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fjelag Bræðratungusóknar í Biskupstungnahreppi ...... a 151 

486, 16. júní | Sampykt um vidauka við byggingarsamþykt fyrir Reykjavík 7. 
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: 93. 26. júlí | Samþykt um girðing í fremri hluta Hvítársíðuhrepps {Króknum) 161—165 
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Staða hreppi rr rr 166 ---168 
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"101. | 10, ågust | Reglugjård fyrir Austur Barðastrandarsýslu um fjallskil, eyðing 
refa os fl. rss rr vener 185—192 

" 102. | 10. ågust | Sambykt um fordabår fyrir Glæsibæjar og Öxnadalshreppa …… |193—195 
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103. { 16. ágúst | Samþykt um breyting á samþykt um lækning hunda af band- 
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* 105. { 31. ágúst | Reglugjörð fyrir forðagæslumenn í Vestur-Skaftafellssýslu ...... 198—199 
- 106. S. d. Reglugjörð fyrir forðagæslumenn í Kjósarsýslu ne... sereevresee 199—200 
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hreppi res renn stera vre 183 
* 108. | 20. sept. | Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir )Landsspffalasjóð Geirs 

Zoöga kaupmanns og frú Helgu Zoðsa konu hans€ ......... 202—203 
119. | 24. sept. | 8. um skilning vörntollslaganna ddr 245 
99. | 27. sept. | S. um flutning Kviabekkjarkirkju sensor sense 184
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nafna og orða. 

2 
A. Á. 

Akureyri, reglugjörð um niðurjöfnun og inn- 
heimtu vatnsskatts o. fl. 16—18, v verðlags- 

skrá 54—-55. 

Aldarminning J 

lagsskrá, 83. 
óns Sigurðssonar forseta, skipu- 

Almennur kirkjusjóður, reikningur og skýrsla, 
58--62. 

Alþingismaður konungkjörinn, 181. 
Alþingistíðindi, sending með póstum, 255. 

  

   

Amtsbókasafnsreikningar: bókasafnsins á Ak- 
ureyri, 294; á Seyðisfirði, 

Árgjaldasjóður, reikningur, 63. 

Árnesprestakall, prestur skipaður, 241. 
Árnessýsla: sýslumaður leystur frá embætti 

181; settur, 181; 

setukvenna umdæmaskipun, 89. 
Áveitusamþyktir: úr 166 -—-168; 

Mývatni 168—170. 

verðlagsskrá 32—-33; ytir- 

Kráká, úr 

B. 

Barðastrandarsýsla: verðlagsskrá 44— 45; aust- 
urhlutinn: fjallskilareglugjörð, 185—-192. 

Barnakennara- styrktarsjóður, reikningur, 238 
Barnaskólar, styrkur, 325— 326. 
Barnaskólasjóður Thorkillii, reikningur, 67 
Benedictsen, Herdís, arfleiðsluskrá, 206—207 ; 

Minningarsjóður, reikningur, 69, 
Berklaveikrasjóðurinn Þorbjörg, skipulagsskrá, 

85—86. 

Bifreiðar og próf fyrir bifreiðarstjóra, reglu. 
gjörð, 90—-99; viðauki, 278. 

Bjarni Benediktsson,  póstafgreiðslumaður á 
Húsavík, 337. 

  

Einarsson, leystur frá prestsembætti, 

Bjarni Þ. Johnson, skipaður sýslumaður í Dala- 
241. 

Jónsson, 

sýslu, 

Bjarni dócent við Háskóla Íslands, 
148, 

Bjarni Þorsteinsson amtmaður, 

sjóður, reikningur, 73. 

Blöndal, Björn G., leystur frá hjeraðslæknis- 

embætti, 181. 

Blönduóskvennaskóli, reglugjörð, 10—15. 

gullbrúðkaups- 

Bókasaf msreikningar: bókasafnsins á Akureyri, 
94; á Seyðisfirði 295. 

Borgir Seler, :… ekknasjédur 
manna, reikningur, 298 

druknaðra 

; sýslumannsembætti 
laust, 148; skipaður sýslumaður, 241; verð.   

lagsskrá 36— 37. 

Bráðabirgðauppbót prestakalla, 393. 

Briem, Eggert, skipaður assessor 
241. 

Brunabótasjóður, 

í landsyfir= 
rjettinum, 

hinn sameiginlegi fyrir sveita- 

236. 

Bræðrasjóður Háskóla Íslands, skipulagsskrá, 
150. 

Bræðratungusókn 

þr eye . 
híbýli, reikningur, 

Biskupstungnahreppi, við. 
aukasamþykt fyrir girðingarfjelag, 151 

Búnaðarfjelagastyrkur, 331-—-337. 

Búnaðarsjóður Vestur-Ísafjarðarsýslu, reikning- 
ur, 291. 

Byggingarsamþykt fyrir Reykjavík (viðauki), 
152. 

Böðvar Kristjánsson, skipaður kennari við 
mentaskólaun, 80.



XII 

   D. ; Fi pt fasts Melsteðs og frú 

Dalasýsla: sýslumannsembætti veitt, 241; verð ttur Melsteðs, reikning- 

lagsskrá, 42 — 43. 
" s . . . . ) = in “ sal pa 

Dýrleifarminning, skipula 245— 247 skipulagsskrá, 
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1
 

ha
 149; í b 

   
   

Eggert Briem, skipaður assessor i lardsyfir— | Prj 

rjettinum, 241. I 

Eggerz, Sigurður, leystur frá ráðherraembætti, | pi 

af styrktarsjóði 

  

reikningur, 7 

        

148; skipaður sýslumaður í Mýra og Borg- 

arfjarðarsýslu, 241. IT Sur, sjá utanþjóðkirkjusöfnuður. 

Einar Arnórsson, skipaður 1 148 

Einkarjettnr, 338. | 

Eiríkur Einarsson, settur sýs í Árnes. | G. 

sýslu, 181. Geir 7 tog Helga Zoðga, Lands- 

Ekknasjóður sjódrnknaðra manna í Borgar i s ikrå, 202—203.       

og Múla í Hauka- 

Tungusveit í Lýt- 

fjarðarsýslu, reikningur, 298. Girðingarsam þyktir: fyrir Skálholts, Torfa- 

  

Ekkna- og munaðarley- 1 vr Sr x T 
sjGðu OU jarða- st Í oo 

  

  

   hrepps, skipulagsskrá, 

     Eyjafjarðasýsla, verðlagsskrá, 54 5! fyrir Bræðra- 

  

fyrir Hagabúa, 
n | 

F. 157—158; fyrir fremri hluta Hvítársíðu- 

    

Farkensla, styrkur, 326 —330. hrepps, 164—165 
  

Fáskrúðsfjörður: staðfestur forst utan. Í Gísli Jón Nikulásson, styrktarsjóður, reikn- + 1 

þjóðkirkjusafnaðar, 80 ingur, 77—78 

Fátækramálefni, sjá framfærs! jafasjóðir 

Ferðaáætlanir: landpósta, 260 
1 

  

  

  

Fischers, W., 71; 

Guttorms Þorsteinssonar,        ar, 68; Liebes, C., 

issonar, 297. 

eppur, forðabúrssamþykt, 193— 

millilandaskipa, 316 —- 

   

     

    

   

  

   

    

  

    

Firmnatilkynningar, 301 —313. | 

Ficher, W., gjafasjóður, reikning 

Fiske, W., gjafasjóður, reiknir 

Fiskimannasjóður Kjalarnes 

300. 

Fiskiveiðasjóður Íslands, reikningur, 285. Guðm 

Fjallskilareglugjörðir: fyrir | 

strandarsýslu, 185--199; fyrir 

sýslu, 133— 146. 

Fóðurforðabúr, sjá kornl: 

Forðagæsla, reglugjörðir : 

201—202; fyrir Ísatj: 
113— 115; fyrir Kjósarsýslu, 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, 

fyrir Strandasýslu, 115—117; 

    

   bi skipaður skrif-— 

    skipadur hjeradslækn- 

80. 

  

settur hjeradslæknir 

181; skipadur, 338. 

lanir, 316—319; 320— 

fordagæslureglu- 

201—: 202; verdlag 

  

SK rå, o 

  

Þor- 

mannaeyjahrepp, 160— 161 

Skaftafellssýslu, 19, 

eyjarsýslu, 118— 119;
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Guttormur Þorsteinsson prófastur, gjafasjóður, 

reikningur, 206. 

H. 

Hafnarfjörður, verðlagsskrá, 34 — 35. 

Hagabúar í Sveinsstaðahreppi, girðingarsam- 

Þþykt, 157 158. 

Halldór Daníelsson, skipaður fyrri assessor í 

landsyfirrjettinum, 241; skipaður í milli- 

Þinganefnd, 337. 

Hannes Árnason, gjafasjóður, reikningur, 68. 

Hansen Ishöj, P., styrktarsjóður, skipulagsskrá, 

252—253. 

Háskóli Íslands, bræðrasjóður, skipulagsskrá, 

150; dócent skipaður, 148; laust prófessors 

embætti, 182; sett í, 241. 

Helgi Skúlason, settur hjeraðslæknir í Síðu- 

hjeradi, 181. 

Herdis Benedictsen, arfleidsluskrå, 206—207; 

miuningarsjóður, reikningur, 69. 

Heyforðabúrssamþykt fyrir Skútustaðahrepp, 

204— 205. 

Hjálmar Jónsson, styrktarsjóður, reikningur, 

286. 

Hjeraðslæknisembætti: laus, 182; lausnir, 181; 

sett í, 181, 241; veitt, 80, 337, 338. 

Hnappadalssýsla: forðagæslureglugjörð, 162 — 

164; verðlagsskrá, 40— 41. 

Hofshreppur, sparisjóður, hlunnindi, 34. 

Hólahreppur, sparisjóður, hlunnindi, Sl. 

Hólshreppur, staðfestur formaður utanþjóð- 

kirkjusafnaðar, 337. 

Hróarstunguhjerað, settur hjeraðslæknir, 181; 

skipaður, 338. 

Húnavatussýsla, verðlagsskrá, 50--51. 

Hundalækningar, breyting á reglugjörð fyrir 

Vestur-Skaftafellssýsiu, 195. 

Hundar, innflutningur, 148, 255. 

Húsavík, póstafgreiðslumaður skipaður, 337. 

Húsavík, sparisjóður, hlunnindi, 82— 83. 

Húsavíkurhjerað, skipaður hjeraðslæknir, 80. 

Hvítársíðuhreppur (fremri hluti), girðingar- 

þykt, 164--165. 

2 

I, I 

Ingileif Benedictsen, minuiugarsjådur, reikn— 

ingur, 69,   

lugólfur Gíslason, settur hjeraðslæknir í Þist- 

ilfjarðarhjeraði, 181. 

Innflutningur hunda, 148, 255. 

Innflutningur svína, 2. 

Ísafjarðarkaupstaður, verðlapsskra, 46--47. 

Ísafjarðarprestakall, prestur skipaður, 181. 

Ísafjarðarsýsla : forðagæslnreglugjörðir 111— 

112, 113—115; verdlagsskrå, 46—47; vest- 

urhlutinn: búnaðarsjóðsreikningur, 291. 

Ishöj, P. Hansen, styrktarsjóður, skipulagsskrá 

252— 253, 
3 

J. 

Jarðoldasjóðurinn, reikningur, 77. 

Johnson, Bjarni Þ., skipaðar sýslumaður í Dala- 

sýslu, 241, 

Jón Eiríksson, kollektusjóður, reikningur, 64 
— 65. 

Jón Jónsson, settur hjeraðslæknir í Miðfjarð- 

arhjeraði, 241. 

Jón Melsteð prófastur, framfarasjóður, reikn- 

ingur, 299. 

Jón Sigurðsson forseti, Aldarminning, skípu= 

lagsskrá, 83. 

Jón Þorkelsson, Þingmaður, 

181; skipaður yfirskjalavörður Þjóðskjala- 

safnsins, 338, 

konungkjörinn 

Jóumuudur J. Halldórsson, skipaður sóknar- 

prestur í Mjóafjarðarprestakalli, 80, 

K. 

Keldhverfingar, sparisjóður, hlunnindi, 4. 

Kirkja flutt, Kvíabekkjarkirkja, 184. 

236. 

Kirkjusjóður almennur, reikningur og skýrsla, 

58—62. 

  Kirkjujarðasjóður, reikningur, 235 

Kjalarnesþing, fiskimannasjóður, reikningur, 

300. 

Kjósarsýsla: forðagæslureglugjörð, 199—200; 

verðlagsskrá, 34—-35, 

Klettsvík í Fróðárhreppi, takmörk verslunar- 

lóðar, 183. 

Kollektusjóður Jóns Eiríkssonar, reikningur, 

6465, 

Konsúll viðurkendur, 338.



Konungkjörinn þingmaður, 

   

     

      

     

     

    

      

   

      

   

          

   

   

  

    

Kornforðabúr, samþyktir : 

og Öxnadalshrep 

urhrepp, 196 

Kristján Jóns 

      reikningur, 299. 

reikningur, 7ð. Líknarsjóður, reikn 

Kvennaskólinn á ll | i 
my “ I 

= i 
15. | 

Kvíabekkja 

   

ct 

  

A, reikning 

    80; yfirkenn 

Lagabirtingar m.    Landpóstar, ferð 

274. 

Landsbankareikni     

    
Landsspítalasjóður Geirs kaupmanns Zoöga og 

frú Helgu 40      

   

        

h (il rå 

laust yfi iraem bætt | 

181-—-182; skipað, 241. | 
Laxveiði, framlenging á lir iðar um | 

veiði og samveiði í á Laxá og Bu í | 

Kjósarhreppi, 98. 

  

Lehmann Fi 

Liebe, C., 

Líknarsjóður 

254. 

Lyfsöluskrá, ný, 

Fr
 

Lystigarð 

styrktarsj 

Lögreglusamþykt: f 

100—110; fyrir V 

180. 

    

Magnús     
um, 338. 

  

Magnús son,    Isafjardarpiestak:



XV 

Ólafur Lárusson, settur prófessor við Háskóla 

Íslands, 241. 

Ólafur Stefánsson, heiðursgjöf af styrktarsjóði 

Kristjáns ÍX., 242. 

Óskilgetin börn, meðalmeðgjölf, 6—8. 

P. 

Pål! Jønsson, samgångubdtasjédur, skipulags- 

skrå, 256—-257. 

Páll Sigurðsson, forstöðumaður utan þjóðkirkju - 

safnaðar, 337, 

Pálmi Pálsson, skipaður ytirkennari menta 

skólans, 80, 

Pjetur Jónsson, leystur úr milliþinganefnd, 

337. 

Pjetur Þorsteinsson sýslumaður, gjafasjóður, 

reikningur, 297. 

Póstmál: breyting á reglugjörð um notkun 

pósta, 18; ferðadætlanir fyrir landpósta, 

260— 267; 268—274; fyrir millilandaskip, 

3l6—319; 320-321, 322; póstafgreiðslu 

mannssýslan veitt, 337; sending Álþingis- 

tíðindanna og Stjórnartíðindanna með póst- 
um, 255, 

Prestaekknasjóður, reikningur, 55—66. 

Prestaköll, bráðabirgðauppbót, 323; veitt, 80, 

181, 241. 

Prestsekkjur, styrkur, 323— 325. 

Prófastur leystur frá prófastsstörfum, 338. 

Prófessorsembætti við Háskóla Íslands, laust, 

182; sett í, 241. 

R. 

Ráðherra, leystur frá embætti, 148; skipaður, 

148. 

Rafmagn, reglugjörð um notkun og gjaldskrá 

fyrir Siglufjarðarkauptún, 129—-127. 

Ragnar Ólafsson, brezkur vicekonsúll á Akur. 

eyri, 338. 

Ragnheiður Thorarensen, 

skipulagsskrá, 258— 259. 

Rangárvallasýsla: fjallskilareglugjörð, 

146, verðlagsskrá, 30—31. 

Refaveidar, reglugjörð fyrir vesturhluta Þing- 

eyjarsýslu, 153—-156. 

minningarsjóður, 

133—   

Reykjavík: auglýsing um stjórn bæjarmálefna, 

93—-99; byggingarsamþykt (viðauki), 152; 

gjaldskrá fyrir hreinsun salerna, 5; reglu. 

gjörð um niðurjöfnun og innheimtu vatns- 

skatts, 86—88, verðlagsskrá, 34-—-35. 

Ræktnnarsjóður Íslands, reikningur, 983--284. 

S. 

Salerni, gjaldskrá fyrir hreinsun í Reykjavík, 5. 
Samábyrgð Íslands á fiskiskipum, reikningur, 

281—-289, 

Samgöngubótasjóður Páls Jónssonar, skipulags- 
skrá, 256 — 257. 

Seyðisfjarðarkaupstaður, verðlagsskrá, 20 -- 21. 
Seyluhreppur, framfarasjóður, skipulagsskrá, 

l47—148, þingstaður fluttur, 1. 

Síðuhjerað, settur hjeraðslæknir, 181. 

Sighvatur Árnason, Minningarsjóður, reikning. 
ur, 292. 

Siglufjarðarkauptún: lögreglusamþykt, 100— 
110; rafmagnsnotkunarreglugjörð með gjald 

skrá, 122—-127; stækkun verslunarlóðar, 183. 

Sigríður Melsteð, sjóðir: Líknarsjóður, reikn- 

ingur, 254; Æfinleg erfingjarenta, reikning- 
ur, 253, 

Sigríður "Thoroddsen, minningarsjóðar, reikn- 
ingur, 293. 

Sigurður Eggerz, leystur frá ráðherraembætti, 
46; skipaður sýslumaður í Mýra og Borg- 
arfjarðarsýslu, 241. 

Sigurður Ólafsson, leystur frá sýslumannsem- 
bætti, 181. 

Sigurjón Markússon, skipaður sýslumaður í 

Skaltafellssýslu, 80. 
síldveiði, samþykt um herpinót á Skagafirði 

innanverðum, 159, 

Sjómanna vátryggingarsjóður, reikningur, 289 
—290. 

Skaftafellssýsla: sýslumannsembætti veitt, 80; 

austurhlutinn: verðlagsskrá, 24 —25; vestur- 

hlutinn: forðagæslureglugjörð, 19; 198 --199; 

hundalækningareglugjörð (breyting), 195; 

verðlagsskrá, 26 — 27. 

Skagafjarðarsýsla, verðlagsskrá, 52—-53. 

Skagafjörður (innanverður): síldveiðasamþykt 

með herpinót, 159.
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Skålholtssåkn, girdingarsambykt, 128—129, 

Skipulagsskrår: 83; 84; 85—86; 147—148; 

150; 202—203; 245—247; 248—250; 251; 

252-—253; 2536—257; 258—255. 

Skipstjóra og stýrimanna styrktarsjóður, reikn- 

ingur, 290. 

Skútustaðahreppur:  áveitusamþyktir, 166— 

168; 168--170; heyftorðabúrssamþykt, 204 

— 205. 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: forðagæslu- 

reglugjörð, 162— 164; verðlagsskrá, 4041. 

Sóknargjaldslög, um skilning þeirra, 149—150. 

Sóknarskipun í Nesþingaprestakalli, 81. 

Sparisjóðshlunnindi, sparisjóður  Hofshrepps, 

3—-4; sparisjóður Hólahrepps, 81; sparisjóð. 

ur Húsavíkur, 82—83; sparisjóður Keld- 

hverfinga, 4; sparisjóður í Ólafstirði, 3; 

sparisjóður Súgfirðinga, 4. 

Stefán Björnsson, forstöðumaður utan þjóðkirkju. 

safnaðar, 80. 

Stjórnarráðið, skrifstofustjóri skipaður, 241, 

Stjórnartíðindi, sending með póstum, 255. 

Strandasýsla: forðagæslureglugjörð, 115— 117; 

verðlagsskrá, 48 — 49, 

Stýrimanna og skipstóra styrktarsjóður, reikn— 

ingur, 290. 

Styrktarsjóðir, reikningar: barnakennara, 238; 

fiskimannasjóðs Kjalarnesþings, 300; Frið- 

tiks VII, 76; Gísla Jóns Nikulássonar, 77 

— 78; Hjálmars Jónssonar, 286; Kristjáns 

IX., 75; skipstjóra og 290, 

Tvede lyfsala, 292; verðugra og þurfandi 

þjóðjarðalandseta, 70; þeirra, er bíða tjón 

af jarðeldum, 77; skipulagsskrá fyrir styrkt. 

arsjóð P. Hansen Íshöj, 252—-253. 

Suðurfjarðahreppur, ekkna- og munaðarleys- 

ingjasjóður, skipulagsskrá, 248--250, 

Suður--Múlasýsla, verðlagsskrá, 2293. 

Súgfirðinga sparisjóður, hlunnindi, 4. 

Sveinbjörnsson, Guðmundur, skipaður 

stofustjóri, 241. 

Sveinn Guðmundsson, skipaður sóknarprestur 

í Árnesprestakalli, 241. 

Sveitahíbýlabrunabótasjóður, reikningur, 236. 

stýrimanna, 

skrif. 

Sveitarstyrkur, endurgreiðsla, sjá framfærslu- 

mál. 

Svín, innflutningur, 2.   

Sýslumannaembætti: laus, 148; lausnir, 181; 

sett í, ÍSl: skipaðir, 80; 241. 

Söfnunarsjóður Íslands, reikningur, 78—79. 

T. 

Thorarensen,  Raguheidur, 

skipulagsskrá, 258—259. 

Thorkillii, barnaskólasjóður, reikningur, 67. 

Thoroddsen, Guðmundur, skipaður bjeraðslækn 

minningarsjóður, 

ir í Húsavíkurhjeraði, 80. 

Thoroddsen, Sigríður, minningarsjóður, reikn- 

ingur, 293, 

Torfastaðasókn, girðingarsamþykt, 128-—129. 

Tungusveic í Lýtingsstaðahreppi, 

samþykt, 190--132. 

Tvede, E., styrktarsjóður, reikningur, 292. 

girðiungar- 

U. Ú 
Unglingaskólar, styrkur, 331. 

Uppbót, sjá bráðabirgðauppbót. 

Uppgjafaprestar, styrkur, 3328. 

Utan þjóðkirkjusöfnuður, gjaldskylda til þjóð- 

kirkju, 2-—-3; staðfestir forstöðumenn: á 

Fáskrúðsfirði, 80; í Hólshreppi, 337. 

Uthlíðarsókn, girðingarsamþykt, 128— 129. 

V. 

Vallheltslegat, reikningur, 66. 

Vatnsskattur, niðurjöfnun og innheimta: á 

Ákureyri, 16—18; í Reykjavík, 86--88. 

Vátryggingarsjóður sjómanna, reikningur, 289 

— 290. 

Verðlag á vörum, reglugjörð um framkvæmd 

laga nr. 10, 8. september 1915 og bráða- 

birgðalaga 30. des. 1915, 280--281. 

Verðlagsskrár: 20— 57. 

Verslunarlóðir, takmörk verslunarlóðarinnar i 

Klettsvík í Fróðárhreppi, 163, stækkun 

verslunarlóðarinnar í Siglufjarðarverslunar 

stað, 183, 

Vestmannaeyjahreppur, 

160— 161. 

Vestmannaeyjasýsla: lögreglusamþykt, 

180; verðlagsskrá, 28—29. 

forðagæslureglugjörð, 

171—
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Viðvíkurhreppur, kornforðabúrssamþykt, 196 
— 197. 

Vörumerkjaauglýsingar, 314—-315, 

Vörur innfluttar frá Bretlandi, takmarkað 

gildi bráðabirgðalaga, 19. júní 1915, 157. 

Vörutollur,  endurgreiðsla, 184; 

vörutollslaganna, 245. 
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Stjórnartíðindi 1915, B 1. þe
di

 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu um flutning 

þingstaðar. 
Samkvæmt tillögum yðar. herra sýslumaður, og beiðni hreppsnefndarinnar 

í Seiluhreppi, veitir stjórnarráðið hjermeð samþykki sitt til þess að þingstaður 

umgetins hrepps sje fluttur frá Stóru Seilu að Brautarholti (áður Litlu-Seilu) með 

því skilyrði, að hreppsnefndin annist um, að til verði jafnan á hinum nýja þing 

stað hæfilegt hús til þinghaldanna 
Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari 

birtingar 

Brjef stjórnarráðsins til landlæknis um nýja lyfsöluskrá. 

Jafnframt því að endursenda yður hjermeð, herra landlæknir, lyfsöluskrá 2 

þá hina nýju, er fylgdi brjefi vðar, dags. 29. f. m., og stjórnarráðið í dag hefir 

staðfest til að öðlast gildi 1. febrúar næstkomandi, felur stjórnarráðið yður að sjá 

um prentun skrárinnar á venjulegan hátt 

Athygli yðar skal vakin á því að út úr skránni skulu tekin vinin, sem 

aftast eru nefnd, fjögur að tölu, öll nema Malaga, sbr. yfirstrikanir stjórnarráðs 

ins, og skal um þetta það tekið fram, er hjer segir: 

Í 2. gr. laga um aðflutningsbann á áfengi er hjeraðsleknum og lyfsölum 

heimilað að flytja inn áfengi, sem skylt er að hafa til læknisdóma samkvæmt 

hinni almennu lyfjaskrá. Lyfjaskrá sú, er gildir hjer á a er Pharnacopoea 

Danica, sbr. auglýsing 10. ágúst 1908. Þegar því ákveða ' hvaða áfengi megi 

flytja inn til læknisdóma, verður það eingöngu komið undir því, hvernig lvfja- 

skráin verði skilin í þessu efni. Ákvæðin um spíritus eru ótvíræð í lyfjaskránni. 

Ágreiningur er aftur á móti um vínin. Í meginmáli lyljaskrárinnar eru nefnd 
„vina medicata< og „vinum chinae<, Samkvæmt upplýsingum frá lylsalanum í 

Reykjavik, er Malaga nú haft við tilbúning greindra vína. Virðist því enginn 

vafi á því að Malaga megi flytja inn. Hins vegar hefir lyfsalinn skýrt frá því, 

að við tilbúning lyfjanna á lyfjaskránni þurfi eigi að halda á öðru víni en Malaga, 

og í meginmáli skrárinnar eru eigi öunur vín nefnd eu þan, sem nú hafa verið 

    

efnum, sem hægur sje aðgangur að, sjo ekki 

að vísu skil 

greind. Í 21. lið í inngangi lyfjaskrárinnar er tek ið fram, að vínum og öðrum 

  

í lyfjaskránni. Þessi orð má 

ja á þá leið, að gengið sje út frá því að greind vín og efni ni hef J a 

til lækninga, en hitt virðist einnig ljóst, þar sem cr ekki lyst í lyljaskránni, 

að lyfsalar og læknar eru eigi skyldir til að hafa þau, enda, el ilt unin hefði 

verið að skylda lyfsala og lækna til að hafa greind efni, hefðu þá varla verið 

brúkuð svo óákveðin orð sönnur elni seim hægur aðgangur er að Verður þvi im 

eigi annað sjeð en að full heimild sje til að lita svo á, að vin og önnur Efni 

31. dag marsmánaðar 1915 Reykjavik, Ísafoldarprentsmiðja. 

18. 

1 
jan.
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standi ekki í lyfjaskránni, en af því leiðir aftur, að samkvæmt 2. grein áfengis- 

bannlaganna má ekki flytja nefnd vín inn, nema lyfjaskránni sje breytt, eða 

gefinn sje út viðauki við hana, eða þá samin ný íslensk lyfjaskrá. Það sem um 

er að ræða við útkomu þessarar nýju lyfsöluskrár, er aðeins rjettur skilningur 

lyfjaskrárinnar eins og hún nú liggur fyrir, en engin afstaða er þarmeð tekin 

til þeirrar spurningar, sem lækna greinir á um, hvort fleiri eða færri vín sjeu 

nauðsynleg til lækninga, eða hvort hins vegar sje rjett að afmá vín með öllu 

úr lyfjaskránni. 

Brjef stjórnarráðsins til bæjarfógetans í Reykjavík um innflutning á svinum 

frá Danmörku. 
Stjórnarráðinu hefir borist beiðni frá kjötkaupmanni M. Frederiksen og 

Niels Petersen frá Viðey hjer í bænum um, að þeim verði leyft að flytja hingað 

til Reykjavíkur lifandi svín frá Danmörku í því skyni að fita þau hjer og slátra 

þeim siðan. 

Eftir að hafa leitað álits dýralæknisins í Reykjavík um þetta mál hefir 

stjórnarráðið, samkvæmt lögum nr. 56 frá 10. nóvember 1905, sbr. lög nr. 25, 

9. júlí 1909, veitt leyfi til þessa með eftirfarandi skilyrðum: 

I. að svínin verði flutt hingað ti | Reykjavíkur beint frá Danmörku, án þess að 

koma nokkursstaðar í land á leiðinni, 
1 #2 

2. að svínunum fylgi vottorð lögskipaðs dýralæknis í Danmörku um það, að 

þau hafi verið fyllilega heilbrigð, er þeim var skipað þar út, og að þau hafi 

ekki síðasta mánuðinn þar á undan verið í sýkingarhættu af „Mund. og 

Klovesyge:, >hödsyge<, >Svinepest<, >Schweineseuche< eða >Svinedifteritis<, og 

3. að svínin verði skoðuð hjer af dýralækni og haldið undir hans umsjón ein- 

angruðum frá öðrum dýrum. 

Þetta er yður, herra bæjarfógeti, hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar. 

Brjef stjórnarráðsins til biskups um þjóðkirkjugjaldskyldu þeirra innflytjenda 
í prestakall, er sagt hafa sig inn í utanþjóðkirkjusöfnuð eftir fardagaársbyrjun. 

Með brjefi, dags. 27. f. m., hafið þjer, háæruverðugi herra, sent hingað 

erindi sóknarprestsins að Görðum á Álftanesi og sóknarnefndar Garða- eða nú 

Hafnafjarðarsóknar, dags. 16. s. m., innihaldandi eftirfarandi spurningar: 

1. Er eigi hver þjóðkirkjumeðlimur, sem inn í sóknir Garða og Bessastaða flytur 

eftir 6. júní ár hve:t, gjaldskyldur til þjóðkirkjunnar og prestlaunasjóðs, sem 

og til sóknarprests þjóðkirkjusafnaðar, að þvi er borgun fyrir aukaverk 

  

snertir, það fardagaár, sem vfir stendur fram til næstkomandi 6. júní, enda 

þótt hann segi sig úr þjóðkirkjunni einhverntíma á umræddu fardagaári.
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2. Gildir eigi eitt og hið sama þá, sem hingað inn kunna að flytja úr einhverj- 4 
um utanþjóðkirkjusöfnuði annarstaðar á landinu. Eru eigi allir innflytjendur 10. febr. 

hingað sem sjálftaldir 

  

      

  

rkjunnar uns þeir segja sig úr skriflega, 
og þá gjaldskyldir þjóð ati hennar Íram til næstu fardaga, nema 

  

hafi þeir komið og sagt 1 

3. Ber eigi að færa umrædda menn ásamt skylduliði Þeirra í manntalsgjörð 

þjóðkirkju við áramót oftnefnds innflutningsárs þeirr 

Þessum fyrirspurnum svarast þannig: 

ad. 1—2. Þessum spurningum ber að svara játandi, sbr. brjef stjórnar- 
arráðsins 28. mai 1910, Stj.tíð. 1910, B. bis. 105. Þó virðist rjett að sú tilhliðrun 
sje gerð, meðan sami maðurinn er forstöðumaður utanþjóðkirkjusafnaðanna í 
Rvík og Hafnarfirði, að utanþj óðkirkjumaður, er flyst úr fríkirkjusöfnuði Rvíkur 
til Hafnarfjarðar eða úr fríkirkji söfnuði Hafnarfjarðar til Reykjavíkur, skuli vera 
laus við greiðslu til þjóðkirkjan " þegar á fyrsta ári dvalar sinnar, ef hann í 
síðasta lagi fyrir lok nóvember: ánaðar skyrir hlutaðeigandi sóknarpresti frá því 

  

að hann hafi gerst meðlimur utanþjóðkirkjusafnaðarins á hinum nýja stað. 

ad. 3. Það er sjá gefið að innflytjendur, sem þjóðkirkjan helgar sjer 
innflutningsárið, færist í manntalsgjörð þjóðkirkjunnar. 

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

  

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu um hlunnindi handa 5 
sparisjóðnum í Olafsfirði. 10. mars 

Útaf beiðni, sem hin gað hefir borist frá stjórnendum sparisjóðsins í Ólafs- 

firði vill stjórnarráðið hjermeð veita nefndum sjóði um 5 ár frá 1. þ. m. að telja 
hlunnindi þau, sem ræðir um í tilskipun 5. janúar 1874 um hlunnindi nokkur 
fyrir sparisjóði á Íslandi, með þeim skilyrðum, að eigi rýrni trygging sú, sem nú 

x 

| 

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

    

um sjóðsins sje nák væmlega 

hverju endurrit af ársreiknii he 

  

   

    

sins sendi hingad å åri 
»udu formi. Svo ber og að senda 

verða kann á lögum sjóðsins. 

vitundar gefið til birtingar fyrir for- 

  

   
    

Þetta er yður, herra s 

stöðunefnd sjóðsins. 

   
Brjaf stjórnarráðsins té! sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu um hlunnindi handa 6 

sparisjóði Hofshrepps 10 
Útaf beiðni, hingað hefir borist frá stjórnendum sparisjóðs Hofshrepps 

vill stjórnarráðið hjermeð veita nefndum sjóði um 5 ár frá 1. þ. m. að telja 

. mars 

um
 em    
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hlunnindi þau, sem ræðir um í tilskipun 5. janúar 1814 um hlunnindi nokkur 

fyrir sparisjóði á Íslandi, með þeim skilyrðum, að eigi rýrni trygging sú, sem nú 

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

um sjóðsins sje 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 löguin sjóðsins. 

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

stöðunefnd sjóðsins. 

Brjef stjórnarráðsins fél sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu um hlunnindi handa 

sparisjóði Súgfirðinga 

Útaf beiðni, sem hingað hefir borist frá stjórnendum sparisjóðs Súgtirð- 

inga vill stjórnarráðið hjermeð veita nefndum sjóði um > år frá 1. þ. m að telja 

hlunnindi þau, sem ræðir um í tilskipun 5. janúar 18í4 um hlunnindi nokkur 

fyrir sparisjó“i á Íslandi, með þeim skilyrðum, að eigi rýrni trygging sú, sem nú 

er fyrir því, að sjóðurinn standi í skilum. að ákvæðanna um reikningsskil í lög- 

um sjóðsins sje 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 sjóðsins. 

Brjef stjórnarráðsins ll sýslumannsins í Þingeyjarsýslu um endar veitingu á 

hlunnindum fyrir sparisjóð Keidhverfinga. 

Útaf beiðni, sem hingað hefir borist frá stjórnarnefnd sparisjóðs Keldhverf- 

inga vill stjórnarráðið hjermeð endurveita nefndum sjóði um 5 ár frá 1. janúar 

næstkomandi að telja hlunnindi þau, sem ræðir um í tilskipun ð. janúar 1874 

um hlunnindi nokkur fyrir sparisjóði á Íslandi, með þeim skilyrðum, að eigi 

rýrni trygging sú, sem nú er fyrir því, að sjóðurinn standi í skilum, að ákvæð- 

anna um reikningsskil í lögum sjóðsins sje nákvæmlega sætt og að forstöðnefnd 

sjóðsins sendi hingað á ári hverju endurrit af ársreikningi hans í fyrirskipuðu 

formi. Svo ber og að senda hingað hverja þá breyting, sem verða kann á lög- 

un sjóðsins. 

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

stöðunefnd sjóðsins.



Gjaldskrá 

fyrir hreinsun salerna í Reykjavík. 

Hreinsun salerna, annara en vatnssalerna, fer fram vikulega á kostnað 

bæjarsjóðs, og skal fyrir hreinsunina árlegs greiða í bæjarsjóð: 

Fyrir hvert venjulegt salerni, sem notað er af 4—10 mönnum, kr. 3.30. 

Fyrir hvert stærra salerni, sem 11—15 manns nota, kr. 5.00. 

Fyrir hvert minna salerni, sem 3 eða færri nota, kr. 230. 

Tvö börn yngri en 10 ára teljast sem einn maður fullorðinn. 

Gjald þetta nær til allra salerna á kaupstaðarlóð Reykjavíkur og greiðist 

af húseigendum. 

Þó skulu þeir vera undanþegnir gjaldi þessu, sem eiga íbúðarhús í túni 

sínu, og sjálfir nota áburðinn á tún sin. 

Salernakollur skulu allar vera eins og fyrirmynd sú, sem bæjarstjórnin 

hefir látið gera. 

Skrá yfir gjöldin skal árlega semja á sama hátt og lóðargjaldaskrá, og 

eru gjalddagar hinir sömu og fyrir lóðargjöldin. 

Framanrituð gjaldskrá staðfestist hjermeð, samkvæmt lögum nr. 4£, 11. 

júlí 1911, 5. gr., til að öðlast þegar gildi, og fellur þá jafnframt úr gildi gjald- 

skrá fyrir hreinsun salerna í Reykjavík frá 25. nóv. 1913, 

Í stjórnarráði Íslands, 13. janúar 1915. 

Sig. Eggerz. 
    

Jón Hermannsson, 

1915 

13. jan.
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10 A A tt. jan uglýsing 
um meðalmeðgjöf af hálfu barnsfeðra með óskilgetnum börnum 

til 14. maí 1919 eftir ákvæðum sýslunefnda og bæjarstjórna 

samkvæmt 9. gr. fátækralaga 10. nóv. 1905. 

1. Reykjavíkurkaupstaður: 

til fullra S ára aldurs. . . . .„ . . ,„ . . „190 kr. 
— — 16 100 — 

2. Hafnarfjarðarkaupstaður: 

til fullra 5 ára aldurs. „ 2. 10 — 
— — 10 — hann e 60 — 
— 6 45 — 

3. Gullbringusýsla: 

til fullra Sára aldurs. . . . 0. BD 
= — 10 — 45 — 
— — 16 — 5 

4. Kjósarsýsla: 

til fullra 5 ára aldurs. . . ........, 60 — 
— — 10 45 
— — 16 5 

5. Árnessýsla: 
til fullra > ára aldurs. . . . . . 100 — 
— — 100 — 
— — 0 — 

6. Vestmannaeyjasýsla . 2... 0 — 
1. Rangárvallasýsla : 

til fullra 10 ára aldurs. . ....... 10 — 
— — 16 — re 50 — 

8. Vestur Skaftafellssysla: 
til fullra 5 åra aldurs. . . 2... 8 — 
== 1 me 0 — 
— om A Bh — 

9. Austur-Skaftafellssýsla : 
til fullra 10 åra aldurs. . ......... 80 — 
— — 16 0 — 

10. Suður-Múlasýsla: 

til fulla 4 ára aldurs. . . . . „100 — 
— 0 80 — 
—— ll 0 —



li. 

13. 

14. 

15. 
16. 

17. 

18. 

20 

21. 

23 
24. 

27. 

Seydisfjardarkaupstadur: 

til fullra 5 åra aldurs. 
— 10 — 

— — 16 — — 
Norður-Múlasýsla: 

til fullra 5 ára aldurs. 

— — 10 — — 
16 — 

Norður-Þingeyjarsýsla 

Suður-Þingeyjarsýsla. 
Akureyrarkaupstaður. 

Eyjafjarðarsýsla 

Skagafjarðarsýsla: 

til fullra 5 ára aldurs. 
— 10 —  — 

16 — — 

Áustur-Húnavatnssýsla : 

til fullra 4 ára aldurs. 
14 — 

—- — 16 — 
Vestur-Húnavatnssýsla: 

til fullra 4 ára aldurs. 
a 14 — 
2 16 — 

Strandasýsla . . 

Norður Ísafjarðarsýsla 

Ísafjarðarkaupstaður . 

Vestur-Ísafjarðarsýsla 

Vestur-Barðastrandarsýsla: 

til fullra 5 ára aldurs. 
— — 10 — — 
— — 16 — — 

Austur-Barðastrardarsýsla : 

til fullra 5 ára aldurs. 
10 — 

— — 16 — — 

Dalasýsla: 

til fullra ' ára aldurs. 
— — 14 — 

— — 16 — — 
Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: 

til fullra 4 ára aldurs. 

100 kr. 

10 — 

80 — 
60 — 

40 — 

10 — 

90 — 
100 — 

80 — 

50 — 
40 — 
30 — 

60 — 

40 — 

10 — 

60 — 
Að — 

10 — 
90 — 
80 — 
90 — 
90 — 

110 — 
85 — 
50 — 

90 — 
70 — 
45 — 

100 — 
60 — 

50 — 

1915 

10 
14. jan.
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10 til fullra 12 ára aldurs. . . . . . „40 kr. 

lá. jan. 160 — 

28. Mýrasýsla: 

til fullra 8 ára aldurs. . 2... 110 — 

— 10 0 — 

a 14 80 — 

— — 16 — — 5 — 

29. Borgarfjardarsysla: 

til fullra 4 åra aldurs. . . . . 2.0.0... 110 — 

mm 0 eee se, TD — 

14 65 — 

— — mm eee a DB — 

Þetta birtist öllum þeim til leiðbeiningar, sem hlut eiga að máli. 

I stjórnarráði Íslands, 14. janúar 1915. 

F. hr. 

Ki Jónsson. 

Jón Hermannsson. 

5. jún Reglugjörð 
um breyting á og viðauka við cndurskoðaða reglugjörð fyrir 

Landsbankann í Reykjavík frá 18. október 1911. 

1. gr. 

Þeim, er í fyrsta sinn leggur fje inn með sparisjóðskjörum, er fengin 

viðskiftabók, sem hann greiðir 25 aura fyrir. Baukastjórnin ákveður, hvort sú 

borgun er tekin fyrirfram eða þegar bókin er útskrifuð eða ónýtt. 

Í hvert skifti, sem fje er lagt inn eða tekið út úr sparisjóði, skal það um 

leið vera ritað í viðskiftabókina. Þó má í sjerstökum tilfellum taka við fje án 

þess bókin sje sýnd, gegn kvittun bókara og gjaldkera.
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Heimilt er að stofna sjerstaka deild við sparisjóðinn þar sem taka má við 

innlögum og ávísa á innstæðuna án þess viðskiftabókin sje sýnd. Skulu slík inn- 
lög og útborganir færast í viðskiftabókina, þegar hún er næst sýnd Í bankanum. 

Viðskiftabækur við þá deild skulu greinilega bera með sjer að gefa megi út 
ávísanir á innstæðuna. 

Fyrir innlögum og útborgunum kvittar bókari og gjaldkeri í viðskiftabók- 
ina, og er það full sönnun fyrir greiðslunni. 

Það er eigi á ábyrgð bankans, þótt handhafi viðskiftabókar hafi eigi haft 

löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fje það, er viðskiftabókin 

hljóðar um eða eitthvað af þvi. Sama gildir og um falskar ávísanir á sparisjóðs- 

innstæðu, ef fram kynnu að koma. 

Vexti skal innfæra í viðskiftabækurnar, þegar þær í fyrsta skifti eftir 

14. jan. ár hvert eru sýndar í bankanum. Bankastjórnin löggildir viðskiftabækurnar. 

2. gr. 

Stjórn bankans er heimilt að setja á stofn afgreiðslustofu erlendis á þeim 

stað og tíma, er bankastjórninni þykir til þess hagkvæmur. 

3. gr. 

28. gr. endurskoðaðrar reglugjörðar fyrir Landsbankann i Reykjavik 18. 
okt. 1911 er hjermeð úr gildi numin. 

Framanskráð reglugjörð er hjermeð útgefin samkvæmt lögum nr. 14, 18. 

sept. 1885, um stofnun Landsbanka, lögum nr. 12, 9. júlí 1909, og nr. 28, 22. okt. 

1912, um breyting á fyrstnefindum lögum. 

Í stjórnarráði Íslands, 15. janúar 1915. 

Sig. Eggerz. 

Jón Hermannsson. 

  

1915 

11 

15. jan.
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2. a Skrá 
yfir ættarnöfn, er samkvæmt 7. gr., staflið a, í lögum nr. 41, 

10. nóv. 1913, um ættarnöfn, eigi má taka upp. 

Ættarnöfnin eru þessi: 

Axfirðingur 

Briem 

Claessen 

Eggerz 

Hall 

Hafstein 

Havsteen 

Nordal 

Sveinbjörnsson 

Thorlacius 

Thorsteinsson 

Tulinius. 

Stjórnarráðið, 28. janúar 1915. 

18 Reglugjård 
15. febr. 

fyrir kvennaskólann á Blönduósi. 

I. Markmið skólans og námstími. 

1. gr. 

Markmið skólans er að veita konum almenna mentun og sjerþekkingu, er 
gjöri þær færari um að standa vel í stöðu sinni.
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2, gr. 

Námstíminn skal vera þrir vetur. Skólaárið telst frá 1. október til 14. 

mai. Skólinn skiftist í þrjár deildir og skal kenna í þeim almennar bóklegar 
námsgreinar, handavinnu og hússtjórnarstörf. 

II. Stjórn og fyrirkomulag skólans. 

3. gr. 

Sýslunefndir Austur-Húnavatnssýslu og Vestur-Húnavatnssýslu hafa á hendi 
yfirstjórn skólans, útvega honum fje og hafa ábyrgð á fjármálum hans. Skipa 
þær nefnd þriggja manna, sem í umboði þeirra annast stjórn og rekstur skólans, 
og skipar forstöðukonu og aðra kennara hans. Sýslunefndir skipa og einn vara- 
mann í skólanefnd, er tekur sæti í forföllum nefndarmanna. 

Skólanefndin semur hinn árlega fjárhagsreikning, og sendir hann til sýslu- 
nefndanna fyrir lok nóvembermánaðar ár hvert með fylgiskjölum og skýrslu um 
hag og ástand skólans. Auk þess skal skólanefnd, þau ár sem fjárlagaþing er 

háð, gjöra sem nákvæmasta skýrslu um skólann og fjárhag hans, og senda til 
oddvita sýslunefndar ekki síðar en um miðjan júní það ár. 

Fje skólans skal, eftir því sem við verður komið, geyma og ávaxta í 
sparisjóði Húnavatnssýslu. 

Á meðan skólinn hefir fæðissölu námsmeyjanna, skal halda sjerstakan 
reikning yfir alt er að henni lýtur. 

Reikningsár skólans er fardagaárið. 

Oddviti sýslunefndanna skal senda allar nauðsynlegar skýrslur til stjórn- 
arráðs og þings, og í umboði þeirra sækja um styrk til skólans. 

4. gr. 

Skólanefndarmenn eru kosnir til þriggja ára og skal haga kosningu 
þannig, að árlega fer einn maður úr nefndinni og einn maður er kosinn í hans 

stað. Sömu menn má endurkjósa, en þó er enginn skyldur að vera lengur í 

nefndinni en þrjú ár í senn. Að þremur árum liðnum er hver sýslunefndar- 

maður skyldur að taka aftur við kosningu 

Skólanefndin kýs sjálf formann og skiftir að öðru leyti verkum með sjer. 

Að öðru leyti semja sýslunefndirnar erindisbrjef fyrir skólanefndina sem ákveð- 

ur nánara verksvið hennar, skyldur, störf og þóknun. 

1915 

13 
15. febr.
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13 Ill. Znntaka og inntökuskilyrði. 
15. febr. 

5. gt. 

Beiðni um inntöku á skólann skal að jafnaði vera skrifleg og sendast 
skólanefnd fyrir lok ágústmánaðar ár hvert. 

6. gr. 

Inntökuskilyrði eru þessi: 

a. að umsækjandi sje ekki yngri en 14 ára, undanþágu má þó veita, ef sjer- 

stök atvik mæla með. 

b. að umsækjandi hafi engan næman sjúkdóm. 

c. að umsækjandi hafi vottorð um góða hegðun. 

d. að trygg ábyrgð sje sett fyrir fæðispeningum og skólagjaldi, að svo miklu 

leyti sem það er ekki greitt fyrirfram. 

e. að umsækjandinn sanni með vottorði að hann hafi tekið fullnaðarpróf sam- 

kvæmt fræðslulögunum, ella gangi undir inntökupróf þegar hann kemur á 

skólann, og velur þá skólanefndin prófdómara 

Nemandi sá, sem setjast vill í aðra eða þriðju deild, skal sanna fyrir 

kennurum skólans að hann hafi kunnáttu og þroska til þess, ella taki próf. 

7. gr. 

Forstöðukona má, í samráði við skólanefnd, taka nemendur skemmri tíma 

en heilt skólaár, ef sjerstakar ástæður mæla með og húsrúm leyfir. 

8. gr. 

Fæðispeningar eru 135 kr. fyrir alt skólaárið, en skólagjald 15 kr. fyrir 

hverja námsmey. Helmingurinn borgist við komu í skólann en hitt mánaðar- 

lega síðari hluta skólaársins uns lokið er. Gjöld þessi geta sýslunefndirnar lækk- 
að, ef þörf krefur, fyrir eitt ár í senn. 

IV. Kensla. 

9. gr. 

Í öllum deildum skal kenna íslensku, reikning, landafræði, sögu, náttúru- 

fræði, dönsku, dráttlist, skrift, söng, leikfimi, handavinnu og hússtjórnarstörf. En 

niðurröðun námsgreinanna og fyrirkomulag kenslunnar verður að fara eftir hús- 

rúmi og áliti kennaranna um, hvernig því verði best fyrirkomið. Kenslunni skal 
svo haga, að kept sje að því takmarki, er hjer greinir;
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a. Íslenska: Nemandinn skal geta lesið skýrt og greinilega bundið og óbundið 18 

mál, og sett hugsanir sínar fram munnlega og skriflega á rjettu og hreinu 15. febr. 

máli, og hafa lært íslenska málfræði. 

b. Reikningur: Auk frekari æfinga í því sem nemendur eiga að kunna við 

inntöku í skólann, skal kenna hlutfallsreikning, prócentu- og rentureikning, 

grundvallaratriði almennrar reikningsfærslu og helstu undirstöðuatriði í flatar- 

máli og rúmmáli. 
c. Landafræði: Íslandslýsing og ágrip af almennri landafræði. 

d. Saga: Íslandssaga og yfirlit yfir mannkynssöguna, 

e. Náttúrufræði: Yfirlit yfir náttúrusöguna, í grasafræði, sjerstaklega um notk- 

un garðávaxta, og í efnafræði, einkum um efnasamsetning loftsins og mat- 

vælanna. Heilsufræði og hjúkrunarfræði. 

f. Danska: Nemandinn nái sem bestum framburði í málinu, og geti lesið sjer 

til gagns hverja algenga danska bók, fái æfingu í að rita málið og nokkra 

þekkingu á bókmentum Norðurlanda. Aðalatriði danskrar málfræði. 

g. Dráttlist: Kenslan skal miðuð við það, að örfa eftirtekt nemendanna, svo 

þeir geti dregið upp myndir af auðveldum hlutum, er þeir hafa fyrir sjer. 

h. Skrift: Nemandinn skrifi skýra og læsilega snarhönd og kunni að beita 

henni laglega í skriflegum verkefnum. 

i. Söngur: Nemendum sjeu kend helstu atriði söngfræðinnar og að syngja 

bæði vísnalög og sálmalösg, einnig fái nokkra æfingu í að stýra söng. 

j- Leikfimi: Nemendur skulu hafa reglubundnar æfingar, er miði að því að 

gjöra líkama þeirra hraustan og styrkan; jafnframt skulu þeir fá leiðbeining 

i snyrtilegri framgöngu. 

k. Handavinna: Nemendum sje kent að sníða og sauma innri- og ytri fatnað, 

gjöra að fatnaði og búa til húsbúnað og muni. Ennfremur er kenslukonum 

heimilt að veita tilsögn í fleiri greinum handavinnunnar. Allri handavinnu 

er skift í fjóra flokka: klæðasaum, línsaum, útsaum, aðgjörðir og aðra handa- 

vinnu, sem ekki getur talist til hinna flokkanna. 

1. Hússtjórnarstörf: Nemendum sje kend matreiðsla, hirðing og geymsla mat- 

væla og áhalda, þvottur og meðferð á honum og línsterking, hirðing á her- 

bergjum og húsbúnaði. 

m. Enska: Nemendum þeim, er þess óska, skal gefinn kostur á tilsögn í enskri 

tungu. 

V. Kenslutími og leyfi. 

10. gr. 

Í hverri deild skal kenna bóklegar námsgreinar 20—24 stundir á viku, 

og verklegar námsgreinar sömuleiðis 20—24 stundir á viku. 10 mínútna hlje sje 

á milli kenslustunda.
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13 Jólaleyfi nái frá 23. desember til 2. janúar, að báðum dögum meðtöldum. 
15. febr. Páskaleyfi nær frá miðvikudegi fyrir skírdag til þriðja í páskum, að báðum þeim 

dögum meðtöldum. Kenslan fer ekki fram á öskudag nje fyrsta sumardag. 

VI. Regla og agi. 

11. gr. 

Forstöðukona og kennarar skulu hafa eftirlit með siðferði nemendanna og 
kappkosta að glæða hjá þeim reglusemi og siðprýði. Nemendur eiga að sýna 
kennurum sínum hlýðni og temja sjer kurteisi og háttprýði í allri framgöngu. 

Forstöðukoua skólans er yfirboðari kennara og einnig hjúa, að því leyti 
sem skólanefnd ákveður; skulu kennararnir veita henni aðstoð sína til að halda 

góðri reglu í skólanum. Mál þau, er snerta kensluna, skulu rædd og til lykta 
leidd á kennarafundum. 

12. gr. 

Skemmi nemendur eða annað heimilisfólk muni eða áhöld skólans, skulu 
þeir bæta það að fullu. Sjerstaklega eru nemendur og allir íbúar skólans ámintir 
um, að gæta þeirrar ábyrgðar, sem því fylgir að fara óvarlega með eld og ljós. 

13. gr. 

Forstöðukona og skólanefnd skulu hafa vakandi auga á heilbrigðisástandi 
skólans, og einangra eða vísa á burt um lengri eða skemri tíma þeim, sem að 
áliti læknis hafa næman sjúkdóm. 

VII. Próf og vitnisburðir. 

14. gr. 

Í lok hvers skólaárs skal haldið próf í öllum kensludeildum skólans, og 
fer það fram í heyranda hljóði. Tveir prófdómendur skulu skipaðir við prófið; 
kjósa hlutaðeigandi sýslunefndir annan þeirra, og dæmir sá um bóklega námið, 
en hinn kýs skólanefnd, og dæmir hann um verklega námið og alt það, sem 
lýtur að hússtjórnarstörfum og hjúkrunarfræði. Prófdómari sýslunefndar ræður 
hinum skriflegu verkefnum og spurningum hins munnlega prófs.
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15. gr. 

Próf skal haldið í öllum þeim námsgreinum, sem taldar eru í 9. grein, 

nema söng og leikfimi. Þó skulu nemendur þeir, sem til þess eru færir, látnir 

syngja nokkur lög undir stjórn söngkennarans. Þegar skólinn hefir eignast leik- 

fimishús skal leikfimi sýnd. Í íslensku og reikningi er prófið bæði skriflegt og 

munnlegt í öllum deildum og í dönsku í efstu deild. Fyrir hverja námsgrein 

skal gefa eina einkunn, nema fyrir íslensku, handavinnu og hússtjórnarstörf, 2 

einkunnir fyrir hverja. Venjulegar skólaeinkunnir í tölum skal gefa fyrir hverja 

námsgrein, og aðaleinkunn einnig í tölum. Til þess að standast próf, þarf nem- 

andinn að fá minst 4 í aðaleinkunn. 

16. gr. 

Nemendum þeim, sem ganga undir árspróf þriðju kensludeildar skulu 
afhent prófskirteini, undirskrifuð af forstöðukonu og prófdómendum, er sýni ein- 

kunnir þeirra í hverri námsgrein sem og aðaleinkunn þá, er þeir hafa hlotið við 

prófið, og vottorð um hegðun í skólanum. 

17, gr. 

Með þessari reglugjörð er fyrverandi reglugjörð fyrir kvennaskólann á 

Blönduósi úr gildi numin. 

Þannig samþykt á sameiginlegum sýslunefndarfundi Austur- og Vestur- 

Húnavatnssýslu 15. júní 1914. 

Reglugjörð þessi staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 15. febr. 1915. 

Sig. Eggerz. 

Eggert Briem. 

1915 

13 
15. febr.
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Reglugjörð 
fyrir Akureyrarkaupstað um niðurjöfnun og innheimtu 

vatnsskatts, notkun vatns úr bæjarvatnsveitunni, 

meðferð á vatnsæðum o. fl. 

1. gr. 

Öll framkvæmdarstörf er vatnsveituna snerta felur bæjarstjórnin þriggja 

manna nefnd úr flokki sinum. 

2. gr. 

Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi kaupstaðarins, sem virt eru til húsa- 

skatts og vatni er veitt í, eða standa svo nærri vatnsæðum, að þær sjeu not- 

hæfar til eldvarnar, skal greiða vatnsskatt, enda eiga húseigendur rjett á að fá 

lagða vatnsæð í húsin á sinn kostnað. Skatturinn skal lagður á eftir skattvirð- 

ing húsanna og greiðist með 3,5 p. m. af fyrstu 10,000 krónum virðingarverðsins, 

en með 2 p. m. af því sem fram yfir er. Þegar svo er ástatt, að einn er eig- 

andi að fleiri húsum, er standa í hvirfingu á sömu lóð, og notuð eru til sama 

atvinnureksturs — enda sje eigi búið í nema einu þeirra -— þá reiknast 2 p. m. 
af því sem fram yfir er 10,000 kr. af samanlögðu virðingarverði húsanna. 

Auk þess greiða húseigendur 1 kr. árlega fyrir hvern mann, sem býr Í 

húsi hans, þegar manntal er tekið næst áður en niðurjöfnun skattsins fer fram. 
Nú hrökkva ekki tekjur vatnsveitunnar fyrir gjöldum og getur þá bæjar- 

stjórnin ákveðið fyrir eitt ár í senn að hækka vatnsskatt þennan um alt að 200. 

3. gr. 

Fyrir öll vatnsafnot, sem fram yfir er venjulegar heimilisþarfir, skal 
gjaldið ákveðið með samningi við bæjarstjórnina. Náist ekki samkomulag um 

upphæð skattsins, skal hann innheimtur eftir mati, þannig að af ársbrúkun hverri 

greiðist 1 kr. 50 au. fyrir hverja 100 hektolitra upp að 10,000 hektolitrum, en 

minna fyrir það, sem umfram er, eftir nánari ákvörðun vatnsveitunefndarinnar 

og eftir því hvað mikið er notað. Notandi leggur til löggiltan vatnsmælir og 

annast viðhald hans. 

Enginn má setja hreyfivjelar í samband við vatnsæðarnar án leyfis 

bæjarstjórnar. 

4. gr. 

Gjalddagi á vatnsskatti skal vera 1. april og 1. október ár hvert, og 

greiðist helmingur skattsins á hvorum gjalddaga um sig. 

Vatnsskatt má taka lögtaki og má byrja lögtakið í hinu skattskylda húsi.



5. gr. 

Fyrir vatn, sem låtid er uti til skipa, skal greida vid afhendingu 1 kr. 

fyrir hverja smálest, þó eigi minna í hvert skifti en 5 kr. fyrir fiskveiðaskip og 

seglskip, og 10 kr. fyrir öll önnur skip. 
Vatnsveitunefnd getur þó fyrir eitt ár í senn eða skemmri tima gert samn- 

ing við eigendur eða umráðamenn skipa um árgjald eða mánaðargjald af skipum. 

6. gr. 

Bæjarstjórnin löggildir menn, er hún telur hæfa, og svo marga, er henni 

þurfa þykir, til þess að leggja vatnsæðar þær, er einstakir menn eiga að kosta, 

og setja þær í samband við vatnsæðar bæjarins, og sjeu þeir skyldir til að hlýta 

vinnukaupstaxta þeim, sem bæjarstjórnin kann að setja og að öðru leyti fara 

eftir reglum þeim, er bæjarstjórnin setur. Engir aðrir en þeir, sem þannig hafa 

fengið löggildingu, mega leggja æðar frá bæjarvatnsveitunni í hús eða um þau, 

eða gjöra breytingar á vatnsæðum. 

T. gr. 

Skylt er hverjum húseiganda og lóðareiganda að halda vatnsæðum sínum 

vel við og láta tafarlaust gera við þær, ef leki kemur að þeim eða þær 

bila. Hann skal sjerstaklega gæta þess, að ekki frjósi í æðunum. Enginn má 

eyða vatni að óþörfu. 

8. gr. 

Vatnsveitunefnd, umsjónarmanni og löggiltum innlagningarmönnum er 

heimilt að fara um hús manna, þar sem vatnsæðar liggja, til þess að athuga þær 

og tæki þau, sem sett eru í samband við þær. 

Ef þeim þykir útbúnaði að einhverju leyti ábótavant, er húseiganda skylt 

að bæta tafarlaust úr því. 

9. gr. 

Bæjarstjórninni er heimilt að loka vatnsæðum fyrir þeim, er vanrækja 

að gera við leka á pipum eða tækjum, sem eru í sambandi við þær, eða eyða 

vatni að óþörfu, og ennfremur fyrir þeim, sem ekki greiða vatnsskatt á rjett- 

um gjalddaga. 
Fullan vatnsskatt ber að greiða einnig þann tima, sem vætnsæðunum 

er lokað. 

10. gr. 

Engum er heimilt að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar án leyfis 
umsjónarmanns hennar. 

1915 

14 
11. mars.
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14 11. gr. 

11. mars Reglugjörð þessi endurskoðist fyrir árslok 1917. 
Með reglugjörð þessari er úr gildi numin endurskoðuð reglugjörð um 

vatnsveitu í ytri hluta Akureyrarkaupstaðar 13. mars 1913. 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar hefir samið og 

samþykt samkvæmt lögum nr. 83, 22. nóv. 1907, staðfestist hjermeð til að öðlast 
þegar gildi. 

Í stjórnarráði Íslands, 11. mars 1915. 

Sig. Eggerz. 
Jón Hermannsson. 

15 Reglugjörð 12. mars 

um breyting á reglugjörð“7. mars 1908 um notkun pósta. 

Á eftir öðrum málslið 22. gr. reglugjörðar um notkun pósta frá 7. mars 

1908 komi nýr málsliður svohljóðandi: 

Samkvæmt lögum nr. 22, 2. nóv. 1914, um breyting á póstlögum 16. nóv. 

1907, ber póstsjóður ekki ábyrgð á skaða þeim á póstsendingum, sem stafar af 

ofurefli (vis major), en eftir heimild þeirri, sem lögin veita til þess að gera 

breyting á þessu, skal póstsjóður, einnig þótt skaðinn stafi af ofurefli, hafa ábyrgð 

á póstsendingum þeim, er nú skal greina: Ábyrgðarbrjefum, peninga- og verðbrjef- 

um og bögglum, sem hafa að innihaldi verðmæt skjöl, arðmiða, vaxtamiða, brjef- 

peninga, mótað og ómótað gull, silfur og platinu, gimsteina og ekta perlur, svo 

og öðrum sendingum, sem póstsjóður kann að bera ábyrgð á samkvæmt samn- 

ingum við önnur lönd. 

Í stjórnarráði Íslands, 12. mars 1915. 

Sig. Eggerz, 

Jón Hermannsson.
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Reglugjörð 
fyrir forðagæslumenn í Vestur-Skaftafellssýslu. 

1. gt. 

Þegar forðagæslumaður er kosinn, skal hann afla sjer nægra upplýsinga 

um stærð heyhúsa í teningsmetrum, á forðagæslusvæði því, er hann hefir til 

umsjónar. 
2. gr. 

Forðagæslumaður skal koma tvisvar á vetri til eftirlits á hvert heimili, 

sem honum hefir verið falið til umsjónar, í fyrra sinni í byrjun nóvembermán- 

aðar og síðara sinni frá 1. apríl til vetrarloka, eftir tíð og ástæðum. Þar að auki 

skal hann, svo oft sem nauðsynlegt er, gera aukaferðir á heimili, er líkur eru 

til að lendi í þröng, (samanber lög nr. 44, 10. nóv. 1913). 

3. gr. 

Í nóvember skal forðagæslumaður athuga vandlega heybirgðir og aðrar 

fóðurbirgðir, ásamt húsrúmi fyrir búpening, og gefa leiðbeiningar um hve mikinn 

fjenað megi setja á þær fóðurbirgðir, sem til eru. Í aprilmánuði skal forða- 

sæslumaður kynna sjer fóðurbirgðir hjá hverjum búanda og ástand búpenings, 

og gera áætlun um fyrningar á fóðurbirgðum. Loks skal forðagæslumaður á vor- 

in, með fyrirspurnum og eftirgrenslan, kynna sjer fyrningar og skepnuhöld á 

hverju heimili. 
4. gr. 

Eftir hverja skoðun skal forðagæslumaður gjöra hlutaðeigandi hrepps- 

nefnd ljóst ástandið í hreppnum og senda henni tillögur sínar um nauðsynlegar 

ráðstafanir og hverrar hjálpar sje þörf, ef illa er ástatt. 

Bb. gr. 

Å hverju vori skal forðagæslumaður gefa hverjum búanda vitnisburð 

um meðferð og útlit búpenings, ásamt húsakynnum, og rita hann í skoðunarbók 

sína (sbr. 5. og 9. gr. laga, nr. 44, 10. nóv. 1913). 

6. gr. 

Forðagæslumenn skulu í hvers árs fardögum senda sýslumanni aðal- 
skýrslu um það fardagaár, sem þá er á enda, samkvæmt forðagæslubók hreppsins. 

7. gr. 

Á næstu vorhreppsskilum eða öðrum almennum sveitafundi skal forda- 

gæslumaður lesa upp úr forðagæslubók hreppsins alt, er í hana hefir verið ritað 

frá síðustu hausthreppsskilum. Skal hann hafa jafnan í hana ritað allar skýrslur 
um skoðunargjörðir sínar á fardagaárinu. 

Reglugjörð þessi er sett samkvæmt lögum um forðagæslu frá 10. nóv. 

1913, og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

í ær Í stjórnarráði Íslands, 17. mars 1915. 

Sig. Eggerz. Jón Hermannsson. 

1915 

16 
17. mars
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað. 

frá 16. maímánaðar 1915 til jafnlengdar 1916. 

        
  

DS
 

S
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n
R
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k
 

  

A. Fríður peningur. 

1. hndr. 1 kýr, 3til 8 vetra, sem beri frá jam 
október til nóvembermánaðarloka, í fard.. 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum . . hver á 
6 sauðir, 3 til 5 ) vetra, í 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 å 
1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
1!/3 hryssu, á sama aldri, „0... hver á 

B. Uil smjör og tólg. 

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

Cc. 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. 0. pundið á 
60 pör eingirnissokka „0. 0... parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka . „0... parið á 
180 pör sjóvetlinga . . . . . . . parið á 
20 eingirnispeysur . . . . . . . hver å 
15 tvibandsgjaldpeysur . . . ….… hver å 
120 ålnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiðs, 1 al. á 
120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al 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 hákarli, hertum, . . . vættin á 

  

  

    

Í peningum Hundrað á | Alin 

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

127 | 92 127 | 92 {107 
| 

19 | 58 1117 | 48 | 98 
21 | 80 4130 | 80 1109 
18 | 40 1147 | 20 1123 
14 | 45 |173 | 40 4144 
16 | 62 132 ' 96 {ill 

3 | 12 {131 | 20 {109 
104 | 09 {104 | 09 þ 87 
95 | 45 {127 | 27 {106 

> | 94 J112 | 80 f 94 

» | 65 | 78 | 00 { 65 
» | 79 I 94 | 80 & 79 
» | 32 h 38 | 40 | 32 

» » » > » 

» » » Ð » 

» » » » Ð 

» » Ð » » 

» » Ð Ð 

5 » Ð » » 

5 2 » » » 

15 | 44 1 92 | 64 |] 77 

, » » » > 

| » » > » 

» | » » > »      



  

27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
od. 

33. 
34. 

36. 
37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43.   

1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, 
— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, 
— 1 tunna (120 pi.) selslýsis, 
— 1 tunna (120 1 

1 hndr., á fjórðungar nautsskinns. 
— 6 fjórðungar k 
— 6 fjórðungar h 
— 8 fjórð. sauðski 

— 6 fjórðungar selskinns. 
— 240 lambskinn 

— 120 pd. af fug 
— 480 pd. af fjal 

5 álnir, 1 dagsverk 
— 1 lambsfóður 

  

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

Eftir A. eða í fríðu 

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

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skift med 5 synir: 

  

21 1915 

Em = mr 

Í peningum Handrað áJAlin Í“ 
kr. | aur.4 kr. | aur. J aur. 

E. Lýsi. — 

. 8 pottar å >» » » » » 

. 8 pottar á > | » » » » 

. 8 pottar å » | > » » » 

yt.) þorskalýsis, S pottar á 1142 4 21 | 30 f 18 

| 
F. Skinnavara. | 

„10 pund á | 17 | 10 { 68 | 40} 57 
ýrskinns. . . . „10 pund á | 14 | 60 J 87 } 60. 73 
tossskinns . . . „10 pund á | 11 | 18 f 67 | 08 | 56 
nns, af tvæv. og eldri 10 pund á | 8 | 00 { 64 | 00 | 53 

— 12 fjórð.sauðskinns, af veturg.og ám 10 pund á | 5 | 50 | 66 | 00 | 55 
„2. 10 pund á „1 > » > 

(vorlamba), einlit . hvert á » | 25 | 60 | 00 | 50 

| 
G. Ymislegt. | 

1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á {| 15 | 67 | 94 | 02 | 78 
— 40 pd.-af æðardún. óhreinsuðum . pundið á EN » » » 

lafidri. . . . . . 19 pund å > | > » > > 
lagrösum  . . . . 10 pund á „| » » » 
um heyannir. . . . . . å ö {18 » » | 64 

ål ALBOR » „|“ 

SR 132 | 48 |110 
smjöri og tólg 81 | 00 167 

» > > 

92 | 641 77 
21 | 30 | 18 
68 | 85 | 57 

396 | 27 1329 

79 | 25 | 66 Medalverd allra medalverda       
  

Skrifstofu Norður-Múlasýslu og bæjarf. Seyðisfirði, 2. janúarmán. 1915. 

Jóh. Jóhannesson. 

Framanrituð verðlagsskrá steðfestist hjermeð. 
2 

Í stjórn 1arráði Íslands, 5. febrúar 1915. 

F. hr. 

KI. Jónsson. 
Indr. Einarsson. 

 



1915 22 

's Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Sudur-Mulasyslu 

frå 16. maimånadar 1915 til jafnlengdar 1916. 

            
  

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

  

  

A. Fríður peningur. 

1.{1 hndr, 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard . å 1125 | 00 H25 | 00 1104 

2.) — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum . . . … hver á {17 | 80 (106 | 80 | 89 

3.| — 6 sauðir, 3 til | 5 vetra, á hausti . . hver á { 19 | 75 {118 | 50 | 99 
4{ — 8 sauðir. í tvævetrir, á hausti. . . . hver á {16 | 48 jlöl | 84 1110 
5.) — 12 saudir, veturgamlir, å hausti . . hver á | 12 | 19 |146 | 28 |1922 
6.| — 8 ær geldar, á hausti . . . . . . hver á | 14 71 |í17 | 68 | og 
11 —- 10 ær mylkar, á hausti . . hver á { 10 { 61 {106 | 10 | 88 
| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra a, Í fard. á | 94 | 33 1 94 | 33 | 79 
9.| — 1/, hryssu, á sama aldri. . . . . hver å 185 00 f113 | 33 {94 

B, UII, smjör og tólg. 

  
10.4 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á > | 92 4110 | 40 f 92 
11.4 — 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni, . pd. å » | 65 | 78 | 00 | 65 
12. — 120 pd. af smjåri, vel verkuðu, . . . pd. á » | 78 93 | 60 å 78 
13.4 — 120 pd. af tålg, vel bræddri, . . . . pd. å » | 35 4 39 | 60 I 33 

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 . .. „0... pundið á » » » » » 

15.| —- 60 pör eingirnissokka 0... parið á » > > > » 
16.( — 30 por tvibandsgjaldsokka . . . . parid å |. >» » „ » » 
17.| — 180 pår sjåvetlinga. . . . ... parid å » » » » » 
18.f — 20 eingirnispeysur . . . . . . . hver á » » » » » 
19... — 15 tvibandsgjaldpeysur . . .… hver å „ » » » » 
20.| — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å »” » » » » 
21.| — 120 ålnir einskeftu, lal. til5 kv. breiðrar, 1 al. á » » » » » 

D. Fiskur. 

22. 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á | 17 | 37 |104 | 29 | 87 
23.| — 6 vættir af jarð fskri, vel verkuðum, vættin á > „ ” » > 
24.| — 6 vættir af þyrskl ingi, vel verkuðum, vættin á > » » » » 
25.| — 6 vættir af ýsu, hertri, „0... Vættin á 2 „ „| > >           26.| — 6 vættir af hákarli, hertum, „0. Vættin á » > < | » >
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I - I peningum Hundrað á Í Alin 
kr. | aur.| kr. | aur. | aur. 

E. Lýsi. 

27.{ 1 hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á a > »| >» » 
28.) — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis. 8 pottar á | > » „ » » 
29.| —- 1 tunna (120 pt.) selslysis 8 pottar á | > > „| > > 
30.| —- 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, S pottar á 1 34 20 | 10117 

F. Skinnavara. 

31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns 10 pund á 119 | 77 { 79 | 08 |'66 
32.1 — 6 fjórðungar kyýrskinns 10 pund á { 17 | 23 {103 | 38 { 86 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns . 10 pund á { 18 | 49 | 80 | 70 | 67 
34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á { 9 | 58 | 76 | 64 | 64 
35.| — 12 fjord. saudskinns, af veturg.ogåm 10 pund å T | 22 | 86 | 64 I 72 
36.| — 6 fjordungar selskinns …… 10 pund å > » » » » 
öl — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert á » | 26 | 62 | 40 | 52 

G. Ýmislegt. 

38.) 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pundid å | 16 | 07 | 96 | 42 | 80 
39,| — 40 pd. af æðardún, åhreinsudum, . pundid å » » » » » 
40. — 120 pd. af fuglafidri 10 pund á { 12 | 00 {144 | 00 f120 
41. 430 pd. af fjallagrösum 10 pund á » » » „ „ 
42.{5 álnir, 1 dagsverk um heyannir á 3 | 35 > » | 67 

3.1 — 1 lambsfóður. á 4 { 53 > » f 91 

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

Eftir ÁA. eða í fríðu BI 11% | 76 | 98 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 80 | 40 1 67 

Eftir C. eða í ullartóvöru » » „ 

Eftir D. eða í fiski 104 | 22 | 87 
Eftir KE. eða í lýsi 20 | 10) 17 
Eftir F. eða í skinnavöru 81 1 47 { 68 

| 
En meðalverð allra landaura samantalið 403 | 95 1337 

og skift med 5 synir: 

Medalverd allra medalverda 80 | 79 | 67 

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, Eskifirði, 3. febrúarmán. 1915. 

. Eggerz. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjermed. 

I stjórnarráði Íslands, S. mars 1915. 

F. h.r. 

KI. Jónsson. 
Indr. Einarsson. 

1915 

18
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

19 

Austur-Skaftafellssýsln 

frá 16. maímánaðar 1915 til jafnlengdar 1916. 

        
        

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

A. Fríður peningur. 

1. {1 hndr, 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á {92 1 60 f 92 | 60) 77 

2.) — 6 ær, Ztil 6 vetra, lodnar og lembdar, i far- 
dögum . . 0.0, 0, hver å(11 05 | 66 | 30 1 55 

3.| — 6 sauðir, 3 til í 5 vetra, á hausti „ . hver á 3 | 20 | 79 | 20 66 
4. | — 8 sauðir, Ína vak á hausti. . „ . hver á 110 | 00 1 80 1001 67 
5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 1 | 65 þ 91 | 80} 76 
6.) — 8 ær geldar, á hausti . . . . . . hver á 9 | 35 | 74 | 80 | 62 

| — 10 ær mylkar, á hausti .. hver á | 6 | 55 | 65 | 50 { 55 
8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á | 88 | 00 | 88 { 00 | 73 
9.1 — 1!/3 hryssu, á sama aldri. . .. hver á {| 69 | 00 {92 | 00 | 77 

B. UII, smjör og tólg. 

10. {1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á > { 85 1102 | 00 { 85 
11.{ — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni . pd. á > | 63 | 63 | 60 1 53 
12.4 — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd. á » | 64 | 76 | 80 | 64 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd. å » | 24 | 28 | 80 | 24 

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 . . . „0... pundið á „| > > > > 

15. | — 60 pör eingirnissokka „0... Parið á » » » » » 
16. f — 30 pör tvibandsgjaldsokka AÐ parið á > » > > » 
17.| — 180 pår sjovetlinga . . . . . . parið á » » » » » 
18. + — 20 eingirnispeysur . ...….. hver å » » » > „ 
19.| -—— #8 tvíbandsgjaldpeysur . . . hver å » » » „ » 
20.1 — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiða, 1 al.á » » » » » 
21.| — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar, 1 al. å » » » » » 

D. Fiskur. 

22. {| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á > > > > » 
23.| — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum, vættin å | >» > » » > 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á » > » » » 
20. | — 6 vættir ål ysu, hertri, . . .… vættin á » > > » »           26. — 6 vættir af håkarli, hertum, vættin å > » » »
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I I peningum Hundrað á Alin 

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

E. Lýsi. 

21. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, 8 pottar á >» | » ” » > 

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

29. | -- 1 tunna (120 pt) selslýsis, 8 pottar á > » > > > 

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

F. Skinnavara. 

31. {1 hndr., 4 fjórðungar navutsskinns 10 pund á | 13 | 50 | 54 | 00 | 45 

32. 6 fjórðungar kýrskinns 10 pund á | 9 | 50 þ 57 | 00 {47 

33.4 — 6 fjórðungar hrossskinns. 10 pund á | 6 (62 {39 1 72 | 35 

34.) — 8 fjórð. sauðskinns, aftvæv ogeldri 10 pund á 412513 00 I 28 

35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. ogåm ) pund å 2 57 28 | 44 | 24 

36. | — 6 fjórðungar selskinns. . 10 pund å B | 75 | 34 | 50 i 29 

37. 1 — 240 lambskinn (vorlamba), einlit.. hvert á » | 17 f 40 | 80 | 34 

| 

G. Ýmislegt. 

38. 1 hndr., 6 pd af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 16 | 75 1100 50 | 34 

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

40. | — 120 pd. af fuglafiðri 10 pund á S(12}97 | 44 {sl 

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

42, 15 ålnir, 1 dagsverk um heyannir á| 2 501 > > | 50 

43. | — 1 lambsfóður ål 317 » » | 74 

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

Eftir A. eða í friðu BE 81 | 13 | 68 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 67 | 80 I 56 

Eftir C. eða i ullartévoru . ”» » > 

Eftir D. eða í fiski » » „ 

Eftir KE. eða í lýsi » » » 

Eftir F. eða í skinnavöru 41 | 21 | 34 

En medalverd allra landaura samantalid 190 | 14 1158 

og skift med 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða 63 (38 153 

Skrifstofu Skaftatellssýslu, janúarmán. 1915. 

