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| ! Stjórnarbrjef, auglýsingar, reglugjörðir o. fl. | 

22, | 2. jan. | Auglysing nm útvegun á girðingaefni um árið 1906 sorcerer. | 40 

1. | 1. marz | S. um endurveiting hlunninda handa sparisjóði Vestmannaeyja 1 

2. | 6. mara | Ss. um embættislán handa Fellsprestakalli í Skagafjarðarprófasts- | 

| | dæmi rr sr | 1 

38.| (18. marz | S. um embættislán handa Vatnsfjarðarprestakalli | 53 

41. | 26. marz | Auglysing um bafnarreglugjård fyrir Se 'ðisfjarðarkaupstað ...... | 54—55 

42%. 31. marz | Reglur um skipstjórapróf á smáskipum 0000... eee nee cent ... | 56-—58 

46. | 2. apríl | Breyting á reglugjörð fyrir Vesturísafj: arðarsýslu um lækning | 

| | hunda af bandormum o fi. ..... lensa. sense end ai . | 69 

44,0 4. april | Auglýsing um staðfesting stjórnarráðsins á heilbrigðissamþykkt | 

| | fyrir Flateyrarkauptún HARA SÐ | 60—67 

51. | 18. april | S. um uppgjöf saka í tilefni af ríkistöku Hans hátignar Frede > 

| | riks konungs hins Áttunda lll seen | 77 

43. | 20. apríl | Samþykkt um ýmislegt, er snertir fiskiveiðar á opnum skipum | 

| | í Vestmannaeyjasýslu ..c....0000.0000r eee vennenenneen enn nrnsenn 1 59—-60 

39. | 21. apríl | S. um innflutning å uxum ssssssseseseeeese mener rr near arnar 4 … | 53 

40.| 21. april Í S. um innflutning á svínum .,.... see err „lygar ve. | 54
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45. 5. maf Auglýsing um staðfesiing stjórnarráðsins á samþykkt um breyt- 
ing á lögreglúsamþykkt Reykjavíkur ... . ......0... 68 53. 5. mail Auglýsing um staðfesting stjórnarráðsins á heilbrigðissamþykkt 
fyrir Ísafjarðarkaupstað senate rne rann sene se ve snen A 18-—-88 52.| 14. maí S. um innflutning á svínum ......... sera sr sense TI—T8 54.| 21. maí Reglugjörð fyrir lóðasjóð Ísafjarðarkaupstaðar sense ern enge 88—89 58.| 23. maí S. um endurveiting hlunninda handa sparisjóði Höfðhverfinga .. 115 59.) 25. maí S. viðvíkjandi þingsályktun um árspróf í menntaskólanum ... 115—116 60.| (11. júní Auglýsing um birting stjórnarvaldaauglýsinga í blaðinu Þjóð- 
Óli seere stenen ene snns annat snara rs 117 64.| 21. júní | Reglugjörð um refaveiðar í Norðurísafjarðarsýslu ...... . ......... 120—123 65.| 21. júní Reglugjörð fyrir Vesturbarðastrandarsýslu um eyðing refa, fjall. 
skil, rjettahåld 0. fl. esse seesseeee en venerne sn 124—131 66.| 30. juni Reglugjörð um viðauka við almenna reglugjörð um fjallskil fyrir 
Vesturskaptafellssýslu 6. júlí 1899 dd 132 63. 4. júlí Reglur um tilhögun heimavista í gagnfræðaskólanum á Akur- 
eyri ern 119—120 11.{ 10. júlí Reglugjörð fyrir Eyjafjarðarsýslu um breyting á 38. og 39. gr. 
í fjallskilareglugjörð fyrir Eyjafjarðarsýslu 19. júní 1897 146 72.| 18. júlí | Ss. um endurgjald á veittum sveitarstyrk 140— 141 83.1 19. júlí S. um endurveiting hlunninda handa sparisjóði á Sauðárkróki 175 84.! 19. júlí S. um hlunnindi handa sparisjóðnum Gullfossi í Árnessýslu .. | 175 13. 27. júlí S. um embættislán handa Kálfatjarnarprestakalli „ ........ „ee... 141 14. 17. ágúst| S, um skilning á orðunum ytast aðsetur“ í lögum 9. ágúst 1889 |141— 142 75. 1. sept. Reglugjörð um fyrirkomulag og samning skýrslna um alidýra- 
SJÚkKÁdÓMA 2usssssensen senere nen ere rr LL, 1142—.145 93. 3. sept. | Reglugjörð fyrir búnaðarskólann á Eiðum ............... 181— 186 78.| 12. sept. Auglýsing um staðfesting stjórnarráðsina á heilbrigðissam þykkt 
fyrir Hólshrepp í Norðurísafjarðarsýslu ......... 2... 141— 154 19.| 12. sept. | Auglýsing um staðfesting stjórnarráðsins á heilbrigðissam þykkt | 
fyrir Eyrarhrepp í Norðurísafjarðarsýslu ................., … {155—162 80.| 12. sept. | Auglýsing um staðfesting stjórnarráðsins á heilbirgðissamþykkt 
fyrir Súðavíkurhrepp í Norðurísafjarðarsýslu ............ .. 163—170 138.{ 15. sept. | S. um sölu kirkjujarða ................... rensantanses ns 305 91. 18. sept. Auglýsing um skilyrði til bráðabyrgða fyrir styrkveitingu úr 
landsjóði til unglingaskóla ........0...0.. lensa 180 92. 3. okt. Reglugjörð um viðauka við reglugjörð um meðferð á póstsend- 
ingum til eða frá stjórnarvöldum eða sveitarstjórnum, 
dagsett 17. maí 1902 ............... seeneee 181 85. 3. okt. S. um sveitfesti purfalings snuser nn „ (175—176 137.| 10. okt. Auglýsing um ákvörðun tímans við starfrækslu landsímanna og 
Þóstþjónustuna „ls. sr senn sen 304      
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Fyrirsögn. 

S. um embættislán handa 

S. um skiptingu    
S. tm svel    
teglugjörð um hversu haga skuli eldstæðum og reykpípum í 

húsum, í brunabótasjóðum sveitafjelaga, svo 

  

og um om nauðsynlegt er til varnar elds- 

Reglugjörð um brunabåt ASjóði sveitafjelaoe AR 

S. um að Vatneyri í Barðastrand: 

  

greiðslustað 

Ss. um lands sveitakennara 2. sssssereeerererreee ve. 

  

12 
Auglýsing um aefni um árið 1907 .......... … 

    

Auglýsing um staðfesting stjórnarráðsins á heilbrigðissan þykkt 
fyrir Ytri Akraueshrepp í Borgarfjarðarsýslu ............ AR 

  

S. um flutning póst: í Kirkjubæjarklaustri í Vest 
urskaptafellssýslu að Prestsbakka í sömu sýslu ......... … 

      

7 a = 5 5 st
 

og
 staðar a serene FREE RAFN 

  

um embættislán handa Hvanneyrarprestakalli 

um rjett landsverkfræðinganna til að nota þjónustufrímerki “u    
„ um innheimt uppboð Mm. MM. ss see. … 

Auglýsing um birting stjórnarvaldaauglýsinga í blaðinu Reykja- 

VÍk a reeeeenen —mkereere kren eeness a kernerne 
Samþykkt um bre 

stjórn bæjarmá 

  

í endurskoðaðri samþykkt um     
ta í Reykjavík 1. águst 1902... 

  

Reglur fyrir nemendur hins almenna menntaskóla í Reykjavík 

Reglur fyrir umsjónarmenn hins almenna menntaskóla í Reykja- 

Vik see ones 0 seerne vevesnernne sense ner rr err re rrer rene su 

ambands á Íslandi ......... 

  

Reglugjörð um starfrækslu lÍandssímas 

Verðlagsskrár 1906 — 1907 

fyrir Norðurmúlasýsln og Seyðisfjarðarkaupstað ............ se meer 

— Suðurmúlasýslu............ HR rs essere errrere RNA 

   
— Áusturskap   
— Vesturskaptafellssýslu ........0.0. 0 svereeererese enn 

— Vestmannaeyjasýslu ....0...)... se sen. 

— Rangárvallasýslu ........,............. benene uensse enes reen sennee 

— Arnessýslu ......... en unssenver FI err 

— Gullbringu og Kjós slu og Reykjavíkurkaupstað ... .....    

s„arfjarðarsýslu ........,. sena ens annt see sne re, 

i 
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Bladsidu- 

tal. 

176 

6—178 

178 

178—179 

179—180 

266—269 

269—283 

265 

265 

303 

312 

307 

307—310 

311—312 

326—-347
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| 

12. — Mýrasýslu ...... 20—21 

13. — Snæfellsness- og 99..93 

14. — Dalasýslu ....... 24—25 

15. — Barðastrandarsýslu sees seere en seven err .….… | 26—27 

16. — Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað AAN RNS RRARRANR . | 28—29 

17. — Strandasysin …...… LEE eee... | 90 —ðl 

18. — Húnavatnssýslii......20. 20 sense versene rer ser eee nen rrrser sense 32—.33 

19. —- fjærðarsýslu 2... … herrar es ere ger senere 34—35 

20. — lu og Akureyrarkaupstad Gere 4000 FANN 36—37 

21. 

30. 

31. 

31 > 

mu
 

md
 

Gr
 

Gr
 

ok
 

=
 

ut
 

{i
l 

150. 
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Reikningar fyrir árið 1905. 

IL Sjóðir undir umsjón stjórnarráðsins. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Kristjáns konungs 

hins Níunda #0... ven nsnnees FEDERER … 

Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Hannesar prestaskóla- 3 . , J Bb bl bd J i 

kennara Årnasonar 2... sansen sete eee seeren see 

Reikningur yfir tekjur og gjöld minningarsjóðs Herdísar og Ingi- 

leifar Beneðiktsens ......... seeeeever sorserekrrensnennsrrenetee 

Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, sem bíða 

tjón af jarðeldum cc FARA FR 

Aeiknineur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs W. Fisehers.......,.... í A i gg) 

Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs C, Liebes        

  

Reikningur yfir tek gjöld gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amt- 

manns Þorsteinssonar og konu haus Þórunnar Hannes 

AÓtEir 0 sveeersersessenrenrene sen eter menes 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Ræktunarsjóðs Íslands.......... … 

Reikningur yfir tekjur og gjöld 'Thorkilii barnaskólasjóðs ......... 

Reikningur minningarsjóðs lektor theol, Sigurðar Melsteðs 

Reikningur styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jónssonar ......... 

Landsreikningurinn 1905 (ágrip) 2... ssseeeeereeee HER  ... 

II. Sjóðir undirstjórn eða umsjón biskups. 

Prestsekknasjødurinn 1.0. en ease ee 

teikningur yfir tekjur og gjöld hins almenna kirkjusjóðs 

Skýrsla um innieign kirkna í hinum almenna kirkjusjóði ......... 

III. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amts- 

ráðsins í Suðuramtinu. 

leikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsjamtsins been 

38—39 

41 

43 

43—44 

44 

45 

45—46 

73—74 

41—42 

69 

348—349 

358 —368 

216—217  
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101. 

104. 

110. 
33, 

116. 
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| Dagsetning. | 
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Fyrirsögn. 

  

Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og þurf- 

andi þjóðjarðalandseta og ekkna þeirra í Suðuramtinu 

Skýrsla um efnahag sýslusjóðanna í amtinu 00. 

  

Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóðanna í amtinu 

IV. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amts- 
då d 

ráðsins í Vesturamtinu. 

    

teikningur yfir tekjur og 1 jafnaðarsjóðs amtsins ............ sur J J g J J 
Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs amtsins ..... FA 

Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs amtsins 

Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns amtsins 
  

Skýrsla um efnahag sýslusjóðanna í amtinu 2. 0. a 

  

Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóðanna í amtinu 

V. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amts- 

ráðsins í Norðuramtinu. 

  

Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs amtsins 

Reikningur yfir tekjur og 

    

Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Eyjafjarðarsýslu ... 

Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns amtsins ......... 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Prentsmiðjusjóðs ammtsins ......0.. 
1 Reikningur yfir tekjur og gjöld þúsund ára afmælissjóðs Eyja- 

fjarðars 

  

Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs fátækra ekkna og 

munaðarlausra barna í Eyjafjarðarsýslu og á Akureyri... 

Reikningur yfir tekjur og gjöld gróðrars va 

  

jdvarinuar å Akureyri 

Skýrsla um efnahag sýslusjóðanna í amtinu 

Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóðanna í amtinu 

VI. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amts- 

ráðsins í Austuramtinu. 

teikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs amtsins ............ 

Reikningur yfir tekjur og yinaðarsjóðs ambsins .....0 0... 

Reikningur yfir tekjur og gjöld 

J 
t 

búnaðarskólasjóðs amtsins 

] Reikningur yfir tekjur o Jókasafns amtsins 0... 

Í 

] 

g glold 

Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Pjeturs sýslumanns 

Þorsteinssonar ........... . . 

Keikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjéds Guttorms prófasts 

Þorsteinssonar ............... SAE ANNNSNANÐRRÐNEN SERA 

Skýrsla um efnahag sýslusjóðanna í amtinu 
x Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóðanna í ámtinu 2 so. 
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226 — 227 

231—233 

217--218 
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228--229 
229—230 
300—301 
301—-303 

  

46   
230 

(237--238
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Bladsidu- 
Nr. | Dagsetuing. | Fyrirsögn. tal. 

| 

VII. Sjóðir prestaskólans. 

51. Prestaskólasjóðurinn .............. FA a … . 74 

6l. „jöf Halldórs Andrjessonar ...... FARA ARENA HRAÐAR 75 

öl. Minningarsjóður lektors Helga Hálfdánarsonar ..cce0.0.0. 0000. 15 

VIII. Landsbankareikningar 

57. teikningur yfir tekjur og gjöld bankans 1905 með jafnaðar 

reikningi rr senreenrneannene | 95— 114 
56. Ågrip af reikningi bankans 1. ( ktbr. til öl. desbr. 1905......... | 91—94 

67. Ágrip af reikningi bankans 1. janúar til ðl. marz 1906 ......... 

124. Ágrip af reikningi bankans 1. apríl til 30. júní 1906............ 

152. Ágrip af reikningi bankans 1. júlí til 30 . septl yr. 1906 ......... 

37. 

33. 

34. 

35. 

cs
 

> 

55. 

61. 

62. 

94.   
i   

IX. Ársreikningur Söfnunarsjóðsins, 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands 1905 

  

með yfirliti yfir efnahaginn... eaten r renere … f 49—51 

X. 

Reikningur minningarsjóðs Sigrid: 

teikningur yfir tekjur og gjöld fiskimannasjóð 

Reikningur yfir tekjur og gj 

Ymsir reikningar 

Thóroddsens ..... re 17    r 

s Kjalarne sþings 17—48     8 J 
  ld styrktarsjóðs skipstjóra og 

     

stýrimanna við Faxaflóa 1904 ……sssneveereeee seere sn 48 

Reikningur yfir takjur og gjöld styrktarsjóðs skipstjóra og stýri- 

manna við Faxaflóa 19 

teikningur yfir tekjur og gjåld Framfar Reikni yfir tekjur og gjåld I f 

  

  

   
asjóðs Jóns prófasts ... 

Melsteðs og frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsteðs FERÐA 90 

Reikningur yfir tekjur og gjöld í 

Ársreikningur fyrir styrktarsjóð lyf hala HE. Tvede frå marz 1905 

til marz 1906 

Reikningur yfir tekjur og 

… |[117—118 

      

gjöld ekknasjóðs drukknaðra sjómanna | 

   

í Borgarfjarðarsýslu 0... ee | 171 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Landsbókasafnsins .......00.... 246 

Reikningur yfir tekjur og gjöld híns íslenzka biblíufjelags ...... 356 

eikningur yfir tekjur og gjöld Lifsábyrgðarsjóðs fyrir sjómenn, 

er stunda fiskiveiðar á þilskipum .........0.........00. 357 

Amtsrådsfundaskyrslur 

Skyrsla um fund amtsrådsins i Suduramtinu 25—26, juni 1906 1187—192 
1—3. Lagdir fram Ymsir reikningar 1... 186—18  
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Nr. Dagsetning. Fyrirsögn. 
Blaðsíðu- 

tal. 

  

  
  

    

| 

| 4. Skyrt fra úrskurðum á sýslusjóðs og sýslu- 

vegasjóðsreikningum 1904 ..................... É… 187 

5. Sýslusjóðs og sýsluvegasjóðsreikningar úrskurð- 

| AÐIF lr ar rann … 187 

| 6. Yfirfarin endurrit úr gjörðabóknm sýslnanna 187 

7. Samþykkt 1000 kr. lántaka Vestmannaeyjar 

sýslu til vegabóta 0... … 187 

8. Leyfð hækkun á vegagjaldi sömu sýslu en 187 

9. Kjósarsýslu leyft að leggja 3000 kr. til þjóð- 

vegarins í Mosfellssveit og taka til þess 

2500 kr. lán lr SR ee. 187— 188 

10. Um tillag frá Kjósarsýslu til mótorbáts handa 

Kjósar og Kjalarneshreppum .......0000. 0. 0.00. 188 

11. Samþykkt að Kjósarsýsla gangi Í ábyrgð fyrir 

1600 kr. láni Halldórs Jónssonar til tóvinnu- 

Vjela lille renn skere renee 188 

12. Samþykkt að Gullbringusýsla verji 2250 kr. 

til vegarins frá Hafnarfirði að Vogarstapa ... 188 

13. Samþykkt hækkun á vegagjaldi Kjósarsýslu 

og Árnessýslu „00.00.0000 venerne 188 

i 14. Samþykkt ákvörðun sýslunefndarinnar í Vest- 

| urskaptafellssyslu um ad taka veg einn upp 

| i tolu sysluvega eeeeerserersrneserte se . 188 

| 15. Staðfestur viðauki við  fjallskilareglugjörð 

| Vesturskaptafellssýslu ……........ nan 189 

| 16. Samþykkt niðurlagningr á tveim ferjum i År- 

| nessyslu 2... a 189 

| 17. Vísað frá útsvarskærnu.............0. Lan 189 

i 18. Urskurðaðir reikningar ..........0. a. servere 189 

| 19, Framlagðar alþýðustyrktarsjóðsskýrslur ...... 189 

| 20. Veittar 200 kr. sæluhúsverði á Kolviðarhóli 189 

| 21. Skógræktarfjelagi Reykjavíkur veittur 150 kr. 

| styrkur ....0000 0000. tran n rest ennerr rn 189 

| 22. Kvennaskålanum i Reykjavik veittur 10 

| styrkur 22221440. enn reven tre rrsknsn veereeeres 182 

| 23. Um búnaðarskólann á Hvanneyri ...... venceueee 189— 192 

| 24. Mælt með Hirti Snorrasyni til að vera skóla 

| stjóri við hinn fyrirhugaða bændaskóla á 

| Hvanneyri eeen 192 

| 25. Samin áætlun um tekjur eg gjöld jafnaðar- 

| Sjóðsitis 1907 lll veerererrerreee eee. 199—193 

      

 



  

Nr. | Dagsetning. | 
| 
Í 

  

Fyrirsögn. 
Blaðsíðu- 

| tal. 

  

| 

    

Skýrsla 

1—6. 
- 

i. 

10. 

11. 

13. 

14. 

15. 

  

29. 

Skýrsla 

1--3. 

Veitt 30 kr. þóknun fyrir skriptir við amts- 

   

  

     

    

ráðið svevereseeers: ene sen rr a 193 

um fund amtsráðs Vesturamtsins 18. og 19. júní 1906. 

Framlagðir ýmsir reikningar 1... 193 --194 

Skýrt frá fullnustu á urskurðum á sýslureikn- 

ingunum 1904...... seen ee 194 

Framlagðir alþýðustyrktarsjóðsreikningar ...... 
1905 ll versene senn . 194 
Yfirfarnar sýslufundargjörðir ......... ene 194 

Ráðstafað vöxtum af gullbrúðkaupssjóði Bjarna 

amtmanns Thorsteinsson og konu hans 194 

Samþykktar sýslunefndarkosningar í Barða 

strandarsýslum............ 02... sessesrnenrver 194 

Tjáð að sýslunefndin í Áustnrbarðastrandar- 

sýslu hefði fallið frá sýslnvegafjölgun ........ 194 
Samþykkt hækkun á vegagjaldi Mýrasýslu 194 
Samþykktur flutningur a sýsluvegi i Snæ- 

fellsness og Hnappadalssýslu... seeren 194 

Samþykkt breyting á yfirsetaumdæmum sömn 

sýslu ..... ..... erat ers renter treere ree 194 

Samþykkt framlag af sýslusjóði Dalasýslu til 

sýsluvega .., ll vrvse nv enesre FANN … 195 

Neitað um leyfi til að seldur yrði ....... AR 

spítalinn á Patreksfirði ................, AR 195 

Ákveðið að leita umsagnar sýslunefnda um 

skiptingu á eignum og skuldum amtsins m. m. 195 

Staðfest refaveiðareglugjörð fyrir Norðurísa- 

fjarðarsýslu 195 
Staðfest fjallskil 

arsyslu 2... 195 
Um utsvarskæru … BRANN 195 
Um rjettun í einum hreppi Strandasýslu 195 
Ut ráðstöfun amtsbókasafnsins .. .......... ... 195 
Úrskurðaðir reikningar 0... 4. 195—198 
Veitt bókaverði amtsbókasafnsins launaviðbót 198 
Jrskurðaðir reikningar ............ eres ei 198 
Veittar 25 kr. fyrir skriptir við amtsráðið ... 199 
Um ritsíma ...... BRANN AAN 199 

um fund  amtsráðs Norðurumtsins 11. júní 1906. J 

Framlagðir ýinsir reikningar ......... ven nere 199—200 

193-—-199 

  

1199—-209



XI 

          

  

  
  

    

   

    

          

  
  

| 

| , 

Nr. Dagsetning. | Fyrirsögn. Sr 

| 

| 
| 4. Um hag alþýðustyrktarsjóðanna ........ 22... 200—-201 

| 5. Yfirfarin endurrit ur gjörðabókum  sýslu- 

| nefnda ............ brevene er en 201 

| 6. Veittar kvennaskólanum á Akureyri 600 kr. 

| og kvennaskólannm á Blönduósi 400 kr. 201 

| 7, Urskurdud útsvarskæra 2000. …. 201—202 
| 8. Utsvarskæra ekki tekin til greina ARA 202 

| 9. Skagafjardarsyslu heimilad ad taka að sjer á- 

| byrgð á tveim lánum..... ...... en 202 

að 

koma upp sjúkrahúsi .......000000000.00 act... 202 

11. Eyjafjarðarsýslu leyft að taka að sjer ábyrgð 

á 3 lánum nr sn renen 202 

12— 13. Sýslunefnd Suðurþingeyjarsýslu leyft að taka 

sjer ábyrgð á 2 lánum o...d.0r snara 202 

14, Samþykkt fjölgun sýsluvega í Suðurþingeyj- 

arsýslu 2... en ee vrerse evnerne 202 

15. Um styrk til sjúkrahúsa 20.00.0000... ee 203 

16. Um styrk af gullbrúðkaupssjóði Bjarna amt- 

manus Thorsteinsson og konu hars...... ea 203 

17. Veittar 100 kr. til gistihúss í Bakkagerði ... 203—-204 | 

18. Um ráðstöfun á bókasafni amtsins ... 222... 204 | 

19, Um búnaðarskólann á Hólum ..... ven ou venne 204—205 

20. Sigurði Sigurðssyni kennara við vúnaðarskól- 

ann á Hólum veitt launaviðbót Gr. 205 

21. Veittur styrkur til undirbúnings kennslu und- 

ir Hólaskóla ......... aerea HERNAÐ 205 

| 22, Sigurði Sigurðssyni skólastjóra á Hólum veitt 

| utanfararleyfi og styrkur til ferðarinnar 205—206 | 

| 93— 95, Úrskurðaðir reikningar 1... AR „0... 206—-207 | 

| 26. Um veiting styrks af PrentsmidjusjØi … … 207 | 

27—28. Skyrsla um eignir amtsins og skuldir ..... … 207 

| 29, Samin áætlun um tekjur og gjöld Hóla 

| SKØlA sssseseseses renses ersten res trr renterne 208 * 
| 30. Sömuleiðis áætlun um tekjur og gjöld amts- | 

| ins 1907 ll vener err 208—209 | 

| 31. Enn um Hólaskóla .........0000... sr . 209 

| 32. Kosnir fulltrúar til búnaðarþings........0.0... 209 

| 33, Skagafjardarsyslu leyft að taka að sjer rjóma- | 

búslán ......0..... snar BAR 209 | 

34, Um úrskurðun reiknings kirkjunnar á á Hólum 209



XII 

        

  

   

   

  

  
  

| | Bladsidu- Nr. | Dagsetning. | Fyrirsögn. | tal. 
| 

97. | Skýrsla um fund amtsráðsins í Austuramtinn 27. ágúst 1906. |210—216 
1. Skýrt frá kosningu amtsráðsmanns fyrir Aust- 

skaptafellssýslu „0... 210 
2—3. Lagðir fram ýmsir reikningar ...... ........... 210 

4. Yfirfarnar sýslufnndagjörðir ...........00...0..... 210 | 
| 5. Lagdar fram skyrslur um hag albydustyrktar- 

| BJÓÐA ssessevessenven ennen nen ener er re rener renee =. 211 | 
| 6—7. Lagðir fram reikningar .............. ..... RA 211 | 

8—10. Åkvædi um sysluvegi str 211 
ll. Veittur styvkur til sjúkrahússins á Seyðis- 

firdi G.sussssssssnese vennen ener rer senese ee 211 
12—15. Styrkveitingar til sjúkraskýla . 211 

16. Styrkveiting til Eiðaskóla .............. BARA 212 
17. Veittur styrkur til Búnaðarsambands Austur- 

lands ..... FRA RASSRÐIR sneri 212 
18—21, Úrskurðaðir reikningar … 212—213 

22. Um amtsbókasafnið... .......... er kue sensrenensee 213 
23. Um eptirgjöf á landssjóðsláni til útrýmingar 

| fjárkláða ............. see BRANN … 213 
| 24. Úrskurðaður reikningur Eiðaskólans ...... es. 213—214 

25. Staðfest reglugjörð fyrir búnaðarskólann á 
Eiðum ... 2. eee en urene se 214 

26. Lagt til að Eiðaskólinn fái að njóta */, parta 
af vöxtum Jarðeldasjóðsins 1... 214 

27. Kvennaskólamál .............. en es se 214 
28. Ákveðið að leita álits sýslunefnda um ráðstöf- 

un búnaðaðarsjóðs og búnaðarskólasjóðs amts- 
ÍÐS svesseseereeses FSN see 214 

29. Norðurmúlasýslu leyft að hækka sýsluvega- 
gjaldið .......... ea … 

30. Samin áætlun um tekjur og | 
sjods amtsins — ssssssenssenveeeeneeeesrenee veere | 

31. Útsvarskæru vísað frá 
32. Kosinn fulltrúi á búnaðarþing | 
33. Samþykkt að greiða 200 kr. upp í kostnað | 

við vígslu Lagarfljótsbrúarinnar .......... 215 | 
34. Ákveðið að næsti amtsráðsfundur skyldi e eigi | 

vera fyr en eptir ping 1907 216 | 
| 

Ferðaáætlanir landpósta og póstgufuskipa | 
133. Áætlun um ferðir landpóstanna 1907 ll... |288—299    
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Nr. | Dagsetning. 

147. 

148. 

145. 

146. 

| 

| 

  
  

Fyrirsögn. 

Ferðaáætlun póstgufuskipanna mi 

1907 

  

Færeyja og Ísla 

Áætlun um strandferðir við Ísland 190 

Firmnatilkynningar 

Vörumerkjaauglýsingar 

Kanpmannahafnar, Leith, 

Ýmsar greiðslur úr landsjóði samkvæmt fjárlögunumm 1904 --1905 og 

1906—-1907 

13. gr. Á. 

13. gr. A. b. 2. Bráðal 

13. gr. B 

13. 

  

VI. b. 1. Barnaskólastyrkur 

15. gr. c. Búnaðarfjelagastyrkur 

13. gr. A. b. 5. Styrkur handa uppt 

  

Auglýsingar um útkomin lög m. m. 

115, 139-—-219, 305 

Embætti og sýslanir, lausn og skipun 

52, 76, 114, 118, 172— 13, 264, 

Auglýsing um óveitt embætti og sýslanir. 

52, 76, 114, 171, 173—174, 304, 

Heiðursmerki, 173, 370 

Heiðursgjafir, 174 

Talsímaleyfi, 174. 371 

Einkarjettur, 114 

1
 Konsular, 76, 118, 174 

3( 

co
 

<J
 

I 

r. B. VI b. 2. Sveitakennarastyrkur 

I 
>
 

b. 2. Bráðabirgðarnppbót prestakalla ... 

  

4, 370 

irgðaruppbót prestakalla 0... sereeeee 

  

Blaðsiðu- 

tal. 

51—52 

72 

53 + LO
 

(254—259 

9—264 

  

3—369 G
G



Registur 
nafna og orða. 

A. Á. 
Ábild, S. R., kommandör af dbr., 370. 

Aðsetur, fast, skýring, 141--1429. 

Afmælissjóður Eyjafjarðar, þúsund ára, reikn- 

ingur, 228. | 

Ágúst Helgason, heiðursgjöf, 174. 

Akraneshreppur ytri, — heilbrigðissamþykkt, 
281— 287. 

Ákureyrargagnfræðaskóli, reglur um heima 

vistir, 119— 120. | 

Akureyri: talsímaleyfi, 174; verðlagsskrá, 36— 
37. 

Alidýrasjúkdómaskýrslur, 149--145. | 
Arnarneshreppur, þingstaður fluttur, 265. 
Árnessýsla : sýslusjóðsreikningur, 232; eýslu 

vegasjóðsreikningur, 239; verðlagsskrá, 14— 
18. 

Árspróf menntaskólans, útaf þingsályktun, 

115—-116. 

B. 
Barðastrandarsýsla: verðlagsskrá, 26—- 27 ; aust- 

urhluti: sýslusjóðsreikningur, 235; sýsluvega- 

sjóðsreikningur, 242— 243; vesturhluti: fjall- 
skilareglugjörð, 124—-131,; sýslusjóðsreikning- 

ur, 235; sýsluvegasjóðsreikningur, 242.   
Barnaskólasjóður Thorkillii, reikningur, 41 —42. | 
Barnaskólastyrkur, 253. | 
Benedikt Eyjólfsson, prestur í Bjarnanespresta- | 

kalli, 114. 
Berufjarðarprestakall, laust, 114. | 
Bíldudalshjerað, laust, 76; veitt, 173. | 
Bjarnanesprestakall, veitt, 114. | 
Bjarni Þ. Johnson, landsyfirdómsmálafærslu- | 

madur, 370 

Bjarna  porsteinssonar — gullbrudkaupssjøØdur, 
reikningur, 45—46. 

Björn Magnússon, símritari, 370. 
Blönduóshjerað, laust 114; sett í, 118; veitt, 

173. 

Bókasafnsreikuingar: —Austuramtsins, 226; 
Landsbókasafnsins, 246; Norðuramtsins, 225; 

Vesturamtsins, 224— 225. 

Bókavarðarsýslanin við Landsbókasafnið, laus, 
174. 

Bókavörður við Landsbókasafnið, settur, 173. 
Borgarfjarðarsýsla: sýslusjóðsreikningur, 233; 

sýsluvegasjóðsreikuingur, 240—241; verð. 
lagsskrá, 18— 19. 

Bráðabirgðaruppbót prestakalla,*51—-59; 172, 
Brunabótasjóðir — sveitafjelaga, reglugjörðir, 

266—269 og 269— 283. 

3únaðarfjelagastyrkur, 259—264. 

Búnaðarsjóðsreikningar: Austuramtsins, 221— 
222; Eyjafjarðarsýslu, 222; Norðuramtsins, 
221; Vesturamtsins, 2920. 

Búnaðarskólasjóðsreikningar: —Austuramtsins, 

223—-224; Vesturamtsins, 223. 

Búnaðarskólinn á Eiðum, reglugjörð, 181—-186. 
Bændaskólinn á Hvanneyri, skólastjóri skip- 

aður, 370. 

Bændaskólastjórasýslanir, lausar, 171. 

C. 

Christjans IX. styrktarsjóður, heiðursgjöf, 174; 

reikningur, 41. 

D. 

Dalaprófastadæmi, prófastur skipaður, 76,



XV 

Dalasýsla: sýslusjóðsreikningur, 236; sýslu- 

vegasjóðsreikningur, 243; verðlagsskrá, 24— 

25. 

Davíð Sch. Thorsteinsson, settur hjeraðslæknir 

í Nauteyrarhjeraði, 264. 

E. 

settur  málaflutuingsmaður 

við landsyfirrjettinn, 173; 264, 

Eiðaskólinn, reglugjörð, 181—186. 

Einar Hallgrímsson, brezkur vicekonsúll, 76. 

ns 1 : Eggert Claessen, 

Einar M. Jónasson, landsyfirdómsmálafærslu- 

maður, 370. 

Einkarjettur, 114. 

Eiríkur Briem, kommandör af dbr. 
ra 
73. 

Ekknasjóður Borgarfjarðarsýslu, 171. 

Emil Guðmundsson, leystur frá prestsskap, 52. 

  

Eyjafjarðarafmælissjóður, reikningur, 

Evjafjarðarprófastedæmi, prófastur settnr, 52. SJ , 

Evjafjarðarsýsla: búnaðarsjóðsteikningur, 222; 
a s ms , 3 

fjallskilareglugjörð, breytin 146; sýslu- 

sjóðsreikningur, 300— 301: sýsluvegasjóðs- 

g, 

reikniugur, 302; verðlagsskrá, 36—37. 

Eyrarhreppur, heilbrigðissamþykkt, 147— 154 

F. 

Fangavarðarsýslanin (í Reykjavík), laus, 371. 

Fast aðsetur, skýring, 141— 142. 

Fell, kirkjujörð seld, 305. 

Fellskirkja. leyft að leggja niður, 305. 

Fellsprestakall: jarðabótalán, 1. 

Fischers gjafasjóður, reikningur, 44. 

Fiskmannasjóður Kjalarnesþings, 47 —48. 

Fiskiveiðasamþykkt fyrir Vestmannaeyjasýslu, 

59-—60. 

Fjallskilareglugjörð 

breyting, 146;  Vesturbarðastrandarsýslu, 

124— 131; Vesturskaptafellssýsln, 132. 
„ykkt,60--67. 

Forberg, Olaf E., landsímaforstjóri. 370. 

Melsteðs og frú 

Steinunnar Bjarnadóttir Melsteðs, reikning- 

ur, 90. 

Framfærslumál: 

140— 141; 176—178; 

sveitfesti þurfalinga, 175--176; 179—--180. 

Friðrik Kristjánsson, norskur vicekonsúll, 174 

fyrir: Eyjafjarðarsýslu, 

Flateyrarkauptún, heilbrigðissam } 
  

Framfarasjóður Jóns prófasts 

endurgjald á sveitarstyrk, 

framfærsla barna, 

| 
| 

Gaddavírsgirðingaefni, útvegun, 40; 303. 

Gagufræðaskólinn á Akureyri, reglur um heima- 

vistir, 119— 120. 

Geir Sæmundsson, settur prófastur í Eyja- 

fjarðarprófastsdæmi, 52. 

Girðingarefni, útvegun, 40; 303. 

Gísli J. 

Gísli Pjetursson, settur hjeraðslæknir í Reyk- 

dælahjeraði, 264. 

Gísli P. 

Gjafsjóðir: Hannesar Árnasonar, auglýsing um 

Ólafsson, símritari, 370. 

Sigmundsson, heiðursgjöf, 174. 

styrk371 372; reikningar: Fischers,44; Guttorms 

  Þorsteinssonar, 230; Hannesar Árnasonar, 42; 

Jóns Sigurðsonar, 1l7— 118; Liebes, 45; 

Pjeturs Þorsteinssonar, 46. 

Gjöf Halldórs Andrjessonar, reikningur, 73. 

(ruðmundur Bergsson, póstafgreiðslumaður, 370. 

Guðmundur Björnsson, settur landlæknir, 264; 

skipaður landlæknir, 370. 

Guðmundur Emil Guðmundsson == Emi Guð 

mundsson 

Gullbringusýsla:  sýslusjóðsreikningur, 232; 

sýsluvegasjóðsreikningur, verðlagsskrá, 240, 

16—17. 
   Gullbrúðkaupssjóður Bjarna amtmanns Þor- 

steinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur, 

reikningur, 45—-46. 

Gullfoss, sparisjóðshlunnindi, 178. 

Gunnar Einarsson, belgiskur konsúll, 76. 

H. 

Hafnarreglugjörð fyrir Seyðisfjarðarkaupstað, 

54--5ð. 

Halldór Gunulangsson, hjeraðslæknir í Vest- 

maunaeyjahjeraði, 786. 

Halldór Skaptason, símritari, 370. 

Halldór Vilhjálmsson, bændaskólastjóri, 370. 

Hannes Arnason, gjafasjóður: auglýsing, 371 — 

372; reikningur, 42. 

Hannes Hafstein, ráðherra, kommandör af dbr., 

173. 

Heiðursgjafir, 174. 

310 

Heilbrigðissamþykkt fyrir: Eyrarhrepp, 147— 

154; Flateyrarkauptún, 60—-67; Höólshrepp, 

Heiðursmerki, 173.



XVI 

155—162; Ísafjarðarkaupstað, 18— 88; Súða- 

víkurhrepp, 163—170; YtraÁkraneshrepp, 

284—-287. 

Heimavistir, reglur um, í gagnfræðaskólanum 

á Akureyri. 119—120. 

Helga Hálfdánarsonar minningarsjóður, reikn- 

ingur, 75. 

Helseth N. riddari af dbr., 370. 

Herdísar Benediktsens minningarsjóður, reiku- 

iugur, 43. 

Hjálmars Jónssonar styrktarsjóður, reikning- 

ur, 348—349. 

Hjeraðslæknisembætti, sjá læknishjeruð 

Hjörleifur Einarsson prófastur, leystur frá 

prestskap, 52. 

Hólshreppur, heilbrigðissanþykkt, 155—162. 

Holtsprestakall, lántökuleyfi, 176. 

Hornafjarðarhjerað, veitt, 76. 

Hróarstunguhjerað, veitt, 76. 

Húnavatnssýsla:  sýslusjóðsreikningur, 300; 

sýsluvegasjóðsreikningur, 301—302; verð. 

lagsskrá, 32— 33. 

Hundalækningareglugjörð fyrir Vesturísafjarð. 

arsýslu, breyting, 69. 

Hvalsá, kirkujörð, 305. 

Hvanneyrarprestakall, lántökuleyfi, 265--266. 

Hvanneyrarskóli, skólastjóri skipaður, 370. 

Höfðhverfinga sparisjóður, hlunnindi, 113. 

I. Í 
Ingileifar Benediktsens miuningarsjóður, reikn 

ingnr, 43 

Ingólfur Gíslason, hjeraðslæknir í Vopnafjarð. 

arhjeraði, settnr, 264; skipaður, 370. 

78. 
Þy hr 

Innflutningur á kvikfje, 53; 54; 77 

Innheimtulaun af stranduppboði, 306. 

Ísafjarðarkaupstaður : heilbrigðissam þykkt, 

18—88; lóðasjóðsreglugjörð, 8889; póst- 

afgreiðslumaður, 370; verðlagsskrá, 28—29. 

norður- 

Vslt 

sjóðsreikningur, 234; sýsluvegasjóðsreikn- 

242; 
reglugjörð, breyting, 69; sýslusjóðsreikning- 

Ísafjarðarsýsla: verðlagsskrá, 28—29 ; 

hluti: refaveiðareglugjörð, 120-—-123;    1- 

imgur, vesturhluti: hundalækninga- 

ur, 235; sýsluvegasjóðsreikningur, 242. 

J. 
Jafnaðarsjóðsreikningar: Austuramtsins 219; | { i 

Norduramtsins, 218; Sudnramtsins, 216— 

217; Vesturamtsins, 217—218. 

Jarðeldasjóðurinn, reikningur, 43—-44. 

Jes Á. Gíslason, leystur frá prestskap, 304. 

Jónas Jónassen, leystur frá landlæknisembætt- 

inu, 172; dannebrogsmaður, 173; komman- 

dör af dbr., 173. 

Jónas Jónasson, leystur frá prófastsstörfum, 52. 
Jóu Hjaltalín Sigurðsson, hjeraðslæknir í Rang- 

áthjeraði, 76. 

Jón Jakobsson, settur bókavörður Landsbóka- 

173. 
Jóu Jónsson, hjeraðslæknir í Blönduóshjeraði, 

173 - 

Jón Jónsson, hjeraðslæknir í Hróarstunguhjer- 
aði, 76. 

Jón Þorsteinsson, prestur í Skeggjastaðapresta- 

kalli, prestur í Möðruvallaklausturs- 
prestakalli, 173. 

safnsins, 

52; 

Jóns Melsteðs frarfarasjóður, reikningur, 90. 
Jóns Sigurðssonar 

117--118. 
Júlíus Halldórsson, leystur frá hjeraðslæknis- 

embætti, 114. 

gjafasjóður, reikningur, 

K. 
Kálfatjarnarprestakall, lántökuleyfi, 141. 
Kari 

ur, 370. 

  

Arss0n, landsyfirdómsmálafærslumað- 

Keflavíkursókn, ný, 178— 179. 

Kirkjubæjarklaustur, póstafgreiðslan flutt það- 
a 

Kirkjujarðir; 

n, 265. 

t 

seldar, 305; keyptar, 305. 

Kirkjur; lagðar niður, 305; nýjar, 178—179; 
ans 
300. 

Kjalarnesþings fiskimannasjóður, 47--48. 

íslusjóðsreikuingur, 232—-233 ; 

sýsluvegasjóðsreikningur, 240; verðlagsskrá, 
16—17. 

Kollafjarðarnes: kirkja, 305; kirkjujörð, 305. 

ar, viðurkenndir, 76; 118; 174. 
Krabbe, Thorvald, landsverkfræðingur, 370. 

Kvíabekkjarprestakall, laust, 52. 

Kvikfje, innflutt, 53; 54; 17—-78. 

L. 
Landlæknir, settur, 264; skipaður, 370. 
Landsbókasafnið; 

Kjósarsýsla : 

    

  
Konsúl 

bókavarðarsýslanin, laus,
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174; bókavörður, settur, 173; reikningur, 

246. 

Landsíminn, forstjórar og símritarar skipaðir, 

#10; rjettur til að nota þjónustufrímerki, 

181, 

Landsverkfræðingar, rjettur til að nota þjón 

ustufrímerki, 306. 

Landsverkfræðingur, skipaður, 370. 

Landsyfirrjetturinn ; málaflutningssýsla, laus, 

174; sett, 173; veitt, 264; samkvæmt låg- | 

um nr. 3, 20. oktbr. 1905 veitt leyfi til | 

málfærslu: Bjarna Þ. Johnson, Einari M. 

Jónassyni, Karli Einarssyni og Sigurði 

Eggerz, 370. 

Lífsábyrgð sjómanna, reikningur, 357.      Lóðasjóðsreglugjörð fyrir lIsafjarðarkanpstað, 

Læknishjeruð: laus, 76; 114; 173; 

sett í 118, 264; veitt, 76; 118: 173; 370. 

Lögreglusamþykkt fyrir Keykjavík breyting 

68. 

M. 

Magnús Bjarnason, póstafgreiðslumaður, 370. | 

Magnús H. Thorberg, símritari, 370. 

Málaflutningssýsla við landsyfirdóminn: laus, 

174, sett í 173; veitt, 264. 

Málafærslustörf leyfð við landsyfirdóminn, 370. 

Menntaskólinn: reglur fyrir nemendur, 307--310; 

reglur fyrir umsjónarmenn, 311—312;um árs- 

próf, 115— 116. 

Miðtími ákveðinn fyrir póstþjónustu og rit 

síma, 304. 

Minningarsjóðir, reikningar: Helga Hálfdánar- 
      

sonar, 75; Herdisar og lIngileifar Bene- 

diktsens, 43; Sigri 

Sigurðar Melsteðs, 69. 

Mý 

vegasjóðsreikningur, 243—-244 ; verðlagsskrá, 

20--21. 

Mýrdalsþing, laus, 304. 

   Sar "Thoroddsens, 47 

      asýsla: sýslusjóðsreikningur, 3; sýslu 

Möðruvallaklaustursprestakall, laust, 76; veitt 

173. 

N. 
Nauteyrarhjerað: laust, 173; sett í, 264 

Norðurísafjarðarprófastsdæmi, skipaður  pró- 

    

fastur, 

Norðurmúlasýsla:  sýslusjóðsreikningur, 237; 

  

sýsluvegasjóðsreikningur, 244—-245; verð 
y 2 

laesskrá, 4 ð. 

O. Ó. 
Olafur Hjaltesteð, einkarjettur, 114. 

Olafur Olafsson, prófastur í Dalaprótastsdæmi, 

(6. 

P. 

Páll Olafsson, prófastur í Norðurísafjarðar- 

prófastsdæmi, 76 

Pjeturs Þorsteinssonar gjafasjóður, reikn- 

ingur, 230 

Póstafgreiðslumenn, 370. 

    Póstafgreiðslust: 

  

lagður niður (Kirkjubæj- 

arklaustur), 265; nýr (Prestsbakki á Síðu), 

265 ; nýr (Vatneyri), 265, 

Póstferðaðáætlanir 288—- 299: 318-.32 

  

Prentsmiðjusjóðurinn, reikningar, 

  

styrkur, 368--369. 

  

birgðaruppbót, 51--52; 172; 

  

1 
Fellsprestakalli, 1; Holtspresta- 

'rarprestakall, 265--266: 

    

Kálfatjarnarprestakalli, 141; Tröllatungu- 

prestakall, 3   5; Vatusfjarðarprestakalli, 52; 

  

   

  

Þingva 

174; 304, veitt, 52; 114; 173, 

laprestakalli, 178; laus, 52; 76; 

Kangárhjerað, veitt, 76. 

| rgársýsla: sýslusjóðsreikningur, 231—232; 

    

sýsluvegasjd 

Refaveiða 

eikningur, 239; verðlagsskrá, 

    

'eglugjörð fyrir Norðurísafjarðarsýslu, 

120—12 

Reykdælahjerað, læknisþjónusta, 264. 

   
ð. 

  

Reykjavík: lögreglusamþykkt, breyting, 68; 

samþykkt um stjórn bæjarmála, breyting, 

307 ; verðlagsskra, 

Reykjavíkin    311; sett í 264. 

Ritsíminn, sjá Landsíminn
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8. 
#7 
id. Sakauppgjöf, 

Sauðárkrókssparisjóður, hlunnindi, 1 (0. 

Sauðárkrókstalsímafjelag, leyfi, 371. 

Seyðisfjarðarkaupstaður : hafnarreglugjörð, 

54—55 ; verdlagsskrå, 2— 3. 

Seydisfjardartalsimafjelag, leyfi, 371. 

Sigríðar Thoroddsens 

ingur, 47. 

Sigurðar Melsteðs minningarsjóður, reikning- 

ur, 69, 

Sigurður Eggerz, landsyfirdómsmálfærslumað- 

ur, 370. i 

Sigurður Pálsson, settur hjeraðslæknir í Blöndu- 

óshjeraði, 118. 

Sigurjón Jónsson, settur til að þjóna 

dælahjeraði, 264. 

Símritarar, 370. 

minningarsjóður, reikn- 

teyk- 

Sjómannalífsábyrgð, reikningur, 357. 

Skagafjarðars 

  

la: sýslusjóðsreikningur, 300; 

sýsluvegasjóðsreikningur, 302; verðlagsskrá, 

34—35. 

Skaptafellssýsla, eystri: sýslusjóðsreikningur, 

238; sýsluvegasjóðsreikningur, 245; verð- 

lagsskrá ; 6—7; vestri: fjallskilareglugjörð, 

viðauki, 132; sýslusjóðsreikningur, 231; 

sýsluvegasjóðsreikningur, 238-—239;, verð- 

lagsskrá, 8—-9. 

Skeggjastaðaprestakall, laust, 174; veitt, 52. 

Skipstjóra- og stýrimanna styrktarsjóður, reikn- 

ingur 1904, 48; 1905, 49. 

Skipstjórapróf á smáskipum, reglur, 56—58. 

Smáskip, skipstjórapróf, 56--58. 

Smidt, Paul, ritsímastjóri, 370. 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: sýslnsjóðs- 

reikningur, 236; sýsluvegasjóðsreikningur, 

243; verðlagsskrá, 22—-23. 

Sóknaskipting, 178—-179. 

Sparisjóðshlunnindi handa: 

fossi, 175; sparisjóði Höfðhverfinga, 

sparisjóði á Sauðárkróki, 175; 

Vestmannaeyja, 1. 

Stefán Th. Jónsson, norskur vicekonsúll, 174. 

Steingrímur Matthíasson, settur hjeraðslæknir 

í Reyjavíkurhjeraði, 264. 

Steinunnar Bjarnadóttur 

sparisjóðnum Gull- 

115; 

sparisjóði 

Melsteðs framfara- 

sjóður, reikningur, 90. 

Stjórnarvaldauglýsingar, í Reykjavík, 312; Þjóð- 

fi, 117. 

Strandasýsla : 

  

sýslusjóðsreikningur, 234 ; sýslu- 

vegasjóðsreikningur, 241; verðlagsskrá, 30— 

31 

Strandferðaáætlanir 322—325. 

Styrktarsjóðir, reikningar: Christians konungs 

IX., 41; fátækra ekkna og munaðarlausra 

barna í Eyjafjarðarsýsln og á Akureyri, 

228-—-229; Hjálmars Jónssonar,348--349; skip- 

stjóra og stýrimauna við Faxaflóa, 48--49; 

Tvedes, 118; þeirra er bíða tjón af jarðeld- 

um, 43— 44. 

Súðavíkurhreppur, heilbrigðissamþykkt, 163-— 

170 

Sudurmulasyla : syslusjodsreikningur, 237—238; 

sýsluvegasjóðsreikningur, 245; verðlagsskrá, 
   

ð. 

sjá Brunabóta- Sveitafjelagabrunabótasióðir, sj 

sjóðir. 

Sveitakennarastyrkur; 254—-259, skilyrði, 265. 

Sveitarstyrkur, sjá Framfærslumál. 

Sveitfesti, sjá Framfærslumál. 

Svín, imnflutt, 54, 77— 78. 

Söfnunarsjóðsreikningur, 49—51. 

T. 
lsímaleyfi, 174; 371. 

  

Tang, Edvard Harald, norskur vicekonsuli, 174 

riddari af dbr., 370. 

Thorkillii barnaskólasjóður, reikningur, 

42. 

Tjarnarprestakall á Vatnsnesi, laust, 76. 

Thorbjörnsen, 'T. 
A 3 

41— 

Trap Holm, P. landsimastjåri, 370. 

  

Tröllatangukirkja, leyft að leggja niður, 305. 

  

Tröllatunguprestakall, kirkjujarðir seldar, 305; 

sóknarskipun breytt, 305, 

Tulinius, Otto Frederik, sænskur vicekonsúll, 

118. 

Tulinius, Thor. E., talsímaleyfi, 371. 

  

Tungugröf, kirkjnjörð seld, 305. 

Tvedes Styrktarsjóður, reikningur, 118. 

. 
U. U. 

Unglingaskólar, skilyrdi fyrir styrkveitingu, 

180.
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Uppgjafaprestar, styrkur, 368—369. 

Uppgjöf saka, 77. 

Útskálasókn, skipting, 178-—-179 

Uxar, innfluttir, 53. 

V. 

Vatneyri, póstafgreiðsla, 265. 

Vatnsfjarðarprestakall, lántökuleyfi, 

Vestmannaeyjahjerað, veitt, 76. 

Vestmanneyjasparisjóður, hlunnindi, 1. 

Vestmauneyjasýsla : fiskiveiðasamþykkt, 59— 

60; 

sjóðsreikningur, 

sýslusjóðsreikningur,231;  sýsluvega- 

239; verðlagsskrá, 10—-11. 

Vopnafjarðarhjerað: laust, 173; sett í, 264; 

veitt 370. 

Þingeyjarsýsla: verðlagsskráa, 38--39; norður- 
ry 

í hluti: sýslusjóðsreikningur, 237; sýsluvega- 

sjóðsreikningur, 244; suðurhluti: sýslusjóðs- 

reikningur, 301;  sýsluvegasjóðsreikningur, 

302—-303. 

Þingstaður Arnarneshrepps, fluttur, 265. 

Þingvallaprestakall, lántókuleyfi, 178. 

Þjóðólfur, stjórnarvaldaauglýsingar, 117. 

Þjónustufrímerki: handa landsímaforstjórun- 

nm, 181; landsverkfræðingunum, 306. 

Þóra Melsteð, verðleikapeninpur úr gulli, 173. 

Þorbjörn Þórðarson, hjeraðslæknir í Bíldu- 

dalshjeraði, 1738. 

Þórhallur Bjarnarson, dannebrogsmaður, 173. 
“ SB 3 

Þórunnar Hanuesdóttur gullbrúðkaupssjóður, 

reikningur, 45—-46. 

Þorvaldur Jónsson, leystur frá prófastsstörfum, 
ng 
76. 

Porvaldnr Pálsson, hjeradslæknir í Horna- , J 

fjardarhjeradi, 76. 

Þurfalingar, sjá Framfærslumál. sar, S)J 

Þúsund ára afmælissjóður Eyjafjarðar, reiku- 

ingur, 228. 

 



 



Stjornartidindi, B. 1. 

Brjef stjornarrådsins ti/ sýslumannsins í Vestmannaeyjasýslu um 

endurveiting hlunninda handa sparisjóði Vestmannaeyja. Útaf 
beiðni, er hingað hefir borizt frá forstöðunefnd sparisjóðs Vestmannaeyja, vill 

stjórnarráðið hjermeð endurveita nefndum sjóði um 5 ár frá þessum degi að 

telja, hlunnindi þau, sem ræðir um í tilsk. 5. jan. 1874 um hlunnindi nokkur 
fyrir sparisjóði á Íslandi með þeim skilyrðum, að eigi rýrni trygging sú, er nú 

er fyrir því, að sjóðurinn standi í skilum, ad ákvæðanna um reikningsskil 

í lögum sjóðsins verði nákvæmlega gætt, og að forstöðunefnd sjóðsins sendi 

hingað á ári hverju endurrit af ársreikningi hans í fyrirskipuðu formi. Svo 

ber og að senda hingað skýrslu um hverja þá breyting, sem verða kann á lögum 

sjóðsins. 

Þetta er yður, herra sýslumaður, til vitundar gefið til birtingar fyrir 

forstöðunefnd sparisjóðsins. 

Brjef stjórnarráðsins ti biskups um embættislán handa 

Fellsprestakalli í Skagafjarðarprófastsdæmi. Eptir beiðni sóknar- 
prestsins í Fellsprestakalli í Skagafjarðarprófastsdæmi sjera Pálma Þóroddssonar 

og samkvæmt til lögum yðar, háæruverðugi herra, í brjefi, dagsettu 15. Í. m., 

veitir stjórnarráðið hjermeð leyfi til þess að tjeður prestur megi taka allt að 

1500 kr. lán gegn tryggingu í tekjum prestakallsins til túnsljettunar á prests- 

setrinu Höfða, með þeim skilyrðum, að lánið verði fengið með sem vægustum 

kjörum, eigi hærri ársvöxtum en 50/, að það verði endurborgað með jöfnum 

afborgunum á 25 árum samfleytt frá lántökudegi að telja auk vaxta, og loks að 

lánið verði tekið smámsaman eptir nánari ákvörðum yðar jafnótt og 

lántakandi vinnur verkið og sannar fyrir yður, að jarðabæturnar sjeu vel af 

hendi leystar. 

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

og birtingar fyrir sjera Pálma Þóroddssvni. 

20. dag marzmánaðar 1906. Reykjavík. lIsafoldarprentsmiðja. 

1 

6. 

1906 

„ marz. 

2 
marz.
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Nordurmulasyslu og Seydisfjardarkaupstad 

frå 16. maimånadar 1906 til jafnlengdar 1907. 
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24. 
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L peningum Hundrað á þ Alin 
Ip c a r c n g A. Friður peningur. kr. aur. | kr. aur. | aur. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á |109 | 83 1109 | 83 ) 92 

— G ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í | 
fardögum . . „hver á 1 15 | 17 f 91 | 02 f 76 
6 saudir, 3 til 5 ve tra, á hausti. . hver á 17 ' 55 105 | 30 | 88 
8 sauðir, tvævetrir á hausti . . . hver á | 15 | 21 {121 | 68 |101 

— 12 sauðir, veturgamlir á hausti . . hver á {11 | 60 139 | 20 {116 
— S ær seldar 0. hver á { 14 | 08 f112 | 64 | 94 
— 10 ær mylkar . . 2... hver å | 10 | 10 H01 | » | 84 
— 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í | 

fardögum . . . oe ek, AN 70 42 70 42 159 
1!/. „hryssu, á sama aldri „0. hver á {65 | 4287 | 23 173 

B. il, smjör og tólg. | 

1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á „97 H16 | 40 | 97 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á > tö8 | 69 | 60 {58 

120 pd. af smjöri, vel verkuðu. . . pd. á > {69 | 82 | 80 | 69 
120 pd. af tólg, vel bræddri. . . . pd. á > 1 30 306 | > {30 

| 
C. Tóvara af ullu. | 

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

— 60 pör eingirnissokka A . parið á oo > » 
— 30 pör tvíbands gjaldsokka . . . parið á 5 > > > 
— 180 pör sjóvetlinga. . 2... parið á > {36 1 64 | 80 154 

- 20 eingirnispeygur . . . . .. hver á > > » » 
— 15 tvibands gjaldpeysur . . . . hver å „ > 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmál, álnar breiðs, 1 

alin . . . SA Á 1 | 07 4128 | 40 1107 
- 120 ålnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. Þbreiðrar, | 

lalli 2 2 0 eee. år » | 82 198140 | 82 

| 
D. Fiskur. | 

1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á | 14 | 65 | 87 | 78 + 75 

— 6 vættir af hardfiski, vel verkudum, vættin å „1 > > > > 
6 vættir af by rsklingi, vel verkudum, vættin å > > „ > > 
6 vættir af ýsu, hertri „0... Vættin á „|. » „ > 

— 6 vættir af hákarli, hertum . . . vættinå I 8 | 40 1 50 I 40 I 42  



    

  

      

  

      
        

  

| — | peningumf Hundrad å | Alin 
kr. | aur.f kr. | aur. | aur 

E. Lysi. 

97. | 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis . 8 pottar å » > > » > 

28. — 1 tunna (1920 pt) hákarlslýsis . 8 pottar á » | » > > > 

20. - Í tunna (120 pt. selslýsis. . 8 pottar á > > > > > 

30. — 1 tunna (190 pt) þorskalýsis. . 8 pottar á 11441211; 60) 18 

F. Skinnavara. 

31. | 1 hnadr. 4 fjórðungar nautskinns. . . 10 pund á | 13 | 86 55 | 44 | 46 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns. . . . 10 pund å | 12 » | 72 > | 60 

33. — 6 fjórðungar hrossskinns . 10 pund á 9 { 30 | 55 | 80 | 46 

34. — 8 fjordungar sauðskinns af tvæv etrum og 

eldri …… . 10 pund å T | 49 4 59 | 92 {50 

3ð. — 12 fjórðungar sauðski inns af veturgömlum og 

am 10 pund á | 5 | 20 {62 { 40 52 

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

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert á » | 24 {57 | 60 | 48 

G. Ýmislegt. 

38. | 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pd. á f 10 | 42 62 | 52 | 52 

39. — 40 pd. af æðardún, åhreinsudum  . . pd. å > > > > > 

40. — 130 pd. af fuglafiðri. . 0... 10 pund á > > > » » 

41. — 480 pd. af fjallagrösum. . . . 10 pund á > > > > > 

49. 1 5 álnir 1 dagsverk um hevannir . 2. 2... 2 | 87 » » | 57 

43. | 5 álmir 1 lambsfóður FE 4 | 17 » » | 83 

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

Eptir A. eða í fríðu a 104 | 26 | 87 

Eptir B. eða í ullu, smjöri og tólg 76 | 20 | 63 

Eptir C. eða í ullartóvöru . 97 | 201) 81 

Eptir D. eda i fiski 69 | 09 | 57 

Eptir E. eda i lysi . 21 | 60 | 18 

Eptir F. eða í skinnavöru. 60 | 53 | óð 

En meðalverð allra landaura samantalið 428 | 88 1356 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 71|48| 59 

Skrifstofu Nordurmulasyslu og Seydisfjardarkaupstadar, 18. des. 1905. 

Jóh. Jóhannesson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hérmeð. 

T Í stjórnarráði Íslands 24. febr. 1906. 

F. h. r. 

Kl. Jonsson.   
" Eggert Briem. 
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sem gildir fyrir 

Sudurmulasyslu 

frå 16. maimånadar 1906 til jafnlengdar 

    

10. 
11. 
12: 
15. 

14. 

15. 

16. 

18. 
19. 
20. 

22. 
9 
20. 

24. 
= 

25. 
26,   

A. Fríður peningur. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 

dögum „0 hver á 
— 6 sauðir. 3 til5 vetra, á hausti . . hver á 
— 8 sauðir tvævetrir, á hausti . . . hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 
— 8 ær, geldar, á hausti . . . . . hver á 
— 10 ær mylkar, á hausti... hver á 
— 1 áðurðarhestur, taminn, 5 til12 v etra, í far- 

dögum .. BN Ål 
— 11), hryssu, á sama aldri hver á 

B. II, smjör og tólg. 

þa
 

hnd. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 

120 pd. af smjöri, vel verkuðn . . . pd. á 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd. á 

=>
 

C. Tóvara af ullu 

=
 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skr eppa 
44 þræði . 0. pundid å 

— 60 pår eingir nissokka BR parið á 
— 30 pör tvíbands-gjaldsokka . . . parið á 
— 180 pör sjóvetlinga . . . ... parið á 
— 20 eingirnispeysur . . .... hver å 
— 15 tvibands-gjaldpeysur . . . . hver å 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

Lalin Á 
— 120 álnir einskeptu, 1 al. til5 kv. breiðrar 

lalin .„ FF 

D. Fiskur. 

1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af ysu, hertri . . . . . vættin å 
— 6 vættir af håkarli hertum . . . vættin å 

  

  

1907 

I penin gum | Hundrað á Alin 

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

| | 
| | 

108 | 80 4108 | 80 ] 91 
I Í 

14 | 02 f 84 (12 | 70 
1% | 60 105 | 60 | ss 
14 { 32 1114 | 56 £ 95 

10 | 45 1125 | 40 104 

15 | 33 1106 | 64 { 89 

9 132 93 | 20 I 78 

70 | 85 | 70 | 85 | 59 
60 | 62 180 | 83 | 67 

» | 98 j117 | 60 | 98 
61 13 | 20 { 61 

> „10 184 » fk 70 
» | 30 1 36 | » 50 

> » » | » » 

» | » » | » » 

» | » » | » » 

» 45181) » få 67 
» > » | » » 

» » » | » » 

11 20 f144 | » |120 

» | 87 H04 | 40) 87 

a ll 
15 | 65 | 935 ; 90 (8 

» » » | > > 

» » « | » » 

» » » | » » 

9 1 024 54 " 12 f 45    



5 1906 

    

I peningumf Hundrad åf Alin 4 

kr. | aur.J kr. | aur. } aur. 
  

  

    

E. Lýsi. | 

27 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis s pottar á » | » „ » » 
28. 1 tunna (120 pt. hákarlslýsis s pottar á 1 | 61 {24 | 15 {20 
29 — 1 tunna (120 pt.) selslýsis 8 pottar á > » » > > 
30. - Í tunna (120 pt.) þorskalýsis S pottar á 1 {54 725 | 1019 

F. Skinnavara. 

31. | 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund å | 13 | 92 f 55 | 68 | 46 
52. — 6 fjordungar kyrskinns . . . . 10 pund å f 12 | 57 | 74 | 2? I 62 
33. - 6 fjordungar hrossskinns . . . 10 pund å | 10 | 40 f 62 | 40 | 52 
34. — 8 fjórðungar sauðskinns, af tvævetrum og 

eldri 10 pund á Ss 79 {70 | 32 159 
3. — 12 fjórðungar sauðskinns, af veturgömlum og 

ÁM . . 0.8.0... 0... 10 pundåf 6150478) > {65 
36. — 6 fjórðungar selskinns . . . . 10 pund á > » » » » 
BT. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á » | 22 fh 5? | 80 f 44 

G. Ymislegt 

38. 11 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pd. á | 10 | 10 { 60 ' 60 150 
39. - 40 pd. af æðardún óhreinsuðum . . pd. á „| > > » > 
40. - 120 pd. af fuglafiðri „0... 10 pund á 9 | 85 {117 96 196 
41. — 480 pd. af fjallagrösum . . . 10 pund á > > > > 
4?. 15 ålnir 1 dagsverk um heyannir . 2 | 86 » > F DT 
43. - 1 lambsfóður 4 | 22 > „84   
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

  

Eptir A. eða Í fríðu. 0 IR 89) 82 
Eptir B. eða í ullu, smjöri og tólg 2. Tí | T0 { 6ð 
Eptir C. eða í ullartóvörn 2. 2 09 80191 
Eptir D. eða í fiski 2 0 14 01 {61 
Eptir E. eða í lýsi 2 2 eee eee eee en 23 (62 119 
Eptir F. eða í skinnavöru 2. 65 | 57 | 55 

En medalverd allra landaura samantalid 440 | 59 1873 

og skipt med 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða . . . .. 4 93 {62     
  

Skrifstofu Suðurmúlasýslu, 18. desember. 1905. 

A. V. Tulinius. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjermed. 

I stjornarrådi Islands, 24. februar 1906. 

F. h. r. 

Kl Jónsson. 

Eggert Briem.
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Vesturskaptafellssyslu 

frå 16. maimånadar 1906 til jafnlengdar 1907. 
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16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
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A. Fríður peningur. 

  

1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
nóvembermánaðarloka, í fard. á 

og lembdar, 
október til 

— 6 ær, 2 til 
fardögum 

— 6 sauðir, 3 

—— 10 ær mylkar 
— 1 áburðarhestur, 

lÍardögum 

6 vetra, loðnar 

til 5 vetra, á hausti. 
— 8 sauðir, tvævetrir á hausti 
— 12 sauðir, veturgamlir á hausti 
— 8 ær geldar 

— 11/, hryssu, á sama aldri 3 3 

B. Ull, smjör og tólg 

1 hndr. 120 pd. 
— 120 pd. af 
—- 120 pd. af 

hver 

hver 

hver 

hver : 

hver i 

hver 

taminn, 5 til 12 vetra, 

hver á 

af hvítri ullu, vel þveginni, pd. 
mislitri ullu, vel þveginni, pd. 
smjöri, vel verkuðu. 

- 120 pd. af tólg, vel bræddri. 

C Tóvara af ullu. 

pd. 
pd 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver | 
44 þræði 

— 60 pör eingirnissokka 
30 pör tvib 

— 180 pör sjó 

1espa 11 skreppur, en hver skreppa 

ands gjaldsokka . 
vetlinga 

- 20 eingirnispeysur 
15 tvíbands gjaldpeysur 

— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, 
alin 

álnar 

— 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. 
1 alin 

D. Fiskur. 

pundið 
parið 
parið 
parið 
hver 
hver 

breiðs, 

breiðrar, 

1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin 
— 6 vættir af 

— 6 vættir af 
ýsu, hertri 
hákarli, hertum. 

vættin 

vættin 

á 
€ 

á 
á 

á 

á 

1 
a 

a 

á 

á 

á 

„ 
é 

      

  

      

I peningum| Hundrað á | Alin 

kr. | aur.| kr. | aur. | aur. 
7 T 
| | 

82 | 14 {82 (14 {68 
| 
| | 
| mm | 

9 | 64 | 57 | 84 {48 
12 | 921) 73 | 26 1 61 

9 | 93 I 79 | 44 I 66 

7 | 14 | 85 1 68171 

8 | 36 I 66 | 88 f 56 

6 | 50 | 65 > {54 

64 | 57 | 64 | 57 | 54 

» | 75 | 87 | 60 + 735 

» | 46 | 55 | 20 | 46 

> 1 50 160 > | 50 
» | 30 56 » 3 ) 

» | » » » » 

» » » » » 

> » » » » 

» » » > > 

» » » » » 

» » » » » 

> » » » » 

| 

» » » | > » 

» » » » » 

» | » » » » 

» | » » » » 

» » » » » 

» » » » »    



            
  

  

    
      

I peningum Hundrað á| Alin 

kr. | aur. kr. | aur. þ au 

E. Lýsi. | 

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

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

29. — 1 tunna (120 pt.) selslysis. . . 8 pottar á ”» | » » » » 

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

F. Skinnavara. | | 

31. | 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns. . . 10 pund å | 12 | „148 | » F 40 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns. . . . 10 pund å f 9 | 79 | 358 | 74 | 49 

33. — 6 fjórðungar hrossskinns . 10 pund á | 5 | 57 f 45 | 42 f 38 

34. — 8 fjordungar saudskinns af tvævetrum og | | 

eldri . . „0. 10 pund åf 5 | 11 | 40 | 88 | 54 
Bð. — 1? fjórðungar sauðskinns af veturgömlum og 

am NF BE „20. 0. 10 pund á 3) 13 135%) 561 31 

36. — ; fjórðungi ar selskinns „0... 10 pund á „1 > » | » » 

31. —- 240, lambskinn (vorlamba), einlit, . hvert á 21 {50 | 40 142 

G. Ýmislegt. 

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

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

40. — 1920 pd. af fuglafiðri. . . . . 10 pund á "| > > > 

41. — 480 pd. af fjallagrösum. . . . 10 pund á > ) > » 

42. | 5 ålnir ! dagsverk um heyannir . . .... 2140 > | >» 48 

43. 1 5 ålnir lambsfóður. 2 3 | 25 » > | 65 

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

Eptir A. eða í fridu . 11 | 72} 60 

Eptir B. eða í ullu, smjöri og - tólg 59 70 {50 

Eptir C. eða í ullartóvöru. > ) 
Eptir D. eða í fiski » » 

Eptir E. eða i lysi . > > > 

Eptir F. eða í skinnavöru. 46 | 831 59 

En meðalverð allra landaura samantalið 178 26 {149 

og skipt med 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða 59 42{50 
  

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 31. des. 1905. 

Björgvin Vigfússon. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands 24. febr. 1906. 

F. h. 1 

Kl. Jonsson.   
— Eggert Briem.
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sem gildir fyrir 

Austurskaftafellssyslu 
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14. 

15. 

16. 
17. 
18. 
19. 

20. 

22, 
23. 
24. 
25. 
26. 
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A. Friður peningur. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á.. 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum 0. hver á 

— 6 sauðir, 3 til vetra, á hausti . . hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á 
— Í2 sauðir, veturgamlir, á hausti. . hver á 
— S ær geldar á hausti. . . . . . hver á 
— 10 ær mylkar á hausti . . . . . hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 till? vetra, í far- 

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

B. Ull, smjør og tólg. 

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

C. Tóvara af ullu. 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi; 
haldi hver hespa 1! skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundið á 
60 pör eingirnissokka . . parið á 

— 30 pör tvibandsgjaldsokka . .. parið á 
— 180 pör sjóvetlinga. . . ... parið á 
— 20 eingirmispeysur . 2. hver á 
— 15 tvibandsgjaldpeysur . . .. hver å 
— 120 ålnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

1 alin FF 
— 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 

1 alin HR . á 

D. Fiskur. 

1 hndr.6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af hardfiski, vel verkudum, vættin á 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hettri . . . . vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum. . . . vættin å 

  

  

        

I peningum Hundrað á Í Alin 

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

81 | 20 1 81 | 20 å 68 

10 | 60 £ 63 | 60 I 53 

12 » J 72 > { 60 
9125 173 | 84 | 62 
7 » | 84 » | 70 

9 | 20 4 73 | 60 | 61 

61 f 64 | 30 f 54 

66 | 80 | 66 | 80 | 56 
51 | 80 | 69 | 07 | 58 

87 104 | 40 | 87 

» | D4 | 64 | 80 154 

> óð | 66 > { 55 
„121 2520 (21 

| 

» » » » 

» > » { » » 

> » « » > 

> > > > » 

> » » » 

» » > » » 

| 

> | » » » » 

» | » » » 

» | » Ð » » 

» | > » » » 

» | > » » »
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I peningumf Hundrad å Alin 

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

E. Lysi. 

27. | 1 hndr. 1 tunna (120 pt. hvalslysis 8 pottar å > > ”» » ”» 

D8. - Í tunna (120 pt.) hákarlslysis S pottar á » » > » » 

29. - 1 tunna (120 pt. selslýsis s pottar á > » > > „ 
30. — 1 tunna (120 pt. þorskalysis s pottar á > > > > » 

F. Skinnavara. 

31 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á | 12 | 80 | 51 | 20 3 
32. — 6 fjordungar kyrskinns . 10 pund å 9 | 50 | 57 » | 47 
33. 6 fjórðungar hrossskinns . . . 10 pund å T | 30 143 | 80 | 36 
34 ns fjórðungar sauðskinns, af tvævetrum og 

eldri FE 10 pund á BD | 10 | 40 | 80 f 54 
35. 12 fjórðungar sauðskinns, af veturgömlum og 

am oe en 10 pund å 3 1 35 { 40 | 20 {55 
36. 6 fjórðungar selskinns 10 pund á 7 » | 42 » | 55 

37. - 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert á > { 15 | 56 > þ 50 

G. Ýmislegt 

58. | 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pd. á 9 | 6T | 58 | 02 | 48 

39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum pd. á > > » „ > 
40. 120 pd. at fuglafiðri 10 pund á 8 | 67 104 | 04 | 87 

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

42. {5 álnir Í dagsverk um heyvannir 2 | 50 < > | 50 

43. {5 álnir 1 lambsfóður 3 1 óð ” „| í 

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

Eptir A. eða í fríðu SN 12 | 05 | 60 

Eptir B. eða í ullu, smjöri og tólg 65 | 10 | 54 
Eptir C. eða í ullartóvöru > » > 
Eptir D. eða í fiski > > > 
Eptir E. eða í lvsi > > > 

Eptir F. eða í skinnavöru 44 45 | 5" 

En medalverd allra landaura samantalid 181 | 58 H51 

og skipt med 3 synir: 

Medalverd allra medalverda     60 353 | 50 
  

Skrifstofu Skaptafellssyslu, 31. desember 1905. 

Bjørgvin Vigfússon. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjermed. T 

Í stjórnartáði Íslands, 24. febrúar 1906 

F. hr. 

KI. Jónsson. 

). 

  

Eggert Briem.
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11. 
12. 
15. 

14. 

15. 

16. 

18. 

19. 
20. 
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frá 16. maímánaðar 1906 til jafnlengdar 1907. 

Í peningum Hundrað ; á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. ; aur. | kr. ; anr. | aur. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | | 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á {100 í > H00 » | 85 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í | | 
fardögum . . ....0.0. hver á | 10 > {60 > | 50 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á | 17 > {102 > | 85 

— 8 sauðir, tvævetrir á hausti . . . hver á | 11 50 | 92 » 77 
— 12 sauðir, veturgamlir á hausti . . hver á Ss 50 |102 > {85 
— Særgeldar . 2... hver å | 12 „1961 » t 80 

10 ær mylkar . . .....…. hveråt 85018, » 171 
1 åburdarhestur, minn, ð til 12 vetra, í | 
fardögum . . renee. » » 1 5» > 
1!/ „hryssu, á sama aldri . . . . hver å ) > > > ” 

B. Ull, smjår og tólg. 

1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á >» | 83 1 99 | 60 I 85 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel pveginni, pd. å » | BB f 66 » | 55 

120 pd. af smjåri, vel verkudu. . . pd. å » | 60 | 72 » | 60 
120 pd. af tólg, vel bræddri. . . . pd. å >» | 33 ] 39 | 60 I 33 

C. Tóvara af ullu. | 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 Skreppur, en hver skreppa | 
44 brædi . .. . „0. pundið á | > 
60 pör eingirnissokka eee parid å > „| > 

— 30 pör tvíbands gjaldsokka . . . parið á > „| > » 
— 180 pör sjóvetlinga. . . . .. parið á > | > 

20 eingirnispeysut oe eee hver å > | > 
— 135 tvibands gjaldpeysur . . . . hver å > » „> » 

- 120 ålnir gjaldvod: tvaðmál, álnar breids, 1 | 
alin . . eee re. > » » | > ” 

— 120 ålnir cinskeptu, 1 ål. til 5 kv. breiðrar, | 
lái | > ”» | » » 

| | 
D. Fiskur. | 

1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á | 17 | 50 105 | » 1 87 
- 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á > | » „| > > 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á | 12 | 25 | 73 | 50 | 61 

6 vættir af ysu, hertri  . . . . vættin á 
6 vættir af håkarli, hertum . . vættin å      



  

  

  

    

  

  

  
    

        

I peningum Hundrað á | Alin 

kr. | aur.| kr. | aur } aur. 
E. Lýsi. 

1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis . 8 pottar á > » > » » 
— 1 tunna (120 pt.) hákarls s . 8 pottar á > „ > » » 
—- 1 tunna (120 pt.) selslýsis. . . 8 pottar á > > > » » 

30. — 1 tunna (120 pt.) porskalysis. . 8 pottar å 1 > { ÍÐ » þ 12 

F. Skinnavara. 

31 1 hndr. 4 fjordungar nautskinns. . . 10 pund å > > „ 
32. - 6 fjórðungar kýrskinns. . . . 10 pund á „| > > » > 
33 6 fjórðungar hrossskinns „ 10 pund á > » » » > 
34. — 8 fjórðungar sauðskinns af tvævetrum og 

eldri A 10 pund á 8 > | 64 » | 53 
55. — 12 fjórðungar sauðskinns af veturgömlum og 

ám eee en 10 pund å b > { 60 > | 50 
30. — 6 fjórðungar selskinns . . . . 10 pund á > > » » > 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, . hvert á > | 30 | 72 > | 60 

G. Ýmislegt. | 

38. | 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | > > >) >» 
39. - 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum pundið á > » » » „ 
40. — 120 pd. af fuglafiðri. . . . . 10 pund á D | » | 60 > {50 
41. 480 pd. af fjallagrösum. . . . 10 pund á „| > » > » 
42. |] 5 ålnir 1 dagsverk um hevannir 31 > » | » | 60 
453. 15 álnir 1 lambsfóður. | > > {> | 80 

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

Eptir A. eða í fríðu SR 91 |? 16 
Eptir B. eða í ullu, smjöri og tólg 69 ' 30 | 58 
Eptir C. eða í ullartóvöru. » » » 

Eptir D. eda i fiski 89 | 25 | 74 
Eptir E. eða í lysi 15. > 112 
Eptir F. eða í skinnavöru 65 | 33 154 

n meðalverð allra landaura samantalið 399 88 19274 

og skipt med 5 synir: | 
Boom . | 

Meðalverð allra meðalverða 65 (98 (55 

Skrifstofu Vestmannaeyjasýslu, 7. des. 1905. 

Magnús Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands 24. febr. 1906. 

F. hr. 

KI. Jónsson. 

Eggert Briem. 

1906 
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 

frá 16. maimánaðar 1906 til jafnlengdar 190%. 

        

LY
 

Ve
 

10. 
11. 
12 
13. 

22. 
99 
20. 

24. 
25. 

26. 

00
 
S
t
 

A. Fríður peningur. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka. í fard. á. 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dönum 0 hver á 

- 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti . . hver á 
— 8 saudir, tvævetrir, á hausti . . . hver á 

- 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 
S ær geldar á hausti. . . . . . hver á 

— 10 ær mylkar á hausti . . . . . hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, $til 19 vetra, í far- 

dåégum . . . 0. år 
— 11/, hryssu, å sama aldri . . . . hver å 

B. Ull, smjør og tólg. 

1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 
- 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 

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

C. Tóvara af ullu. 

> 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundið á 
60 pör eingirnissokka . . . .. parið á 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . parið á 
— 180 pör sjóvetlinga. . . . . . parid å 
— 20 eingirnispeysur . . . ... hver å 
— 15 tvibands-gjaldpeysur . . . . hver å 
— 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, álnar breiðs, 

lalin 2 2 0 eee ene då 
— 120 ålnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breidrar, 

Lalli se eee. 

D. Fiskur. 

1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å 
6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 

- 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af ysu, herttri . . . . . vættin á 
— 6 vættir af hákarli, heitum. . . „ vættin á     

  

  

I peningum Hundrað á | Alin 

kr. aur.| kr. | aur. | aur. 
— 1 

- — | , 
97 » 197 81 

9 | 58 57 | 48 | 48 
11 (8771 | 22 159 

9140 þíð | 20 | 653 
6 | 90 | 82 | #0 | 69 

S 135 | 66 | 80 | 56 
6 | 09 f 60 | 90 | 51 

{ | 

68 | 60 þ 68 {| 60 4 57 
DD | 10 f 75 | 47 | 61 

12 | 86 | 40 | 72 

öl f 61 | 20 | Bi 

60 TD | » 60 

30 136 | > {30 
| 
! 

» » » | » » 

> » » | > » 

» » « | » » 

» » » Í > > 

> » » » » 

» » » » >» 

» » » » 

| 

| » » » > 

» » » » > 

» > » Ð » 

„ » » 

> | > »> > »    



1906 

  

27. 
28. 
29. 
30. 

38. 
39. 

40. 

41. 
42. 

43. 

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

  

E. Lýsi. 

I hndr. Í tunna (120 pt.) hvalslysis s pottar 

1 tunna (120 pt. hákarlslýsis . pottar 
Í tunna (120 pt. selslýsis. . . 8 pottar 

— 1 tunna (120 pt) þorskalysis. 

IK 

  

F. Skinnavara. 

1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns. . . 10 pund 
6 fjórðungar kýrskinns. . . . 10 pund 
6 fjérdungar hrossskinns . . . 10 pund 

—  & fjordungar sauðskinns af tvævetrum 
eldri . 2.0.0... 0... 10 pund 

- 12 fjordungar saudskinns af veturgåmlum 
ÁM 10 pund 
6 fjórðungar selskinns . . . . 10 pund 

— 940 lambskinn (vorlamba) einlit hvert 

G. Ýmislegt. 

1 hndr. 6 vd. af æðardún, vel hreinsuðum, pd. 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum  . . pd 

130 pd. af fuglafiðri.  . . . . 10 pund 

— 480 pd. af fjallagrösum. . . . 10 pund 
D álmir 1 dagsverk um hevannir 
ð álmir 1 lambsfóður 

Eptir A. eða Í fríðu . 
Eptir B. eða í ullu, smjöri og tólg 
Eptir C. eða í ullartóvöru . 
Eptir D. eða í fiski 
Eptir E. eða í lýsi 
Eptir F. eða í skinnavöru 

En meðalverð allra landaura samanialið 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

S pottar : 

á 

á 

á 

og 

á 

og: 
á 

Á 

á 

€ 

€ 

< 

í 

  

  
  

I peningum Hundrað á | Alin Ss 

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

» > | » 
„ | 

il | 25 4 45 >» Jf 54 

9g | 33 1 55 | 98 | 47 

7, 64 145 | 84 f 38 

5 | B5 + 44 | 40 I 37 

3 61 4 45 | 52 F 36 
» » » | > 

» 20 ÅR | > 40 

» » »> 

> » 

» » 

» > » > 

2 1 46 » Å dy 

5108 » » f 61 

72 | 611 61 
63 | 90 t 55 

» » » 

> » » 

”» » » 

46 68 139 

183 ; 19 1153 

61 0651     
  

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 2. janúar 1906. 

Einar Benediktsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hérmeð. 

T 

F. h. r. 

Kl. Jonsson. 

Í stjórnarráði Íslands 24. febr. 1906. 

Eggert Briem.
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Arnessýslu 

frá 16. maímánaðar 1906 til jafnlengdar 1907. 

    

Ný
 

ss
 

15. 

16. 

17. 
18. 
19. 

20. 

ø 
KØ
 

DU
 

DO
 

vi
 

S
K
E
 

26. 

M
I
R
 

s
i
 D

D 
VE
 

Lu
   

  

A. Fríður peningur. 

1 hndr. 1 kýr, 8 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

1 

1 

1 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fardögum . 2. hver á 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti. . hver á 
8 sauðir, tvævetrir á hausti . . . hver á 
12 sauðir, veturgamlir á hausti hver á 
8 ær geldaår . . . . . . . .. hver á 
10 ær mylkar . . . . . . . . hver å 
i åburdarhestur, faminn, ð til 12 vetra, í 
fardögum . .. BE år 
11/, hryssu, á sama aldri | „0... hver á 

B. Ull, smjår og tólg 

hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 
120 Þe af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu. . . pd. á 
120 pd. af tólg, vel bræddri. . . . pd. á 

C —Tóvara af ullu. 

> hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði pundið á 
Sy pör eingirnissokka AÐ parið á 

) pör tvíbands gjaldsokka . . . parið á 
180 pör sjóvetlinga. parið á 
20 eingirnispeygsur . 2... hver á 
15 tvíbands gjaldpeysur hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 1 
alin . . BAR á 
120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 
La 1, Å 

D. Fiskur. 

hndr. 6 vættir af saltfiski, vel ver kuðum, vættin á 
6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 
6 vættir af ýsu, hertri vættin á 
6 vættir af hákarli, hertum vættin á 

  

  

  

I peningum Hundrað á Alin 

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

| | 

JT | 
110 | 27 1110 | 27 4 92 

11 | 73 | 70 | 38 | 59 
15 | 07 f 90 | 42 1 75 

12 | O8 | 96 | 64 t 81 

8 | 82 1105 | S4 I 88 

10 | 971 87 | 76 | 73 

7160176) » 163 

74 | 60 | 74 | 60 | 62 
53 | 87) 71 | 85 I 60 

» | 74 Jf 88 | 80 | 74 
» | 53 | 65 | 60 | 55 

» | 65 I 78 > f 65 

» | 32 | 38 1 40 I 32 

» | » » | » > 

» | » » | » » 

» | > » | > » 

» | 28 {50 | 40 I 42 
» | » » | » 

„ | » » I » » 

» » » | » » 

Ð | » » » » 

16 | 51 199 066 1 83 
» » » » ”» 

» » » » » 

» » » » » 

» i » » > >   
  

 



15 

            
    

  

  

  
  

  

      

Í peningum Hundrað á | Alin 

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

E. Lýsi. 

27. | 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á » » » » 
28. 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis Ss pottar å > > > 
29 - 1 tunna (120 pt.) selslýsis s pottar á 212913 5D | 29 
30. 1 tunna (120 pt.) borskalvsis 8 pottar å „| > > 

F. Skinnavara. 

51. | 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund å f 13 | 24 | 52 | 96 f 44 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns. 10 pund á | 10 | 95 | 65 | 70 1 55 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns . . . 10 pund á 9 (20 {| 55 | 20 { 46 
34. s fjórðungar sauðskinns, af tvævetrum og 

eldri a 10 pund á | 7) „(561 » 147 
35. — 12 fjórðungar sauðskinns, af veturgömlum og | | 

ám RN 10 pund á f 4 | 46) 55 | 32 | 45 
36. — 6 fjordungar selskinns 10 pund å » | >» » > > 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert á > 1 24 | Ö7T | 60 | 48 

“ | 

PR | 
G. Ymislegt | 

. : , . , | 
38. | 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pd. á „| > > 
39. — 40 pd. af ædardun óhreinsuðum pd. å „| > > 
40. 120 pd. af fuglafiðri 10 pund á > „ > > 
41. - 480 pd. af fjallagrösum 10 pund á » > > 
42. {5 álnir 1 dagsverk um hevannir. 270 > > | ód 
43. —- 1 lambsfóður 3 | 87 > » | 77 

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

Eptir A. eða í fríðu. HR 87 | OS | 73 
Eptir B. eða í ullu, smjöri og tólg 61 20 | 56 
Eptir C. eða í ullartóvöru DO 40 142 
Eptir D. eða í fiski 99 „06 | 83 
Eptir E. eða í lýsi 3 5Ð Þ 29 
Eptir F. eða í skinnavöru 56 1 85 147 

En meðalverð allra landaura samantalið 394 | 92 1550 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 65 |, S2155 
  

Skrifstofu Arnessýslu, 31. desember. 1905. 
e 

Sigurður Olafsson 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 24. febrúar 1906. 

F. hr. 

Kl. Jónsso n. 

Eggert Briem.
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16 

Verdlagssk 
sem gildir fvrir 

frá 16. maímánaðar 1906 til jafnlengdar 1907. 

Gullbringu- og Kjósarsýslu og Reykjavíkurkaupstað 

    

I
 

L
T
 

10. 

11. 
19: 

O
k
 

Ur
 

= 

  

1 

A. Fríður peningur. 

hndr. 1 kýr, 5 til 8 vetra, seim beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og leimbdar, í far- 
dågum . hver á 
6 sauðir. 5 til5D vetra, á hausti . . hver á 

Ss sauðir tvævetrir, á hausti . . . hver á 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 
S ær, geldar, á hausti . . . . . hver á 
10 ær mylkar, á hausti . . . hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í far- 
dågum . . . 2 . ål 
17/, hryssu, å sama aldri . . . . hver á 

B. Uli, smjör og tólg. 

1 hand. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni pd. á 

1 

1 

120 pd. af ímislitri ullu, vel þveginni, pd. á 
120 pd. af smjöri, vel verkuðn . . . pd. á 
120 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd. á 

C. Tóvara af ullu 

hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
i Aldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

4 þræði . . 080... pundið á 
80 pör eingirnissok kn. parið á 
30 pör tvíbands-gjaldsokka . . parið á 
IS0 pör sjóvetlinga 2... parið á 
20 eingirnispeysur 20. hver á 

15 tvibands-gjaldpeysur . . . . hver å 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breids, 
Lan . . 0. . å 
120 ålnir einskeptu, 1 al. til 5 kv . breiðr: ir 
lalin . ..8.8.. BI á 

D. Fiskur 

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

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum. vættin á 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 
6 vættir af ýsu, herttri . . . . . vættin å 
6 vættir al hákarli hertum  . . . vættin á   

  

I peningum Hundrað á | Alin 

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

| 
115. 50 4115 | 50 f 96 

12 85 [77 | 10 | 64 
16 04 | 96 | 24 F 86 
12 | 92 4103 | 36 | 86 
936 12 | 32 194 

12 55 198 | #01 82 
8 44 f 84 40! 70 

{1 62 471 | 62 | 60 
D5 | 15 f 80 | 87 67 

| 

82 f 98 | 40 | 82 
61 | 75 | 20 | 61 
69 I 82 80. {69 

» | S4 f 40 | 80 f 54 

57 | 66 | 60 i 55 
» > » » ”» 

> » » > » 

1, 19 4142 | SO 1119 

Is 15 1108 | 90 f 91 

15 | 03 f 90 | 18 75 
12 92 177, 52 f 65    
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I peningumf Hundrad å j Alim 10 

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

    

E. Lysi | 

27, Ål hndr. 1 tunna (120 pt hvalslysi S pottar a | 

28. Í tunna (120 pt. hákarlslysis s pottar á so „Í > 

29, Í tunna (120 pt.… selslysis 8 pottar å „| or „| > > 

30. - Í tunna (120 pt. þorskalvsis s pottar á 11 514 22 | 65 | 19 

| 
F. Skinnavara. | | 

Í | 

1. Í 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund å f 15 | st þ5o5 | 48 | 46 

32. 6 fjórðungar kyrskinns . . 10 pund á f 13 | 09 f 78 54} 65 

}3. 6 fjórðungar hrossskinns . . . 10 pund á | 11 | 70 þí0 | 20 58 

34. 8 fjordungar sauðskinns, af tvævetrum og | 

eldri . 0.0.8... ... 10 pund å S | TT TO | 16 I 58 

ÖÐ. 12 fjórðungar sauðskinns, af veturgömlum og | 

åm . . . 200.00... 10 pund å T 50 1 90 » f 75 

56, 6 fjórðungar selskinns . . . . 10 pund á „| > > Í > 

57, 240 lambskinn (vorlamba,, einlit, hvert å «130472 | » f 60 

G. Ymislegt     38. | 1 hndr. 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pd. å > | 5» 

59. - 40 pd. af ædardtn, åhreinsudum  . . pd. å ”» 1 2 A 

40. 120 pd. af fuglafiðri —. . 10 pund å f 8 | 95 HOT | 40 f 89 

4. 480 pd. af fjallagrösum. . . . 10 pund å » | >» » | > 

42. Å 5 ålnir I dagsverk um heyvannir . . 0... 2 | 81 « > | ö6 

15. $ 5 álnir í lambsfóður 00 4 | 04 »| >» Å 831 

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

Eptir A. eda i fridu 2 2 2 2 2 20 nn 93 | 56 f 78 

Eptir B. eða í ullu, smjöri og tólg . 13 | 80 f 61 

Eptir C. eða í ullartóvörn  . …,, H04 | 70 | 87 

Eptiv D. eða í fiski . . . . …… . 5 02 1 20 f 77 

Eptir E. eda i lysi | 22 | 65 | 19 

Eptir F. eða í skinnavöru 12 75 | 60 
  

En medalverd allra landaura samantalid . …… …… 459 | 44 1582 

og skipt með 6 synir! 

Meðalverð allra meðalverða . 76 57 164     
  

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu, 26. febr. 1906. 

Páll Einarsson. 

Framanrituð verðlag 

  

skrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Islands, 28. febrúar 1906 

EF hr 

Kl. Jónsson. 

Eggert Briem.
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11 Verdlagsskri 
sem gildir fyrir 

Borgarfjardarsyslu 
frá 16. maímánaðar 1906 til jafnlengdar 1907. 

  
  

  

    

  

1 peningumf Hundrað á | Alin 
A. Friður peningur. kr. | aur. kr. aur. J aur. 

1. I hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á. 103 > 105 | » þ 86 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar.í far- 
dögum 0 hver á Í 12 | 80 { 76 | 801 64 3. — 6 saudir. 3 til d vetra, å hausti. . hver å (16 45 | og | 70 | 82 4. — 8 saudir tvævetrir, å hausti .…… hver å f 13 | 60 Ho8 801 91 5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 980 H117 | 60 | 98 6. 8 ær, geldar, å hausti . . . . . hver å fir 22 | sg 76 TD 

T. 10 ær mylkar, á hausti . . . hver å 8 | 55 f 83 50} 70 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í far | | 

dögum . 70 70 I 70 | 70 I 59 9. up, hryssu, á sama aldri 040. hver á {54 2072 271 60 

B. Il, smjör og tólg. 

10. {1 hnd. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni pd. á >» | 76 f 91 | 20 f 76 11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel pveginni, pd. å >» | bl 61 20 f 51 12: — 120 pd. af smjöri, vel verkuðn . . pd. á > (62 174 | 40 62 15. - 120 pd. af tólg, vel bræddri „0. pA. á 29 154 | 80} 29 

C. Tóvara af ullu. | | 

14. | 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði . 0808, pundid å 

15. 60 pör cingirnissokka BN parið á 
16. - 20 pör tvíbands-gjaldsokka . . . parið á 17. | — 180 pör sjóvetlinga . .. 0.0. pariðál| >! > | > 18. — 20 eingimispeysur . hver á "1 > „| > 19. — 15 tvíbands-gjaldpeysur . . . . hver å > > > > > 20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls. álnar breiðs, 

1 alin 2 3 > ff > 0 >») » 21. 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 
Lalin . . .…. .. Le, å 

D. Fiskur. 

22 1 hndr. 6 vættir af saltfiski. vel ve rkuðum, vættin á 
23 — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum. vættin á 
24 6 vættir af byrsk lingi, vel verkudu um, vættin á 
25. 6 vættir af ýsu, herti , . . .  vættin Á | 26. 6 vættir af håkarli hertum vættin å > > |        



  

  

I peningum 

kr. | aur. 

E. Lysi. | 

27. | 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis 8 pottar å | 
28. 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis 8 pottar å "1 > 
29 1 tunna (120 pt.) selslýsis S pottar á 1 | 62 
30. Í tunna (120 pt þorskalysis S pottar á » | » 

F. Skinnavara. 

31 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á | 18 (57 
32 6 fjórðungar kyrskinns . 10 pund å f 10 | 58 
33. 6 fjórðungar hrossskinns . . . 10 pund å 8 | 40 
4. — 8 fjordungar såudskinns, af tvævetrum og | 

eldri oe un 10 pund å 6 | 83 
5Ð. — 12 fjórðungar sauðskinns, af veturgömlum og 

ám BR 10 pund á 5 > 
30. — 6 fjórðungar selskinns . . . . 10 pund á „ 
57. 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á | 24 

G. Ýmislegt 

58. þ 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pd. á 
39. 40 pd. af æðardún óhreinsuðum . . pd. á 
40. 120 pd. at fuglafiðri „0... 10 pund á 
41. 450 pd. af fjallagråosum  . . . 10 pund á |» 
42. {5 álnir 1 dagsverk um heyannir . A SR 2? | 60 
43. - Tlambsfóður 2 .. ..... . .f 4105 

  

  

  

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

Eptir A. eða í 
Eptir B. eða í 
Eptir C. eða í 

Eptir D. eða í 
Eptir E. eða í 

Eptir F. eða í 

En meðalverð allra landaura 

fríðu HAR 

ullu, smjöri og tólg 
ullartóvöru 

fiski 

lýsi 
skinnavöru 

samantalið 

og skipt með 4 synir: 

Meðalverð allra meðalverða 

  

  

» » » 

» » » 

24 | 30 1 20 

54 | 28 | 45 
65 | 48 | 55 
50 { 40 142 

54 | 64 I 46 

60 » | 50 
» » » 

ðT | 60 f 48 

> Ð » 

» » 5 9 

» » 81 

91 24 f 76 
65 | 40 {| 54 

» » » 

24 30 p 20 
56 1 73 I 47 

231 | 67 1197 

59 42 | 49       

Skrifstofu Myra- og Borgarfjardarsyslu, 8. janúar 1906 

Sigurður Þórðarson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 24. febrúar 1906. 

F. h. r. 

KI. Jónsson. 

Eggert Briem. 

1906
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 

frá 16. maimánaðar 1906 til jafnlengdar 1907. 

    

S
K
 
U
D
 

„1
 

9. 

10. 
11. 
12. 

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

A. Fríður peningur. 

> 1 hndr. 1 kýr, 3 tils vetra, sem beri frå midjum 
október til nóvenbertmánaðarloka. í fard. á. 
6 ær. ? til 6 vetra. loðnar og leinbdar, í ar 

dågum . 2 2 0 0 eee hver å 
— 6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á 

8 saudir, tvævetrir, å hausti . . . hver á 
12 saudir, veturgamlir, å hausti . hver á 
8 ær geldar á hausti . . . „hver á 

— 10 ær mylkar á hausti . . … . . hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, — till? vetra, í far- 

dågum . . . 2 0, Á 
1 1“ hryssu, á sama aldri hver á 

B. II, smjör og tólg. 

1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pá. á 
120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd. á 
120 pd. af tólg. vel bræddri .….. pd. å 

C. Tovara af ullu. 

> 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi; 
haldi hver hespa Il skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . . . . . . pundið á 
60 pör eingirmissokka . 2... parið á 

— 30 pör tvibandsgjaldsokka . parið á 
— 180 pår sjovetlinga. . . . .. parið á 

20 eingirnispeysur 20. hver á 
15 tvíbands-gjaldpeysur . . . . hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar Þreiðs, 
Lalli eee es 
120 ålnir cinskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 
lalin . .….….. BIÐ á 

D. Fiskur. 

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

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 
6 vættir af ýsu, hertri . . . vættin á 
6 vættir af hákarl, hertum . vættin å 

  

  

I peningum Hundrað á | Alin 

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

OR 5 1 OS 145 I 8? 

15 1 29 f 79 | 74 F 66 
16 86 MOI 16 þs4 

13 79 10 | 5? f 99 
10 21 192 | 52 {102 

11 56 þf 90 0 ss þ 76 
8 | 14 f S1 | 40 F OS 

70 | 45 f 70 | 45 f 59 

DD 45 41 75 91 6? 

76 f 91, 20 4 76 
6 167 | 20 f 56 
65 þíð | 60 165 
20 54 (80 129 

Í 25 1190 125 

ST 4104 | 40 I S7 

15 T8 65 

12 | S5 I 76 | 98 f 64 
12 TP 60    



  

7 

20. 
0. 

7
 

7
 

ti 
vs
 

> 

OR 

v 

  

    

  

  
      

I peningumi Hundrað á þ Alin 

kr. | aur.4 kr. aur, fj aur. 

E. Lýsi. 

1 hndr. 1 tunna (190 pt hvalslýsis . * pottar á | 

í tunna (120 pt.) hákarlslysis s pottar á > > 

1 tunna (120 pt… selslysis . S pottar å L | S4 427 | 60 | 25 

Í tunna (120 pt. þorskalysis. s pottar á 

F. Skinnavara. 

1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á þ 18 | 50 f 54 45 

6 fjordungar kyrskinns 10 pund á þ11 (92 ft | o2 f 60 

6 fjórðungar hrossskinns „ 10 pund á 0 146 06:16 þ A 

s fjórðungar sauðskinns al tvævetrum og | 

eldri 200.00... 10 pund á 6 (35 ÞO0 164 { 42 

12 fjórðungar sauðskinns af veturgömlum ot 

am . 2.4, 10 pund å 4 197 f 59 " 64 f 50 

6 fjordungar selskinns …… 10 pund å | 17 | 35 4105 | 98 | 87 

240 lambskinn (vorlamba), cinlit, hvert å „24 ot 60 }48 

G. Ýmislegt. 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðun, pundið á 8 43 40 

40 pd. af æðardún, óbreinsuðum pundið á 

120 pd. af fuglafiðri 10 pund á = o0 þ02 so 

480 pd. af fjallagrösun 10 pund á 

5 álnir 1 dagsverk um hevannir 2 | SÅ D7 

5 álnir 1 lambsfóður. i 80 

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

Eptir A. eða í fríðu 92 09 4 77 

Eptir B. eða í ullu, smjöri og tólg 67 20 156 

Eptir C. eða í ullartóvöru 127 20 H06 

Eptir D. eða í fiski TD 66 f 65 

Eptir E. eda i lysi DT 60 4 25 

Eptir F. eða í skinnavöru 64 | 88 fj 54 

En meðalverð allra landaura samantalið 454 63 1579 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 75 77% 165 
  

Skrifstofu Myra- og 

Sigurðu r Þórðarson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

| stjórnarráði Íslands 

F. 

KL. 

24. febr. 1906. 

in r il. Ås 

, 
Jónsson. 

Jorgarfjarðarsyslu, 8. janúar 1906. 

Eggert Briem, 

1906



1906 

15 

99 

Y 3 . 2 Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

frá 16. maímánaðar 1906 til jafnlengdar 1907. 

  

10. 
11. 
12. 

15. 

16. 
17. 

19. 

2) 

vw 
DØ
 

DU
 

DO
 

C
i
 

CD
 

DØ
 

26. 

2 
VU
 

U
L
 

  

  

  

    

I peningum| Hundrað á | Alin 
A. Friður peningur. kr. aur.| kr. | aur ur. 

I hndr. 1 kýr, 8 til S vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á | so 55 | so öð | 75 
G ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fardögum 2 hver á | 12 ot | 73 62 1 61 
6 saudir, 53 til d vetra, å hausti. . hver å | 16 | 30 I 99 |» J 82 
S saudir, tvævetrir å hausti . . . hver á | 13 45 107! 60 90 

— 12 sauðir, veturgamlir á hausti . . hver á | 10 | 30 (123 | 60 i 03 
— Særgeldar „2. hver á | 12 | 44 | 99 | 52 f 83 
- 10 ær mylkar . .. 0.0.0... hverå) 9 01 | 90 110 f 75 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra. í 
fardögum 62 62 7 | 52 
1 hryssu, á sama aldri . . . . hver å 131 82 | 69 09 I 58 

B. Ull, smjör og tólg 

I hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á T4 | 88 | 80 | 74 
120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 52 | 62 ' 40 {52 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu. . pd. á > {60 {72 | > {60 
I20 pd. af tólg, vel bræddri. . . . pd. å » | 37 f 44 | 40 | 37 

C. Tovara af ullu. 

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

HM þræði 0. 0. 0... 0... pundið á » 
GU pår eingirnissokka . . . . . parid å 
50 por tvibands gjaldsokka . . parið á ) 
150 pör sjóvetlinga . „0. parið á | 
20 eingirnispeysur . . 0...) hver å 
15 tvibands gjaldpeysur . . . . hver å 
120 ålnir gjaldvodarvadmåls, ålnar breids, 1 
MA » > 
120 ålnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breidrar, 
Ll Á > 

D. Fiskur. 

1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin å | 14 67 | 88 02 13 
6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á „| > > > > 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á | 12 12 | 72 | 72 | 61 
6 vættir af ýsu, hertri 0.0. Vættin á | 11 ' 67 | 70 02 f 58 
6 vættir af hákarli, hertum . - vættin á > »  



  

27. 
28. 
29. 

50. 

38. 
39. 
40. 
41. 
12. 

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

  

E. Lýsi. 

I hndr. Í tunna (120 pt. hvalslýsis . s pottar á 
Í tunna (120 pt.) hákarlslýsis . = pottar á 
I tunna (120 pt.) selslýsis. N pottar á 
Í tunna (120 pt) þorskalysis. s pottar á 

F. Skinnavara. 

l hndr. 4 fjórðungar nautskinns. . . 10 pund á 
6 fjórðungar kýrskinns. . . . 10 pund á 
6 fjórðungar hrossskinns . . . 10 pund å 
8 fjordungar saudskinns af tvævetrum og 
eldri . 0... 10 pund á 
l2Z fjórðungar sauðskinns af veturgömlum og 
AM . . 2000. 10 pund á 
6 fjordungar selskinns . . . . 10 pund å 
240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert á 

G. Ýmislegt. 

l hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pd. á 
40 pd. af æðardún, óhreinsuðum  . . pd. á 
150 pd. af fuglafiðri.  . „10 pund á 
480 pd. af fjallagrösum. . . . 10 pund å 

D álnir Í dagsverk um hevannir 
D álnir 1 lambsfóður 

„tir Á. eða í fríðu FR 

3. eða Í ullu, smjöri og tólg 
" eða í ullartóvörn 

). eða í fiski 

i. eða Í 

i 
DE lysi 
7, eda 

"1 
( 

iptir I 

" F skinnavöru. 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

  

  
  

1 peningum Hundrað á | Alin 

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

144 121 60 {Is 

l4 | 45 4 57 72 fj 48 

12 44 f 74 | 64 | 62 
9 1 90 I 59 | 40 I 49 

7 20 1 58 52 149 

6 1914 | 281} 62 
20 | 85 124 98 104 

27 1 64 (80 {54 

T0.9014% 46 140 

T 1 95 f S7 12 

n 02 DU) 

åd 58 sn 

90 | 48 iD 

66 90 6 

16 092 Þ 64 
21 60 f 18 

75 1 46 | 61 

529 30 4274 

65 87) 55       

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssyslu, 15. des. 

Lárus H. Bjarnason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hérmeð. 
, 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

Í stjórnarráði Íslands 24. febr. 1906. 

1905 

Eggert Briem 

1906 

15
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14 Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Dalasýslu 

frá 16. maimánaðar 1906 til jafnlengdar 1907 

    

  

   

  

I peningum| Hundrað á { Alin 

kr.  aur.| kr. | anr. f aur. 
A. Fríður peningur. ” 

l. Í hndr. Í kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frå midjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á þs4 25 f 84 | 25 I 70 

”, 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fardögumm hver á {15 (5 þ82 | 50 {69 

3. 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti . . hver á {16 17 f 97, 02 sd 
4. Ss sauðir, tvævetrir á hausti . . . hver á {14 20 (115 (60 195 
Ð. I2 sauðir, veturganlir á hausti . hver å f 11 152 „ {110 
6. 8 ær geldår . . 8.08... . hver å | 12 ; 62 4100 | 96 4 84 
T. 10 ær mylkar . 0... hver á 9 90 10» f 75 
S. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 

fardögum 0. Lo... ÅG STEGT | STÅ 52 
9. 17/,hryssu, å samåa aldri. . . . hver å f 47 50 f 65 | 35 4 55 

B. Uil, smjör og tólg. 

10. þí hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 3187 60 1 735 
11. 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni, pd. å D0 160 DU 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu. pd. á 5ð | 66 > { 55 
15. 120 pd. af tólg, vel bræddri. . . . pd. å 29 154 8029 

í. Tóvara af ullu. 

14. I hndr. 50 pd. hespugarns, 5 til 6 hespur i pundi, | 
haldi hver hespå 11 skreppur, en hver skreppa | 
44 þræði ER RA pundið á 

15. 60 pör eingirnissokka . . parið á 
16. 30 pör tviíbands gjaldsokka . . parið á > | xx 
17. - 180 pör sjóvetlinga . . . . parid å 
18. 20 eingirnispeysur . . . . hver å 

19. 15 tvibands gjaldpeysur . . . . hver å FE > 
20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmál, álnar Þreiðs, 1 

alin HA A ss 1109 60 þ 88 
21. 120 álnir einskeptu, 1 al. til o kv. breiðrar, 

lalin . . AÐ . MN! 

D. Fiskur | 

22. | hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å | > 
25. 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 
24. - 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 
20. 6 vættir af ysu, hertri . . vættin á 
20. 6 vættir af hákarli, hertum vættin á        



    

  

  

  
  

  

      
  

25 

Í peningum Hundrað á Í Alin 

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

E. Lýsi. | 

21. I hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis S pottar á | > > 
28. Í tunna (120 pt. hákarlslysis s pottar á , » » | » » 
29, l tunna (120 pt. selslýsis s pottar á 1120418, » | 15 
30. Í tunna (120 pt.) porskalvsis S pottar å » » | /» » | 

| 

F. Skinnavara. | 

31. {1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á | 12 | 53 | 49 | 32 | 42 
32. 6 fjórðungar kyrskinns . 10 pund á | 10 | 254 61 350 I 51 
33. 6 fjordungar hrossskinns . . . 10 pund å 8158151 | 48 | 43 
34. - s fjórðungar sauðskinns, af tvævetrum og | 

eldri eee n 10 pund á | 6 „ | 48 > | 40 
35. — 12 fjórðungar sauðskinns, af veturgömlum og | 

ám RA 10 pund á | 4 { 68 þ 55 | 80 46 
30. 6 fjórðungar selskinns 10 pund á | 16 | 67 1100 | 02 | 85 
57. 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert á » | 19 f 45 | 60 I 38 

G. Ýmislegt. 

38, { 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pd. á 71 33 | 45 | 98 t 37 

39. - 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum  . .pd. å > » > » 
40. 120 pd. af fuglafiðri 10 pund á > > 
41. 480 pd. af fjallagrösum. 10 pund á | > 
42. {5 álnir Í dagsverk um hevannir 2 | 60 «| » 52 
43. | 5 ålnir í lambsfóður 4 | 07 1» f 81 

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

Eptir A. eða í fríðu 91 | 75 f 77 
Eptir B. eða í ullu, smjöri og tólg 62 | 10 {52 
Eptir C. eða í ullartóvörn 105 | 60 | 88 
Eptir D. eða í fiski > > 
Eptir E. eða í lysi 18; > {15 
Eptir F. eða í skinnavöru 58 8#2149 

En meðalverð allra landaura samantalið 336 | 35 4281 

og skipt med 5 synir: 

Medalverd allra medalverda 67 25156 

Skrifstofu Dalasyslu, 14. januar 1906. 

Björn Þjarnarson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð 

1 stjórnarráði Íslands, 24. febrúar 1906. 
EF, h. 

Kl. Jónsson. 

Eggert Briem. 

1906 
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" , 
” & Á & 6 Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Bardastrandarsyslu 

frå 16. maimånadar 1906 til jafnlengdar 1907. 

TT Í peningum Hundrað á | Alin 

. , kr. | aur.J kr. aur. 4 aur. 
A. Fríður peningur. 

1. | í hndr. 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 
ry 2 7. , 7, re , ne no I ge 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. á.. {103 105 |" 86 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i far- 
dåégum . .....0..0... hver å få 15 | 80 f 82 | 80 f 69 

3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á { 16 | 50 i 99 » | 82 
4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á {15 | 72 109 TI 
5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver å f 10 25 125 | > H102 
6. 8 ær geldar å hausti. . . . . . hver å f 15 | 60 f108 | 80 4 91 

1 — 10 ær mylkar á hausti . . . . . hver á s {6086} 12 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í far 

dögum {65 | 44 1 6Ð | 44 {55 
9. — 11, hryssu, á sama aldri . „ hver á {54 67} 72 | 89 161 

B. Ull, smjör og tólg. 

10. {1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á 18 {95 | 60 178 
11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 56 | 67 | 20 1 56 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd. á 64 f 76 | 80 f 64 
153. — 120 pd. af tólg, vel bræddri . .…. pd. å 35 fj 42 | 35 

| 
C. Tovara af ullu. | 

14. { 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi; | 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . . . . 2. pundið á | 

15. 60 pör eingirnissokka . . . .. parið á | 
16. — 30 pår tvibandsgjaldsokka . . . parid å » «| » > 
17. — 180 pör sjóvetlinga. . ..….. parið á 34 { 61 { 20 151 
18. — 20 eingirmispeysur . . .... hver á > {> > 
19. — 15 tvibands-gjaldpeysur . . . hver á » » | > > 

20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, | 
lalin . 0.0.0... 0... åd) 1072145 | 20 {821 

21. — 120 álnir einskeptu, 1 al. til o kv. breiðrar, 

lalin .. 040 . . á 

D. Fiskur. 

22. { 1 hndr.6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á | 15 | 47 92 | 82 777 
23. —. 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á > > > > „ 

24. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á { 12 | 861 16 | 16 | 64 
25. — 6 vættir al ýsu, hertri . . . vættin å > » 
26. — 6 vættir af håkarli, hertum vættin å > |        



  

  

  

  

  
  

I peningumf Hundrað á Alin 

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

E. Lýsi. | 

21. | 1 hndr. 1 tunna (120 pt. hvalslýsis S pottar á > | » » | > » 
28. — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis 8 pottar å „1 > » | » > 
29. - Í tunna (120 pt.) selslysis. 8 pottar á 151 | 22 | 65 | 19 

30. Í tunna (120 pt.) þorskalvsis. 8 pottar á > | » >1 > » 
! 

F. Skinnavara. | 

31. | 1 hndr. 4 fjordungar nautskinns. 10 pund á 13 | 89 {55 | 56 | 46 
32. 6 fjordungar kyrskinns . 10 pund å f 11 | 89 f 71 | 34 | 59 
33. 6 fjordungar hrossskinns 10 pund å 9 | 14 {54 | 84 146 

34. 8. fjordungar sauðskinns af tvævetrum og | 

eldri . 10 pund á 8 |? 64 » | 53 
BD. 12 fjordungar sauðskinns af veturgömlum og | 

ám HA 10 pund á 1 {1586 | 80fT1 
36. 6 fjórðungar selskinns 10 bund å f 13 | » | 78 » | 65 
37 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert å » | 22 1 52 | 80 f 44 

| | 
G. Ymislegt. | | 

38. | 1 hndr. 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pundid å 7158 145 | 48 | 38 

39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum pundið á > „ > » » 

40. 120 pd. af fuglafiðri 10 pund á T | 83 1 93 9678 

41. 480 pd. af fjallagråsum. 10 pund å »f > » | > » 

42. | 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir 2150 > 1 > {50 

43. 15 álnir 1 lambsfóður. 4 | 73 »| » 195 
| 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í f yrtöldum landaurum verður: 

Eptir A. eða í ou BN 
Eptir B. eða í ullu, smjöri og tólg 
Eptir C. eða í allartóvöru 
Eptir D. eða í fiski 
Eptir E. eða í lýsi 
Eptir F. eða í skinnavöru 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

    | i 
94 | 52 | 79 
69 ' 90 I 58 

103 | 20 | 86 
84 | 99 | 70 
99 | 65 + 19 
66 05 | 55 

441 | 31 1367 

| 
73 (55 |1   

  

Skrifstofu 

G. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist 

I stjórnarráði 

KI 

Bardastr: 1906 indarsyslu, 11. januar 

Björnsson. 

hjermeð. 

Íslands 24. febr. 1906. 

  

F. bh. 

. Jónsson. 
FR 

Eggert Briem. 
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Verðlagssk 
sem gildir fyrir 

Á 

d 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 

frá 16. maimánaðar 1906 til jafnlengdar 1907. 

        

tu
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14. 

15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

22. 
95 
de). 

24. 
23. 
26. áð 

A. Fríður peningur. 

1 hndr. 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fardögum . ......0. 0... hver á 
6 sauðir, 5 til 5 vetra, á hausti . . hver á 

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

12 sauðir, veturgamlir á hausti . . hver á 
Sær geldar . . . ...0.., hver á 
10 ær mylkar 2... hver á 

—- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í 
fardögum . .......0.., 0. å 
17/.hryssu, å sama aldri . . . hver å 

B. Ull, smjör og tólg. 

1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á 
120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu. . pá. Á 

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

C. Tóvara af ulfu. 

> 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 brævbi . ..... 0... pundið á 

— 60 pår eingirnissokka . . . .. parið á 
— 30 pör tvíbands gjaldsokka . . . parið á 
— 180 pår sjovetlinga. . . . .. parid å 

20 eingirnispeysur . . . . .. hver å 
— 15 tvibands gjaldpeysur . . . . hver å 

120 ålnir gjaldvodarvadmål, ålnar breids, 1 
Ali Á 

— 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 
1 ali 2 ss eee, År 

D. Fiskur. 

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

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af Ýsu, hetri  . . . vættin á 
— 6 vættir af hákarli. hertum vættin á   

  

  

  

I peningum Hundrad á | tin 

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

108 (27 |1O8 „27 90 

14 (4786 | 82 f 72 
19 (40 16 ; 40 1 97 
15 (50 122 | 40 102 
10 | 92 1151 04 1109 

15 (07 4120 | 56 H00 

9 (0190 1 10 175 

67 | 67 60 Bí 56 

D9 | 87 79 | 85 | 67 

(9 þO4 80 I 79 

51 þós 40 | 57 
GT | 80 | 40 I 67 

39 | 46 ; 80 | 359 

38 I 68 | 40 I 57 

1 20 4144 120 

16 {54 {99 (941 85 

14 ) Sd 70 

11 | 50 f 69 Di    
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I peningum Hundrad á Í Alin 16 

kr. | aur. kr. aur. aur. 

E. Lýsi. | 

27. | 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis S pottar á 
28. 1 tunna (120 pt.) håkarlslvsis 8 pottar å 
29. 1 tunna (120 pt.) selslysis . . SB pottar á > ) » |» > 
30. 1 tunna (120 pt) porskalysis. . 8 pottar å 1141 f 21" 15 ft 18 

F. Skinnavara. 

31. | 1 hnadr. 4 fjórðungar nautskinns. . . 10 pund å | 12 , 89 1 51 | 56 f 45 

32. 6 fjordungar kyrskinns . . . . 10 pund å f 1142 f 68 52 ] 57 
33. 6 fjordungar hrossskinns „ 10 pund á f 10 18f61 08] 51 

) s fjórðungar saudskinns af tvævetrum og | 

eldi .. 20.20.00, 10 pund á 8 4 81 p 70 | 48 | 59 
3. — 12 fjórðungar sauðskinns af veturgömlum og 

am 2 2 0 10 pund å 7 58 4 90 | 96 | 76 

36. - 6 fjórðungar selskinns . . . . 10 pund á „| > > » > 

57. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert á » | 27 f 64 | 80 f 54 

G. Ýmislegt. 

38. | 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pd. á 9 67458, 02 f 48 

39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum #. . pd. å > , > > 
40. 130 pd. af fuglafiðri. —. . . . 10 pund á T 057 |90 S41 76 
41. — 480 pd. af fjallagrösum. . . . 10 pund á » > » > > 

42. | 5 ålnir 1 dagsverk um hevannir 2 00. 2 62 » » | 52 

45. | 5 ålnir 1 lambsf60dur  . FR 543 > | oo 1109 

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

Eptir A. eða í fríðu... 02 | 57 | 85 

Eptir B. eða í ullu, smjöri og tólg . 0... , 72 | 60 | 60 

Eptir C. eða í ullartóvöru . . 06 | 20 | 88 

Eptir D. eða í fiski 2 eee eee ener 84 | 08 | 70 

Eptir E. eða i lys 2 ae eee eee ek kue 21 1518 

Eptir F. eda i skinnavåru. . 2. 2 EÐ 

En medalverd allra landaura samantalid 2.22 0 02 eee 54 | 50 378 

og skipt med 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða . . . 2 2 175 75163     
  

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstaðar, 25. janúar. 1906. 

