðar, þó getur byggingarnefnd leyft, ef hússtæðið hallast, að veggbrún 

götuhliðar haldi lárjettri stefnu fyrir gafla og bakhlið, ef hæðarmunur 

götuhliðar og bakhliðar fer ekki fram úr 2,50 metrum. 

3. Óþrifalega, óreglulega og þrönga stíga yfir lóðir getur byggingarnefnd 

bannað. 

4. Hreppsnefnd getur ákveðið, að óbygða lóðin skuli vera minni en fyr er 

sagt, í þeim bæjarhlutum, þar sem eingöngu eru reist verslunarhús, geymslu- 

hús eða verksmiðjur. 

Ekki má gera þak yfir óbygða lóð.nema með leyfi byggingarnefndar. 

6. Áð bakhúsum 

mjórri en 2,00 metrar. Sjeu fleiri bakgarðar á sömu lóð, skal að hverjum 

og hliðarhúsum skal vera greiður gangur frá götu, eigi 

vera aðgangur sem fyr segir, nema þeir að öðru leyti sjeu í jafngreiðu 

sambandi hver við annan. 

Fjarlægð frá glugga að næsta húsi. 

16. gr. 

1. Á aðalsólarhlið húsa skal fjarlægð frá glugga í íbúðarherbergjum, skrif- 

stofum, vinnustofum eða eldhúsi að næsta húsi andspænis nema að jafn- 

aði að minsta kosti tvöfaldri vegghæð þess húss fyrir ofan gólfhæð her- 

bergisins, er um ræðir (sbr. 11. gr. c. skipulagslaganna). Ef næsta hús 

andspænis sólarhlið snýr gafli að, skal vegghæð þess talin upp í mitt ris. 

Ekki má setja glugga nær lóðarmörkum nágranna en 3,15 metra. 

2. Gæta ber þess, ef gömul hús ern hækkuð, að fullnægt verði ákvæðinu í 1. lið. 

Sameiginleg óbygð lóð. 

17. gr. 

Byggingarnefnd getur krafist þess, að mjög óregluleg lóðamörk milli 

nágrannahúsa sjeu: jöfnuð, svo að hverju húsi fylgi sæmilega heilleg lóð.
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Lóðareigendum ber að jafna á milli sín verðbreytingu þeirri, er þessi 84 
nýja lóðaskifting kann að hafa í för með sjer. Ef samkomulag næst ekki, skera 28 desbr. 
dómkvaddir menn úr deilumálum. 

Skólpveita. 

18. gr. 

Ef skólpveita er í götu (sjá vatnalög nr. 15, 20. júní 1923), er öllum 

þeim, er við götuna búa, skylt að leggja fullnægjandi skólpveitu — frá húsi 

sínu í götuveituna — á sinn kostnað. 

Undanþágu frá ákvæði þessu getur hreppsnefnd veitt, ef byggingarnefnd 

álítur kostnaðinn við veituna óhæfilega háan. 

Ekki má veita skólpi inn á annars manns lóð án hans samþykkis. Þó 

má leggja skólpveitu í lokræsi gegnum annars manns lóð, ef byggingarnefnd 

telur það nauðsynlegt. Allan skaða, sem stafa kann af lagningu veitunnar, er 

húseigandi skyldur að bæta. 

Skólpveita skal vera algerlega þjett og þannig gerð, að ekki stafi óheil- 

næmi frá henni. Á hana skulu settir vatnslásar og annað, sem með þarf, svo 

ekki komi óloft frá holræsinu. 

Sambygging. 

19. gr. 

Í sambygðum húsaröðum skulu öll hús bygð að lóðamörkum, nema 
skipulagsuppdráttur sýni annað. 

Byggingarnefnd getur bannað, að hús sjeu sambygð með lágum milli 
byggingum. 

Undirstöður. 

20. gr. 

Grafa skal undirstöður útveggja og burðarveggja innanhúss niður á 

fastan jarðveg og ekki grynnra en 1,00—1,50 metra í jörð niður, eftir ákvörð- 

um byggingarnefndar, þar sem föst klöpp er ekki ofar. 

Ef hús er reist fast að nágrannalóð, skal grafa undirstöður eldvarnar- 

veggs og 1 meter af hliðarveggjum, er frá honum liggja, niður fyrir væntan- 

lega kjallaradýpt nágrannahúss. 

Aðrar undirstöður grafist niður eftir þörfum. Undirstöður íbúðarhúsa 

og allra húsa, sem tvílyft eru, skal hlaða úr grjóti og leggja í steinlím eða gera 

þær úr steinsteypu. Undirstöður steinhúsa skal gera þannig frá föstum jarð- 

vegi, en undirstöður timburhúsa má gera úr lausagrjóti, þó ekki hærra upp en 

svo, að ekki sje grynnra á lausagrjótið en 0,70 metra.
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84 Undirstöður úr lausagrjóti einu getur byggingarnefnd leyft undir litlum 

23. desbr.og lágum timburhúsum, eða þegar sjerstakar ástæður eru fyrir hendi og næg 

trygging fyrir að óhult sje. 

Varnarlög. 

21. gr. 

Rakavarnarlag skal leggja í undirstöður allra húsa, nema lítilla geymslu- 

húsa. Þar sem kjallari er gerður, skulu lögin vera tvö; skal hið neðra lagt 

í alla kjallaraveggi 5 sentimetrum fyrir neðan yfirborð kjallaragólfs, en hið 

efra í alla útveggi 10—-20 sentimetra fyrir ofan jarðflöt eða fyrirhugaða hæð 

hans. Skulu útveggir jarðbikaðir utan á milli laganna eða á annan hátt varðir 

Jarðraka. 

Þar sem ekki er kjallari, nægir eitt rakavarnarlag, og má það koma of- 

an á undirstöður, en ávalt neðar en allir gólfviðir. Ef gólf er úr timbri og 

ekki nægilega varið jarðraka, skal vera minst 0,40 metra autt bil frá jarðlagi 

upp að gólfi, og á múrnum vera loftop, minst eitt á tveimur andstæðum 

veggjum. 

Rakavarnarlög skulu gerð úr sementi og sandi til helminga og sje að 

þykt 1—2 sentimetrar eftir staðháttum, og jarðbikað að ofan, þegar steypan 

er orðin þur. Í stað jarðbiks má nota þakhellur lagðar í sement eða annað 

vatnshelt efni, sem byggingarnefnd samþykkir. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar, ef 

um „skúta““ eða lítil útihús er að ræða. 

Eldvarnarveggir. 

22. gr. 

1. Eldvarnarvegg má ekki gera að jafnaði nema þar sem ákveðið er að reisa 

sambygð hús, þannig að bygt verði að honum síðar. 

2. Alla útveggi, sem eru nær nágrannalóð en 3,15 metra, skal gera sem 

eldvarnarveggi. 

3. Við hús, sem nú stendur nær nágrannalóð en 3,15 metra, skal gera eld- 

varnarvegg, þegar höfuðaðgerð fer fram á því. 

á. Eldvarnarveggi skal gera úr steinsteypu eða grjóti lögðu í sementsblöndu. 

Þeir skulu ná 0,16 metra upp fyrir þak, eða fast upp að ysta lagi á þaki 

(bárujárn, hellum, o. þ. h., sjá 11. lið þessarar gr.), og mega hvergi 

þynnri vera en 0,20 metra, en að öðru leyti ákveður byggingarnefnd 

þykt þeirra í hvert skifti. Á þeim mega hvorki vera gluggar nje önnur op. 

5. Eldvarnarveggur getur verið sameiginlegur fyrir tvö hús, ef hann er áfast- 

ur við bæði húsin og tekur 0,16 metra upp fyrir þak hærra hússins. 

6. Þak má ekki hallast að eldvarnarvegg nema með sjerstöku leyfi byggingar- 
>» 

nefndar, enda segi hún fyrir um umbúnaðinn.
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Timburveggur eða innri brún reykháfs má ekki koma nær úthlið eld- 84 
varnarveggs en að 0,23 metra sjeu fyrir utan. Langbönd til að festa 28. desbr. 

10. 

11. 

12. 

þakið með má þó steypa í vegginn. 

Sementsdraga ber eldvarnarveggi, er ekki verður bygt upp að um langan 
tíma að dómi byggingarnefndar, og ef útlit er fyrir, að eldvarnarveggur 
standi þannig um ófyrirsjáanlega langan tíma, ber að ganga svo frá hon- 
um, að útlit hans verði ekki lakara en útveggja úr steini. 
Ef tvö hús eru saman um einn eldvarnarvegg, skal þinglesin skuldbinding 
um, að hvorugur eigenda geti rifið vegginn meðan annaðhvort húsið 
stendur. 

Eldvarnarveggir skulu, ef um timburhús er að ræða, bundnir við grind 
og þakviði, á þann hátt er byggingarnefnd tekur gilt. 
Í sambygðum húsaröðum, skal eldvarnarveggur vera í báða enda á hverju 
húsi, og skulu þeir alstaðar ná fast upp að ystu húð þaksins (bárujárni, 
hellum o. þ. h.) en ekki þurfa þeir að ná upp fyrir þak þjettara en á 
20,00 metra millibili. 

Eldvarnarveggi má ekki gera úr holsteini, nema með sjerstöku leyfi byg 0 [>] 

ingarnefndar, og má samanlögð þykt steypunnar aldrei minni vera en 
0,18 metra. 

Þök. 

23. gr. 

Sperrur og skammbitar mega ekki grennri vera en 10 > 10 sentimetrar 
(47 X 4”), þegar hafið er alt að 3,15 metrum. Hafið skal mælt á loft- 
bita beint niður undan sperrum og skammbitum. Við hverja 0,32 metra 
sem hafið vex, skulu þessir viðir vera 1,3 sentimetrum gildari á hvern 
veg. Nota má viði af öðrum gildleik en hjer er tiltekið, ef samur er 
styrkleikinn. 

Bilið á milli sperra, talið af miðju og á miðju, má vera alt að 1,25 
metra, undir málm- og pappaþök á timbursúð, en alt að 0,95 metra undir 
torf, hellu og steinþök. 

Á sperrur skal leggja súð úr borðum, er ekki sjeu þynnri en 214 senti- 
metrar (1) og þar yfir bárujárn ekki þynnra en 24 B. W. G., eða ann- 
að óeldfimt efni, sem bygginganefnd tekur gilt. Sje súðin óplægð eða 
íbúð á þakhæð. skal setja þakpappa utan á hana undir járnið. 
Gaflveggir úr steini eða steypu skulu bundnir járnakkerum í þakvið og 
studdir af þeim. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæði þessarar greinar eða 
ívilnanir, þegar um útihús er að ræða.
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Trjebitar, trjególf og milligólf. 

24. gr. 

Trjebitar í gólfum og loftum íbúðarherbergja skulu ekki strjálli en avo, 

að bilið á milli þeirra, mælt af miðju á miðju, sje að meðaltali ekki 

yfir 0,95 metra og hvergi meira en 1,05 metri. 

Þar sem milligólf er, skulu trjebitar ekki grennri vera en 0,16 metra 

(6) á hæð og 0,13 metra (5) á breidd, þegar bitahafið er alt að 3,15 

metrar, og skal hæð þeirra vaxa um ekki minna en 2, sentimetra, og 

breidd um 1, sentimetra, fyrir hverja 0,68 metra, sem hafið fer fram 

úr 3,15 metrum. 

Þar sem ekki er milligólf, mega bitar vera 1,3 sentimetrum grennri 

en hjer er ákveðið. 

Nota má bita með öðrum gildleik en hjer er ákveðið, ef styrkleik- 

inn er samur eða meiri, þó má hlið bita ekki vera meiri en tvöföld breidd 

þeirra, nema því aðeins að bitarnir sje skorðaðir hver gegn öðrum með 

krossböndum milli efri og neðri brúnar á víxl. Bilið milli skorðanna ákveð- 

ur byggingarnefnd í hvert sinn. 

Sjeu húsveggir gerðir úr steini eða steypu, skal að minsta kosti þriðji hver 

biti festur við veggina í báða enda með sterkum járnakkerum. Gaflveggir 

úr steini eða steypu skulu bundnir með járnakkerum á 3 metra bili inn 

í bitalög. 

Timburgólf skal vera úr plægðum borðum, ekki þynnri en 3,2 senti- 

metra (114”). 

Í loftum má ekki nota striga eða pappa neðan á bita í staðinn 

fyrir þiljur. 

Í gólfi og lofti íbúðarherbergja skal vera milligólf úr borðum, ekki 

þynnri en 2 sentimetra (34"), er fest sje annaðhvort á sterka lista, sem 

negldir eru á bitana, eða í mót í hlið þeirra, enda sjeu þeir þá að dómi 

byggingarnefndar þeim mun sterkari en að framan er ákveðið, sem til þess 

þarf. Ofan á borðin komi 5 sentimetra þykt lag af deigulmó, móhellu, 

þurrum mó, steinsteypu eða öðru efni, sem ekki er lakara nje veldur óheil- 

næmi eða fúa, og sje það þurt áður en gólfborð eru lögð yfir. Sje gólf 

tróðið úr efni, sem hætt er við að valdi ryki, skal leggja pappa undir 

tróðið. Í loftum milli íbúðarherbergja má í sömu íbúð, með samþykki 

byggingarnefndar, sleppa milligólfi. Að öðru leyti getur byggingarnefnd 

veitt ívilnanir um milligólf, þegar gild ástæða þykir til. Þar sem milli- 

gólf er undanfelt, skal gólfið vera tvöfalt, annaðhvort þiljað neðan á 

bita eða á milli þeirra, eða í þess stað sett annað jafngott lag, sem bygg- 

ingarnefnd tekur gilt.
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4. Par sém bitar ganga út í steypu- eða steinveggi, skal bera á þá. raka- 

verjandi efni. 

Stigar. 

25. gr. 

Í öllum þeim húsum sem reist eru úr eldfimu efni og eru yfir eina 

hæð, skal vera óhindraður aðgangur að tveimur stigum (aðalstiga og bak- 

stiga), ef fjarlægð frá neðri brún á glugga að jörðu er yfir 5,00 metra. 

Í húsum úr eldtraustu efni má hafa einn stiga, ef íbúðirnar, sem að 

honum liggja, eru ekki fleiri en 6, þar með taldar íbúðir í þakhæð. 

Í húsum úr eldtranstu efni, sem að dómi byggingarnefndar eru aðallega 

notuð til verslunarbúða. má háfa einn stiga, þó hærri sjén en 2 hæðir. 

Ekki má hafa íbúð á lofthæð í slíkum húsum nema milliveggir og þak sje 

gert eldtraust. 

Frá herbergjum, sem notuð eru til íbúðar og hafa aðgang að einum 

stiga, má fjarlægð frá stiga að herbergi ekki vera yfir 25 metrar. 

Greiður gangur skal vera úr hverri íbúð og öllum herbergjum hennar 

að stiga. eða báðum, ef tveir eru, án þess að þurfa að fara um nokkurt her- 

bergi eða hluta annarar íbúðar. Frá lögskipnðum stiga sje greiður útgangur 

ekki þrengri en stiginn. 

Undanfarandi ákvæði um stiga taka ékki til herbergja, sem um getur 

í 34. gr. ef byggingarnefnd viðurkennir annan áðgang fullnægjandi. 

1. Stigar skulu vera í sjerstökum lokuðum stigahúsum, sem hafa nægilega 

birtu og loft. Gluggar mega eingöngu vera á útveggjum eða yfir forstofu 

eða vfir ganghurð eða í hurðinni. Byggingarnefnd getur leyft glugga á 

veggjnm aðliggjandi herbergja, ef þeir eru úr eldtraustu gleri. 

Ef stigahúsið er úr steini eða steypu, skal setja glerið í múrgreypta 

járnumgerð. 

Stigi, sem tengir saman tvö herbergi í sömu íbúð, þarf ekki að vera 

í sjerstöku stigahúsi. 

Þak og gólf í eldtraustu stigahúsi skulu vera eldtraust, eða varin 

með eldtraustu efni. Í slíku stigahúsi má ekki gera skápa úr trje eða 

þiljur á veggjum, nema með sjerstöku leyfi byggingarnefndar. 

2. Allir trjestigar skulu hafa steinlímshúð aftan á baki og neðan á pðöll- 

um, eða eldvarðir á annan tryggilegan hátt. 

3. Ef stígar eru hafðir hvor við hliðina á öðrum, skal vera heill veggur á 

milli þeirra, ekki þynnri en 0,32 metra, og ekki minna en ein hurð 

skrálæst á leiðinni frá öðrum stiganum til hins í hverri íbúð. Veggir, 

sem stigar úr steini eða steypu eru hlaðnir eða steyptir í, þannig að 

veggurinn ber stigann, skulu svo þykkir sem sagt er í 35. gr., 3, c. 
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Adalstigi må ekki mjårri vera en 0,80 metra og bakstig ekki mjórri 

en 0,66 metra; þó getur byggingarnefnd leyft, að í minni húsum sje aðal- 

stigi 0,75 metra á breidd, ef íbúðarherbergi eru aðeins á tveimur hæð- 

um (ekki þakhæð). 
Á öllum stigum skulu vera handrið, um 0,70-—-0,80 metra há, með svo þjett- 

um spölum, að ekki sje hætta á, að barn falli niður milli þeirra. 

Breidd stiga, sem um ræðir í samþykt þessari, er gangbreidd milli veggj- 

ar og handriðs eða á milli handriða, ef tvö eru. 

Ef veggir eru beggja megin að stiga, má ekki mjórra vera á milli 

þeirra en 0,80 metra í smáum húsum og 1,00 metri í stærri húsum. 

Ganghæð stiga má að jafnaði hvergi minni vera en 2,00 metrar, og 

skal hafa vídd stigagata eftir því. Þó getur byggingarnefnd leyft minni 

ganghæð í litlum húsum, ef nauðsyn þykir. 

Stigar skuln vera svo gerðir, að hvert skref í þeim sje 0,60--0,65 metra. 

Skref í stiga skal talið eitt framstig og tvö uppstig samanlögð. Framstig er 

þrepsbreidd lárjett milli brúna, mælt á ganglínu, er liggur í miðjum stiga 

og fylgir frammeið í jafnri fjarlægð, en þó ekki fjær ytri brún hans en 

0,50 metra, þótt stiginn sje breiðari en 1,00 metri. Uppstig er hæðin af 

þrepi á þrep. Framstig í aðalstiga má eigi mjórra vera en 0,21 metra 

nema með sjerstöku leyfi byggingarnefndar, og bakstigum ekki mjórri en 

0,17 metra. 

Ef sjerstakir örðugleikar eru á því að fullnægja ákvæðum þessarar grein- 

ar, getur byggingarnefnd veitt undanþágu frá einstökum ákvæðum. ef 

íbúunum stafar engin hætta af. 

Ákvæði þessarar greinar ná ekki til herbe rgja þeirra, sem eigi eru not- 

uð til íbúðar og ekki mikill umgangur um, t. d. vörugeymsluhús og skemm- 

ur, og ákveður þá byggingarnefnd í hvert sinn, hvernig stirum skuli hagað. 

Eldtraustur umbúnaður. 

26. gr. 

Eldtraustur umbúnaður er það: 

Að allir veggir, loft og gólf sjeu úr eldtraustu efni, eða klædd efni, er 

ráðuneytið telur eldtraust. 

Hurðir, veggþiljur, lístar og gluggaumgerðir mega vera úr trje. 

Að allir stigar og stigagöng, og göng sem tengja íbúðir við stiga, götu, 

bakgarða eða bakdyr, sjeu úr steini, steinsteypu eða öðru eldtraustu efni. 

Handrið og fóður á framstiga má vera úr trje. 

Að stigagöng og göng að þeim sjeu ekki í beinu sambandi við búð, vörn- 

geymslu eða verkstæði,
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Gluggaop, hurðaop og önnur op í útveggjum. 

27. gr. 

Öll op í útveggjum skulu vera lokuð með hlera, grind, hurð eða glugga, 

nema byggingarnefnd veiti undanþágu frá því. 

Turðir eða gluggar, sem opnast út á opið svæði eða götu, mega eigi 

ná lengra fram en 0,30 metra út fyrir götulínu þegar opnað er. Þó nær þetta 

ekki til glugga, sem eru hærra frá götu en 2,10 metra. 

Á samkomuhúsum skulu vera nægilega margar og góðar útiðyr. Allar 

hurðir í umferðaðyrum skulu falla út og svo umbúnar, að umferð stafi eng- 

inn háski eða hindrun af. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæði þessarar greinar, ef 

sjerstakar ástæður eru fyrir hendi. 

Þakgluggar. 

28. gr. 

Byggingarnefnd getur krafist þess, að á stórum húsum, tveggja hæða 

eða hærri, sje að minsta kosti einn þakgluggi, sem má opna, að stærð ekki 

minni en 0,50 0,50 metra; bæði glugginn og karmurinn sje úr járni eða 

klætt eldtraustu efni. 

Þakrennur. 

29. gr. 

Á öllum húsum. sem framvegis eru reist innan þess svæðis, sem sam- 

bykt þessi nær til, skal setja þakrennur með veggrennum svo löngum. að op 

þeirra sje í mesta lagi 0,16 metra fyrir ofan gangstjett eða götu. Sje lókræsi 

frá húsinu, skal þakvatni veitt í það neðanjarðar, nema byggingarnefnd geri 

aðra skipun. 

Ef nauðsynlegt er vegna umferðar eða viðhalds á götu, getur byggingar- 

nefnd krafist þess, að settar sjen þak- og veggrennur á hús, sem reist eru 

áður en samþykt þessi gengur í gildi. 

Reykháfar og sóphurðir. 

30. gr. 

1. Allir reykháfar frá eldstæðum skulu vera úr eldtranstn efni og standa 

á eldtranstri undirstöðu á föstum jarðvegi, eða að öðrum kosti hvílai á 

eldtraustri múrhvelfinsu eða palli milli tveggja steinveggja, en aldrei mega 

þeir standa á trjebitum. 

2. Loftrás má aldrei setja í reykháf. nema sierstakar ástæður komi til greina 

og lyfi bvggingarnefndar sje fengið í hvert sinn. 

3. Hliðar reykháfsins skulu að minsta kosti vera 0,12 metra á bykt, og 

vídd hans að innanmáli eigi minni en 0,23 metra á hvern veg eða að 

þvermáli, Þó má leyfa 0,18 metra vídd, ef eldstæði eru ekki fleiri en 3. 
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Þar sem reykháfur gengur gegnum bita og borð, sem lögð eru undir bita, 

skal hann vera járnklæddur hringinn í kring, og eins þar sem hann 

gengur í gegnum þak, og skal vera að minsta kosti 0,17 metra bil milli 

þeirra hliða hans, sem inn snúa, og viðanna. 

Þó má sleppa járnklæðning, ef bil er gert milli reykháfs og viða, 

kki minna en 0,23 metrar, og skal þá múrað eða steypt milli reykháfs 

og viða. Ekki má þilja reykháf utan nje klæða hann borðum eða láta um 

hann veggfóður, sem límt er á lista. Byggingarnefnd getur aðeins leyft að 

láta einfalda fótlista og loftlista liggja utan um reykháfinn. 

Reykháfur má hvergi hallast meira en 45? frá lóðrjettri línu; skal hann 

þá hvíla á múr eða trjeskorðu, og vera múrað milli skorðu og reykháfs, 
svo innanmál hans sje ekki nær skorðunni en 0,23 metra. Reykháfur má 
ekki hallast fram yfir stiga. Hornin, sem myndast við beygjuna, skulu 
kringd. 

Reykháfur skal ná að minsta kosti 0,65 metra upp fyrir húsmæni, en 
komi hann upp úr þakhlið, ákveður byggingarnefnd í hvert sinn hæðina, 

en sje þó ekki minni en 1,00 metri upp frá þaki. 

Inn í 0,23 metra víðan reykháf má ekki setja reykpípur frá fleiri eld- 

færum en 8, og jafnan skal hafa járnkraga í reykháfum utan um hverja 

pípu, þannig gerðan, að pípan geti ekki ýtst inn í reykháfinn. Reykháfur 

sje þeim mun víðari, sem honum er ætlað að leiða reyk frá fleiri eldstæð- 
um en hjer er talið. 

Innanhúss má sjerstæður reykháfur standa óstuddur á alt að 8 sinnum 

meiri hæð en breidd hans nemur minst að utanmáli. 
Ef svo mikill reykur á að fara um reykháf, að byggingarnefnd telji lík- 
legt að óþægindi stafi af honum fyrir þá, er nærri búa, skal gera revk- 
háfinn svo háan, sem byggingarnefnd ákveður. Ef byggingarnefnd álítur 
að hæð sú, er ákveðin hefir verið, nægi eigi framvegis, getur hún kraf- 
ist þess, að reykháfurinn sje svo gerður, að unt sje að hækka hann síðar. 

Ef reykháfur veldur óþægindum þeim, er nærri búa, er eigandinn 
skyldur að hækka reykháfinn, eftir skipun byggingarnefndar. án tillits til 
þess, hvenær revkháfurinn var gerður. 

Á hverjum reykháf skulu vera nægilesa mörg sópop. jafnvíð revkháfnum, 
og transt járnhvrð fyrir í járnumgerð. Undanþáen frá ákvæðum þessarar 

greinar getur byggingarnefnd leyft. ef sjerstakar ástæður koma til greina 

og engin eldhætta stafar af. 

Eldstæði, miðstöðvarupphitun og reykpípur. 

31. gr. 
Eldstæði má því aðeins setja í herbergi, að veggir sjeu þjettir (t. d. ekki 
rimlaveggir). Ef herbergið er lægra en 2,00 metrar, skal loft. gólf og vegg- 
ir vera úr eldtraustu efni.
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2. Ofna ög éldavjelar má ekki setja nær timburvegg en svo, að 0,21 metra sje 84 
á milli. 23. desbr. 

3. Pípur frá ofnum og eldavjelum mega ekki koma nær trje en svo, að 0,21 

metra sjen á milli. Þær skulu liggja í reykháf, og mega ekki liggja nær her- 

bergi, sem eldfim efni eru geymd í. 

4. Ef eldstæði eru nær trjevegg en 0,21 metra, skal setja minst 0,12 metra 

þykkan vegg úr steini eða steypu í staðinn fyrir trjevegginn, á ekki minna 

svæði en svó, að hvergi sje skemra en 0,21 metra frá eldstæði að timbri. 

Eldavjelar má setja á trjególf, ef að minsta kosti 0,11 metra eru frá gólfi 

upp að botni á eldavjel og á milli sjeu tvö lög af tísulsteini, hlöðnum í 

binding og steinlím eða steypugólf, jafnþykt, eða að gólfið sje þakið járn- 

þynnum eða öðru eldtraustu efni. 

6. Ofnar skulu standa á múruðum eða steyptum fæti, eða á járnfæti, sem 

annaðhvort er ópinn eða fyltur múr eða steypu. Sje rist í botni ofnsins. 

skal öskuskúffa vera í fætinum, og skal þá undir skúffunni vera járnþynna, 

er fyllir út í holið minst 5 millimetra frá gólfi. 

7. Þar sem ofnar eða eldavjelar standa á trjególfi, skal gólfið fram undan 

eldstæðnm þakið eldtraustu efni, járnþynnu eða öðru ekki lakara. Skal 

járnþynnan eða það, sem notað er í hennar stað, ná að minsta kosti 0,32 

ot
 

2 
metra fram á sólfið fram fyrir ofninn eða eldavjelina, til hliðar og aftur 

fyrir, nema veggir sjeu nær. 

8. I herbergjum, sem ætluð eru fyrir katla til miðstöðvarhitunar, skulu gólf, 

loft oe veggir gerðir úr steini eða steypu. Þó má leyfa trjeloft með 

steinlímshúð að neðan. Ketillinn skal standa á grunnmúr eða járnbentu 

steingólfi,. sem hvílir á traustum steinveggjum. Ef um mjög litla miðstöðv- 

arkatla er að ræða, getur byggingarnefnd leyft, að þeir sjeu í herbergi með 

gólfi, veggjum og lofti úr trje. en ætíð skal svo búið um. að byggingar- 

nefnd telji örugt fyrir eldshættn frá miðstöðvarkatlinum. 

9. Reykpípur mega aldrei liggja út úr útvegg, en skulu ætíð ganga í revk- 

háfinn. Eigi má reykpípan, á leið út í reyháf, lggja gegnum annað her- 

bergi á lengra svæði en 4.00 metrum, og er þá bilið talið frá ofni að revk- 

háfi. Skal pípan þá ætíð vera úr stevpujárni. Reykpípa má eigi vera nær 

trje en 0,21 metra. Ef hún leggur gegnum trjevegg eða þak, skal múrað 

kringum hana, svo að vtri hlið hennar verði eigi nær trje en 0,21 metra. 

Ef hnje er á reykpípu, skal það vera með spjaldi, sem hægt er að taka 

af til að hreinsa pípuna. 

Íbúðarherbergi. 

32. gr. 

Íbúðarherbergi og herbergi, sem dvalið er í mikinn hluta dagsins, skulu 

fullnægja eftirfarandi skilyrðum :
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Útveggir á herbergjum skulu svo gerðir, að þeir veiti nægilega vernd gegn 
kulda og raka. 

Lofthæð skal vera minst 2,50 metrar; þó getur byggingarnefnd leyft, ef 
sjerstakar ástæður koma til greina, alt að 0,20 metra minni lofthæð. Ef 
loftbitar eru sýnilegir skal lofthæð mæld upp að neðri brún þeirra. 

Í gömlum húsum má leyfa minni hæð, sömuleiðis í þakherbergjum ; 
þó má hæðin aldrei minni vera en 2,15 metrar. 

Ef herbergi er undir súð, verður að minsta kosti helmingur af gólffleti 
þess, og aldrei minna en 6 fermetrar, að hafa lofthæð 2,50 metra; bygg- 
ingarnefnd getur þó veitt sömu undanþágu, sem um getur í 2. lið. 
Ekkert herbergi má mjórra vera en 1,70 metrar, og gólfflöturinn minst 6 
fermetrar. 

Á hverju herbergi skal vera gluggi, er veit út að götu eða opnum garði 
Ljósmál glngga má minst vera '/,, af gólffletinum; og skal vera hægt að 
opna hann. 

Byggingarnefnd getur leyft að hafa eingöngu ofanljós, ef ekki er hægt að 
koma glugga fyrir á herbergi á annan hátt, og skal glugginn þá vera svo 
gerður, að hæglega megi opna hann. 

Kjallaroíbúð. 

33. gr. 

Kjallara má ekki nota til íbúðar nema byggingarnefnd leyfi og gluggar 

viti út að götun eða opnum garði. Ekki má nota herbergi til íbúðar, sem 

aðeins hefir glugga á móti norðri, nema það sje hluti af íbúð, sem hefir 

glugga móti öðrum áttum og nýtur nokkurrar sólar. 

Lofthæð herbergja skal eigi minni vera en 2,30 metrar, og í minsta lagi 

helmingur af rúmmáli hvers herbergis skal vera ofanjarðar. Þó má bygg- 

ingarnefnd leyfa, að einstök íbúðarherbergi í kjallara hafi aðeins 2,20 

metra lofthæð, ef þau fylgja íbúð á öðrum hæðum í húsinu, ná ekki lengra 

en 100 metra niður í jörðu og eru ekki minna en 9 fermetrar að 

flatarmáli. 

Glerflötur glugga ofanjarðar sje eigi minni en nemi */,, af gólffleti her- 

bergis. 

Gólfið skal gert úr steinsteypu eða öðru álíka vatnsheldu efni, og sje trje- 

gólf þar ofan á, eða annað gólf ekki lakara. 

Gólfið sje að minsta kosti 0,20 metra fyrir ofan hæsta stórstraumsflóð, 

og skal þurka jarðveginn undir því með fráræsi, eftir fyrirmælum bygg- 

ingarnefndar, svo að jarðvatn nái aldrei upp að gólfi. 

Veggi skal verja raka á þann hátt, er byggingarnefnd mælir fyrir um. 

Hvert íbúðarherbergi skal vera hægt að hita,
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Herbergi, sem notuð eru um stundarsaktw. 

34. gr. 

Þvottahús. forstofur, búr. baðherbergi og snyrtiklefar skulu hafa nægi- 

legt ljós og birtn og vera varin gegn raka. Ekki má leyfa þvottahús með glugga 

að götu, nema byggingarnefnd telji, að ekki stafi mikil óþægindi af vatnsgufu 

frá því fvrir þá, sem um götuna fara. Í þvottahúsum skal vera þjett steypu- 

gólf; þó getur byggingarnefnd veitt undanþágu frá því, ef nauðsyn þykir. 

Hæfilega mörg salerni skulu fylgja hverju húsi, og skal gólfflötur þeirra 

eigi minni en 0,80 X 0,70 metra. 

Veggir steinhúsa 

35. gr. 

Veggir steinhúsa sjeu hlaðnir úr settn og höggnu grjóti, lögðu í steinlím, 

eða gerðir úr steinsteypn. Steinsteypuveggir í íbúðarhúsum ofan kjallara 

og einnig í kjöllurum, sem ætlaðir ern til íbúðar, skulu gerðir úr vand- 

aðri steypu og ekki veikari að blöndu en 1:4:7 (þ. e. 1 hluti sements 

móti 4 hlutum sands og 7 hlutum grjótmulnings eða malar eða hvora- 

tveggja). Aðra veggi og undirstöður má gera úr steypu 1:4:8. 

Ef notuð er önnur gerð steypu en fyr er sagt, t. d. holsteinar, skal 

byggingarnefnd leita sjer upplýsinga hjá húsameistara ríkisins um gerð 

þeirra og notagildi áður en hún samþykkir að hús sjeu bygð úr þeim. 

Drýgja má steypu í undirstöðum, kjöllurum og húsum, sem ekki 

eru hærri en 1 hæð auk kjallara, með hreinn, sterku grjóti, hrjúfu eða 

brotnn (hraungrjót má því aðeins nota, að það sje sæmilega sterkt). Þó 

má enginn steinn vera stærri en nemi alt að helmingi veggþyktar. Ekki 

skulu steinar þjettari en svo, að auðvelt sje að þjappa steypunni á milli 

þeirra svo holulaus verði. Alstaðar skal vera smágerð steypa á milli stein- 

anna, og að öðru leyti svo sterk, sem fyr segir. 

on steypnefni sjen sterk, hrein, ófúin og að öllu óskemd, laus 

við mold og lífræn efni. Grjótmulningur og steypumöl sje ekki stór- 

perðavi en svo, að stærstu molarnir fari greiðlega gegnum 6 sentimetra 

víðan hring. 

Þykt útveggja, sem gerðir eru úr ekki veikari steypublöndu en 1:4:7, 

skal vera sem hjer segir: 

a. Þykt hliðarveggja þeirra eða útveggja, sem eru burðarveggir í vana- 
2 

legum íbúðarhúsum með lofti og gólfi år j 
, 

c rnbentri steinsteypu, skulu 

i einlyftum hisum eða á efstu hæð vera 0,22 metra å bykt, á næstu 

hæð fyrir neðan 0,25 metra og næstu hæð þar fyrir neðan (í kjallara) 

0,32 metra á þykt. Ef gólf er úr timbri, skulu veggþyktir vera 0,24, 

0,30 og 0,34 metra, 
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Ef húsið er portbygt, skal portið hafa sömu þykt og veggurinn 
á næstu hæð fyrir neðan, ef hæð þess fer ekki fram úr 0,70 metra. 
Sje portið hærra, skal það gert með veggþykt sem full hæð væri. 

Ef byggingarnefnd telur, að svo langt sje milli burðarveggja eða 

þverveggja úr sama efni, að ekki fáist nægur bindingur í húsið, getur 

hún krafist þess, að burðarveggir sjen gerðir svo traustir, sem hún 

álítur með þurfa. 

Ef um hús er að ræða með mjög stórum herbergjum eða sölum, 

t. d. samkomuhús, verslunarhús o. þ. h., eða ef vegghæð fer fram úr 

3,00 metrum af gólfi á gólf, getur byggingarnefnd krafist, að styrkleiki 

allra burðarveggja sje ákveðinn af sjerfróðum manni. 

Gaflveggir, sem járnbent steypugólf hvíla á og á ern glugga. eða dyra- 

op, skulu hafa sömu þykt og burðarveggir, og reiknast þá allur vegg- 

urinn fyrir ofan efsta gólf (hjer með talið risið) með sömu þykt og 

efsta hæð. Gaflveggir, sem aðeins bera sinn eigin þunga (ef loft eru 

úr trje), mega vera 0,21 metra þykkir á öllum hæðum, nema í kjall- 

ara. Þar skulu þeir ekki þynnri vera en 0,32 metra. 

. Byggingarnefnd getur leyft aðra þykt útveggja en hjer segir, t. d. ef 

járn er Í stéypunni éða veggir tvöfaldir. Hinnig getur byggingarnefnd 

krafist, að veggþyktin sje ónnur en fyr er sagt, ef um holsteina 

er að ræða. 

Byggingarnefnd gétur leyft þynnri útveggi én fyr er sagt. ef 

um mjög stutt haf er að ræða, t. d. í stigaskútum, og veggirnir bera 

aðeins sinn eigin þunga. 

Í smáskútum (skúrum) og geymsluhúsum má nota þynnri veggi 

en fyr er sagt; þó verður byggingarnefnd að ganga úr skugga um, 

að engin hætta geti stafað af. 

Undir gluggum en ofan gólfs mega veggir vera 0,19 metra þykkir, 

þó þeir sjeu þykkri milli glugga. Í kjallara skal þrep undir glugg- 

um aldrei þynnri vera en 0,26 metra. 

. Burðarveggir innanhúss sjeu á þvkt í efstu hæð 0,16 metra, og þar 

fyrir neðan aukist þvkt veggjarins við hverja hæð um 3 sentimetra. 

Byggingarnefnd getur veitt leyfi til að hafa þynnri burðarveggi, ef 

um mjög lítil hús er að ræða, eða ef tveir burðarveggir ern samhliða 

og bilið á milli þeirra er mjög stutt. t. d. göng. Þó má enginn burðar- 

veggur þynnri vera en 0,14 metra. 

Ef burðarveegir hafa. að dómi byggingarnefndar, ónógan stuðn- 

img af þverveggjum, eða á þeim ern stórar dvr með mjóum millibil- 

um, getur byggingarnefnd krafist. að veggþyktin sje aukin eða styrk- 

leiki veggjarins aukinn á annan hátt, sem henni þykir nauðsyn til. 

b. Innri veggir úr steini eða steypu, sem hvorki eru burðarveggir nje
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stigar hvíla á, skulu vera ekki minna en 0,12 metra þykkir. Sje hafið 

stutt, má þyktin þó vera alt að 0,08 metra. 

c. Veggir þeir, sem stein- eða steypustigar eru festir í, þannig að vegg- 

irnir bera stigann, skulu í efstu stigahæð eigi þynnri vera en 0Ú,18 

metra, og við hverja hæð þar fyrir neðan aukist þykt veggjarins um 

3 sentimetra. Stigalhúsveggir, sem liggja að trjestiga, skulu eigi þynnri 

vera en sagt er í þessum lið. 

d. Ekki má skerða þykt veggja, sem um getur í a.-, b.- og d.-lið, á þann 

hátt að leggja í þá áframhaldandi vegglægjur; þó er leyfilegt að setja 

þaklægjur (,„múrlektur““) undir þverbita í þaki. 

e. Samanlögð breidd glugga og dyratófta má ekki vera meiri en helming- 

ur af allri lengd veggjarins. Byggingarnefnd getur þó veitt undanþágu 

frá þessu, ef veggir eru járnbentir. Enginn veggstöpull má mjórri vera 

en Íg af samanlagðri breidd beggja tóftanna báðumegin við hann, 

vje á. neinn veg þynnri en samsvari g af hæð hans, nema í honum 

sje járnbendingur, eða á annan hátt gerður með beim styrkleika, sen 

byggingarnefnd er kunnugt um að sje nauðsynlegur. 

Byggingarnefnd getur fyrirskipað meiri veggþykt en fyr er ákveðið, þar 

sem gerðar eru stórar veggbrúnir, eða annað það, sem eykur áreynslu á 

veggina eða rýrir styrkleik þeirra. Ef þykt veggjar er aukin á einhverri 

hæð, skal hún einnig aukin þar fyrir neðan, eftir því er byggingarnefnd 

telur þurfa. Byggingarnefnd getur ákveðið, að veggir úr járnbentri stein- 

steypu eða steypu, sem er sterkari og þjettari en hjer hefir verið miðað 

við, megi vera þynnri en ákveðið er í þessari grein, ef járngrindin og 

gerð veggjarins að öðru leyti er eftir fyrirsögn sjerfróðs manns og bygg- 

ingarnefnd telur vegginn fulltraustan. 

Veggir hlaðnir úr höggnum grásteini, tígulsteini eða öðrum steini, skulu 

gerðir með sama styrkleik og hjer er sagt um steypuveggi. Byggingarnefnd 

dæmir um, hvort þeirri kröfu sje fullnægt. 

Útveggi úr steini eða steypu skal sljetta utan með sementshúð ofan jarðar. 

Þó nægir að bursta veggi utan með sementsblöndu, ef byggingarnefnd 

samþykkir. 

Innan við alla einfalda útveggi íbúðarherbergja, sem steyptir eru eða 

hlaðnir úr grásteini, steyptum steini eða holsteini, skal setja innri skjól- 

vegg úr steini eða steypu með tróði á milli, eða úr timbri, korki eða öðru 

ekki lakara efni, sem byggingarnefnd tekur gilt. 

Ekki má múra eða steypa húsveggi, undirstöður eða gólf, ef frost er 2? C. 

sða meira. 

Steypuloft og steypustigar. 

36. gr. 

Byggingarnefnd getur því aðeins leyft að gera loft og stiga úr steypu, 

sjerfróður maður hafi gert áætlun um styrkleika þeirra; þó getur bygg- 

1927 

84 
28 desbr.
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84 ingarnefnd veitt undanþágu frá þessu, ef um mjög lítið gólf er að ræða. Maður 

23 desbr. gá, er vinnur að verkinu, skal að dómi byggingarnefndar vera hæfur til þess. 

vo
 

Veggir tunburhúsa. 

37. gr. 

Undirstöður og útveggir í kjallara timburhúsa skulu að þykt vera ekki 
undir 0,24 metra, en burðarveggir innanhúss ekki undir 0,20 metra; ef um 
stærri hús er að ræða, getur byggingarnefnd aukið þykt veggjanna frá því, 

sem fyr um getur, ef henni þykir nauðsyn til. 

Timbur, sem notað er til húsabygginga, skal vera vandað og óskemt. 
a. Í timburhúsum, þar sem lofthæð er alt að 3,00 metrum og herbergis 

dýpt alt að 4,50 metrum, mega stafir í útveggjum á efsta lofti og 

efri hæð eigi vera grennri en 10 X 10 sentimetrar (4 X 4"), á neðri 

hæð 10 >< 13 sentimetrar (4 XX 5") og hornstafir 13 X 13 sentimetrar 

(5 X 57). Sje hæðin meiri, eða alt að 4,00 metrum, og herbergja- 

dýpt alt að 5,50 metrum, skal þykt stafanna út og inn aukin að minsta 

kosti um 214 sentimetra (1"). Í stærri húsum ákveðzur byggingar- 

nefnd gildleika stafanna. 