Sigurjón Markússon, 
settur. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð 

Í stjórnarráði Íslands, 30. janúar 1915. 
F. h. r. 

KI. Jónsson. 
Tndr. Ei Ínarssorn. 

1915 

19
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Vestur-Skaftafellssýslu 

frá 16. maímánaðar 1915 til jafnlengdar 1916. 

re FLERE: 
            

=
 

hg 

10. 

22. 
23. 
24. 
25. 

D
O
 
P
U
 

go 

12. 
13. 

  

  

  

  

      

I peningum Hundrað á Alin 

"kr, | aur.| kr. | aur. | aur. 

A. Friður peningur. 

1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. . á 107 | 14 1107 | 1 89 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i far- 
dögum oe hver å | 12 | 50 I 75 | 00 | 62 

— 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti... hver á { 13 | 93 | 83 | 58 | 70 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti. . . . hver á | 11 |43 | 91 | 44 | 76 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti. . . hver á | 8 | 57 [102 | 84 | 86 
— S ær geldar, á hausti „ . . . . . hver á |10 43 | 83 | 44 | 70 
— 10 ær mylkar, å hausti. . . „hver á | 7175177 | 50 | 65 
— 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 99 | 29 I 99 | 29 I 83 
— 1!/, hryssu, å sama aldri . . . …… hver å | 77 | 86 1103 | 81 | 87 

B. Ull, smjår og tålg. 

1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. å > {11 |85 | 2071 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni . pd. å » | 49 | 58 | 80 | 49 
— 120 pd. af smjåri, vel verkudu .…….…. pd. å » | 65 | 78 | 00 | 65 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri pd. å » | 34 | 40 | 80 | 34 

C. Tovara af ullu. 

1 hndr., 30 pd. hespugar 18; 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði .. 200... pundid á | > > , » » 

— 60 por eingirnissokka, NR parið á > > > > > 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . . parið á » » » » » 
— 180 pör sjóvetlinga . . .... parið á » » » » » 
— 20 eingirnispeysur . . . . . . . hverá| > > » » > 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur . . . hver á » > » » » 
— 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. á > » » » » 
— 120 álnir einskeftu, 1 al.til5 kv. br eiðrar, 1 al. å » » > » » 

D. Fiskur. 

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

— 6 vættir af byrsklingi, vel ver kudum, vættin å » » » > » 
6 vættir af ysu, hertri, . . . . . vættin å » > » » » 

— 6 vættir af håkarli, hertum, . . . vættin á » ” > > »    



      

21. 
28. 
29. 
30. 

31. 

33. 
34. 
ok 
(219) 

36. 
orm 
DÅ. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43.   

E. Lysi. 

1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, 8 pottar 
1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, 8 pottar 

— Í tunna (120 pt.) selslýsis, . 8 pottar 
1 tunna (120 pt.) þorskalyýsis,. . 8 pottar 

F. Skinnavara. 

1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . . 10 pund 
6 fjórðung ar kýrskinns. . . . . 30 pund 

— 6 fjórðungar hrossskinns . . 10 pund 
— 8 fjórð sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund 
— 12 fjórð. sauðskinns, af veturg.og ám 10 pund 
— 6 fjórðungar selskinns . . . . . 10 pund 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit. hvert 

G. Ýmislegt. 

1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið 
— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . pundið 
— 120 pd. af fuglafiðri . . . . . 10 pund 
— 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund 

5 álnir, 1 dagsverk um heyannir BA 
1 lambsfóður 

á 
á 
a; 

aA 

a 

Á 
á 

á 
á 

á 
á 
á 

á 

á 
á 

  

  

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

Eftir A. eða í fríðu . 

Eftir B. eda i ullu, smjåri ( og tólg 
Eftir C. eða í ullartóvöru . 
Eftir D. eða í fiski 
Eftir E. eða í lýsi 
Eftir F. eða í skinnavöru 

En meðalverð allra landaura samantalið . 

og skift með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

Í peningum í Hundrað á) Alin 

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

» » » » > 

Ð 5 Ð Ð Ð 

» » Ð » Ð 

» » 5 » > 

14 | 21 | 56 | 84 I 47 
10 | 64 | 63 | 84 I 53 

T | 93 | 47 | 58 {40 
1 | 57 { 60 | 56 | 50 
4 | 80 4 57 | 60 | 48 
> > » » » 

» | 24 | 57 | 60 | 48 

» » » ÞJ » 

> Ð » » » 

3 | 11 » » | 62 

3 | 79 » » | 76 

91 | 56 176 
65 1 70 1 55 

> Ð » 

» » » 

BT | 34 | 48 

214 | 60 1179 

71 | 53] 60 

  
        

  

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 7. janúarmán. 1915. 

Sigurjón Markússon, 
settur. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 30. janúar 1915. 
F. hr. 

KI. Jónsson. 
Indr Einarsson. 
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjasýslu 

frá 16. maímánaðar 1915 til jafnlengdar 1916 

        

DO
 

R
A
 UR
 

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

23. 
24. 
23. 
26.   

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 

A. Friður peningur. 

1 hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard . å 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dÖÐUM . .....….…. . hver á 
6 sauðir, 8 til 5 vetra, á hausti . . hver á 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti. . . . hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 
S ær geldar, á hausti . . . . . . hver á 
10 ær mylkar, å hausti . . hver å 
1 åburdarhestur, taminn, 5 til 19 2 vetra, i fard. å 
1!/, hryssu, á sama aldri. . . . . hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 

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

C. Tóvara af ullu. 

3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skr eppur, en hver skreppa 
44 þræði. pundið á 
60 pör eingirnissokka 0... parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka 0... parid á 
180 pör sjóvetlinga. . . . . . . parið á 
20 eingirnispeysur . . . . . . . hver á 
15 tvibandsgjaldpeysur . . . hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln breiðs, 1 al. á 
120 álnir einskeftu, l al. til5 kv. breiðrar, lal. 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 hákarli, hertum, . . . vættin á 

  

  
  

        

Í peningum Hundrað á Alin. 

kr. | aur. þ kr. I aur. | aur. 

» » » | » » 

| 
10 | 00 f 60 | 00 | 50 

18 | 00 (108 | 00 | 90 
12 | 00 6 | 00 | 80 

í | 50 þ 90 | 00 75 
13 | 00 104 | 00 | 87 

s 00 |80 00 | 67 
Ð » » | > » 

» » » | » » 

» | 70 4 84 | 00 | 70 
» | 50 4 60 | 00 I 50 
» | 75 | 90 | 00 1 75 
» | 55 1 42 | 00 {35 

» » » » » 

» » » Ð Ð 

> » > » » 

» | 35 I 63 | 00 f 52 
» » » » » 

» » » | » » 

» » » » » 

17 | 00 (102 | 00 1 85 

16 | 00 1 96 | 00 {80 
12 | 90 I 77 | 40 | 64 

> » « » »
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    FEE ni a mme = mr 21 
IL peninguml Hundrað álAln 

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

E. Lýsi. | 
| | 

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

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

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

30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, S pottar á 1110 8 16 | 50 f 14 

F. Skinnavara. | | 

    
31.| 1 hndr., á fjórðungar nautsskinns. . . 10 pund å » » » | » 

32.| -— 6 fjordungar kyrskinns. . . . . 10 pund å „5 „| > » 

33.| — 6 fjordungar hrossskinns . . . . 10 pund å „| > „| > » 

34.| — 8 fjérd. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å » ” | ; 
35.| — 12 fjórð.sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 1 » | 5» » 

36.| — 6 fjórðungar selskinns . . . . . 10 pund å > » | >» 

31.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit. hvert á » | 30 72 | 00 i 60 
| 

G. Ymislegt. 

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

39.| — 40 pd. af æðardún óhreinsuðum . pundið á > > |” | » 
40.| — 120 pd. af fuglafidri. . . . . . 19 pund å 4 40 1 52 | 80 f 44 

41.| — 480 pd. af fjallagråésum  . . . . 10 pund å » | 5» „1 5 ”» 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir. . . . . . å 3) 75 »| >» Å 75 
43.| — 1 lambsfóður . . . 21. AJ 41 00 #0 

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

      
Eftir A. eða í fríðu Le 89 | 671 75 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 69 | 00 157 
Eftir C. eða í ullartóvöru 63 | 00 í 52 
Eftir D. eða í fiski 91 | 80 076 

Eftir E. eða í lýsi. 16 | 50 { 14 

Eftir F. eða í skinnavöru 72 | 00 f 60 

En medalverd allra landaura samantalid . 2 2 2 2 2 017 334 

og skift med 6 synir: | 

Meðalverð allra meðalverða = 2. 2 166199] 36 
  

Skrifstofu Vestmannaeyjasýslu 6. febrúararmán. 1915 

Karl Einarsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 
, 

Í stjórnarráði Íslands, 18. febrúar 1915. 

F. h.r. 

KI. Jónsson, 
Indr. Einarsson.
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 

frá 16. maímánaðar 1915 til jafnlengdar 1916. 

            

þa
 

22. 
23. 
24. 
25. 

26. 

A 
lø

 

  

1 hndr., 1 kýr, 3 

A. Fríður peningur. 

til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i far- 
dögum „ . . hver á 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti. . . . hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 
8 ær geldar, á hausti . . . . . . hver á 
10 ær my Ikar, å hausti . . hver å 
1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
1!/3 hryssu, á sama aldri. . .. hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 

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

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 

C. Tóvara af ullu. 

3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur. en hver skrepp 
44 þræði . . . „00... pundið 
60 pör eingirnissokka eee parid 
30 pör tvíbandsg gjaldsokka . .. parid 
180 pör sjóvetlinga . . . ... parið 
20 eingirnispeysur „ . hver 
15 tvíbandsgjaldpeysur . . . hver 
120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. br eids, 1 al. 
120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin 
6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin 
6 vættir af ýsu, herti, . . . . vættin 
6 vættir af hákarli, hertum, „0. Vættin 

I 

a 

á 
á 

=
 

á 
á 

á 

á 
á 

á 

á 
á 

  

  

          

Í peningum Hundrað á | Alin 

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

110 | 00 110'| 00 | 92 

1 | 75 | 70 | 50 | 59 
13 | 55 | 81 | 30 I 68 
10 | 95 f 87 | 60 | 73 

8 | 20 | 98 | 40 | 82 
10 | 10 | 80 | 80 I 67 

6 | 77 | 67 1 70 I 56 
96 | 50 | 96 | 50 | 80 
79 | 80 |106 | 40 | 89 

» | 69 I 82 | 80 I 69 
» | 40 | 48 | 00 | 40 
» | 69 I 82 | 80 I 69 
» | 35 | 49 | 00 I 35 

» Ð » » » 

3 » » » » 

» » » > » 

» » » » » 

» » » » » 

» 5 » » » 

Ð Ð > » » 

» » » b>2 » 

Ð » > » »
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Í peningum| Hundrað á | Alin 

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

27. 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis . 8 pottar á » » » » » 
28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis „ . 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 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . 10 pund á | 12 | 00 {48 | 00 {40 
32.) — 6 fjórðungar kyýrskinns . . . . 10 pund á 9 | 62 ; 57 | 72 | 48 
30.| — 6 fjordungar hrossskinns. . . 10 pund å T | 06 | 42 | 36 | 35 
34.) — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 5 | 44 | 43 | 52 I 36 

3n.| — 12 fjord. saudskinns, af veturg. „og ám 10 pund å | 3 | 47] 41 | 64 | 35 
36.) — 6 fjordungar selskinns 0.0... 10 pund á » » » » » 
31.) — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert å » + 17 | 40 | 80 I 34 

G. Ýmislegt. 

38.1 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á » » » > » 
391 — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . pundid å » » » > > 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri . . . . . 10 pund å » > > » » 
41.| —- 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund å » » » » » 
42.41 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir Á 2191 > » | 58 
43.| — 1 lambsfóður. „á | 3|80 > > | %6 

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

Eftir A. eða í fríðu . 88 | 80 | 74 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 63 | 90 153 
Ettir C. eða í ullartóvöru >| >} > 
Eftir D. eða í fiski > > > 
Eftir KE. eða í lýsi » » » 
Eftir F. eða í skinnavöru 45 | 67 138 

En meðalverð allra landaura samantalið . 198 | 37 |165 

og skift með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 66 | 12] 55 

Skrifstofu Rangårvallasyslu, 18. desembermån. 1914. 

Björgvin Vigfússon. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

I stjórnarráði Íslands, 30. janúar 1915. 

F. hk. r. 

KI. Jónsson. 
Indr. Einarsson. 
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De 

“ Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Árnessýslu. 

frá 16. maímánaðar 1915 til jafnlengdar 1916. 

    

Í peningum| Hundrað á | Alin   

  

kr. aur.| kr. | aur.ð aur. 

| 
A. Fríður peningur. | 

l.k 1. hundr, I kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 
október til nóvembermánaðarloka, í fard.. . á [127 | 06 {127 | 06 4106 

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- | 
dåégum. . ........,., hver á f 14 | 56) 87 | 36 I 73 

3. - 6 saudir, 3 til d vetra, å hausti. . . hver å f 16 | 58 | 99 | 48 & 83 
á.| — 8 saudir, tvævetrir, å hausti . . . . hver å | 13 | 41 [107 | 28 å 89 
ð.| — 12 saudir, veturgamlir, å hausti. . . hver á | 10 | 03 (120 | 36 {100 
6.| — Sær seldar, á hausti. . 2. . hver á {12 | 30 198 | 40 4 82 
11 — 10 ær mylkar, á hausti „hver á| 841 {84 | 104 70 
8 I åburdarbestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. å (100 | 73 |100 | 73 | 84 
9. — Hís hryssu, å sama aldri, . . . . . hver å | 84 | 13 f112 | 17 £ 93 

B. Ull smjår og tolg. 

10. 1 hndr, 120 pd. af bvitri ullu, vel þveginni, pd. á » | 72 | 86 | 40 | 72 
11.{ — 120 pd. af ist ullu, vel bveginni, . pd. å » | 48 I 57 | 60 I 48 
12k — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . . pd. á » | 76191 | 20} 76 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. á » | 37 | 44 | 40 | 37 

C. Tóvara af ullu.   
14.) 1 hndr,, iD pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

hald i hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
Ad þe eð... „0... pundið á „im » » » 

15.2 60 pår eingirnissokka 204044. parið á » > > > » 
I6.| — 30 pör tvibandsg gjaldsokka. . . . . parið á | > > » » » 
It.| — 180 pör sjóvetlinga 0. parið á » | 29 | 52 | 20 | 43 
18. — 20 eingirmispeysur . . . . . . . hver å > » » » » 

19 — 15 tvibandsgjaldpeysur …… „0. 0. hver á » » » » » 
20.4 — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á » ” » » » 
21.| — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al á » > > > » 

D. Fiskur.   22.1 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á | 16 { 59 { 99 | 54 I 83 
23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á „ > » » < 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á „1 > > > > 
20 — 6 vættir af ysu, hertri . . . . . vættin å > | » » „           26. - 6 vættir af hákarli, heitum. . . vættin á „| > » | > >
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i " TT | peningum! Hundrað á Alin 23 
kr. | aur. | kr. | aur. | aur. 

E. Lýsi. 

27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt. hvalslýsis, . 8 pottar á > » » » » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, 8 pottar á » „ » » » 
29.| — I tunna (120 pt.) selslysis, . 8 pottar å » » » » » 
30.| - 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis,. . 8 pottar á 2 | 64 1 39 | 60 | 33 

F. Skinnavara. 

31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . „10 pund á { 14 | 95 | 59 | 80 150 
32.| — 6 fjórðungar kyrskinns. . . . . 10 pund å | 12 | 71 | 76 | 26 | 64 
33.| — 6 fjordungar hrossskinns . . 10 pund á {| 10 32 | 61 { 92 {52 
34.| — 5 fjórð sauðskinns, af tvæv og eldri 10 pund á 7 | 61 | 56 | 08 {47 
öð.| — 12 fjord. sauðskinns, af veturg.og ám 10 pund á | 4 | 89 | 58 | 68 | 49 
36.) — 6 fjórðungar selskinns . . . . . 10 pund á » » > » » 
37T.|  — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert å » | 22 | 52 | 80 | 44 

| 

G. Ymislegt. 

38.| 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á » » > > „ 
30.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . pundið á „1 » » » 
40.| — 120 pd. af fuglafidri . . . . . 10 pund á » | 5» ,» | » » 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund å „Í > „| > > 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir . . . 2. . „á | 3123 > | > {65 
43.| — 1 lambsfødur . . ........, å] 4143] > » |] 89 

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

Eftir A. eða í fríðu . . 104 | 10} 87 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg RN „0. 69 | 90 158 
Eftir C. eða í ullartóvöru . . 192} 201 45 
Eftir D. eða í fiski 2 99 54 | 83 
Eftir K. eða í lýsi FI a 39 | 60 | 33 
Eftir F. eða ískinnavöru . . . 0000000... 460); 92f 51 

| 

En meðalverð allra landaura samantalið . . . 1 1 02... 426 | 26 (355 

og skift með 6 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða  . .........471|04|39   
  

Skrifstofu Arnessýslu, 31. desembermán. 1914. 

Sigurður Olafsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 30. janúar 1915. 
F. h.r. 

KI. Jónsson. 
Indr Einarsson.
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjåsarsysu, Hafnarfjård og Reykjavik 

frå 16. maimånadar 1915 til jafnlengdar 1916. 

TT —— EN — IT peningum Hundrað á á | Alin 

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

A. Fríður peningur. 

1. | 1 hndr, 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. . á |141 | 43 H141 | 43 1118 

2.) — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og leimbdar, í far- 
dåégum 2 eee eee hver å | 15 | 64 | 93 | 84 | 78 

3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á | 18 | 25 1199 | 50 1 91 
4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti. . . . hver å | 14 | 89 119 | 12 | og 

5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á | 11 | 11 (133 | 82 fi 

6. | — Sær geldar, á hausti . 2... hver å f 13 | 96 f111 | 68 | 93 
t.) — 10 ær mylkar, å hausti . . hver á | 9 | 46 | 94 | 60 | 79 
838.) — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á {110 | 36 [110 | 36 | 92 
9. — 1!/4 hryssu, á sama aldri. . > hver á { 88 | 50 4118 | 00 | 98 

B. Ull, smjör og tólg. 

10. { 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á » | 74 | 88 | 80 | 7/ 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni . pd. á » | 49 f 58 | 80 | 49 
12.| — 120 pd. af smjåri, vel verkudu . . . pd. å » | 83 | 99 | 60 | 83 
13. | — 120 pd. af télg, vel bræddri . . . . pd. å » | 42 å 50 | 40 | 42 

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... „0. 0... pundið á » » » » » 

15. | — 60 pör eingirnissokka 000... parid å » » > > > 
16. | — 30 pår tvil bandsgjaldsokka A parið á » » » » » 
17. — 180 pör sjóvetlinga . . . . . . parið á > | 45 {81 1 001 67 
18.{ — 20 eingirmispeysur . ... 8... hver á > » » » » 
19. -— 15 tvibandsgjaldpeysur . . . hver å » » > > > 
20. + — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiða, 1 al. á » » » » » 
21.| — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breidrar, 1 al. å » » » » » 

D. Fiskur. 

22. {1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á | 19 | 68 {118 | 08 | 98 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á » » > » » 
24.) — 6 vættir af pyrsklingi, vel verkudum, vættin å | 17 | 00 {102 | 00 | 85 
25. - 6 vættir af ýsu, hertri,  . . . vættin á » > > » » 
26. — 6 vættir af hákarli, hertum, . vættin á > > >        
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E. Lýsi. 

27,1 1 hodr., 1 þunna (120 pt.) hvalslýsis . 8 pottar á 

28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis. . 8 pottar á 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslýsis 8 pottar á 
30.| — 1 tunna (120 pt) þorskalýsis, S pottar á 

F. Skinnavara. 

31.1 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . 10 pund á 
321 — 6 fjórðungar kýrskinns . . . . 10 pund á 

33.| — 6 fjórðungar hrossskinns. . . 10 pund á 

34.| — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 
3A,| — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund á 
36.| — 6 fjórðungar selskinns „0. 0... 10 pund á 
BI - 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á 

G. Ýmislegt. 

38.1 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 
39.I — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, #. pundið á 
40. — 1820 pd. af fugl afiðri . . 2 . . 10 pund á 
41.| —- 480 pd. af fj jallagrösum „20... 10 pund á 
42.15 álnir, 1 dagsverk um heyannir Á 

31 — 1 lambsfóður. „á 

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

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

En meðalverð allra landaura samantalið . 

og skift með 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða 

  

  

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

» » » | 3 » 

» » » » 

1 | 62 ; 24 | 3 20 

16 | 82 | 67 | 28 | 56 
15 | 18 „91 | 08 £ 76 
13 | 27 | 79 | 62 | 66 
10 | 58 | 84 | 64 I 71 

T | 883 | 93 | 96 I 78 
Ð Ð Ð > » 

» + 30 | 72 | 00 | 60 

15 | 60 | 93 | 60 I 78 
» » > > > 

8 150 {102 | 00 { 85 
» > » » » 

3 | 41 » » | 68 
4 | 79 » > | 96 

114 | 65 { 95 
14 | 40 1 62 
81 | 00 I 67 

110 | 04 1 91 
24 | 30 I 20 
81 | 43 j 68 

. M85 | 82 1403 

80 | 97 | 67 

  
        

  

Skrifstofu Gullbr.- og Kjósarsýslu og Hafnarfjarðarkaupstaðar 25. janúarmán. 1915. 

Magnús Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

I stjórnarráði Íslands, 5. febrúar 1915. 

F. h. r. 

KI. Jónsson. 
Indr, Ei Einarsson. 
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Borgarfjarðarsýslu. 

frá 16. maímánaðar 1915 til jafnlengdar 1916. 

        

dy
 

10. 
11. 
12 

14. 

15. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 

A
 

0 

  

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 . . . hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, ; á hausti. . . hver å 
— 8 saudir, tvævetrir, å hausti . . . . hver å 
— 12 saudir, veturgamlir, å hausti. . . hver å 
— 8 ær geldar, å hausti. . . . . . hver á 
— 10 ær mylkar, å hausti . . „ hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 19 ve tra, í fard. á 
— (4 hryssu, á sama aldri, „0... hver á 

B. Ull smjör og tólg. 

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

C. Tóvara af ullu. 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði. . . . 00... pundið á 

— 60 pör eingirnissokka - „0... parið á 
— 30 pörtv íbandsg gjaldsokka. „0... parið á 
— 180 pör sjóvetlinga . . . parið á 
— 20 eingirnispeysur . . . . . . . hver å 
— 15 tvibandsgjaldpeysur . . .…. hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls. áln. breiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al á 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir at þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri . . . . . vættin á 
—- 6 vættir af hákarli, hertum. . . . vættin á 

    

  

  

Í peni ngum Hundrað á Alin 

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

| 
135 | 50 {135 | 50 1113 

18 | 07 {108 | 42 | 90 
18 | 25 |109 | 50 91 
14 | 79 1118 | 32 I 99 
11 | 48 f13% | 76 4115 
13 | 00 1104 ' 00 “ 
10 | 00 1100 | 00 If 83 

102 | 00 102 | 00 { 85 
82 { 90 110 | 53 þ 92 

» | 78 ] 93 | 60 I 78 
» | 48 | 57 | 60 | 48 
» | TB f 90 | 00 I 75 
» | 38 | 45 | 60 | 38 

» » » Ð » 

» Ð Ð » » 

» » » » Ð 

> » » » » 

» » > > » 

> | » > » » 

3 | ” » » » 

» | » » » » 

| 

» » » » « 

| > > » 5» 

» » » » » 

  
     



  

  

  

      
      

  

1 peningum Hundrað á Alin 

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

27. {1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, . 8 pottar á » » » » > 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, 8 pottar á > » » » » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis, 8 pottar å » » » » » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis 8 pottar á » > » > » 

F. Skinnavara. 

31. | 1 hndr. 4 fjórðungar nautsskinns 10 pund á {| 14 | 05 | 56 | 20 | 47 
32.1 — 6 fjórðungar kýrskinns 10 pund á | 12 {| 46 | 74 | 70 | 62 
33. 1 — i fjórðungar hrossskinns . .… 10 pund å | 10 | 00 I 60 | 00 I 50 
34, — 8 fjord.saudskinns, aftvæv.ogeldri 10 pund á T|71Å 61) 68) 51 
35. I — 12 fjord. saudskinns, af veturg. ogåm 10 pund å 5 | Y5 | 69 | 00 f 57 
36. | — 6 fjórðungar selskinns. . . 10 pund å > > » » > 
31. í — 240 lambskinn (vorlamba), cinlit.. hvert á » | 24 | 57 | 60 | 48 

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 > > » > 
41.| —- 480 pd. af fjallagrösum . . … 10 pund å » > » > > 
42. 15 álnir, 1 dagsverk um heyannir . . . . . ål 51 3 > > | 67 
43.4 — 1 lambsfóður BS á 5 00 » > {100 

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

Eftir A. eða í fríðu 114 | 00 | 95 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg "il 701 60 
Eftir C. eða í ullattóvöru. SN „| > » 
Eftir D. eða í fiski . 2... „| ol > 
Eftir E. eða í lýsi . » | > » 

Ettir F. eda i skinnavåru 33 | 20 | 52 

| 
En meðalverð allra landaura samantalið . . . . 248 | 90 207 

og skift með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .. 82197169 

Skrifstofu Myra- og Borgarfjarðarsýslu, 3í. desembermám. 1914. 

Björn Þórðar son, 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 5. febrúar 1915. 

F. hr. 
v 

KI. Jónsson. 
Indi, - Einarsson. 
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

26 

Mýrasýslu 

frá 16. maímánaðar 1915 til jafnlengdar 1916. 

  
      

I peningum|Hundrað á | Alin 

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

  

A. Fríður peningur. 

1-| 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. . á {120 | 00 1120 | 00 {100 

2| — 6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum 0. hver á | 16 | 69 {100 | 14 { 83 

— 6 sauðir, 3 til o vetra, á hausti . . . hver á | 18 | 62 |111 | 72 I 93 

  

iD 

DD! 

4.| — 8 saudir, tvævetrir, å hausti . . . . hver å | 15 | 70 1125 | 60 1105 
5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti. . . hver á | 12 | 25 (147 | 00 1122 
6-| — S ær geldar, á hausti . . . . . . hver á | 12 | 69 01 | 52 {85 
1| — 10 ær mylkar, á hausti. „ hver á 9 | 94 | 99 | 40 I 83 
8.) — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til í í? vetra, í fard. á 103 | 75 (103 | 75 | 86 
9. — 1!/, hryssu, å sama aldri . . . .. hver å I 88 | 12 4117 | 49 I 98 

B. UII, smjör og tólg. 

10.{ 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á » | 80 1 96 | 00 | 80 

    

11:{ — 120 pd. af mislitri ullu, vel pveginni . pd. å » | bl 1 61 | 20) 51 
12.) — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd. å » | DD f 90 | 00 | 75 
13.| — 120 pd. af tålg, vel bræddri . . . . pd. å > {35 | 42 | 00 35 

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 . .. „0... pundið á » » » » » 
15.4 — 60 pör eingirnissc okka parið á > » » > » 
16.| — 50 pör tvíbandsgjaldsokl ka . . . . parið á » » » » » 

17.| — 180 pör sjóvetlinga . . . . . . parið á » | 27 | 48 | 60 I 40 
18. — 20 eingirnispeysur . . . . . . hver á > > » » > 
19.| — 15 tvíbandsgjaldp i hver å > > > » » 
20.| — 120 álnir gjaldvoðarvat dmåls, áln, breiðs, 1 al. á > » » » » 
21... — 120 ålnir einskeftu, 1 al.til ökv. breiðrar, 1 al. á | > > » > > 

D. Fiskur. 

22. 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á | 15 | 00 | 90 {| 00 { 75 

    

            23.) — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á > > > > > 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, ve! verkuðum, vættin á » » » » » 
25.| — 6 vættir af ysu, hertri, . . . . . vættin á > > » » » 
26.| — 6 vættir af håkarli, hertum, . . . vættin å » » » » >



        

21. 
28. 
29. 
30. 

3ð. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

A
R
 

Cu
R 

  

E. Lýsi. 

1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis, 
— 1 fun nå (120 pt.) håkarlslys 
— 1 tunna (120 pi.) selslysis, . 

— 1 tunna (120 pt.) porskalysis 

  

   

F. Skinnavara. 

1. hndr., á fjórðungar nautsskinns . 
— 6 fjórðungar kýrskinns. 
— 6 fjórðungar hrossskinns 

— 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 
— 12 fjórð.sauðskinns, af veturg. og ám 

— 6 fjórðungar selskinns …… 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit 

G. Ýmislegt. 

1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuð 
— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðuin 
— 120 pd. af fuglafiðri. 
— 480 pd. af fjallagrösum 

5 álnir, 1 dagsverk um heyannir 
— Í lambsfóður 

  

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyriöldum 

Eftir A. eða í fríðu 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tó ble 
Eftir C. eða í ullartóvöru 
Eftir D. eða í fiski 

Eftir E. eða í lýsi. 
Eftir F. eða í skinnavöru 

En meðalverð allra landaura samantalið 

Me 

og skift með 6 sýnir: 

ðalverð allra meðalverða 

  

lan 

8 pottar 
5 pottar 

S pottar á 

#4
 pottar 

io Dun d 

10 nd 
10 pund 
10 pund 

  

10 pund é 
10 pund å 

hvert 

c 

å 

m |)
 

daurum verður: 

{1 peningum Handrað ál Álin 

  

    
      

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

» » » » » 

1 | 50 f 22 | 50 | 19 

| 
14 | 87 4 59 | 48 I 50 
13 4 78 | 84 I 66 
10 | 36 | 62 | 16 4 52 

T | 82 f 62 | 56 I 52 
BD | 37 | G4 | 44 {54 

24 | 57 | 60 f 48 

15 | 5 81 | 00 I 67 

» » Ð > » 

9 (00 1108 | 00 { 90 
> » > ð » 

3 | 57 » „þí 
5 100 > > {100 

114 | 07 { 95 
12 | 30 | 60 
48 | 60 7 40 
90 | 00 | 75 
22 | 50 | 19 
64 1 18 | 54 

411 | 65 1343 

68 | 61157   
    

Skrifstofu Myra- og Borgarfjardarsyslu 

  

Björn Þórðarson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Ísla 

51. desbr.mán. 1914. 

nds, 5. febrúar 1915. 

Indr. E inarsson. 
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ar Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

frá 16. maimánaðar 1915 til jafnlengdar 1916 

      gin = A zummrunEn ni nn A 

Í peningum Hundrað á | Alin 

  

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

A. Fríður peningur. 

1.(1 hndr, 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard . å 1113 | 75 H13 | 75 95 

2.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum 2... hver á | 15 | 92 f 95 | 52 | 80 

3.| — 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti . . hver å | 17 1 75 HO06 | 50 | 89 
4.) — 8 saudir, tvævetrir, á hausti. . . . hver á | 14 | 94 1119 | 52 H00 
5.) — 12 saudir, veturgamlir, å hausti . . hver á | 12 | 14 |145 | 68 |191 
6.| — 8 ær geldar, á hausti . . . . . . hver á {1421 1113 | 68 1 95 
11 —- 10 ær mylkar, á hausti . hver á | 10 | 56 {105 | 60 | sé 
8.| — Í áburðarhestur, taminn,5 til 12 vetra, í fard. á | 92 | 25 1921251 77 
9.| — 1!/, hryssu, á sama aldri. . . . . hver å | 80 | 17 1106 | 39 I 89 

B. Uli, smjör og tólg. 

10. 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þv eginni, pd. á » 177) 92 | 40) 77 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, . pd. á » | 47 | 56 | 40 | 47 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkudu, . ….… pd. å >»1 71185120) 71 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . .pd.ål » 1358145) 601 38 

| G. Tóvara af ullu. 

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

15.| — 60 pör eingirnissokka „0... Parið á > > » » » 
16.| — 30 pör tvíbandsg gjaldsokka . . . . parið á > > > > > 
17.| — 180 pör sjóvetlinga. . . . . . . parið á » » » » » 
18.| — 20 eingirnispeysur . . . . . . . hver á » ” » >» » 
19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur . . .… hver å » » » > > 
20.) — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, l al. å » » » » » 
21.| — 120 álnir einskeftu,lal.til5 kv. breiðrar, 1 al. á » » » » » 

D. Fiskur. 

22. 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á {14 | 12 | 84 | 72 1 71 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á > > > » > 
24.| — 6 vættir af þyrskling ri, vel verkuðum, vættin á | 13 | 80 4 82 | 80 | 69 
2D.V — 6 vættir af ýsu, hertri, . …….. vættin å fj 13 50) 81) 001] 67             26. - 6 vættir af hákarli, hertum, . … vættin å ; » » | »



  

  

  

  
      

  

Í peningum É Hundrað ál Alin 
kr. | aur. . | aur. | aur. 

E. Lýsi. | | 

27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, 8 pottar å >» > „| > „ 
28. | —- 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, 8 pottar á » » > | >» > 
29. | — 1 tunna (120 pt) selslýsis, S pottar á 1 26118, 90) 16 
90. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis S pottar á > | > » 

| 
F. Skinnavara. ' 

31. 11 hndr. 4 fjórðungar nautsskinns 10 pund á | 15 | 08 {| 60 | 32 | 50 
32.1 — i fjórðungar kyrskinns 10 pund å f 13 | 651 81 | 90 | 68 
33. | — 6 fjordungar hrossskinns. 10 pund å f 117 854 71 | 10 It 59 
54. | — 8 fjórð.sauðskinns,aftvæv og eldri 10 pund á 1 (55 | 60 | 40 {50 
30. | —  12fjórð. sauðskinns,af veturg ogám 10 pund á 7 | 56 | 90 | 12 Å 76 
36. — 6 fjordungar selskinns. „ . 10 pund å | 16 | 214970 261 81 
37 — 240 lambskinn (vorlamba), einlit.. hvert á > | 2252 | 8044 

G. Ýmislegt. | 

38. | 1 hndr., 6 pd af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 16 | 1296 | 72 | 81 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið á > » »f| i » » 
40.{ — 120 pd. af fuglafiðri 10 pund á 6 TO 80 | 40 | 67 
4l.| — 480 pd. af fjallagrösum 16 pund á ”» „| > » 
42,15 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ål 3. 08 „| » f 62 
43. | — 1 lambstóður á 4 | 66 » » | 95 

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

Eftir A. eda i fridu …… 111 | 04 | 93 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 69 | 90 1 ö8 
Eftir C. eða í ullartóvöru. „| > > 
Eftir D. eða í fiski . . 82 | 84 | 69 
Eftir E. eða í lýsi . 18 | 90 | 16 
Eftir F. eða í skinnavöru 13 | 50 | 61 

En meðalverð allra landaura samantalið 306 | 18 {297 

og skift með 5 synir: | 

Meðalverð allra meðalverða 71'24|59 

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, 23. desembermán. 1914. 

P. V. Bjarnason. 

Framanrituð verðlag 

2 

P. h. r. 

sskrá staðfestist hjermeð. 

KI. Jónsson. 

I stjórnarráði Íslands, 5. febrúar 1915. 

Indr. Einarsson.



1915 

28 

frá 16. 

42 

Verðlagsskrá 
sem gildir 

Dalasýslu 

maimánaðar 1915 til 

fyrir 

jafnlengdar 

  

10. 

11. 
12. 

13. 

15- 

16. 

17. 
18. 

19. 

20. 

21. 

23. 
24. 
or 
26.   

1 hndr., 1 kýr, 

A. Fríður peningur. 

3 til 8 vetra , sem beri rå midjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

— 6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og letbdar, í far- 
dögum . hver å 

— 6 sauðir, 3 til 5 vei ra, á , hausti hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti „ hver á 
— S8S ær geldar, á hausti . hver á 
— 10 ær mylkar, á hausti. „hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn,5 till? vetra, í fard. á 

!/s hryssu, á sama aldri hver á 

B. Ull, smjår 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 pd. á 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri pd. á 

1 hndr., 

44 þræði 
60 pör e 
30 pör tv 
180 pör 

15 tvíba 

120 álnir 

1 hndr., 
6 vættir 

— 6 vættir 
— 6 vættir 

— 6 vættir 

30 pd. 

haldi hver hespa 11 

gjaldvoðarvaðmáls, ln. 
120 ålnir einskeftu, 1 al.tilD kv.b 

6 vættir af saltfiski, 

C. Tóvara af ullu. 

hespugarns, 3 til 

ingirnissok ka 
íbandsgj aldsokka 
sjóvetlinga 

20 eingirnispeysur 
ndsgjaldpey sur 

D. Fiskur. 

af ýsu, hertri, 
af h åkarli, hertum, 

breiðs, 

yreiðrar, 1 

vel verkuðum, 
af harðfiski, vel verkuðum, 
af þyrsklingi, vel verkuðum, 

pundið 
parið 
parið 
parið 
hver 
hver : 

1 al. 

al. 

vættin á 

vættin 

vættin 

vættin 

vættin 

hespur í pundi, 
skreppur, en hver skreppa 

á 

  

  

  

    
  

  

1916. 

I peningum Hundrað á | Alin 

"kr, | aur, | kr. IE aur. | aur. 

107 | 62 1107 | 62 | 90 

17 | 94 1107 | 64 | 90 
» | » >» » 

> | » Ð | > > 

13 | 837 |160 | 44 |134 
12 | 94 1103 | 52 | 86 
11 (00 110 | 00 {92 

98 (12 198 (12 182 

86 | 87 (115 | 83 197 

> {5 | 90 (00 %5 
» | 46 | 55 | 20 | 46 
» | 67 | 80 | 40 | 67 

> | 34 | 40 | 80 f 34 

» » 2 » » 

» » » » » 

> > » > > 

» | » > » » 

» » » » > 

> » > | » » 

5 » » | » » 

» » » | Ð » 

| | » > 

» | > » | » » 

» | > » | » > 

Ð | > » 

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

E. Lýsi. 7 
- ag Ål , | 

21.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, 8 pottar á » | » > » > 

28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, 8 pottar á „1. » » » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis, 8 pottar å 1115 |17 | 25 {14 
30. 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, 8 pottar á | > > > » 

| 

F. Skinnavara. | 

31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . „10 pund á {18 | 40 {73 | 60 | 61 
32. 6 fjórðungar kýrskinns. . . . . 10 pund å | 15 | 81 f 94 | 86 | 79 
33.| -… 6 fjordungar hrossskinns . . 10 pund å | 12 | 44 {| 74 | 64 I 62 
34.1 —- 8 3 fjord s saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å » | » » » » 
35 2 fjord. saudskinns, af veturg.og åm 10 pund å » » > » » 
36. - 6 fjórðungar selskinns . . . . . 10 pund å | 21 | 12 1126 | 72 1106 
37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert å » | 23 f 55 | 20 | 46 

| 
G. Ymislegt. | 

38.| 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pundið á | 16 | 33 | 97 | 98 I 82 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . pundið á „| > » » > 
40 - 120 pd. af fuglafiðri  . . . . . 10 pund å (> » > „ 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund å „| > > » » 
42.| 5 álnir, Í dagsverk um heyannir á 2180 > > { 56 
43.| - 1 lambsfóður á | 450 > » | 90 

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

Eftir A. eða í friðu 114 | 74 {96 
Eftir B. eða í ullu, smjöri 0 og tólg 66 | 60 1 55 
Eftir C. eða í ullartóv öru » | » » 
Eftir D. eda i fiski . » » » 

Eftir E. eda i lysi 17 | 25 | 14 
Eftir F. eða í skinnavöru 85 | 00 (71 

En meðalverð allra landaura samantalið 283 | 59 1236 

og skift með 4 synir: 

Meðalverð allra meðalverða . 70 90 159 

Skrifstofu Dalasýsla, 25. janúarmán. 1915. 

Kr. Linnet, 
settur. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 18. febrúar 1915. 

F. h. 

KI. Jónsson. 
Indr Einarsson. 
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28
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Barðastrandarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1915 til jafnlengdar 1916. 

    

DO
 

23. 

25 
26. 

D
Æ
M
D
 
O
R
 

po
 

  

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 til 5 vetra, á hausti . . hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti. . . . hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 
— 8 ær geldar, á hausti . . . . . . hver å 
—- 10 ær mylkar, á hausti . . . . . hver å 
— 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. å 
— 1!/, hryssu, å sama aldri. . . . . hver å 

B. Ull, smjår og tólg. 

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

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

C. Tóvara af ullu. 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði . . . „0... þundið á 

— 60 pör eingirni issokka 0... Parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka . „ . . parið á 
— 180 pör sjóvetlinga. . . . . parið á 
— 20 eingirmispeysur . . . . , . . hver á 
— 1ð tvíbandsgjaldpeysur . . .… hver å 
— 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiðs, LaL å 
— 120 álnir einskeftu, lal. til5 kv. breiðrar, 1 al. 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 ver rkuðum, vættin á 
— 6 vættir af ysu, hertri, „0... Vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum, . . . vættin á 

a 

    

  

  
  

        

i Í peningum Hundrað á á á | alin 

kr, aur. ] kr. | aur. aur 

| 

121 S2 1121 | 82 1102 

16 | 32 | 97 | 92 | 82 
20 (10 |tz0 | 60 |100 
16 | 21 f129 | 68 1108 
12 ' 00 1144 | 00 120 

15 | 20 1121 | 60 1101 

10 | 70 |107 | 00 | #9 
853 17041851 7%01 71 
173 100197/3531 81 

» | 15 | 90 | 60 | 75 

» | 55 | 683 | 60 I 53 

» 1 77492 | 40] 77 

» | 42 | 50 | 40 fj 42 

Ð > Ð Ð » 

» » » > 

» | 27 | 48 | 60 I 40 
> | > » 3 » 

» » » > ð 

» » » » » 

14114184| 84171 

> > Í » 

» > | » »



  

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

E. Lýsi. 

27. 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis . 8 pottar á „| > > > » 
28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis. S pottar á „| > > » ”» 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslysis 8 pottar å 1137120) 551 17 
30. 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, . S pottar á | „1; > „ 

F. Skinnavara. | 

31.{ 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns 10 pund å | 20 | 62 | 82 | 48 I 69 
32.1 — 6 fjordungar kyrskinns .…… 10 pund å f 18 | 78 4112 | 68 f 94 
33.| — 6 fjordungar hrossskinns. . . . 10 pund å f 14 | 00 | 84 | 00 | 70 
34,) — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å | 10 | 83 | 86 | 64 I 72 
3h,) — 12 fjord. saudskinns, af veturg.ogåm 10 pund á 8 1 75 HO5 | 00 I 87 
36.) — 6 fjordungar selskinns …… 10 pund å J 11 | 50 | 69 | 00 | 57 
37 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert å » + DA | BT | 60 | 48 

G. Ýmislegt. 

38.1 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 16 | 67 100 | 02} 83 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, #. pundið á „Í > » » » 
40. — 120 pd. af fuglafidri . . . . . 10 pund å T | 35 | 87 | 96 I 73 
41. 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund á | > » > » 
49,1 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir . . . . . „ál 2195 > » | 59 
45.| — 1 lambsfóður. 2 8 5 | 07 > > {101 

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

Eftir A. eða Í fríðu 2 113 | 96 | 95 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg... | 74 | 10162 
Eftir C. eða í ullartóvöru . 2... |48 | 60 {40 
Eftir D. eða í fiski . . 0 20 eee. sf 84 | 84) 71 
Eftir E. eða í lýsi 2 | 20 | 5517 
Eftir F. eða í skinnavöru 2 . 47 

En meðalverð allra landaura samantalið . . . . 2 2 0 427 | 39 1356 

og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða . ......... [71123] 59 

  

  

  
        

  

Skrifstofu Bardastrandarsyslu, 28. desembermån. 1914. 

(. Bjørnsson. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjermed. 

I stjórnarráði Íslands, 30. janúar 1915. 

P. h. r. 

KI. Jónsson. 
Indr. Einarsson. 
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46 

Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað. 

frá 16. maímánaðar 1915 til jafnlengdar 1916. 

    

DS
 

D
A
 

ÞU
 

10. 
11. 
12 
13. 

  

  

A. Friður peningur. 

1. hndr., 1 kýr, 8 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 . . 08080... hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vel tra, á hausti. . . hver á 
— 8 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 fard. á 
— 1!/(g hryssu, á sama aldri, „ . . . . hver á 

B. Ull smjör og tólg. 

1 hndr, 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, . pd. é 
— 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 11 skreppur, en hver skteppa 
44 þræði. . a pundið á 

— 60 pör eingirnissokka „0... parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsol kka. .„ . . . parið á 
— 180 pör sjóvetlinga . . . . . . . parið á 
— 20 eingirmispeysur . . . . . . . hver á 
—… 15 tvibandsgjaldpeysur . . . .. . hver å 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiða, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al á 

D. Fiskur. 

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

  

  

Í pe! ningum Hundrað á | Alin 

kr. Tau kr. | aur.| aur. 

| 

| 
123 | 00 [123 | 00 102 

| 

16 | 87 J101 ! 22 | 84 
22 | 55 4135 | 30 115 

17 | 50 f140 | 00 þl1% 

13 | 48 161 | 76 (135 
17 | 45 139 60 4116 

10 1 79 H107 | 90 f 90 

77 | 33 f 77 | 33 f 64 

67 | 27 | 89 | 69 f 75 

» | 81197 | 20 f 81 

» | 58 | 69 | 60 158 
» | 883 1 99 | 60 83 

» | 43 {ol | 60 | 45 

» » » ð » 

» » » Ð » 

» » » » 

Ð » » > » 

» | » » » 

Ð i » » » » 

3 | Ð > > > 

» | » » » 

| 
| 

| 
17 | 08 f102 | 48 I 85 

> » > 

» | > > » » 

» | > > > » 

  
     



  

  

  

  
  

  
    

AT 

I peninguml Hundrað á Alin 
kr. | aur.| kr. | aur. | aur. 

E. Lýsi. — 

21.1 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, 8 pottar á » » > » > 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, 8 pottar á > > » » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, 8 pottar á > > » » 
30.{ — 1 tunna (120 pt.) borskalysis, S pottar á 1 | 50 4 22 | 60} 19 

F. Skinnavara. 

31.| 1 hndr., á fjórðungar nautsskinns. . . 10 pund å | 21 (54 {86 |16|72 
32. 6 fjórðungar kýrskinns. . . . . 10 pund å f 17 | 58 j105 | 48 | 88 
33 — 6 fjórðungar hrossskinns . . . . 10 pund å | 14 | 71 f 88 | 26 4 74 
34.| — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å f 13 | 88 J111 | 04 | 93 
35.| —- 12 fjord.saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å | 12 | 33 1147 | 96 1123 
36.| — 6 fjordungar selskinns . . . . . 10 pund å » | 0» > » » 
3T.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert å ' 25 f 60 | 00 | 50 

G. Ýmislegt. | 

32.| 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á » | » » » „ 
« 2 , , - . , | 
39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum  . pundið á » | > » » » 
40 120 pd. af fuglafiðri. . . . . . 109 pund å > ”» „ > » 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum  . . . . 10 pund å | > » » 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir. . ål 3107 > » | 61 
43.] — 1 lambsfóður ál 5087 > » 117 

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

Eftir A. eða í fríðu SR 119 | 53 1100 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 19 1 50 1 66 
Eftir C. eða í ullartóvöru » > ” 
Eftir D. eða í fiski 102 | 481 85 
Eftir E. eða í lýsi . 22 | 50 f 19 

Eftir F. eða í skinnavöru 99 | 82 f 835 

En meðalverð allra landaura samantalið . . + . - 423 | 83 1553 

og skift með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 84177171     
  

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðar, 9. febr.mán. 1915. 
rr 

Magnús Tor, 'ason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 23. febrúar 1915. 

F, h. r. 

KI. Jónsson. 
Indr, Einarsson.
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Strandasyslu 

frå 16. maimånadar 1915 til jalnlengdar 1916 

  

ry
 

A
Ð
 
g
e
s
 

ss
 

=
 

10. 

11. 
12. 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 

19. 
20. 
21. 

23. 

24. 

25. 

26.   

A. Fríður peningur. 

1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóve mbermánaðarloka, í fard. . á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lernbdar, í far- 
dögum FA . . hver á 
6 sauðir, 3 til í 5 vetra, á hausti „ . hver á 
S sauðir, tvævetrir, á hausti. . . „ hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 
8 ær geldar, á hausti . . . . . . hver å 
10 ær mylkar, á hausti ., hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til.12 2 ve tra a, Í fard. á 
1!/, hryssu, á sama aldri. . . hver á 

B. Uli, smjör og tólg. 

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

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til ( 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni. pd. á 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu „0... pd. å 
120 pd. af tolg, vel bræddri . . . . pd. å 

G. Tóvara af ullu. 

> hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði …… BR pundið á 
60 pör eingirnissokka a parið á 
30 pör tvibandsgjaldsokka . . parið á 
180 pör sjóvetlinga . . . parið á 
2 eingirnispeysur „ hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur . . . hver å 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, F al. í 
120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al. 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, 0... Vvættin á 
6 vættir at hákarli, hertum, vættin á 

  

      

Í peningum| Hundrað á | Alin 

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

| 

| 
103 57 103 | 57 | s6 

16 57 199 | 42 | 83 
16 | 00 | 96 | 00 | 80 
14 10 4112 | 80 | 94 
11 50 1138 | 00 {115 
12 86 102 ( 88 186 

9 {50 | 95 | 00 | 79 
80 | 14 | #0; 14 | 67 
66 | 14 188" 19) 73 

| 

| | 
» | 73 | 87 | 60 | 73 
» | 47 | 56 | 40 | 47 
» | 68 I 81 | 60 | 68 
» | 29 | 34 | 80 I 2a 

» | » » > ”» 

» | » » » > 

1 | 15 | 34 | 50 t 29 

» | 35 | 63 | 00 I 52 
» | > » > 

» | » » | > » 

1 | 32 1158 | 40 1132 
» | > » | » > 

| | 
10 | 95 I 65 I 70 DD 

» | > » | » 

„ | 
Ð { » | > » 

g I 00 f 54 | 001 45
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  = — “ 

1 peninguml Hundrað : Alin 31 

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

  

E. Lýsi. | | 

21.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, 8 pottar á » | » „| > > 

28. - 1 tunna (120 pt. hákarlslý sis, . S pottar á 1 | 03 f 15 | 45 £ 13 

29.| —- 1 tunna (120 pt.) selslysis, . . 8 pottar á 1 | 10 | 16 | 50 f 14 

30. — 1 tunna (120 pt.) borskalysis, . 8 pottar å „| > „| > > 

F. Skinnavara. 

31.1 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . „ 10 pund á { 16 | 45 | 61 172 4 51 

32. - 6 fjórðungar kýrskinns. . . . . 10 pund å | 12 | 39 i 74 | 34 | 62 

33.| - p mørdungar hrossskinns . . . . 10 pund å 912 55 | 26 | 46 

34.) —- fjord saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 7 | 871 62 | 96 | 52 

35 — > fjórð. sauðskinns, af veturg.og ám 10 pund á | 5 | 86 | 70 | 32 { 59 

36. — 6 á fjórðungar selskinns . 2. . 10 pund á {| 13 { 83 | 82 | 98 { 69 

3t.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit. hvert á » | 23 | 55 | 20 | 46 

G. Ýmislegt. | | 

38. 1 Endir, 6 På: af æðardún, vel hreinsuðum, pundid å | 13 | 71 | 82 | 26 | 69     39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . pundið á » » ÞJ > > 

40.| — 120 pd. af fuglafiðri „0... 10 pund á „| > „ > » 

41.| — 480 ) þd af fjallagrösum . . . . 10 pund å „| > "1 > > 

42.| 5 álnir, 1 dagsverk um hevannir . 2... á 2 | 46 » | » | 49 

43.) — 1 lambsfóður . . . - 5, å] 51 29 » > {106 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður 

Eftir A. eða Í fríðu 2 2. 2 01 | 78 | 85 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg . . . . 000, Å 65 I 10 £ 54 

Eftir C. eda i ullartévoru . . 2 8 301 71 

Eftir D. eda i fiski . . . en oe 0 59 | 85 I 50 

Eftir E. eda i lysi . . use . LIÐ | IT 13 

Eftir F. eða í skinnavöru . . .- HA 66 11 | 55 
  

D( 

En medalverd allra landaura samantalid . . 2 2 0 - . - BA | 11 (628 

og skift með 6 sýnir:   Meðalverð allra meðalverða . . . . .. „165 | 68 155   
  

Skrifstofu Strandasýslu, 20. janúarmán. 1915. 

H Kr. Júlíusson 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

I stjórnarráði Íslands, 18. febrúar 1915. 
F. hr. 

KI. Jónsson. 
Indr Einarsson.
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Hunavatnssyslu 

frå 16. maimånadar 1915 til jafnlengdar 1916. 
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A. Fríður peningur. 

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

— 6 ær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
doégum . . hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . . hver å 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . . hver á 
— Í2 sauðir, veturgamlir, á hausti, . . hver å 

S ær geldar, á hausti . . . . . . hver å 
— 10 ær mylkar, å hausti. . . . . . hver å 

| áburðarhestur, taminn,5 til12 vetra, í fard. á 
1!/, hryssu, á sama aldri . . . . . hver å 

B. Ull, smjör og tólg. 

I 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. å 

C. Tóvara af ullu. 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
14 þræði BR pundið á 
60 pör eingirnissokka —. . . parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . . parið á 
IS0 pör sjóvetlinga . . . . . . parið á 
20 eingirnispeysur . . . . . . . hver á 
15 tvibandsgjaldpeysur . . . . . hver á 
120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å 

— 120 álnir einskeftu, í al.til5 kv. breiðrar, Í al. 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 ysu, hertri,. „ vættin Á 

6 vættir af hákarli, hertum, vættin á 

  

l peningum|Hundrað á | Alin 

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

114 1 4114 | 71 | 96 

19 50 tí | 00 | 97 
. Lan las 

20 | 60 141123 | 60 (105 

13 | 16 {167 | 80 {131 
I5 | 04 {120 í; 32 1100 
{1 62 1116 | 20 i 97 

106 >» 4106 | » f 88 

91 (29 21 | 72 H01 

| 

» | 80 | 96 80 

50 Í 60 > | 50 

» 65 | 78 » 65 

30 | 56 30 

» » 5 | ðÐ > 

» 5 > > > 

» > > > > 

» » » 

y » A » > 

> » Ð » 

I2 | 00 4 72 " 00 f 60 
> » Ð > > 

Þ > >      



  

    

  

  

  

  

      

1 peninguml Hundrað á Í Alin 

kr. | aur.4 kr. | aur. | aur. 
E. Lýsi. 

27.| 1 hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsis, S pottar á | 
28.1 - 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, . S pottar á > | > 
29. — 1 tunna (120 pi.) selslýsis, S pottar á 1 | 56 4 25 ( 4019 
30./ — 1 tunna (120 pt.) borskalysis, 8 pottar á » 

F. Skinnavara. | 

31.f 1 hndr., 4 fjoérdungar naåautsskinns . . . 10 pund å { 14 bY | 24 {49 
32. 6 fjórðungar kýrskinns. pund á 2 TA | 52 f 62 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns . . . . 10 pund å 9 8 | 86 | 49 
54. A sauðskinns, „af tvæv. og eldri pund á » | 
3D. 2 fjórð. sauðskinns, af veturg.og ám 10 pund á | 
36.4 - 6 fjordungar solskinns NR 10 pund á ) 
37 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert å 24 157 | 60 I 48 

G. Ymislegt. 

32.1 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 > 
41 180 pd. af fjallagrösum 10 pund á 
42. 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir Á 3 105 „| 61 
43. —- 1 lambsfóður á L 1 37 87 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrtåldum landaurum verdur : 

Eftir A. eda i fridu . . 122 | 17 {102 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 56 1 92 156 
Eftir C. eða í ullartóvöru . . . .. . „| > , 

Eftir D. eða í fiski . . fk 72 > Å 60 
Eftir E. eða í lysi. . . . 23 140 {10 
Eftir F. eða í skinnavöru 62 | 96 {52 

En meðalverð allra landaura samantalið 337 | 04 1289 

og skift með 5 synir: 

Meðalverð allra meðalverða . . . . 16741] 58 
  

Skrifstolu Hånavatnssyslu, 3( ). januarmån. 

Ari Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hj 

Í stjórnarráði Íslands, 

F. hr. 

KI 

ermeð. 

18. febrúar 

Jónsson. 

1915 

1915. 

Indr. Einarsson.



Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Skagafjarðarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1915 til jafnlengdar 1916. 

      

Í peningum Hundrað á|Alin 

  

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

A. Fríður peningur. 

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

  

| 
október til nóvembermán: iðarloka, í fard. . á {113 | 36 {118 | 36 | 94 

9. — 6 ær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í far | | 
dögun …… . „hver á | 19 57 hHi17 | 42 | og 

3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, å hausti „hver á | 18 | 94 1113 | 64 | 95 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti. . .. hver á | 16 | 75 1134 | 00 |11z 
5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á | 12 ' 89 1153 | 84 {128 
6. 8 ær geldar, á hausti . . . . . . hver á | 16 | 11 |128 | sg hot 
1.| — 10 ær mylkar, á hausti . . . hver å f 11 | 95 1119 | 50 1100 
8.) — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 2 vetra „Ífard. á | 93 | 93 | 95 | 93 | 78 
9. - 1!/, hryssu, å sama aldri. . . . hver á { 80 | 71 1107 | 61 f 90 

EN 
B. Ull, smjör og tólg. | 

10. f1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel pveginni, pd. å > | 20 | 86 
11.{ — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni . pd. á EN | 20 | 56 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd. á » GT | 80 | 40 | 67 
13 — 120 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd. á > 1 3ð | 42 | 00 { 35 

GC. Tóvara af ullu. | 
| 

14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, | | 
haldi hver hespa 11 skre eppur, en hver skreppa | | 
44 prædi. . . 0... pundid å » » » » > 

15. | — 60 pör eingirnissokka SN parið á > | > „| > > 
16.| — 30 pör tvíbandsgjaldso kka . ….. parid å » | > » | » > 
17.+ — 180 pör sjóvetlinga . . . . parið á > (25 þ 45 | 001 37 
18.{ — 20 eingimispeysur . . hver á „| > » | > » 
19.) -— 15 tvibandsgjaldpeysur . . hver å » | > » | » > 
20. 1 — 120 álnir gjald voðarv: aðmáls, áln. breiðs, ! al. á „| > >| > > 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, Í al. á „| > > | » » 

| | 
D. Fiskur. | | 

22. { 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á Í 12 | 88 | 77 | 28 { 64 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á » | > » | » » 
24.) — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum, vættin å >| > | » 
2D. — 6 vættir af ysu, hertri,  . . . . vættin å | > > | >» > 

Í I         26. — 6 vættir af håkarli, hertum, . . . vættinå | 9153157 | 181 48



  

  

  

  
  
        

  

I peningumliHundrað á Í Alin 

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

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

98) — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis . . 8 pottar á 11504221 50 + 19 

99,| — 1 tunna (120 pt.) selslysis . . . 8 pottar å | » » » 

30. 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, . . 8 pottar á | > > > 

F. Skinnavara. | 

31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . 10 pund ål 15 | 50 4 62 | 00) 52 

32.) — 6 fjórðungar kýrskinns . . . . 10 pund å f 12 | 93 f 77 | 58 | 65 

33.1 — 6 fjórðungar hrossskinns. „ 10 pund á 9 | 68 | 58 | 08 | 48 

34.| — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 8 | 58 | 68 | 64 | 57 

35.| —- 12 fjórð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund á 6 | 61 {| 19} 32 | 66 

30. 6 fjórðungar selskinns . . . . 10 pund á | > > » >» 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert å 21 | 50 | 40 f 42 

G. Ymislegt. 

38.| 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 17 | 29 {108 | “á 86 

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

40. 120 pd. af fuglafiðri . . . . . 10 pund á f 6 84 | 82 | 03 | 68 

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

49.15 álnir, 1 dagsverk um heyannir Á 270 » | b4 

43.) —— 1 lambsfådur. . . . á 4 | Gl > | » j 92 

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

Eftir A. eða í fríðu a 120 | 24 {100 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 73 | 201 61 

Eftir C. eða í ullartóvöru 45 { 0057 

Eftir D. eða í fiski 67 | 23 156 

Eftir E. eða í lýsi 22 | 50 I 19 

Eftir F. eða í skinnavöru 66 | 00 ; 55 

En medalverd allra landaura samantalid 394 | 17 1328 

og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða „165 | 69 155 

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu, 3. desembermán. 1914. 

M. Guðmundssson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 5. febrúar 1915. 

F. kh. r. 
} F 

KI. Jónsson, 
Indr. Kínarsson. 

1915 

33
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað. 

frá 16. maímánaðar 1915 til jafnlengdar 1916. 

  

cu
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10. 
11. 
12. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 

99. 
23. 
24. 
23. 
26.   

A. Fríður peningur. 

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

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

1 hndr., 

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 5 vetra, á hausti. . . hver á 
S 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, ótil 12 vetra, í fard. á 
1!/, hryssu, á sama aldri, . . . . . hver å 

B. Ull smjör og tólg. 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, . pd. á 
120 þé af smjöri, vel verkuðu, . . . pd. á 
120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. á 

  

C. Tóvara af ullu. 

30 pd. hespugarns, 5 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skre ppå 
44 brædi.. . . . pundið á 
60 pör eingirnissokka . . . . . . parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka. . . . parið á. 
180 pör sjóvetlinga parið á 
20 eingirnispeysur . . . . . . . hver å 
15 tvibandsgjaldpeysur . . .… hver á 
120 álnir g jaldvodar vadmåls, åln. bre iðs, Í il: å 
120 ålnir éinskefta, Í al. til5 kv. breiðrar, Í al 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, hertri . . . . . vættin å 
6 vættir af hákarli, hertum, vættin á 

  

  
  

  

Í peningumf I Hundrad å Ålin 

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

| | 
| | 

| 
129 (42 {129 | 42 108 

| 
| 

19 | 42 {116 ' 52 197 
» | 5» > » » 

19 | 21 {153 | 68 11298 

13 | 62 {163 | 44 1136 

17 | 46 1139 | 68 116 
11 | 79 4117 " 90 f 98 

1925 | 18 (123 | 18 HQ03 

115 | 00 1155 | 33 þ128 

| 
» | 92 10 | 40 | 92 

56 | 67 | 20 #56 
15 187 | 6073 
39 | 46 | 80 I 59 

| 

| 

I 
» > ð » 

» ! » » » » 

| 69 | 20 | 70 1 17 
„13 61 20 | 51 

1 | 24 HAS | 80 1124 

17 | 79 1106 | 74 | 89 

16 | 92 101 52 85 

11 | 00 I 66 | 00 55    
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28. 
29. 
30. 
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39. 
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41. 
42. 
43. 

27. 
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E. Lýsi. 

1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, 

| tunna (120 pt.) hákarlslýsis, 
— 1 tunna (120 pt.) selslýsis, 
— Í tunna (120 pt.) þorskalýsis 

F. Skinnavara. 

Í hndr., 4 fjórðungar nauisskinns 
6 fjórðungar kýrskinns 
6 fjórðungar hrossskinns. 
s fjórð. sauðskinns, aftvæv.og eldri 
12 fjórð. sauðskinns, af veturg. ogám 
6 fjórðungar selskinns. 

  

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit.. 

G. Ýmislegt. 

I hndr.,6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið 
10 pd. af æðardún, óhreinsuðum, 

pd. af fuglafiðri 

480 pd. at fjallagrösum 
5 álnir, í dagsverk um heyannir 
— 1 lambsfóður 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum 

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

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skift með 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða 

Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu og Akureyrar, 

Páll Einars 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist 

Z. pottar 

pottar 

pottar 

pottar 

Go
 

0
 

GL
 

10 pund 
) pund 

10 pund 
10 pund 
10 pund 
10 pund 

hvert 

pundid 
10 pund 
IG pund 

SON. 

hjermed. 

å 

Á 

á 

á 

í 

* 
fo
 

á 

Á 
á 

c 

landaurum verður: 

  

  

    

1915 

T peninguml Hundrað álAlin 34 
kr. | aur.f kr. | aur. | aur. 

1167025 | 051 21 
2 > > ! » 

1) 50 4 22 | 50 | 19 

15 | 25 Dd. 
14 50 72 

11 (10 55 
> » Ð > 

T | SØ 94 | 68 | 79 
Ð Ð 

25 | 60 | 00 I 50 

> » DB > 

5 | 81 > „176 

4 | 98 > | > 1100   
157 | 14 4114 

78 | 001 65 
76 | 90 1 64 

91 (42 | 76 
23 | 77 | 20 
74 | 66 ] 62 

  

481 | 89 [401     sois1l|6s “1 

20. janúarmán. 1915. 

Í stjórnarráði Íslands, 18. febrúar 1915. 

F. hr. 

KI. Jónsson. 
fudr Einarsson,



  

56 

Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

bingeyarsyslu 

frá 16. maimånadar 1915 til jafnlengdar 1916. 

I peningum Hundrað á á | Alin 

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

A. Fríður peningur. | | 

1.41 hndr., 1 kyr, 8 til8 vetra, sem beri frá miðjum | | 
, . ' , , og , mn - - Á > 

október til nóvembermánaðarloka, í fard . å (117 | 50 f117 | 50 I 98 
2.| —- 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- | | 

dögum „0. hver å f 19 | 94 (119 | 64 1100 
3.| — 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti . . hver å | 21 | 45 f128 | 70 1107 

d. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti. . . . hver á | 19 | 69 {157 | 52 115 
5.| —- 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á | 14 | 03 {168 | 36 {140 
6.| — 8 ær geldar, á hausti . . . . . . hver á { 18 | 06 144 | 48 1120 
1. 10 ær mylkar, á hausti . . hver á | 12 | 15 121 | 50 {101 

2 
, ag ! > = 

8. 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra a, ifard.á 120 | » j120 | > {100 
9.| — 1!/, hryssu, á sama aldri. . . . . hver á 1108 | 33 (144 | 44 1120 

| | 
B, Ull, smjør og tólg. | | 

10.| 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á » | 91 109 | 20 þ91 
11. 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, . pd. á » | 60 | 72 | 00 {60 
12.| — 120 pd. af smjåri, vel verkudu, . . .pd.å » (71418507 2017 
13.4 — 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. á 31437 20) 31 

| 
C. Tóvara af ullu. 

14.) 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, | 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skre ppa | 
44 brædi . . . oe ure pundið á| >} > » > » 

15. 60 pör eingirnissokka „0... parið á | > „| > » 
16. bv por tvibandsgjaldsokka . . . . parid å (63 18) 90 { 16 
1t.| — 180 pör sjóvetlinga. 2... parið á 29 152 { 201 43 
18.| — 20 eingirnispeysur . . . . . . . hver á | » > „ 

19... — 15 tvíbandsgjaldpeysur . . .… hver á „1 > » ” > 

20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. 1 yreiðs, Í al. á 1 | 15 4185 | 60 94113 
21.| — 120 álnir einskeftu,lal. til5 kv. breiðrar, Í al. á > 1 95 1114 > | 95 

D. Fiskur. | 

29.) 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å p 14 | 57 | 87 | 42 1 75 
23 — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á | 17 | > {102 > | 85 
24 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á | 13 | 94 | 85 | 64 I 70 
25 — 6 vættir af ysu, hertri, vættin á | > | > 
26 6 vættir af hákarli, hertum . . vættin å f 10 1 05 f 60 | 30 {50   

  

       



    

  

  

  

  

      

ðí 

i i Í peniogum| Hundrað á | Alin 
kr. | aur.| kr. ! aur. | aur. 

E. Lýsi. | 

27./ 1 hrdr, 1 tunna (120 pt.) hvalslysis . 8 pottar å „ið » 
28. — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis . . 8 pottar á 23 | 55 | 20 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis 8 pottar á 22 8019 
30. 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, . S pottar á 19 | 50 f 16 

F. Skinnavara. 

31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns 10 pund å | 185 21 f 72 | 84 ] 61 
32.) — 6 fjordungar kyrskinns . . . . 10 pund å f 15 | 89 ; 95 | 34 I 79 
33.) — 6 fjórðungar hrossskinns. „ 10 pund á | 12 | 82 | 76 | 92 I 64 
34.) — S fjórð sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 9 142 1 75 | 36 | 63 
öð.| — 12 fjord. saudskinns, af veturg.ogåm 10 pund å 7 | 77193 | 24 I 78 
36.4 — 6 fjordungar selskinns . . . 10 pund å | 15 | 44 4 92 | 64 | 77 
öt.| —- 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á » | 26 | 62 | 40 | 52 

G. Ýmislegt. | 

38.) 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pundid å | 14 | 55 | 87 | 30 | 73 
39.) — 40 pd. af ædardun, åhreinsudum, . pundið á „| > » » » 
40.| — 120 pd. af fuglafidri . . . . . lOpundåfj 71181861 16) 72 
41. 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund á #1 > » » » 
42.41 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir SR 3} 19 > | 64 
43.) — 1 lambsfóður. . . ..….. 15, å 5, 03 » > {101 

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

Eftir A. eða í fríðu BR 135 | 79 4115 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 15 | 90 I 63 
Eftir C. eda i ullartóvöru 80 | 17 | 67 
Eftir D. eða í fiski 83 | 34 | 69 
Eftir KE. eða í lýsi 21 | 9518 
Eftir F. eða í skinnavöru 81 | 25 y 68 

En meðalverð allra fandaura samantalið 478 | 40 1398 

og skift med 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða 19 173 166   
  

Skrifstofu Þingeyjarsýslu, Húsavík, 6. janúarmán. 1915. 

Steingrímur Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

I stjórnarráði Íslands, 18. febrúar 1915. 

F. hr. 

KI. Jónsson. 
Indr. Einarsson. 
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yfir tekjur og gjöld hins Almenna Kirkjusjóðs árið 

Sjóður frá fyrra ári: 

a. Í lánum 

b. Í bönkum BN 

c. Í bankavaxtabrjefum 

58 

Reikningur 

Tekjur: 

Innborgað kirkjufje á árinu. 

Vextir á árinu: 

a. Áf lánum. 

b. Úr bönkum . BR 

c. Af bankavaxtabrjefum . 

Greidd lán 

Til jafnaðar við 

Til jafnaðar við 

gjaldlið 2 

gjaldlið 5 

kr. 

Gjöld: 
Útborgað af inneign kirkna. 

Lánað á árinu. 

Kostnaður BR 

Til jafnaðar við tekjulið 4 

Vaxtaalfgangur 

Sjóður við árslok: 

a. Í lánum 

b. Í bönkum. 

c. Í bankavaxtabrjefum 

d. Hjá reikningshaldara 

1914 

93560 77 

20175 61 

15000 00 
—— kr. 128736 38 

— 11195 85 

31729 79 

657 59 

641 25 

5028 63 

834 47 
150 00 

Samtals kr. 

kr. 1637 66 

— 25750 00 

— 40 00 

— 5834 47 

— 375 59 

113476 30 

1923 33 

15000 00 

883 Ól 

157288 20 
Samtals kr. 176920 92 

  

Islands biskupsdæmi, Reykjavik 9. jan. 1915. 

Þórh. Bjarnarson



59 

Skýrsla 
um eignir kirkna í hinum Almenna Kirkjusjóði 1914. 