Magnús Torfason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hérmeð. 

Í stjórnarráði Íslands 24. febr. 1906. 

F. hr. 

KI. Jónsson. 

Eggert Briem.
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17 Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Strandasyslu 

frå 16. maimånadar 1906 til jafnlengdar 1907. 

              
    

I peningum| Hundrað á | Alin 

, . kr. í aur.{ kr. | aur. J aur. 
A. Fríður peningur. . :   

I. {1 hndr. 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frå midjum | | 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á (100 | 62 1100 | 62 | S4 
6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i | 
fardögum 2 2 hver å | 14 | 87 | 89 | 29 f 74 

— 6 sauðir, 3 tilð vetra, á hausti. . hver á | 16130197 80) 81 
— S sauðir, tvævetrir á hausti . . . hver á {14 | 05 [112 | 40 | 94 
— 12 sauðir, veturgamlir á hausti . . hver á | 10 ' 39 |124 | 68 |04 
— Særgeldar . . . . . ...…. hver á |12 79 1102 1 32 ) 85 

Lu
 

P
R
O
 

E
 
v
s
 

— 10 ær mylkar hver á | SORT JR | TO114 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í | | 

Q se 7 hl , 20 Í s m | - fardögum 68 | 09 I 68 | 09 | 57 
9. 11/, hryssu, å sama aldri . . . . hver å | 56 >» 74 | 67 | 62 

B. Ull, smjör og tólg. 

10. {1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á » | 79 þO4 | 80 479 
: 1 2 „ 7 - == | - 11 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. å » | 31 | 61 | 20 | 51 

12 - 120 pd. af smjöri, vel verkuðu. . . pd. á » | 56 | 67 | 20 | 56 
13 120 pd. af tólg, vel bræddri. . . . pd. ål » | 28 ) 33 | 60 | 28 

C. Tóvara af ullu. 

14. {1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 
44 þræði... pundið á | >! > „| > 

15. 60 pår eingirnissokka . . . .. parid å „1 > » | » ” 
16. — 30 pör tvíbands gjaldsokka . . . parið á 1143 {42 90 | 36 
17. 180 pår sjovetlinga. . . . .. parid å > (8155 | 80 | 46 
18. - 20 eingirnispeysur . . .... hver å » | >» 1 > 
19. - 15 tvíbands gjaldpeysur . . .. hver á > f >» > | 
20). 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, ålnar breids, 1 ' | 

MN eee eee. år 1 28 1153 | 60 1128 
21. - 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, ! 

l alm . 0 00, Ål (77) 92 40477 

D. Fiskur. 

22. | 1 hndr.6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á { 14 92 | 89 52 (75 
23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á > ; > ” , 
24. - 6 vættir at þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á | 11 56 | 69 | 36 | 58 
20. 6 vættir af ýsu, hertri  . . . . vættin á >. > >         49 | 98 | 49 oo

 

Co
 

Er
 

Go
 26. — 6 vættir af håkarli, hertum . . . vættin å
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E. Lysi. 

27, Å 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis S pottar å 

28. 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis S pottar å 

29 1 tunna (120 pt.) selslysis 8 pottar å 

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

F. Skinnavara. 

31. { 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á 

32. - 6 fjórðungar kýrskinns. 10 pund á 
33. 6 fjordungar hrossskinns 10 pund å 
54. 8 fjordungar saudskinns, af tvævetrum og 

eldri MN 10 pund á 
35. 12 fjórðungar sauðskinns, af veturgömlum og 

ám RS 10 pund á 
56. - 6 fjórðungar selskinns 10 pund á 
BT. 240 lambskinn (Cvorlamba), einlit hvert á 

G. Ýmislegt 

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

39. - 40 pd. af æðardún óhreinsuðum pd. á 

40. 120 pd. af fuglafiðri 10 pund á 

41. — 480 pd. af fjallagrösum 10 pund á 

42. | 5 álnir 1 dagsverk um heyannir. 
43. — 1 lambsfóður   

   

  

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

Eptir A. eða í fríðu BR 
Eptir B. eða í ullu, smjöri og tólg 
Eptir C. eða í ullartóvöru 
Eptir D. eða í fiski 
Eptir E. eða í lýsi 
Eptir F. eða í skinnavöru 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

  

1906 

1 peningum Hundrað á Alin 17% 

kr. aur. kr. í au aur 

1/12 4 16 | 80 {14 
1 | 19 f 17 | 85 f 15 
» > » » 

15 | 58 | 54 | 32 4 45 
12 | 06 f 72 1 56 f 60 

8 37 ] 50 | 22 | 42 
| 

TTT 162 | 16 {52 

5 84 f 70 | 08 | 58 
15 20 1 91 | 20 ) 76 

» 29 152 | 80 f 44 

8 71)152 26 | 44 
> » » » > 

6042 | 77 04 f 64 
> » » » > 

2 | 48 50 
D | 31 > {106 

95 5979 
64 20 | 53 
86 17 | 72 
69 62 f 58 

17 5? p 14 

64 13 154 

397 | 45 1950 

66 24|55     
  

Skrifstofu Strandasýslu, 30. des. 1909. 

Marino Hafstein. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 24. febrúar 1906. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

Eggert Briem. 
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. maímánaðar 1906 til jafnlengdar 1907. 
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15. 

16. 
17. 

GG
   

A. Fríður peningur. 

I hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá. miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á... 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum FR hver á 
6 sauðir. 5 til 5 vetra, á hausti . . hver á 
S sauðir tvævetrir, á hausti . . . hver á 
I2 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 

8 ær, geldar, á hausti . . . . . hver å 
10 ær mylkar, å hausti . . . . . hver á 
1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i far- 
dögum á 
1!/, hryssu, á sama aldri . . . . hver á 

B. Ull, smjår og tólg. 

1 hnd. 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni pd. å 
— 20 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 

20 pd. af smjöri, vel verkuðn . . . pd. á 
20 pd. af tólg, vel bæddri . . . . pd. á 

C. Tóvara af ullu. 

I hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
MM þræði 0. pundið á 
60 pör eingirmissokka . 2... parið á 
30 pör tvíbands-gjaldsokka . . parið á 
180 pör sjóvetlinga . .….….. parið á 
20 eingirnispeysur . . . . .. hver å 
15 tvibands-gjaldpeysur . . .. hver å 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breids, 
l alin BA då 
120 álnir einskeptu, 1 al. til5 kv. breiðrar 
lalin . . AÐ RN . å 

D. Fiskur 

1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættiral ýsu, herti „ . . vættin á 

6 vættir af hákarli hertum vættin á 

  

  

1 peningum Hundrað á | Alin 
kr. aur. kr. aur. aur. 

95 15495 015 I 78 

14 99 | 89 | 94 | 75 

17 75 1106 | 50 I 89 
14 | 36 |{14 | 88 | 96 
10 „40 124 | 80 | 04 
153 | 08 1104 | 64 I 87 

91 07190 | 70 76 

70 | 77 4 75 | 77 It 65 
62 108 182 | 77 | 69 

85 1102 » Å 85 

58 I 69 60 I 58 

57 I 68 | 40 | 57 

> | 25 | 30 > | 25 

> > » 
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I peningum) Hundrað á | Ali 
kr. | aur.| kr. | aur. aur. 

E. Lýsi. | 

27. L hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis 8 pottar å „| > » » > 

28. Í tunna (120 pt) hákarlslýsis S pottar á „|. > > 

29. Í tunna (120 pt. selslýsis. s pottar á 1 | 62 | 24 | 30 20 
30. I tunna (120 pt) porskalysis . 8 pottar å LR >} > > 

] 

| | 
F. Skinnavara. | 

, SR . , fn > „ll 
31 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns. . 10 pund á | 11 | 72 | 46 | 88 I 39 

32 6 fjórðungar kyrskinns . 10 pund á 9 (82 158 | 92 | 49 

33. 6 fjórðungar hrossskinns . . . 10 pund å 7 | 65 | 45 | 90 I 38 

34 8 fjórðungar sauðskinns af tvævetrum og | 
eldri . . 00.0... 10 pund å 5 | 27 4 42 | 16 f 35 

3D. 12 fjordungar saudskinns af veturgömlum og | 
ám BN „10 pund å | 4 | 16 f 49 | 92 42 

36. 6 fjordungar selskinns . . . 10 pund å „| > > > ; 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert á » | 29 | 52 | 80 | 44 
| 

G. Ýmislegt. 

38. 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum, pd. å | 8 | 40 | 50 | 40 | 42 
39. — 40 pd. af ædardån, &hreinsudum  . .pd. å ið > » » 
40. 150 pd. af fuglafidri.  . . .… 10 pund å > > > > » 

41. — 480 pd. af fjallagråsum. . „ 10 pund á » | > > > » 

42. 15 álnir Í dagsverk um heyannir 2 {26 > > { 45 

43. { 5 álnir 1 lambsfóður 3 | 80 > > | 76 

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

Eptir A. eða í fríðu …… 0 504, 98 | 15 | 82 

Eptir B. eða í ullu, smjöri og tólg A 2. 67 | 50 þ 66 
Eptir 0. eða í ullartóvöru | 

Eptir D. eða í fiski » | » 

Eptir E. eda i lysi . eee eee FF 24 | 30 | 20 

Eptir F. eða í skinnavöru. . . . 49 | 43 I 41 

En medalverd allra landaura samantalid . . 2.0.4... f239 | 36 1199 

og skipt med 4 synir: | 

Meðalverð allra meðalverða REESE .…….. 15984] 50     
  

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 30. des. 1908. 
Gísli Tsleifsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hérmeð 

Í stjórnarráði Íslands 24. febr. 1906. 

F. h. 1. 

KI. Jónsson. 

Eggert Briem. 
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Skagafjardarsyslu 

frå 16. maimånadar 1906 til jafnlengdar 
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11. 
12 
13. 

14. 

15. 
16. 

  
1 hnd. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni 

A. Fríður peningur. 

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

október til nóvembermánaðarloka, í fard. 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum 0. hver á 
6 sauðir. 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á 
8 sauðir tvævetrir, á hausti . . . hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 
8 ær, seldar, á hausti . . . . . hver å 
10 ær mylkar, á hausti . . . . . hver å 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í far- 
dögum ... FE er 
1!/, hryssu, á sama aldri „0... hver á 

B. II, smjör og tólg. 

pi 

120 pd. af mislitri ullu, vel pveginni, pd. 
120 pd. af smjöri, vel verkuðn I 
120 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pi 

C. Tóvara af ullu. 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði . 0... pundið á 
60 pör eingirnissokka RA parið á 
30 pör tvíbands- gjaldsokka . .. parið á 
180 pör sjóvetlinga . .... parið á 
20 eingirnispeysur . . . ... hver å 
15 tvibands-gjaldpeysur . . .. hver å 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breids, 
Lalin . . 000. á 
120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv . breiðrar 
lalin ...... sn Á 

D. Fiskur. 

1 hndr.6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 
6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 
6 vættir af ýsu, herti . . vættin á 

6 vættir af hákarli hertum vættin á 

  

      

1907. 

I peningumf Hundrað : å Alin 

kr. " aur. f kr, aur. Í aur 

| | 

92 46 f 92 46] 77 

15 | 96 I 83 | 76 I 70 
16 48 198) 88 | 82 
13 | 75 110 | » | 92 
9 71 4116 | 52 f 97 

15 | 42 HOT | 36 I 89 
91041901 40) 75 

TÅ | 85) 74 | 85 I 62 

60 | 77 | 81 | 03 I 68 

91 {109 | 20 f 917 

58 I 69 | 60 I 58 

59 I 70 | 80 I 59 

30 1361 > {30 
| 

23 {41 | 40 {34 

» > 

1 ' 04 {124 | 80 |104 

11 | 57 | 69 | 42 f 58 
12 | 67 | 76 | 02 4 63 
12 > 112 > 160 

8 48 | > 140



        

  

    

      
  
  

eð 

Í peningum Hundrað á Alin 19 

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

E. Lýsi. 

27. { 1 hndr. 1 tunna (120 pt. hvalslýsis 8 pottar á > » > > > 
28. Í tunna (120 pt.) hákarlslvsis 8 pottar á 1 | 50 {22 | 50 {19 
29. I tunna (120 pt.) selslýsis 8 pottar á > » » > » 
30. - 1 tunna (120 pt.) porskalysis 8 pottar å » » > > 

F. Skinnavara. 

31 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á {14 > | 56 > 7 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns. . . . 10 pund á | 10 | 11 | 64 | 26 | 54 
33. 6 fjórðungar hrossskinns . . . 10 pund á | 8 | 33 | 49 | 98} 42 
34 3 fjordungar sauðskinns, af tvævetrum og 

eldri 10 pund á | 6 | 7153 | 68 | 45 
3ð. — 12 fjórðungar sauðskinns, af veturgömlum og 

ÁN 10 pund á 5 25 | 63 >» | 52 
36. — 6 fjórðungar selskinns . . . . 10 pund á > > > > > 
37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert å > { 24 {57 | 60 | 48 

G. Ýmislegt. 

38. | 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pd. á 8 | 88 ] 53 | 28 | 44 
39, — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum  . . pd. å > > > » 
40. 120 pd. af fuglafidri . . . . 10 pund å fj 6, 86) 82 | 32 | 69 
41. — 480 pd. af fjallagrösum. . . . 10 pund á > » » ) > 
49. {5 álnir 1 dagsverk um hevannir . 2. 2... 2 | 51 « 30 

435. | 5 ålnir 1 lambsfødur 2 eee eee eee 4 þ > > > | 80 

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

Eptir A. eða í fríðu SN 95 | 03 {79 

Eptir B. eða í ullu, smjöri og tólg 71 | 40 | 59 

Eptir C. eða í ullartóvöru 83 | 10 | 69 

Eptir D. eda i fiski 66 | 36 | 55 
Eptir E. eða í lýsi 22 | BOJ 19 

Eptir F. eða í skinnavöru 51 42 |48 

En meðalverð allra landaura samantalið 395 | 81 1329 
. a , . 

| 

og skipt með 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða 65 | 97|55     
  

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu, 14. des. 1905. 

P. V. Bjarnason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 24. febrúar 1906. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

Eggert Briem.
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” 
Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1906 til jafnlengdar 1907. 

      

10. 
11. 
12. 
15. 

14. 

15. 

16. 
17. 

22. 
9 
dd. 

24. 
23. 
26.   

  

      

Í peningumf Hundrað á | Alin 

. kr. | aur. kr. aur. | am. 
A. Fríður peningur. 7 

1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á.. HO1 | 60 HO01 " 60 I 85 

— 6 ær, ? til 6 vetra, lodnar og lembdaår, i tår- 
dögum . hver á {18 | 65 f 81 | 90 | 68 

— 6 saåaudir, 3 til 5 vetra, å hausti . . hver á f 17 62 HO5 | 72 | 88 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver å f 14 | 22 f115 | 76 | 95 

— 12 såudir, veturgamlir, å hausti . . hver á 9 | 97 19 í 64 4100 

— S ær geldar á hausti. . . . . . hver å f 15 | 45 HOT | 60 | 90 
— 10 ær mylkar å hausti . . . . . hver á 81470841 701 71 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í far- | 

dögum | 82 | 50 {| 82 {50 | 69 
- 1l/, hryssu, á sama aldri . . . hver å f 72 | 10 | 96 { 138 f 80 

B. Uli, smjør og tålg. | 

1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. å | 91 109 | 20 1 91 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni, pd. å > {591 70 | 80 f£ 59 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . pd. á > | 61 f 73 | 20 1 61 

120 pd. af tólg, vel bræddri . . . pd. å » | 29 f 34 | 80 | 29 
| 

C. Tóvara af ullu. | 

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

— 60 pör eingirnissokkåa . . . .. parid å » » > | > » 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . parið á » | DÅ f 16 | 20 t 15 
— 180 pår sjovetlinga . . parið á >» | 52 f 57 | 60 | 48 
— 20 eingirnispeysur . . .... hver å | „to 

- 15 tvíbandsgjaldpeysur . . .. hver á | > 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, | 

lan 1 (02 22 | 40 02 
— 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, | ! 

1 ali ss eee. År > » 

D. Fiskur. | 

1 hndr.6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å | 14 | 65 | 87 | 90 1 73 
— 6 vættir af hardfiski, vel verkudum, vættin å „| > > > > 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á { 12 | 10 172 | 60 | 60 
— 6 vættir af ýsu, hertri . . . . vættin á > » » » 
— 6 vættir af håkarli, hertum .…  vættin åj 8172152 | 32 f 44



VS
 

—I
 

  

  

  

  

    
      

  

1 peningumf Hund: rað á Alin 

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

E. Lýsi. 

27, | í hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis S pottar á > „ > 

28. 1 tunna (120 pt) hákarlslýsis S pottar á 1 | 58 4 25 | 70 f 20 

29 - Í tunna (120 pt.) selslysis 8 pottar å > > » 

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

F. Skinnavara. 

31 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund å | 14 | 15 I 56 | 60 | 47 

32. - 6 fjórðungar kýrskinns. . . . 10 pund å f 12 | 28 f 75 | 68 | 61 

33. 6 fjórðungar hrossskinns . . . 10 pund á 9 1 96 f 59 1 70 4 50 

34 8 fjordungar saudskinns, af tvævetrum og 

eldri . .. 5... „0. 10 pund å T | 90 f 63 | 20 | 55 

30. — 12 fjórðungar sauðskinns, af veturgomlum og 

ÁM . . „0... 10 pund á 6 (40 { 76 | 80 | 64 

30. — 6 fjórðungar sels kinns „0... 10 pund å > > » | > » 

37. 940) lambskinn (vorlamba), einlit . hvert å » 127 i 64 | 80 | 54 

G. Ýmislegt 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pd. á 9 1 75 f 58 50 I 49 

40 pd. af æðardún óhreinsuðum . . pd. å > 

120 pd. af fuglafiðri nn 10 pund á > 

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

5 álnir 1 dagsverk um hevannir 2 (9169 84} 58 

3. — 1 lambsfóður 4 (06 197 1 44 | 81 

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

Eptir A. eða í fríðu FR 99 (28 | 85 

Eptir B. eða í ullu, smjöri og tólg 12 > | 60 

Eptir C. eða í ullartóvöru 65 | 40 {54 

Eptir D. eða í fiski 10 | 94 | 59 

Eptir E. eda i lysi 23 70 1 20 

Eptir F. eða í skinnavöru 65 | 80 150 

En meðalverð allra landaura samantalið 397 | 12 331 

og skipt med 6 synir: 

Medalverd allra medalverda 66, 19155 

Skrifstofu Evjafjarðarsýslu og Akureyrar, 30. des. 1905. 

Gudl. Gudmundsson 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjermed. 

Í stjórnarráði Íslands, 24. febrúar 1906. 

EF. h. 1 

KI. Jónsson. 

Eggert Briem. 
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1906 til jafnlengdar 1907. 

          

L peningum| Hundrað á { Alin 

kr. | aur. kr. | aur. | aur. 
  A. Fríður peningur. 7 | 

1. | 1 hndr. 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frå midjum | | 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. å (102 | 21 f102 | 21 t 85 

2. — GC ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í | | 
fardögum . hver á | 15 1 46 492 1 76 1 77 

3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á | 18 | 41 |110 | 46 | 92 
4. S sauðir, tvævetrir á hausti . . . hver á | 16 | 02 ta ' 16 {107 
ð. — 12 sauðir, veturgamlir á hausti . . hver á | 11 | 36 |136 | 32 {114 
6. — S ær geldar 200.00... hver á | 14 | OT (112 | 56 | 94 
7. — 10 ær mylkar 2... hver á | 9 | 89 |98 | go | s2 
8. — 1 Aburdarhestur, minn, 5 til 12 vetra, í | | 

fardögum . . eee å | 81 | 43 | 81 | 43 | 68 
9, - 1! hryssu, á sama aldri Le. hver å | 71) 79495 1 72 4 80 

B. Ull, smjör og tólg. 

10. {| 1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á >» | 95 |114 » | 95 
11. - 120 pd. af mislitri ullu, vel pveginni, pd. å » | 59 f 70 | 80 I 59 
12. — 120 pd. af smjåri, vel verkudu. . . pd. å > 1611751 20) 61 
13. 120 pd. af tólg, vel bræddri. . . . pd.åf » | 25 | 30 > { 25 

| 
C. Tóvara af ullu. | 

14. {1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skr eppa 
44 þræði . .. 0. 0... pundið á „| > > > > 

15. — 60 pår eingirnissokka „0... Parið á „| > > > „ 
16. - 30 pör tvíbands í gjaldsokka . . . parið á » 153 | 15 | 90 f 13 
17. — 180 pår sjovetlingaå. . . . .. parid å » | 27 | 48 | 60 | 40 
18. - 20 eingirnispeysur . . .... hver å „| > > > > 
19. — 1ð tvíbands gjaldpeysur . . . . hver á „1 > » > » 
20. — 120 ålnir g "Jaldvodarvadmåls, ålnar breids, 1 

alin . . . å 1 05 1126 > {105 
21. — 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 

l alin Á | > | 84 100 807 84   | 
| 

D. Fiskur. |         22. | 1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å | 14 | 13184 78171 
23. — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum, vættin å | 11 | 83 | 70 98 | 59 

24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á | 8 | 68 | 52 | 08 I 43 
23. — 6 vættir af ýsu, hertri  . . . . vættiná | > | » > > > 
26. — 6 vættir af hákarli, hertum . . . vættiná | 9 108 154 48 145



              

27. 
28. 
29. 
30. 

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

A. 

  

1 hndr. 

— 1 
1 
1 

1 hndr 

— 6 
— 6 
— 8 

eldri 

E. Lysi. 

1 tunna (120 pt.) hvalslysis . 8 pottar 
tunna (120 pt.) håkarlslysis . 8 pottar 
tunna (120 pt.) selslysis. . . 8 pottar 
tunna (120 pt.) porskalysis. . 8 pottar 

. 4 fjordungar nautskinns. 
fjórðungar kýrskinns. 
fjórðungar hrossskinns 

F. Skinnavara. 

10 pund 
10 pund 
10 pund 

fjórðungar sauðskinns af tvævetrum 
10 pund 

12 fjórðungar sauðskinns af veturgömlum 
ám 
6 fjórðungar selskinns 

10 pund 
10 pund 

240 lambskinn (vorlamba), einlit, . hvert 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið 

G. Ýmislegt. 

40 pd. af æðardún, óhreinsuðum pundið 
120 pd. af fuglafiðri. 
480 pd. af fjallagrösum. 

álnir 1 dagsverk um heyvannir 
lambsfóður. 

5 
5 álnir 

Eptir 
Eptir 
Eptir 
Eptir 
Eptir 
Eptir 

1 

B. 
C. 

10 pund 
10 pund 

eða í fríðu 20. 
eda i ullu, smjåri og tólg 
eða í ullartóvöru. 

.„ eða í fiski 
1. eða í lýsi . 

. eða í skinnavöru. 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

á 

á 

á 

á 

á 
á 

og 
á 

og c 
7 “ 

€ > 

á 
á 

= 
= c 

Sr
 

€ 

  

  
  

I peningum Hundrað á Álin 

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

| 

> | » » » > 

1 58 {23 70 | 20 
1 | 57 1 23 | 55 t 20 
1135 20 25 | 17 

14 | 39 | 57 | 56 | 48 
12 | 39 f 74 | 34 | 62 
9 80 1 58 | 80 | 49 

5 | 97 f 47 | 76 | 40 

4 | 79 1 57 | 48 | 48 
12 | 72 | 76 | 32 f 64 
„23 | 55 | 20 | 46 

9 1 95 f 59 70 | 50 
I 

6 | 80 | 81 60 | 68 

2 | 57 „151 
4 | 0 > >» | 82 

106 | 50 þ 89 
72 | o | 60 
72 | 82 | 60 
65 | 58 å 54 

92 | 50 I 19 
61 OT I 51 

400 | 47 1333 

66 (74 |55     
  

Skrifstofu Þingeyjarsýslu, 11. janúar 1906. 

Steingrímur Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands 24. febr. 1906. 

F. h. r. 

Kl. Jónsson. 

Eggert Briem. 
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Auglýsing 
um útvegun á girðingarefni um árið 1906. 

Stjórnarráðið útvegar á yfirstandandi ári, samkvæmt lögum um gadda- 

virsgirðingar frá 20. október 1905 og ákvæðum auglýsingar þessarar, girðingarefni 

fyrir sýslufjelög, sveitarfjelög, búnaðarfjelög og samvinnukaupfjelög. 

Girðingarefnið er sams konar og getur um í auglýsing stjórnarráðsins frá 

I. október 1904, sbr. reglugjörð 24 mai s. á. 

Fyrir hvert fjelag útvegar stjórnarráðið ekki minna af hverri tegund 

girðingarefnisins en hjer greinir: 

100 pund af gaddavír, áætlað verð . . ... 0 „11 kr. 

100 stygki af járnteinum, 65 þml. löngum, áætlað verð. . . 30 kr. 

100 - - ð2 - — 24 kr. 

100 - — 42 — „0... 320 kr. 50 a. 

100 - - — 33 . - SA 18 kr. 

100 - - 24. — 14 kr. 

100 vinkilbeygðum járnstólpum 65 þml. löngum, áætlað verð 45 kr.50 a. 

100 - at flötum -- 43 23 kr. 

(rirðingarefnið verður eigi flutt á aðrar hafnir en þær, þar sem strand. 

ferðaskipin eiga að koma við, og ber í pöntununum að tilgreina, á hverja höfn 

það skuli senda og hver veiti því þar móttöku. Eptir að girðingarefnið er komið 

á höfnina, er það í ábyrgð kaupanda. Girðingarefnið verður sent á hinar tilteknu 

hafnir svo snemma á næsta sumri, sem auðið er. Móttakanda ber strax eptir 

móttöku efnisins að rannsaka votttast, hvort hann hafi fengið allt það efni, er 

hann átti að fá, og ef nokkuð vantar, gjöra skipstjóra þegar aðvart, ef fært er, 

senda stjórnarráðinu tafarlaust tilkynning um, hvað vanti. 

Beiðnum um útvegun á girðingarefni skal fylgja í peningum verð þess 

girðingarefnis, sem beðið er um, samkvæmt verðskrá þeirri, sem stendur hjer á 

undan. Í stað peninga má og senda ávísun fyrir upphæðinni á Landsbankann 

eða Íslandsbanka í Reykjavík, ef bankastjórnin hefir ritað á ávísunina, að upphæð 

hennar verði greidd stjórnarráðinu af bankanum, er stjórnarráðið krefst þess. 

Beiðnir frá hreppsnefndum um útvegun á girðingarefni skulu vera undir 

ritaðar af meðlimum hreppsnefndarinnar og á þær vera ritað samþykki sýslu 

og 

manns fyrir hönd sýslunefndar. Beiðnir um sama frá sýslunefndum gefur sýslu 

maður út eptir ákvæðum nefndarinnar. 

Beiðnum frå búnaðarfjelögum og samvinnukaupfjelögum skulu fylgja 

vottorð frá hlutaðeigandi sýslumanni um, að fjelagið sje búnaðarfjelag eða sam- 

vinnukaupfjelag, og að stjórn fjelagsins hafi undirritað beiðnina til stjórnarráðsins: 

ber að sýna sýslumanni lög fjelagsins, ef hann krefst þess, og láta honum í tje 

aðrar nauðsynlegar upplýsingar, áður en hann gefur vottorð þetta út. 

Beiðnir um útvegun á girðingarefni samkvæmt framansögðu verða að 

vera komnar til stjórnarráðsins fyrir 1. april næstkomandi. 

I stjórnarráði Islands, 2. Janúar 1906. 

H. Hafstein. Jón Hermannsson,
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Kristjáns konungs hins níunda fyrir árið 1905. 

bý
 

TEKJUR: 

Sjóður í ársbyrjum (Stjtíð. 1905 B. bls. 13); 

a. Innritunarskírteini Ltr. A. fol. 84. 

b. I Landsbankanum. 

Arsvextir af innstæðu sjóðsins: 

a. Af innritunarskirteini til /, (12 

b. Af fje í Landsbankanum til 3/1, 705 

og 1/5 705. 

UTGJOLD: 
Heidursgjafir veittar: 

a. Jóni bónda Sveinbjarnarsyni á Bildsfelli 

b. Helga bónda Laxdal í Tungu 

Sjóður við árslok: 

a. Innriturnarskirteini 

b. Í Landsbankanum 

Ltr. A. fol. 84 

kr. 8600 00 

— 1472 89 
  

      

      

—— kr. 10072 89 

kr. 301 00 

56 49 
Í 357 49 

Samtals kr. 10430 3 

kr. 140 00 

—- 140 00 

————— kr. 280 00 

kr. 8600 00 

— 1550 38 

— — 10150 38 
Samtals . . kr. 10430 38 

Í stjórnarráði Íslands 4. jan. 1906. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Thorkillii barnaskólasjóðs 1905. 

TEKJUR: 

Eptirstöðvar við árslok 1904 (Stjtíð. 1905 B. bls. 278): 

a. Bankavaxtabrjet 

b. Veðskuldabrjel . 

ct. Í Landsbankanum. 

d. 1 peningum. 

Ársvextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum 

b. Af veðskuldabrjefum. 

c. Af bankainnstæðu. 

kr. 18000 

— 47873 

2047 

— 57 £ 

„kr. 

00 

48 

67978 63 

kr. 810 

1820 

127 
  

  

Samtals . . kr. 707:
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GJOLD: 

24. 1. Styrkur veittur til uppfósturs og fræðslu börnum í hinu forna 

Kjalarnesþingi. . 2. kr. 2540 00 
2. Í sjóði til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef . . . ....... kr. 18000 00 

b. Veðskuldabrjét. . 2. 49525 43 

c Í Landsbankanum. . ........— 529 62 

d. Ógoldnir vextir ss eee eee re 80 00 

e. I peningum eee rem 61 92 
—— — 68196 97 

Samtals . . kr. 70736 97 

Í stjórnarráði Íslands 12. febrúar 1906. 

F. h. r. 

Kl. Jónsson. 
Jón Magnússon. 

Á mø . . 

25 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Hannesar prestaskólakennara 

Árnasonar fyrir árið 1905. 

TEKJUR: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1905 B. bls. 138): 

a. Lán Reykjavíkurkaupstaðar . . . . . . kr. 29000 00 
b. Lán gegn fasteignarveði . . . . . . . — 20850 00 
c. Í Landsbankanum. . .......,.— 3077 65 

d. Ógoldnir vextir ss eee er 20 00 
————————————— kr. 52947 63 

2. Vextir af höfuðstóli: 

a. Af láni Reykjavíkur til 1/, og 1/1, 705. . kr, 1160 00 

  

b. Af lånum gegn fasteignarvedi . . . . . — 850 02 
c. Af fje í Landsbankanum . . ..... 115 73 

— — 2125 75 

Samtals . . kr. 55073 38 
| GJOLD: 

1. Sjóður í árslok: 

a. Lán Reykjavíkurkaupstaðar . . . . . . kr. 28000 00 
b. Lán gegn fasteignarveði . . . . . . . — 20550 00 
ce. Í Landsbankanum. „2... 4847 38 
d. Í Íslandsbanka. „2. 1656 00 
e. Ogoldnir vextir. . 2 — 20 00 

, — — kr. 55073 38 
I stjornarrådi Islands 9. desbr. 1905. 

F. h. r. 

Kl. Jonsson. — Ton Magnússon, 
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld minningarsjóðs Herdisar og Ingileifar Benediktsen fyrir årid 1905. 

TEKJUR: 

Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1905 B. bls. 14): 

a. Ouppsegjanleg ríkisskuldabrjef 

t 

c. 

>». Lån gegn fasteignarveði 

I Landsbankanum 

Vextir af höfuðstóli: 

a. Af ríkisskuldabrjefum "/, og 1/1, 705. 
t 

C. 

> Áf lánum gegn fasteignarveði 

Af fje í Landsbankanum 

GJÖLD: 
Sjóður í árslok. 

a. Ouppsegjanleg rikisskuldabrjef 

l 

CC. 

( 

>». Lån gegn fasteignarvedi 

1 Landsbankanum 

|. Ogoldnir vextir. 

Í stjórnarráði Íslands 6. 

F. h. r. 

Kl. Jonsson. 

Reikningur 

  

kr. 5000 00 

—  48240 00 

— 621 47 

kr. 175 00 

— 1882 29 

43 24 

Samtals 

kr. 5000 00 

— 48990 00 

— 1928 00 

44 00 

januar 1906. 

kr. 53861 

kr. 55962 00 

Jón Magnússon. 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum fyrir árið 1905. 

TEKJUR: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð 1905 B. bls. 15). 

a. Bankavaxtabrjef 

| 

C. 

€ 

y. Lán Segðisfjarðarkaupstaðar . 

Lán gegn fasteignarveði 

L. Ógoldnir vextir. 

„, Í Landsbankanum. 

Vextir af höfuðstóli: 

é 

t 

( 

( 

1. Af bankavaxtabrjefum til */ og 1/7 705. 
. Af láni Seyðisfjarðarkaupstaðar. 

, Af fasteignarveðslánum. FE 

I. Af fje í Landsbankanum til %/, '05. 

1000 

„ — 18400 

… — 1600 

… 52 

00 

00 

00 

00 

5255 52 

315 
— 828 
— 299 97 

155 
  

Samtals 

kr. 

kr. 

kr. 

36307 52 

1591 08 

37898 60 

26 

27
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ÚTGJÖLD: 
Til búnaðarskólans á Eidum. .„ . .. kr. 884 00 

Sjóður í árslok: 

a. Bankavaxtabrjef . . .....0.. . kr. 7000 00 

b. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar . 2... 17600 00 

c. Lán gegn fasteignarveæði 2... — 6800 00 

d. Ógoldnir VEKLIP. mm 20 00 

e. T Landsbankanum. . . . . 2 0 0 0 2 mm 5594 60 
A 37014 60 

Samtals . . kr. 37898 60 

Í stjórnarráði Islands 5. jan. 1906. 

F. h. r. 

Kl. Jønsson. 

Jón Hermannsson, 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld gsjafasjóðs W. Fischers árið 1905. 

TEKJUR: 

Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1905 B. bls. 16); 

a. Innritunarskirteini Itr. A. fol 373. . . . kr. 20000 00 

b. Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum  . 213 79 

——— kr. 20273 79 
Vextir af innstædu: 

a. Af innritnnarskirteini til 1/, og 1/1, 05 . kr. 700 00 

b. Af fje i Landsbankanum . . ....…. — 16 68 
————- — „7668 

Samtals . . kr. 20990 47 
  

UTGJOLD: 

Styrkur veittur samkvæmt stofnunarskrå sjådsins . . . . . kr. 100 00 
Borgað fyrir auglýsingar . 2 2 0 eee eee ere 9 00 
Sjóður í árslok: 

a. Innritunarskírteini Ltr. A. fol. 373 . . . kr. 20000 00 

b. Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum . 281 47 

mm — 2081 47 

Samtals „ . kr. 20990 47 

Í stjórnarráði Íslands 4. jan. 1906. 

F. hr. 

KI. Jónsson. 

Jón Hermannsson
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld sjafasjóðs C. Liebes árið 1905. 

TEKJUR: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1905 B. bls. 16): 

a. Østifternes Kreditforenings Obligationer 7. Serie kr. 10000 00 

Bankavaxtabrjef … 2 2 2 ae eee eg me 200 00 
—-— kr. 

2, Vextir af innstæðu: 

Af bankavaxtabrjefum . . . . 200... kr. 459 00 

Samtals . . kr. 

UTGJOLD: 
. Borgad bunadarfjelagi Islands .„ 2 2... kr. 

Sjóður í árslok: 

Bankavaxtabrjefø) . . .....0.0. 0. , kr. 10200 00 

i
 

Samtals . . 1 

Í stjórnarráði Íslands 4. jan. 1906. 

F. h. 1. 

Kl. Jónsson. 

r. 

10200 00 

459 00 

10659 00 

459 00 

— 10200 00 

10659 00 

Jón Hermannsson. 

aðarlansn. 

Reikningur 

sy Lánsstofnunarskuldabrj jefunum var í byrjun ársins breytt í bankavaxtabrjef, sjóðnum að kostn- 

yfir tekjur og gjöld gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar 

og konu hans Þórunnar Hannesdóttur árið 1905. 

TEKJUR: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1905 B. bls. 17): 

a. Bankavaxtabrjef. . 2. 2... 2... kr. 2500 00 

b. Lán gegn fasteignarveði. . 20 — 1000 00 

c. Í Landsbankanum . 2. 196 58 
, ————-— Kr. 
Arsvextir og innstæðu: 

a. Af bankavaxtabrjefum til ?% og 4 05 . . kr. 112 50 
b. Af fasteignarláni . .. eee es rr 40 00 

c. Af fje í Landsbankanum til 2 lo ØS — 33 47 

Samtals . . kr. 

4296 5 os
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31 UTGJOLD: 
1. Sjodur i årslok: 

a. Bankavaxtabrjet 0... 0. kr. 2500 00 

b. Lán gegn fasteignarveði . . . . . . . . — 1000 00 

c. Í Landsbankanum . . . . . 2... — 982 65 
—— kr. 4482 55 

Samtals . . kr. 4489 53 

Í stjórnarráði Íslands 5. jan. 1906. 

F. h. 1. 

Kl. Jónsson. 
Jón Hermannsson. 

32 ax Eigur 

TEKJUR: 

1. Sjóður frá f. á.: 

a. Í veðskuldabrjefum . . . .„ . . . . . . kr. 1450 00 

hb. Í sparisjóði Norðuramts . . . . . . . . — 1545 62 
—— kr. 2995 62   

2. Vexteri 

. Af vedskuldabrjefum . .. . … kr. 53 83 

Af innstæðu í sparisjóði frá 30/ 04 til a, 05 — 93 70 
—— - 147 53 

3. Afborganir á veðlánum . 2. mm 450 00 
4. Til jafnaðar við gjaldlið 2 2. er 366 li 

| Samtals . . kr. 3959 26 
GJOLD: 

1. Styrkur veittur tveim bændum i Vallahreppi. . . . . . . kr. 113 00 
2. Lagt í sparisjóð 2. eee re 366 11 

3. Burðargjald (tvisvar) fram og aptur frá Eskifirði til Akureyrar — 144 
4. Til jafnaðar við tekjulið 8. . 2 2 2 eee ene me 450 00 

5. Í sjóði 31. desember 1905: 
a. Í veðskuldabrjéfum . . . . . . . . 2. kr. 1000 00 

b. Í Sparisjóði Norðuramts . . . ..... — 2005 43 
c. Hjá reikningshaldara . . . . 5.8... 23 28 

——— — 3028 71 
  

Samtals . . kr. 3959 26 

Skrifstofa Suðurmúlasýslu. Eskifirði, 9. febr. 1906. 

A. V. Tulinius.



1. Stofnfje i bankavaxtabrjefum. . . ........… kr. 

2. Hálfs árs vextir 1905 

Samtals . . kr 

GJOLD: 

1. Keypt sparisjóðsbók . . 2 kr. 

2. Stofnfje við ársbyrjun 1906: 

R
W
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Reikningur 
Minningarsjods Sigridar Thoroddsen 1905. 

TEKJUR: 

a. Í bankavaxtabrjefum (A. Nr. 495, 1491 og 1492) kr. 3000 00 

b. Í sparisjóði . 2. 7 16 88 

Til úthlutunar 1906 (geymt Í sparisjóði). 2 0 mm 

1906 

33 

3000 00 

67 50 

3067 50 

0 25 

3016 88 

50 37 

Samtals . . kr. 

Reykjavik 3. jan. 1906. 

Þórunn Jónassen. 

3067 30 

Þennan reikning höfum við endurskoðað og ekkert fundið að athuga. 

Susie Briem. Valg. Bjarnason. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 1905. 

TEKJUR: 

. Sjóður við ársbyrjun: 

a. Veðskuldabrjef . . . . 2... kr. 2870 00 
b. Bankavaxtabrjéf . . . 2 2 20... — 9000. 00 

c. Í sparisjóði. . 2. 2... 1996 68 
———— kr. 

Afborgun af láni s.n 
Keypt bankavaxtabrjef Ltr. A. Nr. 1540 og 1341 . . . .…. — 

Vextir: 
a. Af vedskuldabrjefum . . ....... kr. 117 47 

b. Af bankavaxtabrjefum. . . . . . 2 0 4 mm 495 00 

c. Af sparisjóðsinnstæðu . . . 2 0 2 4 1 10 70 

Samtals . . kr. 

34 

135866 68 

200 00 

2000 00 

623 17 

16689 85 
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34 FJOLD: 
1. Veittur styrkur 2 2 2 Kk. 
2. Móti tekjul. 2 og 8 færist. 2 2 re 
3. Eptirstöðvar: 

a. Veðskuldabrjét. . 0... kr. 2670 00 
b. Bankavaxtabrjef . . ......0.0. 11000 00 
b. 1 sparisjóði. 2 289 85 

Samtals . . kr. 

Bæjarfógetinn í Reykjavík, 31. desbr. 1905. 

Halldór Daníelsson. 

35 Reikninzur 
yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs skipstjóra og styrimanna 

við Faxaflóa árið 1904. 

TEKJUR: 
1. Í sjóði við ÁrSbyRjJUN kr. 
2. Vextir árið 1908 eee 
3. Vextir árið 1904: 

a. Af söfnunarsjóðsinnlagi. . . .„ . . . . . kp 177 27 
b. Af sparisjóðsinnlagi. . . 0 — 9 75 

4. Arstilldg fjelagsmanna 2 

6. Gjafir 

Samtals . . kr. 

GJOLD: 

1. Fyrir auglýsingu og kladda 2 2. kr. 
2. Styrkur veittur. 

Vi
 

Í sjóði við árslok. 

9. Hagnaður af tombólu. 2. 

530 00 

2200 00 

13959 85 

16689 85 
  

4485 86 

155 16 

187 02 
198 00 

900 00 

30 00 

5954 04 

475 
265 00 

5684 29 

Samtals . . kr. 

Reykjavik 11. jan. 1905. 

Hjalti Jónsson. 

5954 04
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Reikningur 

1906 

36 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs skipstjóra og styrimanna 

við Faxaflóa árið 1905. 

TEKJUR: 

sjóði við ársbyrjun. Í 
. Vextir: 

a. Af söfnunarsjóðsinnlagi . . . 2. . . 2. . kr. 208 46 

b. Af sparisjóðsinnlagi 

Arstillög fjelagsmanna 

Gjafir 

Samtals 

GJÖLD: 

„ Fyrir auglýsingu 

Styrkur veittur. 

Í sjóði við árslok. 
Samtals 

Reykjavík 10. jan. 1906. 

Pjetur Þórðarson. 

Reikningur 

17 48 

  

kr. 5684 29 

—— k.. 225 94 
— 198 00 

— 30 00 

kr. 6138 23 
  

kr. 3 60 

— 300 00 

. — 5834 63 

kr. 6138 23 

yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands fyrir árið 1905. 

TEKJUR: 

„ Sjóður við árslok 1904: 

a. Veðskuldabrjef . . . 2... kr. 308829 32 

b. Lán til prestakalla. . . — 4365 00 
c. Skuldabrjef Reykjavíkur. 2... 600 00 

d. Vextir fyrir 1904, ógreiddir 2... — 295 01 

ce. Innstæða í Landsbankanum . . 2... — 4239 13 

f. Í sjóði hjå fjehirdi . . . . . 0. 921 48 

. Bætt vid innstædu vaxtaeigenda: 

a. Innlög á árinu . 2. kr. 7230 10 

b. Vextir fyrir 1905, lagðir við höfuðstól. . . — 6859 49 

kr. 319249 94 

— 14089 59 
  

92999 > 
. kr. 333339 53
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37% Flutt . . kr, 333339 53 

5. Vextir af utlånum 1905. 2. 0 Le eu en 14956 71 

4. Borgun fyrir vidskiptabækur 0. f.. . . 20 00 12 00 

5. Vextir fyrir 1905, er bíða útborgunar. . 2. 4956 85 

6. Höfuðstóll, er bíður útborgunar . 2. 2 2 eee em 361 28 

1. Innborguð lán 2 0 10691 00 
S. Móti gjaldlið V 

  

Samtals 

GJÖLD: 

1. Vextir vaxtaeigenda fyrir 1905: 

a. Ársvextir, 49/, at höfuðstól. . . . . . . kr. 11673 13 

b. Dagvextir, 3!/, 9, um árið . 2. 8... — 143 21 
———— kr. 11816 34 

2. Ýmislegur kostnaður. „2. - 922 17 
3. Greiddir vextir, er biðu útborgunar við árslok 1904 . . . . —… 4813 98 
4. Höfuðstóll: 

a. Er beið útborgunar. . . . . ..... kr, 536 29 

b. Fallinn útborgunar. . 2. 8. — 1052 15 

7568 44 

5. Selt á VÖöXtd. 2 er 929800 00 

%. Móti tekjulið VII. BN 10691 00 

7. Sjóður við árslok 1905: 

=
 

a. Veðskuldabrjef 2. 2. kr. 320853 32 

b. Lán til prestakalla. . . . 0 00 3950 00 

c. Skuldabrjef Reykjavíkur. 2... — 600 00 

d. Vextir 1905, ógreiddir 2... 153 19 

e. Innstæða í Landsbankanum. . 2. . . . . — 2314 91 

tf. Í sjóði hjá fjöhirði. . 0. 633 02 

——— 828604 44 
Samtals . . kr. 386616 47 

  

Yfirlit. 
yfir efnahag Söfnunarsjóðs Íslands við árslok 1905. 

ELGNIR: 

1. Veðskuldabrjef . . . .... kr. 320853 32 

2. Skuldabrjef prestakalla . „2 3950 00 

5, Skuldabrjef Reykjavíkur 2 eee, 600 00 

Flyt . . kr. 325403 39
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Flutt . . kr. 325403 32 37 
4. Ógreiddir vextir PA 155 19 
D. Innstæda i Landsbankanum 0 FA rem 2514 91 
6. Í sjodi hjå fjehirdi 2 se eee re 633 02 

Samtals . . kr. 398504 44 

SKULDIR: 

1. Innstæda vaxtaeigenda: 

a. Í Aðaldeild 0 kr 267426 91 
þar af í deild hinnar ætfinlega erfingarentu 

kr. 1981 30 

b. Í Útborgunardeild . . . ...... 0, — 27792 18 
c. I Bustofnsdeild . . 9991 80 
d. I Ellistyrksdeild. 2 2 821 93 

———— kr. 3060353 42 
2. Vextir, er bíða útborgunar 2 2 eee ae eee ey re 4956 85 
5. Håfudstoll, er bidur útborgunar. . . 2 re 361 28 
4. Varasjóður 2 re 17152 89 

samtals . . kr. 328504 44 

Stjórn Söfnunarsjóðs Íslands. 

Reykjavík, 21. febrúar 1906. 

Eiríkur Briem, Magnús Stephensen. J. Havsteen. 

Greiðslur úr landssjóði 
13. gr. A. b. 2. 

Afgangur af bráðabirgðauppbótinni fyrir árið 1905 var með brjefi stjórnarráðsins 

13. þ. m. veittur eptirnefndum prestaköllum þannig: 

I. Landeyjaþingum........ 4. er kr. 110 00 

2. "Torfastaðaprestakalli ........ neee... 100 00 

3. Stað á Reykjanesi ... sses00 0 surceeereeeneereneres -- 100 00 

4. Landprestakalli ......0.0.. susssssevee eee veseerrerse — 140 00 

5, Breiðabólsstað á Skógarströnd...........000.0. — 100 00 

Samtals... kr, 550 00 
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Embættaskipun og lausn m. m. 
a. Lausn. 

29. desbr. 1905 var prestur í Grundarþingum síra Jónas Jónasson af biskupi leystur 

frá prófastsstörfum í Eyjafjarðarprófastsdæmi, eptir umsókn. 

23. febr. 1906 var sóknarprestinum í Kvíabekkjarprestakalli í Eyjafjarðarprófastsdæni 

síra Emíl Guðmundssyni samkvæmt beiðni hans veitt lausn frá embætti, sökum heilsubrests, 

frá fardögum 1906 að telja, með eptirlaunum lögum samkvæmt. 

S. d. var sóknarprestinum í Undirfellsprestakalli í Húnavatnsprófastsdæmi Hjörleiti 

prófasti Einarssyni samkvæmt beiðni hans veitt lausn frá embætti frá fardögum 1906 að telja 

með eptirlaunum lögum samkvæmt. 

bÞ. Skipun m.m. 

29. desbr. 1905 var prestur í Akureyraprestakalli síra Geir Sæmundsson af biskupi 

settur prófastur í Akureyrarprófastsdæmi. 

28. febr. 1906 var fyrverandi sóknarpresti síra Jóni Þorsteinssyni af ráðherra veitt 

Skeggjastaðaprestakall í Norðurmúlaprófastsdæmi frá fardögum 1906 að telja. 

Sjómannafjelagið Báran hefir endurkosið Þorstein skipstjóra Egilsson í stjórnarnefnd 

lífsábyrgðar fyrir sjómenn, og hafði hann farið úr nefndinni fyrir hlutkesti. 

Óveitt embætti. 
Laust prestakall. 

Kvíabekknr í Eyjafjarðarprófastslæmi. Mat: 944. 30 kr. Hin fasta uppbót brauðsins 

er greidd með kirkjujörðum frá Völlum. Brauðið hefir um allmörg ár einnig fengið bráða 

birgðaruppbót, 200 kr. oftast. 

Húsabótalán hvílir á prestakallinu, upprunalega að upphæð 450 kr., samkvæmt Ihbr. 

30. maí 1900 (Stjórnartíð. B., bls. 77). 

Veitist frá fardögum 1906 að telja. 

Auglýst 27. febrúar. Umsóknarfrestur til 11. apríl.



Stjórnartiðindi, B. 2 53 1906 

Brjef stjórnarráðsins #// biskups vm embættislan handa Vatns- 38 

fjarðarprestakalli. 13. marz 

Samkvæmt tillögum yðar, háæruverðugi herra, í brjefi, dagsettu 1). f. m., 

og beiðni hlutaðeiganda, veitir stjórnarráðið samþykki sitt til þess að presturinn 

að Vatnsfirði, præp. hon. sjera Páll Ólafsson, taki uppá prestakallið 4000 kr. 

embættislán, sem endurborgist með jöfnum afborgunum á 24 árum frá lántöku í 

lengsta lagi, til þess að koma upp á prestssettinu íbúðarhúsi úr timbri, 16 álna 

löngu, 12 álnir á breidd, einlyptu með góðu porti og kvisti, með kjallara stein 

límdum eða steinsteyptum undir, og að öðru leyti með þeim útbúnaði og her 

bergjaskipun, sem ræðir um í brjefi yðar, gegn því að niðurfalli baðstofa, bæjar 

dvrahús, búr, eldhús og skemma, sem nú fylgja staðnum. 

Að öðru Jeyti er lántökuleyfi þetta þeim skilyrðum bundið, að presturinn 

haldi húsinu í brunavátryggingu fyrir 8000 kr. að minnsta kosti, undir eptirliti 

prófasts, að hann eða bú hans skili því á sínum tíma sem öðru jarðarhúsi í gildu 

standi eða með fullu álagi. og að eigi verði tekið meira en helmingur af láninu 

fyr en húsið er fullgjört og sannað er með löglegri skoðunargjörð að húsið sje í 

áskildu standi. Lánið getur eigi fengizt úr landssjóði. 

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

birtingar. 

Brjef stjórnarráðsins #! bæjarfógetans í Reykjavík um innflutn- 39 

ing á uxum. 21. april 

Stjórnarráðinu hefur frá frakkneska konsúlnum hjer í bænum borizt beiðni 

um, að leyft verði að flytja 11 uxa hjer á land úr frakkneska herskipinu 

Lavoisierd sem verður hjer við land í sumar og geyma þá í þartil gerðum 

skúr á lóð frönsku flotamálastjórnarinnar, ung þeim verði slátrað 

Eftir að hafa leitað álits dýralæknisins í Suður- og Vesturömtunum um 

þetta mál, hefur stjórnarráðið samkvæmt lörum nr. 56 frá 10. nóv. Í. á. veitt 

leyfi til þessa með eftirfarandi skilvrðum: 

I. Að nefndur dýralæknir eptir að hafa skoðað nxana um borð í skip- 

inu, finni ekkert að athuga við heilbrigði þeirra 

2. að þeir sjeu fluttir beint upp að frönsku lóðinni og seymdir þar í þar- 

til serðum skúr, komi eigi saman við aðra gripi og sjeu hirtir af sjerstökum 

manni, sem ekki fæst við hirðing á öðrum gripum, og 

3. að þeir verði fluttir beint þaðan útá herskipið til slátrunar 

Þetta er yður, herra bæjarfógeti, hjermeð til vitundar sefið til leiðbein- 

ingar, að því viðbættu, að frakkneska konsúlnum hefur verið tilkynt hjeðan það 

sem með þarf í þessu efni 

ð, dag malmánaðar 1906 Reykjavík. lIsafoldarprentsmiðja
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40 Brjef stjórnarráðsins til bæjarfógetans á Akureyri um innflutn- 
21. april ing á svínum. 

Stjórnarráðinu hefur frá Sigurði skólastjóra Sigurðssyni á Hólum í Hjalta- 
dal borizt beiðni um, að honum verði leytt að flytja 4 svín frá Danmörku eða 

Noregi til Akureyrar á þessu sumri. 

Eftir að hafa leitað álits dýralæknisins í Suður- og Vesturömtunum um 

þetta mál, hefur stjórnarráðið samkvæmt lögum nr. 56 frá 10. nóvbr. f. á. veitt 
leyfi til þessa með eptirfarandi skilyrðum. 

I. Að svínin sjeu frá Danmörku og flutt þaðan og komi ekki á land í 
öðrum löndum á leiðinni; 

2. að þeim fylgi vottorð löggilts dyralæknis í Danmörku um það, að 
þau hafi verið fyllilega heilbrigð, er þeim var skipað þar út og að þan hafi ekki 
síðasta mánuðinn þar á undan verið í sýkingarhættu af >Mund- og Klovesyges, o 

'Rödsyge<, >Svinepest<, >Sehweineseuche< eða >Svinedifteritis<, og 
3., að svínin verði flutt með skipi, sem fyrst kemur til Reykjavíkur 

(strandferðaskipunum) og nefndur dýralæknir skoði þau þar um borð á skipinu 
og finni ekkert að athuga við heilbrigði þeirra. 

Þetta er yður, herra bæjarfógeti, hjermeð til vitundar gefið til leiðbein- 
ingar, að því viðbættu að Sigurði Sigurðssyni hefur hjeðan verið tilkynt leyfi þetta. 

ål Hafnarreglugjörð 
26, marz 

fyrir 

Seyðisfjarðarkaupstað. 

Stjórnarráð Íslands hefur 26. marz 1906 gefið út svofellda hafnarreglugjörð 
fyrir Seyðisfjarðarkaupstað. 

I. Hafnargjald. 

Af öllum skipum (að undanteknum þeim, er síðar getur um), sem mæld 

eru til lestatals, hvort sem þau eru vörum fermd, með seglfestu eða tóm, skal 
greiða í hafnargjald 5 aura af hverri smálest alls farmrúmsins, er þau í fyrsta 
sinn á árinu leggjast á höfnina, eptir að þau hafa komið frá Danmörku eða 
útlöndum. Þrjú næstu skiptin, er þav á sama ári leggjast á höfnina, greiða þau 
hálft hafnargjald í hvert skiptið, en komi þau optar á sama ári, skulu þau ekkert 
gjald greiða. Skip, er fara aðeins milli hafna á Íslandi, greiða einnig 5 aura Í 
hafnargjald af hverri smálest, en aðeins þá er þau í fyrsta sinni á árinu varpa 
aákkerum á höfninni. Gjald þetta rennur í hafnarsjóð Seyðisfjarðar
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Þá er skip fermir eða alfermir á höfninni, skal ennfremur gjalda 5 aura 41 

af hverri smálest skipsins. 26. marz 

Framangreind gjöld skal þá greiða, er skipið leggst fyrir innan beina 

stefnu frá Grytá í Grjótgarða. 

Gjaldið skal og greiða af skipum, er leita hafnar fyrir ísreks sakir, 

storma eða því um lks 

IL Um undanþágur frá hafnargjaldi. 

Undanþegin eru hafnargjaldi: 

1. Öll herskip og skemmtiskip, hverrar þjóðar sem eru. 

2. Öll skip danskra þegna, sem að fiskiveiðum eru undir ströndum Íslands, ef 

þau afferma ekki nje ferma annað en það, er afla þeirra og útgjörð snertir. 

3. Skip, er leita hafnar vegna sjóskemmda, enda þótt farmur þeirra hafi úr þeim 

verið fluttur, ef þau aptur flytja burt farminn og eigi annað. 

4. Skip, er leita hafnar í þeim erindum að leggja, líta eptir eða gjöra að sæsímum 

milli Íslands og útlanda eða innanlands. 

Il. Um notkun hafnarinnar 

Skip mega ekki varpa akkerum á höfninni, þar sem sæsímanum er hætta 

búin af þeim, og verða í þeim efnum að hlíta ákvörðunum hafnarefndarinnar. 

IV. Seglfesta. 

Seglfestu má eigi taka í landi bæjarins, annarstaðar en þar, er lögreglu 
stjóri leyfir. 

Eigi má kasta út seglfestu á höfninni, nje flytja á land bæjarins, nema 

lögreglustjóri leyfi. 

Hafnarreglugjörð þessi öðlast gildi 1. maí 1906, og skal endurskoða hana 

fyrir 1. janúar 1916. 

Í stjórnarráði Íslands, 26. marz 1906. 

H. Hafstein. 

Jón Hermannsson
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12 
81. marz 

heglur 
un 

skipstjórapróf á smáskipum. 

Samkvæmt 2. gr. í lögum 10. nóvbr. 1905 um atvinnu við siglingar eru | 

settar eptirfarandi reglur um það, hversu haga skuli profi skipstjora å islenzkum 

skipum, sem eru meira en Í? en ekki vfir 30 smálestir. 

1. gr. 

Hver sá, er ekki hefur leyst af hendi styrímannspróf við styrimannaskól- 

ann í Reykjavík, en æskir að verða skipstjóri á íslenzku skipi í innanlands-siglingum, 

frá 12 til 30 smálestir að stærð, skal senda bæjarfógeta skritlega beiðni um það, að 

mega ganga undir slíkt skipstjórapróf. Þeirri beiðni skulu fylgja þessi vottorð: 

Í.  Kunnáttuvottorð, þess efnis, að sá, sem umsækjandinn hefur notið tilsagnar 

hjá, álíti hann hafa þá þekkingu í siglingafræði, að hann geti gengið undir prófið. 

2.  Sjóferðavottorð frá áreiðanlegum skipstjórum um það, að hann hafi stundað 

siglingaatvinnu minnst 24 mánuði á skipum ekki minni en 12 smálestir. 

2. gt. 

Í prófnefnd skipar bæjarfógeti þrjá valinkunna skipstjóra, og tilnefnir 

hann stað og stund hvenær prófið á að fara fram; fyrir prófinu skal standa sá 

af nefndarmönnum, sem bæjarfógeti skipar oddvita hennar. 

Heimilt er að skipa kennara prófsveinsins í prófnefndina, en eigi þann 

skipstjóra, er aðeins hefur rjettindi til að vera skipstjóri á skipum allt að 30 smál. 
Prófa má kennarinn prófsveininn; gjöri kennarinn það ekki, prófar einn 

nefndarmanna hann. 

ð. ET. 

Prófið er aðeins munnlegt. ÁA undan prófinu tiltekur prófnefndin spurn- 

ingarnar skriflega, skulu þær vera þrjár sje aðeins einn prófsveinn, annars tveim- 

ur fleiri en prófsveinar eru. Hver prófsveinn dregur sína spurningu. 

4. er. 

Fyrir svör á hverri spurningu skal prófnefndin gefa einhverja af einkunn- 

um þeim, er hjer skulu taldar, og jafngilda þær tölum þeim, er hjá þeim standa: 

ágætlega 7 dável = — 4 laklega | illa = 5 

ágætlega =- = 6 vel 3 laklega = 0. afarilla dd 

dåvel a vel = 9? illa = — 1.
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Verði prófnefndin eigi ásátt um, hverja einkunn skuli gefa fyrir frammi- 42 

stöðu í einhverri grein, skal sú einkunn gefin, er að tölugildi er næst meðaltal- 31. marz 

inu af tölugildum einkunna þeirra, er prófnefndarmenn gáfu hver um sig: sje 

meðaltal þetta = 2, verður einkunnin illa. 

>. ET. 

Til hins íslenzka skipstjóraprófs á smáskipum útheimtist: 

Í siglingafræði: 

a. Að kunna að marka stað skipsins á sjáraruppdrætti og hafa þekkingu á sjár- 

aruppdráttum og notkun þeirra yfir höfuð. 

Þekking á að marka stað skipsins á uppdrátt með afstöðumiðunum, 

merkjum, með merki og afstöðumiðun, með tveimur afstöðumiðunum, sem 

ekki eru teknar samstundis, þegar stefna og vegalengd milli þeirra er kunn 

(udlöben Distance), að marka stað skipsins á uppdrátt, þegar markaður er 

á uppdrættinum staður, sem það hefur farið frá, og kunn er stefnan, sem 

þaðan hefur verið sigld og hraðinn sem og tíminn, er skipið hefur verið á 

leiðinni, að leiðrjetta stefnu þá er styrð er fyrir deviation, misvísun 

og afdrift, og að finna hve langt um líði, þangað til komist verði til til- 

tekins staðar, að geta fundið stefnu og vegalengd millum tveggja staða og 

leiðrjetta þá stefnu fyrir afdrift, mísvísun og deviation; þekking á aðalregl- 

um fyrir stækkandi uppdráttum mælikvörðum þeirra og línum og þekking 

á, hvað standa eigi á sjávaruppdráttum. Þekking á handsökku og djúpsökku 

og hvernig þær eru notaðar í sambandi við sjávaruppdrætti. 

b. Að kunna að nota áttavita. 

Þekking á hinum ýmsu pörtum átta vitans og mismunandi tegundum áttavita; 

grein á segulafli, segulnál, misvísun, deviation og hvað henni veldur; að finna 

rjetta stefnu og afstöðumiðun með því að hafa hliðsjón af deviation og mis- 

vísun, að ákveða misvísun af stefnu eða afstöðumiðun, þegar stefnan eða 

áttamiðunin er tilgreind bæði misvísandi og rjettvísandi, að ákveða deviation 

af stefnu eða áttamiðun, þegar stefnan eða áttamiðunin er tilgreind bæði 

devierandi og misvísandi. 

ce. Að kunna að nota skipshraðamæli. 

Þekking á hinum ýmsu pörtum skipshraðamælisins, og hvernig hann er 

brúkaður. 
Alþjóðleg ákvæði. 

d Þekking á reglum þeim, er fylgja skal til þess að komast hjá ásiglingum. 

6. gr 

Við próf þetta skulu gefnar fimm einkunnir, sem sje: 

Í siglingafræði: 4 einkunnir fyrir 4 munnlegar úrlausnir.
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42 Í alþjóðlegum ákvæðum: 1 einkunn fyrir 1 munnlega úrlausn. 
51. marz 

T. gr. 

Enginn getur staðizt prófið nái hann eigi aðaleinkunn þeirri, er við próf- 
ið nemi tölu einkunna þeirra þrefaldaðri, sem gefnar eru. 

Hin hæsta aðaleinkunn verður þannig 35 stig en hin lægsta 15 stig. 

er. 

Hver prófsveinn, er staðizt hefur prófið, fær vottorð um það að afloknu 
prófi og skal það sniðið eptir þessari fyrirmynd: 
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N. N. (fullt nafn) 

fæddur á (fæðingarstaður, -dagur og -ár) hefur staðizt 

hið íslenzka skipstjórapróf á smáskipum, PS I 
en til bess utheimtist: 

1. að kunna að marka stað skipsins á sjávaruppdrætti og hafa þekk- 
ingu á sjávaruppdráttum og notkun þeirra yfir höfuð: 
að kunna að nota áttavita; 

að kunna að nota skipshraðamæli:; 
þekking á reglum þeim, er fylgja skal til að komast hjá ásiglingu ; 

og hlotið aðaleinkunnina 

(Nafn prófstaðarins) hinn 

N. N, N. N, NN. 
undirskript prófnefndarinnar). 

9. gr. 

Nöfn þeirra, er undir próf ganga, skal rita í þar til gjörða bók, sem bæj- 
arfógeti geymir; skal í henni skýrt frá fullu nafni hvers eins. fæðingar-stað, 
-degi og ári, svo og frá einkunn þeirri, er gefin var við prófið. 

Í stjórnarráði Íslands, 31. marz 1906. 

H. Hafstein. 

Jón Hermannsson.
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Samþykkt 
20. apríl 

um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum í Vestmannaeyjasýslu. 

Sýslunefndin í Vestmannaevjasýslu hefur samkvæmt lögum 14. des. 1877, 

um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum, og lögum 10. nóv. 1905, 

um viðauka við greind lög, gjört og hjeraðsfundur fallizt á eptirfylgjandi 

samþykkt 

um ymisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum í Vestmannaevjasýslu. 

1. gr. 
Í febrúarmánuði skal eigi róið (farið) til fiskjar frá náttmálum til kl. of. 

hád., frá 120. marímánaðar, að báðum þessum dögum meðtöldum, eigi fyr en 
kl. 4 f. hád., frá 20. marsmánaðar til 20. aprílmánaðar, að þeim degi meðtöldum, 

eigi fyr en kl. 3 f. hád. og frá 20. aprílmánaðar til vetrarvertíðarloka ekki fyr 

en kl. 2 f. hád. 

2. gr. 

Á hverju vetrarvertiðarskipi skulu ávallt, er út er róið (farið) til fiskjar, 
vera að minnsta kosti 8 pottar af lýsi eða olíu, og sömuleiðis áreiðanlegur komp- 

ás. Formaður hefur ábyrgð á því, að þessa sje gætt. 

Formenn skulu gæta þess, að leggja ekki á >Leiðina< of nærri hver öðr- 

um, heldur með hæfilegu millibili. Ef nokkuð er að >Leiðinnic, má eigi leggja 

opnum skipum á hana hverju á móti öðru, heldur skal beðið eptir því skipinu, 

sem á >Leiðina< er lagt; en það skipið hefur forgangsrjett er af sjó kemur. 

4. gr. 

Syslunefndin i Vestmannaeyjasyslu kys år hvert 3 sjomenn i nefnd til 

þess að gæta þess, að fyrirmælum samþykktar þessarar sje fylgt. Enginn, sem 

stundar fiskiveiðar í sýslunni, getur skorazt undan kosningu. Ber gæslumönnum 

að kæra fyrir lögreglustjóra brot gegn samþykktinni, þegar er þeim verður kunn- 

ugt um þau. 

ð. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum frá 5—-50 kr, er renna að 

helmingi í sveitarsjóð, en hinn helmingurinn tilfellur þeim, er brotinu keimur upp. 

6. gr. 

At hverjum hlut frá sjó skal greiða yfir vetrarvertið hverja 1 krónu og 

yfir vorvertíð hverja 50 aura, til þess að bæta lendingar í Vestmannaeyjum. 
Gjald þetta, sem taka má lögtaki á þann hátt, er segir í lögum 16. des. 1885,
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48  greidist fyrir 1. april og 1. juni, og skal formadur annast um greiðslu þess, en 

20. april oddviti sýslunefndarinnar innheimtir gjaldið gegn 49/, innheimtulaunum og gjörir 

reikning fyrir þvi. 

í. gr. 

Fje það, sem innheimt er eptir 6. gr., rennur Í sjóð, er nefnist Lendingar- 

sjóður Vestmannaeyja og er hann í ábyrgð sýslunefndarinnar, er sjer um ávöxtun 

hans á sem tryggilegastan og haganlegastan hátt, og veitir nefndin fje úr sjóðn- 

um, er þörf þykir, til þess að bæta lendingar á samþykktarsvæðinnu. 

8. er. 

Samþykkt um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum í 

Vestmannaevjasyslu frá 29. april 1901 og samþykkt, um breytingar á tjeðri sam- 

þykkt, 18. des. 1905, ern hjermeð úr gildi fallnar. 

Samþykkt þessi er hjermeð staðfest til að öðlast gildi 12. mai 1906 og 

kunngjörð til eptirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 20. april 1906. 

H. Hafstein. 

Jón Hermannsson. 

/ PR s 

44 Auglýsing 
4. april ge … EUR 

um staðfesting stjórnarráðsins á 

heilbrigðissamþykkt fyrir Flateyrarkauptún. 

Samkvæmt lögum 10. nóv. 1906, um heilbrigðissamþykktir fyrir bæjar og 

sveitarfjelög, er hjermeð staðfest eptirrituð heilbrigðissamþykkt fyrir Flateyrar 

kauptún í Vesturísafjarðarsýslu, sem samin hefir verið af sýslunefndinni í nefn 

dri sýslu. 

Í. Um almenn ákvæði. 

Í. gr. 

samþykktin hefur gildi í þeim hluta Mosvallahrepps, er liggur innan 

þeirra marka, er hjer greinir: Jörðin Eyri (Flateyri). 

2. gt. 

Hreppstjóri er formaður heilbrigðisnefndarinnar. Auk hans eiga sæti í 
nefndinni einn maður, er hreppsnefnd kýs til þriggja ára, og annar, er sýslunefnd 

tilefnir at íbúum kauptúnsins til jafn langs tima.



” 
o. 2 

Formaður kveður nefndina á fund þá er honum þykir þurfa, eða hinir 

tveir nefndarmenn eða hjeraðslæknir óska þess, þó eigi sjaldnar en þrisvar á 

ári. í marzmánuði, Í júnímánuði, í októbermánuði: hann ákveður fundartima og 

fundarstað, ritar í fundarbók gjörðir nefndarinnar, hefir á hendi brjefaskriptir og 

annast um að fyrirskipunum nefndarinnar sje hlýtt. Hann getur neitað að fram 

kvæma ályktanir nefndarinnar, en skal þá tafarlaust skjóta málinu til sýslumanns. 

Hjeraðslæknir og sýslumaður eiga heimtingu á að sitja fundi nefndarinnar 

og taka þátt í umræðunum, en ekki hala þeir atkvæðisrjett; formaður skal 

boða þeim fundina í tæka tíð. Ritfangakostnað og kostnað, er hlyzt af brjefa- 

skriptum, skal greiða úr hreppssjóði eptir reikningi. 

d. gr 

Heilbrigðisnefndin skal hafa gætur á því, að heilbrigðissamþykktin sje 

haldin og henni hlýtt í öllum greinum. 

Nefndinni skal heimilt að rannsaka eða láta rannsaka allt það, er um 

ræðir í þessari samþykkt, eða mikla þyðing hefir fyrir heilbrigði manna, hvort 

heldur er á almanna færi eða á einstakra manna eign. 

Tvisvar á ári skal nefndin skoða allar eignir á því svæði, er samþykktin nær 

yfir, og er henni heimilt að skipta þessu starfi milli nefndarmanna. 

Ef nokkur einn nefndarmanna, annar en formaður, krefst inngöngu í hús 

manna. til skoðunar í umboði nefndarinnar, þá skal hann hafa í höndum skriflegt 

umboð frá formanni nefndarinnar. 

Heilbrigðisnefndin skal færa í eina bók allt það, er hún finnur aðfinnsluvert 

samkvæmt þessari samþykkt, og skal hún skriflega skipa þeim, er í hlut eiga, 

fyrir um, hvað þeir eigi að gera til umbóta, ella tilkynna sýslumanni, et 

um brot er að ræða gegn samþykktinni. 

D. er 

Ef heilbrigðisnefndin telur nauðsynlega einhverja þrifnaðarumbót, eða 

heilbrigðisráðstöfun, sem hefir í för með sjer útgjöld úr hreppssjóði, þá skal bún 

leggja mál það fyrir hreppsnefnd og fara fram á að fje sje veitt. 

Nú hafnar hreppsnefnd slíkri fjárveitingu, og el þá heilbrigðisnefnd 

heimilt að skjóta málinu til svslunefndar 

Í. Um fráræslu 

6. 21 

Bldhússkolp, þvottaskolp og önnur óhreinindi, skal bera til sjalar svo að 

út taki; þó skal þeim heimilt, er þess óskar, að láta gjöra skolpræsi með eptirliti 

heilbrigðisnefndar 

1906 

44 
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14 Ol skolpræsi, hvort heldur ern á almannafæri eða einstakra, manna 

t. april eign, skulu vera svo víð oe hallajöfn. að hvergi flói út úr þeim og hvergi komi 
pollar eða vilpur: skal hreinsa þau svo opt að ekki leggi ódaun úr þeim. 

Ef heilbrigðisnefndin telur nauðsýn á því, að vatnsheldur botn sje gerður 
í nokkurt ræsi, þá er henni heimilt að heimta slíka aðsjörð. 

FIT, Um vatnsból. 

T. er. 

Öll vatnsból skal verja hverskonar óhreinindum: er bannað að láta í þau 
fara eða að þeim koma rennsli úr skolpræsum, forum, haugstæðum, salernum eða 
peningshúsum, og má ekki láta í þau eða nærri þeim neinskonar saurindi, sorp, 
slor eða hræ, og ekki þvo í þeim eða fast við þau, hvorki fatnað nje fisk nje 
ull eða neitt það annað, er óhreinkar vatnið, eins fyrir því, þótt um straumvatn 
sje að ræða; bannað er og að leggja húðir í bleyti í vatnsból eða nærri þeim. 

DE 

Bruuu á ekki hafa nær håugum, forum eða salernum eu 3V0, áð inilli 2 

bilid sje 15 ålnir 

Nú vill einhver gera nyjan brunn eða breyta gömlum brunni, og skal 
hann tilkynna það heilbrigðisnefndinni, ei hún skal leggja dóm á vatnið, þá er 
grepti eða borun er lokið, hvort það er nýtilegt, og hafa gát á því, að brunnur- 
inn sje gjörður á þann hátt, sem hjer segir. 

st brunnur er boraður og járnleggir settir niður, skal gæta þess að sam- 
skeytin milli leggjanna sjeu vatnsþjett 

Ef brunnur er grafinn, þá skal hlaða hann upp að innan úr höggnu 
grjóti eða hörðum múrsteini og líma stein við stein með steinlími, os skal hleðslan 
þannig gjörð svo langt að neðan, sem heilbrigðisnefnd þykir þurfa, en aldrei 
skemur en nemi 2 álnum. Í stað slíkrar hleðslu má heilbrigðisnefnd leyfa að 
hafa steinsteypu. Niður með hleðslunni að utan skal láta einhvers konar línkenndan 
leir og skal það lag vera Í alin á þykkt. Hleðslan skal ná !/, alin eða meira 
upp úr jörðinni, og út frá brunnbarminum skal leggja eða steypa steinkraga og 
skal hann vera 1} alin á breidd að minnsta kosti og halla út frá brunnopinu. 

Yfir brunnopinu skal vera vatnsheldur hlemmur og skal taka vatn úr 
brunninum með dælu, er gangi í gegnum miðjan hlemminn, en upp með dælunni 
skal ganga strompur með hatti yfir, svo að loft komist að vatninu. 

Þar sem strjálbyggt er og engin óhreinindi í nánd, má heilbrigðisnefnd 
leyfa að brunnar sjen gerðir úr grjóti án steinlins og vatnið halað upp Í fötu. 
Utan um opna brunna skulu jafnan vera erindur, er sjeu í minnsta lagi 1!) 
alin að hæð
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gr. 44 

Heilbrigðisnefnd getur bannað að taka vatn úr brunni um stundar sakir, Í apr 
af hún álítur vatnið óheilnæmt. Ef lLeknisrannsókn leiðir í ljós, að vatnið sje 

skaðvænt, og ekki er unnt að gjöra við brunninn svo að vatnið verði ósaknæmt, 

1 

þá skal heilbrigðisnefnd skipa eiganda að moka ofan í brunninn og fylla hann 
svo, að engu vatni verði úr honum náð. 

IV. Um peningshús, hanga og forir. 

10. gr. 

Storgripi eda sauðfje má ekki hafa í mannahúsum. 

ll. gr 

Ef einhver vill reisa peningshús eða gera for eða haugstæði eða haughús, 

þá skal hann gjöra heilbrigðisnefnd aðvart áður en hann byrjar verkið, og skal 

hún gæta þess, að haldin sjeu fyrirmæli þau, er hjer fara á eptir. 

Ekkert peningshús má setja nær vatnsbóli en 15 álnir: fjós má ekki 

setja nær íbúðarhúsi eða alfaravegi en nemi 10 álnum. For má ekki gera, og 

ekki hafa haug nær íbúðarhúsi eða alfaravegi, en nemi 10 álnum og ekki nær 

vatnsbóli en nemi 15 álnum. Forarveggir skulu jafnan ná * alín eða meir upp 

úr jörðu, og skal hafa yfir hverri for sterkan hlera, svo að öruggt sje um að 

menn eða skepnur geti ekki fallið í forina. 

El hús standa þjett saman, getur heilbrigðisnefnd bannað mykjuhauga 

og haughús og heimtað að forir skuli gjöra úr höggnu grjóti og steinlími eða 

steinsteypu, svo að þær sjeu vel vatnsheldar, bæði botn og veggir. 

12. gr. 

Ef peningshus, håugstædi eða forir, sem eldri eru en þessi samþykkt, 

valda miklum óþrifnaði, má heilbrigðisnefnd beita fyrirmælum undanfarandi 

greinar, en heimilt er þá eiganda að skjóta fyrirskipun nefndarinnar á 8 daga fresti 

undir úrskurð sýslumanns; syslumaður skal leita álits hjeraðslæknis og þvínæst 

kveða upp úrskurð í málinu svo fljótt sem verða má. 

VV. Um salerni. 

15. er 

Þá er hús er reist til íbúðar, skal jafnan um leið reisa salerni og skal 

það ekki vera nær dyrum, gluggum eða vindaugum á húsinu en nemi 5 álnum, 

og ekki nær vatnsbóli en nemi 15 álnum, þó getur heilbrigðisnefnd veitt undan- 

þágu frá þessu ef sjerstakar ástæður mæla með því. Góélfið í salerninu skal vera
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steinsteypt og hærra en jarðvegurinn í kring: hafa skal í salerminu saurkagga 

vel vatnsheldan og skal hann ná fast upp að setunni 

Heilbrigðisnefnd getur leyft að hala salerni innan húss í sjerstökum klefa, 

ef útigluggi er á hjörum á klefanum, gólfið steinsteypt og tvö ílát undir setunni, 

annað fyrir saur en hitt fyrir þvag. 

Ef vatnsheld for er gerð hjá húsinu, má heilbrigðisnefnd leyfa að hafa 

salerni yfir forinni, þannig að saurindin fari beina leið í forina 

14. gr. 

Í salernum skal seta og gólf jafnan vera vel hrein, og saurílátin skal 

tæma óðar en þau fyllast. Heilbrigðisnefnd skal segja til um, hvar láta megi 

saurindi úr salerninu. 

15. gr. 

Ef engin salerni fylgja þeim húsum, sem eldri eru en þessi samþykkt, 

eða þau ein, sem illa eru gerð og mikill óþrifnaður að, þá getur heilbrigðisnefnd 

heimtað af húseigendum, að þeir gjöri ný salerni á þann hátt, er segir í 13. gr. 

VT. Um sorp og önnur óhreinindi. 

16. er 

Sorphaugar eða sorpgryfjur skulu ekki vera nær íbúðarhúsum en nemi 

5 álnum og ekki nær vatnsbólum en nemi 15 álnum. Flytja skal burtu allt 

sorpið að minnsta kosti tvisvar á ári, vor og haust. 

Ef hús standa þjett saman, getur heilbrigðisnefnd heimtað að sorpi og ösku 

sje safnað í laus ílát úr málmi og flutt burtu óðar en ílátin fyllast 

1“. gr. 

Það er skylda sjómanna að fleygja öllu slori í sjóinn, svo að út taki, et 

því er ekki safnað í gryfjur á þeim stöðum, sem heilbrigðisnefnd leyfir. Formenn 

eða skipstjórar bera ábyrgð á því, að þessu ákvæði sje hlýtt. 

18. er. 

Ef einhvers konar óhreinindi safnast kringum hús manna, svo að fylulopt 

eða daumillt rennsli fer út á alfara vegi eða inn á eignir þeirra, er næstir búa, þá 

getur heilbrigðisnefnd skipað húsráðanda þeim, er óþrifnaðinum veldur, að flytja 

í burtu óhreinindin tafarlaust
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VII, Um iðnað, sem óþrifnaður fylgir eða óhollusta. 44 

4. april 

19. gn. 

Hver sá iðnaður, er óhollusta fylgir eða óþrifnaður t. d. lýsisbræðsla, 

sútun o. s. frv., skal vera háður eptirliti heilbrigðisnefndar og fyrirmælum hennar 

að því er hreinlæti snertir, bæði utan húss og innan. 

VI. Um bökunarstofur. 

. 20. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á öllum bökunarstofum í kauptúninu og 

skipa bakara að þvo gólf, lopt og veggi, hvenær sem óhreint er. 

Þeir menn mega ekki vinna að brauðagerð, sem lungnatæringu hafa, eða 

annan næman sjúkdóm, eða opin sár eða útbrot á höndum eða handleggjum. 

Deig má ekki hnoða með fótunum. 

Öll tóbaksnautn er bönnuð í bökunarstofu og enginn má sofa í stofunni. 

IX. Um matvöru. 

21. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa gát á þvi, að ekki sje höfð á boðstólum 

matvara, er svikin er, eða skemmd, eða skaðleg fyrir heilsu manna. 

Nefndinni skal vera frjálst með samþykki hreppsnefndar að taka í búðum 

fyrir gangverð sýnishorn af hverri matvöru, þeirri er hún telur líkur til að svikin 

sje, eða skemmd, eða skaðleg fyrir heilsu manna, og láta rannsaka hana. 

Nú er það bersýnilegt, eða kemur í ljós við rannsókn hjeraðslæknis, eða 

annara manna, er vit hafa á, að einhver matvara er svikin eða skemmd og ekki 

nýtileg til manneldis, og skal þá lóga vörunni, eða á einhvern hátt gera hana 

óskaðlega heilsu manna á kostnað þess, er vöruna hafði á boðstólum. 

Ket af veikum skepnum eða sjálfdauðum má ekki selja til manneldis 

nema hjeraðslæknir eða dýralæknir leyfi. 

N. Um íbúðarhús. 

„29 c T. g 

Öll þau hús, sem leigð eru til íbúðar, þar með taldar sjóbúðir, skulu vera 

svo gerð, að unnt sje að halda þeim hreinum; gluggar skulu vera á hjörum að 

minnsta kosti einn í hverju herbergi, og trjególf í öllum Íverustofum. 

Heilbrigðisnefnd má heimta af leigjanda eða eiganda, að ræstað sje her- 

bergi í íbúðarhúsi, ef herbergið er svo óhreint að nefndin álítur húsbúum hættu 

búna.
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23. gr. 

Ef íbúðarhús er svo illa gjört eða hrörlegt eða þröngt, að heilbrigðis- 
nefnd álitur hættulegt fyrir heilsu manna að búa í því, þá getur nefndin bannað 
íbúðina. 

Nefndin skal þá tilkynna húseiganda bannið skrifleg: og færa rök fyrir 
þvi, og skal þá fólk fara úr húsinu á tveggja mánaða fresti frá tilkynningar- 
degi, ef húsið er ekki bætt á þeim tíma, svo að nefndinni líki. Þó er húseiganda 
frjálst á 8 daga fresti að skjóta skipan nefndarinnar undir úrskurð sýslumanns, 
en hann skal leita álits hjeraðslæknis og þvínæst leggja úrskurð á málið svo 
fljótt sem verða má. 

24. gr. 

Bannað er að taka kjallara til íbúðar án leyfis heilbrigðisnefndarinnar. 
Nefndin getur bannað íbúð í gömlum kjöllurum, ef þeir eru mjög rakir 

eða dimmir eða þröngir. 

Undir íbúðarhúsum, sem reist eru hjer eptir, má ekki hafa kjallara svo 
gerða, að vatn standi í þeim nokkurn tíma. 

XI. Um skóla. 

25. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal skoða öll skólahús og skólastofur, hvort heldur er 
opinber eign eða einstakra manna, að minnsta kosti tvisvar á ári. í byrjun skóla 
ársins og á því miðju. 

Hver sá, er tekur til kennslu 10 börn eða fleiri, er skyldur að tilkynna 
heilbrigðisnefnd, hvar hann ætlar að kenna. 

26. gr. 

Hver kennslustofa handa börnum skal vera svo stór, að 100 rúmfet 
komi á hvert barn í minnsta lagi. Allir gluggar skulu vera á hjörum. Gólf 
skal þvo á degi hverjum, en ekki sópa. 

27. gr. 

Ef heilbrigðisnefnd verður í skóla vör við börn eða kennara, er hafa 
einhvern næman sjúkdóm, þá skal hún þegar tilkynna hjeraðslækni nöfn og 
heimili þeirra, sem sjúkir eru. 

Ef skólabarn eða kennari hefur berklasótt og læknir álítur að um mikla 
sóttnæmishættu sje að ræða, þá getur heilbrigðisnefnd bannað að barnið eða 
kennarinn komi í skólann, þar til að sóttnæmishættan að dómi læknis er um 
garð gengin. 

Holdsveik börn mega ekki ganga í skóla og holdsveikir menn ekki fást 
við barnakennslu,
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XII. Um HÆMME sjúkdóma, 

28. gr 

bæ er lögskipuðum vörnum er haldið uppi gegn næmum sjúkdómi. skal 
heilbrigðisnefnd aðstoða hjeraðslækni við sóttvörnina. 

Ef upp kemur alvarlegur næmur sjúkdómur á því svæði, er samþykktin 
nær yfir eða í nálægum sveitum, þá er heilbrigðisnefnd heimilt í samráði við 
hjeraðslækni að setja um stundar sakir strangari fyrirmæli, en í samþykkt þessari 
felast, um hreinlæti utan húss og innan, burttlutning á óhreinindum o. s. frv. 

ATI. Um kirkju garða. 

29. gr. 

Þá er gera skal nýjan kirkjugarð, eða stækka gamlan garð, skal leita 
álits heilbrigðisnefndar og getur hún heimtað að garðstæðið sje þurkað með 
lokræsum, ef það er svo raklent, að vatn komi upp í grafirnar nokkru sinni. 

Vatnsból skulu ekki vera nær kirkjugarði á jafnsljettu eða undan brekku, 
en nemi 100 álnum. 

   ip kili me Alin zirkjuga          
tveggja álna moldarlag sje ofar 

XIV. Um sektir o. fl. 

30. gr. 

Ef menn brjóta þessa samþykkt eða vanrækja að framkvæma á settum 
fresti nokkra þá fyrirskipun, er heilbrigðisnefnd setur samkvæmt henni, þá 
varðar það allt að 200 kr. sekt. 

Ef heilbrigðisnefnd kýs heldur að láta vinna verk það, er vanrækt 
hefir verið, á kostnað þess, er verkið átti að vinna, þá er henni það heimilt, og 

skal þá greiða kostnaðinn til bráðabirgðar úr sveitarsjóði, en síðan taka hann 

lögtaki hjá þeim er sekur er. 

öl. gr. 

Samþykkt þessi öðlast gildi 1. október mánaðar 1906. 

Þetta er hjermeð gjört heyrum kunnugt 

Í stjórnarráði Íslands, 4. april 1906. 

H. Hafstein. 

Jón Magnússon. 
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um staðfesting stjórnarráðsins á samþykkt um breyting á 

lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík. 

Samkvæmt lögum nr. 1, 3. janúar 1890 um lögreglusamþykktir fyrir kaup- 

staðina er hjermeð staðfest eptirrituð samþykkt um breyting á lögreglusamþykkt 

fyrir Reykjavíkur kaupstað 15. nóvbr. 1890, er samið hefir bæjarstjórn þessa 

kaupstaðar: 

Aptanvid III. kafla (eptir 31. gr) komi svohljóðandi ákvæði: 

Hænsn (gæsir og endur) má eigi hafa í kaupstaðnum frá 14. maí til 1. 

ágúst, nema þau sjeu í afgirtum svæðum eða í öruggri vörzlu. Þó má lögreglu- 

stjóri veita leyfi til að hænsn gangi laus í útjöðrum kaupstaðarins, þar sem garðar 

annara manna eru ekki nærri. 

Í staðinn fyrir 45. gr., er fellur burtu, komi svohljóðandi ákvæði: 

Veitingahús öll, þar sem áfengir drykkir eru seldir, skulu vera lokuð frá 

kl. 11 á kvöldin til kl. 6 á morgnana mánuðina júní, júlí og ágúst, en frá kl.10 

á kvöldin til kl. 6 á morgnana alla aðra mánuði ársins. Allir gestir, sem eigi 

hafa þar náttstað, skulu fara út jafnskjótt sem lokað er. Þó má selja ferðamönn- 

um greiða á hvaða tíma sem er; og heimilt skal fjelögum, sem lögreglustjóriun 

þekkir, að halda samkvæmi, dansleiki eða aðrar skemmtanir á veitingahúsum 

fram yfir lokunartímann, ef eigi taka aðrir þátt í því, en fjelagsmenn eða gestir 

þeirra. Ennfremur mega brúðkaup og önnur boð standa fram yfir hinn til 

tekna tima. 

Um brot gegn ákvæðum þessum fer sem ákveðið er í lögreglusam, 

þvkktinni. 

Ákvæði þessi öðlast gildi einni viku eptir að auglýsing um staðfesting 

þeirra hefir verið birt í Stjórnartíðindunum. 
Þetta birtist hjermeð til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 5. maí 1906. 

H. Hafstein. 

Jón Magnússon,
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> „43 vw Breyting 16 
2. april 

á reglugjörð fyrir Vesturísafjarðarsýslu um lækning hunda af bandormum o. fl. 

I. málsgr. 2. gr. orðist svo! 

„Haust hvert 

sýslunni.“ 

Ur 4. gr. falli orðin >eða 

í nóvember skal lækning framfara á öllum hundum i 

kamala< burt 

Þannig samþykkt á aðalfundi syslunefndarinnar i Vesturísafjarðarsýslu 

6. marz 1906. 

2 Skrifstofu Isafjardarsyslu, 2. april 1906 

Magnús Torfason. 

Reikningur 

minnningarsjóðs lektors theol Sigurðar Melsteðs árið 1900. 

| útborgunardeild Söfnunarsjóðsins í árslok 1904, sjá Stj.tið 

1904 B. bls. 240 . . kr. 541 65 

Ársvextir 1905 . . . . - 21 6“ 

{ vöxtum í Söfnunarsjóði í árslok 1905 ki 563 52 

I stjornarrådi Islands 9. mar4 1906 

KI. Jónsson. 

Jón Magnússon.
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48 Reikningur 

vfir tekjur og gjöld hins almenna kirkjusjóðs árið 1905. 

Tekjur: 

I. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Lán. . kr. 45502 29 

b. Ógreiddir vextir . nn NR 16 00 

ce. Á vöxtum í bönkunum . . 38447 49 

d Í peningum . …. . . 1745 76 

kr. 55711 54 
2. Innborgað kirknafje . . . . IR 4484 30 

5. Vextir tilfallnir á árinu: 

a. Áf skuldabrjefum . , kr. 1757 22 

b. Af bankainnlögum . . 544 15 

2101 97 
á. Endurborgun lána a . 4570 59 
5. Til jafnaðar gegn gjaldlið 2. 8341 15 

Samtals kr. 75009 55 

Gjöld: 

I. Utborgað al inneign kirkna „ kr 421 98 
2. Lánað út FR A . a 3341 15 
3. Prentuð eyðublöð . 20 . nn 17 85 
4. Til jafnaðar mót tekjulið 4 . . . …… 4570 59 
5. Sjóður við árslok: 

a Lán .. ….. . kr. 49472 85 

b. Á vöxtum í bönkunum . . . — 12365 54 
e. Í peningum 19 59 

— 61857 98 

Samtals kr. 75009 55 

Islands biskupsdæmi, Reykjavik 21. april 1906. 

Hallgr. Sveinsson.
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Skýrsla 
um 

eign kirkna í hinum almenna kirkjusjóði árið 1905. 

  

  

  

    
  

  

        
    

  
    

  

Eign Lagt inn { Tekið út þ Hlutfalls Eign 

við árslok á á legur ásóði | við árslol 
Nr. Cirkj ; FR FA - 

Kirkjur 1904 árinu arinu á árinu 1905 

kr. a. kr Á. kr. a. kr i ki a. 

I. Norðurmúlaprófastsdæmi. | | 

1. Skeggjastaðakirkja ... 252 | 11 289 | 48 9 | 70 
2. Hotteigskirkja ... 956 | 05 » > > » 34 | S4 
3, Kirkjubæjarkirkja . 829 |; 06 100 » » » 38 | 52 
4. Hjaltastaðarkirkja 559 | 15 20 | 89 
5. Kíðakirkja ..... ; 65 s > 13 
6 Ásskirkja .............. 198 (78 > » 29 | 12 
7. Valþjófsstaðarkirkja 209 | 06 TI 692 

2. Suðurmúlaprófastsdæmi. 

8. Vallanesskirkja . 1449 | 42 » 2 ? 162 | 13 f 4611 | 55 
9. Hólmakirkja............ 2281 | 77 > 82 | 19 | 2363 | 96 

10. Kolfreyjustaðarkirkja. 1103 | 35 14 | 46 10 | 29 f 1158 | 10 
li. Stöðvarkirkja 102 | 45 > * 3178 106 | 16 
12. Eydalakirkja 1121 50 208 | 20 » 13 | 51 f 1575 | 21 

3. Austurskaptafellsprófastsdæmi. 
13. Stafafellskirkja 180 11 . 6 | 56 186 | 67 
14. Sandfellskirkja 52 | 98 1 | 98 4 | 86 

4. Rangårvallaprofastsdæmi. 
ð. Breiðabólsstaðarkirkja 3247 | 62 185 | 05 
6. Vomulastadakirkja FE 4 

17. Oddakirkja 928 (60 

5. Árnessprófastsdæmi. 
Stóranúpskirkja .... 7 | 85 | a » 8 | 14 
Hrunakirkja ... 995 | 68 40 . | 37 1075 + 06 
Mostellskirkja .. 974 | 57 35 , | 35 1045 | 19 
Þingvallakirkja 278 14 50 | » s 10 338 | 65 
Gaulverjabæjarkirkja .. 1808 | 18 | 104 | 06 , 68 1980 | 35 
Arnarbæliskirkja. 96 | 35 . » 3 » 3 | 99 | 86 
Strandarkirkja ..... 2072 | 85 { 150 > s » 19; 2298 | 66 

6. Kjalarnessprófastsdæmi. 
Staðarkirkja … 191 | 07 » » 6 | 97 198 | 04 
Útskálakirkja..... 14 | 12 » „Í > » | 52 14 | 64 
Brautarholtskirkja .... 300 | 31 > > . * 10 194} 311 4 25 
Reynivallakirkja .. 2008 | 74 100 | 73 | 23 Å 2181 | 97 

7. Borgarfjarðarprófastsdæmi. | | | | 
) ss yr | sr Cc | | | . no | gr 

29. Saurbæjarkirkja........... 195 | 75 DA | » »| > 94164 298 | 91 
30, Reykholtskirkja . 626 | 68 179 | 51 421 | 98 19 { 43 105 | 64 

8. Mýraprófastsdæmi. | | 

31. Stafholtskirkja > >» » 16 | 86 f 1332 | 66 

32. Sidumulakirkja . 3 | 28 | 29 | 11 629 | 32 
33, Álptanesskirkja . … > i | 74 20 | 99 

Flyt kr. | 2243 | 04 f 421 | 98 | 1059 36 [31364 | 04 

  

1906



  

  

  
     

    

          

    
            

1906 (9 

19 Eign Laet inn Tekið út Hlutfalls- Kien 

. Ki við ársl á á legur ágóði Í við árslok 

Nr. kirkjur 04 árinu árinu á árinu 1905 

kr a. kr. a kr a. kr. a. kr a. 

Fluttar ka 8478 | 62 Å 2948 | O4 4921 | 98 f 1059 | 36 131364 | 04 

9. Dalaprófastsdæmi. 

34, Stóra Vatnshorns kirkja.... 347 | 49 » 12 | 76 360 | 25 
3. Snóksdalskirkja .. 342 | 48 200 19 | 42 | 561 | 90 

10. Barðastrandarprófastsdæmi 

36 Gulfudalskirkja 2039 | 37 372 | 94 80 | 05 2492 | 36 

37 Brjånslækjarkirkja 468 | 44 i20 | 28 » » 22 (18 610 | 84 

li. Vesturisafjarðarprófastsdæmi | 

58, Sandakirkja 1450 | OS f 218 10 » 56 | 84 þ 1725 | 02 
30. Holtskirkja 2412 | 82 150 > 89 | 26 { 2658 | 08 

12. Norðurísafjarðarprófastsdæmi. 

40. Unaðsdalskirkja ........ 19 | 12 > » 1 | 79 50 | 91 

13. Strandaprófastsdæmi 

41 Staðarkirkja í Steingrímsfirði. 887 | 30 >» » » » 39 | 24 919 | 64 

12 Tröllatungukirkj: 549 | 63 f 632 | 31 » 30 | 79 j 1012 | 75 
43 Prestsbakkakirkja............. 178 | 76 » 17 45 4 496 | 21 
44. Staðar kirkja í Hrútafirði. t1 | 29 > > > » 1 51 42 | 80 

14. Húnavatnsprófastsdæmi | 

45. Stadarbakkakirkja 360 | 56 40 > 13 | 66 | 414 | 22 
46. Melstadarkirkja 182 | 15 » » 17 1 58 499 | 73 
47 Tjarnarkirkja............. 185 | 85 > 6 | 78 192 | 63 

15. S kagafjarðarprófastsdæmi. 

48. Rípurkirkja ... 90 ; » 535 | 75 f 1598 | 65 
49. Glaumbæjarkirkja ... | 60 21 > > > 66 | 50 f 1891 | 10 
50. Mælifellskirkja...... | 58 D8 | 89 8 | 51 270 | 98 
51. Goddalakirkja . | 49 ð > > s 1 | 01 28 | 50 

52, Barðskirkja ... 47 10 | 02 » 35 | 56 f 1018 | 05 

I6. Eyjafjarðarprófastsdæmi. | 
53. Grimseyj: ar kirkja... 988 | 17 > » » » 36 | 02 þ 1094 | 19 
Dd. Upsakirkj a >» | 19 » » » » | 01 >» | 20 
55, Glæsibæjar kirkja ve: 800 | 97 15 » * 29 (97 905 | 24 

56. Kaupangskirkja.......... 290 | 65 » > » 10 | 59 ; 301 | 24 
57. Saurbæjarkirkja........... 563 | 02 » 20 | 52 f 583 | 54 

17. Sudurpingeyjarprofastsdæmi. | 

58. Laufásskirkja..... eu. 78 "1 > 19 | 44 553 | 29 
59. Hálskirkja ...... AR '20} 258 (72 » 29 | 34 | 1063 | 26 
60. Húsavíkurkirkja ... 41 » 214 | 85 f 6110 | 26 
61. Skutustadakirkja . » 100 » 2 | 735 102 | 73 

18. Nordurpingeyjarpråfastsdæmi. 

62. Skinnastaðakirkja .. 13 > > 12 | 14 345 | 27 
63. Presthólakirkja ....... 90 | > » 22 1754 646 65 
64. Ásmundarstaðakirkja .. . 36 | 21 | 38 607 | 74 
65. Svalbardskirkja ..............… (6 I » > 38 | 04 f 1081 | 80 

Samtals kr. [55311 | 54 | 4484 | 30 | 421 98 | 2084 12 f61457 os 
Athugasemd. Að meðtöldum skuldabrjefum Glæsibæjarkirkju í Eyjafjarðarprófastsdæmi, 400 

kr. sbr, Stj.tið. 1894. B., bls. 149, er eign sjóðsins við árslok 1905 alls kr. 61857,98. 

Íslands bis upsdæmi, Reyk 

Haligr. 

javik 21 

Sveinsson. 

apríl 1906
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Reikningur 50 

vfir tekjur og gjöld Ræktunarsjóðs Íslands 1905 

Tekjur: 

Höfuðstóll 31. 1904: 
40/, þjóðjarðasölulán 

4 %/, önnur lán 
3149, tóvjelalán 

des. 

30 lán til hreppa 

5 8/, lán til bænda a 

Í viðskiptabók við Landsbankann 

Ógoldnir vextir af þjóðjarðasöluláni. 

Vextir goldnir 1905: 

4 "/, þjóðjarðasölulán 

4 0/, önnur lán 

31/,0/, tóvjelalán 

3%, lån til hreppa. 

591, lån til bænda 

Sparisjodsvextir 

Ógoldnir vextir 1905: 

4 %/, þjóðjarðasölulán 

4 */ önnur lán 

Afborgun lána: 

4 0/, þjóðjarðasölulán 

49%, önnur lán 

31/49/, tóvjelalán 

3 %/, lán til hreppa 

50/, lán til bænda 

Til jafnaðar útgjaldalið 1 færist 

Gjöld: 

Lán til jarðabóta. 

Verðlaun BE 

Eyðublöð */,,. Burðareyrir 2/48. 

Laun gjaldkera fyrir */,—-#1/, 1905 
Til jafnaðar tekjulið 4 færist 

Höfuðstóll 51. des. 1905: 

4'/, þjóðjarðasölulán 

4 "í önnur lán 

517,97, tovjelalån 

504 lán til hreppa 

kr. 48914 55 

38984 47 

12957 20 

274170 66 

19010 00 

— 13409 11 

41 OT kr. 

kr. 1952 21 

1495 75 

429 01 
823 42 

— 570 80 
— 491 19 

kr. 41 07 

- 5ð 67 

kr. 4076 56 

1542 65 

548 56 

2267 4? 

kr. 44857 99 

56741 8? 

11708 64 

25205 24 

Flyt kr. 118491 69 kr. 

181160 87 

159387 06 

5761 88 

16 74 

8435 19 

1500 00 

1500 00 

3400 00 

27 81 

150 00 

8455 19 

19515 00
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50 Fluttar kr. 118491 69 kr. 19513 00 

3%, lån til bænda . . . ....0. 0. — 26510 00 
Ógoldnir vextir fyrir 1904: 

49/1, þjóðjarðasölulán kr. 41 07 

Ógoldnir vextir fyrir 1905: 

4 %/, þjóðjarðasölulán  — 41 07 

40/ önnur lán . . 35 67 117 

Í viðskiptabók vid Landsbankann . . . — 14164 

I sjødi hjå gjaldkera . . . „0... — 2365 97161647 87 

  

  

  

. 181160 87 

Reykjavik, 31. marz 1906. 

Eggert Claessen. 

51 Sjóðir prestaskólans árið 1905. 

I. Prestaskólasjóðurinn. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1904: 
a. Veðskuldabrjef . . kr. 600 00 

b.. Bankavaxtabrjef . . . . 800 3000 00 

c. Innstæda á Söfnunarsjóði. 2... 1363 39 

d. Innstæða í Landsbanka a SA 28 OdkKp. 4991 43 
2. Vextir á árinu 1904: ij 

a. Af veðskuldabrjéfi . 2. kr. 24 00 

b. Af bankavaxtabrjefum. 2 2. 155 00 

e. Af innstædu i Söfnunarsjóði . 2... 54 54 

d. Af innstædu í Landsbanka . . ....…. — 0 40. 215 94 

3. Skuld við reikningshaldara so 8 50 

Samtals kr. 5213 87 

Gjöld: 

1. Skuld frá f. á. greidd reikningshaldara . 2. 2. 2... 8... - 10 75 

2. Styrkur veittur stuådentum. . . . . 00, 15 00 
5. Eptirstöðvar við árslok 1905: 

a. Veðskuldabrjöf . . 2. kr. 600 00 

b. Bankavaxtabrjef . . . . ... 0... . 7—— 3100 00 

c. Innstæða i Såfnunarsjådi . 2... 1417 95 

d. Innstæda i Landsbanka , 2 808 0 0 1 10 19 5128 12 

Samtals kr. 5213 87



miz 
4 n 

    

IT. Gjöf Halldórs Andrjessonar. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar við árslok 1904: 

a. Veðskuldabrjéf „2 kr 2200 00 

b. Bankavaxtabrjéf . . . ..8... 8... 1100 00 

c. Innstæda í Söfnunarsjóði . 2... 214 35 

d. Innstæða í Landsbanka 2. 2... 37 00 
ce. Inni hjá reikningshaldara . .. BN 2 BO kr, 3613 85 

Vextir á árinu 1905: 

a. Áf veðskuldabrjéfum . . . ...... kr. ss 00 

b. Af ínnleyvstu 600 kr. veðskuldabrjeti !% ár . 12 00 
c. Af bankavaxtabrjefum. . . 49 50 

d. Af innstæðu í Söfnunarsjóði . ....….- 10 97 

e. Áf innstæðu í Landsbanka 2... 0... — 0 75 kr 

Samtals kr. í 

Gjöld: 

Styrkur veittur stúdentum. . .. kr. 55 00 

Eptirstöðvar við árslok 1905: 

a.  Veðskuldabrjef eee me er, kr. 1600 00 

b. Bankavaxtabrjef . . . . 0. 1200 00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . BA 285 32 
d. Innstæða í Landsbanka . .... 8... 18 00 

e. Inni hjá reikningshaldara . . SR 616 15 3720 07 

Samtals kr. 3775 07 

III. Minningarsjédur lektors Helga Haålfdånarsonar. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar við árslok 1904: 

Innstæða í Söfnunarsjóði . . 2 8 2 0 0 eee . kr. 673 26 

Vextir á árinu 1908 2 2 2 eee eee 26 93 
  

Samtals kr. 700 19 

Gjöld: 

Verðlaunabækur gefnar stud. theol. Birni Stefánssyni . . . . kr. 15 20 

Eptirstöðvar við árslok 1905: 

Innstæða i Sofnunarsjodi . . . . . 84 99 

Samtals kr. 700 19 
  

Reykjavik, I. marz 1906. 

Þórh. Bjarnarson 

1906 
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Eimbættaskipun og lausn m. m. 

A. Lausn. 

24. apríl veitti biskup prófasti í Norðurísafjarðarprófastsdæmi Þorvaldi Jónssyni r. al 

Dbr. lausn frá prófastsembætti frá miðjum maí 1906 að telja. 

B. Skipun m. m. 

16. marz skipaði biskup prest að Hjarðarholti í Dölum settan prófast í Dalaprófasts- 

dæmi, síra Ólaf Ólafsson, reglulegan prófast í sama prófastsdæmi. 

17. marz var hjeraðslækni í Hornafjarðarhjeraði Halldóri Gunnlaugssyni af ráðherra 

veitt Vestmanneyjalæknishjerað frá 1. júní 1906 að telja. 

29. marz skipaði konungur hjeraðslækni í Hróarstunguhjeraði Þorvald Pálsson hjer 

aðslækni í Hornafjarðarhjeraði. 

S. d. skipaði konungur læknaskólakand. Jón Jónsson hjeraðslækni í Hróarstunguhjeraði. 

S. d. skipaði konungur cand. med. & chir. Jón Hjaltalín Sigurðsson hjeraðslækni í 

Rangárhjeraði. 

24. apríl skipaði biskup prest að Vatnsfirði præp. hon. Pál Ólafsson prófast í Norð. 

urísafjarðarprófastsdæmi frá miðjum maí 1906 að telja. 

Konsúlar. 

3. mar“ var Gunnar Einarsson kaupmaður í Reykjavík viðurkenndur belgiskur konsúll 

á Islandi. 

9. s. m. var Einar Hallgrímsson verslunarstjóri viðurkenudur breskur vicekonsúll á 

Seyðisfirði. 

Laus embætti, 
er ráðherrann veitir. 

Embættið sem hjeraðslæknir í Bíldudalshjeraði. Arslaun 1300 kr. Auglýst laust 28. 

marz 1906. Umsóknarfrestur til 12 maí 1906. 

Sá, er embætti þetta fær, er skyldur að setjast að á Bíldudal. 

j 
bæjarsóknir). Metið kr. 1294 10. Á brauðinu hvíla eftirlaun til prestsekkju, sem nú eru kr. 

94 10. Væntanlegur prestur í brauðinu verður að sætta sig við allar þær breytingar, sem á 

Möðruvallaprestakall í Hörgárdal í Kyjafjarðarprófastsdæmi (Möðruvalla og Glæsi- 

því kunna að verða gerðar. 

Veitist frá næstu fardögum. Auglýst 10. apríl. Umsóknarfrestur til 24. maí 1906. 

Tjörn á Vatnsnesi í Húnavatnsprótastsdæmi (jarnar og Vesturhópshólasókn- 

ir). Metið (með 300 kr. föstu tillagi) kr. 1185 96. Tvö embættislán til jarðabóta kvíla á 

prestakallinu, af öðru þeirra, teknu 1896, upprunalega 500 kr., mun síðasta afborgun, um 50 

kr., eiga að greiðast næsta haust. Af hinu, sem og er 500 kr. tekið 1902, eiga að greiðast 

10 kr. árlega í afborgun 1907— 1912. Uppgjafapresturinn í brauðinu fær eptir núgildandi 

  

mati þess eptirlaunin úr landssjóði. 

Veitist frá fardögum 1906. Auglýst 28. marz. Umsóknarfrestur til 12. maí 1906. 

Leiðrjetting. 
Í Stjórnartíðindum A 1905, bis. 214, hefir í 2. hl. 1. ær. laga ur. 31, 10, okt. 1905 

misprentast verzlunar s ba 

  

fyrir verslunar Í böð Á ð



Stjornartidindi, B. 3. rir 1906 

Brjef stjornarrådsins til allra syjslumanna og bæjarfågetans í Reykja- Sd 

vík um uppgjöf saka í tilefni af ríkistöku Hans hátignar Frede- 18. april. 

riks konungs hins Áttunda. 

Samkvæmt þegnlegum tillögum stjórnarráðsins hefir Hans hátign konung- 

inum 29. f.m. í tilefni af ríkistöku Hans hátignar allramildilegast þóknazt að ákveða 

að veitt skuli uppgjöf á sökum á Íslandi eptir því sem hjer segir: 

Öllum þeim, sem við hina borgaralegu dómstóla eru nú sem stendur 

dæmdir fullnaðardómum eptir 23.—-27. kapítula hinna almennu hegn- 

ingarlaga, að báðum þeim kapitulum meðtöldum, án þess að þeir hafi af- 

plánað hegninguna, enda hafi þeir eigi áður sætt fangelsishegningu eða 

hegningarvinnu, skulu gefnar upp sakir að öllu leyti, svo framarlega sem 

hin idæmda hegning eigi fer fram úr fangelsishegningu. Hið sama á 

og við í slíkum málum, sem skotið hefir verið til æðri rjettar aðeins 

af hálfu hins opinbera, svo að málsskot fellur burtu, ef dómur í æðra 

rjetti er eigi þegar kveðinn upp í málinu. Hafi málsskot átt sjer stað 

eptir beiðni hins dæmda, er það undir honum komið, hvort hann vill 

að málsskotið falli burtu og að hegninginn verði gefin honum upp 

samkvæmt framanskráðu, og ber þegar í stað að heimta yfirlýsing hans 

þarað lútandi. Ef mál þess eðlis, er hjer er um að ræða, eru undir 

rannsókn, er stjórnarráðinu veitt heimild til að láta málin falla niður, 

ef hegning sú, er um getur verið að ræða, eigi virðist muni fara fram 

úr fangelsishegningu. 

Þetta er yður, herra sýslumaður (bæjarfógeti), hjermeð til vitundar gefið 

yður til leiðbeiningar og til frekari framkvæmda, ef til þarf að taka, og ber yður, 

ef slík mál, sem framanritaður úrskurður snertir, eru hjá yður undir rannsókn, 

að senda hingað útskript um málið ásamt umsögn yðar, svo að stjórnarráðið geti 

tekið ákvörðun um það, hvort málssókn skuli niður falla eða ekki, sbr. niðurlag 

konungsúrskurðarins. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Barðastrandarsýslu um 

innflutning á svínum. 52 
sir |x: . sp a . . a . mm sms 14. mal. 
Stjórnarráðið hefur frá forstöðumanni hvalveiðastöðvarinnar í Tálknafirði, 

Olaf Fostenes, borizt beiðni um að honum verði leyft að flytja á land á tjeða 

hvalveiðastöð 9 svín, sem þegar eru komin með skipi þar á fjörðinn. 

Eptir að hafa leitað álits dýralæknisins í Suður- og Vesturömtunum um 

þetta mál, hefir stjórnarráðið samkvæmt lögum nr. 56 frá 10. nóv. f. á. veitt 

leyfi til þessa með eptirfarandi skilyrðum: 

1) Að tveir dómkvaddir menn skoði svínin og álíti þau heilbrigð; 

2) Að svínin sjeu flutt upp á hvalveiðastöðina og geymd þar á umgirtu svæði, er 

aðrar skepnur komi ekki nærri, unz þeim verður slátrað eða þau flutt aptur 

til útlanda. 
31, dag malmánaðar 1906 Reykjavik. lIsafoldarprentamiðja.
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3) Að eigandi, ef upp kemur sýki á svínunum, sem grunur er um að geti verið 
næm, gjöri yður, herra sýslumaður, aðvart, og væntir stjórnarráðið þá þess, 
að þjer gjörið nauðsynlegar ráðstafanir til þess að tryggja það, að sýkin 
breiðist ekki út, en tilkynnið það hingað með fyrstu ferð; og 

4) Að eigandi borgi allan kostnað, er leiða kann af skoðun þeirri, er ræðir um 
undir 1. lið og ráðstöfunum samkvæmt 3. lið. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar að því viðbættu, 
að nefndum Olaf Fostenes hefir hjeðan verið tilkynnt leyfi þetta. 

/ e 

Auglýsing 
um staðfesting stjórnarráðsins á 

heilbrigðissamþykkt fyrir Ísafjarðarkaupstað. 

Samkvæmt lögum 10. nóvbr. 1905, um heilbrigðissamþykktir fyrir bæjar- 
og sveitarfjelög, er hjermeð staðfest eptirrituð heilbrigðissamþykkt fyrir Ísafjarðar- 
kaupstað, sem samið hefir bæjarstjórn nefnds kaupstaðar. 

I. Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Samþykktin hefir fullt gildi á kaupstaðarlóðinni, eins og hún nú er, eða 
síðar kann að verða. 

Á byggðum og ræktuðum svæðum í lögsagnarumdæmi bæjarins utan kaup- 
staðarlóðarinnar skal ákvæðum samþykktarinnar beitt að svo miklu leyti sem 
því verður við komið og heilbrigðisnefnd telur þörf á. 

2. gr. 

Bæjarfógetinn er formaður heilbrigðisnefndar. Auk hans eiga sæti í 
nefndinni hjeraðslæknir og einn maður, er bæjarstjórnin kýs úr sinum flokki 
til 3 ára. 

Bæjarstjórnin skipar heilbrigðisfulltrúa og setur honum erindisbrjef; skal 
launa hann úr bæjarsjóði. Hann skal hafa á hendi framkvæmd heilbrigðis- 
mála samkvæmt ákvæðum heilbrigðisnefndar. Skylt er honum að sækja heil- 
brigðisnefndarfundi. 

3. gr. 

Formadur kvedur nefndina å fund på er honum þykir þurfa eða hinir 
tveir nefndarmennirnir óska þess, þó eigi sjaldnar en einu sinni á hverjum árs- 
fjórðungi. Nefndin skal hafa fundarbók og rita í hana allar gerðir sínar.
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Formaður skal annast um að fyrirskipunum nefndarinnar sje hlýtt. Hann 

getur neitað að láta framkvæma ályktanir nefndarinnar, en skal þá tafarlaust 

skjóta málinu til bæjarstjórnarinnar. 

4. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa gætur á því að heilbrigðissamþykktin sje hald- 

in og henni hlýtt í öllum greinum. 
Nefndinni skal heimilt að rannsaka eða láta rannsaka allt það, er ræðir 

um í þessari samþykkt eða mikla þýðing hefir fyrir heilbrigði manna og al- 

mennan þrifnað, hvort heldur er á almannafæri eða á einstakra manna eign. 

Nefndin skal, að minnsta kosti einu sinni á ári, skoða eða láta skoða allar 

húseignir á því svæði, er samþykktin nær yfir. 

Heilbrigðisnefndin skal bóka eða láta bóka allt það, sem aðfinnsluvert 
þykir samkvæmt þessari samþykkt, og skal hún skriflega skipa þeim, er hlut í 

eiga, fyrir um það, hvað þeir eigi að gjöra til umbóta. 

5. gr. 

Ef heilbrigðisnefnd telur nauðsynlega einhverja þrifnaðarbót eða heil- 

brigðisráðstöfun, sem hefir í för með sjer útgjöld úr bæjarsjóði, þá skal hún tafar- 

laust leggja mál það fyrir bæjarstjórn og fara fram á, að fje sje veitt til fram- 

kvæmdanna. Þó getur nefndin látið gera bráðnauðsynlegar þrifnaðarbætur án 
þess að leita áður samþykkis bæjarstjórnar, ef brýna nauðsyn ber til að þær sjeu 

gerðar tafarlaust. 

6. gr. 

Nú býr eigandi ekki í húsi sínu, og skal hann þá fela einhverjum fullveðja 

manni, er í húsinu býr, að vera húsráðandi; húsráðandi skal gegna öllum þeim 

skyldum og kvöðum eptir samþykkt þessari með tilliti til húseignarinnar, sem 

annars hvíla á eiganda. Eigandi skal tilkynna heilbrigðisnefnd hver sje húsráðandi. 

II. Um almennt hreinlæti og þrifnað. 

- 
Í. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa gát á hreinsun torga, gatna og óbyggra lóða. 

8. gr. 

Á götur og svæði, er almenningur fer um, má enginn fleygja frá sjer 

matarleifum, rusli, skolpi, hræjum, eða öðrum óhreinindum. Í ræsi — hvort sem 

eru neðanjarðar lokræsi eða ofanjarðar göturæsi — má eigi kasta neinu því, er 

stíflað getur vatnsrás. 
Sorpi, slori, matarleifum, ösku eða öðrum óhreinindum má eigi kasta í 

fjöruna nema fram af þar til gerðum pöllum, eða svo langt að úttaki um hálí- 

1906 

53 
5. mal
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fallinn sjó um smástreymi. Meðan fiskiverkun er leyfð á lóð kaupstaðarins, skal 

hún vera háð sjerstöku eptirliti heilbrigðisnefndar, og fari að öllu leyti fram á 

þann hátt, er hún skipar fyrir um. 

Hey, hálm, þang, mykju, mó, mold eða annað þesskonar, sem slæðist eða, 

hrynur niður við flutning um götur eða svæði, sem almenningur fer um, skal sá, 

er flutningnum ræður, skyldur að hreinsa upp samdægurs. Annars eiga kláfar 

og önnur ílát, sem áburður er fluttur í, að vera svo þjett og eigi fyllri en svo, 

að ekki hrynji úr þeim meðan á flutningnum stendur. 

9. gr. 

A húshliðar, húsgafla eða girðingar, sem vita að götum, strætum eða 
torgum og almannafæri, má eigi hengja, negla eða festa á annan hátt neinskonar 

fiskiföng, nje annað sem óþrifnaður er að eða óþefur, og eigi má heldur hata 

fiskitrönur við almannafæri. 

10. gr. 