Byggingarnefnd getur veitt leyfi til að hafa annan gildleik á stöf- 

um en fyr er sagt, ef hún álítur, að styrkleikinn verði nægur. 

Stafir skulu ekki vera strjálli en svo, að í minsta lagi komi einn 

stafur á hverja 1,25 metra að meðaltali í lengd veggjarins, og hvergi 

má vera lengra á milli þeirra en 1,60 metrar, nema byggingarnefnd leyfi 

sjerstaklega. 

Milli allra stafa skulu vera skorður (,lausholt““) og í hverjum 

vegg eigi minni en tvær spyrnur (,,skáskífur““). Spyrnur skulu ekki 

mynda minna horn en 30? við lóðrjetta línu. Skorður skulu ekki vera 

grennri en stafir. 

Í útveggjum þeim, sem bita bera, skal undir bitaendum liggja aur- 

stokkur á grunni, ekki grennri en stafir eru í veggjum. Byggingarnefnd 

getur þó leyft, að aurstokkur sje ekki gildari en 13 X 13 sentimetrar 

(5 > 57), þó að stafir í veggnum sjeu gildari. 

Ofan á bitaenda komi staflægjur (,„undirstokkar““), jafnbreiðar 

stöfum og eigi þynnri en 614 sentimetri (214"). Niður undan stöfum 

skal fella trje á milli aurstokks og undirstokks. 

Ofan á stafi skal fella syllur, á hvorugan veg grennri en stafir 

ern út og inn, sem undir þeim standa. 

Stafi skal festa saman um hæðamót, og á neðri hæð við aurstokk, 

með sterkum járnklóm og reknagla í staflægjur og aurstokk. 

Aurstokkur skal festur með járnum í undirstöður, eða að öðr- 

um kosti vera vel múrað upp með honum.



199 1927 

b. Utan á grind íbúðarhúsa skal kóma þil úr borðum 216 sentimetra 84 

(17) þykkum, og skal negla þau vandlega í alla viði grindarinnar.  ?8.desbr. 

Utan á þil skal settur pappi og síðan bárujárn eða annað efni 

ekki lakara, er byggingarnefnd samþykkir. Milli járns og pappa komi 

114 sentimetra (14) þykkir lstar. Bárujárn á veggjum má ekki þynnra 

vera en 26 B. W. G. Þó má hafa þil í stað bárujárns á veggjum, ef 

húsin standa sjerstæð og að dómi byggingarnefndar engin eldhætta 

stafar af þeim. 

Innan á grind skal settur pappi og þil, ekki þynnra en ? senti- 

metrar (84). eða annað lag ekki lakara. 

c. Grind burðarveggja innanhúss skal gera úr viðum eigi grennri en 

10 X 10 sentimetra (4 X 4") á neðri hæð, og 8 X 10 sentimetra (3X 

47) þar fyrir ofan. Í smærri húsum má þó nota grennri viði, ef bygg- 

ingarnefnd álítur að styrkleikinn sje nógur. Byggingarnefnd getur kraf- 

ist gildari viða, ef um stór hús er að ræða og henni þykir ástæða til. 

Að öðru leyti gilda sömu ákvæði sem um útveggi að því er snertir 

staflægjur, stafi, skorður og spyrnur. 

d. Aðrir timburveggir mega ekki, ef þeir eru á milli íbúðarherbergja, 

vera lakari að gerð en svo, að þil úr borðum 2 sentimetra (9%4") þykk- 

um, eða annað lag ekki lakara, sje hvoru megin, og 3,2 sentimetra 

(1%4") þykkir renningar á milli. Jafnvænir skulu veggir vera, sem 

stigar liggja upp að, nema byggingarnefnd telji þörf á meiri styrkleik. 

Veggi, sem tveir stigar liggja að, skal gera jafnvæna burðarveggjum 

(sbr. hó c.). 

e. Í útihúsum og skútum, sem eru aðeins ein hæð, má gera grind úr 

plönkum (,battingum““ ). 

Í timburveggjum sje samanlögð breidd glugga og dyraopa mæld á milli 

stafa ekki meira en hálf lengd veggjar, nema byggingarnefnd veiti 

sjerstakt leyfi til. 

g. Nota má máttarviði með öðrum gildleika en til er tekið í þessari grein, 

ef samur er styrkleikinn eða meiri. 

Fjarlægð húsa frá nágrannalóð. 

38. gr. 

Ekkert steinhús má vera nær nágrannalóð en 3,15 metrar, nema eld- 

varnarveggur snúi að lóðinni (sbr. 22. gr.). Timburhús án eldvarnarveggs má 

eigi vera nær nágrannalóð en helmingur af hæsta vegg, er að nágranna veit, 

þó eigi nær en 5,00 metrar. Byggingarnefnd getur veitt ívilnanir niður í 4,00 

metra, ef sjerstakar ástæður mæla með því.
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Stærð tímburhúsa. 

39. gr. 

Ekkert timburhús má stærra vera en 150 fermetrar að flatarmáli, að 

meðtöldum tilheyrandi útihúsum, og aldrei mega fleiri timburhús vera sam- 

bygð en svo, að flatarmál þeirra fari ekki fram úr 350 fermetrum. Þó getur 

hreppsnefnd fært bæði þessi hámörk niður. 

Skemmur og vörugeymsluhús. 

40. gr. 

Skemmur og vörugeymsluhús eru engum ákvæðum bundin um tölu 

hæða, og þurfa þær ekki hærri að vera en 2,00 metra. þó má vegghæð, mæld 

upp að skurðarlínu þaks og veggjar, ekki vera yfir 8,00 metra. Ef geymd 

eru eldfim efni í skemmu eða vörugeymsluhúsi úr trje, skulu þau vera í sjer- 

stöku herbergi með eldtraustum veggjum, gólfi og lofti. 

Torfbæir. 

41. gr. 

Torfbæir teljast þær byggingar, þar sem veggir, eða þak og veggir, eru 

að öllu eða miklu leyti þakið torfi. 

Byggja má torfbæi á þeim stöðum, er skipulagsuppdráttur sýnir; en 

bar til skipulagsuppdráttur er lagður fram, getur byggingarnefnd leyft að þeir 

sjeu reistir í útjaðri bæjar og þar sem ekki er útlit fyrir, að reist verði stærri 

hús í náinni framtíð. 

Torfbæir skulu að öllu leyti vandaðir að frágangi og hlíta þeim skil- 

yrðum, er byggingarnefnd setur í því efni. 

Glugga- og dyraumgerð. 

42. gr. 

Glugga- og dyraumgerð skal að jafnaði vera gerð úr plönkum, ekki 

þynnri en 5 sentimetra (2). Þeir skulu í steypuveggjum roðnir karbólíni, 

eða öðru efni ekki lakara, á þá hlið, er veit að steini eða steypu. Með þeim 

skal, í útveggjum, sjerstaklega í steinhásum, troða vandlega hampi, eða öðru 

ekki lakara efni, bæði að utan og innan.



201 1927 

Viðhald húsa. 84 

23. desbr. 
43. gr. 

Byggingarnefnd getur krafist þess, að húsum sje haldið sæmilega við, 

svo eigi verði þau til lýta fyrir bæinn eða umhverfi þeirra. 

Um byggingaaðferðir og efni, sem ekki er tilgreint í samþyki þessan. 

44. gr. 

Ef nota skal byggingaraðferð eða byggingarefni, sem ekki er tilgreint 

í samþykt þessari, ber umsækjanda að geta þess, er hann sækir um byggingar- 

leyfi. Einnig skal hann skyldur til að gefa þær upplýsingar þessu viðvíkj 

andi, sem byggingarnefnd álítur nauðsynlegar. 

Byggingarnefnd getur á kostnað umsækjanda látið gera þá rannsókn á 

byggingarefni, sem hún álítur nauðsynlega, til að ganga úr skugga um, að 

aðferð og efni fullnægi þeim kröfum, sem gerðar eru í samþykt þessari. 

Hús þar sem farið er með eldfim efni. 

45. gr. 

Öll hús, þar sem unnið er að einhverju, sem sjerstök eldshætta stafar 

af, skulu gerð úr steini eða steypu, nema þau sjeu svo langt frá öðrum hús- 

um, að engin eldshætta stafi frá þeim fyrir nágranna; þá getur byggingar- 

nefnd leyft, að þau sjeu úr timbri. 

Allir veggir í smiðjum skulu vera úr eldtraustu efni, að minsta kosti 

1.00 metra frá sólfi; ennfremur skal gólfið vera úr eldtraustu efni. 

Í smíðahúsum trjesmiða má aðeins setja lokuð eldstæði. Utan um þau 

skal setja járnkassa, sem nær minst 0,20 metra til allra hliða út fyrir eld- 

stæðið og er á hæð 0,30 metra frá gólfi. Loft og veggir slíkra húsa skal 

vera Úr eldtraustu efni, eða ef það er úr timbri, þá klætt innan með járn- 

þynnum á listum eða öðru efni jafneldtraustu. 

Flatarmál bygðrar lóðar og fjarlægð frá lóðarmörkum. 

46. gr. 

Þegar mældur er flötur bygðrar lóðar, skulu veggsvalir og önnur fram- 

skot talin með, ef þau eru með þaki og undirstöður ná frá jörðu. Fjarlægð frá 

lóðarmörkum mælist ætíð frá þeim hluta hússins, sem nær lengst út.
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Verkpallar o. fl. 

47. gr. 

Verkpallar, útbúnaður allur og tæki við húsasmíði og mannvirki skal 

traust og í góðu lagi, svo ekki valdi slysum eða tjóni. Byggingafulltrúa er 

heimilt að gera um þetta þær ráðstafanir, er duga mega, á kostnað eiganda, 

ef nauðsyn þykir, eða stóðva verkið að öðrum kosti, þar til bót er áráðin. 

1ll. KAFLI. 

BYGGINGARLEYFI. FRAMKVÆMD VERKSINS. EFTIRLIT. 

48. gr. 

1. Áður en byrjað er á húsi eða öðru mannvirki, sem samþykt þessi nær 

til, skal senda skriflega beiðni um það til byggingarnefndar og fá sam- 

þykki hennar og hreppsnefndar til að framkvæma verkið. 

Ekki má ríta hús, nema skrifleg tilkynning um það sje send til bygg- 

ingarnefndar. 

Umsækjandi má ekki byrja á verkinu fyr en hann hefir fengið til 

kynningu frá byggingarnefnd að leyfið sje veitt. 

Beiðninni skal fylgja nákvæm lýsing af öllu því, sem nauðsynlegt er til 

sönnunar því, að verkið sje samkvæmt byggingarsamþykt. Þar að auki skal 

fylgja í tveim eintökum: 

a. Lóðaruppdráttur eftir mælikvarða að minsta kosti 1:500, með árit 

uðum stærðarhlutföllum; skal á honum sýna mannvirki þau, er reisa 

skal, ásamt þeim er fyrir kunna að vera á lóðinni, ennfremur afstöðu 

gagnvart götum, er að liggja, og nágrönnum. Flatarmál lóðar og mann- 

virkja skal ritað á uppdráttinn. 

b. Uppdrættir eftir mælikvarða að minsta kosti 1:100, með árituðum 

stærðarmálum, og skulu þeir svo greinilegir, að glögglega megi af þeim 

sjá alla gerð, stærð og lögun mannvirkis þess, er um ræðir, og til hvers 

herbergi eru notuð, þegar um hús er að ræða. 

Við breytingu á eldra húsi skulu uppdrættir og lýsing glögglega 

sýna hlutfallið bæði fyrir og eftir breytinguna. 

Sýna skal á húsuppdráttum þykt allra burðarveggja og gildleik 

máttarviða. 

c. Áður en leyft er að byggja hús í sambygðri húsaröð, getur byggingar- 

nefnd krafist, að gerður sje lauslegur uppdráttur af hliðum allra sam- 

bygðu húsanna, á kostnað lóðaeigenda.
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d. Þá hluta húsa eða mannvirkja, sem að gerð eru frábrugðin almennri 84 

sýna á uppdráttum, ef byggingarnefnd óskar, og eftir mælikvarða að,?3. desbr. 

venju, eða verða að vera það sökum áreynslu eða annara orsaka, skal 

minsta kosti 1:20. Skal glögg lýsing Ívlgja og styrkleikaútreikningur 

látinn í tje, ef þess er kralist. 

e. Lýsing á lóðinni og ásigkomulag grundvallar. Ef um nýtt bús er að 

ræða eða gagngerða breytingu á eldra húsi, skal sýna hvernig ætlast er 

til, að sjeð verði fyrir afrensli frá húsi og lóð og vegi að húsinu, ef 

það stendur ekki við götu. 

Tilkynna ber nágranna, ef mannvirki það, sem reisa skal, snertir hagsmuni 

hans. Ber yfirlýsing í þessa átt að fylgja umsókninni og tekið fram, hverja 

nágrannaeign sje átt við. 

Á alla uppdrætti skal draga mælikvarða uppdráttarins í metramáli. Allir 

uppdrættir skulu undirskrifaðir af þeim, sem gerði þá. Sá, sem verkið er 

unnið fyrir, ber ábyrgð á, að það verði gert samkvæmt byggingarsamþykt 

og eins og uppdrættir sýna. 

Eftir að byggingarfulltrúinn hefir kynt sjer umsóknina, leggur hann málið 

fyrir byggingarnefnd ásamt umsögn sinni. Ef fleiri nefndum ber að fjalla 

um málið, skal byggingarfulltrúi fyrst leggja málið fyrir þær nefndir. 

Þegar byggingarnefnd hefir gert tillögu sína, skal málið lagt fyrir hrepps- 

nefnd, sem veitir byggingarleyfið. 

Byggingarnefnd leggur annað eintak umsóknarskjalanna til geymslu í 

skjalasafn sitt, en endursendir wnsækjanda hitt eintakið með árituðum 

úrskurðum, að jafnaði innan hálfsmánaðar frá fyrsta fundi byggingar- 

nefndar eftir að umsókn var afhent henni. Sje synjað um leyfið eða 

  

breytingar gerðar að samþyktarskilyrði, þess. 

Öl byggingarleyfi skulu veit 

  

og ábyrgð sje í höndum manns, sem byggingarnefnd telur til þess hæfan 

fyrir kunnáttu sakir og áreiðanleika. 

Ekki má í neinu víkja frá samþyktum uppdráttum nema fengið sje leyfi 

byggingarnefndar til þess. 

Hið endursenda eintak af uppdráttum og lýsingu byggingar skal jafnan 

vera við hendina nothæft á vinnustaðnum meðan á smíðinni stendur. 

Byggingarfulltrúa, svo og einstökum mönnum úr byggingarnefnd, sje 

jafnan heimill aðgangur að uppdráttunum og byggingunni meðan hún er 

í smíðum. 

Húseigandi skal tilkynna byggingarfulltrúa með tveggja daga fyrirvara: 

a. hvenær byrjað verður á undirstöðum, 

b. hvenær rakavarnarlög verða lögð í veggi, 

c. hvenær þak verður reist á steinhúsi eða grind í timburhúsi, 

d. hvenær gólf verða lögð á bita eða járn í steypuloft.
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84 9. Hreppsnefnd åkvedur gjåld fyrir byggingarleyfi. Gjaldid rennur i sveitar- 

23. desbr. sjóð. 

10. Byggingarleyfi fellur úr gildi, ef ekki er farið að nota það innan eins árs. 

Um byggingarleyfi, sem fer í bága við samþykt þessa. 

49. gr. 

Nú veitir hreppsnefnd byggingarleyfi, en síðar kemur í ljós, að mann 

virkið fer í bága við samþyktina, þá getur byggjandi krafist sanngjarnra skaða- 

bóta úr bæjarsjóði, svo framarlega sem það, er fer í bága við samþyktina 

hafi sjest ljóslega í umsókn hans og á uppdráttum og sýnilegt sje, að hann 

hafi farið eftir bestu vitund, enda skal hanni skyldur að breyta verkinu, svo 

það verði samþykt og reglum samkvæmt. 

Um leyfa til þess að flytja í ný hús. 

50. gr. 

Eigi má taka hús til afnota fyr en fengið er vottorð byggingarfulltrúa 

að húsið fullnægi byggingarsamþyktinni. 

Eftirlit með gömlum byggingum, forgörðum o. fl. 

öl. gr. 

Byggingarnefnd skal sjá um, að öll mannvirki, girðingar, auglýsinga- 

spjöld (,,skilti““) og annað það, er henni ber að líta eftir, geti eigi valdið hættu 

og sje ekki til óprýði. Byggingarfulltrúi hefir eftirlit þetta á hendi, en ef eig- 

andi vanrækir að fullnægja kröfum hans, getur hreppsnefnd látið lagfæra það, 

sem byggingarnefnd telur með þurfa, á kostnað eiganda. 

Nú er íbúð eða einstök herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, svo illa á sig 

komin, að þau, að áliti byggingarnefndar, sjeu óheilnæm eða eigi örugg til íbúð. 

ar, þá skal hún leita umsagnar hjeraðslæknis. Sje hann á sama máli og nefndin, 

getur hún krafist þess, að eigandinn lagi gallana innan ákveðins tíma. Verði 

hann eigi við þessu, getur hreppsnefnd eftir tillögum byggingarfulltrúa, úr- 

skurðað, að ekki megi búa í íbúðinni. 

Ef ekki er unt að flytja úr íbúðinni, vegna þess, að eigi er mögulegt að 

ná Í aðra fyrir sæmilegt verð, ber hreppsnefnd að sjá um, að útvega íbúð jafn- 

skjótt og hægt er.
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IV. KAFLI. 

SEKTARÁKVÆÐI OG BREYTING Á SAMÞYKT. 

52. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum frá 10--50 krónur, og skal 

sekta bæði smið og eiganda, er hlut eiga að máli. Sektirnar venna í sveitarsjóð. 

Auk þess skal eigandi á sinn kostnað rífa niður had, er fer i bág við ákvæði 

samþyktarinnar eða reglur þær, sem byggingarnefnd setur samkvæmt samþykt- 

inni. Blla sje það rifið á hans kostnað. Sje um brot á 50. gr. að ræða eða verk, 

sem til þarf sjerstakt leyfi byggingarnefndar, hafið án þess að leyfið sje fengið, 

skal lögreglustjóri undir eins og brotið kemst til vitundar hans, banna að 

verkinu sje haldið áfram, fyr en fengið er leyfi byggingarnefndar. 

Með mál út af brotum á samþykt þessari skal farið sem almenn lög- 

reglumál. 

53. gr. 

Til þess að breyting á samþykt þessari geti öðlast gildi, þarf umræður 

hreppsnefndar á tveim fundum hennar, samþykki hreppsnefndar á brevting- 

unni, og staðfestingu ráðuneytisins. 

Framanskráð byggingarsamþykt er sett samkvæmt lögum um byggingar- 

samþyktir nr. 19, 20. okt. 1905, sbr. lög nr. 55, 27. júní 1921 til að öðlast gildi 

1. janúar 1928 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 23. desember 1927. 

Tryggvi Þórhallsson. 

  

  

Vigfús Einarsson. 
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BYGGINGARSAMPYKT 

fyrir 

Siglufjarðarkaupstað. 

I. KAFLI. 

VERKSVIÐ SAMÞYKTAR OG STJÓRN BYGGINGARMÁLA. 

1. gr. 

Samþykt þessi gildir fyrir alla verslunarlóð Siglufjarðarkaup- 

staðar og ekki minna en 500 metra út fyrir það svæði, er skipulagsupp- 

dráttur sýnir. Þó getur ráðuneytið veitt undanþágu frá ákvæðum henn- 

ar þegar byggingarnefnd eða bæjarstjórn mælir með því. Sje um minni 

háttar atriði að ræða getur bæjarstjórn veitt undanþágu þegar bygg- 

ingarnefnd mælir með því. 

2. gr. 

Samþyktin tekur til allra nýrra bygginga, sem ekki eru fullgerð- 

ar þegar hún öðlast gildi. Þó verður ekki krafist breytingar á því, sem 

þegar hefir verið gjört. Ennfremur nær samþyktin til höfuðbreytinga 

á eldri byggingum, svo og til minni breytinga, ef við verður komið án 

verulegs kostnaðarauka eða röskunar. 

Byggingarnefnd úrskurðar í hvert skifti, hverjar aðgerðir skuli 

teljast höfuðbreytingar. 

  

3. gr. 

Stjórn bygginsarmála er í höndum bæjarstjórnar. Hún getur 

synjað um byggingarleyfi sem byggingarnefnd hefir sambykt, enda sje 
það gert áður mánuður er liðinn frá hví byggingarnefnd gerði tillögu 

sína. (Sbr. $ 48, 5). Bæjarstjórn getur ekki veitt byggingarleyfi án 

samþykktar bæjarstjórnar. 

Byggingarnefnd gerir tillögu um öll byggingarleyfi og hefir um- 
sjón þess, að byggingarsambyktinni sja fylgt. 

Ef lóðarleigjanda, lóðareiganda eða húseiganda bvkir rietti sín- 
um hallað með úrskurði bæjarstjórnar eða byggingarnefndar, getur 

hann skotið honum til ráðuneytisins. 

  

4. gr. 
1. Byggingarnefnd sje skipuð 5 mönnum samkvæmt bæiarstiórnar- 

lögum kaupstaðarins. Bæjarfógeti er formaður nefndarinnar. Tveir 
nefndarmenn ganga úr nefndinni á hverjum þriggja ára fresti, 
annar úr flokki bæjarfulltrúa, í fyrsta skifti eftir hlutkesti,
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hafnir sínar og ályktanir; undirskrifa allir viðstaddir nefndar- 23. desbr. 

menn hana í hver fundarlok. 

3. Nú er ágreiningur meðal nefndarmanna og atkvæði jöfn og ræð- 

ur þá atkvæði formanns úrslitum. Heimilt er hverjum nefndar- 

manni, sem ekki er samþykkur ályktun meiri hluta, að láta bóka 

ágreiningsatkvæði sitt. 

!, Gjörðabókinni skal fylgja glögg skrá eða registur, svo gert, að 

greiðlega megi finna allar ákvarðanir nefndarinnar um hverja 

einstaka eign, er til hennar tekur. 

5. Ennfremur skal ritari nefndarinnar halda lóðabók, dagbók vfir 

öll brjef og brjefabók. 

6. Byggingarnefndarfundur er lögmætur, ef minst þrír nefndarmenn 

sitja hann. 

Bæjarstjórn skal skipa byggingarfulltrúa og setja honum erindis- 

brjef með ráði byggingarnefndar. Hann skal vera vanur húsa- 

smiður eða á annan hátt fengin vissa fyrir. að hann sje starfinu 

vaxinn. Í erindisbrjefinu má ákveða hæfileg gjöld fyrir þau 

störf, sem hann leysir af hendi sem byggingarfulltrúi í þarfir ein- 

stakra manna eftir heiðni þeirra. Þessi gjöld, svo og gjöld fyrir 

hvygingarleyfi, skulu hafa lögtaksrjett, og renna þau í bæjarsjóð, 

en byggingarfulltrúi skal hafa þóknun fyrir starf sitt úr bæjar- 

sjóði. Bvggingarfulltrúinn skal hafa á hendi framkvæmd bygg- 

ingarmála og eftirlit samkvæmt fyrirmælum byggingarnefndar. 

8. Nefndin getur gefið byggingarfulltrúa umboð til að veita upp á 

sitt eindæmi ýms smávægileg byggingarleyfi, eftir því sem nefnd- 

in kveður nánara á um. Skal bvegingarfulltrúi rita úrskurð sinn 

á umsók kjalið og leggia málið svo fyrir byggingarnefnd á 

þi
ð 

  

     
næsta fundi hennar. 

9. Skylt er þyggingarfulltrúa að sækja fundi byggingarnefndar, þótt 

eigi sje hann í nefndinni og hafi því eigi atkvæðisrjett á fund- 

um hennar, en hinsvegar á hann þar tillögurjett. 

10. Bvggingarnefnd getur heimilað þeim, sem hefir hagsmuna að 

gæta, að koma á fundi nefndarinnar og skýra ástæður sínar. 

11. Byggingarnefnd leitar aðstoðar sjerfræðinga í þeim málum, er hana 

varða, en brestur sjerþekkingu á. 

      

5. gr. 

Samkvæmt lögum nr. 55, 27. júní 1921 ásamt viðaukalögum, 

nr. 27, 15. júní 1926, um skipulag kauptúna og sjávarþorpa, verður 

gerður skipulagsuppdráttur af kaupstaðnum, og fer um skipulag hans 

um þeirra laga og uppdráttum, sem gerðir verða sam. 

      

samkvæmt ákv 

kvæmt þeim,
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II. KAFLI. 

ÁKVÆÐI UM HÚSAGERÐ. 

Húsalínur. 

6. gr. 

Þar sem húsalína er ákveðin, skal að minsta kosti ein hæð af 

framhlið hússins fylgja henni. 

Framskot og innskot getur byggingarnefnd leyft, ef æskilegt er 

vegna húsasniðsins. 

Lóðagirðingar. 

7. gr. 

Byggingarnefnd getur krafist þess, að komið sje upp og haldið 

við sæmilegri girðingu um lóðir og óbygð lönd, sem lög þessi ná til, 

og skal jafnan leitað leyfis byggingarnefndar til girðinga. 

Nefndin ákveður, hvar og hvernig girðingar skulu vera. 

Gaddavírsvirðingar má hvergi nota meðfram götu eða vegi, og 

ber að nema í burtu þær gaddavírsgirðingar, er nú eru, og sétja aðr- 

ar í staðinn, er byggingarnefnd samþykkir, innan eins árs frá þeim degi, 

er samþykt þessi gengur í gildi. 

Hornsneiðingar. 

8. gr. 

Byggingarnefnd getur krafist þess, ef henni þykir nauðsynlegt 

vegna umferðar, að hús, sem reist eru á götuhornum og mynda hvass- 

ara horn en 135? við götu, veg eða torg, verði sniðin á horni. Sniðið 

sje eigi minna en 2,00 metrar, og myndi jafnstórt horn við báðar 

hliðar, er að liggja. Horn má og gera bungumyndað, ef bungan á 

miðju nær ekki fram úr fyrgreindum sniðfleti en 0,50 metra. 

Byggingarnefnd getur einnig veitt leyfi til, að hornsneiðing sje 

með öðru sniði en fyr er greint, ef bað er álitið æskilegt vegna húsa- 

sniðsins. 

Framskot. 

9. gr. 

Grunnbrún (,„Sökkulband“) má ekki ná lengra en 0,15 metra 

út í götu. 

Framskot, bæði opin og lokuð, má gera út úr framhlið húss, 

ef æskilegt er talið vegna sniðsins. 

Ef húsalína og götulína fara saman, má ekki leyfa önnur fram- 

skot, sem bygð eru frá grundvelli, en súlur og undirstöðupalla, og 

mega þau eigi án leyfis byggingarnefndar ná lengra en 0,50 metra út



209 1927 

frá vegg. Ef hús stendur innan götulínu, má framskotið vera stærra, 85 

en þó má það eigi ná lengra fram frá húshlið en nemi helming bilsins 23. desbr. 

milli húshliðar og götulínu. Bygginganefnd getur veitt undanþágu 

frá ákvæði þessu, ef sjerstakar ástæður mæla með. 

Veggsvalir og framskotsgluggar mega ekki ná lengra út frá 

húshlið en 0,80 metra, og eigi má skemra vera frá stjett eða stíg upp 

undir slík framskot en 3,00 metrar. Standi hús innan húsalínu, fellur 

ákvæði þetta burtu. 

Samanlögð breidd framskota má ekki fara fram úr þriðjungi 

af lengd húshliðar þeirrar, sem þau eru á, og ekki nær nágranna en 

114 sinnum dýpt þeirra. 

Framskot mega eigi vera úr eldfimára efni en sjálft húsið, sem 

þau eru á. Þó getur byggingarnefnd leyft, með sjerstökum skilyrðum, 

ef æskilegt er vegna hússniðsins, framskot, sem ekki fullnægja þessu 

skilyrði. 

Gólf í öllum framskotum skulu vera þjett og vatni veitt frá 

þeim í rennu sem frá þökum. 

Án leyfis byggingarnefndar mega veggbrúnir eða nokkur hluti 

þeirra hvergi ná lengra en 0,80 metra út frá ytri brún veggjar. 

Inngöngurið og birtugrófir. 

10. gr. 

Inngöngurið mega ná alt að 0,50 metra út í götu. Ef gang- 

stjett er mjó, getur byggingarnefnd leyft eitt þrep, alt að 0,30 metra 

breitt. Nema skal hornin af neðsta þrepi á inngönguriði, er nær út í götu. 

Byggingarnefnd getur heimilað fleiri þrep, ef sjerstakar ástæð- 

ur mæla með því, t. d. ef ný inngöngurið eru sett við gömul hús. 

Inngöngurið í kjallara má ekki setja nema með leyfi byggingar- 

nefndar, og mega þau ekki ná lengra út í götu en fyr er sagt um inn- 

göngurið. Um þau skal svo búið, að umferð stafi ekki hætta af. 

Birtugrófir má setja fram með hlið húsa, og mega ekki ná 

lengra út á gangstjett en 0,60 metra. Yfir þær skal setja málmgrind 

jafnháa gangstjettinni og nægilega sterka og skal op milli teina eigi 

stærra en 0,08 metra. Að öðrum kosti skal setja málmhandrið kring- 

um birtugrófina ekki lægra en 0,75 metra, og svo gert, að börn geti 

ekki dottið í hana. 

Handrið, stólpar o. fl. 

11. gr. 

Handrið, stólpar o. þ. h. má ekki setja í götu eða gangstjett, 

nema með leyfi byggingarnefndar.
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Um hæð húsa. 

12. gr. 

1. Ef hæð húsa er ekki ákveðin í skipulagsuppdrætti, skal vegghæð 
húsa hvergi meiri vera en hálf götubreidd milli húsalína. Þó má 
hæðin aldrei fara fram úr 10,00 metrum á steinhúsum, en 8,00 
metrum á timburhúsum, nema leyfi ráðuneytisins komi til. 

Ef götu hallar fram með húsi, skal tekin meðalhæðin. Hæð 

húsa á gatnamótum má, ef göturnar eru misbreiðar, miða við 

breiðari götuna, einnig á þeirri hlið, er veit að mjórri götunni, 

en þó eigi lengra frá horni (skurðpunkti húsalínanna) en fram- 

hlið hússins er með breiðari götunni. 
2. Vegghæð húsa mælist frá gangstjett eða götu upp í skurðlínu þaks 

og veggflatar að utan. Ef húsið stendur ekki við götu, skal miða 

hæðina við beina línu milli jaðra þeirra gatna, sem næst liggja 

húsinu á báðar hliðar, svo fremi ekki eru miklar mishæðir á jarð- 

vegi. Sjeu mishæðir miklar, skal vegghæð miðuð við jarðveginn 

umhverfis húsið. 

Standi hús við opið svæði, ákveður byggingarnefnd, við hvaða 

stað vegghæðin skuli miðuð. 

Ef byggingarnefnd álítur æskilegt vegna útlits, að veggbrún 

haldi áfram í sömu hæð, getur hún veitt undanþágu frá ákvæði 

greinar þessarar um vegghæðina fyrir einstakt hús eða hluta af því. 

3. Byggingarnefnd getur veitt leyfi til að byggja turna. kvisti, eafla 

og þesskonar til skrauts. Þó má ekki samanlögð breidd slíkra 

útbygginga nema meiru en 24 hlutum af lengd þeirrar húshlið- 

ar, sem þær eru á. 

Gluggakvistir mega ekki vera nær nágrannamörkum en breidd 

þeirra nemur eða hæð, þó ekki nær en 1.50 metra. AS öðrum kosti 

sie eldvarnarveggur á kvistinum á þann veg, er veit að nágranna- 

lóð. Stórir kvistir mega ekki vera nær lóðarmörkum en 8,15 metra, 

  

       

nema eldvarnarveggur sje á þeirri hlið kvistsins, er veit að ná- 

grannahúsi. 

Þakhalh. 

13. gr. 

Rishalli á þökum þeirra húsa, sem bygð eru með þeirri vegg- 

hæð, sem frekast er leyfð (sbr. 12. gr.), má ekki meiri vera en nemi 

45? horni við lárjettan flöt. 

Á húsum þeim, sem eru vegglægri en fyr er nefnt, 

halli og lögun vera á hvern hátt sem er, ef útlitið að ö! } 

hvorki húsið eða nágrannahúsin. Þó má enginn hluti þaksins ná 

út frá vegg en 0,80 metra, 

  



Byggingarnefnd getur þá åkvediå bakhalla eftir bvi, sem best 

þykir fara við svip götunnar eða nauðsyn 

Íhúðarhæðir. 

14. gr. 

Í húsum úr steini eða steinsteypu má vera íbúð á tveimur hæð- 

um, og auk þess í kjallara (sbr. 33. gr.) og þakhæð, ef ekki mæla 

aðrar ástæður á móti. Gólf í þakhæð má ekki liggja fyrir ofan skurð- 

línu þaks og veggflatar og ekki meir en 1,25 metra fyrir neðan hana. 

Í timburhúsum má íbúð vera á tveim hæðum, og auk þess í 

kjallara (sbr. 383. gr.) eða þakhæð. Sömu ákvæði gilda um gélf í 

þakhæð og í steinhúsum. 

Óbhúygð lóð og aðgangur að bakhúsum. 

15. gr. 

Ef ekki er sýnt á skipulagsuppdrætti hlutfallið milli lóða og 

bygginga, er á þeim eru reistar, skulu eftirfarandi ákvæði gilda: 

1. Hverju íbúðarhúsi skal fylgja óbygð lóð, eigi minni en sjálft hús- 

stæðið. Jafnframt skal þess gætt. að ákvæði 11. gr. skipulagslag- 

anna um fjarlægð milli húshliða, sje fullnægt. 

Bvggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessum: 

a. Þegar lóð skerðist að nokkrum mun við götub breikkun. 

b. Ef um 165 er ad ræda, sem ådur er bygt å og liggur að tveim 

götum eða nær ekki lengra inn frá húslínu en 15,00 metra 

Í bæjarhverfum, sem bygð eru að mestu eða öllu, ef brýnar 

ástæður mæla með því, bó hví aðeins, að íbúðarherbergi fái 

nægilega birtu. 

2. Bakhliðar húsa mega ekki hærri vera en tekið er fram í 12. gr. 

um götuhliðar, þó getur byggingarnefnd leyft, ef hússtæðið hall- 

ast, að veggbrún götuhliðar haldi lárjettri stefnu fyrir gafla og 

bakhlið, ef hæðarmunur götuhliðar og bakhliðar fer ekki fram 

úr 2,50 metrum. 

Óþrifalega, óreglulega og brönga stíga yfir lóðir getur hbvggingar- 

nefnd bannað. 

4. Bæjarstjórn getur ákveðið, að óbvæða lóðin skuli vera minni en 

fyr er sagt, í þeim bæjarhlutum, þar sem eingöngu eru reist versl- 

unarhús, geymsluhús eða verksmiðjur. 

Ekki má gera þak yfir óbvgða lóð nema með leyfi 

6. Að bakhúsum og hliðarhúsum skal vera greiður í gangur frá g götu. 

eigi mjórri en 2,00 metrar. Sjeu fleiri bakgarðar á sömu láð, 

skal að hverjum vera aðgangur sem fyr segir, nema þeir að öðru 

leyti sjeu í jafngreiðu sambandi hver við annan, 

    

EÐ
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Fjarlægð frá glugga að næsta húsi. 

16. gr. 

1. Á aðalsólarhlið húsa skal fjarlægð frá glugga í íbúðarherbergj- 

um, skrifstofum, vinnustofum eða eldhúsi að næsta húsi andspænis 

nema að jafnaði að minsta kosti tvöfaldri vegghæð þess húss fyrir 

ofan gólfhæð herbergisins, er um ræðir (sbr. 11. gr. c. skipulags- 

laganna). Ef næsta hús andspænis sólarhlið snýr gafli að, skal 

vegghæð þess talin upp í mitt ris. 

Ekki má setja glugga nær lóðarmörkum nágranna en 3,15 

metra. 

2. Gæta ber þess, ef gömul hús eru hækkuð, að fullnægt verði ákvæð- 

inu í 1. lið. 

Sameiginleg óbygð lóð. 

17. gr. 

Byggingarnefnd getur krafist þess, að mjög óregluleg lóðamörk 

milli nágrannahúsa sjeu jöfnuð, svo að hverju húsi fylgi sæmilega 

heilleg lóð. 

Lóðareigendum ber að jafna á milli sín verðbreytingu þeirri, 

er þessi nýja lóðaskifting kann að hafa í för með sjer. Ef samkomulag 

næst ekki, skera dómkvaddir menn úr deilumálum. 

Skólpveita. 

18. gr. 

Ef skólpveita er í götu (sjá vatnalög nr. 15, 20. júní 1923), er 

öllum þeim, er við götuna búa, skylt að leggja fullnægjandi skólpveitu 

— frá húsi sínu í götuveituna — á sinn kostnað. Nú vanrækir hús- 

eigandi að fullnægja þessu ákvæði, og getur þá bæjarstjórn látið leggja 

skólpræsið á kostnað húseiganda, og tekið kostnaðinn lögtaki. 

Undanþágu frá ákvæði þessu getur bæjarstjórn veitt, ef bygg- 

ingarnefnd álítur kostnaðinn við veituna óhæfilega háan. 

Ekki má veita skólpi inn á annars manns lóð án hans samþykkis. 

Þó má leggja skólpveitu í lokræsi gegnum annars manns lóð, ef bygg- 

ingarnefnd telur það nauðsynlegt. Allan skaða, sem stafa kann af 

lagningu veitunnar, er húseigandi skyldur að bæta. 

Skólpveita skal vera algerlega þjett og þannig gerð, að ekki 

stafi óheilnæmi frá henni. Á hana skulu settir vatnslásar og annað, 

sem með þarf, svo ekki komi óloft frá holræsinu. 

Sambygging. 

19. gr. 

Í sambygðum húsaröðum skulu öll hús bygð að lóðamörkum, 

nema skipulagsuppdráttur sýni annað,
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Byggingarnefnd getur bannað, að hús sjeu sambygð með lágum 85 

millibyggingum. 23. desbr. 

Undirstöður. 

20. gr. 

Grafa skal undirstöður útveggja og burðarveggja innanhúss 

niður á fastan jarðveg og ekki grynnra en 1,00—1,50 metra í jörð 

niður, eftir ákvörðun byggingarnefndar, þar sem föst klöpp er ekki ofar. 

Ef hús er reist fast að nágrannalóð, skal grafa undirstöður eld- 

varnarveggs og 1 meter af hliðarveggjum, er frá honum liggja, nið- 

ur fyrir væntanlega kjallaradýpt nágrannahúss. 

Aðrar undirstöður grafist niður eftir þörfum. Undirstöður íbúð- 

arhúsa og allra húsa, sem tvílyft eru, skal hlaða úr grjóti og leggja 

í steinlím eða gera þær úr steinsteypu. Undirstöður steinhúsa skal gera 

þannig frá föstum jarðvegi, en undirstöður timburhúsa má gera úr 

lausagrjóti, þó ekki hærra upp en svo, að ekki sje grynnra á lausa- 

grjótið en 0,70 metra. 

Undirstöður úr lausagrjóti einu getur bygginganefnd leyft undir 

litlum og lágum timburhúsum, eða þegar sjerstakar ástæður eru fyrir 

hendi og næg trygging fyrir, að óhult sje. 

Varnarlög. 

21. gr. 

Rakavarnarlag skal leggja í undirstöður allra húsa, nema iítilla 

geymsluhúsa. Þar sem kjallari er gerður, skulu lögin vera tvö; skal 

hið neðra lagt í alla kjallaraveggi 5 sentimetrum fyrir neðan yfirborð 

kjallaragólfs, en hið efra í alla útveggi 10-—-20 sentimetra fyrir ofan 

jarðflöt eða fyrirhugaða hæð hans. Skulu útveggir jarðbikaðir utan 

á milli laganna eða á annan hátt varðir jarðraka. 

Þar sem ekki er kjallari, nægir eitt rakavarnarlag, og má það 

koma ofan á undirstöður, en ávalt neðar en allir gólfviðir. Ef gólf 

er úr timbri og ekki nægilega varið jarðraka, skal vera minst 0,40 

metra autt bil frá jarðlagi upp að gólfi, og á múrnum vera loftop, 

minst eitt á tveimur andstæðum veggjum. 

Rakavarnarlög skulu gerð úr sementi og sandi til helminga og 

sje að þykt 1—2 sentimetrar eftir staðháttum, og jarðbikað að ofan, 

þegar steypan er orðin þur. Í stað jarðbiks má nota þakhellur lagðar 

í sement eða annað vatnshelt efni, sem byggingarnefnd samþykkir. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar 

greinar, ef um „skúta“ eða lítil útihús er að ræða.
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Eldvarnarveggir. 

22. gr. 

Eldvarnarvegg må ekki gera að jafnaði nema þar sem ákveðið er 

að reisa sambygð hús, þannig að bygt verði að honum síðar. 

Alla útveggi, sem eru nær nágrannalóð en 3,15 metra, skal gera 

sem eldvarnarveggi. 

Við hús, sem nú stendur nær nágrannalóð en 3,15 metra, skal gera 

eldvarnarvegg, þegar höfuðaðgerð fer fram á því. 

Eldvarnarveggi skal gera úr steinsteypu eða grjóti lögðu í sements- 

blöndu. Þeir skulu ná 0,16 metra upp fyrir þak, eða fast upp að 

ysta lagi á þaki (bárujárn, hellum, o. þ. h. sjá ll. lið þessarar gr.), 

og mega hvergi þynnri vera en 0,20 metra, en að öðru leyti ákveð- 

ur byggingarnefnd þykt þeirra í hvert skifti. Á þeim mega hvorki 

vera gluggar nje önnur op. 

Eldvarnarveggur getur verið sameiginlegur fyrir tvö hús, ef hann 

er áfastur við bæði húsin og tekur 0,16 metra upp fyrir þak hærra 

hússins. 

Þak má ekki hallast að eldvarnarvegg nema með sjerstöku leyfi 

byggingarnefndar, enda segi hún fyrir um umbúnaðinn. 

Timburveggur eða innri brún reykháfs má ekki koma nær úthlið 

eldvarnarveggs en að 0,23 metra sjeu fyrir utan. Langbönd til að 

festa þakið með má þó steypa í vegginn. 

Sementsdraga ber eldvarnarveggi, er ekki verður bygt upp að um 

langan tíma að dómi byggingarnefndar, og ef útlit er fyrir, að 

eldvarnarveggur standi bannig um ófyrirsjáanlegan tíma, ber að 

ganga svo frá honum, að útlit hans verði ekki lakara en útveggja 

úr steini. 

Ef tvö hús eru saman um einn eldvarnarvegg, skal þinglesin skuld- 

binding um, að hvorugur eigandi geti rifið vegginn meðan annað- 

hvort húsið stendur. 

Eldvarnarveggir skulu, ef um timburhús er að ræða, bundnir við 

grind og þakviði, á þann hátt er byggingarnefnd tekur gilt. 