  

  

      
          

Eign við j Lagt inn {Tekið út{ Vextir { Eign við 
. . árslok á á á árslok 

Kirkjur: 1913. árinu. árinu. | árinu. 1914. 

kr. Ja.| kr. |a.f kr. |a.þ kr. |a kr. |a. 

| | 
Norður- Múlaprófastsdæmi : | | | 

1. Skeggjastaðakirkja 229523| > | sj 30000| 8977} 2085/00 
2. Holteigskirkja. 1907i291 10000 > þ>t 7T891| 2086/20 

3.  Kirkjubæjarkirkja. 9848/93|  30000| > | >{ 3954 10544/40 

4. Hjul tastadarkirkja 1429110) > >] 5716) 1486/26 
5. Eidakirk DIA >; |» 21 535 
6. Áskirkj a . . 229220| >) >f > | >»f 9169 2383189 
T. Valþjólsstaðarkirkja . 1310775| 10000| > | >| 5375| 1464/50 

s. Hofskirkja 59:25 » | »f >» | »| 2389) — 6211/14 

Suður Múlaprófastsdæmi : | | | 
9. Vallaneskirkja . 6852 29 „| > | >| 27409| 7126/38 

10. Kolfreyjustaðarkirkja 3712 35 » | »J3512 80 8115 207170 

11. Stöðvarkirkja 112480!  » | »f > (| 4499) 1169/79 
12. E ydalakirkja Eee 4025/75 » „| sf 161/03| 4186178 

13. Hofskirkja í Álftafirði 13499 200 )00 > tf 2940) — 964/39 

lá. Klippstaðar kirkja. 53,21 5000} >> 4.00 10721 

15. Vestdalseyrarkirkja . 31410) 35000 > | »f 1830 — 6821/40 
16. Neskirkja í Norðfirði 2500 » |» > | » 1100 26100 

| | 
Austur- Staftafellsprófastsðæmi | | 

17. Stafafellskirkja 92475| 19200| > | >| 381754 1155150 

18. Sandfellskirkja. 122103| 12000| > |s| 737} — 249140 
19. Einholtskirkja 2262) > || 20/80 190 2/72 
20. Kálfafellsstaðarkirkja 1110 »/ f >» | » A 44 115148 

21. Hofskirkja í Öræfum | >| 63580) > {> 950 645|30 

| 

Vestur-Skaftafellsprófastsdæmi : | | 
22. Prestsbakkakirkja. 3671/55 4 of > | » 14686 3818/41 

| | 

Rangárvallaprófastsdæmui : | | | 

23. Oddakirkja . 226188) 19512| » | »f 9562 2552162 

24. Stórólfshvolskirkja 27307 » | »Å 120100 813 161'20 

25. Kálfholtskirkja. 993'00 „lof > |s| 39172 1032172 

26. Krosskirkja . . 210200| 20000) >|> 11008 3012/08 

27. Eyvindarholakirkja . 643,60| 12000 > { >| 2900 192,60 

28. Háfskirkja 31730 » | »| 317304 » | » » | » 

Arnesprófastsdæmi: | | | 
29. Mosfellskirkja BR 132213 » I» > 1» 521894 1375/19 

Flyt 49893 521 2562 9214270;9011875]071 50060|61 

1915 
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Eign við 

  

  
    

            
    

Lagt inn Tekið út | Vextir | Eign við 

NE . árslok á á á árslok 
Kirkjur: 1913. árinu. árinu. árinu. 1914. 

kr. |a.f kr. |a.f kr. | a.f kr. | a kr. {| a. 
| | 

Flutt 49893/52 256209 4270i901875 07| 5006061 
30. Þingvallakirkja 208160 » | > > | » 834) 7216/94 
31. Strandarkirkja . . 4048(60{ 14100 12100f 16150 4339/10 
32. Gaulverjabæjarkirkja 73100; 40.00 12100 340 104/40 
33. Haukadalskirkja 49|'6 „> 1o| > | » 197 5123 
34.  Bræðratungukirkja 64160 > { o| 4400 155 2215 
35. Stokkseyrarkirkja, > |s| 10000) >> 115 101/15 

Kjalarnesprófastsdæmi : | | | 
30. Grindavikurkirkja 538110  160.00| 8200 240 118(50 
ö1. Brautarholtskirkja. 255143 > of > st 1014 263.57 
58. Reynivallakirkja . 3024115 >» kf » | »f 1920974 3145/12 
39 Gardakirkja. 89/10! > »f 8910 > > » |» 
40. Lågafellskirkja 103155 5000, » | » 4,14 157/69 

Borgarfjarðarprófastsdæmi : | 
41. Saurbæjarkirkja 684(82 » | »f o| 27139 11221 
42. Stéra-Askirkja . 126/50 » |» >» | » 5106 131'56 
43. Reykholtskirkja 1313/80{ 15000| > | „| 5555). 151935 

Mýraprófastsdæmi : | 
44. Stafholtskirkja. 2465973 8000! » | sf 101/95| 265168 
45. Sidumulakirkja. 147740 60100f > | »F 60/70! 1598 10 
46. Hvammskirkja. 39? 52 51/04 > | | 1670 460 26 
47. Borgarkirkja 50010 » | »f 186127) 15166 329 49 

| 
Snæfellsnesprófastsdæmi : | ' 

48. Breiðabólsstaðarkirkja . 456 15 40/00! > | > 18/65 494 80 
49. Miklaholtskirkja 1032/60 815) > | >| 41/601 114235 
5. Narfeyrarkirkja 150 30 » | >» >» | » 6/02 156 52 
51. Ytri-Rauðamelskirkja 300,00 B8ITOR > | sl 12181 511 60 

Dalaprófastsdæmi : | | 
52. Stora Vatnshornskirkja . 461 198 » |» > | of 18/48 480 46 
53. Snóksdalskirkja 1896/85 SOJ0O| > | >| 76165, 205350 
54. Garpsdalskirkja 192635 39|00| > | >| 7805) 203940 
55. Sauðafellskirkja 400.70| 650/00| > | >| 2250) 107320 

" i 

Barðastrandarprófastsdæmi : | | | 
56. Selárdalskirkja. 600 40 > | »F 392/00| 13/00 22140 
51. Saudlauksdalskirkja . 148 28 > |oþ >» | » 5195 15421 

Vestur Ísafjarðarprófastsdæmi : | | 
58. Holtskirkja. BN 4242/72 » Jo | > 169771| 4412143 

Flyt . 76407|311 4326 9015088|27]2937/041 78358298
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Eign við Tekið út 

  

    

        

  

        

Lagt inn Vextir | Eign við 

NE . årslok å å å årslok 

Kirkjur: 1913. årinu árinu | árinu 1914. 

kr. |a.f kr. af kr þafkr |a| kr. | a. 
I T I 
i | | 

Flutt. 1640731, 4326 901508Ss 21}2087 04| 78582 98 
59. Sæbólskirkja 1402/41 85,00) » |» 5810 154551 

, | | | 
Nordur-Isafjardarprofastsdæmi: | | | 

60. Staðarkirkja í Grunnavík. 38258 >» |» > | > 15150 5397/88 

Strandaprófastsdænmi : | | 
61. Stadarkirkja i Steingrimsfirdi . >» | of > {oo| 54J12| 1407/04 
62. Prestsbakkakirkja | » >» > 1 »f 27105 103'23 
63. Staðarkirkja í Hrútafirði 60! 5 80 JÓOG| > fot 24123 13003 
61. Årnes kirkja. 1484 28| 12846) > | >| 59137 167211 
65. Óspal kseyrarkirkja 9257/33 8500 » | » 10109 347 42 

Húnavatnsprófastsdæmi : | | 
66. Staðarbakkakirkja 643 00 » > > | >| 25|72 668 72 
67. Melstaðarkirkja 1739/17 » | »| 300!00l 671531 150670 
68. Tjarnarkirkja 262 44 180000 > þ>| 11176 454 20 
69. Holskirkja á Skagastr önd . 373 54 » |» > || 1494 388 48 
70. Undirfe lis kirkja 152180 3000/0012112'09) 50100 109071 
71. Bergstaðakirkja > þf 200100) > io} > |> 200 00 

sva gafjarðarprófastsdæmi ; | 
12. Rípurkirkja. . 2293/65 15100) » 1 sf 91/90) 240055 
13. Glaumbæjarkirkja 2882/70 » | »f >» | > 1151504 2998 00 
14. Mælifellskirkja. 658(68 » | of > {sj 26135: 68503 
15. Bardskirkja . 11971 » | »| 1800 28169 130 40 
76.  Goddalakirkja 168163 » |») 5] » 6175 175 38 
71.. Miklabæjarkirkja 132160 S6l6ð| » | » 6150 225,78 
18. Ketukirkja . 320179 > | >{ 19150) 12160 — 314109 
719. Viðvíkurkirkja. > | >| 200(001 > |> 6/00| 206100 

Eyjafjarðarprófastsdæmi : 
80. Grímseyjarkirkja . 1419 35 > {>| > | >» 567) 1476112 
81. Glæsibæjarkirkja . 1493173 » | »f > 4 »f 59175 1553148 
82. Kaupangskirkja 259462| 500000| > | >| 103|78| 3198/40 
83. Saurbæjarkirkja 1953 20 „þol > of 813 2031/33 
84. Munkaþverárkirkja 5186/21{ T00/00} » | »f 2451001 6731/27 
85. Lögmannshliðarkirkja 313/94 > |o>{ > |s| 12156 3261/50 
86. Akureyrarkirkja 3684/70 » | »f > | »f 1471394 3832109 
87. Bægisárkirkja 107500| 30 00 > | >|) 43(50| 1148150 
88. Vallakirkja . 123720 » > | >{ 49/49! 1286/69 
89. Tjarnarkirkja 172160 65 00 » |» 8/20 245|80 

F lyt . 1 12642 13| 9702| 04T53766|4453 3191 119: 260142    



    

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

„. . árslok á á á árslok 

Kirkjur: 1913. árinu. árinu. { árinu. 1914. 

kr. |a.f kr. |a.J kr. |a.f kr. | a. kr. |a. 
  

| | 

Flutt... 112642 13 9702/0417537 66 44591 119260/42 

Suður- Þingeyjarprófastsdæmi : | | 
90. Laufáskirkja . 2... Töðj90 2 | > „| 2944| —165134 » 

91. Hålskirkja. . 136509 » | »t 100100 5121 1316!30 
92. Þóroddsstaðarkirkja . ... ot6l lol > 367 95/34 
93. Skútustaðakirkja. . . . .. 1240147 > (| > | >| 491621 1290/09 
94. Brettingsstaðakirkja . . .. 3710/40 „ |o| >; s| 1482 385122 
95. Grenjaðarstaðarkirkja . . . . 2467 30 23000; > | st 9869| 2795/99 
96. Grenivikurkirkja . . . .. 16160 „ | | > |s| > 66 1726 
97. Illugastadakirkja . .... 6311/95 4000| > | >| 2605 69800 
98. Draflastaðakirkja . . ... 249200! 53/74 > | >| 9836| 2574/10 
99. Lundarbrekkukirkja . . . . > |s| 10007| > |} > 93 101/00 

100. Þönglabakkakirkja. . . .. » | >» 1000000} > | >{ 1500| 1015/00   

| 
| 

Norður. Þingeyjarprófastsdæmi : |   

  

  
    

            101. Skinnastadakirkia . . . .. 99141 » | »f > |>t 3966 1031 07 
102. Presthólakirkja . ..... 981,95) > | >| > | > 3928 1021/23 
108. Ásmundarstaðakirkja . . .. 1058 32 7000) » | >{ 441351 1172/67 
104. Svalbarðskirkja . . . .….. 193814 » |» > | » 1153 2015/67 
105. Víðihélskirkja. . 2... 808961 #15) >» | »| 321361 — 841132 
106. Saudaneskirkja . . . 0... 1073 »[»f > 1s| 429) 11159 

Samtals. . . |127869(59411195185|7637 66|5079 83l136507(61 

Athugasemd: Að meðtöldum 400 kr. í skuldabrjefum tilheyrandi Glæsi- 

bæjarkirkju í Eyjafjarðarprófastsdæmi og vaxtaafgangi kr. 375,59, er eign sjóðs- 

ins í árslok kr. 137283,20. 

Íslands biskupsdæmi, Reykjavik, 9. jan. 1915. d 

Þórh. Bjarnarson.
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1914. 

Eftirstöðvar við árslok 1913: 

a. Bankavaxtabrjel 

b. Innstæða í sparisjóði. 

Vextir á árinu: 

a. Af Bankavaxtabrjefum . 

b. Af innstæðu í banka. 

Úthlutað á synodus 1914. 
Eftirstöðvar við árslok 1914: 

a. Bankavaxtabrjef 

b. Í sparisjóði 

Tekjur: 

Íslands biskupsdæmi, Reykjavík, 

Eftirstöðvar við árslok 1913: 

a. Bankavaxtabrjef 

b. Skuldabrjef . 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði 

d. Innstæða í sparisjóði. 

e. Hjá reikningshaldara 

  

kr. 2000 00 

"orm 51 06 

———— kr. 2051 06 

kr. 90 00 
2 04 

————— - 92 04 

kr. 2143 10 

Gjöld: 

kr. 90 00 

— 2000 00 

— 53 10 

——— = 2053 10 
kr. 2143 10 

8. janúar 1915. 

Þórh. Bjarnarson. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Guttormslegats árið 1914. 

Tekjur: 

kr. 1800 00 
— 2500 00 

1090 73 

- 158 44 

- 42 00 

summer kr. 5BTi 17 
  

1915 

38 

39
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39 Fluttar kr. 5571 17 
2. Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjéfum . . . . . . kr. 69 75 
b. Af skuldabrjefum . . . oe ss rr 73 50 
c. Af innstæðu í Söfnunars sjóði 1913 . . — 50 05 
d. Af innstæðu í sparisjóði . . ... — 5 58 

————— — … 198 83 

kr. 5770 00 

Gjöld: 

Eftirstöðvar við árslok 1914: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . Kr. 1300 00 
b. Skuldabrjef . . .. A 1000 00 
c. Innstæða í Söfnunarsjóði a rem 3140 78 
d. Innstæda i sparisjodi. . . .... — 143 97 
e. Hjá reikningshaldara. . . .... — 185 25 

0000 kr. | 5770 00 
kr. 5170 00 

Íslands biskupsdæini, Reykjavík, 8. janúar 1915. 

Þórh. Bjarnarson. 

40 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 1914. 

Tekjur: 

1. Eltirstöðvar í árslok 1913: 

Bankavaxtabrjéf . 2... kr. 15700 00 
2. Vextir á árinu: 

Af bankavaxtabrjefum . . 2 8 — „106 50 

kr. 16406 50 

sjöld: 

1. Sjóðurinn borgar skuld við reikningshaldara frá f. .  … kr. 72 11 
2. Úthlutað Hvanneyrarprestakalli . . ... SEE 140 00 
3. Veittur styrkur síra Vigfúsi Jónssyni á Mælifelli a — 400 00 
4. Auglýsing í Lögbirtingablaði 20, Sn að 60
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Fluttar kr. 617 71 

ð. Eftirstöðvar við árslok 1914: 

å. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 15700 00 

b. Hjá reikningshaldara . ..... — 88 79 

— — 5788 79 

kr. 16406 50 

Islands biskupsdæmi, Reykjavik, 8. januar 1915. 

Þórh. Bjarnarson. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Prestaekknasjóðs árið 1914. 

Tekjur: 
Eftirstöðvar við árslok 1913: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 15000 00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . . — 16865 00 

c. Vedskuldabrjef . 2... — 1200 00 

d. Innstæda i sparisjevi . ....…. — 64 52 

e. Hjá reikningshaldara . ..... o — 246 71 

—— — kr. 31376 23 

Gjafir og tillög 1914 — 296 00 
Vextir á árinu: 

a. Áf bankavaxtabrjefum . . . usm 585 00 

b. Af innstædu í Söfnunarsjóði 1913 oe mm 114 09 

c. Af vedskuldabrjefi . ...... o — 54 00 

d. Af innstædu i sparisjodi . . . .. — 2 61 

—,.,.,.. kr. 1415 70 
Gjald eftir sálmabók, af 12. útgáfu 1. og 2. greiðsla — 180 00 

Uppbót á keyptu bankavaxtabrjefi — 30 00 

kr. 33297 93 

Gjöld: 

Úthlutað á synodus 1914 kr. 1100 00 

Auglýsing á gjöfum og tillögum 1913 — 12 50 
Eftirstöðvar við árslok 1913: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 13500 00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . . — 17139 09 

c. Vedskuldabrjef eee eg — 1200 00 

Flyt kr. 31839 09 kr. 1112 50 

41
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Fluttar kr. 31839 09 

d. Innstæða í sparisjóði . ....…. — 67 18 
e. Hjá reikningshaldara . ..... — 279 21 

  

Islands biskupsdæmi, Reykjavik, 8. jan. 1915. 

Þórh. Bjarnarson. 

  

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1914. 

Tekjur: 
Eftirstöðvar við árslok 1913: 
a. Jörðin Ytra-Vallholt. . . . . . . kr. 4000 00 

b. Bankavaxtabrjef . . . 2 — 1500 00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . 2. — 1154 77 
d. Innstæða í sparisjóði . . . . 2. . — 103 13 

Afgjald af Ytra-Vallholti: 
a. Landskuld „2. — 80 00 

b Leigur 2 2 0 eee eee eu re 36 00 

Vextir å årinu: 
a. Af bankavaxtabrjefum . . . 8 mm 56 25 

b. Af innstædu í Söfnunarsjóði 1913 2. mm 53 00 

c. Af innstæðu í sparisjóði . ...…. o — 4 05 

Gjöld: 
Uthlutað fátækum ekkjum í Hegranesþingi : 

a. Sent frá biskupi . . . . . . . . kr, 60 00 

b. Jarðarafgjaldið 2... — 116 00 

Eftirstöðvar við árslok 1914: 

a. Jörðin Ytra-Vallholt. . ....…. — 4000 00 
b. Bankavaxtabrjf . 2... — 1000 00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . . — 1707 77 

d. Innstæða í sparisjóði . ....…. o — 103 43 

kr. 
Íslands biskupsdæmi, Reykjavík, 8. jan. 1915. 

Þórh. Bjarnarson. 

kr. 

kr. 
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32185 43 

33297 93 
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Thorkillii barnaskólasjóðs árið 1914. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1914 B, bls. 83): 

Veðskuldabrjef Ea 

b 

Cc. 

d. Bankainnstæda 

. Veddeildarbrjef 

Hlutabrjef í Íslandsbanka 

Vextir: 

a. 

b. 

Cc. 

d. 

Selt eintak af æfisögu Jóns Þorkelssonar . 

Af veðskuldabrjefum 

veðdeildarbrjefum 

Íslandsbankabrjefum 

bankainnstæðu 

Vextir af seldum bankavaxtabrjefum 

Gjöld: 

Meðlag með Halldóru Helgadóttur 

Auglýsing 

Sjóður í árslok: 
a. Veðskuldabrjef 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka - 

. Bankainnstæða 

kr. 58580 93 

4400 00 

2000 00 

3042 59 

2385 65 

175 50 
100 00 

142 17 

68746 90 
2000 00 

86 99 

Í Stjórnarráði Íslands, 12. jan. 1915. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

  kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

Eg 

68023 52 

2803 32 
9 00 

91 85 
10927 69 
  

56 00 

28 80 

70833 89 

10927 27 69 

gert Briem. 

1915 
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Sjodur i årsbyrjun (Stj.tid. 1914 B, bls. 84): 
a. Lån Reykjavikur . 
b. Veðdeildarbrjef 

c. Lánað gegn fasteignarveði 

d. Hlutabrjef í Íslandsbanka 

e. Í Landsbankanum 

Vextir: 

a 

c 

d 
e 

„ Af láni Reykjavíkur 

b. — veðdeildarbrjefum 

. — Íasteignarlánum 

…— Íslandsbankabrjefum 

bankainnstæðu. 

68 

Tekjur: 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Hannesar 

kr. 20000 00 

— 1100 00 

— 34350 00 

— 2000 00 

— 1549 32 

Gjöld: 

Styrkur til dr. phil. Sigurðar Nordal 
Sjóður til næsta árs: 

„ Lán Reykjavíkur . 

. Veðdeildarbrjef 

2. Lán gegn fasteignarveði 

Hlutabrjef í Íslandsbanka. 
Innstæða í bönkum . . orm 354 96 

EN MEN — kr. 66304 96 

kr. 800 00 

— 324 00 

— 1404 75 

— 100 00 

kr. 19000 00 

— 7700 00 

— 37250 00 

— 2000 00 

Í stjórnarráði Íslands, 8. janúar 1915. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

Árnasonar árið 1914. 

kr. 65599 32 

kr. 2105 64 

kr. 68304 96 

kr. 2000 00 

    

kr. 68304 96 

iggert Briem, 
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og Ingileifar Benediktsen árið 1914. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1914 B, bls. 85): 

a. Lán gegn fasteignarveði 
b. Hlutabrjef í Íslandsbanka. 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði 

d. Veðdeildarbrjef 

e. Innstæða í bönkum 

2. Vextir: 
a. Af fasteignarveðslánum 

b. — hlutabrjefaeign . . . .. 

c. — innstæðu í Söfnunarsjóði 1913. 

d. — veðdeildarbrjefum 

e. — fje i bönkum. 

Gjöld: 

Sjóður í árslok: 

a. Lán gegn fasteignarveði 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka . 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði 

d. Veðdeildarbrjef 

e. Innstæða í bönkum 

kr. 65790 00 
1600 00 

6182 40 

1200 00 

978 78 

2725 49 

80 00 

283 77 

54 00 
46 54 

kr. 75751 18 

kr. 3189 80 

69390 00 

1600 00 

6466 17 

1200 00 

284 81 

Í stjórnarráði Íslands, 11. janúar 1915. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

kr. 18940 98 

kr. 18940 98 

kr. 18940 98 

Eggert Briem. 

1915 

45
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46 Keikningur 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta 

og ekkna þeirra í hinu fyrverandi Suðuramti árið 1914. 

    

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1914 B, bls. 86): 

a. Veðskuldabrjet . re « kr. 4200 00 

b. Hlutabrjef i Íslandsbanka a 500 00 

c. Í Landsbankanum . ...... — 173 94 
—— —— kr. 4873 94 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum  . . . . . . kr. 189 00 

b. — hlutabrjefagign . . . . ... — 25 00 
c. — bankainnstæðu . .....…. — 6 88 

—— — kr. 220 88 

kr. 5094 82 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur 2. kr. 96 00 
2. Sjóður í árslok: 

a. Veðskuldabrjet . kr. 4200 00 

b. Hlutabrjef i Íslandsbanka. FA 500 00 

c. Í Landsbankanum . ...... — 298 82 
———— kr 4998 82 

kr. 5094 82 

Í stjórnarráði Íslands, 6. janúar 1915. 

F hr. 

Kl. Jónsson. 

  

Jón Hermannsson.
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Keikningur 
gjöld gjafasjóðs W. Fischers árið 1914. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1914 B., bls. 87) 

Innritunarskírteini Ltr. 

„ Bankavaxtabrjef 

A. fol. 373. 

Lán gegn fasteignar veði 

Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar . 

I Landsbankanum. 

Vextir: 

a. 

o
p
.
 

Af innritunarskirteini 

Af bankavaxtabrjefum . 

Af fasteignarveðsláni 
Af láni Seyðisfjarðar 

Af sparisjóðsinnstæðu 

Kúrsvinningur. 

Skuld frá fyrra ári. 

Styrkur veittur samkvæmt stofnskrá sjóðsins 

Gjöld: 

Borgað fyrir auglýsingar . 

Sjóður til næsta árs: 

> 

b 

Cc 

d. 

e. I Landsbankanum. 

Innritunarskirteini Ltr. 

. Bankavaxtabrjef 

>, Lån gegn fasteignarvedi 

A. fol. 373. 

Lån Seyðisfjarðarkaupstaðar . 

Í stjórnarráði Íslands, 21. janúar 1915. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

20000 

4000 

1800 
15000 

21 

700 

517 

81 

675 

20000 

4000 

1800 

14500 

1113 

  

00 
00 
00 
00 
53 

kr. 40821 53 

00 
50 
00 
00 
93 

— 1998843 
50 00 

kr. 42869 96 

kr. 74 00 
— 1400 00 
— 9 00 

00 
00 
00 
00 
28 

— 41413 28 
kr. 42869 96 

Jon Hermannsson. 

1915 

4
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48 Keikningur 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs C. Liebes árið 1914. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1914 B., bls. 88): 
Bankavaxtabrjéf . 0... kr. 11200 00 

2. Vextir af bankavaxtabrjefum . . . 0... — 504 00 

kr. 11704 00 

Gjöld: 

1. Borgað Búnaðarfjelagi Íslands . . . . . . . . .., kr. 504 00 
2. Sjóður í árslok: 

Bankavaxtabrjéf . 2. 11200 00 
  

kr. 11704 00 

Í stjórnarráði Íslands, 1. janúar 1915. 

Kl. Jónsson. 

  

Jón Hermannsson.
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Keikningur 49 

yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar 

og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1914. 

    

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1914 B., bls. 89): 

a. Bankavaxtabrjeft . . . .. ... Kr. 2500 00 

b. Lán gegn fasteignarveði . . . . . — 2000 00 

c. Í Landsbankanum. . 2... 2... — 898 67 

——— —— kr 5398 67 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum . . . . . . kr. 112 50 

b. Af fasteignalánum . ...... o — 80 00 

c. Af fje i Landsbankanum . . . . . — 31 01 

— — 223 51 

kr. 5622 18 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 

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

b. Lán gegn fasteignarveði . . . . . — 3000 00 

c. I Landsbankanum. . ......— 122 18 

-——— mm 5622 18 

kr. 5622 18 

Kl. Jønsson. 

    

Jén Hermannsson.
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Í stjórnarráði Íslands, 11. janúar 1915. 

F. h.r 

Kl, Jónsson. 

    

74 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiske's til Grímseyinga árið 1914. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj tíð. 1914 B., bls. 90): 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . ... kr. 26500 00 

b. Lán gegn fasteignarveði . . . . . — 5000 00 

c. I Landsbankanum. ......…. — 151 06 

—— — kr. 31651 06 
2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum . . . . . . kr. 1192 50 

b. Af fasteignarveðsláni . . es rem 225 00 

c. Af inneign í Landsbankanum — 49 58 

d. Ágóði af útdr egnum og seldum banka- 

vaxtabrjefum . .. — 304 43 

- 1771 51 

kr. 33422 57 

Ájöld: 

Styrkur til Grimseyinga . . ........…. Kr. 1346 00 
. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 14500 00 

b. Lán gegn fasteignarveði . . . . . — 17000 00 
c. I Landsbankanum ......…. — 576 57 

————  — | 32076 57 

kr. 33422 b7 

Athugasemd: 

Á árinu kom ekki hin venjulega greiðsla frá Ameríku úr dánarbúi 
W. Fiske. 

Jón Her mannsson.



kr. 10897 67 

394 90 

15 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns konungs hins Níunda árið 1914. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1914 B, bls. 91): 

a. Innritunarskirteini Litr. A. fol.84. . kr. 8600 00 

b. Veðskuldabrjef . . 2... — 1600 00 

c. Veddeildarbrjet . . . . — 500 00 

d. Í Landsbankanum 2... — 197 67 

Vextir: 

a. Af innritunarskirtteini . . . . . . — 301 00 

b. — veðskuldabrjefum „ . . . . . — 64 00 

c. — veðdeidarbrjefum  . . . 22 50 

d. — fje í Landsbankanum . . . . . — 7 40 

Á góði á útdregnu bankavaxtabrjefi . 

Gjöld: 

Heiðursgjafir veittar: 

a. Einari Arnasyni, Miðey . . . . . kr. 140 00 

b. Påli Sigurdssyni, Pykkvabæ . . . . — 140 00 

Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskírteini Litr. Á. fol. 84. . — 8600 00 

b. Vedskuldabrjef . . — 1600 00 

c. Veddeildarbrjef . . . ..0.. + — 500 00 

d. Í Landsbankanum . ...... — 339 57 

kr. 

Í stjórnarráði Íslands, 8. janúar 1915. 

F. h. r. 

Kl. Jónsson. 

kr. 

27 00 

11319 57 
    

280 00 

11039 57 
11319 57 
  

Jón Hermannsson. 

1915
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DD 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Friðriks konungs hins Áttunda árið 1914. 

a. Bankavaxtabrjef 

b. Lán gegn fasteignar veði 
c. Í Landsbankanum 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum . 

b. — fasteignarláni . 

c. — bankainnstæðu 

76 

Keikningur 

Tekjur: 

Sjóður í årsbyrjun (Stj.tid. 1914 B, bls. 92): 

Ágóði á keyptu bankavaxtabrjefi. 

Skuld til næsta árs 

Skuld frá fyrra ári. 

Styrkur til skóggræðslu : 

a. Til skógræktar á Ísafirði 

b. — lystigarðsfjelags á Akureyri 

ec — Guðbjargar Þorleifsdóttur 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef 

b. Í Landsbankanum 

kr. 10000 00 

— 1050 00 

— 26 45 

— 11076 

kr. 225 00 

— 125 00 

— 100 00 

— 11000 00 

— 44 66 

— 11712 

— 218 

— 450 

— 11044 

kr. 11712 

Í Stjórnarráði Íslands, 13. janúar 1915. 

F. h.r. 

Kl. Jónsson. 

45 

27 
12 
86 
10 

04 

00 

66 

70



Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum, árið 1914. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1914 B., bls. 93): 

a. Lán Seyðisfjarðar  . . . . . . . kr. 11200 00 

b. Lán gegn fasteign og ábyrgð sýslufjel. — 24805 00 

c. Bankavaxtabrjef . . . ...8. 8 3100 00 

d. Í Landsbankanum . .....…. — 885 92 
0 kr. 39990 92 

Vextir: 

  

a. Af láni Seyðisfjarðar . . . 2... — 504 00 

b. — öðrum lánum . . . . 8 1018 29 

c. — bankavaxbrjefum . ....…. — 139 50 

d. — fje i Landsbankanum . . . . . — 42 80 
me 1704 59 

kr. 41695 51 

Gjöld 
Styrkur til Eiðaskóla . 2. eee ere et kr. 1364 00 

Vextir af keyptu vedbrjefi . . 7 20 00 

Sjóður í árslok: 

a. Lán til Eiðaskóla . . ..... kr. 10400 00 

b. Lán gegn fasteign og ábyrgð sýslufjel. — 26080 00 

ce Bankavaxtabrjef . . . . . 0 3100 00 

d. Í Landsbankanum . .....…. — 731 ól 
  — — 40311 ól 

kr. 41695 51 
    

Í stjórnarráði Íslands, 21. janúar 1915. 

F. h. r. 

Kl. Jønsson.   

Jon Hermannsson. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar 1914. 

Tekjur: 

Stofnfje: 

a. Útistandandi skuld . . . . . . . kr. 3171 74 
b. Peningar 2 2 0 eee eee ere 1155 56 

  - kr. 4307 30 

Vextir. se eee rr 381 59 

kr. 4688 89
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öod Gjöld: 
1 sjóði til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef . . . ...... kr. 3000 00 
b. I Landsbankanum. . ......— 1688 89 

mm kr. 4688 89 

kr. 4688 89 
Í stjórnarráði Íslands, 8. janúar 1915. 

F. h.r 

Kl. Jónsson. 
    

Jón Hermannsson. 
  

55 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1914. 

Tekjur: 

1. Sjóður við árslok 1913 2... kr. 557760 95 
2. Bætt við innstæðu vaxtaeigenda: 

a. Innlög á árinu... „kr. 24579 72 

b. Vextir lagdir vid höfuðstól re es rr 18676 19 
kr. 43255 91 

3. Vextir af útlánum fyrir årid 1914 . . .. oe eu rem 26999 57 

4. Borgun fyrir vidskiftabækur, dråttarvextir o. A. re er 341 08 

5. Vextir fyrir 1914 geymdir til útborgunar . . ....— 5503 94 
6. Höfuðstóll geymdur til útborgunar . . ......…. — 631 86 

(Frá fyrri árum kr. 176 95). kr. 634493 31 

Gjöld: 

1. Vextir vaxtaeigenda fyrir 1914: 

a. Ársvextir 4,59% af höfuðstól . . . kr. 23830 66 
b. Dagvextir 4,09%% um árið . . . . — 349 47 

——. Kr. 24180 13 
(Dagvextir til varasjóðs voru kr. 58,81). 

2. Kostnaður . .. 0 1065 95 

3. Vextir greiddir, er bidu útborgunar við. árslok 1913 ses mm 5100 36 
4. Höfuðstóll: 

a. Er beið útborgunar frá fyrra ári . . kr. 1158 10 

b. Er fjell til útborgunar á árinu. . . — 1764 7% 

mm Kr. 2922 87 
5. Sjóður við árslok 1914: 

a. Veðskuldabrjef . . . . . . . . . kr.  590725 00 

b. Skuldabrjef prestakalls. . . . . . — 300 00 

Flyt kr. 591025 00 kr, 33269 31
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Fluttar 

Skuldabrjef sveitarfjelaga. 

. Vextir fyrir 1914 útistandandi . 

Innstæða í sparisjóði í Landsbankanum 

Í sjóði. F
O
D
 

A
G
 

Borgad var af lånum á árinu. o 

Lánað var á árinu. 

Stjórn Söfnunarsjóðs Íslands, Reykjavik, 20. febr. 

Eiríkur Briem. Magnús Stephensen. 

Ufirlit 

kr. 

kr. 

591025700 kr. 

8460 00 

91 75 

1409 29 

237 96 
kr. 

kr 

1679 00 

58400 00 

1915. 

J. Havsteen. 

yfir efnahag Söfnunarsjóðs Íslands við árslok 1914. 

Eignir: 
Veðskuldabrjef . 

Skuldabrjef prestakalls 

Skuldabrjef sveitarfjelaga 

Ógreiddir vextir . . 

Innstæda i Landsbankanum 

Í sjóði 

2 

Skuldir: 
Innstæða vaxtaeigenda : 

a. Í aðaldeild . 

Þaraf í deild hinnar æfinlegu er fingja- 

rentu. . ... . … kr. 3883 36 

b. I útborgunardeild 

c. Í bústofnsdeild. 

d. Í ellistyrksdeild 

Vextir, er bíða útborgunar . 

Höfuðstóll geymdur til útborgunar 

Varasjóður . 

kr 

kr. 

5217684 02 

27375 48 

6480 82 

. 909 78 
————-—— kr. 

kr. 

i kr. 

1915. Stjórn Söfnunarsjóðs Íslands, Reyk 

Eiríkur Briem. Magnús Stephensen. 

kr. 

javík, 20. febr. 

J. Havsteen. 

  

33269 31 

601224 00 

634493 31 

590725 00 
300 00 

8460 00 
91 75 

1409 29 

237 96 

601224 00 

562450 10 

5503 94 

631 86 

32638 10 

601224 00 

1915 

55
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Embætti m. m. 

17. febr. var cand. mag. Böðvar Kristjánsson allramildilegast skipaður fastur kennari 
við hinn almenna mentaskóla. 

S. d. var Guðmundur læknir Thoroddsen allramildilegast skipaður hjeraðslæknir í 
Húsavíkurhjeraði. 

S. d. var kennari við hinn almenna mentaskóla Pálmi Pálsson allramildilegast skip- 
aður yfirkennari við skólann. 

S. d. var cand. iuris. Sigurjón Markússon allramildilegast skipaður sýslumaður í 
Skaftafellssýslu. 

1l. mars skipaði ráðherrann sóknarprest að Barði síra Jónmund J. Halldórsson til að 

vera sóknarprestur í Mjóafjarðarprestakalli í Suður-Múlaprófastslæmi, frá fardögum 1915 að telja. 
15. mars staðfesti ráðherrann kosningu cand. theol. Stefáns Björnssonar til forstöðu- 

manns utan þjóðkirkjusafnaðarins í Fáskrúðsfirði. 

Leiðrjetting. 

Í gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Seyðisfjarðarkaupstað frá 5. des. 1914 í Stjórn 

artíðindum B. 1914, bls. 302—303, stendur wolt fyrir watt.



Stjórnartíðindi 1915, B 2. 81 1915 

Brjef stjårnarrådsins til biskupsins um sóknaskipun i Nespingaprestakalli. 57 

Samkvæmt ósk utanþjóðkirkjusafnaðarins í Fróðárhreppi og að undan- 24. mars 

gengnum öðrum undirbúningi veitir stjórnarráðið hjermeð eftir tillögum hjeraðs- 

fundar Snæfellsnesprófastslæmis og með skírskotun til laga nr. 38, 2. nóvbr. 1914, 

um breyting á lögum nr. 45, 16. nóvbr. 1907 um skipun prestakalla, leyfi til þess 

að nefndur utanþjóðkirkjusöfnuður gangi aftar inn í þjóðkirkjuna sem sjerstakur 

söfnuður í sókn, er heiti Brimilsvallasókn, og nær sókn þessi yfir svæðið milli 

árinnar Fróðár og Búlandshöfða. 

Tekur presturinn í Nesþingum að sjer þjónustu Brimilsvallasóknar frá 

fardögum 1915, án sjerstaks endurgjalds, og ber söfnuðinum að hafa komið sjer 

upp kirkju og grafreit fyrir árslok 1916. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari 

birtingar. 

Brjef stjórnarráðsins tíl sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu um hlunnindi fyrir 58 

sparisjóð Hólahrepps. 20. april 

Útaf beiðni, sem hingað hefir borist frá stjórnendum sparisjóðs Hólahrepps, 

vill stjórnarráðið hjermeð veita nefndum sjóði um 5 ár frá 1. þ. m. að telja hlunn- 

indi þau, sem ræðir um í tilskipun 5. janúar 1874, um hlunnindi nokkur fyrir 

sparisjóði á Íslandi, með þeim skilyrðum, að eigi rýrni trygging sú, sem nú er 

fyrir því, að sjóðurinn standi í skilum, að ákvæðanna um reikningsskil í lögum 

sjóðsins sje nákvæmlega gætt og að forstöðunefnd sjóðsins sendi hingað á ári 

hverju eftirrit 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 sjóðsins. 

Brjef stjórnarráðsins fil sýslumannsins í Rangárvallasýslu um endurgjald á 59 

veittum sveitarstyrk. 
20. april 

Borgarstjórinn í Reykjavík hefir áfrýjað til stjórnarráðsins úrskurði yðar, 

herra sýslumaður, dags. 4. desbr. 1913, sem ákveður, að Rangárvallahreppur skuli 

laus við að endurgreiða Reykjavíkurbæ nokkuð af fátækrastyrk, að upphæð 45 

kr., sem stúlkunni Jónínu Jónsdóttur, er viðurkend er sveitlæg í tjeðum hreppi, 

var veittur á tímabilinu frá 17. desbr. 1912 til 4. janúar 1913. Eftir að hafa 

móttekið umsögn yðar um málið eins og það liggur fyrir eftir áfrýjunarskjölunum, 

er svofeldur úrskurður lagður á það. 

10. dag júnimánaðar 1916. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja.
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Stúlka þessi bjó með barnsföður sínum Maríusi A. Runólfssyni; hafði hún 
20. april áður átt með honum 2 börn, er hjá þeim voru, og lá á sæng eftir að hafa átt 

60 
21. maí 

61 

7. júní 

með honum 3. barnið, þegar henni var veittur styrkurinn, og var særgurlegan 
orsök þess, að hún varð þurfandi. Því hefir verið haldið fram, að styrkurinn 
hefði átt að veitast barnsföðurnum sem húsráðanda, og að barnsmóðirin hafi verið 
hjú hans, en þó svo hefði verið, sem ekki verður talið rjett, heldur fremur að 
fjelagsbúskapur hafi átt sjer stað meðal foreldra barnanna, þá hefði það ekki 
getað talist rjett eftir atvikum að veita barnsföðurnum styrkinn. Styrksþörfin 
stafaði af sængurlegu kvenmannsins og þörfum barnanna, og var því rjett að 
veita henni styrkinn. Það hefir ennfremur verið átalið, að ekki hafi verið tekin 
skýrsla af henni sjálfri, heldur hafi barnsfaðirinn gefið skýrsluna fyrir hennar 
hönd. En þarsem það er upplýst, að ekki varð tekin skýrsla af stúlkunni sjálfri 
vegna sjúkleika hennar og skýrsla sú, er barnsfaðirinn gaf fyrir hana, hefir ekki 
verið vefengd að efni til, virðist þetta ekki getað frýjað framfærsluhreppinn frá 
endurgjaldi á styrknum, og sama er eftir atvikum að segja um þá aðfinslu, að 
stúlkan hafi ekki sjálf beðið um styrkinn. 

Samkvæmt þessu úrskurðast hjermeð, að Rangárvallahreppi beri að end- 
urgreiða Reykjavíkurbæ framangreindan fátækrastyrk með 30 kr. 

Þetta er yður hjermeð tjáð til leiðbeiningar, birtingar fyrir hreppsnefnd 
Rangárvallahrepps og frekari ráðstöfunar. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Dalasýslu um flutning þingstaðar. 
Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í brjefi, dags. 12. þ. m., og 

beiðni hreppsnefndarinnar í Miðdalahreppi, veitir stjórnarráðið hjermeð samþykki 
sitt til þess, að þingstaður umgetins hrepps sje fluttur frá Sauðafelli að Stóra- 
Skógi, með því skilyrði, að hreppsnefndin annist um að til verði jafnan á hinum 
nýja þingstað hæfilegt hús til þinghaldanna. 

Þetta er yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og til frekari birtingar. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Þingeyjarsýslu um endurveitingu á 
hlunnindum fyrir sparisjóð Húsavíkur. 

Útaf beiðni, sem hingað hefir borist frá stjórnarnefnd sparisjóðs Húsa- 
víkur, vill stjórnarráðið hjermeð endurveita nefndum sjóði um 5 ár, frá 1. maí 
þ. á. að telja, hlunnindi þau, sem ræðir um í tilskipun 5. janúar 1874, um hlunn- 
indi nokkur fyrir sparisjóði á Íslandi, með þeim skilyrðum, að ekki rýrni trygg- 
ing sú, sem nú er fyrir því, að sjóðurinn standi í skilum, að ákvæðanna um 
reikningsskil í lögum sjóðsins sje nákvæmlega gætt og að forstöðunefnd sjóðsins 
sendi hingað á ári hverju endurrit af ársreikningi hans í fyrirskipuðu formi. Svo
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ber og að senda hingað skýrslu um hverja þá breytingu, sem verða kann á lög- 61 

um sjóðsins. 7. júní 

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

stöðunefnd sjóðsins. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir sjóðinn >Aldarminning 62 

Jóns Sigurðssonar forsetac, útgefinn á venjulegan hátt ad mandatum af ráðherra 1ó. april 

Íslands 15. april 1915. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Aldarminning Jóns Sigurðssonar forseta. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður með samskotum Ísfirðinga. 

2. gr. 

Stofnfje sjóðsins er kr. 1623.65 — eitt þúsund sex hundruð tuttugu og 

þrjár krónur sextíu og fimm aurar. — Fyrir fje sjóðsins skulu keypt bankavaxta- 

brjef eða önnur jafntrygg verðbrjef. Verja má '/, vöxtum til styrktar fátækum, 

efnileeum og siðnrúðum saenfræðanemendum á Ísafirði, en þegar höfuðstóllinn er 
od Ð i öðo PY3 

ordinn 3000 kr., må verja 3/, vaxtanna í sama skyni. Gjafir leggjast ávalt við 

höfuðstól. 

3. gr. 

Skólanefnd Ísafjarðar hefir á hendi stjórn sjóðsins, og skal ársreikningur 

hans birtur í Stjórnartíðindunum. Verði gagnfræðaskóli stofnaður á Ísafirði, hverf- 

ur stjórn sjóðsins undir stjórn hans. 

Ísafirði, 11. mars 1915. 

Þorvaldur Jónsson. Sigurjón Jónsson. Magnús Torfason.
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63 Staðfesting konungs á skípulagsskrá fyrir >Minningarsjóð Þorvald- 
15. apríl ínu S. Jónsdóttur<, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráðherra Íslands 

15. apríl 1915. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir „Minningarsjóð Þorvaldínu $S. Jónsdóttur“. 

1. gr. 

Sjóður þessi, sem er stofnaður með dánargjöf Jóns Jónssonar á Skjöldólfs- 

stöðum á Jökuldal, skal samkvæmt ákvörðun gefanda heita >Minningarsjóður 

Þorvaldínu S. Jónsdóttur< og vera eign Heilsuhælisins á Vífilsstöðum. 

2. gr. 

Stofnfje sjóðsins er kr. 4278.28 í veðdeildarbrjefum Landsbankans og 

peningum. 

Þegar sjóðurinn hefir náð 5000 krónum, skal verja */, hlutum árlegra 

vaxta til þess að styrkja einn eða fleiri sjúklinga, er til hælisins leita, en !/, hl. 
vaxtanna skal leggja við höfuðstólinn. 

3. gr. 

Brjóstveikir menn og konur úr Norður-Múlasýslu, sjerstaklega af Jökul- 

dal, er hælisins leita, skulu að jafnaði ganga fyrir öðrum með styrkveitingu úr 

sjóðnum. 

4. gr. 

Yfirstjórn Heilsuhælisins hefir á hendi stjórn sjóðsins, veitir styrk úr hon- 

um, semur árlega reikning hans, er síðan skal birtur í Stjórnartíðindunum. 

5. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Yfirstjórn Heilsuhælisins á Vífilsstöðum. 

Reykjavík, 8. apríl 1915. 

Kl. Jónsson. G. Björnsson. Sighvatur Bjarnason.
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Berklaveikrasjóðinn Þor- 64 

björg<, útgefin á venjulegan hátt að mandatum af ráðherra Íslands 15. april 1915. 15. april 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir Berklaveikrasjóðinn Þorbjörg. 

1. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður af hjónunum Thor Jensen kaupmanni í Reykja- 

vík og konu hans Margrjetu Þorbjörgu, og er er nafn sjóðsins: 

sBerklaveikrasjóðurinn Þorbjörg. 

2. gr. 

Stofnfje sjóðsins eru hlutabrjefin Ltr. E. nr. 21, að upphæð 1000 kr. og 

Ltr. F. nr. 1, að upphæð 5000 kr. í hlutafjelaginu >Eimskipafjelag Íslands<, og 

auk þess 400 — fjögur hundruð kr. í peningum. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja til lækninga hjer á landi berklaveikt 

fólk, bæði til dvalar á berklaveikrahæli og á annan hátt. Íslendingar og þeir útlend- 

ingar, sem hafa verið búsettir hjer á landi að minsta kosti fimm ár, skulu hafa 

forgangsrjett til styrks úr sjóðnum. Styrk má eigi veita þeim, sem eru á fá- 

tækraframfæri. 

Þegar liðin eru 50 — fimmtíu-- ár frá dagsetning þessarar skipulagsskrár, geta 

stjórnendur sjóðsins ákveðið, að styrk úr honum megi veita til lækninga á öðr- 

um langvarandi veikindum en berklaveiki. 

4. gr. 

Sjóðurinn stendur undir stjórn yfirstjórnar Heilsuhælisfjelagsins. Leggist 

það fjelag niður, skal sjóðurinn afhentur stjórnarráði Íslands, sem síðan stjórnar 

sjóðnum. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, en vöxtum af honum skal varið á 

þann hátt, sem segir í 3. gr. Þó má verja þeim 400 kr. í peningum, sem getið 

er í 2. gr., til styrkveitingar árið 1915. Stjórnendur sjóðsins mega ekki selja 

framangreind hlutabrjef í h/f Eimskipafjelagi Íslands undir ákvæðisverði þeirra, 

en leggist það fjelag niður, skal setja sjóðinn á vöxtu með sömu trygging, sem 

lög skipa fyrir á hverjum tíma um ómyndugra fje, en að öðru leyti ráða
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64. þá stjórnendur sjóðsins ávöxtun hans. Stjórnendum sjóðsins er heimilt að ákveða 
15. april fyrir eitt ár í senn að leggja vextina við höfuðstólinn, þó eigi oftar en svo, að 

öllum ársvöxtum sje varið til styrkveitinga sjö ár af hverju tíu ára tímabili. 

6. gr. 

Styrkur úr sjóðnum skal veittur einusinni á ári. Stjórnendur sjóðsins 
skulu auglýsa styrkinn með hæfilegum fyrirvara í tveimur blöðum, sem þeir telja 
viðlesnust hjer á landi, og veita hann að fengnum nægilegum upplýsingum um 
að skilyrðum þeim, er ræðir um í 3. sr. sje fullnægt, svo og um þörf umsækj- 
anda til þess að verða styrksins aðnjótandi. Heimilt er að veita sama styrkþega 
styrkinn tvisvar, en eigi oftar. 

1. gr. 

Stjórnendur sjóðsins semja árlega reikning yfir tekjur og gjöld hans, svo 
og efnahagsreikning, og er reikningsár sjóðsins almanaksárið. Ársreikninginn 
skal birta í B-deild Stjórnartíðindanna og Lögbirtingablaðinu innan tveggja mán- 
aða eftir lok reikningsársins. 

Reykjavík, 3. april 1915. 

Thor Jensen. Margrjet Þorbjörg Jensen. 

65 
20. april 

  

eglugjörð 
um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts í Reykjavíkurkaupstað. 

i. gr. 

Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi kaupstaðarins, sem virt eru til bruna- 
bóta og standa á lóð, er liggur að götu eða vegi eða opnu svæði, þar sem vatns- 
æðar liggja, skal greiða vatnsskatt. Sama er og um önnur hús, er fá vatn leitt 
úr vatnsveitu bæjarins. Skatturinn skal lagður á eftir virðingarverði húsanna 
til brunabóta. Skattinn skal einnig greiða af virðingarverði fastra vjela, sem í 
húsinu eru, ef þær eru vátrygðar ásamt því. 

2. gr. 

Húsum kaupstaðarins skal skift í flokka til skatts, sem hjer segir:
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1. flokkur: 

Allar byggingar, sem engin ibud er i: 

Af fyrstu 10000 kr. virdingarverdsins . 2. 2... la So 

Af næstu 10000 kr. virdingarverdsins . . . eee eee ev & 060 

Af bvi sem fram yfir er 20000 kr. virdingarverdsins 2 leg 

2. flokkur: 

Hus, sem adeins er 1 ibud i: 
Af fyrstu 10000 kr. virðingarverðsins . 2 2... 34 9/00 

Af næstu 10000 kr. virðingarverðsins . 2... 30 
Af því sem fram yfir er 20000 kr. virðingarverðsins. 2. . 2... . - 21/5 9/69 

3. flokkur: 

Hús, sem tvær íbúðir eru í: 

Af fyrstu 10000 kr. virðingarverðsins . . . . 4 lg 

Af næstu 10000 kr. virðingarverðsins BR 31/5 9/09 

Af pvi sem fram yfir er 20000 kr. virdingarverdsins. 3/59 

4. flokkur: 

Hús, sem eru í 3 íbúðir eða fleiri: 

Af fyrstu 10000 kr. virðingarverðsins . 2. Í 
Af næstu 10000 kr. virðingarverðsins . . 4 Yfog 

Af því sem fram yfir er 20000 kr. virðingar verðsins tg 9/90 

Af húsum þeim, er vatn nota til annars en venjulegra heimilisþarfa, 

vegna atvinnu sem í þeim er rekin, greiðist aukagjald 19, af virðingarverðinu, 

ef aukagjaldið er ekki ákveðið sjerstaklega samkvæmt 3. gr. 

Auk þessa gjalds greiðir húseigandi 2 kr. árlega fyrir hvert vatnssalerni, 

sem í húsinu er, og 4 kr. fyrir hvern hana utanhúss. 

3. gr. 

Vatnsskattur fyrir hreyfivjelar, verksmiðjur, baðhús, þvottastöðvar, iðn- 
aðarfyrirtæki og fyrir vatn til annarar slíkrar notkunar, skal venjulega ákveðinn 

með samningi. Náist ekki samkomulag um upphæð skattsins, skal hann inn- 

heimtur eftir mæli. Greiðist þá af ársbrúkun hverri 1 kr. 50 a. fyrir hverja 100 

1915 

65 
20. april
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65 hektólitra upp að 10 pusund hektålitrum, en minna fyrir það, sem umfram er, 
20. april eftir nánari ákvörðun vatnsnefndarinnar og eftir því, hve mikið er notað. 

Vatnsveitan leggur til mæli, en notandi greiðir 12 kr. á ári í leigu fyrir 
hann. Sjerstakt leyfi vatnsnefndar þarf til að setja vatnshreyfivjelar í samband 
við vatnsæðarnar. 

4. gr. 

Fyrir vatn, er látið er úti til skipa á höfninni, greiðist 75 aurar auk 
flutningskostnaðar fyrir hvert tonn, sje það flutt í skipin á bátum, en 1 kr.50 a. 
ef það er látið úti við bryggju. 

Á AJ 5. gr. 

Engum er heimilt að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar, án leyfis 
slökkviliðsstjóra. 

6. gr. 

Af vatnsskatti hvers árs fellur helmingurinn í gjalddaga 1. april og 
helmingurinn |. október. 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið, staðfestist 
hjermeð, samkvæmt lögum um vatnsveitu fyrir Reykjavík frá 22. nóvember 1907, 
til þess að öðlast gildi 1. maí 1915, og falla þá jafnframt úr gildi reglugjörðir 
um sama efni frá 20. desember 1910 og 25. nóvember 1913. 

P 

Í stjórnarráði Íslands, 20. april 1915. 

Sig. Eggerz. 

Jón Hermannsson.
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Auglýsing ai pr 
um yfirsetukvennaumdæmaskipun í Árnessýslu. 

Selvogshreppur. 

Ölfushreppur vestan Varmár. 

Ölfushreppur austan Varmár. 

Grafningshreppur. 

Þingvallahreppur. 
Búrfells- og Klausturhólasóknir í Grímsnesi með suðurhluta Mosfellssóknar. 

Miðdalasókn og hinn hluti Mosfellssókuar. 

Bræðratungu- og Haukadalssóknir í Biskupstungum. 

Úthlíðar- og Torfastaðasóknir og Skálholtssókn ofan Hvitár. 
Neðri hluti Hrunamannahrepps. Efstu bæir: Hvítárholt, Syðra-Sel og Efra- 

Sel, Grafarhverfi og Hellisholt. 
Efri hluti Hrunamannahrepps. Neðstu bæir: Bryðjuholt, Ás og Sólheimar. 

Gnúpverjahreppur. 
Skeiðahreppur og Skálholtssókn sunnan Hvitár. 

Hraungerðishreppur. 

Villingaholtshreppur. 

Gaulverjabæjarhreppur. 

Stokkseyrarhreppur. 

Eyrarbakkahreppur. 

Sandvíkurhreppur. 

Skrifstofu Árnessýslu, 24. april 1915. 

Sigurður Olafsson.
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28. april. 

90 

Reglugjörð 
um bifreiðar og próf fyrir bifreiðarstjóra. 

Samkvæmt lögum 2. nóvbr. 1914, um notkun bifreiða eru hjermeð settar 

eftirfarandi reglur um gerð bifreiða, samkvæmt 3. gr. laganna, og um próf fyrir 
ökumenn bifreiða, samkvæmt 5. gr. laganna. 

er
 

Á. Um gerð bifreiða. 

Engin bifreið má vera þyngri en 4000 kg. með fullum farmi, og þó svo, að 
ekki komi meiri þungi en 2000 kg. á neinu hjólásinn. 

Eftir tillögum stjórnarvalda þeirra, sem eiga að annast viðhald vega, getur 
stjórnarráðið ákveðið, að á tilteknum vegum eða vegarköflum megi ekki nota 
svo þungar bifreiðar, sem segir í 1., heldur skuli hámark þyngdarinnar þar 
vera lægra. 

Sje bifreið þyngri en 2000 kg. með fullum farmi, skal breidd hjólhringanna 
vera að minsta kosti 10 sm. 

Í hálku skulu vera keðjur undnar um knúnu hjólin, eða þau útbúin á ann- 
an fulltryggilegan hátt, svo að vagninn skriðki ekki. 

Einn hemill að minsta kosti skal taka á sjálfum afturhjólunum (knúnu hjól- 
unum), eða á vjelahlutum, sem eru fasttengdir við þau. 

Hornið skal gefa einn djúpan tón á fjórhjóla bifreiðum og á þríhjóla bifreið- 
um, sem eru ætlaðar fleirum en einum manni, en háan tón á tvíhjóla bif- 
reiðum og á þríhjóla einmenningsbifreiðum. 

Á sjerhverri bifreið skal vera nafnspjald, er sýni: 
a. Frá hvaða verksmiðju undirvagninn er. 

b. Verksmiðjunúmer vagnsins. 
c. Hestaflatölu vjelarinnar. 

d. Eigin þyngd vagnsins í ferðafæru standi. 

Nafnspjald þetta skal vera á undirvagninum, þar sem auðvelt er að sjá 
það.
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A sjerhverri bifreið skal vera umbúnaður til þess að unt sje að fyrirbyggja 67 

að óviðkomandi maður geti sett vagninn af stað. 28. apríl. 
Undanfarin ákvæði gilda einnig þar, sem ekki er annars getið, um tvíhjóla 

bifreiðar, að svo miklu leyti sem þau geta átt við þær. 

B. Um próf fyrir ökumenn bifreiða. 

Sjerhver sá, sem vill fá ökuskírteini, sem heimilar honum að stýra bifreið, 

skal senda lögreglustjóra umsókn um það. Með umsókninni skal hann senda: 

a. Skírnarvottorð. 

b. Vottorð tveggja valinkunnra manna um að hann sje áreiðanlegur og sam- 

viskusamur. 

Vottorð læknis um að hann hafi fulla sjón. 

d. Vottorð um að hann hafi notið kenslu í notkun bifreiða hjá kennara, er 

stjórnarráðið hefir löggilt til þess (sbr. 8). 

e. Ljósmynd af sjer óupplímda. 

a 

Telji lögreglustjóri skilríki þau, er umsókninni fylgja, fullnægjandi, sendir 

hann þau til fasts prófdómara, sem stjórnarráðið löggildir til þess að halda 

próf það, sem ákveðið er í 5. gr. laganna, og prófar hann umsækjanda svo 

fljótt, sem ástæður leyfa. 

Prófið nær yfir þessi atriði: 

a. Gerð og hirðing vjelarinnar og umbúnaður í vagninum. 

b. Lög og reglur, er snerta ökumenn bifreiða. 

c. Verkleg prófun á hemlum, stýri, kveykingu vjelarinnar m. m., og að 

hleypa vjelinni, stöðva hana, snúa við og fara aftur á bak. 

d. Prófakstur. Prófdómari skal sitja í vagninum, en umsækjandi stjórna 

honum hjálparlaust, og skal, ef unt er, haga akstrinum þannig, að bæði 

sje ekið þar sem talsverð umferð er, og einnig á auðum vegi, eftir bugð- 

um og brekkum, og skal aksturinn vera svo langur, að prófdómarinn fái 

fulla vitneskju um, hvort óhætt sje að veita umsækjanda ökuskirteini. 

e. Jafnframt skal prófdómari fullvissa sig um, að umsækjandi sje ekki fatl- 

aður á neinn þann hátt, er geri hann óhæfan til að stýra bifreið. 

Að loknu prófi skal prófdómarinn tafarlaust endursenda lögreglustjóra skil- 

ríki umsækjandans. Hafi hann staðist prófið, fær lögreglustjóri honum öku- 

skírteini, og skal í því vera: 

a. Númer skirteinisins. 

b. Nafn, fæðingardagur, fæðingarstaður og heimili ökumanns. 

c. Mynd af ökumanni, með stimpli lögreglustjóra og númeri skírteinisins.
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Óski einhver að fá ökuskírteini, er heimili honum að stýra tvíhjólabifreið og 
einmennings-þríhjólabifreið, en ekki öðrum bifreiðum, þá getur prófdómari 
veitt þær tilslakanir að því er prófkröfurnar snertir, sem hann telur hæfilegar. 

„ Fyrir prófið greiði umsækjandi prófdómara 10 kr., og leggi auk þess til á 
sinn kostnað vagn, er prófdómari tekur gildan. Fyrir prófun í meðferð tvi- 
hjólabifreiða greiðist hálft gjald. 

Sá sem hefir ökuskirteini frá erlendum stjórnarvöldum, getur fengið ökuskir- 
teini hjá lögreglustjóra, án þess að taka próf, ef lögreglustjóra er ekki kunn- 
ugt um neitt það, er ætla má að geri umsækjandann miður hæfan til að 
stýra bifreið. Krafist getur lögreglustjóri skilríkja þeirra, er greinir í 1. a—c 
og e, ef honum þykir ástæða til. 

- Löggildingu til kenslu þeirrar, er ræðir um í 1. d., getur stjórnarráðið veitt 
hæfilega mörgum mönnum, er hafa ökuskírteini og umráð yfir bifreið til 
kenslunnar. 

Löggildingu sem prófdómara má veita einum eða fleiri mönnum, sem til þess 
álítast hæfir, og eru ekki á neinn hátt riðnir við verslun með bifreiðar. Lög- 
gildingin getur verið tímabundin, og stjórnarráðið getur afturkallað hana, ef 
því virðist ástæða til. 

Ákvæði um stundarsakir. 

Lögreglustjórar geta heimilað þeim mönnum, sem hingaðtil hafa fengist 
við að stýra bifreiðum, að halda áfram því starfi án ökuskirteinis, í lengsta lagi 
til ársloka 1915. Eftir þann tíma má enginn stýra bifreið, nema hann hafi öku- 
skírteini samkvæmt fyrirmælum laganna og þessarar reglugjörðar. 

I stjórnarráði Íslands, 28. apríl 1915. 

Sig. Eggerz. 

Jón Hermannsson.
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Åuglysing 
um samþykt um stjórn bæjarmálefna í Reykjavík. 

Samkvæmt tilskipun 20. april 1872, sbr. lög nr. 17, 13. september 1901, 

og lög nr. 49, 30. nóvember 1914, hefir stjórnarráðið staðfest eftirfarandi 

samþykt 
um stjórn bæjarmálefna í Reykjavík, sem bæjarstjórn kaupstaðarins hefir samið 

og samþykt: 

1. 

Um stjórn og framkvæmdir á bæjarmálefnum. 

1. gr. 

Bæjarstjórn kaupstaðarins er skipuð 15 kjörnum fulltrúum, auk borgar- 

stjóra, sem er oddviti hennar. 

2. gr. 

Sjerstökum málefnum kaupstaðarins skal stjórnað af föstum nefndum 

sem bæjarstjórnin kýs. Þessar nefndir eru: 

1) Fjárhagsnefnd. 

2) Fasteignanefnd. 

3) Fátækranefnd. 

4) Byggingarnefnd. 

5) Veganefnd. 
6) Brunamálanefnd. 

1) Hafnarnefnd. 

8) Vatnsnefnd. 

9) Gasnefnd. 

Ennfremur kys bæjarstjórnin $ menn í skólanefnd, 2 menn í skattanefnd 

og 1 til vara, 1 mann í heilbrigðisnefnd, 1 mann í stjórn Fiskimannasjóðsins og 

1 mann til að semja verðlagsskrá. 

Þeir, sem kosnir eru í nefndirnar, fara frá annað hvort ár, þegar reglu- 

legar bæjarstjórnarkosningar eru um garð gengnar, en þó má endurkjósa þá. 

Kosning skólanefndarmanna gildir um 3 ár.
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68 fái einhver hinna kosnu nefndarmanna þau forföll, að hann geti eigi 

26. mai. gegnt starfi sínu, kýs bæjarstjórnin annan í hans stað, ef henni þykir þess þurfa, 

og gegnir sá starfi hins, uns kjörtíminn er á enda. 

Bæjarstjórnin getur tekið sjerhvert mál til meðferðar og úrskurðar, þótt 

falið sje fastri nefnd, og er það mál þá gengið úr höndum þeirrar nefndar. Svo 

getur bæjarstjórnin og skipað sjerstakar nefndir fyrir einstök mál, þegar svo 

þykir henta, eða falið einum úr sínum flokki framkvæmd þeirra. 

3. gr. 

Í fjárhagsnefndinni er borgarstjóri formaður, en auk hans eiga í henni 

sæti 2 af bæjarfulltrúunum. Nefnd þessi veitir forstöðu fjárhag bæjarins, býr 

undir áætlun, semur árlega skýrslu um eignir og skuldir bæjarins, sjer um stjórn 

gjadkera á bæjarsjóði, að hann hegði sjer eftir erindisbrjefi sínu, riti rjett og 

reglulega bækur sínar, byrji skattakröfur allar og ljúki þeim á rjettum tíma, svo 

sem fyrir er skipað. Hun hefir eftirlit með því, að tekjurnar sjeu goldnar á 

rjettum tíma og að gengið sje eftir ógoldnum gjöldum, og það fje sett á vöxtu, 

er um fram kann að vera gjöldunum. Nefndin hlutast til um að samin sje skrá 

yfir gjöld þau, er greiða skal af föstum lögboðnum tekjustofnum, t. d. lóðargjöld- 

um, og Skal skrá þessi vera bæjarbúum til sýnis ásamt niðurjöfnunarskránni. 

Nefndin skipar fyrir um, hversu reikningsbækur gjaldkera eða annara, er 

hafa kunna umráð yfir fje bæjarins, skulu vera lagaðar, leiðbeinir þeim er hlut 

eiga að máli í því efni, og gætir þess, að reglum þeim sje hlýtt, sem um það 

efni eru settar. Svo ber og nefndinni að hafa eftirlit á öllum fjárbirgðum hjá 

gjaldkera og hverjum öðrum, er hafa kunna fje bæjarins undir höndum. 

Alla reikninga til bæjarsjóðs skal senda borgarstjóra. Rannsakar hann 

þá, sjer um, að þeir sjeu nægilega vottaðir, að rjettir sjeu, hafi áætlunarheimild 

eða gilt atkvæði bæjarstjórnar við að styðjast og ávísar þá síðan til greiðslu. 

Í ávísunarbók skal rita alt það, sem ávísað er, og skulu í bók þessari 

vera greindir allir aðaldálkar og liðir áætlunarinnar, hver sjer. Á ávísanirnar 

skal ávalt rita, til hvers dálks og liðar gjaldið skuli telja. 

Gjaldkeri má ekki greiða neitt fje úr bæjarsjóði nema löglega ávísað sje 

4. gr. 

Fasteignanefnd er skipuð borgarstjóra, sem er formaður hennar, og 2 
bæjarfulltrúum. Nefndin hefir á hendi umsjón með fasteignum bæjarins, svo sem 

húsum og jörðum, túnum, veiðiafnotum, slægjum, mótaki, grjótnámi o. s. frv., 

að svo miklu leyti sem það er ekki öðrum sjerstaklega á hendur falið. 

Borgarstjóri er formaður fátækranefndarinnar, en auk hans eiga sæti í 

henni 4 bæjarfulltrúar.
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Nefnd þessi hefir á hendi alla stjórn fátækramála. Hún sjer fyrir öllum 

sveitarómögum, annast greftrun þeirra og lögflutning, allar brjefaskriftir um fá- 

tækramálefni og viðskifti við önnur sveitarfjelög. Nefndin ráðstafar fje því, sem 

veitt er til ómaga og þurfamanna. Hún semur um meðgjafir með ómögum og 

önnur útgjöld til fátækra. 

Til aðstoðar nefndinni má bæjarstjórnin kjósa fátækrastjóra (fátækrafull- 

trúa) svo marga sem þurfa þykir, og eiga þeir meðal annars að hafa sjerstaklega 

umsjón með sveitarómögum og þurfamönnum, einkum hver í sínu hverfi, hafa ná- 

kvæmar gætur á högum þeirra, heimilisástæðum og háttalagi, og stuðla að því 

að þurfamenn noti efni sín með sparnaði og forsjá, leiti sjer atvinnu eftir megni 

og kosti kapps um að bjarga sjer og sínum sem mest af rammleik sjálfs sín. 

Styrkbeiðni þurfamanns verður að jafnaði eigi til greina tekin, nema fátækrastjór- 

inn í hans hverfi styðji hana, og má ávísa honum styrknum til ráðstöfunar fyrir 

þurfamanninn, ef ástæða þykir til. Fátækrastjórarnir skulu gera sjer far um að 

afla sjer nákvæmra skýrslna um aðkomna þurfamenn, er orðið hafa öðrum sveit- 

um til þyngsla, eða hætt er við, að eigi geti haft ofan af fyrir sjer í kaup- 

staðnum. 
Fátækrastjórarnir koma á fund fátækranefndarinnar svo oft sem hún ósk- 

ar þess, og skulu þeir ávalt vera á fundi, þá er sveitarómagar eru skrifaðir upp, 

eða rætt um að koma þeim fyrir, en eigi ber þeim atkvæði. 

Borgarstjóri er formaður byggingarnefndar. Auk hans eiga sæti í nefnd- 

inni slökkviliðsstjóri og 4 menn, er bæjarstjórnin kýs, 2 þeirra úr sinum flokki. 

Nefnd þessi annast byggingarmálefni kaupstaðarins samkvæmt því, sem 

fyrir er mælt í byggingarlögum og byggingarsamþykt bæjarins. 

T. gr. 

Bæjarstjórnin kýs 4 menn úr sínum flokki í veganefnd auk borgarstjóra, 

sem er formaður nefndarinnar. Veganefndin hefir á hendi alla umsjón með og 

framkvæmdir á vegagerðum, endurbótum og hirðingu á vegum, holræsum, renn- 

um og götulýsingu, alt eftir ákvæðum bæjarstjórnarinnar. 

Áður en frumvarp til fjárhagsáætlunar or samið, sendir veganefnd fjár- 

hagsnefnd tillögur um, hve miklu fje skuli verja til vegabóta næsta ár, og hvern- 

ig því skuli varið. 

8. gr. 

Brunamålanefnd er skipuð 5 mönnum: borgarstjóra, sem er formaður 

nefndarinnar, slökkviliðsstjóranum og 3 bæjarfulltrúum, sem bæjarstjórnin til 

þess kys. Hún skal fylgja reglum þeim, sem settar eru Í lögum og reglugerðum 
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68 um brunamál og slökkvilið kaupstaðarins, og fullnægja öllum þeim skyldum, sem 
26. mai henni eru þar á herðar lagðar. 

9. gr. am
 

Borgarstjóri er formaður hafnarnefndar og auk hans eiga sæti í nefnd- 
inni 4 menn, er bæjarstjórnin kýs, 2 bæjarfulltrúar og 2 utan bæjarstjórnar, annar 
úr tölu kaupmanna, en hinn úr tölu sjómanna. Nefndin hefir á hendi framkvæmd hafn- 
armála og eftirlit með höfninni samkvæmt lögum og hafnarreglugerð kaupstaðarins. 
Gjaldkeri bæjarins skal og vera gjaldkeri hafnarsjóðs. 

10. gr. 

Vatnsnefndin er skipuð borgarstjóra, sem er formaður, og tveim bæjar- 
fulltrúum. Hún hefir umsjón með vatnsbólum og vatnsveitu bæjarins. 

11. gr. 

Gasnefnd er skipuð borgarstjóra og 2 bæjarfulltrúum. Hún hefir umsjón 
með gasstöð bæjarins og starfrækslu hennar. 

12. gr. 

Skólanefndin hefir umsjón og eftirlit með öllum barnafræðslumálum kaup- 

staðarins og sjerstaklega með kenslunni í barnaskóla kaupstaðarins og öllu því, 
sem barnaskólann varðar, alt samkvæmt því sem fyrir er mælt í lögum um 
fræðslu barna og reglugjörðum þeim, er kenslumálastjórnin setur. 

13. gr. 

, Samkvæmt lögum um tekjuskatt eiga sæti í skattanefndinni: borgarstjóri, 
sem er formaður nefndarinnar, og 2 menn, er bæjarstjórnin kýs úr sínum flokki. 

14. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal sjá um, að heilbrigðissamþykt bæjarins sje fylgt. 
Bæjarfógeti er formaður hennar og í henni eiga þessutan sæti hjeraðslæknir og 
einn bæjarfulltrúi. 

15. gr. 

Borgarstjóri annast framkvæmd á málefnum þeim og ráðstöfunum bæjar- 
stjórnarinnar, sem eru eigi falin öðrum á hendur. Honum ber að annast allar 
brjefaskriftir bæjarstjórnarinnar og nefnda þeirra, sem hann er formaður í.
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IL. 

Um starfa niðurjöfnunarnefndar og innheimtu bæjargjalda. 

16. gr. 

Niðurjöfnunarnefnd er skipuð 11, 13 eða 15 mönnum, eftir því sem bæjar 

stjórnin ákveður. Kjósa þeir sjálfir formann sinn. 

17. gr. 

Nefndin semur skrá yfir alla þá, er greiða eiga bæjargjöld eftir efnum 

og ástæðum á árinu og tilgreinir heimili þeirra. Þess skal getið í sjerstökum 

dálki, ef gjaldandi hefir jafnframt fasta dvöl annarsstaðar. 

18. gr. 

Niðurjöfnun bæjargjalda skal lokið eigi síðar en innan loka febrúarmán- 

aðar ár hvert. Við niðurjöfnun gjaldanna ber nefndinni sjerstaklega að gæta 

þess, hverjar tekjur hver greiðandi hafi til að framfæra sig og sína, og aðra er 

hann vinnur fyrir, til munaðar eða gróða, eftir öllum efnahag hans og atvinnu. 

Hún skal og taka til greina, hversu tekjurnar eru á sig komnar og allar heim- 

ilisástæður og ómagaþunga af vandamönnum. Heimilt er niðurjöfnunarnefnd að 

krefjast þess, að borgarar bæjarins sendi henni á þar til gjörðum eyðublöðum 

skýrslu um árstekjur sínar og aðrar upplýsingar um efni þeirra og ástæður. 

Nefndinni er skylt að halda þessum upplýsingum leyndum. 
Til þess að hin áætlaða upphæð gjaldanna eftir efnum og ástæðum náist 

full, og rýrist ekki við lækkun bæjargjalda, burtför gjaldenda úr bænnm eða 

árangurslaust fjárnám o. s. frv., ber nefndinni ávalt að jafna niður 5—10 af 

hundraði meira en til er tekið í áætluninni. 

19. gr. 

Reglur þær, sem settar eru um aðalniðurjöfnunina, gilda og um auka- 

niðurjöfnun, en hún á fram að fara í síðari hluta septembermánaðar. 

20. gr. 

Öll bæjargjöld, hvort heldur er af lögboðnum tekjustofnum eða eftir efn- 

um og ástæðum, falla í gjalddaga ár hvert 1. dag aprílmánaðar og 1. dag októ- 

bermánaðar, að helmingi í hvort skifti, og ber gjaldkera þá að innheimta þau. 

Sjeu þau eigi greidd innan mánaðar frá gjalddaga, ber að taka þau lögtaki. 
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21. gr. 

Ársreikningar bæjarsjóðs og hafnarsjóðs skulu samdir innan febrúar- 

mánaðarloka og þvínæst liggja til sýnis bæjarmönnum 14 daga. Þá skulu reikn- 

ingarnir sendir hinum kosnu endurskoðunarmönnum, og skulu þeir hafa lokið 

endurskoðuninni fyrir 1. júlí. Athugasemdum endurskoðunarmanna skal gjald- 

keri hafa svarað fyrir 1. ágúst. Þvínæst semur fjárhagsnefndin ásamt endur- 

skoðunarmönnum tillögur til úrskurðar um reikninginn, og skal því starfi lokið 

innan loka ágústmánaðar. Að svo búnu leggur bæjarstjórnin úrskurð á reikn- 
inginn til lögboðinnar afgreiðslu. 

III. 

Um starfsmenn kaupstadarins. 

22. gr. 

Starfsmennn bæjarins eru: 

1) Bæjargjaldkeri. 

2) Bæjarverkfræðingur (Byggingarfulltrúi). 

3) Heilbrigðisfulltrúi. 

4) Slökkviliðsstjóri. 

5) Varaslökkviliðsstjóri. 

6) Lögregluþjónar. 

7) Næturverðir. 

8) Sótarar. 

Gjaldkeri annast innheimtu allra gjalda til bæjarsjóðs og hafnarsjóðs og 
allar greiðslur úr þeim sjóðum. Hann semur reikninga þessara sjóða og bruna- 
bótasjóðs eftir reglum þeim, sem honum eru settar um það efni. 

Starfsmönnum bæjarins ber í einu sem öllu að fara eftir erindisbrjef- 
um þeirra. 

Starfsmönnum öllum skal launað eftir ákvæðum bæjarstjórnar. 

Að hve miklu leyti starfsmenn bæjarins fá eftirlaun, er þeir afsala sjer 
starfi því, sem þeim er falið, er komið undir ákvæðum bæjarstjórnarinnar í 
hvert skifti.
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Með samþykt þessari er úr gildi numin endurskoðuð samþykt um stjórn 68 
bæjarmálefna í Reykjavík, staðfest 24. des. 1908. 26. mal 

Samþykt þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Þetta er hjermeð birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

I stjórnarráði Islands, 26. maí 1915. 

Í fjarveru ráðherra 

KI. Jónsson. 
  

Jón Hermannsson. 
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Auglýsing 51. mal 
um framlenging á gildi reglugjörðar 7. maí 1910, um veiði og 

samveiði í ánum Laxá og Bugðu í Kjósarhreppi. 

Sýslunefndin í Kjósarsýslu hefir eftir löglegan undirbúning samkvæmt 

lögum 19. febrúar 1886, um friðun á laxi, samið reglugjörð um það, að reglugjörð 

um veiði og samveiði í ánum Laxá og Bugðu í Kjósarhreppi, staðfest 7. maí 1910, 

skuli halda áfram að gilda um næstkomandi 5 ár, frá 1. júní 1915 til 1. júní 1920. 

Reglugjörð þessi staðfestist hjermeð og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

I stjórnarráði Islands, 31. maí 1915. 

I fjarveru ráðherra. 

KI. Jónsson. 
  
  

Jón Hermannsson.



1915 100 

í Auglýsing 
um staðfesting stjórnarráðsins á lögreglusamþykt fyrir 

Siglufjarðarkauptún. 

Samkvæmt lögum nr. 36, 2. nóvember 1914, um lögreglusamþykt fyrir 

Hvanneyrarhrepp, er hjermeð staðfest eftirrituð lögreglusamþykt fyrir Siglufjarð- 

arkauptún, sem samið hefir hreppsnefnd Hvanneyrarhrepps. 

Lögreglusamþykt 

fyrir Siglufjarðarkauptún. 

1. kafli. 

Um reglu og velsæmi á götum. 

1. gr. 

Uppþot eða mannsöfnuður, sem raskar reglu eða tálmar umferð á götum 
eða gangstjettum, má ekki eiga sjer stað. 

Þegar fjölmenni safnast saman á götum eða almannafæri, svo og við 

kirkjudyr og annara húsa, þar sem almenningur kemur saman, þá skulu menn 

haga sjer eftir fyrirmælum lögregluvaldsins til að varðveita góða reglu. 

2. gr. 

Á alfaravegi eða á almannafæri má eigi fljúgast á, æpa, blístra eða hafa 
annan hávaða, eða ofsalegt eða móðgandi háttalag, sem raskar allsherjarreglu 

eða ónáðar þá, sem um fara eða nálægt búa. 

3. gr. 

Enginn má að þarflausu berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllum eða 
yfir höfuð hafast neitt það að, sem ónáðar íbúendur húsa. 

4. gr. 

Á götum eða yfir götur eða svæði, sem almenningur fer um, má eigi 

skjóta með byssum eða öðrum skotvopnum, ekki kveikja í púðri, skoteldum eða 

nokkurskonar öðrum sprengiefnum og ekki kasta steinum, glerbrotum, snjóköggl- 
um, torfi, óhreinindum, vatni eða neinu öðru, er tjóni getur valdið eða óþægind- 

um fyrir þá, er um slíka staði fara.
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Ennfremur er bannað að renna sjer á sleðum, skautum eða skíðum eða 

iðka nokkra leiki á götum eða gangstjettum, þar sem það tálrmar umferð eða 

veldur öðrum óþægindum. 

5. gr. 

Enginn má ganga dulklæddur á almannafæri eða í búningi, er misbýður 

velsæmi eða raskar allsherjarreglu. 

Einnig er bannað að sýna af sjer hneykslanlega hegðun á almannafæri, 

svo sem með ósæmilegum orðum eða látbragði, með því að fletta sig klæðum eða 

gjöra þarfir sínar á hneyslanlegan hátt. 

6. gr. 

Þá menn, sem eru ósjálfbjarga sökum drykkjuskapar á götu eða á al- 

mannafæri, má setja í varðhald, þangað til þeir koma til sjálfs sín aftur. Þá 

menn, sem sökum ölæðis hafa í frammi hávaða á almannafæri með ljótum 

söng, hrópum eða illyrðum, eða sýna af sjer óskunda með höggum og barsmið, 

má setja í varðhald, ef þeir ekki skipast þegar í stað við munnlega áminningu 

lögregluvaldsins, og skulu þeir ennfremur sæta sektum eftir samþykt þessari fyrir 

þá röskun á reglu og friði, er þeir kunna að hafa valdið með drykkjuskap sín- 

um og ólátum. 

yi Í. gr. 

Enginn má baða sig eða synda nakinn við bryggjur eða fjörur kaup- 

staðarlóðarinnar, eða svo nálægt landi að hneyksli geti valdið, eigi heldur nálægt 

skipum, sem á höfninni liggja, ef það getur hneykslað nokkurn. 

8. gr. 

Hver sá, sem staddur er á almannafæri, er skyldur að segja rjett til 

nafns síns og heimilis þegar lögregluvaldið krefst þess. 

9. gr. 

Lögregluvaldið getur krafið sjer til aðstoðar sjerhvern fulltíða karlmann, 

sem nálægt er, til að afstýra óspektum og annari óreglu á almannafæri eða hefta 

þá, er slíku valda, og varðar það sektum samkvæmt samþykt þessari, ef slíkri 

áskorun er ekki sint. 