Á tún, sem liggja að almannafæri, má ekki frá miðjum maí til miðs 

septembers bera áburð, sem megnan óþef leggur af. o 

11. gr. 

yggðri lóð í kringum hús, J Skylt er að halda hreinum portum og annari ób 
og er það á ábyrgð húseiganda að þess sje gætt. 

Enginn húsráðandi má kasta eða láta viðgangast, að kastað sje sorpi, ösku 

eða neinskonar óhreinindum eða rusli inn á lóð annars manns. Gjöri hann það, 

skal hann vera skyldur til að flytja slík óþrif tafarlaust burt aptur á sinn kostnað. 

Þar sem svo stendur á, að skolpi verður eigi veitt frá húsi nema yfir lóð 

annars manns, skal því veitt yfir lóðina í lokuðu ræsi, sem sje svo útbúið, sem 

heilbrigðisnefnd skipar fyrir, og skal húsráðandi einn annast um hreinsun þess 

ræsis, að svo miklu leyti, sem hann eigi notar það í sameiningu við lóðareigand- 

ann. Verði hlutaðeigendur ekki ásáttir um rennulagninguna, sker byggingarneind 

úr samkvæmt opnu brjefi 26. jan. 1866. 

Húseigandi skal annast um hreinsun á ræsum, er ganga frá húsinu út í 

göturæsi, og sjá um að þau stiflist ekki. 

12. gr. 

Götur bæjarins, almenn svæði og ræsi skal hreinsa á bæjarins kostnað 

svo opt sem heilbrigðisnefnd þykir þurfa. 

III. Um fráræslu. 

13. gr. 

Skolp skal annaðhvort borið í sjóinn eða þvi veitt burtu úr húsunum svo 

langt, sem heilbrigðisnefnd þykir þurfa, í ræsum, sem skulu vera svo víð og
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hallajöfn og að öllu svo gerð, sem heilbrigðisnefnd skipar fyrir um, hvort heldur 583 

er á almannafæri eða á einstakra manna eign. 5. mal 

14. gr. 

Ef ræsi er lagt í götu á opinberan kostnað, skulu þeir, er hús eiga á lóð- 

um fram með götunni, skyldir að gjöra skolpræsi hver frá sínu húsi út í götu 

ræsið, og sjeu þau ekki lakari að gerð en göturæsið. 

IV. Um vatnsból. 

15. gr. 

Vatnsleiðsla bæjarins er undir yfirumsjón heilbrigðisnefndar. Um afnot 

annara vatnsbóla fer eptir nánari ákvæðum heilbrigðisnefndar; getur hún bannað 

að taka vatn úr brunni um stundarsakir, ef hún telur það óheilnæmt, og sömu- 

leiðis látið með öllu taka af brunn, ef það sannast við rannsókn, að vatn úr 

honum sje skaðvænt. 

V. Um peningshús og áburðargryfjur. 

16. gr. 

Búpening má ekki hafa í íbúðarhúsi; þó getur heilbrigðisnefnd til 1. janúar 

1908 veitt undanþágu þar sem enn kann að vera svo húsum háttað. 

17. gr. 

Ef einhver vill reisa peningshús eða gera áburðargryfjur, þá skal hann 

gera heilbrigðisnefnd viðvart áður en verkið er hafið, og skal hún gæta þess að 

haldin sjeu fyrirmæli þau, er hjer fara á eptir: 

Ekkert peningshús má setja nær opnu vatnsbóli en nemi 15 álnum. Fjós 

má eigi setja nær íbúðarhúsi eða alfaravegi en nemi 10 álnum. Básgólf og flór skal 

gera úr steinsteypu, og skal flórinn hallast að steinræsi, er liggi út í áburðargryfju. 

Áburðargryfjur má ekki gera nær íbúðarhúsi eða alfaravegi en nemi 10 

álnum, og ekki nær vatnsbóli en nemi ÍÐ álnum. Gryfjur þessar skal gera úr 

steinsteypu, svo að þær sjeu áreiðanlega vatnsheldar; skulu veggirnir jafnan ná 

1/, alin eða meira upp úr jörðu, og yfir hverri gryfju svo sterkur hleri, að hvorki 
z 

menn nje skepnur geti fallid i hana. 

Bannað er að safna áburði í haug á húslóðum, en á girtum túnum getur 

heilbrigðisnefnd leyft það með sjerstökum skilyrðum. Áburðarsafn skal láta þar 

sem heilbrigðisnefnd leyfir. 

Eptir 1907 má eigi hýsa nje nytka neinn búpening á kaupstaðarlóðinni á 

tímabilinu frá 24. júní til 1. september.
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53 18. gr. 

>. ma Ef peningshús eða safngryfjur, sem eldri eru en þessi samþykkt, valda 
óþrifnaði, má heilbrigðisnefnd banna afnot þeirra nema bætt sje og lagfært 
samkv. 17. gr. 

VI. Um salerni. 

19. gr. 

Þá er hús er reist til íbúðar, skal jafnan um leið gera salerni eitt eða 

fleiri, eptir stærð hússins og fjölda íbúða. Innanhúss-salerni skal hafa í sjerstök- 
um klefa og sje útgluggi á hjörum á klefanum og svo til hagað, að tæma megi 
þegar ilátið með sogdælu, er gangi til sjávar í jarðræsií hvert skipti er salernið 
er notað. Utanhússalerni viti aldrei út að götu eða:almannafæri á kaupstaðar- 
lóðinni, og utan hennar sje það ekki nær vatnsbóli en nemi 15 álnum, og svo sett, 
að það geti aldrei saurgað það. Gólf í salerninu skal vera steinsteypt og nokkru 
hærra en jarðvegur í kring. Í hverju salerni skal vera saurkaggi, vel vatns- 
heldur, og ná fast upp að setunni. Saurkagga skal gera eptir fyrirmynd er 
bæjarstjórnin lætur í tje. Vindaugu skulu vera í hverju salerni. 

20. gr. 

Í salernum skal seta og gólf jafnan vera vel hrein og saurílátin tæmd 

áður en þau fyllast. Jafnan skulu salerni lokuð, nema meðan á ræstingu stendur. 

Bæjarstjórn getur látið hreinsa salerni bæjarins gegn endurgjaldi frá hús- 

ráðendum. Hreinsun salerna skal fara fram um nætur, frá kl. 192—5 frá 1. april 
til 30. september, en á öðrum tímum árs frá kl. 10 síðdegis til kl. T árdegis. 

Safn úr salernum skal láta þar sem heilbrigðisnefnd leyfir. 

21. gr. 

Ef ekkert salerni fylgir húsi, sem eldra er en þessi samþykkt, skal hús- 

eigandi hafa komið því upp áður en ár er liðið frá því er samþykkt þessi 
öðlast gildi. 

Nú er salerni við hús eldra en þessi samþykkt svo illa gert, að óþrifn- 

aður er að, og getur heilbrigðisnefnd þá heimtað af húseiganda, að hann geri 

nýtt salerni á þann hátt, er segir í 19. gr. eða bæti það á annan fullnægjandi hátt. 

VII. Um sorp og önnur óhreinindi. 

22. gr. 

svo framarlega sem sjómenn eigi kasta öllu slógi, hausum og öðrum 
fiskiúrgangi í sjóinn, svo að úttaki með hálfföllnum sjó, skulu þeir safna því í
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ilåt og flytja burtu samdægurs þangað sem heilbrigðisnefnd segir fyrir um; þó 

má aldrei kasta fiskiúrgangi í sjóinn pollmegin. 
Formenn bera ábyrgð á því, að þessum ákvæðum sje hlýtt. 

Bæjarstjórn getur látið flytja burtu sorp úr húsum gegn endurgjaldi frá 

húsráðendum. 

VIII. Um iðnað, sem óhollusta fylgir eða óþrifnaður. 

23. gr. 

Á kaupstaðarlóðinni eða í grennd við hana má enginn reka nokkurn þann 

iðnað, sem óhollusta fylgir eða óþrifnaður, nema heilbrigðisnefnd veiti leyfi til. 

Allur slíkur iðnaður skal vera háður eptirliti heilbrigðisnefndar og fyrirmælum 

hennar, að því er hreinlæti snertir og allan þrifnað, bæði utanhúss og innan. 

24. gr. 

Verksmidjur og vinnustofur skulu vera háðar eptirliti heilbrigdisnefndar, 

ef vinnan er þess eðlis, að áliti læknis, að hún geti haft skaðleg áhrif á heilsu 

vinnufólksins. Gildir þetta einkum um þá vinnu, sem ryk fylgir eða önnur 

óhreinkun á andrúmslopti. Heilbrigðisnefnd ákveður í hvert skipti, hversu mikið 

loftrúm skuli ætla hverjum vinnandi manni í þesskonar vinnustotum. Gluggar 

skulu vera á hjörum, ef ekki er sjeð fyrir loptrás á annan hagkvæman hátt. Gólf 

skal þvo daglega, veggi og loft skal mála eða kalkbera einu sinni á ári. 

IK. Um matvæli. 

25. gt. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á því, að ekki sje höfð á boðstólum mat- 

rara, sem skemmd er eða skaðleg fyrir heilsu manna. Nefndinni skal vera frjálst 

að taka í búðum og á öðrum sölustöðum fyrir gangverð sýnishorn af hverri mat- 

vöru, þeirri er hún telurlíkur tilað skemmd sje eða skaðleg fyrir heilsu manna, 

og láta rannsaka hana. 
Nú er það bersýnilegt, eða kemurí ljós við rannsókn hjeraðslæknis eða 

annara manna, er slík rannsókn er falin af yfirvöldum, að einhver matvara er 

skemmd og skaðleg eða ekki nytileg til manneldis, og skal þá lóga vörunni, eða 
gera hana á einhvern hátt óskaðlega fyrir heilsu manna á kostnað þess, er vör- 

una hafði á boðstólum. Heilbrigðisnefnd getur bannað matvælasölu, ef sölustað- 
urinn virðist óhæfur vegna óþrifnaðar. Svo getur nefndin og bannað matvæla- 
sölu um stundarsakir, ef næmur sjúkdómur er fyrir á sölustaðnum og hætt er við, 

að hann breiðist út þaðan. 
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A. Um slátrunarhús, kjötskoðun og kjötbúðir o. fl. 

26. gr. 

Slátrun skepna skal fara fram eptir reglum, sem heilbrigdisnefndin setur. 

Þeir sem hafa slátrun og kjötsölu fyrir atvinnu, skulu fullnægja þeim ákvæðum 

um tilhögun á slátrunarhúsum, sem hjer fara á eptir. 

Slátrunarhús má ekki reisa annarstaðar en þar, sem heilbrigðisnefnd 

leyfir og hægt er að koma afrennsli til sjávar í jarðræsi. 

Gólf í slátrunarhúsum skal vera steinsteypt og skal halla að skolpopum, 

en frá þeim skal húseigandi gera jarðræsi til sjávar eða í næsta götujarðræsi. 

Veggir skulu kalkaðir, gluggar á hjörum á tveimur hliðum mótsettum, 

og auk þess vindaugu (> ventiler<), svo að loptrás geti verið góð um húsið, hvernig 

sem viðrar. 
Slátrunarhús skal hafa 3 hólf að minnsta kosti; í einu þeirra skal skera 

skepnurnar, gera þær til í öðru, en hleypa úr innýflum í þriðja. 

Fast við innýflaklefann skal vera vatnshelt goríilát eða gorgryfja, með 
sömu gerð og áburðargryfjur (sbr. 17. gr.). 

Í hverju hólfi sje grein úr vatnsleiðslu bæjarins með vatnshana, næg 

vatnsilát til þvotta, og skólpop, er gangi í jarðræsi. 

28. gr. 

Stíur, rjettir eða port, sem sláturfje er geymt í, skulu vera á þeim stað . ; d OJ 2 > 

og i bvi åstandi, sem heilbrigdisnefnd åkvedur. 
T 

29. er. 

Ekki má hafa slátrunarhús nær ibudarhusum en nemi 10 ålnum, og ekki 
nær vatnsbólum en nemi 15 álnum. 

30. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á því, að slátrunarhús sjeu vel þrifin. 

Skulu gólf skoluð hrein á hverjum degi, þá er slátrað er, jafnóðum og þau verða 
óhrein, og vindaugu opnuð iðulega. 

Gorgryfjur skal tæma jafnóðum og fyllast. Rjettir skal moka daglega, þá 

er skepnur eru geymdar í þeim. Hundum má ekki hleypa inní slátrunarhús, og 
ekki kasta sullum úr skepnum þar sem hundar geti náð til, heldur skal safna 

þeim í ílát og grafa síðan niður eða brenna. 

Slátrarar skulu vera hreinir og hreinlegir til fara og hafa ermar brettar 

upp fyrir olnboga. 

Bæjarstjórn getur tekið slátrunarstörf af þeim, er vanrækir þessi þrifn- 

aðarfyrirmæli.
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Þeir sem kjöt vilja selja af nautgripum, sem slátrað er utanbæjar, skulu 53 

fá vottorð hjeraðslæknis eða dyralæknis um að kjötið sje vel með farið og heil- 5. mai 

næmt, áður en þeir bjóða það út til sölu. 

öl. er. 

Bæjarstjórnin ræður, jafnskjótt og við verður komið, dýralækni eða annan 

hæfan mann til þess að hafa á hendi skoðun á nautgripum, hestum og svínum, 

þeim er slátrað er til sölu og kjöti af þeim. Skyldur er hver sá, er slátrar 

nautum, hestum eða svínum til sölu, að láta skoðunarmann skoða skepnurnar og 

skrokkana af þeim, og skal hann greiða gjald fyrir skoðunina eptir taxta, sem 

bæjarstjórnin setur. Bæjarstjórnin setur og reglur um kjötskoðun í samráði við 

heilbrigðisnefnd. 
Enginn má hafa til sölu kjöt eða slátur at sjálfdauðum skepnum nje þeim, 

er drepnar hafa verið vegna veikinda, nema skoðunarmaður hafi verið tilkvaddur 

og dæmi það ósaknæmt. 
Öllu því kjöti og slátri, sem skoðunarmaður dæmir óhæft til manneldis, 

skal lóga á kostnað eiganda endurgjaldslaust. 

32. er. go
 

Matvælasölu skal hagað eptir fyrirmælum heilbrigðisnefndar. 

Matvælasölubúðir skulu byggðar þannig: 

1. Gólf skal vera steinsteypt og í því skólpop, sem gangi út í jarðræsi. 

2. Búðin skal eigi vera lægri en svo, að 4 álnir sjeu undir lopt. Loptið skal 

gipsa, en innan á veggjum sjeu gleraðar flögur eða sterk sementsblanda. 

3. 1 búðinni skal hafa vatnshana, loptrás góða og sem mesta birtu. 

4. Á borðum, sem kjöt er lagt á, skulu vera marmaraflögur eða zinkþynnur. 

5. Á öllum snögum, sem kjöt er hengt á, skal vera nikkelhúð eða zinkhúð. 

Engar aðrar vörur en matvæli má selja í matvælasölubúðum. 

33. gr. 

Atvinna af matvælagerð skal háð eptirliti heilbrigðisnefndar. Ad því er 

húsnæðið snertir, getur heilbrigðisnefnd heimtað þann útbúnað, sem til er tekinn 

i 32. gr. 1—ð 

XI. Um mjólkursölu. 

34. g 

Öll mjólkursala skal háð eptirliti heilbrigðisnefndar, og getur nefndin 

bannað mjólkursölu á eða frá heimili, ef þar gengur næmur sjúkdómur, eða 

ástæða er til að ætla eða vissa fyrir því að kýrnar sjeu veikar. 

Heilbrigðisnefnd getur og bannað mjólkursölu, ef óþrifalega er farið með 

mjólkina, eða hreinlæti í fjósum og kúahirðing er í svo löku standi, að erfitt 

verði að forðast að mjólkin óhreinkist. 

Tr. g
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XII. Um brauðgerðarhús o. fl. 

35. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á öllum brauðgerðarhúsum, og eru bakarar 

skyldir að hlýða fyrirmælum hennar, að því er hreinlæti snertir og þrifnað. 

Sama er og um brauðsölubúðir. 

Framvegis má enginn reisa brauðgerðarhús eða setja bakaraofn í hús og 

byrja bakaraiðn, fyr en hann hefir fengið leyfi heilbrigðisnefndar, og skal það 

bundið þeim skilyrðum, að brauðgerðarhúsið sje bjart og loptgott, lopt og veggir 
kalkaðir eða sementeraðir og gólf steinlímt, asfalterað eða hellulagt. 

36. gr. 

Í brauðgerðarhúsum skal gæta alls þrifnaðar. 

Öll tóbaksnautn er bönnuð. 
Allar stofur og klefa skal hreinsa að minnsta kosti einu sinni á dag. 
Veggi og lopt skal kalkbera eða mála einu sinni á ári. 
Enginn má sofa í herbergjum, sem höfð eru til brauðgerðar. 

Brauðgerðarmenn skulu hafa yzt klæða hvitar yfirhafnir, og skulu þær 
jafnan vera hreinar; þeir skulu þvo höfuð sitt og hendur áður en þeir taka til 

verka, en ekki mega þeir þvo sjer í vinnustofunni. 

Deig má ekki hnoða með fótunum. 

Þeir menn mega ekki vinna að brauðgerð, sem lungnatæringu hafa eða 
annan næman sjúkdóm, eða opin sár eða útbrot á höndum eða handleggjum. 

XIII. Um íbúðarhús. 

37%. gr. 

Et íbúðarhús er svo illa gert, eða hrörlegt eða þröngt, að heilbrigðisnefnd 
telur hættulegt fyrir heilsu manna að búa i því, getur nefndin bannað íbúðina. 

Nefndin skal þá tilkynna húseiganda bannið skriflega og færa rök fyrir 
því, og skal þá fólkið fara úr húsinu á tveggja mánaða fresti frá tilkynningar- 
degi, ef húsið er ekki bætt á þeim tíma, svo að nefndin telji viðunandi. 

38. gr. 

Ef kvartað er yfir því við heilbrigðisnefnd, að herbergi í íbúðarhúsi sjeu 
svo full af óþverra, að sjúkdómshætta stafi af, getur heilbrigðisnefnd heimtað af 
leigjanda eða eiganda, að þau sjeu ræstuð. 

39. gr. 

Bannað er að taka steinhús og kjallara til íbúðar án leyfis heilbrigðis 
nefndar.
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Nefndin getur bannað íbúð í gömlum kjöllurum, ef þeir eru mjög rakir, 53 

dimmir eða þröngir. 5. mai 

XIV. Um skóla. 

40. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal skoða eða láta skoða öll skólahús og skólastofur, 

hvort heldur er opinber eign eða einstakra manna, að minnsta kosti tvisvar á 

ári, í byrjun skólaársins og á því miðju. 

Hver sá er tekur til kennslu 10 börn eða fleiri, er skyldur að tilkynna 

heilbrigðisnefnd, hvar hann ætlar að kenna. 

41. gr. 

Hver kennslustofa skal vera svo stór, að 90 rúmfet komi á hvern nem- 

anda að minnsta kosti. 

Gluggar skulu vera á hjörum. Gólf skulu olíuborin og þvegin á hverj- 

um degi. 

42. gr. 

Ef kennari eða nemandi hefir berklaveiki og læknir álítur, að um sótt- 

næmishættu sje að ræða, þá getur heilbrigðisnefnd bannað, að nemandinn eða 

kennarinn komi í skólann, þangað til sóttnæmishættan að dómi læknis er um 

garð gengin. Sama er um kláða eða aðra næma hörundskviila. 

XV. Um næmar farsóttir. 

43. gr. 

Ef hættuleg farsótt kemur upp í bænum eða í grennd við hann, er heil- 

brigðisnefnd heimilt að setja um stundarsakir strangari fyrirmæli en í samþykkt 

þessari felast, um hreinlæti utanhúss og innan, burtflutning á óhreinindum o. s. frv. 

XVI. Um kirkjugarða. 

44. gr. 

Þá er gera skal nýjan kirkjugarð eða stækka gamlan kirkjugarð, skal 

leita álits heilbrigðisnefndar, og getur hún heimtað að garðstæðið sje þurkað með 

jarðræsum, ef það er svo raklent, að vatn komi upp í grafirnar nokkru sinni. 

Vatnsból skulu ekki vera nær kirkjugarði á jafnsljettu eða undan brekku en 

nemi 100 álnum. Grafa skal svo djúpt, að tveggja álna moldarlag sje ofan á kistu.
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53 XVII, Um sektir o. fl. 
5. maí 

45. gr. 

Ef samþykkt þessi er brotin eða vanrækt er að framkvæma á settum 

fresti nokkra þá fyrirskipun, er heilbrigðisnefnd setur samkvæmt henni, varðar 

það allt að 200 kr. sekt. 

Ef heilbrigðisnefnd kýs heldur að láta vinna verk það, er vanrækt hefir 

verið, á kostnað þess, er verkið átti að vinna, er henni það heimilt, og má þá 

greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr bæjarsjóði, en síðan taka hann lögtaki hjá 

þeim, sem sekur er. 

46. gt. 

Samþykkt þessi öðlast gildi 1. júlí 1906. 

Þetta er hjermeð gjört heyrum kunnugt. 

Í stjórnarráði Íslands, 5. maí 1906. 

H. Hafstein. 

Jón Magnússon. 

54 
21. mai Reglugjörð 

fyrir 

lóðasjóð Ísafjarðarkaupstaðar. 

Samkvæmt 3. gr. laga 20. okt. 1905 um heimild til lóðasölu fyrir Ísa- 

fjarðarkaupstað er hjermeð, eptir að stjórnarráðinu hafa borizt tillögur bæjar- 

stjórnar nefnds kaupstaðar, sett eptirfarandi reglugjörð fyrir lóðasjóð Ísafjarðar- 

kaupstaðar: 

1. gr. 

Stofnfje sjóðsins er andvirði seldra lóða á Ísafirði og skal það ávaxtað 
sem ómyndugra fje.
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2. gr. 

Einn fjórða af andvirði lóðanna ásamt vöxtum skal geyma sjer, og skal 

því fje ekki ráðstafað fyr en 1925. 

Hinum hluta sjóðsins má verja: 

a) til að kaupa lóðir undir götur og byggingar bæjarins; 

b) til að verja land bæjarins ágangi; 

c) til að prýða bæinn; 

d) til að rækta skóg í landi bæjarins. 

3. gr. 

Bæjarstjórnin á Ísafirði hefir á hendi aðalumsjón sjóðsins og hefir ábyrgð 

á eignum hans eins og öðrum eignum kaupstaðarins, sjer um að reglugjörð þess- 

ari sje hlýtt, kýs stjórn hans, úrskurðar reikninga, ákveður hvernig fje hans 

skuli varið og hvernig það skuli ávaxtað. 

4. gr. 

Í stjórn sjóðsins kýs bæjarstjórn 3 menn til 3 ára. Skulu þeir semja 

reikning hans, gjöra tillögur um hvernig fje hans skuli ávaxtað og til hvers því 

skuli varið. 
Gjaldkeri bæjarins innheimtir tekjur sjóðsins og greiðir útgjöld hans 

samkvæmt ávísun sjóðsstjórnarinnar. 

Reikningsár sjóðsins er reikningsár kaupstaðarins. Reikningurinn skal 

fylgja ársreikningi kaupstaðarins og endurskoðast af yfirskoðunarmanni kaup- 

staðarins. 

6. gr. 

Ákvæði um stundarsakir: 

Kosning fyrstu stjórnar sjóðsins gildir þangað til almennar nefndarkosn- 

ingar í bæjarstjórn fara fram. 

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. Oo 

1 stjórnarráði Íslands, 21. maí 1906. 

H. Hafstein. 

  
Jón Hermannsson.
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35 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld >Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteðs og 

frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsteðs< fyrir árið 1905. 

Tekjur: 

Í sjóði við árslok 1904: Í Söfnunarsjóði. „ .0.0.0.0. kr. 1840 94 

Samtals. . . kr. 1340 94 
  

Gjöld : 
Í sjóði við árslok 1905: Í Söfnunarsjóði, auk vaxta fyrir árið 1905 kr. 1340 94 

Samtals. . . kr. 1340 94 
    

Skrifstofu Árnessýslu, 19. marz 1906. 

Sigurður Ól afsson. 

56 Agrip 
af reikningi yfir tekjur og gjöld Landsbankans á tímabilinu frá 1. október til 

ö1. desember 1905. 

Tekjur: 

1. Í sjóði 1. október 1905. . 2... kr. 85142 69 

    

2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán . . . . . . . . kr.  58518 65 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . . . — 302897 72 
c. Handveðslán . 2. 2 — 12325 00 
d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfjelaga 

o. fle 2 se eee eee eee ere 1341 29 

ce. Reikningslán . . . 2. 20... — 108868 87 

f. Akkreditivlán. . . . . 2 2... 128262 75 
———.,. 613209 28 

3. Víxlar innleystir . 2... 10110838 63 

4. Á vísanir innleystar . 2... — 98660 19 

5. Vextir. re 19639 26 

6. Diseonto 20... 10726 04 

flyt kr. 1898416 09 

ld
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fluttar kr. 1898416 09 56 

í. Tekjur í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn . — 141271 90 

8. Tekjur í reikningi útbúsins á Akureyri. . 00... — 3667 35 

9. Tekjur í reikningi útbúsins á Ísafirði. 2... — 27719 23 

10. Innlég i hlaupareikning . . . . . . . kr. 690308 35 
að viðbættum vöxtum. 2... — 8981 83 

———,,— 699290 18 
11. Innlög í sparisjóð . . 2... 2... kr. 591586 1 13 

að viðbættum vöxtum. . . 2. — 72117 
mm 663674 61 

12. Innheimt fje fyrir aðra. . . 2 2 00 eee eee ere 12181 26 

13. Frá veðdeild bankans . . 0 00 eee eee es rem 205408 38 

14. Seld innlend verdbrjef . . . 2 0 0 eee eee ek rem 547500 00 

15. Seld utlend verdbrjef . 2... mm 2000 00 

16. Tekjur af fasteignum . . 2 200 eee eee eee mm 627 45 

17. Ymsir debitorar 2 2 2 2 eee eee eee eee 428 79 

18. Ymsir kreditorar . . . .. 0... ek, 218373 68 
19. Ymsar tekjur 2 2 0 eee eee eee es re 3849 09 

20. Ágóða og tapskonto. . 2 2 0 eee eee eee er 9857 03   

Samtals kr. 35039265 04 

sjöld : 

1. Veitt lán: 
a, Fasteignaveðslán. . . . . . . . . kr. 52355 00 

  

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . . . —- 259150 00 

c. Handveðslán . .. — 5390 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjar fjelaga 

o. fl se ea eee eee eee rr 5150 00 
e. Reikningslån . . . . . . 2... — 133481 89 

f. Akkreditivlán. 2 2. — 79362 75 
——— kr. 534889 64 

2, Vixlar keyptir 2 2 see eee eee ne us mm 690820 50 

3. Åvisanir keyptar. . . . 2 mm 35473 70 

4. Gjöld í reikningi Landmandsbankans i Kaupmannahåfn . 1802303 11 

5. Gjåld í reikningi útbúsins á Akureyri . . . . 5.0 mm 37878 35 
6. Gjöld í reikningi útbúsins á Ísafirði . 0 - 71182 49 
7. Utborgad hlaupareikningstje . . 2 2 0 0 ae eee em 690533 90 

8. Utborgad sparisjóðsfje . .. a me 546689 25 

9. Utborgad fje innheimt fyrir aðra a 12316 45 

10. Til veðdeildar bankans. . 20. ene re er 4346 00 

11. Innlend verðbrjef. . 2. 2 00 eee eee eee em 181800 00 

12. Utlend verdbrjef . . . eee eee eee ne re 6451 50 

13. Kostnadur vid bankahaldid FE mm 9288 37 
  

yt kr. 4629973 26
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 
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Vextir . 

Kostnadur vid fasteignir 

Ymsir debitorar 

Ymsir kreditorar . 

Ágóða og tapskonto. 

desember Í sjóði 31. 

reikningi yfir tekjur o 

. I sjóði 1. október 
Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán. 

b. Sjálfskuldarál rs darlån 

c. Handvedslån 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæj afj elaga 2 

e. Reikningslån 

Vixlar innleystir 

Åvisanir 

Vextir 

Diskonto 

Tekjur i reikning Landsbankans. 

innleystir. 

1905. 

s gjöld útbús Landsbankans 

til 31. desember 

1905 

92 

Ágrip 

Tekjur: 

fluttar 

Samtals 

1905. 

kr. 10220 00 

—  25105 00 

— 400 00 

335 00 

—  28066 13 
  

Tekjur í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn 

Innlagt í hlaupareikning. 

Innlagt í sparisjóð. 

- Innheimt fje fyrir aðra . 
2. Seld verðbrjef 

Ymsar tekjur. 

. Veitt Lán: 

a. Fasteignarveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Reikningslán 

Gjöld : 

kr. 

á Akureyri frá 

kr. 

4629973 

109561 

269 
no 
(0 

60000 

2848 

235838 
  

5039265 

1 
Cx
 

BY
 

A
N
 

2
 

10 

29 

04 
  

1. október 

64126 

(4107 

9046 

6648 

1692 

33206 

15974 

18847 

2735b 

7921 

3100 

30 

05 

13 
00 
61 
93 
82 
91 
38 
07 
59 
11 
00 
49 

  

Samtals kr. 

kr. 5800 00 

—  28045 00 

— 42849 68 

264784 09 

16687 68 

16687 68
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

93 

fluttar 

. Vixlar keyptir 

Á vísanir keyptar 

. Gjöld í reikningi Landsbankans . 

Gjöld í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn 

Utborgað hlaupareikningsfje 

Útborgað sparisjóðstje. 

„Ú tborgað innheimt fje fyrir aðra 

. Kostnaður við rekstur útbúsins 

„ Vextir útborgaðir . eee eee 

„ Hreinn ágóði útbúsins 1905 færður bankanum til tekna 

Í sjóði 31. desember 1905. 

Ágrip 

Samtals 

kr. 

kr. 

76687 

67530 

9186 

2626 

19077 

18540 

30868 

7921 

948 

14151 

3405 

13840 

264184 

af reikningi yfir tekjur og gjöld útbús Landsbankans á Ísafirði 

1. okt. til 31. des. 1905. 

Tekjur: 

. I sjóði 1. október 1905 
Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán . . . . . . . . . kr. 5955 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . . . . —  16359 48 

c. Reikningslán . . . 2. 2... — 40990 00 

Víxlar innleystir 

Ávísanir innleystar. 

. Vextir 

Diskonto . 

Tekjur í reikningi Landsbankans . 

Tekjur i reikningi Landmandsbankans i Kaupmannahöfn . 

Tekjur í reikningi fyrv. Sparisjóðs Ísafjarðar …… 

Innlög i hlaupareikning . . . . . . . . kr. 33363 03 

að viðbættum vöxtum. . a 213 64 

Innlög í sparisjóð 2... kr 34: 504 84 

að viðbættum vöxtum. . . ....8. 8. — 9981 31 

Innheimt fje fyrir aðra 

Seld verdbrjef 

Ymsir debitorar . 

Ymsar tekjur. SE 

Samtals 

kr. 

kr. 

26172 

63304 

113685 

16319 

9412 

1481 

16185 

65616 

44486 

2293 

26200 
13 

419914 

68 

00 

61 

15 

06 

48 

67 

11 

68 

94 

5% 

18 

09 
  

00 

28 

54 

02 
04 

48 

68 

> 67 

15 

97 

00 

81 
99 

59 

1906 

56



1906 

o
r
 

1
 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

al reikningi yfir tekjur og gjöld veðdeildar landsbankans 1. okt. til 31. 

D
S
 

mm
 

o
r
 

go 

94 

Gjöld : 
„ Veitt lán: 

a. Fasteignarveðslán . . . 2. 2... kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . 2... — 

c. Reikningslán . 2 20 0 — 

Vixlar keyptir 

Åvisanir keyptar . 
Gjöld í reikningi Landsbankans . 

24550 00 

36100 00 

30068 59 
  

Gjåld i reikningi Landmandsbankans i í Kaupmannahöfn 0. 

Gjöld í reikningi fyrv. Sparisjóðs Ísafjarðar 

Útborgað innheimt fje fyrir aðra 

Útborgað hlaupareikningsfje 

Útborgað sparisjóðstje. 
Keypt verðbrjet. 

Vextir útborgaðir 

Ýmsir debitorar. 

Ýms gjöld. . 

Kostnadur vid rekstur útbúsins 

Í sjóði 31. desember 1905 . 

Agrip 

Tekjur: 

Inneign hjá bankanum 1. október 1905. 

Útgefin bankavaxtabrjef 
Borgað af lánum. 

Vextir innborgaðir . 

Varasjods og stjórnarkostnaðartillag . 

Gjöld : 

Veitt lán. . 

Vextir utborgadir. 
Skrifstofukostnadur re een 

Inneign hjå bankanum 31. desember 1905. 

Reykjavik, 26. april 1906. 

Tryggvi Gunnarsson. Kristjån Jønsson. 

Samtals kr. 

Samtals kr. 

kr. 

90718 

146637 

2000 

28307 

43495 

19157 

2293 

27589 

35877 

30000 

13220 

16 

T5ð 

983 
38859 

59 

50 

00 

73 

46 

53 

97 

26 

48 

00 

51 

81 

83 

97 

95 
  

479914 59 

des. 1905. 

195279 

181800 

110120 

16595 

18692 4 
  

58 9487 7 

181800 

846 

3500 

396341 

38 

00 

74 

17 

47 

16 

00 
00 
00 

16 

Samtals Kr. 

Eiríkur Briem, 

58 2481 16
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yfir tekjur og 

1. 

Í sjóði 1. janúar 1905 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignarv eðslán. . 

b. Sjálfskuldarábyrgðar lán. 

Cc. Handveðslán. 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfjlaga of. 

e. Reikningslån. 

f. Akkreditivlán 

Vixlar innleystir 

Ávísanir innleystar 

Vextir innborgaðir: 

a. Af lánum. 

95 

Reikningur 

Tekjur: 

(Paraf er åfallid fyrir lok 

reiknings tímabilsins. kr. 

og fyrirfram greiddir vext- 
ir tilh. næsta reiknings- 

tímabili 

Samtals. . kr. 

b. Af verdbrjetum. 

. — 46167 7 

c. Af starfsfje utbuanna 

d. Endurgreiddir vextir. 

>. Diskonto . 

. Tekjur i reikningi Landmandsbankans i í Kaupmannahöfn 

Tekjur í reikningi útbúsins á Akureyri 

84076 

Tekjur i reikningi utbusins å Isafirdi 

Innlög í sparisjóð 

). Innlög í hlaupareikning 

að viðbættum vöxtum . 

að viðbættum vöxtum . 

Innheimt fje fyrir aðra 

Frá veðdeild bankans 

Innlend verðbrjef seld . 

Utlend verðbrjef seld 

desember 1905. 

kr. 124902 39 

542756 02 

36863 05 

17576 29 

—- 316443 93 

— 259762 75 

kr. 130244 31 

16 

130244. 31) 

— 24172 97 
. — 14343 79 
. — 500 00 

  

kr. 1961760 43 

— 9044. 80 

kr. 2071669 56 

— 12945 óð 
  

gjöld Landsbanka Íslands á tímabilinu frá 

janúar til 31. 

kr. 

kr. 

237194 

1298304 

2537133 

237637 

169261 

43004 

2284079 

36635 

177325 

1970805 

2144615 

54472 
267876 

751500 

47025 
  

43 

97 

55 

07 

87 

89 

48 

89 

09 

52 

61 

00 

00 

12256872 37 

1906 

57



16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

13. 

14. 

96 

Meðtekið frá landsjóði í nýjum seðlum 

Tekjur af fasteignum 

Ýmsar tekjur 

Ýmsir debitorar 

Ýmsir kreditorar . 

Ágóða og tapsreikningur 

Gjöld: 
. Veitt lán: 

a. Fasteignarveðslán 

. ren dråbyrgdarlån 

Handvedslån 

>. Reikningslån 

'! Akkreditivlán. 

b 

c. . 

d. Lán gegn ábyrgð sveita | og bæi jarfjel. 0. 4. 
e 

Í 

Vixlar keyptir 

Á vísanir keyptar. 

fluttar 

Samtals kr. 

kr. 113465 00 

181634 80 

— 19720 00 

16300 00 

539397 83 

— 287762 75 

Gjöld í reikningi Landmandsl bankans i Kaupmannahöfn 
Gjöld í reikningi útbúsins á Akureyri 

Þjöld í reikningi útbúsins á Ísafirði 
Útborgað hlaupareikningsfje . 

Útborgað sparisjóðsfje BA 

Útborgað innheimt fje fyrir aðra . 

. Til veðdeildar bankans 
. Innlend verðbrjef keypt 

12. Útlend verðbrjef: 

a. keypt á árinu. NA 

b. verðhækkun á brjefunum (færð til 

tekna á ágóða og tapsreikningi) 

Skilað landssjóði í ónýttum seðlum 
Vextir útborgaðir: 

a. af seðlaskuld bankans til landssjóðs 

b. - hlaupareikningsfje 

ct. - sparisjóðsfje 

d. - keyptum bankavaxtabr jefum 

e. til Landmandsbankans í Khöfn 

f. - veðdeildar bankans 

s. - ýmsra kreditora 
h. endurgreiddir vextir af lánum . 

kr. 45326 00 

— 6451 50 

kr. 7500 00 

— 9044 80 

— 12945 53 
— 6301 64 
— 11403 79 

1199 06 
— 1500 00 
— 821 04 

  

kr. 12256872 37 

95000 00 

814 12 

11349 45 

46690 94 

278373 68 

20584 82 

kr. 

12 Ti 19685 38 

1138280 38 

709989 37 

2076 33 26 

2585678 28 

126905 42 

255908 15 

1906525 44 

1845776 20 

55430 78 

154727 75 

472000 00 

51777 50 

95000 00 

116715 86 
  

flytz.kr, 12362648, 39



fluttar kr. 

  

15. Gjöld við fasteignir bankans A 

16. Gjöld fyrir fyrverandi sparisjóð Reykjavíkur 

17. Ýmsir debitorar 

18. Ýmsir kreditorar — 

19. Kostnaður við bankah aldið: 

a. Laun, ábyrgðarfje gjaldkerans og 

aukavinna 0 kr. 26385 96 

b. Eldividur, ljós og ræsting 1556 86 

c. Áhöld og vidhaldskostnadur. . . . 374 12 

d. Prentun og auglysingar 666 62 

e. Burdargjald og åvisanag gjöld 1048 42 

f. Bækur og ritföng 935 87 

g. Ferdakostnadur . . . KEE 600 00 

h. Opinber gjöld og borgun fyrir lög- 

fræðisstörf a rr 484 44 

i. Ýmislegt FA — 124 87 

20. ÝMS gjöld 2 2 se eee eee eee eee er mm 

21. Ágóða og tapskonto . 2 rr 

22. Í sjóði 31. desember 1905 

Samtals kr. 

Efnahagsreikningur 

Landsbanka Íslands þann 51. desember 1905. 

kignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignarveðslánum kr. 352897 47 
b. á yrða rán 1277813 93 

c. Handveðslánum BA 91472 50 

d. Lånumgegnåbyrgdsveita og bæjarfjel. 

o. fl. . . . FR 109088 83 

e. Reikningslånum . . . .…. — 305130 72 

f. Akkreditivlånum. . 2... — 29000 00 
——— kr. 

2. Kgl. 

verdi 31 

NNA að upphæð kr. 203300,00 eptir gang- 

- desember 1905 2 0 eee eee eee ere 

flytækr 

12362648 3 

269 75 

100 00 

10620 00 

62209 52 

9 

vs
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O
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t
 

16 

07 

347 20 

838 29 

C
U
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57 

575 
dé 

S
E
 

vo 

12709685 38 

2165403 45 

20 200250 50 

9 365653 95 
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57 fluttar kr. 2365653 95 
3. Önnur útlend verðbrjef að upphæð kr. 254000,00 eptir 

gangverði 31. desember 1905 . . . . — 230287 50 

4. Bankavaxtabrjef  . .. FEER — 316500 00 

5. Skuldabrjef Rey kjavikurkaupstadar RA — 1800 00 

6. Hlutabrjef (tilh. varasjóði fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur) Lon 5100 00 

7. Óinnleystir VÍKlaAr 115811 28 

8. Óinnley star ávísanir . …. . eee er re 5163 08 

9. Fasteignir lagðar bankanum út fyrir lánum see sr rr 2938 00 

10. Húseignir í Reykjavík „2. — 5000 00 

11. Bankabyggingin með húsbúnaði . 2. 2... — 80000 00 
12. Útbú bankans á Akureyri . 20... 0... — 349292 95 
13. Útbú bankans á Ísafiði. . .. 0 — 103828 56 

14. Inneign hjá Landmandsbankanum í Kaupmannahöfn. A — 65737 87 

15. Ymsir debitorar . . . oe se mm 669 16 

16. Óinnkomnir vextir tilheyrandi reikningstímabilinu: 

1. fallnir í gjalddaga . . . . . . . kr. 1776 51 
b. ekki fallnir i gjalddaga . . . .. — 7121 25 

—————————— — 8897 76 
lí. Peningar í sjóði eee me eee 235838 29 

Samtals kr. 4491948 40 
  

Skuldir: 

1. Seðlaskuld bankans vid landssjod . . . 0 20 rr 750000 00 

2. Innstædutje å hlaupareikningi. . . — 423638 34 

3. Tnnstæðufje í sparisjóði . . . . 20 re ek, 2141067 98 

4. Inneign veddeildar bankans . . — 396341 76 

5. Varasjóður fyrv. sparisj. Rvíkur (þaraf 5000 kr. í hlutabrj.) — 972? 61 

6. Ýmsir kreditorar 2 2 2 eee eee eee em 218373 68 

T. Varasjóður bankans 2... es re 482738 51 

Ss. Yfirfært til næsta árs: 

„ fyrirfram greiddir vextir . .. kr. 46167 76 

y. Óloknir vextir til Landmandsbankans 

áætlað 2 2 se eee eee ere 15000 00 

—— 61167 76 

9. Til jafnaðar á móti tekjlið 1600... — 8897 76 

Samtals kr. 4491948 40
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Reikningur 

yfir tekjur og gjåld utbus Landsbankans å Akureyri á tímabilinu frá 

1. janúar til 31. desember 1905. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. janúar 1905... 2... kr 26912 61 
Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán . . ...….. kr. 25130 00 
b. Sjåltskuldaråbyrgoarlån en eee rem 80765 00 

c. Handvedslån . . . — 3030 00 

d. Lán gegn ábyrgð bæjar og sveitafjel. 0. fl. — 3335 00 

e. Reikningslån . . . . . 0 75474 09 

— — 187734 09 

Víxlar innleystir. 0 Te 315826 00 

Ávísanir innleystar. 2. 2. 12552 49 

Vextir innkomnir: 

a. af lánum . . . 2 kr. 14245 12 

(þaraf áfallnir fyrir lok reiknings- 

årsins .. 0... kr. 8161 45 
fyrirfr. greiddir vextir — 6083 69 

kr. 14245 12) 

b. af bankavaxtabrjefum  . . . . — 258 75 
— — 14503 87 

Diskonto . . eee eee ke rem 6499 82 

Tekjur i reikningi Landsbankans …… . — 116319 33 

Tekjur i reikningi Landmandsbankans i Kaupmannahåfn . — 85649 26 

Innlög í hlaupareikning . . . . . . kr. 47193 16 

að viðbættum vöxtum 2. — 61 94 
—.—— - 47255 10 

Innlög í sparisjóð . ......…. kr. 98232 91 

að viðbættum vöxtum 2 — 2052 12 
—— — — 100285 63 

Innheimt fje fyriraðtra 2 2 12476 92 

Seld verdbrjef 2 2 2 eee eee eee kem 11000 00 

Ýmsar tekjr. 2 2 eee eee ener rer 471 61 

Samtals kr. 99 1486 73 

Gjöld: 

1. Veitt lán: 

a. Fasteignarveðslán . . . . . . - - kr. 16650 00 

hb. Sjálfskuldarábyrgðarlán  . . . . . . — 102488 00 

flyt kr. 119138 00
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3, Í sjóði 31. 

„ Handve Öslán 

1 Án gegn áby rgð sveita og gbæij attjelage „ofl. 
e. Reikningslán 

Vixlar keyptir 

Ávísanir keyptar 

100 

Fluttar 

*jöld í reikningi Landsbankans NN 
Gjöld í reikningi Landmansbankans í Kaupmannahöfn 
Útborgað hlaupareikningsfje 
Útborgað sparisjóðsfje 

Utborgað innheimt fje fyrir aðra 
M extir utborgadir: 

a. Af sparisjodstje 

b. Af hlaupareikningstje 

c. Endurgreiddir vextir 

d. Vextir af inneign Landsbankans 

Keypt bankavaxtabrjef. 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun starfsmanna og húsaleiga 
b. Eldiviður, 

bh — — 

- Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán 

ljós og 

desember 

ræsting . RIÐ 

c. Ritföng, prentun, frímerki og rangtalning 

2. Hreinar tekjur útbúsins færðar til tekna 

a. Fyrir árið 1904 

1905 

1905 

kr. 119138 00 

2980 00 

3000 00 

136971 10 

2052 12 

61 94 

88 35 
12125 5 

3049 84 
109 70 
240 18 

Landsbankanum: 

kr. 9105 39 

3405 53 

Samtals 

Efnahagsreikningur 
utbus Landbankans å Akureyri 31. 

Eignir: 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán. 

flyt kr. 

desember 

35165 00 

160998 00 

3600 00 

1997 163 00 
  

mn 

kr. 

kr. 

1905. 

Tr. 262089 

305447 

12692 

26049 

127634 

63358 

16659 

12476 

14328 
7000 

3399 

Ban c 

10 

00 

49 

39 

66 

21 

63 

92 

ól 

00 
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fluttar kr. 199765 00 

d. Lån gegn ábyrgð sveita og bæjarfjelaga — 6695 00 

e. Reikningslán . . 0.0.0... . — 92081 24 
—— kr 298539 24 

2. Vixlar óinnleystir 0 - 107860 00 
3. Ávísanir óinnleystar. — 140 00 

4. Bankavaxtabrjef 0 - — 3100 00 

5. Inneign hjá | Landmandsbankanum a 1637 03 
6. Óinnkomnir vextir tilh. reikningstímabilinu, ekki fallnir í 

gjalddaga 2 eee eee eee en — 83 25 

T. Peningar Í SJÓÐI 2 2 0 ae eee en . 15840 18 

Samtals kr. 425799 70 

Skuldir: 

I. Innstæða Í sparisjóði 2. eee kr 67826 59 

2. Innstæda i hlaupareikningi . . . 20 0 eee — 2583 22 
3. Skuld við Landsbankann . 2 0 eee eee eee mm 349222 95 

4. Til jafnaðar á móti tekjulið 6. . . .. a rem 83 25 

5. Fyrirfram greiddir vextir sem yfirfærast til næsta árs . — 6088 69 

Samtals kr.  425799 70 

  

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld útbús Landsbankans á Ísafirði 1. jan. til 31. des. 1905. 

Tekjur: 

1. Í sjóði 1. janúar 1905 0. 0. . ki 24780 75 
2. Borgad af lånum: 

a. Fasteignarvedslån  . ...0.. 0. . kr. 27005 00 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån  . . 2.0: „ — 34340 00 

Reikningslån …......... — 58105 50 
———— kr. 19450 50 

3. Vixlar innleystir — 359750 22 
4. Åvisanir innleystar 2 eee eee eee 31821 08 

5. Vextir innborgadir: 
a. Af lánum „kr. 18541 83 

(Þaraftilheyr andi árinu 1905 kr. 7110 60 

Fyrirfram greiddir vextir 
tilheyrandi 1906 . . . . — 1143 31723 

. 18541 83) 

flyt kr. 18541 83 kr. 535802 55 

5“
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57 

b. Af bankavaxtabrjefum . . . . . . . kr. 289 24 
mm kr. 

6. Diskonto. . . . eee eee er 
7. Tekjur i reikningi Landsbankans FR  — 

8. Tekjur í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn . rr 
9. Innheimt fje fyrir aðra. . 2... 

10. Innlög í hlaupareikning . . . . . . . kr. 151994 01 

ad vidbættum våxtum . . .....…. — 218 30 
——— kr 

11. Innlög í sparisjóð. . . . . . . . . . kr. 155203 20 
að viðbættum vöxtum . . . . . . . . — 10341 03 

— — kr. 
12. Tekjur í reikningi fyrv. sparisjóðslsafjarðar. . . . . . — 
13. Seld bankavaxabrjéf .. 2... 
14. Tekjur af fasteignum útbúsins . . 0... — 
15. Ýmsir debetorar . 2... 

16. Ýmsar tekjur 2 se eee eee er 

Samtals kr. 

Gjöld: 

1. Veitt lán: 

2. Víxlar keyptir . . ... eee eee eee rr 
3. Åvisanir keyptar . . . eee eee rem 
4. Gjöld í reikningi Landsl bankans BN 

5. Gjöld í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn 
6. Gjöld í reikningi fyrverandi sparisjóðs Ísafjarðar 

1. Útborgað hlaupareikningsfje . 

8. Utborgad sparisjodstje 2. 0 eee re 

9. Utborgad innheimt fje fyriraorå . . ... — 

10. Vextir utborgadir: 

a. Af sparisjóðsfje. . . . 2... 2. kr. 10341 03 - 
b. Af hlaupareikningsfje : 2 2 2 — 218 30 

c. Af bankavaxtabrjefum . .. 604 63 

d. Af inneign fyrv. sparisjóðs Ísafjarðar BN 1748 50 

e. Endurgreiddir vextir . . SEE 100 42 

f. Til Landsbankans vextir frå 194 4. ou mm 30 41 
g. Vextir af inneign Landsbankans 1905 .. — 2218 29 

mmm kr. 

102 

fluttar kr. 18541 83 kr. 

  

535802 í 

18831 

3252 
240202 

217827 
2998 2295 

152212 

165544 

1748 

41300 

878 

13 

1459 

07 
37 
44 
24 
97 

31 

23 

30 

00 

00 

81 

12 

Y a. Fasteignaveðslán . . . . . . . . . kr. 70500 00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán  . . . . . . — 73470 00 
c. Reikningslán . .......0. 0. — 188745 01 | 

  

flyt kr. 
  

1381366 

2771715 
397737 

18319 

161620 

38859 
19157 

141334 

164333 

2293 

15261 

1286632 

21 

01 

22 

28 

18 

39 

53 

63 

56 

97 

58 

25 
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fluttar 

Keypt bankavaxtabrjef. - 

Kostnaður við fasteignir útbúsins . 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun starfsmanna . . .....…. kr. 3408 32 

b. Eldiviður, ljós og ræsting. . . . — 172 17 

c. Ritföng, bækur, prentun, auglýsingar ofl. — 146 86 

d. Opinber gjöld, vátrvggingar ofl... . — 150 42 

e. Ýmislegur kostnaður . 2 2... — 50 12 
  

Hreinar tekjur útbúsins færðar Landsbankanum til tekna 

Ymsir debitórar 

Yms gjöld BIÐ 
Í sjóði 31. desember 1905 

Samtals 

Efnahagsreikningur 

kr. 

útbús Landsbankans á Ísafirði 31. desember 1905. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán . . . . . . . . . kr. 209100 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán  . . . . . . — 122155 00 

c. Handveðslán . . . 2... 2 0... — 2700 00 

d. Reikningslán . . . 2. 2... — 86217 92 
  

Oinnleystur víxlar 

Oinnleystar ávísanir. 

. Bankavaxtabrjef 

. Húseignir - 

;. Óinnkomnir vextir ; tilh. reikningi : á tímabilinu, ekki fallnir 

í gjalddaga . 

„ Peningar í sjóði 

Samtals 

Skuldir: 

. Innstæðufje í sparisjóði 

. Innstæðufje í hlaupareikningi 

1286632 35 
49000 00 

250 30 

3927 89 

1622 40 

16 81 
1056 51 

38859 95 

1381366 21 

420172 92 

69740 00 
2000 00 

12200. 00 

15000 00 

274 50 
38859 95 

kr. 5584 37 

286451 55 

24962 98 

311414 53 

1906
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5% fluttar kr. 311414 53 
3. Skuld við Landsbankann . . . RENEE 103828 56 
4. Skuld vid Landmandsbankann i Kaupmannahöfn BA 151402 94 
5. Til jafnaðar á móti tekjulið 6 . .. . su es mm 274 50 
6. Fyrirfram greiddir vextir. sem yfirfærast til næsta års . . — 11: 326 34 

  

Samtals kr. 

Efnahagsreikningur 
Landsbanka Íslands með útbúunum á Akureyri og Ísafirði 31. desember 1905. 

EIGNIR: 

1. Skuldabrjet fyrir lánum: 

a. Fasteignarveðslánum. . . . . . . . kr. 597162 47 

b. sku daråbyrgdarånum 204044. 1560966 93 
c. Handvedslånum . . — 97772 50 

d. Lánum gegn ábyrgð sv eita og bæjar fjelaga — 115783 83 

e. Reikningslånum . . ....... — 4883429 88 
f. Akkreditivlånum . . . . . . . . . — 29000 00 

— —— kr. 2884115 61 

2. Kgl. ríkisskuldabrjef að upphæð kr. 203300,00 eptir gang- 
verði 31. des. 1905 . .. - oe —  200250 50 

3. Önnur útlend verðbrjef að upphæð kr. 2540( 00, 00 eptir gang- 
verði 31. des. 1905 . 00. eee re 230287 50 

4. Bankavaxtabrjef . . . a — 332400 00 

5. Skuldabrjef Reykjavíkurkaupstaðar 20, BA 1800 00 
6. Hlutabrjef (tilh. fyrv. sparisjóði Reykjavíkur). eee rr 5100 00 
7. Óinnleystir VÍKlar mmm 892911 28 

8. Óinnleystar ávísanir. . . . eee eee re 1303 08 
9. Fasteignir lagdar bankanum út fyrir lánum BA 2938 00 

10. Húseignir í Reykjavík og Ísafirði. . ........— 20000 00 
11. Bankabyggingin með húsbúnaði . . . — 80000 00 
12. Ýmsir debitorar . .. a ere 669 16 
13. Óinnkomnir vextir tilh. reikningstímabilinu : 

a. fallnir í gajalddaga . . . 2... kr 1776 51 
b. ekki fallnir í gjalddaga . . . . .. — 7479 00 

14. Peningar í sjóði 

  

Samtals k
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Skuldir: 57 

. Seðlaskuld bankans við landssjóð . 2. 2... „2. kr. 750000 00 

Skuld við Landmandsbankann í Kaupmannahöfn . . . . — 64028 04 

Innstæðufje íhlaupareikningi. . 2. . 2 2 0 ek 451184 54 

Innstædufje i sparisjóði eee eee eee, 2495346 12 

Inneignir veddeildar bankans . . . SEERE 396341 76 

). Varasjóður fyrv. sparisjóðs Rey kjavíkur a 9722 61 

„ Ýmsir kreðitorar . 2 2 2 eee eee eee ne 218373 68 

3. Varasjodur bankans 2 200 eee eee eee rr 482738 51 

. Yfirfært til næsta árs . . FE rem 78578 29 

„ Til jafnaðar á móti eignalið 13 REE PEER 9255 51 

Samtals kr. 49 DDD 69 06 

Agöða- og tapsreikningur Landsbanka Íslands árið 1905. 

Tekjur: 

Yfirfært frá Í. . kr. 47004 64 

Ágóði íbúi á á , Akureyri árið. 1 904 EPE — 9105 39 

Ágóði útbúsins á Ísafirði árið 1904 2 00 - 1622 40 

Vaxtatekjur: 

a. Af lánum. . 2. kr. 130244 31 

b. Af verðbrjefum . . ..... 24172 97 

c. Af starfsfje utbuanna . ...8... 14343 79 
d. Endurgreiddir vextir . . . — 500 00 

mm mm 169261 07 

. Diskonto 2 2 es eee eee er re 42615 82 

. Ymsar tekjur, provision 0. fl . . 2 0 0 eee em 11163 43 

. Nettotekjur af fasteignum bankans . .. — 544 37 

8. Kurshækkun og ågodi vid sålu å utlendum verðbrjefum 6451 50 

„ Ágóði útbúsins á Akureyri árið 1905 2... — 3405 53 
  

Samtals kr. 291174 15 
Gjöld : 

Tap á lánum og vixlum . .. … kr. 2597 20 
Kostnadur å verdlækkun å se Idum bankavaxtabrjefum ou mm 2250 00 

Útbor saðir vextir: 

a. al seðlaskuld bankans . . . . . .…. kr 1500 00 

b. af hlaupareikningsfje . . 9044 80 

c. af sparisjóðstje    

flyt kr. 8946 90 2 33 kr. 4847 20
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fluttar kr. 89490 33 

d. Ymsir aðrir vextir 27225 53 

. Kostnaður við rekstur bankans: 

a. Lam of. kr. 

b. Eldiviður, ljós og ræsting. . . . . . — 

c. Bækur, ritföng, burðargjald, prentun og 
viðhaldskostnaður . 

d. Ýmislegt . 

26385 
1356 

3025 03 

1809 3 

Lagt til varasjóðs: 
a. Vextir af varasjóðnum . . . . . . . — 14240 58 
b. Agóði bankans á árinu. . . . . . . — 61625 64 

  

. Yfirfært til næsta års , . . .. 

Samtals 

Reikningur 
tekjur og gjöld veðdeildar Landsbankans frá 1. 

Tekjur: 

Inneign hiá bankanum 1. jan. 1905 
Útgefin bankavaxtabrjef 
Borgað af lánum. 

Vextir innborgaðir: 

a. af lánum. kr. 
b. af útgefnum bankavaxtabrjefum BE kg mee 
c. af inneign hjå bankanum . 

Varasjóðs- og stjórnarkostnaðartillög: 

87550 81 
6097 89 

7199 06 

a. Í/gð/, af veittum lánum  . . . . . . — 10601 45 
b. Tillag landsjóðs . 0 — 2500 00 

Samtals kr. 

Gjöld: 

Innleyst útdregin bankavaxtabrjef kr. 
Lán veitt — 

Útborgaðir vextir af bankavaxtabrjefum - 
Stjórnarkostnaður til bankans fyrir skrifstofuhald - - 

. Inneign hjá bankanum 31. desember 1905. . 

Samtals kr, 

kr. 

kr. 

kr. 

  

4847 20 

116715 86 

16 

75866 17 

61167 1 46 

291174 15 
  

janúar til 31. desember 1905. 

283192 

464100 
132927 

90 

00 

40 

100847 16 

13101 45 

994169 51 

50700 00 
443100 00 

100527 75 
3500 00 

396341 76 

994169 51 
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Efnahagsreikningur 

veðdeildar Landsbankans 31. desember 1905. 

Eignir : 

. Skuldabrjef fyrir lánum kr. 

2. Ógoldnir vextir og varasjóðs- og stjórnar kostnaðartillag við 

árslok 1905: 

a. fallið í gjalddaga . . . . . 2. 2 . 2 kr. 2200 98 

b. ekki fallið í gjalddaga . . . . . . . — 26915 97 

—-— — kr. 
> 

=
 

3. Inneign hjá bankanum 31. desember 1905 
  

Samtals kr. 

" Skuldir: 

. Bankavaxtabrjef útgefin og ekki innleyst 

2. Ogoldnir vextir af bankavaxtabrjefum: 

a. 

b. 

GO 3. Mismunur, sem er eign varasjóðs . 

fallnir í gjalddaga . . ....….. kr. 614 25 

ekki fallnir í gjalddaga . . . . . . — 56524 50 

Samtals kr. 

Athugasemdir. 

1. Fasteignarvedslån. 

ad. Bankinnn átti 1. jan. 1905 útistandandi 

614 fasteignarveðslán að upphæð. . . . kr. 364354 86 

Årid 1905 voru veitt 62 lån ad upphæd . — 113465 00 

kr. 477799 86 
Å årinu var endurborgad . . . . . .— 124902 39 

Voru þá útistandandi við árslok 1905 532 lán að upphæð 

Útbúið á Akureyri átti 1. jan. 1905 úti- 

standandi 25 fasteignarveðslán að upphæð kr.  43645 00 

Á árinu voru veitt lán að upphæð . . . — 16650 00 

kr... 60295 00 
Å årinu var endurborgað . ...…. — 25130 00 

  

Voru på utistandandi i årslok 1905 29 lán að upphæð . 

yt 

kr. 

. kr. 

kr. 

2187670 33 

99116 93 

396541 76 

261: 31 29 04 

2513800 00 

57138 75 

42190 29 

9613129 04 

352897 47 

35165 00 
  

388062 47
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andi 89 sjålfskuldaråbyrgdarlån ad upphæd kr. 83025 00 

  

Å årinu voru veitt lån ad upphæd . . . — 73470 00 

| 136495 00 
Á árinu var endurborgað . . 2. — 34340 00 

Voru på utistandandi i årslok 1905 138 lån ad 1 upp hæð 

Samtals | 

3. Handveðslán. 

a. Bankinn átti 1. jan. 1905 útistandandi 73 

handveðslán að upphæð . . .. .…. kr. 108615 5Ð 

Á árinu voru veitt 23 lán að upphæð „7... 19720 00 

kr. 128335 55 

Á árinu var endurborgaåd . .... .— 36863 05 

Voru på utistandandi i årslok 1905 65 lån ad upphæð. 

flyt 

fluttar kr. 

c. Útbúið á Ísafirði átti 1. jan. 1905 útistand- 

andi 175 fasteignarveðslán að upphæð. . kr. 165605 00 

Á árinu voru veitt lán að upphæð . 2. . — 10500 00 

kr. 236105 00 
Å årinu var endurborgað . ..…. 0. 7 27005 00 

Voru på utistandandi i årslok 1905 200 lån | að up yphæð . kr. 

samtals Kr 

2. Sjálfskuldarábyrgðarlán. 

a. Bankinn átti 1. jan. 1905 útistandandi 1037 

sjálfskuldarábyrgðarlán að upphæð . . . kr. 1038935 15 
Á árinu voru veitt 663 lán að upphæd .— 781634 80 

"kr. 1820569 95 
A árinu var endurborgað . . . . . „ — 542756 02 

Voru þá útistandandi í árslok 1905 1169 lán að upphæð . k 

bh. Útbúið á Akureyri átti 1. jan. 1905 útistand- 

andi 164 sjálfskuldarábyrgðarlán að upphæð kr. 189275 00 

Á árinu voru veitt lán að upphæð . . .— 102488 00: 

kr. 241763 00 
Á árinu var endurborgað . . . . . .— 80765 00 

Voru þá útistandandi í árslok 1905 182 lán að upphæð . kr. 

c. Útbúið á Ísafirði átti 1. jan. 1905 útistand- 

kr. 

i kr. 

kr. 
  

388062 47 

209100 00 

597162 47 

160998 00 

122155 00 

1560966 93 

91472 50 

91472 50 
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fluttar kr. 91472 50 5 * =
 

b. Utbúið á Akureyri átti Í. jan. 1905 úti- 

standandi 4 handveðslán að upphæð . . kr. 3650 00 

Á árinu voru veitt lán að upphæð . 2. . — 2980 00 

. kr. 6630 00 
Á árinu var endurborgað . 2 2... — 3030 00 

Voru þá útistandandi í árslok 1905 4 lán að upphæð . kr. 3600 00 

c. Útbúið á Ísafirði átti 1. jan. 1905 útistand- 
andi 5 handveðslán að upphæð . . . . kr. 2700 00 

og var þá óbreytt í árslok. 2... kr. 2700 00 

Samtals kr. 97772 112 50 

Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga. 

a. Bankinn átti 1. jan. 1905 útistandandi 73 

slík lán að upphæð. . . . . . . . . kr. að 12 

Á árinu voru veitt 8 lán að upphæð . . 300 00 

kr. 5556 12 

Á árinu var endurborgað 2. 2... 17576 29 

Voru þá útistandandi í árslok 1905 72 lán að uy >phæd . kr. 109088 83 

b. Utbuid å Akureyri átti 1. jan. 1905 úti- 

standandi 2 slík lán að upphæð . . . . kr. 1030 00 

Á árinu voru veitt lán að upphæð a 3000 00 

kr. 10030 00 
Å årinu var endurborgav ..….. sm 3335 00 

Voru på utistandandi i årslok 1905 2 lån ad upphæd . . kr. 6695 00 

c. Útbúið á Ísafirði átti engin slik lån . . . . Hr „5. 

Samtals kr. 115783 83 
    

Reikningslán. 

a. Bankinn átti 1. jan. 1905 útistandandi á 15 

reikningslánum . . „2... kr 82176 82 

  

  

  

Å årinu var lånåd . . . .. 1... — 539397 „83 

kr. 621574 65 

Á árinu var endurborgað . ..... 316443 935 

Í árslok 1905 var útistandandi á 68 reikn 

ingalán um kr. 35051530 72 

b. Utbuid å Akureyri átti 1. jan. 1905 úti- 

standandi á 5 reikningslánum . . . . . kr. 30584 23 

Á árinu var lánað . . . .. FA ð 

kr. 

Á árinu var endurborgað 2... = "15414 09 

Í árslok 1905 var útistandandi á 23 reikningslánum . kr. 92081 í 24 
  

flyt kr. 397211 96
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fluttar kr. 397211 96 

Útbúið á Ísafirði átti 1. jan. 1905 útistand- 
andi á 5 reikningslánum. . . . . . . kr. 10578 41 

Á árinu var lánað SN a 01 

kr. 144323 

Å årinu var endurborgað . 2. — 58105 50 

Í árslok 1905 var útistandandi á 18 reikningslánum „ „kr. 86217 92 

Samtals kr. 483429 88 

6. ÁAkkredativlán. 

Bankinn átti 1. jan. 1905 útistandi á 1 ak- 

  

  

kreditivláni. . 2... kr. 1000 00 

Á árinu var lánað 2... . — 287762 75 

kr. 288762 75 

Å årinu var endurborgað. . . . . . . .— 259762 75 

I årslok var utistandandi å 2 lånum . . . . . . . . . kr. . 29000 00 
  

Samtals kr. 29000 00 

(Útbúin höfðu engin slík lán). 

7. Vígælar. 

a Bankinn átti 1. jan. 1905 óinnleysta vixla 

að tölu 752 að upphæð . . .. -„. kr. 542455 SS 
Á árinu voru keyptir 3010 vixlar að upp- 

hæð 2709989 37 

, kr. 3252445 25 
Á árinu voru innleystir 2756 víxlar að 

Upphæð 2 95 371533 97 
I årslok 1905 voru til 1006 óinnleystir vixlar a að ) upphæð kr. 715311 28 
Utbuid å Akureyri átti 1. jan. 1905 óinn- 
leysta víxla 236 að tölu, að upphæð . kr. 118239 00 
Å årinu voru keyptir vixlar fyrir . . . 305447 00 

|. kr. 423686 00 
Å årinu voru innleystir vixlar fyrir . .— 315826 00 

Í árslok 1905 voru til 190 óinnl. víxlar að upphæð . kr. 107860 00 
Útbúið á Ísafirði átti I. jan. 1905 óinn- 

leysta víxla 42 að tölu, að upphæð „kr.  31753 00 
A árinu voru keyptir víxlar fyrir . . . — 397737 00 

| "kr. 429490 00 
Á árinu voru innleystir víxlar fyrir . .— 359750 00 

Í árslok 1905 voru til 110 víxlar að upphæð a „Kr. … 69740 00 

Samtals kr. 892911 28
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8. Åvisanir. 

a. Bankinn átti 1. jan. 1905 óinnlevstar ávís- 37 

anir 11 að tölu að upphæð . . . . . . kr. 14867 37 

Á árinu voru keyptar 232 ávísanir að 

Upphæð 0 221933 26 

"kr. 242800 63 

A árinu voru innleyttar 231 ávísun að 

    

upphæð „2. 237637 55 

árslok voru til 12 óinnlevstar ávísanir að upphæð . . kr. 5163 08 

b. Útbúið á Akureyri átti 1. jan. 1905 engar 

ávísanir óinnleygtar . . . . . kr. „ 

Á árinu voru keyptar ávísanir fyrir . . — 12692 49 

kr. 72692 49 
Á árinu voru innleystar ávísanir fyrir . . — 12552 49 

Í árslok 1905 var til 1 óinnleyst ávísun að upphæð. . kr. 140 00 

c. Utbúið á lTsafirði átti 1. jan. 1905 óinn- 

leystar ávísanir að tölu 6, að upphæð . . kr.  15501 80 

Á árinu voru keyptar ávísanir fyrir 6 

  

  Á árinu voru innleystar ávísanir fyrir. . — 31821 08 

Í árslok 1905 var til 1 óinnleyst ávísun að upphæð „kr. 2000 00 

Samtals kr. 1303 08 
9. Hlaupareikningsfje. 

a. Þann 1. jan. 1905 var innstæðufje á 

hlaupareikningi í bankanum samtals .. . kr. 359358 55 

og var það eign 141 manns. 

Á árinu var lagt inn á hlaupareikning 

  

samtals . . . eee ere 1961760 43 

og vextir lagðir við höfuðstól RENEE 9044 80 

kr. 2330163 78 

Á árinu var útborgað als . . . . . . — 1906525 44 

Í árslok 1905 var innstædufje i hlaupareikningi eign 156 

manns og ad uppphæd . . .. 200...» kr. 423638 34 
b. Pann 1. jan. 1905 var innstædufje i hlaupa- 

reikningi við útbúið á Akureyri, eign 61 

maåanns, samtals . . .- . … . kr. 18686 33 

Å årinu var lagt inn i hlaupareikning a 47193 16 

og vextir lagdir vid håfudstol . . . . . — 61 94 

"kr. 65941 43 
Á árinu var útborgað als . ..…. 0... — 63358 21   

I årslok 1905 var innstædutje i hlaupareikningi eign 11 

manna, og áð upphæð Kr. 2588 22 

flyt kr. 496221 56 
 



1906 

* 57 

10. 

112 

fluttar kr. 

Þann 1. jan. 1905 var innstæðufje í hlaupa- 

  

reikningi við útbúið á Ísafirði samtals . . kr. 14085 30 

Á árinu var lagt inn í hlaupareikning 

samtals 2 kr. 151994 01 

og vextir lagdir vid håfudstol . . . . . — 218 30 

kr. 166 3297 61 

Å årinu var útborgað alls . . . .…. .— 141554 63 

Í árslok 1905 var innstæðufje í hl laupareikningi að upphæð kr. 

Samtals kr. 

Sparisjóðsfje. 

b. 

a. Þann 1. jan. 1905 var innstæðufje í sparisjóði 

í bankanum samtals. . . . . . . . . kr. 1842299 (09 
og var það eign 6931 manns. 

Á árinu var lagt inn í sparisjóð . . . . — 2071669 56 

og vextir lagðir við höfuðstól . . . . . — 72945 53 

kr. 3986844 18 
Å årinu var utborgad als . . . .…. . — LBABTTG 20 

I årslok 1905 var innstædufje i sparisjédi eign 7506 manna 

og að upphæd .... . 

Pann 1. jan. 1905 var innstæðufje í sparisjóði 

við útbúið á Akureyri samtals . . . . . kr. 44200 59 
og var það eign 70 manna. 

Á árinu var lagt inn í sparisjóð . . .. 98232 91 

og vextir lagðir við höfuðstól — 2052 72 

kr. 144486 22 
Å årinu var utborgad alls. . . . . . .— 16659 65 

Í árslok 1905 var innstæðufje í sparisjóði e eign 149 manna 

og að Upphæð 2. kr. 
Þann 1. jan. 1905 var innstæðufje í sparisjóð 

við útbúið á Ísafirði samtals. . . . . . kr. 285240 88 
og var það eign 1129 manna. 

Á árinu var lagt inn í sparisjóð . . . . — 155203 20 

og vextir lagðir við höfuðstól . . . . . — 10341 03 

kr. 450785 11 
Å årinu var útborgað alls. . . . . . . — 164333 56 

I árslok 1905 var innstæðufje í sparisjóði eign 1204 manna 

og að upphæð 2 8... € 

  

426921 56 

24962 98 

4 51184 54 

kr. 2141067 98 

67826 59 

286 6451 55 
  

2497 5346 12
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11. Seðlafúlga bankans. 57 

Sedlafulga bankans var í ársbyrjun 1905 þannig: 

50 kr. seðlar 10 kr. seðlar ð kr. seðlar 

5082 st. = 254100 kr. 41860 st.=418600 kr... 15460 st. = 77300 kr. 

Af þeim var 

landssjóði skilað 

á árinu . . . 600st. = 30000kr.  5010st.    50100 kr... 2980 st. = 14900 kr. 

4482 st. = 224100 kr. 36850 st. = 368500 kr. 12480 st. = 62400 kr: 

Á árinu hefir 

bankinn fengið 

i nýjum seðlum 600 st. = 30000 kr. 5000 st.= 50000kr.  3000st. = 15000 kr. 

Var þannigseðla- — FE 

fúlga bankans 

í árslok 1905 

þannig. . . . 5082 st. = 254100 kr. 41850 st. =418500 kr. 15480st. = 17400 kr. 

  

    

  

12. Varasjóður fyrverandi sparisjóðs Ísafjarðar. 

Sjóðurinn var í ársbyrjun 1905 kr. 17409 03, og var að fullu greiddur á árinu. 

13. Varasjóður fyrverandi sparisjóðs Reykjavíkur. 

Sjóðurinn var í ársbyrjun 1905 kr. 9722 61 og breyttist ekkert á árinu, nema 

hvað keypt var 1 hlutabrjef Talsímafjelags Reykjavíkur fyrir 100 kr. 

14. Varasjóður bankans. 

Varasjóðurinn var í ársbyrjun 1905. 2 2000. kr. 406872 34 

Við hann bættist á árinu: 

a. Vextir af honum sjálfum . . . . . . . kr. 14240 53 

b. Hreinar tekjur bankans sbr. ágóða og taps- 

reikning 2. 1625 64 
— 15866 17 

Varasjodur bankans telst pannig vid årslok 1905. . . . . kr. 482738 51 
  

15. Peningafúlga bankans. 

Af þeim 235838 kr. 29 aura sem bankinn alls átti í sjóði 31. desbr. 1905 voru: 

a. 1 íslenzkum seðlum. . . . . . . . . kr. 194565 00 

b. Í útlendum sedlum. . ....... — 1935 00 
c, Í danskri og enskri gullmynt „ . . . . — 14820 00 

d. Silfri og kopar . . . . 0:00. 0.0, 8. 7 18918 29 
— —— kr. 235838 29
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7 
57 Veddeild bankans. 

A. Bankavagtabrjef. 

Hinn 11. janúar 1905 voru þessi bankavaxtabrjef útgefin af veðdeild bank- 
ans og ekki innleyst: 

1000 kr. brjet 500 ) kr. brjet 100 kr. brjef 

1324 st. = 1324000 kr. 1037 st 518500 kr. 2579 st. = 257900 kr. 
Å årinu 1905 
voru innleyst 
þessi brjet 29 st. = 29000 kr. 25 st. = 12500 kr. 92 st. = 9200 kr. 

, 1295 st. == 1 295000 kr. 10 12 st. = = 506000 kr. 248T st. = 248700 kr. 
ÁA árinu gaf 
veðdeildin út 
bessi brjet .  244st, — 244000kr. 392 st. = 196000 kr. 241 st. = 24100 kr. 

1539 st. = 1539000 kr. 1404 st. = 702000 kr. 2728 st. = 272800 kr. 
  

B. Lån. 
Hinn 1. januar 1905 åtti veddeildin utistandandi 1109 lån, 
sem samtals voru að upphæð . . . . kr. 1877497 73 
A árinu voru veitt 227 lán, sem voru að 
upphæð alls 2 re 443100 00 

——— kr. 2320597 73 
Endurborgun var å årinu. . . A — 132927 40 
Eptir var þannig óborgað í árslok 1905 FFA kr. 2187670 33 
og voru lánin þá 1287 að tölu. 

Stjórn landsbanka Íslands í Reykjavík, 30. april 1906. 

Tryggvi Gunnarsson. - Kristján Jónsson. Eiríkur Briem. 

ae . 
Einkarjettur. 

19. apríl þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að a kaupmanni 
Ólafi Hjaltesteð í Reykjavík einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á sláttuvjel, er hann hefir 
fundið upp og nákvæmar lýst. 

Embættaskipun og lausn m. m. 
a. Lausn. 

19. apríl var hjeraðslækni í Blönduóshjeraði P. J. Halldórssyni allramildilegast veitt 
lausn frá embætti í náð og með eptirlaunum frá 1. júní 1906 að telja. 

bÞ. Skipun m.m. 
18. maí var síra Benedikt Eyjólfssyni, samkvæmt kosningu safnaðarins, af ráðherra 

veitt Bjarnanesprestakall í Austurskaptafellsprófastsdæmi frá fardögum 1906 að telja. 

Laus embætti 
er konungur veitir. 

Embættið sem hjeraðslæknir í Blönduóshjeraði. Árslaun 1700 kr. Auglýst laust 15. 
maí 1906. Umsóknarfrestur til 30. júní 1906. 

Sá er embætti þetta fær, er skyldur til að setjast að á Blönduósi. 
Laust prestakall (ráðherrann veitir). 

serufjörður í Suðurmúlaprófastsdæmi. Metið kr. 967,39. Prestakallið hefir sam- 
kvæmt lhbr. 3. jan. 1903 fengið 800 kr. embættislán til húsabóta stj. tíð. 1903, B. bls. 2), 
tekið í Landsbankanum 1905, sem endurborgast með 50 kr. árlega auk vaxta, — Veitist frå 
fardögum 1906. Auglýst 26. maí. Umsóknarfrestur til 12. júlí,
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna. 
Opið brjef er kunngjörir tíkistöku Frederiks konungs hins Áttunda, undir- 

skrifað af konungi 30. jan. 1906 (A nr. 1, bls. 2—ð). 

Auglýsing um fangamark konungs, undirskrifað af Hans hátign 31. s. m. 

(A nr. 2, bls. 4—-5). 

Reglugjörð fyrir veðdeild landsbhankans í Reykjavík um útgáfu á nýjum 

flokki (seríu) bankaraætabrjefa samkvæmt lögum 20. október 1906, undirskrifuð af 

ráðherranum 1. april 1906 (Á nr. 3, bls. 6—17). 

Brjef stjórnarráðsins fíl sýslumannsins í Þingeyjarsýslu um endur- 

veiting hlunninda handa sparisjóði Höfðhverfinga. 
Útaf beiðni, er hingað hefir borizt frá forstöðunefnd sparisjóðs Höfðhverf- 

inga, vill stjórnarráðið hjermeð endurveita nefndum sjóði um 5 ár frá 1. júní 

næstkomandi að telja hlunnindi þan, sem ræðir um í tilsk. 5. jan. 1874 um 

hlunnindi nokkur fyrir sparisjóði á Íslandi með þeim skilyrðum, að eigi rýrni 

trygging sú, er nú er fyrir því að sjóðurinn standi í skilum, að ákvæðanna um 
reikningsskil í lögum sjóðsins verði nákvæmlega gætt og að forstöðunefnd sjóðs- 

ins sendi hingað á ári hverju endurrit af ársreikningi hans í fyrirskipuðu formi. 
Svo ber og að senda hingað skýrslu um hverja þá breyting, sem verða kann á 

lögum sjóðsins. 

Þetta er yður, herra sýslumaður, til vitundar gefið til birtingar fyrir for- 

stöðunefnd sparisjóðsins. 

Brjef stjórnarráðsins tf rektors hins almenna menntaskóla viðvíkj- 

andi þingsályktun um árspróf í menntaskólanum. 
Eptir að stjórnarráðið hefir fengið álit og tillögur yðar, herra rektor, og 

kennaranna viðvíkjandi þingsályktun frá síðasta þingi um árspróf í menntaskólanum, 

skal yður hjermeð til vitundar gefið, að stjórnarráðið verður að aðhyllast þá skoðun 

yðar og kennaranna, að ekki sje rjett að taka það upp sem reglu, að allir utan- 

skólanemendur, er þess kynnu að óska, gangi undir árspróf hins almenna mennta- 

skóla í 1. og 2. bekk gagnfræðadeildarinnar eða 1. og 2. bekk lærdómsdeildar- 

innar. Hinsvegar vill stjórnarráðið vegna áskorunar þings TS samþykkja, að sömu 

reglu og að undanförnu verði fylgt í þessu efni við árspróf í þeim bekkjum skól- 

ans, þar sem bráðabirgðareglugjörðin frá 9. september 1904 er enn ekki gengin í 

gildi, þangað til jafnóðum og hún öðlast gildi samkvæmt 31. gr. reglugjörðar- 

innar, eða endanleg reglugjörð verður sett, þó þannig, að utanskólanemendurnir 

gangi upp Í öllum hinum sömu greinum sem skólanemendur, að enginn, sem farið 

  

18. dag júnimánaðar 1906 Reykjavík. Isafoldarprentsmiðja. 
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hefir úr skóla vegna óknytta, eigi rjett á að ganga undir árspróf þessi. Enn- 

fremur verður að krefjast þess, að þeir leggi fram fullnægjandi vottorð frá þeim, 

er hafa kennt þeim, að siðferði þeirra sje óspillt og að þeir sjeu ekki haldnir al 

neinum næmum sjúkdómi eða kvilla, er orðið gæti nemendum skólans skaðvænn. 

Í sambandi við þetta skal það tekið fram, að stjórnarráðið telur sjálfsagt, 

að þeir nemendur menntaskólans, sem af einhverjum og sjerstökum ástæðum, 
sem skólastjórnin metur gildar, hindrast frá því að koma til skólans eitthvert ár, 

fái að ganga undir ársprófið í hverjum framangreindra bekkja sem er, ef þeir 

fullnægja framangreindum skilyrðum, og veitir prófið þeim þá sama rjett og 

nemendum skólans. 

Brjef rektors dagsett 26. april. 

Hið háa stjórnarráð hefir í brjefi, dags 5. des. f. árs, leitað álits skólastjóra og kenn- 

enda við menntaskólann um það, hvort nokkuð sje því til fyrirstöðu, að Þingsályktan sú, er 

samþykkt var af báðum deildum alþingis á síðastliðnn sumri og sem var þannig hljóðandi: ad 

utanskólanámssveinum og námsmeyjum verði gefinn kostur á að ganga undir árspróf þan, 

sem haldin eru í hinum almenna menntaskóla í Reykjavík — verði tekin til greina. Útaf 

þessu var í fyrra dag (24. þ. m.) haldinn kennarafundur og mál þetta tekið til umræðu. 

Álit fundarins var á þessa leið: 

Í fyrsta lagi lítur fundnrinn svo á, að bráðabirgðareglugjörð hins almenna menta- 

skóla heimili eigi árspróf utanskólanemenda, því að þar er í 12. gr. aðeins gjört ráð fyrir, ] J 
að þeir, sem fengið hafa hæfilegan undirbúning utan skóla, fái að ganga undir gagnfræðapróf 

og stúdentspróf með lærisveinum skólans, en alls ekki fyrir því, að utanskólanemendur megi 

taka árspróf við skólann, enda vakti það ótvíræðlega fyrir þeim, sem fjölluðu um reglngjörð- 

ina, að prófrjettindi ntanskólanemenda skyldu ekki ná nema til burtfararprófa. 

Í annan stað mælir regluejörðin svo fyrir í 8. gr: „Í greinum þeim, sem nemend- 

ur hafa undir árspróf, skal árseinkunnin lögð við prófeinkunina og er meðaltal fullnaðareinkunn 

nemendans í hverri grein.4 Af þessu er auðsætt, að utanskólanemendur geta ekki fullnægt 

ákvæðum þeim, sem reglugjörðin setur um árspróf skólanemenda, og yrði þá prófið að miklu 

leyti marklaust. 

Í þriðja lagi áleit fundurinn Þingsályktunina fyrir þá sök ísjárverða, að tilhögun sú, 

er hún fer fram á, getur orðið, til þess að koma losi á skólann, enda mun hún naumast vera 

Í samræmi við það, sem viðgengst annarsstaðar Í ríkinu. 

En fari svo, að stjórnarráðið fallist á þingsályktunartillöguna og verði utanskólanem- 

endum leyft að ganga undir árspróf, telur fundurinn æskilegt, að leyfið væri bundið þessum 

skilyrðum: 

1. Að utanskólanemendur gangi upp í öllum hinum sömu greinum sem skólanemendur. 

2. Að engum nemanda, sem hefir farið úr skóla vegna óreglu og óknytta, verði leyft að 
ganga undir árspróf. 

3. Að ársprófið gefi utanskólanemendum engan rjett til inntöku í skólann. 

Eg er í alla staði samþykkur ofanskráðu áliti kennarafundarins að því er það snert- 

ir, sem varhugavert er við þinosályktunina og er tillaga mín sú: 

1. Að leyfi það fyrir utanskólanemendur, sem hjer ræðir um, verði eigi tekið upp sem regla, 

heldur aðeins veitt sem undantekning, eptir umsóku, þegar skólastjóra og kennurum skól- 

“ans þykja fullgildar ástæður til og skólastjóri mælir með því. 

2. Að hið háa stjórnarráð vildi samþykkja að leyfisveitingin til uppgöngu við árspróf verði 

bundin skilyrðum þeim, sem fram eru tekin hjer að ofan í áliti kennarafundarins.
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Auglýsing 60 
11. júní 

um 

birting stjórnarvaldaauglýsinga í blaðinu Þjóðólfi. 

Það auglýsist hjermeð hlutaðeigendum til leiðbeiningar, að fyrirskipun 

sú, sem gefin er i auglýsingu landshöfðingja 9. janúar 1903 um birting stjórnar- 

valdaauglýsinga í blaðinu Þjóðólfi, gildir til ársloka þ. á. 

I stjórnarráði Íslands, 11. júní 1906. 

H. Hafstein. 

Jón Magnússon. 

  

Reikningur 61 

yfir tekjur og gjöld gjalasjóðs Jóns Sigurðssonar 1. jan. til 31. des, 1905. 

Tekjur: 

1. Eign sjóðsins 1. jan. 1905: 

a) Fasteign . . kr. 12490 00 

by) V edskuldabrjef . BE 27350 46 

c) Sparisjóðsinnstæða . 2 2 0 ae eee er 2196 95 

d) Peningar 2 2 se eee eee eee 7 4 00 
mm kr. 42041 41 

2. Vextir: 

) Af vedskuldabrjefum . . . . . . . . . kr, 1098 01 

b) — sparisjodstje . . 2 2 0 eee eee mm 41 86 
. 1 mmm l 1 

3. Afgjald af jörðum: 

a) Landskuld 6/, 1905: 

1195! meðalal á 52 a... 2 2 kr. 621 66 
b) Leigur á Mikaelsm. 1905: 

415 meðalál. á D2 a. . . 2 2 ae eee er 215 80 

c) Lodargjåld . 2 2 0 0 eee eee rem 5 00 
AA — 842 46 

4. Endurborgud lån . . . eee mm 1705 00 

5. Til jafnadar vid gjaldlid 50 2 2 me 5500 00 

Samtals kr 51228 TÅ
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1. Styrkur veittur á árinu ' 

2. Vextir og afborgun af láni 

3. Umboðslaun af jarðagjöldum. 

4. Ýmisleg gjöld 

5. Lán veitt á árinu. 

6. Eign sjóðsins 31/, 1905: 

a) Fasteign . 
b) Veðskuldabrjef . 

c) Sparisjóðsinnstæða 

d. Peningar 

T. Til jafnaðar við tekjulið 4 

Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu 

Guðl. Guðmundsson. 

118 

Gjöld: 

kr. 12490 00 

31145 46 

- 63 81 

— 115 09 

i | 

Samtals kr. 

31. des. 1905. 

Geir Sæmundsson. 

Arsreikningur 

25 Ú 

32 0 

140 4 

11 9 

5500 0 

43814 3 
1705 0 

51298 7 

fyrir styrktarsjod lyfsala E. Tvede frå marz 1905 til marz 1906. 

1. Höfuðstóll styrktarsjóðsins í Söfnunarsjóði . . . . . . . . kr, 

2. Vextir 1905. 

1. Utborgað til Hugborgar Bjarnadóttur  . . . 2... kr. 

Do
 

Höfuðstóll 

Tekjur: 

Samtals kr. 

Gjöld: 

kr. Samtals 

Reykjavík, 31. marz 1906. 

Michael Lund. 

Embættaskipun mm. m. 

Veiting m. m. 

1005 4 

1045 7 

Ú 

0 

1 

7 
0 

6 

0 

4 

8 

  

39 20 

1006 50 
  

1045 70 

29. maí var hjeraðslæknir í Sauðárkrókshjeraði Sigurður Pálsson settur til þess að 

þjóna Blönduóshjeraði ásamt sínu embætti frá 1. júní 1906. 

Konsúll. 

4. maí var Otto Fredrik Tulinius kaupmaður viðurkenndur svenskur vicekonsúll á 

Akureyri.
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Reglur 63 
4. júlí 

um 

tilhögun heimavista í Gagnfræðaskólanum á Akureyri. 

1. gr. 

Í skólanum eru heimavistir fyrir 45—50 nemendur. Fylgir hverri heima- 

vist rúmstæði með undirdýnu og að minsta kosti 2 borð hverju herbergi. Heima- 

vistunum fylgir nægilegt húsnæði til matseldar allrar, borðhalds og geymslu. 

Fyrir þetta greiði hver nemandi ó kr. á ári. Ljósmeti, eldsneyti, áhöld og hús- 

búnað annan, en hjer er talinn, kosta nemendur sjálfir. Þeir annast og á sinn 

kostnað matseld alla, þvott á rúmfötum og ræsting á herbergjum þeim, sem 

heimavistunum fylgja. 

2. gr. 

Skólameistari hefir umsjón og eptirlit með heimavistunum. Hann hefir 

rjett til að skoða hvert það herbergi í skólanum, er heimavistarnemendur að ein- 

hverju leyti nota, hvenær sem honum þóknast, og eru heimavistarnemendur 

skyldir að ljúka upp fyrir honum tafarlaust, þegar hann krefst þess. Skólameist- 

ari ákveður bætur fyrir skemmdir þær, er heimanemendur kunna að valda á hús- 

um eða munum og hefir fullkomið úrskurðarvald í öllum ágreiningi, er upp kann 

að koma milli þeirra og þess eða þeirra, er matseld, ræsting og þjónustu hafa á 

hendi fyrir þá. 

ð. BT. 

Heimanemendur taka við herbergjunum hreinum, þegar þeir koma, og 

verða að skila þeim eins aftur, þegar þeir fara. Það er herbergin kunna að hafa 

skemmzt á skólaárinu, verða herbergisbúar að bæta einn fyrir alla og allir fyri 

einn, hvort sem þeir hafa valdið skemmdunum sjálfir eða utanherbergismenn. 

4. 

Enginn heimanemandi má hafa utanherbergismann í herbergi sínu eða 

herbergjum sínum náttlangt án leyfis skólameistara. Hver heimanemandi hefir 

rjett til að vísa utanherbergismönnum burt úr herbergi sinu, þegar honum sýnist. 

st. gq 

5. gr. 

Hver sá heimanemandi, sem er með áflog, ryskingar eða annan óróa Í 

heimavistarherbergjum, hvort sem er í herbergjum sjálfs hans eða annara, hefir 
fyrirgjört heimavistarrjetti sínum. 

6. gt. 

Enginn, hvorki heimanemandi nje bæjarnemandi, má reykja eða spýta 

tóbakslög í skólahúsinu eða leikfimishúsinu. Nemendur skulu í öllu temja sjer 

góða umgengni og híbýlapryði, og haga sjer í hvívetna, sem siðsömu og sóðu 

fólki sæmir. Sjerstaklega ber nemendum að vera vaffærnir með ljós og eld. 

20. dag júlímánaðar 1906. Reykjavík. Isafoldarprentsmiðja.
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í. gr. 

Heimanemendur matast þrisvar á dag, kl. 8—9 morgunverð, kl. 3—4 
dagverð og kl. 8#—9 kveldverð. Kl. 8,30 á hverjum morgni skulu allir heima- 
nemendur komnir á fætur alklæddir, kembdir og þvegnir. Ljós er slökt á göng- 
unum, og skólanum er lokað kl. 10 á hverju kveldi. Verða þá allir heimanem- 
endur að vera komnir til herbergja sinna. Vilji einhver þeirra vera lengur úti, 
verður hann að fá til þess leyfi skólameistara í hvert sinn. 

8. gr. 

Brjóti nemendur reglur þessar að einhverju leyti þrátt fyrir ítrekaðar 
áminningar hafa þeir fyrirgjört heimavistarrjetti sínum, og þess eðlis getur brotið 
verið, að það varði brottrekstri úr skóla. 

  

Framanskráðar reglur, sem eru samdar af kennurum gagnfræðaskólans á 
Akureyri, samþykkjast hjermeð af stjórnarráðinu, sbr. 26. gr. reglugjörðar skólans 
11. nóv. 1905. 

Í stjórnarráði Íslands, 4. júlí 1906. 

H. Hafstein. 

Jón Magnússon. 

nå 4: “ r |. 

Amtsráðið í Vesturamtinu 
gjörir kunnugt: Samkvæmt lögum 22. mara 1890, um löggildar reglugjörðir 

sýslunefnda, og lögum 24. nóv. 1891, um breyting á lögum þessum, er hjer 
með staðlest og löggilt eptirfarandi 

Reglugjörð 
um refaveiðar í Norðurísafjarðarsýslu. 

sr. J lg 
Hreppsnefnd annast um alla eyðing refa samkvæmt reglugjörð þessari. 

2. sr. g 

Relum skal einkum eytt með eitri, og skal til þess bera út eitrað agn. 
Til agnsins skal hafa fugla (einkum rjúpur) og kindur í heilu líki. Nota má og 
annað kjöt, svo og fisk og egg. 

Í hreppi hverjum skal eitrað fyrir refi á hverjum vetri. Hreppsnefnd 
ræður menn til þess starfs; hafa þeir á hendi útvegun agns, útburð þess og eitrun. 
Þeir ráða þvi í samráði við hreppsnefnd hvenær og hvar er eitrað. Borgun fyrir
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eitrun og agn greiðir hreppsnefnd eptir samningi við eitrunarmenn. Til eitrunar 64 

skal hafa stryehnin eða annað bráðdrepandi eitur, og skal hreppsnefnd sjá um 21. júní 

að nægar byrgðir sjeu jafnan til af þvi. 

4. gr. 

Aður en 7 vikur eru af sumri, skal hver búandi hafa leitað grenja í 
heimalandi og upprekstrarlandi ábúðarjarðar sinnar. Leitir þessar kostar búandi 

sjálfur. Almenninga og eyðilönd lætur hreppsnefnd leita á kostnað sveitarsjóðs. 

Hreppsnefnd hefir eptirlit með að grenjaleitir fari fram. 

5. gr. 

Hreppsnefnd ræður skotmann til grenjavinnslu í hreppnum, ef þess er 

kostur, og tilkynnir hreppsmönnum í tæka tíð, hver hann er. Eigi mega aðrir 

en skotmaður vinna að grenjavinnslu án samþykkis hreppsnefndar. 

6. gr. 

Þegar gren finnst, skal finnandi tafarlaust tilkynna það búanda þeim, er 

býr á landi þar er gren finnst eða næst því býr, en hann tilkynnir það þegar 

skotmanni eða hreppsnefnd. Fer skotmaður á gren svo fljótt sem því verður 

við komið. 

Nú finnst gren eptir að í vikur eru af sumri, og má hreppsnefnd þá 

greiða finnanda alt að 4 kr. fyrir fundinn, enda sje hann ekki búandi á landi 

því, er greni fannst í, hjú hans eða í hans þjónustu. 

T. gr. 

Heimilt er hreppsnefnd að láta vinna refi á grenjum hvort heldur með 

eitri eða skotum. 

8. gr. 

Varast skal ad hafa hund med sjer å greni eda i grenjaleit, sem og alt 
annad er fælt getur refina å burtu eda veldur því að þeir flytji yrðlinga sína 

á burtu. 

9. gr. 

Á tímabilinu frá 1. maí til 1. október skal gjalda ? kr. fyrir hvern hlaupa- 

ref, sem unninn er. 
Skotmaður, sem vinnur gren, fær fyrir fyrri refinn 3 kr. en " kr. fyrir 

hinn síðari og 50 aura fyrir hvern yrðling. 
Auk þess fær hann 3 kr. fyrir hvern sólarhring er hann liggur á greni. 

Hafa má skotmaður vökumann með sjer, og fær hann sömu daglaun, en báðir 

fæða þeir sig sjálfir. 

10. gr. 

Eigi fær skotmaður kaup fyrir að liggja á greni lengur en þrjá sólar 

hringa. Nú yfirgefur hann grenið án gildra orsaka innan þess tíma, og hefir 

ekki unnið báða refina, fyrirgjörir hann þá daglaunum sínum.
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11. gr 

Missi maður yrðling úr eldi, skal hann sekur um 50 kr. fyrir hvern yrd- 

ling er sleppur; fær uppljóstrarmaður helming sektarinnar, en helmingur rennur 
í sveitarsjóð þar, sem yrðlingur slapp. 

12. gr. 

Sýna skal skotmaður búanda þeim, er næstur býr greni, skottin af refum 

þeim, er hann hefir unnið, en búandi kemur þeim til hreppsnefndar; að öðrum 

kosti glatar skotmaður rjetti sinum til endurgjalds. 

13. gr. 

Hver, sem å einhvern hått vinnur ad eydingu refa, skal fyrir hvers års 

fardaga senda hreppsnefndinni í þeim hreppi, er hann vann að refaveidum i, 

skriflegan sundurliðaðan reikning yfir kostnað þann, er hann gjörir sveitarsjóði 

fyrir refaveiðar sínar á því fardagaári. 

14. gr. 

Hreppsneind skal árlega senda sýslunefnd skýrslu um eyðing refa í 
hreppnum, og skulu skýrslur þessar samdar eptir fyrirmynd er sýslunefndin 
semur. 

15. gr. 

Allur kostnaður við eyðing refa samkvæmt reglugjörð þessari, sem ekki 
er skyldukvöð, greiðist úr sveitarsjóði. 

16. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugjörðar þessarar varða sektum frå 1—200 kr., 
sbr. þó 12. gr. 

Vanræki hreppsnefnd skyldur sínar samkvæmt reglugjörð þessari, varðar 
það sektum frá 10—200 krónum. 

17. gr. 

Mál, sem rísa ut af brotum gegn reglugjörð þessari, skal fara með sem 
opinber lögreglumál. 

18. gr. 

Með reglugjörð þessari er úr gildi numin, að því er Norðurísafjarðarsýslu 
glugjörð fyrir Ísafjarðarsýslu um eyðing refa o. fl. 3. dag júlímán. 1895. snert ret 

Reglugjörðin öðlast gildi 1. sept. þ. á. 

Amtsráð Vesturamtsins, Stykkishólmi 21. júní 1906. 

Lárus H. Bjarnason.
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Amtsráðið í Vesturamtinu 

gjörir kunnugt: Samkvæmt lögum 22. marz 1890 um löggiltar reglugjörðir 

sýsluneinda og lögum 24. nóv. 1893 um breyting á lögum þessum er 
hjer með staðfest og löggilt eftirfarandi 

Reglugjörð 
fyrir Vestur-Barðastrandarsýslu um eyðing refa, fjallskil, rjettahöld o. fl. 

I. Um gremjaleitir og eyðing refa og hræfugla. 

l. gr. 

Hreppsnefndin í hverjum hreppi skal skipa fyrir um grenjaleitir, bædi i 

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

fram ár hvert, á tímabilinu frá miðjum maí til júlímánaðarloka, svo opt og á 

þann hátt, sem henni þykir nauðsynlegast og hyggilegast. 

2. gr. 

Hver hreppsbúi, sem á að minsta kosti 6 fullorðnar kindur, svo og utan- 

hreppsmenn þeir, er nota upprekstrarland í hreppnum fyrir sauðfje, eru skyldir 

að leggja til grenjaleita svo mikinn mannafla, sem hreppsnefndin ákveður. Við 

niðurjöfnun á tillögum til grenjaleita skal hreppsnefndin fara eptir fjártölu hlut- 

aðeiganda, sem og landrými. | 

” #7 
ð. BT. 

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

sem þurfa þykir til grenjavinslu í hreppnum. Um leið og hún fyrirskipar grenja- 

leitirnar, birtir hún og hreppsbúum, hverjir ráðnir sjeu skotmenn, og á hverju 

svæði í hreppnum. 

4. gr. 

Í hvert sinn sem gren finnst, skal tafarlaust tilkynna það skotmanni 

þeim, sem hreppsnefndin hefir ráðið, og er skotmaður skyldur að koma á grenið 

svo fljótt sem við verður komið. Eptir að gren finnst, skal þess gætt vandlega, 

að dýrinu fái ekki færi á, að flytja í burtu yrðlinga sína, og varast, að láta hunda 

koma á grenið, sem og allt annað, sem fælt getur dýrin í burtu. Það er og bann- 

að rjúfa gren, eða spilla því á annan hátt. 

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

rakkar hafast við með yiðlingum sínum, greiðist að fundarlaunum 2 kr, úr sveit- 

arsjóði. Hæfilega þóknun greiði og hreppsnefnd fyrir kostnað við að senda eptir 

skotmanni og fyrir að gæta grensins, þangað til skotmaður kemur á það. 

6. gr. 

Eptir að skotmaður er kominn á gren, annast hann að öllu leyti á sinn
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kostnad um gæslu grensins, og må hann ekki yfirgefa það, án gildra orsaka, 
innan þriggja sólarhringa, nema hann hafi unnið að minnsta kosti bæði full- 
orðnu dýrin. 

í. gr. 

Skotmaður kostar sig að öllu, bæði að fæði og flutningi, og fær engin sjer- 

stök daglaun við grenvinnsluna, en fyrir fyrra dýrið, sem hann vinnur, fær hann 

ó kr. að verðlaunum, en 15 kr fyrir hið síðara, og fyrir hvern yrðling, sem 
drepinn er á greni, eða utan grens, greiðist 1 kr. Ef yrðlingar nást eigi út úr 

greninu, skal skotmaður eitra rækilega fyrir þá. Hreppsnefnd leggur til eitrið. 

Verðlaun fyrir grenvinnslu greiðist úr sveitarsjóði, enda skal skotmaður, ef hrepps- 

nefnd krefst þess, færa henni gildar sannanir fyrir því að hve miklu leyti hann 

hefir unnið hvert gren. Fyrir að vinna bitvarg, á hverjum tíma árs sem er, 

má hreppsnefnd veita 15 kr. verðlaun úr sveitarsjóði, og fyrir að vinna hrafna 

og erni, er liggja á fje manna, má hún og veita 5—-10 kr. verðlaun eptir atvikum. 

8. gr. 

Enginn má ala upp yrðlinga nema skotmenn, sem hreppsnefnd hefir ráð- 

ið, þó ekki lengur en til júlímánaðar loka. Ef yrðlingur er alinn lengur og hon- 

um slept úr gævlu, varðar það 50 kr. sekt. 

9. gr. 

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

hræfugla, sem liggja á fje manna, á hverjum tíma árs sem vera skal, má veita 

heiðurslaun úr hreppssjóði. 

10. gr. 

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

sá starfi falinn hinum hæfustu mönnum. Bitruninni ætti helzt að haga eftir sam- 

komulagi við aðrar hreppsnefndir, þar sem refir hala samgöngur milli hreppa. 

Í þeim hreppum, þar sem eitrað er fyrir refi að ve trinum, er eigi leyfilegt að egna 

fyrir þá með öðrum niðurburði eitruðum þó eru skotmenn undanteknir frá 

þessu seinasta ákvæði, ef hreppsnefndin samþykkir það. 

11. gr. 

Allur kostnaður við eitranir fyrir refi greiðist úr sveitarsjóði. 

IT. Um sauðfjármörk 

12. gr. 

Sjerhver fjáreigandi skal skyldur að hafa glöggt mark á fje sinu, en að- 

fengið fje skal því aðeins markað upp, að ekkert aukaben verði eptir, heldur 

semja við fyrri eiganda um, að fá að hafa hans mark á kindinni, en aðeins 

brennimerkja á horni eða klauf með sinu eigin brennimarki, og skal hver, sem 

á kind með slíku marki, skyldur að senda hreppsnefndunum í næstu hreppum 
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65 lýsingarseðla á þeim svo snemma, að þeir verði komnir hlutaðeigandi hrepps- 

21. júní nefnd í hendur í fyrstu rjettum, og skal slíkt endurtaka ár hvert. 

13. gr. 

Markaskrá fyrir sýsluna skal prenta að minsta kosti 10 hvert ár, og 

skal hreppsnefndin í hverjum hreppi annast um að safna öllum eyrna og brenni- 

mörkum í hreppnum og setja þau saman eptir stafrofsröð í greinilega skrá. 

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

nefnd greinilega frá eyrna- og brennimarki sínu; því næst skal sjerhver hrepps- 

nefnd senda sýslunefndinni markaskrá hreppsins og lætur hún þá semja aðalskrá 
yfir öll mörk í sýslunni. 

14. gr. 

Sjerhver markeigandi greiði hlutaðeigandi hreppsnefnd, um leið og hann 

birtir henni mark sitt til skrásetningar, 30 aura fyrir hvert eyrnamark og jafn 

mikið fyrir hvert brennimark; rennur það fje í sýslusjóð, er svo kosti að fullu 

prentun markaskrárinnar. 

15. gr. 

Hver, sem tekur upp nýtt mark, eða flytur inn í sýslufjelagið og á því 
eigi mark í hinni gildandi markaskrá sýslunnar, skal að vorinu tilkynna það 

brjeflga öllum hreppstjórum sýslufjelagsins, en þeir annast um, að markið verði 

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

ir höndum, svo og í markaskrá á rjettarstöðum. 

16. gr. 

Enginn má marka kind í lögrjettum. 

III. Um geldfjárrekstur á fjalllönd. 

17. gr. 

Allir fjáreigendur skulu skyldir að reka á fjall að vorinu allt geldfje sitt 

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

18. gr. 

Hreppsnefnd kveður á um hverjar jarðir í hreppnum hafi hæfilegt upp- 
rekstrarland aflögu og hve mörgu fje það nægi. 

19. gr. 

Hreppsbúar ganga fyrir utansveitarmönnum um afnot upprekstrarlands í 
hreppi sinum. 

20. gr. 

Fráfærulömb skulu setin eigi skemur en þrjá sólarhringa annaðhvort í 

heimahögum eða í upprekstrarlandi. — Enginn má kefla lömb.
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21. gr. 65 
, , ix N A . NEN ……, 21, juni 

I upprekstrartoll greidist 8 aurar fyrir hverja veturgamla kind eða eldri 

og b aurar fyrir hvert lamb, alls bess fjår, er å fjall ber ad reka, og skal toll 

urinn greiddur hlutaðeigandi ábúanda eða landeiganda innan loka októbermánaðar 

22. gr „sl. 

Fjallafje það, sem á sumrum slangrar í búfjárhaga, skal svo opt, sem 

því verður við komið, skilja úr heimafje og reka aptur á fjall. 

IV. Um fjárgöngur á haustum. 

25. gr. 

Þrennar skulu vera fjallleitir á hausti í Barðastrandarhreppi og Suður 

fjarðahreppi, en tvennar í Rauðasandshreppi, Tálknafjarðarhreppi og Dalahreppi 

Heimilt skal þó hreppsnefndunum í hinum síðartöldu hreppum, að fyrirskipa þar 

einnig þrennar leitir, ef þörf sýnist. Fyrsti leitardagur skal vera mánudagur í 

22. viku sumars, og skal samdægurs rjettað í öllum þeim lögrjettum, þar sem 

þvi verður við komið. Í skilarjettum þeim, sem nú eru skipaðar, skal rjettað 

sem hjer segir: 

Í 3rjánslækjarrjett miðvikudaginn næstan eptir göngur, 

Í Norður-Botnsrjett þriðjudaginn, 

Í Skógarrjett mánudaginn samdægurs, 

Í Austmannsdalsrjett þriðjudaginn og 

Í Trostansfjarðarrjett þriðjudaginn. 

Annar leitardagur skal vera mánudagur næsti eptir fyrsta leitardag, og 

og skal því tjettað samdægurs í öllum rjettum nema Brjánslækjarrjett, þar sk: 

rjettað á þriðjudaginn. 

Þriðji og síðasti leitardagur skal vera miðvikudagurinn í 25. viku sumars 

og skal þá rjettað samdægurs, ef því verður við komið. 

   

24. or. 

Hver hreppsbúi, sem á að minnsta kosti 6 kindur fullorðnar aðrar en 

kviaær, og hver utanhreppsmaður, sem notar upprekstrarland í hreppnum fyrir 

sauðfje, skal skyldur að gjöra fjallskil og sækja fje í rjettir utan hrepps, sem 

innan, eptir því sem hreppsnefndin í hvert skipti nákvæmar skipar fyrir í fjall 

skilaseðlinum. Umráðamenn upprekstrarlanda tilkynni hreppsnefndinni tölu upp: 

rekstrarfjár og eigendur þess, svo að hún geti jafnað niður fjallskilum í hverri 

rjettarsókn tiltölulega á utanhreppsmenn sem hreppsbúa. 

25. gr 

Enginn er undanþeginn almennri fjallskilaskyldu, þótt hann hafi sleppt 

seldfje sínu og fráfærulömbum í heimalönd og ekki rekið á afrjett
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21. júní Ef einhver hefir ekki sjálfur nægan mannafla til fjallskila eptir fjárfjölda, 

skal hann gjöra hreppsnefndinni aðvart um það með 4 daga fyrirvara, svo að 
hún geti útvegað mannafla á hans kostnað til að inna fjallskilin af hendi. 

27. gr. 

Nú alheimtir einhver fjáreigandi allt fje sitt í fyrstu leit, og skal hann 

þrátt fyrir það gjöra fjallskil alla hina ákveðnu fjallskiladaga, eptir því sem 

hreppsnefnd hefir fyrirskipað. 

28. gr. 

Hlutaðeigandi hreppsnefnd skal í fjallskilaseðlinum kveðja svo marga 

menn, sem henni þykir nauðsynlegt, til að vera leitarforingja; skulu þeir styra 

göngum leitarmanna bæði í heimalöndum og á afrjettum á leitarsvæði því, sem 

þeim er falið, og skipa þeir svo fyrir, að allt fje annað en kvíaær á því svæði 

komi einu sinni til rjettar. Þeir tilkynna hreppsnefndinni ef einhver vanrækir 

að gjöra fyrirskipuð fjallskil eða óhlýðnast fyrirskipunum þeirra og annast um, 

að allt fari vel og skipulega fram, er að fjallgöngum lýtur, sjerilagi hvað með- 

ferð á fjallafje snertir. Sömuleiðis skal hreppsnefndin skipa einn eða tvo rjett- 

arstjóra við hverja lögrjett, eptir því sem hún álítur með þurfa. Enginn er 

skyldur að vera tjettarstjóri nema eitt ár í senn. 

V. Um wjettahöld og meðferð á úrtýningsfje. 

Ein eða fleiri lögrjettir skulu vera í hreppi hverjum, og eru þær nú á 

þessum stöðum: 

Í Barðastrandarhreppi á Suðurhamri, Brjánslæk og Haukabergi, 
Í Rauðasandshreppi í Vestur-Botni, Skógi og Breiðuvík, 

Í Tálknafjarðarhreppi í Norðurbotni og Kvigyndistelli, 

Í Dalahreppi í Selárdal og Austmannsdal og 

Í Suðurfjarðarhreppi í Dufansdal, Trostanstirði og Langa-Botni. 

Skilarjettir eru nú eins og segir í 23. gr. 

Eptir tillögum meiri hluta fjáreigenda í hreppnum og með samþykki 

hlutaðeigandi rjettarbænda og sýslunefndar má hreppsnefnd gjöra breyting á 

rjettarstöðum og rjettarsóknum. 

30. er. 

Valdi bygging lögrétta grasnámi eða jarðusla, skal, ef þess verður kraf- 

ist, koma fyrir fullt endurgjald af sveitarsjóði hlntaðeigandi hrepps eptir mati 
óvilhallra manna, sem sýslumaður nefnir til. 

öl. er. 

Heimilt er hreppsnefnd að veita hlutaðeigandi rjettarbændum 510 kr. 

þóknun af sveitarsjóði vegna árlegs átroðnings við réttarhöld á ábylisjörð þeirra



Hreppsnefndin skal sjå um að lögréttir hreppsins sjeu i gildu og fjår- 

heldu standi, og skulu dilkar svo rúmgóðir, að engu þurfi út að hleypa fyr en 

fjárdrætti er lokið. Bæði innan og utanhreppsmenn skulu í þeim lögrjettum, þar 

sem þeir eiga von á töluverðum fjenaði, skyldir að hlaða upp hæfilega stóra dilka 

eptir nákvæmri ákvörðun hlutaðeigandi hreppsnefndar og getur hún jafnað niður 

kostnaði við byggingu eða aðgjörð lögrjettar eptir fjáreign þeirra, er þangað eiga 

rjett að sækja. 

35. gr. 

Rjettarstjórar, sem hreppsnefndin hefir skipað á fjallleitarseðlinum, skulu 

ávallt vera staddir við rjettarhöld til þess að hafa umsjón með, að allt fari vel og 

skipulega fram og skulu þeir hlífðarlaust kæra fyrir hreppsnefndinni hvern þann, 

sem óhlýðnast fyrirskipunum þeirra. Sérilagi skulu þeir annast um, að áreiðan- 

legir menn gæti þess vandlega, áður en út er hleypt úr hverjum dilki, að þar 

sje engin misdregin kind, og síðan skulu þeir sjá um, að hreppstje sje rekið bæ 

frá bæ og afhent eiganda; skulu allir hreppsbúar skyldir til að reka endurgjalds- 

laust fje manna rjetta boðleið um hreppinn frá lögrjett að heimkynni, úr öllum 

göngum einu sinni Sá, sem veldur því, að rekstur er tafinn að óþörfu, eða að 

heimt fje týnist úr rekstri eða mæti illri meðferð, sæti sektum nema þyngri 

hegning liggi við. 

34. er. 

Rjettarstjórar skulu annast um, að allir ómerkingar sjeu dregnir í einn 

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

að láta lambsmæður helga sjer dilka sína. Ómerkingar, markkalið og myjetið fje, 

sem enginn getur helgað sjer, sje selt við uppboð á rjettinni. Andvirði þess 

rennur Í sveitarsjóð. 

35. er. g 

Úrtyningur úr fyrstu og annari rjett skal vandlega geymdur til miðviku- 

dags í 23. viku sumars hjá þeim búanda, sem hreppsnefndin ákveður, gegn 4 

aura borgun fyrir hverja sauðkind um sólarhringinn. Eigendum fjárins er skylt, 

að greiða geymslulaunin við afhendingu þess. Sannist það, að fjárgeymslumaður- 

inn hafi haft ótilhlýðilega meðferð á fjenu hefir hann fyrirgjört tilkalli til geimslu- 

launanna, og bakað sjer sektir, samkvæmt 45. gr. í reglugjörð þessari. 

36. gr. 

Miðvikudaginn í 23. viku sumars skal hreppsnefndin, eða umboðsmaður 

hennar, semja nákvæma lýsingu á eyrnamarki og öðrum einkennum þeirra kinda, 

sem eigendur hafa þá eigi leitt sig að, og svo fljótt, sem unnt er, birta lýsingar- 

seðla þessa í nærliggjandi hreppun og kauptúnum, en úrtýningsfjeð skal aptur af- 

hent fjárgeymslumanni þeim, er hreppsnefndin hefir kosið. Það úrtýningsfje, sem 
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65 enginn hefir helgað sjer innan 14 daga, skal selt við opinbert uppboð af hrepp- 

21. júni stjóra sveitarinnar miðvikudaginn í 25. viku sumars. 

87 om 
dd. ST. 

Nú koma utanhreppskindur fyrir í einhverjum hreppi að afstöðnum öðr- 

um göngum, og þekkja menn eigendur að þeim, skulu þær þá á kostnað eiganda 

geymdar Í vörglum hreppsnefndarinnar, sem annast um, að eigendum verði við 

fyrsta tækifæri gjört viðvart um það; hafi eigendur eigi leitt sig að kindum 

þessum fyrir 1. nóv. skal selja þær við opinbert uppboð, sem áður sje auglýst 
almenningi í hreppnum með nægum fyrirvara. 

. 

38. gr. 

Kindur þær, sem koma fyrir ad afstodnum síðustu göngum og enginn 

þekkir eigendur að, skulu seldar við opinbert uppboð, sem sje birt á löglegan 

hátt í hreppnum og nágrannasveitum með hæfilegum fyrirvara. 

39. gr. 

Lýsing á óskilafje því, er við uppboð er selt, skal við lok hvers árs 

sendast þeim manni, er sýslunefndin ákveður, og skal hann sjá um, að lýsingar 
þessar sjeu auglýstar í blaði því í Reykjavík, er opinberar auglýsingar flytur. Hver, 

sem getur helgað sjer eitthvað af hinu selda fje innan 3 mánaða, eptir að aug- 

lýsingin er birt á prenti, hefir rjett til að fá andvírði þess að frádregnum öllum 

sanngjörnum og lögboðnum kostnaði, er fyrir því var hafður. Andvirði hins 

selda óskilafjár greiðist í hlutaðeigandi hreppssjóð, ef enginn eigandi leiðir sig 
að því. 

VI. Ýmisleg ákvæði. 

40. gr. 

Ef meiri hluti hreppsbúa í einhverjum hreppi álítur nauðsynlegt að senda 
á hausti í næstu sýslur til að leita eptir fje manna, skal hreppsnefnd sjá um 

framkvæmd á því. Kostnaðurinn við sendiförina “greiðist af sveitarsjóði að svo 

miklu leyti sem 1/, af andvirði hins fundna fjár, eptir mati tveggja óvilhallra 
manna, hrökkur eigi fyrir kostnaðinum. 

41. gr. 

Verði einhver þess var að fje sje í sveltu í hömrum eða komið í aðrar 
ófærur, skal honum skylt á hverjum tíma árs sem er, að sjá um að því sje bjarg- 
að, ef unnt er, svo framarlega sem hann getur eigi þegar gjört eiganda aðvart. 
Björgunarlaun greiðir eigandi eptir mati hreppsnefndar. Finnist eigi eigandi fjár- 
ins, má fara með það sem óskilafje og greiðast björgunarlaun af andvirði þess. 

42. gr. 

Enginn má láta óskeytta hrúta ganga úti á tímabilinu frá 1. nóvember
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til 30. apríl. Ef vanrækslu veldur, að skaði verður að, sje eigandi hrutsins 
skyldur að svara fullum skaðabótnm ef krafist er. 

VIL. Um ótaminn hross. 

Skyldur er sjerhver að koma öllum ótömdum hrossum sínum á fjall, ef 
það er til í hreppnum, svo snemma á vori hverju, sem árferði og önnur atvik 
leyfa eptir áliti hreppsnefndar. Er engum heimilt að hafa ótamin hross í heima- 
högum frá því þau áttu að rekast á afrjett og allt fram til rjetta á hausti, nema 
hreppsnefnd og nágrannar leyfi. Eigandi ábyrgist að stóðhross gjöri eigi usla 
eða ágang á annara land. Nú ganga stóðhross í landi annara, og má þá land- 
eigandi taka þau í gæglu, en gjöra skal hann eigendum jafnskjótt aðvart um að 

útleysa þau móti gæzlukaupi, 10 aurum fyrir hvert hross um sólarhring, og 

gjaldi eigandi að auki skaðabætur fyrir landsspjöll og annan kostnað eptir mati 

tveggja óvilhallra manna. Vitji eigandi eigi hross sins innan viku, eptir að hon- 

um hefir verið gjört aðvart, má fara með það sem óskilafjenað og selja það við 

opinbert uppboð til lúkningar áföllnum kostnaði. 

44. gr. 

Nema öðru vísi um semji, skal greiða 3 kr. í upprekstrartoll fyrir hvert 

hross, er gengur í afrjetti frá vori til rjetta á hausti, og skal hrosseigandi hafa 

greitt landeiganda toll þenna innan loka októbermánaðar sama ár. 

VIII. Almenn ákvæði. 

45. gr. 