Í sambygðum húsaröðum, skal eldvarnarveggur vera í báða enda 

á hverju húsi, og skulu alstaðar ná fast upp að ystu húð þaksins 

bárujárni, hellum o. þ. h.) en ekki þurfa þeir að ná upp fyrir þak 

þjettara en á 20,00 metra millibili. 

Eldvarnarveggi má ekki gera úr holsteini, nema með sjerstöku 

leyfi byggingarnefndar, og má samanlögð þykt steypunnar aldrei 

minni vera en 0,18 metra. 

Þök. 

23. gr. - 

Sperrur og skammbitar mega ekki grenri vera en 1010 senti-
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metrar (4”X 4”), begar hafid er alt að 3,15 metrum. Hafið skal 

mælt á loftbita beint niður undan sperrum og skammbitum. Við 28. desbr. 

hverja 0,32 metra sem hafið vex, skulu þessir viðir vera 1,3 senti- 

metrum gildari á hvern veg. Nota má viði af öðrum gildleik en 

hjer er tiltekið, ef samur er styrkleikinn. 

Bilið á milli sperra, talið af miðju og á miðju, má vera alt að 

1,25 metra, undir málm- og pappaþök á timbursúð, en alt að 0,95 

metra undir torf, hellu og steinþök. 

Á sperrur skal leggja súð úr borðum, er ekki sjeu þynnri en 214 

sentimetrar (1”) og þar yfir bárujárn ekki þynnra en 24 B. W. 

G., eða annað óeldfimt efni, sem byggingarnefnd tekur gilt. Sje 

súðin óplægð eða íbúð á þakhæð, skal setja þakpappa utan á hana 

undir járnið. 

Gaflveggir út steini eða steypu skulu bundnir járnakkerum í þak- 

við og studdir af þeim. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæði þessarar grein- 

ar eða ívilnanir, þegar um útihús er að ræða. 

Trjebitar, trjególf og milligólf. 

24. gr. 

Trjebitar í gólfum og loftum íbúðarherbergja skulu ekki strjálli 

en svo, að bilið á milli þeirra, mælt af miðju á miðju, sje að meðal- 

tali ekki yfir 0,95 metra og hvergi meira en 1,05 metri. 

Þar sem milligólf er, skulu trjebitar ekki grennri vera en 0,16 

metra (67) á hæð oð 0,13 metra (5) á breidd, þegar bitahafið 

er alt að 3,15 metrar, og skali hæð þeirra vaxa um ekki minna en 

2,ð sentimetra, og breidd um 1,3 sentimetra, fyrir hverja 0,68 

metra, sem hafið er fram úr 3,15 metrum. 

Þar sem ekki er milligólf, mega bitar vera 1,3 sentimetrum 

grennri en hjer er ákveðið, 

Nota má bita með öðrum gildleik en hjer er ákveðið, ef styrk- 

leikinn er samur eða meiri, þó má hlið bita ekki vera meira en 

tvöföld breidd þeirra, nema því aðeins að bitarnir sje skorðaðir 

hver gegn öðrum með krossböndum milli efri og neðri brúnar á 

víxl. Bilið milli skorðanna ákveður byggingarnefnd í hvert sinn. 

Sjeu húsveggir gerðir úr steini eða steypu, skal að minsta kosti 

þriðji hver biti festur við veggina í báða enda með sterkum járn- 

akkerum. Gaflveggir úr steini eða steypu skulu bundnir með járn- 

akkerum á 3 metra bili inn í bitalög. 

Timburgólf skal vera úr plægðum borðum, ekki þynnri en 3,2 
sentimetra (1147). 

Í loftum má ekki nota striga eða pappa neðan á bita í stað. 

inn fyrir þiljur. 

85
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Í gólfi og lofti íbúðarherbergja skal vera milligólf úr borðum, 

ekki þynnri en 2 sentimetra (34), er fest sje annaðhvort á sterka 

lista, sem negldir eru á bitana, eða í mót í hlið þeirra, enda sjeu 

þeir þá að dómi bygginganefndar þeim mun sterkari en að framan 

er ákveðið, sem til þess þarf. Ofan á borðin komi 5 sentimetra þykt 

lag af deigulmó, móhellu, þurrum mó, steinsteypu eða öðru efni, 

sem ekki er lakara nje veldur óheilnæmi eða fúa, og sje það þurt 

áður en gólfborð eru lögð yfir. Sje gólftróðið úr efni, sem hætt er 

við að valdi ryki, skal leggja pappa undir tróðið. Í loftum milli 

íbúðarherbergja má í sömu íbúð, með samþykki byggingarnefndar, 

sleppa milligólfi. Að öðru leyti getur byggingarnefnd veitt ívilnanir 

um milligólf, þegar gild ástæða þykir til. Þar sem milligólf er und- 

anfelt, skal gólfið vera tvöfalt, annaðhvort þiljað neðan á bita 

eða á milli þeirra, eða í þess stað sett annað jafngott lag, sem 

byggingarnefnd tekur gilt. 

4. Þar sem bitar ganga út í steypu- eða steinveggi, skal bera á þá 

rakaverjandi efni. 

Stigar. 

25. gr. 

Í öllum þeim húsum, sem reist eru úr eldfimu efni og eru yfir 

eina hæð, skal vera óhindraður aðgangur að tveimur stigum (aðalstiga 

og bakstiga), ef fjarlægð frá neðri brún á glugga að jörðu er yfir 

5,00 metra. 

Í húsum úr eldtraustu efni má hafa einn stiga, ef íbúðirnar, sem 

að honum liggja, eru ekki fleiri en 6, þar með taldar íbúðir í þakhæð. 

Í húsum úr eldtraustu efni, sem að dómi byggingarnefndar eru 

aðallega notuð til verslunarbúða, má hafa einn stiga, þó hærri sjeu en 

2 hæðir. Ekki má hafa íbúð á lofthæð í slíkum húsum nema milliveggir 

og þak sje gert eldtraust. 

Frá herbergjum, sem notuð eru til íbúðar og hafa aðgang að 

einum stiga, má fjarlægð frá stiga að herbergi ekki vera yfir 25 metrar. 

Greiður aðgangur skal vera úr hverri íbúð og öllum herbergj- 

um hennar að stiga, eða báðum, ef tveir eru, án þess að þurfa að fara 

um nokkurt herbergi eða hluta annarar íbúðar. Frá lögskipuðum stiga 

sje greiður útgangur ekki þrengri en stiginn. 

Undanfarandi ákvæði um stiga taka ekki til herbergja, sem um 

getur í 34. gr., ef byggingarnefnd viðurkennir annan aðgang fullnægj- 

andi. 

1. Stigar skulu vera í sjerstökum lokuðum stigahúsum, sem hafa 

nægilega birtu og loft. Gluggar mega eingöngu vera á útveggjum 

eða yfir forstofu eða yfir ganghurð eða í hurðinni. Byggingarnefnd
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getur leyft glugga á veggjum aðliggjandi herbergja, ef þeir eru 85 

úr eldtraustu gleri. 23. desbr. 

Ef stigahúsið er úr steini eða steypu, skal setja glerið í múr- 

greypta járnumgerð. 

Stigi, sem tengir saman tvö herbergi í sömu íbúð, þarf ekki 

að vera Í sjerstöku stigahúsi. 

Þak og gólf í eldtraustu stigahúsi skulu vera eldtraust, eða 

varin með eldtraustu efni. Í slíku stigahúsi má ekki gera skápa úr 

trje eða þyljur á veggjum, nema með sjerstöku leyfi byggingar- 

nefndar. 

Allir trjestigar skulu hafa steinlímshúð aftan á baki og neðan á 

pöllum, eða eldvarðir á annan tryggilegan hátt. 

Ef stigar eru hafðir hvor við hliðina á öðrum, skal vera heill vegg- 

ur á milli þeirra, ekki þynnri en 0,32 metra, og ekki minna en 

ein hurð skrálæst á leiðinni frá öðrum stiganum til hins í hverri 

íbúð. Veggir, sem stigar úr steini eða steypu eru hlaðnir eða steypt- 

ir í, þannig að veggurinn ber stigann, skulu svo þykkir sem sagt er 

í 35. gr., 3, c. 

Aðalstigi má ekki mjórri vera en 0,80 metra og bakstigi ekki 

mjórri en 0,66 metra; þó getur bygginganefnd leyft, að í minni 

húsum sje aðalstigi 0,75 metra á breidd, ef íbúðarherbergi eru 

aðeins á tveim hæðum (ekki þakhæð). 

Á öllum stigum skulu vera handrið, um 0,70—0,80 metra há, með 

svo þjettum spölum, að ekki sje hætta á, að barn falli niður milli 

þeirra. 

Breidd stiga, sem um ræðir í samþykt þessari, er gangbreidd milli 

veggjar og handriðs eða á milli handriða, ef tvö eru. 

Ef veggir eru beggja megin að stiga, má ekki mjórra vera á 

milli þeirra en 0,80 metra í smáum húsum og 1,00 metri í stærri 

húsum. 

Ganghæð stiga má að jafnaði hvergi minni vera en 2,00 metr- 

ar, og skal hafa vídd stigagata eftir því. Þó getur byggingarnefnd 

leyft minni ganghæð í litlum húsum, ef nauðsyn þykir. 

Stigar skulu vera svo gerðir, að hvert skref í þeim sje 0,60—0,65 

metra. Skref í stiga skal talið eitt framstig og tvö uppstig saman- 

lögð. Framstig er þrepsbreidd lárjett milli brúna, mælt á ganglínu, 

er liggur í miðjum stiga og fylgir frammeið í jafnri fjarlægð, en 

þó ekki fjær ytri brún hans en 0,50 metra, þótt stiginn sje breiðari 

en 1,00 metri. Uppstig er hæðin af þrepi á þrep. Framstig í aðal- 

stiga má eigi mjórra vera en 0,21 metra nema með sjerstöku leyfi 

byggingarnefndar, og bakstigum ekki mjórri en 0,17 metra. 

Ef sjerstakir örðugleikar eru á því að fullnægja ákvæðum þessar-
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ar greinar, getur bygginganefnd veitt undanþágu frá einstökum 

ákvæðum, ef íbúunum stafar engin hætta af. 

9. Ákvæði þessarar greinar ná ekki til herbergja þeirra, sem eigi eru 

notuð til íbúðar og ekki mikill umgangur um, t. d. vörugeymslu- 

hús og skemmur, og ákveður þá byggingarnefnd í hvert sinn, hvern- 

ig stigum skuli hagað. 

Eldtraustur umbúnaður. 

26. gr. 

Eldtraustur umbúnaður er það: 

a. Að allir veggir, loft og gólf sjeu úr eldtraustu efni, eða klædd efni, 

er ráðuneytið telur eldtraust. 

Hurðir, veggþiljur, listar og gluggaumgerðir mega vera úr trje. 

b. Að allir stigar og stigagöng, og göng sem tengja íbúðir við stiga, 

götu, bakgarða eða akdyr, sjeu úr steini, steinsteypu eða öðru eld- 

traustu efni. Handrið og fóður á framstiga má vera úr trje. 

c. Að stigagöng og göng að þeim sjeu ekki í beinu sambandi við búð, 

vörugeymslu eða verkstæði. 

Gluggaop, hurðaop og önnur op í útveggjum. 

27. gr. 

Öll op í útveggjum skulu vera lokuð með hlera, grind, hurð eða 

glugga, nema byggingarnefnd veiti undanþágu frá því. 

"Hurðir eða gluggar, sem opnast út á opið svæði eða gölu, mega 

eigi ná lengra fram en 0,30 metra út fyrir götulínu þegar opnað er. Þó 

nær þetta ekki til glugga, sem eru hærra frá götu en 2,10 metra. 

Á samkomuhúsum skulu vera nægilega margar og góðar útidyr. 

Allar hurðir í umferðadyrum skulu falla út og svo umbúnar, að umferð 

stafi enginn háski eða hindrun af. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæði þessarar 

greinar, ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi. 

Þakgluggar. 

28. gr. 

Byggingarnefnd getur krafist þess, að á stórum húsum, tveggja 

hæða eða hærri, sje minsta kosti einn þakgluggi, sem má opna, að 

stærð ekki minni en 0,50X0,50 metrar; bæði glugginn og karmurinn 

sje úr járni eða klætt eldtraustu efni.
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Þakrennur. 

29. gr. 

Á öllum húsum, sem framvegis eru reist innan þess svæðis, sem 

samþykt þessi nær til, skal setja þakrennur með veggrennum svo löng- 

um, að op þeirra sje í mesta lagi 0,16 metra fyrir ofan gangstjett eða 

götu. Sje holræsi frá húsinu, skal þakvatni veitt í það neðanjarðar, 

nema byggingarnefnd geri aðra skipun. 

Ef nauðsynlegt er vegna umferðar eða viðhalds á götu, getur 

byggingarnefnd kratist þess, að settar sjeu þak- eða veggrennur á hús, 

sem reist eru áður en samþykt þessi gengur í gildi. 

s 
3 . 

ot
 

Reykháfar og sóphurðir. 

30. gr. 

Allir reykháfar frá eldstæðum skulu vera úr eldtraustu efni og 

standa á eldtraustri undirstöðu á föstum jarðvegi, eða að öðrum 

kosti hvíla á eldtraustri múrhvelfingu eða palli milli tveggja stein- 

veggja, en aldrei mega þeir standa á trjebitum. 

Loftrás má aldrei setja í reykháf, nema sjerstakar ástæður komi 

til greina og leyfi byggingarnefndar sje fengið í hvert sinn. 

Hliðar reykháfsins skulu að minsta kosti vera 0,12 metra á þykt, 

og vídd hans að innanmáli eigi minni en 0,23 metra á hvern veg 

eða að þvermáli. Þó má leyfa 0,18 metra vídd, ef eldstæði eru 

ekki fleiri en 8. 

Þar sem reykháfur gengur gegnum bita og borð, sem lögð eru 

undir bita, skal hann vera járnklæddur hringinn í kring, og eins 

þar sem hann gengur í gegnum þak, og skal vera að minsta kosti 

0,17 metra bil milli þeirra hliða hans, sem inn snúa, og viðanna. 

Þó má sleppa járnklæðning, ef bil er gert milli reykháfs og 

viða, ekki minna en 0,23 metra, og skal þá múrað eða steypt milli 

reykháfs og viða. Ekki má þilja reykháf utan nje klæða hann borð- 

um eða láta um hann veggfóður, sem límt er á lista. Byggingar- 

nefnd getur aðeins leyft að láta einfalda fótlista og loftlista liggja 

utan um reykháfinn. 

Reykháfur má hvergi hallast meira en 45? frá lóðrjettri línu; skal 

hann þá hvíla á múr eða trjeskorðu, og vera múrað milli skorðu 

og reykháfs, svo innanmál hans sje ekki nær skorðunni en 0,23 

metra. Reykháfur má ekki hallast fram yfir stiga. Hornin, sem 

myndast við beygjuna, skulu kringd. 

Reykháfur skal ná að minsta kosti 0,65 metra upp fyrir húsmæni, 

en komi hann upp úr þakhlið, ákveður byggingarnefnd í hver: sinn 

hæðina, en sje þó ekki minni en 1,00 metri upp frá þaki. 

Inn í 0,23 metra víðan reykháf má ekki setja reykpípur frá fleiri 
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eldfærum en 8, og jafnan skal hafa járnkraga í reykháfum utan 

um hverja pípu, þannig gerðan, að pípan geti ekki ýtst inn í reyk- 

háfinn. Reykháfur sje þeim mun víðari, sem honum er ætlað að 

leiða reyk frá fleiri eldstæðum en hjer er talið. 

Innanhúss má sjerstæður reykháfur standa óstuddur á alt að 8 

sinnum meiri hæð en breidd hans nemur minst að utanmáli. 

Ef svo mikill reykur á að fara um reyháf, að byggingarnefnd 

telji líklegt að óþægindi stafi af honum fyrir þá, er nærri búa, 

skal gera reykháfinn svo háan, sem byggingarnefnd ákveður. Ef 

byggingarnefnd álítur að hæð sú, er ákveðin hefir verið, nægi eigi 

framvegis, getur hún krafist þess, að reykháfurinn sje svo gerður, 

að unt sje að hækka hann síðar. 

Ef reykháfur veldur óþægindum þeim, er nærri búa, er eig- 

andi skyldur að hækka reykháfinn, eftir skipun byggingarnefn lar 

án tillits til þess, hvenær reykháfurinn var gerður. 

Á hverjum reykháf skulu vera nægilega mörg sópop, jafnvíð reyk- 

háfnum, og traust járnhurð fyrir í járnumgerð. Undanþágu frá 

ákvæðum þessarar greinar getur byggingarnefnd leyft, ef sjerstak- 

ar ástæður koma til greina og engin eldhætta stafar af. 

Eldstæði, miðstöðvarupphitun og reykpípur. 

31. gr. 

Eldstæði má því aðeins setja í herbergi, að veggir sjeu þjettir (t. 

d. ekki rimlaveggir). Ef herbergi er lægra en 2,00 metrar, skal 

loft, gólf og veggir vera úr eldtraustu efni. 

Ofna og eldavjelar má ekki setja nær timburvegg en svo, að 0,21 

metra sjeu á milli. 

Pípur frá ofnum og eldavjelum mega ekki koma nær trje en svo, 

að 0,21 metra sjeu á milli. Þær skulu liggja í reykháf, og mega 

ekki liggja um herbergi, sem eldfim efni eru geymd í. 

Ef eldstæði eru nær trjevegg en 0,21 metra, skal setja minst 0,12 

metra þykkan vegg úr steini eða steypu í staðinn fyrir trjevegginn, 

á ekki minna svæði en svo, að hvergi sje skemrt en 0,21 metra 

frá eldstæði að timbri. 

Eldavjelar má setja á trjególf, ef að minsta kosti 0,11 metra eru 

frá gólfi upp að botni á eldavjel og á milli sjeu tvö lög af tígul- 

steini, hlöðnum í binding og steinlím eða steypugólf, jafnþykt, 

eða að gólfið sje þakið járnþynnum eða öðru eldtraustu efni. 

Ofnar skulu standa á múruðum eða steyptum fæti, eða á járnfæti, 

sem annaðhvort er opinn eða fyltur múr eða steypu. Sje rist í botni 

ofnsins skal öskuskúffa vera í fætinum, og skal þá undir skúffunni 

vera járnþynna, er fyllir út í holið minst 5 millimetra frá gólfi.
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7. Par sem ofnar eda eldavjelar standa á trjególfi, skal gólfið fram 85 

undan eldstæðum þakið eldtraustu efni, járnþynnu eða öðru ekki 23. desbr. 

lakara. Skal járnþynnan eða það, sem notað er í hennar stað, ná 

að minsta kosti 0,32 metra fram á gólfið fram fyrir ofninn eða 

eldavjelina, til hliðar og aftur fyrir, nema veggir sjeu nær. 

8. Í herbergjum, sem ætluð eru fyrir katla til miðstöðvarhitunar, 

skulu gólf, loft og veggir gerðir úr steini eða steypu. Þó má leyfa 

trjeloft með steinlímshúð að neðan. Ketillinn skal standa á grunn- 

múr eða járnbentu steingólfi, sem hvílir á traustum steinveggjum. 

Ef um mjög litla miðstöðvarkatla er að ræða, getur byggingarnefnd 

leyft, að þeir sjeu í herbergi með gólfi, veggjum og lofti úr trje, 

en ætíð skal svo um búið, að byggingarnefnd telji örugt fyrir elds- 

hættu frá miðstöðvarkatlinum. 

9. Reykpípur mega aldrei liggja út úr útvegg, en skulu ætíð ganga 

í reykháfinn. Eigi má reykpípan, á leið út í reykháf, liggja í gegn- 

um annað herbergi á lengra svæði en 4.00 metrum, og er þá bilið 

talið frá ofni að reykháfi. Skal pípan þá ætíð vera úr steypujárni. 

Reykpípa má eigi vera nær trje en 0,21 metra. Ef hún liggur 

gegnum trjevegg eða þak, skal múrað kringum hana, svo að ytri 

hlið hennar verði eigi nær trje en 0,21 metra. 

Ef hnje er á reykpípu, skal það vera með spjaldi, sem hægt 

er að taka af til að hreinsa pípuna. 

Íbúðarherbergi. 

32. gr. 

Íbúðarherbergi og herbergi, sem dvalið er í mikinn hluta dags- 

ins, skulu fullnægja eftirfarandi skilyrðum: 

1. Útveggir á herbergjum skulu svo gerðir, að þeir veiti nægilega 

vernd gegn kulda og raka. 

Lofthæð skal vera minst 2,50 metra; þó getur byggingarnefnd 

leyft, ef sjerstakar ástæður koma til greina, alt að 0,20 metra 

minni lofthæð. Ef loftbitar eru sýnilegir skal lofthæð mæld upp 

að neðri brún þeirra. 

Í gömlum húsum má leyfa minni hæð, sömuleiðis í þakher- 

bergjum; þó má hæðin aldrei minni vera en 2,15 metrar. 

Ef herbergi er undir súð, verður að minsta kosti helmingur af 

gólffleti þess, og aldrei minna en 6 fermetrar, að hafa lofthæð 

2.50 metra; byggingarnefnd getur þó veitt sömu undanþágu, sem 

um getur í 2. lið. 

4. Ekkert herbergi má mjórra vera en 1,70 metra, og gólfflöturinn 

minst 6 fermetrar. 

5. Á hverju herbergi skal vera gluggi, er veit út að götu oða opnum 

to 
v
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garði. Ljósmál glugga má minst vera !/,. af gólffletinum, og skal 

vera hægt að opna hann. 

6. Byggingarnefnd getur leyft að hafa eingöngu ofanljós, ef ekki er 

hægt að koma glugga fyrir á herbergi á annan hátt, og skal glugg- 

inn þá vera svo gerður, að hæglega megi opna hann. 

2 

Kjallaroíbúð. 

83. gr. 

1. Kjallara má ekki nota til íbúðar nema byggingarnefnd leyfi og 

gluggar viti út að götu eða opnum garði. Ekki má nota herbergi 

til íbúðar, sem aðeins hefir glugga á móti norðri, nema það sje 

hluti af íbúð, sem! hefir glugga móti öðrum áttum og nýtur nokk- 

urrar sólar. 

2. Lofthæð herbergja skal eigi minni vera en 2.30 metrar, og í minsta 

lagi helmingur af rúmmáli hvers herbergis skal vera ofanjarðar. 

Þó má byggingarnefnd leyfa, að einstök íbúðarherbergi í kjallara 

hafi aðeins 2,20 metra lofthæð, ef þau fylgja íbúð á öðrum hæðum 

í húsinu, ná ekki lengra en 1,00 metra niður í jörð og eru ekki 

minna en 9 fermetrar að flatarmáli. 

3. Glerflötur glugga ofanjarðar sje eigi minni en nemi Í/,, af gólf- 

fleti herbergis. 

4. Gólfið skal gert úr steinsteypu eða öðru álíka vatnsheldu efni, og 

sje trjególf þar ofan á, eða annað gólf ekki lakara. 

Gólfið sje að minsta kosti 0,30 metra fyrir ofan hæsta stórstraums- 

flóð, og skal þurka jarðveginn undir því með fráræsi, eftir fyrir- 

mælum byggingarnefndar, svo að jarðvatn nái aldrei upp að gólfi. 

6. Veggi skal verja raka á þann hátt, er byggingarnefnd mælir fyrir 

um. Hvert íbúðarherbergi skal vera hægt að hita. 

ot
 

Herbergi, sem notuð eru um stundarsakir. 

34. gr. 

Þvottahús, forstofur, búr, baðherbergi og snyrtiklefar skulu 

hafa nægilegt ljós og birtu og vera varin gegn raka. Ekki má leyfa 

þvottahús með glugga að götu, nema byggingarnefnd telji, að ekki stafi 

mikil óþægindi af vatnsgufu frá því fyrir þá, sem um götuna fara. 

Í þvottahúsum skal vera þjett steypugólf; þó getur byggingarnefnd 

veitt undanþágu frá því, ef nauðsyn þykir. 

Hæfilega mörg salerni skulu fylgja hverju húsi, og skal gólf- 

flötur þeirra eigi vera minni en 0,80 > 0,70 metra,
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Veggir steinhúsa. 

35. gr. 

Veggir steinhúsa sjeu hlaðnir úr settu og höggnu grjóti, lögðu Í 

steinlím, eða gerðir úr steinsteypu. Steinsteypuveggir í íbúðar- 

húsum ofan kjallara og einnig í kjöllurum, sem ætlaðir eru til 

íbúðar, skulu gerðir úr vandaðri steypu og ekki veikari að blöndu 

en 1:4:7 (þ. e. 1 hluti sements móti 4 hlutum sands og 7 hlut- 

um grjótmulnings eða malar eða hvorutveggja). Aðra veggi og 

undirstöður má gera úr steypu 1:4:8. 

Ef notuð er önnur gerð steypu en fyr er sagt, t. d. holstein- 

ar, skal byggingarnefnd leita sjer upplýsinga hjá húsameistara 

ríkisins um gerð þeirra og notagildi áður en hún sambykkir, að 

hús sjeu bygð úr þeim. 

Drýgja má steypu í undirstöðum, kjöllurum og húsum, sem 

ekki eru hærri en 1 hæð auk kjallara, með hreinu, sterku grjóti, 

hrjúfu eða brotnu (hraungrjót má því aðeins nota, að það sje 

sæmilega sterkt). Þó má enginn steinn vera stærri en svo, að 

nemi alt að helmingi veggþyktar. Ekki skulu steinar þjettari en 

svo. að auðvelt sje að þjappa steypunni á milli þeirra svo holulaus 

verði. Alstaðar skal vera smágerð steypa á milli steinanna, og 

að öðru leyti svo sterk, sem fyr segir. 

Öll steypuefni sjeu sterk, hrein, ófúin og að öllu óskemd, 

laus við mold og lífræn efni. Grjótmulningur og steypumöl sje 

ekki stórgerðari en svo, að stærstu molarnir fari greiðlega gegn- 

um 6 sentimetra víðan hring. 

Þykt útveggja, sem gerðir eru úr ekki veikari steypublöndu en 

1:4:7, skal vera sem hjer segir: 

a. Þykt hliðarveggja þeirra eða útveggia, sem eru burðarveggir 

í vanalegnm íbúðarhúsum með lofti og gólfi úr járnbentri 

steinsteypu. skulu í einlyftum húsum eða á efstu hæð vera 

0.22 metra á þvkt, á næstu hæð fyrir neðan 0,25 metra og 

næstu hæð þar fyrir neðan (i kjallara) 0,32 metra á hykt. 

Ef gólf ern úr timbri, skulu veggþyktir vera 0,24, 0,30 og 0,34 

metra. 

Ef húsið er portbygt, skal portið hafa sömn þvkt og vegg- 

urinn á næsta hæð fyrir neðan, ef hæð bess fer ekki fram úr 

0,70 metra. Sie portið hærra, skal það gert með veggbykt 

sem full hæd væri. 

Ef byggingarnefnd telur, að svo langt sje milli burðar- 

veggja eða þverveggja úr sama efni, að ekki fáist nægilegur 

bindingur í húsið, getur hún krafist þess, að burðarveggir sjeu 

gerðir svo traustir, sem hún álítur með þurfa. 
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Ef um hús er að ræða með mjög stórum herbergjum eða 

sölum, t. d. samkomuhús, verslunarhús o. þ. h., eða ef vegg- 

hæð fer fram úr 3,00 metrum af gólfi á gólf, getur byggingar- 

nefnd krafist, að styrkleiki allra burðarveggja sje ákveðinn 

af sjerfróðum manni. 

„ Gaflveggir, sem járnbent steypugólf hvíla á og á eru glugga- 

eða dyraop, skulu hafa sömu þykt og burðarveggir, og reikn- 

ast þá allur veggurinn fyrir ofan gólf (hjer með talið risið) 

með sömu þykt og efsta hæð. Gaflveggir, sem aðeins bera sinn 

eigin þunga (ef loft eru úr trje), mega vera 0,21 metra þykk- 

ir á öllum hæðum, nema í kjallara. Þar skulu þeir ekki þynnri 

vera en 0,32 metra. 

. Byggingarnefnd getur leyft aðra þykt útveggja en hjer segir, 

t. d. ef járn er í steypunni eða veggir tvöfaldir. Einnig getur 

byggingarnefnd krafist, að veggþyktin sje önnur en fyr er sagt, 

ef um holsteina er að ræða. 

Byggingarnefnd getur leyft þynnri útveggi en fyr er sagt, 

ef um mjög stutt haf er að ræða, t. d. í stigaskútum, og vegg- 

irnir bera aðeins sinn eigin þunga. 

Í smáskútum (skúrum) og geymsluhúsum má nota þynnri 

veggi en fyr er sagt; þó verður byggingarnefnd að ganga úr 

skugga um, að engin hætta geti stafað af. 

Undir gluggum en ofan gólfs mega veggir vera 0,19 metra 

þykkir, þó þeir sjeu þykkri milli glugga. Í kjallara skal þrep 

undir gluggum aldrei þynnra vera en 0,26 metra. 

Burðarveggir innanhúss sjeu á þykt í efstu hæð 0,16 metra, 

og þar fyrir neðan aukist þykt veggjarins við hverja hæð um 

3 sentmetra. Byggingarnefnd getur veitt leyfi til að hafa þynnri 

burðarveggi, ef um mjög lítil hús er að ræða, eða ef tveir 

burðarveggir eru samhliða og bilið á milli þeirra er mjög stutt, 

t. d. göng. Þó má enginn burðarveggur þynnri vera en 0,14 

metra. 

„ Innri veggir úr steini eða steypu, sem hvorki eru burðarveggir 

nje stigar hvíla á, skulu vera ekki minna en 0,12 metra þvykk- 

ir. Sje hafið stutt, má þyktin þó vera alt að 0,08 metra. 

- Veggir þeir, sem stein- eða steypustigar eru festir í, þannig að 

veggirnir bera stigann, skulu í efstu stigahæð eigi þynnri vera 

en 0,18 metra, og við hverja hæð þar fyrir neðan aukist þykt 

veggjarins um 3 sentimetra. Stigahúsveggir, sem liggja að trje- 

stiga, skulu eigi þynnri vera en sagt er í þessum lið. 

- Ekki má skerða þykt veggja, sem um getur í a., b.- og d.-lið. 

á þann hátt að leggja í þá framhaldandi vegglægjur; þó er
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leyfilegt að setja þaklægjur (,„,múrlektur“) undir þverbita á 885 
þaki. 23. desbr. 

e. Samanlögð breidd glugga og dyratófta má ekki vera meiri en 

helmingur af allri lengd veggjarins. Byggingarnefnd getur þó 

veitt undanþágu frá þessu, ef veggir eru járnbentir. Enginn 

veggstöpull má mjórri vera en lg af samanlagðri breidd beggja 

tóftanna báðumegin við hann, nje á neinn veg þynnri en 

samsvari )g af hæð hans, nema í honum sje járnbendingur, 

eða á annan hátt gerður með þeim styrkleika, sem byggingar- 

nefnd er kunnugt um, að sje nauðsynlegur. 

4. Byggingarnefnd getur fyrirskipað meiri veggþykt en fyr er ákveð- 

ið, þar sem gerðar eru stórar veggbrúnir, eða annað það, sem 

eykur áreynslu á veggina eða rýrir styrkleik þeirra. Ef þykt veggij- 

ar er aukin á einhverri hæð, skal hún einnig aukin þar fyrir 

neðan, eftir því sem byggingarnefnd telur þurfa. Byggingarnefnd 

getur ákveðið, að veggir úr járnbentri steinsteypu eða steypu, 

sem er sterkari og þjettari en hjer hefir verið miðað við, megi 

vera þynnri en ákveðið er í þessari grein, ef járngrindin og gerð 

veggjarins að öðru leyti er eftir fyrirsögn sjerfróðs manns og bygg- 

ingarnefnd telur vegginn fulltruastan. 

5. Veggir hlaðnir úr höggnum grásteini, tígulsteini eða öðrum steini, 

skulu gerðir með sama styrkleik og hjer er sagt um steypuveggi. 

Byggingarnefnd dæmir um, hvort þeirri kröfu sje fullnægt. 

6. Útveggi úr steini eða steypu skal sljetta utan með sementshúð 

ofan jarðar. Þó nægir að bursta veggi utan með sementsblöndu, 

ef byggingarnefnd samþykkir. 

7. Innan við alla einfalda útveggi íbúðarherbergja, sem steyptir eru 

eða hlaðnir úr grásteini, steyptum steini eða holsteini, skal setja 

innri skjólvegg úr steini eða steypu með tróði á milli, eða úr 

timbri, korki eða öðru ekki lakara efni, sem byggingarnefnd tek- 

ur gilt. 

8. Ekki má múra eða steypa húsveggi, undirstöður eða gólf, ef frost 

er 29 C. eða meira. 

Steypuloft og steypustigar. 

36. gr. 

Byggingarnefnd getur því aðeins leyt að gera loft og stiga úr 

steypu, að sjerfróður maður hafi gert áætlun styrkleika þeirra; þó 

getur byggingarnefnd veitt undanþágu frá þessu, ef um mjög lítið gólf 

er að ræða. Maður sá er vinnur að verkinu, skal að dómi byggingar- 

nefndar vera hæfur til þess.
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Veggir tiímburhúsa. 

37. gr. 

Undirstöður og útveggir í kjallara timburhúsa skulu að þykt vera 

ekki undir 0,24 metra, en burðarveggir innanhúss ekki undir 

0,20 metra; ef um stærri hús er að ræða, getur byggingarnefnd 

aukið þykt veggjanna frá því, sem fyr um getur, ef henni þykir 

nauðsyn til. 

Timbur, sem notað er til húsabygginga, skal vera vandað og 

óskemt. 

a. Í timburhúsum, þar sem lofthæð er alt að 3,00 metrum og 

herbergisdýpt alt að 4,50 metrum, mega stafir í útveggjum 

á efsta lofti og efri hæð eigi vera grennri en 10 x 10 senti- 

metrar (4 X 47), á neðri hæð 10 < 13 sentimetrar (4 x 5”) 

og hornstafir 13 X 13 sentimetrar (5 X 5"). Sje hæðin meiri, 

eða alt að 4,00 metrum, og herbergjadýpt alt að 5,50 metr- 

um, skal þykt stafanna út og inn aukin að minsta kosti um 

22 sentimetra (1"). Í stærri húsum ákveður byggingarnefnd 

gildleika stafanna. 

Byggingarnefnd getur veitt leyfi til að hafa annan gild- 

leik á stöfum en fyr er sagt, ef hún álítur, að styrkleikinn 

verði nægur. 

Stafir skulu ekki vera strjálli en svo, að í minsta lagi 

komi einn stafur á hverja 1,25 metra að meðaltali í lengd 

veggjarins, og hvergi má vera lengra á milli þeirra en 1,60 

metra, nema byggingarnefnd leyfi sjerstaklega. 

Milli allra stafa skulu vera skorður (,lausholt“) og í 

hverjum vegg eigi minni en tvær spyrnur (,skáskífur“). Spyrn- 

ur skulu ekki mynda minna horn en 30“ við lóðrjetta línu. 

Skorður skulu ekki vera grennri en stafir. 

Í útveggjum þeim, sem bita bera, skal undir bitaendum 

liggja aurstokkur á grunni, ekki grennri en stafir eru í veggj- 

um. Byggingarnefnd getur þó leyft, að aurstokkur sje ekki gild- 

ari en 18 x< 138 sentimetrar (5 X 5”), þó að stafir í veggjum 

sjeu gildari. 

Ofan á bitaenda komi staflægjur (,,undirstokkar“), jafn- 

breiðar stöfum og eigi þynnri en 614 sentimetri (2147). Niður 

undan stöfum skal fella trje á milli aurstokks og undirstokks. 

Ofan á stafi skal fella syllur, á hvorugan veg grennri en 

stafir eru út og inn, sem undir þeim standa. 

Stafi skal festa saman um hæðamót, og á neðri hæð við 

aurstokk, með sterkum járnklóm og reknegla í staflægjur og 

aurstokk.
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Aurstokkur skal festur með járnum í undirstöður, eða að 

öðrum kosti vera vel múrað upp með honum. 

b. Utan á grind íbúðarhúsa skal koma þil úr borðum 214 senti- 

metra (1") þykkum, og skal negla þau vandlega í alla viði 

grindarinnar. 

Utan á þil skal settur pappi og síðan bárujárn eða annað 

efni ekki lakara, er byggingarnefnd samþykkir. Milli járns og 

pappa komi 114 sentimetra (1/") þykkir listar. Bárujárn á 

veggjum má ekki þynnra vera en 26 B. W. G. Þó má hafa 

þil í stað bárujárns, ef húsin standa sjerstæð og að dómi bygg- 

ingarnefndar engin eldhætta stafar af þeim. 

Innan á grind skal settur pappi og bil, ekki þynnra en 54 

þml., eða annað lag ekki lakara. 

c. Grind burðarveggja innanhúss skal vera úr viðum eigi grennri 

en 10 X10 sentimetra (4 4") á neðri hæð. og 8x<10 sentimetra 

(3X4”) þar fyrir ofan. Í smærri húsum má þó nota grennri 

viði, ef byggingarnefnd álítur að styrkleikurinn sje nógur. 

Pyggingarnefnd getur krafist gildari viða, ef um stór hús er að 

ræða og henni þykir ástæða til. 

Að öðru leyti gilda sömu ákvæði sem um útveggi að því er 

snertir staflægjur, stafi, skorður og spyrnur. 

d. Aðrir timburveggir mega ekki, ef þeir eru á milli íbúðarher- 

bergja, vera lakari að gerð en svo, að þil úr borðum 2 sentimetra 

(347) þykkum, eða annað lag ekki lakara, sje hvoru megin, 

og 8,2 sentimetra (1147) þykkir renningar á milli. Jafnvænir 

skulu veggir vera, sem stigar liggja upp að, nema byggingar- 

nefnd telji þörf á meiri styrkleik. Veggi, sem stigar liggja að, 

skal gera jafnvæna burðarveggjum (sbr. lið c.). 

e. Í útihúsum og skútum, sem eru aðeins ein hæð, má gera grind 

úr plönkum (,,battingum“). 

f. Í timburveggjum sje samanlögð breidd glugga og dyraopa mæld 

á milli stafa ekki meira en hálf lengd veggjar, nema byggingar- 

nefnd veiti sjerstakt leyfi til. 

g. Nota má máttarviði með öðrum gildleika en til er tekið í þessari 

grein, ef samur er styrkleikinn eða meiri. 

Fjarlægð húsa frá nágrannalóð. 

38. gr. 

Ekkert steinhús má vera nær nágrannalóð en 3,15 metrar, nema 

eldvarnarveggur snúi að lóðinni (sbr. 22. gr.). Timburhús án eldvarnar- 

veggs má eigi vera nær nágrannalóð en helmingur af hæsta vegg, er að 

nágranna veit. þó eigi nær en 5,00 metrar. Byggingarnefnd getur veitt 

ívilnanir niður í 4,00 metra, ef sjerstakar ástæður mæla með því. 
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Stærð timburhúsa. 

39. gr. 

Ekkert timburhús má stærra vera en 150 fermetrar að flatar- 

máli, að meðtöldum tilheyrandi útihúsum, og aldrei mega fleiri timbur- 

hús vera sambygð en' svo, að flatarmál þeirra fari ekki fram úr 350 

fermetrum. Þó getur bæjarstjórn fært bæði þessi hámörk niður. 

Skemmur og vörugeymsluhús. 

40. gr. 

Skemmur og vörugeymsluhús eru engum ákvæðum bundin um 

tölu hæða, og þurfa þær ekki hærri að vera en 2,00 metra, þó má 

vegghæð, mæld upp að skurðarlínu þaks og veggjar, ekki vera yfir 8,00 

metra. Ef geymd eru eldfim efni í skemmu eða vörugeymsluhúsi úr trje, 

skulu þau vera í sjerstöku herbergi með eldtraustum veggjum, gólfi 

og lofti. 

Torfbæir. 

41. gr. 

Torfbæir teljast þær byggingar, þar sem veggir, eða þak og 

veggir, eru að öllu eða miklu leyti þakið torfi. 

Byggja má torfbæi á þeim stöðum, er skipulagsuppdráttur sýnir; 

en þar til skipulagsuppdráttur er lagður fram, getur byggingarnefnd 

leyft að þeir sjeu reistir í útjaðri bæjar og þar sem ekki er útlit fyrir, 

að reist verði stærri hús í náinni framtíð. 

Torfbæir skulu að öllu leyti vandaðir að frágangi og hlíta þeim 

skilyrðum er byggingarnefnd setur í því efni. 

Glugga- og dyraumgerð. 

42. gr. 

Glugga- og dyraumgerð skal að jafnaði vera gerð úr plönkum, 

ekki þynnri en 5 sentimetra (2). Þeir skulu í steypuveggjum roðnir 

karbólíni, eða öðru efni ekki lakara, á þá hlið, er veit að steini eða 

steypu. Með þeim skal, í útveggjum, sjerstaklega í steinhúsum, troða 

vandlega hampi, eða öðru ekki lakara efni, bæði að utan og innan. 

Viðhald húsa. 

43. gr. 

Byggingarnefnd getur krafist þess, að húsum sje haldið sæmilega 

við, svo eigi verði þau til lýta fyrir bæinn eða umhverfi þeirra.
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Um byggingaraðferðir og efni, sem ekki er tilgreint í samþykt þessari. 85 
22. desbr. 

44. gr. 

Ef nota skal byggingaraðferð eða byggingarefni, sem ekki er til- 

greint í samþykt þessari, ber umsækjanda að geta þess, er hann sækir 

um byggingarleyfi. Einnig skal hann skyldur til að gefa þær upplýsingar 

þessu viðvíkjandi, sem byggingarnefnd álítur nauðsynlegar. 

Byggingarnefnd getur á kostnað umsækjanda látið gera þá rann- 

sókn á byggingarefni, sem hún álítur nauðsynlega, til að ganga úr 

skugga um, að aðferð og efni fullnægi þeim kröfum, sem gerðar eru Í 

samþykt þessari. 

Hús þar sem farið er með eldfim efni. 

45. gr. 

Öll hús, þar sem unnið er að einhverju, sem sjerstök eldshætta 

stafar af, skulu gerð úr steini eða steypu, nema þau sjeu svo langt frá 

öðrum húsum að engin eldshætta stafi frá þeim fyrir nágranna; þá 

getur byggingarnefnd leyft, að þau sjeu úr timbri. 

Allir veggir í smiðjum skulu vera úr eldtraustu efni, að minsta 

kosti 1,00 metra frá gólfi; ennfremur skal gólfið vera úr eldtraustu efni. 

Í smíðahúsum trjesmiða má aðeins setja lokuð eldstæði. Utan um 

þau skal setja járnkassa, sem nær minst 0,20 metra til allra hliða út 

fyrir eldstæðið og er á hæð 0,30 metra frá gólfi. Loft og veggir slíkra 

húsa skal vera úr eldtraustu efni, eða ef það er úr timbri, þá klætt 

innan með járnþynnum á listum eða öðru efni jafneldtraustu. 

Flatarmál bygðrar lóðar og fjarlægð frá lóðarmörkum. 

46. gr. 