1915 
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II. kafli. 

Ákvarðanir, sem lúta að því að gjöra alla umferð greiða og afstýra farartálma 

eða hættu við umferðina. 

10. gr. 

Enginn má ótilkvaddur slökkva eða kveikja á götuljóskerum kauptúnsins 

(sbr. reglur um meðferð rafmagnstækja í Siglufjarðarkauptúni). 

11. gr. 

Án leyfis lögreglustjórans má enginn setjast að á götu eða almannafæri 

tíl að selja vöru eða reka aðra atvinnu; og sje slíkt leyfi veitt, þá aðeins á þeim 
stað og um þann tíma, sem tiltekið er í leyfinu. 

Án leyfis hlutaðeigandi  húsráðanda eða lóðareiganda má enginn 

láta fyrirberast á umgirtum svæðum eða upp við hús eða við inngang í 
hús eða garða. 

12. gr. 

Á götum, gangstjettum eða annarsstaðar á almannafæri má ekki leggja 

eða setja neitt það, sem tálmar umferðinni, hvort heldur eru vörur eða annað. 

Þó mega þeir, sem flytja að sjer vörur, eldivið, hey eða annað, og eigi geta lagt 

það frá sjer á eigin lóð, leggja þessa hluti frá sjer á götu eða gangstjett meðan 

á flutningnum stendur, en ávalt skulu þeir lagðir svo, að þeir gjöri sem minstan 

farartálma og teknir sem fyrst burtu aftur. 

Vagnar, hjólbörur eða sleðar mega ekki standa á götum eða gangstjett- 
um lengur en nauðsynlegt er til að fylla þá og tæma. 

Eftir gangstjettum má ekki fara með vagna, hjólbörur, sleða nje önnur 

aktól, nema barnavagna. 

13. gr. 

Á götum, gangstjettum eða annarsstaðar á almannafæri má ekki vinna 
neina vinnu, sem tálmar umferð manna eða gjörir hana hættulega, t. a. m. 
höggva við eða mylja grjót, járna hesta eða þvíumlíkt. Eigi heldur hrista gólf- 
teppi, viðra sængurföt eða hengja föt eða þvotta til þerris eða þesskonar. 

14. gr. 

Foreldrum og öðrum hlutaðeigendum er skylt að annast um að tilhlýði- 
legt eftirlit sje haft með óstálpuðum börnum, sem eru á þeirra vegum, meðan 
þau eru á götunum eða á almannafæri. 

15. gr. 

Þeir, sem ríða eða aka um göturnar, skulu viðhafa tilhlýðilega aðgæslu, 

og er stranglega bannað að fara hart fyrir götuhorn eða út úr garðshliðum eða
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portum. Hvergi þar sem umferð er mikil, má ríða eða aka harðara en á brokki, 

og skulu þeir sem ríða eða aka, ef þörf gjörist, í tækan tíma gjöra aðvart mönn- 

um, sem á undan þeim ganga. 

Mætist menn á götu eða almannafæri, hvort sem þeir eru gangandi, ríð- 

andi eða akandi, þá skulu þeir ávalt víkja til vinstri handar. 

16. gr. 

Hjólreiðamenn skulu fara hægt og gætilega um götur kauptúnsins, þar 

sem umferð er mikil. Skulu þeir ávalt hafa klukkur á hjólum sínum og gæta 
þess að hringja í tæka tíð til aðvörunar. Þeir skulu og skyldir að hafa luktir á 

hjólunum og tendra þær undir eins og fer að skyggja. 

17. gr. 

Bannað er að reka hesta ógætilega um götur kauptúnsins. Fælnir eða 
slægir hestar mega ekki ganga lausir. 

Það er á ábyrgð sauðfjáreigenda að sauðfjenaður þeirra geri engan usla 

eða óskunda í kauptúninu, hvorki skemmi fisk eða fari inn á umgirt svæði eða 
i garða kauptúnsbúa. 

Hið sama gildir um geitfje. 

Auk sekta fyrir þetta, sem renna í hreppssjóð, varða brot gegn þessu 
skaðabótum fyrir ágang og skemdir. 

Nautgripir mega ekki ganga lausir á götum kauptúnsins, nema þegar 

þeir eru reknir í haga og úr. 

18. gr. 

Þeir kauptúnsbúar, sem eiga sauðfje eða hafa það undir hendi, skulu 
skyldir að annast samanrekstur á því vor og haust og gjöra gangnaskil að haust- 

inu eftir fyrirmælum hreppsnefndar eða fjallskilastjóra. 

19. gr. 

Naut, sem farið er með um kauptúnið, skulu ávalt leidd í bandi nægi- 

lega sterku og löngu og að minsta kosti 2 fullorðnir karlmenn fylgja hverju 

nauti. Ekki mega naut standa úti gæslulaus. 

20. gr. 

Hunda þá, sem grimmir eru, eða hafa þann vana að áreita menn og 
hræða með glefsi, urri og gelti, ber eigendum að binda eða mýla forsvaranlega. 

Sama gildir um hunda, sem raska svefnfriði manna á næturþeli með gelti eða 

spangðli.
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21. gr. 

Enginn má siga hundi á mann nje láta farast fyrir að aftra hundi sín- 

um, þegar hann verður var við að hann ræðst á menn. Hver, sem brýtur á móti 

þessu, sæti sektum, þótt ekkert tjón hafi hlotist af háttalagi hans. 

22. gr. 

Flækingshunda — en þar til teljast allir hundar, sem ekki eru eign eða 

á vegum kauptúnsbúa — getur lögreglustjóri látið handsama og auglýsa, og ef 

eigandinn gefur sig ekki fram innan þriggja sólarhringa og greiðir áfallinn kostn- 

að, má drepa slíka hunda. 

23. gr. 

Þegar hús eru bygð að nýju eða eldri hús rifin og bygð upp að nokkru 

eða öllu leyti, skal eigandanum, ef húsið liggur við götu eða gangstjett, skylt að 

skýra lögreglustjóra frá, áður en verkið er byrjað, og haga sjer eftir þeim fyrir- 

mælum, sem kann setur, til að afstýra farartálma eða hættu eða óþægindum fyrir 
vegfarendur. Verkfæri og verkefni má eigi leggja frá sjer á almannafæri, nema 

þar sem lögreglustjóri leyfir, og skal það eigi látið liggja þar lengur en nauðsyn 

krefur. Mold, möl, verkefnisleyfar og annað, er af byggingunni stafar, skal eig- 

andinn færa burtu, þegar húsagjörðinni er svo langt komið að því verði viðkomið. 

24. gr. 

Nú er hús eða hluti úr húsi orðið svo hrörlegt, að hætt er við að það 
hrynji eða falli niður, eða það er þannig bygt, að hætt er við að járn fjúki af 

þaki eða veggjum, og getur lögreglustjóri þá bannað að nota húsið og boðið eig- 

anda eða umráðamanni hússins að gjöra þær umbætur á því, að eigi geti valdið 
hættu fyrir vegfarendur. Auk þess getur lögreglustjóri gjört aðrar ráðstafanir í 

þessa átt, á kostnað hlutaðeiganda. Sama gildir og þegar grjótgörðum, skíðgörð- 

um eða annari girðingu liggur við falli. 

25. gr. 

Pallar, stoðir og annar umbúningur, sem notaður er við húsasmiðar og 

aðrar smíðar, viðgjörðir á húsum og húsarof, skal vera nægilega traustur, og 

þeir sem nota hann skulu vera duglegir og áreiðanlegir menn. Heimilt skal 

lögreglustjóra að gjöra ráðstafanir hjer að lútandi. 

Brot gegn ákvæðum þessum er á ábyrgð þess, sem verkið annast, eða 
ef hann er ekki tilgreindur, þá á ábyrgð eiganda eða umráðamanns hússins. 

26. gr. 

Öll áhöld, sem notuð eru til þess að hefja upp eða renna niður vörum 

eða öðru úr húsum, sem liggja á almannafæri, skulu vera nægilega traust, og 
þeir, sem þau nota, skulu vera áreiðanlegir menn.
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27. gr. 

Hvergi mega menn kasta seglfestugrjóti í fjörur kauptúnsins eða láta það 

liggja þar, nje aðra slíka hluti, til tálmunar skipum, bátum eða fyrirdráttum. 

28. gr. 

Síldarnætur má aldrei breiða til þerris yfir götur kauptúnsins, gangstjettir 

eða annarsstaðar þar sem umferð er mikil. Timbur má ekki liggja laust á lóð 

kauptúnsins, eða þakjárn eða slíkar vörur, þannig, að þær geti fokið á hús 

eða götur. 

lll. kafli. 

Um friðun eigna almennings og einstakra manna. 

29. gr. 

Mannvirki og hluti, hverju nafni sam nefnast, er ætlaðir sru til almennra 

afnota eða til prýðis á almannafæri, svo sem kirkju, skóla, kirkjugarð, minnis- 

varða, götuljósker, brunahana, vatnsleiðsluþró, nafnspjöld og töluspjöld á götum 

og húsum, trje, blómsturgarða, girðingar og annað þessháttar, má enginn skemma, 

ekki heldur ata eða saurga, ekki rita, rispa, tjarga, mála eða teikna á þá. 

30. gr. 

Hreppsnefndin ákveður nafn á götum, eftir tillögum byggingarnefndar og 

lætur festa upp nafnspjöld á götuhorn og töluspjöld á húsin til að tákna húsa- 

röðina. Kostnaðurinn við spjöld þessi greiðist úr hreppssjóði. 

öl. gr. 

Hreppsnefndin ákveður hvar skuli festa upp opinberar auglýsingar, og 
skal á kostnað hreppsjóðs útvega spjöld í því skyni, eins mörg og þarf. 

Auglýsingar um sjónleiki, samsöngva, sýningar og aðrar skemtanir, sem 

leyft er að halda, má festa upp hvar sem vill með samþykki húsráðanda. 

Aðrar auglýsingar má ekki festa upp, nema með leyfi hlutaðeigandi hús- 

ráðanda og lögreglustjóra, nema þær snerti húsið sjálft eða íbúa þess. 

32. gr. as
 

Uppfestar auglysingar skulu teknar niður þegar þær hafa fullnægt til- 

gangi sínum. 

Löglega uppfestar auglýsingar má enginn rifa niður, saurga þær eða 

gjöra þær ólæsilegar á neinn hátt. 

1915 

70 
2. juni
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IV. kafli. 

Um reglu og velsæmi á veitingastöðum og um almennar skemtanir. 

33. gr. 

Hverjum þeim, sem hefir um hönd veitingasölu, hverskonar sem er, er 

skylt að gjöra það, sem í hans valdi stendur til að afstýra því að neitt það fari 

fram í veitingahúsi hans, sem er á móti góðri reglu og velsæmi eða gild- 
andi lögum. 

94. gr. 

Á almennum veitingastað og öðrum almennum samkomustöðum má eng- 

inn sýna af sér ofsalegt atferli eða hávaða, nje nokkra ósæmilega hegðun. 

35. gr. 

Veitingahusum öllum skal lokað ki. 11 á kvöldin, og allir gestir, sem 

ekki hafa þar næturstað, skulu vera farnir út, ekki seinna en kl. 113). 

Samt skal fjelögum, sem lögreglustjóri þekkir, heimilt að halda samkvæmi 

og dansleiki eða aðrar skemtanir á veitingahúsum, sem eigi sjeu bundnar við 

áður nefndan tíma, ef eigi taka aðrir þátt í því en fjelagsmenn og gestir þeirra. 
Ennfremur mega brúðkaup og önnur samsæti eða dansleikir tiltekinna 

manna standa fram yfir hinn tiltekna tíma. Verslunarbúðum öllum skal lokað 

eigi síðar en kl. 11 á kvöldin. 

36. gr. 

Enginn má halda opinbera sjónleiki eða hlutaveltu án leyfis lögreglustjóra, 

og skal hann fyrir leyfið greiða 2 til 30 kr., er renna í hreppssjóð. Þeir, sem 

fá þetta leyfi, skulu vera skyldir að hlíta þeim ákvörðunum, er lögreglustjóri 

setur um löggæslu og til að afstýra brunahættu, og greiða þann kostnað, sem af 

því leiðir. 

37. gr. 

Enginn má halda opinbera dansleiki, myndasýningar eða aðrar opinberar 

skemtisamkomur, nema með leyfi lögreglustjóra, og greiði í hvert sinn gjald í 

hreppssjóð, 2 til 30 krónur, eftir ákvæðum hans. 

38. gr. 

Enginn má halda opinbera samsöngva nema með leyfi lögreglustjóra, og 

greiði gjald í hreppssjóð 2 til 30 kr. nema sungið sje í góðgjörðaskyni eða að- 

gangur sje ókeypis. Skylt skal og, ef þess er krafist, að sýna lögreglustjóra fyrir- 

fram þá texta, er syngja skal.
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39. gr. 70 

Þegar opinberar skemtanir, hverskonar sem eru, eða leikir eru haldnir 2. júní 

að kvöldi dags og fram á nótt í húsum, sem enginn býr í, skulu þeir, sem standa 

fyrir slíku, láta tvo menn aðgæta öll eldfæri í húsinu, og skulu þeir fullvissa 

sig um, að eigi geti eldhætta af neinu stafað. 

40. gr. 

Eins og það er vitaskuld, að húseigendur eða húsráðendur geta bannað, 

að sá, sem leyfi hefir fengið til þess að halda skemtanir samkvæmt 36., 37. og 

38. gr. noti leyfið á þeirra lóð, svo er og sjerhverjum, er sjúkur er eða sjúkling 

hefir á heimili sínu, heimilt að fá bannað að almennar skemtanir, sem háreysti 

er að, sjeu hafðar svo nærri húsi hans, að hætta geti af því hlotist. 

V. kafli. 

Um alment hreinlæti og þrifnað. 

41. gr. 

Heilbrigðisnefndin hefir eftirlit með öllu því, sem lýtur að almennum 

þrifnaði í kauptúninu eftir þeim ákvæðum, sem þarum eru settí heilbrigðissam- 

þykt kauptúnsins. 

42. gr. 

Skepnum má ekki slátra á eða við götur bæjarins eða á almannafæri, 

heldur skal það gert bak við hús, innan grinda eða á lokuðu svæði þar sem aðr- 

ar skepnur geta ekki sjeð blóðvöllinn. Bannað er að láta hunda koma á blóð- 

völlinn þegar slátrað er. 

43. gr. 

Lifrarbræðslu, sildarbræðslu eða spikbræðslu má ekki setja á stofn á lóð 

kauptúnsins, nema þar sem heilbrigðisnefndin til vísar. 

Atvinna þessi, svo og sildarverkun öll, skal standa undir sjerstakri tilsjón 

heilbrigðisnefndarinnar, og eru þeir, sem þessa atvinnu reka, skyldugir til að 

hlýða þeim fyrirskipunum lögreglustjóra og heilbrigðisnefndar, sem lúta að því, 

að allur þrifnaður sje viðhafður og allri hættu afstýrt. 

44. gr. 

Stampa, opnar tunnur eða föt með lifur, grút eða áburði, má alls eigi 

hafa á almannafæri eða við götur kauptúnsins, nje heldur neitt það annað, sem 

ódaun leggur af eða er til óþrifnaðar.
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45. gr. 

Polla, sýki eða tjarnir á leigðum lóðum kauptúnsins og sem óhollusta 
getur stafað af, skulu lóðarleigjendur skyldir að fylla upp og þurka, eftir því sem 

efnahagur og aðrar kringumstæður leyfa og eftir nánari ákvæðum heilbrigð- 
isnefndar. 

46. gr. 

Hver sá, er ekur grút, blóðvatni, síldarleyfum, mykju eða öðrum áburði 
um götur kauptúnsins, skal skyldur til að hafa góð ílát og aka varlega, svo að 
sem allra minst, helst ekkert, fari niður á göturnar, og hreinsa skal hann vand- 
lega, strax og akstri er lokið, alt það, sem niður kann að hafa farið. 

47. gr. 

Ekkert hús eða herbergi má vera svo hlaðið fólki, sumar nje vetur, að 
heilbrigði þess sje hætta búin að áliti heilbrigðisnefndar. 

VI. kafli. 

Um eftirlit, sem lýtur að því, að fyrirbyggja brunahættu og eldsvoða. 

48. gr. 

Hreppsnefndin kýs mann til þriggja ára í senn og annan til vara til jafn- 
langs tíma, til þess að hafa umsjón með vatnsleiðslu kauptúnsins og slökkviáhöld- 
um, svo og til að stýra slöngunum við slökkvitilraunir, þá er eldsvoða ber að 
höndum. Einnig skal hann eða annar maður, sem hreppsnefndin kýs til þess, 
einu sinni á ári rannsaka alla ofna og eldavjelar, reykháfa og pípur í kauptún- 
inu, hvort það sje alt í góðu og tryggu ástandi. Leiði skoðunargerðin það í ljós, 
að einhverju sje ábótavant, skal hann heimta að það sje lagfært, annaðhvort 
þegar í stað eða innan ákveðins tíma, og skal hann síðan rannsaka, hvort skipun 
þessari hafi verið fylgt. 

49. gr. 

Umsjónarmaður sá og skoðunarmaður, sem hjer er nefndar, fær þóknun 
fyrir starfa sinn árlega eftir samkomulagi við hreppsnefndina, og greiðist hún 
úr hreppssjóði. 

50. gr. 

Kauptúnsbúar skulu skyldir að lagfæra, annaðhvort þegar í stað eða inn- 
an ákveðins tíma það, sem skoðunarmaður eldstæða og reykháfa í kauptúninu 
telur ábótavant.
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51. gr. 

Hreppsnefndin kýs tvo menn af kauptúnsbúum til þriggja ára í senn til 

þess, ásamt lögreglustjóra og slöngustjóra kauptúnsins, að halda lögreglu uppi, 

þegar eldsvoða ber að höndum og skipa fyrir um allar slökkvitilraunir og björgun. 

52. gr. 

Þá er eldsvoða ber að höndum, skulu allir verkfærir karlmenn skyldir til 

að láta þá "aðstoð í tje, sem unt er, til að slökkva eldinn. Einnig skulu menn 

skyldir að hlýða fyrirskipunum lögreglustjóra og þeirra manna annara, sem kosn- 

ir eru af hreppsnefnd til að halda lögreglu uppi við eldsvoða og skipa fyrir um 

allar slökkvitilraunir og björgun. 

53. gr. 

Þá er sótari hefir verið skipaður í kauptúninu, annast hann hreinsanir 

reykháfa og skorsteina eftir þeim reglum, er honum verða settar. Eru kauptúns- 

búar síðan skyldir að nota hann svo oft sem nauðsyn krefur og eigi sjaldnar en 
tvisvar á ári. Hreinsunargjöldin má taka lögtaki. Sótara skal veita þóknun úr 

hreppssjóði eftir því sem nákvæmar verður tiltekið í erindisbrjefi hans. 

VII. kafli. 

Um gildi samþyktarinnar, kostnaðargreiðslu, sektir o. fl. 

54. gr. 

Samþykt þessi gildir fyrir alla verslunarlóð Siglufjarðarkauptúns, eins og 

hún er ákveðin af stjórnarráði Íslands í brjefi 19. maí 1911. 

BD. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum alt að 100 krónum. Drengir 
10 til 15 ára og stúlkur 10 til 12 ára, skulu sæta vandarhöggum, þó ekki fleiri 
en 15, ef þau gera sig sek í brotum á samþykt þessari, eða gera eitthvað, sem 
ber vott um einstaka ónáttúru, — eða sæta einföldu fangelsi alt að 8 dögum. 

Ef kenna má yfirsjón, sem barn drýgir, skorti á hæfilegri umsjón foreldra 
eða annara, sem ganga barninu í foreldra stað, skal refsa þeim fyrir yfisjónina 
en ekki barninu. 

56. gr. 

Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans samkvæmt samþykt þess- 
ari eða fyrirskipunum lögreglustjóra samkvæmt henni, getur lögreglustjóri látið 
gera það. Kostnaður við þetta, og yfirleitt kostnaður sá, sem leiðir af þeim ráð- 

2. júni
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70 stöfunum, er lögreglustjóri gerir til þess að hindra brot gegn því, sem bannað er 

2, júní Í samþyktinni, greiðist af þeim sem brýtur, og má taka þann kostnað lögtaki 
samkv. lögum 16. des. 1885. Ef hlutaðeigandi reynist ekki fær um það við lög- 
takið að borga kostnaðinn, greiðist hann úr hreppssjóði. 

1 51. gr. 
Kostnaður sá, sem að öðru leyti leiðir af framkvæmd á þessari samþykt, 

og ekki verður krafinn af einstökum mönnum, greiðist úr hreppssjóði. 

58. gr. 

Mál, sem rísa útaf brotum á samþykt þessari, skal farið með sem almenn 

lögreglumál, og skulu allar sektir fyrir brot á henni renna í hreppssjóð. 

59. gr. 

Samþykt þessi skal birt í B-deild Stjórnartíðindanna og auk þess prentuð 

sjerstaklega á kostnað hreppsins til útbýtingar meðal allra húsráðenda í 
kauptúninu. 

60. gr. 

Breytingar á samþykt þessari og viðaukar við hana skal gera á sama 
hátt og samþyktina sjálfa. 

61. gr. 

Samþykt þessi öðlast gildi 1. júlí 1915. 

Þetta birtist hjermeð til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 2. júní 1915. 

1 fjarveru ráðherra 

KI. Jónsson. 

Eggert Briem.
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Reglugjörð 
handa forðagæslumönnum í Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

1. gr. 

Forðagæslumenn skulu vera: 

i Auðkúluhreppi 2 

í Þingeyrarhreppi 1, 

i Mýrahreppi 1, 

i Mosvallahreppi 2, 

í Suðureyrarhreppi Í. 

2. gr. 

Hver forðagæslumaður skal koma tvisvar á vetri til eftirlits á heimili 

hvert, sem honum er falið til umsjónar; í fyrra sinn fyrir miðjan nóvember og 

í seinna sinni á tímabilinu frá 15. mars til 15. april. Þar að auki skal hann 

kynna sjer að vorinu fyrningar og skepnuhöld, án þess þó að gjöra sjer sjerstaka 

ferð til þess, nema brýna nauðsyn beri til, eða hreppsnefnd óski þess. Venju- 

lega skal hann láta nægja munnlegar eða skriflegar tilkynningar hlutaðeigenda, 

er þeir láti honum í tje ár hvert fyrir fardaga. 

3. gr. 

Í hverri skoðunarferð skal forðagæslumaður athuga peningsfjölda hvers 

búanda og meðferð hans á skepnunum. Hann skal rannsaka heybirgðir og aðrar 
fóðurbirgðir á heimili hverju, svo og húsakynni fyrir búpening. 

Aukaferðir skal forðagæslumaður fara, eftir því sem þörf krefur, á heimili 

þau, sem í þröng lenda. 

4. gr. 

Í hreppi hverjum skal forðagæslumaður vera umsjónarmaður forðabúra, 

ef nokkur eru, svo og kornvörubirgða í verslunum, ef hreppsnefnd hefir trygt sjer 
aðgang að þeim. 

5. gr. 

Færa skal forðagæslumaður allar skoðanagjörðir sínar í þartil gjörða 

bók. Eftir hverja skoðun skal hann tilkynna hreppsnefnd brjeflega hvernig ástatt 

er í hreppnum, og láta fylgja tillögur sinar um nauðsynlegar ráðstafanir. Ef þörf 

gjörist á aukaskoðunum, skal hann jafnan láta hreppsnefnd vita, hvers hann verð- 

ur vísari, og hverrar hjálpar sje þörf. 

6. gr. 
Það er skylda forðagæslumanns að gefa hverjum búanda holl ráð og 
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71  bendingar um heyásetning og skepnuhirðingu. Gefa skal hann hverjum búanda 

3. júní vitnisburð í skoðunarbók sinni um útlit búpenings og hirðingu. Vitnisburður 
þessi sje gefinn með tölunum 6, 5, 4, 3, 2 og 1, sem þýði: ágætlega, vel, sæmi- 
lega, laklega, illa og afarilla. Skal hann þvínæst senda sýslumanni, sem fyrst 
eftir fardaga, aðalskýrslu um það fardagaár, sem þá er á enda. 

Á næstu hreppskilum, eða almennum sveitarfundi skal forðagæslumaður 
lesa upp úr forðagæslubók hreppsins alt það, sem í hana hefir verið skráð frá 
síðustu hausthreppaskilum. 

1. gr. 

Fyrir starf sitt skal forðagæslumaður fá borgun eftir samkomulagi við 
hreppsnefnd, alt að 2 kr. um dag hvern, sem hann er í skoðunarferðum, og 
greiðist hún úr sveitarsjóði. 

8. gr. 

Ef búandi kemst í fóðurþröng, eða búpeningur reynist í slæmu standi, 
skal forðagæslumaður hvetja búanda til þess að ráða bót á því. Sje hvergi fóð- 
ur að fá, skal hann ráða búanda hverju farga skuli af búpeningnum. 

9. gr. 

Ef búandi er í fóðurþröng, og vill ekki fara að ráðum forðagæslumanns, 

hvorki afla fóðurs nje farga nokkru af skepnum sínum, þá skal forðagæslumaður 

tafarlaust skýra hreppstjóra frá öllum málavöxtum. 

10. gr. 

Verði fjenaður horaður eða falli úr hor, og sje að áliti forðagæslumanns 

um að kenna fóðurskorti, hirðuleysi eða harðýðgi þess, er fjenaðinn hefir undir 

hendi, skal þá forðagæslumaður tafarlaust tilkynna það hreppstjóra. 

11. gr. 

Forðagæslumaður á heimtingu á því að allir þeir, er búpening hafa undir 

hendi, til fóðurs eða hagagöngu, hafi hann viðlátinn á þeim tíma sem forða- 

gæslumaður tiltekur. 
12. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum samkvæmt 12. gr. laga um 

forðagæslu nr. 44, 10. nóvember 1913. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum um forðagæslu frá 2. 

nóvember 1913, og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 3. júní 1915. 

Í fjarveru ráðherra. 

KI, Jónsson. 
Jón Hermannsson.
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Reglugjörð 
fyrir forðagæslu í Norður-Ísafjarðarsýslu. 

1. gr. 

Allir forðagæslumenn í hreppum Norður-Ísafjarðarsýslu skulu fara fyrstu 

skoðunarferð sína ár hvert á tímabilinu frá 15. október til 15. nóvember. 

c 
a Tr. ge

 

Í fyrstu skoðunarferð sinni skulu þeir: 

a. Mæla öll hey, töðu og úthey í teningsmetrum, spyrjast fyrir um annan fóður- 

auka og tilgreina hver hann sje, mæla hann eða meta til fóðurs til jafngildis 

við óhrakta töðu og geta þess í skoðunarskyrslu sinni. 

b. Ákveða, hvort fóðurbirgðir hvers einstaks búpeningseiganda sjeu nægilegar í 

hörðum vetri handa ákveðinni tölu hverrar tegundar skepna. 

c. Spyrjast fyrir um og telja rækilega hvað marga nautgripi, sauðfje og hross 
fóðurbirgðacigandi ætli sjer að setja á vetur. 

d. Ákveða, hvort umfram fóður sje eða fóður vanti og þá hve mikið og fyrir 

hverjar skepnur helst. Vanti fóður að áliti forðagæslumanna, þá skulu þeir 

ráðleggja hverjum skepnum helst skuli farga af fóðrum, eiganda að sem 

skaðminstu — sje eigi kostur að fá fóður til viðbótar — og ákveða fyrir 

hvaða tíma farga skuli eða fóðurbóta aflað. 

e. Skoða húsakynni búpenings. Vanti húsakynni, sje ákveðið, fyrir hverja teg- 

und vanti og fyrir hve margt. 

Nú eru heygæði misjöfn, heyin misjafnlega föst eða laus, að því er kunn- 
ugt er og hægt verður að grenslast eftir. Skulu því forðagæslumenn meta heyin 

til máls og fóðurs miðað við meðalhey vel verkað, sinulaust og í meðallagi sigið. 

4. gr. 

Önnur skoðunarferð skal farin á tímabilinu frá 15. mars til 15 april 

ár hvert. 

ð. gr. 

Í annari skoðunarferð skulu forðagæslumenn í öllu gæta sömu reglna, sem 

fyrir er mælt í 2. gr. a, d og e ásamt ákvæðum 3. gr. Skulu þeir rækilega telja 

allan fjenað sem á fóðrum er, og ákveða, hvort alt það fóður sem til er muni 

nægja handa öllum skepnum framúr þótt vorhart verði. Þá skulu þeir og gefa 

verjum þeim, er skepnur hirðir og fóður hefir með höndum, einkunnir fyrir hveri , ker hird g fóður hefir ð höndum, k fy 

holdafar skepnanna með tölunum 6, 5, 4, #, 2 og 1, sem þýðir: ágætlega, vel, 

sæmilega, lakiega, illa og afarilla.
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6. gr. 

Þriðja skoðun skal fara fram að vorinu. Skulu þá forðagæslumenn: 
Telja allar skepnur er framfleytt hefir verið á hverju heimili. 

Skoða allar skepnur og gefa einkunnir fyrir meðferð og holdafar þeirra. 
Mæla allar fóðurleyfar, töðu og úthey í ten.metr. og annað fóður. 

Grenslast eftir hjá fóðurbirgða- og skepnueiganda, hvað gjafatiminn muni 

hafa samsvarað margra vikna innistöðutíma fyrir hverja skepnutegund út 

at fyrir sig. 
e. Spyrjast rækilega fyrir um öll vanhöld á öllum tegundum fjenaðarins, af 

þeirri tölu er sett var á vetur — og unglambadauða. 

o
g
s
 

= 

7. gr. 

Fordagæslumenn skrå allar skoðunargerðir í forðagæslubókina jafnskjótt 

og þeim er lokið. 

8. gr. 

Fordagæslumenn geta heimtad, ad allir peir er bupening hafa undir hendi 

til fóðurs, hafi hann vidlåtinn til skodunar å peim tima, er fordagæslumenn tiltaka. 

9. gr. 

bar sem fordabur eru, skulu fordagæslumenn vera umsjónarmenn þeirra, 

svo skulu þeir og hafa umsjón kornvörubirgða í verslunum í samráði við hrepps- 

nefnd, ef hún hefir trygt sjer þær. 

10. gr. 

Eftir hverja skoðun skulu forðagæslumenn tilkynna hreppsnefnd brjeflega 

hvernig ástatt sje í hreppnum, og láta fylgja tillögur sínar um nauðsynlegar 

ráðstafanir. 

11. gr. 

Nú er búpeningur í slæmu standi og líkur til að hann kveljist eða falli 

af fóðurskorti og skulu forðagæslumenn þá hvetja peningshafa til að afla sjer 

fóðurs, ef unt er, eða ráða honum til að farga svo af peningnum, að borgið sje 

því sem eitir er. 

12. gr. 

Nú verður búpeningur horaður eða fellur úr hor og er að áliti forðagæslu- 

manna um að kenna harðýðgi, fóðurskorti eða hirðuleysi, þess er peninginn hefir 

undir höndum, og skulu þeir þá tafarlaust tilkynna það hreppstjóra, en hann 

aftur sýslumanni.
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13. gr. 72 

Óhlýðni við fyrirmæli forðagæslumanna um heyásetning, fóðuröflun eða 3. júni 

förgun búpenings og aðrar fyrirskipanir þeirra varðar sektum frá 5—100 kr. 

Ef forðagæslumaður brýtur gegn reglugjörð þessari varðar það sektum 

frá ó—100 krónum. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett, samkvæmt lögum um forðagæslu frá 2 

nóvember 1913, og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 3. júní 1915. 

Í fjarveru ráðherra. 

KI. Jónsson. 

Jón Hermannsson. 

Reglugjörð 8 jún 
fyrir forðagæslumenn í Strandasýslu. 

1. gr. 

Forðagæslumenn skulu í hreppi hverjum ekki vera fleiri, en hjer segir: 

Í Bæjarhreppi 2 

Í Óspakseyrarhreppi 1 
Í Fellshreppi 1 
Í Kirkjubólshreppi 2 
Í Hrófbergshreppi 2 

Í Kaldrananeshreppi 2 

I Årneshreppi 3.
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2. gr. 

Forðagæslumenn skulu koma tvisvar á vetri til eltirlits á hvert heimili, 

sem þeim hefir verið falið til umsjónar; í fyrra skiftið frá 1.—-15. nóvembermán- 

aðar og í síðara skiftið á timabilinu frá 20. marsmáo. til 20. aprilmán. Þar að 

auki skulu þeir kynna sjer vandlega að vorinu fyrningar og skepnuhöld. 

Upplýsingar um ástand búpenings, hirðingar og heyfyrningar skulu forða- 

gæslumenn afla sjer hjá bændum, en þar sem þeim þykir þær tortryggilegar 

skulu þeir fara aukaferð. Í hverri ferð skulu þeir athuga vandlega penings- 

fjölda hvers bónda og meðferð á skepnum. 

Þeir skulu ávalt rannsaka heybirgðir, kornvörubirgðir og aðrar fóðurbirgðir 

á hverju heimili, svo og húsakynni fyrir búpening; þar að auki skulu forðagæslu- 

menn svo oft sem þörf krefur gjöra sjer aukaferðir á heimili, sem lenda í þröng. 

3. gr. 

Forðagæslumenn skulu á eftirlitsferðum sínum mæla heybirgðir manna og 

aðrar fóðurbirgðir og áætla eftir föngum fóðurgildi þeirra og skýra mönnum frá 

hversu margar skepnur þeir telji óhætt að setja á þær. Verði forðagæslu- 

menn varir við að leiðbeiningum þeirra hafi ekki verið hlýtt einhversstaðar, ber 

þeim að hafa sjerstakar gætur á því heimili. 

4. gr. 

Í hverjum hreppi skulu forðagæslumenn vera umsjónarmenn forðabúra, 

ef nokkur eru, svo og kornvörubirgða í verslunum, ef hreppsnefnd hefir trygt 

sjer aðgang að þeim. 

á. gr. 

Forðagæslumenn skulu færa allar skoðanir sínar í þartil gjörða bók. 

Eftir hverja skoðun skulu þeir tilkynna hreppsnefnd brjeflega hvernig ástatt sje 

í hreppnum og láta fylgja tillögur sínar um nauðsynlegar ráðstafanir. 

Ef þörf gjörist á aukaskoðunum skulu þeir jafnan láta hreppsnefnd vita, 

hvers þeir verði vísari og hverrar hjálpar sje þörf, ef illa er ástatt. 

6. gr. 

Það er skylda forðagæslumanna, að gefa hverjum bónda holl ráð og bend- 

ingar um heyásetning og skepnuhirðingu. Á vori hverju skulu þeir gefa hverjum 

búanda vitnisburð í skoðunarbók sinni um útlit búpenings og skepnuhirðingu, 

svo og umgang í búsum og heystæðum. Táknast vitnisburðir þessir með tölun- 

um: 6, 5, 4, 3, 2, 1, eða orðunum: ágætlega, vel, sæmilega, laklega, illa og afar- 

illa. Skulu forðagæslumenn grenslast eftir hjá hverjum skepnueiganda, hvað
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gjafatíminn muni hafa samsvarað margra vikna innistöðutíma fyrir hverja skepnu- 73 

tegund út af fyrir sig, og spyrjast rækilega fyrir um vanhöld á þeim búpeningi, 8. júní 

er á vetur var settur, svo og unglambadauða. 
Skulu þeir því næst senda sýslumanni upp úr fardögum aðalskýrslu um 

það fardagaár, sem þá er að enda, og skal sýslumaður leggja skýrsluna fyrir 

næsta sýslufund til athugunar. 
Á næstu vorhreppaskilum skal forðagæslumaður lesa upp úr forðagæslu- 

z 
bók hreppsins alt það, sem í hana hefir verið skráð frá síðustu hausthreppaskilum. 

T. gr. 

Fyrir starf sitt skulu forðagæslumenn fá borgun eftir samkomulagi við 
hreppsnefnd, alt að 2 kr. fyrir hvern þann dag, sem þeir eru í skoðunarferð og 

greiðist borgun þeirra úr sveitarsjóði. 

8. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum samkvæmt 12. gr. laga um 

forðagæslu 10. nóv. 1913. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett, samkvæmt lögum um forðagæslu frá 

10. nóvember 1913, og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 3. júní 1915. 

Í fjarveru ráðherra. 

KI, Jónsson, 

Jón Hermannsson.
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“4 2 júní Reglugjörð 
um forðagæslu í Suður-Þingegjarsý=lu, 

1. gr. 

Forðagæslumenn skulu ekki vera fleiri í hverjum hreppi en hjer segir: 

1. Í Svalbarðsstrandarhreppi 2 
2. - Grýtubakkahreppi 4 

3. - Hálshreppi 3 

4. - Flateyjarhreppi 2 

5. - Ljósavatnshreppi 2 
6. - Bárðdælahreppi 2 

1. - Skútustaðahreppi 2 

8. - Reykdælahreppi 3 

9. - Aðaldælahreppi 3 

10. - Húsavíkurhreppi 1 

11. - Tjörneshreppi 2. 

2. gr. 

Eftirlitsferðir þær, sem 3. gr. forðagæslulaganna 10. nóv. 1913 skipar fyrir 

um, skulu forðagæslumenn gera, hina fyrri í nóvembermánuði, en hina síðari 

frá miðjum mars til miðs apríl. Auk þess skulu þeir hafa sjerstakt eftirlit með 

þeim heimilum, sem tæpt eru stödd með fóðurbirgðir. 

3. gr. 

Å gæsluferðum sínum skulu fordagæslumennirnir rannsaka vandlega og 

semja skýrslur um peningsfjölda, sem á fóðrum er, fóðurbirgðir allskonar og 

skepnuhirðingu hjá hverjum fjáreiganda, svo og húsakynni handa búpeningi. 

Skýrslur sínar skulu þeir færa inn í hinar fyrirskipuðu bækur, og eftir hverja 

skoðun gefa hreppsnefnd tilkynningu um, hvernig ástandið er, og láta fylgja til- 

lögur um hverjar ráðstafanir gera skuli, ef eitthvað það hefir komið í ljós, er 
þeir telja varahugavert. 

4. gr. 

Allir þeir, sem kvikfjenað hafa á fóðrum eða til hagagöngu, eru skyldir 

að hafa hann viðlátinn til þess að sýna hann forðagæslumönnum á þeim tíma, 

er þeir til taka. Sömuleiðis er öllum fjenaðareigendum skylt að sýna forðagæslu- 

mönnum allar fóðurbirgðir sínar og aðstoða þá við rannsókn þeirra.
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5. gr. 74 

Þar sem forðabúr eru til í hreppunum skulu forðagæslumenn vera um- 

sjónarmenn þeirra undir yfirumsjón hreppsnefndar. 

6. gr. 

Þegar búpeningur er framgenginn og ætla má að fóðureyðslu sje lokið 

að vorinu, skulu forðagæslumenn semja skýrslur um fóðurfyrningar og fjenaðar- 

höld hjá hverjum fjáreiganda. Er öllum skylt að gefa forðagæslumönnum skýrsl- 

ur um þetta. Fái forðagæslumaður frá einhverjum fjáreigendum eigi skýrslur, 

sem hann telur ábyggilegar, skal hann rannsaka hjá þeim fyrningar og fjenaðarhöld. 

1. gr. 

Allar skýrslur sínar (sbr. 3. og 6. gr.) skulu forðagæslumenn semja eitir 

fyrirmyndum þeim, sem stjórnarvöldin gefa, og færa þær inn í forðagæslubækurnar. 

8. gr. 

Um alt pad, er að forðagæslu lýtur, og reglugjörð þessi nær ekki til, 

skulu forðagæslumenn fara eftir fyrirmælum laga um forðagæslu frá 10. nóv. 1913. 

9. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frá 5 til 100 kr., nema meiri 

hegning liggi við eftir almennum lögum. Sektirnar renna í sveitarsjóð. 

Mál útaf brotum á reglugjörð þessari skulu rekin sem opinber lögreglumál. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett, samkvæmt lögum um forðagæslu frá 

2. nóvember 1913, og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

, 2 

Í stjórnarráði Íslands, 3. júní 1915. 

Í fjarveru ráðherra. 

KI. Jónsson. 

Jón Hermannsson. 
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Reglugjörð 
um forðagæslu í Norður-Þingeyjarsýslu. 

1. gr. 

Forðagæslumenn skulu ekki vera fleiri í hverjum hreppi en hjer segir: 

1. Kelduneshreppi 2 

2. Öxarfjarðarhreppi 3 
3. Fjallahreppi 1 

4.  Presthólahreppi 3 

5. Svalbarðshreppi 3 
6. Sauðanesshreppi 2 

2. gr. 

Eftirlitsferðir þær, sem 3. gr. forðagæslulaganna 10. nóv. 1913 skipar 

fyrir um, skulu forðagæslumenn gjöra hina fyrri í nóvembermánuði, en hina 

síðari frá miðjum mars til miðs apríl. Auk þess skulu þeir hafa sjerstakt eftirlit 

með þeim heimilum, sem tæpt eru stödd með fóðurbirgðir. 

Á gæsluferðunum skulu forðagæslumenn rannsaka vandlega og semja 

skýrslur um peningsfjölda, sem á fóðrum er, fóðurbirgðir allskonar og skepnu- 

hirðingu hjá hverjum fjáreiganda, svo og húsakynni handa búpeningi. Skýrsl- 

urnar skulu þeir færa inn í hinar fyrirskipuðu bækur, og eftir hverja skoðun 

gefa hreppsnefnd tilkynningu um, hvernig ástandið er, og láta fylgja tillögur um 

hverjar ráðstafanir gjöra skuli, ef eitthvað það hefir komið iljós, er þeir telja 

varhugavert. 

4. gr. 

Allir þeir, sem kvikfjenað hafa á fóðrum eða til hagagöngu, eru skyldir 

að hafa hann viðlátinn til þess að sýna hann forðagæslumönnum á þeim tíma 
er þeir tiltaka. Sömuleiðis er öllum fjenaðareigendum skylt að sýna forðagæslu- 

mönnum allar fóðurbirgðir sínar og aðstoða þá við rannsókn þeirra. 

Þar sem forðabúr eru til í hreppunum, skulu forðagæslumenn vera um- 

sjónarmenn þeirra undir yfirumsjón hreppsnefnda.
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6. gr. 75 

Þegar búpeningur er framgenginn, og ætla má að fóðureyðslu sje lokið 3. Júní 

að vorinu, skulu forðagæslumenn semja skýrslur um fóðurfyrningar og fjenaðar- 

höld hjá hverjum fjáreiganda. Er öllum skylt að gefa forðagæslumönnum skýrsl- 

ur um þetta. 

Fái forðagæslumaður frá einhverjum fjáreigendum eigi skýrslur, sem 

hann telur ábyggilegar, skal hann rannsaka hjá þeim fyrningar og fjenaðarhöld. 

t. gr. 

Allar skýrslur sínar (sbr. 3. og 6. gr.) skulu forðagæslumenn semja eftir 

fyrirmyndum þeim, sem stjórnarvöldin gefa, og færa þær í forðagæslubækurnar. 

8. gr. 

Um alt það, er að forðagæslu lýtur, og reglugjörð þessi ekki nær til, 

skulu forðagæslumenn fara eftir fyrirmælum forðagæslulaganna frá 10. nóv. 1913. 

9. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frá 5—100 kr., nema meiri 

hegning liggi við eftir almennum lögum. Sektirnar renna í sveitarsjóð. Mál 

útaf brotum á reglugjörð þessari skulu rekin sem opinber lögreglumál. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett, samkvæmt lögum um forðagæslu 

frá 2. nóvember 1913, og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

I stjórnarráði Íslands, 3. júní 1915. 

Í fjarveru ráðherra. 

KI. Jonsson, 
  

Jón Hermannsson.
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Reglugjörð 
ie 

um notkun og meðferð rafmagns í Siglufjarðarkauptúni. 

1. gr. 

Rafmagnsstöð Siglufjarðarkauptúns selur öllum rafmagn innan þess svæðis, 

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

til, samkvæmt eftirfylgjandi skilmálum. 

2. gr. 

Meðan rafmagnið er eingöngu notað til lýsingar verður rafmagnsstöðinni 

lokað frá 16. maí til 31. júlí ár hvert, svo og á hverjum degi meðan dagsbirta 

er nægileg og ljósa þarf alment ekki við. Breytingar á þessu ákveður hrepps- 

nefndin fyrir ákveðinn tíma í senn, eftir því sem við á, og eftir því til hvers 

rafínagnið frekar verður notað, og verða þær breytingar auglýstar notendum með 

hæfilegum fyrirvara og á venjulegan hátt. 
Á þeim tíma, sem vjelarnar eiga að vera í gangi má því að eins stöðva 

þær eða taka af strauminn, að brýna nauðsyn beri til, sökum aðgerða eða ann- 
ara tálmana, er ekki verði hjá komist, og skal þá jafnan aftur hleypa straumn- 
um í þræðina, svo fljótt sem unt er. 

Breytingar og aðgerðir, svo og viðtengingar á nýjum línum, skulu, að 
svo miklö leyti sem hægt er, fara fram á þeim tímum, sem stöðin er lokuð. 

Komi það fyrir, að stöðin sje lokuð sökum aðgerða, eða af öðrum ástæð- 

um, sem ekki verður hjá komist, lengur en tvo sólarhringa í senn, á þeim tíma, 

sem hún á að vera opin, skal draga frá 1/3 hluta af árgjaldinu fyrir hvern 
sólarhring, sem fram yfir er. Að öðru leyti ber stöðin enga ábyrgð gagnvart 
straumnotendum á lokun, sem stafar af ófyrirsjáanlegum og óviðráðanlegum 
atvikum (vis major), heldur verður skemdin bætt svo fljótt sem unt er. 

> 3. gr. 

Hver, sem óskar að fá lagt inn til sín rafmagn eða breytt eldri innlagn- 

ingu, skal senda stöðvarstjóra skriflega beiðni um það með nákvæmum upplýs- 

ingum um það, hve mikið rafmagn hann vill fá alls, hve mikið til ljósa, suðu, 

vjela eða annars, hvort hann hugsar sjer seinna að bæta meiru við, og öðrum 

upplýsingum, nauðsynlegum fyrir innlagninguna. Stöðvarstjóri sendir umsóknina 

með athugasemdum sinum til rafmagnsnefndar, og nefndin ákveður því næst, 

hvort innlagningin skuli leyfð eða ekki og hve mikið gjald skuli greitt. Stöðvar- 

stjórinn tilkynnir umsækjanda úrskurð nefndarinnar, og skal sú tilkynning vera 

komin tíl hans ekki seinna en þrem vikum eftir að stöðvarstjóri fekk umsóknina.



123 

Áður en byrjað er á innlagningunni skal hlutaðeigandi umsækjandi, með 

undirskrift sinni á einu eintaki þessarar reglugjörðar, skuldbinda sig til þess að 

uppfylla allar þær kröfur, sem reglugjörðin gjörir til hans. 

Pöntun á rafmagni sje bindandi að minsta kosti fyrir eitt ár. Hafi þá 

ekki verið sagt upp með mánaðar fyrirvara, skoðast pöntunin gildandi fyrir næsta 

ár o. s. frv. 

4. gr. 

Húsálmur leggur rafmagnsstöðin á sinn kostnað frá aðalálmunum að hús- 

inu alt að 50 metra. Standi hús lengra en 50 metra frá næstu aðalálmu, kostar 

húseigandi það sem fram yfir er, en stöðin lætur undir öllum kringumstæðum 

vinna verkið, og kostar sjálf uppsetningu á öryggjunum. Ef sjerstakir erfiðleik- 

ar eru við lagning húsálmu, getur stöðin krafist endurgreiðslu á þeim kostnaði; 

en ef svo stendur á, skal gjöra húseiganda aðvart fyrirfram. 

Aðaltaugakerfi stöðvarinnar má ekki stækka nema með samþykki hrepps- 
nefndar. 

Innanhússtaugar, lampa og önnur áhöld, vjelar o. s. frv., skal setja upp 

á kostnað hlutaðeigandi umsækjanda af löggiltum innlagningarmanni. Enginn, 
nema sá eða þeir, sem hreppsnefndin, eftir tillögum rafmagnsnefndar og stöðvar- 

stjóra, löggildir til þess, má leggja inn taugar, setja upp lampa eða önnur raf- 

magnsáhöld eða vjelar, er setja á Í samband við rafveituna, nje heldur breyta 

eldri innlagningu eða fást við svipuð störf, er að rafveitunni lúta, hvort heldur 

utan húss eða innan. 

6. gr. 

Nú hafa verið lagðar inn taugar eða áhöld sett í hús eða breyting verið 

gjörð á eldri innlagningu, og má þá ekki taka innlagninguna til afnota fyr en 

stöð varstjóri eða fulltrúi rafmagnsnefndar hefir skoðað og prófað innlagninguna 

og vottað, að hún sje fullnægjandi.  Ålitist innlagningin ófullnægjandi, skal 

hlutaðeigandi innlagningarmaður laga hana þannig, að hún sje fullnægjandi. 

1. gr. 

Enginn má án leyfis rafmagnsnefndar taka rafmagn úr taugakerfi kaup- 
túnsins nje aðhafast neitt það, er valdið geti skemdum á rafmagnstaugum eða 

öðrum rafmagnstækjum, sem notuð eru í sambandi við taugarnar, hvort heldur 

er Í húsi hans eða utan þess. Brjóti nokkur gegn ákvæði þessu, skal hann 
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76 greiða fullur skaðabætur og sæta sektum, sje verkið ekki þannig vaxið, að þyngri 

5. júní refsing liggi við, samkvæmt hegningarlögunum. 

8. gr. 

Hver rafmagnsnotandi er skyldur að sjá um, svo sem honum er unt, að 

innlagning hans sje ætíð í góðu lagi. Komi ólag á ratmagnstaugar eða rafmagns- 

tæki í húsi, þannig, að skemdum geti valdið á taugum eða áhöldum rafmagns- 

veitunnar, t. d. að öryggi hrökkvi í sundur eða að bilun sjáist á einangrun á 

leiðsluþráðum, þá skal húsráðandi tafarlaust tjá það stöðvarstjóra eða fulltrúa 

rafmagnsnefndar. 

Þar sem rafmagn er notað til ljósa, skal varast að taka í sundur ljós- 

tækin, straumsnerlana, tengihylkin o. s. frv. 
Sje rafmagn notað til suðu eða hitunar, ber þess að gæta, að suðu- eða 

hitunaráhöldin standi ekki svo nálægt þilveggjum, að brunahætta geti stafað af. 

Húsráðandi ber ábyrgð á öryggjum innan húss, en rafmagnsstöðin utan. 

9. gr. 

Hreppsnefndin áskilur sjer einkasölu á rafmagnslömpum og öðrum raf- 

magnstækjum, er setja á í samband við rafveituna. 

10. gr. 

Rafmagsnefndinni er heimilt að banna að nota gamla lampa og önnur 

áhöld, sjeu þau eftir áliti hennar orðin ótrygg eða til tálmunar góðum rekstri. 

11. gr. 

Stöðvarstjóri og umboðsmaður rafmagnsnefndar skulu ætið hafa frjálsan 

aðgang allstaðar, þar sem eru taugar eða áhöld, sem standa í sambandi við aðal- 

taugarnar, til þess að rannsaka hvort alt sje Í góðu lagi. 

12. gr. 

Nú vanrækir rafmagnsnotandi skyldur þær, er hann hefir samkvæmt 

þessari reglugjörð, og skal þá stöðinni heimilt að slíta sambandi við hann, og 

ber notandi fulla ábyrgð á öllum afleiðingum, sem af vanrækslunni kunna 

að stafa. 

13. gr. 

Þegar sjerstaklega stendur á, er hreppsnefndinni heimilt að veita undan- 

þágu frá ákvæðum þessarar reglugjörðar. Rísi ágreiningur útaf einstökum 

ákvæðum, sker hreppsnefdin úr.
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14. gr. 

1915 

76 
sr + . . .. sr. ld . . A rim! 

Stjórn rafmagnsstöðvarinnar skipa stöðvarstjóri, sem hreppsnefndin skipar *- im! 

og rafmagnsnefnd, sem hreppsnefndin kýs. Í nefndinni eru þrír menn, kosnir til 

þriggja ára. Gengur einn nefndarmaður síðan úr nefndinni árlega, tvö fyrstu 

skiftin eftir hlutkesti, og er kosið í þeirra stað. 
Stöðvarstjóra ber að fylgja í öllu fyrirskipunum rafmagnsnefndar, en 

nefndin gefur fyrir hver árslok hreppsnefndinni skýrslu um störf stöðvarinnar 

um leið og ársreikningurinn er lagður fram. 
Hreppsnefndin hefir yfirstjórn stöðvarinnar á hendi. 

15. gr. 

Reglugjörð þessari, svo og gjaldskránni, má breyta með samþykki stjórn. 

arráðsins. 

16. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum alt að 100 krónum, sem renna 

í sveitarsjóð Hvanneyrarhrepps, og skal farið með mál útaf þeim sem almenn 

lögreglumál. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum 20. október 1913, um 

rafmagnsveitu í kaupstöðum og kauptúnum, og birt til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

. 

Í stjórnarráði Íslands, 5. júní 1915. 

Í fjarveru ráðherra. 

KI. Jónsson. 

  

Jón Hermannsson.
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Gjaldskrá 
fyrir notkun rafmagns í Siglufjarðarkauptúni. 

1. gr. 

Verð á rafmagni til ljósa í íbúðarhúsum, samkomuhúsum, skólum, búðum, 

verksmiðjum og öðrum húsum, sem ekki eru sjerstaklega tiltekin í gjaldskránni, 
skal vera yfir árið: 

Fyrir 1 ljós 16 kerta kr. 7.00. 

— 2 — — — — 13.00. 
— 3 — — — — 19.00. 
— 4 — — — — 25.00. 
— 5 — — — — 30.00. 

Síðan ;— krónur að auki fyrir hvert ljós 16 kerta þar yfir upp í 20 ljós, 
en 4 krónur fyrir hvert ljós 16 kerta þar yfir. 

Þegar ljósmagn það, sem hvert hús vill fá, er talið saman í 16 kerta ljós, 

skal 1/, ljósi slept en 3/, ljóss reiknað sem heilt; !/, ljós reiknað sem hálft. 

Hreppsnefndinni er heimilt að færa gjald þetta niður alt að helmingi, 

fyrir þau hús, sem nota ljósin minna en hálfan ljóstíma ársins. 

Verð á rafmagni til ljósa á götum, bryggjum og söltunarpöllum kauptúns- 

ins skal vera hið sama eftir ljósmagni eins og að ofan er ákveðið, en hrepps- 

nefndin hefir hina sömu heimild til niðurfærslu, alt að helmingi, ef sjerstakar 

ástæður mæla með því. 

2. gr. 

Rafmagn fyrir eitt línsterkjujárn kostar 7 krónur yfir árið. Hreppsnefnd- 

in getur takmarkað tölu linsterkjujárna, svo og sett nánari reglur um notkun 

þeirra, ef þess gerist þörf. 

3. gr. 

Verd å rafmagni til sudu eda hitunar, eda til vjelareksturs verdur åkvedid 

med samningi fyrir hvern sjerstakan notanda, verdi å annad bord nokkud raf- 

magn selt til slikrar notkunar. 

4. gr. 

Árið reiknast frå nyåri' til nyårs og ljósgjaldið greiðist í tvennu lagi. 

Fyrri helmingur gjaldsins greidist fyrir 1. mars, en sidari helmingurinn fyrir 1. 

október ár hvert. Taka má gjaldið lögtaki. Huseigandi ber ábyrgð á því, ad 

gjaldið sje greitt í tæka tíð.
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Gjaldskrá þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum 20. október 1913, um 77% 
rafmagnsveitu í kaupstöðum og kauptúnum, og birt til eftirbreytni öllum þeim, 5. júní 
sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 5. júní 1915. 

Í fjarveru ráðherra. 

KI. Jónsson. 
Jón Hermannsson. 

Fylgiskjal. 

Pöntunarseðill. 

Samkvæmt reglugjörð og gjaldskrá fyrir rafmagnsveitu Siglufjarðarkaup- 
túns óskar undirritaður að fá innlagt rafmagn, — breytt innlagningu rafmagns — 
— í hús 

Skilmála rafmagnsveitunnar skuldbind jeg mig til að halda að öllu leyti. 
Þetta bið jeg um: 

  

| Lampa-(Linsterkju | Suðu- 
Tala lampa og ljósmagn. 

  

  

stærðir | járn | áhöld 

ókll0k|16k 25k|32k 50 k | alls „Tala | watt | Tala | watt 
  LT                   

(undirskrift húsráðanda) 

Undirritaður eigandi samþykkir að ofangreindar ragmagnstaugar og áhöld 
sje lagt inn í nefnt hús mitt. 

(undirskrift húseiganda) 

Ofangreind pöntun er samþykt. 

Siglufirði 

Fyrir rafmagnsstöðina
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Samþykt 

fyrir girðingarfjelag Skálholts-, Torfastaða- og Uthlíðarsókna 

og Múla í Haukadðalssókn. 

Hreppsnefndin í Biskupstungnahreppi í Árnessýslu hefir, samkvæmt 

lögum 10. nóvbr. 1913, um girðingar, gjört eftirfarandi samþykt fyrir girðingar- 

fjelag Skálholts-, Tortastaða- og Uthlíðarsókna og Múla í Haukadalssókn. 

Í. gr. 

Með samþykt þessari ákveður girðingarfjelagið að setja á næsta vori 

saddavírsgirðingu lögum samkvæma austan úr Tungufljóti fyrir austan Múla 

vestur í Brekkugirðingu milli Brekku og Miðhúsa fyrir neðan bæina Múla, Aust- 
urhlíð, Strillu, Hrauntún, Úthlíð og Miðhús. 

2. gr. 

Í girðingarfjelaginu eru allir í Skálholtssókn ofan Hvítár, Torfastaðasókn, 

Úthlíðarsókn og Múla í Haukadalssókn, sem nú hafa jörð til ábúðar og eftirleiðis, 

svo og aðrir þeir heimilisfastir menn á girðingarsvæðinu, er fjenað hafa undir höndum. 

3. gr. 

Öllum kostnaði við lagning girdingarinnar, årlegum vidhaldskostnadi, 

vöxtum og afborgunum af láni því, er til girdingarinnar kann ad verda tekid, 

svo og helming vaxta, afborgana og vidhaldskostnadar af fyrmefndri Brekku- 

girðingu, er liggur austan úr ÁAndalæk vestur í Brúará og sem sett var vorið 

1912, skal jafnað niður á fjelagsmenn eftir tölu sauðfjár og ótaminna hrossa, 

sem fjelagsmenn hafa á fóðri þá er miðsvetrar fóður- og fjárskoðun fer fram 

næst áður. Á hvert hross skal lagt jafnt og á 5 sauðkindur. 

4. gr. 

Nú fóðra fjelagsmenn sauðfje eða hross, sem aðrir eiga, og skulu þeir þá 

greiða girðingargjald af því, samkv. 3. gr., en tilkall eiga þeir til endurgjalds 

frá eigendum.
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5. gr. 

> . 1 == ps . LA , , . .. 78 

Kosnir skulu 5 fjelagsmenn til 6 ára í senn til að hafa á hendi stjórn 7, júní. 

fjelagsins. Skulu þeir hafa eftirlit með því, að girðingin sje ætið í góðu standi, 

B i jafna niður hinum árlega kostnaði og innheimta hann, einnig Brekkugirðingin, ja 

og að öðru leyti annast um alt það, er að girðingunni lýtur. 

6. gr. 

Ef stjórnarmaður deyr eða fer al öðrum ástæðum úr stjórninni áður en 

kjörtími hans er á enda, * kjósa mann Í stjórnina í hans stað til þess 

  

gr. 

Fjelagsmenn hafa allir jafnan atkvæðisrjett um þau mál, er girðing- 

una varða, 

8. gr. 

  

Brot á samþykt sektum, kr. 2—20, sem renna í sveitar. 

sjóð. Mál útaf brotum á farið með sem almenn lögreglumál og ann- 

ast stjórn fjelagsins um rekstur slíkra mála. 

  

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

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

I stjórnarráði Íslands, 7. júní 1915. 

Í fjarveru ráðherra. 

KI. Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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samþykt 

um fjelagsgirðing íyrir nokkrar jarðir í Tuugusveit í Lýtings- 

staðahreppi í Skagafjarðarsýslu. 

Hreppsnefndin í Lýtingsstaðahreppi hefir, samkvæmt girðingalögum 22. 
nóvember 1913, gjört eftirfarandi samþykt um fjelagsgirðing fyrir nokkrar jarðir 
í Tungusveit í Lýtingsstaðahreppi. 

Í. gr. 

Girðingin skal liggja frá suðvesturhorni girðingar Pjeturs í Teigakoti, til 
vesturs, sem merki ráða: 1) milli Villinganess að sunnan og Teigakots, Efrakots 
og Lýtingsstaða að norðan, 2) milli Hóls og Sveinsstaða, gegnt svonefndri Votu- 
lág, fyrir sunnan og ofan Sveinsstaðabæ. Þaðan í norður fyrir ofan Sveinsstaða- 
tún, efst í Grænulág, þá skáhalt í útvestur í suðausturhorn girðingar Jóns í Ár- 
nesi, gegnt Sölvanesi. Girðingin skal vera svo vönduð, að hún sje vel fjárheld, 
og búast megi við sæmilegri endingu. 

2. gr. 

Kostnaður sá, er verður af lagningu girðingar þessarar, skal greiddur a 
öllum eigendum og ábúendum jarðanna: Steinsstaða. Merkigarðs, Stapa, Hjerm ds. 
dals, Litladals, Litladalskots, Hvammkots, Hafgrimsstada, Porsteinsstada, Porsteins- 
staðakots, Lýtingsstaða, Efral kots, Teigakots og Sveinsstaða, svo og þeim mönn- 
um á nefndum bæjum, er telja fram lausafje til tíundar, þótt búlausir sjeu. 
Kostnaðurinn greiðist þannig, að helmingur hans leggist á jarðarhundruð, en hinn 
helmingurinn á lausafjárhundruð eftir framtali. 

3. gr. 

Skylt er öllum þeim, er á tjeðu svæði búa og fram telja, að halda girð- 
ingunni við í góðu standi, svo lengi, sem þeir teljast hafa hennar not, sbr. 5. gr. 

Þriggja manna nefnd, er kosin sje til þriggja ára í senn, skal sjá um 
viðhald girðingarinnar, og jafna viðhaldskostnaðinum árlega niður á hlutaðeig-
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endur, samkvæmt ?. gr., þannig, að miðað sje við framtal þeirra næsta vor, áð- 

ur en aðgerðin fer fram. Nefnd þessi skal ennfremur ákveða smölun að vorinu 

á girðingarsvæðinu, eftir því sem hentugt þykir. Þó skal ekki oftar smala en 

einusinni í viku hverri, nema brýn þörf krefji. Umferð með skepnur nálægt 

girðingunni er óheimil öðrum en þeim, sem land eiga að — aðra daga en nefndin 

ákveður til smölunar — og skulu allir á umferð sinni gæta varúðar við fjenaðinn- 

5. gr. 

Komi önnur fjárheld girðing þvert yfir Tungusveit milli Hjeraðsvatna og 

Svartár, innan nefnds svæðis, teljast þeir, sem fyrir norðan hana búa, ekki leng- 

ur hafa þessarar girðingar not, sbr. 3. gr., og eru þá lausir við viðhald hennar. 

Hið sama gildir um þá menn á svæðinu, er kunna að leggja girðingu kringum 

alt land sitt. 

6. gr. 

Nú kemur önnur þvergirðing samkvæmt 5. gr., og skulu þá þeir menn, 

sem enn teljast hafa hinnar fyrri girðingar not, halda henni við eftir þeim regl- 

um, sem áður segir. 

1. gr. 

Eigendur og ábúendur framangreindra jarða skulu ennfremur leggja, svo 

fljótt sem þeir sjá sjer fært, girðingu út austan Svartár, á þeim stað sem hent- 

ast þykir, frá girðingu Jóns í Árnesi norðan að ánni á merkjum milli Hafgríms- 

staða, Hvammkots og Merkigarðs. 

8. gr. 

Kostnaðinum, sem af lagningu og viðhaldi þessarar síðasttöldu girðingar 

leiðir, skal jafna niður á hlutaðeigendur, svo sem áður greinir í samþykt þess- 

ari, þó með þeim breytingum, að frá jörðunum Sveinsstöðum, Efrakoti, Teigakoti 

og Lýtingsstöðum greiðist aðeins hálft tillag móts við aðrar jarðir, er samþyktin 

gildir fyrir. 

( or 9. gr. 

Þó skulu síðast taldar fjórar jarðir vera undanþegnar gjaldi því, er um 

ræðir í síðustu grein, ef eigendur og ábúendur þeirra áður eða jafnsnemma því,
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79 að þessi langgirðing kemst á, hafa afgirt lönd sín með þvergirðingu úr norð- 

7. júní austurhorni girðingar Jóns í Árnesi, sem merki ráða í Hjeraðsvötn. 

10. gr 

Komist þvergirðing sú á, er um ræðir í 9. gr., skal viðhaldskostnaður 

hennar greiðast jafnt eftir framtali frá öllum þeim heimilum, er taka þátt í girð- 

ingunni fyrir norðan Sveinsstaði. 

11. gr. 

Nú greiðir leiguliði girðingarkostnað af ábúðarjörð sinni, en fer syo frá 

henni innan 12 ára frá því, er girðingin er fullgerð, * skal þá sá, er við jörðinni 
tekur, greiða honum kostnaðinn að meira eða minna leyti, og skulu hlutaeigend. 

ur í því efni hlíta úrskurði úttektarmanna. 

12. gr 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum frá 2? til 20 krónum, er renni 

í sveitarsjóð. 

Samþykt þessi er hjermeð staðfest til að öðlast þegar gildi, og birt til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 7. júní 1915. 

Í fjarveru ráðherra. 

KI Jónsson. 

  

Jón Hermannsson.
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Reglugjörð júl 
fyrir Rangárvallasýslu um notkun afrjetta, fjallskil, rjettarhöld, 

meðferð á óskilafjenaði, grenjaleitir, refaveiðar o. fl. 
a 

I. kafli. 

Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 

Samkvæmt sveitarstjórnarlögunum 10. nóv. 1905 hefir sýslunefndin yfir- 

stjórn allra fjallskilamála, en hreppsnefndir annast alla stjórn og framkvæmd 

á þeim. 

Il. kafi. 

Um upprekstur í afrjetti og heimalönd. 

2. gr. 

Hreppsnefndir skulu sjá um, að búfjárhögum sje eigi Íþyngt um skör fram 

á sumrum. Í þeim hreppum, sem afrjettir tilheyra, skulu allir, er sauðfje hafa 

til eignar eða umráða, skyldir að reka geldfje og lömb á afrjett eftir nánari 

ákvörðun hreppsnefnda, og gildir hið sama í þeim hreppum, þar sem hreppsnefnd- 

ir hafa útvegað mönnum afrjett í annari sveit. 

Ef afrjettur ber ekki alt fjallfje hreppsmanna, eiga þeir að nota hann 

annaðhvort til skiftist, eða hver einn að tiltölu, eða nokkrir af hreppsmönnum 

með samþykki hinna. 

4. gr. 

Hreppsnefndin hefir vald til að segja fyrir, hvort og hve lengi lömb skulu 

setin, áður en þau eru rekin til afrjettar, hvernig haga skuli rekstrum í afrjett, 

svo og um rekstur þess fjár til afrjettar, sem rennur úr afrjetti. 

5. gr. 

Enginn má án leyfis hreppsnefndarinnar ljá öðrum upprekstur í ítölu sína 

í afrjetti hreppsins nje heldur í heimalönd fyrir sauðfje og hross, nema girt sjeu. 

Synji hreppsnefnd um þetta leyfi, má skjóta neitun hennar undir úrskurð sýslu- 

nefndarinnar.
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6. gr. 

Hreppsnefnd er skylt, þegar einstakir menn krefjast þess, að afstýra yfir- 

gangi af innsveitis- og utansveitarfjenaði og hrossum í heimalandi, sem ekkert 
leyfi eða heimild er fyrir, og hefir í því skyni vald til að fyrirskipa smölun á 
stærra eða minna svæði í sveitinni þegar henni þykir þurfa. Það sauðfje er fyrir 
kemur, má hreppsnefndin láta reka í afrjett hreppsins og taka af utansveitarfje 
hagatoll, er sje 20 aurar af kind, ef fje þetta er rekið á afrjett fyrir miðjan 
ágústmánuð, og sjer oddviti þess hrepps, þar sem eigendur fjárins eiga heima, — 
eftir að hafa fengið vottanlegar markaskýrslur — um innheimtu á því gjaldi og 
stendur á þvískil. Sje afrjetturinn, sem á er rekið, notaður af öðrum hreppi jafnhliða, 
getur hagatollurinn, að því er þann hrepp snertir, fallið niður, ef hann leggur 
jafnt til smölunar og uppreksturs og hreppur sá, sem fyrir áganginum verður. 
Svo er og hreppsnefndum í þeim hreppum, er engan afrjett eiga, heimilt að láta 
reka fje, sem þannig er smalað, til almenningsrjetta í þeim hreppi, sem fjeð 
á heima í. 

Þegar hreppsnefnd fyrirskipar slíka smölun, er hjer um ræðir, skal henni 
skylt, áður en smölunin fer fram, að birta þá ráðstöfun sína í nágrannahreppun- 
um, svo að búendum þar gefist kostur á að hirða sitt fje 7 

1. gr. 

Enginn má reka fjenað sinn í lönd annara án leyfis þeirra eða skilja þar 
eftir af rekstrum sínum. Heldur eigi mega menn láta annara fje fara í rekstra 
sína til og frá afrjetti og reka fje þetta með rekstrum sínum. 

lll. kafli. 

Um fjallskil. 

8. gr. 

Sjerhver, sem afrjett á að nota, á tiltölu til hans, eða leigir hann og hefir 
40 kindur veturgamlar og eldri til eignar eða umráða, er skyldur til, hvort sem 
hann rekur fje sitt á afrjett eða eigi, að leggja 1 mann til fjallsafns, er sje að 
minsta kosti 16 ára að aldri og álitist til þess fær. Þó skulu þeir, sem í Holta- 
mannaafrjett reka, því aðeins skyldir að leggja einn mann hver til fjallsafns, að 
þeir hafi hver um sig 60 kindur veturgamlar og eldri, og þeir, sem hafa 250 fjár 
eða meira til eignar og umráða, veturgamalt og eldra, leggi til viðbótarfjallskil 
eftir mati hreppsnefndar. Sá, sem hefir 80 fjár til eignar og umráða, veturgamalt 
og eldra, skal auk þess taka þátt í kostnaði, sem leiðir af utansveitarrjettaferðum 
til hirðingar á sauðfjenaði, er þar ber að hirða, og reka upp að sumrinu þar sem 
þess þarf við. Ef maður eða menn eiga hlut að tveimur afrjettum, ber honum 
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eða þeim að gegna fullum fjallskilum á báðum afrjettunum, að tiltölu við aðra, 

1915 

80 
ef nreppsnefnd eða hreppsnefndir kreijast þess. Alla, sem færra fje eiga en hjer 7. júni 

er tiltekið, lætur hreppsnefndin leggja til eftir ástæðum þeirra. 
Ef hreppsnefndin álítur mjög sett í afrjett hreppsins, og einhver búandi í 

hreppnum útvegar sjer upptekstur í annan afrjett, má hreppsnefndin leysa þann 

mann undan fjallskilum að meira eða minna leyti. 

Ákvæði þessi gilda jafnt um húsmenn og lausamenn sem bændur. 

  

     

Hreppsnefnd skal með fjallseðli, a byrji að 

áður en fyrsta fjallleit er byrjuð, boða tja] Hleit fyrir h 

skal hún láta gera fjallleitir svo snemma, að fjallsafni sje lokið og verði rjettað: 

í Holta- og L andrjettum og Rangár vallarjettum föstudaginn í 23. viku sumars — 
hreppsnefnd Ásahrepps skal þó heimilt að rjetta fjallsafni þess hrepps degi fyr 

— Fljótshlíðarhreppi og Hvolhreppi fimtudaginn og í öðrum hreppum sýslunnar 

miðvikudaginn næstan á undan. Smölun í Hekluhraunum má geyma þangað til 

mánudaginn fyrir fyrstu bygðasafnsrjett. 

  

ganga um sveitina 3 vikum 

vern einstakan airjett, enda 

  

    

  

Hreppsnefnd ber að ráða umsjónarmann, fjall FJ einn eða fleiri 
i HANN einstakan afrjett, og getur enginn skorast undan slíkum starfa nema, 

brýna nauðsyn beri til. Fjallkongur skal fara eftir því, sem hreppsnefnd fyrir- 

skipar um söfnun afrjettarins, en í afrjettinum hefir hann öll ráð og fyrir- 

sögn á hendi, hann skipar í leitir, hann ræður fyrir rjettarhaldi, ef rjetta þarf, 

og sjerhverju öðru, er söfnun fjárins viðvíkur, alt þangað til safnið er komið til 

almenningsrjetta, og er safnmönnum skylt að hlýða honum meðan á þessu stendur. 

  

li. gr. oa 

Sjerhver fjallsafnsmadur skal vera med fullri verkgreind og heilsu, og 

svo útbúinn að hestum, mat, fötum og skóleðri og tjaldrúmi o. fl., sem hrepps- 
nefndin ákveður. 

i2. 

Ef fjallkongur með meiri hluta fjallsafnsmanna gjörir einhvern brest á 

því, er áður var talið, eða fyrir óhlýðni eða ólæti, er að álita, sem sá maður, er 

þennan mann leggur til, hafi engin fjallskil gert, og skal hann því borga fyrir 
fjallskil sín eftir mati hreppsnefndar. 

13. gr. 

Þar skal hver vera í göngu, sem honum er skipað, og skal hann vand- 

lega smala svæði það, er hann skal leita. Menn frá þeim, sem fjárríkastir eru, 

skulu sæta hinum örðugustu göngum, nema hamragöngur sjeu; þær skulu þeir 

hafa, er best eru til færir. Með örðugustu gönguin telst það líka, þegar nokkrir 

eru sendir lengra í afrjett en aðrir.



Haga skal svo fjallgöngum, þar sem því verður við komið, að ekki verði 

misgöngur afrjetta í milli, skulu hreppsnefndir þær, er hlut eiga að máli, kom 

sjer saman um, hvernig því verði viðkomið. 

15. gr. 

Þar sem svo hagar til, að afrjettur þarf eigi allra sinna manna með til 

fjallssafns, tekur hreppsnefndin fram á fjallseðlinum, hve margir og hverjir skuli 

geymast til eftirsafns. 

IV. kafli. 

Um bygging og viðhald almenningsrjetta og stjórn á rjettahöldum. 

16. gr. 

Hreppsnefnd sjer um, að almenningsrjettum hreppsins með tilheyrandi 

dilkum sje vel viðhaldið, og heyrir þartil eigi einungis, að allir veggir þeirra 

sjeu stæðilegir um rjettatímann og nægilega háir, heldur einnig, að almennings- 

rjettinni sje svo hagað, að ekki standi vatn í henni, þótt votviðri sjeu, til óhægðar 

við fjenaðarhirðingu. Vid sjerhverjar almenuingsrjettir skulu vera nægir dilkar 

fyrir utansveitarfje og óskilafje og nægilegt rúm í hverjum dilk, til þess að eng- 

inn þurfi að hleypa útúr þeim, fyr en rjettum er lokið og hreppsnefndin eða sá, 

sem Í umboði hennar stjórnar rjettarhaldi, leyfir, og hefir látið rannsaka fjeð í 

dilkunum af markglöggum mönnum. Bygging og endurbygging almenningsrjetta 

hvílir á fjáreigendum hreppsins og fer fram undir umsjón hreppsnefnda. Viðhald 

rjettanna, sem hreppsnefnd sjer og um, má greiða úr sveitarsjóði. 

17. gr. 

Vilji hreppsnefnd breyta um rjettarstæði, þarf hún til þess samþykki 
meiri hluta hreppsbúa og þeirra, sem land eiga. 

18. gr. 

Hreppsnefndin skipar mann til að sjá um innrekstur við rjettarhöld og 
kveða á hvenær rjettum sje lokið, og gæta þess, að alt fari þar fram í sem bestri 

röð og reglu. Líka skal það í valdi hennar, hvort hún vill bjóða með undirboði 

upp til geymslu á kostnað sveitarinnar þann óskilafjenað, sem verður í fjalls- 

salnsrjett, eða sleppa honum.
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19. gr. 

Hvenær sem rjettir eru haldnar, skulu hlutaðeigandi hreppstjórar einnig 

vera viðstaddir, hvort sem þeir eru í hreppsnefnd eða ekki, og gæta almennrar 

lögreglu. 

V. kafli. 

Um eftirleitir. 

20. gr. 

Eftirleit í afrjettum skal gjörð svo fljótt eftir fjallsafnsrjettir, sem unt er 

og veður leyfir, og í því sambandi við bygðasöfn, að sem minstar misgöngur eigi 

sjer stað milli afrjetta og heimalanda. Þyki hreppsnefnd þörf á fleiri eftirleitum, 

hefir hún vald til að fyrirskipa þær. Hamli óvæður fjallsafns- eða eftirleitar- 

mönnum áður en þeir hafa byrjað leit á afrjetti, er sú ferð, sem ófarin væri 

Fyrsta eftirleit í Hekluhraunum skal framfara mánudaginn í 26. viku sumars. 