Öll brot móti reglugjörð þessari skulu kærð fyrir hlutaðeigandi sýslu- 

manni og varða þau 1—--200 kr. sektum, eptir stærð og eðli brotanna, nema því 

að eins að þyngri hegning liggi við samkvæmt lögum. Sektirnar renna Í sjóð 

þess hrepps, þar sem brotið er framið. Verði ágreiningur um í hvaða hreppi 
brotið sje framið, skal sektin falla til þess eða þeirra hreppa þar sem hinir seku 

eiga heimili, að tiltölu rjettri. 

Með mál út af brotunum skal fara sem almenn lögreglumál. 

46. gr. 

Öll eldri og yngri fyrirmæli, þessu efni viðkomandi, sem ekki eru sam- 

kvæm reglugjörð þessari, eru hjer með úr gildi numin. 

Reglugjörðin öðlast gildi 1. sept. þ. á. 

Amtsráð Vesturamtsins, Stykkishólmi 21. júní 1906. 

Lárus H. Bjarnason, 
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66 
sg 2 9... 

90. jún Reglugjörð 
um 

viðauka við Almenna reglugjörð um tjallskil fyrir Vesturskapta- 

fellssýslu 6. júlí 1899. 

Amtsráðið í Suðuramtinu 

Samkvæmt lögum 22. mara 1890, um löggiltar 
; 
> 

gjörir kunnugt: reglugjörðir 

sýslunefnda, og lögum 24. nóvbr. 1893, um breyting á 3. gr. í fyrnefnd- 

um lögum, 22. marz 1890, er hjermeð staðfest og löggilt eptirfvlgjandi 

Reglugjörð 

um viðauka við Almenna reglugjörð um fjallskil fyrir Vesturskaptafellssýslu 6. 

júlí 1899, sem samin er af sýslunefndinni í tjeðri sýslu, og skal reglur 

gjörðin öðlast gildi 15. septbr. næstkomandi. 

Omerkinga alla, er í afrjetti eða heimalöndum finnast, skal reka til aðal- 

rjettar. Skulu þeir, er engin móðir finnst að, seldir þar við opinbert uppboð. 

Andvirðið rennur í viðkomandi sveitarsjóð. 

Er þarmeð 34. gr. tjeðrar reglugjörðar numin úr gildi. 

Amtsråd Suðuramtsins, Reykjavík 30. júní 1906. 

J. Havsteen, 

Efnahagsreikningur 
Landsbankans þ. 31. marz 1906. 
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Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignarveðslánum . A kr. 378515 90 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlánum . . . . . — 1378170 69 

c. Handveðslánum  . . 20 0 0 em 89862 50 

d. Lánum gegn åbyrgd sveita og bæjartje- 

laga o. fl.. —  104109 74 

e. Reikningslánum. . . . 2 2 0 0 352508 9% 

f. Akkreditivlánum — 29700 00 
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Fluttar 

Kgl. ríkisskuldabrjef að upphæð 203300 kr. eptir gangverði 

31. desbr. 1900. AÐ a 

Önnur erlend verðbrjef að upphæð 254000 kr. eptir gang- 

verdi 31. desbr. 1905 

Bankavaxtabrjef 

Skuldabrjef Reykjav íkurkaupstaðar 

Hlutabrjef (tilh. fyrv. Sparisj. Reykjavíkur 

Óinnleystir víxlar. 

Óinnleystar ávísanir FI 

Fasteignir lagðar bankanum út fyrir lánum 

Húseignir í Reykjavík 

Bankabyggingin með húsbúnaði. 

Útbú bankans á Akureyri. 

Útbú bankans á Ísafirði 

Ýmsir debitorar 

Peningar í sjóði 

Samtals 
Gjöld: 

Seðlaskuld bankans við landssjóð 

Skuld við Landmandsbankann í Kaupmannahöfn 

Ekki útborgað af innheimtu fje. 

Innstæðufje á hlaupareikningi 

Innstæðufje á sparisjóði. 

Innieign veðdeildar bankans 

Ýmsir kreditorar BR 

Varasj. fyrv. Sparisjóðs Reykj iavikur 

Varasjóður bankans 

Tekjur, sem enn ekki eru lagðar við. vatt sjóð 

Samtals 

Agrip 

kr. 

kr. 

2332867 80 

200250 50 

230287 50 
234900 00 

1800 00 
5100 00 

905539 85 
7590 72 
2938 00 

5000 00 
80000 00 

358408 49 
116491 06 

141 87 
299687 62 
  

4711003 41 

750000 00 

389605 32 

259 89 

414413 45 

2214292 68 

158568 09 

199000 00 

9722 61 

4827358 51 

92402 86 

471 11003 41 

al reikningi yfir tekjur og gjöld Landsbankans á tímabilinu 

frá 1. jan. til 31. marz 1906. 

Tekjur: 

  

Í sjóði 1. janúar 1906 kr. 235838 29 
Borgad af lånum: 

a. Fasteignarvedslånum . .…. . . . kr. 17181 57 

Flyt: kr. 17181 kr. 235858 29 
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Fluttar kr. 17181 57 kr. 
b. Sjålfskuldaråbyrgdarlånum oe eg me 97230 An 
c. Handveðslánum so er 2210 ( 

d. Lánum gegn ábyrgð sveita og bæjarfje- 
laga o. fl. FA 17179 09 

e. Reikningslánum. — 84812 39 
f. Akkreditivlánum — 44000 00 

Víxlar innleystir — 
Á vísanir innleystar .-. - 

Vextir — 
Disconto . mm 
Tekjur i reikningi Landmandsl bankans i Kaupmannahöfn om 
Tekjur í reikningi útbúsins á Akureyri 
Tekjur í reikningi útbúsins á Ísafirði. — 
Innlög á hlaupareikning FR mm 
Innlög í sparisjóð kr. 455376 15 
að viðbættum dagvöxtum — 111 07 

Innheimt fje fyrir aðra. 

Frá veðdeild bankans — 
Seld innlend verdbrjef . 500, — 
Meðtekið frá landssjóði í nýjum seðlum a — 
Ýmsir debitorar — 
Ymsar tekjur 

Samtals kr. 

Gjöld: 

Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán . kr.  42800 00 
b. dn råbyngdarlån 
c. Handveðslán. 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæj jarfjölaga o.fl. 

e. Reikningslán. 

235838 

253213 

506509 
10356 

27486 
13101 

524830 

7116 & 

5614 5 

211670 

455487 ? 

10969 

4722 

103300 

65000 

1728 5 
809 í 

197587 00 
600 00 

2800 00 
— 132190 64 

2437754 í 

  

f. Akkreditivlán „2. 44700 00 
———— kr. 420677 64 

Vixlar keyptir —… 696738 05 
Åvisanir keyptar . 12783 89 
Gjöld í reikningi Landmandsbankans - i Kaupmannahöfn . — 69487 68 
ajold í reikningi útbúsins á Akureyri „2... 16301 93 
Gjöld í reikningi útbúsins á Ísafirði . 2... …— 18277 00 
U Jtborgad hlaupareikningsfje 2 2 2 se 220895 12 
Uthorgad sparisjóðsfje 4. — 382262 52 

Flyt kr. 1837423 83.
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Fluttar 
Utborgad innheimt fje fyrir adra 

Til veddeildar bankans . 

Keypt innlend verðbrjef - 

Skilað landssjóði í ónýttum seðlum. 
Kostnaður við bankahaldið 

Ýmsir kreditorar 

Ýmsir debitorar 

Ýms gjöld . 

Í sjóði 31. marz 1906 

Samtals 

Ágrip 

kr. 

    

1837423 83 

10709 42 

242495 T5 
21700 

65000 ( 

9520 3 

19373 6 

1201 30 
642 45 

229687 62 
  

kr. 2437754 35 

af reikningi yfir tekjur og gjöld útbús Landsbankans á Akureyri 

frá 1. jan. til 31. marz 1906. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. janúar 1906 
Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslánum  . . . . . . . Kr. 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlánum 
c. Reikningslánum. 

6300 00 

10005 00 

31400 11 

Vixlar innleystir 

Åvisanir innleystar 

Tekjur i reikningi Landsbankans 

Tekjur í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn 

Innlög í sparisjóð . 

Innlög í hlaupareikning. 
Innheimt fje fyrir aðra. 

Vextir 

Disconto 

Seld verðbrjef 

Ymsar tekjur 

Samtals 
Gjöld: 

Veitt lán: 

a. Fasteignarveðslán . . . . . . 2... kr. ”» i» 
b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán . ..... — 15850 00 

kr. 13840 00 

47705 11 

50550 00 

1160 00 

16587 88 

20291 95 

14578 03 

2546 70 

10534 11 

1487 37 

1335 90 

3700 00 

353 45 

184670 68 
  

  

Flyt kr. 15850 00 
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Fluttar kr. 15850 00 

ce. Reikningslán. 2 2 20 eee ae em 53714 58 
kr. 

Vixlar keyptir 

Åvisanir keyptar 22 eee eee eee eu er rem 

Gjöld í reikningi Landsbankans. EÐ 

Gjöld í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn 

Utborgad sparisjodstje 2 mm 

Utborgad hlaupareikningsfje 202 2 eee eee ene ur 

Útborgað innheimt fje fyrir aðra . . .. SN rr 

Kostnaður við rekstur útbúsins . 2 2. rem 

Yms gjöld. 2 

I sjødi 31. marz 190622 2 eee eee eee ere 
184670 68 Samtals kr. 

Ágrip 
, 

69564 

37389 

1160 

6156 

3160 

15057 

2498 

10534 

891 

6 

18252   

af reikningi yfir tekjur og gjöld útbús Landsbankans á Ísafirði 

frá 1. jan. til 31. marz 1906. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. janúar 1906 . . 220 Kr. 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslánum . . . . . . . . Kr. 7050 00 

b. Sjålfsskuldaråbyrgdarlånum . ...…. — 1120 00 

c. Reikningslánum . . . .....08. 8. — 51159 00 

Víxlar innleystir 2 2 eee eee re rr 

Åvisanir innleystar 2 eee eee ure 

Vextir 

Disconto 2 eee eee se re 

Tekjur í reikningi Landsbankans 2. 2 2 0 0 eee er 

Tekjur í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn . - 

Innlög í hlaupareikming. 2 2. eee eee me es re     

Innlög í sparisjóð 

Seld bankavaxtabrjéf 00 er re 

Innheimt fje fyrir aðra . 2. 0 2 eee eee eee ere 

Ymsar tekjör eee eee re 

Ymsir debitorar 2 ene eee me et rr 

Samtals kr. 

59309 

33890 

2000 

2235 

918 

17687 

19307 

2499 í 

38569 

11700 

496 í 

217 

9 

230701 
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Gjöld: 

Lån veitt: 

a. Fasteignarveðslán . 2. . .. 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán 
c. Handveðslán. 

d. Reikningslán. 

Víxlar keyptir FA 
Gjöld í reikningi Landsbankans 

Gjöld í reikningi Landmandsbankans í 

Útborgað hlaupareikningsfje . 2. 00... 

Útborgað sparisjóðsfje . 

Útborgað innheimt fje fyrir aðra 

Keypt bankavaxtabrjef 

Kostnaður við rekstur útbúsins . . . - 

Yms gjöld 

Ymsir deditorar 

Í sjóði 51. marz 1906 

Ágrip 

Kaupmannahöfn . . — 

19710 00 

6230 00 

450 00 

17283 64 

mmm — kr. 43673 64 

kr. 62838 37 

— 5664 50 

37000 00 

— 28138 63 
— 32090 08 

496 98 

— 200 00 

- 940 56 

— 191 27 

50. - 9 00 

" 19458 18 

Samtals kr. 230701 21 

af reikningi yfir tekjur og gjöld veðdeildar Landsbankans 

frá 1. jan. til 31. 

Tekjur: 

Inneign hjá bankanum 1. jan. 1906 

Ú tgefin bankavaxtabrjef 

Borgað af lánum . . 2... 

Vextir innborgaðir . . 

Varasjóðs og stjórnar kostnaðar till. ig 

Gjöld: 

Innleyst útdregin bankavaxtabrjef . 

Veitt lán 

Útborgaðir vextir 

1906. 

kr. 396341 76 
En 20900 00 
— 2238 84 
— 2083 53 

= 399 71 

Samtals kr. 421963 84 

kr. 187100 00 

— 20900 00 

— 55127 25 
  

  

Flyt kr. 263127 25 
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71 
4. Stjornarkostnadur . eee 

5. Í sjóði hjá bankanum 31. marz 1906. 

Í stjórn Landsbankans, Reykjavík 23 

Tryggvi Gunnarsson. Eirikur Briem. 499 

Fluttar kr. 263127 25 

— 268 50 

. 0... — 158568 09 

Samtals kr. 421963 84 
  

. juni 1906. 

Kristján „Jónsson.



Stjórnartiðindi, B. 6. 139 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna. 

Auglýsing um uppgjöf saka í tilefni af ríkistöku Hans hátignar Frederiks 

konungs hins áttunda, undirskrifuð af ráðherra Íslands 18. apríl 1906 (A nr. 4, 

bls. 18—19). 

Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur tíkisarfa í 

fjærvist konungs, undirskrifuð af konungi 8. maí 1906 (A nr. 5, bls. 20—21). 

Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur og tekinn vid 

ríkisstjórn, undirskrifuð af konungi 15. maí 1906 (A nr. 6, bls. 22—23). 

Auglýsing um staðfesting á breytingu á reglugjörð fyrir Íslandsbanka frá 

95. nóvbr. 1903, undirskrifuð af ráðherra Íslands 5. júlí 1906 (A nr. í, bls. 

24—25). 

Reglugjörð fyrir Íslandsbanka um útgáfu bankavaætabrjefa samkvæmt lög- 

um 10. nóvbr. 1905, undirskrifuð af ráðherra Íslands 7. s. m. (A nr. 8, bls. 26—3ð). 

Auglýsing um leyfi fyrir hlutafjelagið >Hið stóra norræna ritsímafjelag< til 

að stofna og starfrækja neðansjávarritsíma milli Hjaltlands, Færeyja og Íslands, 

undirskrifuð af ráðherra Íslands 28. s. m. (ÁA nr. 9, bls. 36—4ð). 

Auglýsing um að út sje gefin endurskoðuð reglugjörð fyrir Ræktunarsjóð 

Íslands, undirskrifuð af ráðherra Íslands 31. s. m. (A nr. 10, bls. 4447). 

Reglugjörð fyrir Ræktunarsjóð Íslands, undirskrifuð af ráðherra Íslands 

s. d. (A nr. 11, bls. 48—5ð). 

Auglýsing um að út sje gefin skipulagsskrá fyrir Fiskiveiðasjóð Íslands, 

undirskrifuð af ráðherra Íslands s. d. (Å nr. 12, bls 54—57). 

Reglugjörð fyrir Fiskiveiðasjóð Íslands, undirskrifud af ráðherra Íslands, 

s. d. (A nr. 13, bls. 58—6l). 

15, dag septembermánáðar 1906. Reykjavík. Tsaloldarprentsmiðja. 
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72 Brjef stjoårnarrådsins til sijslumannsins é Skaptafellssýslu um end- 
18. júlí urgjald á veittum sveitarstyrk. 

Eptir að þjer, herra sýslumaður, hafið skotið til stjórnarráðsins ágreiningi 
milli yðar og sýslumannsins í Suðurmúlasýslu um kröfu Geithellnahrepps á hendur 
Dyrhólahreppi hinum forna, til endurgjalds á fátækrastyrk veittum Einari nokkr- 
um Jónssyni árin 1902 og 1903, er svolátandi úrskurður lagður á mál þetta: 

Í september 1902 sneri Einar þessi, er þá lá veikur, sjer til hreppsnefnd- 
ar Geithellnahrepps og bað um styrk til lífsframfæris sjer og fjölskyldu sinni. 
Var þá aðsjónargjörð framkvæmd hjá honum 3. okt. næst á eptir og þar sem 
hann að dómi aðsjónarmanna hafði engin efni til að framfleyta sjer eða fjölskyldu 
sinni, þá varð hreppsnefndin þegar að veita honum styrk og varð allur kostnað- 
ur, er hreppsnefnd Geithellnahrepps hafði af Einari og fjölskyldu hans frá 3. okt. 
1902 til 1. júlí 1903, er hann var fluttur fátæk raflutningi á sveit sína, kr. 555,51, 
eða rjettara sagt að frádregnum reikningsvillum í kostnaðarreikningnum kr. 552,31. 

Af upphæð þessari hefir hreppsnefnd Dyrhólahrepps, þar sem Einar þessi 
er sveitlægur, samþykkt að greiða 391 kr. 6 au., en hefir neitað að greiða hin- 
ar eptirstandandi 161 kr. 25 au., en þetta eru þeir liðir, er nefndin neitar að 
borga: 

  

1. Úttekt frá 3. okt. til 11. s. m. 1902... . 0... kr 62 32 
2. Lóðargjald eptir kofa Einars 2. 12 00 
3. Læknisvitjanir á tímabilinu þar til Einar bådi styrk. . . . . — 30 00 
4. Prestsgjåld 2 see 6 12 
ð. Fátækratíund 2. 1 00 
6. Þimggjald 

0 33 
7. Flutningsgjald . 2 29 48 
8. Af úttekt frá 13. júní til 29. s. m. 1903 . .. a 20 00 

kr. 161 25 

1. Hvað þessum lið viðvíkur er neitunin byggð á því, að aðsjónargjörðin hafi í 
raun og veru ekki farið fram fyr en 16. okt. Þessa staðhæfing byggir 
nefndin á því einu, að vottorðið um aðsjónargjörðina er dags. 16. okt., en 
þetta atriði er þýðingarlaust, enda ekkert framkomið, sem bendi til að að- 
sjónargjörðin hafi ekki farið fram á tilteknum tíma, 3. okt. Mótmæli hrepps- 
nefndarinnar að því er þennan lið snertir verða því ekki tekin til greina. 

2. Þareð Einar var ekki styrksþurfi framan at árinu, hafði hreppsnefnd Geit- 
hellnahrepps enga skyldu til að greiða landsdrottni lóðargjald eptir kofa 
Einars fyrir fardagaárið 1902—-1903. Þessa npphæð verður því Dyrhóla- 
hreppur ekki skyldaður til að greiða. 

8. Sama gildir um þann hluta af reikningi læknisins, sem er fyrir læknishjálp 
til Einars áður en hann leitaði til sveitarstjórnarinnar. 

t—6. Prestsgjöld, fátækratíund og þinggjald var hreppsnefndinni óviðkomandi 
að greiða og verða þessi gjöld því að falla burtu. 

1. Kostnað við flutning fjölskyldunnar, kr. 29,48, á að greiða sem fátækraflutn-
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ingskostnað.og verður því Dyrhólahreppur ekki skyldaður til að greiða þessa 72 
upphæð. 

18. júlí 
8. Þá vill Dyrhólahreppur fá eptirgefið at styrk þeim, er Einari var veittur á 

tímabilinu frá 13. júní til 29. júní, 20 kr., þareð óþarflega mikið hafi verið 
eytt í fatnað handa þurfamanninum og fjölskyldu hans, en þessi mótmæli 
virðast eptir atvikum ástæðulaus. 

samkvæmt framansögðu á að draga frá reikningsupphæðinni 12,00 
30,00 + 6,12 + 1,00 +- 0,33 + 29,48 — kr. 18,93, en eptirstöðvarnar 478 kr. 
38 au. ber Dyrhólahreppi að greiða. 

Það skal loks tekið fram, að eptir upplýsingum þeim, sem liggja fyrir í mál- 
inu, er ekkert að athuga við aðsjónargjörð þá, er gjörð var hjá Einari áður en 
styrkurinn var veittur í fyrstu og oddviti Geithellnahrepps hefir einnig gjört 
nægilega grein fyrir því, hvers vegna Einar var eigi fluttur á sveit sína fyr en 
gjört var. 

Jafnframt því að gefa yður þetta til vitundar til frekari birtingar fyrir 
hreppsnefnd Dyrhólahrepps hins forna, felur stjórnarráðið yður að sjá um, að tjeð 
hreppsnefnd greiði Geithellnahreppi án dráttar þann hluta hinnar úrskurðuðu 
upphæðar, sem enn er ógreiddur. 

Brjef stjórnarráðsins ti! biskups um embættislán handa Kálfa- 
tjarnarprestakalli. 27. júl 

Samkvæmt tillögum yðar, háæruverðugi herra, í brjefi, dagsettu 19. þ. m., 
og beiðni hlutaðeiganda, veitir stjórnarráðið samþykki sitt til þess að presturinn 
að Kálfatjörn, síra Árni Þorsteinsson, taki uppá prestakallið 300 kr. embættislán 
til þess að endurreisa og bæta heyhlöðu á Þrestssetrinu á þann hátt, er gjört er 
ráð fyrir í erindi hans, sem fylgdi brjefi yðar. Samþykki þetta er þó þeim skil- 
yrðum bundið, að lánið, sem eigi fæst úr landssjóði, verði fengið með sem væg 
ustum vaxtakjörum, og að það verði endurborgað á næstu 10 árum, auk vaxta, 
með 15 kr. árlegri afborgun 5 fyrstu árin, meðan lán, sem nú hvílir á presta- 
kallinu er eigi að fullu borgað, en síðan með 45 kr. árlegri afborgun, una því 
er lokið. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið yður til leiðbeiningar og til frek- 
ari birtingar. 

el
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Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu 4 
um skilning á orðunum „fast aðsetur“ í lögum 9. ágúst 1889. 17. ágúst 

Með brjefi, dags. 6. f. m, hafið þjer, herra sýslumaður, sarakvæmt til- 
mælum hreppsnefndarinnar í Hvitársíðuhreppi, leitað álits stjórnarráðsins um það, 
hvort nefndinni hafi verið heimilt samkvæmt lögum að leggja aukaútsvar á Jón 
Ólafsson smið frá Kaðalstöðum í Stafholtstungnahreppi síðastliðið haust, en af
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skjölum þeim, er fylgdu tjeðu brjefi yðar, sjest að Jón þessi hafði, frá því í marz- 

17. ágústmánuði f. á. og þangað til nefndin lagði útsvarið á hann Í síðastliðnum  október- 

15 
1. sept. 

mánuði, haft vinnu í Kalmannstungu í Hvitársíðuhreppi sem yfirsmiður við hús- 

bygging og að hreppsnefndin hefir því talið hann hafa haft þar fast aðsetur, 

er samkvæmt lögum frá 9. ágúst 1889 um viðauka við lög 9. janúar 1880 um 

breyting á tilskipun um sveitarstjórn á Íslandi 4. maí 1872 heimilaði henni að 

leggja á hann útsvar, þó að hann, einsog nefndinni var kunnugt, ætti lögheimili 

í Stafholtstungnahreppi. 

Útaf þessu skal yður hjermeð til vitundar gefið til frekari birtingar fyrir 

hreppsnefndinni í Hvítársíðuhreppi, að stjórnarráðið verður að vera yður sam- 

dóma um það, að ákvæði tjeðra laga beri að skilja þannig, að menn geti eigi 

talizt hafa fast aðsetur í hreppi þar sem þeir leita sjer bráðabirgðaatvinnu, þótt 

dvölin verði þar lengri en 4 mánuðir, ef þeir eiga lögheimili í öðrum hreppi, 

sbr. brjef landsh. dags. 29. des. 1896 (Stj.tíð. B. 1896, bls. 230), og samkvæmt 

þessu hefir hreppsnefnd Hvítársíðuhrepps eigi haft heimild til að leggja útsvarið 

á Jón Ólafsson, en jafnframt skal tekið fram, að úrslit máls þessa heyra undir 

dómstólana. 

Reglugjörð 

fyrirkomulag og samning skýrslna um alidýrasjúkdóma. 

Samkvæmt fyrirmælum 2. greinar laga nr. 21. frá 20. október 1905 er 

eptirrituð reglugjörð sett. 

1. gr. 

Hreppstjórar skulu semja árlega skýrslu eptir fyrirmynd þeirri, sem prent- 

uð er hjer á eptir, yfir sjúkdóma, sem komið hafa í alidýr í hreppnum á skýrslu- 

árinu. Samskonar skýrslu skulu bæjarfógetar semja fyrir kaupstaðina. 

Skýrsluárið telst frá 1. júní til 31. maí. Til skýrslnanna skal safnað á 

vorhreppskilum. 

Skýrslur hreppstjóra „skulu vera komnar til sýslumanna fyrir lok júní- 

mánaðar; semja sýslumenn síðan yfirlit yfir alidýrasjúkdóma í hverri sýslu og 

senda stjórnarráðinu innan loka ágúsmánaðar, ásamt skýrslum hreppstjóra sem 

fylgiskjölum. Innan sama tíma senda bæjarfógetar skýrslur sínar stjórnarráðinu. 

2. gr. 

Þeir, sem alidýr eiga eða hafa undir höndum, skulu svo sem þeir fram- 

ast vita, skýra á vorhreppskilum ár hvert hreppstjóra sínum, í kaupstöðum bæjar- 

fógeta, frá þeim sjúkdómum, sem komið hafa á skýrsluárinu í alidýr þeirra, og
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gefa þar að lútandi upplýsingar, allt eptir því sem fyrir er mælt í reglugjörð 

þessari. 

2 op ð. ST. 

Alidýr þau, sem skýrslur skal gefa um, eru hestar, nautpeningur, sauðfje, 

geitfje, svin og hundar, og skal hver húsráðandi gefa hreppstjóra eða bæjar- 

fógeta skýrslu um öll nefnd alidýr, sem á heimili hans eru, hvort sem hann á þau 

sjálfur eða aðrir. Skal hann tilfæra sjúkdómana eptir 3 tímabilum, sem sje: júní 

til septbr., oktbr. til desember og janúar til maí, og taka fram um hvern sjúk- 

dóm, hve margt hafi veikzt og hve margt drepizt; þar til telst einnig það, sem 

skorið er af dauðvona. Að öðru leyti skulu upplýsingar gefnar eptir því sem 

með þarf samkvæmt skýrslufyrirmynd þeirri, sem prentuð er hjer á eptir- — 

Skýrslur gripaeigenda til hreppstjóra eða bæjarfógeta skulu vera skriflegar. 

Skýrslur skal gefa um sjúkdóma þá, sem taldir eru upp í skýrslufyrirmynd þeirri, 

sem prentuð er hjer á eptir, og auk þeirra skal skrásetja í auðu dálkana þá 

sjúkdóma, sem ekki verða heimfærðir undir neinn hinna dálkanna, en varhuga- 

verðir þykja, annaðhvort af því að þeir virðast næmir, eru víðförulir eða liggja 

í landi eða valda verulegu tjóni og óþægindum. Skal setja þeim það nafn, sem 

algengast er á staðnum og lýsa í athugasemdum eins nákvæmt og hægt er. 

4. gr. 

Gefi nokkur vísvitandi rangar skýrslur um nokkur þau atriði, er um er 

spurt samkvæmt reglugjörð þessari, eða neiti nokkur að staðfesta skýrslu sína 

með vottorði upp á æru og trú, varðar það sektum frá 10 til 200 kr. 

Tregðist nokkur við að láta þær upplýsingar í tje, sem heimtaðar eru 

samkvæmt reglugjörð þessari, má þröngva honum til þess með dagsektum, 1 til 

5 kr. á dag. Lögreglustjóri ákveður dagsektir með úrskurði, er birta skal hlut- 

aðeiganda á venjulegan hátt. 

5. gr. 

Stjórnarvöld þau, sem falið er að safna skýrslum þeim, er hjer um ræðir, 

skulu gjöra sjer allt far um, að skýrslurnar verði svo fullkomnar, sem auðið er, 

enda ber þeim að beita vægðarlaust sektum þeim, sem 4. gr. tiltekur. Ad öör- 

um kosti mega hin nefndu stjórnarvöld búast við að sæta sjálf ábyrgð fyrir bresti 

þá, sem í þessu efni kynnu á að verða. 

Í stjórnarráði Íslands, í. september 1906. 

H. Hafstein. 

Jón Hermannsson. 

1906 

75 
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Reglugjörð 
fyrir Eyjafjarðarsýslu 

um 

breyting á 38. og 39. gr. í fjallskilareglugjörð fyrir Eyjafjarðar- 

1. 

sýslu 19. júní 1897. 

38. gr. orðist þannig: 

Hver sem á stóðhross eða tryppi, er skyldur að reka þau á afrjett, 

ekki síðar en 8 vikur af sumri, nema ótíð og gróðurleysi banni, og varðar 

sektum, ef útaf er brugðið, Eigandi eða umráðandi afrjetta, sem hefir tryppi 

á þeim, er skyldur að sjá um nægilega fyrirstöðu að viðlögðum sektum. 

Nú vanrækir hann þá skyldu sína, skal þá hreppsnefnd skyld að útvega 
nægilega fyrirstöðu á hans kostnað. — Eigandi eða umráðamaður afrjetta 

skal senda hreppsnefndinni, áður en 10 vikur eru af sumri, lýsingu af öll- 

um þeim tryppum, sem hann hefir undir höndum, með mörkum, lit, aldri 

og einkennum. 

39. gr. orðist þannig: 

Nú ganga tryppi samt á sumrum úr afrjettum og í heimalönd 

manna, geta þá þeir, er fyrir ágangi verða, tekið þau í gæzlu og gert eig- 

endum eða umráðamönnum afrjettanna eða þeim, sem fyrirstöðu hafa á 
hendi, aðvart áður en 2 sólarhringar eru liðnir, um að útleysa þau gegn 

gægzlukaupi, allt að 15 aurum um sólarhringinn fyrir hvert hross. Auk þess 

skal og borga ómakslaun fyrir tilkynning. Gjald þetta skal greitt um leið 
og hrossanna er vitjað, annars er gæyzlumaður eigi skyldur að afhenda þau. 

Vitji eigendur eða umráðamenn eigi hrossa sinna eða borgi eigi gæzlukaupið 

innan þriggja sólarhringa frá tilkynningu, skal farið með þau sem annað 

óskilafje. 

Þannig samþykkt á fundi sýslunefndarinnar 28. júnimán. 1906. 

Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu og Akureyrar 10. júlí 1906. 

Guðl. Guðmundsson. 

Staðfestist og gangi reglugjörðin í gildi hinn 1. dag októbermán. 1906. 

Forseti amtsráðs Norðuramtsins, 10. júlí 1906. 

Guðl. Guðmundsson.
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i e | a Auglýsing 
um staðfesting stjórnarráðsins á 

heilbrigðissamþykkt fyrir Hólshrepp í Norðurísafjarðarsýslu. 

Samkvæmt lögum 10. nóvbr. 1905 um heilbrigðissamþykktir fyrir bæjar- 

og sveitarfjelög, er hjermeð staðfest eptirrituð heilbrigðissamþykkt fyrir Hólshrepp 

i Norðurisafjarðarsýslu, sem samin hefir verið af sýslunefndinni i nefndri sýslu. 

IT. Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Samþykkt þessi gildir fyrir Hólshrepp. 

2. gr. 

Hreppstjóri er formaður heilbrigðisnefndarinnar. Auk hans eiga sæti í 
nefndinni einn maður, er hreppsnefndin kýs, og einn maður, er sýslunenfndin 

kýs. Kosningin gildir til þriggja ára. 

3. gr. 

Formaður kveður nefndina á fund, er honum þykir þess þörf, eða hinir 

nefndamennirnir báðir eða hjeraðslæknir óska þess, þó eigi sjaldnar en þrisvar á 

ári. Hann ákveður fundarstað og fundartíma, ritar í fundarbók gjörðir nefndar- 

innar, hefir á hendi brjefaskriptir, og annast um að fyrirskipunum nefndarinnar 

sje hlýtt. Hann getur neitað að framkvæma ályktanir nefndarinnar, en þá skal 

hann tafarlaust skjóta málinu til sýslumanns. Hjeraðslæknir og sýslumaður eiga 

heimting á að vera á fundum nefndarinnar og taka þátt í umræðunum, en ekki 

hafa þeir atkvæðisrjett. 
Andvirði bóka og ritfanga, svo og kostnað, er hlýzt af brjefaskriptum, 

skal greiða úr sveitarsjóði eptir reikningi. 

4. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa gætur á því, að heilbrigðissamþykktin sje haldin 

og henni hlýtt í öllum greinum. Heimilt er nefndinni að rannsaka eða láta rann- 

saka allt það, er ræðir um í samþykkt þessari, sem og hvað eina, er mikla þýðing 

kann að hafa fyrir heilbrigði manna, hvort heldur er á almannafæri eða einstakra 

manna eign. Einu sinni á ári skal nefndin skoða öll hús og lóðir á samþykktar- 

svæðinu, og er henni heimilt að skipta þessu starfi á milli nefndarmanna. Ef 

nokkur einn nefndarmaður, annar enn formaður, krefst inngöngu í hús manna til 

skoðunar í umboði nefndarinnar, skal hann hafa í höndum skriflegt umboð frá 

formanni nefndarinnar. 

Heilbrigðisnefndin skal færa í bók allt, er hún finnur aðfinnsluvert sam- 

kvæmt samþykkt þessari, og skriflega skipa þeim, er í hlut eiga, hvernig þeir 

eigi úr því að bæta, ella tilkynna sýslumanni, ef um brot er að ræða. 

1906 
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12. septbr. Ef heilbrigðisnefnd telur nauðsynlega einhverja þrifnaðarbót eða heil- 
brigðisráðstöfum, sem hefir í för með sjer útgjöld úr sveitarsjóði, þá skal hún 

leggja það mál fyrir hreppsnefndina og fara fram á, að fje sje veitt til þessa. 
Nú neitar hreppsnefndin slíkri fjárveitingu, og er þá heilbrigðisnefndinni heimilt 

að skjóta málinu til sýslunefndarinnar, er leggur fullnaðarúrskurð á málið. En 

telji heilbrigðisnefndin svo brýna þörf á framkvæmd einhverra heilbrigðisráðstaf- 

ana, að eigi megi dragast til þess er úrskurður sýslunefndar fæst, en hreppsnefnd 
synjar um fje til þeirra framkvæmda, þá skal hún snúa sjer til sýslumanns, er 
í samráði við hjeraðslækni ákveður hvort þær ráðstafanir megi dragast til úr- 
skurðar sýslufundar eða ekki. 

II, Um íbúðarhús. 

6. gr. 

Öll hús, sem notuð eru til íbúðar, þar með taldar verbúðir, skulu vera 
svo gjörð, að unnt sje að halda þeim hreinum; gluggar skulu vera á hjörum, að 
minnsta kosti einn á hverju herbergi, og trjególf í öllum íveruherbergjum. 

Heilbrigðisnefndin getur heimtað af leigjanda eða eiganda húss, að ræstuð oO 

sjeu herbergi, sjeu þau svo óhrein, að nefndin áliti húsbúum hættu búna. 

{. gr. 

Nú er íbúðarhús svo illa gjört, hrörlegt eða þröngt, að heilbrigðisnefndin 
álitur hættulegt heilsu manna að búa í því, og getur nefndin þá bannað íbúðina; 
skal nefndin þá tilkynna húseiganda bannið skriflega og færa rök fyrir því, og 
skal þá fólk fara úr húsinu á tveggja mánaða fresti frá tilkynningardegi, verði 
húsið eigi bætt á þeim tíma, svo að nefndinni líki. Þó er húseiganda frjálst, 
innan 8 daga, að skjóta úrskurði nefndarinnar til sýslumanns, en hann leitar álits 
hjeraðslæknis, og leggur fullnaðarúrskurð á málið svo fljótt, sem verða má. 

8. gr. 
Kjallara má eigi taka til íbúðar án leyfis heilbrigðisnefndar. Kjallara, 

undir íbúðarhúsum skal verja því, að vatn standi í þeim nokkurn tíma. 

III, Um fráræslu. 

9. gr. 

Eldhússkólp og þvottaskólp má ekki láta síga í jörðu svo nærri ibúðar- 
húsum, að hætta sje á þvi, að það saurgi jarðveginn undir húsunum; skal veita 
öllu skólpi í opnum eða lokuðum ræsum burt frá húsunum, svo langt, sem heil- 
brigðisnelndinni þykir þurfa. Öllskólpræsi, hvort heldur eru á almanna færi, eða
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á einstakra manna eign, skulu vera svo víð og hallajöfn, að hvergi komi pollar 78 

eða vilpur, og hvergi flói út úr þeim; skal hreinsa þau svo opt, að ekki leggil?. septbr. 
ódaun úr þeim. 

Ef heilbrigðisnefnd telur nauðsynlegt, að vatnsheldur botn sje gjörður í 

ræsi, þá getur hún heimtað slíka aðgjörð. 

10 gr. 

Ef ræsi er gjört fram með alfaravegi á opinberan kostnað, skulu þeir, er 

hús eiga fram með veginum, skyldir til að gjöra skólpræsi hver frá sínu húsi út 

í göturæsið, og skulu þau ræsi ekki lakar gjörð en göturæsið. 

Skyldir skulu eigendur blautfiskshúsa að gjöra skólpræsi meðfram salt- 

húsum sínum og frá þeim, ef heilbrigðisnefnd álítur þess þörf, þó skal hver ein- 

stakur húseigandi ekki skyldur að gjöra ræsi lengra en 4 faðma og gilda sömu 

ákvæði um þau og önnur ræsi. 

IV. Um vatnsból, 

11. er. 

Öll vatnsból skal verja hverskonar óhreinindum; er bannað að láta í þau fara 

eða að þeim koma rennsli úr skólpræsum, forum, haugstæðum, salernum eða penings- 

húsum, sömuleiðis að láta í þau eða nálægt þeim hverskonar saurindi sem er, 

sorp, Slor eða hræ; eigi má heldur þvo í þeim eða við þau, hvort heldur er 

fatnað, fisk, ull eða nokkuð sem óhreinkar vatnið, eins fyrir það þótt um 

rennandi vatn sje að ræða. Bannað er og að leggja húðir í bleyti í vatnsból eða 

nálægt þeim. 

12. gr. 

Brunn má ekki hafa nær haugum, forum eða salernum en 15 álnum eða 

meira eptir því sem heilbrigðisnefnd ákveður. 

Nú vill einhver gjöra brunn að nyju eða breyta gömlum brunni, og skal 

hann þá tilkynna það heilbrigðisnefndinni, en hún skal ákveða, þá er grefti eða 

borun er lokið, hvort vatnið er nytilegt, og hafa gát á því, að brunnur sje gjörður 

sem hjer segir: 
Sje brunnur grafinn, skal hlaða hann innan úr hörðum steini, og líma stein við 

stein með steinlími, og skal hleðslan þannig gjörð svo langt upp eptir, sem heil- 

brigðisnefnd þykir þurfa, en aldrei skemmra en nemi 2 álnum. 1 stað slíkrar 

hleðslu má nefndin leyfa að hafa steinsteypu. Niður með hleðslunni að utan skal 

láta einhverskonar límkenndan leir, og skal það lag vera 1 alin á þykkt. Hleðsla 
skal ná !/, alin eða meir upp úr jörðu, og út frá brunni hvorum skal steypa 

steinkraga að minnsta kosti 17/, alin á breidd, er halli út frá brunnopinu. Yfir 

brunnopinu skal vera vatnsheldur hlemmur; og skal vatnið tekið með dælu, er 

gangi gegn um miðjan hlemminn, en upp með dælunni skal ganga strompur 

með hatti yfir, svo að lopt komist að vatninu,
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78 Þar sem strjálbyggt er og engin óhreinindi í nánd, má heilbrigðisnefndin 
12. septbr.leyfa að brunnar sjeu gjörðir úr grjóti án steinlims og vatnið halað upp í fötu. 

Utan um opna brunna skulu jafnan vera grindur, er sjeu að minnsta kosti 1!/, 

álin að hæð. 

13. gr. 

Heilbrigðisnefndin getur bannað að taka vatn úr brunni eða öðru vatns- 

bóli um stundarsakir, ef hún álitur vatnið óheilnæmt. Ef læknisrannsókn leiðir 

það í ljós, að vatnið sje skaðkvænt, og ekki unnt að gjöra við vatnsbólið, svo að 

vatnið verði óskaðvænt, þá skal heilbrigðisnefndin skipa eiganda að fylla það 

svo, að engu vatni verði náð úr þvi. 

V. Um peningshús, hauga og forir. 

14. gr. 

Stórgripi eða sauðfje má ekki hafa í íbúðarhúsum. 

15. gr. 

Ef einhver vill gjöra peningshús, forir, haugstæði eða haughús, þá skal 

hann gjöra heilbrigðisnefndinni aðvart áður en hann byrjar á því, og skal hún 
gæta þess, að haldin sjeu fyrirmæli þau, er hjer fara á eptir: 

Ekkert peningshús má setja nær vatnsbóli, en nemi 15 álnum eða meira, 

og ætið á lægri stað en vatnsbólið. 

For má ekki gjöra nje haug hafa nær íbúðarhúsi eða alfaravegi en nemi 

10 álnum, og ekki nær vatnsbóli en nemi 15 álnum. Forarveggir skulu jafnan 
ná 1/, alin eða meira upp úr jörðu, og skal yfir hverri for hafa sterkann hlera, 

svo að öruggt sje, að hvorki menn nje skepnur geti fallið í hana. 

Ef íbúðarhús standa þjett saman, getur heilbrigðisnefndin bannað mykju- 

hauga og haughús, en heimtað, að forir sjeu gjörðar úr grjóti og steinlími eða 
steinsteypu, svo að þær sjeu vel vatnsheldar. 

16. gr. 

Ef peningshús, haugstæði eða forir eldri en samþykkt þessi, valda óþrifn- 
aði, má heilbrigðisnefnd beita fyrirmælum undanfarandi greinar, en heimilt er þó 

eiganda að skjóta máli sínu undir úrskurð sýslumanns, og skal hann innan 8 daga 

tilkynna heilbrigðisnefndinni málskotið. 

Heilbrigðisnefndin skal þá útvega álit hjeraðslæknis, og senda það sýslu- 
manni, er því næst kveður upp úrskurð í málinu svo fljótt sem verða má. 

VI. Um salerni. 

17. gr. 

Hverju íbúðarhúsi skal fylgja sjerstakt salerni. Gólf í salerni skal vera 
steinsteypt og hærra en jarðvegurinn í kring.
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Hafa skal í því saurkagga vel vatnsheldan, er falli fast að setunni. Hafa 78 

má salerni innan húss í sjerstökum klefa, ef góður loptsúgur er í klefanum, enl2. septbr. 
tæma skal saurilátin daglega. Ef vatnsheld for er hjá húsinu, má hafa salerni 

yfir henni þannig að saurindin fari jafnóðum í forina, en loftsúgsumbúningur skal 

þá vera í salerninu. 

18. gr. 

Í salernum skal seta og gólf jafnan vera vel hrein, og saurilátin tæmast 

óðar en þau fyllast. 

Heilbrigðisnefndin skal segja fyrir, hvar láta megi saur úr salernum. 

19. gr. 

Ef engin salerni fylgja húsum þeim, sem eldri eru en samþykkt þessi, 

eða þau eru illa gjörð og óþrifaleg, þá getur heilbrigðisnefndin heimtað af hús- 

eigendum, að þeir gjöri ný salerni samkvæmt 17. gr. 

VII. Um sorp og önnur óhreinindi. 

20. gr. 

Sorphaugar og sorpgryfjur mega ekki vera nær íbúðarhúsum nje vatns- 

bólum enn nemi 15 álnum. Flytja skal burtu allt sorpið tvisvar á ári, haust og 
vor. Heilbrigðisnefndin getur heimtað, að sorpi og ösku sje safnað í laus ílát úr 

málmi og flutt burtu jafnóðum og þau fyllast, á þann stað, er hún tiltekur. 

21. gr. 

Það er skylda sjómanna að varpa öllu slori, hausum og dálkum í sjóinn, 

ef þessu er ekki safnað í gryfju, á þeim stöðum, sem heilbrigðisnefndin tiltekur, 

borið á tún eða hagnýtt á annan hátt. Formenn eða skipstjórar bera ábyrgð 

á, að þessu ákvæði sje hlýtt. 

22. gr. 

Ef óhreinindi safnast fyrir, svo að fýlulykt eða daunillt rennsli fer út á 

alfaraveg, eða inn á eign þeirra, er næstir búa, getur heilbrigðisnefndin skipað 
þeim, er óþrifnaðinum veldur, að flytja óhreinindin tafarlaust í burtu. 

23. gr. 

Hver sá iðnaður, er óþrifnaður fylgir, svo sem lýsisbræðsla, hvalveiði, 

hagnýting hvalleifa og fiskiúrgangs, sútun húða o. fi. þvilíkt, skal vera háður 

eptirliti heilbrigðisnefndarinnar og fyrirmælum hennar, hvað hreinlæti snertir 

bæði utan hús og innan. Þar sem fiskiþvottur fer fram nærri íbúðarhúsum eða 

verbúðum, skal heilbrigðisnefndin sjá um, að vel sje hreinsað til daglega, svo að 

ekki safnist fyrir fiskleifar, er úldna og valda daunillu lopti. Lifrartunnur eða
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78  keråld mega aldrei vera å almannafæri, heldur å afviknum stöðum eða innan 

19, septbr.oirdinga. Sjeu safnkeröld eða kassar fyrir lifur eða grút grafin í jörðu, gildir 

hið sama um þau og forir. 

VIII. Um slátrun. 

24. gr. 

Slátrun á sauðfje, sem ekki er lagt í bú, má aðeins fara fram innan 

luktra skiðgarða, er sjeu svo háir og þjettir, að sláturstörfin sjáist ekki af þeim, 

er framhjá ganga. Ætíð skal hafa á blóðvelli sjerstakt ílát fyrir sulli, og skulu 

þeir brenndir eða grafnir í jörð að kveldi hvers slátrunardags. Skola skal blóð- 

völlinn daglega um leið og sláturstörfum er hætt og jafnan bera gor og allt ann- 

að, sem ekki er notað, í sjóinn; allar kindur skulu flegnar á gálga. 

IK. Um matvöru. 

23. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa eptirlit með því, að ekki sje höfð á boðstólum 

matvara, er sje svikin, skemmd eða skaðleg heilsu manna. Nefndinni skal vera 
heimilt að taka í búðum kaupmanna fyrir gangverð sýnishorn af hverri matvöru, 
er hún telur líkur til, að sje svikin, skemmd eða skaðleg heilsu manna, og láta 

rannsaka hana, og skal kostnað þennan greiða úr sveitarsjóði. 

Nú er það bersýnilegt, eða kemur í ljós við rannsókn hjeraðslæknisins, að 

einhver matvara er skemmd og ekki boðleg til manneldis, og skal nefndin þá 
auglýsa það og vara almenning við að nota hana til manneldis. 

Sje varan svikin eða skaðleg heilsu manna eða skepna að áliti læknisins, 

má heilbrigðisnefndin banna að selja hana, — þá er landlæknir hefir staðfest 
álit hjeraðslæknisins, — láta ónýta vöruna eða á einhvern hátt gjöra hana óskað- 

lega á kostnað þess, sem vöruna hafði á boðstólum. 

Kjöt af veikum skepnum eða sjálfdauðum má ekki selja til manneldis, 

nema hjeraðslæknir eða dýralæknir áliti það hættulaust. 

X. Um bökunarhús. 

26. gr. 

Þá er bökunarhús er byggt, skal heilbrigðisnefndin hafa sjerstakt eptirlit 

með því, að nægilegur þrifnaður sje við hafður í bökunarstofunni. 

Menn með næma sjúkdóma, svo sem berklaveiki, holdsveiki, o. s. frv., 

opin sár eða útbrot á höndum eða handleggjum, mega ekki vinna að brauðgerð. 

Deig má ekki hnoða með fótum. Öll tóbaksnautn er bönnuð í bökunarstofunni, 

og aldrei má sofa í stofunni. Ekki má nota annað eldsneyti í bökunarstofunni 
en kol, mó (svörð), brenni og steinolíu.
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KI. Um skóla. 78 
12. septbr. 

27. gr. 

Heilbrigdisnefndin skal skoda öll skólahús og skólastofur, hvort heldur 

er opinber eign eða einstakra manna, að minnsta kosti tvisvar til fjórum sinnum 

á ári, eptir því sem henni þykir þurfa. Hver sá, sem tekur til kennslu $ börn 

eða fleiri, er skyldur að tilkynna heilbrigðisnefndinni, hvar hann ætli að kenna. 

28. gr. 

Hver kennslustofa skal vera svo stór, að 80 rúmfet að minnsta kosti komi 

á hvert barn. Gólfið í kennslustofum skal þvo á hverjum degi, en aldrei má 

sópa það. 

29. gr. 

Ef heilbrigðisnefndin verður vör víð, að börnin eða kennarinn hafi ein- 

hvern mæman sjúkdóm, skal hún tilkynna það hjeraðslækni, og tilgreina nöfn og 

heimili þeirri, er sjúkir eru. Ef skólakennari eða skólabarn hefir berklaveiki og 

læknir álítur, að um sóttnæmishættu sje að ræða, þá getur heilbrigðisnefndin 
bannað að barnið eða kennarinn komi í skólann, þar til sóttnæmishættan er 

afstaðin að dómi hjeraðslæknis. 

Holdsveik börn mega ekki ganga í skóla, og holdsveikir menn mega 
ekki fást við barnakennslu. 

XII. Um kirkjugarða. 

30. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa eptirlit með kirkjugarðinum. Vatn má ekki 

standa í garðinum, og vatnsból ekki nær honum en nemi 100 álnum á jafnsljettu, 

og alls ekki í halla undan kirkjugarði, nema eptir samráði við hjeraðslækni. 
Þurfi að stækka garðinn, skal það gjört með ráði heilbrigðisnefndarinnar. 

Svo fljótt, sem því verður við komið, skal láta kirkjugarðinn vallgróa. 

Grafa skal svo djúpt, að tveggja álna moldarlag sje ofan á kistu. 

XIII. Um næma sjúkdóma. 

31. gr. 

Þá er lögskipuðum vörnum er haldið uppi gegn næmum sjúkdómi, skal 
heilbrigðisnefndin aðstoða hjeraðslækni við sóttvörnina. 

Ef alvarlega næmur sjúkdómur kemur upp á því svæði, sem samþykktin 
nær yfir, er heilbrigðisnefnd heimilt í samráði veð hjeraðslækni að setja um stund 
strangari fyrirmæli en í samþykkt þessari felast um hreinlæti utan húss og innan, 
burtflutning á óhreinindum o. s. frv.
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XIV. Um sektir. 

32. gr. 

Ef menn brjóta þessa sampvkkt eða vanrækja á settum fresti nokkra þá 

fyrirskipun, er heilbrigðisnefndin setur henni samkvæmt, þá varðar það sektum 
allt að 200 kr. er renni í sveitarsjóð. 

Ef einhver sá, er heilbrigðisnefnd samkvæmt samþykkt þessari hefir 

skipað að framkvæma einhverjar umbætur á húsum eða öðru, er að heilbrigðis- 

ráðstöfunum lýtur, kýs heldur að fela heilbrigðisnefndinni framkvæmdina á verk- 
inu, og setur fulla ábyrgð fyrir, þá skal nefndin taka að sjer verkið gegn fullu 
endurgjaldi, er greiðist til bráðabirgðar úr sveitarsjóði, en síðan af hlutaðeiganda, 
og má taka slíkan kostnað lögtaki. Hið sama gildir og ef einhver hefir van- 
rækt að framkvæma á settum fresti fyrirskipan heilbrigðisnefndarinnar. 

> 33. gr. 

Samþykkt þessi 6dlast gildi 1. okt. 1906. 

Þetta er hjermeð gjört heyrum kunnugt. 

Í stjórnarráði Íslands, 12. septbr. 1906. 

H. Hafstein. 

Jón Magnússon.
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I . 

Auglýsing 
um staðfesting stjórnarráðsins á 

heilbrigðissamþykkt fyrir Eyrarhrepp í Norðurísafjarðarsýslu. 

Samkvæmt lögum 10. nóvbr. 1905 um heilbrigðissamþykktir fyrir bæjar- 

og sveitarfjelög, er hjermeð staðfest eptirrituð heilbrigðissamþykkt fyrir Eyrar- 

hrepp í Norðurisafjarðarsýslu, sem samin hefir verið af sýslunefndinni í nefndri sýslu. 

I. Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Samþykkt þessi gildir fyrir Eyrarhrepp. 

2. gr. 

Hreppstjóri er formaður heilbrigdisnefndarinnar. Auk hans eiga sæti i 

nefndinni einn madur, er hreppsnefndin kys, og einn madur, er syslunenfndin 

kys. Kosningin gildir til briggja åra. 

3. Er. 

Formaður kveður nefndina á fund, er honum þykir þess þörf, eða hinir 

nefndamennirnir báðir eða hjeraðslæknir óska þess, þó eigi sjaldnar en þrisvar á 

ári. Hann ákveður fundarstað og fundartíma, ritar í fundarbók gjörðir nefndar- 

innar, hefir á hendi brjefaskriptir, og annast um að fyrirskipunum nefndarinnar 

sje hlýtt. Hann getur neitað að framkvæma ályktanir nefndarinnar, en þá skal 

hann tafarlaust skjóta málinu til sýslumanns. Hjeraðslæknir og sýslumaður eiga 
heimting á að vera á fundum nefndarinnar og taka þátt í umræðunum, en ekki 

hafa þeir atkvæðisrjett. 

Andvirði bóka og ritfanga, svo og kostnað, er hlýzt af brjefaskriptum, 

skal greiða úr sveitarsjóði eptir reikningi. 

4. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa gætur á því, að heilbrigðissamþykktin sje haldin 

og henni hlýtt í öllum greinum. Heimilt er nefndinni að rannsaka eða láta rann- 

saka allt það, er ræðir um í samþykkt þessari, sem og hvað eina, er mikla þýðing 

kann að hafa fyrir heilbrigði manna, hvort heldur er á almannafæri eða einstakra 
manna eign. Einu sinni á ári skal nefndin skoða öll hús og lóðir á samþykktar- 

svæðinu, og er henni heimilt að skipta þessu starfi á milli nefndarmanna. Ef 

nokkur einn nefndarmaður, annar enn formaður, krefst inngöngu í hús manna til 

skoðunar í umboði nefndarinnar, skal hann hafa í höndum skriflegt umboð frá 

formanni nefndarinnar. 

Heilbrigðisnefndin skal færa í bók allt, er hún finnur aðfinnsluvert sam- 

kvæmt samþykkt þessari, og skriflega skipa þeim, er í hlut eiga, hvernig þeir 

eigi úr því að bæta, ella tilkynna sýslumanni, ef um brot er að ræða. 
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5. gr. 

Ef heilbrigðisnefnd telur nauðsynlega einhverja þrifnaðarbót eða heil- 
brigðisráðstöfum, sem hefir í för með sjer útgjöld úr sveitarsjóði, þá skal hún 

leggja það mál fyrir hreppsnefndina og fara fram á, að fje sje veitt til þessa. 

Nú neitar hreppsnefndin slíkri fjárveitingu, og er þá heilbrigðisnefndinni heimilt 

að skjóta málinu til sýslunefndarinnar, er leggur fullnaðarúrskurð á málið. En 

telji heilbrigðisnefndin svo brýna þörf á framkvæmd einhverra heilbrigðisráðstaf- 

ana, að eigi megi dragast til þess er úrskurður sýslunefndar fæst, en hreppsnefnd 

synjar um fje til þeirra framkvæmda, þá skal hún snúa sjer til sýslumanns, er 

í samráði við hjeraðslækni ákveður hvort þær ráðstafanir megi dragast til úr- 
skurðar sýslufundar eða ekki. 

II. Um íbúðarhús. 

6. gr. 

Öll hús, sem notuð eru til ibudar, par med taldar verbudir, skulu vera 

svo gjörð, að unnt sje að halda þeim hreinum; gluggar skulu vera á hjörum, að 

minnsta kosti einn á hverju herbergi, og trjególf í öllum íveruherbergjum. 

Heilbrigðisnefndin getur heimtað af leigjanda eða eiganda húss, að ræstuð 
sjeu herbergi, sjeu þau svo óhrein, að nefndin álíti húsbúum hættu búna. 

7. gr. 

Nú er íbúðarhús svo illa gjört, hrörlegt eða þröngt, að heilbrigðisnefndin 
álítur hættulegt heilsu manna að búa í því, og getur nefndin þá bannað íbúðina; 
skal nefndin þá tilkynna húseiganda bannið skriflega og færa rök fyrir því, og 
skal þá fólk fara úr húsinu á tveggja mánaða fresti frá tilkynningardegi, verði 
húsið eigi bætt á þeim tíma, svo að nefndinni líki. Þó er húseiganda frjálst, 
innan 8 daga, að skjóta úrskurði nefndarinnar til sýslumanns, en hann leitar álits 
hjeraðslæknis, og leggur fullnaðarúrskurð á málið svo fljótt, sem verða má. 

8. gr. 
Kjallara má eigi taka til íbúðar án leyfis heilbrigðisnefndar. Kjallara 

undir íbúðarhúsum skal verja því, að vatn standi í þeim nokkurn tíma. 

TII. Um fráræslu. 

9. gr 

Eldhússkólp og þvottaskólp má ekki láta siga í jörðu svo nærri íbúðar- 
húsum, að hætta sje á því, að það saurgi jarðveginn undir húsunum; skal veita 
öllu skólpi í opnum eða lokuðum ræsum burt frá húsunum, svo langt, sem heil- 
brigðisnefndinni þykir þurfa. Öl skólpræsi, hvort heldur eru á almanna Íæri, eða
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á einstakra manna eign, skulu vera svo víð og hallajöfn, að hvergi komi pollar 79 
eða vilpur, og hvergi flói út úr þeim; skal hreinsa þau svo opt, að ekki leggi12. septbr. 
ódaun úr þeim. 

Ef heilbrigðisnefnd telur nauðsynlegt, að vatnsheldur botn sje gjörður í 
ræsi, þá getur hún heimtað slíka aðgjörð. 

10 gr. 

Ef ræsi er gjört fram með alfaravegi á opinberan kostnað, skulu þeir, er 

hús eiga fram með veginum, skyldir til að gjöra skólpræsi hver frá sínu húsi út 

Í göturæsið, og skulu þau ræsi ekki lakar gjörð en göturæsið. 

Skyldir skulu eigendur blautfiskshúsa að gjöra skólpræsi meðfram salt- 

húsum sínum og frá þeim, ef heilbrigðisnefnd álítur þess þörf, þó skal hver ein- 
stakur húseigandi ekki skyldur að gjöra ræsi lengra en 4 faðma og gilda sömu 
ákvæði um þau og önnur ræsi. 

IV. Um vatnsból. 

11. gr. 

Öll vatnsból skal verja hverskonar óhreinindum: er bannað að láta í þau fara 

eða að þeim koma rennsli úr skólpræsum, forum, haugstæðum, salernum eða penings- 

húsum, sömuleiðis að láta í þau eða nálægt þeim hverskonar saurindi sem er, 

sorp, slor eða hræ; eigi má heldur þvo í þeim eða við þau, hvort heldur er 

fatnað, fisk, ull eða nokkuð sem óhreinkar vatnið, eins fyrir það þótt um 

rennandi vatn sje að ræða. Bannað er og að leggja húðir í bleyti í vatnsból eða 

nálægt þeim. 

12. gr. 

Brunn má ekki hafa nær haugum, forum eða salernum en 15 álnum eða 

meira eptir því sem heilbrigðisnefnd ákveður. 

Nú vill einhver gjöra brunn að nýju eða breyta gömlum brunni, og skal 

hann þá tilkynna það heilbrigðisnefndinni, en hún skal ákveða, þá er grefti eða 

borun er lokið, hvort vatnið er nýtilegt, og hafa gát á því, að brunnur sje gjörður 

sem hjer segir: 

Sje brunnur grafinn, skal hlaða hann innan úr hörðum steini, og líma stein við 

stein með steinlími, og skal hleðslan þannig gjörð svo langt upp eptir, sem heil- 

brigðisnefnd þykir þurfta, en aldrei skemmra en nemi 2 álnum. 1 stað slíkrar 

hleðslu má nefndin leyfa að hafa steinsteypu. Niður með hleðslunni að utan skal 

láta einhverskonar límkenndan leir, og skal það lag vera 1 alin á þykkt. Hleðsla 

skal ná !/, alin eða meir upp úr jörðu, og út frá brunni hvorum skal steypa 

steinkraga að minnsta kosti 11/ alin á breidd, er halli út frá brunnopinu. Yfir 

brunnopinu skal vera vatnsheldur hlemmur; og skal vatnið tekið með dælu, er 

gangi gegn um miðjan hlemminn, en upp með dælunni skal ganga strompur 

með hatti yfir, svo að lopt komist að vatninu,
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79 Þar sem strjálbyggt er og engin óhreinindi í nánd, má heilbrigdisnefndin 

12. septbr.leyfa að brunnar sjeu gjörðir úr grjóti án steinlíms og vatnið halað upp í fötu. 

Utan um opna brunna skulu jafnan vera grindur, er sjeu að minnsta kosti 1!/ 

álin að hæð. 

15. gr. 

Heilbrigðisnefndin getur bannað að taka vatn úr brunni eða öðru vatns- 
bóli um stundarsakir, ef hún álitur vatnið óheilnæmt. Ef læknisrannsókn leiðir 

það í ljós, að vatnið sje skaðkvænt, og ekki unnt að gjöra við vatnsbólið, svo að 

vatnið verði óskaðvænt, þá skal heilbrigðisnefndin skipa eiganda að fylla það 

svo, áð engu vatni verði náð úr því. 

V. Um neningshús, hauga og forir. 1 ( 7 ( q 

14. gr. 

Stórgripi eða sauðfje má ekki hafa í íbúðarhúsum. 

15. gr. 

Ef einhver vill gjöra peningshús, forir, haugstæði eða haughús, þá skal 

hann gjöra heilbrigðisnefndinni aðvart áður en hann byrjar á því, og skal hún 

gæta þess, að haldin sjeu fyrirmæli þau, er hjer fara á eptir: 

Ekkert peningshús má setja nær vatnsbóli, en nemi 15 álnum eða meira, 
og ætíð á lægri stað en vatnsbólið. 

For má ekki gjöra nje haug hafa nær íbúðarhúsi eða alfaravegi en nemi 

10 álnum, og ekki nær vatnsbóli en nemi 15 álnum. Forarveggir skulu jafnan 
ná 1/, alin eða meira upp úr jörðu, og skal yfir hverri for hafa sterkann hlera, 

svo að öruggt sje, að hvorki menn nje skepnur geti fallið í hana. 

Ef ibúðarhús standa þjett saman, getur heilbrigðisnefndin bannað mykju- 

hauga og haughús, en heimtað, að forir sjeu gjörðar úr grjóti og steinlími eða 
steinsteypu, svo að þær sjeu vel vatnsheldar. 

16. gr. 

Ef peningshús, haugstæði eða forir eldri en samþykkt þessi, valda óþrifn- 

aði, má heilbrigðisnefnd beita fyrirmælum undanfarandi greinar, en heimilt er þó 

eiganda að skjóta máli sinu undir úrskurð sýslumanns, og skal hann innan 8 daga 

tilkynna heilbrigðisnefndinni málskotið. 

Heilbrigðisnefndin skal þá útvega álit hjeraðslæknis, og senda það sýslu- 

manni, er því næst kveður upp úrskurð í málinu svo fljótt sem verða má. 

VI. Um salerni. 

17. gr. 

Hverju ibudarhusi skal fylgja sjerstakt salerni. Gólf í salerni skal vera 
steinsteypt og hærra en jardvegurinn i kring.
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Hafa skal i því saurkagga vel vatnsheldan, er falli fast að setunni. Hafa 79 

má salerni innan húss í sjerstökum klefa, ef góður loptsúgur er í klefanum, en12. septbr. 

tæma skal saurilátin daglega. Ef vatnsheld for er hjá húsinu, má hafa salerni 

yfir henni þannig að saurindin fari jafnóðum í forina, en loftsúgsumbúningur skal 

þá vera í salerninu. 

18. gr. 

Í salernum skal seta og gólf jafnan vera vel hrein, og saurílátin tæmast 

óðar en þau fyllast. 
Heilbrigðisnefndin skal segja fyrir, hvar láta megi saur úr salernum. 

19. gr. 

Ef engin salerni fylgja húsum þeim, sem eldri eru en samþykkt þessi, 

eða þau eru illa gjörð og óþrifaleg, þá getur heilbrigðisnefndin heimtað af hús- 

eigendum, að þeir gjöri ný salerni samkvæmt 17. gr. 

VII. Um sorp og önnur óhreinindi. 

20. gr. 

Sorphaugar og sorpgryfjur mega ekki vera nær íbúðarhúsum nje vatns- 

bólum enn nemi 15 álnum. Flytja skal burtu allt sorpið tvisvar á ári, haust og 

vor. Heilbrigðisnefndin getur heimtað, að sorpi og ösku sje safnað í laus ílát úr 

málmi og flutt burtu jafnóðum og þau fyllast, á þann stað, er hún tiltekur. 

21. gr. 

Það er skylda sjómanna að varpa öllu slori, hausum og dálkum í sjóinn, 

ef þessu er ekki safnað í gryfju, á þeim stöðum, sem heilbrigðisnefndin tiltekur, 

borið á tún eða hagnýtt á annan hátt. Formenn eða skipstjórar bera ábyrgð 

á, að þessu ákvæði sje hlytt. 

22. gr. 

Ef óhreinindi safnast fyrir, svo að fýlulykt eða daunillt rennsli fer út á 

alfaraveg, eða inn á eign þeirra, er næstir búa, getur heilbrigðisnefndin skipað 

þeim, er óþrifnaðinum veldur, að flytja óhreinindin tafarlaust í burtu. 

m 23. gr. gt 

Hver sá iðnaður, er óþrifnaður fylgir, svo sem lysisbrædsla, hvalveiði, 

hagnýting hvalleifa og fiskiúrgangs, sútun húða o. 1. þvílíkt, skal vera háður 

eptirliti heilbrigðisnefndarinnar og fyrirmælum hennar, hvað hreinlæti snertir 
bæði utan hús og innan. Þar sem fiskiþvottur fer fram nærri íbúðarhúsum eða 

verbúðum, skal heilbrigðisnefndin sjá um, að vel sje hreinsað til daglega, svo að 
ekki safnist fyrir fiskleifar, er úldna og valda daunillu lopti. Lifrartunnur eða
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79  keråld mega aldrei vera å almannafæri, heldur å afviknum stöðum eða innan 
*.septbr.girðinga. Sjeu safnkeröld eða kassar fyrir lifur eða grút grafin í jörðu, gildir 

hið sama um þau og forir. 

VIII. Um slátrun. 

24. gr. 

Slátrun á sauðfje, sem ekki er lagt í bú, má aðeins fara fram innan 
luktra skíðgarða, er sjeu svo háir og þjettir, að sláturstörfin sjáist ekki af þeim, 
er framhjá ganga. Ætíð skal hafa á blóðvelli sjerstakt ilát fyrir sulli, og skulu 
þeir brenndir eða grafnir í jörð að kveldi hvers slátrunardags. Skola skal blóð- 
völlinn daglega um leið og sláturstörfum er hætt og jafnan bera gor og allt ann- 
að, sem ekki er notað, í sjóinn; allar kindur skulu flegnar á gálga. 

IX, Um matvöru. 

23. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa eptirlit með því, að ekki sje höfð á boðstólum 
matvara, er sje svikin, skemmd eða skaðleg heilsu manna. Nefndinni skal vera 
heimilt að taka í búðum kaupmanna fyrir gangverð sýnishorn af hverri matvöru, 
er hún telur líkur til, að sje svikin, skemmd eða skaðleg heilsu manna, og láta 
rannsaka hana, og skal kostnað þennan greiða úr sveitarsjóði. 

Nú er það bersýnilegt, eða kemur í ljós við rannsókn hjeraðslæknisins, að 
einhver matvara er skemmd og ekki boðleg til manneldis, og skal nefndin þá 
auglýsa það og vara almenning við að nota hana til manneldis. 

sje varan svikin eða skaðleg heilsu manna eða skepna að áliti læknisins, 
má heilbrigðisnefndin banna að selja hana, — þá er landlæknir hefir staðfest 
álit hjeraðslæknisins, — láta ónýta vöruna eða á einhvern hátt gjöra hana óskað- 
lega á kostnað þess, sem vöruna hafði á boðstólum. 

Kjöt af veikum skepnum eða sjálfdauðum má ekki selja til manneldis, 
nema hjeraðslæknir eða dýralæknir álíti það hættulaust. 

X. Um bökunarhús. 

26. gr. 

Þá er bökunarhús er byggt, skal heilbrigðisnefndin hafa sjerstakt eptirlit 
með því, að nægilegur þrifnaður sje við hafður í bökunarstofunni. 

Menn með næma sjúkdóma, svo sem berklaveiki, holdsveiki, o. s. frv., 
opin sár eða útbrot á höndum eða handleggjum, mega ekki vinna að brauðgerð. 
Deig má ekki hnoða með fótum. Öll tóbaksnautn er bönnuð í bökunarstofunni, 
og aldrei má sofa í stofunni. Ekki má nota annað eldsneyti í bökunarstofunni 
en kol, mó (svörð), brenni og steinolíu.
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XI. Um skóla. 79 
12. septbr. 

27. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal skoða öll skólahús og skólastofur, hvort heldur 

er opinber eign eða einstakra manna, að minnsta kosti tvisvar tilfjórum sinnum 

á ári, eptir þvi sem henni þykir þurfa. Hver sá, sem tekur til kennslu 5 börn 

eða fleiri, er skyldur að tilkynna heilbrigðisnefndinni, hvar hann ætli að kenna. 

28. gr. 

Hver kennslustofa skal vera svo stór, að 80 rúmfet að minnsta kosti komi 

á hvert barn. Gólfið í kennslustofum skal þvo á hverjum degi, en aldrei má 
sópa það. 

29. gr. 

Ef heilbrigðisnefndin verður vör víð, að börnin eða kennarinn hafi ein- 

hvern mæman sjúkdóm, skal hún tilkynna það hjeraðslækni, og tilgreina nöfn og 

heimili þeirri, er sjúkir eru. Ef skólakennari eða skólabarn hefir berklaveiki og 

læknir álítur, að um sóttnæmishættu sje að ræða, þá getur heilbrigðisnefndin 
bannað að barnið eða kennarinn komi í skólann, þar til sóttnæmishættan er 

afstaðin að dómi hjeraðslæknis. 

Holdsveik börn mega ekki ganga í skóla, og holdsveikir menn mega 
ekki fást við barnakennslu. 

XII. Um kirkjugarða. 

30. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa eptirlit með kirkjugarðinum. Vatn má ekki 

standa Í garðinum, og vatnsból ekki nær honum en nemi 100 álnum á jafnsljettu, 

og alls ekki í halla undan kirkjugarði, nema eptir samráði við hjeraðslækni. 

Þurfi að stækka garðinn, skal það gjört með ráði heilbrigðisnefndarinnar. 
Svo fljótt, sem því verður við komið, skal láta kirkjugarðinn vallgróa. 

Grafa skal svo djúpt, að tveggja álna moldarlag sje ofan á kistu. 

XIII. Um næma sjúkdóma. 

31. gr. 

Þá er lågskipudum vårnum er haldid uppi gegn næmum sjúkdómi, skal 
heilbrigðisnefndin aðstoða hjeraðslækni við sóttvörnina. 

Ef alvarlega næmur sjúkdómur kemur upp á því svæði, sem samþykktin 
nær yfir, er heilbrigðisnefnd heimilt í samráði veð hjeraðslækni að setja um stund 

strangari fyrirmæli en í samþykkt þessari felast um hreinlæti utan húss og innan, 

burtflutning á óhreinindum o. s. frv.
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XIV, Um sektir 

32. gr. 

Ef menn brjóta þessa sampykkt eða vanrækja á settum fresti nokkra þá 

fyrirskipun, er heilbrigðisnefndin setur henni samkvæmt, þá varðar það sektum 
allt að 200 kr. er renni í sveitarsjóð. 

Ef einhver sá, er heilbrigðisnefnd samkvæmt samþykkt þessari hefir 

skipað að framkvæma einhverjar umbætur á húsum eða öðru, er að heilbrigðis- 

ráðstöfunum lýtur, kýs heldur að fela heilbrigðisnefndinni framkvæmdina á verk- 

inu, og setur fulla ábyrgð fyrir, þá skal nefndin taka að sjer verkið gegn fullu 

endurgjaldi, er greiðist til bráðabirgðar úr sveitarsjóði, en síðan af hlutaðeiganda, 

og má taka slíkan kostnað lögtaki. Hið sama gildir og ef einhver hefir van- 

rækt að framkvæma á settum fresti fyrirskipan heilbrigðisnefndarinnar. 

99 sy 
óð. ST. 

Samþykkt þessi öðlast gildi 1. okt. 1906. 

Þetta er hjermeð gjört heyrum kunnugt. 

Í stjórnarráði Íslands, 12. septbr. 1906. 

H. Hafstein. 

Jón Magnússon.
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J e Auglysing Auglýsing 
um staðfesting stjórnarráðsins á 

heilbrigðissamþykkt fyrir Súðavíkurhrepp í Norðurísa- 

fjarðarsýslu. 

Samkvæmt lögum 10. nóvbr. 1905 um heilbrigðissamþykktir fyrir bæjar- og 

sveitarfjelög, er hjermeð staðfest eptirrituð heilbrigðissamþykkt fyrir Súðavíkur- 

hrepp í Norðurísafjarðarsýslu, sem samin hefir verið af sýslunefndinni í nefndri sýslu. 

I. Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Samþykkt þessi gildir fyrir Súðavíkurhrepp. 

. sr. g 
Hreppstjóri er formaður heilbrigðisnefndarinnar. Auk hans eiga sæti í 

nefndinni einn maður, er hreppsnefndin kýs, og einn maður, er sýslunenfndin 

kýs. Kosningin gildir til þriggja ára. 

Formaður kveður nefndina á fund, er honum þykir þess þörf, eða hinir 

nefndamennirnir báðir eða hjeraðslæknir óska þess, þó eigi sjaldnar en þrisvar á 

ári. Hann ákveður fundarstað og fundartíma, ritar í fundarbók gjörðir nefndar- 

innar, hefir á hendi brjefaskriptir, og annast um að fyrirskipunum nefndarinnar 

sje hlýtt. Hann getur neitað að framkvæma ályktanir nefndarinnar, en þá skal 

hann tafarlaust skjóta málinu til sýslumanns. Hjeraðslæknir og sýslumaður eiga 

heimting á að vera á fundum nefndarinnar og taka þátt í umræðunum, en ekki 

hafa þeir atkvæðisrjett. 

Andvirði bóka og ritfanga, svo og kostnað, er hlýzt af brjefaskriptum, 

skal greiða úr sveitarsjóði eptir reikningi. 

4. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa gætur á því, að heilbrigðissamþykktin sje haldin 
og henni hlýtt í öllum greinum. Heimilt er nefndinni að rannsaka eða láta rann- 

saka allt það, er ræðir um í samþykkt þessari, sem og hvað eina, er mikla þýðing 
kann að hafa fyrir heilbrigði manna, hvort heldur er á almannafæri eða einstakra 

manna eign. Einu sinni á ári skal nefndin skoða öll hús og lóðir á samþykktar- 

svæðinu, og er henni heimilt að skipta þessu starfi á milli nefndarmanna. Ef 
nokkur einn nefndarmaður, annar enn formaður, krefst inngöngu í hús manna til 

skoðunar í umboði nefndarinnar, skal hann hafa í höndum skriflegt umboð frá 

formanni nefndarinnar. 

Heilbrigðisnefndin skal færa í bók allt, er hún finnur aðfinnsluvert sam- 
kvæmt samþykkt þessari, og skriflega skipa þeim, er í hlut eiga, hvernig þeir 

eigi úr því að bæta, ella tilkynna sýslumanni, ef um brot er að ræða. 

1906 

80 
12. septbr.
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b. gr. 

Ef heilbrigðisnefnd telur nauðsynlega einhverja þrifnaðarbót eða heil- 

brigðisráðstöfum, sem hefir í för með sjer útgjöld úr sveitarsjóði, þá skal hún 

leggja það mál fyrir hreppsnefndina og fara fram á, að fje sje veitt til þessa. 

Nú neitar hreppsnefndin slíkri fjárveitingu, og er þá heilbrigðisnefndinni heimilt 

að skjóta málinu til sýslunefndarinnar, er leggur fullnaðarúrskurð á málið. En 

telji heilbrigðisnefndin svo brýna þörf á framkvæmd einhverra heilbrigðisráðstaf- 

ana, að eigi megi dragast til þess er úrskurður sýslunefndar fæst, en hreppsnefnd 

synjar um fje til þeirra framkvæmda, þá skal hún snúa sjer til sýslumanns, er 

í samráði við hjeraðslækni ákveður hvort þær ráðstafanir megi dragast til úr- 

skurðar sýslufundar eða ekki. 

IT. Um íbúðarhús. 

6. gr. 

Öll hús, sem notuð eru til íbúðar, þar með taldar verbúðir, skulu vera 

svo gjörð, að unnt sje að halda þeim hreinum; gluggar skulu vera á hjörum, að 

minnsta kosti einn á hverju herbergi, og trjególf í öllum íveruherbergjum. 

Heilbrigðisnefndin getur heimtað af leigjanda eða eiganda húss, að ræstuð 
sjeu herbergi, sjeu þau svo óhrein, að nefndin áliti húsbúum hættu búna. 

T. gr. 

Nú er íbúðarhús svo illa gjört, hrörlegt eða þröngt, að heilbrigðisnefndin 

álítur hættulegt heilsu manna að búa í því, og getur nefndin þá bannað íbúðina; 

skal nefndin þá tilkynna húseiganda bannið skriflega og færa rök fyrir því, og 

skal þá fólk fara úr húsinu á tveggja mánaða fresti frá tilkynningardegi, verði 

húsið eigi bætt á þeim tíma, svo að nefndinni líki. Þó er húseiganda frjálst, 

innan 8 daga, að skjóta úrskurði nefndarinnar til sýslumanns, en hann leitar álits 
hjeraðslæknis, og leggur fullnaðarúrskurð á málið svo fljótt, sem verða má. 

8. gr. 

Kjallara må eigi taka til íbúðar án leyfis heilbrigðisnefndar. Kjallara 

undir íbúðarhúsum skal verja þvi, að vatn standi í þeim nokkurn tíma. 

III. Um fráræslu. 

9. gr. 

Eldhússkólp og þvottaskólp má ekki láta síga í jörðu svo nærri íbúðar- 

húsum, að hætta sje á því, að það saurgi jarðveginn undir húsunum; skal veita 
öllu skólpi í opnum eða lokuðum ræsum burt frá húsunum, svo langt, sem heil- 
brigðisnefndinni þykir þurfa. Öll skólpræsi, hvort heldur eru á almanna færi, eða
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á einstakra manna eign, skulu vera svo víð og hallajöfn, að hvergi komi pollar 80 

eða vilpur, og hvergi flói út úr þeim; skal hreinsa þau svo opt, að ekki leggil2. septbr. 

ódaun úr þeim. 

Ef heilbrigðisnefnd telur nauðsynlegt, að vatnsheldur botn sje gjörður í 

ræsi, þá getur hún heimtað slíka aðgjörð. 

10 gr. 

Ef ræsi er gjört fram með alfaravegi á opinberan kostnað, skulu þeir, er 

hús eiga fram með veginum, skyldir til að gjöra skólpræsi hver frá sínu húsi út 

í göturæsið, og skulu þau ræsi ekki lakar gjörð en göturæsið. 

Skyldir skulu eigendur blautfiskshúsa að gjöra skólpræsi meðfram salt- 
húsum sínum og frá þeim, ef heilbrigðisnefnd álítur þess þörf, þó skal hver ein- 

stakur húseigandi ekki skyldur að gjöra ræsi lengra en 4 faðma og gilda sömu 

ákvæði um þau og önnur ræsi. 

IV. Um vatnsból. 

11. gr. 

Öll vatnsból skal verja hverskonar óhreinindum; er bannað að láta í þau fara 

eða að þeim koma rennsli úr skólpræsum, forum, haugstæðum, salernum eða penings- 

húsum, sömuleiðis að láta í þau eða nálægt þeim hverskonar saurindi sem er, 

sorp, Slor eða hræ; eigi má heldur þvo í þeim eða við þau, hvort heldur er 

fatnað, fisk, ull eða nokkuð sem óhreinkar vatnið, eins fyrir það þótt um 

rennandi vatn sje að ræða. Bannað er og að leggja húðir í bleyti í vatnsból eða 

nálægt þeim. 

12. gr. 

Brunn má ekki hafa nær haugum, forum eða salernum en 15 álnum eða 

meira eptir því sem heilbrigðisnefnd ákveður. 

Nú vill einhver gjöra brunn að nyju eða breyta gömlum brunni, og skal 

hann þá tilkynna það heilbrigðisnefndinni, en hún skal ákveða, þá er grefti eða 

borun er lokið, hvort vatnið er nýtilegt, og hafa gát á því, að brunnur sje gjörður 

sem hjer segir: 

Sje brunnur grafinn, skal hlaða hann innan úr hörðum steini, og líma stein við 

stein með steinlimi, og skal hleðslan þannig gjörð svo langt upp eptir, sem heil- 

brigðisnefnd þykir þurfa, en aldrei skemmra en nemi 2 álnum. 1 stað slíkrar 

hleðslu má nefndin leyta að hafa steinsteypu. Niður með hleðslunni að utan skal 

láta einhverskonar límkenndan leir, og skal það lag vera 1 alin á þykkt. Hleðsla 
skal ná !/, alin eða meir upp úr jörðu, og út frá brunni hvorum skal steypa 

steinkraga að minnsta kosti 1!/, alin á breidd, er halli út frá brunnopinu. Yfir 

brunnopinu skal vera vatnsheldur hlemmur; og skal vatnið tekið með dælu, er 

gangi gegn um miðjan hlemminn, en upp með dælunni skal ganga strompur 

með hatti yfir, svo að lopt komist að vatninu.
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80 Þar sem strjálbyggt er og engin óhreinindi í nánd, má heilbrigdisnefndin 

12. septbr.leyfa að brunnar sjeu gjörðir úr grjóti án steinlíms og vatnið halað upp í fötu. 

Utan um opna brunna skulu jafnan vera grindur, er sjeu að minnsta kosti 1!/, 

álin að hæð. 

13. gr. 

Heilbrigðisnefndin getur bannað að taka vatn úr brunni eða öðru vatns- 
bóli um stundarsakir, ef hún álitur vatnið óheilnæmt. Ef læknisrannsókn leiðir 

það í ljós, að vatnið sje skaðkvænt, og ekki unnt að gjöra við vatnsbólið, svo að 

vatnið verði óskaðvænt, þá skal heilbrigðisnefndin skipa eiganda að fylla það 

svo, að engu vatni verði náð úr því. 

V. Um peningshús, hauga og forir. 

14. gr. 

Stórgripi eða sauðfje má ekki hafa í íbúðarhúsum. 

15. gr. 

Ef einhver vill gjöra peningshús, forir, haugstæði eða haughús, þá skal 

hann gjöra heilbrigðisnefndinni aðvart áður en hann byrjar á því, og skal hún 

gæta þess, að haldin sjeu fyrirmæli þau, er hjer fara á eptir: 

Ekkert peningshús má setja nær vatnsbóli, en nemi 15 álnum eða meira, 

og ætíð á lægri stað en vatnsbólið. 

For má ekki gjöra nje haug hafa nær ibúðarhúsi eða alfaravegi en nemi 

10 álnum, og ekki nær vatnsbóli en nemi 15 álnum. Forarveggir skulu jafnan 
ná 1/, alin eða meira upp úr jörðu, og skal yfir hverri for hafa sterkann hlera, 

svo áð öruggt sje, að hvorki menn nje skepnur geti fallið í hana. 

Ef íbúðarhús standa þjett saman, getur heilbrigðisnefndin bannað mykju- 

hauga og haughús, en heimtað, að forir sjeu gjörðar úr grjóti og steinlími eða 
steinsteypu, svo að þær sjeu vel vatnsheldar. 

16. gr. 

Ef penineshús, haugstæði eða forir eldri en samþykkt þessi, valda óþrifn- 
aði, má heilbrigðisnefnd beita fyrirmælum undanfarandi greinar, en heimilt er þó 

eiganda að skjóta máli sinu undir úrskurð sýslumanns, og skal hann innan 8 daga 

tilkynna heilbrigðisnefndinni málskotið. 

Heilbrigðisnefndin skal þá útvega álit hjeraðslæknis, og senda það sýslu- 

manni, er því næst kveður upp úrskurð í málinu svo fljótt sem verða má. 

VI. Um salerni. 

17. gr. 

Hverju íbúðarhúsi skal fylgja sjerstakt salerni. Gólf í salerni skal vera 

steinsteypt og hærra en jarðvegurinn í kring.
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Hafa skal i bvi saurkagga vel vatnsheldan, er falli fast ad setunni. Hafa 80 

má salerni innan húss í sjerstökum klefa, ef góður loptsúgur er í klefanum, enl2. septbr. 
tæma skal saurilátin daglega. Ef vatnsheld for er hjá húsinu, má hafa salerni 
yfir henni þannig að saurindin fari jafnóðum í forina, en loftsúgsumbúningur skal 

þá vera í salerninu. 

18. ør. 
I salernum skal seta og golf jafnan vera vel hrein, og saurilåtin tæmast 

óðar en þau fyllast. 

Heilbrigðisnefndin skal segja fyrir, hvar láta megi saur úr salernum. 

19. gr. 

Ef engin salerni fylgja húsum þeim, sem eldri eru en samþykkt þessi, 

eða þau eru illa gjörð og óþrifaleg, þá getur heilbrigðisnefndin heimtað af hús- 

eigendum, að þeir gjöri ný salerni samkvæmt 17. gr. 

VII. Um sorp og önnur óhreinindi. 

20. gr. 

Sorphaugar og sorpgryfjur mega ekki vera nær íbúðarhúsum nje vatns- 

bólum enn nemi 15 álnum. Flytja skal burtu allt sorpið tvisvar á ári, haust og 

vor. Heilbrigðisnefndin getur heimtað, að sorpi og ösku sje safnað í laus ílát úr 
málmi og flutt burtu jafnóðum og þau fyllast, á þann stað, er hún tiltekur. 

21. sp. 

J T C 

Það er skylda sjómanna að varpa öllu slori, hausum og dálkum í sjóinn, 

ef þessu er ekki safnað í gryfju, á þeim stöðum, sem heilbrigðisnefndin tiltekur, 

borið á tún eða hagnýtt á annan hátt. Formenn eða skipstjórar bera ábyrgð 

á, að þessu ákvæði sje hlýtt. 

22. gr. 

Ef óhreinindi safnast fyrir, svo að fylulykt eða daunillt rennsli fer út á 

alfaraveg, eða inn á eign þeirra, er næstir búa, getur heilbrigðisnefndin skipað 
þeim, er óþrifnaðinum veldur, að flytja óhreinindin tafarlaust í burtu. 

23. gr. 

Hver sá iðnaður, er óþrifnaður fylgir, svo sem lýsisbræðsla, hvalveiði, 

hagnýting hvalleifa og fiskiúrgangs, sútun húða o. fl. þvilíkt, skal vera háður 

eptirliti heilbrigðisnefndarinnar og fyrirmælum hennar, hvað hreinlæti snertir 
bæði utan hús og innan. Þar sem fiskiþvottur fer fram nærri íbúðarhúsum eða 
verbúðum, skal heilbrigðisnefndin sjá um, að vel sje hreinsað til daglega, svo að 

ekki safnist fyrir fiskleifar, er úldna og valda daunillu lopti. Lifrartunnur eða
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80  keröld mega aldrei vera á almannafæri, heldur á afviknum stöðum eða innan 

*.septbr.girðinga. Sjeu safnkeröld eða kassar fyrir lifur eða grút grafin í jörðu, gildir 
hið sama um þau og forir. 

VIII. Um slátrun. 

24. gr. 

Slátrun á sauðfje, sem ekki er lagt í bú, má aðeins fara fram innan 

luktra skíðgarða, er sjeu svo háir og þjettir, að sláturstörfin sjáist ekki af þeim, 

er framhjá ganga. Ætíð skal hafa á blóðvelli sjerstakt ílát fyrir sulli, og skulu 
þeir brenndir eða grafnir í jörð að kveldi hvers slátrunardags. Skola skal blóð- 

völlinn daglega um leið og sláturstörfum er hætt og jafnan bera gor og allt ann- 

að, sem ekki er notað, í sjóinn; allar kindur skulu flegnar á gálga. 

IK. Um matvöru, 

25. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa eptirlit með því, að ekki sje höfð á boðstólum 

matvara, er sje svikin, skemmd eða skaðleg heilsu manna. Nefndinni skal vera 

heimilt að taka í búðum kaupmanna fyrir gangverð sýnishorn af hverri matvöru, 
er hún telur líkur til, að sje svikin, skemmd eða skaðleg heilsu manna, og láta 
rannsaka hana, og skal kostnað þennan greiða úr sveitarsjóði. 

Nú er það bersýnilegt, eða kemur í ljós við rannsókn hjeraðslæknisins, að 

einhver matvara er skemmd og ekki boðleg til manneldis, og skal nefndin þá 

auglýsa það og vara almenning við að nota hana til manneldis. 

Sje varan svikin eða skaðleg heilsu manna eða skepna að áliti læknisins, 

má heilbrigðisnefndin banna að selja hana, — þá er landlæknir hefir staðfest 
álit hjeraðslæknisins, — láta ónýta vöruna eða á einhvern hátt gjöra hana óskað- 
lega á kostnað þess, sem vöruna hafði á boðstólum. 

Kjöt af veikum skepnum eða sjálfdauðum má ekki selja til manneldis, 
nema hjeraðslæknir eða dýralæknir áliti það hættulaust. 

Á. Um bökunarhús. 

26. gr. 

Þá er bökunarhús er byggt, skal heilbrigðisnefndin hafa sjerstakt eptirlit 
með því, að nægilegur þrifnaður sje við hafður í bökunarstofunni. 

Menn með næma sjúkdóma, svo sem berklaveiki, holdsveiki, o. s. frv., 
opin sár eða útbrot á höndum eða handleggjum, mega ekki vinna að brauðgerð. 

Deig má ekki hnoða með fótum. Öll tóbaksnautn er bönnuð í bökunarstofunni, 
og aldrei má sofa í stofunni. Ekki má nota annað eldsneyti í bökunarstofunni 
en kol, mó (svörð), brenni og steinolíu.
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XI. Um skoåla. 80 
12. septbr. 

27. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal skoða öll skólahús og skólastofur, hvort heldur 

er opinber eign eða einstakra manna, að minnsta kosti tvisvar til fjórum sinnum 

á ári, eptir því sem henni þykir þurfa. Hver sá, sem tekur til kennslu 5 börn 
eða fleiri, er skyldur að tilkynna heilbrigðisnefndinni, hvar hann ætli að kenna. 

28. gr. 

Hver kennslustofa skal vera svo stór, að 80 rúmfet að minnsta kosti komi 

á hvert barn. Gólfið í kennslustofum skal þvo á hverjum degi, en aldrei má 

sópa það. 

29. gr. 

Ef heilbrigðisnefndin verður vör víð, að börnin eða kennarinn hafi ein- 

hvern mæman sjúkdóm, skal hún tilkynna það hjeraðslækni, og tilgreina nöfn og 

heimili þeirri, er sjúkir eru. Ef skólakennari eða skólabarn hefir berklaveiki og 

læknir álítur, að um sóttnæmishættu sje að ræða, þá getur heilbrigðisnefndin 

bannað að barnið eða kennarinn komi í skólann, þar til sóttnæmishættan er 

afstaðin að dómi hjeraðslæknis. 
Holdsveik börn mega ekki ganga í skóla, og holdsveikir menn mega 

ekki fást við barnakennslu. 

XII. Um kirkjugarða. 

90. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa eptirlit með kirkjugarðinum. Vatn má ekki 

standa í garðinum, og vatnsból ekki nær honum en nemi 100 álnum á jafnsljettu, 

og alls ekki í halla undan kirkjugarði, nema eptir samráði við hjeraðslækni. 

Þurfi að stækka garðinn, skal það gjört með ráði heilbrigðisnefndarinnar. 

Svo fljótt, sem þvi verður við komið, skal láta kirkjugarðinn vallgróa. 

Grafa skal svo djúpt, að tveggja álna moldarlag sje ofan á kistu. 

XIII. Um næma sjúkdóma. 

31. gr. 

Þá er lögskipuðum vörnum er haldið uppi gegn næmum sjúkdómi, skal 

heilbrigðisnefndin aðstoða hjeraðslækni við sóttvörnina. 

Ef alvarlega næmur sjúkdómur kemur upp á því svæði, sem samþykktin 

nær yfir, er heilbrigðisnefnd heimilt í samráði veð hjeraðslækni að setja um stund 

strangari fyrirmæli en í samþykkt þessari felast um hreinlæti utan húss og innan, 

burtflutning á óhreinindum o. s. frv.
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XIV. Um sektir. 

32. gr. 

Ef menn brjóta þessa sampykkt eða vanrækja á settum fresti nokkra þá 
fyrirskipun, er heilbrigðisnefndin setur henni samkvæmt, þá varðar það sektum 
allt að 200 Kkr., er renni í sveitarsjóð. 

Ef einhver sá, er heilbrigðisnefnd samkvæmt samþykkt þessari hefir 
skipað að framkvæma einhverjar umbætur á húsum eða öðru, er að heilbrigðis- 
ráðstöfunum lýtur, kýs heldur að fela heilbrigðisnefndinni framkvæmdina á verk- 
inu, og setur fulla ábyrgð fyrir, þá skal nefndin taka að sjer verkið gegn fullu 
endurgjaldi, er greiðist til bráðabirgðar úr sveitarsjóði, en síðan af hlutaðeiganda, 
og má taka slíkan kostnað lögtaki. Hið sama gildir og ef einhver hefir van- 
rækt að framkvæma á settum fresti fyrirskipan heilbrigðisnefndarinnar. 

299 Ep 90. ST. 

Samþykkt þessi öðlast gildi 1. okt. 1906. 

Þetta er hjermeð gjört heyrum kunnugt. 

Í stjórnarráði Íslands, 12. septbr. 1906. 

H. Hafstein. 

Jón Magnússon.
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs druknaðra manna í Borgarfjarðarsýslu árið 1905. 

. Tekjur: 
1. Sjóður við ársbyrjun: 

Í Söfnunarsjóði „0 kr. 2991 33 
2. Tekjur á árinu 1905: 

Vextir í Söfnunarsjóði . 20. 115 89 
  

Samtals ] 3107 29 A ==
 

, Gjöld: 
1. Uthlutað á árinu 1905: 

Ekkju Vilborgu Oddsdóttur . . . . . . . . kr. 25 00 
— Puridi Hannesdåttur. . ...... — 25 00 

—— kr 50 00 
2. Sjóður við árslok: 

Í Söfnunarsjóði . . kr. 3057 99 

Jafnaðarupphæð kr. 3107 22 
  
  

Í stjórn Ekknasjóðs drukknaðra manna í Borgarfjarðarsýslu, 

Akranesi 15. júní 1906. 

Sigurður Þórðarson. Jón Sveinsson. Jóh. Björnsson. 

Oddg. Ottesen. Böðvar Þorvaldsson. 

Auglýsing 

að sýslanirnar sem skólastjórar við hina fyrirhuguðu bænda- 

skóla sjeu lausar, og um rekstur skólabúanna. 
, 

I næstkomandi fardögum verða settir á stofn samkvæmt lögum nr. 48 
frá 10. nóvember 1905 tveir bændaskólar, annar á Hólum í Hjaltadal og hinn á 
Hvanneyri Borgarfirði. 

Umsóknir um sýslanirnar sem skólastjórar við hvorn af skólum þessum 
verða að vera komnar til stjórnarráðsins fyrir 1. desember næstkomandi. 

Laun skólastjóra eru 1500 kr. á ári og leigulaus bústaður í skólahúsinu. 
Hver er sækir um skólastjórasýslanina, verður að taka það fram í um- 

sókn sinni, hvort hann vilji takast á hendur að reka fyrir eiginn reikning hætfi- 
lega stórt bú á skólajörðinni. 

Aðrir, sem kynnu að óska að reka fyrir eiginn reikning bú handa skól- 
unum á jörðum þessum, verða að hafa sent tilboð um það til stjórnarráðsins 
einnig fyrir 1. desember þ. á. 

Stjórnarráð Íslands, 1. septbr. 1906. 

1906 

81
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Fjårgreidslur ur landssjådi 

13. gr. A. b. 2. 

Með brjefum stjórnarráðsins, dagsettum 31. maí og 26. júlí 1906, voru af bráða- 

byrgðauppbót þeirri, er veitt er í 13. gr. A. b. 2. fjárlaganna, veittar eptirnefndum presta- 

köllum þessar upphæðir: 

1. Hjaltastað í Norðurmúlaprófastsdæmi ...... 20. 200... kr. 150 00 

2. Desjarmýri 8. st. 1... 2 aeennrennrnneenennernrrr eeire neo 00. — 150 00 

3. Hólmum í Reyðarfirði „ ........0.0.00000000 ner ene — 300 00 

4. Stöð í Stöðvarfirði .........0.0000 - aercne sen rne nenna — 100 00 

5. Stafafelli í Lóni ..... 2.cccceccees ir reneseeneseanen renn — 150 00 

6. Bjarnanesi Í Austurskaptafellsprófastsdæmi en — 100 00 

7. Kálfafellsstað í Suðursveit ............ lane — 125 00 

8. Sandfelli í Öræfum ....0. 2000... ln aa nr — 125 00 

9. Holti undir Eyjafjöllum ......000.00..00...000 ooo „ee. .— 600 00 

10. Landegjaþingum ...... ao.neseenenenrneerenrarnrsn nanna — 250 00 

11. Landprestakalli..s00. ee. seere ran ne ern een a — 430 00 

12. Ólafsvöllum á Skeiðum 2 . a0riare0 senn. — 275 00 

13. Torfastöðum í Biskupstungum ......000000000 0. 00... — 300 00 

14. Stað í Grindavík ....d...d.0.0e0 nan ensr0ss ereen renen ennnne — 50 00 

15. Kålfatjérn å Vatnsleysustrånd 044: mm 125 00 

16. Saurbæ å Hvalfjardarstrånd Mee seseresenerseeesere rene — 50 00 

17. Lundi í Borgarfirði ........0.000.0 0000 tenn nr nan... — 175 00 

18. Brjánslæk á Barðaströnd .....00..000000 s.enenen ee nne ne. — 150 00 

19. Otrardal í Arnarfirði ........0.20..... sen — 400 00 

20. Stað í Súgandafirði ......0000000..00 00.00.0000 venner — 200 00 

21. Stað í Grunnavík.........e.0sansesnenurseaes ernir nr — 120 00 

29. Prestsbakka í Strandaprófastsðæmi .........000000 0. … — 200 00 

23, Audkulu i Svinadal… ....c.0.00000 000 en ene nn annt — 200 00 

24. Reynistad i Skagafjardarprofastsdæmi ........0.00000 se — 300 00 

25. Barði í Fljótum ..... svssse 2 vereeererseerersernnrerennn ne — 100 00 

26. Grímsey ee. .eneearsarsntss annas naeneernn ene rea rann enn — 100 00 

27. Kviabekk 1 Eyjafjardarpréfastsdæmi rpeneeeeecr eee 200 00 

28. Grundarþingum .....c0000.000000 enenen renn ser — 150 09 

29. Fjallaþingum ......... rns reset — 150 00 

30. Presthólum í Núpasveit ...... aoccceeeeeeeeneneen eeen — 75 00 

31. Svalbarði í Þistilfirði ..............0..0. 000... ne — „150 00 

Samtals kr. 6000 00 

Embættaskipun, veiting og lausn. 

a, Lausn. 

19. júlí veitti Hans hátign konungurinn landlækni dr. med. J. Jónassen lausn í náð 

frá embætti frá 1, október 1906 að telja með eptirlaunum samkvæmt eptirlaunalögunum.
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b. Skipun. 

10. júlí var cand. juris Eggert Claessen settur til þess fyrst um sinn frå 1. ágúst 
1906 að gegna málaflutningsmannssýslan við landsyfirrjettinn. 

19. s. m. var hjeraðslæknir í Vopnafjarðarhjeraði Jón Jónsson allramildilegast skip- 
aður hjeraðslæknir í Blönduóshjeraði. 

18. ágúst var hjeraðslæknir í Nauteyrarhjeraði Þorbjörn Þórðarson af ráðherranum 
skipaður hjeraðslæknir í Bíldudalshjeraði. 

S. d. var Möðruvallaprestakall í Eyjafjarðarprófastsdæmi veitt af ráðherranum síra 
Jóni Þorsteinssyni á Skeggjastöðum. 

14. septbr. var aðstoðarhókavörður við Landsbókasafnið cand. philos. Jón Jakobsson 
af ráðherra settur aðalbókavörður við safnið. 

Heiðursmerki. 

12. júní var landlæknir dr. med. J. Jónassen r. af dbr. allramildilegast sæmdur 
heiðursmerki dannebrogsmanna. 

28. júlí var ráðherra Íslands H. Hafstein r. af dbr. og dbrm. allramildilegast sæmdur 
kommandörkrossi dannebrogsorðunnar 2. st. 

S. d. var forseti sameinaðs alþingis, prestaskólakennari præp. hon. Eiríkur Briem 
r. af dbr. allramildilegast sæmdur kommandörkrossi dannebrogsorðunnar 2. st. 

31. s. m. var landlæknir dr. red. J. Jónassen r. af dbr. og dbrm. allramildilegast 
sæmdur kommandörkrossi daunebrogsorðunnar 2. st. 

S. d. var forstöðumaður prestaskólans lektor Þórhallur Bjarnarson r. af dbr. allra- 
mildilegast sæmdur heiðursmerki dannebrogsmanna. 

S. d. var forstöðukona kvennaskólans í Reykjavík frú Thora Melsteð allramildilegast 
sæmd verðleikaheiðurspeningi úr gulli. 

Laus embætti m. m. 

a. er konungur veitir. 

Embættið sem hjeraðslæknir í Vopnafjarðarhjeraði. Árslaun 1500 kr. 
Umsóknarfrestur til 20. október 1906. 

Sá, er embætti þetta fær, er skyldur til að setjast að í Vopnafjarðarkanptúni. 
Embættið sem landlæknir á Íslandi verður laust frá 1. október næstkomandi. Ars- 

laun 4000 kr. 

Umsóknarfrestur til 20. október 1906. 

b. er ráðharrann veitir. 

Embættið sem hjeraðslæknir í Nauteyrarhjeraði verður laust frá 1. október næstkom- 
andi. Árslaun 1300 kr. 

Umsóknarfrestur til 20. október 1906. 

Sá, er embætti þetta fær, er skyldur til að setjast að utarlega á Langadalsströnd, 
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Skeggjastadir i Nordurmulaprofastsdæmi (Skeggjastadasåkn). Mat. 950 kr. Tillag ur 

landssjóði, 300 kr., er lagt prestakallinu út í kirkjujörðum frá Hofi í Vopnafirði. Prestsekkja 

nýtur eptirlauna af brauðinu (síðan 1866), !/, af föstum tekjum. 

Auglýst 5. septbr. 

Umsóknarfrestur til 18. oktbr. 

Veitist frá fardögum 1907. 

Málaflutningsmannssýslanin við landsyfirrjettinn. Árleg þóknun 800 kr. 

Umsóknarfrestur til 30. septbr. 1906. 

Bókavarðarsýslanin við Landsbókasafnið. Árslaun 1800 kr. 

Umsóknarfrestur til 30. nóvbr. 1906. 

Heiðursgjafir. 

Af vöxtunum af styrktarsjóði Kristjáns konungs IX. fyrir árið 1905 veitti ráðherr- 

ann þeim Ágúst bónda Helgasyni í Birtingaholti í Árnessýslu og Gísla P. Sigmundssyni 

bónda á Ljótsstöðum í Skagafjarðarsýslu heiðursgjafir, 140 kr. hvorum, fyrir framúrskarandi 

dugnað í því, er að búnaði lýtur. 

Talsímaleyfi. 

28. ágúst veitti ráðherrann samkvæmt lögum 20. okt. 1905 um ritsíma, talsíma o. fl. 

Akureyrarkanpstað leyfi til að stofna og starfrækja talsímasanmbönd um nefndan 

kaupstað. Leyfið er veitt til ársloka 1907 og með öðrum nánar tilteknum skilyrðum. 

Ronsúlar. 

11. ágúst voru allramildilegast viðurkenndir eptirnefndir norskir vísikonsúlar: útbús- 

stjóri Fr. Kristjánsson á Akureyri á svæðinu frá Langanesi að Blönduósi, að Blönduós með- 

töldum, stórkaupmaður Eduard Harald Tang á Ísafirði á svæðinu frá Blönduósi að Önundar- 

firði, að þessum firði meðtöldum, framkvæmdarstjóri Pjetur Ólafsson á Patriksfirði á svæðinu 

frá Önundarfirði til Snæfellsjökuls, og kaupmaður Stefán Th. Jónsson á Seyðisfirði á svæðinu 

frá Hornafirði að Langanesi, að Hornafirði meðtöldum.



Stjornartidindi, B. 7. 175 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu um end- 

urveiting hlunninda handa sparisjóði á Sauðárkróki. 
Útaf beiðni frá stjórn sparisjóðsins á Sauðárkróki, er hingað barst með 

brjefi yðar, herra sýslumaður, dags. 23. f. m., vill stjórnarráðið hjermeð endur- 
veita nefndum sjóði um då år frå 1. ågust næstkomandi ad telja, hlunnindi bau, 
sem rædir um i tilsk. jan. 1874 um hlunnindi nokkur fyrir sparisjóði á Ís- 

landi, með þeim skilyrðum, að eigi rýrni trygging sú, er nú er fyrir því að sjóð- 
urinn standi í skilum, að ákvæðanna um reikningsskil í lögum sjóðsins verði ná- 
kvæmlega gætt, og að forstöðunefnd sjóðsins sendi hingað á ári hverju endurrit 
af ársreikningi hans í fyrirskipuðu formi. Svo ber og að senda hingað skýrslu 
um hverja þá breyting, sem verða kann á lögum sjóðsins. 

Þetta er yður, herra sýslumaður, til vitundar gefið til birtingar fyrir 
stjórn sparisjóðsins. 

Brjef stjórnarráðsins #7 sýslumannsins Arnessýslu um hlunnindi 

handa sparisjóðnum Gullfoss í Árnessýslu. 

Útaf beiðni, er hingað hefir borizt frá stjórn sparisjóðsins Gullfoss í Ár- 

nessýslu, vill stjórnarráðið hjermeð veita nefndum sjóði um 5 ár frá þessum degi 

að telja, hlunnindi þau, sem ræðir um í tilsk. 5. jan. 1874 um hlunnindi nokkur 
fyrir sparisjóði á Ísland, með þeim skilyrðum, að eigi rýrni trygging sú, er nú 

er fyrir því að sjóðurinn standi í skilum, að ákvæðanna um reikningsskil í lög- 
um sjóðsins verði nákvæmlega gætt, og að forstöðunefnd sjóðsins sendi hingað á 
ári hverju endurrit af ársreikningi hans í fyrirskipuðu formi. Svo ber og að senda 

hingað skýrslu um hverja þá breyting, sem verða kann á lögum sjóðsins. 

Þetta er yður, herra sýslumaður, til vitundar gefið til birtingar fyrir for- 

stöðunefnd sparisjóðsins, 

Brjef stjórnarráðsins tl sýslumannsins í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu 

um sveitfesti þurfalings. 

Með brjefi, dags. 23. marz þ. á., hafið þjer, herra sýslumaður, beiðzt úr- 

skurðar stjórnarráðsins um það, hvar þurfalingurinn Karólína Erasmusdóttir, sem 
hefir orðið sveitarstyrksþurfi í Norðurárdalshreppi, skuli teljast sveitlæg. Eptir 

að leitað hefir verið álits sýslumannsins í Gullbringu- og Kjósarsýslu og hrepps- 

nefndar Seltjarnarneshrepps um mál þetta, er svofeldur úrskurður lagður á það. 

Karólina Erasmusdóttir er fædd á Eiði í Seltjarnarneshreppi 28. desbr. 

1833, fermd í Fífiholtum í Hraunhreppi á 15. ári. Fer hún svo hrepp úr hreppi 

og dvelur hvergi lengur en 6 ár í senn til ársins 1877. Þá ræðst hún að Harra- 

stöðum í Miðdalahreppi og dvelur þar 9 ár samfleytt, en 10. árið dvelur hún að 

hálfu á Harrastöðum og að hálfu á Hrafnabjörgum í Hörðudalshreppi. Segir hún 

að húsbóndi sinn muni hafa komið sjer þangað til þess að sveitfestisdvölin í Mið- 

81. dag októbermánaðar 1906. Reykjavik. lIsafoldarprentsmiðja. 
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dalahreppi slitnaði. Vorið 1887 fer Karólína með bóndanum á Harrastöðum að 

Glitstöðum í Norðurárdalshreppi og hefir dvalið þar síðan, nema hvað hún dvaldi 

frá hausti til vors á Veiðilæk í Þverárhlíðarhreppi 1896—1897. Karólína hefir 

skýrt svo frá fyrir rjetti, að húsbóndi hennar hafi komið sjer þar fyrir án sinn- 

ar íhlutunar og að því er hún hyggur í því sama skyni og henni var komið 

áður að Hrafnabjörgum, og var hann viðstaddur rjettarhaldið án þess að mótmæla 

þessum framburði. 

Með því að eigi er sannað, að vera Karólínu Erasmusdóttur á Veiðilæk 

1896—-1897 hafi verið þannig vaxin, að hún með henni hafi sleppt heimilisfangi 

sínu á Glitstöðum, þá úrskurðast hjermeð, að Karólína skuli teljast sveitlæg í 

Norðurárdalshreppi. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og birtingar 

fyrir hreppsnefndinni í Norðurárdalshreppi. 

Brjef stjórnarráðsins til biskupsins yfir Íslandi um embættislan 

handa hr estakalli. 
Með brjefi, dagsettu í gær, hafið þjer, háæruverðugi herra, sent hingað 

erindi frá prestinum að Tlolti undir Eyjafjöllum, Kjartani prófasti Einarssyni, þar 

sem hann sækir um leyfi til að taka allt að 400 kr. lán til aðgerðar Ásólfsskála- 

irkju og setja tekjur Holtsprestakalls í veð fyrir. Leggið þjer það til, að leyft 

sje að taka lán úr hinum almenna kirkjusjóði til fyrirhugaðrar aðgerðar á kirkju 

þessari, allt að 400 kr. er ávaxtist og afborgist af tekjum Holtsprestakalls á 20 

árum, að svo miklu leyti sem tekjur kirkjunnar hrökkva ekki til. 

Útaf þessu skal yður til vitundar gefið yður til leiðbeiningar og birt- 

ingar fyrir umsækjanda, að stjórnarráðið samþyl kkir framangreinda tillögu yðar. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins á Rangdrvallasýlu um 

framfærslu barna. 
Sýslumaðurinn í Árnessýslu hefir með brjefi, dags. 14. júlí þ. á., lagt undir 

úrskurð stjórnarráðsins ágreining milli yðar, herra sýslumaður, og hans um mál 

eitt milli Biskupstungnahrepps í sýslu hans og Austureyj 

  

jallahrepps í sýslu 

yðar útaf framfærslu óskilgetinna barna Sigríðar nokkurrar Helgadóttur, sem er 

sveitlægi Biskupstungnahreppi, og Eyólfs nokkurs Sveinssonar, sem er sveitlægur 

í Austureyjafjallahreppi. 

Málavextir eru þessir. 
Foreldrarnir voru árið 1897 teknir upp frá búi í Austureyjafjallahreppi 

sakir fátæktar, en áður hafði hreppsnefndin þar spurzt fyrir um það hjá hrepps- 

nefnd Biskupstungnahrepps, hvort hún kysi heldur, að börn þeirra framfærðust 

þar austur frá eða væru flutt á sveit móðurinnar Biskupstungnahrepp, og svaraði 

nefndin því þá þegar svo, að hún krefðist þess, að móðirin og öll börn hennar SD, 
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yrðu flutt til Biskuppstungnahrepps. bå sendir hreppsnefnd Austureyjafjallahrepps 87 

oddvita sinn útí Tungur til þess að leita samkomulags vid hreppsnefndina par 12, oktbr. 

um að skipta börnunum á báða hreppana til framfærslu. Við þá samninga voru 

eigi aðrir úr hreppsnefnd Biskupstungnahrepps en oddviti og einn nefndarmaður 

og höfðu þeir ekki fengið neitt umboð frá nefndinni til slíkra samninga, en þeir 

lofuðu þó að reyna að fá hreppsnefnd Biskupstungnahrepps til þess að fallast á, 

að börnunum, er voru 7, yrði skipt á hreppana til framfærslu þannig, að 3 þeirra: 

Guðjón, Sigríður og Sigurður, skyldu flutt til Biskupstungnahrepps til framfærslu 

þar, en 3 önnur skyldu verða eptir í Austureyjafjallahreppi og framfærast þar; 

7. barnið, Kristín, er talin var að geta unnið fyrir sjer, skyldi og verða eptir 

þar eystra. Jafnframt þessu settu þessir 2 menn úr hreppsnefnd Biskupstungna- 

hrepps það skilyrði, að kúsleifum Eyjólfs væri skipt upp jafnt milli hreppanna. 

Málið var síðan borið upp fyrir hreppsnefnd Biskupstungnahrepps á hreppskila- 

fundi vorið 1897 og fjellst nefndin á, að heimta eigi að svo stöddu fleiri börnin 

flutt til Biskupstungnahrepps en þau 3, sem nefnd voru, en sjá fyrst hvernig 

skilin yrðu á búsleifum Evólfs af hendi Austureyjafjallahrepps. Sama sumarið 

var móðirin og hin nefndu 3 börn flutt til Biskupstungnahrepps, en engin skil 

voru gerð af búsleifum Eyólfs, þrátt fyrir ítrekaðar áskoranir af hálfu Biskups- 

tungnahrepps og leið svo fram til vors 1900. Þá krafðist hreppsnefnd Biskups- 

tungnahrepps þess, að börn þau, sem eptir höfðu orðið í Austurevjafjallahreppi 

og voru á sveitarframfæri þar, yrðu flutt til Biskupstungnahrepps. Þegar þessari 

kröfu var eigi svarað og börnin eigi flutt, krafðist hreppsnefnd Biskupstungna- 

hrepps úrskurðar amtmanns um meðlag af föðurins hálfu með þeim þrem börn- 

um, er í Tungunum voru, en taldi sjer að svo komnu óviðkomandi þau börnin, 

er eptir höfðu orðið eystra, og gaf amtmaður út 3 úrskurði 12. sept. 1900, er 

ákveða, að 40 kr. skuli greiðast með hverju barnanna: með Guðjóni frá 27. júli 

s. á. með Sigríði frá 10. maí s. á. og með Sigurði frá 12. júní s. á. Austur 

evjafjallabreppur var síðan krafinn í tæka tíð um meðlögin samkvæmt nefndum 

úrskurðum amtmanns, en hreppsnefndin þar neitaði að greiða þau og bar fyrir 

sig, að hrepparnir hefðu áður samið með sjer um framfærslu þessara barna. 

Vildi sýslumaður af þessum orsökum ekki leggja fyrir hreppsnefndina að greiða 

meðlögin samkvæmt amtsúrskurðunum. Jafnframt kemur hreppsnefnd Austur- 

eyjafjallahrepps fram með nýtt tilboð um að skipta milli hreppanna börnum 

Eyólfs og Sigríðar, en þau eiga auk þeirra áður greindu 7, ennfremur 2 börn : 

Valgerði fædda 1898 og Guðmund fæddan 1900. Þessu tilboði Austureyjafjalla- 

hrepps vildi Biskupstungnahreppur ekki taka, þrátt fyrir sáttaumleitun sýslu- 

mannsins Í Árnessýslu. Biskupstungnahreppur krefst þess, að öll meðlögin með 

börnunum sjeu greidd af Austureyjafjallahreppi samkvæmt amtsúrskurðunum, 

en hinsvegar krefst Austureyjafjallahreppur þess, að meðlagsúrskurðirnir sjeu 

lækkaðir með nýjum úrskurðum, svo framarlega sem Biskupstungnahreppur verði 

ekki skyldaður til að ganga að samningstilboðunum. 

Að því er snertir samninga þá, sem hreppsnefnd Austureyjafjallahrepps 

hefir haldið fram, að komizt hafi á milli hreppanna 1897, þá heyrir það undir
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dómstólana en ekki umboðsvaldið að gjöra út um gildi þeirra, og í öllu falli gat 

það ekki verið lögmæt ástæða fyrir sýslumann til að synja fullnægingar af hálfu 

Austurevyjafjallahrepps á framannefndum amtsúrskurðum, þó að hreppsnefnd þess 

hrepps hjeldi því fram, að nefndir samningar væri komnir á. 

Ekki er heldur heimild fyrir því að leggja fyrir Biskupstungnahrepp að 

ganga að þeim samningstilboðum, sem Austureyjafjallahreppur kom fram með 

árið 1902 um að skipta fjölskyldu Sigríðar og Eyólfs milli hreppanna til fram- 
framfærslu, og á hinn bóginn virðist ekki ástæða til vegna þessara samnings- 

tilboða að breyta hinum fyrnefndu amtsúrskurðum og lækka meðlögin með börn- 

unum að föðursins hálfu, hvorki hin áföllnu meðlög nje meðlögin í framtiðinni. 

Samkvæmt þessu ber Austureyjafjallahreppi að greiða Biskupstungna- 

hreppi hin áföllnu og ógreiddu meðlög samkvæmt hinum margnefndu úrskurðum 

amtmanns. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og birtingar 

fyrir hreppsnefnd Austureyjafjallahrepps og er jafnframt lagt fyrir yður að heimta 

meðlögin at hreppsnefndinni til handa Biskupstungnahreppi án tafar. 

Brjef stjórnarráðsins til biskupsins yfir Íslandi um embættislán 
handa Þingvallaprestakalli. 

Samkvæmt beiðni prestins að Þingvöllum síra Jóns Thorstensens, með- 

mælum hlutaðeigandi prófasts og meðmælum yðar, háæruverðugi herra, í brjefi 

yðar, dagsettu 13. þ. m., veitir stjórnarráðið hjermeð nefndum presti leyfi til þess 

að taka að láni gegn veði í tekjum Þingvallaprestakalls allt að 800 kr. til húsa- 

bóta þeirra á prestsetrinu, er nákvæmara er gerð grein fyrir í erindi prestsins. 

Lántökuleyfið er þeim skilyrðum bundið, að lánið afborgist með jöfnum afborg- 

unum á 15 árum frá lántöku að telja, að húsabótin verði eign prestakallsins, og 

að presturinn eða bú hans svari henni í fullu standi eða með álagi ásamt jarðar- 
húsunum að öðru leyti. 

Brjef stjórnarráðsins til biskupsins yfir Íslandi um skiptingu 
Útskálasóknar. 

aptir ósk safnaðarins í Útskálasókn í Kjalarnesprófastsdæmi og löglegri 

ályktun viðkomandi hjeraðsfundar, veitir stjórnarráðið samkvæmt tillögum yðar, 

háæruverðugi herra, í brjefi, dagsettu 6. þ. m., og með skirskotun til 4. gr. í lög- 

um nr. 3 frá 27. febr. 1880, um skipun prestakalla, samþykki til þess 

að núverandi Útskálasókn verði skipt í tvær sóknir, Útskálasókn og Kefla- 
víkursókn, með þessum nánari ákvæðum: 

1. Skiptilínan milli sóknanna sje landamerkin milli Keflavíkur og Leiru.
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, 
9. Kirkjutekjur úr hinni væntanlegu Keflavíkursókn tilfalla frá 1. janúar 

1906 Keflavíkurkirkju, sem skal vera komin upp ekki síðar en 1. janúar 

1910. 
3. Eignum og skuldum núverandi Útskálasafnaðar skal frá 1. janúar 1906 

að telja skipt þannig, að Útskálakirkja heldur öllum áhöldum sínum, en 

væntanleg Keflavíkurkirkja þeim munum, sem óseldir eru frá kirkju 

þeirri, sem byrjað var að reisa þar. Sjóði og skuldum Útskálakirkju 

skal skipt milli hinna nýju sókna eptir því hlutfalli, að í hlut Útskála- 

sóknar komi 56 af hundraði, en 44 í hlut Keflavíkursóknar. 