Þegar mældur er flötur bygðrar lóðar, skulu veggsvalir og önnur 

framskot talin með, ef þau eru með þaki og undirstöður ná frá jörðu. 

Fjarlægð frá lóðarmörkum mælist ætíð frá þeim hluta hússins, sem 

nær lengst út. 

Verkpallar o. fl. 

47. gr. 

Verkpallar, útbúnaður allur og tæki við húsasmíði og mannvirki 

skal traust og í góðu lagi, svo ekki valdi slysum eða tjóni. Byggingar- 

fulltrúa er heimilt að gera um þetta þær ráðstafanir, er duga mega, á 

kostnað eiganda, ef nauðsyn þykir, eða stöðva verkið að öðrum kosti, 

þar til bót er áráðin.
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111. KAFLI. 

BYGGINGARLEYFI. FRAMKVÆMD VERKSINS. EFTIRLIT. 

48. gr. 

Áður en byrjað er á húsi eða öðru mannvirki, sem lög þessi ná til, 

skal senda skriflega beiðni um það til byggingarnefndar og fá 

samþykki hennar og bæjarstjórnar til að framkvæma verkið. 

Ekki má rífa hús, nema skrifleg tilkynning um það sje send 

til byggingarnefndar. 

Umsækjandi má ekki byrja á verkinu fyr en hann hefir 

fengið tilkynningu frá byggingarnefnd að leyfið sje veitt. 

Beiðninni skal fylgja nákvæm lýsing af öllu því, sem nauðsynlegt 

er til sönnunar því, að verkið sje samkvæmt byggingarsamþykt. 

Þar að auki skal fylgja í tveim eintökum: 

a. Lóðaruppdráttur eftir mælikvarða að minsta kosti 1:500, með 

árituðum stærðarhlutföllum; skal á honum sýna mannvirki þau, 

er reisa skal, ásamt þeim er fyrir kunna að vera á lóðinni, 

ennfremur afstöðu gagnvart götum, er að liggja, og nágrönn- 

um. Flatarmál lóðar og mannvirkja skal ritað á uppdráttinn. 

b. Uppdrættir eftir mælikvarða að minsta kosti 1:100, með árit- 

uðum stærðarmálum, og skulu þeir svo greinilegir, að glögg- 

lega megi af þeim sjá alla gerð, stærð og lögun mannvirkis, 

er um ræðir, og til hvers herbergi eru notuð, þegar um hús 

er að ræða. 

Við breytingu á eldra húsi skulu uppdrættir og lýsing 

glögglega sýna hlutfallið bæði fyrir og eftir breytinguna. 

Sýna skal á húsuppdráttum þykt allra burðarveggja og 

gildleik máttarviða. 

c. Áður en leyft er að byggja hús í sambygðri húsaröð, getur 

byggingarnefnd krafist, að gerður sje lauslegur uppdráttur af 

hliðum allra sambygðu húsanna, á kostnað lóðaeigenda. 

d. Þá hluta húsa eða mannvirkja, sem að gerð eru frábrugðin 

almennri venju, eða verða að vera það sökum áreynslu eða ann- 

ara orsaka, skal sýna á uppdráttum, ef byggingarnefnd óskar, 

og eftir mælikvarða að minsta kosti 1:20. Skal glögg lýsing 

fylgja og styrkleikaútreikningur látinn í tje, ef þess er krafist. 

e. Lýsing á lóðinni og ásigkomulag grundvallar. Ef um nýtt hús 

er að ræða eða gagnverða breytingu á eldra húsi, skal sýna 

hvernig ætlast er til, að sjeð verði fyrir afrensli frá húsi og 

lóð og vegi að húsinu, ef það stendur ekki við götu. 

Tilkynna ber nágranna, ef mannvirki það, sem reisa skal, snertir 

hagsmuni hans. Ber yfirlýsing í þessa átt að fylgja umsókninni 

og tekið fram, hverja nágrannaeign sje átt við.
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Á alla uppdrætti skal draga mælikvarða uppdráttarins í metra- 

máli. Allir uppdrættir skulu undirskrifaðir af þeim, sem gerði 

þá. Sá, sem verkið er unnið fyrir, ber ábyrgð á, að það verði gert 

samkvæmt byggingarsamþykt og eins og uppdrættir sýna. 

Eftir að byggingarfulitrúinn hefir kynt sjer umsóknina, leggur 

hann málið fyrir byggingarnefnd ásamt umsögn sinni. Ef fleiri 

nefndum ber að fjalla um málið, skal byggingarfulltrúi fyrst leggja 

málið fyrir þær nefndir. Þegar byggingarnefnd hefir gert tillögu 

sína, skal málið lagt fyrir bæjarstjórn, sem veitir byggingarleyfið. 

Byggingarnefnd leggur annað eintak umsóknarskjalanna til 

geymslu í skjalasafn sitt, en endursendir umsækjanda hitt eintakið 

með árituðum úrskurðum, að jafnaði innan hálfsmánaðar frá fyrsta 

fundi byggingarnefndar eftir að umsókn var afhent henni. Sje 

synjað um leyfið eða breytingar gerðar að samþyktarskilyrði, skal 

greina ástæður til þess. 

Öll byggingarleyfi skulu veitt með því skilyrði, að umsjón 

verksins og ábyrgð sje í höndum manns, sem byggingarnefnd telur 

til þess hæfan fyrir kunnáttu sakir og áreiðanleika. 

Ekki má í neinu víkja frá samþyktum uppdráttum nema fengið 

sje leyfi byggingarnefndar til þess. 

Hið endursenda eintak af uppdráttum og lýsingu byggingar skal 

jafnan vera við hendina nothæft á vinnustaðnum meðan á smíð- 

inni stendur. Byggingarfulltrúa, svo og einstökum mönnum úr 

byggingarnefnd, sje jafnan heimill aðgangur að uppdráttunum 

og byggingunni meðan hún er í smíðum. 

Húseigandi skal tilkynna byggingarfulltrúa með tveggja daga 

fyrirvara: 

a. hvenær byrjað verður á undirstöðum, 

b. hvenær rakavarnarlög verða lögð í veggi, 

c. Hvenær þak verður reist á steinhúsi eða grind í timburhúsi, 

d. hvenær gólf verða lögð á bita eða járn í steypulott. 

3æjarstjórn ákveður gjald fyrir byggingarleyfi. Gjaldið rennur í 

bæjarsjóð. 

Byggingarleyfi fellur úr gildi, ef ekki er farið að nota það innan 

eins árs. 

tw
 

Um byggingarleyfi, sem fer í bág við samþykt þessa. 

49. gr. 

Nú veitir bæjarstjórn byggingarleyfi, en síðar kemur í ljós að 

mannvirkið fer í bága við samþyktina, þá getur byggjandi krafist 

sanngjarnra skaðabóta úr bæjarsjóði, svo framarlega sem það, er fer 
£ 

í bága við samþvyktina, hafi sjest ljóslega í umsókn hans og á -upp- 
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dráttum og sýnilegt sje, að hann hafi farið eftir bestu vitund, enda 

skal hann skyldur að breyta verkinu, svo það verði samþykt og regl- 

um samkvæmt. 

Um. leyfi til þess að flytja í ný hús. 

50. gr. 

Eigi má taka hús til afnota fyr en fengið er vottorð byggingar- 

fulltrúa að húsið fullnægi byggingarsamþyktinni. 

Eftirlit með gömlum byggingum, forgörðum o. fl. 

5l. gr. 

Byggingarnefnd skal sjá um, að öll mannvirki, girðingar, aug- 

lýsingaspjöld (,,skilti“) og annað það, er henni ber að líta eftir, geti 

eigi valdi hættu og sje ekki til óprýði. Byggingarfulltrúi hefir eftir- 

lit þetta á hendi, en ef eigandi vanrækir að fullnægja kröfum hans, 

getur bæjarstjórn látið lagfæra það, sem byggingarnefnd telur með 

þurfa, á kostnað eiganda. 
Nú er íbúð eða einstök herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, svo 

illa á sig komin, að þau, að áliti byggingarnefndar, sjeu óheilnæm eða 

eigi örugg til íbúðar, þá skal hún leita umsagnar hjeraðslæknis. Sje 

hann á sama máli og nefndin, getur hún krafist þess, að eigandinn 

lagi gallana innan ákveðins tíma. Verði hann eigi við þessu, getur 

bæjarstjórn eftir tillögum byggingarnefndar úrskurðað, að ekki megi 

búa í íbúðinni. 

Ef ekki er unt að flytja úr íbúðinni, vegna þess, að eigi er 

mögulegt að ná í aðra fyrir sæmilegt verð, ber bæjarstjórn að sjá um 

að útvega íbúð jafnskjótt og hægt er. 

IV. KAFLI. 

SEKTARÁKVÆÐI OG BREYTING Á SAMÞYKT. 

52. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum frá 10—-50 krónur, og 

skal sekta bæði smið og eiganda, er hlut eiga að máli. Sektirnar renna 

í bæjarsjóð. Auk þess skal eigandi á sinn kostnað rífa niður það, er 

fer í bága við ákvæði samþyktarinnar eða reglur þær, sem byggingar- 

nefnd setur samkvæmt samþyktinni. Ella sje það rifið á hans kostnað. 

Sje um brot á 50. gr. að ræða eða verk, sem til þarf sjerstakt leyfi 

byggingarnefndar, hafið án þess að leyfið sje fengið, skal lögreglu-
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stjóri undir eins og brotið kemst til vitundar hans, banna að verkinu 

sje haldið áfram, fyr en fengið er leyfi byggingarnefndar. 

Með mál út af brotum á samþykt þessari skal farið sem almenn 

lögreglumál. 

58. gr. 

Til þess að breyting á samþykt þessari geti öðlast gildi, þarf 

umræður bæjarstjórnar á tveim fundum hennar, samþykki bæjar- 

stjórnar á breytingunni og staðfestingu ráðuneytisins. 

Samþykt þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar hefir 

samið og samþykt, er hjermeð staðfest samkvæmt 15. grein laga nr. 

58, 28. nóv. 1919 til að öðlast gildi 1. janúar 1928 og birtist til eftir- 

breytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Álvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 28. desember 1927. 

tr“ s Á mA fryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson. 
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86 EFNAHAGSREIKNINGUR 

Landsbankans með útbúum hans 31. desember 1926. 

Eignir: 

í. Skuldabrjef fyrir lánum: 

  

a. Fasteignaveðslán ......... kr. 2658783 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ... — 4557543 45 

c. Handveðslán .......0...... — 34400 00 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn 

ábyrgð sveita og bæjarfjelaga — 405561 SÅ 

e, Reikningslån ............… —… 5199559 31 

f. Búnaðarlánadeildarlán .... — 87750 00 

nm kr. 12943597 60 

2. Vixlar og åvisanir .....0.0.0000 0. — 25116688 16 

3. Endurkeyptir víxlar ......00000 00... — 4835220 49 

4. Lån í hlaupareikningi ......0.0000. 0000... — 2336772 36 

5. Erlend verðbrjef ........0200 0000. — 171323 60 

6. Bankavaxtabrjef .......00.0%% 0000 — 1492 518 00 

7. Ríkissjóðsskuldabrjef og önnur innlend verdbrjef — 1503724 44 

8. Fasteignir .......200200. nn — 588978 50 

9, Húseignir með húsbúnaði .......00000... — 1125395 79 

10. Inneign hjá öðrum bönkum ......0000. 000... — 43421 59 

11. Ymsir debitorar ........000 nere — 580160 50 

12. Peningar Í sjóði ........0000000 00 kk rnnes — 271033 18 

Kr. 51028834 21 

Skuldir: 

1. Seðlaskuld bankans við ríkissjóð ...... .…. kr. 750000 00 

9. Seðlar í umferð samkvæmt lögum 4. maí 1922 .. — 1714000 00 

Innskotsfje ríkissjóðs .......0000000 0 — 1300000 00 

Bankaskuldabrjef .......000.0. 0... — 700000 00 þa 
w 

5. Skuld við ríkissjóð (enska lánið frá 1921) ...... — 1867407 80 

6. Enskt lån tekid 1924 .......0.0000 00 — 3987000 00 

7, Innstædufje i hlaupareikningi ......000.0000..-. — 6489646 46 

8. Innstæðufje Í sparisjóði ......00000 00... — 24900824 04 

9. Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum ........... — 4906734 42 

10. Inneign veðdeildar ......0.0.0000 0. — 1273522 17 

11. Innheimt fje ekki útborgað ......00%00 000... — 25165 59 

  

3 Flyt .... kr. 47914300 48
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Fluttar .... kr. 47914300 48 

12. Akceptkonto 22... — 1623 85 

13. Skuld við aðra banka .......0.0..0000000 0. — 2137899 02 

14. Ýmsir kreditorar .............. — 593928 91 

15. Fyrirfram greiddir vextir 0. fl. ............... — 391081 95 

  

Kr. 51038834 21 

Landsbankinn í Reykjavík, í maí 1927. 

Magnús Sigurðsson. L. Kaaber. Georg Ólafsson. 

  

Rich. Torfason. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 
bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Tryggri Þórhallsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Landsbankans á árinu 1996. 

Tekjur: 

  

1. Flutt frá f. á. ol... kr. 110630 86 
2. Ágóði af rekstri útbúsins á Ísafirði ......0.....% — 20360 02 
3. Ágóði af rekstri útbúsins á Akureyri .......... — 33002 30 
4. Innborgaðir vextir .......... er esser rrnee — 1412684 44 
5. Forvextir af vixlum og ávísunum ............ — 1400240 11 
6. Ýmsar tekjur ss — 289652 3 
7. Ágóði at fasteignarekstri .......... 2. — 14898 04 
8. Verðbrjef hækkuð í verði ss — 9294 60 
9. Til jafnaðar frá varasjóði „00.00.0000. — 713847 92 

Kr. 4004610 60 

Gjold 
1. Utborgadir vextir 00.00.0000. kr. 1984591 69 
2. Kostnaður við rekstur bankans .............. — 430198 6: 
3. Fyrirfram greiddir vextir o. fl. til næsta års — 245923 11 

  

Flyt .... kr. 2660713 43 

1927 

86 

86



1927 

86 

86 

ot
 

SS
 

O
o
 

Et
 

í
 

C2
 

tu
 

cs
 

Tap 

Tap 

Tap 

Tap 

útbúsins á Ísafirði 

útbúsins á Eskifirði 
Cc útbúsins á Selfossi 

Húseign bankans lækkuð í verði 

Lögákveðin gjöld: 

a. Gjald.til ríkissjóðs samkv. lögum 18. september 

1885 og lögum 12. janúar 1900 

b. Gjald til ríkissjóðs af seðla- 

skuld bankans samkv. lögum 

4. maí 1922 

ce. Gjald til byggingarsjóðs sam- 

kvæmt lögum 21. október 1905 

bankans sjálfs á lánum og víxlum 

Fluttar 

kr. 1500 00 

  

Kr. 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

Landsbankans í Reykjavík 31. desember 1926. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ......... 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn á- 

byrgð sveita- og bæjarfjelaga 

e. Reikningslán 

f. Búnaðarlánadeildarlán 

1060251 

1795699 

12850 

312769 

1954844 

87750 

00 

50 

00 

34 

TÁ 

00 

Víxlar innlendir og ávísanir 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis 

Endurkeyptir víxlar 

Lån í hlaupareikningi 

Erlend verðbrjef 

Bankavaxtabrjef 

2660713 

900520 

250000 

26903 

20157 

30000 

116316 

4004610 60 

5224164 : 

18964943 

678309 * 

4835220 

2336772 3 

171323 

1487718 

43 

00 

00 

68 

06 

00 

43 

  

kr. 33



12. 

14. 

15. 

16. 

17. 

#
0
 

rå
 

00
 

1
 

5
 

UT
 

e CO
D 

10. 

11. 

12. 

15. 

14. 

15. 

    

  

   
  

Fluttar kr. 33698452 45 

Ríkissjóðsskuldabrjef og önnur innlend verðbrjef —  1503724 44 

Fasteignir ..........000 0 — 553978 50 

Bankaby gin með húsbúnaði .............. — 960943 75 

Útbúið á Ísafirði L........0..0.. 0 —  2097353 59 

Útbúið á Akureyti (......00.0.0 — 312881 04 

Útbúið á Eskifirði ......................... — 3452262 50 
Útbúið á Selfossi ........0... 0 — 1704958 30 

Inneign hjá öðrum bönkum .................. — 22546 11 

Ýmsir debitorar .........0.000. 0 — 269598 99 

Peningar Í sjóði ........0.0.0. 0 — 121858 06 

Kr. 44698558 73 

Skuld 

Seðlaskuld bankans við ríki ssjóð IR ki 750000 00 

Seðlar í umferð samkvæmt lögum 4. maí 1922 —… 1714000 00 

Innskotsfje ríkissjóðs ..........0 0. — 1300000 00 

B ankaskuld abrjef — 700000 00 

Skuld við ríkissjóð (breska lánið frá 1921) ...... — 1867407 80 

Breskt lán tekið 1924 ............ — 3987000 00 

Skuld við aðra banka .........200 020 — 2114380 80 

Innstædufje i hlaupareikningi ................. — … 5572707 41 

Innstæðufje Í sparisjóði ..........00 00. — 20961805 27 

Innstædufje gegn viðtökuskírteinum ........... — 3619775 47 

Inneign veðdei ildar RN — 1273522 17 

Innheimt fje ekki útborgað ......0.00. - 17927 17 

Akceptkonto ss. nunne never — 1623 85 

Ýmsir kreditorar ............ eeeevevreeee — 572485 68 

Flutt til næsta års ........00 — 245923 11 

Kr. 44698558 73 

REIKNINGUR 

innborganir og útborganir 

Innborganir: 

Peningar í sjóði Í. janúar .....2.0000 0 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán ......... ki 1967 08 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .. — 227422 17 

Landsbankans í Reykjavík á árinu 1926. 

  

Flyt kr. 316280 70 

1927 

86



192 

86 
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Fluttar .... kr. 332889 25 

c. Handveðslán ............. — 10062 00 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn á- 

byrgð sveita- og bæjarfjelag — 350894 66 

e. Búnaðarlánadeildarlán .... — 1000 00 

f. Reikningslán ............ —- 8315267 63 

g. Akkreditivlån ............ — 813 89 

Víxlar og ávísanir greitt innanlands ............ 

Víxlar og ávísanir greitt erlendis ............. 

Endurkeyptir víxlar greiddir ................. 

Vextir innborgaðir: 

a. Af lánum ............... kr. 704735 96 

b. Af verðbrjefum .......... — 164932 82 

c. Af starfsfje útbúanna .... — 157027 66 

d. Af inneign hjá öðrum bönk- 

UM — 84666 35 

e. Ýmsir vextir ............. — 1321 65 

Forvextir af víxlum og ávísunum ............ 

Innborgað í reikning annara banka .......... 

Innborganir í reikning útbúsins á Ísafirði ..... 

Innborganir í reikning útbúsins á Akureyri 

Innborganir í reikning útbúsins á Eskifirði 

Innborganir í reikning útbúsins á Selfossi .. 

Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum ...... 

Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum 

Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðb. vöxtum 

Innborganir í reikning 

Innborganir í reikning 

Innborganir í 

  

flokks veðdeildar 

ks veðdeildar 

Vo
 

DN
) 

ju
 

reikning flokks 

    Innborganir í reikning 4. 

Innborganir í reikning 5. 

Innborganir í reikning 6. 

Innlend verðbrjef ........0.... 0 

Útlend verðbrjéf L.........l 

Innheimt fje fyrir a6ra ...................... 

Innborganir å Akceptkonto ................... 

Sedlar settir i umferd ..................2..… 

Innskotsfje ríkissjóðs sr neeee 
L Seldar fasteignir og tekjur af fasteignum bankans 

kr. 316280 

— 9010427 
— 44821873 

—… 7836408 

— 12206352 

— 1412684 

— … 1400240 

— 46090970 

— 2936987 

—  3350879 

— 2181138 

— 626212 

— 30921013 

— 62584645 

— 1055088 

— 61566 

— 150218 

— 165325 

— 359341 

— 68787 

— 22061 

— 361795 
— 462628 
— 6679455 
— 36445 
— 8440000 

1 

  

70 

43 

18 

41 

44 
11 
84 
94 
72 

  

Flyt kr. 198403628
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Utborg 

Veitt lån: 

a. Fasteignaveðslán ......... 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

Cc. Handvedslån REDERI 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn 

ábyrgð sveita- og bæjarfje- 

laga .....0000 res 

e. Reikningslán ............. 

f. Akkreditivlán 

Búnaðarlánadeildarlán 

anir: 

kr. 14500 

203900 

5000 

15000 

3503 

813 

14900 

8476 

  

00 

00 

00 

  

g. — 

Víxlar og ávísanir til greiðslu í 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlenc 

Endurkeyptir víxlar 

í reikning annara banka Útborganir i 

Úti ) 

        

   

   

  

útbúsins á 

na á 
AD Kt útbúsi 

FA 

ee 
areikni ingstje 

l 

veðdeild 

veðceilda 

Útborg gað fyrir 6. 

Innlend varðbrjef AÐ 

Erlend verðbrjef 

Seðlar teknir úr umfer 

útbúsins á Selfo 

  

ar 

Kr. 2451 76079 
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239575563 09



1927 240 

86 Fluttar .... kr. 239575563 21 

24. Afhent ríkissjóði í ónýtum krónuseðlum ........ — 242000 00 

25. Bankaskuldabrjef innleyst ........000. 0000... — 100000 00 

26. Ríkissjóðsslánið (enska lánið frá 1921) ........ — 27542 97 

27. Enskt lán tekið 1924 ............ 0. — 132900 00 

28. Útborgaðir vextir: 
a. Af sparisjóðsfje .......... kr. 923535 04 

b. Af hlaupareikningsfje ..... — 257484 79 

c. Af innlögum gegn viðtöku- 

skírteinum ............... — 1 

d. Af inneign á reikningslánum — 

e. Af bankaskuldabrjefum ... — 

gt
 

20 17 

o271 11 

2069 60 
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f. Af keyptum verðbrjefum .. — 86 

gs. Af inneign veðdeildar .... — 22938 40 

h. Til annara banka ......... — 107827 74 

i. Til ríkissjóðs ............ — 101316 43 

j. Af bresku lånunum ....... — 396922 64 

k. Endurgreiddir vextir ...... — 2869 42 

I. Ýmsir vextir ............ — 27182 92 

— 2085908 12   

29. Keyptar fasteignir og kostnaður við fasteignir 

  

bankans seen ennen dene — 223935 41 

30. Bankabyvggingin með húsbúnaði ............... — 3111 05 

31. Útborgað af ýmsum tekjum .................. — 25187 07 

32. Kostnaður við rekstur bankans: 

a. Laun bankastjórnar og 

starfsmanna bankans og 

ábyrgðarfje fjehirða ...... kr. 318186 63 

hb. Hiti, ljós og ræsting ...... — 12296 99 

c. Bækur, áhöld, burðargjald og 

símakostnaður ............ — 22665 95 

d. Kostnaður við seðlagjörð .. — 585 00 

e. Eftirlaun og styrkur ...... — 13386 66 

f. Opinber gjöld og vátrveg- 

INgar Lol. — 6283 26 

g. Ýmislegt ................ — 56794 14 

— 430198 63 

33. Ymsir kreditorar 2... — 660327 13 

34. Ýmsir debitorar ...........0...00. sees. — 260556 43 
35. Utborgad i reikning yfir tekjur og gjöld ....... —  1286991 18 

36. Peningar í sjóði 831. desember ,.,.............. — 121858 06 

  

Kr. 245176079 31
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Skuldabrjef fyrir lánum: 

Fasteignaveðslán 

Sjálfskuldarábyrgðarlán ... 
a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Vixlar og åvisanir til greidslu innanlands 

Vixlar og åvisanir til greidslu erlendis 

Inneign hjá öðrum bönkum 

Bankavaxtabrjef 

241 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

útbús Landsbankans á Ísafirði 31. desember 1926. 

Handveðslán 

Eignir: 

Lán gegn ábyrgð bæja- og 

sveitarfjelaga 

Reikningslán 

Ýmsir debitorar 

Fasteignir 

Húsbúnaður og áhöld 

Peningar í sjóði 

Skuld við Landsbankann 

Skuld við aðra banka 

Innstæðufje í hlaupareikningi 

Innstæðufje í sparisjóði 

Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum 

Flutt til næsta árs 

51964 

17815 

6930 

5 

5 

10100 

1713059 

00 

00 

00 

00 

96 

  

Skuldir: 

kr. 

Kr. 

Kr. 

  

2427889 96 

1441024 48 

15168 64 

1967 13 

2952 00 

204282 47 

30000 00 

2345 00 

13056 80 

4138686 48 
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16. 

1 
” 
(. 

REIKNINGUR 

á árinu 1926. 

Innborganir: 

Peningar í sjóði 1. janúar ................ NR 

Borgað af lánum: 

Fasteignaveðslán ......... kr. 22732 00 

b. Sjálf: a aráDyrgðar lán... — 16480 00 

c. Handveðslán .............. — 420 00 

d. Lán, gegn ábyrgð sveitafjelaga — 5400 00 

e. Reikningslán ............. —  2169382 73 

  

Víxlar og ávísanir greitt innanlands .......... 

  

   

Víxlar og ávísanir greitt erlendis ............ 

Vextir innborgaðir: 

Af lánum ...…........... kr. 172287 45 

b. Af bankavaxtabrjefum .... — 535 50 

Af inneign hjá öðrum bönkum — 1587 26 

Ýmsir vextir ............ — 670 48 

Forvextir af víxlum og ávísunum ............ 

Innborganir í reikning Landsbankans ........ 

Innborganir í reikning annara banka .......... 

Inniög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum 

Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum ...... 

Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðb. vöxtum 

Bankavaxtabrjef LL... vvenve 

nnheimt fje fyrir aðra .............. 

Ýmsir debitorar 2... 

Seldar fasteignir og tekjur af fasteignum ...... 

Ímsar tekjur FR 

  

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Ísafirði 

kr. 11866 07 

kr. 2214414 73 

—… 3076456 94 

— 67006 07 

  

Kr. 14539761 84
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Útborganir: 
Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán 

bh. Sjálfskuldarábyrgðarlá 

  

c. Handveóðslán 

Lán gegn ábyrgð sveitafjelaga 

  

    

   

  

   

e. ikningslán ............. — 25281135 40 

Vixlar greiðslu innanlands ..... 

Víxlar til greiðslu erlendis ........ 

Útborgað í reikningi Landsbankans ........... 

Útborgað í reikningi annara banka .......... 

Útborgað af innheimtufje 

Útborgað. af hlaupareikningsfje 

Útborgað af sparisjóðsfje 
Útborgað af fje með innlánskjörum .......... 

Útborgaðir vextir: 

a. Áf sparisjóðsfje .......... kr. 67295 28 

b. Af hlaupareikningsfje 9265 820 

- innlögum gegn “ 

skírteinum ............... — 12085 13 

d. Til Landsbankans ......... — 130415 09 

e. Til annara banka ......... — 171 52 

f. Endurgreiddir vextir ...... — 174 11 
  

Utborgad 

Kostnaður 

  

   

   

  

c. Bækur, 
símakos 

d. Opinber ejöld og vátrygging — TA 52 

e. á húsnæði — 1601 31     

  

Ýmsir debitorar ........2.. 0. 

Afskrifar tan á lánum ..........00 0 

Peningar í sjóði 31 esember 1986 .......... 
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

utbus Landsbankans å Akureyri 31. desember 1926. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lånum: 

  

    

a. Fasteignaveðslán ......... kr. 211600 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ... — 657385 00 

c. Handveðslán .............. — 14360 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og 

bæjarfjelaga .............. — 19497 50 

e. Reikningslán ............. —… 1017217 13 

kr 1920059 63 

Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands ...... — 573100 00 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ........ — 26690 00 

Inneign hjá erlendum bönkum ................ — 7201 29 

Húsbúnaður og áhöld .........000000. — 1900 00 

Peningar Í sjóði L.......... — 56648 53 

Kr. 2585599 45 

Skuldir: 

Skuld við Landsbankann .........0000.00... kr. 312881 04 

Innstæðufje í hlaupareikningi ................ — 264429 06 

Innstæðufje í sparisjóði .....0...0000 — 1204258 04 

Innstædufje gegn viðtökuskírteinum ........... — 702588 03 

Ymsir kreditorar 2... eee. — 21443 23 
Flutt til næsta árs ......0. 0 —- 80000 00 

Kr. 2585599 45
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245 

REIKNINGUR 

á árinu 1926. 

Innborganir: 

Peningar í sjóði 1. janúar ..............… 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán .......... kr. 12000 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ... — 119317 

c. Handveðslán ............. — 4490 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og 

bæjarfjelaga ............. — 502 

c. Reikningslán ............. —… 1003293 

00 

00 

00 

50 

50 

  

Vixlar og åvisanir greitt innanlands 

Vixlar og åvisanir greitt erlendis 

Vextir innborgadir: 

  

a. Af lánum ................ kr. 131281 93 

b. Af inneign hjáöðrum bönkum — 816 27 

Forvextir af víxlum og ávísunum .............. 

Innborgað í reikning Landsbankans ......... 

Innborgað í reikning annara banka .......... 

Innlög í hlaupareikning með vöxtum 

Innlög í sparisjóð með vöxtum 

nnlög gegn viðtökuskírteinum með vöxtum 

Innheimt fje fyrir aðra 

Ýmsar tekjur 

Ýmsir kreditorar 
Ýmsir debitorar 

útborganir útbús Landsbankans á Akureyri 

kr. 75301 86 

— 1139603 00 

— 2241508 98 

— 69754 91 

— 132098 20 

— 47828 35 

—  3552849 35 

— 681151 60 

—  5620310 97 

— 1055798 84 

— 104996 42 

— 888029 20 

— 13251 94 

— 16779 14 

— 109920 58 

  

Kr. 15749183 34 
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Útborganir: 
Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán ......... kr. ce st 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån ... — 116000 00 

c. Handveðslán ............. — 1400 00 

d. Reikningslån ............. — 1266377 50 

Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands ...... 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ........ 

Útborgað í reikning Landsbankans ............ 

Útborgað í reikning annara banka ............ 

Útborgað 

Útborgað 

af hlaupareikningsfje 

af sparisjóðsfje ...........00...... 

Utborgað at fje með innlánskjörum 

Útborgað innheimtufje 

Útborgaðir vextir: 

a. Áf hlaupareikningsfje ..... kr 4194 18 

b. Af sparisjóðsfje .......... — 50167 09 

c. Af innlánsfje gegn innláns- 

skírteinum ............... — 36123 25 

d. Til Landsbankans ........ — 22846 90 

e. Til annara banka ........ — 340 13 

f. Endurgreiddir vextir ...... — 52 09 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun og húsaleiga 

b. Bækur, ritföng og 

c. Eldiviður, 

d. Burðargjalc 

e. Kostnaður 

ljós og ræsting 

1 og símakostn. — 

við endurskoðun 

  

útbúsins .......0.... — 127 50 

Áhöld og húsbúnaður .........00.. 

Tap á reikningslánum ...........0..000 00 
Ymsir kreditorar 

Ymsir debitorar ............. 
Ágóði útbúsins færður Landsbankanum til tekna 
Peningar í sjóði 

1383777 50 

2296536 98 

19979 80 

3269917 70 

682639 01 

5576323 42 

1076574 43 

134884 36 

889304 34 

30202 40 

900 00 

6250 15 

1857 

  

103893 

33002 30 

56648 53 

15749183 34
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EFNAHAGSRKREIKNINGUR 

útbús Landsbankans á Eskifirði 31. desember 1926. 

Skuldabrjef fyrir lánum: J då 

a. Fasteignaveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og 

bæjarfjelaga l 

e. Reikningslån 

nir: 

kr. 584080 00 

531281 90 

260 00 

63195 00 

441148 9£ 

Vixlar og ávísanir til greiðslu innanlands ...... 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis 

Ínneign hjá öðrum bönkum 

Bankavaxtabrjef 

Fasteignir 

Húseign útbúsins, húsbúnaður og 

Skuld 

Innstæðufje í sparisjóði 
1 

við Landsbankann 

Innstæðufje í hlaupareikningi 

nnstæðufje gegn viðtökuskírteinum 

Innheimt fje ekki útborgað 

Flutt til næsta árs 

kr. 1619965 89 

— 2494960 94 

— 22464 75 

— 41707 06 

— 1848 00 

— 5000 00 

— 48790 05 

— 103002 25 

— 71013 98 

Kr. 4408752 92 

kr 3452263 50 

— 385556 65 

— 3797380 54 

— 168954 97 

—- 7238 42 

— 14958 84 

Kr. 4408752 92 

1927 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Eskifirði 

árið 1926. 

Innborganir: 

  
  

  

  

Peningar í sjóði 1. janúar 1926 ............ kr. 114561 92 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán ......... kr 35625 00 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån — 28495 10 

c. Handvedslån ............. — 120 00 

d. Lán gegn ábyrgðsveitafjelaga — 4750 00 

e. Reikningslán .............- — 927487 85 

— — — 996477 95 

Víxlar og ávísanir greitt innanlands ............ — 5051984 03 

Vixlar og åvisanir greitt erlendis .............. — 92815 25 

Bankavaxtabrjef ........000000 00 — 1320 00 

Vextir innborgaðir: 

a. Af lånum ...............… ki 104835 16 

b. Af verðbrjefum .......... — 128 25 

c. Afinneign hjá öðrum bönkum —- 2240 06 

—— — 1072083 47 

Forvextir af víxlum og ávísunum ......0.00.0.... — 148131 40 

Innborgað í reikning Landsbankans ............ — 2085637 72 

Innborgað í reikning Íslandsbanka, Seyðisfirði — 403977 78 

Borgað í reikning erlendra banka .............. — 736604 65 

Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum — 3955418 42 

Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum ........ — 412693 47 

Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðb. vöxtum .. — 14842 28 

Innheimt fje fyrir aðra .......02200 00... — 576273 48 

Ýmsir debitorar ...........0... 0 — 359781 41 

Ýmsar tekjur ...........02.0 0. — 19803 12 

Tap útbúsins fært Landsbankanum til gjalda .... — 26903 68 

Kr. 15104430 03



12. 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 

18. 
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Utborganir: 

Veitt lån: 

a. Fasteignavedslån ......... kr 67300 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ... — 13200 00 

c. Lángegn ábyrgðsveitafjelaga — 3000 00 

d. Reikningslán ............. — 935096 14 

Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands ...... 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis 

Útborgað í reikning Landsbankans 

Útborgað í reikning Íslandsbanka, Seyðisfirði ... 

Útborgað í reikning erlendra banka 

Útborgað af hlaupareikningsfje ................ 

Borgað af sparisjóðsfje 

Útborgað af fje gegn viðtökuskírteinum 

Útborgað innheimtufje ..........00..0 000... 

Útborgaðir vextir: 

a. 

b. 

, Af hlaupareikningsfje ..... 

. Af sparisjóðsfje .......... 

Til Landsbankans ......... 

Til annara banka ......... 

e. Af fje gegn viðtökuskírteinum 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. 

0
2
0
 

Ýmsir debitorar 

Ýmsar tekjur 
Fasteignarekstur 

Húsbúnaður og áhöld 

Ágóða og tapsreikningur 

Endurgreiddir vextir ...... 

Laun starfsmanna og dýrtíð- 

aruppbót ................ 

Aukavinna ............…… 

Eldiviður, ljós og ræsting .. 

Bækur, ritföng og prentun. 

Burðargjald og símkostnaður 

Ýmislegt ................ 

Peningar í sjóði 31. desember 1926 

212074 

2842 

6597 
16859 
9490 

1015 

38 

00 

37 

09 

53 

95 

30162 

973 

1609 
1202 

1356 
4180 

1018596 

5147504 

115280 
1983952 
429452 

755052 

3855085 
423335 
36524 

569035 

39483 
385843 
14451 

1781 
1991 

7167 

71013 

14 

15 
00 
08 

96 

62 
04 

77 
71 

06 

46 
49 
04 

27 
37 
57 
98 

  

. 15104430 03 

1927 

86
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

útbús Landsbankans á Selfossi 31. desember 1926. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ......... kr. 283207 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ... — 1395022 05 

c. Reikningslån ............. — 73288 49 
  

Vixlar og åvisanir til greidslu innanlands ...... 

Húseign útbúsins með húsbúnaði .............. 

Ýmsir debitorar ..... I 
2 

Peningar í sjóði ..........0..%. 0000 

kr. 1751517 

— 900025 

— 111416 

— 3276 
— 8455 

54 
93 

99 
79 

81 
  

Skuldir: 

Skuld við Landsbankann ..........0000.000.00. 

Innstæðufje í hlaupareikningi ................. 

Innstæðufje í sparisjóði „..........0.0..0000.0... 

Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum ........... 

Flutt til næsta árg ...........0.000 00... 

REIKNINGUR 

  

Kr. 2774693 

kr. 1704958 

— 41436 

— 820581 

— 200916 
— 6800 

  

kr. 8044 

— 268527 

—  1691485 
— 99178 

— 45997 

Kr. 2774693 

06 

30 

08 

91 

00 

06 

11 

30 

innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Selfossi 1928. 

Innborganir: 

Peningar í sjóði 1. janúar .......... RUN 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán ........... kr. 1605 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ... — 119465 20 

c. Reikningslán ............. — 147457 35 

Víxlar innlendir ..........0..00000 0... 

Vextir innborgaðir af lánum .................. 

Forvextir ............ 0... 

Innborgað í reikning Landsbankans ..... ...... 

Innborgað í reikning Sparisjóðs Árnessýslu .... 

Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum .. 

Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum ........ 

Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðb. vöxtum 

mm 704020 

— 101102 

En 275342 

— 626669 5 

= 46135 

  

kr. 3866501
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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Fluttar . kr. 3866501 57 

Ymsir debitorar ..........0.00..0. 00. — 23036 99 

Ýmsar tekjur ...........00.... 00. — 7538 98 

Tap útbúsins fært Landsbankanum til gjalda — 20157 06 

Húsbúnaður og áhöld ........0..0.00. 0. — 282 00 

Kr. 3917516 60 

Utborganir: 
Veitt lån: 

a. Fasteignaveðslán ........... kr. 74802 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ... — 109970 00 

c. Reikningglán ............. — 137138 60 

om————————— kr. 321910 60 

Víxlar innlendir ........0..0.0.0...0. 000. —  1681235 89 

Útborgaðir vextir: 
a. Áf inneign Landsbankans .. kr. 91691 29 

b. Af inneign Sparisjóðs Ár- 

nessýslu ................. — 407 75 

c. Af inneign í hlaupareikningi — 924 13 

d. Af sparisjóðsfje .......... — 35207 31 

e. Affje gegn viðtökuskírteinum — 10038 57 

f. Endurgreiddir vextir ...... — 85 05 

er — 138354 10 

Útborgað í reikning Landsbankans .......... re — 611339 42 

Útborgað í reikning Sparisjóðs Árnessýslu ...... — 106057 78 

Útborgað af hlaupareikningsfje .............. — 296624 64 

Útborgað af sparisjóðsfje .................... —  648788 91 
Útborgað af fje gegn viðtökuskírteinum ..... es mm 36304 78 

Kostnaður við rekstur åtbåsins: 

a. Laun starfsmanna með dýr- 

tíðaruppbót .............. kr. 24470 98 

b. Eldiviður, ljós og ræsting .. — 2515 84 

c. Bækur og ritföng ......... — 586 24 

d. Símakostnaður og burðar- 

gjald .......seereereee — 1350 10 

e. Ýmislegt ................ — 952 40 

————— —— - — 29875 56 

Bankabyggingin .............0....... 0 — 3004 90 

Húsbýúnaður og áhöld .„....0.0000...... — 96 50 

Ýmsir debitorar ................ eeeree — 24016 59 

Tapaðir víxlar ........0..00. — 11451 12 

Peningar í sjóði 81. desember ................ — 8455 81 

Kr. 3917516 60 

1927 

86
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86 REIKNINGUR 

yfir innborganir og utborganir 1. flokks veddeildar Landsbankans 

å årinu 1926. 

Innborganir: 

  

1. Inneign hjá Landsbankanum 1. janúar .......... kr. 277153 95 

2. Borgað af lánum ............. 00. 0. — 40432 67 

3. Vextir af lánum ...........0..0. 000 — 10010 72 

4. Varasjóðstekjur: 

a. 14% af lánum ................ kr. 3497 50 

b. Dráttarvextir ................ — 1041 05 

c. Vextir af inneign hjá Lands- 

bankanum ........000000. — 6584 09 

——————— — 11122 64 

Kr. 338719 98 

Utborganir: 
1. Innleyst bankavaxtabrjef ........0...0.0.0000.. kr.… 56600 00 

Vextir af bankavaxtabrjefum .................. — 15549 75 

3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu og stjórnarkostnaður kr. 4000 00 

  

b. Gengismunur .........0..0... — 8763 25 

c. Annar kostnaður ............. — 288 11 

— ———— — 8051 36 

4. Inneign hjá Landsbankanum 81. desbr. .......... — 258518 87 

  

Kr. 338719 98 

86 REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir 2. flokks veddeildar Landsbankans 

á árinu 1926. 

Innborganir: 

1. Inneign hjá Landsbankanum 1. janúar .......... kr. 305432 43 

2. Borgað af lánum ......0...0.0. 0000 —  104452 62 

3. Vextir af lánum ............00..0. 0. — 34512 17 

  

Flyt .... kr. 444397 22
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Fluttar .... kr. 444397 22 

Varasjóðstekjur: 

a. 19% af lánum ........0.0.... kr. 3834 56 

b. Dráttarvextir ............... — 2354 60 

c. Vextir af inneign hjá Lands 

bankanum ......0000 0... —— 5064 47 

—— — 11253 63 

Kr. 455650 85 

Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabrjef .......00000000. 0... kr. 122000 00 

Vextir af bankavaxtabrjefum ............000... — 46615 50 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður kr. 2500 00 

b. Gengismunur ......0....... — 13055 83 

c. Annar kostnaður .........0.... — 2157 45 

— — 17713 28 

Inneign hjá Landsbankanum 81. desbr. .......... — 269322 07 

Kr. 455650 85 

REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir 3. flokks veðdeildar Landsbankans 

á árinu 1926. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. janúar .......... kr. 337449 93 

Borgad af lånum .......000%% nr — 88327 95 

Vextir af lánum .........0.0 0000 — 60609 08 

Varasjóðstekjur: 

a. 75% af lánum ................ kr. 6733 66 

b. Dráttarvextir ................ — 2030 82 

c. Vextir af inneign hjá Lands- 

bankanum ......00000.... — 6600 13 

— 15364 61 

Kr. 501751 57 

1927 

86 

86
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Utborganir: 

  

1. Innleyst bankavaxtabrjef .....................… kr. 91300 00 

2. Vextir af bankavaxtabrjefum .................. — 74882 25 

3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður kr. 2000 00 

b. Gengismunur ................. — 6097 29 

c. Annar kostnaður .............. — 400 09 

— 8497 38 
4. Inneign hjá Landsbankanum 81. desbr. .......... — 327071 94 

Kr. 501751 57 

REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir 4. flokks veðdeildar Landsbankans 

1. Inneign hjá Landsbankanum 1. janúar 

2. Útgefin bankavaxtabrjef 

Borgað af lánum ........0.0002 00 

s
m
 
C
s
 

Vextir: 

a. Af lánum 

b. Af útgefnum bankavaxtabrjefum — 

5. Varasjóðstekjur: 
LS 07 

a. 175% 

h. Dráttarvextir 

c. 1% lántökugjald 

d. Eigendaskiftagjald ........... 

af lánum 

á árinu 1926, 

Innborganir: 

e. Vextir af inneign hjá Lands- 

banka 

1. Veitt lán 

2. Innleyst bankavaxtabrjef 

3. Vextir af bankavaxtabrjefum 

num 

kr. 207915 94 

30 00 

  

23101 11 
5243 20 
275 00 

500 69 

4442 50 

kr. 324979 14 

27500 00 

117632 96 

  

—… 207945 94 

En 33562 50 

Kr. 711620 54 

kr. 27500 00 

— 90100 00 

—  205170 75 

  

322770 75



  

  

Fluttar .... kr. 322,770 75 

Varasjodskostnadur : 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður kr. 5000 00 

b. Endurskoðunarlaun ........... — 1004 04 

c. Gengismunur .....0.... — 45 52 

d. Lån til Skeidaåveitunnar gefið 

Eftir 0... —" 31587 26 

e. Annar kostnadur ............- — 691 09 

— 38327 91 

Inneign hjå Landsbankanum 31. desember ...... — 350521 88 

Kr. 711620 54 

REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir 5. flokks veðdeildar Landsbankans 

4 , 

þm
 

á árinu 1926. 