21. gr. 

Ef þeir eru of fáir til eftirleita, sem ganga af fyrsta fjallsafni, jafnar 

hreppsnefndin niður þeirri viðbót, sem með þarf, á alla hina efnaðri fjáreigendur, 

er eiga hver um sig eigi færri en 50 sauðkindur eldri en lömb að eign og umráðum. 

22. gr. 

Ef afrjettur er notaður af sumum en ekki öllum hlutaðeigendum til upp- 

reksturs, skulu þeir, sem nota hann, ávalt leggja í viðbótina alt að einum manni 

hver, en nægi það ekki, þá sje bætt við á sama hátt og segir í 21. gr. 

23. gr. 

Í afrjettum, sem þurfa allra sinna manna með til fyrsta fjallsafns, skipar 

hreppsnefndin fyrir um eftirleitir á sama hátt og segir Í 21. gr. 

24. gr. 

Fje því, sem finst í eftirleitum og eigandi leiðir sig ekki fyr að, skal 

ávalt haldið til skila af eftirleitarmönnum til næstu bygðasafnsafrjettar á eftir. 

25. gr. 

Að afloknum þeim fjallleitum, sem hreppsnefndin lætur gjöra, eru hrepps- 

búum heimilar eftirleitir í afrjetti, en skylt skal þeim að fá til þess samþykki 

hlutaðeigandi hreppsnefnda, ef þeir vilja eiga von á borgun fyrir fyrirhöfn sína. 

Finnist fje í þessum leitum, skal eigandi borga finnanda helming verðs fyrir 

óheimt fje og hálfu minna fyrir heimt. Heimilt er hreppsnefnd að hækka borgun 
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þessa, en þá skal sú hækkun greiðast úr sveitarsjóði. Hreppstjórar skulu virða 
fjeð til þessarar borgunar. 

Skylt er að hagamerkja alt fjeð jafnóðum og það heimtist. 

26. gr. 

Ur heimahögum leyfist engum að selja nokkra skepnu eins og fundna í 
eftirleit að afloknum lögsöfnum. 

Skyldur skal þó hver einn, sem verður var við að fje er komið í svelti 
í hömrum eða annarsstaðar í landeign sinni, á hverjum tíma árs sem er, að sjá 
um, ef eigi næst til eiganda, að því sje bjargað ef unt er, og ber honum borgun 
fyrir það af eiganda eða af andvirði kindarinnar, ef eigandi finst eigi, eftir mati 
hlutaðeigandi hreppsnefndar. Hvar sá, sem verður var við meinakind í búfjár- 
högum sínum, er skyldur að tilkynna það eiganda sem fyrst. 

VÍ. kafli. 

Um bygðasöfn ogsbygðasafnsrjettir., 

21. er. 

Í hverjum hreppi skulu auk fjallsafnsrjetta haldnar að minsta kosti 4 
bygðasafnsrjettir að sauðfje þriðjudagana í 23., 24., 26. viku sumars og 2. viku 
vetrar með þeim undantekningum er hjer greinir; 1. Í Rangárvalla-, Fljóts- 
hlíðar. og Vestur-Landeyjahreppum skal halda fyrstu bygðasafnsrjett á miðviku- 
daginn í 23. viku sumars. 2. Í Hvolhreppi og Austur-Landeyjahreppi skal halda 
fyrstu bygðasafnsrjett á þriðjud. í 23. viku sumars, en allar aðrar rjettir á mánudögum. 

28. gr. 

Bygðasöfnun skal framfara næsta dag á undan hverri bygðasafnsrjett, 
nema Í Austur-Landeyjahreppi að því er snertir 2., 3. og 4. rjett, og Hvolhreppi 
að því er allar rjettir snertir, þar skal söfnunin fram fara sama dag og rjettað 
er. Hver og einn skal þá skyldur til að smala alt heimaland sitt, og hlýðnast 
þeim fyrirskipunum hreppsnefndarinnar, sem miða því til tryggingar, að vel sje 
smalað, og að almenningur sje samtaka í smöluninni, bæði innbyrðis og sveita á 
milli. Skal síðan alt óskilafje forsvaranlega byrgt inni um nóttina, og rekið til 

, almenningsrjettarinnar í tækan tíma næsta dag.. 

29. gr. 

Heimilt skal hreppsnefnd, þar sem því verður viðkomið, að fyrirskipa 
þeim, er búa næstir afrjetti, að smala sjerstaklega heimaland sitt í sambandi við 
fjallsöfn og koma því óskilafje, sem þeir finna, í fjallsafnið.
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30. gr. 

Sjerhver hreppsnefnd skal tiltaka fyrirfram á hverju hausti, hverjir skulu 

sveitar sinnar vegna senda í bygðasafnsrjettir til að hirða það óskilafje úr sinni 

sveit, sem þar kynni að koma fyrir. Mega aldrei vera færri en 2 úr hverjum 

hreppi í fyrstu bygðasafnsrjett utan sveitar. 

Þurfi að greiða ferjutoll fyrir fje, sem sótt er í rjettir, borgast hann af 

sjóði þess hrepps, er rekstrarmenn eru úr, en sá hreppur hafi endurgjaldskröfu 
til þeirra hreppa, sem fjeð er úr. 

ðl. gr. 

Hreppsnefnd Rangárvallahrepps skal láta hirða í fyrstu bygðasafns- 

rjettum í Holtum og á Landi, alt óskilafje úr öllum hreppum sýsl- 

unnar fyrir austan EystriRangá, og sjá um, að það komist í fyrstu 
bygðarsafnsrjett Rangárvallahrepps daginn eftir. Hreppsnefnd Vestur-Eyjafjalla- 

hrepps hefir hins sama að gæta í fyrstu bygðasafnsrjett Austur-Eyjafjallahrepps 

með óskilafje úr þeim hreppum sýslunnar, er liggja fyrir utan Markarfljót. Hrepps- 

nefndin í Fljótshlíðarhreppi skal og í fyrstu bygðasafnsrjettum á Rangárvöllum 
og í Hvolhreppi láta hirða alt óskilafje úr Eyjafjallahreppum. Óskilafje úr sömu 

hreppum, er fyrir kemur í fyrstu bygðasafnsrjett í Vestur-Landeyjahreppi skal 

og hreppsnefndin í Austur-Landeyjahreppi hirða láta. Ennfremur skulu og hrepps- 

nefndirnar í Fljótshlíðarhreppi og Hvolhreppi hafa hinnar sömu skyldu að gæta 

í Vestur-Eyjafjallahreppi með óskilafje úr hreppum sýslunnar fyrir utan Þverá. 

Skulu þeir menn, er sendir eru, koma fjenu áleiðis til einhvers hreppsnefndar- 

manns Í næstu sveit. Að öðru leyti mega 2 hreppar leggja saman til að senda 
, 

í bygðarsafnsrjettir í þeim hreppum, er engan afrjett eiga. 

32. gr. 

Sjerhver hreppsnefnd hefir heimild til að fyrirskipa bygðarsafnsrjettir 

lengur fram á vetur, ef henni þykir þurfa, einkum ef veður falla vel, svo að 

von sje á miklum samgöngum. 

o 
33. gr. 

Verði einhver ber að því, að smala land sitt óforsvaranlega eða alls ekki 
í bygðasöfnum, hefir hreppsnefndin vald til að setja tilsjónarmann við smölun 

hans, eða þá láta aðra framkvæma hana, hvorttveggja á kostnað hins seka. 

4. gr. Co
 

Bakkabæjarmenn skulu á bygðasafnsdögum halda rjett hjá sjer þar sem 

hreppsnefnd ákveður, og það fje, sem eigi er hirt, skulu þeir reka til Vestur- 

Landeyjarjettar, að undanteknu því, sem eigi finst eigandi að eftir markabókum. 

Skal sá fjenaður ganga til Reyðarvatnsrjetta eftir nánari ráðstöfun hreppsnefnda. 
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35. gr. 

Skilarjett å hrossum skal haldin i hverjum hreppi pridjudaginn i 25. viku 

sumars, eftir smölun á þeim, er búendur skulu leysa forsvaranlega af hendi. 

Heimilt skal þó hreppsnefndum að ákveða aðra hrossarjett fyr á haustinu. Hver 

einstakur eigandi hefir ábyrgð á að hirða hross sín að skilarjett, hvort sem er 

utansveitar eða innan, að öðru leyti en því, sem ákveðið er í 36. grein um 
tökuhross. 

VII. kafli. 

Um tökufjenað. 

36. gr. 

Hver, sem kemur lömbum sínum, sauðfje nautum eða hrossum til sumar- 

beitar hjá öðrum, og hver sá, er tekur slíkan fjenað til sumarbeitar, er skyldur 

að skýra hreposnefndum sínum frá þessu, ef þær krefjast þess. Nú þykir hrepps- 
nefnd einhver taka óhæfilega mikið af innansveitar- eða utansveitarfjenaði, naut- 

um eða hrossum til sumarbeitar eða hagagöngu á vetrum, og hefir hún þá heim- 

ild til að banna slíka töku framyfir það, er hún metur að hagarúm hans geti 

leyft. Skjóta má úrskurði hreppsnefndar til syslunefndarinnar. 

37. gr. 

Komi tökufjenaður til rjetta, hefir sá ábyrgð á, sem tekið hefir. 

VIII. kafli. 

Um kalineyrt og eyrnalaust fje og ómerkinga. 

38. gr. 

Kalineyrt og eyrnalaust fje og ómerkinga, sem lambsmæður eigi helga 

sjer í heimarjettum, skal sjerhver reka til almenningsrjetta, bæði í fjallsöfnum og 

bygðasöfnum, og skal hreppsnefndin sjá um, að alt slíkt fje sje dregið í dilk sjer. 

Haldi einhver slíku fje frá rjettum, eða dragi sjer það án leyfis hreppsnefndar, 

með launung eða ofríki, hefir hann fyrirgjört eignarrjetti að hinni sömu kind, er 
þannig er meðfarið, þótt lambsmóðir helgi sjer á eftir. Síðan skal leiða ær að 

dilkum, sem og leyfa mönnum með öðru móti að sanna eignarrjett sinn með 
óbrigðulum einkennum, en þó eigi af fjárbragði einu saman. Ómerkinga þá, er 

enginn hefir helgað sjer í lok hverrar rjettar, skal selja hlutaðeigandi sveitar- 

sjóði til inntektar, enda greiði hann fyrir rjettarstæði alt að 12 kr. ef eigi er 

áður öðruvísi um samið.
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IX. kafli. 

Um meðferð á óskilafjenaði. 

39. gr. GS
 

Allar óskilakindur skal tafarlaust selja jafnóðum og þær koma fyrir í 

bygðasafnsrjettum, og ennfremur þær óskilakindur, er finnast að afloknum bygðar- 

söfnum veturinn út. Skulu hreppstjórar að öllum haustrjettum loknum senda í 

hvern hrepp sýslunnar skýrslu yfir alt hið selda fje, og mega eigendur þess leiða 

sig að andvirðinu, er tveir mánuðir eru liðnir frá söludegi til septemberloka árið 

eftir, að frádregnum öllum kostnaði. 

Sölu á óskilahrossum skal hreppstjóri jafnan auglýsa innanhrepps og i 

næstu hreppum með viku fyrirvara, nema þegar um lögskipaða hrossarjett er 

að ræða. 

40. gr. 

Til þess að geta sannað eignarrjett sinn að sauðfje, hlýtur eigandi að hafa 

lögheimilt og auglýst mark. Gefi tveir eða fleiri sig fram sem eigendur að sama 

marki, er hreppsnefndinni ekki skylt að svara andvirði hinnar seldu kindar, fyr 

en einhver þeirra hefir löglega sannað forgangsrjett sinn. 

41. gr. 

Hross, sem eigandi þekkist eigi að, eða eigandi er utan hrepps og á eng- 

an þann að, er hirða vill gripinn eða gripina fyrir hans hönd, skulu jafnan talin 

í óskilum á hvaða tíma árs sem er, og skal farið með sem annað óskilafje (sbr. 

6. og 39. gr.). Þó skal eigandi hross, sem selt er, hafa innlausnarrjett á því 12 

vikum frá söludegi, enda ber hann þann tíma ábyrgð á því, nema það farist 

fyrir handvömm kaupanda. Borga skal eigandi allan áfallinn kostnað, svo sem 

uppboðs-, fóður- eða beitarkostnað. Beitarkostnaður má þó ekki fara fram úr 

10 aurum á sólarhring og fóður að vetri ekki fram úr 50 aurum um sólarhring. 

Andvirðis geta eigendur vitjað innan árs frá söludegi, en að öðrum kosti færist 

það hlutaðeigandi sveitarsjóði til inntektar. 

42. gr. 

Fyrir lok janúarmánaðar næsta ár skulu hreppstjórar senda manni, sem 

sýslunefndin kýs til þess, greinilegar lýsingar yfir allan þann óskilafjenað, sem 

seldur hefir verið og enginn hefir leitt sig að. Hinn kjörni maður sendir síðan 

eftirrit af lýsingum þessum til prentunar í „Lögbirtingablaðinu<. Ásamt lýsing- 

unum skulu hreppstjórar af verði óskilafjenaðarins senda 50 aura fyrir hverja 

kind í auglýsingarkostnað. Á sama hátt skal lýsa seldum óskilahrossum.
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X. kafli. 

Um vorrjettir. 

43. gr. 

Hreppsnefndirnar í Hvolhreppi, Fljótshlíðarhreppi og Landeyjahreppum, 
skulu sjá um, að sjerhver búandi maður í hreppum þessum smali heimalönd sin 
mánudaginn í 7. og 9. viku sumars og 4. júlí eða næsta virkan dag. Hrepps- 
nefndir annarsstaðar í sýslunni skulu sjá um, að slík smölun fari fram frá byrj- 
un 7. viku til loka 9. viku sumars. Öllum aðkomnum fjenaði, sem finst og eig- 
andi eigi lætur hirða heima hjá mönnum, skal eftir smölunina haldið til rjetta, 
svo sem unt er, og haldin rjett á honum eftir nánari ákvæðum hreppsnefndar. 
Auk þess er hreppsnefnd heimilt að fyrirskipa smölun á vorin og vorrjettahöld, 
eftir því sem henni þykir best henta og ákveða rekstrardaga til afrjettar. 

44. gr. 

Hreppsnefndum er skylt að auglýsa vorrjettardagana í næstu hreppum. 

45. gr. 

Í vorrjettum er hvorki skylt að lýsa óskilafje nje hirða ull af því, en 
marka skal lömb undir ám með sama marki og á þeim er. 

46. gr. 

Hreppsnefndir hafa að öðru leyti heimild til að gjöra nánari fyrirskipanir 
um vorsöfn og vorrjettir, en hjer er greint. 

Kl. kafli. 

Um einkenni á fje. 

47. gr. 

Menn skulu einkenna fje sitt með eyrnamarki og mega hreppsnefndir 
skipa svo fyrir, að búendur í hreppnum skuli brennimerkja fje sitt með sýslu- og 
hreppsbrennimarki á horni, er sje þannig: R 1. fyrir Ásahrepp, R. 2. fyrir Holta- 
hrepp, R. 3. fyrir Landmannahrepp o. s. frv. eftir röð hreppanna í markaskrá 
sýslunnar. 

48. gr. 

Öll mörk sýslunnar skal rita á eina skrá, og skal prenta hana að minsta 
kosti á 10 ára fresti. Borgun fyrir að fá prentað hvert mark skal vera 50 aurar 
í hvert sinn, sem það er prentað, og rennur sú borgun í sýslusjóð.
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Ef einher flytur inn í sýsluna eða tekur upp nýtt mark, er hann skyldur 80 
að tilkynna það oddvita í sínum hreppi, er ritar það á viðeigandi stað í hina 7. júní 
gildandi markaskrá, og tilkynnir það svo öllum oddvitum sýslunnar, er einnig 

skulu innfæra markið og sjá um, að markabækur með þessum innfærslum sjeu í 

hverri skilarjett. Fyrir þetta greiði markeigandi oddvita sínum kr. 2. Eigandi 

kindar missir eignarrjett sinn að henni, ef hún lendir í óskilum, og mark er eigi 

auglýst í markaskrá sýslunnar. 

49. gr. 

Eigi skulu menn hafa námerkt frekara en þörf gerist, og hefir sýslunefnd 
rjett til að kveða á um, hversu námerkt má vera. Sá, sem tekur upp náið mark, 
eða flytur inn í sveit með náið mark, skal breyta marki sínu, en sá sem á erfða- 
mark eða fyrir er, skal halda sínu marki. 

50. gr. 

Eigi má prenta í markabók neitt mark, sem er afeyrt. 

XII. kafli. 

Um sölurekstra. 

51. gr. 

Alt fje í sölufjárrekstrum skal rækilega merkt með skýru rekstrar- 
merki, er sje svo glögt, að sjáist vey tilsýndar í björtu, og svo traust, að eigi 
geti máðst af. 

52. gr. 

Svo skal rekstrum haga, að sem minstur bagi verði að þeim, sem land 
eiga, þar sem fje er rekið um. 

Varast skal að rekstrum lendi saman við annað fje. Alls ekki má halda 

áfram með rekstur þegar dimt er orðið að kveldi, og ekki leggja upp að morgni 
fyr en sauðljóst er. 

Yfirmaður reksturs ber ábyrgð á, að reglum þessum sje hlýtt. 

XIII. kafli. 

Um grenjaleitir, refaveiðar og eitranir. 

53. gr. 

Hreppsnefndir skulu vandlega annast um grenjaleitir og refaveiðar; þær 
skipa fyrir um grenjaleitir í tækan tíma, bæði í afrjettum og heimalöndum, og
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gæta þess vandlega, að þeirrar almennu skyldu sje gætt, að hver og einn leiti 

vandlega í heimalandi sínu, þar sem grenjavon er. 

54. gr. 

Til grenjaleitar í afrjetti ber hverjum einum, sem hlut á að máli, að leggja 

fullgildan mann einu sinni á ári, ef á þarf að halda, en þurfi eigi allra með í 

senn í afrjett, er á hreppsnefndarinnar valdi að sameina menn til leitarinnar eða 

flokka þá saman, og láta sinn flokkinn fara hvert ár eða í hverja leit, ef fleiri 

þarf að gera en eina á ári. 

óð. gr. 

Skotmaður skal vera við grenjaleitir í afrjetti. Borgun til skotmanns 

fyrir hvert fullorðið dýr, sem hann vinnur, er 2 kr. fyrir fyrra dýrið, sem hann 

vinnur, en 3 kr. fyrir hið síðara, fyrir hvern yrðling 50 aurar, kaup og fæði um 

daginn 2 krónur og fyrir hest 1 krónu um daginn. Ef skotmaður er hlut- 

aðeigandi leitarmaður, reiknast borgunin einungis fyrir þann tíma, sem gengur 

til þess að liggja yfir greni; fyrir þann tíma ber einnig að borga öðrum gren- 

mönnum alt að sömu upphæð um daginn. Á sama hátt ber að borga skotmanni 

fyrir gren unnið í heimalandi. 

56. gr. 

Skylda til grenjaleita í afrjetti byggist á sama grundvelli og skylda til 

aðalfjallsafns. i 

57. gr. 

Sjerhver hreppsnefnd í þeirri sveit, er liggur til afrjettar eða fjalllendis, 

skal að hausttímanum annast um eitrun fyrir refi á þessum svæðum, og eins þó 

landið tilheyri einstökum mönnum. 

58. gr. 

Hreppsnefnd má banna alla smölun og umferð í afrjettum, er hún álitur 

að spilla muni fyrir refaveiðum. 

59. gr. 

Allan kostnað, er leiðir af refaveiðum og eitrun fyrir refi, skal greiða af 

hlutaðeigandi sveitarsjóði. 
Einnig er heimilt að greiða af sveitarsjóði kostnað við grenjaleitir í af- 

rjettum, ef hreppsnefnd þykir haganlegra að fá nokkra menn til þess, heldur en 

að búendur alment leggi menn til grenjaleitar.
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XIV. kafli. 

Um smáafrjetti. 

60. gr. 

Hreppsnefnd Fljótshlíðarhrepps og hreppsnefnd Vestur-Eyjafjallahrepps 

skulu sjá um fjallskil, rjettarhöld og grenjaleitir o. s. frv. á Þórsmörk, en hrepps- 

nefnd Fljótshlíðarhrepps á Teigs-, Múla- og Guðrúnartungum. Hreppsnefnd Vestur- 

Eyjafjallahrepps sjer um það á Almenningum, Merkurtungum, Stakkholti og 

Steinsholti, og hafa hreppsnefndirnar rjett til að gera nauðsynlegar fyrirskipanir 

í þessu efni Sá eða sú hreppsnefnd, sem heldur Goðaland til uppreksturs, hafi öll 

umráð yfir afrjettinum, að því er snertir rjettahöld, grenjaleitir o. fl, og skal þar 

halda skilarjett. Eigi má þó sá, er heldur Goðaland, láta reka fje yfir jökul 

að haustlagi. 

61. gr. 

Hinar almennu reglur, er gilda um afrjetti í sýslunni, skulu einnig gilda 

um smáafrjetti þessa, en þó skulu sjerstaklega gilda um þá þessar reglur: 

Fjallskil og rjettahöld skulu fram fara með tilsjón tveggja manna, sem 

eru settir til þess, annar af hreppsnefndinni í Fljótshlíðarhreppi, en hinn af hrepps- 

nefndinni í Vestur-Eyjafjallahreppi, á kostnað þeirra, sem airjettinn nota. 

Afrjettir skulu smalaðir svo, að eigi verði misgöngur á milli. 

Eftirleit skal fram fara föstudaginn í 25. viku sumars. Skal eftirsafnið 

rjettað í afrjettunum á sama hátt og aðalsafnið. Öll söfnin skulu könnuð á víxl, 

þannig, að Fljótshlíðingar hirða alt fje, sem þekkist að vera utanyfir Markarfljót, 

en Vestur-Ejafjallamenn á sama hátt það, sem tilheyrir Eyjafjallahreppunum. 

Um óskilafje, sem ekki þekkist, ræður afrjettur til hvers hreppsins skuli ganga. 

Eftirleitinni skal lokið svo snemma, að eftirsafnsfjeð nái í næstu bygðasafns- 

rjettir Fljótshlíðarhrepps og Vestur-Eyjafjallahrepps. Grenjaleitir, refaveiðar og 

eitranir á smáafrjettum þessum skulu hlutaðeigandi hreppsnefndir annast um á 

kostnað þeirra, er halda afrjettina til notkunar, en ef þeir eigi borga góðfúslega, 

þá skulu eigendur afrjettanna borga þennan kostnað. Þó má greiða af sveitar- 
sjóði Vestur-Eyjafjallahrepps þennan kostnað á Almenningum, Merkurtungum, 

Stakkholti og Steinsholti, ef hreppsnefndin ákveður svo. 

XV. kafli. 

Um sektir og málssóknir. 

62. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða 2—100 kr. sektum. Uppljóstrarmað- 

1915 

80 
7. júní
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80 ur eða uppljóstrarmenn fá fjórðung sekta, en hinn hlutinn rennur í sveitarsjóð 

1. júní þess hrepps, sem brotið er framið í. 

63. gr. 

Með mál útaf brotum gegn reglugjörð þessari skal farið sem almenn 
lögreglumál. 

64. gr. 

Með reglugjörð þessari er numin úr gildi fjallskilareglugjörð fyrir Rangár- 
vallasýslu 12. janúar 1911. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Rangárvallasýslu hefir samið og sam- 

þykt samkvæmt "11. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 14, 22. mars 1890 og 
nr. 36, 24. nóv. 1893, staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. september 1915. 

I stjórnarráði Islands, 7. júní 1915. 

Í fjarveru ráðherra. 

KI. Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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Staðfesting konungs á skipnlagsskrá fyrir Framfarasjóð Seyluhrepps, $1 

stofnaðan af Ásgrími Þorsteinssyni í Geldingaholti, útgefinn á venjulegan hátt ad 8. júní 

mandatum af ráðherra Íslands 8. júní 1915. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir „Framfarasjóð Seylnahrepps“, stofnaðan af Ásgrími Þor- 

steinssyni í Geldingahoiti. 

Sjóðurinn er stofnaður af Ásgrími Þorsteinssyni í Geldingaholti, er hefir 

dvalið í Seyluhreppi nærfelt 50 ár, með 1000 — eitt þúsund — króna gjöf, er legg- 

ist inn í Söfnunarsjóð Íslands fyrir 8. október 1909 og ávaxtist þar, uns sjóður- 

inn að viðlögðum vöxtum og vaxtavöxtum nemur 4000 — fjögur þúsund — krón- 

um. Þegar sjóðurinn hefir náð fyrnefndri upphæð, sendi stjórn Söfnunarsjóðsins 

hreppsnefnd Seyluhrepps tilkynningu um það. 

2. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn 4000 — fjögur þúsund —- krónur skal hinn 8 

október, fimta hvert ár þar frá, fæðingardag stofnanda sjóðsins, Ásgríms Þor- 

steinssonar, úthluta þess árs vöxtum sjóðsins til framfara Seyluhrepps eða þess 

svæðis er Seyluhreppur nær nú yfir. Að undanteknum áðurnefndum fimta hvers 

árs vöxtum, skulu vextir og vaxtavextir ávalt leggjast við sjóðinn, þar til hann 

s 

£ 

nemur 1000000 — einni miljón — króna, þar eftir skal árlega úthluta vöxtum 

sjóðsins til framfara Seyluhrepps, eins og áður er tekið fram. Af ársvöxtum 

leggist þó ávalt 1 kr. — ein króna — við höfuðstólinn. 

Höfuðstólinn 1000000 kr. — ein miljón króna — má aldrei skerða. 

3. gr. 

Hreppsnefnd Seyluhrepps, eða það stjórnarvald, sem kemur í hennar stað, 

skal hafa á hendi hina árlegu úthlutun vaxtanna, er skal verja til alls þess, er 

stuðlar að framförum hreppsins, svo sem framfara í búnaði, vega- og járnbrautar- 

lagninga, land- og skógræktar og yfirleitt til allra nauðsynjamála hreppssvæðis- 

ins í framfaraátt. Hreppsnefndin eða úthlutendur ársvaxta sjóðsins sendi sýslu- 

nefnd Skagafjarðarsýslu, eða því stjórnarvaldi sem kemur í hennar stað, árlega 

skýrslu um úthlutunina.
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4. gr. 

Á skipulagsskrá þessa skal beiðst konunglegrar staðfestingar. 
Þessari framanritaðri ráðstöfun til staðfestingar er nafn mitt sett undir- 

ritað í viðurvist tveggja votta. 

Geldingaholti, 18. febr. 1915. 

Fyrir hönd Ásgríms Þorsteinssonar 

Sigþrúður Helgadóttir (einkaerfingi gefandans). 
Vitundarvottar: 

Hallgrímur Thorlacius. 

Árni Jónsson. 

Embætti 

3l. mars skipaði ráðherrann cand. mag. Bjarna Jónsson til að vera dócent innan 
heimspekisdeildar Háskóla Íslands frá 1. apríl að telja. 

4. maí var ráðherra Íslands Sigurði Eggerz, samkvæmt umsókn hans, með allrhæst 
um úrskurði allramildilegast veitt lausn í náð frá ráðherraembættinu. 

S. d. var prófessor við Háskóla Íslands Einar Arnórsson með allrahæstum úrskurði 
-ramildilegast skipaður ráðherra Íslands. 

Laust embætti, 
er konungur veitir. 

Sýslumannsembættið í Mýra og Borgarfjarðarsýslu. 

Árslaun 3500 kr. Á uglýst laust 4. maí 1915. Umsóknarfrestur til 1. ágúst 1915. 
Sá, sem embættið fær, er skyldur að setja þá tryggingu, er síðar mun verða kveðið 

á um, fyrir innheimtum þeim, sem honum verður trúað fyrir af hálfu hins opinbera. Svo 
ber honum ug að fylgja þeim reglum, er settar verða um reikningsskil af hans hálfu og 
greiðslur í landssjóð. 

Innflutningur á hundum frá útlöndum. 
17. apríl leyfði stjórnarráðið með ráði dýralæknisins í Reykjavík Daníel Danfelssyni 

bónda á Lágafelli að flytja iun hund frá Færeyjum, með venjulegum skilyrðum. 
19. s. m. leyfði stjórnarráðið með ráði dýralæknisins í Reykjavík Niels Petersen, frá 

Viðey, í Reykjavík að flytja inn hund frá Færeyjum, með venjulegum skilyrðum. 
29. s. m. leyfði stjórnarráðið með ráði dýralæknisins í Reykjavík L. Walsöe f. h. 

„Den Kongelige Grönlandske Handelq að flytja inn 4 hunda frá Skotlandi, með venjulegum 
skilyrðum. 

Leiðrjetting. 
Misprentast héfir í reikningi um Styrktarsjóð þeirra, er bíða tjón af jarðeldum, á 

bls. 77, gjaldliður 3a; þar stendur pLán til Eiðaskóla€, en á að standa pLán til Seyðisfjarðarq.
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Brjef stjórnarráðsins til borgarstjórans í Reykjavík um endurgreiðslu á veittum 

sveitarstyrk. 
Með brjefum, dags. 4. febr. og 10. april þ. á., hafið þjer, herra borgar- 

stjóri, áfrýjað til stjórnarráðsins úrskurði sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu, dags. 

11. jan. þ. á., sem fríar Hólshrepp í Ísafjarðarsýslu við að endurgreiða Reykja- 

víkurkaupstað styrk veittan þar Gísla nokkrum Hjálmarssyni, að upphæð 147 kr. 

auk flutningskostnaðar 7 kr., eða samtals 154 kr. 
Þurfalingur þessi var á flækingi í Reykjavíkurkaupstað og átti þar ekk- 

ert heimili, og var honum á tímabilinu frá 27. jan. til 12. maí 1914 veittur umræddur 

styrkur smátt og smátt, en sendur var hann frá Rvík til Ísafjarðar 24. júní s. á. 

Sýslumaðurinn í Ísafjarðarsýslu hefir með framannefndum úrskurði neitað að 

skylda Hólshrepp til að endurgreiða nokkuð af umræddum styrk, vegna þess, að 

ekki hafi verið gætt neinna ákvæða fátækralaganna um styrkveiting til þurfalings 

annara sveita við styrkveiting þessa, og flutningskostnaðinn vegna þess, að flutn- 

ingurinn hafi ekki verið framkvæmdur eftir reglum fátækralaganna um þurfa- 

mannaflutninga. 
Afsakanir þær, sem þjer hafið haldið uppi í nefndum brjefum yðar á 

þessum misfellum, geta ekki rjettlætt þær, og verður því að staðfesta úrskurð 

sýslumanns. Þess skal getið, að Hreppsnefnd Hólshrepps hefir í brjefi, dags. 15. 

sept. f. á., gengist undir að greiða að fullu 29 kr. 50 a. reikning frá St. Josephs 

spítala fyrir legu tjeðs þurfalings þar, og er því enginn ágreiningur um endur- 

greiðslu tjeðrar fjárhæðar, en sýslumaður hefir í nefndum úrskurði sínum, að því 

er virðist fyrir misskrift, talið þessa upphæð flutningskostnað í stað spítalakostnaðar. 

Samkvæmt framanrituðu á Reykjavíkurkaupstaður enga kröfu á hendur 

Hólshreppi um endurgreiðslu á framangreindum 154 kr. 

Þetta er yður hjermeð tjáð til leiðbeiningar. 

Brjef stjórnarráðsins tl borgarstjórans í Reykjavík um skilning atriðis í 

sóknargjaldalögunum. 
Þjer hafið, herra borgarstjóri, í brjefi, dagsettu 24. f. m., spurst fyrir um 

það, hvort bæjarsjóði Reykjavíkur sje skylt að greiða sóknargjöld fyrir þá þurfa- 

linga, sem eru á sveitarframfæri en er þó eigi komið fyrir hjá öðrum, er lögum 
samkvæmt verði krafðir um greiðslu gjaldsins fyrir þá. ” 

Utaf þessu skal yður hjermeð tjáð, að þarsem sveitarsjóði samkvæmt 
10. gr. laga nr. 40, 30. júlí 1909, er skylt að greiða hið umrædda gjald fyrir 

niðursetninga, sýnist ekki vera ástæða til að ætla annað en að sveitarsjóði sje 
þá einnig skylt að greiða gjald þetta fyrir húsráðendur, sem þiggja af sveit, og 

aðra þurfamenn, enda þótt eigi sjeu settir niður, en auðvitað heyrir þetta undir 

úrlausn dómstólanna. 

12. dag ágústmánaðar 1915. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja. 

1915 
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7. júlí 

83 
13. júlí
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84 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Bræðrasjóð Háskóla Ís- 

11. júní lands, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráðherra Íslands 11. júní 1915. 
Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir Bræðrasjóð Háskóla Íslands. 

1. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður í tilefni af fráfalli Geirs Einarssonar frá Borg, 

og heitir „Bræðrasjóður Háskóla Íslandsc 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja fátæka, efnilega stúdenta, sem nám 

stunda við Háskóla Íslands. 

3. gr. 

Sjóðurinn er eign stúdenta við Háskóla Íslands. Háskólaráðið ákveður, 
hvernig sjóðinn skuli ávaxta; semur það árlega reikning hans, og skal hann 
birtur í Árbók Háskólans. 

Å. gr. 

Ætlast er til að sjóðurinn aukist með árstillögum frá Háskólastúdentum, 

er nemi að minsta kosti 2 kr. á mann. Enn er gert ráð fyrir að sjóðnum berist 
minningargjafir eftir stúdenta, er frá kynnu að falla, og skal láta aðstandendur 

hins látna vita um þær. Innheimtu hafa stúdentar þeir á hendi, er 6. gr. getur um. 

5. gr. 

Við höfuðstól sjóðsins skal årlega leggja alla vexti, bangad til hann er 

ordinn 15000 kr. Þá má byrja að veita styrk úr sjóðnum, en þó má ekki veita 
meira en 3/, af vöxtunum fyr en hann er orðinn 20000 krónur, en þaðan í frá 
má veita alla vexti. 

6. gr. 

Háskólaráðið veitir styrk úr sjóðnum samkvæmt tillögum stúdenta, sem 

kosnir skulu, einn úr hverri deild, í októbermánuði ár hvert. Verði dráttur á 
kosningu, skal Háskólarektor hlutast til um að hún fari fram. Styrkinn skal 

veita i marsmánuði. Engum má veita minni styrk en 75 kr. 

Leita skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari.
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Samþykt 
um viðauka við samþykt 6. júlí 1914 fyrir girðingarfjolag 

Bræðratungusóknar í Biskupstungnahreppi. 

Hreppsnefndin í Biskupstungnahreppi í Árnessýslu hefir, samkvæmt girð- 
ingarlögum 22. nóv. 1913, gjört eftirfarandi viðbótarsamþykt við samþykt 6. júlí 
1914 fyrir girðingarfjelag Bræðratungusóknar. 

1. gr. 

Allir fjáreigendur í girðingarfjelaginu eru skyldir til að reka allan fjenað 
sinn á afrjett á sumrin, nema nautgripi, tamin hross og fráfærðar ær. Þó er 
mönnum heimilt að hafa annan fjenað heima, ef þeir hafa fjárhelda girðingu 
fyrir hann í sínu landi, og að öðru leyti getur stjórn girðingarfjelagsins veitt 
undanþágu frá þessu, ef sjerstakar ástæður mæla með. 

2. gr. 

Stjórn girðingarfjelagsins ákveður, hvenær reka skuli fjenað á afrjett á 
sumrin, og jafnar niður tillögum fjelagsmanna til þess, eftir fjenaðarfjölda og 
ótaminna hrossa. 

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

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 15. júní 1915. 

Í fjarveru ráðherra. 

KI. Jónsson, 

Jón Hermannsson. 

1915 

85 
15. juni
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Samþykt 

um viðauka við byggingarsamþykt fyrir Reykjavík 

7. sept. 1903. 

Framvegis má ekki byggja neitt hús í Reykjavíkurbæ úr öðru efni en 

steini eða steinsteypu, eða öðru efni, ekki ótraustara eða óeldtryggara, að dómi 

byggingarnefndar og bæjarstjórnar, nema þar sem opin bygging er, þ. e. þar 

sem hús eru ekki sett nær lóðarmörkum en 3,15 metrar, og minst 2 metrar frá 

götujaðri. Á slíkum stöðum skal heimilt að byggja járnvarin timburhús, sem eru 

ekki stærri en 75 fermetrar að grunnfleti og mega timburhús aldrei vera hærri 

en tvílyft, og íbúð ekki á meira en tveim gólfum fyrir ofan kjallara. 

Samþykt þessi nær einnig til höfuðbreytinga á eldri timburhúsum og 

viðbóta við þau. 

Þau ákvæði í byggingarsamþyktinni 'T. sept. 1903, sem koma í bága við 

þessa samþykt, eru úr gild numin. 

Samþykt þessi, er bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið og samþykt, er 

hjermeð staðfest samkvæmt 5. gr. laga 13. sept. 1901, um breyting á tilskipun 

20. apríl 1872 um bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík. 

Í stjórnarráði Íslands, 16. júní 1915. 

Í fjarveru ráðherra. 

KI. Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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Reglugjörð 
um refaveiðar í vesturhluta Þingeyjarsýslu 

1. gr. 

Hreppsnefndir hafa alla stjórn og umsjón refaveiða, hver í sinum hreppi, 

og útvega refaskyttur, en kjósa mega þær einn mann úr sinum flokki til að hafa 
á hendi alla framkvæmd refaveiðanna, og nefnist hann refaveiðastjóri. 

2. gr. 

Hver búandi er skyldur að leita grenja í heimalandi ábýlisjarðar sinnar, 

á hverju vori, en sje land hans notað til uppreksturs fyrir lömb eða geldfje, sam- 

kvæmt 4. gr. fjallskilareglugerðarinnar, getur hann kvatt þá, er reka í land hans, 

til leitarinnar með sjer. Afrjettaeigendur skulu skyldir að gera grenjaleitir í af- 

rjettum þeim, er þeir eiga, og geta þeir kvatt til leitarinnar, á sinn kostnað, svo 

marga menn sem þurfa þykir, af þeim fjáreigendum, sem reka í afrjettinn. 

Hreppsnefndir skulu sjá um, að grenjaleitir sje gerðar ár hvert, á lands- 

svæði hreppsins. 
Nú er einhver afrjettur ónotaður og fæst ekkert afgjald eftir hann; er þá 

hreppsnefnd heimilt að gera þar grenjaleit, ef þurfa þykir, á kostnað sveitarsjóðs. 

3. gr. 

Nu finst gren i afrjetti eda heimalandi, er refar hafa lagst i, og skal taf- 

arlaust skýra refaveiðastjóra frá því, eða skotmanni, ef hann er nær. Skal skot- 

maður jafnskjótt leggjast á grenið, en ávalt skal einn leitarmanna geyma grenis- 

ins þar til skotmaður kemur á það. 

4. gr. 

Brot á móti 2. og 3. gr. varða 5—200 kr. sekt. Nú liggja lönd tveggja 

hreppa saman, og finst gren á landamærum eða nálægt þeim, og verður ágrein- 

ingur um, sker þá sýslunefnd úr þrætunni. 

5. gr. 

Nú finst gren, er refar hafa lagst í, annaðhvort í afrjetti eða heimalandi, 

án þess í leit sje, og er þá finnandi skyldur að skýra næsta búanda frá því, en 

búandi sá skal tafarlaust skýra næsta skotmanni frá því, eða refaveiðastjóra þeim, 

sem hlut á að máli. Fær hann sanngjarna borgun fyrir ómak sitt, samkvæmt 

mati hreppsnefndar. 

1915 

87 
16. júní
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87 6. gr. 

16. júni Skotmaður er skyldur að fara tafarlaust á gren það, er honum er vísað 
til, og skal fá annan mann á grenið honum til aðstoðar. Í heimalandi er ábú- 
anda skylt að leggja til meðlegumann, og fær hann í kaup 2 kr. um sólarhring, 
er greiðast úr sveitarsjóði. En í afrjettum er afrjettareiganda skylt að leggja til 
meðlegumann. Geri hann það eigi, ræður hreppsnefnd mann til þess á hans 
kostnað. Sama gildir um heimalönd, sem notuð eru til upprekstrar af öðrum 
en eigendum. 

T. gr. 

Eigi má skotmaður umróta greni meira en nauðsyn krefur, en bræla má 
hann það og eitra til að ná hvolpum, verði þeim ekki náð á annan hátt. 

8. gr. 

Jafnskjótt sem skotmaður er kominn af greni, skal hann skýra refaveiða- 
stjóra frá, hve lengi hann hefir á greni legið, og hvað unnið, og færa nægar 
sannanir fyrir. Brjóti skotmaður þær reglur, sem honum eru settar, eða sýni 
vanrækt og skeytingarleysi við störf sín, hefir hann fyrirgert því endurgjaldi, er 
honum annars ber, að nokkru eða öllu leyti. 

9. gr. 

Skotmaður fær í laun 3 kr. fyrir hvern sólarhring, sem hann er frá heim- 
ili sínu að grenjavinslum. Svo fær hann og hæfilegt endurgjald fyrir fararskjóta 
til og frá greni, eftir mati hreppsnefndar. 

10. gr. 

Fyrir alla refi, hvort heldur þeir eru teknir í boga, skotnir við æti eða 
á víðavangi, sem og fyrir hinn fyrsta ref skotinn við greni, greiðast verðlaun 4 
krónur, en T krónur fyrir seinni dýrin á hverju greni. Fyrir hvern hvolp sje 
greidd ein króna. 

11. gr. 

Nú legst bitvargur á fje manna, annaðhvort á afrjettum eða í heima- 
löndum, og skal refaveiðastjóri, á hverjum tíma árs sem er, fá skotmann til að 
eyða þeim bitvargi fyrir ákveðið dagkaup. Heimilt er og hreppsnefnd að heita 
ákveðnum verðlaunum fyrir að vinna bitvarg, þegar svo á stendur. 

12. gr. 

Refaveiðastjórar skulu gangast fyrir því að eitrað agn sje borið út fyrir
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refi á hverju ári, svo mikið og á svo mörgum stöðum sem þurfa þykir. Van- 
ræki refaveiðastjóri þetta, varðar það sektum eftir 4. gr. 

13. gr. 

Nú liggja afrjettir eða heimalönd tveggja eða fleiri hreppa saman, og 
skulu þá refaveiðastjórar þeirra hreppa koma sjer saman um, hvernig útburði 

skuli haga í þeim löndum er saman liggja. Náist ekki samkomulag, sker sýslu- 
nefndin úr. 

14. gr. 

Refaveiðastjóri semur skrá um öll þau gren, er liggja innan takmarka 

hreppsins, með stuttri lýsingu af legu þeirra og afstöðu. Finnist ný gren, skal 
bæta þeim á skrána. Rita skal skrá þessa í refaveiðabók hreppsins. 

15. gr. 

Hver hreppsnefnd hefir sjerstaka refaveiðabók og skal rita í hana — auk 

skýrslna þeirra, sem nefndar eru í þessari reglugerð — alla reikninga um kostn- 
að við refaveiðar, þá er þeir hafa verið rannsakaðir og samþyktir. 

16. gr. 

Nú hefir maður í haldi tóuhvolpa eða refi, og sleppa þeir úr haldinu. 

Skal hann þá sæta sektum frá 5—-20 krónur fyrir hvert dýr, er sleppur. 

17. gr. 

Sektir allar eftir reglugerð þessari renna í hlutaðeigandi sveitarsjóð. 

18. gr. 

Þar sem eigi er öðruvísi ákveðið, greiðist kostnaður samkvæmt reglugerð 

þessari úr sveitarsjóði. 

Sjerstakar ákvarðanir. 

sem gilda á svæðinu milli Jökulsár í Öxarfirði og Skjálfandafljóts, endurskoðaðar 

og samþyktar á aðalfundi sýslunefndar Suður-Þingeyjarsýslu í febr. 1913. 

19. gr. 

Á svæðinu milli Jökulsár í Öxarfirði og Skjálfandafljóts, skulu öll verð- 

laun fyrir dráp refa og borgun fyrir eitur og eiturefni til refadráps, greiðast að 
rjettri tiltölu (sbr. 21. gr.) af Kelduness-, Tjörness-, Húsavíkur-, Aðaldæla-, Reyk- 

dæla-, Skútustaða- og Bárðdælahreppi austan Skjálfandafljóts þannig, að jafnt gjald 

sje lagt á hverja sauðkind eftir fjárframtali allra fjáreigenda á vorhreppamót- 

um árlega. 

1915 

87 

16. juni
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20. gr. 

Allur refaveiðakostnaður, sem eigi er talinn í 19. gr., greiðist samkvæmt 

ákvæðum gildandi refaveiðareglugerðar. 

21. gr. 

Refaveiðastjórarnir í hreppunum á svæðinu milli Jökulsár og Skjálfanda- 
fljóts skulu í sameiningu hafa á hendi alla framkvæmd, er þessar sjerstöku ákvarð- 

anir útheimta, með tilliti til refaveiðanna, og skulu þeir kjósa einn mann úr sín- 

um flokki sem aðal framkvæmdarstjóra. Skulu refaveiðastjórarnir á fundum síin- 

um ákveða, hversu miklu fje verja skuli til eitrunar fyrir refi á hinu umrædda 

svæði og hvernig. Þeir skulu og skifta hinum árlega sameiginlega kostnaði á 
hreppana, eftir fjártalsskýrslum frá hreppsnefndunum. Þessu starfi skulu þeir 

hafa lokið fyrir 20. október ár hvert. 

Reikninga hins sameiginlega refaveiðafjelags skal leggja undir úrskurð 

sýslunefndar Suður-Þingeyjarsýslu á hvers árs aðalfundi. 

22. gr. 

Með reglugerð þessari er úr gildi numin reglugerð um refaveiðar í vest- 

urhluta Þingeyjarsýslu frá 15. júni 1893. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu hefir samið og sam- 

þykt samkvæmt Ti. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 14, 22. mars 1890 og 
nr. 36, 24. nóvember 1893, staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. ágúst 1915. 

Í stjórnarráði Íslands, 16. júní 1915. 

Í fjarveru ráðherra 

KI. Jónsson. 
  

Jón Hermannsson.
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88 
Auglýsing. a jú 

Samkvæmt 1. grein 3. málsgrein bráðabirgðalaga 19. júní 1915 er gildi 

þeirra hjermeð takmarkað svo, að mánuðina júlí, ágúst og september þetta ár er 

heimilt að selja erlendum fiski- og sildveiðaskipum, sem stunda á þeim tíma fiski- 

eða síldveiðar hjer við land og leggja afla sinn hjer á land til verkunar, kol til 

fiski- eða sildveiðanna, þó ekki meira en 10 tonn í senn. Ef ástæða finst til, get 

ur stjórnarráðið tekið framangreinda takmörkun á lögunum aftur og auglýsir það þá. 

Í stjórnarráði Íslands, 8. júlí 1915. 

Einar Arnórsson. 

Jón Hermannsson. 
  

Samþykt RER 

fyrir girdingafjelag Hagabua. 

Hreppsnefndin i Sveinsstadahreppi i Hunavatnssyslu hefir samkvæmt lög- 

um 22. nóv. 1913 gjört eftirfarandi samþykt fyrir girðingafjelag Hagabúa. 

Í. gr. 

Samþykt þessi er gjörð fyrir 5 þætta gaddavirsgirðingu, sem lögð hefir 

verið frá Flóðinu hjá Vatnsdalshólum vestur til Miðhóps. 

2. gr. 

Viðhaldskostnaður girðingarinnar, svo og rentur og afborgun af láni því, 

sem nú hvílir á henni, greiðist af ábúendum jarðanna:  Hólabaks, Vatnsdalshóla
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89 Sveinsstaða, Steinness, Haga, Leysingjastaða, Þingeyra og Geirastaða, jafnt fyrir 
14. júlí hvert jarðarhundrað eftir jarðamatsbókinni frá 1861. 

3. gr. 

Eftirlit meå girdingunni, nidurjåfnun kostnadarins og gjaldheimta skal fal- 

ið þriggja manna stjórn, er kosin sje af þátttakendum á aðalfundi, er haldinn sje 

í aprílmánuði ár hvert. Niðurjöfnunin og reikningsskil leggist til úrskurðar fyr- 
ir aðalfund. 

á. gr. 

Gjalddagi á hinu niðurjafnaða gjaldi er 15. júlímánaðar ár hvert. 

5. gr. 

Girði einhver ábúandi á girdingarsvædinu svo land sitt, ad hann hafi ekki 
lengur not girðingar þeirrar, er um ræðir í 1. gr. sambyktar þessarar, er hann 

laus við allan kostnað af henni. 

6. gr. 

Girðingunni skal haldið vel við, og eigi breytt nema ?/, fjelagsmanna 

samþykki breytinguna, enda hafi hún verið tiltekin í fundarboði, sem áður er 
látið ganga milli fjelagsmanna. 

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

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 14. júlí 1915. 

Einar Arnórsson. 

  

Jón Hermannsson.



159 1915 

Samþykt 2 
um síldarveiði með herpinót á Skagafirði innanverðum. 

1. gr. 

Innan beinnar línu milli syðri enda Þórðarhöfða og Ingveldarstaðabæjar 

á Reykjaströnd er öllum óheimil síldarveiði með herpinót á hvaða tíma árs 
sem er. 

2. gr. 

Hreppstjórunum í þeim hreppum, sem liggja að samþyktarsvæðinu er sjer- 

staklega falin umsjón með, að samþykt þessari sje hlýtt, og skulu þeir fá endur- 
gjald fyrir útlagðan kostnað, vinnutap, bátsleigu og annað, er af eftirliti þessu 

kann að leiða, eftir reikningi úrskurðuðum af oddvita sýslunefndar, ef ágreining- 

ur verður. Kostnaður þessi greiðist úr sveitarsjóði þess hrepps, er hlutaðeigandi 
hreppstjóri á heimili í. 

3. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum alt að 500 kr., og skal helm- 

ingur þeirra falla til uppljóstrarmanns, en helmingur í sveitarsjóð þar sem upp- 

ljóstrarmaður dvelur, er hann verður áskynja um brotið. 

4. gr. 

Með brot gegn samþykt þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

Samþykt þessi, sem samin er og samþykt samkvæmt lögum nr. 56, 10. 
nóv. 1913, staðfestist hjermeð til að öðlast þegar gildi. 

Í stjórnarráði Íslands, 24. júlí 1915. 

Einar Arnórsson. 
  

Jón Hermannsson.
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Reglugjörð 

fyrir forðagæslumenn Vestmannaeyjahrepps. 

1. gr. 

Forðagæslumaður fyrir Vestmannaeyjahrepp skal vera einn. 

2. gr. 

Eftirlitsferdir bær er um getur i 3. gr. laga um fordagæslu frå 10. nóvbr. 

1913, skal fordagæslumadur framkvæma; hina fyrri frá 1.--20. nóvbr., en hina 

síðari 1.—20. mars. 

3. gr. 

Fordagæslumadur skal skoda allan bupening i hinum fyrirskipudu eftir- 

litsferðum og að vorinu, þegar að því er komið eða um það bil, að honum er 

slept úr húsi. Í öllum þessum ferðum skal hann telja allan búpening á hverju 

heimili, hverja tegund útaf fyrir sig, nautgripi, sauðfje, hross, o. s. frv. og færa 
á skýrslu í forðagæslubók. 

4. gr. 

Forðagæslumaður skal kynna sjer sem best má fóðurmagn og fóðurgæði, 
er hverri tegund og tölu búpenings er ætlað, gera áætlun um, hve mikið fóður, 
eftir gæðum fóðursins, hver einstakur íbúi hreppsins muni þurfa fyrir þann fjen- 

að er hann setur á vetur, til þess að vera byrgur til fardaga þó hart verði. 

5. gr. 

Mæla skal forðagæslumaður öll hey í hinum fyrirskipuðu eftirlitsferðum 

og heyfyrningar að vorinu — í kubikmetrum — og færa sundurliðaða skýrslu 
um fóðurbyrgðir og fyrningar inn í forðagæslubók, samkvæmt fyrirskipuðu formi. 

6. gr. 

Ef forðagæslumaður álítur að búpeningi einhvers sje ekki ætlað nægilega
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mikið eða gott fóður, eða hann álítur ávant hvað hirðingu og húsrúm snertir, 

skal hann áminna hlutaðeiganda um að bæta úr því, sem áfátt kann að vera. 

Jafnframt skal hann gefa þau ráð og bendingar, er hann telur þurfa. 

1. gr. 

Forðagæslumaður getur heimtað, að allir þeir, er búpening hafa undir 

hendi, hvort heldur það er til fóðurs eða í haga, hafi hann viðlátinn til skoðun- 

ar á þeim tíma, er forðagæslumaður tiltekur. 

8. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari eða fyrirskipun forðagæslumanns varðar 
sektum samkvæmt 12. gr. laga um forðagæslumenn 10. nóvbr. 1913. 

9. gr. 

Með mál útaf brotum gegn reglugjörð þessari skal farið sem almenn 

lögreglumál. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett, samkvæmt lögum um forðagæslu frá 10 

nóvbr. 1913, og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 24. júlí 1915. 

Einar Arnórsson. 
  

Jón Hermannsson. 

1915 

91 
94. júlí
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Reglugjörð eglugjör 
fyrir forðagæslumenn í Snæfellsness. og Hnappadalssýslu. 

1. r 

GS
 

Fordagæslumenn, sem kosnir eru i hverjum hreppi, skulu hver eda hverir 
í sínu umdæmi hafa gát á heybirgðum, kornvörubirgðum og öðrum fóðurbirgðum 
hreppsbúa og meðferð þeirra á búpeningi. Stærð og takmörkun forðagæslu- 
umdæma ákveður hlutaðeigandi hreppsnefnd. 

2. pr. 

Hver forðagæslumaður skal koma tvisvar á vetri til eftirlits á hvert 
heimili, sem honum hefir verið falið til umsjónar. Skal hin fyrri ferðin fram- 
kvæmd eftir atvikum á tímabilinu frá 20. oktbr. til 15. nóvbr., og hin síðari á 
tímabilinu frá 15. mars til 15. apríl. Þar að auki skulu forðagæslumenn kynna 
sjer vandlega að vorinu fyrir fardaga fyrningar og skepnuhöld á hverju heimili, 
á þann hátt, er þeim sjálfum þykir hentugastur í hvert sinn. Í hverri ferð skulu 
forðagæslumenn athuga vandlega peningsfjölda hvers búanda og meðferðina á 
skepnunum. Þeir skulu ávalt rannsaka heybirgðir, kornvörubirgðir og aðrar fóð- 
urbirgðir á hverju heimili, svo og húsakynni fyrir búpening. 

Þar að auki skulu forðagæslumenn, svo oft sem þörf krefur, gera sjer 
aukaferðir á heimili, sem lenda í þröng. 

          

  

o 
> 3. gr. 

I hverjum hreppi skulu fordagæslumenn vera umsjonarmenn fordabura, 
ef nokkur eru, svo og kornvörubirgða í verslunom, ef hreppsnefnd hefir trygt 
sjer aðgang að þeim. 

4. gr. 

Forðagæslumenn skulu rita allar skoðunargerðir sínar í þar til gerða bók 
með prentuðum dálkum og fyrirsögnum, löggilta af sýslumanni. Forðagæslubæk- 
ur eru landseign og sendast Landsskjalasafninu, þá er þær eru fullskrifaðar fyrir 
nokkru eftir nánari ákvæðum bjargráðastjórnar. 

Eftir hverja skoðun skulu forðagæslumenn tilkynna hreppsnefnd brjeflega, 
hvernig ásatt er í hreppnum, og láta fylgja tillögur sínar um nauðsynlegar 
ráðstafanir. 

Ef þörf gjörist á aukaskoðunum, skulu þeir jafnan láta hreppsnefnd vita, 
hvers þeir verða visari, og hverrar hjálpar sje þörf, ef illa er ástatt.



Það er skylda forðagæslumanna að gefa hverjum búanda, er þess leitar, 
holl ráð og endingar um heyásetning og skepnuhirðingu. 

Á hverju vori skulu þeir veita hverjum búanda vitnisburð í skoðunarbók 
al      sinni um ást and búpenings og skepnuhi 1, sem tåknadur skal með tölunum 

6—1, er merki: ágætle sæmil ga, illa, afarilla. Skulu þeir því          
næst senda hreppsnefnd álei 

það fardagaár, sem þá er á e 

sýslunefndarfund til athugunar. 

Á næstu vorhreppaskilum eða almennum sveitarfundi skal forðagæslu- 

maður lesa upp úr forðagæslubók umdæmis sins alt það, sem í hana hefir verið 

skráð frá síðustu hausthreppaskilum. 

til systuma 

  

s upp úr fardögum aðalskýrslu um 

nda, og leggur sýslumaður skýrslurnar fyrir næsta 

6. gr. 

Forðagæslumenn skulu kosnir til þriggja ára, þó þannig að þeir, sem 

kosnir voru til þessa starfs vorið 1914, hafa eigi það starf lengur en til hrepps- 

nefndarkosningar 1916. Enginn karlmaður, sem er skyldugur til að taka á móti 

kosningu í hreppsnefnd, getur skorast undan að takast á hendur þetta starf. 

1. gr. 

Fyrir starf sitt skulu torðagæ slumenn fá borgun eftir samkomulagi við 

hreppsnefndina, alt að 2 kr. 1 inn, hvern þann dag, sem þeir eru í skoð- 
unarferð og greiðst hún úr sveit r 

Ef búandi kemst í mb 'öng, og finnur forðagæslumaður, að búpening- 

ur hans sje í slæmu standi, íkur til að skepnurnar kunni að kveljast eða 

falla af fóðurskorti, þá skal hvetja búandann til þess að afla sjer fóðurs, 

ef unt er, eða ráða honum, hv hann skuli farga af búpeningi sínum, ef hvergi 
er hjálparvon. 

I
    

Ef búandi er í fóðurþröng og 1 ekki fara að ráðum forðagæslumanns, 

hvorki afla sjer fóðurs nje farga nok kru af skepnum sínum, þá skal forðagæslu- 

maður tafarlaust skýra hreppstjóra öllum 1 nålavdxtum, 

Nú verður fjenaður horaður eða fellur úr hor, og er að áliti forðgæslu- 
manns um að kenna fóðurskorti, hirðuleysi eða hardy ðgi þess, er fjenaðinn hefir 

undir hendi, og skal þá forðagæslumaður tafarlaust tilkynna það hreppstjóra 

ásamt öllum málavöxtum. 

  

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frá 5 til 100 kr. Sektirnar 

renna í sveitarsjóð. 

1915 

92 
24. júlí
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92 10. gr. 

24. júlí Með mál, er rísa útaf brotum gegn reglugjörð þessari skal farið sem 
almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett, samkvæmt lögum um forðagæslu 10. 
nóv. 1913, og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 24. júlí 1915. 

Einar Arnórsson. 

Jón Hermannsson. 

2 júl Samþykt 

um girðing í fremri hluta Hvítársíðuhrepps (Króknum).) 

Sýslunefndin í Mýrasýslu hefir samkvæmt girðingalögum 22. nóvbr. 1913 
gert eftirfarandi samþykt um girðing í fremri hluta Hvitársíðuhrepps (Króknum). 

1. gr. 

Í Hvítársíðuhreppi skal vera gaddavírsgirðing frá Hólmavatni suðaustur 
til Norðlingafljóts fyrir neðan (vestan) Kleppa, á merkjum milli Þorvaldsstaða- 
lands og Fljótstungu að vestan, og afrjettarlands Hálsahrepps og Reykdælinga 
að austan. 

2. gr. 

Girðingin skal vera með þeirri gerð, sem ákveðin er í gildandi lögum og 
teglugjörð um gaddavirsgirðingar.
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3. gr. 

Girðing þessi er gerð til nota fyrir ábúendur á jörðunum Kolsstöðum, 

Hallkelsstöðum, Þorvaldsstöðum og Fljótstungu í Hvítársíðuhreppi. Þeir kosta að 

öllu leyti lagning hennar og viðhald, þannig að !/, (fjórðungur) lagningarkostn- 

aðarins kemur á hverja fyrir sig fyrnefndra jarða, en ?/, viðhaldskostnaðarins á 

Þorvaldsstaði og Fljótstungu, jafnt á hvora ('/; á hvora), en !/3 á Kolsstaði og 

Hallkelsstaði (1/, á hvora). Nú verða tveir eða fleiri ábúendur á einhverri jörð- 

inni, og skiftist sá hluti árskostnaðar, er á þá jörð fellur, milli ábúenda hennar 

að rjettri tiltölu við hluta þeirra af jörðinni. 

4. gr. 

Girðingarfjelagar, þ. e. allir ábúendur á girðingarsvæðinu, áðurnefndum 

fjórum jörðum, skulu halda aðalfund í aprílmánuði ár hvert. Á þeim fundi kjósa 

þeir þrjá menn í stjórnarnefnd, til þess að jafna kostnaðinum niður og hafa eftir- 

lit með girðingunnni, að henni sje vel haldið við, svo að hún sje jafnan í gildu 

standi. Kosningin gildir um 1 ár. Nefndin kýs sjer formann. Stjórnarnefndin 

annast um nauðsynlega viðgerð á girðingunni og niðurjöfnun kostnaðarins, eins 

og þegar er sagt. Hún annast einnig um innheimtu gjaldsins og annað nauðsyn- 

legt, er hjer að lýtur. 
Reikningsskil leggur nefndin fram á aðalfundi til úrskurðar. 

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

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 26. júlí 1915. 

Einar Arnórsson. 

Jón Hermannsson. 

1915 

93 
26. júlí
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Samþykt 
um notkun og meðferð áveituvatns úr Kráká í Skútustaðahreppi. 

Í. gr. 

Rjett til áveituvatns úr Kráká hafa ábúendur eða umráðamenn jarðanna: 
Grænavatns, Skútustaða, Álftagerðis, Haganess, Arnarvatns, Gautlanda, Litlu- 
strandar og Baldursheims; ennfremur umráðamenn sjerstakra engjahluta, sem 
vatn úr Kráká nær til, þó eigi heyri undir nefndar jarðir. Skulu allir vatnsnot- 

endur hafa fjelagsskap sin á milli, í þeim tilgangi: 
a. að ná sem bestum tökum á vatni úr Kráká til áveitu, svo ráðið verði við 

að nota það sem haganlegast og rjettlátast. 

b. að sporna við því, að Kráká brjótist úr sínum rjetta farvegi og valdi með 

því tjóni á engjum. 

2. gr. 

Aðalfund í áveitufjelagi þessu skal halda eigi síðar en í maíbyrjun ár 

hvert. Skulu þar kosnir 3 menn í framkvæmdarstjórn fjelagsins, og gildir sú 

kosning til þriggja ára. Stjórnin hefir forgöngu allra framkvæmda fjelagsins, sem 

ekki eru beinlínis öðrum faldar, og heldur reikninga þess. Hún skiftir sjálf með 

sjer verkum, en formaður boðar til funda og stýrir þeim. Á aðalfundi fjelags- 

ins skulu lagðir fram reikningar þess fyrir umliðið ár, með samþykki tveggja 

endurskoðenda, er aðalfundur kýs til þriggja ára í senn. Þar skulu og teknar 

ályktanir um framkvæmdir fjelagsins á komandi ári. Heimilt er stjórninni að 

boða til aukafunda, ef þörf krefur, en skylt er henni ef 3 fjelagsmenn æskja þess. 

Þá er samþykt þessi er komin á, skal atkvæðisrjettur um framkvæmdamál- 

efni áveitufjelagsins fara eftir hluttöku hvers vatnsnotanda í fjárframlögum, 
samkvæmt 8. gr. 

Ad öllum jafnaði verða eigi önnur mannvirki gerð á kostnað fjelagsins, 

en að tryggja það, að vatn geti haldist í hinum rjetta farvegi Krákár. Þó getur 

aðalfundur ákveðið að styrkja eða kosta að fullu aðrar framkvæmdir á áveitu- 

svæðinu, er nauðsyn þykir til að komist á. Fjelagið ber og kostnað þann, sem 
leiðir af árlegu eftirliti með tryggingu farvegsins og almennri umsjón með vatns- 

veitingum á fjelagssvæðinu, samkvæmt 7. gr. 

4. gr. 

Mannvirki þau, sem fjelaginu er ætlað að kosta samkvæmt 3. gr. eru
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fyrst og fremst varnargarðar í Randarskarði, Baldursheimskíl og Strandakil, og 

skal því skylt að taka þá að sjer, þá er samþykt þessi hefir hlotið staðfestingu. 

Þó skulu straumgöng Í gegnum nefnda varnargarða vera kostuð af viðkomandi 

vatnsnotendum, nema að því leyti sem opinber styrkur fengist til verksins. Enn- 

fremur skulu þeir og bera kostnað af skemdum þeim, er álitist getur að stafi af 

vatnstökunni. 
Nú myndast ný landbrot út frá farvegi Krákár, sem hætta stafar af fyrir 

engi, og skal þá stjórn áveitufjelagsins gangast fyrir að gert sje við þau. Sje 

landbrotið komið af jarðraski af manna völdum, skal sá, er því olli, bera kostnað 

á aðgerðinni, en að öðrum kosti áveitufjelagið. 

5. gr. 

Kostnað við áveitustíflur og aðra meðferð vatnsins en að framan er rætt 

um, bera þeir, er stíflu eða áveitu nota, hver í sínu lagi, í rjettri tiltölu við vatns- 

magn það, sem hverjum ber, frá þeirri stíflu, sem hann á hlut að, og ennfremur 

kostnað við eftirlit með hinum einstöku stíflum. 

6. gr. 

Skifting áveituvatnsins skal einkum byggjast á engjamagni og aðstöðu 

hverrar jarðar eftir landslagi og staðháttum. Skal þess gætt svo sem unt er, að 

fullnægja vatnsþörf hverrar jarðar og engjahluta. Meðan eigi hefir farið fram 

fullnaðarmat á tiltölu hverrar jarðar og engjahluta, nje full reynsla fengin á 

vatnsþörfinni, skal samkomulag að mestu ráða um vatnsskiftinguna. Þó skal um 

Randarskarð taka til jafnaðar eigi minna en */, hluta þess vatns, er Kráká ber 

þar fyrir sunnan. Þeim hluta vatnsmagns, sem þá er eltir í farveginum, skal skift 

milli allra stífla, sem eru í Kráká, eftir sem líklegustu hlutfalli miðað við áveitu- 

svæði hverrar stiflu, og skal það vera undir eftirliti á veitustjóra samkvæmt 1. gr 

7 vr 
í. gr. 

Stjórn fjelagsins skal ráða einn mann til að hafa yfirumsjón með öllum 

vatnsveitingum á fjelagssvæðinu, sem eigi eru sjerstaklega faldar verkfróðum 

mönnum, og nefnist hann áveitustjóri. Er heimilt að velja til þess utanfjelags- 

mann. Hann skal vera fær um að mæla vatnsmagn í farvegum og áveituskurð- 

um, svo hann geti skift því milli vatnsnotenda eftir sem rjettastri tiltölu. Skulu 

allar aðalstiflur gerðar í samráði við hann, enda segi hann fyrir um vatnstöku í 

hvert sinni, og í hvaða röð stíflur sje stíflaðar í Kráká. Nú reynist eigi vatns- 

magn farvegsins nægilegt til að fulin: áveitusvæði allra stíflanna í senn, og 

skal þá áveitustjóri gangast fyrir að skifist sje á um vatnið, á þann hátt, sem 

best kemur við. Eru allir vatnsnotendur skyldir til að hlíta fyrirmælum hans 

þegar í stað. 

       

   

  

     

„1915 

94 
31. júlí
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94 8. gr. 

31, jåli Skifting alls almenns kostnadar, er starfsemi fjelagsins hefir i får med 

sjer, skal byggjast jöfnum höndum å heymagni hvers engjasvædis og vatnsmagni 

því, er hver vatnsnotandi fær vid vatnsskiftinguna. Ef tregða verður á um 

greiðslu kostnaðar þessa, fer um það samkvæmt lögum um vatnsveitingar. 

9. gr. 

Allar miskliðir, er rísa kunna í fjelaginu, skal fara með samkvæmt gild- 
andi lögum um vatnsveitingar. 

Brot gegn samþykt þessari geta varðað sektum: 1—-200 kr., eftir dómi 

matsmanna, eins og mælt er fyrir um í vatnsveitingalögunum. Skulu þær renna 
í sjóð áveitufjelagsins. 

10. gr. 

Fullnaðarmat skal fara fram á tiltölu hvers engjasvæðis í vatnsmagni 

Krákár, þá er ítarlegri reynsla er fengin fyrir þeim grundvelli, er mat skal bygg- 

jast á (sbr. 6. gr). Fáist eigi matsgerð eftir samkomulagi málsaðila sjálfra, skal 

hún gerð af lögákveðnum matsmönnum. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykt samkvæmt lögum um vatns- 

veitingar 22. nóvember 1913, staðfestist hjermeð til að öðlast þegar gildi og birt- 
ist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 31. júlí 1915. 

Einar Arnórsson. 

Jón Hermannsson. 

95 
81. júlí Samþykt 

um áveitu úr Mývatni í Skútustaðahreppi. 

1. gr. 

Samþykt þessi nær til jarðanna: Hofstaða, Geirastaða, Belgjar, Ytrines- 
landa, Syðrineslanda, Grímsstaða, Reykjahlíðar, Voga, Geiteyjarstrandar, Kálfa- 
strandar, Garðs, Skútustaða, Álftagerðis og Haganess.
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2. gr. 

Stífla skal Laxá á þessum stöðum: 

I. Milli meginlands og Helgejyar. 

2. Milli Helgeyjar og Geldingseyjar. 

3. Milli Geldingseyjar og Dragseyjar. 

4. Milli Dragseyjar og meginlands. 
Þó má breyta um stíflustæði ef hentara þykir. Stífur skulu þannig 

gerðar, að yfirborð vatnsins megi hækka um alt að 30 þumlungum. 

3. gr. 

Rjett til åveitu ur Myvatni eiga allir åbuendur eda umrådamenn framan- 

greindra jarða, alt að 20 þumlunga vatnshækkun. Að öðru leyti fer um hækkun 

og lækkun vatnsins eftir fyrirmælum fjelagsstjórnar eða fundarályktana, er kunna 

að verða gerðar. Ennfremur eru allir skyldir til að þola áveituna eftir þeim 

fyrirmælum, sem samþykt þessi gerir, og hafi þeir allir fjelagsskap sín á milli í 

þeim tilgangi: 
1. Að færa sjer vatnshækkunina í nyt á sem haganlegastan hátt eftir þörf og 

aðstöðu. 
2. Sporna við því, að vatnshækkunin brjóti nýja farvegi og valdi með því tjóni 

á landi eða vatnsþurð. 

3. Að sjá um að stíflurnar geri eigi þá hindrun á afrensli Mývatns, að það 
lækki ekki niður að sinu venjulega meðalhæðarmarki, þegar vatninu er 

hleypt af áveitusvæðunum. 

4. gr. 

Aðalfund í áveitufjelagi þessu skal halda á tímabilinu frá miðjum april 

til 1. maí ár hvert. Skulu þar kosnir 3 menn í framkvæmdarstjórn fjelagsins til 

eins árs í senn. Stjórnin hefir forgöngu að öllum framkvæmdum fjelagsins, sem 
eigi eru beinlínis öðrum faldar, og heldur reikninga þess. Hún skiftir sjálf með 

sjer verkum, en formaður boðar til funda í fjelaginu og stýrir þeim. 

Á aðalfundi skulu lagðir fram reikningar fjelagsins umliðið ár, endur- 

skoðaðir af þartil kjörnum mönnum á aðalfundi. Þar skulu og teknar ákvarð- 

anir um framkvæmdir fjelagsins á komandi ári. Heimilt er stjórninni að boða 

til aukafunda, ef þörf krefur. Um atkvæðisrjett í fjelaginu og samþyktarvald 

funda fer eftir gildandi lögum um vatnsveitingar. 

5. gr. 

Að öllum jafnaði verður eigi annar sameiginlegur kostnaður fjelagsins en 
árlegur stiflukostnaður, og það sem rætt er um í 3. gr. 2. og 3. lið; ennfremur 

árlegt eftirlit samkvæmt 7. gr. bå getur aðalfundur ákveðið að styrkja fyrir- 

tæki, er snerta áveituna og nauðsyn þykir til að framkvæmd verði. 

1915 
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6. gr. 

Öllum sameiginlegum kostnaði við áveituna skal stjórn hennar skifta 

milli jarða eftir stærð og heymagni þess lands, sem vatn næst yfir. Verði ágreiningur 

um skiftin, skulu úttektarmenn skera úr, samkvæmt lögum um vatnsveitingar. 

1. gr. 

Stjórn fjelagsins skal ráða einn mann á hverju ári til þess að hafa fram- 

kvæmd og aðalumsjón á öllum stiflum fjelagsins, sem eigi eru sjerstaklega faldar 

verkfróðum mönnum, og nefnist hann stiflustjóri, og er heimilt að ráða til þess 
utanfjelagsmann. Aðalverksvið hans árlega er: að stífla, að hafa eftirlit með 

stílunum meðan vatnið stendur á; að taka stiflurnar úr, og fleira er áveituna 

snertir, alt eftir nánari fyrirmælum fjelagsstjórnar. Laun stýflustjóra teljast til 

sameiginlegs kostnaðar. 

8. gr. 

Heimilt er stjórninni að taka sjer aðstoðarmann viðskiftingu sameiginlegs 
kostnaðar á jarðirnar, sem 6. gr. ræðir um. 

9. gr. 

Enginn má leiða vatn burtu af áveitusvæðinu, nema í samráði við fje- 

lagsstjórn, og fái einhver leyfi til þess, þá ber hann sjálfur allan kostnað, er af 
því kann að leiða. 

10. gr. 

Bíði einhver tjón af áveitunni, getur hann gert kröfu til skaðabóta sam- 
kvæmt vatnsveitingalögunum. ' 

11. gr. 

Allan sameiginlegan starfskostnad samkvæmt sampykt pessari skal fje- 

lagsstjórn innheimta með nægum fyrirvara. Ef tregða verður á með greiðslu er 
heimilt að taka gjöldin lögtaki samkvæmt lögum. 

Reglugjörð þessi, sem samin er og samþykt samkvæmt lögum um vatns- 

veitingar 22. nóvember 1913, staðfestist hjermeð til að öðlast þegar gildi, og birt- 
ist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 31. júlí 1915. 

Einar Arnórsson.
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Auglýsing 
um staðfesting stjórnarráðsins á lögreglusamþykt 

fyrir Vestmannaeyjasýslu. 

Samkvæmt lögum nr. 27, 20. október 1913, um lögreglusamþykt og bygg- 

ingarsamþykt fyrir Vestmannaeyjasýslu, er hjermeð staðfest eftirrituð lögreglu- 

samþykt fyrir Vestmannaeyjasýslu, er samið hefir hlutaðeigandi sýslunefnd. 

Lögreglusamþykt 
fyrir Vestmannaeyjasýslu. 

Í. kafli. 

Um reglu og velsæmi á götum. 

1. gr. 

Mannsöfnuður eða uppþot, sem tálmar umferð á götu, vegi eða svæði, 

sem almenningur fer um, má ekki eiga sjer stað. 

2. gr. 

Þegar fjölmenni safnast saman á götu, vegi, eða þar sem almenningur 

fer um, eða við kirkjudyr eða dyr annara samkomuhúsa, þá skulu menn haga 

sjer eftir fyrirmælum lögregluvaldsins, til að varðveita góða reglu. 

3. gr. 

Å alfaravegi, eða annarsstaðar par sem almenningur fer um i kauptun- 
inu, má ekki fljúgast á, blístra, æpa, kalla, syngja hátt eða hafa annan hávaða í 

frammi, eða óstjórnlegt og móðgandi háttalag, sem raskar friði og allsherjar reglu, 

eða ónáðar þá, sem um fara eða nálægt búa. 

4. gr. 

Enginn má að ástæðulausu berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllu, 

eða hafast neitt það að, sem ónáðar eða móðgar húsbúendur. 

5. gr. 

Enginn má skjóta úr byssu, skammbyssu, af boga, eða með öðrum skot- 

vopnum, yfir götu eða á götu nje svæði, sem almenningur fer um, nje heldur 

kveikja í púðri, skoteldum eða öðrum sprengiefnum, og ekki kasta frá sjer stein- 

um, glerbrotum, snjóköglum, vatni, slori, eða öðru, er tjóni getur valdið og 

óþægindum, þeim er umfara. 

1915 
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6. gr. 

Enginn má ganga dulklæddur á almannafæri, eða í búningi, sem mis- 

býður velsæmi og góðri reglu. 
Einnig er bannað að sýna af sjer hneykslanlega hegðun á almannafæri, 

t. a. m. með ósæmilegum orðum og látbragði, eða með því að fletta sig klæðum 

eða gera annað sem hneyksli getur valdið. 

- 
í. gr. 

Drukknir menn, sem finnast ósjálfbjarga á götu eða annarsstaðar á al- 

mannafæri, skulu heftir, þar til þeir koma til sjálfs sín aftur, ef ekki er annars 

kostur. 
Þá menn, sem í ölæði hafa í frammi hávaða eða ósæmilegt látbragð á al- 

mannafæri, skal hefta, þar til þeir koma til sjálfs sín aftur, og skulu þeir þá 

ennfremur sæta sektum eftir samþykt þessari fyrir röskun á allsherjarfriði og 

reglu, er þeir kunna að hafa valdið. 

8. gr. 