4. Kirkjutekjur Keflavíkurkirkju skulu, þangað til kirkjan er komin upp, 

leggjast í hinn almenna kirkjsjóð, að svo miklu leyti sem þeim eigi verð- 

ur varið til að greiða þann hluta kirkjuskuldarinnar, sem kemur í hlut 

Keflavíkursafnaðar. 
5. Þangað til Keflavíkurkirkja er fullger, eiga þó Keflavíkursóknarmenn 

kirkjusókn að Útskálum. 

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

og ráðstöfunar. 

, 
Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Barðastrandarsýslu um 

sveitfesti þurfalings. 

Eptir að stjórnarráðinu hefir borizt brjef yðar, herra sýslumaður,2dags. 

13. júlí þ. á, þar sem þjer látið í tje álit yðar um áfrýjun hreppsnefndarinnar 

í Reykhólahreppi á úrskurði yðar, dags. 17. febr. þ. á., er ákveður að Jón Björns- 

son á Hyrningsstöðum skuli teljast sveitlægur í tjeðum hreppi, hefir stjórnarráðið 

í dag lagt svofelldan úrskurð á málið. 

Málavextir eru þessir: 
Jón Björnsson fluttist vorið 1887 að Svarfhóli í Geiradalshreppi, og var 

þá viðurkenndur að vera sveitlægur í Reykhólahreppi; á Svarfhóli dvaldi hann 

þangað til vorið 1896 áu þess að hann á því tímabili þægi af sveit, en nefnt 

vor var honum bvggt út af Svarfhóli og leitaði hann þá aðstoðar hreppsnefndar 

Reykhólahrepps og beiddist þess, að sjer væri útvegað jarðnæði, en þá var fyrir 

fógetarjetti gjör samningur milli hreppsnefndaroddvitanna í hinum tveim framan- 

nefndu hreppum og Jóns Björnssonar á þá leið, að Jón skyldi fá að vera kyr á 

Svarfhóli fardagaárið 1896— 1897, gegn því að þetta ár skyldi ekki teljast með 

sveitfestistíma Jóns í Geiradalshreppi og því, að hreppssjóður Reykhólahrepps 

skyldi ábyrgjast, að ábúðarjörð Jóns yrði afhent í löglegu ástandi vorið 1897. 

En það var fluttist Jón frá Svarfhóli til Reykhólahrepps og hefir dvalið þar 
síðan. Vorið 1904 varð hann styrksþurfi af sveitarfje og var því farið að leitast 

fyrir um sveitfesti hans. 
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Stjónarráðið verður að vera yður samdóma um að Jóni Björnssyni hafi 

verið ráðstafað sem þurfalingi Reykhólahrepps vorið 1896, þar sem hann hafði 

beiðzt styrks at fátækrafje hreppsins, og oddviti fyrir hreppsnefndarinnar hönd, 

samkvæmt þeirri beiðni, ráðstafaði heimilisfangi hans og tókst á hendur ábyrgð 

á því, að býli hans yrði skilað í löglegu standi, og það hafi þá þýðing, að sveit- 

festisdvöl hans í Geiradalshreppi hafi þá slitnað. 

Samkvæmt þessu er hjermeð staðfestur úrskurður yðar um að nefndur Jón 
Björnsson skuli teljast sveitlægur í Reykhólahreppi. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar fyrir hreppsnefnd- ! ] 8 8 , pt 
unum í Reykhólahreppi og Geiradalshreppi. 

91 
18. sept. 

Auglýsing 

skilyrði til bráðabirgða fyrir styrkveitingu úr landssjóði til 

unglingaskóla. 

Kennslan verður að fara fram í sæmilega góðum húsakynnum, svo að heilsu 

unglinganna sje eigi misboðið af skorti á ljósi, lopti nje hita. 

Við kennsluna verður að hafa allranauðsynlegustu kennsluáhöld, svo sem 

landabrjef, jarðlikan, náttúrufræðismyndir. 

Kennslunni sje hagað eftir reglugjörð, sem stjórnarráðið hefir samþykkt. 

Skólinn standi að minnsta kosti 5 mánuði ársins samfleytt, og njóti kennslu 

að minnsta kosti 12 unglingar allan kennslutímann í öllum þeim námsgrein- 
um, sem kenndar eru. 

Í lok skólaársins sje haldið próf að viðstöddum 2? prófdómendum, er sýslu- 

nefnd kýs. 

Umsóknarbrjefum til stjórnarráðsins um styrk úr landssjóði til unglingaskóla 

skal fylgja skýrsla um kennsluna og prófið, svo og um skólahúsið og kennslu- 

áhöld, og eiga prófdómendur að rita nöfn sín á hana til staðfestingar ásamt 
kennurunum. 

Í stjórnarráði Íslands, 18. septbr. 1906. 

H. Hafstein. 

    

Jón Magnússon,
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92 
3. oktbr. 

Reglugjörð 
um 

viðauka við reglugjörð um meðferð á póstsendingum til eða frá 

stjórnarvöldum og sveitarstjórnum, dagsetta 17. maí 1902. 

Auk stjórnarvalda þeirra, er talin eru í 1. gr. reglugjörðar 17. maí 1902 

um meðferð á póstsendingum til eða frá stjórnarvöldum og sveitarstjórnum, 

skulu 
forstjóri landssimanna og 

forstjórar landssímastöðvanna á Akureyri og Seyðisfirði 

taldir meðal stjórnarvalda þeirra, er getur um í 11. gr. a, 1, og 12. gr., sbr. 14. 

gr. Í póstlögunum frá 18. septbr. 1901. 

Í stjórnarráði Íslands, 3. október 1906. 

H. Hafstein. 

Jón Hermannsson. 

Reglugjörð 03 
fyrir 3. septbr. 

búnaðarskóla á Eiðum. 

1. grein. 

Tilgangur skólans er að veita ungum mönnum þekkingu í jarðrækt, eink- 

um verklega, og vekja yfirhöfuð áhuga á allskonar framförum í búnaði. 

2. grein. 

Til skólans er lagt gjald það úr jafnaðarsjóði Norður- og Austuramtsins, 

sem samkvæmt lögum 4. júní 1898 á að ganga til búnaðarskóla, og allur annar 

styrkur af almannafje, er veittur verður skólanum. 

3. grein. 

Skólinn stendur undir umsjón Múlasýslnanna. Sameinaður sýslufundur felur 

öðrum hvorum oddvita sinum úrskurðarvald á reikningum skólans um 3 ár Í senn.
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93 d. grein. 
8. septbr. , , , . , FA 

septbr Báðar Múlasýslurnar eru stofnendur og eigendur skólans, að helmingi 

hvor, og bera eptir sama hlutfalli árlegan kostnað við hann. Sýslunefndirnar 

skipa skólastjórn og útvega fje til skólans. Þær fela þeim sýslumanninum, sem 

skólastjórn og skóli á hægra með að ná til, að innheimta tekjur þær, sem nefndar 

eru í 2. grein og at útborga peninga þessa eptir ávísun skólastjórnarinnar. 

Sýslunefndirnar kjósa 2 endurskoðunarmenn, sinn hvor, á vorfundum 

sinum til eins árs í senn. 

5. grein. 

Í stjórn skólans eru 3 menn, sem kosnir eru á sameinuðum sýslufundi 

Múlasýslnanna, til 3ja ára í senn, frá 15. september að telja, og skulu þeir vera 

kjörgengir í sýslunefnd. Stjórnin kýs sjálf formann sinn. 

6. grein. 

Skólastjórn ræður starfsmenn skólans, nema bústýru, hana ræður bústjóri 

i samráði við skólastjórn. 

Ráðningu þessari má segja upp af beggja hálfu, stjórnar og starfsmanna, 

með 6 mánaða fyrirvara. Með sama fyrirvara getur sameinaður sýslufundur 

sagt upp starfsmönnum skólans. 

7. grein. 

Skólastjórn semur við árslok hvert ár sundurliðaðan reikning yfir tekjur 

og gjöld skólans á liðna árinu og sendir úrskurðarmanni, sbr. 3. gr., og áætlun 

um tekjur og gjöld hans á næsta ári og sendir hana oddvitum sýslunefndanna. 

Hún gjörir tillögur um, hve mikils fjár skólinn þarfnast af sýslunum það árið, 

og ávísar peningum skólans upp í útgjöld hans samkvæmt 4. gr. Reikningsár 
skólans er frá 6. júní til 6. júni. 

8. grein. 

Skólastjórn ákveður, hve margir piltar fái inntöku í skólann. Hún semur 

og reglur um það, sem þörf er á við skólann og ekki er tekið upp í reglugjörð 

þessa. 

9. grein. 

Skólastjórn úrskurðar ágreining milli starfsmanna skólans innbyrðis og á 

milli starfsmanna og nemenda og vísar piltum úr skóla, ef sakir eru til. Hún 
gefur og starfsmönnum skólans erindisbrjef. 

10. grein. 

Skólastjórn hefir stöðugt eptirlit með þvi, hvernig fram fer á skólanum, 
bæði að því er kennslu, hegðun pilta og búnaði viðvikur, og heldur með sjer 
fundi í því skyni á hentugum tíma.
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I fardögum skal hun ár hvert skrásetja og virða alla eign skólabúsins, 93 

dauða og lifandi. Hafi eitthvað misfarizt fyrir vanhirðu eða skort á eptirliti,3. septbr. 

heldur hún virði þess eptir af launum Þbústjóra. Skólastjórnin ber ábyrgð á 

gjörðum sínum gagnvart sýslunefndunum. 

11. grein. 

Laun skólastjórnarmanna eru 3 krónur fyrir hvern dag, sem þeir eru 
að heiman í þarfir skólans, og auk þess borgun fyrir ritstörf heima hjá sjer eptir 

reikningi. Sömu þóknun fá endurskoðunarmenn. 

12. grein 

Starfsmenn skólans eru: Skólastjóri, aðstoðarkennari, bústjóri og bystyra. 

13. grein. 

Skólastjóri er aðalkennari skólans. Hann hefir umsjón með bókasafni 

skólans og kennslutækjum öllum. Hann skal jafnan hafa til sölu kennslubækur 

og ritföng handa lærisveinum — allt eptir nánari fyrirmælum í erindisbrjefi hans. 

I4. grein. 

Aðstoðarkennari gegnir kennslu við skólann eptir þeim reglum, sem 

settar verða. 

15. grein. 

Bústjóri hefir á hendi stjórn skólabúsins og teikningshald þess. Hann 

ræður hjú skólans, hann ábyrgist að búið líði ekki hnekki fyrir óskynsamlega 

heyásetningu eða vanhirðingu gripa. Hann byggir út jarðir skólaeignarinnar og 

innheimtir eptirgjöld þeirra. Hann hefir og innheimtu og reikningshald kirkjunnar 

á hendi og önnur þau störf, sem skólastjórn kann að fela honum. — Allt eptir 

þeim nánari reglum, sem hún kann að setja í erindisbrjefi bústjóra. 

16. grein 

Bústýra stjórnar skólabúinu innanstokks undir yfirstjórn bústjóra, eptir 

nánari reglum í erindisbrjefi hennar. 

lí. grein. 

Árslaun skólastjóra ern 1200 krónur. Laun aðstoðarkennara ákveður 

skólastjórn allt að 500 krónum. 

Árslaun bústjóra eru 250 kr. föst og allt að 25 %% af hreinum árlegum 

arði skólabúsins. 

Árslaun bústyru eru 200 kr. föst og allt að 10 %, af hreinum árlegum 

arði skólabúsins. 

Allir þe 1 ókeypis húsnæði, 

ljós og hita á skólanum, og bústjóri og bústvra ennfremur fæði og skæðaskinn 
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93 Fædi og þjónustu fá kennarar skólans keypt á skólabúinu fyrir allt að 

3. septbr. 30 kr. um mánuðinn. 

18. grein. 

Fela má sama manni störf skólastjóra og bústjóra. En þegar svo er, getur 

skólastjórnin krafizt þess, að hann taki sjer mann til aðstoðar á sinn kostnað. 

19. grein. 

Við verklegt nám eru tvö kennsluskeið. Hið fyrra frá 15. maí til 30. 
júni incl. og hið síðara frá 1. til 30. september. 

Lengja má þessi kennsluskeið allt að 2 vikum. 

Við bóklegt nám eru einnig 2 kennsluskeið, annað frá 1. nóvember til 
10. febrúar og hitt frá 1. nóv. til 10. mai. 

Heimilt er nemendum að nota eitt eða fleiri námsskeið, en aðalreglan er, 
að þeir, sem vilja nota þau öll, byrji á hinu bóklega og endi á hinu verklega 

námi. Slíkum nemendum getur skólastjórn, í samráði við kennara, leyft dvöl 

um Í vetrartíma í viðbót til að fullkomna þá í náminu. 

20. grein. 

Umsóknir um skólavist skulu komnar til skólastjóra að minnsta kosti 6 

vikum áður en það námskeið byrjar, er óskað er að nota. Umsækjandi um 

bóklegt nám skal vera vel læs, sæmilega skrifandi, kunna í reikningi 4 höfuð- 

greinir í heilum tölum og tugabrotum og skilja auðvelda dönsku. Vottorð prests 
um gott siðferði skal fylgja umsókn hverri. 

Að jafnaði veitist ekki inntaka á verklegu námsskeiðin yngri piltum 

en 18 ára og á hin bóklegu 16 ára. 

21. grein. 

Námsveinar fá ókeypis á skólanum kennslu, húsnæði, hita og ljós; bækur 

rúmfatnað og skæðaskinn leggja þeir sjer til sjálfir. Fæði og þjónustu fá þeir 

keypt á skólabúinu fyrir 20 krónur um mánuð hvern. Fæðispeningar greiðist 

fyrirfram fyrir mánuð hvern eða tryggist með ábyrgð, er skólastjóri tekur gilda. 
Sameiginlegt matarhald getur skólastjórn leyft. 

22. grein. 

Fyrir vinnu sina við verklegt nám fá nemendur þóknun eptir þroska og 

ástundun að loknum námsskeiðum, eptir nánari reglum, er skólastjórn setur. 

23. grein. 

Verklega skal kennt: 

1. Notkun hinna nauðsynlegustu jarðyrkjuverkfæra (plógs, herfis, hestareku, 

kerru o. s. frv.).
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2. Meðferð og notkun áburðar. 93 

3. Þúfnasljettun. 8. septbr. 

4. Garðhleðsla. 

5. Skurðagjörð til vörzlu og vatnsveitinga. 

6. Ræktun mat- og sáðjurta. 

1. Land- og hallamæling. 

Leikfimi og sund skal kenna, ef hentugleikar leyfa. 

24. grein. 

Bóklega skal kennt: 

1. Íslenzka. 

2. Ágrip af náttúrufræði, (nann-, grasa, efna- og eðlisfræði). 

3. Jarðyrkjufræði (um eðli og samsetningu jarðtegunda, áburð, túnrækt, garð- 

yrkju, framræslu, áveitu o. s. frv.). 

4. Húsdýrafræði (kvikfjárrækt, húsdýrasjúkdómar). 

5. Búnaðarhagfræði og búreikningagjörð. 

6. Ágrip af rúmmálsfræði, land- og hallamæling. 

T. Reikningur (brot, þríliða, prósentureikningur og draga út kvadratrót). 

8. Dráttist: að gjöra uppdrætti af landi, húsum og verkfærum. 

9. Ágrip af landfræði Íslands. 

10. Danska, ef hægt er. 

25. grein. 

Gefa skal nemendum bóklegar og verklegar bendingar um hirðing 

búpenings og byggingu (Ydrelære). 

26. grein. 

Kennslan fer aðallega fram með fyrirlestrum í þeim námsgreinum, 

sem hægt er að koma því við. 

2". grein. 

Námssveinar eiga rjett á að fá vottorð skólastjóra að loknu námi um 

kunnáttu þeirra í verklegri og bóklegri búfræði og hegðun þeirra á skólanum. 

28. grein. 

Við skólann skal bændum og bændaefnum veittur kostur á að hlýða á 

fræðandi og vekjandi fyrirlestra, auk hinnar almennu kennslu, tvisvar á vetri, 

eina viku í senn, sem byrji 10. nóv. og 11. febrúar. — Efni fyrirlestranna velja 

kennarar skólans. 

29. grein. 

Reglugjörð þessi, skal eptir að Amtsráð Austuramtsins hefir staðfest hana, 

prentuð í B-deid Stjórnartiðindanna.
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30. grein. 

Með reglugjörð þessari, sem öðlast gildi 1. nóv. 1906, er felld úr gildi 

reglugjörð Eiðaskólans frá 5. ágúst 1908. 

31. grein. 

Breyting á reglugjörð þessari er því að eins gild, að meiri hluti mættra 

sýslunefndarmanna úr hvorri sýslunefnd Múlasyslnanna, á lögmætum sameiginleg- 

um fundi, samþykki hana og ráðherra Íslands staðfesti. 

Reglugjörð þessi, sem samin er af sýslunefndum Múlasýslnanna á samein- 

uðum sýslufundi 7. april 1906, var staðfest af amtsráði Austuramtsins á aðalfundi 
þess 27.——30. ágúst bp. á. 

> Amtsråd Austuramtsins, Seydisfirdi, 3. sept. 1906. 

Jóh, Jóhannesson. 

Lt LÆ 

Skyrsla 

um fund amtsrådsins i Suduramtinu 25. og 26. juni 1906. 

År 1906 25. junimån. var adalfundur amtsrådsins i Suduramtinu settur og 

haldinn í Reykjavík af forseta þess, fv. amtmanni J. Havsteen, ásamt amtsráðs- 

mönnunum Jóni bónda Einarssyni á Hemru (úr Vesturskaptafellssýslu), prestinum 

síra Skúla Skúlasyni í Odda (úr Rángárvallasýslu), prófasti síra Valdimar Briem 

á Stóra Núpi (úr Árnessýslu), Ágúst bónda Jónssyni í Höskuldarkoti (úr Gull- 

bringusýslu), Þórði hreppstjóra Guðmundssyni á Neðra Hálsi (úr Kjósarsýslu) og 
varaamtsráðsmanni Hirti skólastjóra Snorrasyni á Hvanneyri (úr Borgarfjarðar- 
sýslu), en sira Guðmundur prófastur Helgason í Reykholti hafði tjáð forseta for- 
föll sín vegna sjúkleika. 

Þessi mál komu til umræðu á fundinum: 

1. Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Suðuramtsins 

fyrir 1905, og var hann falinn amtsráðsmönnunum úr Borgarfjarðarsýslu og 

Vesturskaptafellssýslu til endurskoðunar. 

2. Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarða- 

landseta og ekkna þeirra í Suðuramtinu fyrir 1905. Var hann fenginn amts- 
ráðsmönnunum úr Rangárvallasýslu og Gullbringusýslu til endurskoðunar. 

3. Ennfremur lagði forseti fram reikning yfir tekjur og gjöld búnaðarskólans á 

Hvanneyri, eða reikning yfir viðskipti amtsráðsins við búnaðarstofnunina
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1905—-1906, reikning skólastjóra vfir tekjur og gjöld skólabúsins eða efna- 

hagsreikning búsins 1905--1906, með tilheyrandi jafnaðarreikningi þess 31. 

maí 1906, sjóðsreikningi skólabúsins 1905— 1906, og skrá yfir eignir þess. 

Þá var einnig lagður fram reikningur yfir kostnaðinn við endurbygg- 

ing kirkjunnar á Hvanneyri, svo og reikningur yfir tekjur og gjöld Hvann- 

eyrarkirkju fyrir 1904—1905 

Allir þessir reikningar voru fengnir amtsráðsmönnunum úr Árnessýslu 

og Kjósarsýslu til endurskoðunar. 

Forseti skýrði frá fullnustu á úrskurðum þeim, sem amtsráðið hafði lagt í 

fyrra á þær fáu athugasemdir, sem gjörðar höfðu verið við sýslusjóðs- og 

svýsluvegasjóðsreikningana fyrir 1904. 

Forseti lagði fram sýslusjóðs og sýsluvegasjóðsreikningana úr öllum sýslum 

amtsins; höfðu endurskoðendur í hjeraði endurskoðað reikningana og forseti 

amtsráðsins yfirfarið þá. Athugasemdir þær, sem gjörðar höfðu verið við 

reikningana, voru því næst úrskurðaðar af amtsráðinu. 

  

Þá voru framlögð og yfirfarin endurrit af gjörðabókum syslunefndanna. 

A. Úr Vesturskaptafellssýslu 28.—-31. marz þ. á. 

B. Úr Vestmannaeyjasýslu frá 18. sept. 1905, 21. nóvbr. 1905 og 8. marz 1906. 

Sýslunefndin hefir jafnað niður 726 kr. 31 e. sem sýslusjóðsgjaldi, 

en gjald það, sem jafna mátti niður án samþykkis amtsráðsins, nemur 

aðeins 697 kr. 48 a., og hefði nefndin átt að leita þessu samþykkis. 

  

Amtsráðið vildi samt láta við svo búið standa, þar sem það munaði 

svo litlu. 

C. Úr Rangárvallasýslu frá 17.—-19. apríl þ. 

D. Úr Árnessýslu frá 2327. apríl þ. í 
s 

E. Úr Gullbringusýslu frá 27. marz þ. 

Forseti skýrði frá þvi, að hann með brjefi, dagsettu 18. april þ. 

, hefði leyft fyrir hönd amtsráðsins, að jafna mætti niður 3800 kr. sem 

syslusjdsg ”jaldi, en upphæd så, sem jafna åtti nidur ån sampbpykkis amts- 

rådsins, nemur adeins 2936 kr. 88 a. 

F. Ur Kjosarsyslu frå 15. febr. p. å. 

G. Ur Borgarfjardarsyslu frå 8.—9. mai bp. å. 

Forseti skyrdi, ad hann med brjefi, dagsettu 24. marz þ. å., hefdi fyrir hånd 

amtsráðsins samþykkt, að syslunefndin i Vestmannaeyjasyslu tæki 1000 kr. 

lån uppå sen med sem vægustu kjörum, sem varið yrði til varnar 

sjávarágangi á vegi í Vestmannaeyjum og endurbóta á honum, sbr. fjárlögin 

fyrir 1906— 1907, 12. gr. B 10. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Vestmannaeyjasýslu, dags. 15. marz þ.á., 

þar sem hann leggur undir samþykki amtsráðsins þá ályktun sýslunefndar- 

innar, að hækka sýsluvegagjaldið á yfirstandandi ári um 1 kr. fyrir hvern 

verkfæran karlmann, samkv. lögum 25. oktbr. 1905, um breyting á lögum 

nr. 8 um vegi frá 13. april 1904. Amtsráðið samþykkti þetta 

Forseti skýrði frá því, að hann hefði með brjefi, dags. 18. april þ. á., leyft 

fyrir hönd amtsráðsins, að sýslunefndin í Kjósarsýslu veitti 3000 kr. til móts 
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við fjárveitingu þá, að upphæð 4000 kr., til þjóðvegarins upp Mosfellssveit, 
sem ræðir um í ÍÐ. gr. fjárlaganna fyrir 1906—1907, B, 4, þannig, að Mos- 
fellshreppur legði til 1000 kr. að minnsta kosti, og í annan stað tæki 2500 
kr. lán í þessu skyni uppá svýslusjóð. 
Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Gullbringu. og Kjósarsýslu, dags. 
ð. apríl þ. á, þar sem hann skýrir svo frá, að sýslunefndin í Kjósarsýslu 
hafi, útaf beiðni frá Jóni búfræðing Jónatanssyni í Brautarholti um, að sýslu- 
nefndin legði fje úr sýslusjóði til kaupa á mótorbát handa Kjósar- og Kjal- 
arnesshreppum, — en þessi málaleitun þótti eigi nægilega undirbúin — falið 
hverjum sýslunefndarmanni, að leita fjárframlaga í sínum hreppi til kaup á 
hlutabrjefum í hlutafjelagi, sem tæki að sjer flutninga á mótorbát um sýsl- 
una nokkurn hluta ársins eptir fastri áætlun, og oddvita sínum að kaupa 
hlutabrjef fyrir sýsluna fyrir allt að 1000 kr, ef nægilegt fje 
fengist og auk þess bátur af þeirri stærð og með þeim hraða og útbúnaði, 
sem fullnægði kröfum manna, og þannig, að sýslumaður samþykkti lög fje- 
lagsins. Útaf þessu hefði sýslumaður leitað samþykkis amtsráðsins til þess, 
að sýslunefndin tæki 1000 kr. lán til hlutabrjefakaupanna, og munnlega 
beðið beðið forseta að samþykkja þetta fyrir hönd amtsráðsins. 

Forseti hafði útaf þessu tjáð sýslumanni í brjefi, dags. 21. apríl þ. á., 
að hann sæi sjer eigi fært að samþykkja þessa 1000 kr. lántöku nú þegar 
fyrir hönd amtsráðsins, þar sem eigi lægi fyrir nein ályktun sýslunefndar- 
innar um slíka lántöku, enda væri þessi upphæð til hlutabrjefakaupanna 
ekki tekin uppá áætlun sýslunefndarinnar um tekjur og gjöld sýslusjóðsins 
fyrir 1906, hvorki sem tekjugrein nje útgjaldaliður. 

Í brjefi, dagsettu 21. f. m., sem var framlagt, fór sýslumaður fram á, 
að áðurnefndar 1000 kr. mættu skoðast sem innifaldar í 2500 kr. láninu til 
Mosfellssveitarvegarins. Amtsráðið leyfði þetta. 

Forseti skýrði frá því, að hann með brjefi, dags. 21. apríl þ. á, hefði fyrir 
hönd amtsráðsins samþykkt, að sýslunefndin í Kjósarsýslu gengi Í sjál fskuldar- 
ábyrgð fyrir allt að 1600 kr. láni til handa Halldóri Jónssyni á Álafossi. 
Forseti skýrði frá því, að hann með brjefi, dagsettu 18. april þ. á., hefði 
samþykkt þá ályktun sýslunefndarinnar í Gullbringusýslu, að verja 995 50 kr. 
til vegagjörðarinnar frá Hafnarfirði að Vogastapa á móti þeim 2500 kr 
veittar eru til þessa á fjárlögunum 1906— 1907, 12. gr. B. 7. 
Amtsráðið samþykkti þá ályktun sýslunefndarinnar í K jósarsýslu, að hækka 
sýsluvegagjaldið uppí 2 kr. fyrir hvern verkfæran karlmann, samkv. lögum 
25. okt. 1903, um breyting á lögum nr. 8 um vegi frá 13. apríl 1904, og 
sömuleiðis åly 'ktun sýslunefndarinnar í Árne ssýslu, að sýsluvegagjaldið á yfir. 
standandi ári verði hækkað uppi 2 kr. 25 fyrir hv ern verkfæran karlmann. 
Amtsráðið samþykkti þá ályktun sýslunefndarinnar í Vesturskaptafellssýslu, 
að vegarkaflinn frá svonefndu Klifi fyrir ofan Kerlingardal um Höfðabrekku 
ofan Kaplagarða þartil á póstveginn kemur, sem nú er hreppavegur, verði 
tekinn uppí tölu sysluvega. 

, sem
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Amtsrådid staðfesti viðauka við Reglugjörð um fjallskil í Vesturskaptafells- 94 

sýslu, 1. sept. 1899, til þess að öðlast gildi 15. dag septbr. þ. á. 

Amtsráðið samþykkti þá álvktun sýslunefndarinnar í Árnessýslu, að lögferj- 

urnar á Brúará að Böðmóðsstöðum í Grimsnesi og á Þjórsá að Þjórsárholti 

verði lagðar niður. 

Forseti lagði fram erindi hreppsnefndarinnar í Hvammshreppi, dags. 10. f. 

m., þar sem hun áfrvjar til amtsráðsins þeim úrskurði sýslunefndarinnar í 

Vesturskaptafellssvslu 31. marz þ.á., útaf útsvarskæru Halldórs umboðsmanns 

Jónssonar í Vík, að útsvar umboðsmannsins skuli lækkað um 25 kr., og krefst 

þess, að málinu verði annaðhvort vísað til nýrrar rannsóknar eða samþykkt- 

ur úrskurður hennar, sem fór fram á, að sitja skyldi við það útsvar, sem 

lagt hefði verið á Halldór umboðsmann Jónsson. 

Samkvæmt 1. gr. laga 9. jan. 1880, um breyting á tilskipun um sveitar- 

stjórn á Íslandi 4. maí 1872, eru úrskurðir sýslunefnda í útsvarskærumálum 

endilegir, og þar sem amtsráðið eigi fær sjeð af kæru þessari, sem barst 

i forseta beina leið, að syslurefndin hafi beitt neinum ólögum við meðferð 

málsins, vísar það máli þessu frá sjer sem endilega útkljáðu. 

Framlagðir voru aptur reikningar yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Suður- 

amtsins 1905 og reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og 

þurfandi þjóðjarðalandseta og ekkna þeirra í Suðuramtinu 1905. 

Endurskoðendur höfðu ekkert fundið við þá að athuga, og voru þeir 

samþykktir. 

Forseti lagði fram skýrslur úr öllum sýslum amtsins um efnahag styrktar- 

sjóðs handa alþýðufólki, nema úr Rangárvallasýslu. Skýrslan þaðan var 
ókomin. 

Amtsráðið veitti Guðna Þorbergssyni, seim nú í síðastliðnum fardögum flutti 

frá Kolviðarhóli, þar sem hann um undanfarin ár hefir verið sæluhúsvörður, 
200 kr. fyrir hið umliðna fardagaár. 

Amtsráðið veitti >Skógræktarfjelagi Reykjavikur< 150 kr. styrk úr jafnaðar- 

sjóði fyrir yfirstandandi ár. 

Forseti lagði fram skýrslu um kennsluna í kvennaskólanum í Reykjavík 

1905--1906, reikning yfir tekjur og gjöld skólans 1904—1905 og bænarskrá 

um styrk úr jafnaðarsjóði. 

Amtsráðið veitti skólanum 100 kr. styrk. 

Forseti skýrði frá því, að forstöðukonan frú Thora Melsteð, hefði 

sótt um lausn, og að hann í nafni amtsráðsins hefði skipað í hennar stað 
frk. Ingibjörgu Bjarnason. 

Þá voru framlagðir aptur reikningar yfir tekjur og gjöld búnaðarskólans á 
Hvanneyri, eða reikningur yfir viðskipti amtstáðsins við búnaðarskólastofn- 
unina 1905--1906, reikingur skólastjóra yfir tekjur og gjöld skólabúsins eða 
efnahagsreikningur búsins 1905—1906 með tilheyrandi jafnaðarreikningi þess 

#1. maí 1906, sjóðsreikningi skólabúsins 1905— 1906 og skrá yfir eignir þess,
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reikningur yfir tekjur og gjöld Hvanneyrarkirkju 1904—1905, og reikningur 

yfir kostnað við endurbygeing kirkjunnar á Hvanneyri. 

Þeir tveir amtsráðsmenn, sem kosnir höfðu verið til þess að rannsaka 

alla þessa reikninga, höfðu endurskoðað þá og ekkert fundið við þá að athuga. 
Þeir voru því samþykktir. 

Skýrslan um kennsluna fyrir 1903— 1904 og 1904—-1905 hafði verið prent- 

uð á síðastliðnum vetri og útsend til amtsráðanna og annara. Skýrslan um 

kennsluna 1905—1906 var ókomin enn. Tala lærisveina var framan af vetrin- 

um %, en 8 seinni partinn. 

Um fjárhag skólastofnunar skýrði forseti svo frá, að styrkurinn úr landssjóði 

á yfirstandandi ári hefði aðeins orðið 1871 kr. 19 a. í stað 2500 kr., en amts- 

ráðið hafði byggt á því, að skólanum yrði ætlaður hinn sami styrkur á fjárlög- 

unum, sem að undanförnu, enda hafði stjórnin tiltekið þessa upphæð í fjárlaga- 

frumvarpi sínu; en þetta hafði nú farið öðru vísi, eins og kunnugt er orðið, og 

bróðurparturinn af styrknum lenti, samkvæmt því hvernig fjárveiting þessi var 

orðuð í neðri deild alþingis, hjá skólastofnuninni á Hólum, þótt hún í raunninni 

eigi sje neinn búnaðarskóli. Brjef forseta hjerað lútandi til stjórnarráðsins, dagsett 

10. og 20. janúar bp. á, voru framlögð. Bæði vegna þessa og svo af því, að 

  

  

kostnaðurinn við kirkjubygginguna hafði orðið 4841 kr. 54 a., eða farið rúmlega 

300 kr. fram yfir hinn áætlaða kostnað, og kirkjuna vantar ýmsan skrúða og 

áhöld, hafði forseti leitað samþykkis stjórnarráðsins til þess að taka lán uppá 

allt að 1500 kr. skólastofnuninni til handa, uppá væntanlegt samþykki ámtsráðs- 

ins, en stjórnarráðið sá sjer eigi fært að veita þetta samþykki, með því þingið 

hefði ákveðið fasta upphæð handa skólanum, og hann innan skamms ætti að af- 

hendast landsstjórninni, en ef skólinn fengi nú að taka lán, yrði landið síðan að 

borga það. 

Að vísu útilokaði þetta eigi amtsráðið frá því að taka bráðabirgðalán 

til næsta árs, sem endurborga skyldi úr jafnaðarsjóði, en þar sem nú væri í sjóði 

682 kr. 95 a. og rjettast væri að sleppa kaupunum á altaristöflu í kirkjuna, 

áleit amtsráðið. að skólastofnunin mundi komast af án lántöku. 

Forseti lagði fram brjef stjórnarráðsins, dags. 18. og 22. jan. bp. å., og 
brjef sitt til stjórnarráðsins 20. s. m., og til stjórnarnefndarinnar og skólastjóra 

25. s. m., viðvíkjandi nauðsynlegum ráðstöfunum til afhendingar á skólastofnun- 

inni með öllu tilheyrandi, skyldum og rjettindum, sem skyldi fara fram í næstu 
fardögum. 

Forseti skýrði frá þvi, að kaupin á Kvígsstöðum fyrir hið ákveðna verð 
hefðu átt sjer stað. 

Þá var samin 

A ætlun 

um tekjur og gjöld búnaðarskólans á Hvanneyri 

fyrir 1906— 1907.
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Tekjur: 

Landssjóðsstyrkur å årinu 1907 c.. . . ….. 

Gjöld úr jafnaðarsjóði 1906, eptir 1. gr. laga 

4. júní 1898 um breytingu á gjaldheimtum 

til landssjóðs og sýslusjóða … 

Tillag ur jafnadarsjodi (af jafnaðarsjóðsgjald- 

inu fyrir 1906). 2... 

Eptirstédvar frå f. åri 

kr. 1800 00 

— 840 00 

— 3500 00 

— 682 95 

Gjöld: 

Afborganir og vaxtagreiðslur: 

a. Til landssjóðs . . . kr. 472 00 

b. Til Ræktunarsjóðs Íslands „ —— 1032 00 

c. Til Landsbankans . . . . — 530 00 

d. Til Islandsbanka . . . . . — 1396 50 

e. Til kirkjusjods . ..….…. — 116 00 

Laun skólastjóra 

-- aukakennara 

—  bústyru FF 

Til hjúalauna, verkalauna, kaupstaðarvarnings 

fóðurbætis m. m. . SEE 

Til bókakaupa handa lærisveinunum 

Önnur útgjöld 

Þá var samið 

Yfirlit 

kr. 3566 50 

kr. 1200 00 

300 00 

— 150 00 

1000 00 

100 00 

…— 506 45 

yfir efnahag búnaðarskólastofnunarinnar á Hvanney 

í fardögum 1905. 

Eignir: 

Hvanneyri með Kvigsstöðum . 

Hús og húsaefni 

Kirkjan 

Lifandi peningur HF 

Jarðvrkjuverkfæri, heyskaparáhöld, reiðskapur 

MM 

Bækur og kennsluáhöld. 

Smíðatól og fl. 

Skip og veiðarfæri 

kr. 20600 00 

41540 00 

5000 00 

12347 00 

1767 00 

365 00 

kr. 

kr. 

6822 95 

6822 9 
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10. 

11. 
12. 

2 

24. 

Heyfyrningar og husaleifar 
Annad lausafje . 

Utistandandi skuldir . 

Í sjóði hjá skólastjóra 

æ 

Innistandandi skuldir búsins. 

. Óborguð lán: 

a. við landssjóð: 

192 

flutt 

Skuldir: 

lán án afborgunar frá 24/,, 1888 kr. 11800 00 

við Ræktunarsjóð Íslands: 
1) Eptirst. af láni frá 

2 — — 

3) — — 
4) — — 

við Landsbankann: 

Eptirst. af láni frá 29 

við Íslandsbanka: 

1) Eptirst. af láni frá ?), 

2) Lán frá 1%, 705 

við hinn alm. kirkjusjóð: 

'85 
'86 
'99 
"94 

798 

kr. 485 30 

— 1339" 

— 6674 5 

— 2190 81 

1
 

—
 

NN
 

  

kr. 1500 00 

704 kr. 2250 00 

. — 7000 00 

Eptirst. af låni frå 15/, 794 

Mismunur 

kr. 400 00 

kr. 82270375 
— 4088 00 
— 4276 15 

1236 96 
— 2 84 
  

kr. 11800 00 

—  10690 40 

— 1500 00 

— - 9250 00 

— 400 00 
— 414 00 

57820 30 

kr. 91874 70 

kr. 91874 70 

Amtsrådid skipaði í stjórnarnefnd Hvanneyrarskólans fyrir yfirstand- 
andi fardagaár síra Guðmund prófast Helgason í Reykholti, Þórð hreppstjóra 
Guðmundsson á Neðra Hálsi og til vara Björn búfræðing Jónsson á Akranesi. 
Útaf því, að skólastjóri Hjörtur Snorrason lýsti því yfir, að þar til gefnu til- 
efni, að hann ef til vill myndi sækja um forstöðu við hinn fyrirhugaða 
bændaskóla á Hvanneyri, veitti amtsráðið honum eindregin meðmæli sem 
sjerstaklega vel föllnum til þessarar stöðu eptir þeirri reynslu, sem það hefði 
haft af ágætri frammistöðu hans á Hvanneyri, sem hann með mesta sóma 
hefir staðið fyrir frá því í fardögum 1894, og gjört að einhverju reisulegasta 
býli landsins upp úr mikilli niðurlægingu. 
Þá var rædd og samþ. áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins á árinu 1907.
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Tekjur: 

1. Væntanlegar eptirstöðvar . . . . . . . kr. 700 00 

2. Jafnaðarsjóðsgjald . . . . . — 2400 00 

————— kr. 3100 00 

Gjöld: 

1. AGNA við amtsráðið . . . . kr. 1200 00 

2. 13. atborg. og vaxtagreiðsla af láni til Ölfus. 

árbrátrir a BA 241 32 

3. Kostnaður samkv. lögum um skipun dýra- 

lækna á Íslandi 2. okt. 1891 oo — 100 00 

4. Menntamál, kvennaskólinn í Reykjavík . . 100 00 

5. Ýmisleg gjöld . . . . . . . . . . . — 1458 68 
———— kr. 3100 00 

26 Amtsráðið veitti til skripta á fundinum 30 krónur. 

Fleiri mál komu ekki til umræðu á fundinum og var því fundi slitið. 

J. Havsteen. Valdimar Briem. Skúli Skúlason. Jón Einarsson. 

Ágúst Jónsson. Þórður Guðmundsson. Hjörtur Snorrason. 

Reykjavík, 4. dag septbrm. 1906. 

J. Havsteen, 

' 

Utskript 

úr gjörðabók amtsráðs Vesturamtsins 1906. 

Ár 1906 mánudaginn hinn 18. dag júnímánaðar átti amtsráð Vestur- 
amtsins fund með sjer í Stykkishólmi. Auk forseta amtsráðsins, Lárusar sýslu- 

manns H. Bjarnasons, mættu fulltrúar úr öllum sýslufjelögum amtsins, öðrum en 

Austurbarðastrandarsýslu og Vesturísafjarðarsýslu,  aðalamtsráðmennirnir úr 

Mýrasýslu, Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, Dalasýslu og Vesturbarðastrandar- 

sýslu og varaamtsráðsmennirnir úr Norðuriísafjarðarsýslu og Strandasýslu. 

Forseti minntist fyrst konungsskiptanna og var síðan gengið til dagskrár. 

1. Framlagður reikningur jafnaðarsjóðsins 1905. 

2. Framlagður búnaðarsjóðsreikningur amtsins s. á. 

3. Framlagður búnaðarskólasjóðsreikningur amtsins s. á 

4. Framlagður amtsbókasafnreikningur fyrir s. á. 

pri
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5. Forseti gat þess að styrktarsjóðurinn >Þorvaldarminning< hefði átt í 

Söfnunarsjóði við síðastliðin áramót 5700 kr. 8 aura. 

6. Framlagðir sýslusjóðs- og sýsluvegasjóðsreikningar fyrir 1905 úr öllum 

sýslufjelögum amtsins, endurskoðaðir í hjeraði og yfirfarnir af forseta. 

Amtsráðsmennirnir skiptu reikningum þessun á milli sín, svo og amts- 

reikningunum, til yfirskoðunar. 
1. Forseti skýrði frá fullnustu á úrskurðum þeim, sem amtsráðið hafði 

lagt á sýslureikningana 1904. 

8. Lagðar fram skýrslur um hag alþýðustyrktarsjóðanna úr öllum sýslu- 

fjelögum amtsins fyrir 1905. 

Sýslumennirnir í Dalasýslu og Strandasýslu höfðu gjört grein fyrir því, 
hvernig stóð á því, að eptirstöðvarnar í árslok 1908 og ársbyrjun 1904 komu 

ekki heim. 
9. Framlagðar sýslufundargjörðir 1906 úr öllum sýslum amtsins. 

Amtsráðið athugaði, að eigi sæist á fundargjörðunum úr Dalasýslu og 

Mýrasýslu, að skýrslur um skoðun á fóðurbirgðum og búpeningi hefðu verið 

lagðar fram á fundunum, og bendir jafnframt sýslunefndinni í Dalasýslu á, að 

endurskoðunarmenn alþýðustyrktarsjóðsreikninganna eiga, samkvæmt 3. gr. laga 

nr. 30, 18. desember 1897, að vera tveir en ekki einn. 

10. Framlögð fyrirspurn stjórnarráðsins, dags. 8. jan. 1906, um hvernig 

verja skuli styrk af gullbrúðkaupslegati Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og frú 

Þórunnar Hannesdóttur, 125 kr. á ári, næstu 3 ár. 
Amtsráðið lagði til, að Breiðuvíkurhreppur fengi í ár 125 kr. til vegabóta. 

Fellsstrandarhreppur 125 kr. til brúar á Kjarlaksstaðaa 1907 og Suðurfjarðahreppur 

125 kr. til vegabóta 1908. 

11. Sýslumaðurinn í Barðastrandarsýslu skýrði með brjefi, dags. 29. ágúst 

1905, frá kosningu í sýslunefndir Austur- og Vesturbarðastrandarsýslu. Við þær 

kosningar var ekkert að athuga. 

12. Sami tilkynnti með brjefi, dags. 28. april 1906, að svslunefndin í 

Austurbarðastrandarsýslu hefði fallið frá sýsluvegafjölgun þeirri, er ræðir um í 
18. lið amtsráðsfundargjörðanna 1905. 

13. Sýslumaðurinn í Mýrasýslu hafði mælzt til staðfestingar á 50 aura 

hækkun á sýsluvegagjaldi þar í sýslu fyrir hvern verkfæran mann yfirstandandi 

ár, og sýslumaðurinn í Snæfellsness. óg Hnappadalssýslu farið fram á samþykki 
til 75 aura hækkunar í sama skyni. 

Amtsráðið veitti hið umbeðna samþykki. 

14. Sýslumaðurinn í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu hafði í brjefi, dags. 
15. f. m., farið fram á samþykki amtsráðs til flutnings á sýsluveginum >um 

Helgafellssveit inn Skógarströnd af Vatnshálsi suður og vestur með Sauratúnic. 
Amtsráðið samþykki þetta. 

15. Sami hafði með Þbrjefi samdægurs farið fram á skipting 9. yfirsetu- 

konumdæmis, þannig að Miklaholtshreppur sunnan Straumfjarðarár verði 9. um- 

dæmi, en Eyjahreppur 10. umdæmi og Kolbeinsstaðahreppur 11. umdæmi.
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Amtsráðið samþykkti þetta. 
16. Sýslumaðurinn í Dalasýslu hafði með brjefi, dags. 19. apríl þ. á., 

farið fram á að mega leggja 1681 kr. T aura úr sýslusjóði til sýsluvega. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 
17. Sýslumaðurinn í Barðastrandarssýslu hafði með brjefi, dags. 17. marz 

þ. á., beðið um leyfi til að mega selja spítalann á Patreksfirði, 

Amtsráðið þóttist ekki geta orðið við þeim tilmælum að svo stöddu, enda 

vantaði nægar upplýsingar um hina fyrirhuguðu sölu. 

18. Útaf brjefi sýslumannsins í Dalasýslu, dags. 18. april þ. á, um 

skiptingu á eignum og skuldum amtsins og stofnun Búnaðarfjelags fyrir Vest- 

firðingafjórðung, ályktaði amtsráðið að leita álits sýslunefndanna um tillögur 

sýslumanns fyrir amtsráðsfund næsta ár. 
19. Sýslumaðurinn í Ísafjarðarsýslu hafði með brjefi, dags, 6. apríl þ. á., 

beiðzt samþykkis amtsráðsins á frumvarpi til reglugjörðar fyrir Norðurísafjarðar- 

sýslu um eyðingu refa. 
Amtsráðið samþykkti frumvarpið. 

20. Sýslumaðurinn í Barðastrandarsýslu hafði mcð brjefi, dags. 17. marts 

þ. á., beiðzt staðfestingar amtsráðsins á frumvarpi til reglugjörðar um eyðingu 

refa, fjallskil og fleira. 

Amtsráðið samþykkti frumvarpið. 

21. Framlögð kæra Helga Guðmundssonar á Ketilstöðum, dags 15. f. m., 

um útsvarshækkun á sjer á seinasta aðalfundi sýslunefndarinnar í Dalasýslu. 

Amtsráðið fól forseta sínum að ganga eptir fyllri upplýsingum og síðan 

að leggja úrskurð á málið í nafni amtsráðsins. 

29. Framlögð beiðni sýslumannsins í Strandasýslu um að rjetta megi Í 

Bæjarhreppi komandi haust samdægurs og leitað er. 
Amtsráðið veitti hið umbeðna leyfi að því tilskildu þó, að samkomulag 

fáist við þær hreppsnefndir utan sýslu, er hlut eiga að máli. 

93.  Útaf framkominni málaleitun um ráðstöfun amtsbókasafnsins Í 

Stykkishólmi, lýsir amtsráðið því yfir í einu hljóði, að það telji rjett, að safnið 

standi framvegis óskipt í Stykkishólmi, þó að því tilskildu, að amtsbúar hafi 

eptir sem áður aðgang að safninu með sömu kjörum einsog nú, og að hrepps- 

nefndin í Stykkishólmshreppi og sýslunefndin í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, 

önnur hvor eða báðar, standist allan kostnað af safninu framvegis og auki það 

árlega eptir föngum. 

24. Nú voru aptur framlagðir eptirfarandi reikningar. 

1. Jafnaðarsjóðsreikningurinn 

2. Búnaðarsjóðsreikningurinn 

3. Búnaðarskólasjóðsreikningurinn og 

4. Amtsbókasafnsreikningurinn 

2 g voru þeir allir úrskurðaðir rjettir án athugasemda. 

1906



196 

25. Þá voru aptur framlagðir allir sýslusjóðs- og sýsluvegasjóðsreikning- 
arnir, að undanskildum reikningunum úr Austur- og Vesturbarðastrandarsýslu, er 
endurskoðunarmenn amtsráðsins ekki höfðu lokið við. 

Reikningarnir voru úrskurðaðir þannig: 

Úr Strandasýslu: 

sýslusjóðsreikningurinn 

var úrskurðaður rjettur, en jafnframt athugað, að ?. gr. úrskurðar amts- 
ráðsins f. á. á sýslusjóðsreikningnum 1904, Stjt. 1905 B. bls. 163, væri enn 
ófullnægt. 

sýsluvegasjóðsreikningurinn 
var úrskurðaður rjettur, en það jafnframt vitt, að sýslunefndin hafði enn 
látið menn vinna sýsluvegagjaldið af sjer. 

Úr Norðurísafjarðarsýslu: 

sýslusjóðsreikningurinn 
var og úrskurðaður rjettur, að því tilskildu, að send væri kvíttun fyrir 100 
krónum til hjeraðslæknis fyrir sóttvörn. 

sýsluvegasjóðsreikningurinn. 
var og úrskurðaður rjettur, en jafnframt athugað, að verkfærraskrárnar 
væru sumstaðar ónákvæmlega útfylltar og víða lagt meira til hreppavega 
úr sýsluvegasjóði en leyfilegt er. 

Úr V esturísafjarðarsýslu. 

sýslusjóðsreikningurinn 
Reikningshaldari hafði greitt 7 kr. 55 a. 10 kr. 62 a. eða 18 kr. 17 a. út 
sýslusjóði fvrir sótthreinsunarlyf, og úrskurðaði amtsráðið með skírskotun til 
8. sbr. 13. gr. laga frá 31. jan. 1896 og Landshöfðingjabrjefs 16. apríl 1902 
að endurgjalda skyldi sýslusjóði nefndar 18 kr. 17 a. 

Jafnframt var athugað, að samkvæmt 3. gr. laga 18. Desbr. 1897 ættu 
endurskoðunarmenn alþýðustyrktarsjóðsreikninganna að vera 2. 
sýsluvegasjóðsreikningurinn 

var úrskurðaður rjettur með þeirri athugasemd, að meira hefði verið lagt til 
hreppavega úr sýsluvegasjóði en lög leyfðu. 

Og um alla reikningana úr Ísafjarðarsýslu var það tekið fram, að ekki 
sæist að eptirstöðvar sjóðanna væru ávaxtaðar í sparisjóði eins og amtsráðið 
hafði mælt fyrir um f. á., Stjt. 1905 B. bls. 163. 

Ur Dalasýslu 

sýslusjóðsreikningurinn 

var úrskurðaður þannig:
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1. gr. 

Gjaldlidur 5, oftalinn um 4. kr. 50 aura. 

— 11, oftalinn um 2 kr. 

— 15, vantalinn um í kr. 

Þessar 6 kr. 50 a. —- 1 kr. eða 5 kr. 50 a. ber að endurgjalda sýslusjóði. 

2. gr. 

Kvittanir vanta fyrir 8 kr. af gjaldlid 4, fyrir 75 a. af gjaldlid 12, fyrir 
24 kr. 50 å. af gjaldlid 15. 

Kvittanir bessir ber ad senda sem fyrst. 

3. gr. 

Að öðru leyti var athugað að eptirstöðvar sýslusióðsins, er voru 1607 kr. 

38 a, væri ekki ávaxtaðar í sparisjóði og að kvittanir komi ekki allsstaðar 

heim við reikinginn, en með því að það upplýstist á fundinum hvernig á 

því stæði, var reikningurinn úrskurðaðar rjettur, að því tilskildu að 1. og 

2. gr. yrði fullnægt. 

sýsluvegasjóðsreikningurinn 

var úrskurðaður þannig: 

1. gr. 

Sýsluvegagjaldið úr Haukadalshreppi er oftalið um 25 a. er ber að 

endurgjalda hreppnum. 
9 . gr. 

Gjaldliður 5 er vantalinn um 40 aura og oftalinn um 2 aura, eða vantal- 
inn um 38 aura, er má skulda sýslusjóð fyrir á næsta árs reikningi. 

3. gr. 

Ur Saurbæjarhreppi er ekkert sysluvegagjald talid. Pad nemur 70 kr., en 
reikningurinn er oflagdur saman tekju megin um 69 kr. 90 a., þannig vantaldir 
10 aurar, er ber að telja sýsluvegasjóði til tekna á næsta reikningi. 

gq 

4. gr. 

Verkfærraskrårnar voru allar fyrir 1904 i stadinn fyrir 1905, en bo 
urskurdad ad vid svo buid mætti standa. 

5. gr. 

Utistandandi 90 kr. hjå Skardstrandarhreppi ber ad innheimta undan- 
dråttarlaust. Við svo búið var reikningurinn úrskurðaður rjettur, að því til- 
skildu, að 1., 2, 3. og 5. gr. verði fullnægt.
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Úr Snæfellsness- og Hnappadalssýslu : 

sýslusjóðsreikningurinn. 

sýsluvegasjóðsreikningurinn. 

Báðir reikningarnir voru úrskurðaðir rjettir án athugasemda. 

Úr Myrasýslu: 
sýslusjóðsreikningurinn. 

15 kr. til þingmálafundarhalds skyldu endurgreiðast sýslusjóði, og að 

öðru leyti athugað, að áætlun vanti fyrir tekjum og gjöldum sýslusjóðs. 

Að öðru leyti var reikningurinn úrskurðaður rjettur. 

sýsluvegasjóðsreikningurinn 

var úrskurðaður rjettur, að því tilskildu, að sýslusjóði væru endurgoldnar 

3 kr. 40 a., sem er oftalin vagnleiga og viðurkennd af reikningshaldara. 

26. Að gefnu tilefni var ákveðið, að veita Baldvin bókaverði Bergvins- 

syni 25 króna viðbót við laun hans í ár, sem viðurkenningu fyrir prýðisfallega 

umgengni um amtsbókasafnið. 

Fundi frestað til morguns. 

Þriðjudaginn hinn 19. dag júnímánaðar um fundinum haldið áfram. 

Og voru nú mættir amtsráðsmaðurinn úr Austurbarðastrandasýslu og vara- 

amtsáðsmaðurinn úr Vesturísafjarðarsýslu. 

27. Nú voru framlagðir reikningarnir úr Barðastrandarsýslu og voru 

úrskurðaðir þannig: 

ad. 

Úr Vesturbarðastrandarsvslu: 

sýslusjóðsreikningurinn 

Gjaldliður 6 á spítalareikningnum fylgiskj. 6—* er oftalinn um 2 kr. 70 a., 

og þannig oftaldar til spítalans á tölulið 14 á sýslusjóðsreikningnum 2 kr. 

10 a., sem ber að endurgjalda. 
sýsluvegasjóðsreikningurinn 

var úrskurðaður rjettur með þeirri athugasemd, að verkfærraskrárnar væru 

ekki útfylltar sem skyldi. 

Úr A usturbarðastrandarsýslu : 

sýslusjóðsreikningurinn 

var úrskurðaður með þeirri athugasemd, að senda beri áætlun um tekjur og 

gjöld sýslusjóðs. 

sýsluvegasjóðsreikningurinn 

var úrskurðaður rjettur með þeirri athugasemd, að skýrslu vantaði um, 

hvernig sýslunefndin hefði ráðstafað sýsluvegafjenu. 

Loks var athugað um alla reikningana úr Barðastrandarsýslu, að undan- 

skildum sýslusjóðsreikningi úr Austurbarðastrandasýslu, að ekki sæist á 

reikningunum, að innstæða sjóðanna væri ávöxtuð sem skyldi, og var þó 

instæða sýslusjóðs Vesturbarðastrandarsýslu, samkvæmt reikningnum, 3052 

kr. 95 aurar.
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28. Amtsráðið veitti 25 kr. fyrir skriptir á fundinum og 12. kr. fyrir 95 
húsaleigu. 

29. Ad þar til gefnu tilefni var tekið til umræðu hið svokallaða 

ritsímamál. 

Eptir nokkrar umræður var samþykkt svolátandi tillaga með 6 atkvæðum 

gegn 3, þar á meðal amtsráðsmanns Dalamanna. 

Amtsráðið skorar á stjórn og þing að leggja talsímaálmuna til Ísafjarðar 

svo, að sem flest kauptún á Vesturlandi komist í talsímasambandið jafn vel þótt 

það hafi meiri kostnað í för með sjer heldur en að álman verði lögð þá leið, sem 

stytzt er. Sjerstaklega lýsir amtsráðið því yfir, að það álítur óheppilegt að álman 

verði lögð um Steingrimsfjörð til Ísafjarðar, enda þó sú leið yrði talsvert kostn- 

aðarminni, en aðrar leiðir um fjölbyggðar sveitir og kauptún. 

Fleiri mál komu ekki til umræðu, gjörðabókin lesin og samþykkt 

Lárus H. Bjarnason. 

Sigurður Jensson. Asgeir Bjarnason. Fr. Bjarnason. 

Sæm. Halldórsson. Þorvaldur Jakobsson. Kristján Gíslason. 

Björn Bjarnarson. Páll Stephensen. 

Rjetta útskript staðfestir 

Lárus H. Bjarnason. 

Eptirrit 66 

if gjörðabók Norðuramtsins. 

Ár 1906, mánúdag 11. júní var aðalfundur amtsráðsins í Norðuraámtinu 

settur á Akureyri. 
Á fundinum mættu, auk hins reglulega forseta, sýslumanns og bæjarfógeta 

Guðl. Guðmundssonar, þessir amtsráðsmenn : 

Björn Sigfússon, hreppstjóri á Kornsá, fyrir Húnavatnssýslu; 

Ólafur Briem, umboðsmaður á Álfgeirsvöllum, fyrir Skagafjarðarsýslu; 

Stefán Stefánsson, kennari, fyrir Eyjafjarðarsyslu, og 

Sira Árni Jónsson, prófastur á Skútustöðum, fyrir Suðurþingeyjarsýslu. 

Fundurinn tók til meðferðar þessi málefni: 

1. Forseti lagði fram ársreikninga eftirnefndra sjóða fyrir árið 1905, með til- 

heyrandi fylgiskjölum:
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1. Jafnaðarsjóðs Norduramtsins. 

2. Búnaðarsjóðs Norðuramtsins. 

3. Prentsmiðjusjóðs Norðuramsins. 

4. Þúsund ára afmælissjóðs Eyjafjarðarsýslu. 

5. Búnaðarsjóðs Eyjafjarðarsýslu. 

6. Styrktarsjóðs fátækra ekkna og munaðarlausra barna í Eyjafjarðarsýslu 

og Ákureyrarkaupstað. 

1. Grróðrarstöðvarinnar á Akureyri. 

3. Bókasafns Norðuramtsins. 

Amtsráðsmennirnir skiptu með sjer reikningum þessum til endurskoðunar. 

Forseti lagði fram: 

1. Reikning búnaðarskólans á Hólum í Hjaltadal fyrir árið 1905. 

2. Skýrslu um búnaðarskólann á Hólum í Hjaltadal árið 1905—06. 

3. Kirkjureikning Hólakirkju fyrir árið 1904, er endursaminn hefir verið 

samkvæmt fyrirlagi amtsráðsins. 
4. Skýrslu síra Zófóníasar Halldórssonar um kennslu hans við Hólaskóla 

árið 1905—06. 

Amtsráðsmennirnir tóku reikningana með fylgiskjölum til endurskoðunar. 

Forseti lagði fram: 
1. Sýslusjóðsreikninga fyrir árið 1905 með fylgiskjölum úr öllum sýslum 

amtsins. 

2. Sýsluvegareikninga fyrir árið 1905 með fylgiskjölum úr öllum sýslum 
amtsins. 

3. Reikninga yfir brúarsjóðsgjaldið árið 1905 úr Húnavatns- og Skagafjarðar- 
sýslum, með fylgiskjölum. 

Jafnframt athugaði amtsráðið svör hlutaðeigandi sýslumanna við at- 
hugasemdir þær, er amtsráðið hafði á fundi 1905 gert við reikningana fyrir 
1904, og taldi amtsráðið athugasemdunum fullnægt, en fal forseta að leita 
skýrari upplýsinga viðvíkjandi athugasemdum  amtsráðsins við reikning 
Eyjafjarðarsýslu 1903. 

Hina framlögðu reikninga tóku amtsráðsmennirnir til athugunar og 
endurskoðunar. 

Forseti lagði fram yfirlit yfir hag alþýðustyrktarsjóðanna við árslok 1905 úr 
öllum sýslum amtsins. Við hin framlögðu yfirlit fann amsráðið ekki neitt 
að athuga. 

Eignir sjóðanna við lok ársins 1905 eru þessar: 
Í Húna TÆNSSýsIu kr 7697 18 
- Skagafjarðarsýslu. 2 2 6652 47 
- Eyjafjarðarsýslu 2 2 eee 6508 07 
- Suðurþingeyjarsýslu . 2 0 re 5802 83 

Samtals kr. 26660 55
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Forseti lagdi fram og las upp eptirrit af gjörðabókum sýslunefndanna í amt- 

inu á fundum þeirra: 

1. Húnavatnssýslu, aðalfundi dagana 12.—17. marz þ, á. 

2. Skagafjarðarsýslu, aðalfundi dagana 26. febr—3. marz þ. á. 

3. Eyjafjarðarsýslu, aðalfundi dagana 5.—10. marz bp. á. 

4. Suðurþingeyjarsýslu, aðalfundi dagana 27. febr.—3. marz þ. á. 

Við fundargerðirnar fann amtsráðið ekki neitt að athuga. Að því 

leyti, er áfrýjað hefir verið úrskurði sýslunefndarinnar í Húnavatnssýslu um 

eitt af málum þeim, er þar voru til meðferðar, svo og úrskurði sýslunefndar 
Skagafjarðarsýslu í einu máli, þá verða þau mál sjerstaklega tekin til at- 

hugunar af amtsráðinu. 

Forseti lagði fram umsóknir um styrk úr jafnaðarsjóði til: 

1. Kvennaskóla Eyfirðinga á Akureyri, dags. 2. april þ. á, ásamt reikningi 

skólans fyrir árið 1905, skýrslu um próf í skólanum og áætlun um tekjur 

og gjöld skólans 1906—07. 

2. Kvennaskólans á Blönduósi, dags. 29. marz þ. á, ásamt eptirriti af reikn- 

ingi skólans og ágripsútskript af sýslufundarzerð 12.—17. marz þ. á., svo 

og skyrslum um kennslu við skólann og um próf við hann. 

Amtsráðið samþykkti að veita skólum þessum styrk þannig: 

1. Kvennaskóla Eyfirðinga á Akureyri kr. 600 00 

— samþykkt með 3 atkv. gegn 2. 

2. Kvennaskólanum á Blönduósi kr. 400 00. 

Forseti lagði fram brjef frá hreppsnefnd Torfalækjarhrepps, dags. 12. f. m., 

með þrem fylgiskjölum, þar sem hreppsnefndin hefur skotið undir úrskurð 

amtsráðsins ályktun sýslunefndar Húnavatnssýslu um útsvarskæru C. Hoepfners 

verzlunar á Blönduósi, og krefst hreppsnefndin þess, að úrskurður sýslu- 

nefndarinnar verði ónyttur, þannig að úrskurður hreppsnefndarinnar standi 

í gildi, eða til vara, að málinu verði vísað heim aptur. 

Í sambandi við þetta mál lagði forseti fram brjef, dags. 23. marz þ. 

á., frá sýslunefndarmanni Vindhælishrepps, er greitt hefir ágreiningsatkvæði 

i máli þessu í sýslunefndinni, og gerir hann í þessu brjefi grein fyrir ástæð- 

um þeim, er hann byggir ágreingsatkvæði sitt á. 
Amtsráðið álítur, að það sje nauðsynlegt, að tilgreindir sjeu saman- 

burðarmenn og útsvör þeirra, þegar kært er yfir álagning aukaútsvars, og 

telur því úrskurði þá, er gengið hafa um mál þetta, ekki á formlega lögleg- 

um grundvelli byggða, þar sem kærandinn eigi hefir tilgreint neina einstaka 

gjaldendur í hreppnum til samanburðar, heldur aðeins í almennum orðum 

vísað til sannara verzlana< og >búenda< í hreppnum. Á fund hreppsnefnd- 

arinnar, þar sem mál þetta var úrskurðað, var heldur enginn kvaddur, að 

því er sjeð verður, nema kærandi, og mætti hann ekki. 

Amtsráðið ónytti því, með 4 atkv. gegn 1, hina gengnu úrskurði í 

máli þessu,
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På var framlagt brjef frá Birni Þorlákssyni í Kolgröf i Lytingsstadahreppi, 

dags. 4. p. m., bar sem hann åfryjar til amtsráðsins úrskurði sýslunefndar- 

innar í Skagafjarðarsýslu á síðasta aðalfundi hennar um kæru hans yfir of 
háu aukaútsvari. 

Þar sem eigi verður sjeð af skjölum þeim, er fyrir liggja, að neinn sá 

sje formgalli á meðferð þessa máls, er varða beri ónýting úrskurðarins, fann 

amtsráðið ekki ástæðu til að fella úrskurð sýslunefndarinnar úr gildi. 

Sýslumaðurinn í Skagafjarðarsýslu hetir í 2 brjefum, dags. 10. marz þ. á., 

farið þess á leit, að sýslunefnd Skagafjarðarsýslu verði veitt leyfi til að taka 

að sjer ábyrð á þurrabúðarláni handa Runólfi Jónssyni á Sauðárkróki, allt að 

400 kr., og á láni, er Viðvíkur- og Hólahreppar hafa fengið úr Söfnunarsjóði 

til afrjettarkaupa, að upphæð 3000 kr. 

Amtsráðið veitti hið umbeðna leyfi. 

Sýslumaðurinn í Skagafjarðarsýslu hefir í brjefi 10. marz þ. á. farið þess á 

leit, að syslunefnd Skagafjarðarsýslu verði veitt heimild til að taka lán til 

að koma upp sjúkrahúsi á Sauðárkróki, allt að 3000 kr. 

Amtsráðið veitti samþykki sitt til þessarar lántöku. 

Sýslunefndin í Eyjafjarðarsýslu hefir farið þess á leit, að henni verði leyft 

að taka að sjer ábyrgð á þurrabúðarláni handa Kristjáni Jónssyni í Hvammi 

í Hrafnagilshreppi, allt að 400 kr., og ábyrgð til vara um næstu 5 ár á 
allt að 10,000 kr. trvggingarupphæð fyrir vátryggingarfjelag fyrir mótor- 

báta í Eyjafirði, með þeim skilyrðum, að samþykktum fjelagsins verði eigi 

breytt án samþykkis sýslunefndar og að árlegir reikningar fjelagsins sjeu 

lagðir fyrir sýslunefndina. 

Ennfremur hefir sýslunefndin farið fram á, að henni verði leyft að 

taka ábyrgð á láni allt að 4000 kr. il >rjómabús Svarfdæla<. 

Amtsráðið veitti sýslunefndinni í Eyjafjarðarsýslu heimild til að taka 

að sjer hinar framangreindu ábyrgðir. 

Sýslumaðurinn í Þingeyjarsýslu hefir í brjefi 3. april þ. á. farið þess á leit, 

að sýslunefndinni í Suðurþingeyjarsýslu verði veitt leyfi til að taka að sjer 

ábyrgð á allt að 7000 kr. láni handa trjesmiðafjelaginu >Fjalar< á Húsavík, 

gegn trygging Í eignum fjelagsins, og sje húseigninni haldið vátryggðri fyrir 

að minnsta kosti 9000 kr. og sýslunefndinni tryggt eptirlit í þessu efni o. s. frv. 

Amtsráðið veitti hið umbeðna leyfi, með skilyrðum þeim, er sýslu- 

nefndin hefir sett. 

Sýslumaður Þingeyjarsýslu hefir fyrir hönd sýslunefndar Suðurþingeyjarsýslu 

óskað þess í brjefi 3. apríl þ. á., að sýslunefndinni verði leyft að veita hjer- 

aðslækni Ingólfi Gíslasyni viðbótarlán 850 kr. til 17 ára til húsbyggingar á 

læknissetrinu, eða ganga í ábyrgð fyrir slíkt lán. 

Amtsráðið veitti samþykki sitt til þessa. 

Samkvæmt tillögum sýslunefndar Suðurþingeyjarsýslu á síðasta aðalfundi 

samþykkti amtsráðið, að taka skuli í tölu sýsluvega veginn >frá þjóðvegin- 
inum sunnan við Breiðumýri inn Reykjadal að Stórugrót.. 
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Forseti lagði fram brjef syslumannsins í Skagafjarðarsvslu, dags. 26. marz 

þ. á., þar sem hann fyrir hönd sýslunefndar Skagafjarðarsyslu fer fram á, 

að fá útborgaðar þær 1500 kr, sem amtsráðið á síðasta aðalfundi hafði ráð- 

gert að taka að láni, til þess að veita upphæðina sem styrk til byggingar 

sjúkrahúss á Sauðárkróki, og fylgdi brjefinu eptirrit af af ályktun sýslunefnd- 

arinnar um málið, þar sem skýrt er frá, að samningur um bvegging hússins 

sje þegar fullgerður og ráðstafanir gerðar til að útvega það fje, er að öðru 

leyti vantar, en sýslunefndin hefir lyst yfir, að svýslufjelagið taki að sjer 

sjúkrahúsið til eignar og reksturs, þegar það er fullgert. 

Í sambandi við þetta mál lagði forseti einnig fram brjef dags. 12. 

f. m. frá sýslumanni Húnavatnssýslu, þar sem hann fyrir hönd sýslunefndar 

Húnavatnssýslu fer þess á leit, að veittur verði sem riflegastur styrkur úr 

jafnaðarsjóði til byggingar sjúkraskýlis á Blönduósi, og fylgdi brjefinu eptirrit 

af ályktun sýslunefndarinnar á síðasta aðalfundi um þetta málefni. 

Amtsráðið álítur í þessu efni hið rjettlátasta, að sýslurnar í amtinu 

fái sem jafnastan styrk til þess að koma upp sjúkrahúsum hjá sjer, og með 

hinum sömu skilyrðum um framlag frá hjeraðanna hálfu. Að því er Skaga- 

fjarðarsýslu snertir, þá samþykkti amtsráðið að borga út hina veittu upphæð 

og taka til þess bráðabirgðarlán hjá búnaðarsjóði Norðuramtsins til næsta árs. 

Að því er Húnavatnssýslu og Suðurþingevjarsýslu snertir, þá ráðger- 

ir amtsráðið að svipuð styrksupphæð til þeirra verði greidd af eignum amts- 

ins, þegar endanleg ákvörðun verður tekin um ráðstöfun þeirra á næsta ári. 

Til Eyjafjarðarsýslu hefir 1898 verið veittur styrkur til spítalans á Akureyri. 

Þá var framlagt brjef frá Sigfúsi Jónssyni að Mælifelli, dags. 28. f. m., þess 

efnis, að amtsráðið fari þess á leit, að veittur verði af gullbrúðkaupslegati 

Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og konu hans styrkur til viðgerðar á vegar- 

kafla á Kjalvegi frá Fremri Kálfárdalslæk að sýsluveginum hjá Mælifelli. 

Málaleitun þessari samþykkti amtsráðið að vísa til stjórnarráðsins 

með þeirri athugasemd, að hjer mun vera að ræða um vegabót á fjallvegi, 

sem ætlað er fje til úr landssjóði. Amtsráðið mælir með því, að nægilegt fje 

verði varið til umbóta á hinum nefnda fjallvegarkafia. 

Forseti lagði fram umsókn um styrk til gistihúss í Bakkaseli frá hinum nú- 

verandi ábúanda jarðarinnar Jónasi Bjarnasyni, dags. 7. þ. m. Ennfremur 

var framlagt erindi frá brjefhirðingarmanni á Þverá í Öxnadal, Stefáni 

Bergssyni, dags. 30. Í. m., og fylgdi því Þbrjef til stjórnarráðsins um þetta 

mál, dags. s. d. — Jafnframt skýrði forseti amtsráðsins frá, að hann hefði 

eptir atvikum eigi talið rjett að synja um útborgun styrksins fyrir síðastliðið 

ár, jafnvel þó að kvartað hafi verið munnlega nm nokkrar misfellur á gisti- 

húshaldinu. Við þetta fann amtsráðið ekki að athuga. 

Að því er snertir styrk til gistihúshaldsins framvegis, þá tekur 
amtsráðið fram, að það álitur alveg nauðsynlegt, að haldið sje uppi gistihúsi 

í Bakkaseli og telur óráðlegt að flytja það fjær Öxnadalsheiði. Að þvi leyti, 

er nokkrar misfellur hafa verið á gistihúshaldinu, sjerstaklega hið síðasta ár, 
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þá stafar það, að mestu leyti í öllu falli, af sjúkleika þess manns, er hefir 

haft gistihúsið á hendi til þessa. — Amtsráðið samþykkti að veita, með sömu 

skilyrðum og að undanförnu, 100 kr. til gistihúshalds í Bakkaseli, móts við 

100 kr. úr landssjóði, og fal forseta að gera ráðstafanir til, að eptirlit verði 

haft með því, að skilvrðunum um gistihúshaldið sje fullnægt. 

Forseti lagði fram brjef bæjarstjórnar Akureyrarkaupstaðar 12. des. Í. á, 

þar sem bæjarstjórnin samþykkir að taka að sjer >Bókasafn Norðuramtsinss, 

með skilyrðum þeim, sem samþykkt voru á síðasta aðalfundi amtsráðsins, en 

fer þess á leit, að amtsráðið víki að nokkru leyti við hinum settu skilyrðum, 

sjerstaklega því, að byggt sje eldtraust geymsluhús yfir safnið. 

Ennfremur lagði forseti fram yfirlit yfir skuldir safnsins við árslok 

1905 frá fjehirði bókasafnsins, og eru þær að upphæð kr. 627,61. Skyýrði 

forseti jafnframt ráðinu frá, hvað í máli þessu hefir gerzt og afstöðu þess nú. 

Viðvíkjandi þessu málefni tók amtsráðið svofelldar ályktanir: 

1. Amtsráðið samþykkti að veita bæjarstjórninni þá tilslökun að því er skil- 

vrðin snertir um húsbygginguna, er hún hefir farið fram á. 

2. Uppi skuld þá, er á bókasafninu hvilir, samþykkir amtsráðið að at fjár- 

veiting þeirri, er áætluð var á aðalfundi f. á, mætti greiða 300 kr. Af 

sömu fjárveiting veitti amtsráðið 100 kr. til syslubókasafns Skagafjarðar- 

sýslu og 100 kr. til sýslubókasafns Suðurþingeyjarsyslu. Ennfremur voru 

veittar 100 kr. til sýslubókasafns Húnavatnssýslu, svo framarlega sem 

það verður stofnað fyrir amtsráðstund 1907. 

3. Andvirði húshluta þess, er amtsráðið á í ráðhúsinu á Akureyri, var sam- 

þykkt að verja mætti til að kaupa bókaskápa og önnur áhöld til safnsins. 
Afsalsbrjef fyrir húseigninni var forseta falið að undirskrifa fyrir 

amtssráðsins hönd. 

Viðvíkjandi búnaðarskóla Norðuramtsins á Hólum í Hjaltadal skýrði forseti 

amtsráðinu frá því, er nú segir: 

1. Kennarasýslanin við búnaðarskólann, sem 3. kennari, var 27. sept. Í. á. 

samkvæmt tillögu skólastjóra, veitt Sigurði Sigurðssyni frá Eiðum og hefir 

honum auk hinna ákveðnu launa verið veitt 50 kr. uppbót fyrir hið liðna ár. 

2. Bústjóri Geirfinnur T. Friðfinnsson hefir með brjefi 27. sept. f. á., til 

tryggingar fyrir skilum á búinu á Hólum í Hjaltadal, ásamt jörðinni Hól- 

um með húsum í fullgildu standi, veðsett amtsráðinu jarðirnar Syðri Hól 

í Hálshreppi og Hvamm í Grýtubakkahreppi. 

Amtsráðið samþykkti að meta þessa tryggingu fullnægjandi. 

3. Samkvæmt tillögum skólastjóra í brjefi 11. jan. þ. á. hafði forseti ákveðið 

með brjefi 26. s. m., að allt að helmingi af námsstyrk þeim, er veittur 

var til skólans, mætti verja til verðlauna fyrir beztar ritgerðir í jarðyrkju- 

og húsdyrafræði og fyrir framfarir og ástundun við skólanámið, samfara 

góðri hegðun og siðprýði í skólanum. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 

4. Með brjefi 17. marz þ. á. hafði forseti tjáð bústjóranum á Hólum í Hjalta- 

dal sem svar uppá fyrirspurnir hans í brjefi 23. febr. þ. á., að þetta ár
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mundi honum eigi heimilt að verja meiru fje til jarða- og húsabóta á 

Hólum, en áskilið er í leigusamningi hans, og að hann mundi geta fengið 

keyptan levgupening. er hann bað um, eptir virðingu 14. maí 1905. 

Amtsráðið fann ekki við þetta að athuga. 

5. Viðvíkjandi eptirstöðvum af skuld Flóvents Jóhannssonar fyrverandi bú- 

stjóra á Hólum kr. 299,74 skýrði forseti frá, að hann hefði neitað að 

greiða þessa upphæð, og væri því eigi um annað að gera en að sækja 

hann að lögum til greiðslu á þessari upphæð eða að öðrum kosti láta 

kröfuna falla niður. 

Amtsráðið fal forseta að gera gangskör að því, að innheimta þessa 

upphæð með lögsókn, ef þess gerist þörf. 

6. Með brjefi 18. jan. þ. á. hafði stjórnarráðið lagt fyrir forseta að gera þær 

undirbúningsráðstafanir, er nauðsynlegar væri viðvíkjandi afhending bún- 

aðarskólans á Hólum, samkv. lögum um bændaskóla 10. nóv. f. á. 8. gr. 

Útaf því efni ritaði svo forseti 17. marz þ. á. til stjórnarráðsins, 

sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu og amtsráðsmanns Skagafjarðarsýslu 

um dómkvaðning manna og framkvæmd á nauðsynlegum matsgerðum til 

undirbúnings afhendingar, er ráðgert var að færi fram á þessu vori. En 

með brjefi 9. april þ. á. skýrði stjórnarráðið forseta frá, að þar sem það 

væri orðið að samningum milli stjórnarráðsins og forseta Suðuramtsins, 

að afhending búnaðarskólans á Hvanneyri færi eigi fram fyr en í far- 

dögum 1907, þá óskaði stjórnarráðið þess, að ráðstafanir til undirbúnings 

afhendingar á Hólaskóla yrðu miðaðar við fardaga 1907. 

Hin ofangreindu brjef voru framlögð og öll lesin upp fyrir amtsráð- 

inu. Við þessar framkvæmdir forseta fann amtsráðið ekki neitt að athuga 

og ljet í ljós, að það væri samþykkt meginatriðum í samningnum um af- 

hending búnaðarskólans, er tekin eru fram í brjefi forseta til stjórnar- 

ráðsins 17. marz þ. á., og þeim undirbúningsráðstöfunum, sem þar eru 
ráðgerðar. 

Þá var framlagt brjef frá Sigurði Sigurðssyni, 3. kennara á Hólum í Hjalta- 

dal, dags. 9. þ. m., þar sem hann fer fram á, að laun hans við skólann verði 

hækkuð úr 400 kr. uppi 600 kr. Amtsráðið samþykkti að hækka laun um- 

sækjanda uppi 500 kr. 

Framlagt var brjef dags. 11. þ. m. frá Steingrími Stefánssyni, þar sem hann 

fyrir hönd svonefnds >Hólamannafjelags< sækir um 150 kr. styrk til að koma 

á fót undirbúningskennslu undir Hólaskóla. Í þessu skyni veitti amtsráðið 

100 kr. 

Skólastjóri búnaðarskólans á Hólum, Sigurður Sigurðsson, hefir í brjefi 11. þ. 

m. farið þess á leit, að honum verði leyft að ferðast til útlanda næsta vetur 

og veittur nokkur styrkur til utanfarar, þar sem hann ætlar að afla sjer 
fróðleiks um kennslutilhögun á búnaðarskólum erlendis, auk fleira, er að bún- 
aði lýtur. 

Amtsráðið veitti hið umbeðna utanfararleyfi, með því skilyrði, að 

skólastjóri setji í sinn stað mann, er forseti amtsráðsins tekur gildan. Amts- 
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ráðið veitti umsækjanda 300 kr. styrk til ferðarinnar, og greiðist 200 kr. úr 
jafnaðarsjóði, en 100 kr. af vöxtnm búnaðarsjóðs. 

Þá voru framlagðir aptur reikningar þeir, er taldir eru undir tölul. 1., end- 

urskoðaðir af amtsráðsmönnunum. 

Reikningarnir voru úrskurðaðir þannig: 

1. Jafnaðarsjóður Norðuramtsins: Samþykktur án athugasemda. 

Eign við árslok kr. 134,71. 

2. Prentsmiðjusjóður Norðuramtsins: Samþykktur án athugasemda. 
Eign sjóðsins við árslok kr. 2809,79. 

3. Búnaðarsjóður Norðuramtsins: Samþykktur án athugasemda. 
Eign við árslok kr. 3224,90. 

4. Þúsund ára afmælissjóður Eyjafjarðarsýslu: Samþykktur án athugasemda. 

Eign við árslok kr. 13 5 

5. Búnaðarsjóður Eyjafjarðarsýslu: Samþykktur án athugasemda. 
Eign við árslok kr. 1692,52. 

6. Styrktarsjóður fátækra ekkna og munaðarlausra barna í Evjafjarðarsýslu 

og Ákureyrarkaupstað: Samþykktur án athugasemda. 
Eign við árslok kr. 3631,83. 

Gróðrarstöðin á Akureyri: Samþykkt án athugasemda. 
Eign við árslok kr. 177,64. 

s. Bókasafn Norðuramtsins: Sundurliðaðan reikning fyrir bókband vantar. 
Skuld við árslok kr. 627,51. 

Þá voru framlagðir aptur reikningar þeir, er taldir eru undir tölul. 2., end- 

urskoðaðir af amtsráðsmönnunum, og voru þeir úrskurðaðir þannig: 

1. Búnaðarskólans á Hólum í Hjaltadal 1905: 

Við gjaldlið í, 2 kr. teljast til áb. 

Skuld við árslok kr. 657,98. 

2. Dómkirkjunnar á Hólum í Hjaltadal 1904: Vid reikninginn fannst ekki 

að athuga. Tekjuafgang ársins 41 kr. 62 a. ber kirkjuhaldara að greiða. 

Þá voru framlagðir aptur teikningar þeir, er taldir eru undir tölnl. 3., end- 

urskoðaðir af amtsráðsmönnunum, og voru þeir úrskurðaðir þannig: 

  

  

1
 

? 

1. Sýslusjóðsreikningar: 

a. Húnavatnssýslu: Samþykktur án athugas. 

Eignaskýrslan ætti að vera í einu lagi um eignir og skuldir sýslufje- 

lagsins í heild sinni. 

b. Skagafjarðarsýslu: Amtsráðið álitur, að kostnaður við miltisbruna eigi 

að greiðast úr landssjóði. 

Reikn. að öðru leyti samþ. án aths. 

c. Evjafjarðarsyslu: Samþykktur án aths. 

Eignaskyrslu vantar. 

d. Suðurþingevjasýslu: Samþ. án aths. 

2. Sýsluvegareikningar: 

a. Húnavatnssýslu: Samþ. án aths. 

b. Skagafjarðarsýslu: Samþ. án aths.
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c. Eyjafjardarsyslu: Samp. ån aths. 96 

d. Sudurpingeyjarsyslu: Samb. ån aths. 

3. Brúarsjóðsreikningar: 

a. Húnavatnssýslu: Samþ. án aths. 

b. Skagafjarðarsýslu: Samþ. án aths. 

Forseti skýrði frá, að hann hefði útborgað af vöxtum >Prentsmiðjusjóðs 

Norðuramtsins< 2 nemendum á gagnfræðaskólanum á Akureyri: Gísla Bjarna- 

syni og Þorsteini Stefánssyni, og 2 námsmeyjum á kvennaskóla Eyfirðinga 

á Akureyri: Guðbjörgu Hjartardóttur og Þóru Guðmundsdóttur, 27 kr. hverjum. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 

  

  

Eignir þær, er amtinu ölneyra nú, eru þessar: 

1. Búnaðarsjóður. .. . . kr. 3224 90 

2. Eignir amtsins á Hólum í i Hj alt dal, metið 

1905 00 BBO9T 74 
  ——— kr. 53322 64 

Eignir bessar eru: 

a. Jörðin Hólar með hjál. 

b. Skólahús. 

c. Önnur íbúðar-, geymslu- og peningshús. 

d. Bú og búsáhöld. 

e. Skólaáhöld, og auk þessa: 
f. Dómkirkjan á Hólum, með öllu, er henni fylgir, sem ekki er talin í 

matsupphæðinni. 

as
 

3. Gróðrarstöðin á Ákureyri. 

4. Peningaskápar 2; Stjórnartiðindi 1874— 1905. 

bd. Skjöl og embættisbækur. 

Skuldir þær, er hvíla á amtinu, eru þessar: 

1. Spitalalán úr landssjóði: 
Eptirstöðvar . HE 4 rn kr 450 00 

2. Lán Hólaskóla: 

a. Í landssjóði . . FF 0 7 2625 19 

b. I Ræktunarsjóði. 2. 2 > 16126 17 
——— kr. 19201 36 

Af upphæð þessari verða borgaðar eptirstöðvar af láni spítalans 450 

kr. og á árinu 1906 nál. 450 kr. uppí Skuld Hólaskóla. Skuldir amtsins 

verða því um næstu fardaga nál. kr. 18300,00 alls. 
Samkvæmt framangreindu ætti hi. eign amtsins að verða í fardögum 

1907 nál. 58300 kr, en skuldir þess nál. 18300 kr. Áuk þess má gera ráð 

fyrir, að nokkur tekjuafgangur verði í jafnaðarsjóði og sjóði Hólaskóla. 
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29. Var samin og samþykkt svohljóðandi 

Á ætlun 

um tekjur og gjöld búnaðarskólans á Hólum í Hjaltadal 1. jan.—6. júní 1907: 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar frá fá. . 2 Kr. 

2. Styrkur úr landssjóði . …. 

3. Afgjald af Hofi og leigur af innstædu EA me 

4. Bunadarskolagjald 2 2 eee eee ere 

Samtals kr. 

Gjöld: 

1. Laun kennara. . . Kr. 

2. Endurskoðun og eptirlit AR eee eee er 

3. Til pess ad jårnpekja skålahusid . . . . 00 — 

4. Vidhald skålahuss 22 eee eee eee rr 

5. Hiti, ljós og ræsting 

6. Bækur og áhöld . 2. 

1. Námsstyrkur 2 

8. Til verkl. kennslu 2 2 2 00 eee eee ere 

9. Vextir og afborgun af låni . . . ... 800 

10. Ýmisl. gjöld 2. re 

Samtals kr. 

30. Var þá samin og samþykkt svohljóðandi 

Áætlun 

um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Norðuramtsins 1907: 

Tekjur: 

1. Áætlaðar eptirsthdvar . . kr. 

Jafnadarsjodsgjald 2 2 eee eee eee ere DØ
 

Samtals kr. 

Gjöld: 

I. Kostnaður við amtstáð 0 kr. 

2. Til menntamála: 

a. Kvennaskóla Eyfirðinga . . . . . . kr. 600 00 

b. — á Blönduósi. . . . . . — 400 00 

ct. Hólaskóla 2 2 2 0 eee es kr 870 00 
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flyt kr. 2670 00
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flutt kr. 2670 00 96 

3. Tillag til Búnaðarfjel. Íslands . 400 00 

4. Vextir og eptirstöðvar af spítalaláni . . 2... — 320 00 

5. Til gistihúss 2. 2 me 100 00 

6. Til undirbúningsnáms undir Hólaskóla . ne eee mm 100 00 

7. Utanfararstyrkur 2 me 200 00 

8. Óviss gjöld 2 410 00 
Samtals kr. 4200 00 

31. Hin venjulega matsgerð á Hólum í Hjaltadal og á búinu þar kom til amts- 

ráðsins í lok fundarins. Forseta var falið í samráði við skólastjóra að semja 

skýrslu um búnaðarskólann og láta prenta hana. 

32. Fulltrúar til búnaðarþings til næstu 4 ára endurkaus amtsráðið alþingism. 

Pjetur Jónsson á Gautlöndum. 

Varafulltrúar voru kosnir: 

Björn Sigfússon, Kornsá, til 2 ára. 

Ólafur Briem, Álfgeirsvöllum, til 4 ára. 

33. Sýslumaður Skagafjarðarsýslu hefir í brjefi dags. 1. júní þ, á. farið þess á 

leit, að sýslunefnd Skagafjarðarsýslu verði veitt leyfi til að taka að sjer 

ábyrgð á láni úr viðlagasjóði til rjómabúsfjelagsins >Framtíð< við Gljúfurá. 

Amtsráðið veitti sýslunni heimild til að taka að sjer ábyrgð á láni 

til fjelagsins, allt að 2500 kr., gegn endurtrygging með ábyrgð hlutaðeigandi 

sveitafjelaga. 

34. Reikningi dómkirkjunnar á Hólum fyrir 1905, sem kom í lok fundarins, vís- 

aði amtsráðið til úrskurðar forseta. 

Fleiri mál voru ekki borin upp á fundinum. 

Gerðabók lesin upp og samþykkt. 

Fundi slitið. 

Ólafur Briem. Guðl. Guðmundsson. 

Stefán Stefánsson. Björn Sigfússon. Arni Jónsson. 

Samhljóða gjörðabók amisráðsins. 

Vottar 

forseti amtsráðs Norðuramtsins 6. júlí 1906. 

Guðl. Guðmundsson.
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Utskript 

úr gjörðabók amtsráðs Austuramtsins. 

Ár 1906, mánudaginn 27. ágúst, var aðalfundur amtsráðs Austuramtsins 

settur og haldinn á Seyðisfirði af forseta amtsráðsins, sýslumanni og bæjarfógeta 

Jóh. Jóhannessyni á Seyðisfirði, aðalamtsráðsmanni í Norðurþingeyarsýslu Árna 

hreppstjóra Kristjánssyni á Lóni, aðalamtsráðsmanni Norðurmúlasýsla síra Einari 

Þórðarsyni á Bakka, aðalamtsráðsmanni Suðurmúlasýslu síra Jóni Guðmundssyni 

á Nesi og aðalamtsráðsmanni Austurskaptafellssýslu Jóni prófasti Jónssyni á 
Stafafelli. 

Á fundinum voru þessi málefni tekin til meðferðar: 

1. Forseti skýrði frá því, að kosinn hefði verið aðalamtsráðsmaður í Austur- 

skaptafellssýslu í stað Þorgríms læknis Þórðarsonar, sem fluttur er til Kefla- 

víkur, og fyrir þann tíma, er hann átti eptir að sitja í amtsráðinu, Jón 

prófastur Jónsson á Stafafelli. — Amtsráðið samþykki þessa kosningu. 

2. Forseti lagði fram reikninga yfir tekjur og gjöld eptirfylgjandi sjóða 1905 

með fylgiskjölum: 

á. Jafnaðarsjóðs Austuramtsins. 

b. Búnaðarsjóðs Austuramtsins. 

c. Búnaðarskólasjóðs Austuramtsins. 

d. Gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar. 

Amtsráðsmennirnir skiptu þessum reikningum með sjer til endur- 

skoðunar. 

Reikningur Gjafasjóðs Pjeturs sýslumanns Þorsteinssonar 1905, sem 

amtsráðið á að hafa tilsjón með samkvæmt tilskipun 23. ágúst 1904, 

hafði eigi borizt amtsráðinu og var forseta því falið að ganga eptir 

honum. 

3. Forseti lagði fram sýslusjóðsreikninga og sýsluvegasjóðsreikninga fyrir 1905 

úr öllum sýslum amtsins, alla með tilheyrandi fylgiskjölum. 

Amtsráðsmennirnir skiptu reikningum þessum með sjer til endurskoðunar. 

4. Framlögð voru lesin upp og endurrit úr gjörðabókum allra sýslanefnda í amtinu 

af fundargjörðum þeirra: 

a. Norðurþingeyjarsýslu, aðalfundargjörðir frá 28.—29. april þ. á. og auka- 

fundargjörðir frá 2. júlí þ. á. 

b. Norðurmúlasýslu, aðalfundargjörðir frå 4.—6. april þ. á. og aukafundar- 

gjörðir frá 20. júní þ. á. 

c. Suðurmúlasýsla, aðalfundargjörðir frá 36. marz þ. á. og aukafundar- 

gjörðir frá 20. júní þ. á. 

d. Áusturskaptafellssýslu aðalfundargjörðir frá 17.— 18. maí bp. á. 

Fundargjörðir sameinaðra sýslufunda Múlasýslnanna 7. april og 20. júní þ. á. 

Amtsráðið fann ekkert verulegt við fundargjörðir þessar að athuga. 

Y 

ø
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Framlagðar voru skýrslur um hag alþýðustvrktarsjóðanna í öllum sýslum 

amtsins árið 1905 og fann amtsráðið ekkert við þær að athuga. 

Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld búnaðarskólans á Eiðum 

1905—-1906 og jafnaðarreikning skólabúsins til 5. júní 1906 ásamt athuga- 

semdum endurskoðanda og tóku amtsráðsmennirnir úr Múlasýslunum að sjer 

að endurskoða þá. 

Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld Bókasafns Austuramtsins og 

tóku amtsráðsmennirnir úr Austurskaptafellssýslu og Norðurþingeyjarsyslu að 

sjer að endurskoða hann. 

Amtsráðið samþykkti þá tillögu sýslunefndarinnar í Suðurmúlasvslu, að 

vegurinn frá Berunesi í Fáskrúðsfjarðarhreppi að Búðareyri í Reyðarfirði 

verði tekinn í tölu sýsluvega sem framhald sýsluvegarins í Fáskrúðsfirði. 

Amtsráðið samþykkti þá tillögu sýslunefndarinnar í Norðurmúlasýslu, að 

sýsluvegurinn í Hjaltastaðarhreppi liggi um Krosshöfða. 

Amtsráðið samþykkti þá tillögu sýslunefndarinnar í Norðurmúlasýslu, að 

sýsluvegurinn í Fellahreppi liggi framvegis frá Ormastaðastekk að brúnni á 

Ormarstaðaá inn fyrir ofan Ásklif og fram á melana fyrir ofan Hot. 

Forseti lagði fram brjef, dagsett 27. þ. m. frá bæjarfógetanum á Seyðisfirði, 

þar sem hann fyrir hönd bæjarstjórnar kaupstaðarins sækir um 300 kr. 

styrk úr jafnaðarsjóði til sjúkrahúss bæjarins fyrir næsta ár og fylgði því 

eptirrit af reikningi sjúkrahússins árið sem leið. — Amtsráðið veitti hinn 

umbeðna styrk. 

Forseti lagði fram beiðni dags. 9. þ. m. frá hjeraðslækninum í Berufjarðar- 

hjeraði um 500 kr. styrk úr jafnaðarsjóði til fyrirh liði sjúkrakýlis á Djúpa- 

vogi. — Amtsráðið veitti í þessu skyni 400 kr. er útborgist ekki fyr en 

færðar eru sönnur, er forseti amtsráðsins tekur gildar, fyrir því að sjúkra- 

skýli þetta komist á fót. 

Forseti lagði fram beiðni, dags. 26 þ. m., frá amtsráðsmanni Áusturskapta- 
fellssýslu um svo riflegan styrk, er amtsráðið sæi sjer fært, úr jafnaðarsjóði 

til fyrirhugaðs sjúkraskýiis í Hornafjarðarlæknishjeraði. — Amtsráðið veitti 

í þessu skyni 400 kr., er útborgist ekki fyr en færðar eru sönnur, er forseti 

amtráðsins tekur gildar, fyrir því að sjúkraskvli þetta komist á fot. 

Forseti lagði fram beiðni, dags. 26. þ. m., frá hjeraðslækninum á Fljótdals- 

hjeraði um 600 kr. styrk úr jafnaðarsjóði til sjúkraskýlisins á Brekku — 

Amtsráðið veitti sjúkraskvli þessu 300 kr. styrk. 

Forseti lagði fram beiðni, dags. 18. maí þ. á. frá sjúkrahússnefndinni á Eski- 

firði um 500 kr. styrk úr jafnaðarsjóði til sjúkrahúss þar, sem farið er að 

reisa. — Amtsráðið veitti sjúkrahúsi þessu 300 kr. styrk. 
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Forseti lagði fram beiðni, dags. 24. febr. þ. á., frá stjórn búnaðarskólans á 

Eiðum um 500 kr. styrk úr jafnaðarsjóði til skólans næsta ár. — Amtsráðið 

veitti hinn umbeðna styrk. 

Forseti lagði fram beiðni, dags. 4. april þ. á., frá stjórn búnaðarsambands 

Austurlands um 500 kr. styrk úr jafnaðarsjóði til sambandsins. Amtsráðið 

veitti hinn umbeðna styrk. 

Amtsráðsmennirnir lögðu fram reikninga þá, sem nefndir eru í öðrum tölulið 

a—d, og voru þeir samþykktir athugasemdalaust. 

Forseti lagði fram svar syslunefndaroddvita Suðurmúlasýslu, dags. 17. nóv- 

ember f. á, upp á athugasemdir amtsráðsins við sýslusjóðsreikning hans 

1904. — Amtsráðið ákvað, að við svo búið mætti standa með útgjöld þau, 

sem færð eru sýslusjóði til útgjalda á gjaldlið 2? á nefndum reikningi. 

Amtsráðsmennirnir úr Norðurmúlasýslu og Norðurþingevjarsyslu lögðu fram 

syslusjóðsreikningana, er þeir höfðu endurskoðað. 

a. Við sýslusjóðsreikning Norðurþingevjarsýslu þótti athugavert, að fylgiskjal 

18 (kvittun fyrir hundalækningakostnaði í Sauðaneshreppi, að upphæð 

kr. 58.10) vantar og ber oddvita sýslunefndarinnar að útvega hana og 

senda. 

b. Við svslusjóðsreikning Norðurmúlasýslu þótti ekkert athugavert og var 

hann samþykktur athugasemdalaust. 

c. Við sýslusjóðsreikning Suðurmúlasýsla þótti athugavert: 

1. Amtsráðið athugaði, að flutningur á skjölum úr Suðurmúlasýslu á 

sameinaðan sýslufund á Eiðum 20. sept. 1905 er reiknaður á 15 kr, 

sem eptir atvikum virðist allt of hátt, þótt amtsráðið finni eigi næga 

ástæðu til þess að færa upphæðina niður, úr því sýslunefndin hefir 

samþykkt að hana mætti greiða úr sýslusjóði. 

2. Þá athugaði amtsráðið, að á sjálfum reikningnum eru of fáir útgjalda- 

liðir og of mörgu blandað saman og talið með >ymislegum útgjöldum, 

enda er sá liður hæsti útgjaldaliðurinn eða kr. 2067.31. Þar sem eptir- 

rit af fylgiskjölum sýslusjóðsreikninganna er eigi sent í hreppana 

eins og af reikningunum sjálfum, verða þeir að vera sem greinilegast 

sundurliðaður. 

d. Við sýslusjóðsreikning Austurskaptafellssýsla þótti ekkert athugavert og 

var hann samþykktur athugasemdalaust. 

Amtsráðsmennirnir úr Austurskaptafellssýslu og Suðurmúlasýslu lögðu fram 

sýsluvegasjóðsreikningana, er þeir höfðu endurskoðað. 

a. Við sýsluvegasjóðsreikning Norðurþingeyjarsýslu þótti athugavert: 

1. Fylgiskjölin bera það eigi með sjer, hvort vegagjörðir þær, er veitt 
hefir verið tfje til og greitt úr sýsluvegasjóði, hafi komizt í framkvæmd 

á árinu nema í Presthólahreppi.
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2. Fylgiskjålin nr. 5 og 6 vantar, ber reikningshaldara að útvega þau 
og senda. 

b. Við sýsluvegasjóðsreikninga Norðurmúlasýslu, Suðurmúlasýslu og Austur- 

skaptafellssýslu þótti ekkert athugavert og voru þeir samþykktir athuga- 

semdalaust. 

Amtsbókasafnið: 

a. Ámtsráðsmenn Austurskaptafellssýslu og Norðurþingevjarsýslu lögðu fram 

bókasafnsreikninginn, er þeir höfðu endurskoðað. Var hann samþykktur 

athugasemdalaust. 

b. Amtsráðið veitti bókasafninu 400 kr. styrk úr jafnaðarsjóði eins og að 

undanförnu. 

c. Lögð fram beiðni frá fyrverandi bókaverði Árna Jóhannssyni um 50 kr. 
uppbót á launum fyrir bókavarðarstarf hans. Amtsráðið veitti hina um“ 

beðnu upphæð úr Þbókasafnssjóði í viðurkenningarskyni fyrir það, sem 

umsækjandinn hefur unnið í þarfir safnsins fram vfir það, sem af honum 

hefði orðið heimtað. 

d. Amtsráðið samþykkti, að gjöra bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar tilboð 

um að taka að sjer bókasafn amtsins og eigur þess til eignar og umráða 

með þeim skilyrðum, er nú skal greina: 

1. Að safnið sje afhent í því ástandi, sem það er í á þeim tíma, er 

afhendingin fer fram 

Að jafngreiður aðgangur verði fyrir amtsbúa til bókalána og hingað til. 

Að sýslunefndum sje heimilt að fjölga undirbókavörðum eptir þörfum. 

Að safnið sje ætið haft nægilega hátt vátryggt fyrir eldsvoða. 

Að bæjarstjórnin takist á hendur þá skyldu, að auka safnið eptir 

föngum. 

Með því að landssjóður 1903 hefur tekið að sjer útrýmingu fjárkláðans, 

virtist amtsráðinu öll sanngirni mæla með því að eptirstöðvar af lánum þeim, 

er amtið tók í þessu skyni 24. september 1898 og 31. ágúst 1900, verði 

gefnar eptir á næsta þingi, og sem því taldist til að mundu verða þá 2200 
krónur, en upphaflega voru 10,000 kr. Amtsráðið telur þær ráðstafanir, sem 

gjörðar voru með þessu fje, hafa komið að góðum notum, þær hafi varnað 

útbreiðslu kláðans og gjört algerða útrýmingu hans hjer miklu auðveldari en 

ella, auk þess sem tilraunir þær, er þá voru gjörðar hjer, hafa að ýmsu 

leyti haft mikla almenna þýðingu sem undirstaða undir baráttunni gegn 
fjárkláðanum yfir höfuð og hafa átt mikinn þátt í að leiða hana á þann góða 

rekspöl, sem orðið er. Amtsráðið leyfir sjer því að skora á stjórnarráðið að 

taka upp í næsta frumvarp til fjárlaga eptirgjöf á þessum lánum. 

Amtsráðsmenn Múlasýslnanna lögðu fram reikning Eiðaskólans, er þeir 

höfðu endurskoðað, og voru athugasemdir endurskoðanda úrskurðaðar á þá 

leið, að þær skyldu teknar til greina að svo miklu leyti sem það var eigi 

þegar gjört og þeim fullnægt. 

Do
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Ennfremur athugaði amtsráðið, að 25 kr. styrkur úr sýslusjóði Nordur- 

múlasýslu til sundkennslu á skólanum hefir eigi verið talinn með tekjum 

hans og ber að leiðrjetta það á næsta reikningi. 

Forseti lagði fram frumvarp til reglugjörðar fyrir búnaðarskólann á Eiðum, 

samið og samþykkt af sýslunefndum Múlasýslnanna á sameinuðum sýslufundi 

1. apríl þ. á. Jafnvel þótt amtsráðið teldi rjettara, að stofnunin á Eiðum 

hefði eigi borið búnaðarskólanafn og vms ákvæði reglugjörðarinnar beinzt 

meira að verklegri búnaðarkennslu, staðfesti það reglugjörðina, þar sem 

núgildandi reglugjörð getur ekki átt lengur við, en telur æskilegt, að henni 
verði breytt í framangreinda átt. 

Amtsráðið leyfir sjer að mæla sem bezt með því, að stjórnarráðið veiti 

Eiðaskólanum fyrir yfirstandandi ár og framvegis #/, af ársvöxtum jarðelda- 

sjóðsins. 

Kvennaskólamál: 

a. Forseti lagði fram beiðni, dags. 12. febrúar þ. á, frá stjórnarnefnd 

kvennaskóla Eyfirðinga um 200 kr. styrk úr jafnaðarsjóði til skólans 

næsta ár. — Amtsráðið veitti skóla þessum 100 kr. eins og að undanförnu, 
svo framarlega sem honum yrði haldið áfram. 

b. Forseti lagði fram skýrslur um próf á kvennaskólanum á Blönduósi 

síðastliðið vor og voru þær athugaðar af amtsráðinu. Sömuleiðis var 

lögð fram beiðni um 100 kr. styrk til skólans úr jafnaðarsjóði næsta ár. — 

Amtsráðið veitti hinn umbeðna styrk. 

Amtsráðið tók það til umræðu, hversu ráðstafa skyldi búnaðarsjóði og 

búnaðarskólasjóði Austuramtsins og ákvað, að leita álits sýslunefndanna í 

Norðurþingeyjarsyslu og Austurskaptafellssýslu um það, hvernig búnaðar- 
skólasjóðnum eigi að ráðstafa. 

Amtsráðið veitti sýslunefnd Norðurmúlasýsla heimild til þe 

vegagjaldið upp í 2 kr. fyrir árið 1907. 

Var samin og samþykkt svo hljóðandi: 

. 
;s að hækka svslu- 

  

Áætlun 

um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Austuramtsins árið 1907: 

Tekjur: 

Eptirstöðvar frá f. á. og jafnaðarsjóðsgjald 1907 . .…… kr. 5828 00 

Gjöld: 

1. Kostnaður við amtstáðið . . . . . kr. 1000 00 

2. Til mentamála: 

a. Til bókasafns Austuramtsins. . . „kr. 400 00 

b. Til kvennaskólans á Blönduósi. . . — 100 00 

flyt. . . kr. 500 00 kr. 1000 00
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flutt . . kr. 500 00 kr. 1000 00 97 

c. Til kvennaskólans á Akureyri. . . — 100 00 

d. Til Eiðaskólans . . . . 2. „2. — 500 00 
—————— — 1100 60 

3. Til heilbrigðismála: 
á. Til sjúkrahússins á Seyðisfirði . . . . . kr. 300 00 

b. Til sjúkraskylis á Djúpavogi . . . . . — 400 00 
c. Til sjúkraskýlis í Hornafirði. . . . . . — 400 00 

Til sjúkraskýlis á Brekku . . . . . . — 300 00 

e. Til sjúkraskýlis á Eskifirði . . . . . . — 300 00 
——————— — 1700 00 

4. Áfborgarnir og vextir af lánum jafnaðarsjóðsins úr viðlaga- 

SJÓÐI. 2. 

5. Tillag til Búnaðarfjelags Íslands og ferðakostnaður fulltrúa 

á búnaðarþing . EÐ — 400 00 

Tillag til Búnaðarsambands Austurlands . 2... 0... — 500 00 

— 1128 00 

S
 

   
Samtals. . . kr. 5828 00 

Amtsráðið felur forseta sínum að ákveða jafnaðarsjóðsgjaldið úr sýslun- 

um 1907, þegar hann er búinn að sjá tekjuafganginn á yfirstandandi árs 

reikingi, og má það eigi vera hærra en svo, að það, að viðbættum tekju- 

afganginum, hrökki fyrir útgjöldunum á áætlun þessari. 

31. Framlögð var kæra frá hreppsnefnd Fáskrúðsfjarðarhrepps, dags. 5. sept. 

f. á., yfir því að sýslunefnd Suðurmúlasýslu hafi lækkað aukaútsvar 1904 á 

Islandsk Hvalindustri Aktieselskab á Fögrueyri, þótt fjelagið hefði eigi 

borið útsvar sitt sjerstaklega saman við útsvör annara hreppsbúa í útsvars- 

kæru sinni, og fylgdi málinu umsögn sýslunefndarinnar um það. 

Amtsráðið fær eigi sjeð að sýslunefndin hafi farið út fyrir valdsvið 

sitt í þessu máli og er úrskurður hennar um það því endilegur, sbr. 1. gr. 

laga 9. janúar 1880 um breyting á sveitarstjórnartilskipuninni. Vísast því 

málinu frá. 

32. Með því að tími sá er á enda, er þeir sjera Björn Þorláksson á Dvergasteini 

og Jónas bóndi Eiríksson á Breiðavaði eru kosnir til sem aðal- og varafull- 

trúi á Búnaðarþinginu fyrir hönd amtsins, fór ný kosning fram og hlutu kosn- 

ingu Jóhannes sýslumaður Jóhannesson á Seyðisfirði sem aðalfulltrúi og Árni 

prófastur Jónsson á Skútustöðum sem varafulltrúi. 

Amtsráðið athugaði, að gleymzt hefði að bóka á amtsráðsfundi 1904, að 

sjera Einar Þórðarson á Bakka hefði verið endurkosinn aðalfulltrúi og Einar 

prófastur Jónsson á Kirkjubæ varafulltrúi a Búnaðarþingið til 4 ára. 

99 
33. Amtsráðið samþykkti að greiða mætti úr jafnaðarsjóði 200 kr. upp í kostnað 

við vígslu Lagarfljótsbrúarinnar.
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97 34. Amtsrådid åkvad, ad næsta amtsrådsfundur yrdi eigi haldinn fyrri en eptir 
bing 1907. 

Fleiri mål voru ekki tekin fyrir. 

Fundarbókin lesin upp og samþykkt. 

, 
Fundi slitid fimmtudaginn 30. ågust. 

Jóh. Jóhannesson. 

Arni Krisjánsson. Jón Guðmundsson. 

Einar Þórðarson. Jón Jónsson. 

Rjetta útskript staðfestir 

Jóh. Jóhannesson. 

98 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Suðuramtsins 1905. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1904: 

a. Í landsbankanum . a kr. 2129 61 

b. Óendurgoldnar fyrirframborgarnir . . . . — 18 75 

2. Jafnaðarsjóðsgjald BR 

3. Vextir af bankainnlögum til 31/, 705. 

4. Endurgoldið uppi fyrirframborgun 

Samtals 

Gjöld: 

1. Skuld við reikningshaldara frá f. á. 

2. Kostnaður við amtsráðið. FR 

3. 11. afborgun uppi og vextir af láni til Ölfusárbrúarinnar. 

4. Tillag til Hvanneyrarskólans fyrir skólaárið 1905—1906, 

samkvæmt 1. gr. laga 4. júní 1898, um breyting á gjald- 
heimtum til amtssjóða og sýslusjóða . FR 

5. Tillag til Hvanneyrarskólans fyrir skólaárið 1905-—-1906, 

samkvæmt ályktun amtsráðsins á fundi 24, 

júni 1904. FNF 

6. Styrkur til >Skógræktarfjelags Reykjavikur 

þess 23. 

kr. 2148 36 
6000 00 

58 94 

3 05 

35 
  

kr. 8210 

kr. 19 

1016 

241 

29 

00 

31 

840 00 

— 3500 00 
—- 150 00 

kr. 5766 60
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Styrkur til kvennaskålans Reykjavik . ...... 

Ófáanlegt af fyrirframborgun . 2 . 0 000 . 

Til jafnaðar færist tekjuliður 4 

Ýmisleg útgjöld . 

Eptirstöðvar: 

a. Í Landsbankanum. . . .. ..... kr. 1788 55 
b. Óendurgoldnar fyrirfamborganir . . . . — 9 00 

c. I peningum . . . 0. 107 26 

Samtals 

Amtsråd Suduramtsins, Reykjavik 2. febr. 1906. 

J, Havsteen, 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Vesturamtsins 1905. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar við árslok 1904: 

a. Í sparisjóði Stykkishólms . . . . . . . kr. 1152 

b. Oendurgoldnar fyrirframgreiðslur . . . . — 9 

c. I peningum . . . 20 eee eee re 3" 

Jafnaðarsjóðsgjald 1905 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu 

Samtals 

Gjöld: 

Til jafnaðar tekjuliðs 1. b. 

Kostnaður við amtsráðið. a 
Til dýralæknis samkv. 3. gr. laga nr. 22 frá 2. X. 1891. 
Til amtsbókasafnsins í Stykkishólmi. 

Afborgarnir og vextir af lánum 

Ýmislegt 

(| 

flyt 

kr. 

  

kr. 

kr. 

| kr. 

  

5766 60 

100 00 

6 70 

3 05 

429 19 

1904 81 
8210 35 
  

1166 15 

3600 00 
29 10 
  

4795 25 

9 75 

161 36 
23 41 

400 00 

1555 00 
15 25 
  

»— 2764 77 

1906 

98 

99
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99 . flutt. . kr. 2764 77 

7. Eptirstöðvar til 1906: 

a. Í sparisjóði Stykkishólms „ . . . . . . kr. 1941 71 
b. Hjå forseta . . . .. er 88 77 

——— — 20380 48 
    

Samtals. . kr. 4795 25 

Amtsráð Vesturamtsins, 15. janúar 1906. 

Lárus H, Bjarnason, 

100 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Norðuramtsins 1905. 

Tekjur: 

1. Í sjóði frá fá... kr. 681 09 
2. Jafnaðarsjóðsgjald 1905 …… eee eee us 6000 00 

3. Borgað uppí skuld Flóvents Jóhannessonar a 806 12 

Samtals . . kr. 7487 21 

Gjöld: 

1. Kostnaður við amtsráðið. 2. 2... kr, 128 00 

2. Styrkur til Hólaskóla SN BA DERES 4500 00 

3. Styrkur til kvennaskóla Eyfirðinga eee eee rr 400 00 

4. Styrkur til kvennaskóla á Blönduósi . . ..... — 400 00 
5. Styrkur til båkasafns Norduramts . . .. — 500 00 
6. Tillag til Búnaðarfjelags Íslands. 2... — 400 00 
7. Afborgun og vextir af spitalaláni „2... — 174 00 
8. Styrkur til gistihúss í Bakkaseli . 2... — 100 00 

9. Ýmisleg gjöld... 0. eee re 150 50 
10. Í sjóði 31/1, 19052 2 eee eee re 134 71 

  

Samtals i NH kr. 7487 91 

Forseti amtsráðs Norðuramtsins, 31. des. 1905. 

Guðl. Guðmundsson.
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Reikningur 

yfir tekjur og gjåld jafnaðarsjóðs Austuramtsins årid 1905. 

Í sjóði frá f. á 
Jafnaðarsjóðsgjald : 

a. Úr Norðurþingeyjarsyslu 

b. Úr Norðurmúlasýslu. 

c. Úr Suðurmúlasýslu 

Tekjur: 

d. Ur Austurskaptafellssýslu . 

Kostnaður við amtsráðið. 

Til menntamála : 

Gjöld: 

a. "Til bókasafns Austuramtsins. . 

b. Til kvennaskólans í Húnavatnssýslu . 

c. Til kvennaskóla Eyfirðinga 

d. Til Eiðaskólans 

e. Til sama skóla til bóka og 

Til sjúkrahússins á Seyðisfirði . 

Styrkur til að koma upp sjúkraský li å Brekku i Fljótsdal 

Til Búnaðarfjelags Íslands 

áhaldakaupa 

634 49 

1680 68 
1710 87 

473 96 

kr. Samtals 

400 00 

100 00 

100 00 

500 00 

100 00 
  

Dagpeningar og ferdakostnadur bunadarpingsfulltråa. 

Afborganir og vextir af lånum 

Til leikfimisfjelags Eskifjardar . 

Ýmisleg gjöld. BN 

Í sjóði 31. desember 1905 

Amtsráð Austuramtsins, Seyðisfirði 13. janúar 1906. 

Jóh. Jóhannesson, 

kr. 

kr. 

1906 

101 

2923 54 

4500 00 
  

1423 54 

966 00 

1200 00 

300 00 

500 00 
200 00 

195 50 

1208 00 

50 00 

Samtals
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Vesturamtsins 1905. 

  

    

Tekjur. 

Eptirstöðvar við árslok 1904: 

a. Í veðskuldabrjéfum  . . . . . .„ „ . Kr. 9930 00 

b. - Landsbankanum 2. 2... — 00 99 
C. - PENINGUM. 2 see eee eee rem 47 52 

Vextir: 

a. Af vedskuldabrjefum . . . . . . . . kr, 369 60 

b. sparisjóðsinnstæðu . 2. 2... — 5 22 

ce. Ogoldnir vextir 0 0 eee er 32 00 

Endurborgud lån FI 

Samtals 

Gjöld: 

Til Búnaðarfjelags Íslands . 

Keypt sparisjóðsbók í Stykkishólmi. 

Til jafnaðar tekjulið 2. c. 

Tekjuliður 3. færist til jafnaðar 

Eptirstöðvar við árslok 1905: 

a. Í veðskuldabrjefum. . . . . . . . . kr. 9730 00 

b. - sparisjóði Landsbankans . . .... — 33 14 

c. - sparisjóði Stykkishólms. . . . . . . — 177 44 

d. - peningum . .. 00 eee eee rr 11 65 

Samtals . kr. 

Amtsráð Vesturamtsins, Stykkishólmi 15. janúar 1906. 

Lárus H. Bjarnason. 

9978 51 

400 00 

00 50 

32 00 

200 00 

9952 83 
  

10585 33
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Norðuramtsins 1905. 

  

  

Tekjur: 

Í sjóði frá fyrra ári: 

a. Í veðskuldabrjefum 0... kr. 150 00 

b. - útbúi Íslandsbanka . . . . . . . . — 2349 89 
———- —- kr. 3099 82 

Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum . . . . . . . . kr. 30 00 

b. — sparisjodsfje . 2 — 95 08 
—..— — 125 08 

Samtals . . kr. 3224 90 

Gjöld: 

Í sjóðiftil næsta árs: 

a. Í veðskuldabrjéfum  . . ...... kr. 150 00 
b. - útbúi Íslandsbanka . . . . . . . . — 2474 90 

————-——— kr. 3224 90 

Samtals . . kr. 3224 90 

Forseti amtsráðs Norðuramtsins, 31. des. 1906. 

Tuðl. Guðmundsson. 

Reikningur 

vfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Austuramtsins 1905. 

Tekjur: 

Sjóður frá f. á.: 

a. Bankavaxtabrjef. . ....8.0.0., kr. 1600 00 

b. Sparisjóðsinnstæða . . . .. 8... 58 66 

-——- kr. 1658 66 
Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum frå 1/, 704—39/, 705 kr. 72 00 

b. Af sparisjóðsinnstæðu frá 1/—31/, 705. 2 35 
14 35 

Til jafnaðar við gjaldlið 2. 0. 9 35 

Samtals . . kr. 1142 36 
    

1906 

103 

104
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Gjöld: 

Styrkur til búnaðarskólans á Eiðum . ........ kr. 65 00 

Lagt Í SpAriSJÓð . 0 eee eee eee rr 9 35 

Sjóður 31. desember: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . 2... kr. 1600 00 

b. Í sparisjóðsdeild Íslandsbaka á Seyðisfirði — 68 01 
——— — 1668 01 

Samtals . | kr. 1742 36 
  

Amtråd Austuramtsins, Seydisfirdi 13. januar 1906. 

Jóh. Jóhannesson. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Eyjafjarðarsýslu 1905. 

Tekjur: 

Eign frá Í. á. 

a. Fasteignalán . . . . . . . 2. 2... kr. 1500 00 

b. Sparisjóðsinnstæða . . 2 — 69 21 
c. Peningar. 2 2 0 eee eee eee re 60 00 

ener kr. 1629 21 

Tillag úr sýslusjóði. . 2 rem 50 00 
Vextir: 

a. Af fasteignarlánum. . . 2. . . . .. kr. 60 00 

b. Í Sparisjodsfje 2 2 2 0 eee eu er 3 31 
A — 63 31 

Samtals . . kr. 1742 52 

Gjöld: 

Verðlaun veitt á árinu 2 kr. 50 00 

Eign 31. desember 1905: 

a. Fasteignarlán . . . . . . . 2 2. 2 kr. 1500 00 

b. Sparisjóðsinnstæða . 2 — 176 52 

c. Peningar 2 2 eee eee eu mm 16 00 
men mm 1692 52 

Samtals . . kr. 1742 52 

  

Skrifstofu Eyjafjardarsyslu 31. des. 1905. 