Innborganir: 

  

  

Ttgefin bankavaxtabrjef ......00...000 00... kr. 2379500 00 

Vextir af útgefnum bankavaxtabrjefum ........ — 40953 54 

Varasjóðstekjur: 

a. 1% lántökugjald ............ kr. 23600 00 

b. Vextir af inneign hjå Lands- 

bankanum .....000.000. — 234 43 

—— — 23834 43 

Tillag ríkissjóðs „00.02.0002. 0000. nn — 4000 00 

Kr. 2448287 97 

Utborganir: 

Veitt lán ............ rr kr. 2379500 00 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður kr. 4000 00 

h. Endurskoðunarlaun ........... — 836 66 

c. Annar kostnaður ...........…. — 7031 53 

— — — 11868 19 

Inneign hjá Landsbankanum 31. desember — 56919 78 

  

Kr, 2448287 97 

86
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REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir 6. flokks veðdeildar Landsbankans 

I
O
 

En
 

3. 

á árinu 1926. 

Innborganir: 

  

  

Útgefin bankavaxtabrjef ...................... kr. 548700 00 
Vextir af útgefnum bankavaxtabrjefum ......... — 12562 00 
Varasjóðstekjur: 

a. 1% lántökugjald ............. kr. 5487 00 

b. Vextir af inneign hjá Lands- 

bankanum ................... — 12 78 

— 5499 78 
Tillag úr ríkissjóði ..,.,.........0.0.000 0 — 4000 00 

Kr. 570761 78 

Útborganir: 
Veitt lán ............ 00 even kr. 548700 00 
Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður kr. 4000 00 
b. Endurskoðunarlaun ........... — 836 66 
c. Annar kostnaður .............. — 6057 49 

— — — 10894 15 

Inneign hjá Landsbankanum 81. desember ...... — 11167 63 

Kr. 570761 78 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

1. flokks veddeildar Landsbankans 31. desember 1926. 

  

Eignir 
Skuldabrjef fyrir lánum ...............000.... kr. 199883 01 
Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga ............. kr. 2515 84 
b. Ekki fallið í gjalddaga ........ — 3941 59 

— 6457 48 
Inneign í Landsbankanum ....,...0.000000000. kr. 258518 87 

Kr. 464859 31
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Skuldir 

Bankavaxtabrjef í umferð ..........0.0.... „... kr. 317900 00 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

a. Fallnir í gjalddaga ............ kr. 3404 25 

b. Ekki fallnir í gjalddaga ....... — 7152 75 

— ————— mm 10557 00 

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði: 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðstekj- 

ur, sbr. eignalið 2 ............ kr. 6457 43 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur ... — 129944 88 

—————————— — 136402 31 

Kr. 464859 31 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

2. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1926. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum .......0...00000 kr. 742684 15 

Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga ............ kr. 10021 12 

b. Ekki fallið í gjalddaga ...... — 8923 69 

——————..— 18944 81 

Inneign í Landsbankanum ..........000 000... —  269322 07 

Kr. 1030951 08 

Skuldir: 

Bankavaxtabrjef í umferð ..........0.0 00. kr. 973900 00 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum: 

a. Fallið í gjalddaga ........... kr. 96 75 

b. Ekki fallnir í gjalddaga ...... — 21912 75 

——— 22009 50 

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði: 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðstekj- 

ur, sbr. eignalið 2 ........... kr. 18944 81 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur .. —  16096 72 

— 35041 53 

Kr. 1030951 03 

1927 

86
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

3. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1928. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum .......00.00 000. 

Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga ............ kr. 14490 06 

b. Ekki fallið í gjalddaga ....... — 17364 04 

Inneign í Landsbankanum .......00000 0000. 00. 

Skuldir: 

Bankavaxtabrjef í umferð ..................... 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum: 

a. Fallnir í gjalddaga ........... kr. 2738 25 

b. Ekki fallnir í gjalddaga ...... — 3662100 

  

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði : 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðstekj- 

ur, sbr. eignalið 2 .......... kr. 81854 10 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur .. — 73512 71 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

kr. 1413400 

— 31854 

— 327071 

Kr. 1772326 

kr. 1627600 

— 39359 

4. flokks veddeildar Landsbankans 31. desember 1926. 

Eignir 

Skuldabrjef fyrir lánum ....................…… 

Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga ............ kr. 42209 90 

bh. Ekki fallið í gjalddaga ....... — 58458 97 

Inneign i Landsbankanum .......0.0......00.. 

kr, 4300991 

— 95668 

— 350521 

Kr, 4747182 
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Skuldir: 

Bankavaxtabrjef í umferð ................0.... kr. 4502800 00 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum: 

a. Fallnir í gjalddaga ......:.... kr. 7002 00 

b. Ekki fallnir í gjalddaga ..... — 101313 00 

—  108315 00 

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði: 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðstekj- 

ur, sbr. eignalið 2 ............ kr. 95668 87 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur .. — 40398 79 

———,—, 136067 66 

Kr. 4747182 66 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

5. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1926. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum ...........0000000. kr. 2379500 00 

Ógreiddir vextir og varasjóðstekjur ekki fallið í 

gjalddaga ..........0.0.0... 0. — 20441 37 

Inneign hjá Landsbankanum ........00...000.0. — 56919 78 

  

Kr. 2456861 15 

Skuldir: 

Bankavaxtabrjef í umferð ,..................…. kr. 2379500 00 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum ekki fallnir 

í gjalddaga ...............00 00. — 59487 50 

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði .. — 17873 65 

  

Kr. 2456861 15 

1927 

86 

86
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

6. flokks veddeildar Landsbankans 31. desember 1926. 

Eignir 

1. Skuldabrjef fyrir lánum .................00..... kr. 548700 00 
2. Ógreiddir vextir og varasjóðstekjur ekki fallið í 

gjalddaga .........0...0..0000 0 — 1220 29 
3. Inneign í Landsbankanum 2....................… — 11167 63 
4. Mismunur ..........0. 0000 nerverne — 1329 58 

Kr. 562417 50 

Skuldir: 
1. Bankavaxtabrjef í umferð ,................... kr. 548700 00 
2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum ekki fallnir 

í gjalddaga ............., a — 13717 50 

Kr. 562417 50 

Landsbanki Íslands, í maí 1927. 

Magnús Sigurðsson. L. Kaaber. Georg Ólafsson. 

Rich. Torfason. 

Framanritaða reikninga höfum við endurskoðað og borið saman 

við bækur bankans og ekkert fundið við þá að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Tryggvi Þórhallsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Sparisjóðs Árnessýslu á Eyrarbakka 1926. 

Tekjur 

1. Innborgaðir vextir ...........205 0. kr. 51984 74 

2. Forvextir af vixlum ..........0.0.00.00 0000. — 2584 20 

3. Ýmsar tekjur .............00..0. 0... — 282 58 

4. Flutt til næsta árs ..........020. 00... —  25130 22 

Kr. 79981 74
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Gjöld: 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

Sparisjóðs Árnessýslu á Eyrarbakka 31. desember 1926. 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

Eignir: 

a. Fasteignaveðslán ........... kr. 122543 50 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .... —- 610956 30 

c. Handveðslán ............... — 335 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveitafjelaga — 71232 30 

e. Reikningslán .............. — 57444 08 

Víxlar ss evnerne 

Verdbrjef .............. 0 

Inneign í Landsbanka Íslands ................. 
Inneign í útbúi Landsbankans, Selfossi ......... 

Ýmsir debitorar ............0...... eee. 

Fasteign ........00.0.0... en vee 

Innbú 

Innstæðufje í sparisjóði . 

Fyrirfram greiddir vextir 

Skuldir: 

Kr. 

kr. 

13787 

45942 

13020 

7231 

79981 

862511 

41976 

13000 

23243 

20029 

1469 
253 

1400 
38547 
2614 

1005045 

991628 

13417 

1005045 
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86 REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir Sparisjóðs Árnessýslu á Eyrarbakka 

árið 1926. 

Innborganir: 

„ Peningar í sjóði 1. janúar ..................... kr. 6548 99 

2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán ............ kr. 7552 25 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ...... — 67560 54 

c. Handveðslán ................. — 50 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveitafjelaga — 793 70 

e. Reikningslån ................ —… 13890 51 

— 89847 00 

3. Vixlar innborgadir ..........0..0.000. 0... — 86280 51 

4. Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum ........ — 53689 49 

5. Vextir innborgadir: 

a. Af lánum ................... kr. 49132 88 

b. Aðrir vextir ................ — 2851 86 

nn —— — 51984 74 

6. Forvextir af vixlum ........0.0000.0. 0. nn 2584 20 

7. Provision .......0..0000 0 — 282 58 

S. Reikningur við Landsbankann í Reykjavík ...... — 11519 04 

9. Reikningur við útbú Landsbankans, Selfossi .... — 105239 95 

10. Reikningur við Íslandsbanka í Reykjavík ........ — 1506 75 

11. Seld verðbrjef ...........0.0.. es mm 6100 00 

12. Ágóði af seldum verðbrjefum ................. — 625 13 

13. Ýmsir debitorar .......0.....00.0. ses — 2992 00 
14. Fasteignarekstur ........00.000. —- 3985 00 

15. Selt símaáhald ........0...00.0 0. — 100 00 
16. Innheimt fj€ .......0000.00 — 8985 71 

Kr. 432271 09 

1. Veitt lán: 

„ Fasteignaveðslán „........... kr. 2413 75 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ..... — 21500 00 

————..—...... kr. 23913 75 
2. Keyptir víxlar .........0....00. 0. AR — 83199 50 
8. Útborgað sparisjóðsfje ................ RA —… 120598 88 

  

Flyt .... kr. 227712 08
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Fluttar . kr. 227712 

Reikningur við Landsbankann, Reykjavík ...... — 21961 

Reikningur við útbú Landsbankans, Selfossi —  100284 

Reikningur við Íslandsbanka, Reykjavík ........ — 46 

Ýmsir debitorar ...........00.0.0 0 — 2424 

Fasteignarekstur ..........0000 00... sees mm 1421 

Útborgað af innheimtufje ...................... — 8985 

Utborgadir vextir: 

a. Af sparisjóðsfje ............ kr. 45240 39 

b. Adrir vextir ....….......... — 702 00 

Een 45942 

Kostnaður við rekstur sparisjóðsins: 

a. Laun Sig. Guðmundssonar ... kr. 5016 006 

b. Önnur laun og ferðakostnaður — 2286 50 

c. Húsaleiga, ræsting, ljós og hiti — 900 00 

d. Málskostnaður .............. - 3886 05 

e. Endurgr. afföll af sparisjóðsfje — 594 11 

f. Ýmislegt .....…............. — 337 92 

———,,,.,. 13020 

Tap: 

a. Á seldum mótorbát .......... kr. 800 600 

b. Á sjálfskuldarábyrgðarlánum — 4941 25 

c. Á reikningsláni ............. — 232 92 
d. Á víxlum .............. Ler. mm 1882 68 

men en — 7856 

Í sjóði 81. desember a 2614 

Kr. 432271 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

Landsbankans 31. mars 1927. 

Skuldabrjef fyrir lánum: 
a. Fasteignarveðslán ........ kr. 1054275 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ... — 1811946 50 

c. Handvedslån ............. — 12850 00 
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Fluttar .... kr. 2879071 50 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn á- 

byrgð sveita- og bæjarfjelaga — 304927 34 

  

e. Búnaðarlánadeildarlán .... — 87750 00 

f. Reikningslán ............ — 1803103 84 

mm kr. 5074852 68 

Vixlar innlendir og åvisanir .................… — 18991255 36 

Víxlar og ávísanir greiddar erlendis .......... — 732040 39 

Endurkeyptir víxlar ............ IR —  6948249 35 

Lán í hlaupareikningi .......0....00000.. — 844475 79 

Erlend verðbrjef .........00 0 — 171323 60 

Bankavaxtabrjef ..........00.0 00 —… 1986410 00 

 Ríkissjóðsskuldabrjef og önnur innlend verðbrjef —  1507144 44 

Fasteignir ..........02.002 00 — 552709 78 

Bankabyggingin með húsbúnaði .............. — 960943 75 

Útbúið á Ísafirði .........000..000. —  2193360 99 

Útbúið á Akureyri .............0.. — 349354 62 

Útbúið á Eskifirði ........................... — 8758981 11 

Útbúið á Selfossi .............0. — 17TT411 80 
Inneign hjá öðrum bönkum ................... — 786 52 

Ýmsir debitorar ...........0..0 — 74040 60 
Peningar Í sjóði ......0.... 0 — 171699 04 

Kr. 46095039 82 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við ríkissjóð .............. kr 750000 00 

Seðlar í umferð samkvæmt lögum 4. maí 1922 .... — 519000 00 

Innskotsfje ríkissjóðs ...........00 0. — 1300000 00 

Bankaskuldabrjef .........00.0000 000 — 700000 00 

Skuld við ríkissjóð (breska lánið frá 1981) ...... —… 1867407 80 

Breskt lån tekid 1924 ..........00 0. — 3765500 00 

Skuld við aðra banka .........0000 00... — 4TTT269 62 

Innstæðufje í hlaupareikningi ................. —… 5849451 23 

Innstæðufje í sparisjóði ........0.000.00 0. — 21497769 51 

Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum .......... — 3794590 23 

Inneign veðdeildar ..........0....0000 0 — 690218 94 

Innheimt fje ekki útborgað .................. — 11398 05 

Akceptkonto ........002.0 0 - 1985 97 

Ýmsir kreditorar .........0.0..002. 0. — 3910 20 

Flyt .... kr. 45528491 55
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Fluttar .... kr. 45528491 55 87 
15. Tekjur, sem ekki eru lagðar við varasjóð: 

a. Vextir ............. kr. 155786 67 
b. Forvextir ................... — 433713 42 
c. Tekjur af rekstri fasteigna .... — 738 43 
d. Ymsar tekjur ............... — 55855 52 

Frá þessum samtals kr. 647094 04 

  

dregst: 

a. Kostnaður við 

rekstur bankans kr. 87963 38 

b. Útborgaðir vextir —- 238565 28 
— — 326528 66       

— — 320565 38 
16. Agéda- og tapsreikningur —… 245982 89 

Kr. 46095039 82 

  

    

Landsbanki Islands. 

Magnås Sigurdsson. L. Kaaber. Georg Olafsson. 

Rich. Torfason. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bæk- 
ur bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Tryggvi Þórhallsson. 

EFNAHAGSREIKNINGUR 88 

Landsbankans 30. júní 1927 

Eignir: 

li. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .......... kr. 1039366 16 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ... — 1808220 50 
c. Handvedslån .............. — 11439 93 

  

Flyt .... kr. 2859026 59



15. 

16. 

17. 

Fe
 

to
 

a 
fr
k 

þ
r
 
þ
r
 
þ
r
 

m 
"
1
0
 

0
 
00
 

266 

Fluttar .... kr. 2859026 59 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn 

ábyrgð sveita- og bæjarfje- 

  

laga .....0000 0 — 307587 34 

e. Búnaðarlánadeildarlán ..... — 87750 00 

f. Reikningslån ............. — 1805934 11 

mm. kr. 5060298 04 

Vixlar innlendir og ávísanir 2... — 20677792 80 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ........ —  1813534 14 

Endurkeyptir víxlar .....0.0.0.0 000. ten —  "420333 $1 

Lán í hlaupareikningi ........200..0 0... —… 1531364 23 

Erlend verdbrjef .......00 AIR —  171323 60 

Bankavaxtabrjef ..........000 00 men mn arterne — 2217251 00 

Ríkissjóðsskuldabrjef. og önnur innlend verðbrjef — 1506978 44 

Fasteignir urenset en es orm 548851 65 

Bankabyggingin með húsbúnaði .............. — 962062 75 

Útbúið á Ísafirði ..........0.00.0 000... — 2282200 58 

Útbúið á Akureyri „.id.0ls seer rrrer —  S1lTTT 67 

Útbúið á Eskifirði .........000000 000. — 4169223 43 

Útbúið á Selfossi ......00....... Br — 1784639 69 

Inneign hjå öðrum bönkum .....00000000.000.. — 804 24 

Ýmsir debitorar ........0..0%. 00. — 96704 57 

Peningar Í sjóði ........22000 00 — 133340 59 

Kr. 50888480 73 

Skuldir: . 

Seðlaskuld bankans við ríkissjóð .....0........ kr 750000 00 

Seðlar í umferð samkvæmt lögum 4. maí 1922 .. — 2111000 00 

Innskotsfje ríkissjóðs .......0000.0 0. — 1300000 00 

Bankaskuldabrjef ........0.%00 000. — 700000 00 

Skuld við ríkissjóð (breska lánið frá 1921) — 1837897 54 

Breskt lán tekið 1994 .........0000 00 — 3765500 00 

Skuld við aðra banka .......0000%0 0000. —  6324159 57 

Innstæðufje í hlaupareikningi ......%..... 0... — 6498078 73 

Innstæðufje Í sparisjóði ......00%00 00. — 21919107 19 

Innstædufje gegn viðtökuskírteinum ........... — 3981432 07 

Inneign veddeildar ........0.0.000%. 00. kernen — 734147 49 

Innheimt fje ekki útborgað .......00000000... — 81727 22 

Akceptkonto ...220000eueeeesenen eee eks etee — 4498 90 

Ýmsir kreditorar „.........0.0. 00 — 3198 23 

Flyt .... kr. 50010746 94
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Fluttar .... kr. 50010746 94 88 

15. Tekjur, sem ekki eru lagðar við varasjóð: 

a. Vextir 2... kr. 301081 38 

bh. Forvegtir .............. — 852876 79 

c. Tekjur af rekstri fasteigna ... — 3855 09 

d. Ýmsar tekjur ............... — 118672 31 
  

Frá þessum samtals kr. 1276485 57 

dregst: 

a. Kostnadur vid 

rekstur bankans kr. 173695 06 

b. Utborgadir vextir — 475555 65 
  

er ea 627234 86 

16. Ágóða- og tapsreikningur ........00.00000000.... — 250498 93 

Kr. 50888480 73 

Landsbanki fslands. 

Georg Ólafsson. L. Kaaber. Magnus Sigurdsson. 

Rich. Torfason. 

  

Reikning bennan håfum vid endurskodad og borid saman vid bæk- 

ur bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson, Tryggvi Þórhallsson, 

EFN AHAGSREIKNINGUR 89 

Landsbankans í Reykjavík 30. september 1927. 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .......... kr. 1029429 56 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ... — 1818351 50 

c. Handveðslán .............. — 10889 93 

  

Flyt „.., kr. 2853670 99 v
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Fluttar .... kr. 2853670 99 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn 

ábyrgð sveita- og bæjarfje- 

  

  

laga 200... — 298370' 34 

e. Búnaðarlánadeildarlán ..... — 87750 00 

f. Reikningslån ............. — 1804471 41 

kr. 5044262 74 

Víxiar innlendir og ávísanir ..............,... — 21275297 55 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ........ — 311448 33 

Endurkeyptir vixlar .........0.00.000 00. —… 7541444 26 

Lån i hlaupareikningi .............,.......... — 1661294 14 

Erlend verdbrjef ............ — 167688 80 

Bankavaxtabrjef „....,.....0.00000 000 —… 1091527 00 

Ríkissjóðsskuldabrjef og &nnur innlend veråbrjef — 1508478 44 

Fasteignir ..........000. 0. eee eee 550291 56 

Bankabyggingin ........0000000. 0 — 962427 75 

Útbúið á Ísafirði ............................ —  2220160 26 
Útbúið á Akureyri .......0...0... — 225877 11 

Utbuid å Eskifirdi 2... —… 4174887 28 
Útbúið á Selfossi ...............0. — 1806424 48 
Inneign hjá öðrum bönkum ................... — 1319 62 

Ýmsir debitorar .................. — 95420 81 
Peningar Í sjóði ........0.00000. — 185432 02 

Veddeild 5. flokkur .........0.....0 0. — 70031 79 

Kr. 49393713 44 

Skuldir: 

Seðlaskuld við ríkissjóð ................0.0..... kr 750000 00 

Seðlar í umferð samkvæmt lögum 4. mai 1922 .. -— 3538000 00 

Innskotsfje ríkissjóðs ...............00....2... mm 1300000 00 

Bankaskuldabrjef ............. RN FR 600000 00 

Skuld við ríkissjóð (breska lánið frá 1921) „.  — 1837897 54 

Breskt lán tekið 1984 ........0..0.0 0 —- 3765500 00 

Skuld við aðra banka .................. 022... —— 2219874 43 

Innstæðufje í hlaupareikningi ................ — 7049063 88 

Innstæðufje Í sparisjóði ........00...0.0..... — 22379148 10 

Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum ........... — 4020029 43 

Inneign veddeildar ...........00....00 0. — 629116 01 

Innheimt fje ekki útborgað .................. — 20810 18 

Akceptkonto ..........0000 000 ektneee — 2229 65 

Ýmsir kreditorar ...........0...00.. 0. — 3198 23 

Flyt . kr. 48114867 45
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Fluttar .... kr. 48114867 45 89 

15. Tekjur, sem ekki eru lagðar við varasjóð: 

a. Vegtir .......... kr. 617464 38 

b. Forvextir 00... — 1243352 12 

c. Tekjur af rekstri fasteigna .. — 11552 27 

d. Ymsar tekjur .............. — 191103 3 

Frå bessum samtals kr. 2063472 15 

dregst: 

a. Kostnadur vid 

rekstur bankans kr. 273851 56 

b. Útborg. vextir — 743953 78 

——...———.2.—222 1017805 34 

nn — 1045666 

16, Ágóða- og tapsreikningur .................... — 233179 18 
  

Kr. 49393715 44 

  

Landsbanki fslands. 

Georg Ólafsson. L. Kaaber. 

Rich. Torfason. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bæk- 

ur bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Ásqg. Ásgeirsson. . g { gg 

REIKNINGUR 90 

yfir tekjur og gjöld prestsekknasjóðsins árið 1926. 

Tekjur: 

1. Eign í árslok 1925 (sbr. Stj.tíð. B. 1926, bls. 252) kr. 46313 35 

2. Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbrjefum ......... kr. 825 75 

b. Af veðskuldarbrjefum ......... — 120 00 

c. Af innstæðu í Söfnunarsjóði .. — 1312 78 

d. Af innstæðu í sparisjóði ....... — 159 13 

— 2417 66 

3. Gjafir og tillög á árinu — 508 40 

Kr. 49239 41
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90 . Gjöld: 

1. Úthlutað á synóðus .........000... 0 kr. 1200 00 

2. Eign í árslok: 

a. Veðdeildarbrjef ............... kr. 18300 00 

b. Veðskuldarbrjef .............. — 2400 00 

c. Söfnunarsjóðsinnstæða ........ — 23063 34 

d. Sparisjóðsinnstæða ........:... — 3813 81 

e. Hjá reikningshaldara ......... = 462 26 

———————.. 48039 41 

Kr. 49239 41 

Biskupinn yfir Íslandi, 

Reykjavík, 14. mars 1927. 

Jón Helgason, 

91 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs 1926. 

| Tekjur: 

1. Eign i årslok 1925: 

a. Veðdeildarbrjef ................. kr. 1900 00 

b. Innstæða í sparisjóði ........... — 197. 10 

kr. 2097 10 

2. Vextir å årinu: 

a. Af veddeildarbrjefum ............ kr. 85 50 

b. Af innstæðu í sparisjóði ........ — 9 72 

A — 95 22 

Kr. 2192 32 
Gjöld. 

  

1. . Úthlutað.á synódus ....... BAÐ rr. kr. 90 00 
2. Eign Í árslok: Í LT NED 

a. Veddeildarbrjef ................. kr. 1900 00 

b. Innstæða.í sparisjóði ........... —= 202 32 

| — 2102 32 

— uu Kr. 2192 82 

Biskupinn yfir Íslandi, 

Reykjavík, 14. mars 1927. 

Jón Helgason.



ST 1927 

REIKNINGUR 92 

yfir tekjur og. gjåld Kollektusjéds Jéns Eirikssonar årid 1926. 

Tekjur: 

1. Eign i årslok 1925: 

  

  

a. Veddeildarbrjef ...:........ «nx. kr. — 19000 00 

b. Sparisjóðsinnstæða ............ — 394 00 

c. Hjá reikningshaldara .......... — 353 25 

” ——— kr. 19747 25 

2. Vextir á árinu:. 

a: Af veðdeildarbrjefum.......... kr. 855 00 

b; Af sparisjóðsinnstæðu ........ ag 36 68 

— = De 891 68 

Kr. 20638 93 

Gjöld: 
1. Greitt til Hvanneyrarprests ........00000 0. kr. 140 00 

2. Styrkur til sr. Jóns Pálssonar .................. — 400 00 

3. Auglýsing í Lögbirtingablaði ................... — 9 00 

4. Eign í árslok 1926: 

a. Veðdeildarbrjef .........0.%... kr. '19000 00 

"bb. Sparisjédsinnstæda ... 20241720 = 736 68 

c. Hjå reikningshaldara — 353 25 : 

> ” = '—— '20089 93 fn RA 

    

- Kr. : 20638 95 

Biskupinn yfir Íslandi, 

Reykjavík, 14. mars 1927. 

Jón Helgason.
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93 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1926. 

Tekjur: 

1. Eign í ársbyrjun 1926: 

a. Jörðin Ytra-Vallholt (metin) 

b. Veðdeildarbrjef ................ 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði ....... 

d. Innstæða í sparisjóði .......... 

e. Hjá reikningshaldara .......... 

n 

3. Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbrjefum .......... 

b. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu ...... 

c. Af sparisjóðsinnstæðu .......... 

Gjöld: 

D
D
 

Kostnaður við íhleðslu Hjeraðsvatna 

3. Eign í árslok: 

a. Jörðin Ytra-Vallholt (metin) 

b. Veðdeildarbrjef .............0.. 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði ........ 

d. Innstæða í sparisjóði ........... 

6100 

1500 

2240 
369 

97 

00 

00 
23 

46 

69 

Eftirgjald eftir jarðeignina .................... 

Úthlutað ekkjum í Hegranesþingi ..... HR 

kr. 6100 
1500 

2273 
452 

  

00 

00 
27 
44 

kr. 

kr. 

10307 38 

350 00 

  

10875 71 

350 00 

200 00 

03 25 71 

Biskupinn yfir Islandi, 

Reykjavík, 14. mars 1927. 

Jón Helgason. 

Kr. 10875 71
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Guttorms próf. 

fyrir árið 1926. 

Eign í ársbyrjun: 

a. Veðdeildarbrjef ................ 

D. Veðskuldarbrjef ............... 

„ Innstæða í Söfnunarsjóði ...... 

d. Innstæða í sparisjóði .......... 

e. Hjá reikningshaldara .......... 

oa 

Vextir å årinu: 

a. Af veddeildarbrjefum .......... 

b. Af vedskuldarbrjefum .......... 

Af innstædu í Söfnunarsjóði 

d. Af innstæðu í sparisjóði ....... 

o
 

Gjöld: 

Auglýsing í Lögbirtingablaði .................... 

.„ Eign í árslok: 

a. Veðdeildarbrjef ................ 

Veðskuldarbrjef ............... 

Innstæða í Söfnunarsjóði ...... 

Innstæða í sparisjóði .......... 

Hjá reikningshaldara ........... Þ
A
R
 

Biskupinn yfir Íslandi, 

2400 

1000 
5682 

322 
161 : 

Co
 

i 
0
 
I
 

pr
i 

2400 

1000 
6017 

433 

206 

Reykjavik, 14. mars 1927. 

Jon Helgason. 

Þorsteinssonar 

00 

00 

09 

00 
00 
33 

78 
30 

kr. 

Kr. 

9565 39 

10057 41 

10071 41 

1927 

94
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95 

96 

24 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs frú Thoru Melsted 

Tekjur: 

1. Eign í ársbyrjun 1926: 

Innstæða í Söfnunarsjóði .............0.0.0.... 

Vextir á árinu ........,...00. 0. DO 

1, Eign i årslok 1926: 

Innstæða í Söfnunarsjóði ..........0.%000.0... 

Biskupinn yfir Íslandi, 

Reykjavík, 14. mars 1927. 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 

árið 1926. 

Kr. 608 28 

yfir tekjur og gjöld ekknasjóðs Vestur-Skaftafellssýslu 1926. 

Tekjur: 

1. Hörglandsdeild: 

Í sjóði 81. des. 1925 „................. kr. 644 
Gjöf prófasts .........000 0. — 10 

Aðrar gjafir ......... 0. — 138 

Vextir 1986 .......00. nnnes — 44 

2. Kirkjubæjarhreppsdeild: 

  

Í sjóði 31. des. 1925 ................. kr. 546 
Gjafir frá prófasti .................. — 76 

Vextir 1986 .......00.... — 32 

3. Leiðvallarhreppsdeild: 

Í sjóði 81. des. 1925 „............... kr. 283 
Gjafir frá prófasti .................. — 10 

Vextir 1926 .........000. 0. — 16 

Flwt .... 

00 

00 

86 

25 

00 

23 

kr. 887 40 

— 510 65 

kr. 1802 553
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Skaftårtungudeild: 

Í sjóði 31. des. 1925 ............. 
Vextir 00... eeeereeee 

Álptavershreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1925 ............... 
Gjafir ........000 0 

Vextir 1926 ...........00 0. 

Hvammshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1925 ............. 

Vextir 1926 ..........000 0... 

Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 81. des. 1925 ............. 

Vextir 1926 ........00.. 00. 

Gjöld: 

Hörglandshreppsdeild: 

Styrkur til Helgu Eiríksd. Keldunúpi .. 

Í sjóði 31. des. 1926 ............... 

Kirkjubæjarhreppsdeild: 

Styrkur veittur Þórunni Árnad. Hólmi — 

Fluttar .... 

.… kr. 158 

rr. 9 

…. kr. 212 

… mm 15 

ye 12 

... kr. 8269 

es mmm 15 

.… kr. 128 

re. mm 7 

kr. 43 

.….… — 793 

24 

2. — 680 Í sjóði 31. des. 1926 ............. 

Leiðvallarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1926 ............02.. 00 
Skaftártungudeild: 

Í sjóði 81. des. 1926 ..............0. 0. 
Álptaversdeild : 

Í sjóði 81. des. 1926 ............00. 00. 
Hvammshreppsdeild: 

Í sjóði 81. des. 1926 ...........0..0... 
Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1926 „............0.0 0 

  

kr. 1802 53 

38 

34 

— 167 72 

59 

00 

68 

— 240 27 

79 

92 

— 285 71 

15 

56 

— 135 71 

Alls kr. 2631 94 

64 

76 

kr. 837 40 

17 

31 

— 654 48 

— 810 65 

— 167 72 

— 240 27 

— 285 71 

— 135 71 

Alls kr. 2631 94 

Prestsbakka og Vik, 20. juli 1927. 

Magnus Bjarnarson. Gisli Sveinsson. 

1927 

96
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97 REIKNINGUR 

sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða Íslands 1926. 

Tekjur: 

1. Í sjóði 1. janúar 1926 ............002.0. 0... kr. 

2. Gestafje og gjafir ............... kr. 489 10 

Tillög vitavarða ........0........ — 447 41 

Tillag úr ríkissjóði .............. — 447 41 

Vextir 00000 sreeereerrenere — 417 10 

Gjöld: 

1. Greiddur styrkur ..........000. 000... kr. 

2. Keypt bankavaxtabrjef ...........000.000. 0... — 

3. Í sjóði 81. desember 1986 ..,......0....00.... — 

Eignir: 

5l4% skuldabrjef ríkissjóðs 1920 ..........0...... kr. 

614% skuldabrjef Reykjavíkurbæjar 1919 ........ — 

614% skuldabrjef bæjarsjóðs Reykjavíkur 1921 ... — 

4. fl. bankavaxtabrjef Landsbankans ............. — 

Hlutabrjef í Eimskipafjelagi Íslands ............. — 

Í sparisjóði ...............20. erevevnee — 

Reykjavík, 7. mars 1927. 

Vitamálastjórinn. 

Th. Krabbe. 

2327 

1801 

4128 

600 

1671 

1856 

4128 

800 
1000 

1000 

5000 

25 

1856 

9681 

38 

02 

40 

00 

50 

90 

40 

00 

00 
00 

00 

00 

90 

90
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REIKNINGUR 

Styrktarsjéds verkamanna- og sjåmannafjelaganna i Reykjavik 

årid 1926. 

- Tekjur 

1. Sjóður frá f. á. ..........0. 00 — 109806 93 
2. Tillög frá fjelögum ...........0... 0... — 2219 00 
3. Hagnaður af útdregnum skuldabrjefum ......... — 140 00 
4. Vextir seen eee eee rsee — 7190 03 

Kr. 119355 96 

Gjöld 

1. Styrkveitingar ...........0...0.000.. 0 kr. 7150 00 
2. Ýms gjöld ...........0...0..... 0 eevren — 32 00 
3. Sjóður: 

a. Skuldabrjef Reykjavíkur ...... kr. 40800 00 
b. Viðtökuskírteini nr. 2236 ..... — 50000 00 

c. Skuldabrjef Alþýðuhússins ... kr. 19000 00 

d. Í sparisjóðsbók nr. 790 ...... — 1773 96 

—0,. — 111573 96 

Kr. 119355 96 

Reykjavík, 10. janúar 1927. 

Ágúst Jósefsson. Caroline E. R. Siemsen. Sigurjón Á. Ólafsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Margrjetar Bjarnadóttur 
frá Bergvík í Leiru árið 1926. 

Tekjur: 

1. Í sjóði frá f. á.: 
a. Inneign í sparisjóðnum í Keflavík ............ kr. 9122 94 
b. Hlutabrjef í Eimskipafjelagi Íslands ......... — 50 00 

2. Gjafir „.......... 0 — 850 00 
3. Vextir af innstæðu í sparisjóðnum í Keflavík ...... — 414 55 

Samtals kr. 10487 99 

98 

99
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Gjöld 

Styrkveitingar: 

a. Jóna L. Samúelsdóttir .......... kr. 100 00 

b. Guðrún Jónsdóttir .............. — 50 00 

c. Ragnheiður Þórðadóttir ......... — 50 00 

d. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir ........ — 50 00 

e. Þuríður Árnadóttir ...—........ — 25 00 
f. Kristín Guðmundsdóttir ......... — 25 00 

kr. 300 00 

Í sjóði við árslok: 
a. Inneign í sparisjóðnum í Keflavík .......... — 10087 99 

b. Hlutabrjef i Eimskipafjelagi Islands .......... — 

Samtals kr. 10437 99 

Keflavik, 31. desember 1926. 

Magnus Jønsson, Þorgr. Þórðarson. F. J. Rafnar, 

REIKNINGUR 

50 00 

yfir tekjur og gjöld lífeyrissjóðs embættismanna árið 1924. 

Tekjur Gjöld 
Kr. a. Kr. a. 

Í. Rekstrarreikningur. 

Lifeyrisgjöld . 2... 48516 13 

Vextir: Í Landsbanka (hlr. 1088) . . . . . . kr. 10743 37 

Af veðdeildarbrjefum pr. 7 . . . . . — 603 00 

11346 37 

Keypt veddeildarbrjef ad nafnverdi kr.” 27800 å 75.00 . . . 20850 00 

— — — — — 153300 - 78.00 . . . 119574 00 

Keyptir vaxtamiðar pr. %—'25 . . .. 2322 11 

Keypt tjekkheftti. „ . 2 20 eee eee eee eee 1 00 

Greiddur lífeyrir. . 2 20 eee eee eee eee 2595 70 

Reikningshald 2 22 eee eee eee eee 300 00 

Gróði á veðdeildarbrjefum (Hækkun í nafnverð) . , . . .. 40676 00 

Til jafnaðar móti keyptum veðdeildarbrjefum . . . . . . 140424 00 

— — — — vaxtamidum . .....….…- 2322 71 

Tekjur umfram gjöld. 97641 80 

Kr. 243285 21 243285 21
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IL Efnahagsreikningur. 

. Eign sjodsins var i årslok 1923. 

Tekjuafgangur 1924 

. Innstæda i Landsbankanum 31. desember 1924. 

— í rikissjóði 31. desember 1924. 

Eign veðdeildarbrjefa með nafnverði 

Keyptir vaxtamiðar 

Reykjavík 30. júni 1925. 

Einar Markússon. 

237906 62 

97641 80 

142505 28 

9620 43 

181100 00 

2322 71 

335548 42 

335548 42 

Gjöld 

Kr. a. 

18330 00 

3440 00 

28800 00 

1533 60 

3670 06 

998 65 

300 00 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld lífeyrissjóðs embættismanna árið 1925. 

Tekjur 

Kr. a. 

I! Rekstrarreikningur. 

Lifeyrisgjöld . …… 50846 81 

Vextir: [ Landsbanka AÐ kr. 7710 85 
Af veðdeildarbrjefum kr. 8433 00 

Fyrirfram gr. vöxtum — 2322 71 — 6110 29 

———— 114 

Keypt veðdeildarbrjef að nafnverði - kr. 23500 å 78.00 . 

— — — — — 4300 å 80.00 . 

—  hafnarlånsbrjef Vestmannaeyja — 30000 å 96.00 . 

Keyptir vaxtamiðar pr. %—'26 . 

Greiddur lífeyrir. 

Endurgreitt samkvæmt lögum nr. 4 1925. 

Reikningshald 

Gróði á veðdeildarbrjefum, hækkun í í nafnverð. 6030 00 

— á hafnarlánsbrjefum Vestm.eyja, hækkun í nafnverð 1200 00 

Til jafnaðar móti keyptum brjefum 50570 00 

— — — — vaxtamiðum 1533 60 
Tekjur umfram gjöld. 

I Efnahagsreikningur. 

Eign sjóðsins var í árslok 1924. 

Tekjuafgangur 1925 

Innstæða í Landsbankanum 31. desember 1925. 

í ríkissjóði 31. desember 1925. 

Eign veðdeildarbrjefa að nafnverði . 

— hafnarlánsbrjefa Vestmannaeyja að nafnverði 

Keyptir vaxtamiðar 

Reykjavik 5. ágúst 1926. 

Einar Markússon. 

66929 24 

Kr. 124001 55 

335548 42 

66929 24 

152165 96 

9878 10 

208900 00 

30000 00 

1533 60 

  

124001 55 

402477 66 

402477 66 

1927 

100 

101
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Gjöld 
Kr. a. 

89000 00 

2425 00 

2377 88 

3661 05 

4431 62 

500 00 

280 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld lífeyrissjóðs embættismanna árið 1926. 

Tekjur 

Kr. a. 

I, Rekstrarreikningur. 

Lifeyrisgjald . . see us... 54312 50 

Vextir: I Landsbanka af hir. 1088. „0. 0... kr. 9165 93 

Af veðdeildarbrjefum . . kr. 11219 75 

= Keyptum vaxtamiðum. —- 1533 60 — 9686 15 

——.—.—.—2—2—2—22— 18852 08 

Keypt veðdeildarbrjef 6. fl. að nafnverði 100000 á 89.00 

—  ríkisskuldabrjef að nafnverði . . 2500 á 97.00 

Keyptir vaxtamiðar pr. %1—'27. 

Greiddur lifeyrir. . 

Endurgreitt samkvæmt lögum nr. Al, 19925 

Kostnaður við sjóðinn 

Útdregin veðdeildarbrjef . 700 00 

Gróði á keyptum brjefum, hækkun i nafnverð . 11075 00 

Til jafnaðar móti keyptum brjefum 91425 00 

— — — — vaxtarmiðum 2377 88 

— — —  útdregnum brjefum 

Tekjur umfram gjöld. 

Tekjuafgangur 1926 

2700 00 

75646 91 

180742 46 Kr. 180742 46 

IL Efnahagsreikningur. 

. Eign sjodsins var i årslok 1925. 

. Innstæda i Landsbanka 31. desember 1926 

— í ríkissjóði 31. desember 1926 

Eign veðdeildarbrjefa með nafnverði 

— ríkisskuldabrjefa með nafnverði . 

— hafnarlånsbrjefa Vestmannaeyja med nafnverði. 

Keyptir vaxtamiðar 

Reykjavík 3. september 1927. 

Einar Markússon. 

402477 66 

75646 91 

127326 86 

9719 83 

306200 00 

2500 00 

30000 00 

2377 88 
  

478124 57 

478124 57
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Da 

seg 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári: 

a. Veðskuldabrjef .............. kr. 

b. Bankavaxtabrjef ............. — 

c. Ríkissjóðsskuldabrjef ......... —- 

d. Innlánsskírteini .............. — 

e. Sparisjóðsinnstæða ........... — 

Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum .......... kr. 

b. Af bankavaxtabrjefum ........ — 

c. Af ríkissjóðsskuldabrjefum .... — 

d. Af innlánsskírteinum ......... — 

e. Af sparisjóðsinnstæðu ......... — 

Gjöld: 

23970 
12700 

2500 

2482 

8465 

79 
00 

00 

21 
18 

1078 
571 

137 

128 

401 

56 

50 
50 

86 

65 

Styrkur til ekkna sjémanna .................2.… 

Styrkur til Sigríðar Guðmundsdóttur ............ 

Sjóður til næsta árs: 

. Bankavaxtabrjef ............. — 

Ríkissjóðsskuldabrjef ......... — 

Innlánsskírteini .............. — 

Sparisjóðsinnstæða ........... — 0
2
0
 om 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 5. 

Jón Hermannsson, 

Veðskuldabrjef ............... kr. 

00 
07 
16 

kr. 

kr. 

Kr. 

janúar 1927. 

50118 

2318 

52436 

1655 

120 

50661 

52436 

18 

07 

25 

00 

00 

25 

25 

103
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REIKNINGUR 

styrktarsjóðs Hjálmars kaupm. Jónssonar fyrir reikningsárið 

1. sept. 1926 til 31. ágúst 1927. 