Enginn má baða sig eða synda nakinn við bryggjur eða annarsstaðar 

svo nálægt landi, að hneyksli valdi, nje heldur nálægt skipum á höfninni. 

9. gr. 

Hver sá, sem staddur er á almannafæri, er skyldur, ef lögregluvaldið 

krefst þess, að segja til nafns síns og heimilis. 

10. gr. 

Lögregluvaldið getur krafið sjer til aðstoðar sjerhvern fulltiða mann, sem 
nærstaddur er, til þess að afstýra óspektum og annari óreglu á almannafæri, og 

hefta þá, er slíkum óspektum valda. Eru allir skyldir að hlýða því boði. 

11. kafli. 

Akvarðanir um að gjöra wmferðina greiða. 

11. gr. 

Enginn má ótilkvaddur slökkva eða kveikja á ljóskerum sýslunnar. 

12. gr. 

Án leyfis lögreglustjóra má enginn setjast að á götu eða almannafæri til 

að selja vörur eða reka aðra atvinnu.
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13. gr. 

Enginn má án leyfis hlutaðeigandi lóðareiganda láta fyrirberast á um- 

girtu svæði eða öðrum stöðum þar sem gengið er inn í hús eða garða. 

14. gr. 

Á almannafæri má enginn leggja, hengja upp nje setja neitt, sem tálmar 

umferð manna, hvort heldur það eru vörur eða annað. Þó mega þeir, sem flytja 

nauðsynjar heim til sín og ekki geta lagt þær á eigin lóð, leggja þesskonar frá 

sjer meðan á flutningnum stendur, en gæta skulu þeir þess, að gjöra öðrum sem 

minstan farartálma. Vagnar og önnur flutningatæki mega aldrei standa á götu 
eða stræti lengur en meðan þau eru fylt eða losuð. 

Um stjettir, sem eingöngu eru ætlaðar gangandi mönnum, má enginn fara 

með flutningatæki, önnur en barnavagna. 

15. gr. 

Á götu, eða annnarsstaðar, sem almenningur fer um, má eigi vinna neina 

vinnu, er tálmar umferð manna, eð gerir hana hættulega, svo sem höggva eða 
sprengja grjót, telgja trje, járna hesta eða þvíumlikt. 

Bannað er og að hrista gólfábreiður, viðra sængurföt, eða hengja til þerris 

á götu eða almannafæri. 

16. gr. 

Engum, sem ekki er 14 ára að aldri má trúa fyrir hesti, sem dregur 
sleða eða vagn. 

17. gr. 

Þeir, sem ríða eða aka um götur eða stræti, skulu viðhafa alla aðgæslu, 

og er öllum bannað að riða eða aka nema fót fyrir fót, meðfram húsum og fyrir 
götuhorn, eða út og inn um ports- eða garðshlið. 

Svo er og stranglega bannað að riða harðara en hægt brokk á götum 
kauptúnsins, og eru þeir, sem ríða eða aka, skyldir til að gera fótgangandi mönn- 

um, sem á undan fara, viðvart í tæka tið. 

Fælna hesta má ekki nota fyrir vagna. Auk þess mega hvorki fælnir 
eða slægir hestar ganga lausir um göturnar. 

Vagnar eða sleðar með hesti fyrir mega aldrei standa á götu, vegi eða 
almannafæri í kauptúninu, nema keyrslumaður, eða annar hæfur maður, haldi í 

tauma hestsins, nema hesturinn sje leystur frá. 

18. gr. 

Menn, sem mætast, hvort sem þeir ganga, riða, aka eða hjóla, víkji til 
vinstri bandar hver fyrir öðrum. 
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19. gr. 

Enginn má renna sjer á skíðum, skautum, leggjum eða sleðum á götum 

kauptúnsins. 

20. gr. 

Hjólreiðamenn skulu fara hægt og gætilega um göturnar, og skulu þeir 

ávalt hafa bjöllur á hjólum sínum og gæta þess að hringja í tæka tíð og ætið 

áður en þeir fara fyrir götuhorn. Ennfremur er þeim skylt að hafa luktir og 

kveikja á þeim, er þeir eru á ferð, frá því klukkutíma eftir sólarlag og til þess 

klukkutíma fyrir sólaruppkomu. 

21. gr. 

Menn, sem bera orf og ljá um götur, eða á almannafæri, skulu hafa það 

sitt í hvoru lagi. 

Lausa hesta skal jafnan reka gætilega um göturnar, og aldrei má siga 

hundum á hesta eða nautgripi á götunni eða nálægt húsum. 

Enginn má láta hæns eða aðra alifugla gæslulausa, svo að þeir geri öðr- 

um óskunda eða fari inn í umgirtar lóðir eða garða. 
Hestar í kauptúninu skulu jafnan hýstir á vetrum um nætur í vondum 

veðrum. 

23. gr. 

Naut, sem farid er med um gåturnar, skulu leidd i nægilega traustu bandi, 

og tveir menn ad minsta kosti fylgja hverju nauti. 

Ekki má naut standa úti á götu eða stræti gæslulaust. 

24, gr. 

E 
Enginn má siga hundi á annan eða láta fyrirfarast að aftra þess, þegar 

hann verður var við að hundur ræðst á menn. 
Hundar, sem ráðast á menn eða áreita skepnur, mega alls ekki koma út 

á götu eða almannafæri. 
Hundar mega ekki vera lausir úti um nætur, svo nokkru ónæði valdi 

þeim, er nálægt búa, eða öðrum. 

23. gr. 

Varðhunda má enginn hafa, nema með leyfi lögreglustjóra, og þá því að- 

eins, að þeir hlíti þeim nánari fyrirmælum, er hann kann að setja í hvert skifti. 

Flækingshunda, sem ekki eru í eign eða umsjá neins manns, getur lög- 

reglustjóri látið handsama og auglýsa. Gefi sig enginn fram innan þriggja sólar- 

hringa og borgi áfallinn kostnað, getur hann látið lóga slíkum hundum.
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26. gr. 

Það er á ábyrgð eiganda að sauðfje eða gripir þeirra geri engan skaða 

eða óskunda í kauptúninu, hvorki skemmi fisk nje fari inn á umgirt svæði, mat- 

jurtagarða eða skrautgarða. 

21. gr. 

Enginn má án leyfis lögreglustjóra hengja vöruskápa, gluggaskýlur eða 

annað þesskonar utan á hús, þeim megin sem að götu snýr, og eigi setja eða 
, 

láta standa í opnum gluggum neitt það, sem tjóni getur valdið, ef það fellur niður. 

28. gr. 

Lögreglustjóri getur, ef nauðsynlegt þykir, skipað fyrir, hvernig hagað 

skuli umferðinni, meðan stendur á viðgjörð við götur. 

29. gr. 

Þegar hús eru bygð af nýju eða eldri hús rifin og bygð upp að nokkru 

eða öllu leyti, skal eigandanum, ef húsið liggur við götu, stræti eða svæði, sem 

almenningur fer um, skylt að skýra lögreglustjóra frá, áður en verkið byrjar, 

og haga sjer eftir þeim fyrirmælum, sem hann setur, til að afstýra farartálma eða 

hættu eða óþægindum fyrir vegfaranda. Verkfæri eða verkefni má eigi leggja 

frá sjer á almannafæri, nema þar sem lögreglustjórinn leyfir, og skal það eigi 

látið liggja þar lengur en nauðsyn krefur. Mold, möl, leifar af verkefni og 

annað, er af byggingunni stafar. skal eigandinn færa burtu, þegar húsagjörðinni 

er svo langt komið, að því verði við komið. 

30. gr. 

Nú er hús eða hluti af húsi orðið svo hrörlegt, að hætt er við að það 

hrynji eða falli niður, og getur lögreglustjóri þá bannað að nota húsið og boðið 
eiganda eða umráðamanni hússins að gjöra þær umbætur á því, að eigi geti 

valdið hættu fyrir vegfarendur. Auk þess getur lögreglustjóri gjört aðrar ráð- 
stafanir í þessa átt á kostnað hlutaðeiganda. Sama skal og gilda þegar grjót- 

garðar skiðgarðar og aðrar girðingar liggja við falli, svo og ef bryggja er svo 
hrörleg, að umferð um hana getur verið hættuleg 

öl. gr. 

Pallar, stoðir og annar umbúningur, sem notaður er við húsasmíðar og 

aðrar smíðar, viðgjörðir á húsum og húsarof, skal vera nægilega traust. Heimilt 

skal lögreglustjóra að gjöra ráðstafanir hjer að lútandi. Brot gegn ákvæðum 

þessum eru á ábyrgð þess, sem verkið annast, eða, ef hann er ekki tilgreindur, 

þá á ábyrgð eiganda eða umráðamanns hússins. 
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32. gr. 

Áhöld öll, sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður vörum eða 

öðru á bryggju eða í húsum, sem liggja við alfaravegi eða þar sem almenning- 

ur fer um, skulu vera nægilega traust, og þeir sem þau nota skulu vera áreiðan- 

legir menn. 

33. gr. 

Nú gengur kjallaragangrið út að stjett eða götu og lengra fram en hús- 

hliðin og skal þá kjallaraopið vera byrgt með hlemm eða hlera, frá því dimt er 

á kvöldum, uns bjart verður á morgnana, nema opið sje nægilega afgirt með 

grindum beggja vegna. 

34. gr. 

Sporbrautir, sem liggja yfir götu eða svæði til almenningsnota, skal taka 
upp á hverju kvöldi undireins og dimma tekur. 

Skal þess og yfirleitt gætt við notkun sporbrauta, að þær hindri sem 

minsta umferð, eða auki hættu á nokkurn hátt. 

35. gr. 

Pakjårn, sem notad er yfir fiskstakka skal bundid eda å annan hått fest 
svo vel, ad pad fjuki ekki i stormi. 

Svo er og bannað að hafa þakjárn, eða parta af þakjárni laust úti, kring- 
um hús eða á almannafæri, og hafa eigendurnir ábyrgð á að það ekki fjúki öðr- 
um til tjóns eða meiðsla. 

36. gr. 

Báta má aldrei setja á vegi, bryggju eða svo nálægt vegi að þeir tálmi 
umferð. 

TI1. kafli. 

Um friðun almenningseigna. 

91. gr. 

Enginn má skemma, lýta, óhreinka, eða á annan hátt spilla eignum kaup- 
túnsins, hvort heldur það eru vegir, vatnsból, byggingar, rafáhöld, rafþræðir, eða 
annað, sem ætlað er til almenningsnota.
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IV. kafli. 

Um reglu á veitingastöðum og öðrum almennum skemtistöðum. 

9 38. gr. 

Hverjum þeim sem hefir veitingasölu um hönd, hverju nafni sem nefnist, 

er skylt að gera alt, sem í hans valdi stendur, til að afstýra því að nokkuð fari 

fram í húsi hans, sem kemur í bága við velsæmi og góða reglu. 

39. gr. 

Á almennum veitingastað má enginn sýna af sjer ofsalegt athæfi, hávaða 

eða nokkra ósæmilega hegðun. 

40. gr. 

Veitingahúsum og öðrum slíkum samkomuhúsum skal lokað eigi síðar en 

kl. 11 að kvöldi og allir gestir, sem eigi hafa þar næturstað, vera farnir út það- 

an fyrir kl. 12. 
Þó er fjelögum, sem lögreglustjóri þekkir, og með leyfi hans, heimilt að 

halda þar dansleiki, eða aðrar skemtanir, sem eigi eru bundnar við nefndan 

tima, ef ekki taka aðrir þátt í þeim en fjelagsmenn og gestir þeirra. Hið sama 

gildir um brúðkaup og önnur samsæti tiltekinna manna. 

41. gr. 

Eigi má halda opinbera sjónleiki, samsöngva, hlutaveltu, myndasýningu, 

dansleiki fyrir almenning, eða aðrar þvílíkar samkomur eða skemtanir án leyfis 

lögreglustjóra. 
Sje slíkt leyfi veitt, skal það jafnan því skilyrði bundið, að leyfishafi 

greiði í sveitarsjóð fyrir hverja samkomu, gjald er sýslunefndin ákveður fyrir 

fram fyrir eitt ár í senn. 

Að öðru leyti skulu leyfishafar skyldir að hlita þeim reglum, er lögreglu- 

stjóri setur, til þess að gæta reglu, velsæmis og hreinlætis í samkomuhúsinu. 

42. gr. 

Á opinberum samkomum, mega áheyrendur eða áhorfendur ekki trufla 

samkomuna með ósæmilegu látbragði eða hávaða, þannig að aðrir geti ekki not- 

ið þess, sem fram fer. 

43. gr. 

Í húsum þar sem opinberar samkomur eru haldnar, svo sem myndasýn- 

ingar, sjónleikir, hlutaveltur og annað þessháttar, skulu vera að minsta kosti 
tvennar útgöngudyr, ekki minna en tveggja álna víðar og skulu hurðirnar falla út. 

Aðgangur skal vera jafn greiður fyrir þá, sem inni eru, að báðum dyrunum. 
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96 44. gr. 

4. ág. Þegar opinberar skemtanir eða samkomur, hverskonar sem eru, eru haldn- 

ar að kvöldi dags eða fram á nótt í húsi, sem enginn býr í, skulu þeir, er standa 

fyrir slíku, láta 2 menn aðgæta öll eldfæri í húsinu og sjá um að engin eldhætta 

geti af hlotist. 

45. gr. 

Sjerhverjum, sem sjúkling hefir á heimili sínu, er heimilt að fá bannað, 

að almenn samkoma, sem háreysti veldur, sje haldin svo nærri húsi hans, að 

hætta geti af því stafað eða ónæði. 

46. gr. 

Sýslunefndin ákveður, hvar upp skuli festa auglýsingar frá stjórnarvöld- 

unum, og skal á kostnað sýslusjóðs útvega spjöld í því skyni, svo mörg sem 

þurfa þykir. 

Auglýsingar um sjónleiki og aðrar samkomur, sem leyft er að halda má 

festa upp hvar sem vill með samþykki hlutaðeigandi húsráðanda. 

Aðrar auglýsingar má ekki festa upp án leyfis húsráðanda og lögreglustjóra. 

Undanþegnar eru þó auglýsingar um húsið sjálft eða íbúa þess. 

47. gr. 

Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður, þegar bær hafa 
fullnægt tilgangi sínum. 

Leyfilegar auglýsingar má enginn óviðkomandi rifa niður, óhreinka eða 
gjöra ólæsilegar á annan hátt. 

V. kafli. 

Um bann gegn samgöngum við skip. 

48. gr. 

Lögreglustjóra er heimilt, ef hann álítur það nauðsynlegt, til tryggingar 

góðri reglu og velsæmi, að gefa út fyrirskipanir og bönn gegn samgöngum við 

útlend skip, eða þau skip, sem koma frá útlöndum. En skýra skal hann þegar 
í stað stjórnarráðinu frá slíkum fyrirskipunum og bönnum.
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VI. kafli. 

Um alment hreinlæti og þrifnað. 

49. gr. 

Heilbrigðisnefndin hefir eftirlit með öllu því, sem að almennum þrifnaði lýt- 

ur, eftir þeim ákvæðum sem þar um eru sett í heilbrygðissamþykt fyrir kaup- 

túnið eða samkvæmt henni. 

50. gr. 

Skepnum má ekki slátra á eða við götu eða á almannafæri, heldur skal 

það gert að húsabaki eða innan girðingar, og skal þess vandlega gætt að skepn- 

ur geti ekki sjeð blóðvöllinn. 

Bannað er og að láta hunda koma á blóðvöllinn þegar slátrað er. 

61. gr. 

Stampa, opnar tunnur, föt eða önnur slík ílát, með lifur, grút, slori eða 

þvílíku, má ekki láta standa meðfram vegum eða á almannafæri, nje heldur 

nokkuð annað, sem ódaun leggur af eða óþrifnaði veldur. 

52. gr. 

Bannað er að hella skólpi, sem fiskur hefir verið þveginn úr, nýr eða salt- 

aður, á göturnar eða almannafæri. 
Sje slíku skólpi helt í rennur meðfram götum eða vegum, skal þess vand- 

lega gætt að grugg, sem sest á botninn á körum, komi ekki í rennurnar, heldur 

skal hlutaðeigandi flytja það burt á annan hátt. 
Í ræsi og rennur meðfram vegum má aldrei hella öðru en skólpi, sem 

rennur tafarlaust áfram. 
For, slor og annað þvilíkt skal jafnan flytja i heldum ilátum eða vögnum 

um göturnar, og varðar það sektum, ef út af er brugðið. 

53. gr. 

Ekkert hús eða herbergi í íbúðarhúsi má vera svo sett af mönnum eða 

útbúið, að heilbrigði þeirra sje hætta búin, en hvort svo sje ákveður heilbrigð- 

isnefndin. 

VII. kafli. 

Um hreinsun reykháfa. 

54. gr. 

Húsráðendur skulu tvisvar á ári láta hreinsa reykháfa í húsum sinum, og 

skal það gert fyrir miðjan maí og miðjan nóvember. 
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VIII kafli. 

Um stadgildi sampyktarinnar, hegningardkvædi o. fl. 

55. gr. 

Samþykt þessi nær yfir alla Vestmannaeyjasýslu, nema þar sem sjerstak- 

lega er talað um kauptúnið. 

56. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum alt að 100 krónum. 
Ef kenna má yfirsjón, sem barn drýgir, skorti á hæfilegri umsjón foreldra 

eða þeirra, sem ganga barninu í foreldra stað, skal refsa þeim en ekki barninu. 

57. gr. 

Låti einhver ógert það, sem skylda hans er samkvæmt samþykt þessari 

eða fyrirskipunum lögregluvaldsins samkvæmt henni, þá getur lögreglustjóri látið 

gera það. Kostnaður við þetta eða annar kostnaður, sem leiðir af ráðstöfunum, 

sem lögreglustjóri gerir til þess að hindra brot gegn því sem bannað er í sam- 
þykt þessari, greiðist af þeim, sem brýtur, og má taka þann kostnað lögtaki sam- 

kvæmt lögum 16. desember 1885, um lögtak og fjárnam, án undanfarins dóms 

eða sáttar. Ef hlutaðeigandi við lögtakið reynist ófær um að borga kostnaðinn, 

greiðist hann úr sýslusjóði. 

58. gr. 

Kostnaður sá, sem að öðru leyti leiðir af framkvæmd á samþykt þessari 

og ekki verður krafinn af einstökum mönnum, greiðist úr sýslusjóði. 

59. gr. 

Mál, sem rísa út af brotum á samþykt þessari, skal farið með sem almenn 

lögreglumál. Allar sektir fyrir brot á henni renna í sýslusjóð. 

60. gr. 

Samþykt þessi birtist í B-deild Stjórnartíðindanna, skal auk þess sjer- 
prentuð á kostnað sýslusjóðs til útbýtingar meðal allra húsráðenda í sýslunni. 

6l. gr. 

Samþykt þessi öðlast gildi 1. október 1915. 

Þettta birtist hjermeð til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

ø 

Í stjórnarráði Íslands, 4. ágúst 1915. 

Einar Arnórsson. 
Eggert Briem.
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Embætti m. m. 

28. maf setti ráðherrann hjeraðslækni í Þistilfjarðarhjeraði Guðmund Þorsteinsson til 

að gegna hjeraðslæknisembættinu í Hróarstunguhjeraði frá |. júní að telja. 

S. d. setti ráðherrann hjeraðslæknl í Vopnafjarðarhjeraði Ingólfi Gíslason til þess 

fyrst um sinn, frá 1. júní að telja, að gegna ásamt sínu eigin embætti hjeraðslæknisembætt- 

inu í Þistilfjarðarhjeraði. 

15. júní þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að kveðja til þingsetu 

sem konungkjörinn alþingismann, í stað Júlíusar heitins Havsteens amtmanns, landsskjalavörð 

dr. phil. Jón Þorkelsson. 

5. júlí setti ráðherrann cand. med. Þórhall Jóhannesson til þess fyrst um sinn, frá 

1. ágúst að telja, að gegna hjeraðslæknisembættinu í Þistilfjarðarhjeraði. 

15. júlí skipaði ráðherrann cand. theol. síra Magnús Jónsson sóknarprest í Ísafjarðar- 

prestakalli frá fardögum 1915 að telja. 

16. júlí setti ráðherrann cand. med. Helga Skúlason til þess fyrst um sinn, frá 

1. ágúst að telja, að gegna hjeraðslæknisembættinu í Síðuhjeraði. 

28. júlí var hjeraðslækni í Miðfjarðarhjeraði Birni G. Blöndal, eftir umsókn hans 

sakir heilsubrests, allramildilegast veitt lausn í náð frá embætti frá 1. september að telja 

með eftirlaunum. 

30. júlí var sýslumanni í Árnessýslu Sigurði Ólafssyni, r. af Dbr., eftir umsókn hans 

sakir heilsubrests, allramildilegast veitt lausn í náð frá embætti frá 1. ágúst að telja, með 

eftirlaunum. 

3. ágúst setti ráðherrann yfirrjettarmálaflutningsmann Eirík Einarsson til þess fyrst 

um sinn að gegna sýslumannsembættinu í Árnessýslu. 

Laus embætti, 
er konungur veitir. 

1. Yfirdómaraembætti í hinum konunglega íslenska landsyfirrjetti. 

Arslaun 3500 kr. 

Sá, sem skipaður verður í embætti þetta, verður að taka að sjer auk annara em- 

bættisstarfa, eftir mánarl ákvörðun, sem um það verður gerð, annaðhvort dómsmálaritara-
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störfin eða þýðingar úr íslensku á dönsku á dómsgjörðum í opinberum málum og gjafsóknar- 

málum, sem skotið verður til hæstarjettar. 

Auglýst laust 24. júlí 1915. 

Umsóknarfrestur til 1. sept. 1915. 

2, Prófessorsembætti við lagadeild Háskóla Íslands. Byrjunarlaun 3000 kr, en 

launin hækka á hverjum þriggja ára fresti um 200 kr. á ári, upp í 4800 kr. 

Auglýst laust 5. ágúst 1915. 

Umsóknarfrestur til 15. sept. 1915. 

3. Hjeraðslæknisembættið í Miðfjarðarhjeraði verður laust 1. septbr. 1915. 

Arslaun 1500 kr. 

Auglýst laust 5. ágúst 1915. 

Umsóknarfrestur til 15. septbr. 1915.
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Brjef stjórnarráðsins tíl sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu um stækkun versl- 

unarlóðarinnar í Siglufjarðarverslunarstað. 
Með brjefi, dags. 7. f. m., hafið þjer, herra sýslumaður, sent hingað til- 

lögur sýslunefndarinnar í Eyjafjarðarsýslu um stækkun verslunarlóðarinnar í 

Siglufjarðarverslunarstað ásamt uppdrætti af hinni fyrirhuguðu viðbót við núver- 

andi verslunarlóð. 
Útaf þessu er hjermeð samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, ákveðið, 

að í viðbót við verslunarlóð þá á Siglufirði, sem ákveðin er með brjefi stjórnar- 

ráðsins, dags. 19. maí 1911, komi lóð austan við Siglufjarðarhöfn í Staðarhóls. og 

Ráeyrarlandi, sem reisa má á verslunarhús, og eru takmörk þeirrar lóðar sett 

eftir framangreindum tillögum og uppdrætti svo sem hjer segir: 

Að norðan svonefndur Rjómalækur rjett sunnan við túnið á Staðarhóli. 

Að sunnan svonefnd Skútuá. Að vestan höfnin. Að austan lína sem er fimmtíu 

föðmum ofar en stórstraumsflóðmál. 
Jafnframt því að tilkynna yður þetta til frekari birtingar, skal lagt fyrir 

yður að sjá um, að eitt eintak af hinum framannefnda uppdrætti verði geymt 

við skjöl hlutaðeigandi hrepps, og að hreppsnefndin láti setja og halda við á 

hreppsjóðs kostnað glöggum merkjum á takmörkum verslunarlóðar þessarar, þar 

sem þau eru ekki glögg áf náttúrunnar hendi. 

Brjef stjórnarráðsins tíl sýslumannsins í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 
um takmörk verslunarlóðarinnar í Klettsvík í Fróðárhreppi. 

Með brjefi yðar, herra sýslumaður, dags. 23. júni þ. á., hafa hingað bor- 

ist tillögur sýslunefndar Snæfellsness. og Hnappadalssýslu um takmörk verslunar- 

lóðarinnar í Klettsvík i Fróðárhreppi, sem með lögum nr. 47, 30. júli 1909, varð 

löggiltur verslunarstaður, ásamt tillögum hreppsnefndar Fróðárhrepps viðvíkjandi 

hinni fyrirhuguðu verslunarlóð og uppdrætti af henni. 

Útaf þessu er hjermeð svæði það, sem reisa má á verslunarhús í Kletts- 

vík, sett eftir framangreindum tillögum og uppdrætti, sem hjer segir: 

Frá svonefndu Samkomuhúsi í landi Brímilsvalla inn að Bakkabúð, 380 

metrar í land upp frá stórstraumsflæðarmáli og 440 metrar á lengd. 

Jafnframt því að tjá yður þetta til frekari birtingar, skal lagt fyrir yður 

að sjá um, að eitt eintak af hinum framannefnda uppdrætti verði geymt við skjöl 

hlutaðeigandi hrepps, og að hreppsnefndin láti setja og halda við á kostnað hrepps- 

sjóðs glöggum merkjum á takmörkum verslunarlóðarinnar, þar sem takmörkin 

eru ekki glögg af náttúrunnar hendi. 

20. dag októbermánaðar 1915. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja. 
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Brjef stjórnarráðsins til biskups um flutning Kvíabekkjarkirkju. 

Eftir ósk hlutaðeigandi sóknarnefndar og löglegri ályktun hjeraðsfundar- 

ins í Eyjafjarðarprófastsdæmi, skal stjórnarráðið samkvæmt tillögum yðar, háæru- 

verðugi herra, í brjefi, dags. 20. þ. m., og með skirskotun til 4 .gr. í lögum nr. 45, 
16. nóvbr. 1907, um skipun prestakalla, hjermeð veita leyfi til þess að söfnuður- 

inn í Kvíabekkjarsókn megi flytja sóknarkirkju sína frá Kvíabekk að Ólafs- 

fjarðarhorni. 

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

ari birtingar. 

Brjef stjórnarráðsins til bæjarfógetans í Reykjavík um endurgreiðslu á vöru- 

tolli af umbúðum. 

Kaupmaður Jónatan Þorsteinsson hjer í bænum hefir farið þess á leit, að 

hann fengi endurgreiddan vörutoll af umbúðum utan af járnvörum og brenslu- 

spiritus, sem hann tjáir sig hafa flutt inn árið 1914, en umbúðir þessar hefir tjeð- 

ur kaupmaður endursent til útlanda, og hefir hann sýnt farmskirteini fyrir út- 

flutningi umbúðanna á skrifstofu bæjarfógeta í Reykjavík, og síðan fengið vottorð 

útlendrar tollstjórnar um að umbúðirnar væru þar innfluttar. 

Útaf þessu skal yður hjermeð tjáð, yður til leiðbeiningar og birtingar 

fyrir hlutaðeiganda, að umbúðir þær, sem hjer um ræðir, hafa eigi, er þær komu 

hingað til landsins, verið tollaðar sem sjerstök eða sjálfstæð vörutegund, svo að 

þegar af þeirri ástæðu er eigi heimilt að endurgreiða toll af þeim samkvæmt 11. 

gr. laga nr. 30, 22. okt. 1912, því að eigi verður álitið að orðin >gjaldskyld vara, 

er vörutollur hefir verið greiddur af< nái til umbúða, nema þær hafi verið Auttar 

sem sjálfstæð vara til landsins og á sama hátt fluttar út úr því. 

Auk þess er í tilfelli því, sem hjer um ræðir, eigi fullnægt skilyrði 11. 

gr. vörutollslaganna um skirteini lögreglustjóra. Það getur ekki talist fullnægj- 

andi skírteini til endurgreiðslu tolls, að farmskirteini yfir hina endursendu vöru 

sje sýnt á skrifstofu lögreglustjóra, heldur á það að vera vottorð lögreglustjóra 
um að hin endursenda vara hafi verið innflutt og vörutollur greiddur af henni.
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Reglugjörð 
fyrir Austur-Barðastrandarsýslu um fjallskil, eyðing refa o. fl. 

1. Stjórn. 

1. gr. 

Málefni þau, sem þessi reglugjörð á við, standa undir umsjón og fram- 

kvæmd hreppsnefndanna í Austur-Barðastrandarsýslu, hverrar í sínum hreppi. 
Þær eiga að gæta þess, að reglugjörðinni sje hlýtt, og að þeir sem brjóta móti 
henni verði kærðir. 

2. gr. 

Sýslunefnd Austur-Barðastrandarsýslu hefir yfirstjórn alla. Til hennar 
má skjóta öllum úrskurðum og ráðstöfunum hreppsnefndanna. Þó verður sjerhver 

þegar að hlýða fyrirskipunum hreppsnefndarinnar, hvort sem hann áfrýjar þeim 
eða ekki, en álíti sýslunefnd, að honum hafi verið órjettur gjör, og hann haft 

skaða af, ákveður hún honum sanngjarnar bætur úr sveitarsjóði. 

II. Um sauðfjármörk og markaskrár. 

3. gr. 

Sjerhver fjáreigandi skal hafa greinilegt mark á fje sínu. Enginn má 

hafa afeyrt, nje fleiri en tvö mörk í einu. Nú eignast maður kind, er hann fær 
eigi markað undir sitt mark, skal hann þá brennimerkja hana á hægra horni 

með sínu eigin brennimarki, ef hyrnd er, en sje hún kollótt, skal hann festa 

spjald eða klæði með fangamarki sínu í eyrun. 

4. gr. 

Markaskrá fyrir sýsluna skal endurprenta eigi sjaldnar en fimta hvert 

ár. Sýslunefndin skipar fyrir um undirbúning og samning á markaskránni og 

lætur prenta hana. Skylt er hverjum markeiganda að greiða 25 aura fyrir hvert 
mark, er hann lætur prenta. Hrökkvi það gjald eigi fyrir prentunarkostnaði, 

greiðist það er til vantar úr sýslusjóði. Ennfremur er hverjum markeiganda 
skylt að láta prenta mörk sín þegar markaskrá er prentuð. 

KA js 5. gr. 

Nú vill einhver taka upp fjármark, og skal hann þá tilkynna það hrepps- 
nefndaroddvitum í aðliggjandi hreppum sýslunnar, og innfæri þeir það í marka- 

skrár sínar. Enginn má taka upp mark, sem annar sýslubúi hefir, 
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101 6. gr. 

10. ágúst Nú flytur markeigandi inn í sýsluna, og skal hann þá tilkynna mark sitt 

á þann hátt, sem segir í 5. gr. Eigi hann sammerkt við nokkurn í sýslunni, 

skal hann þá leggja niður það mark, ella semja við hlutaðeiganda um notkun þess. 

ll. Um fráfærur og rekstur geldfjár til fjalla. 

í. gr. 

Enginn má færa lömb frá ám nema í góðu veðri og þau sjeu að minsta 

kosti 4 vikna gömul. Skulu lömb setin eigi skemur en 3 sólarhringa í heima- 

högum. Enginn má kefla lömb. 
oo

 gr. 

Hver maður skal reka alt geldfje sitt til fjalla á vorin, í eigið land ef 

til er, ella fái hann sjer upprekstur hjá öðrum. Upprekstrargjald skal vera 7 

aurar fyrir hverja kind og 4 kr. fyrir hvert hross. Gjalddagi á því er 31. októ- 

ber ár hvert. 

9. gr. 

Þar sem tveir eða fleiri menn hafa sambeit í óskiftu landi, má enginn 

þeirra nota beitina, nema eftir ítölu móts við sameigendur sína, er metin sje af 
úttektarmönnum eða yfirúttektarmönnum, svo sem landskiftalögin frá 10. nóv. 

1913 mæla fyrir. Sá, sem ekki hlítir ítölu, greiði sektir samkvæmt reglugjörðinni. 

Sama rjett til að krefjast ítölu hefir nágranni, eft honum þykir land nábúa sins 

ofskipað. 
Sömuleiðis skal hreppsnefnd láta gjöra itölu í alt beitiland hreppsins, ef 

helmingur ábúenda krefst þess, og greiðist þá kostnaður við ítöluna úr sveitarsjóði. 

1V. Um fjallskal. 

10. gr. 

Tvennar skulu fjallleitir á hausti. Hinar fyrri skulu byrja mánudag í 

22. viku sumars, nema hreppsnefnd mæli öðruvísi fyrir. Svo getur og hrepps- 

nefnd skipað eftirleitir, einar eða fleiri, ef þurfa þykir. Alt fje úr fjallheimtum 

skal rekið til rjettar.



187 1915 

11. gr. 101 

Skylt er hverjum peim manni, sem å 6 kindur å fjalli, ad gjåra fjallskil 10. ágúst 

fyrir fje sitt, að tiltölu rjettri við aðra fjáreigendur í hreppnum, og ennfremur 

fyrir fje því, sem hann hefir tekið til uppreksturs úr öðrum hreppum. 

12. gr. 

Hreppsnefndin skal á ári hverju skipa fyrir um fjallgöngur og alt, sem 

þar að lýtur. Skal hún birta skipanir sínar með nægum fyrirvara. Falið getur 

nefndin einum eða fleirum úr sínum flokki að stjórna fjallskilum. Við niðurjöfn- 

unina skal sjerstaklega haft tillit til fjártölu. Hreppsnefndin skal kjósa svo marga 

leitarforingja, sem þörf er á, til að stjórna göngunum, og getur enginn skorast 

undan því, enda þótt hann sitji ekki í hreppsnefnd. 

13. gr. 

Sjerhver sá, sem er óánægður með fjallskilaniðurjöfnun, skal ekki síðar en 

á næstu hausthreppaskilum kæra slíkt skriflega fyrir hreppsnefndinni, og er 

nefndin skyld til að hafa svarað kærunni innan mánaðar frá því er kært var. 

Skotið getur kærandi málinu til sýslunefndar, enda hafi hann gjört það fyrir lok 

þess árs. 
14. gr. 

Skylt er hverjum peim, er fjallskil å að gjöra, að hlýðnast tafarlaust 

skipunum hreppsnefndarinnar, og það alt að einu þótt hann sje óánægður með 

þær og ætli að kæra þær. Nú vanrækir einhver að gjöra fjallskil og skal þá 

hreppsnefndin eða leitarforinginn kaupa menn og hesta á hans kostnað, svo fjall- 

skilaskyldu hans sje fullnægt. 

V. Um rjettarhöld og meðferð á óskilafje. 

15. gr. 
Þessar eru lögrjettir: 

Í Geiradalshreppi: í Gautsdal. 
— Reykhólahreppi: á Kinnarstöðum og við Heyá. 

— Gufudalshreppi: við Djúpafjarðarbotn og í Múla við Kollafjörð. 

— Múlahreppi: við Axlir hvorutveggju og á Litlanesi. 

Skal úr fyrri göngum rjettað þessa daga : 

Í Gautsdalsrjett fyrsta leitardag. 
— Kinnarstaðarjett þriðjudag í 22. viku sumars. 

— Heyárrjett mánudag í 22. viku sumars. 
— Djúpadalsrjett þriðjudaginn í 22. viku sumars. 

— Múlarjett mánudaginn í 22. viku sumars. 

— Axlarrjett eystri mánudag í 22. viku sumars. 
— Axlarrjett vestari þriðjudag í 22. viku sumars. 

Á Litlanesi mánudag í 22. viku sumars.
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16. gr. 

Skyldir eru landeigendur og ábúendur að leyfa rjettarstæði og rjettar- 
byggingu. Valdi rjettarbygging usla á engjum, er rjett að endurgjalda það af 

viðkomandi sveitarsjóði í eitt skifti fyrir öll, eftir mati tveggja óvilhallra manna. 

Nefni hreppsnefnd til annan, en ábúandi hinn. Komi þeim ekki ásamt, skulu 
þeir kjósa hinn þriðja. Ræður afl atkvæða um endurgjaldið. Jarðarábúandinn 
hefir engin umráð yfir rjettinni, að undanskildum sínum eigin dilk. 

17. gr. 

Rjett á að vera á sem haganlegustum stað og svo gjörð: 
a. Að almenningur sje nógu stór. 

b. Að sjerhver búandi hafi nógu stórt dilkrúm fyrir alt afrjettarfje af heimili 

sínu. 

e. Að nógu stórt dilkrúm sje til fyrir alt utanhreppsfje. Skal hver hreppur 

eiga þar dilkrúm, er hann á fjárvon, og kosta það sjálfur, nema öðruvísi 

sje umsamið milli hlutaðeigandi hreppsnefnda. 

d. Áð allir veggir rjettarinnar sjeu traustir og svo háir hvarvetna, að engin 

sauðkind geti stokkið upp á þá. 

Hreppsnefnd skipar að öðru leyti fyrir um rjettarbyggingu og árlegt við- 

hald. Fjáreigendur skulu skyldir til að kosta rjettarbyggingu og aðgjörð. Nú 
vanrækir einhver að vinna að rjettarbyggingu eða aðgjörð, skal þá hreppsnefnd 

tafarlaust kaupa menn á hans kostnað til að gjöra verkið. 

18. gr. 

Oddviti er rjettarstjóri, nema hann skipi annan. Hver ábúandi er skyld- 
ugur til að vera rjettarstjóri eitt ár í senn, ef honum er skipað. Rijettarstjóri 

skal stýra rjettarhaldinu svo alt gangi sem greiðast og með sem bestri reglu. 

Hann skal nefna tvo fjárglögga menn til að skoða í dilkana áður út er hleypt, 

sjá um, eftir föngum, að lambsmæður helgi sjer ómerkinga og mýjetninga, og að 

síðustu töfludraga úrtíning allan. Enginn má marka fje á lögrjett, nema með 

leyfi rjettarstjóra. Allir, sem við rjettarhaldið eru, skulu hlýða rjettarstjóra í 

öllu því, er góða reglu og gott skipulag snertir. 

19. gr. 

Ómerkinga, markkalið og mýjetið fje, sem ekki þekkist, má selja að af- 

loknu rjettarhaldi. Hið annað óskilafje skal skoða nákvæmlega og senda glögga 

lýsingu af því í næstu hreppa á alla vegu, svo fljótt sem unt er. 

Hreppsnefndin skal koma óskilafjenu í gæslu, og er hver búandi skyldur 
að hafa þann starfa á hendi í 3 ár í röð, ef hreppsnefnd krefur og honum er 

það mögulegt. Gæslukaup skal vera 4 aurar um sólarhring fyrir hverja kind. 

Það fje, sem eigendur ekki hafa helgað sjer, skal selt við opinbert uppboð eftir 14 
daga frá síðari fjallleitum.
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20. gr. 101 

Skylt er hverjum manni að greiða sem best fyrir fje annara, þar til 70. ágúst 

heyrir, að reka heimtufje bæ frá bæ, og handsama þær kindur, er slingra saman 

við heimtafje og koma þeim til skila, annaðhvort til eiganda, eða þess manns, 

sem geymir óskilafjenað. Hver sem gerir sig sekan í skeytingarlausri eða harð 

ýðgislegri meðferð á heimtufje, þar með talið að svelta það inni, reka það óþyrmi- 

lega, eða týna því, skal kærður til hegningar. Skylt er hverjum þeim manni, 

sem rekur eða lætur reka fjárhópa frá rjettum, eða á annan hátt, að hafa nægi- 

legan mannafla við fjárreksturinn. Rekstrarstjóri skal jafnan hafa mann á undan 

fjárhópnum, til að fyrirbyggja að annað fje geti komið saman við, sem gæti 

valdið óþægindum eða flækingi á fje, og hefir hreppsnefnd vald til að ákveða 

mannfjölda við slíka rekstra, ef þurfa þykir. 

21. gr. 

Fjallafje, sem finst eftir að búið er að selja óskilafje, skal rekið til odd- 

vita, er lætur reka það til eiganda, sje hann eigi langt burtu, ella selja það við 

opinbert uppboð. Allan kostnað greiðir eigandi fjárins áður en það er afhent. 

Þó getur finnandi rekið slíkt fje til eiganda, eða gætt þess, alt á kostnað hans, 

ef slíkt yrði álitið haganlegra. 

22. gr. 

Fyrir lok nóvembermánaðar skal hreppsnefnd hver senda oddvita sýslu- 

nefndarinnar skýrslu yfir seldar óskilakindur í hreppnum, með mörkum þess og 

einkennum. Því næst skal oddviti sýslunefndarinnar auglýsa í opinberu blaði á 

kostnað sýslusjóðs alt það óskilafje, sem á því ári hefir verið selt í sýslunni, með 

mörkum þess og einkennum. Gefi eigandi sig fram, og sanni eignarrjett sinn að 

hinu selda óskilafje innan þriggja mánaða frá birtingu auglýsingarinnar fá þeir 

andvirði þess, að frádregnum öllum kostnaði. Að öðrum kosti rennur andvirði 

óskilafjár í hlutaðeigandi sveitarsjóð. 

VI. Um stóðhross. 

23. gr. 

Skyldur er sjerhver að koma öllum ótömdum stóðhrossum sínum á fjall, 
el það er til í hreppnum, svo snemma á vori hverju, sem árferði og önnur at- 

vik leyfa eftir áliti hreppsnefndar. Engum er heimilt að hafa stóðhross í heima- 

högum frá því þau áttu að rekast og alt fram til rjetta að hausti, nema hrepps- 

nefnd og nágrannar leyfi. Eigandi ábyrgist að stóðhross geri engan skaða. Nú 

ganga stóðhross í land annara, og má þá landeigandi taka þau í gæslu, en gera 

skal hann eiganda aðvart innan tveggja sólarhringa um að útleysa þau, móti 10 

aura gæslukaupi fyrir hvert hross um sólarhring, og gjaldi eigandi að auki skaða- 

bætur fyrir landspjöll og annan kostnað, eftir mati tveggja óvilhallra manna.
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VIl. Um eyðing refa. 

24. gr. 

Á vori hverju skulu hreppsnefndir annast um, að reglulegar grenjaleitir 

fari fram í tæka tíð um allan hreppinn, bæði á afrjettum og heimalöndum, á 

þann hátt sem hentast þykir og tryggilegast. Skal hún birta hverjum búanda 

hvernig grenjaleitum skuli haga.  Vanræki nokkur búandi að hlýðnast slíkri 

skipun hreppsnefndar, hefir hún heimild til að ráða mann til grenjaleitar á þess 

kostnað, er sýnt hefir vanrækslu í því efni. 

25. gr. 

Í hvert sinn, sem gren finst, skal tafarlaust tilkynna það skotmanni þeim, 

sem hreppsnefnd hefir ráðið, og ber skotmanni, svo fljótt sem unt er, að fara 

á grenið. 

26. gr. 

Varast skal að hafa með sjer hund á greni eða í grenjaleit, sem og alt 

annað, er fælt getur dýrið á burtu, eða orsakað að það flytji yrðlinga. Það skal 

með öllu bannað að rjúfa gren, eða spilla því á annan hátt, og varðar það sekt- 

um, alt að 25 kr., ef út af er brugðið. 

27. gr. 

Fyrir sólarhring hvern, er skotmaður liggur á greni, skal gjalda honum 

3 kr. í kaup, og vökumanni jafnmikið, en sjálfir sjá þeir sjer fyrir fæði. Auk 

þess fær skotmaður 4 kr. fyrir fyrra dýrið, sem hann vinnur, en 8 kr. fyrir hið 

síðara. Ekki á skotmaður heimting á borgun samkvæmt þessari grein, nema hann 

hafi farið á grenið eftir beiðni og ráðstöfun hreppsnefndar. Sá, sem drepur yrð- 

ling, hvort það er gert á greni eða utan grens, skal fá 50 aura fyrir hvern. 

28. gr. 

Ekki skal gjalda skotmanni kaup fyrir að liggja á greni lengur en þrjá 

sólarhringa. Yfirgefi hann grenið innan þess tíma, án gildra orsaka, og hafi hann 

eigi unnið bæði dýrin, fyrirgerir hann daglaunum sínum. Aldrei skal á greni 

liggja eftir að bæði dýrin eru unnin, en eitra skal skotmaður rækilega, ef yrð- 

lingar eru eftir í greninu. Hreppsnefnd leggur til eitrið.
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29. gr. 101 

Álíti hlutaðeigandi reyndur skotmaður, að hagfelt sje að gera byrgi eða 10. ágúst 
skothús á þeim grenjum, er refar leggja vanalega í, skal hreppsnefnd láta gera 

það eftir fyrirsögn hans. 

30. gr. 

Hver sem drepur hlaupatóu á þeim tima, er skinnið er ónýtt sem versl- 
unarvara, Skal fá 5 kr. að launum, á hveru hátt sem hann vinnur henni bana. 

Fyrir að vinna bitvarg má hreppsnefnd heita alt að 20 kr. verðlaunum. 

ðl. gr. 

Sá, sem gerir kröfu um verðlaun fyrir tóudráp, hvort það er heldur eftir 

28. eða 30. grein, skal jafnan sýna skottin af hinum drepnu tóum til sanninda- 
merkis. Skottin tekur hreppsnefnd og brennir þau síðar á fundi. 

32. gr. 

Hreppsnefndir skulu årlega utvega nægilegt eitur til refadråps og sidan 
annast um rækilega eitrun hver i sinum hreppi, å timabilinu frå 20. desember til 

20. mars árlega. Skal eitrad å afviknum graslausum stad, fjarri mannavegum 

og búfjárhögum. Skal síðan gefa sýslunefnd nákvæma skýrslu um eitrunina og 

árangur af henni, eftir því sem kunnugt er um hana. Vanræki hreppsnefnd eða 

einhver sem það hefir verið falið að eitra, varðar það sektum. 

33. gr. 

Missi maður yrðling, sem hann er að ala, skal hann sekur um 25 kr. 

fyrir hvern þeirra, sem renni í sveitarsjóð, þar sem yrðlingur sleppur. Skylt er 

hverjum þeim manni, sem elur yrðlinga, að gefa hreppsnefnd skýrslu um tölu 
yrðlinganna og fylgi skýrslunni vottorð áreiðanlegs manns. Sömuleiðis er þeim, 

sem elur yrðlinga, skylt að gefa hreppsnefnd skýrslu um það, hve marga yrð- 

linga hann hefir drepið af þeim yrðlingum, sem hann hefir alið það ár. Van- 

ræki uppeldismaður yrðlinga að gefa hreppsnefnd nákvæmar skýslur, samkvæmt 
þessari grein, varðar það sektum. 

34. gr. 

Allan kostnað við eyðingu refa í heimahögum, á almenningum og afrjett- 
um þeim, er sveitarfjelög eiga, skal greiða úr sveitarsjóði. Þó kosta ábúendur 
grenjaleitir samkvæmt 24. g or
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101 VIII, Almenn ákvæði. 
10. ágúst 

35. gr. 

Þar sem upphæð sektar er eigi ákveðin við einstakar greinir í reglugjörð 

þessari, varða brot gegn henni 1—200 kr. sekt. Sektin rennur í sveitarsjóð þess 

hrepps, sem brotið er framið í. 

36. gr. 

Mál, sem rísa útaf brotum gegn þessari reglugerð, skal farið með sem 
opinber lögreglumál. 

37. gr. 

Með reglugjörð þessari eru úr gildi numin öll eldri ákvæði um refaeyð- 
ingar og fjallskil í Austur-Barðastrandarsýslu. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Austur-Barðastrandarsýslu hefir samið 

og samþykt samkvæmt "1. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 14, 22. mars 

1890 og nr. 36, 24. nóvbr. 1893, staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. sept- 
ember 1915. 

Í stjórnarráði Íslands, 10. ágúst 1915. 

Einar Arnórsson. 

Jón Hermannsson. 
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Samþykt 
um forðabúr tyrir Glæsibæjar- og Öxnadalshreppa. 

Sýslunefndin í Eyjafjarðarsýslu hefir samkvæmt lögum nr. 24, 9. júlí 1909, 

og nr. 47, 10. nóv. 1913, gert eftirfarandi samþykt fyrir Glæsibæjar- og Öxnadals- 

hreppa um forðabúr. 

1. gr. 

Forðabúr með korni eða öðru kraftfóðri má setja á stofn eitt fyrir hvorn 

hrepp. Geymist forðinn annaðhvort á Akureyri eða öðrum hentugum stað. 

2. gr. 

Stjórn forðabúrsins hafa á hendi 3-—-5 menn sem kosnir eru á vorhreppa- 

skilum til þriggja ára í senn, og skal einn þeirra kosinn formaður. 

Kosningarrjettur og kjörgengi fylgir sömu reglum og við hreppsnefndar- 

kosningar. 

Enginn getur skorast undan kosningu, nema sá, sem búinn er að vera 

þrjú ár samfleytt í nefndinni, eða hann sökum lasleika eða elli álíst ófær til 

starfans. 

3. gr. 

Formaður nefndarinnar annast um allar framkvæmdir forðabúrsins með 

aðstoð meðnefndarmanna sinna, svo sem kaup á forða, geymslu, úthlutun og inn- 

heimtu á andvirði hans. Í júnímánuði ár hvert ber nefndinni að athuga, hvar 

og á hvern hátt haganlegast verði að fá peningalán til forðakaupa að því leyti, 

sem þörf er á. Lán vegna forðabúrsins ábyrgist sveitarfjelagið. Fyrir starf sitt, 

vegna forðabúrsins, fær formaður 20/, af afhendingarverði forðans, en verðið skal 

ákveðið á almennum sveitarfundi. Allar fundarályktanir snertandi forðabúrið ber 

að innfæra í sjerstaka bók, sem forðabúrssjóður borgar. 

4. gr. 

Á almennum sveitarfundi, er haldinn sje fyrir septembermánaðarlok ár 

hvert, skal ákveða hve mikinn forða eigi að kaupa, til þess að tryggja hreppinn 

fyrir harðæri næsta vetur og vor. 

1915 

102 
10. ágúst
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102 Forði sá sem kaupa ber, skal kominn til Akureyrar, eða á annan hent- 
10. ágúst ugan stað innan sýslu eigi síðar en 15. desember. Skal þá formaður þegar í 

stað koma forðanum í örugga geymslu og má eigi taka hann til nota fyrir april- 
lok, nema um fóðurskort sje að ræða eða verslanir þrotnar að kornbirgðum. 

5. gr. 

Þau ár, sem forðinn er ekki notaður vegna fóðurskorts, ber stjórnarnefnd- 
inni að sjá um endurnýjun hans, þegar þörf gerist, samkvæmt nánari reglum, 
er settar verða um það innsveitis, 

6. gr. 

Andvirði forða þess, er stjórnarnefndin lætur af hendi, skal formaður 
innheimta fyrir 1. ágúst sama ár og má taka það lögtaki á kostnað skuldunauta. 

1. gr. 

Fyrir forðabúrið skal mynda sjerstakan sjóð, sem heiti forðabúrssjóður, 
skal hann vera starfsfje forðabúrsins að svo miklu leyti sem hann hrekkur 
til þess. 

Tekjur sjóðsins eru þessar: 
1. 25 aurar fyrir hver 100 kg. er notendur forðans greiða. 
2. Mismunur á innkaups- og afhendingarverði forðans. 
3. Styrkir þeir, er forðabúrið kann að fá úr sveitarsjóði, landssjóði og Legati 

Jóns Sigurðssonar. 

Útgjöld sjóðsins eru: 

Allur reksturskostnaður forðabúrsins. 

Þá tíma, sem fjeð er ekki notað fyrir starfsfje forðabúrsins, skal það 
ávaxtað á tryggum stað. 

Reikningsár forðabúrsins er frá 1. ágúst til 37. júlí. Fyrir 15. ágúst 
semur formaður reikning yfir tekjur og gjöld forðabúrsins, er endurskoðast af 
tveim mönnum, sem kosnir eru af hreppsbúum, skal svo reikningurinn ásamt 
fylgiskjölum vera til sýnis á fundi þeim, er ræðir um í 4. grein. 

9. gr. 

Hreppsnefndin hefir eftirlit með rekstri forðabúrsins og er í samráði með 
stjórnarnefnd forðabúrsins um úthlutun forðans, þegar harðærið ber að höndum. 
Ef forðabúrið er lagt niður, falla eignir þess óskiftar til sveitarsjóðs.
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10. gr. 102 
Árlega skal stjórn forðabúrsins senda sýslunefnd fyrir aðalfund skýrslur 10. ágúst 

og reikninga til yfirlits. 

Samþykt þessi staðfestist hjermeð samkvæmt framangreindum lögum og 
öðlast gildi 1. september 1915. 

I stjórnarráði Íslands, 10. ágúst 1915. 

Einar Arnórsson. 

Jón Hermannsson. 

Samþykt 103 
16. ágúst 

um breyting á samþykt um lækning hunda af bandormum o. fl. 

í Vestur-Skaftafellssýslu frá 30. nóv. 1895. 

Inn í 4. grein komi á eftir orðunum >eða kamalac: eða öðru læknislyfi, 
sem hafi sömu verkanir. 

Þannig samþykt af sýslunefnd Vestur-Skaftafellssýslu á aðalfundi hennar, 
sem haldinn var 15.—20. mars þ. á. 

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 16. ágúst 1915. 

Sigurjón Markússon.
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Samþykt 

fyrir Viðvíkurhrepp um kornforðabúr til skepnufóðurs. 

Sýslunefndin í Skagafjarðarsýslu hefir samkvæmt lögum nr. 24, 9. júlí 

1909 og nr. 47, 10. nóv. 1913 gert eftirfarandi samþykt fyrir Viðvíkurhrepp 

um kornforðabúr til skepnufóðurs. 

1. gr. 

Tilgangur forðabúrsins er að koma í veg fyrir hættu af fóðurskorti 

búpenings. 

2. gr. 

Forðabúrið er eign hreppsins og stendur undir umsjón forðagæslumanna 

eftir nánari ákvæðum hreppsnefndar. Að því leyti, sem kostnaðurinn við það 

er eigi lagður á kornvöruna, greiðist hann úr sveitarsjóði. Forðabúrið hefir sjer- 

stakan reikning, og skal hann árlega sendur sýslunefnd með hreppsreikningnum. 

3. gr. 

Hreppsnefnd með ráði forðagæslumanna, lánar hreppsbúum korn úr forða- 

búrinu, eftir því sem þörf krefur. Sá er slíkt lán fær, greiðir um leið og hann 

fær heimild fyrir láninu, 2 aura fyrir hvert kílógramm korns. Gjald þetta kem- 

ur upp í kostnað við forðabúrið, og fær hann það eigi endurgoldið þó að hann 

taki eigi kornið. 

4. gr. 

Þá er auðsjeð er eitthvert vor, að eigi þarf meira að taka til kornsins í 

það sinn til skepnufóðurs, má lána kornið til manneldis. 

5. gr. 

Á vorhreppaskilum skal ákveðið, hve mikill kornforði sje til í búinu 
hvert ár.
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6. gr. 104 

Kornlán öll úr forðabúrinu skulu borguð innan loka júlímánaðar. Korn 20. ágúst 

það, sem ekki er lánað út að vorinu, skal endurnýja að sumrinu, eftir því sem 

þörf gjörist.  Hreppsbúar skifta um kornið ókeypis eftir samkomulagi, ella eftir 

niðurjöfnun hreppsnefndar. 

í. gr. 

Hreppsnefnd getur trygt hreppnum kornforða með því, að semja við kaup- 

fjelag eða kaupmann um að hafa fyrirliggjandi ákveðinn kornforða á tímabilinu 

frá 1. desember til maímánaðarloka, til ráðstöfunar fyrir sveitarstjórn. Í samn- 

ingnum skal kostnaður við geymslu forðans og ábyrgð nákvæmlega tiltekinn. 

Sje honum ráðstafað til skepnufóðurs, greiðist sá kostnaður af notendum, en að 

því leyti sem kornið er látið ónotað að því sinni. skal kostnaðurinn greiddur úr 

sveitarsjóði. Sbr. þó 2. gr. laga nr. 47, 10. nóv. 1913. 

8. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum 2—20 kr. 

Samþykt þessi staðfestist hjermeð samkvæmt framangreindum lögum og 

öðlast þegar gildi. 

Í stjórnarráði Íslands, 20. ágúst 1915. 

Einar Arnórsson. 

Jón Hermannsson.
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Reglugjörð 
fyrir forðagæslumenn í Vestur-Skaftafellssýslu. 

1. gr. 

Þegar forðagæslumaður er kosinn, skal hann afla sjer nægra upplýsinga 

um stærð heyhúsa í teningsmetrum á forðagæslusvæði því, er hann hefir til 
umsjónar. 

2. gr. 

Forðagæslumaður skal koma tvisvar á vetri til eftirlits á hvert heimili, 
sem honum hefir verið falið til umsjónar, í fyrra sinn í byrjun nóvembermánað- 

ar og síðara sinn frá 1. apríl til vetrarloka, eftir tíð og ástæðum; þar að auki skal 

hann svo oft, sem nauðsynlegt er, gera aukaferðir á heimili, er líkur eru til að 

lendi í þröng (samanber lög nr. 44, 10. nóvember 1913). 

3. gr. 

Í nóvember skal forðagæslumaður athuga vandlega peningsfjölda, hey- 
birgðir og aðrar fóðurbirgðir, ásamt húsrúm fyrir búpening, og gefa leiðbeiningar, 

hve mikinn fjenað megi setja á þær fóðurbirgðir, sem til eru. Í aprilmánuði 

skal forðagæslumaður kynna sjer fóðurbirgðir hjá hverjum búanda og ástand bú- 

penings og gera áætlun um fyrningar á fóðurbirgðum. 

Loks skal forðagæslumaður á vorin með fyrirspurnum og eftirgrenslan 
kynna sjer fyrningar og skepnuhöld á hverju heimili. 

4. gr. 

Í hverjum hreppi skulu forðagæslumenn vera umsjónarmenn forðabúra, 
ef nokkur eru, svo og kornvörubirgða í verslunum, ef hreppsnefnd hefir trygt 
sjer aðgang að þeim. 

5. gr. 

Eftir hverja skoðun skal forðagæslumaður gera hlutaðeigandi hreppsnefnd 
ljóst ástandið í hreppnum, og senda henni tillögur sínar um nauðsynlegar ráð- 
stafanir og hverrar hjálpar sje þörf, ef illa er ástatt. 

6. gr. 

Á hverju ári skal forðagæslumaður gefa hverjum búanda vitnisburð um 
meðferð og útlit búpenings, ásamt húsakynnum, og rita hann í skoðunarbók'sina, 

- 

samanber 5. og 9. gr. laga nr. 44, 10. nóv. 1913.
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1
 3 á 

Forðagæslumenn skulu í hvers árs fardögunm senda sýslumanni aðalskýrslu 105 

um það fardagaár, sem þá er á enda, samkvæmt forðagæslubók hreppsins. 81. ágúst 

Á næstu vorhreppskilum eða öðrum almennum sveitafundi, skal forða- 
gæslumaður lesa upp úr forðagæslubók hreppsins alt, er í hana hefir verið ritað 

frá síðustu hausthreppskilum. Skal hann hafa jafnan í hana ritað allar skýrslur 

um skoðunargerðir sínar á fardagaárinu. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett. samkvæmt lögum um forðagæslu frá 

10. nóv. 1913, og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 31. ágúst 1915. 

Einar Arnórsson, 

Jón Hermannsson. 

Reglugjörð 106 31. ágúst 

fyrir forðagæslumenn Kjósarsýslu. 

Í. gr. 

Forðagæslumaður hver skal vandlega kynna sjer lög nr. 44, 10. nóv. 

1913, um forðagæslu, og hegða sjer eftir þeim og reglugjörð þessari. 

2. gr. 

Eftirlitsferðir samkvæmt 3. gr. nefndra laga skal forðagæslumaður fara 

um gæslusvæði sitt á tímabilinu frá októberbyrjun til 10. desember, hið fyrra, og 

milli 1. mars og 10. april, hið síðara. Að vorinu skal hann eftir bestu föngum 

afla sjer upplýsinga um skepnuhöld og fyrningar hjá gæslusvæðisbúum
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3. gr. 

106 Sje fóður í forðabúri eða á annan hátt til trygt á gæslusvæðinu eða sjer- 

ðl. ágúst staklega fyrir það, hefir forðagæslumaður þess svæðis umsjón með þvi. Hafi 

hreppsnefnd trygt sveitinni fóðurbirgðir utanhrepps, hefir forðugæslumaður hreppsins 

einnig umsjón með þeim, eða þar sem fleiri eru en einn, sá þeirra sem hrepps- 

nefnd ákveður. 

4. gr. 

Bókfærslu þá og skýrslugjörð, er lögin gera ráð fyrir (5.—6. gr.), skal 
forðagæslumaður annast með nákvæmni samkvæmt þar til gefnu skýrsluformi, og 
gæta þess að gjörðabókin eigi verði fyrir skemdum í vörslum hans. Þar sem 

forðagæslumenn eru fleiri en einn í sveit, ákveður hreppsnefnd hver þeirra 
geyma skuli gjörðabókina, og sjer hann um innritun skýrslnanna. 

5. gr. 

A. gæsluferðum sínum skal forðagæslumaður aðstoða menn í fóðurásetn- 
ing og leiðbeina í hirðing búpenings; einnig skal hver forðagæslumaður jafnan 
brýna vandlega fyrir búpeningseigendum, hvað við liggur ef fjenaður verður 
magur eða fellur fyrir vanrækslu þess, er hefir hönd yfir honum. 

6. gr. 

Brot á skyldum forðagæslumanns samkvæmt reglugjörð þessari varða 
sektum frá 5—50 kr., er renna í sveitarsjóð. Mál, sem rísa útaf brotum gegn 
reglugjörð þessari, skal farið með sem almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett, samkvæmt lögum um forðagæslu frá 
10. nóv. 1913, og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 31. ágúst 1915. 

Einar Arnórsson. 

Jón Hermannsson. 
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Replugjörð 
fyrir forðagæslumenn Gullbringusýslu. 

1. gr. 

Forðagæslumaður hver skal vandlega kynna sjer lög nr. 44, 10. nóvbr. 
1913, um forðagæslu, og hegða sjer eftir þeim og reglugjörð þessari. 

2. gr. 

Eftirlitsferðir samkvæmt 3. gr. nefndra laga skal forðagæslumaður fara 
um gæslusvæði sitt á tímabilinu frá októberbyrjun til 10. desember, hið fyrra, 
og milli 1. mars og 10. apríl, hið síðara. Að vorinu skal hann eftir bestu Íöng- 
um afla sjer upplýsinga um skepnuhöld og fyrningar hjá gæslusvæðisbúum. 

3. gr. 

Sje fóður í forðabúri eða á annan hátt til trygt á gæslusvæðinu eða sjer- 
staklega fyrir það, hefir forðagæslumaður þess svæðis umsjón með þvi. Hafi 
hreppsnefnd trygt sveitinni fóðurbirgðir utan hrepps, hefir forðagæslumaður 
hreppsins einnig umsjón með þeim, eða þar sem fleiri eru en einn, sá þeirra, er 
hreppsnefnd ákveður. 

4. gr. 

Bókfærslu þá og skýrslugjörð, er lögin gera ráð fyrir (5—6. gr.), skal 
forðagæslumaður annast með nákvæmni samkvæmt þar til gefnu skýrsluformi, og 

gæta þess, að gjörðabókin eigi verði fyrir skemdum í vörslum hans. Þar sem 

forðagæslumenn eru fleiri en einn í sveit, ákveður hreppsnefnd hver þeirra 

geyma skuli gjörðabókina, og sjer hann um innritun skýrslnanna. 

ð. gr. ð. g 

Á gæsluferðum sínum skal forðagæslumaður aðstoða menn í fóðurásetn- 

ing og leiðbeina í hirðing búpenings; einnig skal hver forðagæslumaður jafnan 

brýna vandlega fyrir búpeningseigendum, hvað við liggur, ef fjenaður verður 

magur eða fellur fyrir vanrækslu þess, er hefir hönd yfir honum. 

1915 

107 
3l. ágúst
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107 6. gr. 

31. ágúst Brot á skyldum forðagæslumanns samkvæmt reglugjörð þessari varða 

sektum frá 5—50 kr., er renna í sveitarsjóð. Mál, sem rísa útaf brotum gegn 

reglugjörð þessari, skal farið með sem almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett, samkvæmt lögum um forðagæslu frá 

10. nóvember 1913, og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 31. ágúst 1915. 

Einar Arnórsson. 

Jón Hermannsson. 

108 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Landsspítalasjóð Geirs 

20. sept. Moöga kaupmanns og frú Helgu Zoöga konu hans<, útgefin á venjulegan hátt ad 

mandatum af ráðherra Íslands 20. sept. 1915. Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir Landsspítalasjóð Geirs Zoðga kaupmanns og frú Helgu Zoðga 

konu hans. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Landsspitalasjóður Geirs /oöga kaupmanns og frú Helgu 

Zoöga konu hans, og er stofnaður af gjöf Geirs kaupmanns Zoöga og konu hans í 

Reykjavík 26. maí 1915. 

2. gr. 

Stofnfje sjóðsins er 2000 — tvö þúsund — krónur. Vinnist sjóðnum frek- 

ara fje með gjöfum eða á annan hátt, skal varðveita það og verja því á sama 

hátt og fyrir er mælt í skipulagsskrá þessari um stofnfjeð. 

3. gr. 

Meðan stofnanda sjóðsins nýtur við, geymir hann fje sjóðsins og åvaxtar 

það, og skulu vextir allir lagðir við höfuðstól þangað til styrkveiting má fyrst 

fram fara samkvæmt skipulagsskrá þessari.
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Deyi stofnandi áður en landsspitali er kominn á fót, eða áður en úthlut- 

un styrks má fyrst fram fara, þá skal sjóðurinn afhentur landsstjórninni til varð- 

veislu og ávöxtunar, hún úthlutar og styrk úr sjóðnum, ef til kemur, þangað til 

sú nefnd manna, sem gert er ráð fyrir í 6. gr., getur tekið til starfa. 

Ef landsspítali kemst á fót, eða styrkúthlutun má fram fara samkvæmt 

skipulagsskrá þessari, áður en stofnandi fellur frá, afhendir hann sjóðinn til varð- 

veislu og ávöxtunar svo sem fyrir er mælt í skipulagsskránni. 

á. gr. 

Þegar landsspítali í Reykjavík tekur til starfa, má á ári hverju verja 

alt að 3/, af árstekjum sjóðsins fyrir umliðið ár til meðgjafar eins eða fleiri sjúk. 

linga úr Reykjavík, sjerstaklega þeirra sem þurfa mikilvægrar skurðlækningar, 

og sem stjórnendum sjóðsins þykir maklegir styrksins. 

Nú stendur eitthvert ár svo á, að stjórnendum sjóðsins þykir ekki ástæða 

til að veita neinum sjúklingi úr Reykjavík spítalastvrk, eða að meira fje er fyrir 

hendi til úthlutunar en nauðsynlega þarf til styrktar sjúklingum úr Reykjavík, 

og má þá veita á sama hátt styrk þurfandi utanbæjarsjúklingum. 

5. gr. 

Verdi landsspitalinn ekki kominn å fot og tekinn til starfa 26. mai 1920, 

má verja alt að 7/, af årsvoxtum sjóðsins fyrir umlidid ár og þangað til 

landsspítali tekur til starfa, til styrktar sjúklingum á öðrum spítala í Reykjavík 

samkvæmt þeim reglum, sem teknar eru fram í næstu grein á undan. 

6 gr. 

Sjóðurinn skal standa undir umsjón og eftirliti landsstjórnarinnar, sem 

sjer um að hann sje varðveittur og ávaxtaður á tryggilegan hátt. 

Úthlutun styrktarfjár úr sjóðnum hefir á hendi nefnd manna: Yfirlæknir- 
inn við Landsspitalann eða yfiræknirinn við handlækningadeild, ef enginn er 
yfirlæknir spítalans, og tveir menn, sem hann tilnefnir, og skal annar vera lækn- 

ir við spítalaun, en hinn dómkirkjuprestur. 

Sama nefnd hefir á hendi alla umsjá með sjóðnum, geymslu hans og 

ávöxtun eftir að hún tekur við honum. Hún birtir reikninga sjóðsins árlega í 
Stjórnartíðindunum. 

(, ST. 9 

Leita skal konuglegrar staðfestingar á þessari skipulagsskrá. 

Reykjavík, 24. ágúst 1918. YRJ 8 

G. Loöga. Helga Zoögqa. 

1915 
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Samþykt 

um heyforðabúr Skútustaðahrepps. 

Sýslunefndin í Suður-Þingeyjarsýslu hefir samkvæmt lögum nr. 44, 11. 

júlí 1911, gert eftirfarandi samþykt um heyforðabúr Skútustaðahrepps. 

1. gr. 

Tilgangur forðabúrsins er að styrkja þá menn, sem í heyþröng komast 
fyrir búpening sinn að vorlagi, með því að hafa til sölu hey, sem sveitarstjórnin 
hefir umsjón með og lætur úti eftir þeim fyrirmælum er þessi samþykt setur. 

2. gr. 

Forðabúrið myndast af heyi því, sem almennur sveitarfundur 5. des. 1910 
samþykti að kaupa í því skyni af fjelaginu >Mývetningur<, 60 vættir, og svo 
heyi því, sem sveitarstjórnin skal leitast við að afla til viðbótar eins fljótt og unt 
er, svo að höfuðstóllinn verði að minsta kosti 200 vættir af fullgildu heyi. 

=
 gr. 

Sveitarstjórnin í Skútustaðahreppi sjer um forðabúrið, eins og aðrar eignir 
hreppsins; hefir hún á hendi rekstur þess, umsjón alla og reikningshald. Allur 
kostnaður við forðabúrið svo sem heyskapur, geymsla, umsjón og útlát legst á 
heyið, og kemur fram í verði þess. Árskostnað við forðabúrið, þann er eigi 
greiðist af notendum þess, skal greiða úr sveitarsjóði. 

4. gr. 

Hreppsnefndin skal fyrir lok júlímán. ár hvert senda stjórnarráðinu 
skýrslu um heyforðabúrið fyrir næstliðið fardagaár, ásamt reikningi yfir kostn- 
aðinn við það. 

5. gr. 

Það skal vera aðalregla, að hey sje eigi látið úti úr forðabúrinu fyrri en 
fram hefir farið hin lögskipaða útmánaðarskoðun og sveitarsstjórnin hefir fengið 
skýrslu um fóðurbirgðir manna. Lendi einhver í heyþroti áður, eða sjái þau
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fyrir, skal hann, ef hann leitar um heyhjálp til forðabúrsins, kveðja tvo granna 
sína til að meta fóðurbirgðirnar og gefa um þær vottorð til sveitarstjórnarinnar. 

6. gr. 

Í samræmi við fyrirmæli 1. gr. skal það vera aðalregla að hey, sem forða- 
búrið lætur úti, sje borgað í peningum eða öðrum þeim gjaldeyri sem hreppsnefnd 
tekur gildan. Krafist getur hún og vaxta fyrir þann tíma sem lán stendur. En 
ef um mikil heyútlát er að gera til einstaks manns, getur hreppsnefnd þó aftur 
tekið þau í heyi, ef svo um semur, og hún álítur full trygt að heyið sje jafn gott, 
og eigi bregðist að það sje til, er á þarf að halda 

T. gr. 

Taki heyforðinn að fyrnast, svo að sveitarsjórnin álíti nauðsyn til bera, 
að yngja hann upp, svo að hann rýrni ekki til stórskaða, eða ónýtist, skal hún 
bjóða heyðið upp, eða á annan hátt leitast við að koma því í sem fylst verð. 
Hvort sem heyforðinn eyðist fyrir það, að hann er látinn úti í heyskorti, eða af 
því hann þarf að yngjast skal sveitarstjórnin afla heysins aftur, eins fljótt og 
mögulegt er. 

8. gr. 

Utistandandi skuldir forðabúrsins má taka lögtaki samkvæmt heimild í 
lögum nr. 44 frá 11. júlí 1911, um samþyktir um heyforðabúr. 

Samþykt þessi staðfestist hjermeð samkvæmt framangreindum lögum til 
að öðlast þegar gildi. 

2 

Í stjórnarráði Íslands, 15. október 1915. 

Í fjarveru ráðherra 

KI. Jónsson. 

Jón Hermannsson. 

1915 
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Arfleiðsluskrá. 
Jeg undirskrifuð Herdís Benedictsen, til heimilis í Reykjavík, lýsi því 

hjermeð yfir og fastákveð, sem minn síðasta vilja, að fjármunum þeim, sem jeg 

æt eftir mig skuldlausa, skal verja á þann hátt, er nú skal greina: 

1.—2. (Ráðstafanir, er snerta einstaka menn). 

3. Að lokum ákveð jeg Herdís Benedictsen, sem minn síðasta vilja, að 

þegar útfararkostnaður minn hefir verið heiðarlega greiddur ásamt kostnaði þeim, 

er skiftin eftir mig hafa í för með sjer, og þegar framanskrifuðu hefir verið ná- 

kvæmlega fullnægt, þá skulu allar þær eignir, sem eftir mig verða skuldlausar, eður 

þrír fjórðu partar allra skuldlausra eigna minna, aðeins með þeim takmörkunum, 

sem jeg hefi ákveðið í 2. lið, ganga til stofnunar kvennaskóla á Vesturlandi, og 

er sú ráðstöfun gjörð bæði af einlægum vilja mínum og samkvæmt þeirri ósk, 

sem einkadóttir mín elskuleg, Ingileif Sólborg Charlotta Benedictsen, ljet fleirum 

sinnum Í ljósi við mig sem sinn hjartans vilja. 

4. Þessi gjöf mín til kvennaskólastofnunar á Vesturlandi óska jeg að 

beri nafn okkar mæðgna og heiti >Minning Herdísar og Ingileifar Benedictsena. 

Gjöfin skal vera undir stjórn og "imsjón landshöfðingjans yfir Íslandi, og er það 

vilji minn, að henni verði komið í konungleg ríkisskuldabrjef og renturnar lagðar 

upp í 10 ár og þeim bætt við höfuðstólinn, sem aldrei má skerða, heldur aðeins 

verja vöxtum hans til áminstrar skólastofnunar. Að umgetnum 10 árum liðnum 

skal enn leggja upp renturnar af öllum höfuðstólnum, eins og hann þá er orðinn, 

þangað til svo mikið fje er fyrir hendi, að landshöfðinginn eftir samráði við 

amtsráðið í Vesturamtinu álítur það nægilegt til þess að setja kvennaskólann á 

stofn, svo að hann geti tekið til starfa, án þess að höfuðstóllinn sje skertur. 

5. Það er ósk min, ad fyrirkomulag hins fyrirhugaða kvennaskóla verði 

sem líkast kvennaskólanum í Ytri-Ev eins og hann nú er, og að hann verði 

settur í einhverri af sýslunum kringum Breiðafjörð, eða verði því ekki við komið, 

þá í Ísafjarðarsýslu, og verði því heldur ekki við komið, þá hvar sem hentast 

þætti í Vesturamtinu. Allar þær ráðstafanir, sem lúta að því að koma skólan- 

um á fót og ákveða fyrirkomulag hans, skulu gjörðar af landshöfðingjanum í 

samráði við amtsráð Vesturamtsins, og skal skólinn, þegar hann er stofnsettur, 

ásamt höfuðstól hans og árstekjum, sömuleiðis vera undir stjórn landshöfðingjans 

í samráði við amtsráð Vesturamtsins. 

Til staðfestu er mitt eiginhandar nafn undirskrifað í viðurvist notarii 

publici. 

Reykjavík, 16. janúar 1890. 

Herdís ÞBenedictsen. 

(Not. vottorð).
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Viðauka-ákvæði. 

I sambandi við ráðstafanir þær, sem jeg undirskrifuð hefi gjört í framan- 
skrifaðri arfieiðsluskrá, ákveð jeg, að mynd sú af dóttur minni Ingileif Benedict- 
sen, sem steinhöggvari J. Schau hefir teiknað — en á henni stendur „Ingileif 
Benedictsen< undir miðri myndinni, til vinstri handar nafn teiknarans og til 
hægri handar ártalið 1893, alt með gyltum stöfum — skuli eftir minn dag verða 
eign kvennaskólastofnunar þeirrar, sem ræðir um í 3 — 5. lið arfleiðsluskrárinnar, 
og, þegar skólinn er kominn á stofn, hengjast upp og hanga framvegis í ein- 
hverri af kenslustofum hans. Það er ósk n n, að landshöfðinginn yfir Íslandi 
annist um framkvæmd á framanskrifaðri ráðstöfun minni og sjái um geymslu 
myndarinnar, þangað til hinn fyrirhugaði skóli er kominn á stofn. 

Til staðfestu er mitt eiginhandar nafn undirskrifað í viðurvist notarii 
publici. 

  

Reykjavík, 20. apríl 1893 

Herdís Benedictsen. 

(Not vottorð). 

Viðauka-ákvæði. 

Í sambandi við ráðstafanir þær, sem jeg undirskrifuð hefi Björt í framan- 
skrifaðri arfleiðsluskrá, ákveð jeg, að myndir þær at okkur hjónunum, sem stein- 
höggvari J. Schau hefir teiknað — og sem nafn okkar er ritað fyrir neðan, undir 
miðri mynd hvors okkar, og til vinstri handar nafn teiknarans og til hægri 
handar ártalið, alt með gyltum stöfum — skuli eftir minn dag verða eign kvenna- 
skólastofnunar þeirrar, sem ræðir um í 3.—5. lið arfleiðsluskrárinnar, og þegar 
skólinn er kominn á stofn, hengjast upp og hanga framvegis í einhverri af kenslu- 
stofum hans, þar sem mynd Ingileifar dóttur minnar er, eftir því sem best þykir 
við eiga. En frá því þær eru teknar ofan úr mínu húsi, skal fá mann, sem best 
getur búið um þær, að þær ekki skemmist á neinn hátt, þangað til má hengja 
þær upp, þar sem þær eiga að vera. 