Gudl. Gudmundsson.
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Reikningur 106 

yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Vesturamtsins 1905. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1904: 

a. Í veðskuldabrjefum . . . . . . 2... kr. 7708 00 

b. I Landsbankanum. . 2. . . 2. 2 2. 2. — 1925 92 
c. I peningum . … 2 0 eee eee er me 90 73 

d. Í óborguðum vöxtum 2. 0. — 16 00 
—— kr. 9740 65 

2. Vextir: 

  
  

a. Af veðskuldabrjefum . kr... 303 97 
.. Af sparisjodsinnstædu i Landsbankanum. mm 73 19 

c. Af sparisjóðsinnstæðu í Stykkishólmi. . . — 3 14 

d. Utistandandi vexstir . . ....... — 54 30 
mn mn — 434 60 

Samtals . . kr. 10175 25 

Gjöld: 

1. Til jafnaðar tekjulið 1. d. . . kr. 16 0V 
2. Keypt viðskiptabók við sparisjóðinn i Stykkishólmi RA 0 50 

3. Eptirstöðvar við árslok 1905: 

a. Í veðskuldabrjfum . . . . . . . . . kr. 7708 00 
b. Í Landsbankanum .... 0... — 2109 15 

c. Í sparisjóði Stykkishólms eee ere 211 39 

d. I peningum . . . . 0 75 91 

e. Utistandandi vextir . 0... — 54 30 

———-— 10158 75 

Samtals . . kr. 10175 25 

Amtsráð Vesturamtsins, Stykkishólmi 15. janúar 1906. 

Lárus H. Bjarnason. 

Reikningur 107 

yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Austuramtsins árið 1905. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá Í. á. 
a. Í veðskuldabrjefum . …… … kr. 2000 00 

b. Í sparisjóði NR . . - 1679 86 
—————— kr 3679 86 

flyt. . kr. 3679 86
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Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum frå ”/, 

b. Sparisjóðsvextir 1/—-31/;, '05. 

Til jafnaðar við gjaldlið 1 

Lagt í sparisjóð . 

Sjóður 31. desember: 
a. Í veðskuldabrjefum 

b. Í sparisjóðsdeild útbús 
Seyðisfirði 

Amtsráð Austuramtsins, Seyðisfirði 13. janúar 1906. 
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04—17/, '05 kr. 80 00 

— 66 77 

Samtals ' 

Gjöld: 

BR kr. 2000 00 

Íslands banka á 

— 1826 63 

Samtals DT 

Jóh. Jóhannesson. 

Reikningur 

kr. 3679 86 

kr. 3973 40 

  

kr. 146 77 

rr... 8826 63 
kr. 3973 40 

yfir tekjur og gjöld amtsbókasafnsins í Stykkishólmi 1905. 

Eptirstöðvar við árslok 1904: 

a. Í sparisjóðnum í Stykkishólmi. 
b. Í peningum. 

Úr jafnaðarsjóði Vesturamtsins 

Úr landssjóði . HR 
Árgjöld notenda safnsins m. m. 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu 

Keyptar bækur 
Bókband 

  

Tekjur: 

kr. 401 20 

— 67 49 

Samtals 

2 kr. 

kr. 468 

400 

400 

69 

00 

00 

36 

99 

kr. 1329 04 

801 95 

— 181 92 
983 87
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Bókavarðarlaun 

Viðgjörð á bókastofunni 

Ýmisleg útgjöld 

Eptirstöðvar til 1906 

Amtsráð Vesturamtsins, Stykkishólmi 25. 

Lárus H. Bjarnason, 

Reikningur 

983 
100 

flutt 

— 77 
101 

66 

Samtals kr. 

jan. 1906. 

yfir tekjur og gjöld bókasafns Norðuramtsins 1905. 

Tillag úr jafnaðarsjóði 

Tillag úr landssjóði 

Fyrir bókaskrár seldar af 

Andvirði glataðrar bókar. 

Tekjur: 

bókaver di 

Skuld vid reikningshaldara . 

Gjöld: 

Skuld við reikningshaldara frá Í. á 

Fyrir bækur 

Árskaup bókavarðar 1904 

Fyrir bókband 
Brunabótagjald 

Ýmislegur kostnaður 

Forseti amtsráðs Norðuramtsins 31. des. 

Guðl. Guðmundsson. 

Samtals Kr. 102 28 

kr. 21 

150 

1 6 

1028 Samtals kr. 

1905. 

1329 

156 í 

56 ? 

87 

00 

7 96 

01 

20 

04 

627 55 

1906 

108 

109



1906 

110 

111 

226 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld bókasafns Austuramtsins 1905. 

Tekjur: 

1. Eign frá fyrra ári . 2. 2... kr. 

2. Styrkur úr landssjóði . . .. eee eee es re 
3. Styrkur ur jafnadarsjodi Austramtsins a 

Samtals . . kr. 

Gjöld: 

1. Til bókakaupa . 2 kr. 

2. Bókband o.fl... a — 

3. Laun bókavarðar 2 2... re 

4. Húsaleiga . 2 2 eee eee me es re 

5. Brunabótagjald . 2 2 eee eee eee eee me 
6. Ymisleg gjåld 2... eee eee me 
1. Í sjóði til næsta års . 2. ere 

1388 94 

400 00 

400 00 

2188 94 

407 45 

423 85 

100 00 

35 00 

45 00 

24 65 

1152 99 

Samtals . . kr. 

Amtsráð Austuramtsins, Seyðisfirði 23. ág. 1906. 

Jóh. Jóhannesson, 

Reikningur 

2188 94 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta og 

ekkna þeirra í Suðuramtinu 1905. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1904: 

a. Skuldabrjef einstakra manna . . . . . kr. 4000 00 

b. Í Landsbankanum . 2. 2... — 171 45 

c. Í peningum . . 2 0 eee eee re 9 59 
———— kr. 

2. Vextir: 

a. Af skuldabrjefum til 11. juni 1905 . . . kr. 182 78 

b. Af bankainnlögum 31. desbr. 1905 . . . — 1 18 

3. Til jafnadar færist gjaldlidur 2. . 2 2 000 eee er 

Samtals . . kr. 

4181 04 

183 96 
200 00 
4565 00
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Gjöld: 

Styrkur veittur 
Lánað út á mót veði. 

Eptirstöðvar við árslok 1905: 

a. Skuldabrjef einstakra manna . . . . . kr. 4200 00 

b. Í Landsbankanum . . 0... — 32 63 

Cc. I peningum. eee eee eee su rem 4 37 

Samtals 

Amtsråd Suduramtsins, Reykjavik 2. febr. 1906. 

J. Havsteen. 

Reikningur 

kr. 128 00 

— 200 00 

— 4237 00 
  

kr. 4565 00 

yfir tekjur og gjöld Prentsmiðjusjóðs Norðuramtsins 1905. 

Tekjur: 

Sjóður frá Í. á.: 
a. Í veðskuldabrjefum . . . . . . . . . kr. 2700 00 

b. Í sparisjóði . . . 2... — 109 19 

Vextir: 
a. Af veðskuldabrjefum. . . . . . . . . kr. 108 00 
b. Af sparisjóðsfje 7 00 60 

Samtals . 

Gjöld: 

Styrkur veittur á árinu: 
a. 2 námspiltum á gagnfræðaskóla Akureyrar kr. 54 00 

b. 2 námsmeyjum á kvennaskóla Eyfirðinga . — 54 00 

Í sjóði 31. des. 1905: 
a. Í viðskuldabrjefum . . . . . . . . . kr. 2700 00 
b. Í sparisjóði . 2 2 0 0 eee eee 109 79 

Samtals 

Forseti amtsråds Norduramtsins, 31. des. 1905. 

Gudl. Gudmundsson. 

  

kr. 2809 19 

— „108 60 
kr. 2917 79 

  

kr. 108 00 

— 2809 79 

kr. 2917 79 
  

1906 

111 

112



1906 

113 

114 

228 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld þúsund ára afmælissjóðs Eyjafjarðarsýslu 1905. 

Í sjóði frá f. á.: ma
 

a. I vedskuldabrjefum 

b. I sparisjodi 

Do
 

Vextir: 

a. Af vedskuldabrjefum. 

b. Af sparisjodstje. 

1. Í sjóði 31. des. 1905: 
a. Veðskuldabrjef. 

b. Sparisjóðstfje. 

Forseti amtsráðs Norðuramtsins, 

Tekjur: 

Gjöld: 

kr. 1200 00 

  

— 119 68 

kr. 48 00 

— 5 07 

Samtals 1 

kr. 1200 00 

— 172 75 

Samtals 

31. des. 1905: 

Gudl Guðmundsson. 

Reikningur 

kr. 

kr. 

kr. 

1319 68 

  
1372 75 

1372 "75 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs fyrir fátækar ekkjur og munaðarlaus börn 

í Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað árið 1905. 

1. Eigu frá Í. á.: 

Tekjur: 

a. Einarsstaðir og Pjetursborg 8 8 
b. Innstæði í sparisjóði. 

2. Afgjöld af jörðum: 

a. Af Einarsstöðum 220 ál. á 0,52. 
b. Af Pjetursborg 100 ál. á 0,52 

kr. 2000 00 

— 1667 49 

kr. 114 40 

52 00 

flyt 

kr. 

kr. 

3667 49 

166 40 
3833 89
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flutt . . kr. 3833 89 114 
3. Fundið í gjafahirzlunum: 

a. Á Akureyri 2. 2 kr. 3 29 

b. Å Oddeyri . 2 2 eee 7 47 
— 10 76 

4. Gjafir einstakra manna: 

a. Frá Arngr. Einarssyni og G. Ásmundssyni . kr. 10 00 

b. Frá Friðriki Kristjánssyni. . FA 3 00 

c. Frå Magnusi Einarssyni organista . oe us mm T 00 
mn mn 20 00 

5. Vextir af sparisjóðsfje. . 2 — 68 18 

Samtals . . kr. 3932 83 

Gjöld: 

1. Styrkjur veittur 33 ekkjur alls . ........,.….. kr. 300 00 

2. Aðgerð á gjafahirlu . 2 2 eee eee eee eee rr 1 00 
3. Eign sjóðsins 31. des. 1905: 

a. Einarsstaðir og Pjetursborg . . . . . . kr. 2000 00 
b. Innstæða í sparisjóði. . . . . . . . . — 1631 83 

—— — 3631 83 

Samtals . . kr. 3932 83 
    

Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu Akureyri, 31. des. 1905 

Guðl. Guðmundsson. 

Reikningur 115 

yfir tekjur og gjöld gróðrarstöðvarinnar á Akureyri 1905. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar frá þá... kr. 198 19 

2. Seldar plöntur 1905 AA a re 84 44 

3. Styrkur frá Búnaðarfjelagi Íslands eee er 400 00 
      

Samtals . . kr. 682 63
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115 
Gjöld: 

1. Vinna við stöðina . . . kr. 299 25 

9. Ýmislegt keypt, áhöld m. A. eee eee eee er 105 74 
3. Umsjón årid 1905 . 2 20 eee eee eee re 100 00 

4. Í sjóði við árslok 22 eee eee ere re re 177 64 

Samtals . . kr. 682 63 

Forseti amtsråds Norduramtsins, 31. desbr. 1905. 

Gudl. Gudmundsson. 

116 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar árið 1905. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fá. . 2 2 kr. 1630 26 
2. Sparisjóðsvextir 1905 0000. — 27 96 

3. Til jafnaðar við gjaldlið 1. 2. — 1600 00 

Samtals . . kr. 3258 22 

Gjöld: 

1. Keypt vaxtabrjef veðdeildar Landsbankans Litra A. nr. 1490, 

B. nr. 1093 og C. nr. 1676 . . .. - kr. 1600 00 

2. Styrkur veittur ekkjunni Hildi Sigurðardóttur i í Strandhöfn . 56 00 
3. Sjóður 31. desbr, 1905: 

a. Bankavaxtabrjéf. . . . „ee kr. 1600 00 

b. Í sparisjóðsdeild útbús Íslandsbanka á 

Seyðisfirði 2 2 0 eee eee sr 222 
—-——r 1602 22 

Samtals . . kr. 3258 22 

Skrifstofu Nordurmulasyslu 11. janúar 1906. 

Jóh. Jóhannesson.
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Skýrsla 

um 

efnahag sýslusjóðanna í Suðuramtinu 1905. 

1. Vesturskaptafellssýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . .......,. kr. 660 47 

Sýslusjóðsgjald. . 2. — 1800 00 
Adrar tekjur . . —- 57 00 

  

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . .......…. kr. 903 96 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald. . . 2... — 548 49 

Eign til næsta års . . . . — 1065 02 

II. Vestmannaeyjasýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 2 2... kr. 269 61 

Sýslusjóðsgjald 0 — 166 39 

Aðrar tekjur 2 . 2 0 0 eee eee em 150 00 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . 2... kr. 129 49 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald. „0. — 130 49 

Eign til næsta árs . . . — 326 3: 

II. Rangårvallasysla. 

Tekjur: 

Eign frå fyrra åri . . kr. 195 66 

Sýslusjóðsgjald 2 2 4456 25 
Endurborgað lán . . 2 0 eee eee me rem 574 45 

Adrar tekjur 2 2 — 1500 97 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

1906 

117 

1186 00 

1186 00 

1
 

þa
 

ix
 

1
 

Gu
 

G
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117 Gjöld: 

1. Kostnaður sjóðsins . . . . . . . 2 2. kr. 4993 39 

2. Amtsjafnaðarsjóðsgjald. . . 2... — 1496 56 

3. Eign til næsta árs . . . — 637 38 

———— kr. 7738 

IV. Árnessýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . 2... kr. 214 05 
Sýslusjóðsgjald. . . . a 5300 00 

Aðrar tekjur 0 — 346 00 
——— kr. 5860 05 

Lo
 
DO

 
Fm 

Gjöld : 

Kostnaður sjóðsins . . . . . 2... kr 3626 37 þa
d 

2. Amtsjafnaðarsjóðsgjald . ......…. — 1856 89 

3. Eign til næsta års . . .. — 376 79 
—————————— kr. 5860 05 

V. Gullbringusýsla. 

Tekjur: 

I. Eign frá fyrra ári . 2... kr. 319 96 

2. Sýslusjóðsgjald ss eee re 3500 00 

Sø
 

Tillög til Vogastapavegarins . . . - 3500 00 

Aðrar tekjúr 2 2 2 se eee eee re 200 00 

5 b5. Endurborgun låns . 2 0 — 50 00 
——— kr. 7569 96 

Gjöld: 

I. Kostnaður sjóðsins . ....... 8. . kr. 836 32 
2. Amtsjafnaðarsjóðsgjald. . .....….…. - 723 69 
3. Til Vogastapavegarins . . . . — 5700 54 
4. Eign til næstå års. . . . . . 5... 309 41 

-——.—— kr. 1569 96 

VI. Kjósarsýsla. 

Tekjur: 

1. Eign frá fyrra ári 2 2 Kk 832 38 
2. Syslusjóðsgjald eee 1200 00 

——— kr. 2082 38
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Gjåld: 

Kostnaður sjóðsins 2. . . 2... kr. 

Amtsjafnaðarsjóðsgjöld. . . . . — 

Eign til næsta árs 2 2 0 0 ea eu mm 

VII. Borgarfjardarsysla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 2. 2. 2... kr. 

Sýslusjóðsgjald EA 

Aðrar tekjur . .. a er re 

Innkomið uppi ; gjaldlið 1. - oe mm 

Til jafnadar vid 100 kr. ur gjaldlið 4 se 

Til jafnaðar vid 500 kr. ur gjaldlid 5 . . . — 

Skuld vid Landsbankann . — 

453 44 

470 98 

1127 96 

559 33 

2279 31 

1 10 

54 93 

100 00 

500 00 

100 00 

Gjöld: 

Skuldir . . kr. 

Kostnaður sjóðsins . . — 

Amtsjafnaðarsjóðsgjöld . . . oe eee rr 

Vextir og afborganir uppi skuld re eee mm 

Endurborgað lán (utgjaldal. 1) med våxtum . — 

Til jafnaðar við tekjulið 4 

Eign til næsta árs . . 2 2 0 0 0 

1300 00 

982 31 

772 48 

141 60 

506 96 

54 93 

436 39 

Amtsráð Suðuramtsins, Reykjavík 27. 

J, Havsteen 

júní 1906. 

kr. 

kr. 

kr. 

2032 38 

4194 67 

4194 67 

1906 

117
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Skyrsla 

um 

efnahag sýslusjóðanna í Vesturamtinu 1905. 

I. Strandasýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 

Sýslusjóðsgjald. SR 

Afborganir uppí og vextir af vegabótaláni 2 
hreppa. NA 

Afborganir uppi og vextir af jarðabótaláni 

Afborganir uppi og vextir af tóvinnuvjelaláni . 

Afborganir uppí og vextir af láni Sigm. Lýðs- 
sonar 

Aðrar tekjur 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins BA 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald. . . . .. 

Afborgun og vextir af vegabótaláni. 

Afborgun og vextir af jarðabótaláni. 

Afborgun og vextir af tóvinnuvjelaláni 

Afborgun og vextir af láni Sigm. Lýðssonar. 

Eign til næsta árs 

II. Norðurísafjarðarsýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 
Sýslusjóðsgjald 
Aðrar tekjur 

Gjöld: 

Kostnaður við sjóðinn. 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald. 

Eign til næsta árs. 

kr. 

kr. 

889 

311 

290 
94 

515 
92 

353 

661 
2010 

100 

68 

01 

73 

94 

00 

00 

1436 

520 
815 

65 
29 

00 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

2547 29 

2547 29 

2771 94 

2771 94
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II. 

Eign frá fyrra ári 

Sýslusjóðsgjald 
Aðrar tekjur 

Kostnaður við sjóðinn. 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald. 

Eign til næsta árs. 

IV. 

Eign frá fyrra ári . 

Sýslusjóðsgjald 
Aðrar tekjur 

. Kostnaður við sjóðinn. 
Amtsjafnaðarsjóðsgjald. 

ign til næsta árs . 

235 

Vesturísafjarðarsýsla. 

Tekjur: 

„2. kr. 501 88 

0... 1700 00 

— 100 00 

Gjöld: 

kr. 1088 82 
— 378 72 

— 834 34 

Vesturbarðastrandarsýsla. 

Tekjur: 

kr. 3438 54 

— 1400 00 

— 393 50 

Gjöld: 

V. Austurbarðastrandarsýsla. 

Eign frá fyrri ári 
Sýslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur . 

Kostnaður við sjóðinn. 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald. 

Eign til næsta árs. 

Tekjur: 

kr. 2050 56 
— 1000 00 

— 149 03 

Gjöld: 

kr. 874 38 

  

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

2301 88 

2301 88 

5232 04 

3199 58 

3199 58 

1906 

118
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Eign frå fyrra åri 

Sýslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur 

Kostnaður við sjóðinn. 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald. 

Eign til næsta árs. 

236 

VI. Dalasýsla. 

Tekjur: 

118 20 

53551 70 

193 04 

Gjöld: 

VII. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

Eign frá fyrra ári 
Sýslusjóðsgjald . 
Aðrar tekjur 

Kostnaður við sjóðinn. 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald. 

Eign til næsta árs . 

Eign frá fyrra ári. 

Sýslusjóðsgjald . 

Aðrar tekjur. 

Kostnaður sjóðsins. 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald . 

Eign til næsta árs 

Amtsráð Vesturamtsins, Stykkishólmi 22. júní 1906. 

Tekjur: 

kr. 707 20 

- 2227 93 

— 250 00 

Gjöld: 

kr. 1594 59 

— 691 13 

— 899 41 

VIII. Mýrasýsla. 

Tekjur: 

kr. 716 96 

— 795 00 
— - 200 00 

Gjöld: 

kr. 531 12 

— 501 18 

— 679 66 

Lárus H. Bjarnason, 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

4462 

4462 í 

3185 

3185 

1711 

1711 

94 

13 

13 

96 

96
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Skýrsla 

um 

efnahag sýslusjóðanna í Austuramtinu 1905. 

Norðurþingeyjarsýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári. kr. 335 45 
Sýslusjóðsgjald — 1309 89 

Gjöld: 

Vextir og afborganir af lánum . . . . . . . kr. 62 40 
Kostnaður sjóðsins . 

Eign til næsta árs. 

Eign frá fyrra ári. 

Sýslusjóðssjald 

Aðrar tekjur . 

Vextir og afborganir 

Kostnaður sjóðsins . 

Eign til næsta árs. 

Eign frá fyrra ári. 
Syslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur. 

1398 29 

— 184 65 

II. Norðurmúlasýsla. 

Tekjur: 

kr. 1267 59 

— 4500 00 

— 690 10 

Gjöld: 

af lånum . . . . . . . kr, 822 00 

Ill. Suðurmúlasýsla. 

Tekjur: 

kr. 869 66 

— 4800 00 

— 150 00 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

1645 34 

1645 34 

6457 69 

6457 69 

5819 66 

1906 

119
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119 Gjöld: 

Vextir og afborganir af lánum . . . . .„ . . Kr. 510 00 

Kostnaður sjóðsins . . . . . . . . 2... — 4965 18 

Eign til næsta års. . .. 2 — 344 48 

IV. Austurskaptafellssysla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári. ........... kr. 113 94 
Sýslusjóðsgjald . . 2... — 1750 00 

Aðrar tekjur. 2 2 0 eee eee eee ere 50 00 

Gjöld: 

Vextir og afborganir af lánum „ . . . . . . kr. 189 33 
Kostnaður sjóðsins. 2 20 — 1268 72 
Eign til næsta árs. 2... — 455 89 

Amtráð Austuramtsins, Seyðisfirði 3. sept. 1906. 

Jóh. Jóhannesson. 

120 , 
Skyrsla 

um 

efnahag sýsluvegasjóðanna í Suðuramtinu 1905. 

I. Vesturskaptafellssýsla. 

Tekjur: 

1. Eign frá fyrra ári 2... kr 26 46 
2. Sýsluvegagjald . 2 20 — 405 00 
3. Borgun frá 2 hreppum = 2. — 50 00 
4. Endurgreiðsla úr 1 hreppi . 2... — 20 00 

kr. 

kr. 

kr. 

5819 66 

1913 94 

1913 94 

501 46



Do
 

N
O
 

Cs
 

V
N
 

239 

Gjöld : 
Kostnaður sjóðsins . 2... 
Eign til næsta árs 

Il. Vestmannaeyjasýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 

Sysluvegagjald 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

II. Rangárvallasýsla. 

Tekjur. 

Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald NR 
Lán til vegagjörðar í Holtum 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

IV. Árnessýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald 
Lán til Sogsbrúarinnar 

Lán frá sýslusjóði 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins 

kr. 472 00 

29 46 

kr. 68 08 

— 416 25 

kr. 353 04 

— 181 29 

kr. 232 16 

— 920 00 

kr. 1103 07 

— 849 09 

kr. 7299 OS
 

-
 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

501 46 

484 33 

484 33 

1952 16 

1952 16 

1906 

120
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120 V. Gullbringusýsla. 

Tekjur: 

1. Eign frá fyrra ári 0... kr. 55 00 

2. Sýsluvegagjald . . .. „0... — 1098 75 

3. Frá Kjósarsýslu samkvæmt skiptagjörð. „.. — 204 76 

———— kr. 1358 51 

Gjöld: 

1. Kostnaður sjóðsins . . . „20... Kr. 510 68 

2. Afborgun uppi og vextir af lánum 00,0... — 598 21 

3. Eign til næsta års. . . ....0.93,.—.  — 249 68 
——————— kr. 1358 51 

VI. Kjósarsýsla. 

  

  

Tekjur: 

1. Sýsluvegagjald . . . . 2... kr. 524 00 
. Aðrar tekjur . .. a 12 60 

3. Skuld við reikningshaldara eee ae, 193 25 

—————— kr. 729 85 

Gjöld: 

1. Skuld við reikningshaldara frá f, á. . . . . kr. 108 07 

2. Kostnaður sjóðsins . ... . 0. , —— 237 02 

3. Til Gullbringusyslu, samkvæmt skiptag jörð os mm 204 76 

4. Endurborganir uppi og vextir af lánum . . . — 180 00 
———..2 kr. 729 85 

VII. Borgarfjarðarsýsla. 

Tekjur: 

1. Sýsluvegagjald . 2... kr 606 25 

2. Aðrar tekjur 2 2 0 eee eee eee me 5 39 

3. Eptir úrskurði. . . EN 1 25 
4. Til jafnaðar við 140 kr. 38 a. ur gjaldlid 4. . — 140 38 

5. Til jafnadar vid gjaldlid d . . . . 00 — 54 93 

6. Skuldir: 

a. Vid landssjod  . . . . . . kr. 5350 05 

b. Vid sýslusjóð. . . . . . . — 400 00 

cm — — 5750 05 

——— kr. 6568 25
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Skuldir: 

a. Vid landssjod 

b. Við sýslusjóð. 

Kostnaður sjóðsins 

Eptir úrskurði. 
Afborgun (140 kr.38 a.) uppi, og vextir (219 kr. 

62 a.) af skuld við landssjóð. 2... — 

Eign til næsta árs: 
a. Hjá Skilmannahreppi. . . . . kr. 

b. Í sjóði 

241 

Gjöld: 

kr. 5490 43 

— 454 93 

——— kr. 5945 36 

— 165 

| A
 ad 

Oo 
1
 

360 00 

Uppí skuld við sýslsjóð. . 2... 2. — 54 93 

8 25 
„.. — 21 10 

—.——.—.—.z2 285 

Amtsráð Suðuramtsins, Reykjavík 27. 

efnahag 

Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald 
Aðrar tekjur 

Kostnaður sjóðsins . 

Til Laxárbrúarinnar 

Eign til næsta árs, 

júní 1906. 

J. Havsteen. 

Skýrsla 

um 

sýsluvegasjóðanna í Vesturamtinn 1905. 

I. Strandasýsla. 

  

Tekjur: 

kr. 82 50 

— 357 50 
—- 146 62 

Gjöld: 

kr. 485 59 

— 50 00 

- 51 03 

kr. 

kr. 

kr. 

6558 25 

586 62 

586 62 

1906 

120 

121
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II. Nordurisafjardarsysla. 

Tekjur: 

. Eign frá fyrra ári kr. 583 11 

Sýsluvegagjald . 2 2 2 eee eee me 895 00 

Adrar tekjur — ð 44 

Gjöld: 
. Kostnaður sjóðsins kr. 1004 00 

„ Eign til næsta árs —- 4719 55 

III Vesturísafjarðarsýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . kr. 259 88 

Sýsluvegagjald — 567 50 

Gjåld: 
. Kostnadur sjådsins kr. 597 70 

. Eign til næsta års — 229 68 

IV. Vesturbarðastrandarsýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári kr. 208 00 
Sýsluvegagjald — 582 50 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins . kr. 525 80 
Eign til næsta árs. — 264 70 

V. Austurbarðastrandarsýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári. kr. 30 45 
. Sysluvegagjald — 213 75 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

1483 55 

1483 55 

827 3 

827 38 

790 50 

790 50 

244 20
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Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . .„ . . . 2... kr 50 00 

Eign til næsta års. . . . 8.02 7 194 20 

VI. Dalasýsla. 

Tekjur: 

Samkv. úrskurði amtsráðs 1905 . . . . . . kr. 2 50 

Sysluvegagjald . . . 00002 0 2. 492 65 

Adrar tekjur . . 2 0 eee eee eee 40 00 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . . . 2. 2 2. kr. 402 07 

Eign til næstn árs: 

Hjá Skarðstrandarhreppi . . . . kr. 90 00 
Hjå reikningshaldara  . . . . . — 43 08 

——————— 1808 

VII. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

Tekjur: 

Eign frå fyrra åri . . ........…. kr. 18 67 

Sysluvegagjald . . . . 2... — 1296 00 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . . . 2. „2. kr. 1252 00 

Eign til næsta árs. 2... — 62 67 

VIII. Mýrasýsla. 

Tekjur: 

Sýsluvegagjald . . 2 2... kr, 738 00 
Til jafnaðar við 200 kr. af gjaldlið IV. . . . — 200 00 

Lán. — 3407 3: 
  

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

1906 

121 

244 20 

1314 67 

1314 67 

4345 38



1906 

122 

1 

244 

Gjöld: 

1. Skuldir frá fyrra ári 0. Kr. 3524 00 

2. Kostnaður sjóðsins . 2. 2... — 391 42 

3. Afborganir og vextir af skuld. . . . . . . — 336 00 

4. Eign tl næsta árs. 2. 2... — 93 91 

Amtsráð Vesturamtsins, Stykkishólmi 22. júní 1906. 

Lárus H. Bjarnason. 

Skýrsla 

um 

efnahag sýsluvegasjóðanna í Austuramtinu 1905. 

I. Norðurþingeyjarsýsla. 

Tekjur. 

Eign frá fyrra ári. . . ......... kr. 164 64 

Sýsluvegasjóðsgjald 2... — 331 50 

Gjöld: 

Vegakostnaður 2. 2... Kr. 465 00 

Eign til næsta års. . . — 37 14 

Il. Norðurmúlasýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári. 2. 2... kr. 613 56 
Sýsluvegasjóðsgjald 2... — 1209 25 
Adrar tekjur … 2 — 304 06 

kr. 

kr. 

kr. 

4345 33 

502 14 

2126 87



Afborgun og vextir af láni. 

Vegakostnaður 

Eign til næsta árs. 

Eign frá fyrra ári. 

Sýsluvegasjóðsgjald 

Aðrar tekjur. 

Vegakostnaður . 

Eign frá fyrra ári. 
Sýsluvegasjóðsgjald 

Hreppsvegagjald 

IV. 

245 

  

Gjöld: 

kr. 210 00 

— 1493 41 

— 423 46 

III. Suðurmúlasýsla. 

Tekjur: 

kr. 293 63 

— 1230 00 

— 0 28 

Gjöld: 

Austurskaptafellssýsla. 

Tekjur: 

kr 27 59 

— 267 50 

— 133 75 

Gjöld: 

Vextir og afborganir af lánum 

Vegakostnaður 
Eign til næsta árs. 

Amtsráð Austuramtsins, Seyðisfirði 3. september 1906. 

Jóh, Jóhannesson. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

2126 87 

1523 91 

1523 91 

428 84 

428 84 

1906 

122



1906 246 

123 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Landsbókasafnsins 1905. 

Tekjur: 

1. Sjóður við árslok 1904: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . . . kr. 8100 00 

b. Í sjóði hjá gjaldkera . 2... ... — 37 68 
————— kr. 8187 68 

2. Vextir: 

a. Af 7900 í bankavaxtabrjefum til 2 '05 . kr. 177 75 

b. Af 8100 í bankavaxtabrjefum til //, 705 . — 182 25 
c. Af peningum í sparisjóði . ..... — 155 28 

——— — 515 28 
3. Styrkur úr landssjóði... . . 2... — 09060 00 
4. Borgun fyrir glataða bók . 2... rr 35 00   

Samtals . . kr. 17747 96 

Gjöld: 

1. a. Til að kaupa bækur . . . . . . . . kr. 3388 32 
b. Til að kaupa handrit . . ...... — 2506 00 
c. Til bókbands . . .. re eee er 775 31 
d. Til samningar spjaldskrár . . . ... — 197 50 
e. Til afritunar á handritum . . ....— 841 12 

————— kr. 7708 25 
2. Fyrir ljós og €ldivið . 2 2 eee eee eee me 464 62 
3. Fyrir hreinsun og ræsting . 2... 23 75 
4. Fyrir ýmislegt 2 16 96 
5. Brunabótagjald 2 2... me 360 00 
6. Endurborgað í landssjóð . 2... eee 1002 50 
1. Sjóður við árslok 1905: 

a. Bankavaxtabrjet . ........ kr. 8100 00 
b. I sjóði hjá gjaldkera. . . ...8.. o— 11 88 

—— - 8111 88 

Samtals. . kr. 17747 96 
    

Reykjavik 30. april 1906. 

Eirikur Briem.
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F . 
Agrip 

af reikningi yfir tekjur og gjöld Landsbankans á tímabilinu frá 

1. april til 30. júní 1906. 

Tekjur: 

1. Í sjóði 1. apríl 1906 . 0... kr. 229687 62 
2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán . 2000408... kr. 75578 58 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån. 200 8080. —— 117070 51 

c. Handvedslån. . . . . — 3790 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og ; bæjarfjelaga ofl. — 308 20 

e. Reikningslán . . . 2... 69503 53 

f. Akkreditivlán eee ne eee, 35000 00 
—— - —… 301250 82 

3. Vixlar innleystir. . .… 640651 69 

4. Åvisanir innleystar. 2 2 eee eee eee eee re 25822 04 
5. Vextir eee me 26739 26 

6. Diskonto. . . . . A 12480 32 

í. Tekjur í reikningi Landmandsbankans i Kaupmannahåfn …… 462593 59 

8. Tekjur i reikningi utbusins å Akureyri . . ..... .— 1950 95 

9. Tekjur í reikningi útbúsins á Ísafirði a 3269 60 

10. Innlög í hlaupareikning . 2... BT 45 
11. Innlög í sparisjóð 2... — 445190 04 

12. Innheimt fje fyrir aðra 2 2. A — 8316 08 

13. Veðdeild bankans 1 #0. 2. me 10739 54 

14. Veðdeild bankans 2... em 4025 49 

15. Seld innlend verðbrjef . . .. Ku me 59800 00 

16. Seld útlend verðbrjef . a a 24256 25 

17. Úttekið úr reikningsláni hjá Íslandsbanka BR rr 50000 00 

18. Ágóða og tapsreikningur. 2 2 0 eee eee eee me 607 06 

19. Ýmsir debitorar . 2 225 24 
20. Ýmsar tekjur. . .. .. FA re - 5083 03 

Samtals . kr. 2662416 OT 

Gjöld: 
1. Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán 2 . 2... kr. 31050 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . . . . . — 150380 00 

c. Handvedslån. . ....….. oe em 5780 00 

d. Reikningslån. . . .. 20208, 7 167261 78 

e. Akkreditivlån . 240 FR 53400 00 
—— kr. 407871 78 

flyt. . kr. 407871 78
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 
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flutt 

Vixlar keyptir 

Åvisanir keyptar 2 see eee eee ene 

Gjöld í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn 

Gjöld í reikningi útbúsins á Akureyri 

Gjöld í reikningi útbúsins á Ísafirði. 

Útborgað hlaupareikningstje. 

Útborgað sparisjóðstje. 

Útborgað innheimt fje. 

Veðdeild bankans 1 fl. 

Keypt innlend verðbrjef 

Keypt útlend verðbrjef 

Kostnaður við bankahaldið 

Kostnaður við fasteignir bankans. . 

Borgað inn í reikningslán við Íslandsbanka . 

Ágóða og tapsreikningur. 

Ymsir debitorar 

Ýmsgjöld (útb. vextir). 

Í sjóði 30. júní 1906 

Samtals 

* 

Agrip 

  

407871 78 

738269 47 

26669 80 

115303 20 

17513 09 

56715 81 

302660 34 

504305 06 

8575 97 

654 25 

250100 00 

26928 00 

8495 30 

5 40 

40000 00 

3900 90 

935 70 

20934 55 

132577 45 

. kr. 966: 2416 07 

at reikningi yfir tekjur og gjöld útbús Landsbankans á Akureyri 

á tímabilinu frá 1. apríl til 30. júni 1906. 

. kr. 

00 

00 

00 

00 

32 

Tekjur: 

I sjodi 1. april 1906 . 
Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveæðlán . 2. 2... kr. 800 

b. Sjálfskuld mråbyrgdarlån se es 84. 33253 

c. Handveðslán. . . . . — 900 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og , bæjarfjelaga ot, 1000 

ce. Reikningslán. . . . .. mr 22649 

Víxlar innleystir. 

Ávísanir innleystar. 

Vextir s e eeeee eu a 

Diskonto. . . ..5. 5. 

flyt . kr. 

18252 52 

58602 3 

93794 2 

1184 84 

558% 29 

1717 98 

185739 22
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flutt . . kr. 185739 22 124 

7. Tekjur i reikningi Landsbankans. 2 2. 17389 32 

8. Tekjur í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn . . — 27279 15 

9. Innheimt fje fyrir aðra 0 rem 29045 13 

10. Innlåg i hlaupareikning . 2. 0 eee ere 16769 54 

11. Innlög í sparissjóð 202 0 eee em eee eee re 15769 86 

12, Ymsar tekjur 2 2 se eee eee 51 92 

  

Samtals 290030 12 

Gjöld: 

1. Veitt Lán: 
a. Fasteignarveðslán . . . . . 2. 2. 2. 2. kr. 3700 00 

b. SJAlfskuldaråbyrgdarlån oe eee. 38900 00 
c. Handvedslån . . . . a re 900 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og - bæjarfjelaga ofl. — 9000 00 

e. Reikningslán. . 2... 2828 32 
mmm Kr. 76778 32 

2. Víxlar keyptir. 2. er rr 91380 27 

3. Ávísanir keyptar. . . FE 7164 84 

4. Gjåld í reikningi Landsbankans HR A — 2196 22 

ð. Gjöld í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn 047 20260 99 

6. Utborgad hlaupareikningsfje. 2 2 2 0 0 eee eee em 9162 02 

T. Útborgað sparisjodstje . 2 eee eee rr rem 19955 74 

8. Utborgad innheimt fjö. . 2. 2 2 0 eee eee ek em 26876 75 

9. Keypt bankavaxtabrjef 2... 10000 00 

10. Kostnaður við rekstur útbúsins . 007 917 08 

11. Ýms gjöld (útb. vextir) . 2 20 eee eee eee em 234 69 

12. Í sjóði 30. júní 1906 . 00... 24503 20 

Samtals . . kr. 290030 12 

Agrip 

af reikningi yfir tekjur og gjöld útbús Landsbankans á Tsafirði 

á tímabilinu frá 1. april til 30. júní 1906. 

Tekjur: 

1. Í sjóði 1. apríl 1906 . 2... kr. 19458 18 

Borgað af lánum: 

a. Sjálfskuldarábyrgðarlán. . . . . . . . kr. 12823 00 

Reikningslån eee eee. 2.7 26619 40 

DO
 

— 39442 2 40 

Samtals . . kr. 58900 5R 
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124 flutt . . kr. 58900 58 
3. Víxlar innleystir. 2 2 103929 25 
4. Vextir 2036 56 
5. Diskonto. . SE 824 02 
6. Tekjur í reikningi Landsbankans. eee eee rr 55519 19 
1. Tekjur í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn . .— 22032 84 
8. Innlög í hlaupareikning A 10539 00 
9. Imnlög í sparisjóð . 2... eee er 40054 96 

10. Seld bankavaxtabrjéf . . 2 2 0 eee eee eee re 10000 V0 
11. Ymsir debitorar . 2 2 2 see eee re 42 00 
12. Ymsar tekjur 2 2 eee eee eee eee a — 468 15 

Samtals . . kr. 304346 55 

sjöld: 
1. Veitt lán: 

a. Fasteignarveðslán . . . . . . . 2. . „kr. 7800 00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán. . . . . . . .— 33480 00 
c. Reikningslán. . 2... 2... — 84241 09 

———— Kr. 125521 09 
2. Víxlar keypti. 2 2 2 eee eee rr 19362 00 
3. Åvisanir keyptar. . . . FI ere 433 49 
4. Gjöld í reikningi Landsbankans BAÐ a 2971 25 
5. Gjöld í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn a — 322 54 
6. Utborgad hlaupareikningsfje 2 2 2 em 5083 07 
7. Útborgað SpArisjÓðsfje . 2 re 51608 30 
8. Keypt bankavaxtabrjéf . 2. em 22500 00 
9. Kostnaður við rekstur útbúsins . . . .. 5... 887 04 

10. Ýmsir debitorar . 2 2 see re 39 00 
11. Ýmsar tekjur eee eee re 558 75 
12, F sjodi 30 jåni 1906 2 2 2 se 15060 02     

Samtals . . kr. 304 4346 55 

Ågrip 

af reikningi yfir tekjur og gjåld 1. flokks veddeilda Landsbankans å timabilinu 

frå 1. april til 30. juni 1906. 

Tekjur: 

1. Innieign hjå bankanum 1. april 1906 . . . . . . . . . kr. 158568 09 
2. Borgad af lánum. . 2... ee 10380 41 
3. Vextir innborgaðir . . .. BN 318 63 
4. Varasjóðs og stjórnarkostnaðartillag a 40 „50   

Samtals „ . kr. 169307 63
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Gjöld: 

Innleyst útdregin bankavaxtabrjef 

Vextir útborgaðir . . 
Innieign hjá bankanum 30. júní . 

Samtals 

1 

Agrip 

frå 1. april til 30. juni 1906. 

Tekjur: 

Útgefin bankavaxtabrjef . 
Vextir innborgaðir . 

Samtals 

Gjöld: 

Veitt lán. BN 

Innieign hjá bankanum 30. júní 1906. 

Samtals . 

Efnahagsreikningur 

Landsbankans 30. juni 1906. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 
a. Fasteignarveðslánum . . . . . . . . kr. 333987 32 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlánum . . . . . . — 1411480 

c. Handveðslánum . .. — 91852 5 

d. Lånum gegn åbyrgd sveita og bæjarfjelaga 

OP. 103801 54 

e. Reikningslánum . . ........— 4350267 22 

f. Akkreditívlánum . 2... — 48100 00 

flyt 

. kr. 400 00 

— 254 25 

. . — 168655 38 

„ kr. 169307 63 
    

reikningi yfir tekjur og gjöld 2. flokks veðdeildar Landsbankans á tímabilinu 

. kr. 246300 00 

…— 4025 49 

. kr. 250325 49 
  

. kr. 246300 00 

.— 4025 49 

. kr. 250325 49 

— kr. 2439488 76 
. kr. 2439488 16 
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Kgl. rikisskuldabrjet ad upphæd 230500 kr. eptir gangverdi . — 227178 50 

Önnur erlend verðbrjef að upphæð 229000 kr. eptir gangverdi — 206031 25 

Bankavaxtabrjef. . . . eee eee, 425200 00 

Skuldabrjef Reykjavikur kaupstaðar a — 1800 00 

Hlutabrjef (tilh. fyrv. sparisjóði Reykjavíkur) . . . . . . — 5100 00 

Óinnleystir Vixlar 0. 1003157 63 

Óinnleystar ávísanir . . eee eu rem 10438 48 

Fasteignar lagdar bankanum út fy rir lánum. FA 2938 00 

Húseignir í Reykjavík 2... mm 5000 00 

Bankabyggingin með húsbúnaði 2 2 2 — 80000 00 

Útbú bankans á Akureyri . . .........,..— 373970 63 
Utbu bankans å Isafirdi . . ..........0. .— 169937 27 
Ymsir debitorar 2 2 2 2 eee eee eee eee ere 852 33 

Peningar i sjodi . . 0 182571 45 

Samtals . . kr, 5083670 30 

Gjöld: 

Seðlaskuld bankans við landssjóð. . . . 2080844» kr 750000 00 

Skuld vid Landsbankanum i Kaupmannahåfn 208284. 7 736895 í 

Innstæðufje í hlaupareikningi . . . . . 2... — 463480 5 

Innstæðufje í sparisjóði . . eee eee, 9155177 66 

Innieign 1. fl. veðdeildar bankans se eee re. 168653 38 

Innieign 2. fi. veðdeildar bankans . . . .... 4025 49 

Ýmsir kreditorar . . 0... 0. = 199000 00 

Skuld í reikningsláni við Íslandsbanka. SN 10000 00 

Varasjóður fyrv. sparisjóði Reykjavíkur . . . . 2. — 9722 61 

Varasjóður bankans. . .. 2000404. —— 482738 51 

Tekjur, sem enn eigi eru lagdar vid varasjóð 0... — 103976 38 
    

Samtals . . kr, 5083670 30 

Reykjavik, p. 15. septbr. 1906. 

Stjorn Landsbankans. 

Tr. Gunnarsson. Eiríkur Briem, Mristján Jónsson,
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Styrkur úr landssjóði. 

13. gr. B. VI. b. 1. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1906 og 1907, 13. gr. B. VI. b 1 var með brjefi 

stjórnarráðsins, dagsettu 30. oktbr. veittur styrkur fyrir s. á. til barnaskóla annarsstaðar en í 

kaupstöðum, sem hjer segir: 

  

1. Barnaskólanum í Skeiðflatarsókn .............0..0 vere 180 kr. 

2 við Deildará ...............000.00.0. rreese 304 —- 

3 -— í Vestmannaeyjum 00... 0 ere: 536 — 

4. —— á Stokkseyri...... 2... veere sen ET — 

5 — á Eyrarbakka ... 2...000. 2... ru. 447 — 

6 — í Grindavík 2... ve eerersen erreneee 250 — 

7. — í Miðneshreppi .....0000..0.0. nen 241 — 

8. — á Útskálum 2... 0. versene serreenerrrer 277 — 
9. —- Í Keflavík. a. 268 — 

10. — Í Suðurkoti =... a —erererene 207 — 

11. —— í Norðurkoti...... 0 0 143 — 

12. — í Garðahreppi 2... a. „95 — 

13. — í Bessastaðahreppi ...... ....c.c.ae 0... 268 — 

14. — í Seltjarnarneshreppi ... 00.00.0000... 268 — 

15. —— á Skipaskaga ......... . aenrenn er 481 — 

16. — Í Ólafsvík ...... ali 402 — 
17. —- á Hellissandi (.....,........0... vnereerer 259 — 

18. —— í Stykkishólmi ........0.0000.0. 000. a... 20 357 — 

19. — å Geirseyri ... 2 serversesreeverrerrerererereee 224 — 

20. — á Bíldudal MG. .ssssenee veneesee —krrserrrener 224 —- 

21. — á Þingeyri 20 seseeeverseesersee runerne 214 — 

22. -— á Flateyri... 0 ae …… 161 — 

23. — í Hólshreppi..........000 2. ereeeeere versene, 268 — 

24. — í Hífsðal...... a 2 vesenreneee 259 — 

25. — í Súðavíkurhreppi 0... 179 — 

26. — á Látrum .….0000000 ee  veeeeesersereeenee 152 — 

27. — á Hesteyri sen ee erna re venn vesse 116 — 

28. — Í Sauðárkróki 0... ver 313 — 

29. - í Óslandshlíð ld. senere 107 — 

30. — á Siglufirði ...... 2 224 — 

31. — í Ólafsfirði ......... vere senn 250 — 

32. — á Húsavík... ....... l.eeceenen ene renn 214 — 

33. ——-- á Vopnafirði...........0 serer vennerne 313 — 

34. — í Bakkagefði...........00,.) - a ere 143 — 

35. rr í Brekkuþorpi ......000.00000 107 —- 

36. — í Nesi í Norðfirði 0... 2 errrnree 250 — 

37. — á Eskifirði (a sesessse … 161 — 

38. - á Búðum í Fáskrúðsfirði ............... … 161 —
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13. gr. B. VI. b 2. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1906 og 1907, 13. gr. B. VI, b 2 var með brjefi 

stjórnarráðsins, dagsettu 2. nóvbr. 1906, veittur þessi styrkur fyrir s. á. sveitakennnurum: 

I. Norðurmúlasýsla. 

1. Benedikt Jóhannsson í Skeggjastaðasókn ............. … 50 kr. 

2. Ástríður Sveinsdóttir í Vopnafjarðarhreppi............... 52 — 

3. Guðrún Jörgensdóttir í sama hreppi ......... SR 55 — 

4. Hallgrimur Jønsson i sama hreppi 1... seeren 54 — 

5. Þórarinn Stefánsson í sama hreppi ........00.0.0.00..0.0.. 58 — 

6. Guðrún Jónsdóttir í Fljótsdalshteppi ... ........00.000... 52 — 

7. Hallgrímur Jónsson í sama hreppi ..... .....0.00... 20... 52 — 

8. Tryggvi Ólafsson í sama hreppi …..seserrereseesenrer … 60 — 

9. Metusalem Sigfusson i Kirkjubæjarsåkn … ........... .. 62 — 

10. Þórey Sigmundsdóttir í sömu sókn .....c000.00.00 00. 58 — 

1l. Runólfur Sigurðsson í Hjaltastaðasókn ............0.. 70 — 

12. Jón Jóhannesson í Borgarfjarðarhreppi -. ........0...0.. 48 — 

13. Hjálmar Guðjónsson í Loðmundarfjarðarhreppi ... .... 42 — 

14. Jens Guðmundsson í Seyðisfjarðarhreppi......... 2... ... 64 — 

15, Sigdór Vilhjálmsson í sama hreppi ........ ae.0.e00..000.. 28 — 
—— 805 kr 

2. Suðurmúlasýsla. 

1. Björn Ántoníusson í Skriðdalshreppi .. ....... versene 76 kr. 

2. Stefán Benediktsson í Vallahreppi .cee.ec0e. 0. 80 — 

3. Jón Árnason í Mjóafjarðarhreppi ..........00...... 2 — 

4. Steinn Jónsson í sama hreppi ... . 2... sen … 60 — 

5. Sveinbjörn P. Guðmundsson í Reyðarfjarðarhreppi … 50 — 

6. Björn Daníelsson í Kolfreyjustaðarsókn ............. .... 58 — 

1, Guðmundur Finnsson í sömu sókn ...... ss 52 — 

8. Sigrún Jónsdóttir í sömu sÓkm..........0000. se 54 — 

9. Einar Björnsson í Eyðalasókn 0 200 ves vere 16 — 

10. Ófeigur Snjólfsson í Breiðdalshreppi .... ........... 2. 78 — 
11. Sigurður Jónsson í Bertineshreppi 2... … 62 — 
12. Páll Benjamínsson í Geithellahreppi 0. áð — 

13. Pjetur Pjetursson í sama hreppi ....0......0. a se 28 — 
—-— 771 kr, 

3, Skaptafellssysla. 

1. Stefán Jónsson í Bæjarhreppi … 2... seere. … 64 kr. 

2. Sigurður Årngrimsson í Nesjahreppi 2... 64 — 

3. Sigurður Sigurðsson í Mýrahreppi 2... 68 — 

t. Jón Pálsson í Hofshreppi ... 202... … ssveerseerersrneee 78 — 

5. Elías Bjarnason í Kirkjubæjarklaustursprestakalli menuer 15 — 

Flyt 349 kr. 1576 kr. 
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Flutt 349 kr. 1576 kr. 

Þorlákur Vigfússon í sama prestakalli ...... 75 — 

Karl Sveinsson í bykkvabæjarklausturspre 24 — 

Eyjólfur Eyjólfsson í Langholtsprestakalli ............... 56 — 

Eiríkur E. Sverrisson í Hvammshreppi .....0.0..0....... 30 — 

Friðrik Þorsteinsson Í sama hreppi ......... ee 38 mm 

Jóhann M. Oddsson í sama hreppi ....... a 18 — 

    Eyjólfur Þ. Grímsson í Skeiðflatarsókn 
a mere 644 kr. 

    

4. Rangárvallasýsla. 

Olafur Eiríksson í Austureyjafjallahreppi ......... …. 68 kr. 

Sveinbjörn Jónsson i Åsålfsskålasåkn mm, DO — 

Årni Ingvarsson í Stóradalssókn ... 0. vere 90 — 

Guðmundur Erlendsson í Fljótshlíðarhreppi ...... ..... 25 — 

Nikulás Þórðarson í sama hreppi... sees seere: … 15 - 

Jóhannes Friðlaugsson í Hvolhreppi sec... ea — 

Pálína Jónsdóttir í Ásahreppi ..c.d0...00esee nr e00e 

Guðni Guðmundsson í Háfssókn ......... sees ere 

Einar Gíslason í Landhreppi...... kreere un vanter ner re. 

  

Bergsteinn Sveinsson í Austurlandeyjahreppi......... .. 60 — 

  

Elín Hjartardóttir í Keldnasókn sssssssseeseneerennes - 

Sigurgeir Sigurðsson í Holtahreppi ... 2 200 2 a 90 
———— 696 kr. 

5. Árnessýsla. 

    

Magnús Þórarinsson í Stóranúps og Hruna sóknum 70 kr. 

Guðný Jónsdóttir í Hrunasókn ......... se . — 

Jarðþrúður Nikulásdóttir í sömu sókn ...... se 15 — 

Jóhanna M. Eiríksdóttir í Hrepphóla og Hruna sóknum 70 — 

Viktoría Guðmundsdóttir í Torfastaðaptestakalli ...... 86 — 

Guðrún Jónsdóttir í Skeiðahreppi....... BANNAÐ … 48 — 

Friðrik Bjarnason í Villingaholtshreppi 21222004 22... 70 — 

Erlendur Pjetursson í Gaulverjabæjarhreppi ..... 20... 32 — 

Jóhann Magnússon í Þingvallaprestakalli ............... 60 
————— 543 kr. 

6. Gullbringu og Kjósarsýsla 

Guðrún Einarsdóttir í Hafnahreppi .......0.0.0.0..00...... 62 kr. 

Brynjólfur Magnússon í Útskálasókn ...... 20.00.0000... 52 — 

Helga Jónasdóttir í Lágafellssókn 0... li. 90 — 

Magnús Þorsteinsson í sömu sókn 50 — 

Steindór Björnsson í sömu sókn ......000.0.0000... … 38 - 

Benedikt Einarsson í Kjalarneshreppi …..............….. 50 — 

Flyt 282 kr. 3459 kr. 
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Flutt 282 kr, 

44 — 

  

    
62 — 

7. Borgarfjardar- og Myrasysla. 

Gísli Gíslason í Hvalfjarðarstrandarhreppi ...... ..... …. 70 kr. 

Lårus Bjarnarson i Hjardarholtssåkn …… venerne 10 — 

Þorleifur Erlendsson í Borgarprestakalli......... ..... … 60 — 

Sigurjón Kristjánsson í Alptaneshreppi ........00.0.0000, 62 — 

8. Snæfellsness og Hnappadalssýsla. 

  

Gísli Jónsson í Miklaholtsprestakalli .............. FRA 84 kr. 

Guðmundur Einarsson í sama prestakalli | ............ 28 — 

Jón G. Sigurðsson í Staðarsveit... verversenese 40 — 

Íugveldur Á. Sigmundsdóttir í Helgafellssókn ........ 65 — 

Þorleifur Jóhannsson í sömu sÓkn 2. sssnensesse serrerer 60 — 

Þorsteinn Jónsson í Bjarnarhafnarsókn ......... 60 — 

Pjetur Gunnlaugsson í Skógarstrandarbreppi...... .. 54 — 

9. Dalasýsla. 

Magnús Magnússon í Hörðudalshreppi ......... „.. 58 kr. 

Guðmundur Jónasson í sama hreppi .. sr 80 

Eysteinn Sveinsson í Miðdalahreppi..... 0... 65 — 

Guðni Jónsson í sama hreppi nr 02 — 

Jóhannes Ólafsson í sama hreppi. . 7D 

Jón J. Þorleifsson í Hjarðarholtsprestakalli ............ 80 — 

Aðalsteinn Brynjólfsson í Hvammsprestakalli ..... … 44 —- 

Elín Jónsdóttir í sama prestakalli ............ 4 — 

Hallfríður Jónsdóttir í sama prestakalli ..............0... 62 — 

Steinunn Bjarnardóttir í Skarðssókn 2. sssssseevereesee 55 —- 

Gudrun Guðmundsdóttir í Saurbæjarhreppi .. ........ 56 — 

Tryggvi Á. Pálsson í Garpsdalssóku sen sersrere „ 65 — 

10. Barðastrandarsýsla 

Andrjes Sigurðsson í Flateyjarhreppi ..........0..2..000.0. 66 kr, 

Jónína Eyjólfsdóttir í sama hreppi .......... FAR 68 —- 

Þórður Thorlacius í Sauðlauksdalsprestakalli ... 68 — 

Samúel Eggertsson í sama prestakalli...... ........ 68 — 

Guðmundur Bjarnarson í Tálknafjarðarhreppi ......... 60 — 

Hjörtur Clausen Í sama hreppi .….…..... BARNANNA 60 —- 

Sigurgarður Sturluson í sæma hreppi ...….............….… 58 — 
  

  

3459 kr. 

388 kr. 

262 kr. 

391 kr. 

766 kr. 

448 kr. 

5714 kr.
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Fluttar 5714 kr. 

11. lsafjarðarsýsla. 

Lárus Bjarnason 1 Mosvallahreppi 2 220 mee 84 kr 

Þóra J. Einarsdóttir í Aðalvíkursókn ......... a 4 — 
—-— 148 kr. 

12. Strandasýsla. 

Sigurjón Jónsson í Prestsbakkaprestakalli .............. . Öð kr. 

Ingibjörg Finnsdóttir í sama prestakalli...........0...0.. 52 — 

Oddný Finnsdóttir í sama prestakalli .. 0... 44 — 
-—— lðl kr. 

13. Húnavatnssýsla. 

    

Margrjet Eiríksdóttir í Staðarba ne 80 kr. 

Eggert Helgason í Melstaðarprestakalli (............. …… 58 — 

Gestur Jóhannsson í sama prestakalli ................ …… bå — 

Jónas Ólafsson í sama prestakalli... le us kertee 62 — 

Elinborg Björnsdóttir í sama prestakalli 65 — 

Stefan Sveinsson í 58 — 

Kristján Magnússon í Þingeyrasókn ......... 0 — 

Pálmi Pálmason í Torfalækjarhreppi ...... 2 — 

Kristinn Einarsson í sama hreppi... 0... 40 — 

Björn Frímannsson í Svínavatnshreppi .......... 40 — 

Eiríkur Þ. Stefánsson í Auðkúluprestakalli (........... 60 — 

Þorvaldur Guðmundsson í sama prestakalli .......... 76 — 

Jakob Frímannsson í Höskuldsstaðasókn...... 6... B8 - 

Benedikt Fr. Magnússon í Engihlíðarsókn ........... .. 85 

Ingibjörg Benediktsdóttir í Vindhælishreppi ...... … 
1 

Frímann Finnsson í Höskuldarstaðaprestakalli ........ 

  

1023 kr. 

14. Skagafjarðarsýsla. 

  

   

> 

Guðrún Gunnarsdóttir í Hvammsprestakalli .......... … 90 kr. 

Snorri Stefánsson í Staðarhreppi are FRA 60 — 

Sveinn Eiríksson í Mælifellsprest: i … 62 — 

Dýrólína Jónsdóttir í Goðdalasókn ....... ve ur eerrerrerse. 65 — 

Guðríður Guðnadóttir í sömu sókn 200 ssvrrereee 3 — 

Margrjet Pálsdóttir í sömu sókn... a... 50 — 

Jakob H. Líndal í Miklabæjarsókn acc 4 — 

Lárus Sigurgeirsson í Akrahreppi... BEAR 4 — 

Kristján I. Sveinsson í Flugumýrarsókn......... 62 — 

Hallur Jóhannsson í Rípurhreppi... FANN . . åd - 

Guðmundur Jónsson í Viðvíkurprestakalli ........... 2... 23 — 

Páll Arnason í sama prestakalli .....0.00...00.... 

7036 kr, 
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Flutt 659 kr. 7036 kr. 

13. Sigurjón Benjamínsson í sama prestakalli...... ........ 40 — 

. Eiríkur Einarsson í Hofs og Fells sóknum ........... . 48 — 14. Eiril I Hofs og Fell 

5. Jóhannes Friðbjarnarson í Barðsprestakalli ...... ..... 0 — 15 Jót Friðbj 3arðsT 60 

5. Steinn Stefánsson í sama prestakalli...... enn. 62 — 16. St Stef prestakall 62 

17. Benedikt Þorkelsson í sama prestakalli............ se... 62 — 
—— 3 kr. 

15. Eyjafjarðarsýsla. 

    

1. Jónas Stefánsson í Upsasókn ... ccc 0e0 ee … 85 kr. 

2. Björn Jónsson í Urðasókn ........0.000000....... re. 58 — 

3. Jóhannes Helgason í Tjarnarprestakalli ...... 06 — 

4. Sigurjón Rögnvaldsson í sama prestakalli............ … 85 — 

5. Þórarinn Kristjánsson í sama prestakalli... ........... 44 — 

6. Snorri Sigfússon Í sama prestakalli ............ ee... 0 —- 

7. Ólafur Jónsson í Vallaprestakalli .............. 6 — 

8. Gísli Guðmundsson í Stærraárskógssókn ...... 20 — 

9. Guðbrandur Sigurðsson í sömu sókn „........... 60 — 

10. Magnús Jóhannsson í sömu sókn Geen …… 20 — 

11. Sigurvin Edilonsson í sömu såkn …. 2 2... … 48 — 

12. Þorsteinn M. Grímsson i såmu såkn 00. …… 48 — 

13. Jón Kristjánsson í Möðruvallaklausturssókn.. ......... 30 — 

  

   

14. Ólafur Tryggvason Í söru sókna... ne ÁÐ — 

15. Solveig Albertsdóttir í sömu sÓkm......0.0.00.0. 65 — 

16. Stefán Marzson í sömu sókn .......... … 48 — 

17. Guðmundur Tryggvason í Glæsibæj 20 — 

18. Oddur Kristjánsson í sömu sókn ..... een — 

19. Sigvaldi Grímsson í sömu sókn ...... er 24 — 

  

20. Tomas Davrdsson i Løgmannshlidarsokn 0... 60 — 

21. Ingibjörg R. Jóhannesardóttir í Öngulsstaðahreppi... 36 — 

22. Árni Jóhannsson í sama hreppi ......... sr … bå — 

23. Helgi Eiríksson í Kaupangssókn ......... er 8 — 

24. Hólmgeir Þorsteinsson í Hrafnagilshreppi............ . 65 — 

25. Aðalbjörn Kristjánsson í sama hreppi ...... .......0... 62 — 

26. Árni Hólm í Saurbæjarhreppi 0... on 58 — 

27. Þórdís Árnadóttir í sama hreppi ss ssseeeerserereeee … 45 — 
— 1335 kr.   

16. Þingeyjarsýsla. 

  1. Magnús Benediktsson í Svalbarðssókn ............ …… 46 — 

2. Gudmundur Bildabl i Grenivikursåkn 200 ser. … 65 — 

3. Jón Árnason Í sömu sÓkn sl... ARA . 40 — 

4. Steingrímur Þorsteinsson Í sömu sókn ....00 0000... 30 —- 

5. Ólafur Pálsson í Hálsprestakalli ................ ee 46 — 

6. Sigurður Tómasson í Ljósavatnshreppi .........0.0...... 25 —     

Flyt 252 kr. 9302 kr.



7. Konráð Erlendsson í Þóroddsstaðasókn ...... 

8. Jónasína Jónsdóttir í Skútustaðaprestakalli 

9. Jóel Tómasson í Einarsstaðasókn ............ 

10. Hallgrímur Þorbergsson í Nessókn............ 

11. Páll Jóakimsson í Grenjaðarstaðarsókn ...... 

12. Jón Runólfsson í Húsavíkurhreppi............ 

13. Þorsteinn Jónsson í Presthólaprestakalli ... 

14. Sigríður Þorláksdóttir í Svalbarðssókn ...... 

15. gr. 1 ec. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1906 og 1907, 

ráðsins, dagsettu 6. nóvbr. 1906 veittur þessi styrkur fyrir s. á. til búnaðarfjelaga. 

  

Samtals... 3576 

252 kr. 

32 

Flutt 9302 kr. 

Samtals 10000 kr. 

15. gr. 1 e, var með brjefi stjórnar- 

I. Skaptafellssýsla. 

Dagsverk kr. a. 

1. Búnaðarfjelag Bæjarhrepps .......00000.0. 0. 187 58 63 

2 — Skaptártunguhrepps......000 eee 368 115 37 

3. — Hvammshrepps ... 2... see 896 280 90 

4. — Dyrhålahrepps 0002. an re. . 1366 428 25 

5 — Hörgslands- og Kirkjubæjarhrepps ... 1691 530 14 

6 — Álptavershrepps … 220 68 97 

7 — Nesjahrepps .. 2... vere ereeee 322 100 95 

Samtals ... 5050 1583 21 

Il! Rangárvallasýsla. 

1. Búnaðarfjelag Merkurbæja .... ...c.0c000 000 ..e 0... 263 82 45 

2. Áustureyjafjalla s..ssssseereerererereenseee 325 101 89 

3. — Fljótshlíðinga dee 706 221 34 

4. —— Holtamanna ...... oe 315 98 75 

5. — Åusturlandeyja 2... ssveeeereee senn 786 246 42 

6. —  Åséølfsskåla 20 a 383 120 07 
7. — Hvolhrepps 481 150 80 

8. ——. Vesturlandeyja l...ddceceennee ret ae0 ie 317 99 38 
      

1121 10 
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III. Árnessýsla. 

Dagsverk kr. a. 

1. Búnaðarfjelag Skeiðahrepps.......0.00.0.00 0 10 506 158 64 

2. -— Gnúpverjahrepps ........ 2. 1363 427 31 

3. — Sandvíkurhrepps ...00..20 2 aa 792 248 30 

4, — Eyrarbakkahrepps 2... 624 195 63 

5. —— Stokkseyrarhrepps 2.00 2 serrerssneee 597 187 16 

6. — Grímsneshrepps ever vererer urene 1254 393 14 

7. — Biskupstungnahrepps … se. 592 163 65 

8. —— Villingaholtshrepps 2... 2 757 237 33 

9. — Olfusnrepps se  vreereeersrrres 272 85 27 
10. — Hraungerðishrepps ... a... 617 193 43 

11. — Hrunamannahrepps .....0..0.0.0. 1305 409 13 

12. — Gaulverjabæjarhrepps 546 171 18 

13. — Grafningshrepps ........ 00 seere 526 164 91 

14. —— Langardalshrepps ... 2... 315 98 76 

15. Jarðabótafjelag Ölfushrepps............00 . 569 178 39 

Samtals... 10565 3312 23 

IV. Gullbringu- og Kjósarsýslu. 

1. Búnaðarfjelag Seltirninga..........0.0..0.0 0000. eee eerese 108 221 96 

2. -— Mosfellinga 2... sseseeve versene . 1883 590 34 

3. — Kjalnesinga „0... sreereresensenner 1848 579 37 

4. —— Kjósarhrepps... RN 1022 320 41 

5. — Vatnsleysustrandarhrepps 1... 553 173 38 

6. -— Garðahrepps ... . 698 218 83 

Samtals... 6712 2104 29 

V. Reykjavík. 

1. Jarðræktarfjelag Reykjavíkur ..........0.0.... 0000 2100 846 48 

VI. Borgarfjarðar. og Mýrasýsla. 

1. Búnaðarfjelag Leirár- og Melahrepps ......... ....... 632 198 13 

2. Hvalfjarðarstrandarhrepps... ......... 755 236 70 

3. — Andakílshrepps ...... 20 ses sereeeereer 620 194 38 

4. — Skorradalshrepps seeesesesveererseeree 280 87 78 

5. — Skilmannahrepps 000. 2 vereee 328 102 83 

6. — Innra Ákraneshrepps ......0.0.0.. 22... 354 110 98 

7. —— Lundareykjadalshrepps … se 2... 230 72 11 

8. — Reykdæla 8 ssseeeseseereeneneee ennen 1219 382 17 

Flyt...... 4418 1385 08



Dagverk kr. a, 

Fluttar...... 4418 1385 08 
9. Búnaðarfjelag Hálsahrepps...........002 erecn center 456 142 96 

10. Þverárhlíðahrepps ........ 200... … 531 166 47 

11. — Stafholtstnngnahrepps seere. 143 232 94 

12. — Álptaneshrepps eter nes serenaa se 433 135 75 

13. — Borgarhrepps seven serrerreereerer 808 253 32 

14. — Norðurárdalshrepps ss. …… — 275 86 21 

15. — Hvítársíðuhrepps 378 118 51 

Samtals... 8042 2521 24 

VIL Snæfellsness- og Hnappadalssysla. 

1. Bunadarfjelag Neshrepps innan Ennis .…….….......... 183 57 37 

2. Neshrepps utan Ennis .. ............... 456 142 96 

3. — Miklaholtshrepps ....... serene: 183 57 37 

4. —— Helgafellssveitar ........0.......0.. 424 132 93 

5. —— Kolbeinsstaðahrepps ...... 2. 2... 297 93 11 

6. — Skøgarstrandarhrepps 0 se 563 176 51 

7. — Eyrarsveitar ............... en 357 111 92 

8 —- Eytarhrepps  sussseseeuressreeeseere eres 199 62 39 

Samtals... 2662 834 56 

VIIL Dalasysla. 

1. Bunadarfjelag Laxårdalshrepps . 346 265 23 

2. Middalahrepps 200 sseesevereeeeee … 1439 451 14 

3. — Fellstrandarhrepps ...... en … — 269 84 33 

4. — Hvammshrepps .......... . a 290 90 92 

5. — Haukadalshrepps 528 165 53 

6. -— Saurbæjarhrepps. se. 543 170 23 

7. — Hörðudalshrepps... 2... mee 942 295 33 

Samtals... 4857 1522 71 

IK. Barðastrandarsýsla. 

i. Búnaðarfjelag Múlahrepps ....000.. ovre 2 ar venerne 223 69 91 

2. Ketildalahrepps ec... 380 119 13 
3. —- Tálknfirðinga 2. sssveveneveeeeeeeeeerernreee 366 114 74 
4 — Rauðasandshrepps ........000. seererreeee 1316 412 58 
ð. -— Suðurfjarðahrepps .........000 0... 269 81 33 

Samtals .. 2554 800 69 
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X. Isafjardarsysla. 

Dagsverk 

  

   

kr. a 

1. Búnaðarfjelag Eyrarhrepps ...... ss. serverne 538 168 67 

2. Ogurhrepps err sr se 831 103 77 

3. —— Súðavíkurhrepps..... oe. 341 106 91 

Samtals... 1210 379 35 

XL. Strandasýsla. 

1. Búnaðarfjelag Bæjarhrepps -....d.d..0. eee 608 190 61 

2. Óspakseyrarhrepps ......0.0.0...... 213 66 78 

3. — Kirkjubóls- og Fellshrepps ........ … — 658 206 29 

4. — Hrófbergshrepps......0.0...0. 17 55 80 

Samtals... 1657 519 48 

KI. Húnavatnssýsla. 

1. Búnaðarfjelag Bólstaðarhlíðarhrepps .......0.00.0.0...0. 1302 408 19 

2. Þverárhrepps  s…sssseesseeeererssegrerernee 498 156 13 

3. — Áshrepps areas nen ö88 184 34 

4. — Staðarhrepps... 255 79 94 

5 — Kirkjuhvammshrepps .…......... seeren ure 588 184 34 

6 — Sveinsstaðahrepps ...000 1000 429 134 50 

7. — Engihlidarhrepps 1. seere sn 422 132 30 
8. —- Svínavatnshrepps ....0.....0.0. 0. 400 125 40 

9 — Vindhælishrepps 0... 752 235 76 

10. — Fremri Torfastaðahrepps.............. 618 193 75 

Samtals... 5852 1834 65 

XIII. Skagafjarðarsýsla. 

1. Búnaðarfjelag Akrahrepps ..c.d..00.0e.eeneren en 837 262 41 

2 — Rípurhrepps #... erna 137 42 95 

3 — Fljótamanna .....00.. 0000 328 102 83 

4. — Seiluhrepps ....0. oeereeeneeneeserrre rense 984 308 49 

5. — Hofshrepps 0. vre sertensresee oe 294 92 17 

6 — Staðarhrepps once rr ennen 500 156 75 

7 — Viðvíkurhrepps .....0.. ER 887 278 08 

8 — Hólahrepps rese rernese … 607 190 30 

9. -— Lýtingsstaðahrepps > ... ................. 1192 373 70 

10. — Sauðárhrepps..,.es 2 aerea ÁÐ 154 87 

11. Jardabdtafjelag Oslandshlødar Musse sees veesenrerses 282 88 41 

Samtals ... 6542 2050 96



  

  

263 

XIV. Eyjafjarðarsýsla. 

  

Dagsverk kr. a. 
1. Framfarafjelag Öngulsstaðahrepps ... .... .. . 2. 1130 354 27 

2. —- Arnarneskrepps 2... 1029 322 60 
3. Hrafnagilshrepps 247 77 44 
4. Bunadarfjelag Svarfdæla 2. ssssseseesveeeeee vererensreee 2178 682 82 

Samtals... 4584 1437 13 

XV. Akureyri. 

Jarðræktarfjelag Akureyrar ...............0..... .. SA 761 238 58 

XVI. Þingeyjarsýsla. 

1. Búnaðarfjelag Hálshrepps ......... aoc.0. ene 289 90 60 
2. — Ljósavatnshrepps 1028 322 60 
3. — Svalbarðsstrandar ............. 353 110 67 
4. — Þórshafnar ............... ee 320 100 32 

5. — Keldhverfinga 0... verees 143 44 83 

6. Framfarafjelag Grýtubakkahrepps  ...... 00 see 176 243 28 

7. Búnaðarfjelag Axfirðinga og Mýsveitunga ............ 198 62 07 

8. JardSabdtafjelag Skutustadahrepps 1.0. 2. … 357 111 92 

9. — Húsavíkurhrepps rese 3597 187 16 

10. — Adaldæla …. ssssssee vevenree verereeesneree 471 147 66 

11. — Reykdæla 0. senere kr sner eee 431 135 12 

12, — Suður Fnjóskdæla . ld „il 37 93 

Samtals... 5085 1594 16 

XVIl. Norðurmúlasýsla. 

1. Búnaðarfjelag Borgarfjarðarhrepps 0... 192 60 19 

2. Vopnafjarðarhrepps 0... 544 170 55 

3. — Skeggjastaðahrepps a. 167 52 36 

4. — Fellahrepps ......0.. SFR … 273 85 59 

5. — Fljåtsdæla 200. sseeveeeesee sense srrkennee 394 123 52 

6. —- Jökuldalshrepps ... 20.00.0000 ene 212 66 46 

Samtals... 1782 558 67 

XVIII Seyðisfjörður. 

Búnaðarfjelag Seyðisfjarðar .........00000000. 0 438 137 32 

1906
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XIX. Sudurmulasysla. 

1. Búnaðarfjelag Geithellahrepps.......0.00.000.0 0... se... 448 140 45 

2. —- Breiðdæla ............ lreeerser nenna sa. 255 79 94 

3. rr Eiðahrepps 2... keerensesnesne 178 öð 80 

4. — Fáskrúðsfjarðarhrepps 0... 0... 435 136 38 

5. — teyðarfjarðar „ll... SANNAR ke 307 96 25 

6. — Skriðdæla ......00.00. 00 …… 301 94 37   

Samtals... 1924 603 19 

Alls 130 fjelög, dagsv. á 31,351 a. 

Embættaveiting m. m. 

Skipun. 

17. septbr. var hjeraðslæknir í Reykjavíkurhjeraði Guðmundur Björnsson settur til 

þess að þjóna landlæknisembættinu frá 1. oktbr. 1906 að telja. 

28. septbr. var hjeraðslæknir í Ísafjarðarhjeraði D. Sch. Thorsteinsson settur til þess 

að þjóna Nauteyrarhjeraði ásamt sínu eigin hjeraði frá 1. oktbr. 1906 að telja. 

4. oktbr. var cand. juris Eggert Claessen settur prókúrator við landsyfirrjettinn frá 

1. s. m. að telja. 

5. oktbr. var Steingrímur læknir Matthíasson settur til þess að þjóna Reykjavíkur- 

hjeraði. 

12. oktbr. var hjeraðslæknir í Reykdælahjeraði Ingólfur Gíslason settur til þess að 

þjóna Vopnafjarðarhjeraði frá 1. nóvbr. 1906 að telja. 

17. oktbr. var hjeraðslæknir í Höfðahverfishjeraði Sigurjón Jónsson settur til þess að 

þjóna Reykdælahjeraði vestan Skjálfandafjóts frá 1. nóvbr. 1906 að telja. 

S. d. var hjeraðslæknir í Húsavíkurhjerhjeraði Gísli Pjetursson settur til þess að 

þjóna Reykdælahjeraði austan Skjálfandafljóts frá 1. nóvbr. að telja. 

Leiðrjetting. 

Í Stjórnartíðindum A 1905, bls. 106, hefir í 1. hl. 2. gr. laga nr. 12, 10. okt. 1905 

misprentazt: allt að því 5 år í bili að minnsta kostiq fyrir Þallt að því ö ár í bilig, (sbr. 

Alþtíð. 1905 A, bls. 904, B, bls. 1686), og í þýðingunni á bls. 107: $mindst 5 Aar ad 

Gangenq fyrir indtil 5 Aar ad Gangend.
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Brjef stjórnarráðsins til póstmeistarans í Reykjavík um að Vatn- 125 
eyri í Barðastrandarsýslu verði gjörð að póstafgreiðslustað. 3. nóv, 

Samkvæmt tillögum yðar, herra póstmeistari, í brjefi, dags. 22. f. m., 
skal hjermeð ákveðið, að í stað brjefhirðingar þeirrar, sem nú er á Vatneyri við 
Patreksfjörð, verði þar sett á stofn póstafgreiðsla frá næsta nvári að telja. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til frekari ráðstafana eptir því 
sem við á. 

Til allra sóknarpresta landsins. Að gefnu tilefni þykir stjórnar- 1826 
ráðinu rjett að benda yður, velæruverðugi herra, á það skilyrði núgildandi fjár- 6. nóv 
laga fyrir landssjóðsstyrk handa sveitakennurum, að styrkur þessi veitist aðeins 
gegn því, að kennararnir fái úr sveitarsjóði eða annarstaðar að, auk fæðis, að 
minnsta kosti helming móts við landssjóðsstyrkinn. 

Framvegis verða því að fylgja kennsluskýrslum sveitakennara greinilegar 
skýrslur um kaup þeirra, og verður að taka beint fram, hvað kennarinn hafi í 
laun, auk fæðis (eða fæðispeninga, sem þá verður að tilgreina). Annars verður 
kennurunum enginn styrkur veittur úr landssjóði. 

Þetta er yður til vitundar gefið yður til leiðbeiningar og birtingar sveita- 
kennurum í prestakalli yðar. 

Brjef stjórnarráðsins #7 póstmeistarans í Reykjavík um flutning 127 
póstafgreiðslunar í Kirkjubæjarklaustri í Vesturskaptafellssýslu 22. nér. 
að Prestsbakka í sömu sýslu. (Ágrip). 

Samkvæmt tillögum yðar, herra póstmeistari, í brjefi, dags. 13. þ. m., 
hefur stjórnarráðið ákveðið, að póstafgreiðslan í Kirkjubæjarklaustri í Vesturskapta- 
fellssýslu skuli flutt að Prestsbakka í sömu sýslu. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu um flutn- 128 
ing þingstaðar. 1. desbr. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í brjefum, dagsettum 3. marz 
og 6. október þ. á., og beiðni hreppsnefnarinnar í Arnarneshreppi, veitir stjórn- 
arráðið hjermeð samþykki sitt til þess, að þingstaður umgetins hrepps sje fluttur 
frá Hjalteyri að Ytra Bakka, með því skilyrði, að hreppsnefndin annist um að 
til verði hæfilegt hús til þinghalda á hinum nýja þingstað. 

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

Brjef stjórnarráðsins #7 biskupsins yfir Íslandi um embættislan 129 
handa Hvanneyrarprestakalli. 6. desbr. 

Samkvæmt tillögum yðar, háæruverðugi herra, í brjefi, dagsettu 23. f. m., 
og beiðni hlutaðeiganda veitir stjórnarráðið samþykki sitt til þess, að presturinn 

10. dag desembermánaðar 1906. Reykjavík. lIsafoldarprentsmiðja.
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129 að Hvanneyri síra Bjarni Þorsteinsson taki upp á tekjur prestakallsins 1800 kr. 

6. desbr. viðbótarlán til þess að stækka og endurbæta íbúðarhúsið á prestssetrinu á þann 

hátt, er gert er ráð fyrir í erindi hans, sem fylgdi br, jefi yðar, þó þannig, að at- 

hugasemdir húsameistara Rögnvalds Ólafssonar verði teknar til greina. Sam- 

þykki þetta er þeim skilyrðum bundið, auk hinna venjulegu skilyrða um vá- 

tryggingu og vandaðan frágang, að húsið verði eign prestakallsins og að því 

verði á sínum tíma skilað í gildu standi eða með fullu álagi, ennfremur að lánið, 

sem eigi fæst úr landssjóði, verði fengið með sem vægustum vaxtakjörum, að það 

verði endurborgað á næstu 18 árum með 100 kr. á ári auk vaxta, og að helm- 

ingur lánsins verði eigi tekinn fyr en sannað er með áreiðanlegri skoðunargjörð, 

undir umsjón prófasts, að húsið sje fullgert og vandlega frá smíðunum gengið. 

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

frekari birtingar og ráðstöfunar. 

130 Reglugjörð 
20. oktbr. 

um 

hversu haga skuli eldstæðum og reykpípum í húsum, vátryggðum 

í brunabótasjóðum sveitarfjelaga, svo og um annað það, 

sem nauðsynlegt er til varnar eldsvoða. 

Samkvæmt lögum 20. okt. 1905 um vátrygging sveitabæja og annara 

húsa í sveitum, utan kauptúna, eru hjermeð settar eptirfarandi reglur um, hversu 

haga skuli eldstæðum og reykpípum í húsum, vátryggðum í brunabótasjóðum 

sveitarfjelaga, svo og um annað það, sem nauðsynlegt er til varnar gegn eldsvoða. 

1. gr. 

Þar sem ofn eða eldavjel stendur á trjególfi, skulu þau standa á undir- 

stöðu, er sje 8 þuml. á hæð og annaðhvort úr kalkbundnum steini eða járni; sje 

neðst í ofninum rist og því öskuskúffa í undirstöðunni og hún hol innan, skal 

vera undir skúffunni járnþynna, er fylli útí holið, 2 þuml. frá gólfi að minnsta 

kosti; þekja skal gólfið framundan ofninum eða eldavjelinni með einhverju efni, 

sem ekki er eldnæmt, t. d. með járnþynnu; skal járnþynnan, eða það sem í 

hennar stað er notað, ná að minnsta kosti 12 þumlunga fram á gólfið fyrir 

framan ofninn eða eldavjelina, og að minnsta kosti 8 þuml. út fyrir ofninn 

eða eldavjelina til hliðanna og að aptanverðu. 

Ofnar og eldavjelar mega ekki standa nær timburveggjum eða timbur- 

stoðum en svo að 8 þumlungar sjeu milli viðarins og ofnsins. 

Opin eldstæði (hlóð) má ekki hafa í þeim herbergjum sem trje er Í eða 

þar sem trjebitar eru í gólfi. Hlóð skulu jafnan svo hlaðin, að hvergi sje skemmra 

en 24 þuml. frá eldstæðinu eða öskustónni að stoðum eða öðrum viðum.
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2. gr. 

Reykhåfar skulu vera hladnir ur tigulsteini eda grjåti, lågdu i steinlim, 

eða gjörðir úr steinsteypu, og skulu hliðar reykháfa ekki vera þynnri en 4//, 

þuml. Þar sem reykháfur gengur gegnum bitana og borð, sem lögð eru undir 

bita, eða gegnum þekju, skal vera að minnsta kosti 8!/, þuml. bil milli þeirra 

hliða hans, sem snúa inn, og viðanna eða torfsins; ekki má heldur þilja reyk- 

háfinn eða klæða hann borðum. Reykháfar skulu jafnan vera hlaðnir frá grunni, 

en mega ekki standa á bitum eða trjególfum. 

Reykháfar skulu ekki þrengri en 8 þuml. á hvern veg að innanmáli, og 

ná að minnsta kosti 1 alin upp fyrir mæni, ef þeir koma upp úr mæni húss, en 

að minnsta kosti 1!/, alin upp úr þekjunni, ef þeir ganga upp úr þekjunni utan 

mænis. 

3. gr. 

Reykpipur úr járni eða leir, sem notaðar eru í stað reykhåfs, skulu 

hvergi koma nær viðum eða torfi en svo, að 81/, þuml. sjeu frá pípunni að 

viðnum eða torfinu. Þar sem pípurnar ganga gegnum lopt eða þekju, má fylla 

bilið milli þeirra og viðanna eða torfsins með steinsteypu eða ösku og grjóti eða 

deigulmó, og má hafa járnþynnur til styrktar undir og ofaná, eða búa um á 

annan hátt svo jafntryggt sje, að eigi geti kviknað í loptinu eða þekjunni frá 

pípunni.  Reykpípur úr járni eða leir skuli ná að minnsta kosti jafnhátt 

upp úr þekju og mælt er fyrir um reykháfa. 

4. R
 ri
 

Þegar um våtryggingarskyld hus er að ræða, er byggð eru áður en 

brunabótasjóður er stofnaður í hreppnum, skal húsið, er það er tekið til vátrygg- 

ingar fært í það lag, að það fullnægi ákvæðunum í 1.—3. gr. — Þó skal hrepps- 

nefnd heimilt að veita tilslökun í þessu, ef það er mjög miklum erfiðleikum og 

kostnaði bundið að breyta fyrirkomulagi hússins svo það fullnægi þessum ákvæð- 

um, sjerstaklega að því er snertir ákvæðin í 2. gr. enda sje þá gjörð einhver 

önnur fullnægjandi ráðstöfun, sem hamlar eldsvoða. 

Þegar um vátryggingarskylt hús er að ræða, sem reist er eptir að 

brunabótasjóður er stofnaður, má aldrei veita neina tilslökun í því, að húsið 

fullnægi ákvæðum 1.—ð. gr. 

> TY. g 

Hús, sem heimilt er,en ekki skylt, að vátryggja í brunabótasjóði hrepps, 

má án tillits til þess, hvort það er byggt fyrir eða eptir að brunabótasjóður 

var stofnaður, aldrei taka til vátryggingar í brunabótasjóði, nema það full- 

nægi að öllu leyti ákvæðunum i 1.—3. gr. 

1906 
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Sjerhver eigandi vátryggðs húss ber ábyrgð á því, að öllum eldstæðum, 

ofnum, reykháfum og reykpípum sje haldið í tryggilegu standi. Leiguliði ber og 

ábyrgð á þessu ásamt eigandanum, þegar hann eigi í tækan tíma hefur skýrt 
eigandanum frá einhverjum annmarka. 

Leiguliða ber að hreinsa reykháfa og reykpípur að jafnaði svo eigi safn- 

ist sót fyrir í þeim. 

r 
I. gr. 

Fara skal varlega með eld og ljós og annað, sem valdið getur eldsvoða, 

og skulu húsbændur og húsmæður hafa eptirlit með þvi, að börn þeirra, vinnu- 

hjú eða annað heimilisfólk þeirra eða aðrir, sem í þeirra þjónustu eru, hegði 

sjer svo í þessi tilliti, að eigi verði að fundið. — Sjerstaklega skal þess gætt 

þegar eldur er falinn að vel sje gengið frá honum og ekki sje 
eldiviður nærri eða annað, er eldurinn geti læst sig í, svo og að súgur geti 

ekki komið að eldinum, svo sem frá undirblæstri. — Varast skal að hafa 

eldivið eða eldnæma hluti svo nærri ofnum eða eldstæðum, að hætta geti af staf- 

að. — Bannað er að geyma í húsum ösku og annað, sem fellur frá eldstæðum, 
nema það sje í ílátum úr málmi, steini eða leiri, eða snara því út, fyr en helt 
hefur verið yfir það vatni eða með öðru móti varnað, að í því geti kviknað. 

8. gr. 

Våtryggjandi og leiguliði eru skyldir, þá er eldur kemur upp í vátryggð- 
um húsum eða húsum, þaðan sem eldurinn getur breiðst til vátryggðra húsa, 
að gjöra allt sem í þeirra valdi stendur til að slökkva eldinn og varna útbreiðslu 
hans, svo og tilkalla mannhjálp ef auðið er. 

9. gr. 

Vátryggðum timburhúsum og steinhúsum skal fylgja brunastigi, er ávallt 
sje til taks ef bruna ber að höndum; öðrum húsum, sem erfitt er að komast upp 
á án stiga, skal og stigi fylgja eptir ákvörðun hreppsnefndar. 

10. gr. 

Ef leyft er að vátryggja í brunabótasjóði hrepps húseign, sem metin er 

yfir 6000 kr., má gjöra að skilyrði, að sjerstakleg slökkviáhöld fylgi húsunum. 

11. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frå 5 til 100 kr. svo og 
rjettarmissi til brunabóta eptir því, sem nánar er tiltekið í reglugjörð um fyrir- 

komulag á brunabótasjóðum sveitarfjelaganna.



269 1906 

12. gr. 130 

Með mál útaf brotum á reglugjörð þessari skal fara sem almenn 20. oktbr. 

lögreglumál. 

Eptir þessu eiga allir hluðaðeigendur sjer að hegða. 

Í stjórnarráði Íslands, 20 október 1906. 

H. Hafstein. 

Jón Hermannsson. 

  

Reglugjörð 131 
20. oktbr. 

um 

brunabótasjóði sveitafjelaga. 

Samkvæmt lögum nr. 26, 20. október 1905 um vátrygging sveitabæja og 

annara húsa í sveitum utan kauptúna, er hjermeð sett eptirfarandi reglugjörð um 
fyrirkomulag á brunabótasjóðum sveitarfjelaganna. 

1. kafli. 

Um stofnun brunabótasjóðanna. 

1. gr. 

Heimilt er sveitarfjelögum að stofna með skylduábyrgð brunabótasjóði 

fyrir bæi og hús í hreppum utan kauptúna (sbr. 39. gr.). 

2. gr. 

Húsráðendur þeir, sem atkvæðisrjett eiga í sveitamálum, geta á lögmæt- 
um fundi stofnað brunabótasjóð fyrir hreppinn. Meiri hluti allra atkvæðisbærra 

húsráðenda í hreppnum ræður úrslitum, en þó skal hver húsráðandi, sem jafn- 

framt er eigandi að húseign, sem hann sjálfur notar, og er 500 króna virði eða 
meira, hafa 2 atkvæði. Fundur er lögmætur, þá er hreppsnefnd boðar hann öll- 

um húsráðendum í hreppnum með skriflegu fundarboði og með 2 tveggja vikna 
fyrirvara að minnsta kosti, enda sje þar til tekið, að á fundinum verði tekið til 
umræðu og borið undir atkvæði, hvort stofna skuli brunabótasjóð fyrir hreppinn. 

Nú er samþykkt að stofna brunabótasjóð, og skal þá hreppsnefndin tafar- 
laust tilkynna það stjórnarráði Íslands.



1906 270 

131 2. kafli. 

20. oktobr. Um pad, hvad skylt sje og hvað heimilt sje að vátryggja á brunabótasjóði. 

9 om 
Ð. BT. 

Í brunabótasjóði er skylt að vátryggja öll íbúðarhús í hreppnum, sem 

liggja utan kauptúna, úr hverju efni sem þau eru byggð, og geymsluhús, sem 

þeim eru áföst, þó svo að virðingarverð húsa eða húsaþyrpinga, sem Í sameigin- 

legri brunahættu eru (sbr. 19. gr.), fari ekki fram úr 6000 krónum. 

Til húsa telst allt múr- og naglfast, þar á meðal eldstór, ofnar, föst rúm- 

stæði o. s. frv. 

4. gr. 

Undanskilinn skylduábyrgð í sjóðnum er hver sá, er sýnir sveitarstjórn 

árlega skilríki fyrir því, að hann hafi vátrvggt hús sín í áreiðanlegu, erlendu 

brunabótafjelagi. 

5. gr. 

Heimilt er að vátryggja í brunabótasjóði peningshús í hreppnum, hlöður 

og önnur hús til ábúðarnota; þó má virðingarverð húsa, sem eru Í sameiginlegri 

brunahættu, eigi fara fram úr 6000 krónum. 

6. gr. 

Heimilt er og með samþykkt meiri hluta atkvæðisbærra húsráðenda, að 

taka til ábyrgðar í brunabótasjóði hrepps samskonar hús og í hreppnum, þótt 
þau sjeu í öðrum hreppi, ef ástæður þar banna, að þar sje stofnaður bruna- 

bótasjóður. 

í. gr. 

Tekizt getur brunabótasjóður á hendur ábyrgð að ?', í húsi eða húsa- 

þyrping í sameiginlegri brunahættu, þó hærra verði nemi en 6000 kr. (sbr. 3. 

og 5. gr.), ef sveitarstjórn og stjórnarráð Íslands samþykkja. 

8. gr. 

Hvergi má våtrygeja annarsstaðar þann þriðja hluta, sem ekki fæst o JOÐ J > 

bættur ur brunabåtasjodi hreppsins (sbr. 39. gr.). Sá sem breytir móti þessu, 

missir rjett til brunabóta úr sjóðnum. 

3. kafli. 

Um skoðanir og virðingar á húsum til vátryggingar. 

Nú er brunabótasjóður stofnaður í hreppi samkvæmt framansögðu, og skal 

oddviti þá þegar senda sýslumanni skriflega beiðni um að tilnefna svo marga skoð- 

unarmenn í hreppnum, sem hreppsnefnd telur þurfa til þess að framkvæma
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skoðanir og virðingar á húsum til brunabóta, og aðrar þær skoðanir og virðingar, 

er reglugjörð þessi mælir fyrir um. Sýslumaður nefnir siðan til svo marga skoð- 
unarmenn, sem hreppsnefnd hefur til tekið. Skoðunarmenn skulu vinna eið að 

starfi sínu (sbr. 16. gr.). Sjeu þeir ekki nema tveir, skal sýslumaður til nefna 

hinn þriðja til vara, og framkvæmir hann skoðanir og virðingar í forföllum 

annarshvors hinna. 
Skoðunarmenn skulu hafa starfa sinn á hendi í sex ár. Ef skoðunar- 

maður flytur burtu úr hreppnum, deyr eða hreppsnefnd gefur hann lausan frá 

starfinu, skal á sama hátt tilnefna mann í hans stað, fyrir þann tíma, er hann 

átti eptir. Ef hreppsnefnd óskar að fjölga skoðunarmönnum, skal á sama hátt 

tilnefna þá fyrir það tímabil, sem eptir er. Endurnefna má fráfaranda, ef hann 
mótmælir því eigi. Sá sem er eða verður sextugur að aldri, er laus við starfa 

þennan, ef hann vill. 

10. gr. 

Skoðunarmenn skulu jafnan vinna tveir saman að skoðunum og virding- 

um. Ef fleiri skoðunarmenn eru í hreppi en tveir, velur hreppsnefnd einn þeirra 

til aðalskoðunarmanns. Skal hann sjálfur vera við allar skoðunargjörðir og virð- 

ingar, og kveður hann til með sjer þann skoðunarmanna, sem næst býr vettvangi. 

Verði skoðunarmenn eigi á eitt sáttir um virðinguna, skal taka meðal- 

talið af virðing þeirra, og er það vátrvggingarupphæðin. Bóka skal tillögu hvers 

virðingarmanns um sig, þegar þeim kemur ekki saman um upphæðina. 

11. gr. 

Skoðunarmenn skulu eins fljótt og við verður komið eptir að brunabóta- 

sjóður er stofnaður, framkvæma skoðun og virðing á öllum húsum í hreppnum, 

sem skylduábyrgð hvilir á, svo og öðrum húsum, er menn óska og heimilt er að 

vátryggja í sjóðnum. 

12. gr. 

Skoðunarmenn skulu semja nákvæma lýsingu á húsum þeim, sem vá- 
tryggja skal. Lýsingin skal innihalda: 

a. Nafn jarðarinnar eða hússins, eða önnur einkenni þess. 

b. Lýsingu á húsaskipun, hve mörg húsin sjeu, hve langt sje á milli þeirra; 

úr hverju þau sjeu byggð, hve gömul þau sjeu og hvernig þeim sje við haldið. 
c. Hvort sjerstök brunahætta stafi af nokkru húsi, og hve langt sje þaðan til 

næsta húss. 

d. Hve langt sje til vatns. 

Lysing húsanna skal vera svo vtarleg, að þeim megi skipa í flokka eptir 

brunahættu (sbr. 19. gr) og sjeð verði, hvort þau fullnægi vátrvggingarskilyrðum 

öllum, svo sem um eldstæði, reykpipur og annað það, er fyrirskipað er til var- 

úðar gegn eldsvoða. 
Ef um leigujörð er að ræða, eða leiguhús, skal sjerstaklega tilgreina, 

hvað er eign leiguliða. 
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13. gr. 

Virðingargjörð skal byggð á ásigkomulagi húsanna, þá er virðing fer fram. 

Skal þá fyrst metið, hvað kosta mundi að byggja húsið af nýju, og meta síðan 

fyrning hússins og skemmdir á því, og draga svo þá upphæð frá hinni. 

Hvert bæjarhús skal virt sjerstaklega. Í torfhúsum skal sjerstaklega til- 

greint verð viða og sjerstaklega verð grjót- og torfveggja og þekju. Í timbur- 
húsum skal sjerstaklega tilgreint verð grunnmúrsins. 

Byggingar, sem vitanlega á að rífa innan skamms tíma, skal virða 
sem til rifs. 

14. gr. 

Eigandi eða leigjandi getur krafizt yfirvirðingar á sinn kostnað, og kveð- 

ur þá sýslumaður til þess, fyrir rjetti, 4 menn óvilhalla. Bæði beiðandi og sveit- 
arstjórn geta krafizt þess, að yfirvirðingarmenn staðfesti gjörð sína með eiði fyrir 

rjetti á venjulegan hátt. 

15. gr. 

Endurvirðingar á öllum húsum, sem vátrvggð eru í brunabótasjóðnum, 
skulu fram fara á hverjum 10 ára fresti. 

Ennfremur skulu endurvirðingar fram fara: 

a. Ef sveitarstjórn eða stjórnarráðið krefst þess. 

b. Ef vátryggjandi æskir virðingar sökum endurbóta eða endurbyggingar vá- 
tryggðra húsa. 

c. Ef vátryggjandi æskir þess sökum skemmda á vátryggðu húsi vegna skriðu- 
hlaups, vatnagangs, landskjálfta eða þesskonar. 

Aukavirðing skal fram fara: 

d. Ef byggt er nýtt hús, sem er vátrvggingarskylt. 

e. Ef heimild er veitt til vátryggingar á húsi, sem áður er óvátryggt (sbr. 5. 
og 6. gr.). 

16. gr. 

Í hverjum hreppi skal vera virðingarbók, er hreppsnefndin varðveitir. 
Bók þessa leggur stjórnarráðið til á kostnað landssjóðs, enda er hún hans eign, 
og skal send á landsskjalasafnið, í síðasta lagi 15 árum eptir að hún er útskrif- 
uð. Bókin skal gegnumdregin og löggilt af sýslumanni. 

Í bók þessa rita skoðunarmenn eiðstaf sinn, áður en þeir taki til starfa, 
og í hana skal innfæra allar virðingargjörðir, jafnskjótt og þeim er lokið, og rita 
skoðunarmenn nafn sitt undir hana að því búnu. 

Sveitarstjórn skal senda stjórnarráði Íslands endurrit af öllum virðingar- 
gjörðum, jafnskjótt og þær eru bókaðar.



4. kafli. 

Um viðhald húsa. 

17. gr. 

Skyldur er vátryggjandi að halda hinni våtryggdu huseign forsvaran- 

lega við. 

Ef sveitarstjórn álitur, að húseign sje eigi haldið vel við, getur hún sett 

vátryggjanda hæfilegan frest til þess að bæta úr göllunum; ef hann sinnir því 

eigi innan ákveðins tíma, skal hún krefjast endurvirðingar (sbr. 15. gr. a.). 

18. gr. 

Ef eldstædum, reykhåfum og öðrum eldtækjum er ekki tilhlýðilega haldið 

við, eins og reglugjörð um það efni mælir fyrir, og ekki er bætt úr því innan 

ákveðins frests, er sveitarstjórn hefur tiltekið, þá missir vátryggjandi rjett til 
brunabóta, ef hjá honum brennur, nema það sannist með óyggjandi gögnum, að 

eldurinn stafi eigi af vanrækslunni. 

5. kafli. 

Um flokkun húsa eptir brunahættu. 

19. gr. 

Hús greinast til vátrvggingar í þrjá flokka eptir brunahættu þannig: 
A-flokkur. "Til hans teljast torfbæir, eða bæir byggðir úr torfi og grjóti 

að veggjum, með torfþaki, járnþaki eða tjörupappaþaki, þó því að eins, að bað- 

stofa og eldhús sje greint frá öðrum bæjarhúsum með vegg úr grjóti eða torfi, 

og sje veggurinn annaðhvort steinlimdur upp úr, og þá eigi þynnri en 7" þuml- 
ungar, eða eigi þynnri en 3 fet, sje hann úr torfi eða torfi og grjóti saman. Eigi 

mega vera fleiri dyr en einar á slíkum veggjum, og þær eigi stærri en Í alin 

og 9 þuml. á breidd og 3 ál. og 8 þuml. á hæð; engin op mega vera á slíkum 

veggjum utan dyra eða ofan dyra, og engir viðir mega vera Í veggjum þessum eða 

segn um þá, nema dyraumbúnaður og hurð. Til þessa flokks teljast og penings- 

hús og önnur útihús, nema heyhlöður, ef þar er hvorki eldstæði nje íbúð, enda 

standi þær ekki nær neinum húsum, er teljast til B-fHlokks eða C-tlokks, en ð 

álnir, nema steinlímdur veggur að minnsta kosti í þuml. þykkur, samfeldur, eða 

torfveggur, að minnsta kosti 3 feta þykkur, samfelldur, sje á milli. 

B-flokkur. "Til hans teljast íbúðarhús þau, er hafa útveggi alla úr stein- 

límdu grjóti eða steinsteypu uppúr. Enn fremur þau hús, er samkvæmt gerð 

sinni gætu talizt til A-flokks, en standa nær öðrum húsum, er teljast til B-flokks, 

en 5 ál, nema eldtraustur veggur sje á milli. Þó getur ekkert hús talizt til 

þessa flokks, sem stendur nær húsi eða húsum, er teljast til C-tlokks, en ð ál., 

nema steinlímdur veggur að minnsta í þuml. þykkur, samfelldur, eða torfveggur 

að minnsta kosti 3 feta þykkur sje á milli. 
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131 C-flokkur. Til hans teljast öll íbúðarhús úr timbri, svo og íbúðarhús eða 
20. oktbr. bæir, þótt veggi hafi úr torfi eða grjóti og torfi utanvert, ef ibúðarherbergi eða 

eldhús og venjuleg geymsluherbergi eru undir einu risi, svo og bæir, sem eru 

svo byggðir, að þeir geta eigi talizt til A-flokks, og önnur hús er eigi verður 

skipað í hina flokkana. Ennfremur þau hús, er samkvæmt gerð sinni gætu tal- 
izt til A-flokks eða B-flokks, en standa nær öðrum húsum, er teljast til C-flokks, 

, 
en 5 ál. nema eldtraustur veggur sje í milli. 

Timburhús teljast í sameiginlegri brunahættu, nema autt svæði sje á milli 

þeirra, 20 ál. að lengd, ef bæði húsin eru járnklædd, en 30 ál. sje það ekki. 

6. kafli. 

Um stig húsa eptir verðhæð. 

20. gr. 

A, B og C (sbr. 19. gr.) skiljast í stig Hús og bæir í hverjum flokkanna 

eptir verðhæð húsaheildar þeirrar eða húsaþyrpingar, sem er í sameiginlegri 

brunahættu, eptir virðingarverði þannig: 

1. stig, þá er heildin er 1000 kr. eða minna. 

2. — — — —  — 2000 — til 1000 kr. 
3. — mm mm 8000 — — 2000 — 
4. — — — —  — 4000 — — 3000 — 

5. - — —  — 5000 — — 4000 — 
6. —  —- —  — —- 6000 —- — 5000 — 

1 kafli. 

Um upphæð iðgjalda og greiðslu þeirra. 

Iöðgjöld til brunabótasjóðs eru 

segir, árlega: 

21. gr. 

fyrst um sinn ákveðin, eins og hjer 

        
  

Stig | A-flokkur B-flokkur | C-flokkur 
  

af 1000 kr. 

l. stig | 1,6 
2 — | 1,8 
3. — | 2,0 
4 | 2,2 
5. — | 2,4 
6 | 2,6 

af 1000 kr. 

24 
2,6 
28 
3,0 
9 > 
34 

> 
3 3,4 

af 1000 kr. 

3,9 

3, 
3,6 

| 3,8 

4,0 
4,2
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Iðgjaldið reiknast eptir virðingarverðinu. 131 
Þessi iðgjöld haldast til ársloka 1911,sbr. þó 45. gr., þá skulu þau á ný 20.oktbr. 

ákveðin af stjórnarráðinu eptir þeirri reynzlu, sem på er fengin. 
Nú er samþykkt samkvæmt 7. gr. að taka til ábyrgðar í brunabótasjóði 

hús, er nemur hærra verði en 6000 krónur, og ákveður þá stjórnarráðið upp- 
hæð iðgjalda eptir tillögum sveitarstjórnar. 

22. gr. 

Gjalddagi á iðgjöldum er 15. dagur októbermánaðar ár hvert. 
Nú er reist vátrvggingarskylt hús á vátryggingarárinu, og skal þá greiða 

iðgjald til gjalddaga hlutfallslega eptir tímalengd. Sama gildir og ef vátryggjandi 
vill hækka ábyrgð á vátryggingarskyldu húsi, sökum endurbóta, á árinu. 

Ef hús, sem ekki er vátryggingarskylt, er tekið í ábyrgð eptir gjalddaga, 
skal greiða hálft vátryggingargjald ef liðnir eru fullir sex mánuðir frá aðal- 
gjalddaga, ella fullt iðgjald. Sama gildir, ef vátrygging er hækkuð á árinu á 
slíku húsi, sökum endurbóta á því. 

23. gr. 

lögjaldið hvílir á hinni vátryggðu eign, en greiðist af húsráðanda. Sje 
hann leiguliði, getur hann haldið eptir af eptirgjaldinu eða leigunni, iðgjaldinu 
af þeim húsum, er hann ekki á. 

24. gr. 

Sje vátryggingu á húsi, sem eigi er í skylduábyrgð, eigi sagt skriflega 
lausri hálfum mánuði fyrir gjalddaga, verður húsið talið áfram í vátryggingu, og 
er því vátrvggingjanda skylt að borga iðgjaldið fyrir það ár. 

Iðgjöldin hafa sama lögtaksrjett sem sveitarútsvör (sbr. lög 16. desbr. 1885). 

8. kafli. 

Um ábyrgðarskírteini. 

26. gr. 

Jafnskjótt og hin fyrsta virðing hefur farið fram á vátryggingarskyldum 
húsum og öðrum húsum í hreppnum (sbr. 11. gr.), skal sveitarstjórn yfirfara 
skoðunar- og virðingargjörðirnar, og flokka húsin eptir brunahættu og verðhæð 
og gefa út ábyrgðarskirteini,
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20. oktbr. Ábyrgðarskírteini skulu rituð á þar til gjörð eyðublöð. Þar skal tilgreint 

nafn vátryggjanda, hverskonar hús það er, sem vátryggt er, í hvaða flokki það 

er, virðingarverð þess, upphæð iðgjalds og gjalddagi. Á skírteinum þessum skulu 

og prentuð vátryggingarskilyrði, og önnur þau ákvæði, er einkum varða hvern 

vátryggjanda. 

Á sama ábyrgðarskirteini má setja öll vátrygging 'arskyld hús sama vá- 

tryggjanda á jörðinni; sama er um önnur hús hans þar, sem heimilt er að vá- 

tryggja og hann beiðist vátryggingar á. 

28. gr. 

Vátrygging byrjar þá er ábyrgðarskírteini, eða hið fyrsta greiðsluskir- 

teini fyrir iðgjaldi er afhent. Það skal endurnýjað í hvert sinn, sem vátrygg- 

ingarupphæð tekur breytingum.  Vátrygging skal veitt fyrir eitt ár í senn frá 

gjalddaga til næsta gjalddaga (vátryggingarár), nema heimilt sje eða skylt að 

vátryggja fyrir skemmri tíma (sbr. 22. gr.). 

90. er 29. gr. 

Eigandi húss, sem er í skylduábyrgð, skal á ábyrgðarskirteini jafnan 

talinn vátryggjandi þess, 

9. kafli. 

Um bruna, brunaskoðanir og virðingar. 

30. gr. 

Nú kemur eldur upp í húsi, sem vátryggt er í brunabótasjóði hrepps, og 

skal þá vátryggjandi eða umboðsmaður hans, ef haun vill brunabóta krefja, til- 

kynna oddvita brunann, svo fljótt sem unnt er, og eigi síðar en sólarhring frá 

því bruna er lokið, nema gild forföll banni. 

Sje brotið á móti þessu, missir vátryggjandi 19/, af brunabótunum svo 

sem sekt fyrir vanræksluna. 

Allir hlutaðeigendur eru skyldir til að gjöra allt sem unnt er til þess að 

slökkva eld í vátryggðum húsum. 

31. gr. 

Jafnskjótt og oddviti hefur fengið tilkynningu um brunann, skal hann 

kveðja skoðunarmenn hreppsins til þess að rannsaka brunann, og öll atvik að 

honum, og til þess jafnframt að meta skemmdir af brunanum til verðs. 

Enginn márífa það, sem eptir eraf húsunum, þá er björgun húsa og muna er lokið,
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eda flytja pad burtu af stadnum, fyr en skodunarmenn eru komnir þangað og 

gefa leyfi til þess. 

Sá sem fyrir bruna verður, skal aðstoða skoðunarmennina, og leggja til 

vinnukrapt til þess að rannsaka brunarústirnar. 

32. gr. 

Þegar virtur er brunaskaði, skal telja, að húsið hafi albrunnið, ef ekki 

stendur eptir af því neitt, sem notað verður í endurbygging án þess að rifa það 

niður, annað en grunnmúr eða tópt. Annar skaði af bruna telst skemmdir á húsi. 

Brunaskaði er allur skaði á húsum, sem stafar af eldsvoða, eða af björg 

unartilraunum þegar eldsvoða ber að hendi. 

29 En 
20. ST. 

Þegar hús albrennur, skal leggja til grundvallar fyrir skaðabótum virðingar 

verðið til vátryggingar, þannig, að virða skal það sem bjargast hefur og notað verð- 

ur við endurbyggingu hússins, eða til einhvers annars, og skal sú virðingarupp- 

hæð dregin frá vátryggingarvirðingarverðinu, og er sú upphæð, sem þá kemur út, 

brunaskaðinn, nema húsið hafi rýrnað eða skemmst áður en brann, en eptir að 

síðasta virðing til vátrvggingar fór fram, því þá skal gert fyrir því, og sú upp- 

hæð dregin frá virðingarverðinu. 

Leifum öllum skal vátrvegjandi skyldur að taka við uppí brunabætur 

eptir mati. 

34. 

Nú verða skemmdir á húsi við bruna (sbr. 32. gr.), og skal þá virða það, 

sem eptir er óskemmt af húsinu sjerstaklega, og sjerstaklega, hvað kosta muni 

að koma húsinu í sama ástand og fyrir brunann. Siðan skal leggja þessar tvær 

virðingarupphæðir saman, og verði þær samtals minni en vátryggingarvirðingar- 

verðið, er upphæð sú, er metin var til þess að gjöra við húsið aptur, brunaskað- 

inn. Verði hins vegar virðingarverð hins óbrunna af húsinu, og sú upphæð, sem 

gengur til þess að bæta húsið, samanlagt hærra en vátryggingarvirðingarverðið, 

ber að færa báðar hinar fyrstnefndu upphæðir hlutfallslega svo niður, að þær 

samanlagðar verði jafnar vátryggingarvirðingarverðinu og verður hin þannig 

niðurfærða viðgjörðarupphæð brunaskaðinn. 

Ef hús, sem brunnið hefur eða orðið fyrir brunaskaða, vitanlega er ætlað 

til niðurrifs innan skamms, skal ákveða bæturnar eptir verði efnisins. 

ST. g 

IK op 
ÓÐ. gt . 

Verdi virdingarmenn eigi á eitt sáttir, skal taka meðaltalið at þeim upp- 

hæðum sem þeir meta skaðann, og skal bókfæra tillögu hvors um sig. 

Bæði vátryggjandi og hreppsnefnd geta hvor um sig krafizt yfirvirðingar. 

Kveður þá sýslumaður til þess, fyrir rjetti, 4 menn menn óvilhalla. Yfirmats- 

beiðandi og sveitarstjórn geta krafizt þess, að yfirvirðingarmenn staðfesti gjörð 

sína með eiði fyrir rjetti á venjulegan hátt, 
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20. oktbr. Brunaskoðun og virðingar skal ekki innfæra í húsavirðingarbókina, held- 
ur skal rita þær gjörðir sjerstaklega og afhenda oddvita, undirritaðar af skoð- 
unarmönnum. Þeir skulu geta þess í þeim, að þær sjeu gjörðar samkvæmt eiði 
þeim, er þeir hafa unnið að starfi sínu. 

97 
dl. CS gr. 

Nú þykir sveitarstjórn eptir skýrslu skoðunarmanna, eða af öðrum ástæð- 
um, líkur til, að bruninn sje af mannavöldum, og skal hún þá þegar tilkynna 
það lögreglustjóra og krefjast rannsóknar. 

10. kafli. 
. . 

Um töpun á rjetti til brunabóta. 

38. gr. 

Brunabótasjóður greiðir eigi brunabætur, þegar svo stendur á, sem 
hjer segir: 

a. Þegar eigandi, kona hans eða nánustu erfingjar hafa af ásettu ráði eða stór- 
kostlegu hirðuleysi valdið brunanum. 

b. Þegar bruninn er svo lítill, að eigi nemur 20 kr. í 2000 kr. húseignum og 
þar yfir, eða 19/, í minni húseignum. 

c. Þegar bruninn stafar af stórkostlegri vanrækslu vátryggjanda í því að fara 
eptir reglum þeim, sem settar verða um það, hversu haga skuli eldstæðum og 
reykpípum eða annað það, sem er nauðsynlegt til varúðar gegn eldsvoða 
(sbr. 18. gr.). 

d. Þegar svo stendur á, sem segir í 8. gr. 

Et húsið er veðsett, hefur veðhafi eigi að síður rjett til brunabótanna að 
svo miklu leyti, sem þarf til lúkningar veðskuldinni, ef annað veð eða, aðrar 
eignir veðsetjanda hafa ekki hrokkið til, enda sje veðhafi ekki valdur að brunanum. 

11. kafli. 

Um greiðslu brunabóta og endurbygging. 

39. gr. 

Brunabótasjóður hrepps greiðir aðeins ?/, þeirrar upphæðar, sem bruna- 
skaði hefur verið metinn á þann hátt er að framan Segir. 

40. gr. 

Brunabótum skal varið til endurbóta eða endurbyggingar þeirra húsa, 
sem brunnið hafa. 

Ef hús hefur albrunnið, skal hið endurreista hús að minnsta kosti jafnmikils
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Þegar einungis er um skemmdir að ræða af bruna, skal endurbótin í 20. oktbr. 

minnsta lagi kosta eins mikið og brunaskaðinn var metinn. 

41. er. 

Þá er sveitarstjórn hefur fengið þau skilríki, er sanna eða ákveða skyldu 

brunabótasjóðs til að greiða brunabæturnar, og trygging fyrir því, er hún tekur 

gilda, að brunabótafjenu verði varið til endurbyggingar eða endurbóta samkv. 

40. gr., skal hún greiða brunabæturnar. Fái hún hinsvegar eigi næga tryggingu, 

lætur hún ekki brunabæturnar at hendi, fyrr en jafnótt og byggt er. 

Ef hús það, er brann, var veðsett, má sveitarstjórn aldrei án samþykkis 

veðhafa greiða brunabætur öðruvísi, en jafnótt og byggt er, eða gegn trygging, 
er veðhafi tekur gilda. 

Endurgjald fyrir brunaskaða er undanþegið fjárnámi og löghaldi nema 

isambandi við húseignina. 

42. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt að leyfa, að fyrir brunabæturnar sje reist hús til 

annara afnota, en það sem brann, að hið nýja hús sje reist á annari jörð eða 

stað en það, sem brann, og enda jafnvel, að brunabótunum sje ekki varið til 

endurbyggingar, ef alveg sjerstakar ástæður mæla með þvi, og veðhafi og 
aðrir, er kunna að hafa haft rjettindi í húsinu, samþykkja það. 

43. gr. 

Ådur en trygging fyrir endurbygging eða endurbótum er laus látin eða 
brunabætur eru að fullu greiddar, getur sveitarstjórn, ef hún telur nokkurn vafa 

á því, að hið nýja hús eða endurbæturnar nemi því verði, sem til er tekið í 40. 

gr., látið skoðunarmennina virða, svo framarlega sem húsið er ekki vátrygginga- 

skylt og eigi er beiðst vátrvggingar á því, því þá kemur hin fyrirskipaða skoðun 
í hennar stað. 

44. gr. 

Ef ekki er endurbyggt eða veitt undanþága frá því innan 5 ára eptir 

brunann, tapast allur rjettur til brunabóta eða þess hluta þeirra, sem þá er ekki 

endurbyggt fyrir. 

12. kafli. 

Um ábyrgð og tillög sveitarsjóðs. 

45. gr. 

Ur brunabótasjóði skal greiða allar brunabætur, en sveitarsjóður ábyrgist 

allar þær skyldur og skuldbindingar, er á honum hvila, og greiðir því bruna- 

bætur, ef brunabótasjóður hrekkur eigi til. En hann endurborgar sveitarsjóði,
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svo fljótt sem því verður við komið. Skal þá auka iðgjöld til brunabótasjóðs, 

svo sem sveitarstjórn þykir við þurfa, og eigi minna en svo, að skuldir við 

sveitarsjóð greiðist á næstu 10 árum af aukaiðgjöldum. 

46. gr. 

Heimilt er sveitarstjórn, ef lögmætur sveitarfundur (sbr. 2 gr.) samþykkir 

árlega, að leggja úr sveitarsjóði fje til stofnunar og styrktar brunabótasjóði 

hreppsins 10 fyrstu árin, þó eigi meira en jafna upphæð og iðgjöld vátryggjenda 

í hreppnum nema. 

Nú vátryggja utanhreppsmenn í brunabótasjóði hrepps (sbr. 6. gr.), og 

ber þeim þá, ef sveitarsjóður leggur fje i brunabótasjóð, að leggja fram auk 

iðgjalds síns samsvarandi tillag. 

15. kafli. 

Um borgun fyrir skoðanir og virðingar. 

47. gr. 

Fyrir skoðun þá og virðing, sem fram fer við stofnun brunabótarsjóðs 

(sbr. 11. gr) og endurvirðing á hverra 10 ára fresti (sbr. 15. gr. 1. lið) 

greiðir sveitarsjóður eina krónu á býli hvorum skoðunarmanni. 

Býli telst hjer hver bær, sem aðskilinn er frá öðrum bæjum, þótt í sama 

túni standi. 

48. gr. 

Fyrir allar aðrar skoðunar-, mats- og virðingargjörðir (sbr. 14., 15., 31., 

og 43. gr.) ber hvorum virðingarmanni tvær krónur fyrir hvern dag, sem 

gjörðin stendur yfir, Standi gjörðin yfir lengur en 8 tíma samfleytt, skal gjalda 

eins og fyrir 17 dag. 

Þurfi skoðunarmenn, til þess að framkvæma virðingargjörð, að ferðast 

meir en Í milu á landi eða *, milu á sjó, talið fyrir hvern um sig frá bústað 

hans til þess staðar er virðing fer fram, skal greiða hvorum þeirra 50 aura fyrir 

hverju milu á landi og !/, milu á sjó. Þóknun þessi greiðist bæði fyrir ferðina 

fram og aptur, og má eigi fara fram úr 2 kr. fyrir hvorn skoðunarmann. Sje 

sá staður, þar sem virðing skal fram fara svo langt burtu, að skoðunarmennirnir 

verði að vera burtu frá heiraili sínu meira en 10 stundir, til þess að framkvæma 
virðinguna, ber hvorum þeirra 3 krónur í fæðispeninga. 

49. gr. 

Beiðandi greiðir í hvert skipti þóknun þá og ferðakostnað, sem ákveðin 

er í 48. gr. til skoðunarmanna, nema þegar um brunaskaða og virðing fyrir bruna- 

skaða er að ræða. 