Eign í lok reikningsársins 31. ágúst 1926: 

a. Bankavaxtabrjef ............. kr. 17500 00 

b. Inneign í sparisjóði .......... — 1947 25 

c. Inneign í hlaupareikningi ...... — 41 98 

kr. 19489 

Vextir å årinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum ........ kr 740 25 

b. Af inneign í sparisjóði ........ — 88 72 

c. Af hlaupareikningi ............ — 3 05 

— 832 

Skuld vid fjårhaldsmann ...........0000 0000. — 1 

Kr. 20322 

Gjöld: 

Styrkur veittur á reikningsárinu ................ kr. 640 

Auglýsing í Lögbirtingablaði ................... — 8 

Keypt ávísanabók ...........00002. 0000. — 1 

Eign í lok reikningsársins 31. ágúst 1927: 

a. Bankavaxtabrjef ............. kr. 15400 00 

b. Inneign í sparisjóði .......... — 4228 22 

c. Inneign í hlaupareikningi ...... — 45 03 

— 19673 

Kr. 20322 

Reykjavik, 29. sept. 1927. 

Jón Helgason. Björn Þórðarson. Páll Einarsson. 

Framanritaður reikningur samþykkist hjermeð. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 12. október 1927. 

F.h.r. 

Vigfús Einarsson. 

Jón Gunnlaugsson. 

25 

25
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FIRMNATILKYNNINGAR. 105 

Samkvæmt lögum nr. 42, 18. nóvbr. 1903, um verslunarskrár, firmu 

og prókúruumboð, hafa eftirgreindar tilkynningar verið auglýstar árið 

1927: 

I. Reykjavík. 

Pjetur Guðmundsson kaupmaður, Þingholtsstræti 11, og Skafti Ólafs- 

son, Hverfisgötu 78, báðir í Reykjavík, tilkynna að þeir reki í sam- 

einingu verslun undir firmanafninu „Málarinn“ P. Guðmundsson 

& Co. 

Báðir bera þeir ótakmarkaða ábyrgð á skuldum firmans. Stofnfje 

firmans er kr. 25000,00 — tuttugu og fimm þúsund krónur —. Hvor 

um sig getur skuldbundið firmað með undirskrift sinni. 

Firmað rita þeir þannig: 

pr. „Málarinn“ P. Guðmundsson & Co. 

P. Guðmundsson. 

pr. „Málarinn“ P. Guðmundsson á Co. 

Skafti Ólafsson. 

Reykjavík, 4. jan. 1927. 

Pjetur Guðmundsson. Skafti Ólafsson. 

Hjermeð veiti jeg fulltrúa mínum, Páli Kr. Árnasyni, prókúruum- 

boð fyrir mig. 

Nafn mitt ritar hann þannig: 
pr. pr. Haraldur Árnason. 

Páll Kr. Árnason. 

Reykjavík, 12. febr. 1927. 

Haraldur Árnason. 

Hjer með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að jeg afturkalla 

hjermeð prókúruumboð það, er jeg á sínum tíma veitti hr. cand. 

pharm. Axel Herskind fyrir efnagerð Reykjavíkur. 

Reykjavík, 12. janúar 1927. 

Stefán Thorarensen. 

Það tilkynnist hjermeð til firmaskrár Reykjavíkur, að jeg rek verslun 

hjer í Reykjavík, með fullri ábyrgð, undir nafninu 

Verslun Gunnars Gunnarssonar 

og rita jeg firmað þannig: 

Verslun Gunnars Gunnarssonar 

Axel Gunnarsson. 

Reykjavík, 17. febr. 1927. 

Axel Gunnarsson.
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Jeg, Hålfdån Eiriksson, til heimilis å Hverfisgåtu 40 hjer i bæ, til- 

kynni hjermeð til firmaskrár Reykjavíkur, að jeg rek verslun hjer 

í bæ með allskonar matvöru, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir firma- 

nafninu: 

„„ Verslunin Kjöt og Fiskur“. 

Firmað rita jeg þannig: 

„Verslunin Kjöt og Fiskur“. 

Hálfdán Eiríksson. 

Reykjavík, 23. febr. 1987. 

Hálfdán Eiríksson. 

Hjermeð veitum vjer undirritaðir skiftaforstjórar í dánarbúi Egils 

Jacobsens kaupmanns í Reykjavík, frú Soffíu Jacobsen, Vonarstræti 

8 hjer í bænum, prókúruumboð fyrir verslanir búsins, og hefir hún 

heimild til að rita firmað sem prókúruhafi. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. Egill Jacobsen. 

Soffía Jacobsen. 

Reykjavík, 13. janúar 1927. 

Ólafur Lárusson. Carl Olsen. Guðrún Þorkelsdóttir. 

Við undirritaðir Magnús Benjamínsson, til heimilis Veltusundi 3 b, 

og Haraldur Hagan, til heimilis Laufásvegi 18, tilkynnum hjermeð 

til firmaskrár Reykjavíkur, að við rekum háðir saman, sem full- 

ábyrgir fjelagar, verslun hjer í bænum með úr, klukkur, silfurgripi 

o. fl., og önnumst ennfremur viðgerðir á slíkum munum, undir firma- 

nafninu: 

Magnús Benjamínsson & Co. 

Heimild til þess að rita firmað hefir hvor um sig. 

Magnús Benjamínsson ritar firmað þannig: 

Magnús Benjamínsson é Co. 

Magnús Benjamínsson. 

Haraldur Hagan ritar firmað þannig: 

Magnús Benjamínsson & Co. 

Haraldur Hagan. 

Reykjavík, 8. apríl 1927. 

Magnús Benjamínsson. 

Haraldur Hagan. 

Hjer með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að jeg, Ólafur Jóns- 

son, Lækjargötu 12 a, rek verslun með hatta og annan fatnað, á eigin 

ábyrgð, undir nafninu: 

„Hattabúð Reykjavíkur“ 

og ber jeg einn alla ábyrgð á skuldbindingum firmans.
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Firmad rita jeg bannig: 105 

„Hattabúð Reykjavíkur“ 

Ólafur Jónsson. 
Reykjavík, 7". maí 1927. 

Ólafur Jónsson. 

9. Jón Halldórsson, kaupmaður á Klappastíg 19 í Reykjavík tilkynnir 

hjer með, að hann reki almenna verslun, þó einkum með vefnaðar- 

vörur undir verslunarnafninu: 

„Brúarfoss“. 

Heimili verslunarinnar er í Reykjavík. Jón Halldórsson er einn 

eigandi verslunarinnar og ábyrgist hana ótakmarkað einn. Hann rit- 

ar einn firmað. Engin prókúra og engir samlagsmenn. 

Reykjavík, 14. maí 1927. 

Jón Halldórsson, Klapparstíg 19. 

10. Hjer með tilkynnist, að herra Haraldur Guðmundsson hefir látið af 

starfinu sem framkvæmdarstjóri Kaupfjelags Reykvíkinga, og fellur 

því prókúruumboð hans niður, frá deginum í dag. 

Herra Árni Benediktsson hefir verið ráðinn framkvæmdarstjóri í 

hans stað, og hefir hann prókúruumboð fyrir fjelagið. 

Reykjavík, 27. apríl 1927. 

Í stjórn Kaupfjelags Reykvíkinga. 

Sigurjón Á. Ólafsson. Nikulás Friðriksson. E. Hjartarson. 
Hallbjörn Halldórsson. Björn Bl. Jónsson. 

Prókúruhafi ritar þannig:: 

pr. pr. Kaupfjelag Reykvíkinga. 

Á. Benediktsson. 

11. Hjermeð tilkynnist til A-deildar firmaskrárinnar í Reykjavík, að 

undirritaður Bogi A. J. Þórðarson, til heimilis á Hverfisgötu 64 

Reykjavík, rekur ullarverksmiðju ásamt verslun, með allskonar vefn- 

aðar-, prjónavörur o. fl. með ótakmarkaðri ábyrgð, á Frakkastíg 8 

Reykjavík, undir firmanafninu: 

„Ullarverksmiðjan Framtíðin“. 

Stofnandi og eigandi ullarverksmiðjunnar er Bogi A. J. Þórðarson 

kaupmaður, Hverfisgötu 64 Reykjavík. 

Firmað ritar hann einn þannig: 

„Ullarverksmiðjan Framtíðin“. 

Bogi A. J. Þórðarson. 

Reykjavík, 9. júní 1927. 

Bogi A. J. Þórðarson,
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Ludvig C. C. A. Storr, kaupmaður á Grettisgötu 2 í Reykjavík, til- 

kynnir hjermeð til firmaskrárinnar, að hann rekur verslun, einkum 

með gler- og byggingarvörur, undir verslunarnafninu: 

„Ludvig Storr“. 

Heimili verslunarinnar er Reykjavík. Ludvig C. C. A. Storr er 

einn eigandi verslunarinnar og ábyrgist hana einn ótakmarkað. 

Hann ritar einn firmað. 

Engin prókúra og engir samlagsmenn. 

Reykjavík, 7. júní 1927. 

Ludvig Storr. 

Jeg undirrituð Josephine Hobbs, til heimilis í Tjarnargötu 11, Reykja- 

vík, tilkynni hjermeð til firmaskrár Reykjavíkur, að jeg ein og 

með ótakmarkaðri ábyrgð rek hárgreiðslustofu hjer í bænum undir 

firmanafninu „Hárgreiðslustofa Reykjavíkur“. 

Firmað rita jeg þannig: 

„„Hárgreiðslustofa Reykjavíkur“ 

Josephine Hobbs. 

Reykjavík, 9. júlí 1927. 

Josephine Hobbs. 

Við undirritaðir kaupm. Friðþór Steinholt, til heimilis Bankastræti 

6, og Bernhard Petersen kaupmaður, Aðalstræti 9, Reykjavík, til- 

kynnum hjermeð til firmaskrár Reykjavíkur, að við rekum um- 

boðsverslun með ótakmarkaðri ábyrgð hjer í bænum með útlendar 

og innlendar vörur undir firmanafninu: Fr. Steinholt á Co. 

Heimild til að rita firmað hafa báðir. 

Friðþór Steinholt ritar firmað þannig: 

Fr. Steinholt á Co. 

Bernhard Petersen ritar firmað þannig: 

Fr. Steinholt £ Co. 

Reykjavík, 17. ágúst 1927. 

Fr. Steinholt. Bernhard Petersen. 

Hjermeð tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að jeg undirritaður 

Jón Oddsson, til heimilis Austurgötu 9, Hafnarfirði, rek verslun í 

Reykjavík með Radio-tæki undir firmanefninu: Radioverslun Íslands. 

Prókúru hefir Jón Gunnarsson, til heimilis í Miðstræti 12, 

Reykjavík. 

Jón Oddsson ritar firmað þannig: 

Radioverslun Íslands. 
Jón Oddsson.
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Jón Gunnarsson ritar firmað: 105 

p. p. Radioverslun Íslands 

Jón Gunnarsson. 

Reykjavík, 26. sept. 1927. 

Jón Oddsson. 

16. Hjermeð leyfi jeg mjer, undirritaður Guðmundur Jónmundsson, til 

heimilis Tjarnargötu 16 í Reykjavík, að tilkynna til firmaskrárinn- 

ar, að jeg rek verslun í Reykjavík með útvarpstæki og alt, sem að 

útvarpi lýtur, undir firmanafninu „Verslunin Radio“, með ótak- 

markaðri ábyrgð. 

Firmanafnið rita jeg þannig: 

„Verslunin Radio“ 

Guðm. Jónmundsson. 

Reykjavík, 26. sept. 1927. 

Guðm. Jónmundsson. 

17. Stjórn Sjóvátryggingarfjelags Íslands h/f., Reykjavík, tilkynnir 

hjermeð, að mag. scient. Brynjólfur Stefánsson, Reykjavík, hefir 

prókúruumboð fyrir tjeð firma. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 
p. p. Sjóvátryggingarfjelag Íslands h/f. 

Brynjólfur Stefánsson. 

Reykjavík, 4. okt. 1927. 

Jes Zimsen. H. A. Tulinius. 

18. Hjermeð afturkallast það sameiginlega prókúruumboð, er jeg veitti 

herra Reidar Sörensen og Joh. Siemen, 2. okt. 1923, og leyfi jeg mjer 

jafnframt að tilkynna, að hjer eftir hefir nefndur herra Joh. Siemen 

fult prókúruumboð skv. lögum fyrir verslun mína. 

Herra Joh. Siemen undirskrifar: 

pr. pa. Bernh. Petersen. 

Joh. Siemen. 

Reykjavík, 11. nóvember 1927. 

Bernh. Petersen. 

19. Jón Þorvarðarson, Öldugötu, og Stephán Stephensen, Grundarstíg 

19, verslunarmenn, báðir til heimilis í Reykjavík, tilkynna hjermeð 

að þeir reki verslun í Reykjavík undir firmanafninu „Veiðarfæra- 

verslunin Verðandi“. Hvor um sig hefir rjett til að rita firmað, en til 

ráðstafana á fasteignum og til veðsetningar eigna fjelagsins þarf 

undirskrift beggja svo gildandi sje gagnvart fjelaginu.
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Hvor um sig ber ótakmarkaða ábyrgð skuldbindinga fjelagsins. 

Firmað rita fjelagar þannig, hvor um sig: 

Veiðarfæraverslunin Verðandi S/F. 

Jón Þorvarðarson. 

Veiðarfæraverslunin Verðandi S/F. 

St. Stephensen. 

II. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

H/F Bifreiðastöð Mýrasýslu rekur þá atvinnu í Borgarnesi að flytja 

fólk og vörur. Samþyktir eru dags. 20. apríl 1927. 

Stofnendur eru: Jón Hannesson, bóndi í Deildartungu, Ólafur 

Sigurðsson, bifreiðarstjóri í Borgarnesi, Sveinn Sveinbjörnsson, bif- 

reiðarstjóri í Reykholti, Vigfús Guðmundsson, gestgjafi í Borgar- 

nesi, og Steingrímur Guðmundsson, verksmiðjustjóri í Borgarnesi. 

Í stjórn eru: Ólafur Sigurðsson, formaður, framkvæmdarstjóri 

og prókúruhafi, og meðstjórnendur: Steingrímur Guðmundsson og 

Sveinn Sveinbjörnsson. 

Firmað rita: prókúristi og tveir úr stjórninni. Prókúruhafi ritar 

firmað þannig: 

pr. pr. H/F Bifreiðastöð Mýrasýslu 

Ólafur Sigurðsson. 
Meðstjórnendur rita firmað þannig: 

H/F Bifreiðastöð Mýrasýslu 

Steingrímur Guðmundsson. Sveinn Sveinbjörnsson. 

Hlutafjeð er 10000 krónur, skift í 10 hluti og er hlutafjársöfnun 

lokið. Greitt hlutafje er 7000 krónur, en afgangurinn kræfur Í. 

október 1927. Hlutabrjef hljóða á nafn. Tveir stofnendur áskilja 

sjer atvinnu hjá fjelaginu: Ólafur Sigurðsson og Sveinn Svein- 

björnsson. 

Engin lausnarskylda fylgir hlutum og engar hömlur lagðar á 

meðferð hlutabrjefa. 

Um atkvæðisrjett fer eftir lögunum. Fundi skal boða skriflega. 

III. Barðastrandarsýsla. 

Nafn fjelagsins: Bjargráðafjelae Arnfirðinga. 

Heimili og varnarþing fjelagsins: Bíldudalur í Barðastrandar- 

sýslu. 

Tilgangur fjelagsins: Að selja í fjelagi afurðir fjelagsmanna, 

verka fisk þeirra og kaupa fyrir þá vörur, sjerstaklega nauð- 

synjavörur. 

Samþyktir fjelagsins dagsettar 15. apríl 1926.
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Stjórn fjelagsins skipa: Hannes B. Stephensen formaður, Jón 105 

J. Maron varaformaður, Ásb. Júlíus Nikulásson ritari, Gísli Gísla- 

son vararitari og Ágúst Pálsson meðstjórnandi. 

Framkvæmdarstjóri er Ágúst Sigurðsson. 

Heimild til að rita firmað hefir: Formaður og tveir úr stjórn- 

inni eða þrír úr stjórn. Ritar hún firmað þannig: 

pr. Bjargráðafjelag Arnfirðinga. 

H. B. Stephensen. Ásb. Júlíus Nikulásson. Jón J. Maron. 

pr. Bjargráðafjelag Arnfirðinga. 

H. B. Stephensen. Guðm. Ágúst Pálsson. Gísli Gíslason. 

pr. Bjargráðafjelag Arnfirðinga. 

H. B. Stephensen. Ásb. Júlíus Nikulásson. Gísli Gíslason. 

pr. Bjargráðafjelag Arnfirðinga. 

H. B. Stephensen. Ásb. Júlíus Nikulásson. Guðm. Ágúst Pálsson. 

pr. Bjargráðafjelag Arnfirðinga. 

H. B. Stephensen. Jón J. Maron. Gísli Gíslason. 

pr. Bjargráðafjelag Arnfirðinga. 

H. B. Stephensen. Jón J. Maron. Guðm. Ágúst Pálsson. 

pr. Bjargráðafjelag Arnfirðinga. 

Jón J. Maron. Gísli Gíslason. Guðm. Ágúst Pálsson. 

pr. Bjargráðafjelag Arnfirðinga. 

Jón J. Maron. Ásb. Júlíus Nikulásson. Gísli Gíslason. 

pr. Bjargráðafjelag Arnfirðinga. 

Jón J. Maron.  Ásb. Júlíus Nikulásson. Guðm. Ágúst Pálsson. 
pr. Bjargráðafjelag Arnfirðinga. 

Ásb. Júlíus Nikulásson. Gísli Gíslason. Guðm. Ágúst Pálsson. 

Ennfremur hefir framkvæmdarstjóri einn rjett til að rita firm- 

að; þó skal hann, ef um lántöku eða sölu á fiski er að ræða, hafa 

skriflegt samþykki stjórnarinnar til þess að löglegt sje. Ritar hann 

firmað þannig: 

pr. Bjargráðafjelag Arnfirðinga. 

Ág. Sigurðsson. 

IV. Ísafjarðarsýsla og Ísafjarðarkaupstaður. 

Hjermeð tilkynnist til firmaskrárinnar, að á síðasta aðalfundi í 

„Togarafjelagi Ísfirðinga h.f.“, sem haldinn var hjer í bænum þann 

26. f. m., varð sú breyting á stjórn fjelagsins, að herra stórkaup- 

maður Helgi Guðmundsson í Reykjavík gekk úr stjórninni, en í hans 

stað var kosinn herra kaupmaður Ólafur Kárason á Ísafirði, 

sem áður var varamaður í nefndri stjórn. Varamaður í stjórnina 

var síðan kosinn hr. Magnús Ólafsson bæjarfulltrúi á Ísafirði. 

Ísafirði, 3. mars 1927. 

Karl Olgeirsson form.
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Hjermeð tilkynnist til firmaskrár Ísafjarðarsýslu, að úr firmanu 

Guðm. J. Sigurðsson á Co., Þingeyri, er genginn firmað Bræðurn- 

ir Proppé. 

Jeg undirritaður er nú einkaeigandi firmans Guðm. J. Sigurðs- 

son & Co., Þingeyri, og rek það áfram undir sama nafni og með 
fullri ábyrgð. 

Staddur á Ísafirði, 29. apríl 1927. 
Guðm. J. Sigurðsson. 

Við undirritaðir klæðskerar, Einar Guðmundsson og Kristján 

Tryggvason, báðir til heimilis á Ísafirði, tilkynnum hjermeð til 

firmaskrárinnar, að við rekum klæðasaumastofu á Ísafirði og versl- 

um með allskonar tilbúinn fatnað og annað því tilheyrandi. 

Saumastofa okkar og verslun verður rekin með fullri ábyrgð 

okkar beggja og undir firmanafninu: Einar á Kristján, og ritum 

við firmað hvor um sig. 

Kristján Tryggvason ritar þannig: 

pr. Einar á Kristján. 

Kristján Tryggvason. 

Einar Guðmundsson ritar þannig: 
pr. Einar á Kristján. 

Einar Guðmundsson. 

Ísafirði, 1. júlí 1927. 
Einar Guðmundsson. Kristján Tryggvason. 

V. Húnavatnssýsla. 

Hlutafjelagið „Samkomuhús Austur-Húnvetninga“, Blönduósi, starf- 

rækir samkomuhús á Blönduósi. Lög fjelagsins eru dags. 14. mars 

1925. Hlutafjeð er 15000 kr., er skiftist í hluti á 25 kr. Innborgað 

hlutafje er 2540 kr. Hlutabrjefin hljóða á nafn. Hlutafjársöfnun 

heldur áfram. Stofnendur hlutafjelagsins eru: Þorsteinn Bjarnason 

verslunarstjóri, Blönduósi, Kr. Arinbjarnar hjeraðslæknir s. st., E. 

Hemmert verslunarstjóri s. st., Böðvar Þorláksson póstafgreiðslu- 

maður s. st., Klemens Þórðarson söðlasmiður s. st., Karl Helgason 

verslunarmaður s. st., Hendrik Berndsen verslunarmaður s. st., Hall- 

dór Björnsson verslunarm. s. st., Þorlákur Jakobsson verslunarm. 

s. st., Jón Pálmason bóksali s. st., Friðfinnur Jónsson smiður s. st., 

Lárus Ólafsson smiður s. st., Jón Guðmundsson Torfalæk, Stein- 

grímur Davíðsson kennari, Blönduósi, Jón Pálmason, Akri, leikfje- 

lagið á Blönduósi og U. M. F. „Hvöt“. 

Stjórn fjelagsins skipa: Steingrímur Davíðsson, kennari, for- 

maður, Þorsteinn Bjarnason, verslunarstjóri, ritari, og E. Hem-
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mért, verslunarstjåri, fjehirdir. Stjórnin öll ritar firmað. Enginn 105 

sjerstakur prókúruhafi. Engin sjerrjettindi fylgja hiutabrjefunum, 

en fjelagid hefir forkaupsrjett å þeim. Fundarboðun skeður með 

brjeflegri tilkynningu. 

VI. Eyjafjarðarsýsla og Akureyrarkaupstaður. 

Hjermeð tilkynnist til firmaskrárinnar, að Magnús Blöndal er hætt- 

ur að hafa á hendi forstöðu verslun Sn. Jónssonar! á Akureyri, og 

afurkallast jafnframt prókúruumboð það, er Rögnvaldur heitinn 

Snorrason veitti honum á sínum tíma fyrir verslunina. 

Í hans stað er tekinn við forstöðu verslunarinnar Þormóður 

Sveinsson, og hefir hann jafnframt fengið prókúruumboð. 

Þormóður Sveinsson ritar þannig: 

p. p. verslun Sn. Jónssonar. 

Þormóður Sveinsson. 

Akureyri, 6. febrúar 1927. 

Sigríður Sveinsdóttir. 

VII. Þingeyjarsýsla. 

Á firmaskrá Þingeyjarsýslu er sú breyting gerð, að kaupmaður 

Páll Einarsson er genginn úr firmanum Bjarni Benediktsson á Co., 

Húsavík, en Bjarni Benediktsson kaupmaður á Húsavík heldur áfram 

rekstri firmans undir sínu nafni og tekur ábyrgð á öllum skuld- 

bindingum firmans. 

VIII. Norður-Múlasýsla og Seyðisfjarðarkaupstaður. 

Í dag hafa Einar Sigurðsson og Hermann Hermannsson á Seyðis- 

firði, bæst við í firmað Hermann Thorsteinsson é Co., sem full- 

ábyrgir fjelagar og með rjetti til að rita firmað. 

Seyðisfirði, 3. janúar 1927. 

Herm. Þorsteinsson. Einar Sigurðsson. Hermann Hermannsson. 

Hinir nýju fjelagar rita firmað þannig: 

Hermann Thorsteinsson á Co., 

Einar Sigurðsson. 

Hermann Thorsteinsson á Co., 

Hermann Hermannsson. 

Í dag hefir Hermann Þorsteinsson gengið úr firmanu Hermann 

Thorsteinsson & Co., en hinir fjelagarnir, Einar Sigurðsson og Her- 

mann Hermannsson, halda atvinnunni (umboðsverslun) áfram með 

fullu leyfi undir sama firmanafni og óbreytt að öðru leyti. 

Seyðisfirði, 12. febrúar 1927. 

Hermann Þorsteinsson. Einar Sigurðsson. Herm. Hermannsson.
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105 3. Í dag hefir hr. Hermann Þorsteinsson fengið prókúruumboð fyrir 

firmað Hermann Thorsteinsson á Co., og ritar hann firmað þannig: 

p. p. Herm. Thorsteinsson & Co. 

Herm. Þorsteinsson. 

Seyðisfirði, 14. febrúar 1927. 

Einar Sigurðsson. Herm. Hermannsson. 

IX. Skaftafellssýsla. 

1. Þeir bræður Jón Halldórsson og Ólafur J. Halldórsson í Vík tilkynna 

þann 1. þ. m., að þeir reki í sameiningu áfram verslun þá, sem faðir 

þeirra Halldór Jónsson hafði, undir nafninu: „Verslun Halldórs Jóns- 

sonar, Vík“ — að öllu leyti fullábyrgir og skuldbindandi versl- 

unina báðir saman og hvor í sínu lagi. 

K. Vestmannaeyjar. 

1. Helgi Benediktsson og Hjörleifur Sigurjónsson tilkynna, að Hjör- 

leifur Sigurjónsson sje genginn úr firmanu Verslunarfjelag Vest- 

mannaeyja, og að Helgi Benediktsson reki það framvegis einn með 

ótakmarkaðri ábyrgð. 

2. Jeg Soffía Þórðardóttir, kaupkona í Vestmannaeyjum, gef hjermeð 

herra Ásgrími Eyþórssyni umboð sem prókúrista fyrir verslun mína, 

og hefir hann öll; rjettindi prókúrista samkv. 1. 13. nóv. 1908. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. Soffía Þórðardóttir. 

Ásgrímur Eyþórsson. 
Vestmannaeyjum, 3. desember 1927. 

Soffía Þórðardóttir. 

KI. Gullbringu. og Kjósarsýsla og Hafnarfjarðarkaupstaður. 

1. Verslunin „Verðandi“ er eign frú Ólafíu Hallgrímsdóttur í Hafnar- 

firði, og er rekin í húsinu nr. 8 við Reykjavíkurveg í Hafnarfirði, 

með ótakmarkaðri ábyrgð. — Verslunin er smáverslun með mat- 

vörur allskonar, járnvöru o. fl. 

Steingrímur Torfason hefir prókúruumboð fyrir verslunina og 

ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. verslunin „Verðandi“ 

Steingrímur Torfason. 

Hafnarfirði, 9. júní 1927. 

Ólafía Hallgrímsdóttir.
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H/F Sigurjén Olafsson & Co. Heimili: Hafnarfjörður, Útbú ekk- 

ert. Tilgangur fjelagsins: Fiskiveiðar, kaup og sala á sjávarafurð- 

um og yfir höfuð þær atvinnugreinar, er standa í sambandi við 

fiskiveiðaútgerð. Dagsetning samþykta 23. júní 1927. Stofnendur: 

Magnús Blöndahl, kaupm., Lækjarg. 6, Júlíus Ólafsson, vjelstjóri. 

Öldugötu 32, Björn Ólafsson, kaupm., Njálsgötu 5, Ólafur Jónsson, 

smiður, Lindargötu 18, Guðlaug Sigurðardóttir, Lindargötu 25, og 

Sigurjón Ólafsson, skipstj., Lindargötu 25, öll í Reykjavík. Stjórn- 

endur: Formaður Sigurjón Ólafsson, en meðstjórnendur: Júlíus 

Ólafsson, Magnús Blöndahl; varastjórnandi Björn Ólafsson. Fram- 

kvæmdarstjóri er Sigurjón Ólafsson, Lindarg. 25. Firmað rita: Ein- 

hverjir tveir í stjórninni, auk þess hefir framkvæmdarstjóri pró- 

kúruumboð. Sigurjón Ólafsson ritar firmanafnið þannig: pr. pr. 

H/F Sigurjón Ólafsson £ Co. Sigurjón Ólafsson. — Aðrir rita firm- 

að þannig: H/F Sigurjón Ólafsson á Co.: Sigurjón Ólafsson og 
Júlíus Ólafsson. H/F Sigurjón Ólafsson á Co.: Magnús Blöndahl, 

Júlíus Ólafsson. H/F Sigurjón Ólafsson £ Co.: Magnús Blöndahl, 

Sigurjón Ólafsson. — Skifting hlutafjár: 7000 krónur, er skiftast í 

7 hluti, hver að upphæð 1000 kr. Söfnun hlutafjár er lokið og hluta- 

fjeð alt greitt. Hlutabrjef hljóða á nafn. Sjerrjettindi: Hluthafar 

hafa forgangsrjett að aukningu hlutafjár. Lausnarskylda engin. — 

Atkvæðisrjettur: Eitt atkvæði fylgir hverjum hlut. — Fundarboðun 

með ábyrgðarbrjefi eða símskeyti. 

Hafnarfirði, 28. júní 1927. 

Sigurjón Ólafsson. Magnús Blöndahl. Júlíus Ólafsson. 

H.f. „Þröstur“. Heimili og varnarþing: Keflavík, Gullbringu- og 

Kjósarsýslu. Tilgangur fjelagsins: Að reka verslun með allskonar 

vörur og brauðgerðarstarfsemi. — Dagsetning samþykta fjelagsins 

16. okt. 1927. — Stofnendur fjelagsins eru: Ólafur Ólafsson, Lind- 

argötu 25, Brynjólfur Þorsteinsson, bankaritari, Lokastíg 13, Gunn- 

ar Sigurfinnsson, bifreiðarstjóri, Keflavík, Erlendur Jónsson, skip- 

stjóri, Keflavík, Guðný Jónasdóttir, húsfrú, Keflavík. Stjórnendur 

og framkvæmdarstjóri: Stjórn fjelagsins skipa: Brynjólfur Þor- 

steinsson, bankaritari, Lokastíg 13, formaður, og Ólafur Ólafsson, 
kaupmaður, Lindargötu 25, Erlendur Jónsson, skipstjóri, Keflavík, 

meðstjórnendur. — Framkvæmdarstjóri: Eyjólfur Ásberg, Keflavík. 

— Hverjir rita firmað: Stjórn fjelagsins og prókúruhafinn, Eyjólfur 

Ásberg, Keflavík. Upphæðir hlutafjár og greining í hluti: Kr. 5000,00 

— fimm þúsund krónur —, er greinast í 10 hluti, hver að upphæð 

kr. 500,00 — fimm hundruð krónur. — Hlutafjársöfnun er að fullu 

lokið. — Hlutabrjef hljóða á nafn. — Sjerrjettindi eru engin og 

engin lausnarskylda. — Stjórn fjelagsins þarf að samþykkja sölu 
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hlutabrjefa svo framsal sje gilt, og hefir hlutafjelagið forkaups- 

rjett að 10% hlutafjárupphæðar. — 1 atkvæði fylgir hverjum 500 

króna hlut. Enginn hluthafi má fara með meira. en 4 atkvæði. — 

Fundi og tilkynningar skal boða í ábyrgðarbrjefi til hluthafa. — 

Undirskriftum skal haga þannig: 

H.f. „Þröstur“ 

Brynjólfur Þorsteinsson. Ólafur Ólafsson. 
H.f. „Þröstur“ 

Ólafur Ólafsson. Erlendur Jónsson. 

H.f. „Þröstur“ 

Brynjólfur Þorsteinsson. Erlendur Jónsson. 

H.f. „Þröstur“ 

Brynjólfur Þorsteinsson. Ólafur Ólafsson. Erlendur Jónsson. 

pr. pr. „Þröstur“ 

E. Ó. Ásberg. 

AUGLÝSING 

frá skráritara vörumerkja í Reykjavík 

um skrásetningar þær, sem gjörðar hafa verið árið 1927. 

Skrás. 1927, nr. 1. 

Tilkynt 12. janúar 1927, kl. 6. síðd. af The Coka-Gola Company 

verksmiðjurekstur, Atlanta í Georgia, Bandaríkjum N.-Ameríku, og skrá- 

sett 18. s. m. 

  

Orðin COCA-COLA með bandi á milli. Er C-ið í fyrra orðinu fram- 

lengt og myndar strik fyrir neðan orðið, en C-ið í seinna orðinu strik 

fyrir ofan orðið. ' 

Samkv. tilkynningu 22. apríl 1905, er merkið skrásett í Washington 

31. október s. á. fyrir styrkjandi drykki og fyrir síróp til framleiðslu á 

slíkum drykkjum, og er sú skrásetning síðar endurnýjuð 16. júní 1925. 

— Orðin „Coca-Cola“ ber að skoða sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir 

ofangreindar vörutegundir,
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Skrås. 1927, nr. 2. 106 
Tilkynt 12. janúar 1927, kl. 6 síðd., af Fertilizer Sales. Limited, 

verslun, London, Englandi, og skrásett 18. sama mán. 

  

Tveir hringar með sameiginlegum miðdepli, en í báða hringana 

vantar kafla til hægri handar. Gegnum háða hringana gengur eld- 

ingargeisli. 

Samkv. tilkynningu 28. júlí 1926, er merkið skrásett í London 21. 

október s. á. fyrir efnavörum til notkunar við landbúnað, garðyrkju, dýra- 

og mannalækningar — þó ekki þar með talið klórkalk til heilsufræðislegra 

afnota og svipaðar vörur svo og sótthreinsunarsápur. 

Skrás. 1927, nr. 3. 

Tilkynt 19. janúar 1927, kl. 3 síðd., af G. M. Björnsson, verslun 

og umboðssala, Reykjavík, og skrásett 22. s. m. 

REYKJAVIK 
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Upphafstafurinn T með breiðum, svörtum) grunnfleti, og er efst Í 

þverfleti stafsins orðið: TH U LE, prentað með grönnu hvítu letri. Þar 

undir, niður eftir legg stafsins, stendur orðið: FILM, og eru stafirnir 

í því hver niður af öðrum, einnig grannir, hvítprentaðir. Loks er neðst, 

í fæti stafsins orðið: REYKJAVÍK, prentað með hvítum upp- 

hafsstöfum. 

Skrás. 1927, nr. 24. 

Tilkynt 1. februar 1927, kl. 2 sidd., af The Goodyear Tire & Rubber 

Company, verksmidjurekstur, Arkon i Ohio, Bandarikjum N.-Ameriku, 

og skråsett 5. s. m. 

GO TEA my 
Orðið: GOODYEAR, í bogadreginni línu. 

Samkv. tilkynningu 6. maí 1921, er merkið skrásett í Washington 

23. ágúst s. á. fyrir hjólhringa með tilheyrandi slithringum, að öllu eða 

nokkru leyti úr togleðri (harðgúmmí), og er orðið „Goodyear“ að skoða 

sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar vörutegundir. 

Skrás. 1927, nr. 5. 

Tilkynt 9. febrúar 1927, kl. 6 síðd., af General Motor Corporation, 

verksmiðjurekstur, Detroit í Michigan, Bandaríkjum N.-Ameríku, og 

skrásett 15. s. m. 

Orðið: PONTIAC. 
Samkv. tilkynningu 26. júlí 1926, er merkið skrásett í Washington 

21. desember s. á. fyrir bifreiðar. 

Skrás. 1927, nr. 6. 

Tilkynt 9. febrúar 1927, kl. 6 síðd., af Melroses Limited, verslunar- 
fjelag, Leith á Skotlandi, og skrásett 15. s. m. 

MELROSES TEA 
Orðin: MELROSE'S TEA. 

Samkv. útskrift úr ensku vörumerkjaskránni, dags. 19. jan. 1927, 
er merkið skrásett í London 21. janúar 1926, 42. flokki, fyrir te, og eru 
orðin: „Melrose's tea“ að skoða sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir þá 
vörutegund.
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Skrås. 1927, nr. 7. 106 

Tilkynt 16. febrúar 1927, kl. 2 síðd., af Hf. Brjóstsykurgerðin 

„Nói“, verksmiðjurekstur, Reykjavík, og skrásett 17. s. m. 

  

Ferhyrndur einkennismiði með dökkbláum haffleti á hvítum 

grunni, en á ská yfir flöt þenna er letrað orðið: NÓI. 
Efst í fletinum til vinstri handar, er mynd af örk á floti, sem 

einnig er blá á hvíttum grunni, og er orðið: NÓl letrað á hlið hennar. 

Skrás. 1927, nr. 8. 

Tilkynt 17. febrúar 1927, kl. 6 síðd., af Planters Products, Limited, 

verksmiðjurekstur, London, Englandi, og! skrásett 5. mars s. á. 

  

  

Orðið: Delecta, ritað með skrautletri þannig, að úr a-inu er 

er dregið stryk undir orðið, er nær fram undir D-ið. 

Samkv. tilkynningu 3. nóvember 1925, er merkið skrásett í London 

14. október 1926, 42. flokki, fyrir súkkulaði og allskonar sælgæti. 

Skrás. 1927, nr. 9. 

Tilkynt 28. febrúar 1927, kl. 8 síðd., af Caterpillar Tractor Co., 

verksmiðjurekstur, San Leandro, California, Bandaríkjum, N.-Am., og 

skrásett 5. mars s. á. 

CATERPILLAR 
Ordid: CATERPILLAR. 

Samkv. tilkynningu 18. nóvember 1910, er merkið skrásett í Washing- 

ton 19. mars 1912 fyrir bensín-, gufu- og dráttarvjelar, uppskeruvjelar 

og vegagerðarvjelar. 

Samkv. úrskriftum úr vörumerkjaskrá Bandaríkjanna, dags. 14. 

maí og 28. júlí 1925 er tilkynnandi þá fyrst skráður sem eigandi merkisins,
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106 Skrås. 1927, nr. 10. 

Tilkynt 8. mars 1927, kl. 3 síðd., af Helsingborgs Gummifabriks 

Aktiebolag, verksmiðjurekstur Hálsingborg, Svíþjóð, og skrásett 12. s. m. 

  

  

HELSINGBORG 

Þrír turnar og múrveggur innan bogadreginnar línu, en í aflöng- 

um ferhyrningi þar fyrir. neðan stendur orðið: HELSINGBORG. 

Samkv. tilkynningu 22. desember 1926 er merkið skrásett í Stokk- 

hólmi 11. janúar 1927 fyrir skóhlífar, snjóstígvjel, gúmmiístígvjel, leik- 

fimisskó, þilfarsskó, gúmmíknetti, og önnur leikföng úr gúmmí, lawn- 

tennisknetti, gúmmíhæla, gúmmísóla, maltgerðarskósóla, bálka undir malt- 

gerðarskó, gúmmíhringi, gúmmísnúrur. gúmmíborða, gúmmíslöngur, 

gúmmídúka, gúmmíreimar, gúmmímottur, hömlukubba úr gúmmí, gúmmí- 

þjettingar, brjóstsvuntur, gluggaþjettingar, gasbelgi, gúmmískjóður, 

gúmmíhana, hjólgjarðir, gúmmípípur, stigsveifagúmmií, reiðhjóladekk, 

dagskó, gúmmívaltara, gúmmíhringi á vagnhjól, óhola gúmmíhringi á 

bifreiðar, gúmmídekk og gúmmíslöngur fyrir bifreiðar, reiðhjól og mótor- 

reiðhjól, knattborðsþófa, gúmmíundirdýnur, gúmmísvæfla, ísskjóður úr 

gúmmí eða gúmmíbornu klæði, fótknattablöðrur, allskonar gúmmíborinn 

vefnað, vörur úr harðgúmmí og tinnugúmmí og aðrar gúmmívörur, 

gúmmísvampa, gúmmídúsur, ásamt tekniskum vörum og handlækninga- 

vörum úr gúmmí. 

      

Skrás. 1927, nr. 11. 

Tilkynt 16. mars 1927, kl. 12 á h., af Standard Oil Company (New 

Jersey), verksmiðjurekstur, Bayonne í New Jersey og New York, N. Y., 

Bandaríkjum N.-A., og skrásett 31. s. m. 

STANDARD
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Svartur hringur og yfir miðju hans orðið: STANDARD, milli 

tveggja strika. 

Samkv. tilkynningu 23. janúar 1926 er merkið skrásett í Washing- 

ton 6. apríl s. á., fyrir hreinsaðar, hálfhreinsaðar og! óhreinsaðar olíur, 

framleiddar úr hráolíu, bæði með og án viðbótar af dýra-, jurta- og stein- 

efnum, til lýsingar, eldsneytis, orkuframleiðslu, leysingar, hitunar og 

smurningar, svo og fyrir smurningsfeiti. 

Skrás. 1987, nr. 12. 

Tilkynt 21. mars 1927, kl. 12 á h., af R. J. Reynolds Tobacco Com- 

pany, verksmiðjurekstur, Winston-Salem í North Carolina, Bandaríkjum 

N.-A., og skrásett 31. s. m. 

  

Ílangur miði, er skiftist í þrjá reiti, rjetthyrndan ferhyrning með 

skrautumgerð og opna reiti til beggja hliða. Í opna reitnum til vinstri 

sjest landlagsmynd frá austurlöndum. Í miðreitnum sjest mynd af úlfalda 

og í baksýn eyðimörk. Fyrir ofan úlfaldann stendur orðið: CAMEL 

bogadregið, en fyrir neðan standa orðin: TURKISH £ DOMESTIC 

BLEND CIGARETTES. Í opna reitnum til hægri er sömuleiðis landlags- 

mynd frá austurlöndum. 

Samkv. tilkynningu 28. júlí 1926, er merkið skrásett í Washington 

4. janúar 1927 fyrir reyktóbak og vindlinga, og orðið: „CAMEL“ að 

skoða! sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar vörutegundir. 

Skrás. 1927, nr. 18. 

Tilkynt 19. apríl 1927, kl. 5 síðd., af L. O. Dietrich, saumavjelagerð, 

Altenburg, (Thir.), Þýskalandi og skrásett 23. s. m. 

Orðið: DAISY. 

Samkv. tilkynningu 2. mars 1926, er merkið skrásett í Berlín 9. 

desember s. á. fyrir saumavjelar og hluta í þær, svo sem skyttur, skyttu- 
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spólur, varastingplötur, olíukönnur, olíuflöskur, skrúfjárn, nálar, taufæt- 

ur, randsaumatæki, stikur, stikur fyrir baðmull, földunartæki, hlífar, 

sting- og krullunartæki, fellingartæki og önnur áhöld, sem notuð eru við 

margvíslega saumavinnu, saumavjelagögn, saumavjelahreyfla og sauma- 
vjelanálar. 

Skrás. 1927, nr. 14. 

Tilkynt 19. apríl 1927, kl. 5 síðd., af L. O. Dietrich, saumavjela-, 
járnsteypu-, og húsgagnagerð, Altenburg, (Saehs.-Alt), Þýskalandi, og 
skrásett 23. s. m. 

  

Sporöskjulagaður baugur og stendur efst í honum: L. 0. DIET- 

RICH. ALTENBURG. Þá er þríhyrningur og innan í honum mynd af 
saumavjel, en þar undir stendur orðið: VESTA og neðst orðið: 
NÁHMASCHINE. 