Það er ósk min, að landshöfðinginn yfir Íslandi annist um framkvæmd á 
framanskrifaðri ráðstöfun minni, og sjái um geymslu myndanna, þangað til hinn 
fyrirhugaði skóli er kominn á fót. 

Til staðfestu mitt eiginhandarnafn undirskrifað í viðurvist notarii publici. 

  

Reykjavík, 16. janúar 1896. 

Herdis Benedictsen. 

(Not. vottorð). 
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Reikningur 

yfir innborganir og útborganir Landsbankans á árinu 

Innborganir: 

Peningar í sjóði 1. jan. 1914 kr. 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán . . . .. . . kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán . . . BA — 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjar- 

fjelaga 2 2 0 ea eee eee rr 5052 89 

e. Reikningslån mee eee 2 2 16727205 42 

— kr. 

Víxlar og ávísanir greitt innanlands —- 

Víxlar og ávísanir greitt erlendis . — 

Vextir innborgaðir: 

a. Af lánum 0800 kr 164836 52 

(Þaraf er áfallið fyrir lok ? eiknings- 

ársins kr. 129217.15 

og fyrirfram greiddir 

vextir tilheyr. næsta 

reikningsári  . . „— 36618.7 

kr. 164836.02 

b. Af verðbrjefum 34618 2? 

c. Af starfsfje útbúanna 26151 61 

d. Af inneign erlendis 19515 OS 

- — —- kr. 

Disconto … 
Innborganir i Acceptk onto. HA 

Innborganir í reikning Landmandsbankans í Khöfn -- 

Innborganir í reikning útbúsins á Akureyri 

Innborganir í reikning útbúsins á Ísafirði FA mr 

Innlög í hlaupareikning . . . . . . kr. 4701914 09 

að viðbættum vöxtum  . . .…. 0.0. — 18954 91 

Innlög í sparisjóð kr. 2830221 86 

að viðbættum vöxtur 123377 76 

Flyt kr. 

  

1914. 

  

24427896 

178544 04 

917698 67 

7532495 85 

1951465 45 

295121 43 

157224 42 
28362 35 

4609109 79 

469532 42 

513876 OT 

LO
 

5
 869 00 

iv
 

2953599 6 

1 j
r



14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26: 

27. 

12. 

14. 
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Fluttar 

Innlög gegn kírteinum . kr 309638 72 

að viðbættum vöxtum sem lagðir hafa 

verið við höfuðstól. . . NE 11841 51 

Innskotsfje lan 

     Innborganir í reikning 1. få. veð deilda " bankans 

" bankans 

r bankans 

Innborganir í reiknir 

  

   

  

   

  

Iunborganir í i 

Innborganir i reikn. 

{ne on d verðbrjef 

Út e 

Inn reimt fje fyrir 

Meðtekið frá landssjóði í ] : 6 

Seldar húseignir og tekjur af fasteignum bankans 

Ýmsir kreditorar . . 0... 

Ýmsir debitorar 

Ýmsar tekjur . . 

Innborgað í reikning yfir tekjur og gjöld 

  

bankans 

  

  
  

kr. 24427896 11 

321480 26 

100000 00 

168139 40 

236766 44 

208692 99 

12257 75 

195883 00 

36347 75 

597193 19 

130000 00 

52969 66 

31091 88 

972700 17 

42844 82 

åt 3278 01 
  

Utborganir: 

Veitt lån: 

  

a. Fasteignavedslån . kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán a 314880 OD 

c. Handvedslån . . . su 2 29990 Ol 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjartje el. — 43100 00 

e. Reikningslån. . . ...0..08.. — 1609398 23 

Vixlar og åvisanir til greidslu innanlands 

Víxlar og ávísanir á út 

Útborganir á akceptkonto . . 

Útborganir í reikning L andmandsbankans i Kaupm. höfn 

Útborganir í reikning 

Útborganir í reikning 

Útborgað af hlaupareik 

Útborgað at sparisjóðsí 

Útborgað af fje með í 

    

lönd 

   

  

n lánskjörum 

Utborgað af innheimtu fje . 

Utborgad fyrir 1. fi. veðdeildar bankans 

3 
i då 

n 

Utborgad fyrir 2. fi 

Utborgað fyrir 3. f 

  

2 1573544 43 

2070596 17 

8302117 3 

1057939 24 

28696 35 

3448284 70 

429322 15 

520775 73 

Bi 05 

2766311 54 

103574 36 

607229 64 

157748 15 

  

118221 66 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 
26. 

27. 
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Fluttar 

Útborgað fyrir 4. fl. veddeildar bankans 
Keypt innlend verðbrjef 

Keypt hafnarlánsskuldabrjef Reyk kjavíkur. 

Innleyst bankaskuldabrjef 

Afhent landssjóði í ónýttum seðlum . 

Útborgaðir vextir: 
a. Af sparisjóðsfje . ....0. kr 123377 76 
b. Af hlaupareikningsfje . . . . or 19007 42 
c. Af innlågum gegn viðtökuskírteinum — 18237 98 
d. Af bankaskuldabrjefum . . . . . — 90000 00 

e. Af keyptum verðbrjefum . . . . . — 4190 99 

f. Af inneign veðdeildar bankans. . . — 12200 27 

g. Vextir til Landmandsbankans . . . — 1355 52 
h. Endurgreiddir vextir . . . ... — 2199 71 
ii Ýmsir vextir . . a 613 07 

Fasteignir lagðar bankanum út og kostnaður við fasteignir 
Útborgað af ýmsum tekjum. 

Kostnaður við rekstur bankans: 

a. Laun, aukaskriftir og ábyrgðartje 

gjaldkera . . kr. 49169 81 
b. Eldiviður ljós og ræsting A — 3539 28 
c. Prentun, auglýsingar, bækur og ritföng — 2482 45 
d. Burðargjald og símskeytakostnaður . — 3158 00 

e. Opinber gjöld og vátryggingar —. . — 506 66 
Í. Áhöld, viðhaldskostnaður o. fl. SEE 1813 25 
g. Lífeyrir Tryggva Gunnarssonar 02 4000 00 

h. Kostnaður við innheimtu og rekstur 
MÁ se 1362 94 

i. Ýmislegt. . . oe eg 2 rr 668 04 

Ymsir kreditorar 

Ymsir debitorar 

U tborganir i reikningi yfir tekj ur og gjöld 

Peningar í sjóði 31. des. 1914. 

"24718221 66 

5252 58 

275871 00 
182400 00 

100000 00 

130000 00 

271183 02 

50306 56 

664 87 

66700 43 
104312 34 

1025911 66 

sa 24 

13227 07 

” 35 43
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Reikningur 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Akureyri á 

Do
 

1
 

9. 

10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 
16. 

Innborganir: 

Peningar í sjóði 1. janúar 1914 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán …… 

c. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjafjelaga 

d. Handveðslán 

Reikningslán e 

Víxlar og ávísanir 

Vixlar og ávísanir 

Vextir innborgaðir: 

a Af lánum 

Þaraf tilh. reikn. tímab. kr. 16503 47 
og fyrirfram greiddir 

b. Af bankavaxtabrjefum 

Disconto . 

greitt innanlands 

greitt erlendis 

— 5608 64 
kr. 22112 11 

Innborgad i reikning Landsbankans . 
Iunborgað í reikning Landmansbankans 
Innlög í hlaupareikning 

að viðbættum vöxtum 

Innlög í sparisjóð. 

að viðbættum vöxtum 

Innlög gegn viðtökuskírteinum 

að viðbættum vöxtum 

Innheimt fje fyrir aðra 

Seld bankavaxtabrjef 

Ymsir debitorar 

Ymsir kreditorar. 

Ymsar tekjur 

kr. 1505 00 

— 40567 11 

— 835 00 

— 250 00 

— 354484 77 

kr. 22112 11 

kr. 193 50 

kr... 910079 60 

— 648 60 

kr. 385729 83 
— 8471 91 

kr. 50431 99 
— 982 62 

árinu 1914. 

9101 

403641 

343761 

220718 

Lo
 

oo
 

>
 

Gt
 

c 560 
nn DU
 
m
a
 

DS
 

DL
 

DO
 

DC
 

"=
 mn 

(v
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DS
 

GC
 

oo
 

910728 

394201 

51414 

172274 

5762 

1291 

414 

3314 

61 

99 23 

68 

61 

33 

00 

37 

54 

70 
  

—… 3517018 83 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

S
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Veitt lán: 

Sjálfskuldarábyrgðarlán 
b. Handveðslán 

Reikningslán 

a. 

C. 

212 

Utborganir: 

Víxlar til greiðslu innanlands 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis 

Utborganir í reikningi Landsbankans 

Utborganir í reikningi Landmandsbankans 
Útborgað af hlaupareikningsfje 

Utborgað af sparisjóðsfje. . 

Utborgað af fje með innlánskjörum . 

Útborgað af innheimtu fje 

Útborgaðir vextir: 

Af sparisjóðsfje 

Af hlaupareikningsfje 

Af fje með innlánskjörum 

Af inneign Landsbankans 

Endurgreiddir vextir 

a. 

o
p
 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

Laun 

húsaleiga 

Eldiviður, 

starfsmanna, aukaskriftir og 

ljós og ræsting 

Ritföng og prentun . 

Frímerki og símakostnaður 

Keypt bankavaxtabrjef 

Verðhækkun á Il. fl. veðdeildabrjefum 

kr. 

kr. 

  

16218 00 

250 00 

353171 59 

8471 91 

648 60 

982 62 

10327 85 

83 58 
  

5709 90 

159 00 

201 07 

158 50 
  

3800 00 

10 00 

Netto-ágóði útbúsins færður Landsbankanum til tekna 

Ýmsir debitorar 

Ýmsir kreditorar. . 

Peningar í sjóði 31. des. 1914 .   

369639 59 

397350 
a 

469355 

550903 

898219 
344628 

7928 
171436 

GL
 
O
U
T
 

#
 
O
O
 

1
 

GN
 

1
 

>
 

a
 

6228 47 

3810 00 

12429 : 

1290 í 

414 

3600 

351 1018 83 ð 

ma
 
C
I
 

G
o
 
I
 

[
0
0
 

9
 
a
l
 

03
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Reikningur 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Ísafirði 

Innborganir: 

Peningar í sjóði 1. janúar 1914 

Borgað af lánum: 
a. Fasteignaveðslán . . 2... kr. 10445 00 
b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån . . ..…. — 44175 00 

c. Handvedslån . . .. 0 4940 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveitarfjlaga 8 1115 00 

e. Reikningslån . . . . . . 2... — 806575 66 
  

Víxlar og ávísanir greitt innanlands. 

Víxlar og ávísanir greitt erlendis 

Vextir innborgaðir: 
a. Af lánum . . kr. 37422 13 

(Þaraf áfallið fyrir - árslok kr. 25637. 03 
og tilheyrandi 1915 . . .— 11785.10 

  

  

  

kr, 37422,13) 
b. Af bankavaxfabrjefum. . . — 405 50 

c. Af inneign hjá Landmandsbankanum — 2688 40 

Disconto . . . 

Innborgad i reikning Landsbankans . 

Innborgad i reikning Landmandsbankans . FEE 

Innlég i hlaupareikning. . . . . . . kr. 249025 98 

að viðbættum vöxtum 2... — 468 44 

Innlög í sparisjóð  . . . . . 2 2. kr.  358914 54 

að viðbættum vöxtum . 2. 8... — 16648 77 

Innlég gegn vidtåkuskirteinum . . . kr. 8000 00 

að viðbættum vöxtum lögðum vid höfuð- 

stól... eee eee re 91 30 

Innheimt fje fyrir adra 

Seld bankavaxtabrjef 

Ymsir debitorar 

Ymsar tekjur 

Til jafnaðar móti gjaldlið 15 

á árinu 1914. 

— 867250 

— 194735 

— 91065 

— 40316 

— 16021 

— 521573 

—- 520105 

— 249494 

— 8091 

— 44995 

— 4678 

— 146 

— 3149 

. en 

kr. 35954259 

    

89 

66 
14 

12 
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00 

38 

18 

42 

31 

30 
95 

00 
84 

70 
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Utborganir: 

Veitt lån: 

a. 

b. 

Cc. 

d. 

Fasteignavedslån . 

Sjálfskuldarábyrgðarlán 
Hand veðslán 

Reikningslán 

Vixlar til greiðslu innanlands 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis 

Utborganir í reikningi Landsbankans 

Utborganir í reikningi Landmandsbankans 
Útborgað af hlaupareikningstje 
Útborgað af sparisjóðsfje. . 

Utborgad af fje med innlánskjörum . 
Útborgað af innheimtu fje 

Útborgaðir vextir: 

A. 

b. 
c. 

d. 
€. 

Af inneign Landsbankans. 

Af hlaupareikningsfje 
Af sparisjóðsfje 

Af innlánsfje . 

Endurgreiddir vextir o. fl. 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

gs
 

r=
 

Laun starfsmanna og aukaskriftir. 

Biðlaun fyrv. útbússtjóra . 

Prentun, auglýsingar og ritföng 

Eldiviður, ljós og ræsting 

Burðargjald, sendiferðir og símakostn. 

Opinber gjöld og vátryggingar. 
Áhöld, viðbaldskostnaður o. fl.. 

Keypt bankavaxtabrjef 

Ýmsir debitorar BN 
Tap á ávísunum og ýmsum debitorum. 

Starfshúsið lækkað í verði um SN 

Ágóði útbúsins árið 1914 færður Landsbankanum til tekna 
Peningar í sjóði 31. desember 1914. 

kr. 11305 00 

— 28200 00 

— 6100 00 

— 169079 68 

kr. 15823 76 

468 44 

— 16648 77 

383 80 

603 42 
  

kr. 5424 45 

625 00 

279 30 
415 25 

266 95 

39 64 
194 10 

kr. 

k r. 

814684 6 

813179 

115391 

514673 7 

540494 
248759 

362400 
2500 

45288 

1244 

1120 

687% 
468 

500 
15477 

  

3554259 

19 

15 

37461 07 
  

12
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Efnahagsreikningur 
Landsbankans 31. desbr. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 
Fasteignaveðslán . 

Sjálískuldarábyrgðarlán 
Handveðslán NR 

Lán gegn ábyrgð sveita- og 

bæjafélaga 

e. Reikningslán 

2
0
5
 

Vixlar innlendir og ávísanir . 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis 

Kgl. ríkisskuldabrjef . 

Önnur erlend verðbrjeli. 
Bankavaxtabrjef 1. flokks. 

Bankavaxtabrjet 2. flokks. 

Bankavaxtabrjef 3. flokks. 

Bankavaxtabrjet 4. flokks. 

Hafnarskuldabrjef Reykjav íkur 

Önnur innlend verðbrjef 

Skuldabrjef og hlutabrjef tilh. varasjóði fyrv. sparisjóðs 

Reykjavíkur HR 

Fasteignir . . , 

Bankabyggingin með húsbúnaði . 

Útbúið á Akureyri 

Útbúið á Ísafirði 
Inneign erlendis.. 

Ýmsir debitorar. 

Peningar í sjóði 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landssjóð 

Bankaskuldabrjet 

Innstæðufje í hlaupareikningi 

Innstæðufje í sparisjóði . 

Innstæðufje gegn viðtökuskirteini 

Inneign 1. flokks veðdeildar 

kr. 

1914. 

155945 16 

1328190 63 

56511 93 

92831 66 

657102 84 

Flyt 

km 

2290582 

2153009 

109828 

508764 

180410 
253400 

611226 

150195 

127870 

182400 

1340 

1500 

121000 

90000 

324065 

459050 
462036 

99563 í 

513227 

8645469 

150000 

1900000 
omme 

313077 

3913801 

568634 

2 96: 84 

1 1102 2: 398 

22 

00 

00 

39 

71 
59 

dt ) 

09 

1915 

111
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1.  Inneign 2. flokks veddeildar 

8.  Inneign 3. flokks veðdeildar 

9. Inneign 4. flokks veðdeildar . 
10. Innheimt fje óútborgað 
11. Ákceptkonto. 
12. Ýmsir kreditorar FA 
13. Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur. 
14.  Varasjóður bankans 

15. Innskotsfje landsjóðs. 

16. Flutt til næsta árs 

N 
so 

> 
FN
 

Do
 

wo 

Fluttar kr. 7102398 

— 285033 
.— 180950 

"oe rr 1005 

— 8100 

— 303 

-- 3084 
— 7122 

— 921150 

— 100000 
— 29721 

09 

52 

86 
17 

43 

01 

03 

61 

34 

00 
40 

kr. 8645469 

Efnahagsreikningur 
utbus Landsbankans å Akureyri 31. desbr. 1914. 

Eignir: 

Skuldabjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán . . . . . . . . Kr. 
b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån . .... — 
c. Lån gegn åbyrgd bæjarfjelaga . . . — 
d. Reikningslán „2... 

Víxlar innlendir, . 
Víxlar og ávísanir, til í greiðslu erlendis 
Inneign hjá Landmandsbankanum 
Bankavaxtabrjef . 

Áhöld 

Óinnkomnir vextir tilheyrandi reikningsárinu, ekki fallnir 
í gjalddaga . 

Peningar í sjóði 31. desbr. 1914 

Skuldir: 

Skuld við Landsbankann. 

Innstæðufje í sparisjóði 

Innstæðufje í hlaupareikningi 

48795 00 

116598 82 

Þ680 00 

142966 33 

———— kr. 314040 
— 152712 

— 5700 

— 157240 

— 3904 

— 1002 

— 92 

kr. 67 1 59 1 

kr... 324065 

— 266938 

…… 25556 

Flyt kr. 616560 : 

46 

15 

33 

00 
66 

00 
10 

25 

18 

67 

42 

63 

33 

58
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Innst: edufje med innlånskjorum 

U tborgad af innheimtu fje 

Ymsir kreditorar . 

Til jafnadar vid tekjulid í 7 

Fyrirfram greiddir vextir 

Fluttar kr. 

Efnahagsreikningur 
útbús Landsbankans á Ísafirði 31. desbr. 1914. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán . . . . . . .. kr. 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . ... — 
c. Handveðslán . .. SEE 
d. Lán gegn ábyrgð sveitarfjelaga REE 
e. Reikningslån . . ....... 

Vixlar innlendir . . 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis. 

Inneign hjá Landmandsbankanum 

Bankavaxtabrjef . 

Starfhúsið með áhöldum 

Ýmsir debitorar oa 
Óinnkomnir vextir tilheyrandi reikningsárinu 

Peningar í sjóði 31. desbr. 1914 

Skuldir: 

Skuld við Landsbankann 

Innstæðufje í hlaupareikningi 

Innstæðufje í sparisjóði . 
Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum . 
Óútborgað af innheimtu fje. 

Til jafnaðar eignalið 8. . . 

Flutt til næsta árs fyrirframgreiðdir vextir 

kr. 

99285 00 

211370 00 

9615 00 

4660 00 

201175 47 
er k r 

ok 

kr. 

kr 

616560 38 

47286 11 

1995 76 

48 53 
99 95 

5608 64 

671591 67 

526105 47 
218014 00 

43454 67 

119602 07 

5890 00 

2000 00 

111 63 

2748 15 

37461 07 

955387 06 

459050 71 

19289 88 

449705 11 

10091 30 

2716 81 

2748 15 

11785 10 

955387 06 
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Efnahagsreikningur 
Landsbankans með útbúunum á Akureyri og Ísafirði 31. desbr. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán . . . . . . kr. 304025 16 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån . . . . — 1656159 45 

c. Handvedslån . . …— 66126 93 

d. Lån gegn ábyrgð sveita- og bæja- 

félaga 7 103171 66 

e. Reikningslán . . . . . . - . — 1001244 64 

——————————— kr. 

Víxlar og ávísanir . . HR re 

Kgl. ríkisskuldabrjef kr. 572800,00., 7 

Önnur erlend verðbrjef kr. 291000,00 eee eee rem 

Bankavaxtabrjef 1. flokks . . . SEERE 

Bankavaxtabrjef 2. flokks kr. 624000,00 7 

Bankavaxtabrjef 3. flokks kr. 168100,00 0. 0... — 

Bankavaxtabrjef 4. flokks kr. 134600,00 . ...….…. — 

Hafnarlánsskuldabrjef Reykjavíkur kr. 190000,00 . 0 

Önnur innlend verðbrjef kr. 1400,00 . . . .- — 

Hlutabrjef og skuldabrjef tilh. varasjóði fyrv. sparisjóð 

Reykjavíkur A a — 

Fasteignir . . . 7 

Bankabyggingin með húsbúnaði eee se sr 

Starfhús útbúsins á Ísafirði og áhöld útbúanna 008 

Inneign erlendis. 2 2 eee eee er er 

Ymsir debitorar . . . eee eee re 

Óinnkomnir vextir tilh. reikningsárinu BP rr 

Peningar Í sjóði. 2 0 TT 

kr. 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landssjóð . ......…. kr. 

Bankaskuldabrjéf 2. er TT 

Innskotsfje landssjóðs . 20. TT 

Innstædufje i hlaupareikningi . . . . . 2 202 

Innstædufje í sparisjóði . 2007 

Innstæðufje gegn viðtökuskirteinum. 2... — 

Inneign 1. fl. veðdeildar „0. 2 TT 

Flyt kr 
  

1914. 

3130727 
2682718 

508764 
180410 

253400 
611520 

159695 
127870 

182400 

1340 

1500 

121000 

90000 

3002 

138879 
99674 

2840 

587588 

9489332 
  

750000 
1900000 

100000 
418423 

3930445 

84 
88 

75 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
22 

00 

10 

62 

93 

40 
32 

06 
  

00 

00 
00 

60 
45 

626012 00 
296384 

  
40 

8021265 45
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Fluttar kr. 8021265 45 

8. Inneign 2. fl. veðdeildar 22 2 TT 985033 52 111 

9. Inneign 3. fl. veðdeildar . . 2 1 1 0 TT 180950 86 

10. Inneign 4. fl. veddeildar BO 1005 17 

11. Innheimt fje ekki útborgað. 2 0. TT 12813 00 

12. Akceptkonto BA TT 303 01 

13. Ymsir kreditorar . . 7 3132 56 

14.  Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur eee re rr 7122 61 

15. Til jafnaðar móti eignalið 17. 0... TT 2840 40 

16. Varasjóður bankans 2 2. TT 921150 34 

17. Flutt til næsta árs A 47115 14 

kr. 9489332 06 

Landsbankinn i Reykjavik, 31. desbr. 1914. 

Stjórn Landsbankans. 

Björn Sigurðsson. Björn Kristjánsson 

Vilhj. Briem. Jón Gunnarsson. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Landsbankans árið 1914. 

Tekjur: 

1. Flutt frå f. å.  . . 0. Kr. 14355 02 

2. Á góði af rekstri útbúsins á Akureyri 0 12429 26 

3. Ágóði af rekstri útbúsins á Ísafirði . 0. — 15477 15 

4. Netto-tekjur af fasteignum bankans. 2 000. 3337 42 

5. Innborgaðir vextir 0 eee er rr TT 295121 43 

6. Forvextir af vixlum og åvisunum . . . 0, — 157224 42 

7. Endurgreiddar fyrri ára tekjur samkvæmt dómi REE 11371 60 

8. Ýmsar tekjur. eee eee re rr 42179 95 

kr. 551496 25
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Gjöld: 
Utborgaðir vextir SA 

Kostnaður við rekstur bankans 

Flutt til næsta árs 

kr. 271183 02 

66700 43 

29721 40 

Tekjuafgangur 

sem er varid pannig: 
e 

€. 

a. Gjald til landssjóðs samkv. lögum 
18. sept. 1885 og lögum 12. jan. 
1900. . . . . . kr. 7500 00 
Gjald til byggingar- 
sjods samkvæmt låg- 
um 21. okt. 1905 . — 7500 00 

Útlend verðbrjef færð niður í 

verði um FI 

Tap á lánum og víxlum . 
Ágóði landssjóðs af innskotsfje. 
Lagt við varasjóð : 

1. 2%, af seðla- 
skuld bankans kr. 15000 00 

2. Ennfremur lagt 

við varasjóð . — 96745 81 

kr. 

15000 00 

36347 75 
18145 49 

2652 35 

111745 81 

183891 40 

kr. 

kr. 367604 85 

183891 40 

551496 25



Fasteignaveðslán : 
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Athvgasemdir og skýringar. 

1. janúar 1914 var tala þessara lána. 

Á árinu voru veitt lán að tölu. 

en að fullu greidd 

Tala lánanna var þannig í árslok 1914. 

Sjálfskuldarábyrgðarlán : 

1. janúar 1914 var tala þessara lána. 

Á árinu voru veitt lán að tölu. 

en að fullu greidd (og töpuð) 

Tala lánanna var þannig í árslok 1914. 

Handveðslán : 

1. janúar 1914 var tala þessara lána. 

Á árinu voru veitt lán að tölu. 

en að fullu greidd 

Tala lánanna var þannig í árslok 1914. 

Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjafjelaga o. fl.: 
1. janúar 1914 var tala þessara lána 

Á árinu voru veitt lán að tölu 

en að fullu greidd 

119 

30 

149 

25 

Samtals 
  

1453 

154 

1607 

163 

  

Samtals 

27 

7 

Samtals 34 

Tala lånanna var pannig i årslok 1914. 

Reikningslån : 

1. janúar 1914 var tala þessara lána. 
Á árinu voru veitt lán að tölu. 

en að fullu greidd (og töpuð) . 
Tala lánanna var þannig í árslok 1914 

5 

113 

14 

Samtals 127 

124 

1444 

37 

29 

121 

1915 

111
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111 6. Viælar: 

  

1. janúar 1914 átti bankinn vixla aðtöu . „2. 2... 1432 

Á árinu voru keyptir víxlar að tölu. . . 224: 6459 

Samtals 7891 

en innleystir víxlar (og tapaðir) . .. AT 

Í árslok voru þannig óinnleystir víxlar að tölu. 0. 1420 

7. Hlaupareikningur : 

Í árslok 1914 var tala inneigenda í hlaupareikningi. . . 2... . 245 

8. Sparisjóður: 

Í árslok 1914 var tala inneigenda í sparisjóði . . . . . . .. . 11059 

9. Imnlög gegn viðtökuskirteinum 

voru Í árslok 1914. 2. eee rr rr 249 

10. Verðbrjef: 

a. Konungleg rékisskuldabrjef. 

Konungleg rikisskuldabrjef að nafnverði . kr. 240300,00 

hafa verið lækkuð í verði um . . 0. kr. 28235 25 

Þar sem önnur kgl. ríkisskuldabrjef, er bankinn á, verða 

bundin enn um langan tíma sem trygging fyrir veðdeild- 

inni, sparisjóðsfje og innlánsfje svo og eign varasjóðs veð- 

deildar, þykir bankastjórninni ekki ástæða til að breyta 

árlega verði þeirra, þótt kauphallarverð þeirra breytist. 

b. Önnur útlend verðbrjef að nafnverði . . . kr. 221000,00 

hafa verið lækkuð í verði um samtals . . . . . . . kr. 8112 50 

Trygging fyrir veddeildinni hafdi bankinn sett i årslok i kgl. 

rikisskuldabrjefum og bankavaxtabrjefum samtals . . . . kr. 703300 00 

Að öðru leyti leggur landssjóður tryggingarfjeð fram samkvæmt lögum nr. 1, 

12. janúar 1900 og lögum nr. 21, 11. júlí 1911.



Reikningur 

yfir innborganir og útborganir 1. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1914. 
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Innborganir: 

Inneign hjá bankanum 1. janúar 1914 . . . . . . . . kr. 285993 

Borgað af lánum „2... — 91946 

Vextir af lánum . 2... — 59242 
Tekjur til varasjóðs og stjórnarkostnaðar: 

a. Tf af lánum. . . . . . 2... kr. 9980 50 

b. Dráttarvextir . . — 1989 07 

c. Vextir af inneign hjå bankanum . . — 5715 50 

d. Tekjur af fasteignum lögðum bank- 

anum Ut — 68 33 

— ———— 17813 

kr. 454996 

Utborganir: 

Innleyst utdregin bankavaxtabrjef . . . ...... kr. 86500 

Vextir af bankavaxtabrjefum . 2... — 66925 

Varasjóðskostnaður : 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður . . kr. 4000 00 

b. Kostnaður vin fasteignir lagðar deild- 

INNI ÚB eee eee rr 63 34 

ce. Annar kostnadur. . ...... — 259 69 

—— -——— — 4323 
Eftirstöðvar af láni er hvildi á húseign lagðri deildinni út — 863 
Inneign hjá bankanum 31. desbr. 1914. . ....….. — 296384 

kr. 454996 

15 

80 

40 

16 

00 
12 

03 

61 

40 

16 
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Efnahagsreikningur 

1. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desbr. 1914. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum. kr. 1239047 54 

Ogoldnir vextir og varasjóðstillög 

a. Fallið í gjalddaga kr. 10960 37 

b. Ekki fallið í gjalddaga 

Húseignir lagðar deildinni út: 

a. Numið úr eftirstöðvum lána 

b. Eftirstöðvar lána til deildarinnar 

c. Kostnaður útlagður á árinu. 

Inneign hjá bankanum 31. desbr. 

Skuldir: 

Bankavaxtabrjef í umferð 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

a. Fallnir í gjalddaga . 
b. Ekki fallnir í gjalddaga 

Til jafnaðar eignalið 3. b og ec. 

Mismunur, 

a. Þaraf í ógoldnum vöxtum og vara- 

sjóðstillögum, sbr. eignalið 2 
b. Innborgaðar varasjóðstekjur. 

— 15907 25 
26867 62 

  

kr. 863 61 

— 986 60 

— 43 42 
———— — 1893 63 

. — 296384 40 

kr. — 1564193 19 

… kr. 1420200 00 

kr. 2452 50 

— 31943 25 

34395 15 

— 1030 02 

sem reikningslega tilheyrir varasjóði : 

kr. 26867 62 

81699 80 

— 108567 42 

kr. 1564193 19



Reikningur 

yfir innborganir og útborganir 2. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1914. 
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Innborganir: 

Inneign hjá bankanum 1. jan. 1914. 

Borgað af lánum. 

Vextir af lánum. FE 

Tekjur til varasjóðs- og stjórnarkostnaðar: 

a. 1/,7, af lánum „2... kr. 11917 77 

b. Dråttarvextir . . — 2811 36 

c. Vextir af inneign hjá bankanum . . — 4598 60 

d. Tekjur af fasteignum lögðum deild- 

inni Ut eee eee us me 502 55 

kr. 

Útborganir: 

Innleyst útdregin bankavaxtabrjef 

Vextir af bankavaxtabrjefum 

Varasjóðskostnaður: 
a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður . . kr. 2500 00 

b. Kostnaður við fasteignir lagðar deild- 
inni dt 2 eee eee een rem 235 24 

ct. Tap á seldri fasteign . . . .….…. — 672 78 

d. Annar kostnaður . 2. — 456 26 

Eftirstöðvar lána er hvíldu á húseignum lögðum deildinni út 

Inneign hjá bankanum 81. desbr.. 

kr. 

kr. 

kr. 

279421 57 

112268 85 

107279 59 

19830 28 

518800 29 

115500 00 

112562 99 

3764 28 
1939 50 

285033 52 
518800 29 

  

1915 

111



1915 

111 
to
 

DO 
% 

226 

Efnahagsreikningur 

2. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desbr. 1914. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum. 

Ógoldnir vextir og varasjóðstillög: 

a. Fallið í gjalddaga . . . . . . kr. 16280 40 
b. Ekki fallið í gjalddaga . . . . — 27611 27 

Húseignir lagðar deildinni út: 

a. Numið úr eftirstöðvum lána . . kr. 1939 50 

b. Eftirstöðvar lána til deildarinnar — 5665 32 

c. Kostnaður frá f. árum kr. 319 80 

að frádregnum tekju- 

afgangi 1914  . . . — 186 32 

— - 133 48 

Inneign hjá bankanum 31. desbr. 

Skuldir: 

Bankavaxtabrjef í umferð 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

a. Fallnir í gjalddaga . . . . . . kr. 371 25 
b. Ekki fallnir í gjalddaga . . . . — 54765 00 

Til jafnaðar eignalið 3. b og c . 

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði ; 
a. Þaraf í ógoldnum vöxtum og vara- 

sjóðstillögum, sbr. eignalið 2 . . kr. 43891 67 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur . . — 22792 54 

kr. 2224955 77 

43891 67 

1138 30 

285033 52 

2561619 26 kr. 

2434000 00 

55136 25 
5798 80 

66684 21 

kr. 2561619 26
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Reikningur 

Innborganir: 

Inneign hjá bankanum 1. janúar . 

Útgefin banka vaxtabrjef 

Borgað at lánum: 

Vextir: 

a. Af lánum . . „kr. 

b. Af útgefnum bankavaxtabrjefum . . — 

Tekjur til varasjóðs og stjórnarkostnaður: 

a. Vs af lánum „ . . . . . .…. kr. 

b. Dråttarvextir . 2 — 

c. Vextir af inneign hjá bankanum . . — 

Útborganir: 

Veitt lán: A 

Innleyst bankavaxtabrjef 

Vextir af bankavaxtabrjefum 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu og stjórnarkostnaður . . . kr. 

b. Kostnaður við fasteign lagða deild. 
INNI Úb se eee eee rr 

c. Annar kostnaður . . . . ..…. 

Landsbankans å årinu 1914. 

Inneign hjå bankanum 31. des. 
  

kr. 

117709 87 

882 64 

13077 85 

2428 06 

1793 82 

kr. 

kr. 

2000 00 

88 25 

206 83 

kr. 

128273 57 

105300 00 

72800 75 

118592 51 

17299 73. 

442266 56 
  

105300 00 

29200 00 

124520 62 

2295 08 

180950 86 

442266 56
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Efnahagsreikningur 

3. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desbr. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum . . 

Ógoldnir vextir og varasjóðsttillög : 

a. Fallið í gjalddaga . . . . . . kr. 18762 90 

b. Ekki fallið í gjalddaga . . . . — 33448 49 

Húseign lögð deildinni út: 

a. Eftirstöðvar láns til deildarinnar . hr. 2966 78 
b. Kostnaður frá f. á. . . . . . . — 373 07 

c. Kostnaður 1914 að frádregnum 

tekjum 2 2 — 88 25 

Inneign hjá bankanum 31. desbr. 

Skuldir: 

Bankavaxtabrjef í umferð . 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

a. Fallnir í gjalddaga . . . . . . kr. 483 75 

b. Ekki fallnir í gjalddaga . . . . — 63506 25 

Til jafnaðar móti eignalið 3 . . 

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði, en 

ekki er enn innborgaður, sbr. eignalið 2 

1914. 

kr. 2688387 28 

-- 52211 39 

— 3428 10 

— 180950 86 

kr. 2924977 63 
  

—  2822500 00 

— 63990 00 
— 3428 10 

— 35059 53 

kr. 2924977 63
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Keikningur 

yfir innborganir og utborganir 4. flokks veddeildar Landsbankans 1914. 

Innborganir: 

Utgefin bankavaxtabrjef . 
Borgad af lånum 

Vextir: 
a. Af lánum .  . . … kr. 487 50 

b. Af utgefnum bankavaxtabrjefum 8 mm 3201 59 

Tekjur til varasjóðs og stjórnarkostnaðar: 

a. 19 lántökugjald . . . . . . . . kr. 2944 00 
b. *90/ af lánum  . . 208 54 17 

c. Vextir af inneign hjá bankanum 204 32 35 

Tillag landssjóðs . 

Útborganir: 

Veitt lán …… 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður . . kr. 1000 00 

b. Endurskoðunarlaun . . 2. 2... . — 200 00 

c. Annar kostnaður  . . . .. — 4052 58 

Inneign hjá bankanum 31. desbr. 

kr. 

kr. 

kr. 

294400 00 

538 14 

3689 09 

3030 52 
5000 00 

306657 75 

294400 00 

5252 58 
1005 17 
  

306657 75 
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Efnahagsreikningur 

4. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desbr. 1914. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum . 

Ógreiddir vextir og varasjóðstillög ; 

a. Fallið í gjalddaga . . . . . . kr. 187 51 
b. Ekki fallið í gjalddaga . . . . — 5975 49 

  

Inneign hjå bankanum . 

Skuldir: 

Bankavaxtabrjef i umferd 

Ogreiddir vextir af bankavaxtabrjefum ekki fallnir í 

gjalddaga FNF 
Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði, en 

ekki er enn innborgaður, sbr. eignalið 2 

Landsbankinn í Reykjavík, 31. desbr. 1914. 

Stjórn Landsbankans. 

Björn Sigurðsson. 

kr. 

kr. 

Vilhj. Briem. Jón Gíunnarsson. 

Björn Kristjánsson. 

293861 86 

6163 00 

1005 17 

307030 03 
  

294400 00 

6624 00 

— 6006 03 

307030 03
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Efnahagsreikningur 
Landsbankans 31. mars 1915. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán. 

b SJAskuldaråbyrgoarlån 

c. Handveðslán . 
d. Lån gegn åbyrgå sveita- og bæjarfjel. 

e. Reikningslán 

Víxlar og innlendar ávísanir . 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis 

Kgl. rikisskuldabrjef 

Önnur erlend verðbrjef 

Bankavaxtabrjef 1. flokks 

Bankavaxtabrjef 2. flokks 

Bankavaxtabrjef 3. flokks 

Bankavaxtabrjef 4. flokks 

Hafnarlánsskuldabrjef Reykjav ikur 

Önnur innlend verðbrjef . 

165599 16 
1305654 51 

Verðbrjef tilheyrandi varasjóði fyrv. sparisjóðs Rey kjavíkur — 

Húseignir og lóðir 

Bankabyggingin með húsbúnaði 

Útbúið á Akureyri 

Útbúið á Ísafirði . 
Inneign erlendis. 

Ýmsir debitorar NR 

Peningar í sjóði 31. mars 1915 

Skuldir: 

46883 62 

104084 46 

634094 22 

——,, kr 

kr. 

kr. Seðlaskuld bankans við landssjóð 

Innskotsfje landssjóðs 

Bankuskuldabrjef 

Innstæðufje í hlaupareikningi 

Innstæðufje í sparisjóði 

Innstæðufje gegn viðtökuskirteinum . 

Inneign 1. flokks veðdeildar 

2256315 

2126691 

175943 

508764 

180410 

236900 

602798 
124644 

112142 

182400 

1340 

7500 
108720 

90000 

316170 

498497 
878670 

81650 

194396 

8683956 

750000 

100000 

1900000 
449952 

3443187 

639754 
188841 

97 

24 

59 

75 

00 

00 

00 
00 
00 

00 

00 

00 
48 

00 

14 

70 
24 

81 

50 

02 

00 
00 

00 
57 
17 

21 

54 

Flyt kr 7471735 49 
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Inneign 2. flokks veðdeildar 

Ínneign 3. flokks veðdeildar 

Inneign 4. flokks veðdeildar 

Innheimt fje óútborgað 

Akceptkonto 

Ýmsir kreditorar. SR 
Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur 

Varasjóður bankans 

Tekjur sem ekki eru enn lagðar við varasjóð: 

  

a. Disconto. . 2... kr, 

b. Tekjur af rekstri 

fasteigna . . . . kr. 300 00 

mm mm 260 53 

c. Ýmsar tekjur . . kr. 711 23 
0 orm 8 33 
  

d. Ágóða-ogtaps-konto kr. 29721 40 
í 2927 00 
  

Frå pessum samtals kr. 
dregst: 

a. Kostn. vid rekstur 

bankans . . . . kr. 15140 93 

b. Vextir kr. 52446 36 

=- — 46520 89 

—— — 5925 47   

Fluttar 

5702 90 

26794 40 
75112 20 

21066 40 

Landsbanki Islands. 

Björn Kristjánsson. 

Jón Gunnarsson. 

kr. 

Björn Sigurðsson. 

Víilhj. Briem. 

1471735 
156548 

63148 

408 

6059 

303 

2834 

1122 

921150 

49 

36 
26 

60 

52 

01 

03 
61 

34 

54045 80 
  

8683956 02
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Efnahagsreikningur 

Landsbankans 30. júní 1915. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán . . . . . 0... kr. 175044 28 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . . — 1310699 24 

c. Handveðslán . .. som 61128 62 

d. Lán gegn ábyrgð sv eita og bæjarfjal. — 110965 84 

e. Reikningslån . 2... — 631664 24 
    

Vixlar innlendir og åvisanir . 

Vixlar og åvisanir til greidslu erlendis . 

Kgl. ríkisskuldabrjef 

Önnur erlend verðbrjef 

Bankavaxtabrjef 1. flokks 

Bankavaxtabrjef 2. flokks 

Bankavaxtabrjef 3. flokks 

Bankavaxtabrjef 4. flokks 

Hafnarlánsskul ldabrjef Reykjavíkur 

Önnur innlend verðbrjef . 

Verðbrjef tilheyrandi varasjóði fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur 

Húseignir og lóðir 

Bankaby ggingin með húsbúnaði 

Útbúið á Akureyri 

Útbúið á Ísafirði . 
Inneign erlendis . 

Ýmsir debitorar . 

Peningar í sjóði 30. júní 1915 . 

2289502 
3087823 

313895 

508764 

178710 

239100 

602798 
124644 

94658 

175680 

1340 

1500 € 
104570 

91278 

124287 
219189 

564601 

166384 & 

266974 

22 
33 

00 

75 

00 

00 
00 

00 

00 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landssjóð. 
Innskotsfje landssjóðs . 

Bankaskuldabrjef. 

Innstæðufie í hlaupareikningi 

Innstæðufje í sparisjóði . . 
Innstædufje gegn viðtökuskirteinum - 
Inneign 1. flokks veðdeildar 

Flyt kr. 

9161702 ' 

150000 

100000 

1900000 

558915 

3635372 

650378 

195223 

1789889 

00 

00 

00 

48 

18 

58 

1 2 

36 

1915 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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Inneign 2. flokks veðdeildar 

Inneign 4. flokks veðdeildar 

Innheimt fje óútborgað 

Akceptkonto 

Ýmsir kreditorar . 

Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur 

Varasjóður bankans. 
Tekjur, sem ekki eru enn lagðar við varasjóð : 

a. Vextir. . . . . . kr. 92072 71 

= — 58792 07 

— kr. 

b. Disconto . . . eee rs re 

c. Tekjur af rekstri fast. 

eigna . . . . . . kr, 4085 29 

a — 3887 26 

d. Ýmsar tekjur . . . kr. 16457 97 
mo o— 505 55 

e. Ågéda- og tapskonto kr. 29721 40 
> — 2927 00 

  

Frá þessum samtals kr. 

dregst: 

kostnaður við rekstur bankans . . — 

Fluttar kr. 

33280 64 

99726 02 

198 03 

15952 42 

26794 40 
  

175951 51 

33292 26 

Landsbanki Islands. 

Bjørn Kristjånsson. 

Jón Gunnarsson. 

kr. 

Björn Sigurðsson. 

Vilhj. Briem. 

  

1789889 36 

165806 50 

13831 56 

1577 90 

27436 56 

303 01 

31325 68 
7122 61 

921150 34 

142659 25 
9161702 77 
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Kirkjujarðasjóðs árið 1914. 

Tekjur: 
Sjóður frá f. á. 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 95000 00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . . — 21342 82 

c. Utistandandi í lánum . . . . . . — 412089 62 
d. Í sjóði í Landsbankanum. . . . . — 21815 19 

235 

Andvirði seldra kirkjujarða 1914. 

Peningaeign nokkurra prestakalla 

Ágóði á útdregnum bankavaxtabrjefum 

Afborganir af lánum 

Milligjöf milli Stóra-Núps og Ski yrða. 

Vextir: 

a. Af lánum . . kr. 16409 65 

b. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu . a — 1233 53 

c. Af bankavaxtabrjefum . . . . . . — 125 00 

d. Af bankainneign . . eee sr 820 72 

Til jafnadar å måti gjaldlid 7 a 2 
  

Gjöld: 
Vextir af andvirði seldra kirkjujarða tilheyrandi prestaköll- 
um, sem ekki eru komin undir hin nýju launalög 

Keypt bankavaxtabrjef 29500 kr. á. . 

„ Keyptir vextir af ofangreindum bankavaxtabrjefum 

Gjöld sjóðsins . . 

Vextir greiddir i Prestslaunasjóð . 

Til jafnaðar á móti tekjulið 5. 

Eign við árslok: 

a. 

b. 

c. 
d 

1. Bankavaxtabr. frá f. á. kr. 95000 00 

2. Keypt á árinu. . — 29500 00 
3. Frá biskupi . . . . — 60000 

— — kr. 

Innstæða í Söfnunarsjóði . . Lo. re 

Utistandandi i lånum . . ....— 

Á vöxtum í Landsbankanum . . . — 

- 125.100 00 

29176 35 
453902 34 
12715 28 

kr. i 

556247 63 

58835 00 

1622 55 

121 00 
14568 78 

1610 00 

23188 90 
29500 00 

" 685693 86 

620893 97 

Reykjavik, 22. jan. 1915. 

Eggert Briem. 

kr. 685693 86 

1915 
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Reikningur 

fyrir árið 1914 yfir tekjur og gjöld hins sameiginlega brunabótasjóðs fyrir 

sveitahibýli. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1914 B. bls. 238): 

a. Á innritunarskírteinum í Landsbanka kr. 10000 00 

b. Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum — 11515 78 

Endurtryggingariðgjöld frá brunabótasjóðum sveitafjelaga . 
Vextir: 

a. Af innritunarskirteinum . . . . . kr. 455 04 

b. Af sparisjóðsinnstæðu . . . . . . — 452 56 

  

Gjöld: 

Greiddar brunabætur til brunabótasjóðs Leirár og Melahrepps 

Endurgreitt brunabótasjóði Grindavíkurhrepps 
Sjóður við árslok: 

a. Á innritunarskirteinum í Landsbanka kr. 10000 00 
b. Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum kr. 14386 11 

kr. 21515 78 

— 2419 86 

— 907 60 
kr. 24843 24 

kr. 10 00 

— 447 13 

— 24386 11 
  

kr. 24843 24 

Í stjórnarráði Íslands, 15. júní 1915. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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Reikningur 116 
sjóðs Margrjetar Lehmann-Filhés fyrir árið 1914. 

Tekjur: 

1. Eftirstöðvar við árslok 1913: 

Stofnfje: 

a. l Söfnunarsjóði . . ...... kr. 5083 05 
b. Í innlánsbók Íslandsbanka . . . . — 14 60 

————— kr. 5097 65 
2. Vextir 1914: 

a. L Söfnunarsjóði . . ...... kr. 233 32 
b. Í innlánsbók Íslandsbanka . . . . — 78 

om - kr. 234 10 

kr. 5331 75 

Gjöld: 

Eftirstöðvar við árslok 1914: 

a. Stofnfje: 
1. Í Söfnunarsjóði . . . . ... kr. 5141 38 
2, I innlånsbåk Islandsbanka . . . — 14 79 

——————————— kr. 5156 17 
b. Starfsfje: . 

Í innlánsbók Íslandsbanka . . . ... 0. 175 58 

kr. 5331 75 

Reykjavik, 17. april 1915. 

Sigurdur Kristjånsson. 

Reikning þenna höfum við endurskoðað og ekki fundið neitt vid hann 
að athuga 

Reykjavík, 8. júní 1915. 

Hannes Þorsteinsson. Kl. Jónsson.
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Keikningur 
styrktarsjóðs handa barnakennurum 1914. 

kr. 15829 06 

2500 00 

1582 92 

280 00 

840 74 
5000 00 

  

Tekjur: 

Eign í sjóði 2. janúar 1914: 
a. bankavaxtabrjef . 200.05... kr. 15000 CO 

b. sparisjóðsfje . 2 20 2 2 eee er 828 01 

c. hjá gjaldkera . . .. a — 1 05 

Tillag úr landssjóði 

Arstillög kennara 1914: 
a. barnaskólakennara . . . . . . . - kr. 1172 45 

b. farkennara . 2 0 410 47 

Ágóði af vaxtabrjefakaupum 

Vextir: 

a. af bankavaxtabrjefum 0. kr. 810 00 

b. - sparisjóðsfjö . . 2 0 0 0 er 30 74 

Til jafnadar vid gjaldlid 3 

Samtals 

Gjöld: 

Endurgreiddir vextir 
Styrkur veittur á árinu: 

a. Hallgrími Jónssyni . . . . . . . . kr. 300 00 

b. Valdemar Valvessyni . . .... 0. om 200 00 

c. Elínu Sigurðardóttur 2. — 150 00 

Keypt 5 bankavaxtabrjef á 1000 kr. hvert. 

Eign í sjóði 2. jan. 1915: 

a. í bankavaxtabrjefum . .. . . kr. 20000 00 

b. í sparisjóðsdeild Landsl sankans (nr. 14832) — 372 67 

c. í vörslum gjaldkera „2. 0. — 1 05 

Samtals 

Kennaraskólanum, 2. janúar 1915. 

Magnús Helgason. 

kr. 

kr. 

kr. 

26032 72 

9 00 

650 00 

5000 00 

20373 72 
  

26032 72
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1915. 
Opið brjef, er stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar 7. júlí 1915, undir- 

skrifað af konungi 14. júní 1915. 

Bráðabirgðalög um bann á útflutningi frá Íslandi á vörum innfluttum frá 

Bretlandi o. fl., undirskrifuð af konungi 19. júní 1915. 
Lög um breyting á lögum um aðra skipun á æðstu umboðsstjórn Íslands 

nr. 17 frá 3. október 1908, undirskrifuð af konungi s. d. 

Konungsbrjef um setning Alþingis, undirskrifað af konungi 15. júní 1915 
Konungsbrjef um lenging Alþingistímans og um Þingsuppsögn, undirskrifað 

af konungi s. d. 

Auglýsing um reglugjörð um opinber reikningsskil, undirskrifuð af ráðherra 

17. juni 1915. 
Løg um heimildir fyrir landsstjórnina til ýmsra ráðstafana útaf Norður- 

álfuófriðnum, undirskrifuð af konungi 21. ágúst 1915. 
Lög um framlenging á gildi laga 3. ágúst 1914, um ráðstafanir á gullforða 

Íslands banka, innstæðufje í bönkum og sparisjóðum og á póstávísunum, undirskrifuð 

af konungi 8. september 1915. 

Lög um bann á útflutningi frá Íslandi á vörum innfluttum frá Bretlands- 

eyjum, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um heimild fyrir ráðherra Íslands til að skipa nefnd til að ákveða 

verðlag á vörum, undirskriftuð af konungi s. d. 
Lög um heimald fyrir ráðherra Íslands til að leyfa Íslands banka að auka 

seðlaupphæð þá, er bankinn samkvæmt 4. gr. laga 10. nóvember 1905 getur gefið út, 

undirskrifuð af konungi 9. september 1915. 

Stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni 

Íslands 5. jan. 1874 og stjórnarskipunarlögum 3. okt. 1903, undirskrifuð af 

konungi 19. júni 1915. 

Konungsúrskurður um uppburð laga og mikilvægra stjórnarráðstafana fyrir 

konungi, undirskrifaður af konungi s. d. 
Konungsúrskurður, sem með tilvísun til konungsúrskurðar um sjerstakan ís- 

lenskan fána 22. nóvbr. 1918, ákveður gerð fánans, undirskrifaður af konungi s. d. 

apr konungs til Íslendinga, undirskrifaður af konungi s. d. 
Lög um bráðabirgða verðkækkunartoll á útfluttum íslenskum afurðum, und 

irskrifuð af konungi 16. september 1915. 

27. dag októbermánaðar 1915. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja.
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Keikningur 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar árið 1914. 

Tekjur: 

Eftirstöðvar frá fyrra ári: 

a. Hlutabrjef í Íslandsbanka „kr 
b. Peningar í innlánsbók við Íslandsbanka 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjéfum. . . . . . kr. 
b. Af innlögum í Íslandsbanka. 

Gjöld! 

Styrkur veittur 

a. Ólafíu Ólafsdóttur 
b. Guðsveini Jónssyni. . . . . ... — 

Eftirstöðvar til næsta árs“ 

a. Hlutabrjef í Íslandsbanka . kr. 

b. Peningar í innlánsbók við Íslandsbanka — 

Reykjavík, 9. janúar 1915. 

G. Loga, 

10000 00 

  

619 14 

—— kr. 10619 14 

500 00 

30 46 
A — 6380 46 

kr 11149 60 

37 90 

180 75 

kr. 218 65 

10000 00 

930 95 

—- = 10980 95 
kr. 11149 60
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Embætti. 

26. ágúst setti ráðherrann hjeraðslækni í Blönduóshjeraði Jón Jónsson til þess fyrst 
hm sinn, frá 1. september að telja, að gegna ásamt sínu eigin embætti hjeraðslæknisembætt- 
inu í Miðfjarðarhjeraði. 

30. ágúst var fyrverandi ráðherra Sigurður Eggerz allramildilegast skipaður sýslu 
maður í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu frá 1. oktör. 1915 að telja. 

S. d. var yfirrjettarmálaflutningsmaður Bjarni Þ. Johnson skipaður sýslumaður í 
Dalasýslu frá 1. oktbr. 1915 að telja. i 

7. septbr. skipaði ráðherrann sóknarprest í Staðarhólsþingum sira Svein Guðmunds 
son til þess að vera sóknarprestur í Árnesprestakalli í Strandaprófastsdæmi, frá fardögum 
1915 að telja. 

20. septbr. var annar assessor og dómsmálaritari í landsyfirrjettinum Halldór Dan- 
felsson, r. af Dbr. og Dbrm., allramildilegast skipaður fyrri assessor í tjeðum rjetti frá 1. okt 
óber 1915 að telja. 

S. d. var skrifstofustjóri í stjórnarráðinu Eggert Briem, r. af Dbr., allramildilegast 
skipaður annar assessor og dómsmálaritari í landsyfirrjettinum, sömuleiðis frá 1. okt. að telja. 

S. d. var aðstoðarmaður í stjórnarráðinu Guðmundur Sveinbjörnsson allraiildilegast 
skipaður skrifstofustjóri í stjórnarráðinu, sömuleiðis frá 1. október að telja. 

28. septbr. setti ráðherrann lækni Ólaf Gunnarsson til þess fyrst um sinn, frá Í 
október 1915 að telja, að gegna hjóraðslæknisembættinu í Miðfjarðarhjeraði. 

S. d. setti ráðherrann yfirrjettarmálaflutningsímann Ólaf Lárussön til þess fyrst um 
sinn, frá Í, október 1915 að telja, að gegna prófessorsembætti í lagadeild Háskóla Íslands.
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Heiðursgjafir. 

Af vöxtum af styrktarsjóði Kristjáns konungs IX. fyrir árið 1914 hefir ráðherrann 

veitt þeim Friðriki Björnssyni bónda í Litlu-Hólum í Skaftafellssýslu og Ólafi bónda Etefáns- 

syni í Kalmanstungu Í Mýrasýslu heiðursgjafir, 140 kr. hvorum, fyrir framúrskarandi dugnað 

í jarðabótum, byggingu og öðru, er að búnaði lýtur. 

Styrkveiting. 

Af vöxtum af styrktarsjóði Friðriks konungs VIII. fyrir árið 1914 hefir ráðherrann 

veitt Lystigarðstjelagi Akureyrar 225 kr. styrk til trjáræktar.
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1918. 

Bráðabirgðalög um heimild fyrir ráðherra Íslands til að leyfa Íslandsbanka 

að auka seðlaupphæð þá, er bankinn má gefa út samkvæmt 4. gr. laga, 10. nóvem- 

ber 1905 og lögum 9. september 1915, undirskrifuð af konungi 29. september 1915. 
Lög um ógilding viðskiftabrjefa og annara skjala með dómi, undirskrifuð af 

konungi 3. nóvember 1915. 

Lög um breyting á lögum 8. okt. 1883 wm bæjarstjórn í Ísafjarðarkaupstað, 

undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um mat á lóðum og löndum í Reykjavík, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um ullarmat, undirskrifuð af konungi s d. 

Lög um sjerstakar dómþinghár í Öænadals-, Árskógs-, Reykdæla- og Aðal- 

dælahreppum, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög wm stofnun vjelstjóraskóla í Reykjavík, undirskrifuð af konungi s. d. 

Hafnarlög fyrir Akureyrarkaupstað, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um breyting á lögum nr. öð, 10. nóv. 1913, um stofnun Landhelgissjóðs 

Islands, undirskrifuð af konungi s. d 

Lög um viðauka við lög mr. 26, 22. okt. 1912, um vatnsveitu í löggiltum 

verslunarstöðum, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um breyting á lögum nr. 22, 11. júlí 1911, um stýrimannaskólann í 

Reykjavík, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um framlenging á gildi laga mr. 80, 22. okt. 1912, og laga nr. 44, 2 

nóv. 1914, og laga nr. 45 s. d., undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög wm breyting á lögum um vegi nr. ö7, 22. nóv. 1907, undirskrifuð af 

konungi s. d. 

Lög um breyting á lögum nr. 29, 2. nóv. 1914, um breyting á lögum um 

vegi nr. 67, 22. nóv. 1907, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög wm sparisjóði. undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um atvinnu við vjelgæslu á gufuskipnm, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um vatnssölu í kaupstöðum, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um breyting á lögum nr. 57, 22. nóv. 1907, um vegi, undirskrifuð af 

konungi s. d. 
Lög um veitingu prestakalla, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um atvinnu við siglingar, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um dýraverndun, undirskrifuð af konungi s. d. 

5. dag nóvembermánaðar 1915. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja.
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Lög um breyting á lögum um útflutning hrossa 22. nóv. 1907, undirskrifuð 
af konungi s. d. 

Lög um löggilta vigtarmenn, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um viðauka við lög mr. 11, 31. júlí 1907, um breyting á lögum nr. 10, 

13. apríl 1894, um útflutningsgjald, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um rafmagnsveitur, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um viðauka við 1. gr. laga nr. 29, 16. des.1885, um fjárnám án und- 
gengins dóms eða sáttar, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um líkbrenslu, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um breyting á lögnm nr. 39, 11. júlí 1911, um sjúkrasamlög, undir- 

skrifuð af konungi s. d. 
Lög um viðauka við lög nr. 26, 11. júlí 1911, um skoðum á síld, undirskrif- 

uð af konungi s. d. . 
Lög um bann gegn tilbúningi áfengra drykkja o. f., undirskrifuð af kon- 

ungi s. d. 
Lög um verkfall opinberra starfsmanna, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um breyting á lögum nr. 88, 22. okt. 1913, um ritsíma og talsímakerfi 

Íslands, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um afhending á landi til kirkjugarðs í Reykjavík, undirskrifuð af kon- 

ungi s. d. 
Lög um viðauka og breytingu á lögum nr. 44, 30. júlí 1909, um aðflutnings- 

bann á áfengi, undirskrifuð af konungi s. d. 
Fjáraukalög fyrir árin 1912 og 1913, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um samþykt á landsreikningnum fyrir árin 1912 og 1913, undirskrifuð 

af konungi s. d. 

Lög um viðauka við sveitarstjórnarlög frá 10. nóv. 1908, undirskrifuð af 
konungi s. d. 

Lög um breyting á hafnarlögum fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60 frá 10. nóv. 
1913, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um þingsköp Alþingis, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um heimild til að veita einkarjett til þess að hagnýta járnsand (Volka- 

mic Sand), undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um mælingar á túnum og matjurtagörðum, undirskrifuð af konungi s.d. 
Lög um Þjóðskjalasafn Íslands, undirskrifuð af konungi s. d. 
Hafnarlög fyrir Siglufjarðarkauptún, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um kosningar til Alþingis, undirskrifuð af konungi s. d. 
Fjáraukalög fyrir árin 1914 og 1915, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um fasteignamat, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um breyting á lögum nr. 68, 22. nóv. 1907, um stofnun brunabótafje- 

lags Íslands, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um sölu á steinolíu, bensíni og áburðarolíu, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um breytingu á lögum nr. 38, 2. nóv. 1914, um breytingu á sveitar- 

stjórnarlögum frá 10. nóv. 1915, undirskrifuð af konungi s. d.
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Lög um dýralækna, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um dýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslunarmönnum landssjóðs, 
undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um löggilding verslunarstaðar að Höfn í Sljettuhreppi í Norður-Ísa- 
fjarðarsýslu, undirskrifuð af konungi s. d. 

Fjárlög fyrir árin 1916 og 1917, undirskrifuð af konungi s. d. 

2 Brjef stjórnarráðsins tól sýslumannsins í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 119 
um skilning vörutollslaganna. 24. sept. 

Þjer hafið, herra sýslumaður, með brjefi, dags. 2. f. m., óskað úrskurðar 
um, hvernig beri að tolla tunnur í pörtum — tunnusveiga, tunnubotna, tunnu- 
spons og tunnustafi — og leggið til að þær sjeu tollaðar eftir 2. lið 1. greinar 
vörutollslaganna. 

Útaf þessu skal yður hjerimeð tjáð, yður til eftirbreytni, að stjórnarráðið 

verður að vera þeirrar skoðunar, að tunnusveigar, tunnubotnar og tunnuspons 
geti ekki fallið undir neinar þær vörutegundir, sem í 1. gr. 1.—5. lið vörutolls- 
laga nr. 30, 22. okt. 1912, greinir, og verði því að telja nefndar vörur tollskyldar 

samkvæmt 1. gr. 6. lið sömu laga. En tunnustafi ber að tolla eftir 1. gr. 5. lid. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir sjóðinn »Dyrleifar minn- 
ing<, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráðherra Íslands 27. okt. 1915. 129 

Skipulagsskráin er þannig: 27. okt. 

Skipulagsskrá ipuiagsskrá 
fyrir Dýrieifar misning. 

Dýrleifar minning er sjóður stofnaður til minningar um mína elskulegu 
eiginkonu, Dýrleifu Sveinsdóttur, er var fædd 11. maí 1860 á Hóli í Höfðahverfi, 

dáin 2. desbr. 1894 á Skútustöðum í Mývatnssveit. 

Stofn sjóðsins er 1000 Kr. er 1: ast eiga í aðaldeild Söfnunarsjóðs Ís- 

 



1915 246 

120 lands með þeim skilmálum, að helmingur vaxtanna leggist árlega við höfuðstól- 
27. okt. inn, en hinn helmingurinn falli árlega til útborgunar úr aðaldeildinni. 2 o oO o 

2. gr. 

Af þeim helmingi ársvaxtanna, sein falla til útborgunar samkvæmt 1. gr, 
skal jafnótt leggja einn þriðja hlutann í útborgunardeild Söfnunarsjóðsins, en 

upphæð sú, er þannig safnast þar, skal með vöxtum og vaxtavöxtum falla til 

útborgunar 60. ár hverrar aldar, svo henni verði varið svo sem fyrir er mælt í 
6. gr. En tveim þriðju hlutum þeirra vaxta, sem árlega falla til útborgunar, 

skal varið svo sem segir í 5. gr. 

3. gr. 

Sjóðnum stjórnar undir eftirliti sóknarprestsins að (Skútustöðum, sbr. 9. 

gr., þriggja manna forstöðunefnd, og skipa hana: prestskonan á Skútustöðum, 

kona hreppstjórans í Skútustaðahreppi og forstöðukona Hringsfjelagsins í Mývatns- 

sveit. Vanti einhverja af þessum konum. eða vilji einhver þeirra eigi vera í 

nefndinni, skal sóknarpresturinn kveðja húsmæður sveitarinnar á fund til að 
kjósa aðra í hennar stað. 

4. gr. 

Forstöðunefndin hefir alla umsjón með sjóðnum, semur ársreikning hans 
og fær hann auglýstan í B-deild Stjórnartíðindanna eða Lögbirtingablaðinu. 

-Hinn 2. desbr. ár hvert skal forstöðunefndin koma saman, og ráðstafar 

hún þá þeim ?%, hinna útborguðu vaxta, sem um er rætt í 2. gr. Skal fjenu 

varið til að gleðja með á jólunum alt að 10 börnum í Mývatnssveit innan 14 

ára aldurs; þó mega börnin vera alt að 20, ef ástæður eru til. Forstöðunefndin 

ræður sjálf, á hvern hátt hún lætur þetta koma fram: í munum eða peningum; 
má.og gefa sparisjóðsbók með ákveðnu innlagi, ef svo sýnist. Einkum skal tekið 
tillit til þeirra barna, sem eru föður- eða móðurlaus. 

ry 
Á. Q 6. g 

Sextugasta ár hverrar aldar, í fyrsta sinn 1960, skal taka út alla þá upp- 

hæð, sem safnast hefir í útborgunardeild Söfnunarsjóðsins, sbr. 2. gr. Gengur þá 

annar helmingur þeirrar upphæðar til afkomenda okkar eða minna, sbr. 7. gr. 
Hinum helmingnum skal aftur skift í tvo hluti, og fellur annar þeirra til Höfða- 
hverfis, en hinn til Mývatnssveitar, til þess að fyrir það fje skuli haldin sam- 

koma eða minning 11. maí sama ár bæði að Hóli í Höfðahverfi og á Skútustöð- 

um; skal þangað einkum boðið öllum börnum sveitanna; stendur hreppsnefndin 

í hvorum hreppi fyrir því hátíðahaldi. Ekki má kostnaðurinn fara fram úr fje 

því, sem fyrir hendi er. lén verði afgangur af fjenu, skal forstöðunefndin eftir
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tillögum hlutaðeigandi hreppsnefndar veita hann 2—4 efnilegustu börnum sveit- 

árinnar á aldrinum 10—14 ára. 

ST. 

Upphæd su, er å 60. åri hverrar aldar å ad ganga til afkomenda minna 

samkvæmt 6. gr., skiftist jafnt milli allra þeirra afkomenda minna, sem á lífi eru 
11. maí það ár og sem fyrir þann tíma hafa gefið sig fram við forstöðunefndina, 

annaðhvort sjálfir beinlínis eða þannig að forráðamenn þeirra hafa gert það fyrir 

þeirra hönd. Sjeu engir afkomenda minna á lifi, fellur upphæð sú, er þeim mundi 

bera, til helmingsskifta milli Höfðahverfis og Mývatnssveitar. Skal stofna líkn- 

arsjóði af fje þessu. 

2 er 8 gr. 

Forstöðunefndin gerir grein fyrir skiftingu bess fjår, er um er rætt i 6. 

gr., og kostnaði við hátíðahaldið í ársreikningi sjóðsins. 

9. gr. 

Sóknarpresturinn að Skútustöðum skal hafa eftirlit með því að forstöðu- 

nefndin stjórni jafnan sjóðnum samkvæmt skipulagsskrá þessari. 

10. gr. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari. 

Gjört að Hólmum í Reyðarfirði, 2. desbr. 1914. 

Arni Jónsson.
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Ekkna. og munaðarleys- 
ingjasjóð Suðurfjarðahreppss, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráðherra 
Íslands 27. október 1915. 

Skipulagsskráin er þannig: 

  

fyrir Ekkna- og munaðarleysingjasjóð Suðurtjarðahrepps. 

1. gr 

Sjóður þessi er stofnaður af Pjetri skipstjóra Björnssyni, Hvítabandsdeild- 
inni á Bíldudal og samskotum einstakra manna ár 1897 með krónum 808 00, þá 
ætlaður til styrktar ekkjum og börnum druknaðra manna í Vestur-Barðastrandar- 
sýslu. Síðan hefir sjóðurinn stækkað svo, að hann við árslok 1908 var með við- 
lögðum vöxtum orðinn krónur 4383.27, sem þá var skift í tvær deildir, og hlaut 
Suðurfjarða- og Dalahreppur í sameiningu krónur 2456 63. 

2. gr. 

Árið 1912 var sjóðnum skift í tvær deildir milli Suðurfjarða- og Dala- 

hrepps eftir rjettu hlutfalli, miðað við, hve mikið lagt hefir verið í sjóðinn í 
hverjum hreppi, og hlaut Suðurfjarðahreppur í sinn hlut krónur 1506.31. Hver 
hreppur hefir fjárráð út at fyrir sie, og stjórnast deild Suðurfjarðahrepps sam- 
kvæmt skipulagsskrá þessari. 

3. gr. 

Aðalfundur skal haldinn ár hvert á tímabilinu 1.—10. mars, og gjalddagi 
styrktarmanna sje 1. mars eða ekki síðar en á aðalfundi. 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn, og skal 1 kosinn á næsta almennum hrepps- 
fundi eftir aðalfund; hina 2 kjósa styrktarmenn sjóðsins á aðalfundi; en fækki 
styrktarmönnum sjóðsins svo, að þeir verði færri en 10, kjósa hreppsbúar 2, en 
fækki styrktarmönnum úr ;, kjósa hreppsbúar alla stjórnina. Með hverjum að- 
almanni skal kosinn 1 varamaður. Kjörtímabilið er 3 ár, en árlega gengur einn 
úr stjórninni, og fyrstu 2 árin skal hún varpa hlutkesti um, hver gangi úr. 

Kosningarrjett og kjörgengi hefir hver styrktarmaður, sem hefir goldið 
árstillag sitt á aðalfundi. 

Stjórnin skifti með sjer störfum þannig: að einn er formaður, annar fje- 

hirðir og þriðji ritari.
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Formaður heldur með meðstjórnendum fund í febrúarmánuði ár hvert, til 121 

að ræða málefni sjóðsins og úthluta styrk, ef þurfa þykir; formaður boðar einnig 27. okt. 

til annara funda og annast allar aðalframkvæmdir sjóðsins 

Fjehirðir annast allar inn- og útborganir eftir fyrirsögn formanns, og 

semur glöggan ársreikning yfir tekjur og gjöld sjóðsins fyrir hvert næst umliðið 

ár, og leggur hann fyrir meðstjórnendur sína á ársfundi 

Ritari annast allar brjefaskriftir og önnur ritstörf í samráði við formann. 

Enginn er skyldur að taka við endurkosningu í stjórnina, og getur skorast und- 
an kosning í næstu 3 år. 

Stjórn sjóðsins skal skylt að afhenda hreppsnefnd Suðurfjarðahrepps vott- 

orð um fjölda atkvæðisbærra styrktarmanna sjóðsins að afstöðnum aðalfundi 
ár hvert. 

4 gr. 

Arsreikning sjóðsins skal endurskoða af 2 mönnum, er hreppsnefnd kýs 

til þess, og sje endurskoðuninni lokið fyrir 20. febr., og liggi svo reikningurinn 

frammi til aðalfundar. 

ð. gr. 

Höfuðstól sjóðsius má ekki skerða, heldur skal hann aukinn með vöxtum, 

tillögum frá styrktarmönnum, gjöfum eða öðrum tekjum, er sjóðnum kann að 

hlotnast, að svo miklu leyti, sem fje þessu er ekki varið til nauðsynlegra út- 
gjalda, sbr. 7. gr. 

Höfuðstól sjóðsins skal ávaxta í Söfnunarsjóði Íslands eða öðrum trygg- 

um sjóðum. 

6. gr. 

Góðir og gildir styrktarmenn sjóðsins með fullum rjettindum eru þeir, 

sem árlega borga tillag sitt, minst 2 kr., á rjettum gjalddaga, og þeir, sem í eitt 

skifti fyrir öll borga að minsta kosti fimtíu krónur, og teljast þeir æfilangt at- 

kvæðisbærir styrktarmenn. 

í. gr. 

Vöxtum og styrktarfje því, er kemur til úthlutunar, skal skift í upp- 

hæðir, er nemi minst tuttugu og fimm krónum. 

Á meðan höfuðstóll sjóðsins er fyrir innan 8 — átta — þúsund krónur 

að upphæð, má ekki veita meiri styrk úr sjóðnum en sem svari 3/, af árlegum 

tekjum hans, frá því er styrk var útbýtt næst áður, að meðtöldu því, er varið 

kann að verða til annara nauðsynlegra útgjalda fyrir sjóðinn. Að öðru leyti skal 

það á valdi stjórnenda, hve miklu af tekjunum er útbýtt. Árstekjur teljast:
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121 vextir af höfuðstólnum, tillög styrktarmanna og sú upphæð, er sjóðnum kynni 

21. okt. að áskotnast í því skyni, að árstekjurnar auk vaxta nemi 100 krónum. 

8. gr. 

Styrkurinn skal aðallega veittur fátækum ekkjum og munaðarlausum 
börnum í Suðurfjarðahreppi. Hafi dáinn styrktarmaður ekki látið eftir sig ekkju 

eða barn, er styrk þarfnast, má veita styrk fátæku foreldri hans eða systkini eða 

einhverjum öðrum, hafi hann gert skriflega ráð fyrir því. Við úthlutun styrks- 

ins skal þess gætt, að ekkjur og börn styrktarmanna gangi fyrir, og taka ná- 

kvæmt tillit til efnahags og ástæðna styrkþiggjenda, og hve mikið og skilvíslega 
hinn dáni hafi lagt í sjóðinn. Styrksins geta ei aðrir notið en þeir, sem lögheim- 
ili eiga í hreppnum. Eigi má veita styrk þeim, sem er á sveit nje stendur í 
sveitarskuld, nema styrkurinn í það skifti nægi til að borga skuldina. 

9. gr. 

Skipulagsskrá þessari má breyta, þá er sjóðurinn er orðinn 8 — átta — 

þúsund krónur, þó svo að ekkjur og munaðarleysingjar njóti vaxta af að minsta 

kosti fimm þúsund krónum, en vöxtum af því, sem þar er fram yfir, og öðrum 

tekjum má þá verja til að styrkja gagnleg fyrirtæki í hreppnum eftir nánari 

ákvörðun í væntanlegri skipulagsskrá; þó skal að minsta kosti '/, hluti af árs- 
tekjunum leggjast við höfuðstólinn. 

10. gr. 

Á skipulagsskrá þessari skal leita konunglegrar staðfestingar. 

Bíldudal, 3. april 1915. 

Bjarni Loftsson. Á. Júl. Nikulásson. 

Jón S. Bjarnason.
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Minningarsjóð Margrjet- 122 
ar Valdemarsdóttur<, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráðherra Islands 27. okt. 
27. október 1915. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir Minningarsjóð Margrjetar Valdemarsdóttur. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Minningarsjóður Margrjetar Valdemarsdóttur. 

2. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður með 335 krónum sem höfuðstól í minningu frú 
Margrjetar sál. Valdemarsdóttur leikkonu á Akureyri, í því skyni að efla leik- 

list í Akureyrarkaupstað og þá sjerstaklega að styrkja efnilega leikendur til að 
afla sjer þekkingar í þeirri íþrótt. 

3. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. 

Ársvexti af sjóðnum, ásamt gjöfum, áheitum og öðru, er honum kann 
að áskotnast, skal lagt við höfuðstóllinn, þartil hann er orðinn 1500 kr. En úr 
því má verja hálfum árlegum vöxtum til eflingar leiklist í Akureyrarkaupstað, 
En þegar sjóðurlnn er orðinn 4000 krónur, má verja %,, hlutum vaxtanna í 
sama tilgangi. 

Nú vill stjórnin veita hærri styrk í einu en því nemur, sem verja má 

af eins árs vöxtum sjóðsins, og getur hún þá dregið það saman fyrir fleiri 
ár en eitt 

4. gr. 

Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar skal hafa alla stjórn sjóðsins á hendi 

fyrst um sinn. En verði stofnað leikfjelag í Akureyrarkaupstað með föstu skipu- 
lagi og lögum, getur bæjarstjórnin afhent því stjórn sjóðsins. En skylt er fjelag- 
inu að leggja fyrir bæjarstjórn til endurskoðunar og samþyktar árlega reikninga 
yfir tekjur og gjöld sjóðsins. 

Leitað skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari. 

Akureyri, 25. júní 1915. 

Páll Jónsson. Guðbjörn Björnsson.
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123 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Styrktarsjóð P. Hansen 
27. okt. Ishöj<, gefin út á venjulegan hátt ad mandatum af ráðherra Íslands 27. október 1915. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir >Styrktarsjóð P. Hansen Ishöj. 

1. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður af óðalsbónda Peder Hansen Ishöj, Danmörku, 

og nefnist „Styrktarsjóður P. Hansen. 

Stofnfje sjóðsins er 500 krónur. 

2. gr. 

Sjóð þennan skal ávaxta á tryggum stað, og skulu vextir leggjast við 

höfuðstól, þartil sjóðurinn er lr svo stór, að %/, ársvaxtanna nema 100 krónum. 

!/s vaxtanna skal leggja við höfuðstól, þartil ársvextir nema 500 krónum. */, árs- 

vaxtanna skal verja Sk vænt 3 5 gr, þegar sú upphæð nemur 100 kr. Þegar hærra 

takmarkinu er náð, má útbýta öllum ársvöxtum samkvæmt tilgangi gefandans. 
Þyki ekki ástæða til að veita styrk af sjóðnum, skal leggja alla vextina 

við höfuðstól. 

> 3. gr. 

Vöxtum af sjóðnum skal varið til að styrkja unga, efnilega fátæka menn 

eða konur til utanferða til að afla sjer frekari þekkingar í búnaðar- eða alþýðu- 

fræðslumálum „Þeir, sem hafa sótt Eiðaskóla, eða þann skóla, sem kynni að 
koma í stað hans á Austurlandi, skulu einir hafa rjett til að njóta styrksins, og 

ávalt sje styrkþegi búsettur í hinum forna Austfirðingafjórðungi. 

4. gr. 