Ef um utanhreppsmenn er að ræða, greiða þeir auk hinnar fyrirskip- 
uðu þóknunar til skoðunarmanna, sanngjarnan ferðakostnað til þeirra eptir reikn- 

ingi, sem stjórn sjóðsins úrskurðar, ef þess er óskað.
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Borgun fyrir brunaskoðun og virðing brunabóta greiðist úr brunabótasjóði 20. oktbr. 
hreppsins, ef til brunabótagreiðslu kemur. Ef vátryggjandi heimtar yfirvirðingu, 
greiðir hann kostnaðinn við hana, ef virðingin stendur óhögguð eða er færð niður, 
ella brunabótasjóður. Ef hreppsnefnd krefst yfirvirðingar, greiðist kostnaðurinn 
úr brunabótasjóði. 

14. kafli. 

Um stjórn brunabótasjóðanna, bókun, reikningsskil o. fl. 

bl. gr 

Sveitarstjórn hefur á hendi alla stjórn og umsjón brunabótasjóðs hrepps- 
ins og gætir þess, að farið sje eptir ákvæðunum um sjóðinn. 

Hreppsnefnd heldur þessa bækur viðvíkjandi sjóðnum: 

1. Vátryggingarbók. Í henni skal hver vátrygging, er setja má á sama skir 

teini samkvæmt 27. gr., hafa sínu tölusettu blaðsíðu; skal þar ritað hvenær 

og hver hús sjeu vátryggð, nafn eiganda, í hverjum brunahættuflokki þau 

sjeu, vátryggingarverð þeirra og upphæð iðgjalda. Þar skal og rita hækkanir, 

niðurfærslur og aðrar breytingar, er verða á vátrvgging húsanna. Henni 

skal fylgja skrá yfir nöfn hinna vátryggðu húseigna með tilvitnun í blaðsíðu 

hennar. 

2. Grjörðabók. Í hana skal rita fundargjörðir allar viðvíkjandi sjóðnum, ársskrá 

yfir allar vátrvggingar á hverju umliðnu vátrvggingarári með tilvitnun í 

blaðsíðu hennar í vátryggingarbókinni, hve hátt iðgjaldið sje og hvort það 

sje greitt. 

Ennfremur skal þar ritaður ársreikningur sjóðsins og fyrirskipaðar 
skýrslur um hann. 

3. Kassabók, er í skal tita allar peningaupphæðir, sem greiddar eru í sjóðinn 

eða úr honum 

Bækur þessar leggur landssjóður til, enda eru þær hans eign.  Sýslu- 
maður löggildir þær. 

Brjel frá hreppsnefndinni viðvíkjandi sjóðnum skal innfæra í brjefabók 

hreppsins og innkomin brjef í dagbókina. 

ao ” 
OD. st. 

Oddviti sjer um, að öll þau störf, sem nefndinni er skylt að annast
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viðvíkjandi brunabótasjóði sjeu tilhlýðilega unnin, nema öðrum sje falið það 

sjerstaklega. 
Hann er fjehirðir sjóðsins og reikningshaldari, annast bókun, útgáfu 

ábyrgðarskirteina og brjefaskriptir, geymir bækur sjóðsins og önnur skjöl. Til 

hans skulu menn snúa sjer í vátrvggingarerindum og öðrum málum, er snerta 

sjóðinn. 

54. gr. 

Ábyrgðarskirteini skulu undirrituð af hreppsnefndinni í heild sinni, en 

kvittun oddvita á þar til gjörð eyðublöð fyrir fyrstu iðgjaldagreiðslu gildir til 

bráðabirgða sem ábyrgðarskírteini, sbr. 28. gr., þangað til reglulegt skirteini er 

vefið út, er gjöra skal svo fljótt sem unnt er. 

5ð. gr. 

Hreppsnefndin skal sjerstaklega sjá um, að ekki dragist að innheimta 

iðgjöld, sem fallin eru í gjalddaga. Dragist innheimta svo lengi, að lögtaks- 

rjettur missist, ber hreppsnefndin fulla ábyrgð á þvi. 

56. gr. 

Hreppsnefnd skal koma fje brunabótasjóðs á vöxtu í tryggilegum spari- 

sjóði, er stjórnarráðið tekur gildan, eða kaupa fyrir það bankavaxtabrjef. 

Öll hreppsnefndin ber ábyrgð á innstæðufje, verðbrjefum og öðrum eign- 

um sjóðsins. 7 

"„ 
Di. ET. rt

 

Reikningsár brunabótasjóðsins er vátryggingarárið, sbr. 22. og 28. gr. 

58. gr. 

Ársreikningur brunabótasjóðs skal sendur sýslunefnd til endurskoðunar og 

úrskurðar um sama leyti og hreppsreikningur fyrir umliðið fardagaár. Hann 

skal gjörður eptir fyrirmynd, er stjórnarráðið byr til. 

Reikningunum skal fylgja skrá yfir allar vátryggingar í sjóðnum á 

reikningsárinu, skrá yfir goldin og ógoldin iðgjöld og yfir eignir sjóðsins. Enn- 

fremur skulu fylgja eptirrit úr virðingarbókinni yfir síðastliðið vátryggingarár, 

eptirrit af brunaskoðunum og virðingum, hafi brunabætur verið greiddar á árinu, 

svo og önnur skjöl, sem nauðsynleg eru við endurskoðun og úrskurð reikningsins. 

Eptirrit af reikningunum, eins og sýslunefnd hefur úrskurðað þá, skal síðan 

senda til stjórnarráðsins, er því næst semur ágrip af þeim og lætur birta í 

B-deild stjórnartíðandanna.
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20. oktbr. 

Um sameining brunabótasjóða í hreppum. | 

59. gr. 

Nú hafa tveir eða fleiri hreppar samþykkt að stofna. brunabótasjóði, og 

geta þá sveitarstjórnir þeirra, að fengnu samþykki meira hluta atkvæða húsráð 

enda samkv. 2.gr., á almennum fundi komið sjer saman um, að sameina bruna 

bótasjóði þeirra. Hvila þá skuldbindingar allar óskiptar á hinum sameiginlega 

sjóði þessara hreppa, og þá tekur hver sveitarsjóður tiltölulegan þótt í gjöldum til 

brunabótasjóðsins eptir iðgjöldum þeim, sem greidd ern úr hreppnum. Hver 

sveitarstjórn annast í sínum hreppi þau störf, sem lögð eru á sveitarstjórnir Í 

reglugjörð þessari, svo sem móttöku húsa í vátrygging, innheimtu á iðgjöldum, 

bókun, reikningsfærslu o. s. frv. en sveitarstjórnin í þeim hreppi, sem hæst 

iðgjöld greiðir, tekur á móti iðgjöldum frá hinum hreppunum og öðrum tekjum 

hins sameiginlega sjóðs, ávaxtar fje hans og hefur ábyrgð á því (sbr. 56. gt.), 

greiðir fje úr honum eptir kröfu hinna hreppsnefndanna, nema hrepparnir semji 

öðruvisi um það og stjórnarráðið samþykki. 

Hún gjörir árlega reikning fyrir tekjum hans, gjöldum og eignum, og 

skal sá reikningur endurskoðaður af sveitarstjórnum allra þeirra hreppa, sem 
í sameign eru um sjóðinn, og þvínæst sendur sýslunefnd til úrskurðar ásamt öllum 

fylgiskjölum. 
Sjeu hrepparnir í tveim sýslum eða fleiri, skulu hlutaðeigandi sýslunefndir 

úrskurða reikninginn. Verði ágreiningur milli þeirra um eitthvað atriði í 

honum, skal stjórnarráðið leggja endilegan úrskurð á ágreiningsatriðið. 

16. katli. 

Um eptirlit með bókfærslu o. fl. 

60. gr. 

Sýslumaður skal í hvert sinn, er hann rannsakar bækur sveitarstjórnar 

samkvæmt sveitarstjórnarlögunum, einnig rannsaka bækur brunabótasjóðs. 

Sveitarstjórnir er skyldar til, hvenær sem stjórnarráðið æskir þess, að láta 

því í tje allar þær upplýsingar og skýrslur, er það kann að heimta viðvíkjandi 

brunabótasjóðunum og hag þeirra. 

Í stjórnarráði Íslands, 20. október 1906. 

H. Hafstein. 

Jón Hermannsson
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22: nåvbr. Auglý SIng 

um staðfesting stjórnarráðsins á 

heilbrigðissamþykkt fyrir Ytra Akraneshrepp 

í Borgarfjarðarsýslu. 

Samkvæmt lögum 10. nóbr. 1905 um heilbrigðissamþykktir fyrir bæjar- 

og sveitafjelög, er hjermeð staðfest eptirrituð heilbrigðissamþykkt fyrir Ytra 

Akraneshrepp í Borgarfjarðarsýslu, sem samin hefur verið af sýslunefndinni 
í nefndri sýslu. 

1. gr. 

Samþykkt þessi gildir fyrir Ytra Akraneshrepp. 

2. gr 

Hreppstjóri er formaður heilbrigðisnefndarinnar. Auk hans eiga sæti í 

nefndinni einn maður, er hreppsnefnd kýs til þriggja ára, og annar, er sýslunefnd 

tilnefnir af íbúum hreppsins, til jafnlangs tíma. 

  

Formaður kveður nefndina á fund, þá er honum þurfa þykir, eða hinir 

tveir nefndarmenn eða hjeraðslæknir óskar þess, þó eigi sjaldnar en þrisvar á 

ári, Í marzmánuði, júnímánuði og októbermánuði; hann ákveður fundartíma og 
fundarstað, ritar í fundarbók gerðir nefnarinnar, hefur á hendi brjefaskriptir og 

annast um að fyrirskipunum nefndarinnar sje hlýtt. Hann getur neitað að fram- 

kvæma skipanir nefndarinnar, en skal þá tafarlaust skjóta málinu til sýslumanns. 

Hjeraðslæknir á heimtingu á, þótt ekki sje hann nefndarmaður að sitja á 

fundum og taka þátt í umræðum, en ekki hefur hann atkvæðisrjett; formaður 

skal boða honum fundinn í tæka tið. 

4. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa gætur á því, að heilbrigðissamþykktin sje 

haldin og henni hlýtt í öllum greinum. Skal nefndinni heimilt að rannsaka eða 

láta rannsaka allt það, er um ræðir í samþykkt þessari eða mikla þýðingu hefur 
fyrir heilbrigði manna, hvort heldur er á almannafæri eða einstakra manna eign. 

5. gr. 

Skylt skal heilbrigðisnefndinni í samráði við hjeraðslækni að gera nauð- 

synlegar ráðstafanir til að fyrirbyggja óþrifnað og óheilnæmi hvar og hvenær,
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sorphaugum, salernum, íbúðarhúsum og peningshúsum, úrgangi og sullum á blóð-22. nóvbr. 
velli o. s. frv. og skal öllum ráðstöfunum hennar og læknis þaraðlútandi ná 

kvæmlega hlýtt. 

6. gr. 

Skyldir skulu sjómenn og aðrir þeir, sem sjávarútveg stunda um lengri 

eða skemmri tíma, að láta slóg og annan veiðlúrgang í þartil gerðar safngryfjur 

á þeim stöðum, er heilbrigðisnefnd leyfir, eða komi 

hátt, að aldrei komi fyrir að það flækist í fjörum. 

  

i þvi fyrir á einhvern þann 

Þar sem fiskþvottur fer fram, einkum í þjettbýli eða nærri íbúðarhúsum 

eða almannafæri, skal heilbrigðisnefndin sjá um, að vandlega sje hreinsað til á 

eftir daglega, svo að ekki safnist fyrir fiskileifar, er úldna og valda daunillu lopti. 

8. gt. 

Hver sá atvinnurekstur, er óhollusta og óþrifnaður fylgir, svo sem lýsis- 

bræðsla, sútun o. s. frv. skal vera háður nákvæmu eptirliti heilbrigðisnefndar- 

innar, og skal fyrirmælum hennar, að því er snertir hreinlæti í því efni, utan 

húss og innan, nákvæmlega hlýtt 

9. gr. 
   Ef orð fer af, að sjerstakur óþrifnaður viðgangist á einhverjum stað í 

hreppnum utan húss eða innan, skal nefndin skyld að grennslast eptir, hvort 

tilhæfa sje í því, og skal sjerhver hreppsbúi skyldur til að leyfa nefndinni eða 

umboðsmanni hennar invgöngu bæði í íbúðarhús og útihús, er hún krefst þess; 
sömuleiðis skal honum heimilt að skoða alla heimalóð viðkomanda. Ef heil- 

brigðisnefndinni við slíka skoðunargjörð finnst eitthvað ábótavant hjá ábúanda, 
húsmanni eða lóðareiganda, hvað þrifnað snertir, skal henni heimilt að gera þær 

ráðstafanir til umbóta, er henni finnast bezt við eiga, og skal viðkomandi þá 

skyldur til að hlýða öllum ákvæðum hennar í því tilliti, sem ekki eru gagnstæð 

gildandi lögum. 

10. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á bökunarstofum og skipa bakara að þvo 
gólf, loft og veggi hvenær sem óhreint er. 

Þeir menn mega ekki vinna að brauðagerð, sem lungnatæringu hafa, eða 

annan næman sjúkdóm, eða opin sár eða útbrot á höndum eða handleggjum,
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22. nóvbr.enginn má sofa þar. 

11. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á því, að ekki sje höfð á boðstólum skemmd 

eða svikin matvara, og er eiganda skylt að láta af hendi við nefndina sýnishorn af 

vörum til rannsóknar. Komi það í ljós, að varan sje skemmd eða svikin, eða á einhvern 

hátt ekki nýtileg til manneldis eptir áliti hjeraðslæknis, eða annara, sem færir eru 
að dæma um það, skal ónýta vörurnar eða á einhvern hátt gera þær óskaðlegar 

fyrir heilsu manna á kostnað þess, er vöruna hafði á boðstólum. Kjöt af pest- 

dauðum skepnum eða sjálfdauðum má ekki selja til manneldis, nema með leyfi 

hjeraðslæknis eða dýralæknis. 

12. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal skoða öll skólahús og skólastofur, hvort heldur eru 

opinber eign eða einstakra manna, að minnsta kosti tvisvar á ári, í byrjun skóla- 

ársins og á því miðju. Hver sá er tekur til kennslu 10 börn eða fleiri, er 
skyldur að tilkynna heilbrigðisnefnd, hvar hann ætlar að kenna. 

Hver kennslustofa handa börnum skal vera svo stór, að 80 rúmfet komi 

á hvert barn í minnsta lagi. Gluggar skulu vera á hjörum að minnsta kosti 
einn í hverju herbergi. Gólf skal þvo á degi hverjum en ekki sópa. 

13. gr. 

Ef heilbrigðisnefnd verður í skóla vör við börn eða kennara, er hafa einhvern 
næman sjúkdóm, þá skal hún tilkynna hjeraðslækni nöfn og heimili þeirra, sem sjúkir 
eru. Ef skólabarn eða kennari hefur berklasótt, og læknir álítur að um mikla 
sóttnæmishættu sje að ræða, þá getur heilbrigðisnefnd bannað að barnið eða 
kennarinn komi í skólann, þar til sóttnæmishættan er um garð gengin, að læknis 
dómi. 

Holdsveik börn mega ekki ganga í skóla, og holdsveikir menn ekki fást 
við barnakennslu. 

14. gr. 

Þá er gera skal nýjan kirkjugarð, eða stækka gamlan, skal leita álits 
heilbrigðisnefndar og getur hún heimtað að garðstæðið sje þurkað með lokræsum, 
ef það er svo raklent að vatn komi upp í grafirnar nokkru sinni. 

15. gr. 

Þá er lögskipuðum vörnum er haldið uppi gegn næmum sjúkdómi, skal 
heilbrigðisnefnd aðstoða hjeraðslækni við sóttvörnina.



287 1906 eð
 

Ef upp kemur alvarlega næmur sjúkdómur á svæði þvi, er samþykktin 132 
nær yfir, eða í nálægum sveitum, þá er heilbrigðisnefnd heimilt að setja í sam- 22. nóvbr. 

ráði við hjeraðslækni, um stundarsakir, strangari fyrirmæli en í sampykkt þess- 

ari felast, um hreinlæti utan húss og innan, burtflutning á óhreinindum o. s. frv. 

16. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal færa í eina bók allt það, er hún finnur aðfinningar- 

vert samkvæmt þessari samþykkt, og skal hún skriflega skipa þeim, er í hlut eiga 

fyrir um, hvað þeir eigi að gjöra til umbóta, ella tilkynna sýslumanni ef um 

brot er að ræða gegn samþykktinni. 

17. gr. 

Einu sinni á ári skal nefndin skoða öll hús og lóðir á þvi svæði, sem 

samþykkt þessi nær yfir, og er henni heimilt að skipta því starfi milli nefnd- 

armanna. 

18. gr. 

Allan kostnað, sem af nefndarstörfum kunna að leiða, skal borga úr 

hreppssjóði eftir reikningi, er borin skal undir hreppsnefnd til samþykktar. 

19. gr. 

Ef menn brjóta samþykkt þessa, eða vanrækja að framkvæma á tilsett- 

um fresti nokkra þá fyrirskipun, er heilbrigðisnefnd setur samkvæmt henni, þá 

varðar það allt að 200 kr. sekt. 

Ef heilbrigðisnefnd kvs heldur að láta vinna verk það, er vanrækt hefur 

verið, á kostnað þess er verkið átti að vinna, þá er henni það heimilt, og skal 

þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr sveitarsjóði, en síðan má taka hann 

lögtaki hjá þeim, er sekur er. 

20. gr. 

Samþykkt þessi öðlast gildi 1. janúar 1907. 

Þetta er hjermeð gjört heyrum kunnugt. 

Í stjórnarráði Íslands, 22. nóvbr. 1906. 

H. Hafstein. 
  

Jón Magnússon.
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133 
92. nóv , 
22. nóv. A æt 

um ferðir land- 

  

Póstleiðir | Póststöðvar | Í. ferð 2. fe 3. ferð 4. ferð 0. ferð 
  

    

   

  

A. "rå Reykjavik 3 22 febr. | 21 marz | 11 april 
vare 02 Akranesi 3 22 — | 21 — | 11 — 

Milli Reykjavíkur — Borgarnesi 5 26 — 94 — | 14 — 
og Hjarðarholts. | Munadarnesi 5 26 — 94 {14 — 

; avi — (Sauðafelli) 6 21 — 25 — 14 — 1. Frá Reykjavík Harastöðun 6 37 me BE 
(vesturleid). — Ilarastooum ) 27 25 — 5 

     16     
le 

holti ad Hja =
    

    

        
              

  

     
      

Frá Hjarðarholti 10 2 marz 18 april 
— Harastöðum 10 2 - 18 — 

2. Frá Hjarðarholti Saudafelli) 10 2 IS — 
(suðurleið). Munaðarnesi 11 3 19 — 

15 6 23 — . - . a > 
- 15 6 — 6 — 23 — 
sm = = , “ 
5 13 - 0 — 6 23 
BD rr - - —— 
ð 3 11 april 
gam “3 

mt B d 11 — 
ad . 3 7 
S ris fans ! "TT 
= Milli Ísafjarðar — 3 — 11 — 

&] og Hjarðarholts. — Árngerðareyri 4 -- 12 — 
' Cinnarstöðu 4 | 19 a Kinnarstöðum i — | 12 — 

i. Frå Isafirdi — Bø 5 — | 13 — 

- {suðurleið). —(Króksfjarðarnesi}| 5 — | 13 — 
Stórholti 6 — 23 - (14 — 

- 25 — | 16 

arholti 10 jan. 1 27 marz| 18 apríl 
— Stórholti ll — | 2 — 1 — 28 — | 19 — 

in . - (Króksfjarðarnesi 11 —— | 2 | 1 — 28 — | 19 — 
2. Frå Hjardarholti f Ba 12 — 3 3 9 og — 

(vesturleið). — Kinnarstöðum 12 - 3 — 2 — í 20 — 

Arngerðareyri 13 — i 3 — 21 — 
— Vatnsfirði 13 — 4 3 — 2 — 
— Ögri 15 — 5 - 3 — 91 — 

- 13 | 5 3 21 — 
á Ísafjör 14 (6 i 23 — 

A. Frá Reykjavík 3 25 jan. | 2l marz ll apríl 
Milli Reykjavíkurl — Akranesi 3 25 — ) 21 — (11 — 

og Stadar. Borgarnest Bb —— 28 = 26 — 24 — {15 — 

> RN Munaðarnesi 5 — 28 — | 26 — 24 | 15 — 
I! Frá Reykjavik (Hvammi) I 26 | 94 15 — 

(norðurleið). að Stað 8 — | Tfebr., 28 | 26 17 

Frå Stad 10 jan. 3 febr. 2 28 marz | 19 april 
(Hvammi) 10 — 3 — 2 — | 19 — 

2. Frå Stad —- Munaðarnesi 11 — 4 — 4 — 29 — 20 — 
(suðurleið). Borgarnesi I — | 6 — 6 | 8 apríl, 23 — 

  

          — Akranesi lå — | 6— | 6— | 3— | 23 — 
i Reykjavik lå — | 6 — | 3 — | 23 — 
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133 
ll n 22. nåv. 

póstanna 1907. 

  

ferð | 7. ferð 8. ferð 9. ferð 10. ferð | 11. ferð | 12. ferð | 138. ferð | 14. ferð | 15. ferð 
  

3 | åg. | 17 sept. (=
) 

oO
 

= 3 a F. okt. 8 nóv. maí | maí | 20 júní 

    

    

    

  

    
  

  

   

  

    

  

   

31 l g. 25 ár I 9 | 
6— 31 (20 — | 19 — 9 — 28 117 — | 9— | 8— | 8 — 
8 3 juni | 22 — | 22 — | 13 — | 1sept. | 19 — 12— |11— | 6— 
8 — 3 22 — | 99 - 13— | 1— (19 — (19 11 — | 6 — 
8 - 3 099 199 mm 13 L— (19 (12 (li 6— 
9 — | 4 — 123 — 14 —- 2— (90— (132 |19— | 7 — 

10 - 4 — 23 - 14 — 9 — (90 — 14 í 

12 maí 6 juni | 4 sept. | 22 sept. | 15 
12 — 6 4 22 — | 15 
12 — 6 4 — 22 — 115 
13 7 5 - 23 — | 16 
153 I — 6 2 — | 19 
I5— 11 6 24 — | 19 
15 - 11 — 6— |24 — | 19 

6 maí 31 mal 29 åg 17 sept. | 10 okt. 8 nóv. 3 des. 
6 31 29 — (17 10 — Ss | 3— 
6 — 31 — 29 17 10 - 8— | 3 — 
6— | 31 — ( 29 — | 17 — 10 — 8— | 3 — 
7 - I juni | 0 C 118— (1 - 9 — | 4 — 
7 1 — O 18— 111 — | 9 - 4 
8— | 2 — 21 19 — 12 — | 10 —- 5 -- 
8 9 21 19 — | 12 — 10 | 5 
9— | 3 22 20 —- | 13 - 11 — | 6 — 

10 — 4 — 23 ) MI 113 — | 7 

12 mai 6 juni 2 4 sept. 23 sept. | 16 okt. | lå nv. | 10 des. 
13 - T— 5— (24 — (IT — | 16 (11 — 
13 — | 7 — 5 — 24 — 17 — | 16 — | 11 — 
A | 8— | 6— (25 (18 — (17 — (19 — 
14 — 8 — 6— (95 (18 17 — | 12 
15 - 9 - T — | 26 19 — 118 — | 13 — 
15 - 9 | 7 26 — | 19 | 18— | 13 — 
15— | 9 | 7 26 19 - 18 — | 13 — 
15 9 — 7 26 — | 19 — | 18 — | 13 — 
16 — | 10 8— 28— | 20 — (19 — | 14 — 

6 mai | öl maí ág. | ÍT sept.) 9 okt 
6 - 31 | — 117 — 9 
9 — 3 júní | sept 19 12 l 

Q 3 19 12 1 

9 — 3 — 19 19 1 
10 1 — 2 20 14 13 

12 mai 6 juni í sept. | Z2 sept. | l6 okt. | I 
12 — 6 — i 22 16 15 — | 10 — 
13 T — 5 23 17 16 11 
15 11 - 6 24 — 19 19 — 14 — 

15 ll - 6 24 15 119— | 14 - 
15 — 11 - 6 — 24 — 19 - 19 14 —  
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22, nov. 

                

  

    

  

  

              

290 

Í Póstleiðir Póststöðvar í. ferð | 2. ferð. 3. ferð | 4 ferð | 5. ferð 

Frá Akureyri 3 jan. | 28 jan. | 23 febr | 20 marz | 12 april 

— Möðruvöllum 3 — 28 — | 23 — | 20 — | 12 — 

sm — Þverá 4 — 29 — | 24 — | 21 — | 13 — 

= — Silfrastöðum 4 —- 29 — 124 — (21 — | 13 — 

z B. — Miklabæ 4 — 29 — | 24 — | 21 — | 13 — 
PI Milli Akureyrar | — Vidimyri 5 — 30 — | 25 -— | 22 — | 14 — 

Ss og Staðar. — Bólstaðarhlíð 5 - 30 — | 25 — | 22 — 14 — 

S . . Å— Holtastodum 5 — 30 — (25— (2— | 14 — 

æf I. Frá Akureyri Blönduósi 5— 80 — |25— |23— |lö— 
oO (suðurleið). — Sveinsstöðum 6 — | 31 — | 26 — 23 — | 15 — 

2 — Lækjaméåti 6 — |31 — 2 24 — | 16 — 

- Stadarbakka 6 - | 31 24 — | 16 — 

= að Stað 8 — 2 febr 26 — | J7 — 

Frå Stad 10 jan 4 febr. | 1 marz rr | 28 marz 19 apríl 

Staðarbakka 10 —- 4 — | 1 {28 — 19 - 

— - tæki amóti 10 — 5 | 2— | 29 — 20 — 

-- Sveinsstöðum 11 - dåd — 1 2 — | 29 — 20 — 

— Blönduósi 11 - 6 — | 3 — | 30 — | 21 — 

. — Holtastöðum Il - 6 | 3 — 130 — | 21 - 

2. Frá Stað — Bólstaðarhlíð 11 — 613 |30— (21 — 
(nordurleid). — Víðimýri 12 - 7 | 4- 31 -— | 22 — 

— Miklabæ 2 — 7 - | 4— 131 — 22 — 

— Silfrastöðum 12 -- 7 - | 4 — 31 — 23 — 

- Þverá 13 - 8 | 5 -- 1 april | 23 — 

— Möðruvöllum 13 - 8 — 5 — l — 1 23 - 

Akureyri 15 - 10 T — 3 — | 25 — 

A. Frá Akureyri 16 jan 13 febr. | 9 marz 5 apríl, 28 apríl 

. — Hálsi 16 3 9 5 | 28 — 
Miili Akureyrar — Ljósavatni 16 - 113 — 41 9 — d — | 28 - 

og Grimsstada. — Einarsstöðum 16 113 | 9 — 5 — | 28 — 

I. Frá Akureyri — Grengadarstad 17 — 14 — | 10 — (6— 29 — 

(austurleið) — Reykjahlíð 18 — 15 — | 11 - 1 6 — | 30 -- 

. RANA að Grimsst ð 20 — 17 — | 13 — 7 — | 1mai 
hu BN AA — TT —— 
= Frá Grímsstöðum 21 jan. | 18 febr. | 14 marz) 8 apríl) 2 maí 

RB - Reykjahlíð 22 — 19 — | 14 — 9 —- 2 

ð mr — Grenjaðarstaí 23 - 20 | 15 
Æ| 2. Frá Grímsstöðum Gre Jadarstad 23 20 
= ml — — Einarsstöðum - 20 - 

8 (vesturleið). - Ljósavatni 23 — 20 

e — Hálsi 20 
sei i Akureyri 22 

E B. Frå Sey isfirdi 16 | !2 
7 FE ps — Egilsstöðum 17 | 13 

2? Milli Seyðisfjarðar (se) oe 17 | 13 

Á og Grímsstaða. (Fossvöllum) 17 — ' 13 

"| 1. Frá Seyðisfirði | — Hoftelgi Lø (15 
. (va ;; — Skjöldólfsstöðum | 18 14 (vesturleið). 2 kJ010, ip i 

= Å ) að Grímsstöðum 20 — 16 In 

Frá Grímsstöðum 22 jan. | 18 2 
Skjöldólfsstöðum | 23 — 18 - 15 0 3 

. . Hofteigi 24 - 20 — 16 - 1 d - 

2. Frá Grímsstöðum | (Possvollum) 4 190 — 16 — 1 4 — 
(austurleið). — (Bót) 24 — þ20— (16 — 1 — 4 — 

— Egilsstöðum 25 (21 — IT — 12 — 5 — 
á Seyðisfjörð 26 - 22 -— 18 13 - 6 —       
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6. ferð T. ferð S. ferð 9. ferð 10. ferð 1L ferð 13. ferð | 14. ferð | 18. ferð 133 Ei fo
r!

 4 

  

  

  

1 

l 
i 

1 

1 
19 — | 1 

— 20 — | 1: 
13 
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1 

1 
1 
, 

to
 
y
t
 

vo
 | Go
 

þa
 

i 

a ER n mur | HEER , ) > | 3 ) 9 ÁG 99 ov 
6 maí | 30 maí | 20 júní | lSjúli l ag 29 åg 17 sept. 9 okt. S nåv. 3 des. 22. nov, 

6 — | 20 — | 18 — 1 — 29 - i 17 — 9 — 8 — 3 — 

6 — 20 - 18 l 29 i 17 — 9 — 9 — 4 - 

6 — 20 — 18 — 1 99 17 — 9 — g i — 
7 — 21 —— | 19 — 2 30 — 118 — 10 — 9 — 4 
T— 1 2 30 — | 18 — 10 — | 10 — 5 — 

2 1 ð 
9 1 

9 — il — 10 — 5 — 
€ 8 - 29. 1920 — 13 3 19 — 111 — 10 — 5 

8 — 99 — (90 | 13 31 - 19 — | 11 il — | 6 — 
| 23 — 21 — i — ls 0 | 12 6 

' 93 - 21 — i 1 

t
o
 

sn
 | i 

  

RO
 

BO
 

t
o
t
 

V
S
 

DO
     | 

  

wo
 PT mir, v] 

13 mai | dåd juni | | juni | 24 juli 
13 — | 5 — - 

      

   

  

         

        

lt — | 5 — | 24 -- 3 
14 — A — 25 —- d 

15 — 6 - — 125 — 4 
lå — | 6— | - | 25 — 4 
15 | 6— |26— 25 4 
16 7 — | 26 — 5 
16 — | 7 — 26 — 5 
16 — T — | 26 - 18 — 5 
]17 — | 8— — | 27 -— 6 
17 — | 8— — | 27 — 6 
18 — | 9 —— — | 28 — | 7 

21mai | 11 júní júlí | 31 juli 10 8 | 

21 — | ll — | 2 — 31 — 10 8 | 19 

21 — | 11 — — 31 — 10 — 28 — — | 19 — 

21 11 — 31 — 10 — 28 — — | 19 — 

232 — | 12 — — 31 - 10 — | 29 — - 20 — 

23 —- 13 — 3 — 1 ág 1 - 29 26 — 21 

24 14 4 — 2 — 1 30 — - — | 23 — 

25 maí | 15júní | 5 jåli 3 ág åg. 1 29 nåv. 24 des. 

26 — | 15 — | 5 — 3 — 25 —- 13 —- 30 — | 25 -— 

27 6—- |6- — 26 — 1 | — | 16 - 

27 — | 16 — | 6— 
27 — | 16 — 6 — 

  

T
e
n
 

r
a
 
m
n
 

to
 

S
K
I
 

0
 
O
T
 

DO
 

É 
{ 

ni 
{ 

LO
 

BO
 

to
 

|
 

27 — | 16 — T — — 26 — 
28 — | 18 — 8 — 5 — [27 — | 

20 mai | 10 juni Í júlí | 29 júlí 
21 — 1 — 2 — | 30 — 
21 — |11— | 2 — | 30 — | 21 — =

 i | i = 

us
 

b
o
t
 

21 — 11 — 
        99 12 — I — % | 20 — 

24 — | 14 2 12 —. {30 24 — | 27 — | 22 — 

— R Noe ” = > TT TF EN ” oc = 4 7 | 6) / r 

25 maí 15 3“ 2 6 29 nåv. | 24 des 

26 | 16 14 -- 3 — 27 — | 30 — | 25 — 

27 — 17 1 lå — i 28 -— 1 des 26 — 

5 lr - 175 9) . a 96 NN 

27 17 (15 — i 25 26 

27 — 17 | & 15 — 4 28 — 1 — 26 

28 18 — | 8— 5 — 15 — t - 29 — | 2 — 27 — 
Am m Bi € “ 2 

29 19 | 9 — 6 | 16 5 30 — 3— | 28 — 
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133 Póstleiðir Póststöðvar 1. ferð 2. ferð 3. ferð 4. ferð 5. ferð 

22. nóv. A Frá Reykjavík Qjan. — 1 febr. | 2 
hj — Kotströnd ( - 

Milli Reykjavíkuri — Selfossi 

og Odda. Hraungerði 
—- Þjórsárbrú 

I. Frá Reykjavik Þjórsár brú 

  

  

febr. 23 marz  I8apriíl 

24 — 19 — 
24 — 19 
24 — | 19 — 
24 — | 19 — 

    

' — Ægissíðu 25 — | 20 — 
(austurleið). að Odda 96 —— 91 — 

  
Frá Odda 27 marz Lu

 
Lo
 

to
 

æ 
| 

>
 

| 
rt i     

  

    
   

    

    

Ægissíðu 27 — | 22 — 
2. Frå Odda 97 99 mm 

(suðurleið). (og —— | 23 — 

s S 28 — {23 — 
= Kotströnd 28 — ! 23 -— 

Be i Reykjavik — 30 — 25 — 

= Frå Prestsbakka S jan. | 3l jan. | 26 febr. | 29 marz| 17 apríl 
s B. — Rofabæ 8 — 31 — | 26 — |22 — 17 — 
£ Milli Prestsbakka | Myrum 8 — 31 — 26 — { 22 — | 17 — 

2 og Odda. — Vik - I febr, | 27 — {23 — | 18 — 
á — Eyjarhólum 9— | 1 — 27 — 23 — | 18 — 
“í I. Frá Prestsbakka skarðshlíð) 9 — 1 -- 27 — 23 — | 18 — 

. (sudurleid). 10 — 2 — 28 — 24 — | 
> - ljalandi 10 — 2— 28 — (94 | 
Fed — Ossabæ 10 — 2 — | 28 — 24 — | 

ad Odda 11 — 4 — Zmarz 26 - 

    

  

   

    

  

Frá Odda 13 jan 
— Össabæ 183 — 
— Seljalandi 13 — 

2. Frá Odd ET þ 
, Od a — Holti 13 - 99 
(austurleið). se (Skarðshlíð) 13 N 99 

— Eyjarhólum 14 — 93 — 

Vík 14 — 93 = 

Mýrum 15 24 — 
— Rofabæ 15 94 

að Prestsbakka 17 -— 26 — 

A, Frá Prestsbakka 19 jan. 28 apríl 

Milli Prestsbakka | — Fagurhólsmýri 20 — 99 = 

og Hóla. — Kalt: 5 91 0 

  

27 ellss 2] 

I. Frá Prestsbakka í — Hólmi 21 — 
(austurleið). að Hólum 23    

) marz 9 apríl | 

2. Frá Hólum 

(suðurleið). 

á
 

ed
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O
G
 | 
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i 
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T
R
O
R
 

-T
 

vi
 

þ | 

  

sbakka 

    

V.
 
E
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j
a
r
d
a
r
p
å
s
t
u
r
.
 

  

  
  

    Frá Eskifirði 15 jan. | 11 febr 
B. — ðarfirði 15 11 | 

Milli Eskifjarðar | — Egilsstöðum 17 — 13 — 9 | 28 
og Hóla. — Arnhólsstöðum 17 — | 13 | 9 — 98 — 

— Höskuldsstöðum ; 18 ——- | 14 — 10 — | - 29 — 
I. Frá Eskifirði — Djúpavogi 19 (15 — [11 — | | 30 — 

(suðurleið). — Starmýri 20 — | 16 — | 12 — — | 1 maí 
— Statafelli 20 — | 16 12 Nun 9 

að Hólum 29 FIR =. 114 — 3 
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Póstleiðir Í Póststöðvar 

    

1 ferð 2. ferð 3. ferð 4. ferð 
    

  

133 | | ) ferð 
22. nóv. Frá Hólum | 20 febr. 16 marz 10 april| 5 mai 

| Stafafelli 21 — | 17 — 11 — 5 — 

— Starmýri 25 21 - (17 — 11 — 6 --- 
| 2. Frá Hólum — Djúpanogi 127 — 22 — 1 18 — | 12 — T — 

(austurleið), — Höskuldsstöðum { 27 -— 23 — 19 — 13 — 8 — 

' i / —- Arnhólsstöðum 28 — 24 — | 20 — | 14 — 9 — 
— Egilsstöðum 29 - 25 (91 — 15 — | 10 — 

29 — | 25 — | 21 (15 -- | 10 — 
30 — 126 — | 22 — | 16 — 11 — 

  

  

Þessir eru aukapóstar: 

1. GULLBRINGUSÝSLUPÓSTURINN, milli Reykjavíkur og Hvalsness, leggur af stað 

frá Reykjavík eptir komu aðalpóstanna, fer um Hafnarfjörð, Kálfatjörn, Keflavík 

og Útskála að Hvalsnesi og snýr aptur sömu leið lil Reykjavíkur. 

2. KJÓSARSÝSLUPÓSTURINN, milli Reykjavíkur og Háls, fer frá Reykjavík eptir 
komu aðalpóstanna til Rey NNA um agi og Esjuberg að Hálsi í Kjó 

og snýr aptur sömu leið til Reykjavík 

3.  EYRARBAKKAPÓSTURINN, illi Keflavíkur og Stokkseyrar, leggur af stað frá 

Keflavík eptir komu Gullbringusýslupóstsins þangað frá Reykjavík, fer um Kal- 

manstjörn, Elraun í Grindavík, Stakkavík í Selvogi, Þorlákshöfn og Eyrarbakka til gl, 

Stokkseyrar; dvelur þar að minnsta kosti 2 klukkutíma og fer þá aptur sömu leið 

til Keflavíkur. 

4. BORGARFJARÐARSÝSLUPÓSTARNIR eru fjórir: 

a. Fyrsti fer frá Akranesi eptir komu sReykjavikurc þangað í aðalpóstferð, um Foga- 
tungu, Saurbæ, Grund, Hest, Bakkakot, Arnarholt, að Munaðarnesi í veg fyrir aðal- 

pósta og heldur sömu leið til baka til „Akraness. 

b. Annar fer frá Hesti eptir komu fyrsta aukapósts frá Akranesi um Lund 28 Eitjum 
og snýr þaðan aptur að Hesti. 

0
 Þriðji fer frá Munaðarnesi, eptir komu aðalpóstanna frá Reykjavík, um Nordåtungu, 

Deildartungu, Reykholt að Gilsbakka og snýr þaðan aptur að Munaðarnesi. 
d. Fjórði fer frá Munaðarnesi, eptir komu aðalpósta frá Stað og Hjarðarholti, að 

Bakkakoti og snýr aptur sömu leið til baka. 
MÝRASÝSL UPOSTURINN fer frá „Afptanesi til Borgarness daginn áður en póstar 

leggja af stað þaðan norður og vestur og snýr aptur sömu leið til baka. 

6. STYKKISHÓLMSPÓSTURINN fer frá Borgarnesi sama dag og vestanpóstur, um 
Brúarfoss, („Akurholtjog Gröf til Stykkishólms; snýr aptur eptir 30 stunda viðstöðu 

þar sömu leið að Borgarnesi. 
SNÆFELLSNESSÝSLUPÓSTARNIR eru fjórir: 

a.  Eyrsti fer frá Gröf, eptir að Stykkishólmspósturinn er þangað kominn frá Borgar- 

“A 

  

= 

nesi, um Ótaðastað og Búðir til Olafsvíkur og snýr þaðan aptur eptir 6 stunda 

dvöl sömu leið að Gröf og sje kominn þangað nógu snemma til að ná í Stykkis- 

hólmsþóstinn á bakaleið. 
b. Annar fer frá Ólafs Í Hellissands, þe sa re 

kominn aptur til Ólafsvíkur áður en hann leggur af stað til Grafar. 

  

ptir komu fyrsta aukapósts og sje



    

ferð | 12. ferð | 18. ferð | 14. ferd | 15. ferd mr
s að =
 

=
 

| 

>
 

æ = of
 

6. ferð | T. ferð S. ferð 
          

    

11. 

26 maí | 16 juni! 7 juli 3 ág. | 24 ág. | 14 sept.| 2 okt. | 27 okt. | 30 nóv. | 25 des. 

26 — 17 — 8 — | Åå — 25 | 15 — 3 — | 28 — 1 des. 6 — 

27 - 17 — 8 — 4 — 25 — | 15 — 3 — | 28 — 1 — 26 — 

28 — | 18 9— | 5— 26 — | 16 — 1 — 29 — 2 — | 27 — 
29 — | 19 — 9 — 5 -- 26 — 16 5 — 30 — 3 — 23 — 
30 — 19 — | 10 6 27 — 17 — | 6 3] 4 — {90 — 

31 — | 20 - 11 — 7 28 — | 18 T— 1 nóv. 5 — | 30 — 
31 — 20 - Il — T— {28 —- 18 — T — 1 — 5 — 30 

1 juni 21 — 1 | 8— 29 19 2 6 — | 31 — 
  

Cc. Þriðji fet {á x Stykkisk j 

fjörð, Ola fsvik að Hei 

ótykkishólms. 

   

  

komu aukapóstsins frá Stað og fer um Grandar- 
    síðan snýr hann aptur um Búðir og Staðastað til 

  

| fer frá Búðum, eptir komu fyrsta aukapósts þangað, að Arnarstapa og snýr 

aptur sömu leið til Búða. 

8. FLATEYJARPOSTURINN fer frá 

s 

  

ishólmi tl Flateyjar þegar eptir komu auka- 

  

póstsins frá Borgarnesi í 1-—3. og 14.—15. ferð, og snýr aptur til Stykkishólms 

  

tir 6 stunda dvöl. 

UPÖSTARNIR eru þrir: 

fer frá Stykkishólmi 1 

         

  

arströnd, 22 ugðustaði og      

          

í svo tímar ið hann nái < g Stað, áður en aðalpóst- 

gja á sta g snýr si stvkkishólms eptir 

komu þeirra og kemur við á í Borðeyri 

Annar fer frá Stórholt um | Skarðsstöð, Ormsstaði, Staðarfell og Hvamm svo tíman- GG Í 

Hjarðarholti fyrir komu aðalpósta að sunnan og vestan; 

  

lega, að hann nál 

eptir komu þeirra snýr hann aptur sömu leið að Størholti. 

c. Þriðji fer frá Leik. 

  

álum að Harrastöðum eptir að aðalpósur er kominn frá Hjarð- 

arholti og snýr sömu leið til baka aptur. 

10. BARÐASTRANDARSÝSLUPÓSTARNIR eru 

a. Hinn fyrsti fer frá Bæ í Króksfirði, þegar eptir að vestanpóstur er þangað kominn 

    

    

  

              
      

      

frá Hjarðarhol Hí, fer um Kinnarstaði, Brekku, 

  

Vattarnes, Brjánslæk, Botn, Vatneyri 

og Sveinseyri að Bíldudal, og snýr iptur sömu leið að Bæ. 

b. Annar fer wel i Tål     stir að aukapósturinn 

þangað komini aptur að 

eigi má 
; 

"i 

    

Emre 

hans og nær bar fyrst: 

| eið í í Bæ. | ap á suður 

    

1 ft late Á fi 
Cc. komu fyrsta aukapósts þangað frå 

og þegar aptur til Fatneyrar. 

d. Flateyjarpóstsins þangað frá 

e. Hinn fer eptir komu     
komu norðanpósts- 

að Bæ, og sje kominn 
vestanpóstsins þang: 

  

ins frá Åkureyri ad Stad 

að, á Alt y 
> 

  

en vestanpósturinn fer“ 
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1 
99 kr kår 

33 
, 

nov. 

f. 

D 

II. 

d. 

ÍSAFJARÐARSÝSLUPÓSTARNIR eru 

STR ANDASÝSLL POST. ARNIR eru 

  

Gin sm ud dal ff, 1 , Sjötti fer frá Sauðlauksdal eptir komu 

póstferð, út í Breiði 

      

ukapósts í 15. Og 14.— 15. 

aptur. 
x 

Sjöundi ter frá Pattarnesi, eptir komu fyrsta aukapósts þangað, að (Múla) og sömu 
leið til baka. 

  

1 | i 

  

Hinn fyrsti fer frá Arngerðareyri einum eða t dögum eptir komu vestanpósts- 
   

ins þangað að sunnan í 1.—-5. og 12.—15. ferð, 

  

m Melgraseyri og (Unaðsdal) 
að Snæfjöllum og snýr þaðan aptur eptir komu 7. aukapósts til Arngerðareyrar. i 

  

Annar fer frá /safirði, eptir komu vestanpóstsins banga 
Holt í Önundarfirði, (Gem 

sömu leið aptur til /safjarðar. Póstur þessi skal, ef unnt er, mæta fyrsta auka- 

pósti frá Bæ. 

Þriðji fer frá Ögri um (Hvítanes) að (Eyri) í Skötufir 
Ísafirði. 

hverri póstferð, um (Veðrará) 

  

1 

ufall), Þingeyri og Rafnseyri að Bíldudal og fer svo   

    

     í eptir komu aðalpósts frá 

Fjórði fer frá (Gemlufalli), þegar eptir komu Bíldudalspóstsins þangað frá Ísafirði, 
að Mýrum í Dýrafirði. 

Fimmti fer frá Ísafirði. c 0, að Suðureyri 1 Súeanda- 5       

        

firði 

Sjötti fer frá Ísafirð 
ungarvík og 

og snýr þí   

um Hnifsdal ut i Bol- 

til Ísafjarðar, 
ið, umm (-Árnardal) að 
íðan sömu leið aptur 

Sjöundi fer Ísafirði, vestanpóstsins þan 

  

      stendur 4 klukkustundir og fer     

<comu vestanpóstsins þangað, sjóveg til Snæ- 

í Hesteyri i um (Sljetttu) 

ad (Stad i Adalvik) og såmu lei ið ; iptur til Ís ifjarðar fer samtímis 

Áttundi fer frá Ís 

Hjalla, þaðan um Stað 1      í og, ef ne 

  

     
    

  

þessum pósti annar póstur að Látrum í Aðalvík og snýr optur sömu leið til baka. 

Níundi fer frá Æesteyri, daginn eptir komu póstsins þangað frá Ísafirði í 1. — a. 

og 13.—I15. på e fs að Höfn á Nun öndum, stendur þar 

við hálft dægur 6) til Hesteyrar aptur. 

Tíundi fer frá eptir komu annars auka frá J/safirði, að 

Haukadal, og snýr þaðan sömu leið til að Bin veyri 

Ellefti fer frá Rafnseyri, < komu frá ið (Lokin- 

          n) og snyr aptur rs 

  

    Hinn fyrsti fer Ofe 1.—$. Og I4.—15. ferd, 2 dégum fyr en i 

6.—13. ferð, sama dag og di um Árnes, Ré ykjar fjörð, 

   

    

Hólmar 
Borðeyri að Stad og 

  

horn, Ösp hakseyri, Guðlauosvik,     
    

  

      Annar fer frá Bæ í Króksfirði, eptir komu aðal Íshamar), 

Kirk öli 

Þriðji fer frá Hólmavík, eptir komu 

   
RA 

{4 roltum, ) 

  

aptur sömu   

    frá Stað, um Kleifar og Selsströnd 

   1 J (DO 1 
au Kaldras nanest og somu



297 1906 

13. HÚNAV ATNSSÝSLUÞÓSTA RNIR eru átta: 133 
nóv. 

  

a. Hinn fy 

Hvammsta 5 
langa að Staðarbakka. 

HR , 22. 
á Staðarbakka, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá Stað, að 

að norðan skal sami póstur fara frá Hvamms-     
b. Hinn annar fer frá Sveinsstöðum daginn eptir komu norðanpóstsins þangað frá 

Stað, um (Breiðabólstað pshóla) og (Ösa) að Tjörn á Vatnsnesi og snýr 

  

   að þa þa . … „ FA . x 2.9 

Cc. Þriðji | fer frá Sveinsstöðum, eptir komu "Ma POstsins þangað að sunnan, að Ási í 
Vatnsda så 

  

, og snyr badan aptur ad Sv 

  

d. Hinn fjórði fer frá Blönduósi, eptir komu aðal Ipóstsins að sunnan, um (Reyki) og 

„Auðkúlu að Guðlaugsstöðum. Fyrir komu aðalpósts að norðan skal sami póstur 

fara frá Auðkúlu til Blönduóss. 

  

e. Hinn fimmti fer frá Blöndu 
Hólanes og Hof Kálfshai 

£. Hinn sjötti fer frá dark í , þegar eptir komu norðanpóstsins þangað á norð- 
urleið, að Be ir | ð 

„eptir komu aðalpóstsins þangað á norðurleið, um 

og fer aptur sömu leið að Blönduósi.     

            

g. Sjöundi fer frá vo tímanlega, að hann nái þar aðalpóstum 

og snýr aptur sömu 

  

5 Refss stöðum, 

og snýr aptur sömu leið að Holta (i 

4. SKAGAFJARÐARSÝSLUÞÓSTARN 
a. Hinn fyrsti fer frá Víðinýn, eptir ko 

Mælifell að Goðdí 

b. Annar fer frá Vid 
Reynistað, Sauðd: 

h. Áttundi fer frá Hol eptir komu aðalpóstins á norðurleið 

    

norðanpóstsins þangað frå Stað, um 

að Víðimýri. 

      
leið 

  

'egar eptir 

lón, Kø ktLÓs 

    omu nor pæ þangað frá Stað, um 

„ Hofsós (Fell), 

15 

Haganesvik og (Hraun)        
    

  

til Siglufjardar, og iptur sömu le 4 stunda dvöl þar í 1.--5. og 

13 s. ferð, en eptir 12 stunda dvöl erð.       
    

    

    

  

Hinn Þriðji fer frá 

( Veðramót), Hvanun í Laxárdal að Selne 

d. Hinn fjórði 

sjer ðar pósta frá Víðimýri um ati Í an 
eptir KOMIN 0 

    

ýr aptur Sauðárkróks. 

frá Vidrmyri, um 

  

    epDUur KO! 

Viðvík að Hókun og suyr bpadan aptur 

e. Hinn fimmti fer frá Sauðdrkróki svo „ að hann sje kominn að Vidimyri 
áður en norðanpóstur fer um. comu hans frá Akureyri snýr hann     

      

    

     aptur sömu lei kemur Reynistað í báðum leiðum. 

f. Hinn sjötti fer nduhlið í r.—s. og 13.—.15. ferð, eptir komu 

aðalpóstsins á suður 

  

Lón tl Hóla, og snýr hann aptur 

  

sömu leið til 6. þessi eptir komu aðalpósts 
á norðurleið að og sömu baka til Miklabæjar.    

  

g. Sjöundi fer frá Sauðárkróki til imýrar áður en pósturinn frá Stað fer norður 

um i 1.—$5 og 14.- 15. ferð, ; 08 snýr sömu leið til baka aptur. 

ís. EYJAFJARÐARSÝS 

   a. fyrsti fer þangað frá Stað í 1.——7. 

12.--15. ferð, Kvíabekk í Ólafsfirði og
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133 
22. nóv. 

b. 

ao
 

16. 

a. 

b. 

295 

Haganesvík í Fljótum til Siglufjarðar og snýr aptur þaðan sömu leið til „Aknr- 

eyrar. I 3.—11. påstferd fer póstur þessi aðeins að Möðruvöllum. 

Annar fer frá Akureyri, eptir komu norðanpósts þangað frá Stað, um (Kropp) og 
(Grund) ad Saurbæ í Eyjafirði og fer um (Munkapverd) aptur til Akureyrar. 
Hinn þriðji fer frá „Akureyri eptir komu norðanpóstsins þangað frá Stað, um Garð 
að Grenivík og þaðan aptur um Laufás til Akureyrar. 

Fjórði fer frá Dalvík, eptir komt Siglufjarðarpósts, um Velli, Syðra- Hvarf, Tjörn og 
Mela og snýr aptur sömu leið að Dalvík. 

Fimmti fer frá Möðruvöllum, eptir komu fyrsta aukapósts frá Akureyri, um (Þúfna. 
velli) að (Myrká) og fer í bakaleið um Bægisá aptur til Möðruvalla. 

ÞINGEYJARSÝSLUPÓSTARNIR eru sjö; 
Hinn fyrsti fer frá Ljósavatni, eptir komu Seyðisfjarðarpóstsins þangað frá Akur- 
eyri, fram Bárðardal austan fljóts. að Lundarbrekku og þaðan út dalinn aptur að 

vestan að Jjósavatni. 

Annar fer frá Reykjahlíð eptir komu aðalpóstsins frá Akureyri, að Skútustöðum og 
þaðan aptur að Reykjahlið. 
Hinn þriðji fer frá Húsavík að Grenjaðarstað fyrir komu Seyði sfjarðarpósts þangað 
á austurleið. Eptir komu hans frá Akureyri fer hann um Húsavík, Htallbjarnar- 
staði að Víkingavatmi, og snýr aptur sömu leið að Grenjaðars tað og skal hann ná 
Seyðisfjarðarpóstinum á leið til Akureyrar. 
Hinn fjórði fer frá Vopnafirði tveim dögum áður en Seyðisfjarðarpósturinn á að 
fara frá Akureyri, um Bakka, Þórshöfn, Svalbarð og Skinnastað til Víkingavatns og 
mætir þar Grenjaðarstaðarpósti. 
Hinn fimmti fer frá Raufarhöfn um (Grjótnes), Kópasker, Presthóla, (GErlæ ”jarsel) 
ad Vikingavatni svo tímanlega, að hann verði þangað kominn fyrir komu aukapósts- 
ins frá Grenjaðarstað og Vopnafirði, og snýr aptur til Raufarhafnar þegar eptir 
komu umgetinna aukapósta að Víkingavatni. 
Hinn sjötti fer frá Ljósavatni, eptir komu Seyðisfjarðarpóstsins þangað frá dkur- 
eyri, að Þóroddsstað í Kinn, og snýr þaðan aptur sömu leið til baka. 
Sjöundi fer frá Hálsi, eptir komu aðalpósts þangað frá Akureyri að lllugastöðum 
og sömu leið til baka aptur. 

MÚLASÝSLUI ÞÓST ARNIR eru sjö: 
Fyrsti fer milli Seyðisfjarðar og Vopnafjarðar. Hann fer frá Seyðisfirði sama dag- 
inn og Eskifjarðarpósturinn á að koma til Egilsstaða á austurleið, um Egilstaði, 
Hjaltastað, Kirkjubæ í Hróarstungu, Sleðbrjót, (Torfastaði) á Vopnafjörð og snýr 
aptur þaðan er sólarhringsdvöl sömu leið á Seyð        isfjord. 

Annar fer frá Seyðisfirði, eptir komu aðalpóstsins pangad frå Akureyri, i 1.—4. og 
I3.--15. ferð, um Stak 

    

kahlíð, (Nes) og (Dalland) að Bakkagerði í Borgartirði og 
sömu leið aptur til Seyðisfjarðar. 

Þriðji fer frá Hjaltastað, eptir komu Vopnafjarðarpósts þangað frá Seyðisfirði, um 
(Sandbrekku), Unaós og Njarðvík til Borgarfjarðar og snýr aptur sömu leið. 
Fjórði fer frá Egilsstöðum, þegar eptir komu aðalpóstanna á austurleið, um (Valla- 
nes) (Hallormsstað) að Pal   þjófsstað, og þaðan aptur vestan Lagartljóts um (Ås i 

  

Fellum} að Egilsstöðum.
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e. Fimmti fer frá Sk jöldól fsstöðum, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá Akureyri, 133 
fríksstöðum á Jökuldal og sömn leið aptur að Skjöldólfsstöðum. 22. núv. 

f. Sjötti fer frá Eskifirði, þes í ins þangað frá Borgum í 1.— 4. 
og 13.—15. ferð, um Reyðar }jö ð að Stöðvarfirði, og sömu leið 
aptur á Eskifjörð. I þeim Í þegar hann kemur ekki við 
Stöðvarfirði, skal | | eptir komu hans þangað 
frá Akureyri, til Stå 
Sjöundi fer sön 
Hólum, 11. 
og snýr þaðan aptur á 

18. SKAPTAFELLSSÝSLUPÓSTURI INN fer frá Prestsbahka, þegar eptir komu aðal 
póstsins þangað frá Odda, að Borgarfellií Skaptártungu og snýr þaðan aptur sömu 
leið að Prestsbakka. 

19. RANGARVALLASYSLUPOSTARNIR eru fimm: 
a. Hinn fyrsti fer frá Þjórsárbrú, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá Reykjavík, 

að Fellsmúla á i Lar di, og snýr þaðan aptur að Þjórsárbri. 

          
    

    

Cc 

     

  

    

ja r komu aðalpóstsins þangað frá 

Norðfjörð og Mjóafjörð til Seydis sfjard ar 

vo
 

  

     

  

    

  

    

   

  

     
  

  

b. Annar fer sömuleiðis frá Þjórsárbrá, jafnsnemma hinum fyrnefnda, um (Háf í 
Hátshverfi) að Nýjabæ i by kkvabæ, og snýr aptur sömu lei 5 Þjórsárbri. 

c. Hinn þriðji fer frá Odda, þe: ir ke aðalpóstsins Þangað rá Reykjavík, um 
(Stóra- Hof), (Stórólfshvol) að På Fljótshlíð, og þaðan aptur sömu leið Að Odda. 

  

d. Fjórði fer frá Odda að Hrauk 
snýr þegar aptur að Ödda. 

e. Fimmti fer frá Odda um (Kirkjubæ), (Reyðarvatn), að (Keldum) dagin 
aðalpósta og snýr aptur sömu I að Odda. 

20. ÁRNESSÝSLUPÓSTARNIR eru sex: 

a. Hinn fyrsti fer frá Kotströnd, þegar eptir komu aðal lpóstsir is þangað frá Reykjavík, 
um Fillims vatn að Þingvöllum, og snýr þaðan aptur að Kotströnd. 

b. Annar fer f rá Hraungerði sem "fyrst eptir komu aðalpóstsins frá Reykjavík, um 
Arnarbæli í og Mosfell, Torfastaði, að Múla og þaðan 
aptur sömu leið : að 

andeyjum, 

  

eptir komu aðalpóstanna, og 
    

n eptir komu 
     

    

      

      

     

    

c. Hinn þriðji fer sömulei Hraungerði, sem fyrst eptir komu aðalpóstsins frá 
Reykjavík, um (Olafsvelli) og Reyki á Skeiðum að Stóranipi og þaðan aptur að 
Hraungerði. 

d. Hinn fjórði fer frá Reykjum, eptir komu Hraungerðispósts þangað, um (Birtinga- 
holt) að Hruna og heldur sömu leið til baka aptur. 

e. Hinn fimmti fer frá Hraungerði, sem fyrst eptir komu aðalpóstsins frá Reykjavík, 
um Gaulverjabæ, Stokkseyri til Eyrarbakka, og snýr þaðan aptur daginn eptir að 
Hraungerði. 

ft. Sjötti fer frí 
aptur sömu leið. 

  

comu annars aukapósts, að Laugardalshólim og snýr 

  

Fardagur póstanna frá endastöðvum póstleiðanna er fast ákveðinn þá daga, sem 
d = 

hi e efndi c io að við há } ar 1dingun sr ekki kið 1 hjer eru nefndir, þannig, að við böggul- og peningasendingum er ekki tekið lengur 

en til kl. 7 síðdegis daginn áður. 

go > 

2 

Í stjórnarráði Íslands, 22. nóvember 1906. 

Á. AMafstein. 
Jón Hermannsson
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Skyrsla 

um efnahag sýslusjóðanna í Norðuramtinu 1905. 

Í. Húnavatnssýsla: 

Tekjur: 

Eign frá fá... kr. 930 66 

Sýslusjóðsgjald. . 2 3604 73 

Aðrar tekjur 2 2 2 see eee eee ere 353 05 
—————-— kr. 4938 44 

Gjöld: 

Vextir og afborgun lána . . . . . . . . 2. kr. 315 55 

Kostnaður sjóðsins . 2 0 eee eee 3329 01 

Eign til mæsta árs 2 2... — 1293 88 
—— kr. 4938 44 

Il. Skagafjarðarsýsla: 

Tekjur: 

Eign frá fá. 0. . kr. 629 56 
Sýslusjóðsgjald. 2 2 4044 41 

Aðrar tekjur 2 2 2 eee eee een 615 18 

-——————. kr. 5289 15 

Gjöld: 

Vextir og afborgun lána . . . ....... kr. 290 00 o > 

Kostnadur sjodsins eee eee mm 4498 87 J 
Eign til næsta árs . 2 2 0 eee eee 570 28 

—————.—. kr. 5289 15 

Ill. Eyjafjarðarsýsla: 

Tekjur: 

Eign frå f. å. . . . kr. 252 46 
Syslusjådsgjåld. . 2 2 2 eee eee ek er 4050 00 

Adrar tekjur . 2 0 0 0 eee eee km 1116 50 

————.—.— kr. 5418 96



þan
 

Vextir og afborgun lána 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

IV. Suðurþingevjarsýsla: 

Tekjur: 

Eign frá fá. Kr. 

Sýslusjóðsgjald. 
Aðrar cekjur 

afborgun lána . 2 2 kr. 

sjóðsins 

Vextir og 

Kostnaður 

sign til næsta árs 

Forseti amtsráðs Norðuramtsins Akureyri, 2 

Guðl. Guðmundsson. 

Skýrsla 

um efnahag sýsluvegasjóðanna í Norðuramtinu 1905. 

I. Húnavatnssýsla. 

Tekjur: 

Eign frá f. á. oe se een kr. 

Sýsluvegasjóðsgjald . ….. eee Lomme 

215 69 

4362 924 

841 03 

808 82 

2540 04 

1046 67 

1055 47 
2446 66 
893 40 

okt. 

447 96 

968 7 n» 

kr. 

1906. 

kr. 

1906 

134 

5418 96 

4395 53 

1416 71
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135 Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins kr. 935 30 
Eign til næsta års . . . BA 481 41 

——— Kr. 1416 71 

II. Skagafjardarsysla: 

Tekjur: 

Eign frá f. å. . kr. 400 70 

Sysluvegasjodsgjald . . 2 — 1048 75 

Aðrar tekjur 2 2 0 eee eee eee ere 87 50 
Skuld vid årslok 2 2 2 0 eee eee re 380 09 

mm kr. 1917 04 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins 2 2 Kr. 1917 04 

III. Eyjafjarðarsýsla: 

Tekjur: 

Eign frá fá. kr. 28 22 
Sýsluvegasjóðsgjald . . 2... — 1821 25 
Aðrar tekjur 2 2 see eee eee ere 200 00 

Skuld við árslok. 2 2 eee eee eg mm 109 27 

————— kr. 1658 74 

Gjöld: 

Vextir og afborgun lána . . . . . . . . 2. kr. 565 00 

Endurgoldið lán eee eee eee er 400 00 
Kostnadur sjådsins 22 eee eee ere 693 74 

rn kr. 1658 74 

IV. Suðurþingeyjarsýsla: 

Tekjur: 

Eign frá fá. 0 kr. 267 12 

Sýsluvegasjóðsgjald . . . . A 951 25 

— 2. kr 1218 37



Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . 0. kr. 893 44 
Eign tilnæsta árs . . ....... . . —— 324 93 

——— kr. 1218 37 

Forseti amtsråds Norduramtsins Akureyri, 29. okt. 1906. 

Gudl. Gudmundsson. 

Auglýsing 
um 

útvegun á girðingarefni um árið 1907. 

Stjórnarráðið útvegar á næsta ári, samkvæmt lögum um gaddavírsgirðingar 
frá 20. október 1905 og ákvæðum auglýsingar þessarar, girðingaefni fyrir sýslu- 
fjelög, sveitarfjelög, búnaðarfjelög og samvinnukaupfjelög. 

Girðingarefnið er samskonar og getur um í auglýsing stjórnarráðsins frá 

1. október 1904, sbr. reglugerð 24. maí s. á. 
Fyrir hvert fjelag útvegar stjórnarráðið ekki minna af hverri tegund 

girðingarefnisins, en hjer greinir: 

100 pund af gaddavir, áætlað verð... 2... 18kr.25a. 
100 stykki af járnteinum, 65 þml. löngum, áætlað verð. . . „ . „43 > 255 
100 » „ » 52 > » » 4 > Tr 
100 > > > 42 > > > EA 29 » 
100 > > > 33 > » » 23 » 
100. > » > 24 > < > 0... 17 > 50» 
100 » vinkilbey gðum járnstólpum 65 þml. löngum, áætlað verð .„ 63 » 50 » 
100. > af flötum > 43 > » > ”» 33 > 205 

Girðingarefnið ve erður eigi flutt á aðrar en þær, þar sem strandferðas skipin 
eiga að koma við, og ber í pöntununum að til greina, á hverja höfn það skuli 
senda og hver veiti því þar móttöku. Eptir að girðingarefnið er komið á höfn- 
ina, er það í ábyrgð kaupanda. Girðingarefnið verður sent á hinar tilteknu 
hafnir svo snemma á næsta sumri, sem auðið er. Móttakanda ber strax eptir 
móttöku efnisins að rannsaka vottfast, hvort hann hafi fengið alt það efni, er 
hann átti að fá, og ef nokkuð vantar, gera skipstjóra Þegar aðvart, ef fært er 
og senda stjórnarráðinu tafarlaust tilkynning um, hvað vanti. 

Beiðnum um útvegun á girðingarefni skal fylgja í peningum verð þess 
girðingarefnis, s sem beðið er um, samkvæmt verðskrá þeirri, sem stendur hjer á 
undan. Í stað peninga má og senda ávísun fyrir upphæðinni á Landsbankann, 
eða Íslands sbanka, í Reykjavik, ef bankastjórnin hefur ritað á ávísunina, að 
upphæð hennar verði greidd stjórnarráðinu af bankanum. er stjórnarráðið 
krefst þess 

Beiðnir frá hreppsnefndum um útvegun á girðingarefni skulu vera undir-
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136 ritaðir af meðlinum hreppsnefndarinnar og á þær vera ritað samþykki sýslu- 

7. nóvbr. manns fyrir hönd sýslunefndar. Beiðnir um sama frá sýslunefndum gefur sýslu 

maður út eptir akvæðum nefndarinnar. 

Beiðnum frá búnaðarfjelögum og samvinnukaupfjelögum skulu fylgja 

vottorð frá hlutaðeigandi sýslumanni um, að fjelagið sje búnaðarfjelag, eða 

samvinnukaupfjelag, og að stjórn fjelagsins hafi undirritað beiðnina til stjórnar- 

ráðsins; ber að sýna sýslumanni lög fjelagsins, ef hann krefst þess, og láta 

honum í tje aðrar nauðsynlegar upplýsingar, áður en hann gefur vottorð 

þetta út. 

Beiðnir um útvegun á girðingarefni, samkvæmt framansögðu, verða að 

vera komnar til stjórnarráðsins fyrir 15. febrúar næstkomandi. 

Í stjórnarráði Íslands 7. nóvember 1906. 

H. Hafstein. 

Jón Hermannsson. 

137 A > 
ÅUSEVSIB8E 

10. oktbr. = J ' S 

um 

ákvörðum tímans við starfræksin landsímanna 

og póstþjónustuna. 

Við starfrækslu landssímanna og póstþjónustuna skal fara eptir einum og 

sama tíma á öllu Íslandi, er sje miðtiminn á 15. lengdarstigi fyrir * 

  

vestan Greenwich. 

Þetta birtist hjermeð til leiðbeiningar og eptirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands 10. október 1908. 

H. Hafstein. 

Jón Hermannsson. 

Embættaskipun og lausn m. m. 

Lausn. 

13. nóvbr. var presti að Myrdalsþingum, Jes Á. Gíslasyni, veitt lausn frá embætti án 

eptirlauna, samkvæmt umsókn hans 

Óveitt embætti. 

Laust prestakall. 

Mýrdalsping í Vestur Skaptafellsprófastsdæmi (Höfðabrekku, Reynis og Skeiðflatar- 

sóknir). Metið kr. 1318.22. — Uppgjafaprestur fær af brauðinu kr. 118,22 upp i eptirlaun 

sín. —- Veitist frá næstkomandi fardögum. Luglyst 15. nóvbr. 1906. Umsóknarfrestur til 

16. janúar 1907.
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Utkomid í A-deild Stjórnartíðindanna. 

Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendi ríkisarfa í 

fjærvist konungs, undirskrifuð af konungi 10. septbr. 1906 (A nr. 14, bls. 62-—-63). 
Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur og tekinn við 

ríkisstjórn, undirskrifuð af konungi 13. s. m. (A nr. 15, bls 64—65). 
Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendi ríkisarfa í 

fjærvist konungs, undirskrifuð af konungi 18. nóvbr. 1906 (A nr. 16, bls. 66—-67). 
Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur og tekinn við 

ríkisstjórn, undirskrifuð af konungi 21. s. m. (A nr. 17, bls. 68— 69). 

Brjef stjórnarráðsins til biskups um sölu kirkjujarða o. fl. 138. 
Samkvæmt þegnlegri tillögu stjórnarráðsins hefir Hans hátign konungin- 18. sept. 

um 19. júlí þ. á. allramildilegast þóknazt að veita allrahæzt samþykki sitt til 
þess að selja megi undan Tröllatunguprestakalli í Strandaprófastsdæmi jarðirnar 

Tröllatungu, Fell og Tungugröf fyrir samtals 9200 kr. og til þess að kaupa megi 

handa tjeðu prestakalli jarðirnar Kollafjarðarnes og Hvalsá í Kirkjubólshreppi 
fyrir samtals 10000 kr.,og þartil nota andvirðið fyrir hinar seldu jarðir, með því 
skilyrði, að Tröllatunga, Fell og Tungugröf framvegis verði skoðaðar sem bænda- 
jarðir að því er skatta og skyldur snertir, en Kollafjarðarnes og Hvalsá sem 
kirkjujarðir. 

Þetta er yður, háæruverðugu herra, hjermeð til vitundar gefið yður til 
leiðbeiningar og frekari aðgerða, að því viðbættu, að stjórnarráðið samkvæmt til- 
lögum yðar, og ályktun hjeraðsfundar í Strandaprófastsdæmi 10. septbr. Í. á. 
veitir samþykki sitt til þess, að lagðar verði niður í Tröllatunguprestakalli kirkj- 
urnar í Tröllatungu og á Felli og sameinaðar báðar sóknirnar í eina, og að í 
stað nefndra kirkna verði byggð kirkja á Kollafjarðarnesi, sem sje sæmileg og 
hæfilega stór fyrir hinar sameinuðu sóknir, eptir nákvæmari ráðstöfun og undir 
umsjón hlutaðeigandi prófasts, svo veitir og stjórnarráðið leyfi til þess að tekið 
verði handa Tröllatunguprestakalli eptir yðar nánari ákvörðun 800 kr. embættis- 
lán, er ásamt þeim 9200 kr., sem fást við væntanlega sölu á ofangreindum kirkju- 
jörðum, notist til þess að kaupa fyrir Kollafjarnarnes og Hvalsá. 

15. dag janúarmánaðar 1907. Reykjavík. lsafoldarprentsmiðja.
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Brjef stjórnarráðsins til póstmeistarans í Reykjavík um rjett lands- 

6. desbr. verkfræðinganna til að nota þjónustufrímerki. 

140 
1. des. 

Að gefnu tilefni skal yður, herra póstmeistari, hjer með til vitundar gefið 

til leiðbeiningar og birtingar fyrir póstmönnum, að verkfræðingur sá, sem 

ráðinn er í þjónustu landsins samkvæmt fjárlögum 20. október 1905, 15. gr. 2. 

tbl., hefir eins og landsverkfræðingurinn, sem ráðinn er samkvæmt 12. gr. B 

1 fjárlaganna, rjett til að nota þjónustufrímerki samkvæmt ákvæðum reglugjörðar 

12. október 1903 um viðauka við reglugjörð um meðferð á póstsendingum til eða 

frá stjórnarvöldum og sveitastjórnum, dagsetta 17. maí 1902. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumanna og bæjarfógetans í Reykjavík 

um innheimtulaun stranduppboða m. m. 

Það hefir þótt athugavert við strandreikninga úr ýmsum lögsagnarum- 

dæmum, að greidd hefir verið af strandfjenu þóknun handa umboðsmanni, er 

settur hefir verið fyrir hlutaðeigandi ábyrgðarfjolög, ef þau hafa eigi haft reglu- 

legan umboðsmann á staðnum, og ennfremur, að greitt hefir verið af andvirði 

strandgóssins bæði uppboðssölugjald og uppboðsinnheimtulaun. Þar sem lögreglu- 

stjóri á sjálfur að gæta hagsmuna hluðaðeiganda allra, sem fjarverandi eru, virð- 

ist það vera óþarft að setja slíka umboðsmenn, sem að ofan er getið um, enda 

er það venjulegast að eins til málamynda, og má eigi framvegis greiða af strand- 

fje neitt fyrir slíka umboðsmennsku, og með þviað það þykir hvorki eðlilegt nje 

í góðu samræmi við strandlögin (sbr. sjerstaklega 18 gr. 1. if.) að greiða af and- 

virði strandgóssins uppboðsinnheimtulaun, ber að haga svo til framvegis, að kaup- 

endur á stranduppboðum beri þenna kostnað. 

Þetta er yður, herra sýslumaður (bæjarfógeti), til vitundar gefið yður til 

leiðbeiningar og eptirbreytni.
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Sambykkt 
um 

breyting á 5. gr. í endurskoðaðri samþykkt um stjórn bæjarmå!- 

efna í Reykjavík 1. ágúst 1902. 

Í stað fyrstu málsgr. í 5. gr. komi: 

Skólanefndin skal hafa umsjón með kennslunni í barnaskólanum, og öllu 

því, sem barnaskólann varðar. Í henni eru dómkirkjupresturinn og 4 menn aðrir, 

sem bæjarstjórnin kýs, og skulu 2 þeirra að minnsta kosti vera úr flokki bæjar- 
fulltrúa. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið og samþykkt, 

er hjermeð staðfest samkvæmt tilskipun um bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykja- 

vík 20. april 1872, 81. gr. 

Í stjórnarráði Íslands, 17. desember 1906. 

H. Hafstein. 

Jón Hermannsson. 
  

Reglur 
fyrir 

nemendur hins almenna menntaskóla í Reykjavík. 

Sú er ætlun hins almenna menntaskóla, að auka jafnt sálar- og líkams- 

þroska nemendanna, laga og styrkja viljann og efla hjá þeim siðprýði og góða 
siðu. En til þess að þeirri ætlun verði framgengt, ber brýna nauðsyn til að 
nemendur hafi fastar reglur til að fara eptir. 

Í. gr. 

Skólahúsið er opnað á hverjum morgni kl. 7!/. Á öllum virkum dög- 

um skuiu allir nemendur vera komnir í skólann hver í sinn bekk í síðasta lagi 

kl. 750! árd. Fimm mínútum síðar (kl. 7.55') er hringt til morgunbæna. Allir 
nemendur eru skyldir að vera við bænir. 

2. gr. 

Kenslustundir byrja þegar eptir morgunbænir og sjá umsjónarmenn bekkj- 

anna um það, hver í sínum bekk, að upp sje fest tafla yfir kennslustundir bekkj- 
arins. Kennslustundir standa vanalega til kl. 2 síðd, Gefa skal nemendum tóm- 

1906 

141 
17. des. 

142 
28. des.
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142 stund síðustu tíu mínúturnar aptan af tveimur fyrstu kennslustundunum og fyrstu 
28. des. tíu mínúturnar framan af tveimur hinum síðustu og skulu þeir nota mínútur 

þessar sjer til hressingar úti undir berum himni, þegar veður er fært til þess, en 
fara þó eigi leyfislaust út af lóð skólans. 

Þegar hringt er til inngöngu, eiga nemendur tafarlaust að ganga stillilega 

hver inn í sinn bekk og setjast þegar í sæti sín. Má enginn nemandi ganga út 

úr bekk sínum í kennslustund, heldur skal hver sitja kyrr í sæti sínu þangað til 

stundin er úti, og hvorki hafa samræður nje gera nokkurs konar óreglu. Ef svo 

ber við, að kennari er eigi í einhverjum bekk meðan á kennslustundum stendur, 

skulu nemendur í þeim bekk sitja þar kyrrir og hvorki hafa umgang nje hávaða 

og skal umsjónarmaður bekkjarins hafa gætur á, að eigi sje út af breytt. 

Frá kl. 10.40'—11.20' verður hlje á kennslunni og skulu nemendur nota 
þann tíma til morgunverðar. 

3. gr. 

Allir nemendur eru skyldir að eiga eða hafa til afnota allar þær bækur, 
sem hafðar eru við kennslu í þeim bekk, er þeir sitja í Bækur sinar og ritföng 

ber þeim að hafa til taks í byrjun hverrar kennslustundar. 

4. gr. 

Jafnskjótt sem kennslustundum er lokið, skulu allir nemendur fara heim 
til sin og nota síðari hluta dagsins til að búa sig undir næsta dag. 

5. gr. 

Nemendur eiga vandlega að gá að eldi og ljósum, að enginn voði hljótist 

af því; þeir mega hvorki taka ljós þaðan sem því er ætlaður staður, nje flytja 

það úr einu herbergi í annað. Skotvopn, púður eða önnur eldfim efni má eng- 

inn hafa nokkursstaðar í skólanum. 

6. gr. 

Nemendur mega ekkert skemma, sem skólinn á, en geri einhver sig sek- 
an í þvi, þá skal hann bæta fullum skaðabótum og skal umsjónarmaður með 

áhöldum skólans sjá um að því ákvæði verði fullnægt. Ef það er fullvist að slíkar 
skemmdir hafi orðið af völdum nemanda í einhverjum bekk og gangist enginn við 

þvi, skulu nemendur þess bekkjar bæta skaðann í fjelagi. Nemendur skulu gæta 

þess að loka öllum hurðum skólans þegar þeir ganga um, og eins hliðunum um- 
hverfis hann. 

T. gr. 

Nemendur eiga að ganga þrifalega um hús skólans, sjerstaklega skulu þeir varast 

að hrækja annarstaðar en í hrákailát, eða aðhafast nokkuð það, er spillt geti 
andrúmslopti.
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8. gr. 142 

Nemendur eiga að fara vel með föt sín og bækur. Peir mega ekki farga ?8. des. 

neinu af munum sínum, nema fjárhaldsmenn þeirra eða foreldrar leyfi. Forðast 

skulu þeir og að taka eða skemma nokkuð, sem aðrir eiga, og eigi mega þeir 
heldur kaupa eða taka í skuld, nema með vilja og vitund fjárhaldsmanna sinna. 

9. gr. 

Ef nemandi hefir næman sjúkdóm, segir læknir skólans fyrir hvernig með 

skuli fara. 

Ef einhver nemandi er sjúkur að morgni, svo að hann getur ekki komið 

í kennslustundir, skulu foreldrar hans eða húsráðandi senda skriflega tilkynningu 
til umsjónarmanns skólans fyrir hádegi sama dag. Nemandi, sem verður sjúkur 

í kennslustund eða milli kennslustunda, skal biðja skólameistara eða kennara um 

heimgönguleyfi. Ef þeim þykir ástæða til, leggja þeir fyrir nemanda að sýna sig 

lækni og fá vottorð hjá honum. 

Nú vanrækir nemandi að sækja kennslustundir og ber fyrir sig sjúkleik, 

og getur þá skólameistari krafizt þess að læknir skólans skoði nemanda. Sker 

þá læknir úr því, hvort sjúkleikann megi telja nægilega ástæðu fyrir nemanda 

til að koma ekki í skólann. Ef nemandi vanrækir kennslustundir, án þess að 

sjúkleik eða öðrum gildum forföllum sje um að kenna, þá varðar það áminningu 

skólameistara á kennarafundi. En ef brotið er ítrekað, verður nemanda vísað 

burt úr skóla. 

10. gr. 

Sjerhver nemandi skal hafa einkunnabók. Rita kennararnir í hana ein- 

kunnir hans þrisvar á ári: fyrir jólaleyfið, í marzmánuði og júnímánuði og auk 
þess prófeinkunnir. Skal nemandi sýna einkunnabókina fjárhaldsmanni sínum í 

hvert skipti, sem ritað er í hana, en til sannindamerkis um það, að fjárhaldsmað- 
ur hafi sjeð bókina, skal hann í hvert skipti skrifa nafn sitt í hana. Athuga- 

z 
semdir um hegðun nemanda verða og ritaðar í einkunnabók hans. 

11. gr. 

Ef nemandi, hvort sem hann er í skóla eða utan skóla, veitir eða þiggur 
hjálp eða notar óleyfileg hjálparmeðöl við úrlausn skriflegs verkefnis í báðum 

burtfararprófum, þá er hann rækur frá prófinu og má ekki ganga undir sama próf 

fyr en að ári liðnu. Ef ástæða þykir til, getur yfirstjórn skólans jafnframt eptir 

tillögum skólameistara og kennaranna vísað hinum brotlega nemanda burt úr 

skóla, ef hann er skóla-nemandi. Ef nemandinn er kyrr í skólanum, missir hann 
þann námtsyrk, er hann kann að hafa. 

Ef nemandi veitir eða þiggur óleyfilega hjálp eða notar óleyfileg hjálpar- 

meðöl í skriflegu ársprófi, þá missir hann þann námsstyrk, sem hann kann að 
' 

hafa, og er rækur frå prófi. Ef yfirsjónin er framin í miðsvetrarprófi, missir
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142 
28, des. nemandinn þann námstyrk, er hann kann að hafa. Ef nemandinn gjörir sig 

sekan í nefndri yfirsjón við inntökupróf, skal hann rækur frá prófi. 

Ef nemandi gjörir tilraun til að veita eða þiggja óleyfilega hjálp eða til 

að nota óleyfileg hjálparmeðöl í einhverju skriflegu prófi, þá liggja við því allar 

hinar sömu refsingar, sem til eru greindar hjer að framan fyrir að veita eða 

þiggja hjálp, allt eptir því, í hvaða prófi yfirsjónin er framin. Þó má beita vægari 

refsingum entir atvikum. ef málsbætur eru og skólameistari og meiri hluti kenn- 

aranna M.1 1. 50} 

12. gr. 

Sk 2000 ” umsjonarmenn ur flokki nemenda sjálfra, svo marga 

sem honum þykir þörf á. Skulu þeir styrkja skólameistara og kennarana af fremsta 

megni til þess að viðhalda góðri reglu og láta kennara eða skólameistara undir- 

eins vita, þegar einhver nemandi gjörir sig sekan í einhverri óreglu. 

13. gr. 

Nemendur skulu í öllu sýna kennurum sínum hlýðni og auðsveipni og 

verður tekið hart á, ef út af því er brugðið. 

14. gr. 

Nemendur skulu forðast að neyta áfengra drykkja og er það bein burt- 

rekstrarsök úr skóla, ef að því kveður til muna. Enginn nemandi má komainn 

í veitingahús þar sem veittir eru áfengir drykkir Einnig skulu nemendur var- 
ast að venja sig á tókaksnautn með því að hún er skaðleg fyrir heilsu unglinga, 
og í húsum skólans eða á lóð hans má alls enginn nemandi reykja nje tyggja 

tóbak. 

15. gr. 

Opinbera dansfundi mega nemendur ekki sækja nema með leyfi skóla- 

meistara, nje heldur koma opinberlega fram á leiksviði til að leika þar eða syngja, 

án sjerstaklegs leyfis. 

16. gr. 

Enginn nemandi má fara burt úr bænum án leyfis skólameistara. 

17. gr. 

Brot gegn reglum þessum varða eptir atvikum áminning kennara eða 

skólameistara, missi námsstyrks eða burtvísun úr skóla, sbr. 30. gr. bráðabirgðar- 

reglugjörðar fyrir hinn almenna menntaskóla í Reykjavík 9 septbr. 1904. 

Í stjórnarráði Íslands, 28. desbr. 1906. 

H. Hafstein, 
Jón Magnússon.
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Reglur 

fyrir 

umsjónarmenn hins almenna menntaskóla í Reykjavík. 

1. gr. 

Umsjónarmenn úr flokki nemenda eru þessir: Umsjónarmaður inni við, 

umsjónarmaður úti við, einn umsjónarmaður í hverjum bekk. 

2. gr. 

Umsjónarmaður im við skal vera skólameistara og kennurum þeim, sem 

umsjón hafa, til aðstoðar og styrkja þá í öllu, sem hann getur. Hann stýrir 

söng við morgunbænir. 

3. gr. 

Umsjónarmaður úti við skal sjá um, að nemendur fari út úr bekkjunum 

i þeim 10 mínútum, sem þeir hafa sjer til hressingar milli kennslustundanna, og 

sjeu allan þann tíma úti undir beru lopti, ef veður leyfir, og fari síðan hverinn 

í sinn bekk, þegar hringt er til inngöngu. Hann skal hringja skólabjöllunni 

í rjettan tíma. Hann skal hafa eptirlit með nemendum, þegar þeir leika sjer, og 

gæta þess, að enginn skemmi neitt, sem skólinn á, eða fremji aðra óreglu á skól- 
ans lóð. 

4. gr. 

1. Umsjónarmenn bekkjanna eiga hver í sínum bekk að sjá um, að nemendur 
hafi ekki neinn hávaða eða áflog í bekkjunum, nje færi neitt úr lagi eða 

fremji neina óreglu nje heldur skemmi neitt af skólans munum, hverju nafni 

sem nefnist, eða hver fyrir öðrum. 

2. Þeir skulu gæta þess, að enginn nemandi tyggi tóbak nje reyki í bekkjun- 
um nje annarstaðar í skólahúsunum. 

3. Þeir skulu gæta þess, að lokað sje dyrum bekkjanna, þegar um er gengið, 
og hurðunum aldrei skellt. 

4. Þeir skulu gefa gætur að því, hvort nemendur koma á rjettum tíma til 
morgunbæna og frá morgunverði. 

ö. Þeir skulu annast um, að krít og njarðarvöttur sjeu ávallt í bekkjunum handa 

kennurunum, og geyma þetta í kennaraborðinu, þegar ekki er verið að brúka 

það. Sömuleiðis skulu þeir sjá um, að stundatafla bekkjarins sje upp fest í 

bekknum. Á hana skal og rita nafn umsjónarmanns og tölu bekkjarsveina. 

1906 
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23. des.
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143 D. gr. 

28. des. Allir skulu umsjónarmenn styrkja hver annan til að viðhalda góðri reglu 

í skólanum og utan skóla og leggjast allir á eitt með kennurunum í því. Ef um- 

sjónarmenn vanrækja skyldu sína eða hylma yfir óreglu eða ósiðsemi, verður það 

þeirra ábyrgðarhluti. 

Í stjórnarráði Íslands, Reykjavík 28. desbr. 1906. 

H. Hafstein. 

  

Jón Magnússon. 

Auglýsing 

144 um birting stjórnarvaldaauglýsinga í blaðinu >Reykjavík. 
15. des. , . , . .… 

Årid 1907 skal, nemå uppsågn eigi sjer stad, birta i bladinu »Reykjavik«, 

er ut kemur hjer i bænum, auglysingar pær, sem rædir um i opnu brjefi 27. 

mai 1859 um breyting á reglum þeim, er gilda á Íslandi um auglýsingar í blöð- 

unum í vissum tilfellum, og undanfarið hafa verið birtar í blaðinu >Þjóðólfic. 

Þetta er hjer með kunngert öllum hlutaðeigendum til eptirbreytni. 

Í stjórnarráði Íslands, Reykjavík, 15. desember 1906. 

H. Hafstein. 

Jón Magnússon. 

145 Firmnatilkynningar. 

Samkvæmt lögum 13. nóvbr. 1903 um verzlunarskrár, firmu- og prókúru- 

umboð, hafa eptirgreind firmu og breytingar á firmum verið tilkynnt til innfærslu 

á verzlunarskrár landsins. 

I. Reykjavík. 

1. Hlutafjelagið Járnsteypugjörð Reykjavíkur rekur í Reykjavík járnsteypugjörð 

með firmanafninu >Járnsteypugjörð Reykjavíkur<. Dagsetning samþykktar 9. 

júní 1905. Stjórn: Gísli Finnsson járnsmiður, Jón Brynjólfsson leðursali, Jón 
Pálsson organisti. Heimild til að rita firmað hafa stjórnendur fjelagsins allir 
sameiginlega. Prókúra engin. Stærð höfuðstóls 12,000 krónur. Hlutirnir 
hljóða upp á nafn. Hlutirnir eru greiddir að fullu. Birtingar tll fjelags- 

manna skulu birtar í blaði því, er flytur stjórnarvalda-auglýsingar.
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Trjesmidirnir: Bjarni Jónsson Vegamótum, Sveinn Gíslason Hverfisgötu og 

kaupmaður Þorsteinn Þorsteinsson Lindargötu, Kristján E. Hansson Frakka- 

stíg, Björn Jónsson Njálsgötu, Gisli Magnússon Grjótaþorpi, Jón Jónsson 

Lindargötu, Guðmundur Magnússon Hverfisgötu, Guðmundur Brynjólfsson, 

allir til heimilis í Reykjavík, reka hjer eptir fyrst um sinn viðarverzlun í 

Reykjavik undir firmanafninu >Bakkabúð< með ótakmarkaðri ábyrgð. Verzl- 

unarfjelag þetta hefir stjórn skipaða þrem mönnum: formanni, skrifara og 

fjehirði, sem allir hafa jafnan rjett til að rita firmað, og undirskript firmans 

er því að eins gild, að firmanafnið >Bakkabúð< sje undirskrifað og að minnsta 
kosti nafn eins manns úr stjórninni. 

J. P. T. Bryde etazráð og stórkaupmaður til heimilis í Kaupmannahöfn, og 

H. J. Bryde stórkaupmaður, sömuleiðis til heimilis í Kaupmannahöfn, reka 

verzlun og fiskiveiðar í Reykjavík undir firmanafninu: J. P. T. Bryde. Þeir 

hafa gerzt fjelagar með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Undirskript firmans er; J. P. T. BRYDE 
og hefir hvor þeirra um sig ótakmarkaðan rjett til að rita firmað. 

Carl Lárusson, Árni Gíslason, Ari B. Antonsson og Haraldur Lúðvík Möll- 

er reka verzlun í Reykjavik undir firmanafninu C. L. Lárusson & Co. 

allir með ótakmarkaðri ábyrgð. Rjett til þess að rita firma fjelagsins hefir 

Carl Lárusson, og í forföllum hans geta hverjir tveir af hinum ritað firmað, 

pr. >Procura< skrifar Carl Lárusson. 

Ólafur Þ. Johnson og Ludvig Emil Kaaber í Reykjavík tilkynna að þeir 

reki verzlun í Reykjavík með firmanu: Ó. Johnson á Kaaber. Þeir hafa 

ótakmarkaða ábyrgð og rita hvor í sínu lagi firmað. 

Ólafur Johnson skrifar: O. Johnsen £ Kaaber. 

Ludvig Emil Kaaber skrifar: O. Johnson £ Kaaber. 

II. Gullbringu og Kjósarsýsla. 

Ekkjufrú Cristiana Friðrika Duus í Kaupmannahöfn og kaupmaður Ólafur 

Ásbjörn Ólafsson í Kaupmannahöfn reka verzlun í Keflavík með firmanafn- 

inu: „HP. Duusc. Hvort þeirra um sig ritar firmanafnið og hefir ótak- 

markaða ábyrgð. Procuruumboð fyrir firmað hafa verzlunarstjórarnir Á. E. 
Ólafsson og H. P. Petersen 

Sigfús Bergmann kaupmaður í Hafnarfirði og P. J. Thorsteinsson & Co. í 

Kaupmannahöfn, sem er eign P. J. Thorsteinssons kaupmanns þar, reka í 
fjelagi verzlun og fiskiveiðar í Hafnarfirði með firmanafninu >S. Bergmann 

d Co<. Fjelagar hafa báðir ótakmarkaða ábyrgð. Veðsetningar og afsöl á 

eignum fjelagsins eru að eins gild, ef báðir eigendurnir rita firmað, en í öll. 

um öðrum tilfellum hefir hvor um sig rjett tilað rita firmað með nafni þess. 

J. P. T. Bryde, etazráð og stórkaupmaður til heimilis í Kaupmannahöfn, og 

H. J. Bryde stórkaupmaður, sömuleiðis til heimilis í Kaupmannahöfn, reka 

verzlun og fiskiveiðar í Hafnarfirði undir firmanafninu J. P. T. Bryde. Þeir 

1906
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öld 

hafa gerzt fjelagar með ótakmarkaðri ábyrgð. Undirskript firmans er: J. P. 

T. Bryde, og hafa báðir ótakmarkaðan rjett til að rita firmað. 

4. Hlutafjelagið >Fiskiveiðahlutafjelag Faxaflóa< stundar fiskiveiðar einkum 

þorskveiðar með botnvörpuskipi. Samþykktirnar eru gerðar 26. júní 1905. 

Fjelagið er með takmarkaðri ábyrgð. Í stjórn fjelagsins eru: Þórður (Guð- 

mundsson formaður, Arnbjörn Ólafsson og Björn Kristjánsson. Við daglegar 

eða venjulegar athafnir undirskrifar formaður einn, en þegar um mikilvæg- 

ari viðskipti eða táðstalanir er að ræða, undirskrifar öll stjórnin í fjelagi 

Höfuðstóllinn er 35,000 kr., skiptur í 35 hluti að upphæð 1000 kr. hver, er 

hljóða upp á nafn. Alt hlutafjeð er greitt. Birtingar til fjelagsmanna skulu 

eettar í blað það, er flytur stjórnarvalda-auglýsingar. Heimili fjelagsins og 

varnarþing er í Hafnarfirði. 

III. Vestmannaeyjasýsla. 

Stórkaupmennirnir etazráð J. P. T. Bryde og H..J. Bryde, báðir til heim- 

ilis í Kaupmannahöfn, reka verzlun og fiskiveiðar í Vestmannaeyjum undir firma- 

nafninu J. P. T. Bryde. Báðir fjelagar hafa ótakmarkaða ábyrgð, og hvor um 

sig ótakmarkaðan rjett til að rita firmað. Undirskript firmans er: J. P.T. Bryde. 

IV. Skaptafellssýsla. 

J. P. T. Bryde, etazráð og stórkaupmaður til heimilis í Kaupmannahöfn, 

og H. J. Bryde, stórkaupmaður sama staðar, reka verzlun í Vík í Hvammshreppi 

undir firmanafninu: J. P. T. Bryde. — Þeir hafa gerzt fjelagar með ótakmark- 

aðri ábyrgð. 

Undirskript firmans er: J. P. T. Bryde, og hefir hvor um sig ótakmark- 

aðan rjett til að rita firmað. 

V. Suðurmúlasýsla. 

1 hlutafjelaginu: „Island, Hval-Industri-Aktieselskab< á Fögrueyri hefir 

orðið sú breyting, að Heinrich Gromann er farinn frá stjórn þess, og hefir Július 

Bernhard Tadsen tekið við stjórn fjelagsins. — Sömuleiðis er prókúra Þórarins 

Erlendar Tulinius apturkölluð. 

VI. Myra og Borgarfjarðarsýsla. 

J. P. T. Bryde, etazráð og stórkaupmaður í Kaupmannahöfn, og H. J. Bryde 
stórkaupmaður sama staðar, teka verzlun í Borgarnesi undir firmanafnina J. P. 

T Bryde. Þeir hafa gerzt fjelagar með ótakmarkaðri ábyrgð. Undirskript firm- 

ans er: J. P, T, Bryde, og hefir hvor um sig ótakmarkaðan rjett til að rita 

firmað.
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VII. Snæfellsness- og Hnappadalssysla. 

Hlutafjelagið »Isfjelag Olafsvikur« rekur atvinnu í Ólafsvík í Neshreppi 

innan Ennis við frysting beitu og matvæla undir firmanafninu „Ísfjelag Ólafs- 

víkurc. Samþykktir dags 24. okt. 1897. Höfuðstóll 5000 kr, er skiptist í 100 

hluti á 50. kr. Hlutabrjefin hljóða á nafn og eru fullgreidd. Stjórn: Einar 

Markússon, Jón Proppé og Kristófer Sigurðsson, allir til heimilis í Ol: ifsvík, rita 
firmað í sameiningu þannig: 

p-p Ísfjelag Ólafsvíkur: 

Einar Markússon, Jón Proppé, 

  

Sigurðsson. 

VIEf Barðastrandarsýsla. 

1. Hannes B. Stephensen á Bíldudal og P. J. Thorsteinsson í Kaupmannahöfn 

reka verzlun og fiskiveiðar á Bíldudal undir firmanafninu Hannes B. Step- 

hensen £ Co. Báðir hafa ótakmarkaða ábyrgð. Veðsetningar og afsöl á 

eignum fjelagsins, víxlar, sem ekki koma starfsemi fjelagsins við, og öll á- 

byrgðarskjöl öðlast að eins gildi, ef báðir undirrita firmað. Í öllum öðrum 

tilfellum hefir hvor um sig rjett til að rita firnað. 

2. Ólafur Jóhannesson á Vatneyri og P. J. Thorsteinsson í þanna Röð 

reka verzlun og fiskiveiðar á Vatneyri undir firmanafninu Ó. Jóhannesson 

& Co. Báðir verða hluthafar að undirrita vedsetningar og afsål á eignum 

fjelagsins, svo og víxla, er ekki koma starfsemi fjelagsins við, og öll ábyrgð- 

arskjöl, til þess að skjöl þessi öðlist gildi. Í öllum öðrum tilfellum hefir 

hvor um sig rjett til að rita firmað 

3. Hlutafjelagið »Islandsk Handels & Fis skerikompagni Áktieselskab< rekur 

verzlun á Patreksfirði og Flatey. Samþykktir fjelagsins eru gjörðar 30. 

marz 1898. Í stjórn ern Henr. W. Christensen, Gustav Hecsher, W. Step- 

hensen, Björn Sigurðsson og eigendur firmans Salomon Davidsen, Vald.. 

Davidsen og Emil Davidsen, allir til heimilis í Kaupmannahöfn og hafa 

tveir hinir síðastnefndu rjett til að rita firmað, og er aðstoðarmaður þeirra 

hjer á landi Pjetur A. Ólafsson. Hlutirnir eru 400, hver að stærð 1000 kr. 

og að fullu greiddir. Birtingar til fjelagsmanna eru gjörðar í hinu opinber 

auglýsingablaði í Danmörku. 

IX. Ísafjarðarkaupstaður, 

1. Emil Strand og Jens L. Quse á Ísafirði hafa í dag tilkynnt, að firmað Eml 

Strand á Co. sje hætt. 

2. Carl Lárusson, Árni Gíslason, Haraldur L. Möller og Ari B. Antonsson til- 

kynna að þeir reki verzlun á Ísafirði með firmanafninu C. L. Lárusson & 
Co. og hafi allir ótakmarkaða ábyrgð. Rijett til að rita firmað hefir Carl 

Lárusson, og í forföllum hans hverjir tveir hinna. Magnús Magnússon hefir 
procuruumboð á Ísafirði 
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146 I . 

Auglýsing 
frá skráritara vörumerkja í Reykjavík um skrásetningar þær, sem gjörðar hafa 

verið árið 1906. 

Skrás. 1906 nr. 1. 

Tilkynnt 3. febrúar 1906 
kl. 12,45 sidd. af hlutafje- 

laginu »Det danske Petro- 
leums Aktieselskab« i Kaup- 

mannahöfn og skrás. 8. s.m. 

, Lysing å merkinu: 

Á hringmynduðum eink- 

unnarmiða stendur að olan- 

verðu í boga: Royal Day- 
light og þar fyrir neðan: 

Petroleum. Neðst eru þrjár 

stjörnur.   
Skrás. 1906 nr. 2. 

Tilkynnt 3. febrúar 1906 kl. 

12, síðd. af hlutafjelaginu 

„Det danske Petroleums- 
Aktieselskab< í Kaupmanna- 

höfn og skrásett 8. s. m. 

Lýsing á merkinu: 

Á hringmynduðum eink- 
unnarmiða stendur að ofan- 
verðu í boga: Royal Day- 

light, undir þvi: Petroleum 

og þar fyrir neðan stafirnir: 
D. D. P. Á. Neðst eru 

þrjár stjörnur. 

   
        

    == DETROLEUN "5 
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Skrås. 1906 nr. 8. Tilkynnt 31. oktéber 1906 kl. 6,9, sidd. af Waldemar 

Petersen stårkaupmanni, Nyvej 16, Kaupmannahöfn og skrásett 3. nóvember s. á. 

nn 

    

Lýsing á merkinu: Aflangt, fer- 

hyrnt merki, er í miðjunni skiptist í 

af beinum línum. Í miðreitnum, á hruf- 7 

reiti 

óttum fleti, stendur Kinverji á tígluðum 

fleti, og heldur á fullu glasi í hendinni; 

i tveim ytri reitunum til hvorrar hliðar 

er kínverskur turn annarsvegar, en 

kinverskt ker hinsvegar. Ofan til í 

merkinu er rautt band brugðið, og á 

það letrað með hvítum bókstöfum: 
Kína-lifs-elegir; þar fyrir neðan eru 

myndir af verðlaunapeningum, en neðst 

í merkinu er dökkleit tafla, og á hana 

letrað með hvítum stöfum: Búinn til af 

Valdemari Petersen, Frederikshavn.           
     Merkid er ådur skråsett i Kaupmannal 

septbr. 1885, og sidan tvivegis endurnyjad par. 

Samkv. 12. gr. laga 13. nóvbr. 1908 

(Thor E. Tulinius, Kaupmannahöfn) afmáð úr 

eptir beiðni tilkynnanda. 
   

Skrifstofu vörumerkjaskráritarans í Reykjavík 31. desbr. 1906. 
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147 Fe rða 

gufuskipanna milli Kanpmannahafna oOo post 

Fra Kaupmanna 
  

| 10. 11. 12. 13. | 14, Do
 Aa
 

—]
 7 1. 

Laura | Ceres | Hólar) Vesta | Laura, Ceres | Skálh. Hólar | Laura) Vesta | Ceres | Skálh. Laura | Hóla 
  

  

   

  

i (| | 

Frå Khåfn . . f15 jan., febr. /15febr. 2Sfebr., 5 mrz 15 mrz 26 mrz, 5& apr. 9 apr. 28 apr.| 3 mai . (28 mai 81 m 
- Leith . .. . 419 — | 6 — 119 — (27 — 19 (19— 1. .19— [13 — 27 — | 7 — (18 mat! Í júni! 4 jú 
- Trangisvog. 1 2... | | |. "ff. |. . FE . BN RN 
- Þórshöfn „ . þé2ljani . >. j#2lfebr| #2lmrz . .| . (FI5 apr 29 — 1, .1. |. | 6 - 
- hiaksvík.. Í. RANA RN 30 — | | 6 — 

Serufirði .. LB .|1. |. | 1 mai | |. 
- Fåskråidsfirdi . , . 1. .73—|. . É… SA 2 — | . 17 — 
- Eskifiði .„. |. 110 | | | 3 — | 118 

- Norðfirði .. | | (8 — ! | 8 — 
& - - Neyðis 

Vop 
rði.1. 25 

wirði 21. . a 16 — 

þ
i
n
 
h
n
 

| 

     - Húsavik T — | | . |, 
Eyjafirði I | | 6 — | (11 

- Siglufirdi..f. 1. .1. .19—| | | | 
- Sauðárkrók. | 10 - | 6 — | 
- Skagaströnd f . . . +. . dl— |. . | | | . | 

- Blonduési. 4. 17. 1. 2714. .] | | T—! 
Hvammstanga . 
Borðeyri -. |. FA 
Steingrimsf. 
Reykjarfirði 
Ísafirði ... 

- Önundarfirði | . . |. . […… … … … . | 
- Dyrafirdi. . BN RE RN ENN EIN FI IR I EI fee] | 
- Ártnarfirði þr TE.) | 
- Patreksfirði 1. . BN SN RN UU fl. sf. sl. fl. NR EU Ll 

Flat | | | | 

| 
| 

    

' A 9 
- Stykkishólmiþ 2 210. 20. 1. BR NN SU 7] 
Olafsvik 2. ff. 0. … os |. .|. . . 0 — | FA . 

í Reykjavík. . i26 jan. löiebr. 2öfebr./16 mrz 15 mz 24 mræz 4 apr. 14 apr. 18 apr.11 mai 18 mai 28 mai, 6 júní 18 jú 

  

Til Vesturlands | | | | | | |     Frå Reykjavik. 129 jan. | 28 mr æ 2l apr. . . 16 mai| = | júni << 
- Olafsvik .. ff... | 299— | & 1. 1. . 17 — | | Eg 
- Stykkishólmif . 2.41. .1. .1. .1., 29 — 2 17 — | á 

Flatey oo... | FR 1. , 30—: 2 . 18 — is . | n 
- Patrekstirdi |50 — |. 1. .t. 30—| = 292 — 18— (=> J0—| 2 

- Arnarfirði . |30 - | - s . 2 
„ Dýrafirði... .1. .1. 0. 31 — | £ 18 - SE 
- ÖnundarfirðiþB1 — | . Jf. .) 31 — 2 22 — (19 — (10 — 
å Isafirdi . . . | febr... | lapr. 23 apr. 20 maí) í |19 Júni,      
  

Aðeins fyrir póst og farþega. ** Þaðan beint til Reykjavíkur, kemur þangað hinn 18. júli og fer þaðan apti



ætlum 

eith, Færeyja og Íslands, 1907. 
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öfn til Íslands 

  

15 júní 9 júlí 16 júlí 9 júní 
3 3 — 
5 — | . | 
5 — | #15 júl) | 
6 — 1 | 

QX 
0
 
m
å
 m
l
 

| Í 
| 

9 — | 24 - 
0 — | 24 - 
2 — | 25 - 
9 — 25 — 

2— | 25 — | 
3 = | 26 — | 
3 — | | 

| | 
4 | 
4 — | | 

| |. 
| | 

DD — | (28 — | 

00 |, | 
D — | 28 — | 
5 — | 23 — | 

… | 29 — | 
6 — | 
6 — | 129 

! | 

8 júni 25 júni'80 júlí 25 júlí 

Í | i 

| | | 
(29 júni 
29 — |. .] 

30 — | 
30 — | 
i 

130 

Sj
á 

st
ra
nd
fe
rð
aá
æt
i.
 

bn 

  

Í |26 júli; 2: 
19 — 13 — 20 — 25 juli 30 — | 6 

(30 júlí | 4 
I 

3 
OC 2 
“í 

E 
ea 
ka 

z, 
2 

15 
16 

16 

17 

18 

ág.!19 á 

  

„Bi g 
9 

i 
ið, 

| 

| 
í 
| 
| 

  

D
M
 

i Skålh. 

Tsept.'14sep 
11 — 18 — 

lsept. 19sept. 24sept. 

Ósept. 

| 

  

t. 17sept. 2isept. 
21 

(29 
| 

é 30 
lø 
0 

2. 

| Laura 

16 — 

3 okt. 1 okt. 22 okt. 

Á á 26 okt. 
% | 8 

a | æ 97 
0 | st 
ná hu 

á så 5 
> æg 27 — 
s a 
a 3 

Es is | å 2 | >= a |. 
98 —. 

eð 3 “ 

a ur 129 okt. 

12 okt. 

28. 29 

Vesta | Ceres | Vesta 

(15 okt..21 nov.|29 nåv. 
19 — 121 — | 3 des. 

. „95 — 

*2l okt 27nóv) 
| Í 

| T nóv. 
|. 

|= 
2 
2 

Gnåv.| 1 des. 11 des. 

  

inn 20. julf sunnan um land til Fáskrúðsfjarðar. 
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s oa e 4: 
Frå Islandi ti 

1 2, ; | 5. | 6 | 10. | 11. | 12, | 18. | 14. 
Laura! Ceres Vesta | Laura | Ceres | Skálb. Hólar | Laura | Vesta | Ceres | Skálh./ Laura | Hóla 

Frá Vesturlandi | | | | | | | 
; Í AS 1 | or ! Í sr og 

Frá Ísafirði. . f 3febr | 2apr. . . |. |2bapr. |21 maí (14 juni! . 
- Dyrafirdi 3 |. | 25 — | | | þá - | 
- Arnarfirði . f 4 — ' 12 - i 26 — |! BI. 14 — 
- Patreksfirði { . | | | . „|. | 
- Flatey NN | 26 — 15 — 
- Stykkishólmif 6 — | | 127 — . (15 — | 

í Reykjavík. . i Sfebr. 4 apr.) | (29 apr 22 maí [17 jåni) 

rr ” “ 7 | | | i | 

Frå Reykjavik Íifebr. 18febr 2 9 20 mrz 6 apr. 9 maí 14 mai! Í maí 15 maí 25 mai 27 júní 19 júni 14 jú 

- Stykksihólmi | | | | . . | 

- Flatey | 1. | 
- Patreksfirdi | 1. . 116 — | |. | 

- Arnarfirði | | | |. .t. 
- Dyrafirdi | | „1 BN 
- Önundarfirði | | . | . | 

- Ísafirði | | . 17 — | „|. . 

- Reyki | | . | - | 

. | | NN 

. 1 |. 
- | | 17 — | |. . 
. | 18 — | | . 

- | 18 — | | 
. | 90 — | | | 

- | (90 — | . | | 

- | | I | . , | . | 

- I | 22 — 28 — 22 — 
. | 198 — . (22 — |. 
- - | 1, —, led — (28 — 22 — 
- | | | 199 — | 

| Ll. | |29 — | . 

- 22 mz 4 maí . |*30mal) #24 jún 

í Leith Di í ) 11 — (14 mai 19 -— | 6 — (25 — | 1 juni! 2 juli (26 — 119 ju 

frå do. … 26 - 25 2— |. „90 —|7T-- 6 —/2—|3— 27 — |. 
- Christianssand! lee EN AR | …… | FER AR FF 

í Kköfn ræ lt 29 mrz 30 mræ 16 apr. 24 mal 11 mai 30 mai! 6 júní T júlí | 1 júlí 
I 

    

    

Aths. I. 

Aths. 2. 

þál 
Aths 5. 1 stmani sy 

stæður leyfa, Epti 

farið til Hafnar 

sömu skilyrðum fe 

  
  

  

   

   

  

   

pta um skip. 

og Reykjavík er fast ákveðinn, og fara skipin frá Kaup- 

Að því er millistöðvarnar snertir, 

í fara í fyrsta lagi, en farþegar mega vera við því búnir, 

Viðstaðan á millistöðvunum er höfð sem allra stytzt, verði 

Reykjavik kl. 6 síðdegis. 

  

veðurs sakir eða iss. 

m er komið við í hverri ferð sunnan um land, út og utan, ef kringum 

r komu skipanna (frá Kaupmannahöfn) til Reykjavíkur, verður auk þess 

„ ef skipið hefir nægan flutning þangað. Í sömu ferðum og með 

il Akraness, ef kringumstæður leyfa og næg ástæða þykir.
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Kaupmannahafnar. 

17. 18, 19. 20. 21. | 22, | 28. DA. 2%. | 27. | 29, | 30. 

  

    
Laura | Vesta | Ceres | Vesta 

  

  

  

  

    

    

… | 8juli . . |. lÚsept. . . . 3lokt. . . 8des . . 
. 3— . . |. SN | 

„13 — | . | lnov . .19—; 
FA te ef kl, RN EU . BN I A ] 9. 

AR IN RN |... |... 0 |. 
júli .|. . . . 12sept. . „ } £nóv4 . . 12 des. . 

| | | 
2 juli 10 juli | 6 åg. 28 åg.| lsept. 7 åg. 24 åg. Iåsept.|2&sept. &nåv. 14 okt. 4 nóv. Snóv. 10 nóv. 16 des. 16 des. 
3— | Ss 5 116 — KE BN A ,] | NN 
3 — | 16 — | | 
4 — | 9 25 — 117 — | ; 

. 9 |. | | | 
. | g — 17 | | | 

4 — |! | | | | . 
5 — | | 10 — 16 — fn . 

| 10 16 — | „1. 
| ið | | | …… 

. | il | | . | . … … 
5 — | | il - 1 | i Is . . 

| 12 | | | | . 
6 — | 12 - | | . 

| 13 — | | |. 
T— 14 — | i 

. . id — | | . 
T— 15 |. |. ff. 
8— 16 | | 19 — 
8 . 16 | | . få + . 

9 -- | 16 — 1 24 — | | RIÐ A 
9— 17 — | 2 | . |. 

|. 17 2 — . . | |. 
13 — NN | - | I 

. 18 — "4 sept | — | | (21 — 
| . „|. . os fe ef fee 

13 — (15 — 11 — | sept: 6 — 21 — | 5 — 1 okt 13 — 115 — 21 — |23 — 
14 — |16 12 — 3 — 7 22 — | 6 — -| 2 14 — 16 — 22 — |2ð — 

I 619. FA 
iðnóv. nóv. 12 nóv./18 nóv.(20 nóv.(26 des.(30 des. 1

:
 

1 júlí 19 júlí 16 åg. | Gsept. Ílsept.i26 ág. 1Osept.| Á okt. 6 okt. 
i | 

Aths, 4. Með skipunum, sem fara norður um land, verður því að eins tekið við flutningi til Reykja- 

víkur, ef rúmið verður eigi fyllt flutningi til annara hafna á Íslandi. 

Aths. 5. Fyrirmuni ís eða veðrátta skipunum að komast inn á hina tilteknu viðkomustaði, verður J p , 
farþegum hleypt á land á næstu höfn, sem komizt verður inn á; vilji þeir heldur verða með 

skipinu til annarar hafnar, mega þeir það. Fargjaldi verður engum skilað aptur, þegar slíkt 

kemur fyrir, og fæðispeninga verða farþegar að greiða, meðan þeir eru með skipinu. Þegar ð g 8 g g , 

  

þannig tekst til, verður farið eins með flutning, og ráða skipstjórar hvort þeir skipa honum 

á land á næstu höfn, sem komizt verður inn á, eða hafa hann með sjer lengra í því skyni, að 
1 

skila honum í bakaleiðinni
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{48 Aætlun um strand. 

19 

Vestur um 

        

  
   
alferðaáætlunarinnar: á 24 | 

-I
 

=
 

LU
 

oo
 

Tala að 

Frá Kaupmannahöfn ........... 26 marz | ses | 16 júlí | 14 sept. 

—… Leith rr Å  kensrensee I8 maí | 20 — 18 — 

Í Reykjavík ld. dapríl | 23 -- | 2 — 24 — 

T — | 27 - 28 — 28 — Frá Reykjavik 0.8. HARA 97 — 

—  Ákranesi 2... 0. BN sees 2 — 4 28 — BN 

— Hafnarfirði — þor | 28 = seerne 

— Búðum .......0... „er — aneeeserse | 28 mm seer ee 
7 
7 

— Sandi susersrsesrrereeeree … T — (2 

— Ólafsvík 8 
— Grundarfirði FR 8 — uw erereses 

— Stykkishólmi 8 — 28 — | 29 — | 29 — | 

— Hvaamsfirdi 200. 002 200 FO nens 1 209 —- 30 — ner ves . 

— Skarðstöð..... - ARENA 29 — 30 —- | . 

— Flatey . ...... — 29 — 30 — 29 -— 

— Breiðavík ............ ARNA 30 — 31 — HAR 

— Patreksfirði .. re sure. 9 — | 30 - 31 — 30 - 

— Tálknafirði …  . seeren: 9 | nuveeseese 31 -— þor 

— Bíldudal (Arnarfirði) .... 10 — 30 — 31 — | 30 — 

—- Dyrafirdi 2... 10 — 31 — | lág. | 30 -- | 

— Haukadal............. AR 10 — 31 — — 
— Önundarfirði .…….........…. 10 — 31 — 

— Súgandafirði (Suðureyri). FRNÐRAR öl —- 
— Bolúngavík .. 20... li 
— Ísafirði... seeveeeerreee 12 —— | 2 juni 

"di 1 

— | 29 — 2 
i 

| 29 — 28 — 
| 29 — 

  

B
I
 

54 
| il
 

1
%
:
 

: 
Q:
 

i 
og
 | 

  

eð 

— Álptaf .… 2 — 2 — 3 renses | 

— Adalvik sees 2 — 3 - 2 — | 
— Höfn suser a 2 — 3 — mu | 
— Norðurfirði 
— Reykjarfirði 
— Steingrímsfirði .........2. 14 —- 3) — 4 —- 4 — 

á 

=>
 

  

— Bitrufirði ss re 14 — 

— Borðeyti le 16 — | 4 — bo — | d -— 

—  Hvammstanga 2... 16 | | 
—- Blöndtósi „0... 17 — 4 — 5 — 6 — | 

— Skagaströnd ....... 17 
—…… Kalfshamarsvik 
— Sauðárkróki ....... 0. … 
— Kolknósi ... BRANN 
— Hofsósi 0... 
— Haganesvík 2... sure 
— Siglufirði ............. ER 
— Ólafsfirði a ÅL senererees 

— Dalvík G.sssssseesreerreeness 19 — 
— Hrísey a... sen ÅL nen vener 

— Hjalteyri 00. . 19 — 
A Áktireyri 2 svreesuseesere see 20 april 

  

t 

| i 

e
n
 

  

Gt
 | 

  

G
G
 

Cx
 

CW
 

' 
' | 

OO
 
D
I
T
 

> 
U
C
 

Í a
 i j i 

OO
 
I
 

= 
I 

=T
 

juni to
 

o En
 

að
   
 



ferðir við Ísland 

07 
    

land. 
        

  

    

  

   

          

Tala aðal ferðaáætlunarinnar: 7 12 is 24 

Frá Aknreyri ........... 4. 25 apríl | 13 juni 13 ág 13 okt. | 
—— Hjalteyri... 25 | 13 — | 13 — 13 — | 
- Hrísey 2... … | 13 — | 13 - 
— Dalvík see seeren 23 — | 13 - 13 — 13 — 
— Ólafsfirði 2... ARA | 18 — er | vevvereree 
— Siglufirði „0... 25 — 13 — It - 14 - 
—- Haganesvík ..... 26 I4 — it —- 14 
——… Hofsosi 26 — l4 — It — 14 
— Kolknósi...... 26 It — (014 — 14 - 
— Sauðárkróki 0... 14. 26 — 14 l4  -— 15 — 
— Kálfshamarsvík ... suse FO suse I4 - 15 mm eeereresee 
— Skagaströnd Gees 27 - 15 — 15 15 -- 
—  Blöndnósi 27 — 15 — 15 17 

Hvanmstanga .…...... 27 — | 16 — 15 18 
—  Bordeyri 0000 29 [17 — 17 -— 22 
— Bitrufirði 29 17 — 17 - 23 — 
— Steingrímsfirði ............ 29 —- IT — 17 — 21 — 
— Reykjarfirði ...... ......... 29 | serene Ir | sneen | 
— Norðurfirði ...... 30 — | 17 — 24 — | 
— Höfn ....... ARNA 18 — IS — ARA | 
— Aðalvík 18 — 13 — FARA | 

Alptafirði sssscereeeee eu 18 — 18 mm sees | 
— Tsafirði .s.ussssssreeee eee 1 mar I9 — | 19 26 —- | 
— Bolungavík 0... 19 — | 19 — 26 — | 
—… Sugandafirdi (Suðureyri) … 19 — 19 — . | 
— Önundarfirði ... ..... ..... 1 - (19 — - 26 - | 
— Haukadal .......... a... 1 — | (19 — — | eeesesesse | 
— Dýrafirði... l - | 19 — 27 -- | 
— Bíldudal (Arnarfirði) ..... 2 — | 20 — 27 — | 
— Tálknafirði Gu... essere PO seere eee | 20 — … | 

— Patreksfirði ............. 3 - 20 — -- 28 — | 
— Breiðavík vere 20 — — | senere | 
— Flatey ....... 3 21 — - 8 — | 
— Ssarðstöð 3 — AR — | 
— Hvammsfirði … . 23 | — | eee | 
— Stykkishólmi... 4 — 29 — | - 30 — | 
—  Grundarfirdi 0. gp 22 — | | neveee ve | 
— Ólafsvík 2... ses Åse seere 22 — — 30 — 
—— Sandi 2... PO ves serees 23 — - 30 — 
— Búðum ......000...00..0. Åre overens 23 — | — H uerereres 
— Hafnarfirði 2... da eeeeeeree | — | neeerreree 
—  Ákranesi seeserssserseee … 23 - - NR | 

Í Reykjavík 20... 5 — 24 — — 1 nåv | 
vík  sessesseseeesseee 9 — 27 — — 5 — | 

nr 14 maí 2 júlí 2 sept. BR | 
— Kristjanssand ss. | eereerere | 12 — 
—- Kaupmannahöfn T júlí | 6 sept. 13 nóv.     
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Austur 

Tala aðal-ferðaáætlunarinnar : I 8 l4 19 | 26 | 25 

Frá Kaupmannahöfn 5 apríl 31 maí eee | RL sept. Í seeren 

— Leith 0... se ses 9 —  { #*4 júní 25 júlí #95 — 0 se... 