Samkv. tilkynningu 6. júní 1919, er merkið skrásett í Berlín 18. 
ágúst 1920, fyrir saumavjelar og hluta í þær handa heimilum og til iðn- 
aðar, aðallega fyrir fatagerð, língerð, prjónagerð, lífstykkja, hlífa-, hatta.-, 
cg skógerð, saumavjelagrindur úr járni eða trje, saumavjelakassa og 
saumavjelaborð, drifverk og skiftingar fyrir saumavjelar, saumavjela- 
gögn og áhöld, geymslustokka fyrir saumavjelaáhöld, hjálparáhöld við 
saumavjelar, svo sem fætur, földunartæki, stikur, áhöld til að sauma og 
stoppa með, olíukönnur úr gleri eða blikki, áhöld úr trje, stáli og járni 
fyrir saumavjelar, dráttmyndir, saumavjelar reknar með rafmagni, raf- 
magnsáhöld, rafmagnshreyfla, vjelar til búsáhalda, þvottavindur og 
vjelavöltur.
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Skrås. 1927, nr. 15. 106 

Tilkynt 20. april 1927, kl. 11 ård., af Merell-Soule Company, verk- 

smidjurekstur, Syracuse i New York-riki, Bandarikjum N.-Ameriku, og 

skråsett 25. s. m. 

  

Kringlóttur, dökkur miði, þar sem orðið: KLIM stendur með ljós- 

um stöfum. 

Samkvæmt tilkynningu 28. nóvember 1911, er merkið skrásett í 

Washington 30. apríl 1912 fyrir þurrar mjólkurafurðir, og er orðið 

„Klim“ að skoða sem sjerstakalega tilbúið heiti fyrir þessar vörutegundir. 

Skrás. 1927, nr. 16. 

Tilkynning 20. apríl 1927, kl. 11 árd., af General Motors Corpora- 

tion, verksmiðjurekstur, Detroit í Michigan, Bandaríkjum N.-Ameríku, 

og skrásett 25. s. m. 

  

Óregluleg, kringlótt umgerð og í henni skrautritaðir stafirnir: 

L a S, samanbundnir! 

Samkvæmt tilkynningu 6, október 1926, er merkið skrásett í 

Washington 8. febrúar 1927 fyrir bifreiðar.
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106 Skrás. 1927, nr. 17. 

Tilkynt 20. apríl 1927, kl. 11 árd., af Tootal Broadhurst Lee Com- 

pany, Limited, verksmiðjurekstur og verslun, Manchester, Englandi, og 

skrásett 25. s. m. 

TOOTAL 

Orðið: TOOTAL. 
Merkið er skrásett í London 13. nóvember 1922, 24. flokki, fyrir 

baðmullarvörur. 

Skrás. 1927, nr. 18. 

Tilkynt 20. apríl 1927, kl. 11 árd., af sama og skrásett 25. s. m. 

TOBRALCO. 
Ordid: TOBRALCO. 

Merkid er skråsett i London 25. jantar 1900, 24. flokki, fyrir 

baðmullarvörur. 

Skrás. 1927, nr. 10. 

Tilkynt 20. apríl 1927, kl. 11 árd., af sama og skrásett 25. s. m. 

  

Í HANDKERCHIEFS | 
  

Ferstrendur miði með mynd af pýramída fyrir ofan orðin: PYRA- 

MID HANDKERCHIEFS í tveim línum. 

Merkið er skrásett í London 18. janúar 1910, 25. flokki, fyrir til- 

búna baðmullarvasaklúta, og síðan endurnýjað 18. janúar 1924. Óskast 

orðið „Pyramid“ skoðað sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreinda 

vörutegund.
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Skrås. 1927, nr. 20. 

Tilkynt 29. april 1927, kl. 11 ård., af Gísla J. Johnsen, útgerð, 

verslun og verksmiðjurekstur, Vestmannaeyjum, og skrásett 2. maí s. á. 

  
Merkið líkist skildi að lögun, snýr oddur hans niður, en breiði end- 

inn upp. Breiði endinn er lítið. eitt bogadreginn upp á við og tengdur við 

hliðarnar sitt hvoru megin með smábogum, með beygjum inn á við. Í 

breiða enda merkisins eru tveir fiskar, sem snúa bökum saman, svo og 

höfðum og sporðum; sporðarnir vita upp, en höfuðið niður, og mynda 

fiskarnir sporöskjulagað bil milli sín og standa þar í stafirnir: G. J. J. 

Fiskar þessir bera milli sín í munninum aflangt, ferhyrnt spjald, snýr 

eitt horn þess upp, annað niður, en hin tvö eru hulin upp í fiskinum. Á 

spjaldi þessu stendur orðið: ÍSLAND, og eru miðstafir orðsins stærstir, 

en minka svo til beggja enda. Undir höfði fiskanna er aflangur reitur og 

stendur í honum orðið: VESTMANNAEYJAR. Fyrir neðan aflanga reit- 

inn og laust við hann er mynd af afhöfðuðum, flöttum fiski, þar sem 

hnakkinn snýr upp, en sporðurinn niður. Nær sporðurinn niður undir 

skjaldarodd, án þess þó að nema við hann. 
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106 Skrås. 1927, nr. 21. 

Tilkynt 4. maí 1927, kl. 3 síðd., af Vilhelm Benger Söhne, verk- 

smiðjurekstur, Stuttgart í Þýskalandi, og skrásett 7. s. m. 

= Ribana. 
Samkvæmt tilkynningu 4. mars 1919, er merkið skrásett í Berlín 

13. júní s. á. fyrir ofinn og prjónaðan yfir-og nærfatnað, efni í hann, 

ullarband til vefnaðar, sokka, hálfsokka, magabelti og svitaleppa. 

Skrás. 1927, nr. 22. 

Tilkynt 11. maí 1927, kl. 4 síðd., af General Motors Corporation, 

verksmiðjurekstur, Detroit í Michigan, Bandaríkjum N.-Ameríku, og 

skrásett 27. s. m. 

SALLE 
Samkvæmt tilkynningu 6. október 1926, er merkið skrásett í 

Washington 5. apríl 1927 fyrir bifreiðar. 

  

Skrás. 1927, nr. 23. 

Tilkynt 14. maí 1927, kl. 5 síðd., af John Haig £ Co., Limited, 

verksmiðjurekstur, Markinch á Skotlandi, og skrásett 27. s. m. 

   ZF impie Scð 
Origin Hag ÁR 

    

Good Whisky should be old and thoroughly matured in 

wood. This is guaranteed by the undersigned. 

Whisky has been a study with us, 

mot only for a lifetime, but for 

generation upon generation. 

dk t
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Flöskumynd, þar sem á hálsinum og botninum eru miðar með 106 

áletrun: John Haig á Co. Distillers Markinch — og: Diple 'Scots — The 

Original Haig Wisky. Fyrir neðan myndina standa ummæli um vöruna og 

neðst orðið: John Haig á Co. (Ltd.), með rithönd. 

Merkið er skrásett í London 23. maí 1923, 43, flokki, fyrir skoskt 

Whisky. 

Skrås. 1927, nr. 24. 

Tilkynt 1. maí 1927, kl. 3 síðd., af H/f. Copland, verslun, Reykja- 

vík, og skrásett 27. s. m. 

  
Orðið: COPLAND, bogadregið. Undir miðju orðinu er merki, er 

myndast við, að tveir jafnarma þríhyrningar falla saman á grunnlín- 

unum þannig, að topphorn minni þríhyrningsins veit upp, en topphorn 

þess stærra niður. 

Merkið er skrásett fyrir allskonar sjávarafurðir.
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Skrås. 1927, nr. 25. 

Tilkynt 17. maí 1927, kl. 11 árd., af H/f. Efnagerð Reykjavíkur, 

verksmiðjurekstur, Reykjavík, og skrásett 27. s. m. 

  

Orðið: LILLU, skáletrað upp á við, með rithönd. 

Merkið er skrásett fyrir konfekt, kakaó, allskonar súkkulaði, 

marsipan, karamellur, allskonar brjóstsykur, sykraða ávexti, ávaxta- 

mauk, kex, hunang, vanillusykur, allskonar lakkrís, limonadeduft, gos- 

drykki, allskonar öl, edik, edikssýru, „soya“, matarliti, ávaxtaliti, alls- 

konar safa, allskonar dropa, olíur og safa, sem notaðir eru til heimilis- 

þarfa, kaffibætir, „tannpasta“, hárgljáa, allskonar smyrsl, andlitsduft, 

hármeðul, ilmvötn og öll önnur fegrunarefni, allskonar sápur, þvotta- 

efni, kerti og skóáburð, allskonar fægilög, fægiduft, bón, vjelaolíur, 

vagnáburð, sóda, skúringaduft, brons, liti, blek, lakk og olíur. 

Er orðið „Lillu“ að skoða sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir ofan- 

greindar vörutegundir. 

Skrás. 1927, nr. 26. 

Tilkynt 8. júní 1927, kl. 3 síðd., af Stuarts and Jacks, Limited 

of Esk Mills, verksmiðjurekstur, Musselburgh á Skotlandi, og skrásett 

14. s. m. 

SO 

  

     

   

    

AN 
S
N



307 

Í ferstrendri umgerð, þar sem tvö efri hornin eru sniðskorin, 

er hringur með mynd af Herkules, sem er að teygja fiskinet, en þar 

fyrir neðan standa orðin: „HERKULES“ BRAND, og skrautlínur þar 

fyrir neðan. 

Merkið er skrásett í London 10. júlí 1922, 49. flokki, fyrir fiski- 

net, og 50. flokki, fyrir garn til fiskinetjagerðar. 

Skrás. 1927, nr. 27. 

Tilkynt 16. júní 1927, kl. 2 síðd., af General Motors Corporation, 

verksmiðjurekstur, Detroit í Michigan, Bandaríkjum N.-Ameríku, og 

skrásett 23. s. m. 

  

Skjaldarmynd með tveim vængjun. 

Samkvæmt tilkynningu 5. janúar 1927, er merkið skrásett í Wash- 

ington 10. maí s. á. fyrir bifreiðar. 

Skrás. 1927, nr. 28. 

Tilkynt 22. júní 1927, kl. 2 síðd., af Axel Blomberg, verslun, Fors- 

sjö Bruk í Katarineholm, Svíþjóð, og skrásett 30. s. m. 

Adi 
Orðið: Radiwoll. 

Samkvæmt tilkynningu 15. janúar 1924, er merkið skrásett í 

Stokkhólmi 4. mars s. á. fyrir geislandi (radioaktive) klæði, vefnað, alls- 

konar gólfábreiður, umbúðir, smyrsl, olíuliti, límliti og aðra liti og vegg- 

fóður. Er orðið „Radiwoll“ að skoða sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir 

ofantaldar vörutegundir. 

Skrás. 1927, nr. 29. 

Tilkynt 22. júní 1927, kl. 2 síðd., af L. O. Dietrich, saumavjela- 
gerð, Altenburg í Thiringen, Þýskalandi, og skrásett 30. s. m. 

Juno 
Orðið: Juno. 

1927 

106
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106 Samkvæmt tilkynningu 1. júní 1899, er merkið skrásett í Berlín 

11. júlí s. á. fyrir saumavjelar og saumavjelanálar, og er orðið „Juno“ 

að skoða sem sjerstakt tilbúið heiti fyrir ofangreindar vörutegundir. 

Skrás. 1927, nr. 80. 

Tilkynt 28. júní 1927, kl. 11 árd., af R. J. Reynolds Tobacco 

Company, verksmiðjurekstur, Winston-Salem í North Carolina, Banda- 

ríkjum N.-Ameríku, og skrásett 2. júlí s. á. 

  

Hi TTT 

í PRINGE ALBERT |     
Í NER BURNING PIPE AND 

| [SIGARETTE TOBACCO. 
UN bidialiisril sli #0.           

Ferstrendur, rauður miði, gáraður. Á honum sjest milli orðanna: 

PRINCE ALBERT, að ofan, og: CRIMP CUT LONG BURNING PIPE 

AND CIGARETTE TOBACCO, að neðan, sporöskjulagaður reitur og 

í honum mannsmynd. 

Samkvæmt tilkynningu 29. nóvember 1926, er merkið skrásett í 

Washington 17. maí 1927 fyrir tóbak, sem sje reyktóbak í pípur og 

vindlinga, og eru orðin „Prince Albert“ að skoða sem sjerstaklega til- 

búið heiti fyrir greindum vörutegundum.
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Skrås. 1927, nr. 31. 

Tilkynt 5. juli 1927, kl. 12 å håd., af Gold Dust Corporation, verk- 

smidjurekstur, Jersey City i New Jersey og New York, N. Y., Banda- 

ríkjum N.-Ameríku, og skrásett 4. ágúst s. á. 

AB di 7 
hirð Et 

þu 2, FB lati 

  

  

  

Miði, sem ætlaður er til álímingar á fjórar hliðar, lok og botn á 

öskju,. Sá hluti miðans, sem ætlaður er fyrir hliðar öskjunnar, myndast 

af fjórum reitum ferstrendum og eru tveir þeirra með bogadregnum 

hornum. Í fyrsta og þriðja reit sjást undir orðunum: GOLD DUST, tvö 

lítil svertingjabörn, sem leika sjer að öskju og nokkrum fægiáhöldum. 

Í öðrum reit sjást sömuleiðis tvö lítil svertingjabörn yfir orðunum: GOLD 

DUST á skreyttum grunni og undir bogadregnu bandi með áletruninni: 

FAIRBANK'S. Í fjórða reitnum milli orðanna: GOLD DUST og: GOLD 

DUST CORPORATION, tvö lítil svertingjabörn, sem halda á öskju 

milli sín. Þeir hlutar miðans, sem ætlaðir eru fyrir lok og botn öskjunn- 

ar, eru sömuleiðis ferstrendir reitir með áletruninni: GOLD DUST. 

Samkvæmt tilkynningu 20. febrúar 1925, er merkið skrásett í 

Washington 7. júlí s. á. fyrir þvottaduft, og eru orðin „Gold Dust“ að 

skoða sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir þá vörutegund. 

106
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Skrås. 1927, nr. 32. 

Tilkynt 25. júlí 1927, kl. 3 síðd., af Hood Rubber Company, verk- 

smiðjurekstur, Watertown í Massachusetts, Bandaríkjum N.-Ameríku, 

og skrásett 16. ágúst s. á. 

R 

W 
Orðið: ARROW, prentað lóðrjett. 

Samkvæmt tilkynningu 25. ágúst 1925, er merkið skrásett í Wash- 

ington 6. júlí 1926 fyrir gúmmí-stígvjel og -skó, gúmmí-utanyfirskófatn- 

að og ljereftsskófatnað með gúmmísólum, og er orðið „Arrow“ að skoða 

sem sjerstakt tilbúið heiti fyrir ofangreindar vörutegundir. 

Skrás. 1927, nr. 88. 

Tilkynt 25. júlí 1927, kl. 3 síðd., af sama, og skrásett 16. ágúst s. á. 

Miði að lögun sem tvíydd ör, þar sem stendur orðið: HOOD, með 

ör Í gegnum. 

  

Samkvæmt tilkynningu 25. ágúst 1925, er merkið skrásett í 

Washington 283. mars 1926 fyrir gúmmí-stígvjel og -skó, gúmmí-utan- 

yfirskófatnað og ljereftsskófatnað með gúmmísólum. Er orðið „Hood“ 

að skoða sem sjerstakt heiti á ofangreindum vörutegundum,
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Skrås. 1927, nr. 34. 106 

Tilkynt 25. juli 1927, kl. 3 síðd., af The Asiatic Petroleum 

Company, Limited, verslun, London á Englandi, og skrásett 16. ágúst s. á. 

  

SHELL BRANO 

Mynd af hvítri báruskel (hörpudisk) á svörtum grunni, en þar 

fyrir neðan standa orðin: SHELL BRAND. 

Merkið er skrásett í London 28. október 1922, 47. flokki, fyrir 

kerti, náttljós, ljósvax, olíur og feiti til ljósa, hitunar og áburðar, vjela- 

olíur og vjelaspritt. 

Skrás. 1927, nr. 85. 

Tilkynt 8. september 1927, kl. 3 síðd., af Franz Entress, verk- 

smiðjurekstur, Nirtingen í Þýskalandi, og skrásett 10. s. m. 

      

atleinig concessionirt 
för Strickwaren.       

Í sporöskjulöguðum hring standa orðin: Dr. Jáger's Normal Woll 

System, en innan við hringinn standa orðin: FRANZ ENTRESS STUTT- 

GART. Fyrir ofan þessi orð er skjaldarmerki, og í því stafurinn E, 

skrautritaður. Neðst í hringmyndinni er aflangur reitur og standa í
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106 honum ordin: alleinig concessionirt fir Strickwaren, en bar undir rit- 
letruð orðin: Prof. Dr. G „Jaeger. 

Samkvæmt tilkynningu 27. nóvember 1896, er merkið skrásett í 

Berlín 4. mars 1897 fyrir prjónavörur, sem eru annaðhvort handunnar 

eða búnar til með Lamb's prjónavjelum, eftir aðferð próf. dr. Jaeger's 

(þó eigi þar með taldar nærbuxur, nærskyrtur og treyjur) úr hreinni 

sauðfjárull eða úr svipuðum dýraafurðum, svo sem úlfalda-, cachemir-, 

alpacca-, mohaire-, vicuna(lama)- eða svipaðri ull eða samblandi af þess- 

um ullartegundum. — Er tilkynnandi fyrst skráður sem eigandi merkis- 

ins 6. júní 1916 og merkið síðast endurnýjað 14. desbr. 1925. 

Skrás. 1927, nr. 36. 

Tilkynt 19. september 1927, kl. 6 síðd., af Paige-Detroit Motor 

Car Company, verslun, Detroit í Michigan, Bandaríkjum N.-Ameríku, 

og skrásett 30. s. m. 

GES 

> 
sm    

    

   

Í tvöföldum skáferhyrningi stendur orðið: PAIGE. 

Samkvæmt tilkynningu 24. október 1918, er merkið skrásett í 

Washington 1. apríl 1919 fyrir bifreiðar. 

Skrás, 1927, nr. 87. 
Tilkynt 6. október 1927, kl. 5 síðd., af The Ástiatic Petroleum 

Company, Limited, verslun, London á Englandi, og skrásett 14. s. m. 
Orðin: 

GOLDEN SHELL 
Merkið er skrásett í London 25. október 1926, 47. flokki, fyrir 

kerti, næturljós, ljósvax, olíur og feiti til ljósa, hitunar og smurningar, 
eldsneytisolíur og loftnæma eldsneytisvökva. 

Skrás. 1927, nr. 88. 

Tilkynt 6. október 1927, kl. 5 síðd., af sama, og skrásett 14. s. m. 
Orðin: 

SINGLE SHELL 
Merkið er skrásett í London 25. október 1926, 47. flokki. fyrir 

kerti, næturljós, ljósvax, olíur og feiti til ljósa, hitunar og smurningar, 
eldsneytisolíur og loftnæma eldsneytisvökva.
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Skrås. 1927, nr. 39. 106 

Tilkynt 6. október 1927, kl. 5 síðd., af sama, og skrásett 14. s. m. 

  

DOUÐLE SHELL 

Á tveimur hliðum þríhyrnings hvíla tveir hörpudiskar, en þar 

fyrir neðan standa orðin: DOUBLE SHELL. 

Merkið er skrásett í London 28. október 1922, 47. flokki, fyrir 

kerti, næturljós, ljósvax, olíur og feiti til ljósa, hitunar og smurningar, 

eldsneytisolíur og loftnæma eldsneytisvökva. 

Skrás. 1927, nr. 40. 

Tilkynt 6. október 1927, kl. 5 síðd., af sama, og skrásett 14. s. m. 

  

Þrír hörpudiskar, en í boga fyrir ofan og til hliðar við þá standa 

orðin: TRIPLE SHELL. 

Merkið er skrásett í London 23. nóvember 1926, 47. flokki, fyrir 

kerti, næturljós, ljósvax, olíur og feiti til ljósa, hitunar og smurningar, 

eldsneytisolíur og loftnæma eldsneytisvökva.
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106 Skrås. 1927, nr. 41. 

Tilkynt 9. oktåber 1927, kl. 5 sidd., af Hudson Motor Car Company, 

verksmidjurekstur, Detroit i Michigan, Bandarikjum N.-Ameriku, og 

skrásett 14. s. m. 

  

Í sexstrendri umgerð stendur orðið: ESSEX, en þar fyrir neðan 

orðin: SUPER SIX. 

Samkvæmt tilkynningu 16. febrúar 1927, er merkið skrásett í 

Washington 19. júlí s. á. fyrir fólksflutningabifreiðar og ökutæki. 

Skrás. 1927, nr. 42. 

Tilkynt 17. nóvember 1927. kl. 11 árd., af Olíuverslun Íslands 

h/f., verslunarrekstur, Reykjavík, og skrásett 29. s. m. Orðið: 

SU: 

  

NNA 
Merkið er skrásett fyrir steinolíu og steinolíuafurðir, og er orðið 

„Sunna“ að skoða sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir þær vörutegundir. 

Skrás. 1927, nr. 48. 

Tilkynt 17. nóvember 1927, kl. 11 árd., af sama, og skrásett 29. 

s. m. Orðið: 

JÖTUNN 
Merkið er skrásett fyrir steinolíu og steinolíuafurðir, og er orðið 

„Jötunn“ að skoða sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir þær vörutegundir.
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Skrås. 1927, nr. 44. 106 

Tilkynt 17. nåvember 1927, kl. 11 ård., af sama, og skråsett 29. 

s. m. Orðið: 

MJÖLNIR 
Merkið er skrásett fyrir steinolíu og steinolíuafurðir, og er orðið 

„Mjölnir“ að skoða sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir þær vörutegundir. 

Skrás. 1927, nr. 45. 

Tilkynt 17, nóvember 1927, kl. 11 árd., af sama, og skrásett 29. 

s. m. Orðið: 

GRETTIR 
Merkið er skrásett fyrir steinolíu og steinolíuafurðir, og er orðið 

„Grettir“ að skoða sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir þær vörutegundir. 

Skrás. 1927, nr. 46. 

Tilkynt 1. desember 1927, kl. 12 á hád., af Det Danske Petro- 

leums Aktieselskab, verslun, Köbenhavn, og skrásett 3. s. m. Orðið: 

Varnolene 
Samkvæmt tilkynningu 23. september 1922, er merkið skrásett í 

Kaupmannahöfn 7. október s. á. fyrir steinkenda terpentínu, jurtakenda 

terpentínu, smurningsolíu, ljósvökva, steinolíu, bensín, nafta, eldsneytis- 

olíu, koppafeiti, vasilín, parafín og aðrar steinolíuafurðir,
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Skrås. 1927, nr. 47. 

Tilkynt 1. desember 1927, kl. 12 å hå åd., af sama, og skråsett 3. 
s. m. Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 16. apríl 1926, er merkið skrásett í Kaup- 

mannahöfn 22. maí s. á. fyrir allskonar afurðir, sem búnar eru til úr 

hráolíu, sjerstaklega hreinsaðar, hálfhreinsaðar og óhreinsaðar olíur og 
fituefni, bæði aukin með dýrakendri, jurtakendri eða steinakendri olíu 

og án hennar, til ljósa, hitunar, orkuframleiðslu, eldunar og smurninga. 

Skrás. 1927, nr. 48. 

Tilkynt 6. desember 1927, kl. 10 árd., af The Fisk Rubber Company, 

verksmiðjurekstur, Chicopee Falls í Massachusetts, Bandaríkjum N.- 

Ameríku. Orðið: 

FISK 
Samkvæmt tilkynningu 18. mars 1919, er merkið skrásett í Wash- 

ington 23. desember s. á. fyrir harðgúms hjólhringi. 

Skrás. 1927, nr. 49. 
Tilkynt 6. desember 1927, kl. 10 árd., af sama. Orðið: 

FEDERAL 
Samkvæmt tilkynningu 28. apríl 1921, er merkið skrásett í Wash- 

ington 12. júní 1923 fyrir dekk og hjólhringi, innri slög, ytri hjólhringi, 
viðgerðarbætur, umbúðarefni, hjólbogabönd, hjólslöngur, innri hjólhringi, 
viðgerðarljereft, slöngur og pípur, ólar og rekólar, hömluhólka, ventla, 
fætur, slönguhlífar („flaps“) og miðilhjól, alt að öllu eða nokkru leyti 
úr harðgúmmí.
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Skrás. 1927, nr. 50. 106 

Tilkynt 6. desember 1927, kl. 10 árd., af sama. Flaggmyndað merki 

meó áletruninni: Federal. 

  

Samkvæmt tilkynningu 28. apríl 1921, er merkið skrásett í Wash- 

ington 12. júní 1923 fyrir dekk og hjólhringi, innri slög, ytri hjól- 

hringi, viðgerðarbætur, umbúðarefni, hjólbogabönd, hjólslöngur, innri 

hjólhringi, viðgerðarljereft, slöngur og pípur, ólar og rekólar, hömlu- 

hólka, ventlafætur, slönguhlífar („flaps“) og miðilhjól, alt að öllu eða 

nokkru leyti úr harðgúmmí. Orðið „Federal“ ber að skoða sem sjer- 

staklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar vörutegundir. 

Skrás. 1927, nr. 51. 

Tilkynt 6. desember 1927, kl. 10 árd., af sama. Geispandi krakki 

í náttfötum; í annari hendinni heldur hann á stjaka með logandi kerti, 

en á hinni öxl hans hangir bifreiðardekk. Fyrir neðan standa orðin: 

Time to Re-tire? 

    
Time to Restire? 

Samkvæmt tilkynningu 26. janúar 1914, er merkið skrásett í 

Washington 21. júlí s. á. fyrir lofthringi og fylta hárögúmshringi á
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106 vagna. Orðin „Time to Re-tire?“ ber að skoða sem sjerstakt heiti fyrir 

ofangreindar vörutegundir. 

Skrás. 1927, nr. 52. 

Tilkynt 7. desember 1927, ki. 11 árd., af The Parker Pen Co., 

verksmiðjurekstur, Janesville í Wisconsin, Bandaríkjum N.-Ameríku. 

Hi PARKER 
Samkvæmt tilkynningu 2. júní 1922, er merkið skrásett 20. mars 

1923 fyrir lindarpenna og blýanta með hreyfanlegu blýi (mechanical 

pencils), pappír og ritföng. 

Skrás. 1927; nr. 53. 

Tilkynt 7. desember 1927, kl. 11 árd., af sama. Orðið: 

DUOFOLD 
Samkvæmt tilkynningu 12. mars 1924, er merkið skrásett í 

Washington 4. nóvember s. á. fyrir penna og blýanta, pappír og ritföng. 

Skrás. 1927, nr. 54. 

Tilkynt 7. desember 1927, kl. 3 síðd., af H/f. Tóbaksverslun Ís- 
lands, verslunarrekstur, Reykjavík. Orðið: 

  

Merkið er skrásett fyrir allskonar reyktóbak.
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Skrås. 1927, nr. 55. 

Tilkynt 9. desember 1927 kl. 11 ård., af Westminster Tobacco Co., 

Ltd., vindlagerð, London, Englandi. 

  
  
  

  

      

ER Á á 
FE 

  

  

                    
  

  

Aflangur, rjetthyrndur flötur og í þessum fleti eru tveir rjetthyrnd- 

ir reitir með auðu millibili og eru yfir hvorn reitinn dregin 9 þver- 

strik. Í reitnum vinstra megin er letrað orðið: COMMANDER á svörtu 

bandi með hvítum röndum, á ská frá vinstra horni að neðan í hægra 

horn að ofan. Í vinstra efra horni reitsins er mynd af kreptum hnefa 

á milli tveggja vængja. Í hægra horni að neðanverðu er letrað orðið: 

Westminster, og innan í baug þar fyrir neðan er letrað Tobacco Co., 

Limited, London. Í reitnum hægra megin flatarins er í miðju mynd af 

Westminster-byggingunni og er sporbaugur utan um myndina. 

Merkið er skrásett í London 18. mars 1922 fyrir vindlinga. 

Samkv. 10. gr. laga 18. nóv. 1903, um vörumerki, hafa eftirgreind 

merki verið endurnýjuð á árinu. 

Skrás. 1907, næ. 2. 

Det danske Petroleum A/S, Köbenhavn, frá 28. okt. 1927. 

Skrás. 1917, nr. 1. 

Joseph Watson á Sons, Ltd., Leeds, Englandi, frá 24. mars 1927. 

Skrás. 1917, nr. 4. 

Lever Brothers, Ltd., Port Sunlight, Englandi, frá 26. mars 1927. 

Skrás. 1917, nr. 5. 

Sami, frá 26. mars 1927. 

1927 

106
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106 Skrås. 1917, nr. 7. 

Sami, frå 30. mars 1927. 

Skrås. 1917, nr. 9. 

Sami, frå 30. mars 1927. 

Skrás. 1917, nr. 10. 

Sami, frá 18. maí 1927. 

Skrás. 1917, nr. 11. 

Sami f. h. Benjamín Brooke £ Co., Ltd., Port Sunlight, Englandi, 

frá 23. maí 1927. 

Skrás. 1917, nr. 12. 

Reynold, Sons & Co., Ltd., London, Englandi, frá 12. sept. 1927. 

Ennfremur hefir verið afmáð úr vörumerkjaskránni, samkv. 

12. gr. sömu laga: 

Skrás. 1917, nr. 2. 

Melrose's, Ltd., Leith, Skotlandi, 24. mars 1927. 

Skrás. 1917, nr. 3. 

Hodgson & Simpson, Ltd., Liverpool, Englandi, 26. mars 1927. 

Skrás. 1917, nr. 6. 

Lever Brothers, Ltd., Port Sunlight, Englandi, 26. mars 1927. 

Skrás. 1917, nr. 8. 

Sami, 30. mars 1927. 

Skrifstofa vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 31. desbr. 1927.
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SKRÁ 107 

yfir hlutafjelög, sem birt hafa verið í Lögbirtingablaðinu árið 1927. 

Þ
a
 

H.f. Samkomuhús Austur-Húnvetninga, Blönduósi. 

Kaupangur, Vestmannaeyjum. 

Verslunarfjelag Vestmannaeyja. 

Völundur, Reykjavík. 

Veiðarfæraverslunin Geysir, Reykjavík. 

Ísaga, Reykjavík. 
Bifreiðastöð Reykjavíkur, Reykjavík. 

Kvennaheimilið, Reykjavík. 

Ísbjörninn, Reykjavík. 
Hið íslenska steinolíuhlutafjelag, Reykjavík. 

Ísafoldarprentsmiðja, Reykjavík. 

Eimskipafjelag Íslands, Reykjavík. 
Nýja Bíó, Reykjavík. 

Örninn, Hafnarfjörður. 

Kol og Salt, Reykjavík. 

Herðubreið, Reykjavík. 

Hrólfur, Reykjavík. 

Kexverksmiðjan Frón, Reykjavík. 

Ísfjelagið við Faxaflóa, Reykjavík. 

Fiskiveiðahlutafjelagið Ísland, Reykjavík. 

H.f. Hamar, Reykjavík. 

Fiskiveiðahlutafjelagið Alliance, Reykjavík. 

H.f. Nýja Iðunn, Reykjavík. 

Fylkir, Reykjavík. 

Fiskiveiðahlutafjelagið Defensor, Reykjavík. 

H.f. Kveldúlfur, Reykjavík. 

Verksmiðjan Sirius, Reykjavík. 

Skaftfellingur, Reykjavík. 

Skuld, Reykjavík. 

Landstjarnan, Reykjavík. 

Arnljótsson á Jónsson, Reykjavík. 

Hrönn, Reykjavík. 

Prentsmiðjan Gutenberg, Reykjavík. 

Acta, Reykjavík. 

Vífill, Reykjavík. 

Fiskiveiðahlutafjelagið Njörður, Reykjavík. 

Fiskiveiðahlutafjelagið Njáll, Reykjavík.



1921. 

107 

di. 

65. 

66. 

67. 
68. 

69. 

70. 

71. 

72. 
73. 

74. 

75. 
76. 

77. 
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Fiskiveidahiutafjelagid Hængur, Reykjavik. 

H.í. Hafnarstræti 21, Reykjavik. 

— Grani, Reykjavík. 

— Mjailnvít, Reykjavík. 

— Bakki, Reykjavík. 

— Jón Sigmundsson é Úo., Reykjavík. 

— Trolle á Rothe, Reykjavík. 

—  Copland, Reykjavík. 

— Sleipnir, Reykjavík. 

— Smári, Reykjavík. 

— Verslunin Foss, Reykjavík. 

— Verslunin Klöpp, Reykjavík. 

—- Brjóstsykursgerðin Nói, Reykjavík. 

— Ári, Reykjavík. 

Fiskiveiðahlutafjelagið Jón Guðmundsson á Co., Reykjavík. 

H.f. Efínagerð Reykjavikur, Reykjavík. 

— Vörunús ljósmyndara, Reykjavík. 

—- Ff. hi. Kjartansson á Co., Reykjavik. 

—- Fiskiveiðaijeiagið Draupnir, Reykjavík. 

Fiskiveiðahiutafjelagið Otur, Reykjavík. 

H.f. #. A. Thiele, Reykjavík. 

— Breiðafjarðarbáturinn Norðri, Flatey. 

— Fjelagsbakaríið, Siglufjörður. 

— Íslenska reiaræktarfjelagið, Reykjavík. 

— Úlíusalan, Reykjavík. 

—  Verslunarfjelagið Þór, Reykjavík. 

—- Dofri, Reykjavík. 

— Sjóvátryggingaríjelag Íslands, Reykjavík. 

A/s. Forsikringsselskabet Norge, Keykjavík. 

H.í. Slippfjelagið í Reykjavík, Reykjavík. 

—  Húsgagnaverslunin við Dómkirkjuna í Reykjavík, 

Reykjavík. 

Forsikringsaktieselskabet National, Reykjavík. 

A/s. Assurance Compagniet Baltica, Reykjavik. 

— Trondhjems Forsikringsselskab, Reykjavik. 

—… Nyedanske Brandforsikringsselskab af 18364, Reykjavik. 

— Det kongelige octroierede almindelige Brandassurance- 

Compagni, Reykjavík. 

H.f. Nederlandene frá 1845, Reykjavík. 

Forsikringsaktieseiskabet Skandinavia, Reykjavík. 

H.f. Brunavátryggingarfjelag Magdeborgar, Reykjavík. 

London Guarantee and Accident Company, Limited, 

Reykjavik. 

ad 
he
l
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78. Lifforsåkrings Aktiebolaget Thule, Reykjavik. 

79. Genforsikrings-Aktieselskabet Rossia, Reykjavik. 

80. Nord og Syd Forsikrings-Aktieselskab, Reykjavik. 

81. H.f. Útvarp, Reykjavík. 
82. Danske Lloyd Sö- og Transportforsikrings-Aktieselskab, 

1. Sjóður frá Í. á.: 

a. Bar 
; nkawas 

NKAVAK 

Reykjavík. 

REIKNINGUR 

Kirkjujarðasjóðs árið 1926. 

Tekjur: 

   FIRIR kr. 259100 00 

b. Skuldabrjef Vestmannaeyja . — 100000 00 

  

  

  

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .. — 64502 96 

d. Útistandandi í lánum ...... — 745038 33 
e. Peningar ...... HIÐ — 76145 21 

— — kr. 1244786 50 

9. Andvirði seldra kirkjujarða .................. — 27750 00 

3. Innborgað af biskupi .........00..00.0 0... —- 34731 07 

4. Afborganir af lánum ........000 000 — 33486 80 

5. Vextir: 

a. Af lánum ................ kr. 29311 14 

b. — Söfnunarsjóðsinnstæðu . — 3805 67 

ce. — bankavaxtabrjefum ..... — 11558 25 

d. — skuldabrjefum Vestm.eyja — 6000 00 

e. —- bankainneign .......... — 5795 79 

——— — 56470 85 

Kr. 1397225 22 

Gjöld: 

1. Vextir af andvirði seldra kirkjujarða frá presta- 

köllum undir eldri launalögum ................. kr. 734 00 

2. Gjöld sjóðsins „.......0..00.0 0... — 3300 00 

3. Ýmsar greiðslur ...........000000 0... — 78868 79 

4. "Til jafnaðar móti tekjulið 4 .................. — 33486 80 

5. Vextir til Prestlaunasjåds ..........0.000.00... — 50090 40 

Flyt .... kr. 166479 99 

1927 

107 

108
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108 Flutt .... kr. 166479 99 

6. Eign i årslok: 

a. Bankavaxtabrjef ........... kr. 254600 00 

b. Skuldabrjef Vestmannaeyja . — 94000 00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði ... — 68308 63 

d. Útistandandi í lánum ...... — 736391 53 

e. Peningar .................. — 77445 07 

1230745 23 

  

Kr. 1397225 22 

Reykjavik, 9. desember 1927. 

G. Sveinbjörnsson. 

  

109 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Thorkillii-barnaskólasjóðs árið 1926. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1926, B, bls. 272): 

a. Veðskuldabrjef ............... kr. 78321 37 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka ..... — 3000 00 

c. Bankainnstæda ............... — 20436 38 

mn kr. 101757 75 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum .......... kr. 3796 07 

b..— hlutabrjefum í Íslandsbanka — 120 00 

c. — bankainnstæðu ............ — 732 85 

———, 4648 92 

Kr. 106406 67 

Gjöld 

1. Barnauppeldiskostnaður ..........0000000 0000... kr. 750 00 

2. Eign til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef ............... kr. 90028 44 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka ...... — 3000 00 

c. Bankainnstæða ................ — 12628 28 

——— — 105656 67 
  

Kr. 106406 67 

Reykjavík, 9. desember 1927. 

G. Sveinbjörnsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og Ingileifar 

Benedictsen árið 1926. 

  

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1926, B, bls. 273): 

a. Lán gegn fasteignarveði ...... kr. 93990 00 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka .... — 2400 00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði ..... —  111l7 98 

d. Veðdeildarbrjef .............. — 2200 00 

e. Bankainnstæða .............. — 19467 04 

—— kr. 129175 02 

2. Vextir: 

a. Af fasteignarveðslánum ...... kr. 4699 50 

b. — hlutabrjefum í Íslandsbanka — 96 00 

c. — innstæðu í Söfnunarsjóði .. — 655 91 

d. — veðdeildarbrjefum. ......... — 99 00 

e. — bankainnstæðu ........... — 433 46 

—,.. 5983 87 

Kr. 135158 89 

Gjöld: 

Sjóður í árslok: 

a. Lán gegn fasteignarveði .................... kr. 109990 00 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka ................... — 2400 00 
c. Innstæða í Söfnunarsjóði .........00.000.0.... — 11773 89 

d. Veðdeildarbrjef ..........0000. 00. — 2200 00 

e. Bankainnstæða ..........20.00. 00... — 8795 00 

Kr. 135158 89 

Reykjavík, 9. desember 1927. 

G. Sveinbjörnsson. 

1927 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannesar Árnasonar árið 1926. 

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1926, B, bls. 174): 

a. Lán Reykjavíkur .............. kr. 8000 00 

b. Veðdeildarbrjef ................ — 5500 00 

c. Lán gegn fasteignarveði ........ — 52250 00 

d. Hlutabrjef í Íslandsbanka ...... — 3000 00 

e. Bankainnstæða ................ — 13507 50 

—— kr. 82257 05 

2. Vextir: 

a. Af láni Reykjavíkur ........... kr. 400 00 

b. — veðdeildarbrjefum .......... — 247 50 

c. — fasteignaveðslánum ......... — 2662 50 

d. — hlutabrjefum í Íslandsbanka — 1920 00 
e. — bankainnstæðu ............. — 571 79 

— — 4091 79 

Kr. 86258 84 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 

a. Lán Reykjavíkur .........0.0.0.0.0.20 00. kr. 7000 00 

b. Veðdeildarbrjef .............0.0.0.00 0. — 5500 00 

c. Lán gegn fasteignaveði ...................... —  49250 00 

d. Hlutabrjef í Íslandsbanka .................... — 3000 00 
e. Bankainnstæða .............0.00..00.00.0 0. — 21508 84 

Kr. 86258 84 

f déms- og kirkjumålaråduneytinu, 9. desember 1927. 

G. Sveinbjørnsson.



327 

REIKNINGUR 

vfir tekjur og giåld Landsspitalasjéds Geirs Zoég 

og frú Helgu Zoðga konu hans árið 1928. 

Tekjur: 

1. Eign frá fyrra ári (Stj.tíð. 1926, R, bls. 275): 

a. Á innlánsskírteini í Íslandsbanka kr. 8235 09 

b. Sparisjóðsinnstæða í sama banka . — 82 66 

2. Vextir: 

a. Af fje á innlánsskírteini ......... kr. 163 74 

b. — sparisjóðsinnstæðu .......... — 3 73 

Eign í árslok: 

a. Á innlánsskírteini ..........200..0 kr. 

b. Sparisjóðsinnstæða ..........0...%... 0... — 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 9. desember 1927. 

G. Sveinbjörnsson. 

REIKNINGUR 

kaupmanns 

3317 75 

167 47 

3485 22 

3398 83 
86 39 

wo
 

þm
 

00
 

Gt
 

no
 ið 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar árið 1926. 

Tekjur: 

1. Eign frá fyrra ári (Sti.tíð 1926, B, bls 275—-276}: 

a. Bankavaxtabrjef ............0... kr. 5000 00 

b. Bankainnstæða ................. —… 2982 49 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum .......... kr. 225 00 

b. — bankainnstæðu .............. — 131 16 

7982 49 

856 16 

8338 65 

1927 

112 

113
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113 Gjöld: 
Eign í árslok: 

a. Bankavaxtabrjef ............0.00000000 sene kr. 5000 00 
b. Bankainnstæða ..........000.000000.0 eee — 3338 65 

Kr. 8338 65 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 9. desember 1927. 

G. Sveinbjörnsson. 

REIKNINGUR 

114 Líknarsjóðs Sigríðar Melsteð árið 1926. 

Tekjur: 
1. Innstæða í Söfnunarsjóði ....................... kr. 1464 63 
2. Áfgjald af Keldnakoti .............0.....00.. — 120 00 
3. Vextir í Söfnunarsjóði .................0........ — 86 41 

Kr. 1671 04 

Gjöld: 
1. Framlag, samkvæmt lögum, til áveitu ............ kr. 120 00 
2. Eign í árslok: 

Í Söfnunarsjóði ...............00.0.. 0. — 1551 04 

Kr. 1671 04 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 9. desember 1927. 

G. Sveinbjörnsson.
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1. Styrkur veittur Hannesi Hanssyni 
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REIKNINGUR 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1926, B, bls. 288): 

a. Veðskuldabrjef ............... kr. 

bh. Ríkisskuldabrjef ............. — 

c. Bankavaxtabrjef .............. — 

d. Í Landsbankanum ............ — 

Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefi ........... kr. 

b. — ríkisskuldabrjefum ........ —- 

c. — bankavaxtabrjefum ........ — 

d. — bankainnstæðu ........... — 

Gjöld: 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Ríkisskuldabrjef .............. kr. 

b. Bankavaxtabrjef .............. — 

c. Í Landsbankanum ............. — 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tuliniusar árið 1926. 

  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. 

Vigfús Einarsson. 

9000 00 

200 00 

2000 00 

1582 79 
kr.  12782 79 

507 00 

11 00 

90 00 
102 97 

— 710 97 

Kr. 13493 76 

FIRIR kr. 150 00 

200 00 

2000 00 
11143 76 

— 13343 76 

Kr. 13493 76 

januar 1927. 
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REIKNINGUR 

ljóðs Íslands 

  

Sjóður frá f. á.: 

„ Skuldabrief fyrir 

b. Ríkisskuldabrjef ............ — 

c. Skipið Stefnir 

d. Landsb. í 

22 

09 

90 

lánum .... kr. >» 

  

hlaunareikningi — 

Vextir greiddir á árinu: 

a. Af útistandandi lá 

h. — ríkisskuldabrjefum ...... — i ( 

c. — bankainnstæðu ........... - 5736 49 

num 

Ógoldnir vextir 

Afborganir lána 

Tillaz úr 

Ágóði á 

ríkissjóði 

skuldabrjefum Revkjavíkurhafnar 

Styrkur til fiskiveiðatímaritsins Ægis .......... 

Gjöld sjóðsins 

Styrkur 

Fært niður verð skipsins Stefnis < 

til Pálma Hannessonar 

lagi atvinnumálaráðherra ....................… 

Ýms útgjöld við sama skin 
Til jafnaðar tekinlið 4 

Sjóður til 

Sknldahrief fyrir 

Ógreiddir vextir 1926 

Ríkisskuldabrjef 

Skuldabrief Revkjavíkurhafnar 

. Skipið Stefnir 
f. f Landsb. i 

næsta års: 

  

sm kr. 2319922 92 
Pa 119 46 

2000 00 

D
u
.
 

  

hlammareikningi — 

Reykjavík, 20. ásúst, 

Vigfús Einarsson. 

kr. 

3090 
A 

25601 59 

119 46 

219343 00 

6nan 00 

8150 81 

793812, 42 

10090 90 

147 25 

2192342 AN 

560122 

793812 AÐ
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REIKNINGUR 117 

yfir tekjur og giild Styrktarsjéds Kristjáns konungs hins Tíunda og 

Alexandrínu drotningar til styrktar fátækum sjómannaekkjum 

í Reykjavík árið 1926. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1926, B, bls. 281): 

a. Lán gegn fasteignarveði ......... kr. 5000 00 

b. Í Landsbankanum #.............. — 1202 00 

—— kr. 6202 00 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldarbrjefi ............ kr. 300 00 

b. —- bankainnstæðu ............. — 57 28 

A 857 28 
  

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 

1. Lán gegn fasteignarveði ............0000..... kr. 5000 00 

2. Í Landsbankanum ..........0.00.0 00... — 1559 28 

Kr. 6559 28 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1927. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 118 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Friðriks konungs Áttunda árið 1926. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1926, B, bls. 284): 

a. Bankavaxtabrjef .............. kr. 12000 00 

b. Skuldabrjef Reykjavíkurkaupst. — 1000 00 

c. Í Landsbankanum venerne — 1126 87 

mm kr. 14126 87 

Flyt .... kr. 14126 87
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2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum ........ 

b. — skuldabrjefi Reykjavíkur- 

kaupstaðar ................... 

c. Af bankainnstæðu ............ 

Gjöld: 

kr. 

  

1. Styrkur veittur til trjåræktar .................. 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef .............. 

b. Skuldabrjef Reykjavíkurkaupst. 

c. Í Landsbankanum ............. 

kr. 

Flutt .... kr. 14126 87 

540 00 

65 00 

67 37 

— — 672 37 

Kr. 14799 24 

kr. 30) 00 

12000 00 

1000 00 

1499 24 

— 14499 24 

Kr. 14799 24 

I atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1927. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

Tekjur: 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns konungs 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1926, B, bls. 283): 

a. Innritunarskírteini ............ 

b. Veðskuldabrjef ................ 

c. Bankavaxtabrjef .............. 

d. Í Landsbankanum ............. 

2. Vextir: 

a. Af innritunarskírteini ......... 

b. — veðskuldabrjefum .......... 

c. — bankavaxtabrjefum ......... 

d. — bankainnstæðu ............. 

kr. 8600 

1000 

2700 

489 

301 

50 

121 

22 

Níunda árið 1926. 

00 
00 
00 

27 

00 

00 

50 

62 

kr. 

Kr. 

12789 27 

495 12 

13284 39



1. Heiðursgjafir: 

333 

Gjöld: 

a. Magnúsi Stefánssyni, Flögu, .... 

b. Guðmundi Lýðssyni, Fjalli, ..... 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskírteini ............ 

b. Veðskuldabrjef .. 

d. Bankavaxtabrjef 

d. Í Landsbankanum 

kr. 160 00 

kr. 

13284 39 

320 00 

12964 39 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1927. 

REIKNINGUR 

Vigfús Einarsson. 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas's árið 1926. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1926, BR, 

a. Bankavaxtabrjef . 

b. Skuldabrjef Reykjavíkurkaupstaðar 

c. Í Landsbankanum 

2. Vextir: 

Tekjur: 

a. Af bankavaxtabrjefum .......... 

b. — skuldabrjefi Reykjavíkurkaupst. 

c. — bankainnstæðu 

bls. 

kr. 

286): 

4000 00 

1000 00 

722 88 

180 00 
65 00 
38 12 

kr. 

Kr. 

5722 88 

283 12 

6006 00 

1927 

119 

120
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120 Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef ................ kr. 

b. Skuldabrjef Reykjavíkurkaupstaðar — 

c. Í Landsbankanum .............. — 

4000 00 

1000 00 

1006 00 

6006 00 

Kr. 6006 00 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1927. 

Vigfús Einarsson. 

121 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes til Grímseyinga árið 1926. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð, 1926, B, bis. 289): 

a. Bankavaxtabrjef ............. kr. 

b. Veðskuldabrjef ............... — 

c. Í Landsbankanum ............. — 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum ........ kr. 

b. — veðskuldabrjefum ......... — 

ct. —- bankainnstæðu .........…... — 

1. Styrkur til Grímseyinga ................. 

Ro
 Sjóður til næsta års: 

a. Bankavaxtabrjef .............. kr. 

bh. Veðskuldabrjef ..............… — 

c. Í Landsbankanum ............ — 

21000 09 

25000 00 

  

20900 00 

25000 09 
0 1408 01 

kr. 

Kr. 

46944 

47308 

49240 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1927. 

Vigfús Einarsson. 

60 

35 

2 34
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REIKNINGUR 122 

yfir tekjur og gjöld Gjafasióðs W. Fischers árið 1926. 

J 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1926, B, bls. 279): 

a. Innritunarskirteini ............ kr. 200006 00 

b. SV FRI — 5000 

a | Reyk ] — 300 0 00 

£ 00 00 

0. vg 

     

=
 

Ð
 
e
 

oo
 

00 

691 

a. Af innritunarskirteini ......... kr. 700 00 

  

brat ry DP Í) OPJELUÐ rese — hið VU 

  

b. —- bankave 

   
a e 216 75 

00 | a
 

co
 

RY
 

  

Kr. 50714 55 

l. Styrk VejTTur 22200 enes essensen kr. 1550 00 

ir lysi — i6 28 

   
     

     
Innritunarskirteini ............ kr. 206000 00 

b. Bankavaxtabr — 5000 00 

Skuldabrje 

  

   

      

e. Lån Seydisfjarda 

I Landsbankanur 
— 49148 27 

Kr. 50714 55 

1gongumålaråduneytinu, 24. jantar 1927. 

  

uw
 Í atvinnu- og 

Vigfús Einarsson.



1927 

123 

124 

Sjóður til næsta års 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1926, B, bls. 283): 
Í Landsbankanum 
Vextir 

FR es enee kr. 

Kr. 

ER esvese kr. 

Kr. 

árið 1926. 

1170 08 

52 65 

1222 73 

1222 73 

1222 73 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1927. 

REIKNINGUR 

Vigfús Einarsson. 

yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1926. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1926, B, 

„ Bankavaxtabrjef . 

. Skuldabrjef Reykjavíkurkaupst. . 

- Veðskuldabrjef 

. Í Landsbankanum 

0
0
 

u
 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum ......... 

skuldabrjefum Rvk.kaupst. .. b. — 

ct. — 
d. 

veðskuldabrjefi 

bankainnstæðu 

Tekjur: 

bls. 

kr. 

kr. 

282): 

6000 
2000 

2500 

1382 

270 

130 
125 
68 

00 

00 

00 

93 

kr. 

00 

00 

00 
47 

11882 93 

593 47 

  

Kr. 12476 40
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Gjöld: 

= 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef ............... kr. 

b. Skuldabrjef Reykjavíkurkaupst. . — 

c. Veðskuldabrjef ................ — 

d. Í Landsbankanum ............. — 

Styrkur til systur stofnanda ...... IR 

6000 00 
2000 00 

2500 00 
1856 40 

Kr. 

12356 40 

12476 40 

Í atvinnu- og sam 'öngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1927. s d 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarða- 

landseta í hinu fyrverandi Suðuramti árið 1926. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1926, B, bls. 280): 

a. Veðskuldabrjef ................. kr. 

b. Bankavaxtabrjef ................ — 

c. Í Landsbankanum — 

5000 00 

1000 00 
1421 22 

No Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum ............ kr. 

b. — bankavaxtabrjefum .......... — 

c. — bankainnstæðu .............. — 

Gjöld 

1. Styrkur veittur ........00.00. 0. 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef ................. kr. 

b. Bankavaxtabrjef ................ — 

c. Í Landsbankanum ............... — 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 

Vigfús Einarsson. 

300 00 
45 00 

68 64 

5000 00 

1000 00 

1764 86 

kr. 

Kr. 

kr. 

Kr. 

7421 22 

413 64 

7834 86 

70 00 

7764 86 

7834 86 

24. janúar 1927. 

125
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126 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar árið 1926. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1926, B, bis. 285): 

a. Veðskuldabrjef ................. kr. 2500 00 

b. Bankavaxtabrjef ............... — 4000 00 

c. Í Landsbankanum .............. — 1396 71 
mm kr. 7896 71 

2. Vextir: 

a. Af vedskuldabrjefi .............. kr. 125 00 

b. — bankavaxtabrjefum .......... — 180 00 

c. — bankainnstæðu .............. — 70 30 

———————.—..—. 375 30 

Kr. 8272 01 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef ............0.... kr. 2500 00 

b. Bankavaxtabrjef ..............… — 4000 00 

c. Í Landsbankanum ............... — 1772 01 
———....... kr. 8272 01 

Kr. 8272 01 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1927. 

Vigfús Einarsson. 

127 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns 

Þorsteinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1926. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári (Stj.tíð. 1926, B, bls. 287): 

a. Bankavaxtabrjef ................ kr. 4000 00 

b. Veðskuldabrjef ................. — 3200 00 

c. Í Landsbankanum .............. — 1512 73 
kr. 8712 73 

Flyt .... kr. 8712 73
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Flutt .... 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum .......... kr. 180 00 

b. — veðskuldabrjefum ........... — 160 00 

c. — bankainnstæðu .............. — 79 79 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef .........0.00000.0 00. 

b. Veðskuldabrjef .................. 00... 

c. Í Landsbankanum ............0...00. 000 

kr. 8712 73 

419 79 

9132 52 

4000 00 

3000 00 

2132 52 

9132 52 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1927. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðsins „Þorvaldarminning“ árið 1926. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá f. á. (Stj.tíð. 1926, B, bls. 291): 

a. Í Söfnunarsjóði ............... kr. 9741 11 

b. Í Landsbankanum ............. — 684 27 

  

2. Vextir: 

a. Af såfnunarsjådsinnstædu ...... kr. 574 72 

b. — bankainnstæðu ............. — 21 56 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 

a. Í Söfnunarsjóði .............. HR 
b. Í Landsbankanum .........0000. 000... 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. júlí 1927. 

Vigfús Einarsson. 

kr. 

kr. 

Kr. 

10425 38 

596 28 

11021 66 

9932 69 
1088 97 

11021 66 

1927 

127 

128
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129 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1926, B, 

a. 

b. 

a
g
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REIKNINGUR 

sem bíða tjón af jarðeldum, 

árið 1926. 

Tekjur: 

Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar .... 

Lán gegn fasteignarveði og ábyrgð 

sýslufjelaga .........0000.0.0.. 

Bankavaxtabrjef ............... 

Skuldabrjef Reykjavíkurkaupst. . 

Í Landsbankanum .............. 

2. Vextir: 

a. 

b. 

1. Styrkur til Búnaðarsambands Austurlands 

Af láni Seyðisfjarðarkaupstaðar. 

— lánum gegn fasteignarveði og 

ábyrgð sýslufjelaga ............ 

Vantaldir vextir af sömu lánum 

Á f. Á. 0... 

. Af bankavaxtabrjefum ........ 

. — skuldabrjefum  Reykjavíkur- 

kaupstaðar ........000 00. 

Af bankainnstæðu ............. 

Gjöld: 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. 

b. 

2 
9 

Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar .... 

Lán gegn fasteignarveði og ábyrgð 

sýslufjelaga ................... 

Bankavaxtabrjef ............... 

Skuldabrjef Reykjavíkurkaupst. . 

Í Landsbankanum ............. 

bls 

kr. 

kr. 

- 290): 
1600 

38950 

2800 

2000 

4244 

80 

2094 

150 

126 

130 

255 

800 

42950 

2800 

2000 
2679 

00 

00 

00 
00 

37 

00 

10 

00 
00 

00 

08 

00 

00 

00 

55 

kr. 49594 37 

— 2835 18 

Kr. 52429 55 

kr. 1200 00 

—  51229 55 

Kr. 52429 55 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 29. ágúst 1927. 

Vigfús Einarsson.



REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Jóhanns Jóhannessonar 

og Sigurbjargar Guðnadóttur árið 1926. 

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun: 

a. Fasteignaveðslán ............. kr. 18700 00 

b. Bankavaxtabrjef .............. — 4100 00 

c. 614 % skuldabrjef Reykjavíkur . — 17000 00 

d. Skuldabrjef Reykjavíkurhafnar — 14000 00 

e. Skuldabrjef Vestmannaeyja .... -— 12000 00 

f. Í sparisjóði í Landsbankanum . —- 17417 60 

2. Vextir: 

a. Af fasteignaveðlánum ........ kr. 995 00 

b. — bankavaxtabrjefum ....... — 187 75 

c. — skuldabrjefum Reykjavíkur — 1105 00 

d. — skuldabrjefum Reykjavíkur- 

hafnar ........0..0.0 00. — 810 00 

e. Af skuldabrjefum Vestm.eyja .. — 720 00 

f. — bankainnstæðu ............ — 984 86 

Sjóður til næsta árs: 

HO
 

AP
 

. Fasteignaveðlán ........0...0.000020 0. 

. Bankavaxtabrjef 

Skuldabrjef Reykjavíkur ...............0...... 

. Skuldabrjef Reykjavíkurhafnar .............. 

Skuldabrjef Vestmannaeyja .................. 

. I sparisjóði í Landsbankanum ............... 

Reykjavík, 20. febrúar 1927. 

Vigfús Einarsson. 

kr. 83217 

4712 

87929 

38700 

4100 

17000 

13000 

11500 

3629 

87929 

10 

71 

00 

00 

00 

00 

00 

71 

71 

1927 

130



1927 342 

131 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Brunabótafjelags Íslands frá 15. okt. 1925 

til 15. okt. 1926. 

Tekjur: - 

RN kr. 239676 29 1. Iðgjöld samtals 

2. Brunabætur endurtrvggjenda .................. 6680 36 

3. Vextir ...........0..000 0 enenee — 27416 08 

4. Provision frá A/s. „Storebrand“ .............. — 23638 85 

5. Ágóðahluti frá A/s. „Storebrand“ ............. — 15692 37 
6. Stjórnarþóknun frá „Hinum sameiginlegu bruna- 

bótasjóðum sveitahíbýla“ .......0.0.0000.0... — 600 00 

7. Ágóði á innl. ríkisskuldabrjefum .............. — 240 00 

Kr. 313883 95 

Gjöld 

1. Iögjöld endurtryggjenda ...........0...0.0...0... kr. 157923 67 

2. Brunatjón ..........2202.0.0 nn — 11745 68 

8. Þóknun og kostnaður umboðsmanna ............ — 11593 20 

4. Reksturskostnaður ............0.00.... 0... — 21105 24 

5. Vextir til ríkissjóðs .............0.0.....0 — 1562 66 

6. Eftirgefið og tapað ...............0. 0000. — 2580 98 

7. Tekjuafgangur, legst í varasjóð ................ — 107872 52 

Kr. 313883 95 

131 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Sveitarsjóða frá 15. okt. 1925 til 15. okt. 1926. 

Tekjur: 

1. Iðgjöld sveitarsjóða ...............0.0.00... 0... kr. 20276 20 

2. Vextir ................0 0... — 2758 29 

Kr. 23034 49 

Gjöld 

1. Brunatjón ...........000.%2 2000. kr. 1264 77 

2. Þátttaka í rekstrarkostnaði ..................... — 8010 93 

3. Tekjuafgangur, legst í varasjóð ................ — 13758 79 

Kr. 23034 49
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

Brunabótafjelags Íslands 15. okt. 1926. 

Ríkissjóðsábyrgð .........022020 0... 

Ríkisskuldabrjef .........0.0200 0000 

Bæjarskuldabrjef Reykjavíkur ................ 

Veðdeildarbrjef Landsbankans .......0........ 

Landsbanki Íslands, hlr. 980 pr. 6. des. 1926 .... 
Skuldir umboða ..........00.00 0. nn 

Aðrir skuldunautar .........20000 0000... 

Áhöld og húsgögn ............00 00 
Sjóður .........00 0 

Skuldir: 

Ábyrgðarsjóður ............0000. 00... 

A/s. „Storebrand“, Oslo, ........00000 0. 

Inneignir umboða ........00000 0000. 

Ogreiddar brunabætur ..................222… 

Ríkissjóðsvextir ........0.22200 00. 

Varasjóður fjelagsins sjálfs ................... 

Varasjóður sveitarfjelaga ...........000... 

Reykjavík, 26. ágúst 1927. 

Brunabótafjelag Íslands. 

Árni Jónsson. 

780000 

18240 

24000 

33552 

648549 

58471 

3500 

4899 

4879 

1576090 £ 

800001 

67252 

472 

2475 

12815 

618021 

75054 

1576090 

00 

00 

00 
00 

21 

52 

00 

05 
18 

00 

23 

03 

05 

97 

14 

54 

96
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Brunabótafjelags Íslands frá 15. okt. 1926 

til 15. okt. 1927. 

Tekjur: 

„ Iðgjöld af fasteignum . BR kr. 267003 41 
Þar af greitt endurtryggjanda . kr. 161936 70 

— hluti sveitafjelaga . . . — 20846 38 

2. 182783 08 

—————— kr. 
Iðgjöld af lausafje kr. 1018 26 
Þar af hluti sveitafjelaga . — 194 38 

. Vextir. . eee eee kr. 33556 67 
Par af vextir sveitafjelaga . … kr. 3297 02 

— vextir til ríkissjóðs  . . — 1640 80 

- — — 4937 82 

Þóknun og ágóðahluti frá >Storebrand<: 
a. Þóknun (provision) 1926— 1927. kr. 24290 51 
b. Ágóðahluti fyrir 1925—1926. — 23931 72 
c. Ágóðahluti — 1926—1927 . — 13205 15 

. Ágóði á útdregnum 4. fl. veðdeildarbrjefum . — 

. Ýmsar tekjur: 

Mismunur á leiðrjett. frá Í. á. kr 0 60 
Inneign Reykjavíkur meðal sveitafjelaga — 11 93 

Kr. 

Gjöld: 

Brunatjón. SR kr. 109132 65 
Þar af greitt at endurtryggjanda kr. 63523 61 

— hluti sveitafjelaga . . . — 8574 40 

——— — 72098 01 

———— kr. 
. Rekstrarskostnaður kr. 27463 46 
. Umboðslaun. — 13996 19 

kr. 41459 65. kr. 

84220 33 

823 88 

28618 85 

61427 38 

620 00 

. 175722 97 

37034 64 

37034 64
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Flutt .... kr. 41459 65 
—- þóknun fyrir stjórn á Hinum 

sameiginl. brunabótasj. sveitahýb. kr. 600 00 
=- hluta sveitafjelaga . . . . — 8172 51 

mmm 8772 51 

4. Til frádráttar af bókuðu eignarverði á áhöldum og húsgögnum 
5. Tekjuafgangur sem ylirfærist til næsta árs.. 

REIKNINGUR 

1927 

kr. 37034 64 132 

— 32687 14 

678 05 
— 105323 14 
  

Kr. 175722 97 

yfir tekjur og gjöld Sveitarsjóða frá 15. okt. 1926 til 15. okt. 1927. 

Tekjur: 

1. Iðgjöld af fasteignum ............00..0 00. kr. 

2. Tögjöld af lausafje .........0.00... 00. — 

3. Vextir suse ennen seere eeee — 

Kr 

Gjöld 

1. Brunatjón ............02 0000 kr. 

2. Þátttaka í reksturskostnaði og umboðslaunum .... — 

3. Hluti Reykjavíkur í varasjóði færður til Bruna- 

bótafjelagsins ............. 0 — 

4. Tekjuafgangur, sem legst í varasjóð ............ — 

Kr. 

EFNAHAGSREIKNINGUR. 
Brunabótafjelags Íslands 15. okt. 1927. 

Eignir: 

1. Sjóður 2.......0 00. enee kr 

2. Innstæður í banka og sparisjóði: 

a. Landsbankinn hlr. 980 ..... kr. 296104 89 

b. Sparisjóður Mýrasýslu (bók 

1758) 0. — 3260 27 

20846 
194 

3297 

24337 

8574 

8172 

11 

7578 

24337 

13000 

299365 

312365 

38 

38 

02 

78 

40 

51 

93 

94 

78 

132 

132
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132 Flutt .... kr. 312365 66 

3. Rikissjédsåbyrgd ..........000000.. — 780000 00 

4. Verdbrjef: 

a. Ríkisskuldabrjef ........... kr. 18240 00 

b. Bæjarskuldabrjef Reykjavíkur — 24000 00 

c. Jarðræktarbrjef ........... — 100000 00 

d. Veðdeildarbrjef  Landsbank- 

ans 4, fl. ................… — 31072 00 

e. Önnur skuldabrjef ......... —  219900 00 

mm 393212 00 

5. Skuldir umboða ...........000 0000. — 54490 84 

6. Skuld A/s. ,,Storebrand", Oglo, ................ — 14263 94 

7. Skuldunautar: 

a. Ýmsir .................... kr. 3779 TA 
b. Skuld Þorkels Blandon (sjóð- 

þurð) 2... — 70841 53 

mm 74621 27 

8. Áhöld og húsgögn .............0......00000.. — 5000 00 

Kr. 1633953 71 

Skuldir: 

1. Ábyrgðarsjóður .............000.0..0.0 kr... 800000 00 

2. Inneignir umboda .........000..0 00. — 1011 98 

3. Ógreiddar brunabætur ..........0.0..0...00.. — 12507 20 
4. Ríkissjóðsvextir ..........0.0.000000 0000. — 14456 77 

5. Varasjóður fjelagsins sjálfs .................. — 618021 14 

6. Varasjóður sveitafjelaga ..........0.0000.0.. — 82633 48 

7. Tekjuafgangur våtryggingarårid 1926—1927 ... — 1053283 14 

Kr. 1633953 71 

Reykjavik, 27. januar 1928. 

Brunabótafjelag Íslands. 

Arni Jónsson. 

Varasjóður sveitafjelaga. 

Eign sjóðsins 15. okt. 1926 ........ kr. 75054 54 

Tekjur 1926— 1927 lagðar við höfuðstól — 7578 94 

—— kr. 82633 48 

Eign sjóðsins 15. okt. 1927 ......00.0000 0000... kr. 82633 48
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ALPINGISMENN. 

kosnir við kjördæmakosningar árið 1927. 

Vestur-Skaftafellssýslu: Lárus Helgason bóndi. 

Vestmannaevjar: Jóhann Þ. Jósefsson konsúll. 

Rangárvallasýslu: Einar Jónsson bóndi og Gunnar Sigurðsson 

bóndi. 

Árnessýslu: Jörundur Brynjólfsson bóndi og Magnús Torfason 

sýslumaður. 

Gullbringu- og Kjósarsýslu og Hafnarfiörð: Björn Kristjánsson 

fv. ráðherra og Ólafur Thors framkvæmdarstjóri. 

Reykjavík: Magnús Jónsson docent, Hjeðinn Valdimarsson 

framkvæmdarstjóri, Jón Ólafsson framkvæmdarstjóri og Sigur- 

jón A. Ólafsson afgreiðslumaður. 

Borgarfjarðarsýslu: Pjetur Ottesen bóndi. 

Mýrasýslu: Bjarni Ásgeirsson bóndi. 
Snæfellsness- og Hnappadalssýslu: Halldór Steinsson hjeraðs- 

læknir. 

Dalasýslu: Sigurður Eggerz bankastjóri. 

Barðastrandarsýslu: Hákon J. Kristófersson hrepnstjóri. 

Vestur-Ísafjarðarsýslu: Ásgeir Ásgeirsson fræðslumálastjóri. 

Norður-Ísafjarðarsýsln: Jón Auðunn Jónsson fv. bankastjóri. 

Ísafjörð: Haraldur Guðmundsson 
Strandasýslu: Tryggvi Þórhallsson ritstjóri. 

Vestur-Húnavatnssýslu: Hannes Jónsson kaupfjelagsstjóri. 

Austur-Húnavatnssýslu: Guðmundur Ólafsson bóndi. 

Skagafjarðarsýslu: Magnús Guðmundsson ráðherra og Jón Sig- 

urðsson bóndi. 

Eyjafjarðarsýslu: Einar Árnason bóndi og Bernharð Stefánsson 

bóndi. 

Akureyri: Erlingur Friðjónsson kaupfjelagsstjóri. 

Suður-Þingevjarsýslu: Ingólfur Bjarnarson bóndi. 

Norður-Þingeyjarsýslu: Benedikt Sveinsson fv. bankastjóri. 

Norður-Múlasýslu: Halldór Stefánsson bóndi og Páll Hermanns- 

son bústjóri. 

Seyðisfjörð: Jóhannes Jóhannesson bæjarfógeti. 

kaupfjelagsstjóri.   
      

Suður-Múlasýslu: Sveinn Ólafsson umboðsmaður og Ingvar       

Pálmason útgerðarmaður. 

Austur-Skaftafellssýslu: Þorleifur Jónsson hreppstjóri. 
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EMBÆTTI M. M. 

1. janúar var kandidat Pjetur Hjaltested skipaðar aðstoðar- 

maður í fjármálaráðuneytinu. 

20. janúar var Jóhann J. Kristjánsson allramildilegast skipaður 

hjeraðslæknir í Höfðahverfishjeraði. 

S. d. var sóknarprestur síra Ófeigur Vigfússon í Fellsmúla skip- 

aður til að vera prófastur í Rangárvallaprófastsdæmi. 

S. d. var sóknarprestinum í Staðarhraunsprestakalli í Mýra- 

prófastsdæmi, prófasti síra Stefáni Jónssyni, veitt lausn frá prestsskap 

frá 1. júní næstkomandi að telja. 

17. febrúar var síra Sveinbjörn Högnason, sóknarprestur að 

Laufási, skipaður til að vera sóknarprestur í Breiðabólsstaðarpresta- 

kalli í Fljótshlíð frá 1. júní þ. á. að telja. mi 

2. mars var Vigfús Einarsson fulltrúi allramildilegast skipaður 

til að vera skrifstofustjóri í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu frá 
1. þ. m. að telja. 

10. mars var skrifstofustjóri Vigfús Einarsson skipaður í stjórn 

Slysatryggingar ríkisins. 

S. d. var skrifstofustjóri Vigfús Einarsson skipaður til að vera 

gæslustjóri Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum. 

  

12. mars var símastjóri Gísli J. Ólafson settur til þess, fyrst um 

sinn, að gegna landssímastjóraembættinu, ásamt sínu eigin embætti. 

18. mars var settur hjeraðslæknir Ari Jónsson allramildilegast 

skipaður hjeraðslæknir í Hróarstunguhjeraði. 

S. d. var settur hjeraðslæknir Sigvaldi Kaldalóns allramildileg- 

ast skipaður hjeraðslæknir í Flateyjarhjeraði. 

29. mars var prófastinum í Norður-Ísafjarðarprófastsdæmi, síra 

Páli Ólafssyni, veitt lausn frá prófastsstörfum frá 1. júní næstkom- 

andi að telja.
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30. mars var síra Jón N. Jóhannessen skipaður til að vera 

sóknarprestur í Staðarhraunsprestakalli í Mýraprófastsdæmi frá 1. 

júní næstkomandi að telja. 

25. apríl var settur hjeraðslæknir Sigurmundur Sigurðsson allra- 

mildilegast skipaður hjeraðslæknir í Grímsneshjeraði frá 1. júní næst- 

komandi að telja. 

4. maí var sóknarprestur á Ísafirði, síra Sigurgeir Sigurðsson, 

skipaður til þess að vera prófastur í Norður-Ísafjarðarprófastsdæmi 

frá 1. júní næstkomandi að telja. 

öl. maí var Snæbjörn Jónsson verslunarfulltrúi löggiltur sem 

dómtúlkur og skjalaþýðandi í Reykjavík, við þýðingar úr ensku 

máli og á. 

12. júní var dr. Guðbrandur Jónsson löggiltur sem dómtúlkur 

og skjalaþýðandi í Reykjavík, við þýðingar úr þýsku máli og á. 

14. júní var kandidat Þórður Jensson skipaður aðstoðarmaður 

í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu. 

S. d. var Þorkell Þorláksson skipaður aðstoðarmaður í atvinnu- 

og samgöngumálaráðuneytinu. 

S. d. var Jón Gunnlaugsson skipaður aðstoðarmaður í atvinnu- 

og samgöngumálaráðuneytinu. 

15. júlí voru þeir alþingismaður Björn Kristjánsson, prófessor 
Einar Arnórsson, bankaeftirlitsmaður Jakob Möller, endurskoðandi 
Björn Árnason og heildsali Ólafur Johnsen skipaðir til þess að taka 
sæti Í nefnd, til þess að framkvæma úttekt á Landsbankanum samkv. 
öð. gr. laga nr. 48/1927, um Landsbanka Íslands. 

22. júlí var aðalpóstmeistari Sigurður Briem skipaður til þess 
að vera formaður bankaráðs Landsbanka Íslands og kaupmaður Guð- 
mundur Ásbjörnsson til þess að vera varformaður bankaráðsins. 

30. júlí var kennari við kennaraskólann, cand. theol. Ásgeir 
Ásgeirsson, skipaður til þess að vera fræðslumálastjóri. 

12. ágúst var síra Stefáni B. Kristinssyni, sóknarpresti á Völl- 

um Í Svarfaðardal, falið að gegna prófastsstörfum í Eyjafjarðarpró- 

fastsdæmi fyrst um sinn og þar til öðruvísi verður ákveðið. 
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27. ágúst var hjeraðslækninum í Stykkishólmshjeraði Guð- 

mundi Guðmundssyni ailramildilegast veitt lausn frá embætti frá 1. 

nóvember n. k. .að telja. 

Með allrahæstum úrskurði 28. ágúst voru þeir: 

Tryggvi Þórhallsson, ritstjóri og alþingismaður, skipaður for- 

sætisráðherra og atvinnu- og samgöngumálaráðherra, 

Jónas Jónsson, alþingismaður og skólastjóri, dóms- og kirkju- 

málaráðherra, 

Magnús Kristjánsson, alþingismaður og forstjóri, fjármála- 

ráðherra. 

Frá 1. september þ. á. til 1. september 1928 er Lárus H. Bjarna- 

son kjörinn forseti hæstarjettar. 

3. september var kandidat Gunnlaugur Briem skipaður aðstoð- 

armaður Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu. 

S. d. var ungfrú Ólöf Sveinbjörnsson skipuð ritari í sama 

ráðuneyti. 

8. september voru þeir Björn hreppstjóri Bjarnarson í Grafar- 

holti, Haraldur alþingismaður Guðmundsson og Hannes dýralæknir 

Jónsson skipaðir til að taka sæti í sparnaðarnefnd. Er Björn Bjarnarson 

formaður nefndarinnar. 

24. september var síra Jón N. Jóhannessen skipaður til þess 

að vera sóknarprestur í Breiðabólsstaðarprestakalli á Skógarströnd. 

S. d. var síra Sigurður Einarsson skipaður til þess að vera sókn- 

arprestur í Flateyjarprestakalli í Barðastrandarprófastsdæmi. 

25. september var alþingismaður Ásgeir Ásgeirsson skipaður 

formaður Gengisnefndar, frá 1. október þ. á. 

1. október var aðstoðarmaður Gísli Bjarnason, cand. juris, skip- 

aður fulltrúi í fjármálaráðuneytinu. 

S. d. var ungfrú Anna Guðmundsdóttir skipuð ritari í sama 

ráðuneyti. 

15. október var Steingrímur kennari Arason skipaður fastur 

aukakennari við Kennaraskólann, frá 1. október þ. á. að telja.
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19. október var cand. med. Ólafur Ólafsson settur til þess fyrst 

um sinn, frá 1. nóvember þ. á. að telja, að þjóna hjeraðslæknisem- 

bættinu í Stykkishólmshjeraði. 

21. nóvember var Egill Jónsson læknir settur til þess fyrst um 

sinn að þjóna Seyðisfjarðarlæknishjeraði. 

23. nóvember var síra Friðrik Rafnar skipaður til þess að vera 

sóknarprestur í Akureyrarprestakalli. 

S. d. var cand. theol. Sigurður Gíslason skipaður til þess að 

vera sóknarprestur í Staðarhólsþingaprestakalli í Dalaprófastsdæmi 

frá 1. desember þ. á. að telja. 

S. d. var síra Þorsteinn Ástráðsson skipaður til þess að vera 

sóknarprestur í Staðarhraunsprestakalli í Mýraprófastsdæmi frá 1. 

júní að telja. 

28. nóvember var sýslumanni í Barðastrandarsýslu Einari M. 

Jónassyni vikið frá embætti um stundarsakir. 

S. d. var cand. juris Bergur Jónsson settur til þess fyrst um 

sinn að gegna sýslumannsembættinu í Barðastrandarsýslu. 

22. desember var síra Þorvarður G. Þormar skipaður til þess 

að vera sóknarprestur í Laufásprestakalli í Suður-Þingeyjarprófasts- 

dæmi frá 1. júní að telja. 

PÓSTMENN. 

Vilhjálmur Björnsson skipaður póstaðstoðarmaður í Reykjavík 

frá 1. janúar. 

Ingi Kristmanns skipaður póstaðstoðarmaður í Reykjavík frá 

sama tíma. 

Sveinn Björnsson skipaður póstafgreiðslumaður í Reykjavík frá 

sama tíma. 

Jón Haraldsson settur póstafgreiðslumaður á Einarsstöðum i 

Reykjadal frá 1. mars. 
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Jón Haraldsson skipaður póstafgreiðslumaður á Einarsstöðum 

23. apríl. 

Ólafur H. Jensson skipaður póstafgreiðslumaður í Vestmanna- 

eyjum frá 1. júní. 

Ingi Kristmanns leystur frá starfi sínu sem póstaðstoðarmaður í 

Reykjavík 1. júní, samkvæmt umsókn. 

Tryggvi Magnússon skipaður póstaðstoðarmaður í Reykjavík 

sama dag. 

Jens Stefánsson settur póstaðstoðarmaður í Reykjavík 1. nóv. 

Jón H. Leós leystur frá póstaðstoðarmannsstöðu í Reykjavík 

1. nóvember. 

Jens Stefánsson skipaður póstaðstoðarmaður í Reykjavík frá 

1. janúar 1928 að telja. 

HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR. 

31. janúar voru landssímastjóri N. Nickelsen, Oslo, og vega- 

málastjóri A. Baalsrud, Oslo, allramildilegast sæmdir stórriddara- 

krossi Fálkaorðunnar. 

S. d. voru framkvæmdarstjóri í Statsanstalten for Livforsikring 

í Kaupmannahöfn, dr. phil. Lars Iversen, skrifstofustjóri í utanríkis- 

ráðuneytinu danska L. B. Bolt-Jörgensen, tónskáld Leif Frithjof Hal- 

vorsen, Oslo, stórkaupmaður Theodor August Jacobsen, ibid, og síra 

Björn B. Jónsson, Winnipeg, allramildilegast sæmdir riddarakrossi 

Fálkaorðunnar. 

25. apríl voru forstjóri skipaeftirlits flotamálaráðuneytisins 

danska E. Adolp og aðalræðismaður Dana í Rotterdam H. H. M. 

Borregaard allramildilegast sæmdir stórriddarakrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. voru ræðismaður Spánverja í Kaupmannahöfn S. T. Jesper- 

sen, fulltrúi í fjármálaráðuneyti Dana Aage Axel Emil Sachs, yfir-
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bókavörður háskólabókasafnsins í Oslo Wilhelm Munthe, gósseigandi 

Thor Odegard, Oslo, spítalastjórnarformaður Thomas Nielsen, Grund- 

för, pr. Hinnerup, og afgreiðslumaður Eimskipafjelags Íslands, stór- 

kaupmaður Lauge Albert Fanöe, allramildilegast sæmdir riddara- 

krossi Fálkaorðunnar. 

13. júní var sendiherra Finna, dr. K. G. Idmann, allramildileg- 

ast sæmdur stórkrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. var prófessor Carl Vilhelm Prytz, allramildilegast sæmdur 

stórriddarakrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. voru skipstjórar hjá Sameinaða gufuskipafjelaginu 

danska Peder Viggo Frandsen og Lyder Deth Lydersen allramildileg- 

ast sæmdir riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

23. ágúst var framkvæmdarstjóri tryggingarfjelagsins „Hafnia“ 

Etatsraad Wilhelm Peder Henning Hansen allramildilegast sæmdur 

stórriddarakrossi með stjörnu Fálkaorðunnar. 

S. d. var framkvæmdarstjóri í sama fjelagi Jean Christian 

Eugene Werner allramildilegast sæmdur stórriddarakrossi Fálka- 

orðunnar. 

14. nóvember voru síra Rögnvaldur Pjetursson, Winnipeg, 

Canada, dr. phil. Kort K. Kortsen sendikennari, Kaupmannahöfn, og 

prófessor dr. Knut Gjerset, Dekorah, Iowa, U. S. A., allramildilegast 

sæmdir riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

1. desember var hæstarjettarforseti Lárus H. Bjarnason allra- 

mildilegast sæmdur stórriddarakrossi með stjörnu Fálkaorðunnar. 

S. d. voru ræðismaður Ragnar F. Ólafsson og skólastjóri Magnús 

Helgason allramildilegast sæmdir stórriddarakrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. voru allramildilegast sæmd riddarakrossi Fálkaorðunnar: 

Læknir Guðmundur Guðmundsson, bóndi Guðmundur Pjetursson, 

hreppstjóri Hjörtur Líndal, bankastjóri Júlíus Sigurðsson, kenslukona 

Kristbjörg Jónatansdóttir, bóndi Ólafur Bergsveinsson, Joseph Bun- 

ford Samuel, Phil Iphia, U.S. ÁA., dr. juris Henry Goddard Leach, 

New York, Ú. S. A., John Mc Can, Bridlington, England, yfirrjettar- 

málafærslumaður Thorleif Thorkildsen, Oslo, brandchef Gustav Ek- 

stedt, Göteborg. 
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30. desember var fyrverandi ráðherra, aðalræðismaður Johan 

Frederik Christian Hansen, allramildilegast sæmdir stórriddarakrossi 

með stjörnu Fálkaorðunnar. 

S. d. voru allramildilegast sæmdir riddarakrossi Fálkaorðunnar: 

Ritstjóri Georg Gretor, ritstjóri Aksel Gerfalk, málari, nefndarfor- 

maður Charlottenborgarsýningarinnar, C. Ejler Sörensen, og umsjónar- 

maður Charlottenborgarsýningarinnar Fritz Johan Christian Hart- 

mann, allir í Kaupmannahöfn. 

ERLEND HEIÐURSMERKI. 

  

81. janúar var skrifstofustjóra G. Svein rnsson allramildileg- 

ast leyft að bera kommandörkross Hvítu rósar Finnlands. 

S. d. var konungsritara Jóni Sveinbjörnsson allramildilegast 

leyft að bera kommandörkross Hvítu rósar Finnlands. 

c 

S. d. var sendiherra Sveini Björnssyni allramildilegast leyft 

að bera stórkross Hvitu rósar Finnlands. 

13. júní var forsætisráðherra Jóni Þorlákssyni allramildilegast 

leyft að bera stórkross Hvítu rósar Finnlands. 

5. september var fyrv. forsætisráðherra Jón Þorláksson allra- 

mildilegast sæmdur stórkrossi Dannebrogsorðunnar. 

KONSEULAR. 

  

21. janúar var bankaúthússtj Magnús Scheving Thorsteins- 

son viðurkendur sænskur vicekonsúll á Ísafirði. 

S. d. var Hjalti Björnsson kaupmaður viðurkendur argentínskur 

vicekonsúll í Reykjavík. 

  

5. febrúar var Jón A. Ólafsson viðurkendur norskur vicekonsúll 

á Patreksfirði með umdæmi frá Önundarfirði að Snæfellsjökli. 
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9. júní var Torkell Jørgensson Låvland vidurkendur vicekonsull 

við norska aðalkonsúlatið í Reykjavík. 

8. september var dýralæknir Sigurður Einarsson Hlíðar viður- 

kendur þýskur vicekonsúll í Akureyrarkaupstað. 

28. nóvember var Henry Simon viðurkendur franskur konsúll á 

Íslandi með bústað í Reykjavík. 

31. nóvember var Jóhann Þ. Jósefsson, alþm., viðurkenndur 

þýskur konsúll í Vestmannaeyjum. 

HEIÐURSGJAFIR. 

Af vöxtum af styrktarsjóði Christians konungs IX. fyrir árið 

1927 hefir atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið veitt þeim Sigurði 

Þórðarsyni, bónda á Stóra-Fjarðarhorni í Strandasýslu, og Stefáni 

Árnasyni, bónda á Ásunnarstöðum í Suður-Múlasýslu, heiðursgjafir, 
150 krónur hvorum, fyrir framúrskarandi dugnað í jarðabótum, bygg- 

ingum og öðru, sem að búnaði lýtur. 

EINKALEYFI. 

Þann 8. janúar var Techno-Chemical Laboratories Ltd., 

London, Englandi, veitt einkaleyfi á aðferð og tæki til þess að skilja 

vatn úr mó og öðrum svipuðum rökum efnum. 

Þann 9. júní var Nils Karl Albert Albrektsson, skepnufóðurs- 

framleiðanda, Limhamn, Svíþjóð, veitt einkaleyfi á aðferð til að fram- 

leiða skepnufóður. 

Þann 81. ágúst var John Francis Harvey Templer, skrifstofu- 

manni, 18. Inglis Road, Ealing, London, W. 5, Englandi, veitt einka- 

leyfi á íhvolfum eða hornbeygðum botnvörpuhlera, 
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