Í Reykjavík ........0......... l4 — | 13 — 30 — | lok. | UR 
Frá Reykjavík .........00. 2... 18 — | 17 — 5 åg. 3 — |. 5 okt 

Hafnarfirði … 1... en (17 — 5 — … | 

— Keflavík ............ FR 18 — | 17 — 5 - | | 

— Grindavík ce seeren orne … | 17 — 5 — | 
— %Stokkseyri ss þ seere ee | 17 — 6 — | 
— Vestmannaeyjum ....... … 18 — 18 — 6 — 
— Vík.......... . 19 — | 18 — 6 — sr 

— Hornafirði ... . 20 —— | 19 — | — 5 — | 
— Djúpavogi ... ............ … 20 — 19 - T — 6 — | 
— Breiðdalsvík ..... 2... 20 — | 19 — 8 — 6 — 
— Stöðvarfirði ...... 2... sn | 20 — 8 | see 2 
— Fáskrúðsfirði ... 21 — | 20 | 8— | 7 — = 
— Reyðarfirði ........ 281 90 — | — T— | c 
— Eskifirdi 0 me 291 — | 20 — 9 — T — a 
— Norðfirði se 21 — 1 21 — 9 — 8 — = 

— Mjóafirði ..... Le 22 — 21 | 9 — 8 — 2 

— Seyðisfirði ......... . 222... 24 — 22 — | 11 — 9— | 5 
— Loðmundarfirði ............ AR 22 - LOD | seere a 

— Borgarfirði ....... sa 24 — | 22 — | 11 — 9 — þú 
— Unaósi ....... … ARA | 22 — Il — seerne | 3 

— Vopnafirði ............0..... 24 — 23 — 12 — 10 — | ' 

— Bakkafirði ........... … 24 — | 23 — 12 — | 10 — | 
— Gunnólfsvík 20... 2... … 23 — 22 — eeeereeeer 
— Þórshöfn ........ a vrere 25 — (94 — 13 — (11 -— 

— Raufarhöfn secs Årene „24 3— | 11 — 
— Kópaskeri ......... 2 20... | 24 13 —  " 11 — 
— Fjallahöfn … On þor 

— Húsavík............. eu | 25 — lå — | 12 — 

— Flatey . 2... en | 25 — 1 — | 
— Grímsey 20... se | 25 14 | nerverne 
— Grenivík ...... oe | 95 - FRA þor 

— Svalbarðseyri .......0.00.00 þe rer (26 | seernes | meeen ss 
Å Akureyri 0 vere: 26 apríl | 26 júní 15 ág. | 13 okt. | 
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Aths. 1. 

Pegar ekki verdur komizt å Stokkseyri eda 

við í Þorlákshöfn, ef ástæður leyfa. 

Frá Leith til Færeyja og Austurlandsins, þaðan norður um land til Reykjavíkur og 

kemur við á Akureyri ll. júní og Ísafirði 1í 

brim hindrar samband við skipið, kemur það 

Kemur við á Þórshöfn með póst og farþega. I B 8 

stöðunum mega skipin e 

við að burtför þeirra te 

Burtfarartími skipanna frá 

  
J 

  

. juni. 

Reykjavik og Akureyri er kl. 9 ård. 

t; þó ber fjelagið enga ábyrgð á slíkum töfum. 

Frá hinum viðkomnu- 

igi fara fyrir hinn ákveðna tíma, en farþegar mega búast 

Á þess. 

um viðkomustöðum verður viðstaðan svo stutt sem unnt er, geti skipin á annað borð



um land. 
    

mr = . I s i 
Tala aðal ferðaáætlunarinnar: | 8 lá 
    

  

Frá Akureyri 
— Svalbarðseyr 
— Grenivík øves severerrreee | 

— Grímsey BN | 

— Flatey ...... veere versene ar | 
— Húsavík......... ve serverer 
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— Fjallahöfn ............ me FAR 2 
— Kópaskeri ......... ... 2— | 2 
— Raufarhöfn ....... FRA 2 — | 2 
— Þórshöfn 0... 2 — | 3 — 

3 — — Gunnólfsvík 2... HAR 
— Bakkafir es

        

      

— Vopnafirði ...... 3 — | 3 — 
— Unadsi 0000... HR | 4 — 
— Borgarfirði..... ARNA 3 — | 4 — 
-— Loðmundarfirði ... ........ se | 4 — 
— Seyðisfi RANA 4 —- | 5 
— Mjóafirði sr uses 4 — db — 

— Nordfirdi ber a . 4 i 5 - 

— Eskifirði .......... ARA 5 = 5 — 
— Reyðarfirði ......... ARA 5 — 6 — 
— Fáskrút 
—- Stöðvarf 
— Breiðdalsv 
— Djúpavogi ..... 
— Hornafirði .......... RNA 
— Vík seer serree 

Vestmannaeyjum en 
— *Stokkseyri GG... se um | 
— Grindavík .......0.000 2... 8 — 9 — 
— Keflavík 20000. ARA 10 — 

—… Hafnarfirdi 1. sen] 10 — 
Í Reykjavík 0... 0 — 1 — 

Frá Reykjavík ........2...... … lå — | 14 — 
I Leith …G..sssecerrerseerreee . 19 — 19 júlí 
' 
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å Kristjanssand ., .…..…. … NR AAA 
Kaupmannahöfn... 24 maí RANA     
  

ðurs vegna   komið þar við ve 

  

við á slíkum stöðum, eins a. m. Uuaósi. Hornafirði, Vík, Stokkseyri,   

Breiðavík, Grímsey og Fja 

Aths. to
 

  

Komi þær hind 

  

fluttir á land á næstu höfn, sem aðgengileg er. 

  

skipinu til annarar      verður farið með 

  

engum, þótt svo 

skipstjórar rjett ti 

ið á skipinu og eigi skilað fyr en á leið þess til baka, ef það er hægt. 

  

skal það tekið fram, að til þess að þau geti komið 

áætlun, verða farþegar 

þeir fengið að vera með 

Fargjald endurborgar fjelagið 

við Jík tækifæri, og 

að ákveða, hvort honum skuli skipað upp á næstu höfn eða hald- 
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29. desbr. 

Notkun 

simanna. 

Starfsvædi. 

Þagnarskylda. 

Bann gegn 

ókeypis sam- 

böndum 0. fl. 
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Reglugjörð 

starfrækslu landssímasambanda á Íslandi. 

1. 

Almenn ákvæði. 

1. 

Allir geta fengið að nota símasambönd landsins. Þó hefir stjórnar- 

ráðið rjett til að láta hætta símskeytasendingum og símtölum um styttri eða 

lengri tíma á öllum línum eða einstökum línum, alveg eða að nokkru leyti, 
þegar það þykir nauðsynlegt vegna heilla landsins. 

Símastjórnin hefir rjett til að hafna eða hamla sjerhverju einka- 

skeyti, sem kann að þykja hættulegt fyrir örvggi landsins, eða að efni til 

álizt koma í bága við landslög, almennar reglur og siðgæði. Um það hvort 

efni símskeytis er þess eðlis eða ekki, úrskurðar forstjórinn á sendistöð eða 

viðtökustöð: þó getur sendandi skotið máli sínu til yfirstjórnar símanna. 

Tr. “ 

9 2. gr. 

Símskeyti má senda hvert þangað, sem ritsímalínur þær, er til eru, 

geta skilað skeytum, annaðhvort áleiðis eða alla leið. Símtöl geta menn 

átt við alla þá staði, sem hafa samband við talsíma landssjóðs. 

3. gr. 

Starfsmenn á stöðvum öllum eru samkvæmt heiti, er þeir hafa unnið 

að viðlögðum drengskap sínum, skyldir til að halda leyndu fyrir öllum 

óviðriðnum efni símskeyta, hver þau sendir og hver þau fær. 
Þar sem ekki er sjerstakur viðtalsklefi, getur simtalsbeiðandi kraf- 

izt þess, að öllum óviðriðnum sje vísað burt úr afgreiðslustofunni, meðan á 

símtali stendur. 

Þegar talsímaskeyti eru afgreidd gegnum talsímann, eru starfsmenn- 

irnir skyldir að sjá um, að enginn óviðriðinn heyri til. 

4. gr. 

Simastarfsmenn mega ekki nota eda låta adra nota sima landsins til pess 

að koma fram ókeypis símskeytum eða símtölum, sem gjaldskyld eru eptir 

gildandi ákvæðum. Starfsmenn annast allar upphringingar, og er almenn-
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ingi bannað að fást við tækin á stöðvunum fram yfir það, sem nauðsynlegt 

er til að nota þau til símtals. 

5. gr. 

Símastjórnin ábyrgist ekki, að símskeyti komist alla leið fram, 

hvorki innan ákveðins tíma nje yfirleitt, og hún tekst heldur ekki á hendur 

neina ábyrgð á afleiðingum þess, ef yfirsjónir eða óregla skyldi eiga sjer 

stað í meðferð, sendingu eða afgreiðslu símskeyta eða við notkun tal- 

símatækjanna. 

Simastjórnin tekur heldur ekki á sig neina ábyrgð á því, að efni 

skeyta eða símtals sje haldið leyndu. 

6. gr. 

Stöðvar skiptast í flokka og eru opnar á þessum tímum: 

Fyrsti flokkur: Stöðvarnar eru opnar á virkum dögum frá kl. 8 f. h. til 
9 e. h. Á sunnudögum og öðrum helgum dögum frá kl. 

8—10 f. h. og 4—5 e. h. 

Annar flokkur: Á virkum dögum frá kl. 9--12 f. h. og 4—T e.h. Á sunnu- 

dögum og öðrum helgum dögum frå kl. 8—10 f. h. og 

4-5 e. h. 

Þriðji flokknr: Á virkum dögum frá kl 9—10 f.h.og4-5 e.h. Á sunnu 
dögum og öðrum helgum dögum frá kl. 8—10 f. h. og 

4—> e. h. 

Frá stöðvum í þriðja flokki má ennfremur á virkum dögum fá af- 

greidd hraðsímtöl kl. 12 og kl. í. 

Kveldið fyrir stórhátíðir allar verður stöðvunum lokað kl. 7. e. h. 

Tíminn er talinn eptir ákvæðistíma Íslands, og er hann einni stundu 

síðar en Í Greenwich. 

IL. 

Um samning og afhending simskeyta og um skiptingu simtala. 

7. gr 

Símskeyti skiptast að því er afgreiðslu þeirra snertir þannig: 

. Stjórnarsimskeyti og svar uppá þau. 

„ Þjónustusímskeyti. 

3. Einkasimskeyti, en þau eru aptur, 

a. hraðskeyti eða 

1 

2 

b. almenn símskeyti 

1906 
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29. des. 

Fyrirvari að 

því er ábyrgð 

snertir. 

Um simastöðvar 

og afgreiðslu- 

tíma. 

Flokkaskipting 
símskeyta og 

símtala.
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149 Stjórnarsímskeyti eru þau skeyti, sem send eru i embættisnafni frå 

29. des. stjornarrådsskrifstofunum og embættismönnum hjer á landi. 
Til þess að fá svar uppá stjórnarsimskeyti skoðað sem stjórnarsím- 

skeyti verður að leggja fram stjórnarskeyti það, sem svarað er. 

Þjónustusimskeyti eru þau skeyti, er snerta starfrækslu símanna, og 

ennfremur borguð þjónustuskeyti, sem eptir kröfu sendanda eða viðtakanda 

eru send stöðva á milli. 

Símtöl greinast í: 

1. Hraðsímtöl. 

2. Almenn símtöl. 

8. gr. 

Flokkun sim- Eptir pvi hvernig simskeyti eru ritud adgreinast þau í: 

skeyta eptir því 1. Skeyti á almennu máli og 
hvernig. þau 

. 2. Skeyti á launmáli. 
eru rituð. ' 

Simskeyti å almennu måli eru þau, sem ad efni til eru fuilskiljanleg 

sendistöðinni. Þau mega vera rituð á þeim tungumálum, sem leyfð eru 

eptir alþjóðlegum reglum um skeytasendingar. 

Skeyti á launmáli teljast: 

a. Skeyti á settu máli (o: máli, er menn hafa komið sjer saman 

um að nota). Hvort sem orðin eru rjettmæli eða tilbúin orð, 

skulu þau vera mynduð af samstöfum, sem hægt er að bera fram 

eptir íslenzkri, danskri, þýzkri, enskri, spænskri, franskri, hol- 

lenzkri, ítalskri, portúgalskri eða latneskri málsvenju. 

b. Merkjaskexvti, er skráð ern, 

1. með venjulegum tölustöfum eða með samsetning eða röð 

venjulegra tölustafa, er hafa leynda merkingu í sjer fólgna, 

eða með bókstöfum eða bókstafasamböndum, sem hafa leynda 

merkingu; 

2. með orðum, nöfnum, orðatiltækjum eða Þbókstafasamböndum, 

sem ekki verða talin almennt mál eða sett mál. 

Að öðru leyti gilda þau ákvæði, sem sett eru í hinni alþjóðlegu 

símskeytareglugjörð um slík símskeyti. 

9. gr. 

Almennar regi- Frumrit simskeytis verður að vera greinilega skrifað, svo að engin 
ur um samn- vafi geti verið um þýðingu merkjanna. Engin önnur merki má nota en 

ingu skeyta. þar sem hægt er að tákna með ritsímastafrofinu. 

Ef viðbót, tilvísun, útstrykun eða lagfæring hefir verið gjörð, má 

heimta, að sendandi skeytis, eða sá sem hans vegna afhendir það, kannist 

við það skriflega, að þetta sje af honum gjört.



Nafnkvedjan skal standa fremst å undan meginmålinu, og skal inni- 
1 

halda öll þau atriði, sem eru nauðsynleg til þess að tryggja skil á skeytinu; 

hún verður að vera svo samin, að skeytið verði afhent viðtakanda án mis- 

  

Eigi viðtakandi heima í stórbæ, skal auk nafns tilgreina götunafn 

og hústölu, eða þá að minnsta kosti stöðu viðtakanda eða önnur einkenni. 

Jafnvel í smábæjum skal auk nafns viðtakanda setja þau nánari einkenni, 

er fyrirbyggja misgrip og geta verið til leiðbeiningar fyrir viðtökustöð, ef 

nafnið skyldi afbakast í meðförum. Þó að símskeyti sjeu ekki þannig úr garði 

gjörð að því er nafnkveðju snertir, skal eigi að síður afgreiða þau áfram. 
Stytta eða setta nafnkveðju má nota, ef viðtakandi hefir í því efni 

komið sjer saman við viðtökustöðina. Fyrir að skrásetja slíka nafnkveðju 
og fyrir leyfi til að nota hana skal greiða fyrirfram 12 krónur fyrir hvert 
almanaksár eða 3 krónur fyrir hvern ársfjórðung. Leyfi þetta fellur niður, 

ef samningur er ekki endurnýjaður innan þess tímabils, sem gjald er 

greitt fyrir. 

Simskeyti má senda til símastöðvar til geymslu (Telegraf restante) 

eða til pósthúss (Post restante). 

Sendandi símskeytis ber allajafna ábyrgð á því sem af því kann að 

leiða, að nafnkveðjan er ófullkomin eða ónákvæm 

ll. gr 

Sjerstakar forsagnir um afhendingu til viðtakanda, svo sem hvort 

skeyti skuli afhent honum sjálfum eða afhent opið, eða lútandi að því, hvort 

skeytið skuli sent sem hraðskeyti eða blaðaskeyti, svo og forsagnir snert- 

andi fyrirfram borgað svar, viðtökuskirteini, samanburð, eptirsending, út- 

sending 0. s. frv. verður sendandi að tilgreina á undan nafnkveðjunni. Í þessu 

skyni skal nota þær táknanir eða þær skammstafanir, sem nú skal greina. 

Skulu þær settar milli tveggja tvöfaldra tengistryka og borgun greidd fyrir 

þær sem eitt orð.?) 

Athendist viðtakanda sjálfum: Sjálfum eða MP. 

Afhendist opið: Opið eða RO 
Einkahraðskeyti: Hraðskeyti eða D 

Svar borgað: Svar X borgað eða RPX. 

Svar með hraðskeyti borgað: Hraðsvar X borgað eða RPDX. 

Blaðaskeyti: 7. 

Hraðblaðaskeyti: 2ZD. 

Samanburður borgaður: Samanburður eða TC. 

  

*) Fyrir X kemur orðafjöldinn 
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Nafnkvedja. 

Nånari 

ákvarðanir.
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Eptirlit med og 

staðfesting á, 

að sendandi sja 

sá sem hann 

segist vera. 

Um viðtöku 

skeyta á sendi- 

stöð. 

Beiðni um 

símtöl. 
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Viðtökuskirteini er borgað:  Viðtökuskirteini eða PC. 

Hraðviðtökuskirteini borgað: Hraðviðtökuskirteini eða PCD. 
Óskast eptirsent: Eptirsent eða FS. 

Útsending borguð: NP. 

Geymist á símastöð: "TR. 

Geymist á pósthúsi: GP. 

X nafnkveðjur: TMX. 

Í símskeytum með mörgum nafnkveðjum verður að setja ofannefndar 

ákvarðanir fyrir framan sjerhverja nafnkveðju, nema þegar um hraðskeyti 

og samanburð er að ræða. 

Símskeyti, sem á er ritað >útsending borguð< eða XP =, er síma- 

stjórnin því aðeins skyld að veita viðtöku, að í raun og veru þurfi símritun 

áfram til þess að koma því áleiðis. 

  

12. gr. 

Sendandi er 

sendistöðinni. 

skyldur að sanna hver hann sje, ef þess er krafizt á 

Hann hefir hinsvegar rjett til að fá undirskript sína á símskeytinu 

staðfesta, þá er hann hefir nægilega sannað undirskriptina. Til þess að slík 

staðfesting verði gjörð af símaþjóni, er það nauðsynlegt að símaþjónninn 

þekki sendanda, og að hann mæti sjálfur á stöðinni. 

15. er. 

Símskeytum skal skilað á sjálfum símastöðvunum. 

hafa talsimasamband 

Þær simastöðvar, 

við sjerstæð heimilissímakerfi, veita þó viðtöku 

simskeytum, sem send eru með málþræði frá föstum talsímanotendum í kerl- 

inu. Krefjast má að símskeyti, sem þannig eru send með talþræði, sjeu 

annaðhvort á íslenzku eða dönsku; sje símskeytið meira en 100 orð, getur 

símastöðin krafizt þess, að það sje afhent skriflega. 

Fyrir viðtöku 

hvert skeyti. 

Sending skeytis með talþræði er að öllu leyti á ábyrgð sendanda. 

Loks má senda símskeyti með póstum, þó þannig að full borgun 

fylgi með, sjá 21. gr. 

sem 

símskeyta með talþræði, skal greiða 20 aura fyrir 

14. 

Þá er beðið er um almenn símtöl eða hraðsimtöl við símkerfismenn, 

skal tilgreina manninn með nafni hans og skrátölu. 

Ef eptir að fá tiltekinn mann sóttan til almenns simtals, 

skal fara með eins og segir í 27. gr 

IR er. 

óskað er
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= 29. des. 

15. gr. 
, , , . „ Ef dráttur er 

Þegar ástæða er ess í tast, að verulegur dráttur verði í Ga |. bega ástæða el ti þess að óttast, að verulegui dráttur verði * fyrirsjáanlegur 

sending símskeyta, skal gjöra sendanda aðvart um það. Oski hann eigi að á afgreiðslu 

síður að það sje sent, skal ritað á það, að það sje sent eptir ósk hans, skeyta. 

II. 

Hvernig reikna skal gjöldin. 

16. gr. 

Fyrir stjórnarsímskeyti og almenn einkaskeyti, sem afhent eru Gjöld 

á sendistöð á venjulegum afgreiðslutíma, skal greiða 10 aura fyrir hvert innan lands. 

orð, þó þannig áð lægsta gjald fyrir hvert símskeyti sje 1 króna. 

sama gjald skal greiða fyrir borguð þjónustuskeyti. 

Gjöld, sem krafin verða fyrir einhverjar sjerstakar aðgjörðir og al- 

brigðileg símskeyti, verða tilgreind hjer síðar. 

Borgun fyrir símasamtöl greiðist fyrir 3 mínútur í einu: hversu lítið 

sem líður fram yfir þær, er talið sem nytt 3 mínútna bil. Tíminn er talinn 

frá því augnabliki er samband milli beggja viðtalerda kemst á, eða frá því 

er Sá, sem samtals er beiðzt við, hefir svarað, og þangað til merki er gefið 

um að samtalið sje á enda af öðrum hvorum símtalenda, eða þangað til sam- 

bandinu er slitið af landssímastöðinni. Lengra samtal en í 6 mínútur er því 

aðeins leyft, að enginn hafi þá beiðzt viðtals. Innsveitissamtöl verða að 

víkja fyrir langsímasamtölum. 

Gjaldið skal greitt, hver sem það svo er, sem svarað hefir hjá þeim, 

sem hringdur er upp, nema kvaðningar sje sjerstaklega beiðzt (sjá 28. gr.). 

Skorist sá maður, sem upp er hringdur, undan samtali, skal þó 

greiða gjald fyrir eitt viðtalsbil. 

Gjöldin fyrir þriggja mínútna viðtalsbil eru tilgreind í gjaldskrá 

þeirri, sem landsstjórnin gefur út og fest er upp á hverri landssímastöð. 

Fyrir skrifuð talsímaskeyti skal greiða hið sama og fyrir símskeyti. 

  

17. gr. 

Til þess að ákveða hve mörg orð eru í símskeyti, skal þeim regl- Talning 

um fylgt, er nú greinir: orðanna. 

a. Allt það, er sendandi ritar í símskeyti í þeim tilgangi að það sje sím- 

ritað og komist til viðtakanda, er talið með þegar gjaldið skal reikn- 

að, nema aðgreiningarmerki, samtengingarmerki, úrfellingarmerki og 

merki um nýja línu,
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Ef aðgreiningarmerki koma fyrir í röðum, teljast þau gjald- 

skyld sem talnaraðir (sjá lið i). 

Þau orð, tölur og tilvísanir, sem starfsmenn á stöðinni færa inn í 

skeytið efst og fremst í því þjónustunnar vegna, eru ekki talin með. 

Tölumerki skeytisins, nafn sendistöðvar, dagsstund og mínúta, er það 

er afhent, skal ritað þjónustunnar vegna á skeyti það, sem afhent er 

viðtakanda. 
Sendandi má sjálfur tilgreina þetta samá alveg, eða að nokkru 

leyti í meginmáli skeytisins, en þá er það talið til borgunar með 

öðrum orðum skeytisins. 

Í símskeytum, sem rituð eru á almennu máli, mega í engu orði vera 

fleiri bókstafir en 15 eptir Morse-stafrofinu; sjeu fleiri stafir í orði, 

reiknast það sem umfram er allt að 15 stöfum, sem eitt orð. 

Í símskeytum, sem eru rituð á settu máli, má ekkert orð vera lengra 

en 10 bókstafir. 

Í orðum á almennu máli, sem rituð eru í símskeyti og sam- 

sett eru af almennu máli og settu máli, eru allt að 10 bókstafir taldir 

í orði, en það sem fram yfir er allt að 10 stöfum eitt orð. Innihaldi 

slíkt blandað skeyti auk þess efni ritað á launmáli, skal greiða fyrir 

það eins og segir í lið í. 

Ef blandað símskeyti einungis hefir inni að halda meginmál 

á almennu máli og launmáli, er gjaldið fyrir hið fyrra talið eins og 

segir í lið í. 

  

Sem eitt orð er talið: 

Hvert einstakt merki, stafur eða tala, stryk undir einu eða 

fleirum orðum, svigar og tilvísunarmerki. 

Í nafnkveðjunni er nafn viðtökustöðvar talið eitt orð án tillits 

til stafa eða orðafjölda. 

Orðmyndanir, sem bundnar eru saman með samtengingarmerkjum, eru 
taldar jafnmörg orð sem orð þau, er þær eru samsettar af. Ord, sem 

eru aðgreind með úrfellingarmerki, eru talin hvert fyrir sig sem 

eitt orð. 

Það er ekki leyfilegt að viðhafa orðaafbakanir, skammstafanir eða 

orðasambönd, sem eru gagnstæð málvenju. 

Þó má sameina í eitt orð án úrfellingar eða samtengingar: 

Nöfn á bæjum og löndum, ættarnöfn eins og sama manns, nöfn á 

stöðum, torgum, strætum og götum, og önnur einkenni á opinberum 

vegum, skipanöfn, heilar tölur, brot og tugabrot, rituð með bókstöf- 

um, og samsett orð, sem eru venjuleg eptir enskri og franskri máls- 

venju, en hvort svo er má sanna ef þörf gjörist með því að leggja 
fram orðabók.



i. Tölur, ritaðar n:eð tölustöfum, ern taldar eins mörg orð og þar eru 

mörgum sinnum fimm í tafir, að viðbættu einu orði fyrir þá tölu 
stafi, sem fram yfir eru. Þe á ig vid, begar reikna skal gjald 

af bókstafaröðum af 

  

        

  

rnarsit n, og bókstafa- og talnaröð- 

um, sem notuð eru sem verzlunart eða í merkjasímskeytum. 

k. Punktar og kommur, sem notaðar eru til þess að mynda tölur, og 

ennfremur tengingar og ala t 

1. Þeir bókstafir, við tölur til þess að tákna þær sem raðar- 

  

e rl ap als Ga 3 istryk, eru talin sem ein 

tölur, eru hver 

m. Þegar eink 

ala. sem ein ta    sinske íheldur óleyfilegar stafaraðir eða orð, sem 

ekki eru til í málum þeim, sem nota má, þá eru slíkar raðir eða orð 

taldar eins og segir í lio í. 

Ef ágreingur verður um orðafjölda milli sendanda og sendistöðvar, 

verður sendandi að sætta sig við ákvörðun stöðvarinnar í bráð, en getur 

skotið máli sínu til símastjóra 

Ef ] 

afbåkunum, på telj: jald tir b ræ sem þau hefðu 

haft inni að halda, ef þau hefðu verið riti að samkvæmt málsvenju, eða se 

bókstafaraðir (17. gr., liður 1). 

  

samböndum eða 

    

IV. 

Innheimta gjaldanna. 

Að undanteknum 

sendingu símskeyta, skulu 

eru afhent til sendiní 

afhent hæf ilegt geymslutj ) 

Á gjöldum fyrir símtöl mskeyti, sem send eru með tal- 

þræði, verður gjaldfrestur veittur þeim, sem er fastur handhafi símtækis 

þess, sem notað er, allt að 10 krónum, enda ber hann gagnvart símastjórn- 

inni ábyrgð á gjaldinu. Hærri upphæð en 10 krónur verður eigi lánuð, 

gjöldum þeim, er ræðir um hjer síðar fyrir eptir- 

nj greidd jafnótt og skeyti 

ið gjaldfrest, ef þeir hafa 
   

      

z > 

nema trygging sje sett. 

Þegar skeytagjæl 1 eru ekki borgud begar i stad, skal sendandi greida 

5 aura fyrir hvert skeyti, án afjöl fyrir að innheimta gjöldin. 

  

Et það kemur fyri "í nafnkveðju, að saman sje dregið fornafn eða 

upphafsstafir fornafns við ættarnafn, eða nöfn hlut hafa í firmanafni dregin 
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saman eða nafnkveðja afbökuð á annan hátt, án þess það sje gjört eptir sam- 

komulagi við viðtökustöð, þá hefir símastjórnin rjett til þess að heimta inn hjá 

viðtakanda hið lögskipaða gjald fyrir hvert það orð, sem orðafjöldinn á 

þann hátt hefir minnkað við afhendinguna á sendistöð. 
Gjöld fyrir þau skeyti, sem send eru með talþræði, og gjöld fyrir 

símtöl frá talfærum fastra notenda, innheimtir símastjórnin hjá notanda. 

Verði tregða á því að borga áfallin gjöld fyrir skeytasendingar, þá er þeirra 

er krafizt, má neita honum um að nota sambönd landssímans, þangað til hann 

borgar skuld sína. 

20. gr. 

Sendandi símskeytis getur krafizt kvittunar fyrir viðtöku þess, að 

því tilgreindu, hve mikið hann hafi borgað fyrir það. Þegar slík viður- 

kenning er gefin á lausum eyðublöðum, skal greiða 5 aura fyrir hvert sím- 

skeyti, jafnvel þótt viðurkenning sje gefin fyrir mörgum skeytum á sama 

eyðublaði. 

Viðurkenning veitist ókeypis, ef hún er rituð í bækur, er fást hjá 

simastjórninni fyrir Í krónu; í bók þessa skal sendandi tilfæra dag, við- 

tökustöð svo og nafn viðtakanda, en símastarfsmenn bæta einungis við af- 

hendingartölu og upphæð borgunar þeirrar, er greidd er. 

21. gr. 

Fyrir símskeyti, sem eru send til stöðvanna með pósti, má greiða 

gjaldið með innlendum póstfrímerkjum. Sje kvittunar óskað fyrir slík sím- 

skeyti verður auk kvittunargjaldsins, 5 aura, að fylgja burðareyrir, 10 

aurar, fyrir sendingu kvittunarinnar. 

Sjeu frímerki þau, sem send eru með símskeyti, ónóg til greiðslu 

gjaldsins, verða bæði skeytið og frímerkin, að frádregnu burðargjaldi, send 

aptur í borguðu brjefi, nema því að eins að sendandi sje svo þekktur á stöðinni, 

að stöðvarstjóri þar áliti, að óhætt sje að lána honum hinn vantandi burðar- 

eyri, og sendir hann þá símskeytið. Þegar skeyti er endursent, skal skrifa 

á það fullnægjandi áritun um ástæðuna. 

Ef frímerkin eru verðhærri en með þarf, verður afgangurinn endur- 

sendur sendanda í borguðu brjefi að frádregnum burðareyri. Ef afgangurinn 

hrekkur einungis til burðarevris og kvittunargjalds, skal kvittun send fyrir 
móttöku skeytisins. 

22 gr. 

Ef svo stendur á, að heimta skal gjald við móttöku símskeytis, verð- 

ur það aðeins afhent viðtakanda gegn greiðslu þess gjalds.



Ef oflitið gjald hefir verid tekid af vangá, eða ef gjald, sem greið- 

ast á af viðtakanda, ekki fæst, annaðhvort af því að hann neitar að borga 

það, eða hann spyrst ekki uppi, skal sendandi greiða gjald það, er á vantar. 

Sje hinsvegar af vangá of mikið gjald tekið, skal það endurgoldið 

hlutaðeiganda. 

V. 

Afgreidsla simskeyta og simtala. 

24. er, 

Simskeyti og simtål skulu afgreidd eptir bvi i hvada flokki pau eru, 
samkvæmt åkvædum 7. greinar. 

Að öðru leyti verða símskeyti og símtöl afgreidd í þeirri röð sem 

þau eru afhent og þeirra beiðzt. 

Ef margir biðja um símtöl í einu eða eptir leiðslum, sem eru mjög 

notaðar, verður simtalsbeiðanda skýrt frá því, að svo miklu leyti, sem unnt 

er, hvenær símtalið í fyrsta lagi seti byrjað. 

Við afgreiðslu hraðsímtala, sem beiðzt er á ákveðnum tíma, verður 

samtalsbeiðanda skyrt frá því í talþræði, ef ekki getur orðið úr símtalinu, 

eða breyta verður samtalstíma þeim, sem hann hefir óskað, og er þá til- 

greint, hvenær líklegt sje, að símtal geti fyrst byrjað. Þegar símtalsbeiðandi 

hefir samþykkt breytinguna, skal hinum viðtalanda gjört nægilega aðvart 

um það. 

Starfsmenn á símastöðvum skulu láta sjer einkar annt um að beita 

hinni mestu nákvæmni, er þeir senda eða taka við símskeytum, hvort heldur 

er gegnum ritsimann eða með talsímatækjum. Þau símskeyti, sem send eru 

með talsíma, skal endurtaka á viðtökustöð í heild sinni, orðafjöldann skal 

telja, og ef vafasamt orð kemur fyrir, skal nota nafnaskrána til frekari 

fullvissu. 

26. gr. 

Ef slit verða á símanum, sendir sú stöð, sem ekki getur afgreitt 

simskeyti áfram, þau þegar í stað með pósti, ef póstferð fellur, er fljótlegra 

er að senda með heldur en biða viðgjörðar á símanum, annaðhvort til við- 
| 
Á takanda, honum að kostnaðarlausu, eða til viðtökustöðvar. eða til næstu 
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stöðvar, sem getur sent skeytin áfram. Brjef, sem innihalda símskeyti, skulu 

hafa áritun um að svo sje. 

Þegar símskeyti er sent með pósti beina leið til viðtakanda, skal 

jafnframt gefin vísbending um slitið. 

Jafnskjótt og búið er að bæta sambandsleið    lurnar, skal síma skeytið 

aptur, nema sönnun sje fyrir því, að það sje komið til viðtakanda eða hrúg- 

ast hafi svo mikið fyrir af síinskeytum, að það mundi hindra afgreiðslu þeirra 

tilfinnanlega, að endurtaka gömlu skeytin. 

27. gr. 

Hver og einn, sem afhent hefir skeyti til sendingar, eda sannar, ad 

hann sje sendandi skeytis, getur krafizt, ad skeytid verdi ekki afgreitt, ef 

það er eigi þegar gjört. 

Þegar sendandi þannig stöðvar sendingu skeytisins áður en farið er 

að síma það, skal endurgjalda honum skeytagjaldið, að frádregnum 25 aur- 

um í innritunargjald. 

Ef búið er að síma skeytið, getur sendandi heimtað það ónýtt með 

þjónustutilkynningu, sem greiða skal venjulegt gjald fyrir. Ef búið er að 

afhenda viðtakanda það, skal skýra honum frá ónytingu skeytisins, nema 

þjónustutilkynningin kveði öðru vísi á. Sendandi borgar einnig svarið, ef 

hann óskar að fá símatilkvaningu um það, hvort krafa hans hefir hatt 

framgang. 

Fyrir að kveðja mann til símtals með boðbera skal greiða 25 aura, 

ef sá sem kvaddur er, á heima innan umburðarsvæðis, (sjá 30. gr.;; búi 

hann utan þessa svæðis, koma ákvæðin um hraðburð símskeyta til greina 

(sjá 30. gr.). 

Sje þess óskað, að einhver viss maður sje tilkvaddur í talsíma, kost- 

ar það einnig 25 aura 

Beiðni um símtal við einhvern tiltekinn mann fæst ekki fram- 

szengt nema með boðbera eða kvaðningu. 

29. gr. 

Þegar viðtalsbili er lokið, er skýrt frá þvi, nema annars hafi verið 
beiðæt, áður en símtal hófst. Sambandinu verður slitið, þegar 2 viðtalsbil 

eru á enda, ef aðrar samtalsbeiðnir liggja fyrir.
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VI. 

Umburdur simskeyta. 

30. gr. 

Almennt eru stådvarnar skyldar til pess, sendanda og vidtakanda ad 

kostnadarlausu, ad annast umburd skeyta i bæjum innan takmarka bæjar- 

ins og Í sveitum á svæði, sem ekki er lengra en 1 km. frá stöðinni eptir 
færum vegi að telja. 

31. gr. 

Simskeyti skulu færð viðtakanda tafarlaust, ef unnt er, og í þeirri 

röð, sem þau koma. Stjórnarskeyti, borguð þjónustuskeyti og hraðsímaskeyti 

ganga þó einnig fyrir að þessu leyti. 

Venjulega eru skeyti ekki borin út á næturþeli frá kl. 10 að kveldi 
til kl. 8 morguninn eptir. 

32. gr. 

Sinskeyti má án frekara gjalds afgreiða til viðtakanda í gegnum 

talsima, ef hann er fastur notandi, og sú stöðin hefir samband við talsíma- 

kerfið á staðnum. Ef viðtakandi óskar, að skeyti til hans sjeu þannig af- 

greidd, verður hann að senda skriflega beiðni um það til símastöðvarinnar. 

Ef viðtakandi óskar þess, verða slík skeyti síðar við tækifæri send 

rituð með boði eða pósti, viðtakanda að kostnaðarlausu. Aptur á móti skal 

greiða 25 aura gjald fyrir hvert skeyti, sem heimtað er sent þegar í stað á 

venjulegan hátt jafnhliða og það er sent í talsímanum eða þegar á eptir. 

33. gr. 

Símskeyti, sem eiga að fara til farþega á skipum, sem væntanlega 

eru á höfn, skulu ef unnt er afhent þeim, áður en þeir fara í land. 

Simskeyti, sem eiga að fara til skipa, sem ekki liggja við hafnar. 

virki, verða að svo miklu leyti sem unnt er afgreidd þannig, að viðtakandi 
greiði kostnaðinn. 

34. gr. 
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Viðtakendur geta krafizt, að skeyti verði á vissum tímum afgreidd Fieiri en einn 

til þeirra með boðbera eða málþræði á aðra staði en venjulegan viðtökustað nafnkveðjustaður 

eða annan en þann, er kveðjan tiltekur gegn þvi, að fyrirfram sje greidd- 

ar 12 krónur fyrir hvert almanaksár, eða 3 kr. um ársfjórðung hvern, fyr- 
ir hvern nafnkveðjustað og fyrir hvert talsímanúmer, sem notað er fram 

yfir eitt.
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VIL 

Sending út fyrir umburðarsvæði. 

35. gr. 

Fyrir sendingu simskeyta med sendiboda ut fyrir umburðarsvæðið 

skal sendandi greiða 25 aura fyrir hvern km. frá viðtökustöð. Þegar slikr- 

og er það talið með gjaldskyldum orðum. 

Ekki verða símskeyti á þennan hátt send út lengra en 50 km. frá 

viðtökustöð. 

Fjarlægðin telst eptir þeim mælingum, sem símastjórn hefir látið 

fram fara á vegum. 

36. gr. 

Ef sendandi óskar, má fá símskeyti send áfram frá viðtökustöð með 
póstum, og skal sendandi greiða fyrir það 10 aura. Skeytið skal útbúið 

með gjaldskyldri áritun, >Póst<, fyrir framan nafn viðtakanda. Ef þess er 

óskað, að simskeytið sje sent í handseldu brjefi, skal áritunin vera = PR og 

er borgun fyrir það 26 aurar. 

Ef ekki er tilgreint í símskeyti, hvernig það skuli sent áfram, er 

viðtökustöð heimilt, að senda það með póstum óborgað. 

VIII. 

Afhending simskeyta. 

37. er 

Þegar símskeyti hefir verið fært og er komið á heimili viðtakanda, 

má afhenda það annaðhvort viðtakanda sjálfum eða fullorðnum manni af 

skylduliði hans, leigusala hans eða leigutaka eða dyraverði gestgjafahúss 

eða hússins, nema viðtakandi hafi áður skriflega bent á vissan mann, sem 

hefði heimild til þess að veita því viðtöku, eða sendandi með athugasemd 

fyrir framan nafnkveðjuna hefir heimtað, að simskeytið einungis skuli afhent 

viðtakanda sjálfum. 

Simskeytið skal afhent lokað, nema sendandi hafi með athugasemd 

fyrir framan nafnkveðjuna heimtað, að það verði afhent opið. 

Krafa um afhendingu í sjálfs hendur eða opna afhendingu skal end- 

urtekin á viðtökustöð utan á símskeyti, og gefur hún boðbera fyrirmæli um, 

hvað hann skuli gjöra.
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38. gr. 149 

Ef ekki er hægt að koma símskeyti til viðtakanda eða afhenda það 29. des. 

annaðhvort sökum þess, að viðtakandi er óþekktur eða farinn burt, eða af . 

því nafnkveðjan er ófullkomin og getur valdið misgripum, eða af því að Ef afhending er | 5 5 , ómöguleg. 
viðtakandi vill ekki borga gjöld, sem hann er krafinn um, eða af öðrum 

ástæðum, þá sendir  viðtökustöð  sendistöð  þjónustusímskeyti um pad. 

Sendistöð rannsakar þá, hvort nafukveðjan er rjett tilfærð, og lagfærir hana 

þegar í stað, ef hún er afbökuð. Ef þetta er eigi svo, er tilkynningin at- 

greidd til sendanda, ef það er hægt, og getur hann þá látið lagfæra kveði- 

una eins og með þarf með borguðu þjónustusímskeyti. 

39. er. 

Pegar simskeyti ber åritunina »Post restante« eda »geymist å påst-  Geymt i påst- 

husi«, skal það þegar í stað sent frá símastöð til pósthússins án útgjalda fyr- húsi. 

ir sendanda eða viðtakanda. 

40. gr. 

Þegar símskeyti bera áritunina >Telegraf restantec, eða >geymistásima- Geymist á 

stöð“, skal það einungis afhent viðtakanda eða umboðsmanni hans, er hann  Símastöð. 

vitjar þess, og má ef þurfa þykir heimta sannanir fyrir umboði. 

d1. gr. 

Ef símskeyti hefir ekki orðið afhent viðtakanda í 6 vikur, skal Um óafhent 

það ónyýtast. símskeyti. 

IX. 

Sjerstök símskeyti og símtöl. 

42. gr. 

Sjerhver sendandi getur fengið símskeyti sín send og færð viðtak- Hraðsímaskeyti. 

anda á undan öðrum einkasímskeytum, með því að rita >hraðsímaskeyti< eða 

= D = fyrir framan nafnkveðjuna. 

Gjald fyrir hraðsímaskeyti er þrefalt hærra en fyrir almenn sím- 

skeyti með sama orðafjölda. 

43. gr. 

Fyrir hraðsimtöl, en það eru þau símtöl, sem ganga fyrir almenn- 

um símtölum, skal gjalda þrefalt hærra gjald en fyrir almenn símtöl. 

Hraðsímtöl.
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Hraðsímtöl verða afgreidd til tiltekins viðtalstækis eða til ákveðins manns, 

annaðhvort svo fljótt sem unnt er eptir kvaðningu mannsins, eða svo fljótt 

sem unnt er eptir þann tíma, er beiðandi hefir tiltekið. 

44. gr. 

Sjerhver sendandi getur greitt fyrirfram gjald fyrir svar upp á 

símskeyti sitt. Ef svarið skal sent aptur með venjulegu símskeyti, er það 

gefið til kynna með því að rita fyrir framan nafnkveðjuna >Svar borgað 

eða = RP= ásamt orðafjölda þeim, sem gjald er greitt fyrir; t.a.m. >Svar 

15 borgað<, eða =RP 15= þyðir borgað fyrir 15 orða svarskeyti. 

Ef sendandi vill borga fyrir hraðsvar til baka, gefur hann það til 

kynna með svolátandi áritun >Hraðsvar X borgað< eða =RPD X =, og 

greiðir um leið gjaldið. 
Viðtökustöð gefur viðtakanda skírteini um, að hann hafi rjett til 

gegn afhendingu skiírteinisins, að fá sent kostnaðarlaust, 6 vikurfrá dagsetn- 

ingu skirteinisins, símskeyti frá hvaða landssímastöð eða landsviðtalsstöð 

sem er og til hvers staðar, er hann vill, ef skeytagjaldið er ekki hærra en 

gjald það, sem skírteinið hljóðar um, að öðrum kosti greiðir hann mismuninn. 

Kosti svarsímskeytið minna, en skírteinið hljóðar um, og þessi mis- 

munur er að minnsta kosti 50 aurar, getur frumsendandi fengið mismuninn 

endurgoldinn, ef hann óskar þess. 

Ef viðtakandi af einhverjum ástæðum ekki hefir notað skirteinið, 

eða hefir neitað að taka við því, má endurgreiða gjaldið, þegar svo stend- 

ur á, sem segir i 54. gr. 

Ef símskeytið hefir ekki orðið afhent, og viðtökustöð hefir farið ept- 

ir fyrirmælum 88. gr., skal svarskiírteinið ásamt símskeytinu geymast. Að 

6 vikum liðnum á endurgreiðsla sjer stað eptir fyrirmælum 54. gr. 

45. gr. 

Sendandi símskeytis getur heimtað, að það sje borið saman milli allra 

þeirra stöðva, sem endurtaka símritunina. Þegar svona stendur á, skal rita 

„Samanburður< eða = TC = fyrir framan kveðjuna. 

Borgun fyrir samanburð er fjórði hluti af gjaldinu fyrir almennt sim- 

skeyti með sama orðafjölda, og er þá miðað við þann orðafjölda, er 5 

ganga upp í, eða sem næst því. 

Samanburður fer fram þegar eptir móttöku símskeytis, og er fólginn 

í því, að allt simskeytið með kveðjunni er endurtekið. 
Öll stjórnarsímskeyti á dulmáli eru borin saman ókeypis, þótt saman- 

burðar sje eigi krafizt.
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46. gr. 

Sendandi simskeytis getur med hvi ad rita å pad =PC—= eða 

= POD = fyrir framan kveðjuna krafizt þess, að jafnskjótt og síniskeyti eða 

hraðsiímaskeyti er afhent viðtakanda, sje honum skýrt frá, á hvaða tíma sím- 

skeytið er afhent viðtakanda eða þeim, er hans vegna veitir því viðtöku. 
Viðtökuskírteini fyrir stjórnarsímskeytumn hafa sama forgangsrjett til 

afgreiðslu sem stjórnarsímskeyti: en önnur viðtökuskírteini eptir þeim flokki, 

sem þau teljast til. 
Þegar ekki er hægt að afhenda símskeyti með borguðu viðtökuskirteini, 

er það með þjónustuskeyti tilkynnt þegar í stað (38. gr.. Ef símskeytið 

síðar verður afhent innan þess 6 vikna frests, sem skeytin geta legið, er 

viðtökuskirteinið sent undireins og símskeytið er afhent; að öðrum kosti 

verður gjald það, sem greitt var fyrir viðtökuskírteinið, endurgoldið send- 

anda, ef hann krefst þess. 
Ef símskeytið á að halda áfram með pósti, er viðtökuskirteinið sent 

jafnskjótt og símskeytið hefir verið afhent á pósthúsið. 

Sendandi getur heimtað, að viðtökuskirteini sje sent honum til ann- 

ars staðar en þess, sem símskeytið er sent frá, en þá verður hann að til- 

greina nægilega fyrirfram nafnkveðjuna. 

Gjald fyrir viðtökuskirteini er hið sama og fyrir almennt símskeyti, 

sem inniheldur 10 orð. Fyrir hraðviðtökuskirteini skal borga þrefalt hærra 

gjald en nú var tilgreint. 

  

47. gr. 

Sendandi símskeytis getur með því að skrifa == FS = fyrir framan 

nafnkveðjuna heimtað, að skeyti verði eptirsent. 

Þegar skeytið hefir eingöngu þessa áteiknun, og viðtakandi ekki 

spyrst uppi á staðnum, skal viðtökustöðin svo fljótt sem unnt er afgreiða 
það þangað, sem til er sagt, á bústað viðtakanda. Frjettist þar ekkert um, 

hvar viðtakandi þá sje, skal símskeytið geymt á stöðinni. Þegar sim- 

skeytið er sent áfram, og næsta viðtökustöð finnur ekki viðtakanda eptir 

því sem þá var tilgreint, skal skeytið geymt á þeirri stöð. 
Nú fylgir athugasemdinni = FS = tilvísun um fleiri dvalarstaði, er 

leita skuli hvers á eptir öðrum, og er þá símskeytið sent samkvæmt þessu, 

þangað til það verður afhent viðtakanda; verði það ekki hægt á þeirri við- 

tökustöð, sem síðast er nefnd, verður skeytið geymt þar. 

Í nafnkveðjunni skal stryka út þá dvalarstaði, sem þegar hefir leit- 

að verið með skeytið, en nöfnum viðtökustöðva þeirra, sem það hefir farið 

um, skal einungis haldið. 
Sendandi frumskeytis borgar jafnframt afhendingu einungis gjald 

fyrir fyrirgreiðslu á fyrsta svæðinu; allar heimilistilvísanir teljast með í 

orðafjöldanum. Gjald fyrir eptirsending er krafið af viðtakanda; það er 
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talið eptir þeim orðafjölda, sem eru simrituð við hverja eptirsendingu. Vilji 

viðtakandi ekki greiða gjaldið, er sendandi frumskevtis skyldur að borga það. 
   Með skriflegri beiðni til símastöðvar og með því að inna af hendi 

nægileg sönnunargögn getur hver og einn krafizt þess, að símskeyti þau, 

sem hann fær, verði honum eptirsend til þeirra staða, er hann gefur upp, 
gegn því að hann borgi eptirsendingargjaldið. DD 

Sá sem samkvæmt reglugjörð þessari hefir heimild til að taka á 

móti sínskevti viðtakanda vegna, getur sömuleiðis með skriflegri beiðni til 

viðtökustöðvar heimtað, að símskeyti verði eptirsent til viðtakanda, gegn 

því að hann takist á hendur sömu skuldbindingu sem sendandi, er heimtar 
að símskeyti sitt sje eptirsent. 

ds. or. 

Símskeyti má styla til margra viðtakenda á einum og sama stað, svo 

og til sama viðtakanda með fleiri en einu heimili á sama stað. Í slíkum 

simskevtum er nóg að tilfæra viðtökustaðinn einu sinni, en fyrir framan 

nafnkveðjuna skal rita == TMM og þá tölu, er sýnir kveðju- eða bú- 

staðafjölda. 

Fyrir slík símskeyti skal greiða einsog fyrir eitt einstakt símskeyti, 

  

en fyrir símskeyti, sem ekki er meira en 100 orð, skal greiða svo mörgum 

sinnum endurritsgjald, sem afhendingarstaðir eru, að frádregnum einum. 

Endurritsgjald er 25 aurar fyrir almenn símskeyti og 75 aurar fyrir 

hraðsímskeyti. Ef símskeytið er yfir 100 orð, eykst gjaldið um 25 aura eða 

a fyrir hver 100 orð og þau, sem þar eru fram yfir. Gjaldið telst 

<t fyrir hvert endurrit eptir þeim orðafjölda, sem það inniheldur. 

Þegar simskeytið á að fara til margra á sama stað, þá er einungis 

Tð aui 

sjerstal 

þess manns nafn og heimili, er fær það endurrit, sett á það, nema sendandi 

með athugasemd við sjálfa kveðjuna hafi heimtað hið gagnstæða. 

Fyrir símskeyti til eins og sama manns á ýmsum stöðvum skal greiða 

eins og fyrir jafnmörg sjerstök símskeyti. Því að eins, að sendistöðin veiti 

beint samþykki sitt, má eptir tilvísun hennar leyfa, að slík símskeyti sjeu 

aðeins einrituð, 

49. gr. 

Blaðasímskeyti eru þau skeyti, sem send eru blöðum eða simskeyta- 

skrifstofum, og sem í heild sinni eru ætluð til birtingar, án þess að hafa 

auglýsingar inni að halda. Þau skulu af sendanda vera einkennd sem blaða- 

símskeyti á þann hátt, að hann ritar = / = fyrir framan nafnkveðjuna. 

Auk þess á sendandi að votta það neðst á símskeytinu, að það í heild sinni 

sje ætlað til birtingar í blöðum,
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Gjald fyrir slík blaðasímskeyti eru 5 aurar fyrir hvert orð, þó minnst 

1 króna fyrir hvert símskeyti. 

Gegn þessu gjaldi þreföldu verða blaðasímskeyti afgreidd á undan 

venjulegum einkasímskeytum, en jafnan standa þau á baki hraðsíma- 

skeytum. Hraðblaðaskeyti skulu táknuð með = /D = 

Ef símskeyti eru afhent til sendingar sem blaða 

nægja ekki þeim ilvrðum, sem ákveðin eru um blaðasímskexti, þá skulu 

þau í heild sinni teljast gjaldskyld eins og almenn sín 

sinskeyti, en full-     
   

skeyti og afgreiðast 

svo; þó má blaðasímskeyti hafa inni að halda stutta athugasemd, 

sem snertir sjálft skeytið, og ekki er yfir 3 orð, einsog t. d. >meira síðar: 

eða þessháttar. Slík ath igasemd sein þessi, sem ekki er ætluð til birtingar, 

má einungis standa í niðurlagi símskeytis. 

  

titsimastöðvarnar geta heimtað af viðtakanda blaðasímskeyta, að 

hann sanni, að skeyti þessi í heild sinni sjeu birt, með því að senda við- 

tökustöðinni það blað, sem skeytin standa í, svo opt sem landssimastjórnin 

kann að æskja þess. 

Ef símskeyti annaðhvort alls eigi eða þá ekki nema að nokkru 

leyti eru tekin upp í frjettablöð, þá er sendandi skyldur til þess samkvæmt 
kröfu landssímastjórnarinnar, að greiða fullt gjald einsog fyrir einka- 
skeyti. 

Landssímastjórnin getur neitað að flytja símskeyti fyrir þá menn, er 

hafa neitað að greiða slika eptirborgun, og fyrir þá viðtakendur, sem ekki 

uppfylla þær skyldur að sanna, að blaðasimskeytin sjeu tekin upp í almenn 

frjettablöð. 

Ef ástæða þykir til, getur landssímastjórnin heimtað af blaðaritstjór- 

um eða símskeytaskrifstofum, að gefa upp nafn og bústað fregnrita sinna; sje 

það gjört, geta þeir einir átt kost á að senda blaðasímskeyti til þeirra blaða 
og simskeytaskrifstofa 

DU. er 

A kaupstaðar- og kauptúnastöðvum er tekið á móti til afgreiðslu 
iunanbæjarsímskeytum fyrir helming hins almenna ritsimagjalds. 

Símskeyti þessi geta haft áritanirnar =D =, == RP =, = RPD =. 
=R0O== og =MP=, en engar aðrar af þeim táknunum, sem taldar eru 
upp í 11. gr. 

Innanbæjarskeyti skulu í þjónustunafni einkennd með >Lte, og er 
það eigi talið með til að ákveða orðafjöldann 
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X. 

Leiðrjettingar. 

51. gr. 

Sendandi og vidtakandi simskeytis geta heimtad, ad fengnar verdi 

með borguðum þjónustuskeytum milli hlutaðeigandi stöðva upplýsingar, eða 

gefnar verði fyrirskipanir um afgreidd símskeyti, eða skeyti, sem verið er 
að afgreiða. Ennfremur geta þeir, til þess þannig að koma leiðrjettingum 

að, látið endurtaka símskeytið að öllu eða nokkru Slík þjónustuskeyti eru 

þó því aðeins afgreidd, að bæði sendandi og viðtakandi gjöri nægilega grein 

fyrir sjer. Gjald fyrir þau er hið sama og fyrir almenn símskeyti, og sje 

krafizt svars, verður beiðandi einnig að borga það. 

XI. 

Um skjalageymslu. 

52. gr. 

Frumrit simskevta og skjöl, snertandi bau, sem landssimastjornin 

heldur eptir, skulu geymd að minnsta kosti i 8 månudi, talid frá byrjun 

þess mánaðar, sem er næst á eptir sendingarmánuði. 

53. gr. 

Þegar sendandi eða viðtakandi símskeytis hefir gjört fullnægjandi 

grein fyrir sjer, má láta þeim eða umboðsmönnum þeirra í tje innihald frum- 

símskeyta þeirra eða afrita af þeim, sem fyrir hendi eru. 

Hver þeirra hefir þar að auki rjett til gegn borgun að fá staðtest 

endurrit af frumsímskeytinu eða afgreiðslunni til viðtakanda, svo framar- 

lega sem símastjórnin hefir þessi skjöl eða endurrit af þeim í vörzlum sin- 

um. Þessi rjettur hverfur um leið og geymslutímabilið er úti. 

Landssímastjórnin er ekki skyld til þess að gefa skýrslu um eða 

afhenda endurrit af framangreindum skjölum, nema sendandi, viðtakandi, 

eða umboðsmaður þeirra komi fram með þær upplýsingar, sem eru nauð- 

svnlegar, til þess að geta fundið umrædd simskeyti.
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Fyrir skriflega skyrslu um innihald simskeytis eda fyrir stadfest 
endurrit, skal greiða 25 aura. Ef simskeytið er meira en 100 orð, hækkar 

gjaldið fyrir endurrit um 25 aura fyrir hver 100 orð, eða færri. 

eptir 

= 

C. 

d. 

B. 

XIL 

Um endurgreidslu gjalda. 

54. gr. 

Innheimt ákvæðisgjöld eru endurgoldin þeim, sem þau hefir borgað, 

beiðni eða kæru út af afgreiðslunni, samkvæmt eptirfarandi reglum: 

Allt gjaldið fyrir þau símskeyti, sem af völdum símastarfsmanna kom- 

ast ekki til viðtakanda. 

Allt gjaldið fyrir sjerhvert simskeyti, sem stöðvast á leiðinni af sím- 

slitum, er sendandi af þeirri ástæðu hefir heimtað simskeytið ónýtt. 

Allt gjaldið fyrir hvert það skeyti, sem af völdum símaþjóna 

kemur siðar til skila, en ef það hefði verið sent með pósti. Í þess- 

um tíma telst þó ekki sá tími, er stöðvar eru lokaðar, nje sá tími, 

sem gengur til þess að koma skeyti til skila fyrir utan umburðar- 

svæði. 

Allt gjald fyrir hvert samanborið símskeyti eða fyrir hvert simskeyti 

á venjulega glöggu máli, sem sökum annmarka við afgreiðsluna aug. 

ljóslega hafa eigi getað náð tilgangi sínum, svo framarlega sem ann- 

markarnir hafa eigi verið leiðrjettir með gjaldskvidu þjónustuskeyti. 

Allt aukagjaldið fyrir sjerstaka afgreiðslu, sem ekki hefir verið innt 

af hendi. 

Allt gjaldið fyrir hvert gjaldskylt þjónustuskeyti, sem sent hefir verið 

vegna ágalla við afgreiðsluna. 

Allt gjaldið fyrir fyrirframborgað svar, ef viðtakandi hefir ekki get- 

að notað svarsskirteinið, eða hefir hliðrað sjer hjá því að taka við 

því, og það annaðhvort liggur á þeirri stöð eða hefir verið afhent á 

þá stöð, sem gaf það út, enda sje gjaldsins krafizt innan þriggja mán- 

aða frá þeim degi, er skirteinið var út gefið, t 
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h. Greidd gjöld fyrir gjaldskyld þjónustuskeyti, þess innihalds að fá end- 

urtekin eitt eða fleiri orð, sem talin eru röng, og fyrir svör upp á 

slík þjónustuskeyti, ef endurtekningin ekki er samkvæm fyrstu af- 
greiðslu. 

i. Mismunurinn milli þess gjalds, er svarskírteini hljóðar upp á og 

gjaldsins fyrir það símskeyti, sem borgað er með svarskirteininu, ef 

mismunurinn nemur að minnsta kosti 50 aurum (44. gr.). on 

i- Gjald fyrir hvert það skeyti, sem er stöðvað samkvæmt því er segir 

í 1. lið |. greinar. 

Þegar gjald fyrir símskeyti með mörgum staðartilvisunum er að 

nokkru leyti endurborgað, ákveður sú tala, sem kemur út, þegar öllu gjald- 

inu er deilt með eptirrita tölunni, hve mikið skal endurgoldið fyrir hvert 

eptirrit, og er þá símskeytið í þessu efni talið eitt eptirrit. 

Þegar svo stendur á, sem segir Í iðunum a, b, c og d hjer að fram- 

an, getur endurgjald einungis átt við gjöldin fyrir þau skeyti sjálf, sem 

ekki koma fram, eru ónýtt, tafin eða afbökuð, ásamt aukagjaldinu, sem 

kann að vera ónotað, en á ekki við þau viðskipti, sem hafa sprottið af eða 

ónýzt við það, að símskeytið kom ekki fram, tafðist eða afbakaðist. 

Þegar búið er að leiðrjetta galla þá, sem eru af völdum símastjórn- 

árinnar með gjaldskyldum þjónustuskeytum, er einungis endurborgað gjald 

það, sem borgað hefir verið fyrir Þau skeyti, en ekki fyrir þau símskeyti, 

er þau snerta. 

Ef leiðrjettingarsímskeyti fara beint á milli sendanda og viðtakanda, 

i stað þess að ganga stöðva á milli sem gjaldskyld þjónustuskeyti, þá fæst 

sjald það, sem fyrir þau er greitt ekki að neinu leyti endurgoldið. 

Ákvæði þessarar greinar ná ekki til simskeyta, sem afgreidd verða 
með einkatalsímum. 

5ð. gt. 

Krafa um endurborgun á gjöldum verður að koma fram í síðasta 

lagi innan fimm mánaða frá afhendingu simskeytis á sendistöð, að öðrum 

kosti fellur krafan niður. Krafan skal stýluð til landssímastjórnarinnar og 

koma frá sendanda simskeytis. 

Ef krafan er byggð á seinni afgreiðslu eða afbökun á innihaldi sím- 

skeytis, verður skeytið eins og það er komið í hendur viðtakanda, að fylgja 

með. Ef kært er vfir því, að símskeyti hafi alls ekki komið fram, verður 

að sanna það með skriflegri yfirlýsingu frá viðtakanda eða viðtökustöð.



XIII. 

Störf símþjóna utan venjulegs tíma. 

56. gr. 

Et einhver óskar að fá sent símskeyti eða fá símtöl á þeim tíma, 

sem stöðin er lokuð, þá getur hann venjulega fengið það, ef þess er beiðzt 

með nægum fyrirvara, og gegn því að greiða, auk hins venjulega gjalds, 

sjerstakt gjald, sem rennur til starfsmanna og boðbera á þeim stöðvum, sem 

haldið er opnum sökum þessarar afgreiðslu. 

Aukagjald þetta greiðist fyrirfram með 75 aurum fyrir hverja hálfa 

klukkustund, talið frá síðustu þjónustutíð þangað til símskeytið er afhent, 

þegar afhendingartíminn er áður ákveðinn, þannig að 15 mínútur og þar 

yfir, teljast sem hálfur tími, en undir 15 mínútum telst eigi með. Þetta 

gjald má þó eigi lægra vera en 1 kr. 50 aur. fyrir hverja stöð, að viðbætt- 

um 26 aurum fyrir hverja hálfa stund, talið á sama hátt, og að framan 

segir, er gengur til boðbera fyrir burð á skeytinu. 

Þegar slíkt aukastarf fer fram á stöð af öðrum eða þriðja flokki, 

og sje afhending símskeytis ákveðin á þeim tíma, er fyrsta flokks stöð er 

opin, þá skal aðeins telja gjaldið fyrir eina klukkustund. Sje afhendingar- 

tími skeytis ekki ákveðinn fyrirfram, telst gjaldið frá því stöðinni var síðast 

lokað og skal því greiða fyrir allan tímann, sem liggur milli beggja þjón- 

ustutímanna. 

Símastarfsmenn eru ekki skyldir til að bíða lengur en 1 klukku- 

stund frá tilteknum afhendingartíma, nema tilkynnt sje, að skeyti verði 

afhent síðar. 

Í stjórnarráði Íslands, 29. desember 1906. 

H. Hafstein, 

1906 

149 
29, des. 

Næturafgreiðsla. 

Jón Hermannsson,
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150 Reikningur 

Prestaekknasjóðsins fyrir árið 1905. 

  

  

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1904 (Stjtíð. 1905 B. bls. 274) . . . kr. 24743 97 

2. Tillög og gjafir á árinu „0... 282 73 

3. Vextir tilfallnir á árinu 

a. af bankavaxtabrjefum til 81, 05 . .. kr. 145 80 

b. af innstæðu í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands 

31. desbr. 1904 . . . . a . — 530 00 

c. af innstæðu í sparisjóði Landsbankans 

til. 31. desbr. 1905. . . . . . — 11 08 

d. af skuldabrjefum einstakra manna, kr. 

1288 00, til 11. juni 1905. . . . . . . - — 291 52 
————— — 978 40 

kr. 25955 10 

Gjöld: 

1. Úthlutað á synodus 1905. . 2... Er. 800 00 

2. Eptirstöðvar við árslok 1905: — 

a. í bankavaxtabrjefum  . . . . . . 2 . kr. 3740 00 

b. í aðaldeild Söfnunarsjóðsins . . . . . . — 13275 00 

c. í sparisjóði Landsbankans. . . . . . . — 1133 59 

d. vedskuldabrjef einstakra manna . . . . — 6488 00 

e. ógreiddir vextir. . . re see rr 32 00 

f. i peningum hjå undirskrifudum . 0.080. 7 486 bl 
—— — 25155 10 

kr. 25955 10 

Reykjavik, 25. juni 1906. 

Hallgr. Sveinsson. 

151 Reikningur 

styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jónssonar frá 1. septbr. 1905 til 31. ágúst 1906. 

Tekjur: 

1. Eign sjóðsins í byrjun reikningsársins (Stjtíð. 1905, B. bls. 290). 

a. Í bankavaxtabrjefum með 4!/,%/) vöxtum . kr. 14800 00 

flyt kr. 14800 00
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Fluttar kr. 

bj Í sparisjóði „ . . a re 

Vextir: 

a. af bankavaxtabrjefum !/,;—23!/,,. 1905 

— (af 14800 kr.). . . kr. 

b. — 1/,—80/,. 1906 
— (af 15100 kr.) . 

c. af sparisjodsinnieign 1905 . 2... o — 

Til jafnaðar móti gjaldiið 1. 

Gjöld: 

Keypt bankavaxtabrjef veðdeildar Lands- 

bankans. að upphæð 600 kr. 

Eign sjóðsins 31. ágúst 1906: 

a. Í bankavaxtabrefum með 41/9/, vöxtum . . kr. 

14800 00 

77 17 
— kr. 

333 00 

339 75 

232 — 

kr. 

15400 00 

b. sparisjóði. . 2. 2. — lg 49 

Reykjavík, 28. nóvbr. 1906. 

14877 1' -1
 

675 07 

600 00 

16152 24 

"15551 49 

kr. 

Hallgr. Sveinsson. Eiríkur Briem. Kristján Jónsson. 

Framanritaður reikningur samþykkist hjer með. 

Í stjórnarráði Íslands, 4. desbr. 1906. 

F. hr. 

Kl. Jónsson, 

Ágrip 

1 2 24 615 

"Jón Hermannsson 

af reikningi yfir tekjur og gjöld Landsbankans á tímabilinu frá 1. júlí til 30. sept. 1906. 

1. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. júlí 1906. kr. 

Flyt kr. 

1 

1 

32: 

32 

1906 

151 

152



13. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19, 

Fluttar kr. 132577 
Borgad af lånum: 

a. Fasteignarveðslán . . . . .... . kr. 16845 48 

b. Sjålfsskuldaråbyrgdarlån. . . . . . . — 88471 74 

c. Handveðslán . . . oe eee. 10140 00 

d. Lån gegn åbyrgd sveita og bæjarfjelaga. —- 4614 09 

e. Reikningslån . 2... — 1871835 21 

f.. Akkreditivlån . . . 800 7 33100 00 

Vixlar innleystir . 

Ávísanir innleystar. . 2... 

Vextir 

Disconto FR 

Tekjur í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn. 

Tekjur í reikningi útbúsins á Akureyri 

Tekjur í reikningi útbúsins á Ísafirði 

Innlög í hlaupareikning 

Innlög í sparisjóð 

Innheimt fje fyrir aðra …… 

Tekjur í reikningi veðdeildar 1. fl.. 

Tekjur í reikningi veðdeildar 2. fl.. 

Seld innlend verðbrjef FA 

Meðtekið frá landssjóði í nyjum seðlum 

Tekjur í reikningsláni við Íslandsbanka 

Ýmsir debitorar 

Ýmsar tekjur. 

Qjöld: 
Veitt lán: 

a. Fasteignarveðslán. . . . . . . . 2. 2 kr. 4700 00 
b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán  . . . . . . — 106700 00 

c. Handveðslán . . 2. 2. 2. 0... — 100 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfjelaga o.fl. — 2950 00 

e. Reikningslán . 2. 2 2... — 171338 22 
f. Akkreditivlán . . 452 0 00 

Víxlar keyptir 

Á vísanir keyptar 

Gjöld í reikningi Landsbankans i i Kaupmannahöfn 

Gjöld í reikningi útbúsins á Akureyri 

Gjöld í reikningi útbúsins á Ísafirði 

— 340306 

— 187657 

— 45548 

— 37050 

— 12400 

— 418786 

— 25259 

— 2669 

— 493312 

— 449753 

— 15101 

29965 

— 4850 

— 267800 

— 20000 

— 199 

— 890 

— 755   

kr. 3084887 

k. 3856988 
— 780258 

47185 

251937 
— 42484 & 
— 19548 í 

Flpt kr. 1478402 4 

45 

52 

93 

89 

87 

89 
43 
90 

80 
13 

31 

00 
00 

86 
25 
66 

42



19. 

20. 

21. 

to
 

S
t
k
 

2 
1
 

Útborgað hlaupareikningsfje 

Útborgað sparisjóðsfje 

Útborgað af innheimtu fje. 

Gjöld í reikningi veðdeildar 1. fl. 

Gjöld í reikningi veðdeildar 2. fl. 

Keypt innlend verðbrjef 

Keypt útlend verðbrjef 0 

Skilað landssjóði í ónýtum seðlum. 

Gjöld í reikningsláni við Íslandsbanka 

Kostnaður við rekstur útbúsins 

Ymsir debitorar 

Ýmsir kreditorar 

Ágóða og tapskonto 

Ýms gjöld. 

Í sjóði 30. sept. 1906. 

Ágrip 

af reikningi yfir tekjur 

á tímabilinu frá 1. júlí til 30. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. júlí 1906 
Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán . . ...... 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán AR 
d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfjel. o. fl. 
e. Reikningslán 

Víxlar innleystir 

Á vísanir innleystar 

Vextir 
Disconto FER 

Tekjur í reikningi Landsbankans 

Fluttar 

sept. 1906. 

2450 

24893 

500 

335 

56107 

00 

00 

00 

00 

04 

Fluttar 

kr. 1478402 
— 480829 

436897 

13070 

— 54636 

— 5483 

— 185800 
— — 39500 

20000 

10199 

7646 

613 

199000 

1000 

— 6326 

— 145482 
kr. 3084887 

og gjöld útbús Landbankans á Akureyri 

kr. 

84285 

— 101200 

— 31698 

- 3056 

1114 

45545 

kr. 291402 

49 

23 

56 

39 

41 

25 

00 

00 

00 

86 

04 

38 

00 

00 

65 

16 

42 

24503 20 

04 

00 

36 

82 

06 

51 

99
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152 Fluttar kr. 291402 99 

8. Tekjur í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn . — 24674 87 

9. Innlög í hlaupareikning 2... 0. 17821 58 

10. Innlög í sparisjóð. 2... 0... 44543 25 

11. Innheimt fje fyrir aðra. . . . .. 0.2.0 071 19836 21 

12. Seld bankavaxtabrjéf 0. 2 rem 200 00 

13. Ýmsar tekjur 2. eee eee eee rem 479 18 

kr. 398958 08 

Gjöld: 

1. Veittílán: 

a. Fasteignaveðslán . . . 2. 2. kr. 3400 00 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán . . . . . . — 22500 00 

c. Reikningslán . . . 2 2. 2... — 69156 21 
—-——— kr. 96056 21 

2. Víxlar keyptir . . 2 .0.077  80819 00 

3. Á vísanir keyptar . . eee eee eee. 33258 36 

4. Gjöld í reikningi Landsbankans BR . …. . — 35393 85 

5. Gjöld í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn . … — 43481 29 

6. Útborgað hlaupareikningsfje . . . . . . 2 2. 2 2 0. 2 — 36032 08 

7. Útborgað sparisjóðsfje 0... 0. 0... 86584 58 

8. Utborgad innheimt fje fyrir aådrå . . ........  — 22004 59 

9. Kostnaður við rekstur útbúsins 2. 2. rem 883 97 

10. Ýms gjöld (útb. vextir) 2. 0 eee eee ek em 48 86 

11. Í sjóði 30. sept. 1906... 0... 15445 34 

kr. 398958 08 

Agrip 

af reikningi yfir tekjur og gjöld útbús Landsbankans á Ísafirði 

á tímabilinu frá 1. júlí til 30 sept. 1906. 

Tekjur: 

1. T sjóði 1. júlí 1906 „2 0. kr. 15060 02 

2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán. . „2. kr. 10530 00 
  

Flyt: kr. 10530 00 kr. 15060 02
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

232] 

Öðð 

Fluttar kr. 10530 007 kr. 15060 02 
b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán . . . . . . — 15035 00 

c. Reikningslán — 89436 08 
——- —— — 115001 08 

Vixlar innleystir 2 2 8768 ST 
Á vísanir innleystar 2 2 eee eee 6433 49 
Vextir. 9653 87 
Disconto . . . eee eee eee re 801 68 
Tekjur i reikningi Landsbankans SN „0. — 25946 95 

19049 63 

40252 41 

Tekjur í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn  — 

Innlög í hlaupareikning 2 2. ere 
Innlög í sparisjóð . . . 55883 29 
Innheimt fje fyrir aðra. „2. 0 re 164 55 
Seld bankavaxtabrjef. . . 2 0 0 eee eee, 10400 00 
Ymsir debitoraår 2 ......., es so. orm 6 00 
Ymsar tekjur . . . . BN eee 323 28 

Kr. 378345 12 

Gjöld: 

Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán  . . 2... kr. 
b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán 

d. Reikningslán 

14275 00 

35000 00 

150 00 

157308 82 

  

———— kr. 206733 82 
Vixlar keyptir 22 5397 60 
Åvisanir keyptar . . . eee 13514 33 
Gjöld í reikningi Landsbankans …… RE 2968 75 
Gjöld i reikningi Landsmandsbankans i Kaupmannahöfn . „ — 16637 92 
Ú tborgað hlaupareikningsfje . . . . 0642 59 
Útbor "gad sparisjodstje FK T392 24 
Útborgað innheimt fjö... eee 570 09 
Kostnaður við rekstur útbúsins . ou re 878 37 
Keypt bankavaxtabrjef 2 2 2 eee eee rr 5000 00 
Ýmsir debitorar. . 9 00 
Yms BJÖd. eee eee . SA 222 12 
Í sjóði 30. sept. 1906 2... 878 27 

Kr. 378345 12
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Efnahagsreikningur 

Landsbankans 30. septbr. 1906. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 
a. Fasteignarveðslánum  . . . . . . kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlánum . . .. — 1 

c. Handveðslánum . . 2 mm 

d. Lånum gegn åbyrgd sveita og bæjar- 

fjelaga 0. fe. 2 se eee eee rem 

e. Reikningslánum . . ....88 — 

f. Akkreditivlánum . . 2... — 

321841 84 

429708 44 

87812 50 

102137 53 
434470 2 

60200 óó 

ey
 

S
t
 

Oinnleystir víxlar 

Oinnleystar ávísanir 

Kgl. ríkisskuldabrjef að upph. 270500 kr. eptir gangverði. 

Önnur erlend verðbrjef að upph. 229000 kr. eptir gangv.. 

3ankavaxtabrjef . . 

Skuldabrjef Reykjaví kurkaupstaðar 
Hlutabrjet , (tilh. varasj. fyrv. sparisj. Rvíkur) 

Fasteignir, lagðar bankanum út fyrir lánum. 

Húseignir í Reykjavík. . 

Bankabyggingin með húsbúnaði 

Útbú bankans á Akureyri 

Útbú bankans á Ísafirði 

Ýmsir debitorar 

Peningar í sjóði 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landssjóð. 

Skuld við Landmandsbankann í Kaupmannahöfn . 

Ínnstæðufje í hlaupareikningi 

Innstæðufje í sparisjóði 

Innheimt fje, ekki útborgað . 

Innieign í 1. fi. veðdeildar bankans. 

Innieign í 2. fl. veðdeildar bankans. 

Varasjóður fyrv. sparisj. Reykjavíkur 

Varasjóður bankans. 

Tekjur, sem enn eigi eru lagðar við varasjóð 

kr. 

2436170 
995759 

12074 

266678 
206031 

343200 
1800 

5100 
2938 
5000 

80000 

391195 

186816 

575 

145482 
  

5078821 

750000 

903745 
475964 

2168033 

2030 

143982 
3392 

9722 
482738 

139211 
  

5078821 

46 

00 

84 

50 

25 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

59 

05 

46 

1 6 

31 
  

00 

37 

19 

90 

14 

28 

60 

61 

51 

11 

31
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Ágrip 

af reikningi yfir tekjur og gjöld 1. flokka veðdeildar Landsbankans 

1. júlí til 30. sept. 1906. 

Tekjur: 

Innieign hjá bankanum 1. júlí 1906. . . . . . . . . kr. 168653 38 
Borgað af lánum. . 2... re 18349 06 
Vextir innborgaðir . . .. eee eee me 10368 74 
Varasjóðs- og stjórnarkostnaðartillag a rr 1247 51 

kr. 198618 69 
Gjöld: 

Innleyst útdregin bankavaxtabrjf „2... Kr. 2600 00 
Ú tborgaðir vextir af bankavaxtabrjefum . . ..... — 51975 00 
Varasjóðs- og stjórnarkostnaður . . ....... 61 41 
Innieign hjá bankanum 30. sept. 106. . .....…. — 143982 28 

kr. 198618 69 

Ágrip 

af reikningi yfir tekjur og gjöld 2. flokks veðdeildar Landsbankans 

1. júlí til 30. sept. 1906. 

Tekjur: 

Innieign hjá bankanum 1. júlí 1906. . 2... . kr. 4025 49 
Útgefin bankavaxtabrjéf . 2 2 0 ae eee er 141600 CO 
Borgað af lánum „2. re 3614 24 
Vextir innborgaðir . .. A 1205 71 
Varasjóðs- og stjórnarkostnaðartillag. 

Gjöld: 

Veitt lán kr.  141600 00 
Útborgaðir vextir . eee se em 5483 25 
Innieign hjå bankanum 30. sept. 1906 . eee eee me 3392 60 

kr. 150475 85 

Landsbankinn, Reykjavik 8. desember 1906. 

Tryggvi Gunnarsson, Kristján Jónsson, Eiríkur Briem, 
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld hins íslenzka Biblíufjelags árið 1905. 

. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Veðskuldabrjef 

b. Á vöxtum í Landsbankanum 

c. Í sjóði hjá fjehirði . 

Tillög goldin . 

Tekjur: 

kr. 

Styrkur úr landssjóði 1905 - . 

Styrkur frå hinu brezka bibliufjelagi 

Vextir tilfallnir 1905 . 

Borgud lån 

Til bibliupydingar: 

o
a
.
 

Ýmislegt 

Til cand. Haraldar Nielssonar. 

Til sjera Gísla Skúlasonar 

Til biskups H. Sveinssonar. 
Til lectors Þ. Bjarnarsonar . 

Til rektors Stgr. Thorsteinssonar . 

Fjöld: 

Til jafnaðar móti tekjulið 6 

Eptirstöðvar við reikningslok 1905: 

a. Veðskuldabrjef 

b. Á vöxtum í L andsbankanum 

c. Í sjóði hjá fjehirði. 

Reykjavík 25. júní 1906. 

Eiríkur Briem. 

kr. 

11259 00 

1366 21 

164 59 

kr. 12789 86 

— 20 00 

— 1000 00 

— 902 50 

— 476 22 

  

2500 00 

550 00 

200 00 

200 00 
200 00 

—————- kr. 3650 00 

— 36 50 
— 454 00 

10805 00 
577 63 
119 45 
  — 11502 08 

kr. 15642 58 
   



yfir tekjur og gjöld Lifsábyrgðarsjóðs fyrir sjómenn, er 

bo
 

wd
 

Reikningur 

skipum, årid 

Tekjur: 

Sjodur frå f. å.: 

a. Bankavaxtabrjef . . 

b. 1 sparisjóði Landsbankans 

c. 1 sjóði hjá fjehirði. 

Lifsábyrgðargjöld 
Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum 1. juli 705 

b. Í sparisjóði 31. des. '04 

Viðbætt bankavaxtabrjef (nafnverð) 

Gjöld: 

Greiddar vátryggingarupphæðir 

Varið til að kaupa bankavaxtabrjet 

Kostnaður a 

Í sjóði við reikningslok: 

a. Bankavaxtabrjef A. nr. 1316—-13924 ( 

og B. nr. 1254--1267 (incl.) 

b. Í sparisjóði Landsbankans 

c. Í sjóði hjá fjehirði 

1905. 

incl.) 

kr. 

Reykjavík 26. febr. 1906. 

Eiríkur Briem. 

stunda fiskiveiðar á þil- 

9000 00 

2432 81 

47 18 

202 50 

201 82 

16000 00 

4286 00 

18 21 

kr. 

kr. 

11479 99 

12017 02 

404 32 

7000 00 
  

— 80901 33 

3300 00 

6992 12 

245 00 

20364 21 
  

30901 33 

1905 

154
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Landsreikningurinn 

fyrir årid 1905 (ågrip). 

              
  

  

  
          

Tekjur: 

. EEN HR Tekjur | Eptir Greitt Eptir 
Hinar einstöku tekjugreinir: á reiknings- | stöðvar 

árinu frá Í. á. samtals stendur 

Fjárl. kr. a. kr. {a. kr. | a kr. ja. 

2. gr. 1. Skattur á ábúð og afnot- | | 
um jarda og å lausafje: | 
a. á ábúð og afnotum | I 

jarda 8176 or | op 2020 | Oc « bå Tausatje 58509 35] 325426) 4588388) 405699 
2. Husaskattur . 10719;254 2281008. 10910'25 37 00 
3. Tekjuskattur 30622125; 8811/00f 30688123 815/02 
4. Aukatekjur 46936 | 31 98148) 46979!19 55 | 60 
5. Erfðafjárskattur 6073 (51 „| > 6073 '51 »i » 
6. Vitagjald . . 13327 150 „| „| 13327150 »| » 
í. Gjöld fyrir leyfisbrjef 5518 | 47 »| » 5518147 =! > 
8. Ú tflutningsgjald af fiski, 

lýsi m. m., að frá dregn- 
um 29/ í innheimtulaun | 126876 16} 3220/83{ 128261|59} 1835 40 

9, Aðflutningsgjald af á- | | 
fengum drykkjum, að frá- 
dregnum 20/ í innheimtu- 

laun 187336 | 124 10209 | 79} 188301{12| 9250 | 89 
10. Aðflutningsgjald af tó- 

baki, að frádregnum 29), 
í innheimtulaun . . 136023 | T9I 4093/30| 128263 |88{11853|21 

11. Aðflutningsgjald af kaffi 
og sykri, að frádregnum 
20/, í innheimulaun . 31667761) 7660/82 302330 | 40 22008 | 03 

12. Aðflutningsgjald af te- 
grasi, súkkulaði og brjóst- 
sykri, að frádregnum 2*) 
í innheimulaun . 13934 (51 239147)  135671951  606/03 

13. Leyfisbrjefagjöld og ár- 
gjöld af verzlun og veit- | 

ing åfengra drykkja. 16200 | 00 $»| « 16200 | 00 | > 
4. Tekjur af póstferðum 69197 | 47 »| >| 69197|47 | > 
5. Arður af verkum fang- 

anna í hegningarhúsinu | 
i, Reykjavik . 388, 06 »| » 388106 »| > 

16. Ovissar tekjur . . 50758 | 43 20100) 50778| 43 „| > 

flyt 1077276 | 65 29905 | 95] 1056669 93|50518 | 17      
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. | Tekjur ir Greitt Eptir 
*" einstöki a k1 "einir: rel Ys« stöðvar Hinar einstöku tekjugreinir: á king stöðvar samtals stendur 

árinu frá Í. á 

| | | 
Fjårl. kr. |a.f kr. |a. kr. |a.f kr. |a. 

| Í Hi 

| mane tar „apa | knK1g | 1 flutt 1077276 65429905 | 95 1056669 93 50518117 
c . . . | | | 3. gr. (1. Afgjald af jarðeignum | | 

landsjóðs, að frádregn- | | | 
um umbodslaunum »prests- | | | 
måtu o. fl. . - 23909 38f 3153 67 22015 | 24f 5164/96 

2. Tekjur af kirkjum . - 90 (16 ”| » 90! 116 „| > 
3. Tekjur af silfurbergsnåm- FE | | | 

um í Helgustaðafjalli. 1683 19 ”»| » 1683 | 19 ”»| » 
4. Tekjur af  brennisteins- | | 

námum. 454 (52 » 454 | 52 »| » 
5. Tekjur af Eldey 1000 | 00 „ið 1000 {00 „1 > 

4. gr. 1. Leigur af innstæðufje i | bp | 
vidlagasjodi . 46630 431 1337190f 47237 29| 731 04 
Borgad upp i lån å årinu | | | 
1905 77323 kr. 53 a. | 

2. Leigur af láni landssjóðs | 
til landsbankans o. fi. 17201 26 »| » 1720126 1 > 

ð. gr. 1. Það sem greitt er frá | | | 
prestaköllum . 3401 O5| 3333 | 58 3736 08 

2. Endurborganir å skyndi- | 
lånum til embættismanna 859 | 47 "| > 359 | 47 »| » 

3. Endurborganir á öðrum | | | | 
fyrirframgreiðslum . 1901 00 >{ > 1901 (00 sj 

6. gr Tillag ur "ríkissjóði. 60000 „00 » | 60000 00 »| » 

Samtals 1234407 11f37731|10f1212848 14159412 72 

Útgjöld: 

Fjárl 
8. gr. Til hinnar æðstu stjórnar innanlands og fulltrúa stjórnar- 

innar á alþingi. kr. = » 

9. gr. Kostnaður við alþingi . — 50600 26 
Yfirskodun landsreikninganna . — 1418 91 

10. gr. Til útgjalda við umboðsstjórnina, gjaldheimtur og reikn- 
ingsmál, svo og við dómgægluna, lögreglustjórnina o. fl. 

flyt . . kr. 52019 17
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10. gr. A. 

360 

flutt 

Umboðsstjórn, gjaldheimtur og reikningsmál: 

1. Laun embættismanna . . AÐ 

2. Endurgjald fyrir skrifstofukostn.  húsavirðinga ar o. fl. 

3. Hin umbodslega endurskodun ARA 

Dómgæzla og lögreglustjórn. 

1. Laun: 

a. Dómara og sýslumanna. 

b. Hreppstjóra 

2. Ritfje handa bæjarfógetanum i Reykjavik 

3. Til hegningarhussins i Reykjavik 

4. Kostnadur vid vidhald fangelsanna FF 

5. Önnur útgjöld: 
a. Þóknun til tveggja málaflutn- 

ingsmanna við yfirrjettinn . . kr. 1600 00 

b. Laun sendiboðans við yfirrjettinn — 50 00 

c. Til eldiviðar í yfirrjettarstoluna  — 48 20 

d. Til viðhalds á yfirrjettarstofunum -— 31 93 

ce. Kostnaður við sakamál  . . . — 3984 90 

f. Kostnaður við gjafsóknarmál . — 693 07 

z. Utgjold vid sættamål . . . . — 64 30 

Ymisleg utgjåld. 
1. Kostnadur vid utgåfu å Stjornartidindum og lands- 

hagsskyrslum . . 

2. Endurgjald fyrir burdareyri undir embættisbrjet 

3. Brunabótagjald og sótaragjald fyrir opinberar 
byggingar . . 

Til embæ ttiseptirlitsferða . 

5. Þóknun fyrir aðstoð við endurskoðun á í skipamæl- 

ingum FA 

6. Til útgjalda við eptirlit ú úr landi með fiskiveiðum 

útlendinga . FE 

7. Tillag til veðdeildar Landsbankans . 

11. gr. Útgjöld við læknaskipunina: 

1. 

2. 

Laun lækna FI 

Styrkur til Guðm. læknis Hannessonar til að launa 

aðstoðarlækni á Akureyri BE 

Styrkur til Guðm. læknis Björnssonar til að launa 

aðstoðarlækni í Hafnarfirði 

flyt . . 

kr. 52019 

366 

68800 

7595 
1400 

2432 
49 

6472 

4573 

5094 

1573 

1708 * 

300 

79 

2500 

68541 

400 

800 

. 223503 

17 

00 

00 
33 
00 
02 
89 

40 

02 

91 

GS
 

ot
 

1
 

00 

15 

00 

66 

00 

00
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11. gr 

12. gr. 

ju 

4. 

D. a. 

b. 

6. 

7. 

8. 

9. 

a. 

b. 

Cc. 

d. 

e. 

Í. 

g. 

h. 

i. 

361 

Fyrir tvær læknisferðir til Oræftinga 
Styrkur til augnlæknis Björns Ólafs- 
sonar FF 
Styrkur til sama til læknisferða 
kringum landið 

Styrkur til tannlæknis í Reykjavík 

Útgjöld við holdsveikraspitalann 

Útg jöld við bólusetningar 
Önnur útgjöld. 

Styrkur til sjúkrahúss á Akureyri 

— - — - Ísafirði . 
- Seyðisfirði. 

- Patreksfirði 

Til sama sjúkrahús 1905. 

Til náms yfirsetukvenna . 

Til verkfæra handa yfirsetukonu rum 

Kostnaður við sóttvarnir innanlands 

Kostnaður við varnir segn því að 

næmir sjúkdómar berist til Íslands 

kr. 

flutt 

2000 00 

124 52 

400 00 
800 00 

400 00 

200 00 

2030 30 

209 25 
19464 7 

10. Til að reisa sóttvarnarhús á Akureyri og Ísafirði. 

11. Styrkur til sjúkraskýlis á Brekku í Fljótsdal 

Til samgöngumála: 

A. Utgjöld við póststjórnina 
1. Laun: 

a. Handa póstmeistaranum 

b. 1. Handa póstafgreiðslumönnum 

utan Reykjavikur . 
2. Handa 3 póstafgreiðslumönn- 

um í Reykjavík 

c. Handa brjefhirðingarmönnum 

Póstflutningar 

3000 00 

585 
9585 00 

3300 00 
6518 66 

Til póstvagnferða frá Rey kjavík austur að Ægissíðu 

Önnur útgjöld 

flyt 

kr. 

kr. 

223505 

id 

or 
DÅ 

00 

2124 52 
1000 

29631 

1064 

23588 

4465 
800 

22463 

40261 í 

600 

9393 

358972 

00 

42 

28 

00 

00 

00 

03
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12. gr. B. 

C. 

362 

flutt . . 

Til vegabóta: 

1. Til verkfræðings landsins: 
a. Laun . .. „0. 0... kr. 3000 00 

b. Ferðakostnaður „0. — 479 94 

2. Til verkfróðra aðstoðarmanna við hinar vandaminni 

  

samgöngubætur . 

3. Til flutningabrauta: 

a. Á Fagradal . . . . . . . kr. 12621 57 
b. I Borgarfrdi . . . . — 5191 23 

c. Til viðhalds flutningabrauta „ — 9071 77 

4. Til þjóðvega: 
a. Í Suðuramtinu . . . . . . kr. 5896 72 

b. I Vesturamtinu . . . . . . — 11693 18 

c. Í Norðuramtinu . . . . . . — 12918 58 

d. I Austuramtinu . . . ...— 3508 86 

5. Til fjallvega. 
6. Til að kaupa áhöld og verkfæri, viðhald þeirra 0. fl. 

7. Til brúargerðar á Jökulsá. … 

8. Til bruargerdar å Sogid hjå Alvidru . 

9. Til bruargerdar å Lagarfljot og ferju å Steinsvadi 

10. Tillag til sysluvega: 
a. Til sysluvegarins frá Laxárdalsheiði að Hösk- 

uldsstöðum í Laxárdalshreppi í Dalasýslu . 

b. Til sýsluvegarins frá Hofsós að Ökrum í Skagaf. 
c. Til sýsluvegarins frá Hafnarfirði að Vogastapa 

11. Til dragferjuhalds á Hjeraðsvötnum 

1. Til gufuskipaferða 

2. Til gufubátsferða: 
a. Í Sunnlendingafjórðungi og 

  

Faxaflóa . . 00... kr. 15483 33 

b. Å Ísafjarðardjúpi mr 3500 00 
c. Á Breiðafirði . . . . . . . — 10000 00 

Til ritsíma milli Íslands og útlanda 

Til vita: 

a. Til umsjónarmanns við Faxaflóavitana kr. 300 00 

b. Til eptirlitsferða  . . . . . . 2 — 4000 

flyt kr. 340 00 -kr. 

kr. 358972 

3479 

106 

26884 

34017 

4824 
4591 

16184 
1565 

33104 

28983 : 

03 

94 

90 

57 

34 

31 

82 

81 

88 

00 

00 

00 

00 

00
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Fjårl. flutt . . kr. 340 00 591814 93 

12. gr. E. c. Til vitans å Reykjanesi . . . . . — 2323 86 

d. Til vitans å Skagatå . . . . . . — 1244 22 
e. Til vitans við Gróttu . . . . . . — 681 76 

f. Til vitans å Dalatanga .… … — 436787 
g. Til tveggja vita við leiðina inn 

Hafnarfjörð . ... — 494 60 
h. Til vitans å Arnarnesi i Skutulsfirði — 647 21 

i. Styrkur til vörðuvitans á Gerðatanga — 100 00 

k. Til vita á Skipaskaga . . . . . — 75 00 
1. Til vitans á Elliðaey . . . . . . — 276 40 

—.2 6619 92 

13. gr. Til kirkju og kennslumála: 

A. Í þarfir andlegu stjettarinnar: 

a. Laun biskupsins — 1000 00 
b Önnur útgjöld: 

1. Til prestakalla samkv. lögum ?7/, 1880 — 9679 61 

2. Bráðabirgðaruppbót brauða. … 4900 00 

3. Til nokkurra brauða í fyrv. Hólastipti 681 65 
4. Uppbót til síra Jóns Jónssonar á Stafafelli fyrir 

missi á umboðstekjum fardagaárið 1901—02 — Þ 
5. Viðbót við eptirlaun fátækra uppgjafapresta og 

prestaekkna — 3500 00 
6. Endurgjald handa biskupi fyrir skr ifstofukostnað — 1000 00 
7. Til að gjöra við Þykkvabæjarklausturskirkju og 

Langholtskirkju og til að útvega messuskrúða 

í þær — »  » 

8. Til ad kaupa lóð til stækkunar kirkjugarðinum 

i Reykjavik NR — „ 

9. Kostnaður við milliþinganefnd i kirkjumálum . — 2210 33 

B. Til kennslumála: 

I. Til prestaskólans: 

Laun. BN kr. 9200 00 
b. Önnur útgjöld 0. — 2934 81 

— — — — 12134 81 

II. Til læknaskólans: 

Laun . BN kr. 3200 00 

Önnur útgjöld 0... 02 4139 58 

Til að leigja hús handa skólanum — 1000 00 
——.— -— 8339 58 

flyt 841880 83 

1906 

155
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13. g gr. B. III. 

IV. 

VI. 

364 

flutt 

Til hins almenna menntaskóla: 

a. Laun „ . . kr. 19116 67 

b. Aðstoðarfje 2... — 2600 00 

c. Önnur útgjöld . . . . . . — 10085 48 

Til Sagnfrædaskdlans å Akureyri: 

a. Laun. . . . 0. 0... . kr. 7400 00 

b. Uppbót til 1. og 2. kennårå . — „> 

ce. Önnur útgjöld . . . . . . — 2466 52 

Til stýrimannaskólans: 

a. Laun. .. 0... — 3200 00 

b. Önnur útgjöld se ene 22 mm 2296 87 

Til annarar kennslu: 

a. Til kvennaskóla: 

1. Til kvennaskóla í Reykjavík kr. 3000 00 
2. Tilkvennaskóla Hinvetninga 

og Skagfirdinga . . . — 1500 00 

3. Til kvennaskóla Ey firdinga . — 1500 00 

4. Til beggja hinna norðlenzku 

kvennaskóla . . . . . . — 1440 00 

b. 1. Til barnaskóla utan kaupstaða 

2. Til sveitakennara . . 

Til gagnfræða- og alþý ðuskólans i Flensborg g. 

Til kennarafræðslu . . 

Nåmsstyrkur handa kennaraefnum 
Til skólaiðnaðarkennslu . 
Til studentafjelagsins i Reykjavik til að halda 

uppi alþýðufyrirlestrum 

h. il organleikarans við dómkir kjuna í Reykjavík 
Til kennara í organslætti og sönglist í Rvík. 

Styrkur til að gefa út kennslubækur 

. Til kennslu heyrnar- og málleysingja 
Til kennslu blinds drengs, Erlends Páls Jóns- 

sonar, í Danmörku . 

m. Styrkur til Porkels Hreinssonar til ad stand- 

ast kostnað við dvöl vitfirrtrar dóttur hans á 

»Karensminde« 

n, Til skólans í Búðardal . 

m
r
g
 

gg
 

m
e
r
 

flyt 

kr. 647880 83 

32802 15 

9866 5 uy 

5496 87 

1440 00 

8000 00 
8000 00 

2500 00 
3200 00 

315 00 

500 00 

500 00 
100 00 

400 00 
800 00 

4797 30 

300 00 

150 00 
1300 00 

kr. 734408 67
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Fjárl. flutt . . kr. 734408 67 155 
13. gr. B. VI. o. Til síra Ólafs Helgasonar til að borga aðstoðar- 

kennara við kennslu heyrnar- og málleysingja — 150 00 

VII. Til sundkennslu: 

a. Í Reykjavík. . ... kr » >» 

b. Til sundkennslu annarsstadar 2 omme 815 23 

—— #15 

  

  

VIII. 1. Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til 

kennslu í teikningu og trjeskurði kr. 1000 00 
2. Styrkur til sama manns til að 

kynna sjer kennsluaðferðir í 

skólaiðnaði erlendis . . . . . ÞÐ 

rr 1000 00 

3. Styrkur til mag. art. Guðm. Finnbogasonar til 

að kynna sjer alpýðufræðslu og merntunar- 

ástand hjer á landi: 

a. Laun . . „2... Kr 1400 00 

b. Ferdakostnadur. . . . . . — 8 90 

-— — 1408 90 
14. gr. Til vísinda, bókmennta og verklegra fyrirtækja: 

A. í vísinda, bókmennta og lista: 

Til Landsbókasafnsins. . .. 2 222. 10397 50 
2; a. Til amtsbókasafns Norðuramtsins kr. 500 00 

b. — — Austuramtsins — 400 00 

c. — — Vesturamtsins  — 400 00 

—————————— 1300 00 
3. Til sýslubókasafna BAA mee 670 00 
4. Til landsskjalasafnsins BP . — 3150 00 
5. Til deildar hins íslenzka bókmenntafjelags i Rvik — 2000 00 
6. Til Pkjodvinafjelagsins . . .......…. — 1000 00 
1. Til Forngripasafnsins 2 2. — 3600 00 
8. Til Fornleifafjelagsins . . ........ 400 00 
9. Til Náttúrufræðisfjelagsins . . . oe me 800 00 

10. Styrkur til Benedikts Gröndals til myndasafns og 

þjóðmenningarsögu Norðurlanda . . .. — 800 00 

11. Til að vinna að textaútgáfu af fornbrjefasafninu — 800 00 
12. Til Brynjólfs Jónssonar til fornmenjarannsókna . — 300 00 
13. Til Páls Ólafssonar skálds. . ....... 500 00 
14. Til Þorsteins Erlingssonar . . ......…. — 600 00 
15. Til sjera Valdimars Briems . . FA mm 800 00 
16. Til Guðmundar skálds Guðmundssonar rm NE 

17. Til Gudmundar Magnussonar ferdastyrkur . . . — > > 

flyt . „ kr. 764900 30
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14. gr. Å. 

B. 

18. 

19. 

20. 

DO
 

Do
 

þa
 

Til 

366 

flutt 

Til >Bindindissameiningar Norðurlands til eflingar 

bindindi . 

Til storstuku Goodtemplara. til eflingar bindindi . 

Styrkur til Bibliufjelagsins til nyrrar pydingar å 
ritum gamla testamentisins 

. Styrkur til ad gefa ut domasafn landsyfirrjettar 

. Styrkur til Påls amtmanns Briems til ad gefa ut 

»Logfræding« 

Til leikfjelags Reykjavikur 

Til ludrafjelags Reykjavikur 

. Til cand. mag. Boga Melsteds til ad semja sögu 

Islands . 

. Styrkur til Jons Jonsson: ar til að rannsaka < og rita 

um sögu Íslands 

- Styrkur til sjera Bjarna Þorsteinssonar til að safna 

íslenzkum þjóðlögum. 

. Styrkur til Helga Pjeturssonar til að rannsaka kolalög 

9. Til skólakennara Bjarna Sæmundssonar til fiski- 

rannsókna eee eee eee 

30. Styrkur til Ásgríms Jónssonar til að fullkomna 

sig Í málaralist. 

„ Til organleikara Jónasar Helgasonar i  viðurkenn. 

ingarskyni fyrir starf hans í þarfir sönglistarinnar 

32. Til Stefáns Björnssonar til að læra teikning og 

skólaiðnað. 

„ Styrkur til Sigfúsar Einarssonar il að fullkomna 

sig í tónfræði og söng 
. Styrkur til Karls Finnbogasonar og Sigurðar Sigurðs- J OD 7 T oO 

sonar til að ljúka námi við Blaagaards Seminarium 

verklegra fyrirtækja: 

„ Til eflingar búnaði: 

a. Til búnaðarskóla: 

1. Til skólans á Hólum  . . . kr. 3000 00 

9. — — á Eiðum . . . —- 2500 00 

3. — — á Hvanneyri . . —- 2500 00 

4. —  — i Ólafsdal . . . — 2500 00 

b. Til búnaðarfjelaga. . 

e. Til Bunadarfjelags Islands. . 2... 2... 

d, Til sama fjelags til kennslu í mjólkurmeðferð 

kr. 764900 30 

200 00 

1200 00 

1000 00 
221 25 

» » 

600 00 

1000 00 

1200 00 

» » 

600 00 

600 00 

600 00 

10500 00 
24000 00 

31000 00 

flyt . 840121 55
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Fjárl. flutt 
14. 

15. 

16. 

17. 
19. 

gr. B. 1. e. Til sama fjelags til kjötsölutilrauna erlendis 
f. Til vatnsveitinga í Leiðvallarhreppi til varnar 

gegn sandfoki 

. Til skógræktartilrauna . 

h Styrkur til ad stunda skóggræðslu . 

i. Verdlaun fyrir utflutt smjår . 

j- Til rannsóknar á byggingarefnum landsins og 

leiðbeiningar í húsagjörð 

2. a. Laun handa 2 dýralæknum oe eee 

b. Launaviðbót handa núverandi dýralækni í 
Reykjavík. . FA 

3. Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda 
dýralækningar 

4. Styrkur til tveggja manna til að nema A dýralækn- 

lækningar. . 

„ Til útrýmingar fjárkláðanum . . 

Til ad rannsaka lungnadrep og skitupest i i saudfje 

. Til Idnadartjelagsins i Reykjavik til eflingar idnadi 

. Tillðnaðarfjelagsins á Ísafirði til þess að senda mann 

til útl. til að læra að gjöra við steinolíuhreyfivjelar 

9. Til cand. phil. Rögnvalds Ólafssonar til að nema 
húsgerðarlist . FNF su, 

10. Til cand. polyt. Ásgeirs Torfasonar til að stunda 

verklegar æfingar í efnarannsóknum 

11. Laun handa 2 yfirmatsmönnum á gæðum fiskfar ma 

12. Styrkur til Dráttarbrautarfjelagsins í Reykjavík 

til að koma upp >Patentslip< - 

13. Styrkur til skipakvíar við Eyjafjörð . 

14. Styrkur til stórskipabryggju í Stykkishólmi 

15. Styrkur til konsúls D. Thomsens til að útvega 

mótorvagn frá útlöndum BN 

gr. Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna 
fyrirframgreiðslna 

gr. Til eptirlauna og sty rktarfjár 

gr. Til óvissra útgjalda . . SR 

gr. Fjárgreiðslur samkvæmt fjáraukalögum og nýjum lögum 

Samtals 

A
Ð
 

oo
 

Tekjuafgangur. 

kr. 

840121 

1449 

7000 

900 

29465 

290 
1200 

400 

500 

600 

51475 
5200 

» 

600 

1500 

1600 

20131 

54719 

12271 

19875 

1109299 

"103549 

02 
00 

00 

00 

00 

18 

00 

41 
35 
55 
02 

05 
  

09 

Kr. 1 121 2848 14
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YFIRLIT 

yfir tekjur og gjåld å fjårhagstimabilinu. 

Tekjur 1904 . . ....0.0....…. kr. 1053124 88 

Tekjur 1905. 2... — 1212848 14 

———.— kr. 2265973 02 
Gjöld 1904 . 0. kr. 1156143 57 

Gjöld 1905 . . 2. 2... 0. — 1109299 05 

———- — 2265442 62 

Tekjuafgangur 2 2 kr. 530 40 

Í stjórnarráði Íslands, 24. nóvbr. 1908. 

H. Hafstein. 
  

Eggert Briem. 

Styrkur úr landssjóði 
13. A. b. 5. 

Á synodus, sem haldin var 28. júní 1906, var meðal annars úthlutað þeim 3500 kr., 

sem veittar eru í 13. gr. Á. b. 5 fjárlagauna fyrir 1906 og 1907, auk 800 kr. af vöxtum 

Prestaekknasjóðsins og vöxtum af svonefndum árgjaldasjóði, að upphæð 90 kr. 70 a., samtals 

4390 kr. 70 a., á þann hátt, sem hjer segir, og var úthlutun sú sampykkt að því er landa 

sjóðsatyrkinn snertir með brjefi stjórnarráðsins, dagsettu 30. s. m. 

I! Uppgjafaprestar: 

1. Ingvar Nikulásson frá Gaulverjabæ. . . . . . . . . kr. 150.00 

2. Jón Jónsson frá Stað á Reykjanesi . . . . . . . . . — 50.00 

3. Gísli Kjartansson frá Mýrdalsþingum . . . . . . . . — 100.00 

4. Jón St. Þorláksson frá Tjörn á Vatnsnesi . . . . . . — 100.00 

5. Guðm. Fmíl Guðmundsson frá Kvíabekk . . . . . . . — 260.00 

II. Prestaekkjur: 

1. Guðlaug Guttormsdóttir frá Skeggjastöðum. . . . . . kr. 130.00 

2. Guðríður Magnúsdóttir frá Kolfreyjustað . . . . . . — 90.00 

3. Guðrún H. Jónsdóttir frá Vallanesi . . . ..... — 40.00 

4. Helga Árnadóttir frá Skarðsþingum . . . . . . " . — 50.00 

5. Guðrún Þorsteinsdóttir frá Þingmúla . . .. „20. — 100.00 

6. Kristín Thorlacius frá Saurbæ í Eyjafirði . . . . . . — 60.00 

7. Ragnheiður Jónsdóttir frá Vestmannaeyjum . . . . . — 50.00 

8. Guðríður Jónsdóttir frá Ási . . . . . . . . . . 2. — 10.00 

9. Margrjet Magnúsdóttir frá Hvammi í Dölum . . . . . — 60.00 

flyt . . kr, 1310.00



10. 

11. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

öl. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

ál. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 
-” 
í. 

48. 

49. 

50. 

öl. 

52, 

53. 

54, 

BA að 

flutt 
Guðrún Pjetursdóttir frá Árnarbæli 

Margrjet Erlendsdóttir frá Stafafell 

Ragnhildur Gísladóttir frá Eyvindarhólum 

Kristín Ísleifsdóttir frá Stokkseyri. 

Kamilla Sigr. Briem frá Hruna. 

Metta Einarsdóttir frá Stafafelli 

Ragnhildur Þ. Briem Höskuldsstöðum 

Þorbjörg Jónsdóttir frá Kolfreyjustað. 

Rannveig Gísladóttir frá Sauðlauksdal 

Ástríður Petersen frá Svalbarði. 
  

Guðrún Björnsdóttir frá Sauðanesi. 

Steinunn Eiríksdóttir frá Þingmúla 

Sigríður Þorkelsdóttir frá Reynivöllum 

Guðlaug M. Jónsdóttir frá Hjarðarholti 

Helga Arnórsdóttir frá Ísafirði 

Lilja Ólafsdóttir frá Breiðabólsstað á Sl   cógarströnd 

  

Guðrún J. Jóhannesdóttir frá Bergsstöðum . 

Steinunn Sivertsen frå Utskalum    
Sigríður Snæbjarnardóttir frá Saurbæ á Hvalfjarðarströnd 

Guðrún Guðbrandsdóttir frá sama prestakalli 

Margrjet Þórðardóttir frá Gaulverjabæ 

Guðrún Sveinbjarnardóttir frá Otrardal 

Steinunn Th. Guðmundsdóttir frá Suðurdala þingum . 

kalli 

hagnheiður Jónsdóttir frá Breiðabólstað í Vesturhópi 

  

Steinunn Jakobsdóttir frá sama prest 

Olína Jónsdóttir frá Stað á Reykjarnesi. 
     

dis Einarsdóttir frá Stað í Grunnavík 

Valgerður Jónsdóttir frá Ásum 

Sigurbjörg H. Þorgrímsdóttir frá Þingeyraklaustri 

  

Hólmfríður Jónsdóttir frá Mælifelli. 

  

Þóra Rósa Sigurðardóttir frá Miklabæ 

Valgerður Jónsdóttir frá Völlum 

Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólsstað í Vesturhópi 

  

Anna Í. Kristjánsdóttir frá Þoroddsstað 
   Kristbjörg Þórðardóttir Valþjófsstað 

  

Ragnhildur emsdóttir frá Hjaltastað 

Solveig Björnsdóttir frá Grímsey 

Þuríður Kjartansdóttir frá Hofi í Vopnafirði 

Valgerður Þorsteinsdóttir frá Lundarbrekku   

  

Vilhelmína Steinsen frá Árnesi 

Sigríður Ólafsdóttir frá Möðruvallaklaustri 
Ingibjörg Hinriksdóttir frá Stokkseyri 

Guðbjörg Aradóttir frá Þóroddsstað 

Guðríður Pjetursdóttir fra Höfða 

Guðrún Ólafsdóttir frá Garpsdal 

Samtals 

kr. 1310.00 

— 40.00 

— 30.00 

— 60.00 

— 40.00 

— 70.00 

—… 70.00 

—… 45,00 

— 90.00 

— 100.00 

—  80.00 

— 110.00 

—… 80.00 

— 30.00 

—  50.00 

— 30.00 

— 150.00 

— 140,00 

—  60.00 

— 70.00 

—  50.00 

—  60.00 

— 70.00 

—… 60,00 

—… 40.00 

—  50.00 

= 70.00 

— 100.00 

—… 80.00 

—… 30.00 

—… 80.00 

—… 20.00 

—… 80.00 

— 80.00 

— 100.00 

—… 70.00 

—  80.00 

— 100.00 

—… 60.00 

—…… 50,00 

— 100.00 

— 60.00 

—… 55.70 

— 50.00 

— 40.00 

kr. 4390.70 
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Embættaveiting, lausn og skipun m. m. 
a. Lausn. 

31. desbr. veitti ráðherra Sigurði fangaverði Jónssyni lausn frá starfi hans frá 1. 

septbr. 1907 að telja. 

b. Skipun 

Samkvæmt fjárlögum 20. okt. 1905, 15. gr. 2. tölul. rjeð ráðherrann cand. polyt. 

Thorvald Krabbe landsverkfræðing frá 1. janúar þ. á. að telja. 

6. apríl var realstúdent Guðmundur Bergsson skipaður póstafgreiðslnmaður á Ísafirði. 

25. september var verkfræðingur Olaf E. Forberg af ráðherra settur forstjóri 

landssímanna. 

29. s. m. var símritari Paul Smidt af ráðherra settur forstjóri landssímastöðvarinnar 

á Akureyri. 

Samkvæmt samningum milli stjórnarráðs Íslands og Hins stóra norræna ritsímafje- 

lags gegnir forstjóri sæsímastöðvar fjelagsins á Seyðisfirði P. Trap- Holm forstjórastörfunum við 

landssímastöðina sama staðar. 

29. september skipaði ráðherra þá Björn Magnússon, Gísla J. Olafsson, Halldór 

Skaptason og Magnús H. Thorberg símritara við landssímana. 

17. oktbr. skipaði biskup síra Jón Halldórsson á Sauðanesi prófast í Norðurþingeyj- 

arprófastsdæmi. 

7. nóvember var hjeraðslækni í Reykjavíkurhjeraði G. Björnssyni allramildilegast 

veitt embættið sem landlæknir á Íslandi og forstöðumaður læknaskólans í Reykjavík. 

S. d. var hjeraðslækni í Reykdælahjeraði Ingólfi Gíslasyni allramildilegast veitt hjer- 

aðslæknisembættið í Vopnafjarðarhjeraði 

22. nóvember var Magnús prestur Bjarnarson skipaður póstafgreiðslumaður á Prests- 

bakka á Síðu. 

15. desember veitti ráðherra búfra 

  

skandídat Halldóri Vilhjálmssyni skólastjóra 

sýslanina við hinn fyrirhugaða bændaskóla á Hvanneyri frá næstkomandi fardögum að telja. 

Samkvæmt lögum nr. 32, 20 oktbr. 1905 hefir ráðherrann veitt almennt leyfi til mála- 

færslustarfs við landsyfirdóminn eptirnefndum lögfræðiskandidötum: Bjarna Þ. Johnson, Ein- 

ar M. Jónassyni, Karli Einarssyni og Sigurði Eggerz. 

Í stjórn holdsveikraspítalans í Laugarnesi hefir stjórn Odd-Fellowreglunnar í Dan 

mörku samkvæmt. gr. laga 4. febr. 1898 um útbúnað og ársútgjöld spítala handa holdsveikum 

mönuum skipað Haldór bæjarfógeta Daníelsson af hálfu reglunnar í stað Guðmundar land- 

læknis Björnssonar, er nú er í stjórn spítalans samkvæmt embættisstöðu sinni. 

Heiðursmerki. 
13. október var forstjóri hinnar verkfræðilegu deildar norsku ritsímastjórnarinnar yfir- 

ingeniðr S. R. Abild í Christianíu allrmildilegast sæmdur kommandörkrossi dannebrogsorðunnar 2. st. 

S. d. var deildaringeniör N. Helseth í Christianíu allramildilegast sæmdur riddara- 

krossi dannebrogsorðunnar. 

S. d. var settur ritsímastjóri í Namsos T. Thorbjörnsen allramildilegast sæmdur ridd- 

larakross dannebrogsorðunnar.
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Talsimaleyfi. 

31. desember. veitti ráðherrann samkvæmt lögum 20. okt. 1905 um ritsíma, talsíma 

og fl., talsímafjelagi Sauðárkróks leyfi til að stofna og starfrækja talsímasamband um nefndan 

verzlunarstað. Leyfið er veitt til ársloka 1915 og með öðrum nánara tilteknum skilyrðum. 

S. d. veitti ráðherrann samkvæmt lögum 20. október 1905 um ritsíma, talsíma o. fl. 

stórkaupmanni Thor E. Tulinius r. af dbr. í Kaupmannahöfn leyfi til að stofna og starfrækja 

talsímasamband milli Eskifjarðar, Reyðarfjarðar og Egilsstaða.  Leyfið er veitt til ársloka 1912 

og með öðrum nánara tilteknum skilyrðum. 

S. d. veitti ráðherrann samkvæmt lögum 20. október 1905 um ritsíma, talsíma o. Íl., 

talsímafjelagi Seyðisfjarðarkaupstaðar leyfi til að stofna og starfrækja talsímasamband um 

nefndan kaupstað. Leyfið er veitt til ársloka 1907 og með öðrum nánara tilteknum skilyrðum. 

Óveitt embætti og sýslanir. 

a, er konungur veitir. 

Hjeraðslæknisembættið í Reykjavíkurhjeraði. Árslaun 1900 kr. og auk þess sam. 

kæmt lögum um stofnun læknaskóla 11. febr. 1876. 4. gr. fyrir keunslu við tjeðan skóla 

800 kr. þóknun á ári. 

Auglýst laust 13. desbr. 1906. 

Umsóknarfrestur til 15. marz 1907. 

b, er ráðherrann veitir. 

Hjeraðslæknisembættið í Reykdælahjeraði. Árslaun 1500 kr. 

Auglýst laust 31. desbr. 1906. 

Umsóknarfrestur til 5. ágúst 1907. 

Sá er embætti þetta fær, er skyldur að setjast að á Rauðá, Úlfsbæ eða Ingjalds- 

stöðum. 

Fangavarðarsýslanin við hegningarhúsið í Reykjavík verður laus 1 september 1907. 

Árslaun 1000 kr. auk 3ja skammta á 21 e. af miðdegismat á dag. 

Anglýst laus. 31. desember 1906. Umsókarfrestur til 1. marz 1907. 

Sá, er sýslan þessa fær, er skyldur til að fara utan til þess að kynna sjer fanga. 

varðarstörf eptir nánari ákvörðun stórnarráðsins, en vænta má hann nokkurs styrks til farar- 

innar. 

bo! 
Auglýsing 

um styrk úr styrktarsjóði Hannesar Árnasonar. 

Samkvæmt skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð Haunesar Árnasonar til eflingar heim- 

spekilegum vísindum á Íslandi, staðfestri 26. maí 1882 (Stjórnartíðindi 1882 B. bls. 115—116)
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auglysist hjer med, að styrkur af nefnum sjóði verður veittur í júnímánuði næstkomandi ár. 

Bónarbrjefum styrk þessa, stýluð til stjórnarráðsins, sendist innan 15. júní 1907. 

Styrkurinn veitist til fjögurra ára, 2000 kr. hvert ár, samkvæmt skilyrðunum í 

skipulagsskrá sjóðsins, 3. og 4. gr. 

Stjórnarráð Íslands, 14. desbr. 1906. 

                

Stjórnartíðindin (deildirnar A og B) og Landshagsskýrslurnar fást hjá 
Kristjáni Þorgrímssyni kaupmanni í Reykjavík, og hefir hann á hendi aðalsöluumboð á þeim, 

og útsendingu þeirra. Verðið er fyrir áskrifendur 1 kr. 50 a. nm árið, og borgist fyrirfram; 

ern tíðindin og Landshagsskýrslurnar sendar þeim jafnótt og þau koma út. Annars kostar 

árgangurinn (heptur) 1 kr. 75 a. 

Stjórnartíðindin og Landshagsskýrslnrnar eru send kaupendum með póstum.  Sje 

einhverju áfátt við sendingu, ber viðtakanda, ef hann ætlast til að fá leiðrjettingu á því, að 

skýra útsölumanni frá vöntuninni með næsta pósti, eða Íyrstu ferð, sem fellur eptir að send- 

ingin kom; sje það eigi gjört, fæst það, er á vantar, aðeins gegn endurgjaldi, 10 aurum fyrir 

hverja örk, og greiðist gjald þetta fyrirfram. 

Embættismönnum, hreppstjórum, hreppsnefudaroddvitum og póstafgreiðslumönuum er 

skylt að halda kauplaust saman í góðri reglu þeim Stjórnartíðindum og Landshagsskýrslum, 

sem þeim eru send, og hafa stöðugt gætur á að ekkert vanti í þær sendingar, er þeir fá. 

Eptirmönnum sínum eru þeir skyldir til að afhenda tíðindin og skýrslurnar í góðu standi og 

heil. Greiði annars það, sem til þess þarf, að þau verði það. 

Efnisyfirlit yfir A deild og B deild Stjornartíðindanna og Lands- 
hagsskýrslur (C deild) fyrir årin 1874—1903 fæst hjá útsölumanni tíðindanna 

fyrir 4 kr. 50 a. eintakið. 

   