Sjóðurinn skal standa undir stjórn skólanefndar Eiðaskóla, eða þess skóla, 
sem í hans stað kynni að koma. Hún veitir styrkinn og semur árlega reikning 
sjóðsins, og skal birta hann í ársriti skólans og B-deild Stjórnartíðindanna. 

5. gr. 

Verði Eiðaskóli lagður niður, án þess að nokkur búnaðar- eða alþýðu- 
skóli komi í stað hans, skulu sýslunefndir innan Austfirðingafjórðungs kjósa
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þriggja manna nefnd, sem hafi á hendi stjórn stjóðsins. Getur hún veitt styrk- 128 
inn mönnum úr Áustfirðingafjórðungi, sem sótt hafa aðra skóla, en aldrei má 27. okt. 

breyta útaf þeim tilgangi gefandans, að styrkurinn gangi til aukinnar þekk- 
ingar á búnaðarmálum og alþýðufræðslumálum. 

6. gr. 

Å skipulagsskrá þessari skal leita konunglegrar staðfestingar. 

Eiðum, 10. júní 1915. 

Í skólanefnd Eiðaskóla. 

Björn Hallsson. Þórarinn Benediktsson. 

Gunnar Pálsson. 

Reikningur 124 
Æfinlegrar erfingjarentu Sigríðar Melsteð fyrir árið 1914. 

Stofnfje: Hlíð í Grafningi í Árnessýslu 22.6 hndr. að n.m. 

  

Tekjur: 

Afgjald af Hlíð í Grafningi 1914 . . . . . . . . ., kr. 116 00 

kr. 116 00 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur Stefaníu Bjarnadóttur frá 

Framnesi . . . Kr. 100 00 
2. Lagt í Söfnunarsjóð Íslands FA — 15 00 
3. Keypt viðskiftabók við Söfnunarsjóðinn.. — 1 00 

— kr. 116 00 

kr. 116 00 

Reykjavík, 3. febrúar 1915. 

Oddur Hermannsson, 

fjehirðir sjóðsins.



1915 254 

125 Reikningur 

Liknarsjóðs Sigríðar Melsted fyrir árið 1914. 

Stofnfje: Keldnakot í Stokkseyrarhreppi í Árnessýslu, 11.12 hndr. að n.m 

  

Tekjur: 

Afgjald af Keldnakoti 1914 . . . . 2... kr. 56 70 

Kr. 56 70 

Gjöld: 

1. Keypt viðskiftabók við Söfnunarsjóðinn . . 2. . . . kr. 1 00 

2. Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands. . . ..... 0... — 55 70 

Kr. 56 TO 

1. skrifstofu stjórnarráðs Íslands, 27. ágúst 1915 

Eggert Briem.



Stjórnartíðindi 1915, B 1. 255 

Brjef stjórnarráðsins til póstmeistara um sending Alþingistíðindanna og Stjórn- 
artíðindanna með póstum. 

Afgreiðslumenn Alþingistíðindanna og Stjórnartíðindanna, sem hingað til 

hafa verið send með póstum þannig að borgað hefir verið undir þau sem undir 

blöð og tímarit, hafa skýrt stjórnarráðinu frá því, að þjer, herra póstmeistari, 

hafið nú ákveðið, að með því að nefnd tíðindi fullnægi ekki ákvæðum 23. gr., 2. 

og 3. málsgr. reglugjörðar ''. mars 1908, um notkun pósta, þá verði þau ekki flutt 
framvegis sem blöð og tímarit. 

Útaf þessu skal yður hjermeð tjáð til leiðbeiningar og frekari aðgerða, að 

stjórnarráðið hefir, án þess á nokkurn hátt að vefengja að skilningur yðar á 
hjeraðlútandi fyrirmælum póstreglugjörðarinnar sje rjettur, ákveðið, að Alþingis- 

tíðindin og Stjórnartíðindin skuli eins og hingað til einnig send framvegis með 

póstum og greitt burðargjald undir þau eins og blöð og tímarit eftir 23. gr. póst- 

reglugjörðarinnar, með því að haganlegast er að senda þau á þenna hátt. 

Brjef stjórnarráðsins til bæjarfógetans í Hafnarfirði um innflutning á hundi. 
Stjórnarráðinu hefir borist beiðni frá V. 0. Bernhöft bakara í Hafnarfirði 

um að honum verði leytt að flytja hjer í land hund frá Englandi. 
Eftir að hafa leitað álits dýralæknisins í Reykjavík um þetta mál, hefir 

stjórnarráðið, samkvæmt lögum nr. 56 frá 10. nóv. 1905, sbr. lög nr. 25, 9. júlí 

1909, veitt leyfi til þess með eftirfarandi skilyrðum: 

1. að hundinum fylgi vottorð dýralæknis í Englandi um, að hann hafi verið 
heill heilsu við útskipun þar, og að hann sje fluttur hingað beina leið, 

2. að dýralæknir skoði hundinn áður en hann er fluttur hjer í land og hafi 
ekkert við heilbrigði hans að athuga, 

3. að hundinum sje haldið í sóttkví, svo að hann komi ekki saman við aðra 
hunda, undir umsjón dýralæknis í 4 vikur, og hann eftir þann tíma reynist 

að öllu leyti heilbrigður. 
Þetta er yður, herra bæjarfógeti, hjermeð til vitundar gefið til leiðbeining- 

ar, að því viðbættu, að nefndum bakara hefir verið tilkynt þetta hjeðan. 

18. dag demgmbermánaðar 1915. Reykjavík, Isafoldarprentsmiðja. 

1915 

126 
1. nóv, 

127% 
30. nóv.
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128 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Samgöngubótasjóð Páls 
4. nóv. Jónssonar, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráðherra Íslands 4. 

nóvember 1915. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir Samgöngubótasjóð Páls Jónssonar. 

« Í. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður með gjafabrjefi Páls vegfræðings Jónssonar, 

dagsettu 31. desember 1913. Stofnfje sjóðsins er 6100 krónur í veðdeildarbrjefum 

Landsbankans og 702 krónur og 9 aurar í peningum. Sjóðurinn skal heita Sam- 

göngubótasjóður Páls Jónssonar. 

2. gr. 

Vextina af sjóðnum skal leggja við höfuðstólinn meðan gefandinn, Páll 

Jónsson, er á lífi. Ad gefandanum látnum skal verja 3/, af vöxtunum til sam- 

göngubóta, svo sem vegalagninga, brúargjörða eða sæluhúsbygginga á þeim stöð- 

um, þar sem vegagjörðir lögum samkvæmt eiga ekki að vera kostaðar af lands- 

fje, en Í/, vaxta skal leggja við höfuðstólinn þangað til hann nemur 30,000 

krónum, úr því skal verja öllum vöxtunum til samgöngubóta. 

Þó skal Sigríður Jónsdóttir, systir gefandans, og maður hennar, Þorsteinn 

Þorsteinsson, njóta styrks af vöxtum sjóðsins, alt að 120 krónum á ári, ef þau 

fara þess á leit, og halda þau styrknum meðan þau þurfa hans með. 

a 
ð. gr. 

Stjórnarráð Íslands hefir á hendi stjórn sjóðsins og veitir styrk af vöxt- 

unum til samgöngubóta samkvæmt 2. gr, þar sem því sýnist styrkurinn koma 

að mestum notum og með því skilyrði, að lagt sje fram úr annari átt til hins 

sama jafnmikið og styrkurinn úr sjóðnum nemur. 

4. gt. 

Höfuðstól stjóðsins má aldrei skerða og skal ávalt ávaxta hann sam- 

kvæmt því, sem lög skipa fyrir um ávöxtun á ómyndugra fje. Verðbrjef sjóðs-
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ins skulu bera nafn hans og áritun stjórnarráðsins um afhendingarbann. Stjórn- 128 

arráðið birtir árlega í B-deild Stjórnartíðindanna ársreikning sjóðsins. 4. nóv. 

5. gr. 

Ennfremur hefir sjóðsstofnandinn, Páll Jónsson, með brjefi, dagsettu 13. 

mars, 1914, gefið 1456 krónur, sem ávaxtast í sparisjóðsdeild Landsbankans, til 

stofnunar sjóði til styrktar Guðrúnu Markúsdóttur, fyrverandi húsfreyju að Iðu 

í Biskupstungnahreppi, ef hagur hennar einhverntíma kynni að verða svo þröng 

ur, að hún þyrfti að þiggja sveitarstyrk að öðrum kosti. Að nefndri Guðrúnu 

Markúsdóttur látinni skal leggja þann sjóð allan með vöxtum, eða það, sem þá 

kynni að verða eftir af honum óeytt, við höfuðstól framangreinds samgöngubóta- 

sjóðs Páls Jónssonar. 

Í stjórnarráði Íslands, 4. nóvember 1915. 

F. hr. 

KI. Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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129 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Minnigasjóð frú Ragnheiðar 
4. desbr. Thorarensen frá Móeiðarhvoli<, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráð- 

herra Íslands 4. desember 1915. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 

fyrir „Minningarsjóð Ragnheiðar Thorarensen Móeiðarhvoli“. 

1. gr. 

Sjóðurinn skal heita >Minningarsjóður frú Ragnheiðar Thorarensen frá 

Móeiðarhvoli, og er stofnaður árið 1914 með 1000 kr. gjöf frá erfingjum hinnar 

látnu. 

2. gr. 
mm 
Tilgangur sjóðsins er að vera til styrktar fátækum sjúklingum í Rangár- 

vallasýslu, er leita læknishjálpar á sjúkrahúsi í Rangárhjeraði, sem nú er fyrir- 

hugað að verði bygt á Stórólfshvoli. 

3. gr. 

Sjóðurinn er gefinn í bankavaxtabrjefum veðdeildar Landsbankans, sem 

ákveðin eru til útdráttar og innlausnar, en eftir því sem þau verða útdregin, 
skal innlausnarverð þeirra ávaxta í Aðaldeild Söfnunarsjóðsins. Höfuðstólinn má 
aldrei skerða. 

4. gr. 

Þangað til sjúkrahúsið er sett á stofn skulu allir vextir sjóðsins lagðir við 
höfuðstól. Að því búnu má úthluta árlega ?/, hlutum vaxtanna eftir þeim regl- 

um, er settar eru í 5. gr. en !/, hluta þeirra skal jafnan leggja við innstæðu, og 
skal svo haldast þar til sjóðurinn nemur kr. 10000,00 en þá skal það á valdi 

yfirsjórnar-sjóðsins að gjöra aðra ákvörðun í þessu efni.
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5. gr. 129 

Sýslunefndin í Rangárvallasýslu eða það stjórnarvald, er kæmi í hennar * febr. 
stað, þar sem sjúkrahúsið er, hefir á hendi stjórn sjóðsins, honum að kostnaðar- 
lausu, sjer um geymslu á eignarskilríkjum hans og skjölum og birtir árlega í 
Stjórnartíðindum landsins yfirlit yfir hag hans og árleg útgjöld. Einnig veitir 
sama stjórnarvald styrk úr honum, þegar sá tími kemur, eftir tillögum forstöðu- 
nefndar sjúkrahússins, þó skal það á valdi sýslunefndar að láta styrkveiting nið- 
ur falla ár og ár í bili, ef enginn sjúklingur á árinu álíst þurfandi fátæktar vegna, 
og legst þá upphæð sú, er útbýta átti, við höfuðstól. 

Engum sjúkling má veita minni upphæð en kr. 20,00. 

Nánari reglur um úthlutun styrks getur sýslunefndin sett, er henni 
þykir ástæða til. 

6. gr. 

Á skipulagsskrá þessari skal leita konuglegrar staðfestingar. 

Efra-Hvoli, 20. mars 1915. 

F. h. s. Rvs. 

Grímur Sk. Thorarensen. Björgvin Vigfússon. Skúli Skúlason. 

Þannig samþykt af sýslunefnd Rangárvallasýslu á aðalfundi nefndarinnar 

23. mars 1915 vottar 

Björgvin Vigfússon.
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130 

Áætl- 

um ferðir 

19 

  

öðvar 1. ferð | 2. ferð | 3. ferð 
  

  

Póstleiðir 
  

    
     

      

A. Frá Reykjavík 3 jan. | 27 jan | 
— Ákranesi 3 — 27 — 

Milli Reykjavikur og — Borgarnesi 5 — | 29 — 
Hjarðarholts. — Munaðarnesi 5— | 29 -— | 27 — 

— Dalsmyrni ð — 29 — 27 — | 

I. Frá Reykjavík — (Sauðafelli) 6— |30 — |28— | 
(vesturleid). — Harrastöðum 6 — (30 — | 28 — 25 — 

—  Búðard: 6 — 30 — | 28 — 125 — 
að Hy holti 7 — l 29 — 26 — 

Frá Hjarðarholtif 9 jan. 2 febr,| 2 mars| 27 mars 
— Búðardal 3 — 2 — 2 — 27 — 

2. Frå Hjardarholti — Harrastodum 9 2 — 2 — 27 — 

(sudurleid). — (Sauðafelli) 9 — 2 — 2— | 27 — 
' — Dalsmynni 2 — 2 — 2 — | 27 — 

— Munaðarnesi 10 —- 3— | 3 — 28 —- 
— Borgarnesi 1 12 — 5 — | 5 — 3 
— Akranesi 12 — 5 5 — 31 

í Reykjavik 12 5 5 31 

  

     
3 20 mars 

r) 3 20 mmm 

B 3 20 — 
h nsfirdi 3 20 —   V
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    Milli Isafjarðar og gerðareyri 4 91 — 

. Hjarðarholts. —- innarstöðum 91 — 

i — Bi 92 — 
I. Frá Isafirdi — Króksfjarðarnesi 22 — 

(suðurleið). — Kleifum 
— Stórholti 
að Hjarðarholti 00

 
O
O
 

Gt
 

  

Frá Hjarðarholti} 10 
— Stórholti 11 
— Kleifum 11 
— Króksfjarðarnesi | 11   

  

2. Frá Hjarðarholti 

  

   

           
  

, sið — Bæ 12 — á — 

{vesturleið). —  Kinnarstöðum 19 — Á vmmee 

— areyri 13 (5 

13 | 5 

— ) 13 — | 6 — 

— (Vigur) 13 — | 6 — | 
á lTsafjörð 14 — 17 | 
 



un 

aðalpóstanna 

16 
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= an ar aa = a —— 
5. ferð 6. ferð | 7. ferð 8. ferð erd | 10. ferð | 11. ferð | 19. ferð | 13. ferd | 14. ferd | 15. ferð 

13 april! 8 maí l júní 21 júní | 20 júlí 9 ág. | 28 ág. | 17 sept.! 10 okt.| 6 nóv.| 7 des 
13 — 8 — 1— (21 — |20— | 9— |28— |17— | 10 — 6 — 7 — 
15 — 10 — 3 — 23 — | 22 — | 11 — | 30 — 19 —- 12 — 8 — 9 — 
15 — | 10 - 3 | 23 — |22— |11— |30— |19— | 12 — 8 — 9 — 
15 — | 10 — 3— | 23 -— 122 — | 11 — |30— |19— | 12 — 8 — 9 — 
15 — 10 — 3 — 23 — | 22 — | 11 — | 30 — 19 — 12 — 8 — 9 — 
16 — 11 — t -— 24 — 23 - | 12 — | 31 — 20 — 13 — 9 — 10 — 
16 — 11 — Bb mm 2 — 23 — 12 -- 31 — 20 — 13 — 9 — 10 — 
17 — (li 4 —— | 24 — | 23 — 12 31 — 120 — | l4 — | 10 — | 11 — 

18 april! 13 maf 25 juni | 25 ág. | 2 sept. | 22 sept. | 16 okt. | 12 nåv. | 13 des. 
18 — 13 — 25 — 25 - 2 — 22 — 16 —- 12 — 13 — 
18 — 13 — 25 — 25 - — | 2 — 22 — 16 — 12 — 13 — 
18 — | 13 — 6 — 25 — 25 — | 2 — 22 — 16 — 12 — 13 — 
18 — 13 — 6 — 25 — 25 — | 2 — 22 — 16 — 12 — 13 — 
19 — | 14 — T — 26 — |; 26 — | 3 — | 23 — |17— ff 13 — | 14 — 
22 — ! 16 — 28 27 — | 4 — 24 — 19 — 15 — 16 — 
2 — | 16 — | 28 27 — | 4— (24 — |19— |15— |16— 
22 — | 16 — 27 6 — | £ — |24 — | 19 — | 15 — | 16 — 

ll april! 7 maf | 31 mal | 19 juni | 19 8 ag 27 åg. | 17 sept. | 10 okt. | 5 nóv.! 6 des 
11 — 7— | 31 — 19 — | 19 8 — | 27 — 7 — | 10 — 5 — 6 — 
11 — 7 - 1 — ig 19 - 8 - 27 — 17 — 10 — 5 — 6 — 
ll — 7 — 31 — 19 — 19 8 27 17 — | 10 — 5 — 6 — 
12 — 8 — 1 juni | 20 — 20 9 | 28 - 18 — | 11 — 6 — T — 
12 — 8 — Il — | 20 — 20 — 2— (28— JlS— | 11 — 6 -- 1 — 
13 — 9 — 2 — 21 — 21 —- 10 — | 29 — 19 — | 12 — 7 — 8 — 
13 — 9— | 2— | 21 — 21 — 10 — {29 — 19 — | 12 — 7 — 8 — 
13— | 9— | 2— (21 — (21 — |10— 9 119— 112— | 7— | 8— 
14 — 10 -- | 3— | 22 — 22 — | II — | 30 — 20 — | 13 — 8 — 9 — 
16— |11— | 4— 23 |23— |12— |31— | 21 — [14 — |10— |10— 

18 april! 14 í; 14 ág. 2 sept. | 23 sept. | 16 okt. | 12 nåv. | 14 des. 
19 — 15 (15 — 3 — (24 — | 17 — 13 — 15 — 
19 — 15 (15 — 3 — 24 — | 17 — 13 — 15 — 
19 — 15 - (15 — 3 — 24 — | 17 — 13 — 15 — 
20 — | 16 116— | 4— |25— |18— |14 — | 16 — 
20 — 16 | 16 — í — 25 — | 18 — 14 — 16 — 
21 — | 17 (17— | 5— (26 — |19— (15 — | 17 — 
21 — (17 (17 — | 5— |26— |19— |15— | 17 — 
21 — | 17 (17 —. | 5 — 126 — (19 — | 15 — | 17 — 
21 — 17 - | 17 — 5 — 26 — 19 — ! 15 — 17 — 
23 — | 18 | 18 6— |28— 190 — | 16 — | 18 —   
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Póstleiðir Póststöðvar — | 1. ferð | 2. ferð | 3. ferð | 4. ferð 

Á. Frá Reykjavík 3 jan. { 27 jan. | 25 febr.| 22 mars 
Milli Reykjavík — Akranesi 3— | 27 — 25 — | 22 — 

mi heykjavikur — Borgarnesi| 5 — |29— |27— | 24 — 
og Staðar. — Munaðarnesi 5— |29— |127— |24 — 

. — Dalsmynni 5— |29— (27 — | 24 — 
 (Rotsuslai5). að Stað 7— |31— |29— |26— 

Frá Stað 9 jan 2 febr.| 2 mars| 28 mars 
— Dalsmynni 9 — 2 — 2 — 28 — 

2. Frå Stad — Munaðarnesi 10 — 3 — 3 — 29 — 
(suðurleið). — Borgarnesi | 12 — 5 — 5 — 31 — 

— Åkranesi 12 — 5 — 5 — 31 — 
í Reykjavík 12 — 5 — 5 — | 31 — 

5 Frá Akureyri 3 jan. { 28 jan. | 25 febr, | 22 mars 
> — Þverá 4 — (29 — |26-- | 23 — 
8 — Silfrastöðum 4 — |29— |26— | 23 — 
a B. — Miklabæ 4 — |29— |26— |23— 
2 Milli Akureyrar — Víðimýri 5— |30— |27— | 24 — 

—  Æsustodum 5 — | 30 — 27 — | 24 — . m og Staðar. — Holtastöðum 5— (30 — |27— | 24 — 
5 I. Frá Akureyri — Blönduósi | 5 — |30— | 7 — | 24 — 

(suðurleið). — Sveinsstöðum 6 — 31 — | 28 — 25 — 
. — Lækjamóti 6 — |31 — |28— {25 — 

= — Staðarbakka 6— |31— |28— |25— 
að Stað 8 — 1 febr. | 29 — 27 — 

Frá Stað 10 jan 3 febr.| 2 mars | 29 mars 
— Staðarbakka 10 — 3 — 2 — 29 — 
— Lækjamóti 11 — 4 — 3— (30 — 
— Sveinsstöðum 11 — 4 — 3— (30 — 

2. Frá Stað — Blönduósi 11 — 5 — 4 — 31 — 
Surleid). — Holtastöðum 11 — 5 — 4 — (31 — 

(norðurleið) — Æsustöðum 1—|5— |4— |s1— 
— Víðimýri 12 — 6 — 5 — 1 april 
— Miklabæ 12 — 6 —- 5 — 1 — 
— Silfrastöðum 12 — 6 — 5 — 1 — 
— Þverá 13 — 7 — 6 — 2 — 
á Akureyri 15 — 9 — 8 — 4 — 

A. Frá Akureyri 17 jan. | 13 febr.| lOmars| 6 apríl 
ren — Hálsi 17 — |13 — (10 — 6 — 

5 Milli Akureyrar — Ljósavatni 17— |13— |10— | 6 — 
2 og Grimsstaða. — Einarsstöðum 17 — | 13 — | 10 — 6 — 
& I. Frá Ak í — Grenjaðarst| 18 — | 14 — 11 — 7 — 
S - Frá Axureyr — Reykjahlíð 19 — (15 — | 12 — T— 
E (austurleið). að Grimsstådum | 21 — |17— (14 — | 8 — 

2 Frá Grímsstöðum | 22 jan. | 18 febr.| 15 mars| 9 apríl 
Þ 2. Frá Grimsstöð — Reykjahlíð 23 — (19 — |f 15 — {10 — 
2 (vesturleið). um — Grenjaðarst. |24— |20— |16— | 11 — 

ON — Einarsstöðum 24 — | 20 — 16 — | 11 — 
i — Ljósavatni 24 — | 20 — 16 — | 11 — 
= — Hálsi 24 — (20 — |16— | 11 — 

á Akureyri 26 — |22— | 18 — fj 12 —              
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ferð | 12. ferð | 13. ferð | 14. ferð | 15. ferð 130 

17 sept. { 10 okt. | 6 nóv. | des. 
17 — 10 — 6 — | 7 — 
19 12 — 8— | 9 — 
19 12— | 8— | 9 
19 12 — 8— | — 
20 14 — 10 — 

22 sept. | 16 okt. { 12 nóv. | 13 des, 
22 16 — | 12 — | 13 — 
23 17 — 13 — 14 
2 9— |15— |i6— 
24 9— |15— |16— 
24 19 — 15 — | 16 

17 sept. | 10 okt 6 nóv í des. 
17 — 10 — 7 — 8 — 
17 10 — T — S— 
18 11 — 7 8 
18 11 — S— | 9 
19 1 |8s— 9 
19 12 — 8 — | 3 

19 12 — 9 - {10 — 
20 13 — 9 —- 10 
20 14 — 10 — ll 
21 14 — 10 - 11 
21 15 — li — 12 — 

22 sept. | 16 okt. | 13 nóv. | 14 des 
22 — Jl6— (13 — {14 — 
22 17 — |14 — | 15 — 
23 17 — | 14 — {15 - 
23 18 — |15 — | 16 — 
23 18 — 15 — | 16 — 
23 18 — 15 — lt 
24 19 — 16 — 17 
24 19 — 16 — I 
24 19 — 16 — 
25 20 — | 17 — | 18 — 
26 21 — | 19 — | 20 — 

28 sept. | 23 okt. | 21 nóv. | 22 
28 23 — 21 — | 22 
28 23 — 21 — 
28 23 — 21 — 
29 23 — 22 — 
29 24 — 
30 25 — 

1 26 okt 
1 27 — 
2 28 — 
2 28 — 
2 29 — 
2 29 — 
3 31 —
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130 >= rr == TT mr 
Póstleiðir Póststöðvar 1. ferð | 2. ferð | 2. ferð 4. ferð 

B. Frá Seyðisfirði | 17 jan. | 12 febr. 9 mars 3 apríl 

það pe — Egilsstöðum 18 — 13 — 10 — 4 — 
Milli Seyðisfjarðar — (Ekkjufellsseli) | is — |13— 110— | 4 — 

og Grímsstaða. — (Bót) 18 — |13— (10 — 4 — 
| En eina; — (Fossvöllum) 18 — 13 — 10 — 4 — 
i. Frá Seyðisfirði — Hofteigi I8— |73— {10— | 4 — 

(vesturleið). — Skjöldólfsstöðum | 19 — | 14 — 11 — 5 — 
að Grímsstöðum f 21 — 16 — 14 — T — 

Frá Grímsstöðum | 23 jan. { 18 febr. | 15 mars | 9 apríl 
5 . — Skjöldólfsstöðum | 24 — 18 — 16 — 10 — 

2. Frå Grimsstådum — Hoiteigi 25 — 120 —— 117 — | 11 — 
(austurleid). — (Fossvöllum) 25— (90 — |17— |1l — 

-— (Bót) 20 — 20 — 17 — 11 — 
— (Ekkjufellsseli) 25 — 20 — 17 — 11 — 

ia — Egilsstöðuml 26 — 21 — 18 — 12 — 
á Seyðisfjörðl 27 — 22 — 19 — 13 — 

A. Frá Reykjavík 9 jan. 1 febr. | 27 febr. | 23 mars 
m sr — Kotströnd 10 — 2 — 28 — 24 — 

í Reykjavíkur — Selfossi 10— | 2— (28 — | 24 — 
og Odda. — Hraungerdit 10 — 2 - 28 — 24 — 
mus gg Þjórsárbrú 10 — 2 — | 28 — 24 — 
Frå Reykjavik — Ægissíðu 10 — | 2— |9gg— (94 — 

(austurleið). að Odda 11 — | 3— | Tmars| 25 — 

Frá Odda 13 jan. 5 febr. | 3mars| 27 mars 
, — Ægissíðu 13 — 5 — 3— {27 — 
2. Frá Odda —  Þjórsárbrú 13— | 5— | 3— (at — 
(suðurleið). —0—00. i Hraungerði | 14 — 6 — 4 — 28 — 

— Selfossi 14 — 6 — á — 28 — 
— Kotströnd 14 — 6 — 4 — 28 — 

í Reykjavík 15 — T — 6 — | 30 — 

Fra Prestsbakka 7 jan. | 30 jan. | 27 febr, | 22 mars 
z — Þykkvabæ 1 — 30 — (27 — 22 — 

— (Efri Fljótum) 7 — 30 — 27 — 22 — 
2 B. — Rofabæ 8 — 1 — 28 — 23 — 

sm — Mýn 8 — — 28 — — 
Prestsbakka — vík 92 | Ót fbr.| 99 — | 94 — 

ef og Odda. — Pjetarsey 9 — 1 99 — 94 — 
—  Skarðshlíð 9 — 1 — 9— (94 — . í. Frá Prestsbakka rað á i = 29 = dd — 

Sl (suðurleið). — Seljalandi 10 -- 2 — 1 mars | 25 — 
— Ossabæ 10 — 2 — 1 — 25 — 
að Odda 11 — 3 — 1 — | 26 — 

Frá Odda 13 jan. 5 febr. | 3 mars| 27 mars 
— Ossabæ 13 — 5 — 3 — 27 — 
— Seljalandi 13 — 5 — 3— | 27 — 
— Holti 13 — 5 — 3— |27 — 

mn — Skarðshlíð 13 — 5 — 3 — 27 — 
2. Frá Odda — Pijetursey 1 4 — og — 

tusturleið) — Vík 14 — 6 — 4 — | 28 — 
— Mýrum 15 — T — 5 —- 29 — 

Rofabæ 15 — T — 5 — 23 — 
— (Efri-Fljótum) 15 — To — 5 — 29 — 

i — Þykkvabæ 15 —- 7 5 — 29 — 
i að Prestsbakka 7 — 9 7. 31 —         
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I Í. ferð | 19, ferð 18 ferð | . 

——= d | 8. ferd | 9. ferd 10. ferð | 11. ferd | 12. fer 
- 

FE 
| d | 8. ferd | 9. 

| oe. 21 okt. | 20 

5. ferð | 6. ferð | 7. fer? 
29 júlí Í 18 ág. 6 sept. | 3 sept a 

| #0 júní | 29 júlí } 9 = T— | 

27 apríl | 20 maí | TE l júlí | 30 —- | 18 — 7 | 
30 Il | 1— |130— | II | 7 | 
gl | HD | 17 130 — | Im | 7— |: 
8 = ll | 1- (só (192 | 7 | 

28 — 21 I — | 1 — | 30 EN logo — } g 12 

28 — 21 — | 12 | 2— 13 , | 99 | 10 - |" 

29 — | 22 — — | t— | á | 2 ág. | 22 — L—— 

“ 94 - 14 — | 
| -———| 

1 maí 
| —| 

| ea år. | 93 ág. | lls 

—|—— mal | 15 juni | 5 jåli | 3 åg. | 94 — | 12 

2 maí | 25 maí | 6 = 25 — | 13 

3— | 26 — 16 - (1-|5- |%- | 13 
om 

— | 
| = 

ið — : 

i— | (5 (7 | 5 95 | 13 
i) am 1 17— | 5— 2 — | 13 
17 | mir | A 25 — | 13 
4 — | 27 18— | 7— | 5— 96 — Í 14 

x 928 
| > | a — 20 

FR | 190 [8— | 6 
6 — [29 — 

18 jul | 8 år | 29 
an í | 20 júní | 18 júlí | 29 

18 april | 12 maf | 30 mai | 20 — | 18 — | 62 130 
9— (13— |} 31 — 21 119 — | 9 — 130 
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| Póstleiðir Póststöðvar 1. ferð | 2. ferð | 3. ferð | 4. ferð 

A. Frá Prestsbakkaf 19 jan. | 14 febr.| 9 mars| 3 apríl 
ATT — Fagurhólsmýri 20 — 15 — 10 — 4 — 

Mill Prøstshakka — Kálfafellsstað | 21 — |16— |11— | 5 — 
og Mota. — Hólmi 2 — |16— |11— | 5 — 

i. Frå Prestsbakka að Hólum 93 — 18 — 13 — Fm 
(austurleid). 

Frá Hólum 25 jan. | 20 febr. | 16 mars! 9 apríl 
rå HG — Hólmi 25 — | 20— | 16 — 9 — 

> are), — Kálfafellsstað — | 26 — | 21 — | 17 — | 10 — 
.… ' — Fagurhólsmýri 27 — 22 — | 18— (11 — 
mm að Prestsbakkaj 29 — | 23 — | 20 — | 13 — 
en 

ÅR Frá Eskifirði 16 jan 11 febr 8 mars 2 apríl 

al B. — Reyðarfirði 16 — (11 — 8 — 2 — 
= — Egilsstöðum 18 — | 13 — | 10 — 4 — 

'ð Milli Eskifjarðar —  Arnhólsstööum | 18 — |13— |10— | 4 — 
þe og Hóla. — Höskuldsstöðum | 19 — | 14 — | 11 — 5 — 
sn , — Djúpavogi 20 — | 15 — 12 — 6 — 
ere I. Frá Eskifirði — Starmýri 91 — 16 — 13 — T— 

(suðurleið). — Stafafelli 21 — 16 — 13 — 7 — 
FE — (Firði) 21 — |16— |13— 7 — 
… að Hólum 23 — 18 — | 15 — 8 — 
pe 

Frá Hólum 25 jan. | 20 febr. | 16 mars | 10 april 
— (Firði) 25 — 20 — |16— (10 — 

. —  Stafafelli 26 — |21 — 17 — {11 — 
2. Frá Hólum — Starmýri 26 — |21 — |17— |11— 
(austurleid). — Djúpavogi [28 — |22 — |18— |12— 

— Höskuldsstöðum { 28 — 23 — 19 — 13 — 
— Arnhólsstöðum |29 — |24— |20— | 14 — 
— Egilsstöðum 30 — |25— !21— | 15 — 
— Reyðarfirði 30 — 25 — 21 — 15 — 
á Eskifjörð 31 — 126 — |22 — | 16 — 
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5. ferd | 6. ferd 7. ferd | 8. ferd | 9. ferð | 10. ferð | 11. ferð | 12. ferð | 18. ferð | 14. ferð | 15. ferð 

28 apríl | 21 maí | 10 júní 1 júlí | 28 júlí | 18 ág. 7 sept. | 28 sept. | 23 okt. | 21 nóv.| 22 des. 
29 — 122 — |I1— 2— (29 — 119 — S— (29 — (24 — | 22 — | 23 — 
30 — |23 — |12 — 3— |30— | 20 — 9 — |30 — | 25 — |23 — | 24 — 
30 — |23 — | 12 — 3— |30— |20— 9— 130 — |25 — | 23 — | 24 — 

2 maf | 23 — | 13 — 5 — lág. (21 — | 10 — 1 okt. | 26 — | 25 — | 26 — 

4 maí | 26 maí | lö júní | 6 juli 2 ág. | 22 ág. { ll sept.| 2 okt. | 28 okt. | 27 nóv.| 28 des 
4 — | 26 — 15 — 6 — 2— (22 — | 11 — 2 — | 28 — |27— | 28 — 
5 — | 27 — 15 — 7 — 3 — |23— | 12 — 3 -— |29— | 28 — | 29 — 
6 — |28— | 16 — 8 — 4 — | 24 — | 13 — 4 — | 30 — (29 — |30 — 
8 — |30 — | 17 — 9 — 5 — |25 — | 14 — 5 — 1 nåv.| 1 des. | 31 — 

26 april| 19 maí | 9 júní | 29 júní | 28 júlí | 17 åg. 5 sept. | 25 sept. | 20 okt. { 19 nóv.| 20 des. 
26 — | 19 — 9— (20 — |28— | 17 — 5 — |25— 120 — (19 — 120 — 
28 — |21 — (11 — 1 juli | 30 — | 19 — 7 — |27— |22 — |21 — | 22 — 
28 — |21 — | 11 — 1 — {30 — |19 — 7 — | 27 — |22 — | 21 — | 22 — 
29 — | 22 — | 12 — 2 — (31 — |19 — 8— |28— |23— | 22 — | 23 — 
30 — | 22 — | 12 — 3— |31— | 19 — 8— | 29 — | 24 — | 23 — | 24 — 

1 maf | 23 — | 13 — 3 — | 31 — | 20 — 9— |29— | 25 — | 23 — | 24 — 
2 — |23— |13 — 4 — l åg. | 21 — 9— 1209 — |26— |24— | 25 — 
2 — |23 — | 13 — 4 — 1— | 21 — 9— |29— {26 — |24 — | 25 — 
3— |25 — | 14 — 5 — 1— (21 — (10— |30— (27 — |25— | 26 — 

5 maí | 26 maí | 16 jún 6 júlí 3 ág. | 22 ág. | 12 sept.| 2 okt. | 28 okt. {| 27 nóv.| 28 des, 
ö— (26 — | 16 — 6 — 3— (22 — | 12 — 2 — |28— (27 — | 28 — 
5 — | 26 — (17 — 7 — 4 — | 23 — | 13 — 3— |29— |28— | 29 — 
6 — |27— | 17 — 7 — 4 — | 23 — | 13 — 3— |29— | 28 — | 29 — 
7 — 28 — 18 — 8 — 5 — 24 — 14 — 4 — 30 — 29 — 30 — 
8— |29— | 19 — 8 — 5 — | 24 — | 14 — 5 — |31— | 30 — |31— 
9— |30 — (19 — 9 — 6 — |25 — {15 — 6 — 1 nóv.| 1 des. | 1 jan. 

10 — (31 — !20— | 10 — 1— |26 — 116 — 7 — 2 — 2 — 2 — 
10 — | 31 — |20— | 10 — 7 — | 26 — | 16 — 7 — 2 — 2 — 2 — 
11 — ] juni | 21 — | 11 — 8— 127— | 17 — 8 — 3 — 3 — 3 —                   
  

| stjórnarráði Islands, 26. oktober 1915. 

F. h. r. 

KI. Jónsson. 

Jón Hermannsson. 
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Áætlun aukapóstanna 1916. 
1. Milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar 

er póstur sendur með vögnum, sem ganga 
oft daglega. 

2. Milli Reykjavíkur og Ægissíðu 

gengur póstvagn í viku hverri frá í. júní 
til 15. október. Fer póstvagninn frá Reykja- 
vík á þriðjudögum og kemur þangað aftur 
á föstudögum, nema í seinustu ferð. Í 
hverri póstvagnferð gengur póstur milli Æg- 
issidu og Odda. 

3. Milli Reykjavíkur og Þingvalla 

. verður póstur sendur með vögnum í júlí 
og ágúst. 

4. Gullbringusýslupósturinn, 

milli Reykjavíkur og Hvalness, leggur af 
stað frá Reykjavík eltir komu aðalpóstanna, 
fer um Hafnarfjörð, Kálfatjörn, Keflavík og 
Gerða að Hvalsnesi og snýr aftur sömu 
leið til Reykjavíkur. 

5. Kjósarsýslupósturinn, 

milli Reykjavikur og Neðra-Háls, fer frá Reykja- 
vík, eftir komu aðalpóstanaa til Reykjavíkur, 
um Lágafell og Esjuberg að Neðra-Hálsi í Kjós 
og snýr aftur sömu leið til Reykjavíkur. 

6. Borgarfjarðarsýslupóstarnir eru níu: 

a. Fyrsti fer frá Akranesi eftir komu sIng- 
ólfse þangað í aðalpóstferð, nm (Os), 
Vogatungu, Saurbæ, (Geitaberg), (Grund), 
Hest, (Varmalæk), Hvítárbakka, (Staf 
holtsey), (Árnarholt), að Munaðarnesi, í 
veg fyrir aðalpósta og heldur sömu leið 
til baka til Akraness. 

b. Annar fer frá Hesti, eftir komu fyrsta 
aukapósts frá Akranesi, um Lund (Reyki) 
að (Eitjum) og snýr þaðan aftur að 
Hesti. 
Þriðji fer frá Borgarnesi, eftir komu að- 
alpóstanni frá Reykjavík, um Maunaðar- 
nes, (Steina), Norðtungu, Deildartungu, 
Reykholt, (Stórads) að Gilsbakka og snýr 
þaðan aftur um Norðtungu og Munaðar- 
nes að Borgarnesi. 
Fjórði fer frá Munaðarnesi, ettir komu 
aðalpóstanna frá Stað og Hjarðarholti, 
að Hvítárbakka og snýr aftur sömu leið 
til baka. 
Fimti fer frá Pogatungu, eftir komu fyrsta 
aukapósts frá Akranesi, að (Fiskilæk) og 
snýr aftur sömu leið tii Vogatungu. 
Sjötti fer frá Saurbæ, eftir komu fyrsta 
aukapósts frá Akranesi, að (Þyrli) og 
snýr aftur sömu leið til baka. 
Sjöundi fer frá Hesti, eftir komu fyrsta 
aukapósts frá Akranesi, að (Hvanneyri) 
og snýr sömu leið til baka aftur. 
Áttundi fer frá Innra-Hólmi, eftir komu 
sIngólfsc í aðalpóstferð, til Akraness um 
(VYtra-Hólhn) og snýr aftur sömu leið. 
Níundi fer frá Deildartungu, eftir komu 
þriðja aukapósts, um (Stóra- Kropp), Brús- 
holt, (Geirshlið) og (Litla Kropp) ið Norð. 
tungu fyrir komu nmefnds aukapósts, á 
bakaleið. 

7. Mýrasýslupóstarnir eru þrir: 

Fyrsti fer frá Borgarnesi eftir komu að- 
alpósta frá Reykjavík um (Jarðlangsstaði) 
(Stangarholt), (Vallbjarnarvelli) að (Gríms- 
stöðum) og þaðan beint til Borgarness. 
Annar fer frá Álftanesi um (Smíðjuhól) 
og (Langárfoss) til Borgarness daginn áð- 
ur en póstar leggja af stað þaðan norð- 
ur og vestur, og snýr aftur sömu leið 
til baka, en kemur við á (Flofsstöðum) 
og (Vogalæk). 
Þriðji fer frá Brúarfossi, eftir komu 
Stykkishólmspósts, um (Akra) að (Seljum).
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8. Stykkishólmspósturinn 

fer frá Borgarnesi, þegar „Ingólfur< er kom- 
inn þangað í aðalpóstferð, um (Arnarstapa), 
Brúarfoss, Akurholt, Gröf og (Stjöld) úl 
Stykkishólms; snýr aftur eftir 36 stunda við- 
stöðu þar sömu leið að Borgarnesi. 

9.. Snæfellsnessýslupóstarnir eru sjö: 

a. Fyrsti fer frá Gröf, eftir að Stykkis 
hólmspósturinn er þangað kominn frá 
Borgarnesi, um Staðastað, Búðir, Olafs- 
vík til Sands, og snýr þaðan aftur eftir 
eyktardvöl sömu leið að Gröf og sé 
kominn þangað nógu snemma til að 
ná í Stykkishólmspóstinn á bakaleið. 
Póstur þessi skál standa við í Ólafsvík 
svo lengi, að hann fari eigi af stað það- 
an á bakaleið fyrr en 16 stundum eftir 
að haan kom þangað frá Gröt. 

b. Annar fer frá Stykkishólmi eftir komu 
aukapóstsins frá Stað og fer um Grund- 
arfjörð, Brimilsvelli, Olafsvík að Sandi; 
síðan snýr hann aftur um Olafsvtk, 
Búðir, Staðastað, (Fofsstaði) og (Skjöld) 
til Stykkishólms. 

c. Þriðji fer frá „Arnarstapa fyrir komu 
fyrsta aukapósts að Búðum, en eftir 
komu hans snýr hann aftur sömu leið 
að Árnarstapa. 

d. Fjórði fer frá Grundarfirði fyrir komu 
Stykkishólmspósts frá Borgarnesi til 
ótykkishólms; ettir komu hans snýr hann 
sömu leið til baka aftur og kemur við 
á (Berserkjahrauni) í báðum leiðum. 

e. Fimti fer frá Olafsvík, eftir komu fyrsta 
aukapósts, að Brímilsvöllum og sömu 
leið til baka. 

f. Sjötti fer frá Sandi, eftir komu fyrsta 
aukapósts, að (Saxahóli) og sömu leið 
til baka. 

g. Sjöundi fer frá Gröf, eftir komu Stykk- 
ishólmspósts frá Borgarnesi, að Skógar- 
nesi og snýr sömu leið til baka. 

Io. Flateyjarpósturinn 

fer frá Flatey um (Elliðaey), (Bjarneyjar) 
til Stykkishólms fyrir komu aukapóstsins frá 

Borgarnesi, og snýr aftur sömu leið til 
Flateyjar eftir komu aukapóstsins. 

fi. Dalasýslupóstarnir eru þrir: 

a. Fyrsti fer frá Stykkishólmi um Breiðabóls- 
stað á Skógarströnd, (Bugðustaði), Harra- 
staði og Búðardal svo tímanlega, að hann 
nái að Hjarðarholti og Stað áður en að- 
alpóstar leggja af stað þaðan; eftir komu 
þeirra snýr hann aftur sömu leið til 
Stykkishólms, og kemur við á ( Dönustöð- 
um) og Borðeyri í báðum leiðum. 

b. Annar fer frá Stórholti um Skarð, Hniik, 
Stadarfell, (Knararhöfn) og Hvamm svo 
tímanlega, að hann nái að Hjarðarholti 
áður en fyrsti aukapóstur leggur af stað 
þaðan norður að Stað, snýr síðan afiur 
sömu leið að Stórholti eftir komu fyrsta 
aukapósts frá Stað. 

c. Þriðji fer frá Leikskálum að Harrastöðum 
eftir að aðalpóstur er kominn þangað á 
vesturleið og snýr sömu leið til baka 
aftur. 

12. Barðastrandarsýslupóstarnir eru ellefu: 

a. Fyrsti fer frá Bæ í Króksfirði, þegar eltir 
að vestanpóstur er þangað kominn frá 
Hjarðarholti, fer um Kínnarstaði, Brekku, 
Vattarnes, Brjánslæk, (Haga), (Brekku- 
velli), (Vesturbotn), Patreksfjörð og Sveins- 
eyri að Bíldudal, og snýr þaðan aftur 
sömu leið að Bæ. 

b. Annar fer frá Sveinseyri, þegar eftir að 
fyrsti aukapóstur er þangað kominn frá 
Patreksfirði, um (Fifustaði) að Selárdal, 
og snýr jafnskjótt aftur að Sveinseyri. 
Þriðji fer frá Patreksfirði, eftir komu 
fyrsta aukapósts þangað frá Bæ, um Sauð- 
lauksdal að Saurbæ á Rauðasandi og snýr 
þegar aftur til Patreksfjarðar. 

d. Fjórði fer frá Flatey, eftir komu Flat- 
eyjarpóstsins þangað frá Stykkishólmi, að 
Brjánslæk, og snýr þaðan aftur til Flat- 
eyjar. 

e. Fimti fer frá Bæ í Króksfirði, um Kleif- 
ar, Guðlaugsvík og Borðeyri, þegar eftir 
komu vestarpóstsins þangað frá Ísafirði, 

ao
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að Stað í H úrafirði. Eftir komu norð- 
anpóstsins frá Akureyri að Stað fer hann 
þaðan aftur sömu leið að Bæ og sé 
kominn þangað áður en vestanpósturinn | Í. 
fer þaðan áleiðis til Jsafjarðar. 
Sjötti fer frá Sauðlauksdal eftir komu 
þriðja aukapósts út í Breiðuvík og fer 
sömu leið til baka aftur. 
Sjöundi fer frá Vattarnesi, eftir komu 
fyrsta aukapósts þangað, um (Fjörð) að 
(Skálmarnesmúla) og sömu leið til baka. 
Attundi fer frá Flatey, Í 1 —4 og 14. 
—1s. póstferð til (Hvallátra) eftir koma 
Flateyjarpóstsins frá Stykkishólmi og 
snýr sömu leið til baka. 
Níundi fer frá Bæ, eftir að vestanpóstur- 
inn er þangað kominn frá Hjarðarholti, 
um (Reykhóla) að Stað á Reykjanesi og 
snýr svo aftur sömu leið að Bæ. 
Tíundi fer frá Brjánslæk, eftir komu 
fyrsta aukapósts þangað frá Bæ, yfir 
Fossheiði um (Foss) til Bíldudals og snýr 
sömu leið til baka aftur. 
Ellefti fer frá Arngerðareyri, þegar ettir 
komu vestanpóstsins frá /safirði, um 
(Klett), (Eyri), (Gufudal) að Brekku og 
snýr sömu leið til baka aftur. 

í3. Ísafjarðarsýslupóstarnir eru sautján: 

Fyrsti fer frá Arngerðareyri, einum eða 
tveim dögum eftir komu vestanpóstsins 
þangað að sunnan, um Melgraseyri og 
(Unaðsdal) að Sandeyri og snýr þaðan 
aftur, eftir komu 8. aukapósts, til Árn- 
gerðareyrar. 
Annar fer frá Ísafirði, ettir komu vestan- 
póstsins þangað, um Flateyri, Veðrará, 
Holt í Önundarfirði, (Gemlufall), Þing- 
eyri og Rafnseyri að Bíldudal og fer svo 
sömu leið aftur til /safjarðar. Póstur 
þessi skal, ef unt er, mæta fyrsta auka- 
pósti frá Bæ . 
Þriðji fer frá Ögri um (Hvítanes) að 
(Eyri) í Skötufirði eftir somu aðalpósts 
frá Ísafirði. 
Fjórði fer frá (Gemlufalli) um Mýrar, 
(Núip) og (Gerðhamra) að (Sæbóli), þeg- 
ar eftir komu Bildudalspóstsins þangað 
frá Ísafirði og snýr aftur sömu leið. 
Fimti fer frá /safirði, eftir komu vestan- 

póstsins þangað, að Öuðureyri í Súg- 
andafirði og snýr þaðan aftur eftir eykt 
ardvöl til Jsafjarðar. 
Sjötti fer frá /safirði, eftir komu vestan- 
póstsins þangað, um Hnífsdal út í Bol 
ungarvík, og snýr þaðan aftur eftir eykt- 
ardvöl, sömu leið til Jsafjarðar. 

. Sjöundi fer frá Ísafirði, eftir komu vestan- 
póstsins Þangað, um (Árnardal), Tröð Í 
Alftafirði, Eyri í Seyðisfirði, að Kleifum, 
og fer siðan sömu leið aftur til /sa- 
fjarðar. 

„ Áttundi fer frá Jsafirði, þegar eftir komu 
vestinpóstsins þingað, sjóveg um Sand. 
eyri og Stað í Grunnavík að Hesteyri og 
sömu leið aftur til /safjarðar. 
Níundi fer frá Hesteyri, daginn eftir 
komu póstsins þangað frá Ísafirði í 1. 
—3. og 13.—1I5. póstferð, um (Stein- 
ólfsstaði) að Höfn á Hornströndum, stend 
ur þar við hálft dægur og fer síðan um 
(Hlöðuvík) til Hesteyrar aftur. 

„ Tíundi fer frá Þingeyri, eftir komu ann- 
ars aukapósts þangað frá Ísafirði, um 
Haukadal að (Arnarnúpi) og snýr þaðan 
sömu leið til baka að Þingeyri. 
Ellefti fer frá Rafnseyri, eftir komu ann- 
ars aukapósts frá Bíldudal að (Lokinhömr- 
um) og snýr aftur sömu leið að Rafns- 
eyri. 

„ Tólfti fer frá Stað í Grunnavík, eftir 
komu áttunda aukapósts þangað, um 
Dynjanda að (Furufirði) og snýr aftur 
sömu leið að Stað í veg fyrir póstinn 
frá Hesteyri. 
Þrettándi fer frá Holti eftir komu ann- 
ars aukapósts út í (Valþjófsdal) og snýr 
til baka aftur að Holti. 
Fjórtándi fer frá Hesteyri, eftir komu 
áttundi aukrpósts þangað, að Látrum í 
Aðalvík og snýr sömu leið til baka aftur. 

„ Fimtándi fer frá Bolungarvík um Hniífs- 
dal til lsafjarðar daginn áður en aðal- 
póstur leggur af stað þaðan og fer sömu 
leið til baka 
Sextándi fer frá Rafnseyri, eftir komu 
annars aukapósts frá Bíldudal, að (Skóg- 
um), í Mosdal og fer sömu leið til baka. 
Sautjándi fer frá Hesteyri, eftir komu 
áttunda aukapósts, um (óléttu), (Stað) í 
Aðalvík að (Sæbóli) og sömu leið til 
baka.
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14. Strandasýslupóstarnir eru fjórir: 

Fyrsti fer frá Ofeigsfirði svo tímanlega, 
að hann geti lagt af stað frá Hólmavík 
jafnsnemma aðalpósti frá Ísafirði. Hann 
fer um Arnes, Reykjarfjörð, (Eyjar), 
(Skarð), Bassastaði, (Hrófberg), Hólmavík, 
Kirkjuból, (Kollafjarðarnes), Stóra-Fjarð- 
arhorn, Gröf, Guðlauesvík, (Bæ), Borð- 
eyri og Stað og snýr þaðan aftur að 
Ofeigsfirði, þegar aðalpóstur, fyrsti Dala- 
sýslu- og fimti Barðastrandarsýslupóstur 
eru afgreiddir. 

Króksfirði, eftir 
komu aðalpóstsins frá Ísafirði um (Vals- 
hamar), (Tröllatungu), Kirkjuból, Hólma- 
vík, og þaðan aftur sömu leið að Bæ. 
Þriðji fer frá Bassastöðum, eftir komu 
aukapóstsins frá Stað, um (Hellu), (Kleif- 
ar) að (Kaldrananesi) og sömu leið til 
baka. 
Fjórði fer frá Hrófbergi eftir komu fyrsta 
aukapósts að (Stað) í Steingrímsfirði. 

15. Húnavatnssýslupóstarnir eru tíu: 

Fyrsti fer frá Staðarbakka, þegar eftir 
komu aðalpóstsins þangað frá Stað, að 
Hvammstanga. Eyrir komu aðalpósts 
að norðan skal sami póstur fara frá 
Hvammstanga að Staðarbakka. 

„ Annar fer frá Lækjamóti, þegar eftir 
komu norðanpóstsins þangað frá Stað, 
um (Breiðabólsstað), (Vestur hópshóla), (Osa) 
og (Hindisvík) að Tjörn á Vatnsnesi. 
Fyrir komu aðalpósts að norðan skal 
sami póstur fara sömu leið að Lækjamóti. 
Þriðji fer frá Sveinsstöðum, eftir komu 
aðalpóstsins þangað að sunnan, að Ási 
í Vatnsdal, og snýr þaðan aftur að 
Sveinsstöðum. 

„ Fjórði fer frá Blönduósi, eftir komu aðal- 
póstsins að sunnan, um (Reyki) og Áuð- 
kúlu að Guðlaugsstöðum. Fyrir komu 
aðalpóstsins að norðan skal sami póstur 
fara frá Auðkúlu til Blönduóss. 
Fimti fer frá Kálfshamarsvík, fyrir komu 
aðalpóstsins á norðurleið, um (Hof), 
Skagaströnd og (Höskuldsstaði) að Blöndu- 
ósi og fer aftur sömu leið til Kálýs- 
hamarsvíkur. 

f. 

b. 

0 

Sjötti fer frá „Æsustöðum, þegar eftir 
komu norðanpóstsins þangað, á norður- 
leið, að Bergsstöðum og snýr þaðan 
sömu leið til baka. 
Sjöundi fer frá Nipsdalstungu að Stað, 
svo tímanlega, að hann nái þar aðal- 
póstum og snýr aftur sömu leið að 
Náúpsdalstungu. 
Áttundi fer frá Holtastöðum um (Kirkju- 
skarð) að (Refsstöðum), eftir komu aðal- 
póstsins á norðurleið, og snýr aftur 
beina leið að Holtastöðum. 
Níundi fer frá Bergsstöðum til Æsustaða 
fyrir komu aðalpósts á suðurleið. 
Tiundi fer frá Skagaströnd um ( Höskulds- 
staði) til Blönduóss fyrir komu aðalpósts 
á suðurleið. 

16. Skagafjarðarsýslupóstarnir eru átta: 

Fyrsti fer frá Víðimýri, eftir komu norð- 
anpóstsins þangað frá Stað, um Mælifell 
að Goðdölum og sömu leið aftur að 
Víðimýri. 
Annar fer frá Víðimýri, þegar eftir komu 
norðanpóstsins þangað frá Stað, um 
(Páfastaði), Reynistað, Sauðárkrók, Ás, 
Lón, Kolkuós, Hofsós, Fell, Haganesvík 
og (Hraun) til Siglufjarðar og snýr aft- 
ur sömu leið eftir 24 stunda dvöl þar 
i 1—-5. og 13.—1I5. ferð, en eftir 12 
stunda dvöl í 6.— 12. ferð. 
Þriðji fer frá Sauðárkróki, eftir komu 
Siglufjarðarpóstsins frá Víðimýri, um 
(Veðramót), Hvamm í Laxárdal, (Selnes) 
að (Hrauni) og snýr aftur til Sauðár- 
króks. 
Fjórði fer frá Kolkuósi, eftir komu Siglu- 
fjarðarpóstsins þangað frá Víðimýri, um 
Viðvík að Hólum, og snýr þaðan aftur 
að Kolkuósi. 
Fimti fer frá Sauðárkróki svo tímanlega, 
að hann sé kominn að Víðimýri áður en 
norðanpóstur fer suður um. Eftir komu 
hans frá Akureyri snýr hann aftur sömu 
leið til Sauðárkróks og kemur við á Reyni- 
stað og (Páfastöðum) í báðum leiðum. 
Sjötti fer frá Miklabæ í Blönduhlið eftir 
komu aðalpósts á norðurieið, um Frosta- 
staði og (Hofsstaði) að Lóni og sömu 
leið til baka til Miklabæjar. 
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Sjöundi fer frá Sauðárkróki til Píðimýrar 
áður en pósturinn frá Stað fer norður 
um í 1.—5. og 14.—15. ferð, og snýr 
sömu leið til baka aftur. 
Áttundi fer frá Sauðárkróki í 1.—5. og 
13.— 15. ferð, eftir komu fimta auka- 
pósts frá Viðinýri, um Lån, Hóla, til 
Hofsóss og snýr sömu leið til "baka aftur. 

17. Eyjafjarðarsýslupóstarnir eru fimm: 

Fyrsti fer frá Akureyri eftir konu norð 
anpóstsins þangað frá Stað i 1 —7. og 
12.—15. ferð um Möðruvelli, (Stærra- 
Arskóg), Hjalteyri, Dalvík, Kvíabekk í 
Ólafsfirði ( Knappsstaði ) og Haganesvík 

til Siglufjarðar og snýr aftur þaðan 
sömu leið til Akureyrar. Í 8. ir. póst- 
ferð fer póstur þessi að eins að Möðru- 
völlum. 
Annar fer frá „Akureyri, eftir komu norð. 
anpósts þangað frá Stað, um (Kropp) og 
(Grund) að Saurbæ í Eyjafirði og fer 
um (Munkapverå) og Þverá aftar til 
„Akureyrar. 
Þriðji fer frá Akureyri, eftir komu norð- 
anpóstsins þangað frá Stað, um Sval 
barð og Garð að Grenivík og þaðan 
aftur um (Laufás) til Akureyrar. 
Fjórði fer frá Dalvík, eftir komu Siglu- 
fjarðarpósts, um (Ve elli, Syðra-Hvart, 
Tjörn og Mela) og snýr aftur sömu leið 
að Dalvík. 
Fimti fer frá Möðruvöllum, eftir komu 
fyrsta aukapósts frá Akureyri, um (Þúfna- 
velli) að (Myrká) og fer í baka leið um 
(Bægisá) aftur til Möðruvalla. 

  

iB. Þingeyjarsýslupóstarnir eru níu: 

Fyrsti fer frá Fjósavatm, eftir komu 
Seyðisfjarðarpóstsins þangað frá Ákur- 
eyri, fram Bárðardal austan fjóts, að 
Lundarbrekku þaðan út altur | dalinn 

að vestan, að Ljósavatni. 

b. 

ei
 

ye
 

2. 

Annar fer frá Grenjaðarstað, eftir komu 
aðalpóstsins frá „Akureyri um (Halldórs. 
staði), (Þverá) og (Ljótsstaði) að Skútu- 
stöðum og þa ðan aftur að Grenjaðarstað. 

fer frá Húsavík að Grenjaðarstað 
fyrir komu Seyðisfjarðarpósts þangað á 
austurleið. Eftir komu hans frá Ákur- 

hann um (Garð), Húsavík og 
( Héðinshöfða) ) að Víkingavatmi, og snýr 
aftur sömu leið að Grenjaðarstað og skal 
hann ná Seyðisfjarðarpóstinum á leið til 
Akureyrar, og fer þvi næst aftur til 

Húsavíkur. 
Fjórði fer frá Vopnafirði um (Hvamms- 
verði), Höfn í Bakkafirði, Þórshöfn, Sval- 
barð og Skinnastað til Víkingavatns og 
mætir þar Grenjaðarstaðarpósti. Póstur- 
inn snýr aftur leið til Vopna- 
fjarðar. 

Fimti fer frá Raufarhöfn um (Grjótnes), 
sker, (Presthóla), ( Ærlækjarsel) að 

Víkingavatmi svo tímanlega, að hann 
verði þangað kominn fyrir komu auka- 
póstsins frá Grenjaðarstað og Vopnafirði, 
og snýr aftur til Raufarhafnar þegar 
eftir komu umgetinna aukapósta að Vík- 
ingavatni. 

ðtti fer frá Garði, eftir komu Greni- 
vikurpósts frá Akureyri, að Breitingsstöð- 
um, og snýr þaðan aftur að Hálsi í 
Fnjóskadal. 
Sjöundi fer frá Ljósávatm, eftir komu 
Seyðisfjarðarpóstsins þangað frá Ákur- 
eyri að Þóroddsstað í Kinn og snýr það- 
an aftur sömu leið til baka. 
Attundi fer frá Hálsi, eftir komu aðal- 
póstsins þangað frá Akureyri, að (Jll- 
ugastöðum) og sömu leið til baka aftur. 
Níundi ter frá Þórshöfn eftir komu fjórða 
aukapósts þangað frá Víkingavatni, um 
(Sauðanes), (Heiði) að Lækmsstöðum og 
snýr sömu leið til baka. 

    

Þrið Sji 

    

fer    

  

sår somu 

    

    

19. Múlasýslupóstarnir eru sjö: 

Fyrsti fer 
fjarðar. 

tímanlega að 

milli Seyðisfjarðar og Vopna- 
er frá Óeyðisfirði svo 

Eskifjarðarpósti 

 



á Egilsstöðum á austurleið. Þaðan fer 
hann um Egilsstaði, (Eiða), Hjaltastað, 
Kirkjubæ í Hróarstungu, óleðbrjót, (Torfa- 
staði), á Vopnafjörð og snýr aftur það- 

    

an eftir sólarhringsdvöl sömu leið á 
Seyðisfjörð. 
Annar fer frá Seyðisfirði, eftir komu að- 
alpóstsins þangað frá Akureyri. um 
Stakkahlíð, (Nes) og (Dalland) að Bakka- 
gerði í Borgargerði og sömu leið aftur 
til Seyðisfjarðar. 
Þriðji fer frá Hjaltastað eltir komu 
Vopnafjarðarpósts þangað frá Seyðisfirði 

    

um (Kóreksstaði), og (Njarðvík) tl Borg- 
arfjarðar og snýr aftur sömu fe ið. 
Fjórði fer frá Egilsstöðum þegar eltir 
komu aðalpóstanna á austurleið, um 

(Vallanes), (Hallormsstað) að Valþjófsstað, 
og þaðan aftur vestan Lagarfljóts um 

(Ás) í Fellum að Egil un. 
Fimti fer frå Skjåldøl; mt, begar eftir 
komu adalpåstsins pangad frå Akureyri, 
að Eiríksstöðum á Jökuidal og heldur 
sömu leið aftur að Skjöldólfsstöðum. 
Sjötti fer frá Djúpavogi, þegar eftir komu 
aðalpóstsins þangað frá Hólum, í 1. —4. 
og 13.—I5. ferð um (Berunes), Breið- 

dalsvik, Stöðvarfjörð, Fáskráðsfjörð, Reyð 
arfjörð og (Hólma) að Eskifirði og sömu 
leið aftur til Djúpavogs. Í s— 12. ferð 
gengur póstur þessi að eins til Fáskrúíðs- 
fjarðar, og þó því að eins, að eigi ná- 
íst í skipsferð. 
Sjöundi fer frá Eskifirði, þegar eftir 
komu sjötta aukapós ts þangað frá Djúpa- 
vogi, Í 14. < - ferð, um 
No jörð, Mjóaf; ( í í il Seyð- 

ísfjarðar og snýr þaðan aftur sömu leið 
á Eskifjörð. 

    

    

      

  

    
  

20. Skaftafellssýslupóstarnir eru tveir: 

Fyrsti fer frá Prestsbakka, þegir eftir 
komu aðalpóstsins þangað Írá Odda, um 

(Holt) að Hlíð í Sk 

      

   

þaðan aftur ; 
eftir að hafa 
(Hemru). 
Annar fer frá Vík . og 27 
júni, 4. og 25. tri 15. ágúst og s. 
september og kemur við í Pétursey, 

b. 

d. 

Skarðshlíð, Holti, Seljalandi og Ossabæ 
J 7 / 5 

báðum leiðum. 

21. Rangárvallasýslupóstarnir eru sex : 

Fyrsti fer frá Þjórsárbrú, þegar eftir 
komu aðalpóstsins þangað frá Reykjavík, 
um (Herríðarhól) og (Haga) að Fells 
múla á Landi og snýr þaðan aftur að 
Þjórsárbrú. 
Anna ar fer sömuleiðis frá Þjórsárbrú, jafn- 
nemma hinum fyrnefnda, um (Háf) í 
Hálshverf að Nýjabæ í Þykkvabæ og 
snýr aftur sömu leið að Þjórsárbrú. 
Þriðji fer frá Odda, þegar eftir komu 
aðalpóstsins þangað frá Reykjavík, um 
(Stórólfshvol) að Teigi í Fljótshlið, og 
þaðan aftur sömu leið að Odda. 
Fjórði fer frá Odda að Kálfssöðum í 
Landeyjum, daginn eftir komu aðalpóst- 
anna og snýr þegar aftur að Odda. 
Fimti fer frá Odda um (Kirkjubæ), (Reyð- 
arvatn) að ( Keldum) daginn ettir komu að- 
alpósta og fer aftur um (Stórahof) að 
Odda. 
Sjåtti fer frå Seljalandi eftir komu adal- 
pósts frá Odda, um (Stóra-Dal) að (Ey- 
vindarholti) og sömu leið til baka. 

22, Árnessýslupóstarnir eru tíu: 

þegar eftir komu 
þangað frá Reykjavík í 

stferð um (Alviðru), 
g imgavatn að Bing- 

og snýr þaðan aftur að Selfossi. 
| 811. ferð fer póstur þessi að eins 
að Villingavatni. 
Ánnar fer frá Hraungerði, sem fyrst eftir 
komu aðalpóstsins frá Reykjavík, um 
Arnarbæli í Grímsnesi, (Brjánsstaði), 
Mosfell og Torfastaði að Brekku og það. 
an aftur sömu leið að Hraungerði 

Fyrsti fer frá Selfossi, 
aðalpóstsins 

   
völlum, 

Þriðji fer sömuleiðis frá Hraungerði, 
sem fyrst eftir komu aðalpóstsins frá 
Reykjavik, um elli) og Reyki á 

  

   Skeiðum að 
að Hraungerði. 
Fjórði fer frá Reykjum, eftir komu 
Hraungerðispóstsins þangað, um Birtinga- 

og þaðan aftur 
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holt að Hruna og heldur sömu leið til 
baka aftur. 
Fimti fer frá Hraungerði, sem fyrst eft- 
ir komu aðalpóstsins frá Reykjavík, um 

(Hróarsholt) að Brandshúsum og snýr 
þaðan aftur um (Villingaholti) að Hraun- 
gerði. 
Sjötti fer frá Mosfelh, eftir komu ann- 
ars aukapósts, að Laugardalshólum og 
snýr aftur sömu leið. 

„ Sjöundi fer frá Torfastöðum, ettir komu 
annars aukapósts þangað, að (Króki), 
og snýr þegar aftur að Torfastöðum. 

. Áttundi fer frá Eyrarbakka, í 1. —7. og 
13.—15. póstferð, svo tímanlega að 
hann sé kominn að Selfossi áður en að- 
alpóstur leggur á stað þaðan austur. Frá 
Selfossi snýr hann aftur um (Sandvík) 
og (Kaldaðarnes) til Eyrarbakka. Þaðan 
fer hann um (Stóra Hraun) til Stokks- 
eyrar. 

Níundi fer frá Eyrarbakka um Stokkseyri 
til Selfoss svo tímanlega að hann nái 
þar aðalpósti á bakaleið í 1 —7. og 13. 
— Is. póstferð, eftir komu hans snýr 
hann aftur til Eyrarbakka og Stokkseyrar. 

. Tíundi fer frá Kotströnd eftir komu að- 
alpóstsins frá Odda um (Vorsabæ), 
Hjalla, Þorlákshöfn, Stakkavík, Hraun 
og Kalmanstjörn til Keflavíkur og snýr 
sömu leið til baka. 

Fardagar póstanna frá endastöðvum póst- 
leiðanna eru fastákveðnir þá daga, sem hér 

eru nefndir, þannig að við blöðum og tíma- 

ritum, sem send eru samkvæmt 11. gr. Í. 
í póstlögunum, og böggul- og peninga- 

sendingum er ekki tekið lengur en til kl. 

7 síðdegis daginn áður. 

1 stjórnarráði Íslands, 26. október 1915. 

F. h. 

KI. Jónsson, 

Jón Hermannsson.
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Efnahagsreikningur 

Landsbankans 30. september 1915. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lånum: 

a. Fasteignaveðslán . . . . . . . . kr. 178539 49 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . . — 1317781 98 

c. Handveðslán . .. — 45539 99 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjel. — 113485 75 
e. Reikningslán . . . . . . . . . — 1001245 01 

Víxlar innlendir og ávísanir …… 

Vixlar og åvisanir til greidslu erlendis . 

Kgl. rikisskuldabrjef 

Önnur erlend verðbrjef 

Bankavaxtabrjef 1. Á... 

Bankavaxtabrjef 2. fl. . 

Bankavaxtabrjef 3. fl. 

Bankavaxtabrjef 4. fl. . 

Hafnarlånsskuldabrjef Reykjavikur 

. Önnur innlend verðbrjef . . 

. Verdbrjef tilh. varasj. fyrv. sparisj. Reykjavíkur 

Húseignir og lóðir 

Bankabyggingin með húsbúnaði 

Útbúið á Akureyri 

Útbúið á Ísafirði. 
Inneign erlendis . 

Inneign hjá 4. fl. veðdeildar 
Ýmsir debitorar 

.„ Í sjóði 30. sept. 1915 . 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landssjóð. 

Bankaskuldabrjef . 

Innskotsfje landssjóðs . 

Skuld erlendis . . 

Innstæðufje á hlaupareikningi . 

Innstæðufje í sparisjóði 

Flyt 

2656592 

2813016 

610456 

508764 

178710 

292000 

604268 

105186 

90522 

175680 
1340 

1500 

94287 

91698 

98366 

269420 

844073 

3663 

181802 
202333 

9829682 6 

150000 
1800000 
200000 
101744 
793620 

3977639 
7623004 

22 
45 
90 

75 

00 

00 

00 

00 
00 

00 

00 

00 
99 

35 

42 

76 

79 
46 

04. 
51 

64 

00 

00 

00 
48 
68 

63 

79 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
15. 

16. 
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Fluttar 

Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum... 

Inneign 1. fl. veðdeildar 

Inneign 2. fi. veðdeildar 

Inneign 3. fl. veðdeildar . 

Innheimt fje óútborgað 

Akceptkonto 
Ýmsir kreditorar . 

Varasj. fyrv. sparisj. Reykjavíkur 

Varasjóður bankans. 
Tekjur, sem ekki eru enn lagðar við varasjóð: 

a. Vextir . . . . . kr. 148317:19 

— — . 113705 67 

—————————————— kr. 34611 52 

b. Diskonto. . 2 0 0 eee 13867635 

c. Ymsar tekjur . . , kr. 3303431 
— — 1008 38 

mm 32025 93 

d. Ágóða- og tapskonto . ....…. — 26794- 40 

Frá þessum samtals kr.  232108 20 

dregst 
a. Kostnaður við rekstur 

bankans . .. . kr. 51473 92 

b. Kostnadur vid rekstur 

fasteigna . . . . . — 836 62 

—-— kr. 52310 54 

kr. 

Landsbanki Íslands. 

Björn Sigurðsson. 

Vílhj. Briem. Jón Gunnarsson. 

Björn Kristjánsson, 

7623004 79 
715420 70 

186368 07 

147595 99 

36744 BT 
11535 90 

303 01 

39 00 

7722 61 

921150 34 

179797 66 

9829682 64 

Reikning þennan höfum við yfirfarið og- borið:saman við: bækur bankans 

og. höfum ekkert fundið að athuga. 

Eggert Briem. Benedikt Sveinsson



Stjórnartíðindi 1915, B 8. 27 

Brjef stjórnarráðsins tól sýslumannsins í Skaftafellssýslu um endurgreiðslu á 
sveitarstyrk. 

Hreppsnefndin í Villingaholtshreppi í Árnessýslu hefir áfrýjað til stjórnar- 
ráðsins úrskurði yðar, herra sýslumaður, dags. 25. sept. f. á., sem ákveður, að 
Kleifahreppur hinn forni í Skaftafellssýslu skuli aðeins endurgreiða 61 kr. 33 a. 
af 92 kr. fátækrastyrk, veittum í Viliingaholtshreppi Sigríði nokkurri Guðmunds- 

dóttur, sem talin er sveitlæg í Kleifahreppi hinum forna. 
Hreppsnefnd Villingaholtshrepps ráðstafaði þurfalingi þessum, sem samkvæmt 

læknisvottorði varð eigi flutt á sveit sína, vorið 1913 til framfærslu um tímabilið 
frá 15. júní 1913 til jafnlengdar 1914 fyrir 140 kr. ársmeðlag. Af þessu meðlagi 
greiddi Villingaholtshreppur 92 kr., er hann í janúar f. á. krafðist endurgoldnar 

að fullu, vegna þess að þurfalingurinn hafi ekki verið flutningsfær. Þjer hafið í 

úrskurði yðar ákveðið, að hreppurinn skuli aðeins fá endurgreidda ?/, hluta með- 

lagsins, vegna þess að þurfalingnum hafi verið ráðstafað og um ársmeðlagið verið 

samið áður en lög nr. 33 frá 20. október 1914, um breyting á fátækralögum 10. 

nóv. 1905, gengu í gildi. Á þetta verður þó ekki fallist. Um endurgjaldsskyldu 

á meðlaginu fer eftir þeim lögum, sem gilda á hverjum tíma af meðlagsárinu. 

Lögin frá 29. október 1913 öðluðust gildi 15. janúar 1914 og frá þeir tíma hafa 

þau áhrif á endurgreiðsluskyldu meðlaganna, sem áfalla frá þeim tíma; um með- 

lögin til þess tíma gilda hin eldri lög. Af hinu umsamda 140 kr. ársmeðlagi 
falla á tímann frá 15. júní 1913 til 15. janúar 1914 81 kr. 72 aur., og af þeim á 

framfærslusveitin að endurgreiða dvalarsveitinni ?/, eða 54 kr. 48 aur, en alt 

meðlagið, að rjettri tiltölu, áfellur frá og með 15. janúar 1914. Af framangreind. 

um 92 kr. sem gjörð er krafa til í þessu máli, á framfærslusveitin því að greiða 

kr. 54.48 og kr. 10.28, eða samtals 64 kr. 76 aur. 

Samkvæmt framanskráðu úrskurðast hjermeð, að Kleifahreppur hinn forni 

skuli endurgreiða Villingaholtshreppi 64 kr. 76 aur. af umræddum fátækrastyrk. 

Þetta er yður hjermeð tjáð til leiðbeiningar og birtingar fyrir hreppsnefnd 
Kleifahrepps hins forna. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Árnessýslu um endurgreiðslu á 
meðlögum. 

Hreppsnefndin í Vestmannaeyjahreppi hefir áfrýjað til stjórnarráðsins úr- 

skurði yðar, herra sýslumaður, dags. 26. júní f, á., er ákveður, að Sandvíkur- 

hreppur í Árnessýslu skuli vera laus við að endurgjalda fyrstnefndum hreppi 

nokkuð af 168 kr. 70 au. eftirstöðvum af meðlögum, að upphæð 180 kr., með 

börnum Jóns nokkurs Erlendssonar og Þuríðar nokkurrar Jónsdóttur, Viktoríu og 

Jónu, sem Vestmannaeyjahreppur hefir greitt móðurinni eftir leyfisbrjefi til skiln: 

aðar að borði og sæng fyrir nefnd hjón, útgefnu af bæjarfógetanum í Reykja- 
vik 27. okt. 1910. 

Þau ákvæði fátækralaganna, 30. gr. sbr. 39. gr. þeirra, sem hreppsnefnd 

Vestmannaeyjahrepps ber fyrir sig að heimili umrædda greiðslu af hennar hálfu 

31. dag desembermánaðar 1915. Reykjavik, Ísafoldarprentsmiðja. 

1915 

133 
5. nóv. 

134 
10. des.
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134 af meðlögunum samkvæmt framannefndu leyfisbrjefi, verða ekki talin eiga hjer 

10. des. 

135 
17. des. 

við, er um er að ræða samning milli hjóna, sem aðeins eru skilin að borði og 

sæng, heldur aðeins er hjón eru skilin að lögum, sbr. einnig 54. gr. nefndra laga. 

Með því að umrædd greiðsla til konunnar heldur ekki fullnægir þeim skilyrðum, 

sem sett eru fyrir veitingu fátækrastyrks, verður framfærslusveit hjónanna, Sand- 

víkurhreppur, ekki skyldur til að endurgreiða nefndar meðlagseftirstöðvar 168 kr. 

70 au., en 11 kr. 30 au. af hinum útlögðu 180 kr. hefir Vestmannaeyjahreppur 

fengið endurgoldnar við lögtaksgjörð hjá manninum. 

Samkvæmt framanrituðum ástæðum verður fyrgreindur úrskurður yðar, 

um að Sandvíkurhreppur skuli vera laus við endurgjaldskröfu Vestmannaeyja- 

hrepps í þessu máli, að standa óhaggaður. 

Þetta er yður hjermeð tjáð til leiðbeiningar og birtingar fyrir hreppsnefnd 

Sandvíkurhrepps. 

Reglugjörð 
um breyting á og viðauka við reglugjörð 28. apríl 1915 um bifreiðar 

og próf fyrir bifreiðarstjóra. 

I. Í staðinn fyrir ákvæðin í reglugjörð 28. apríl 1915, um bifreiðar og 

próf fyrir bifreiðarstjóra, B,1.c komi svohljóðandi ákvæði: 

c. Vottorð læknis um: 

Að hann hafi, með eða án gleraugna, minst sjónskerpuna $/,. á betra 

auga, en $/3a. á hinu, og að útsýnið, prófað með hendinni, sje eðlilegt. 

Að hann hafi heyrn svo góða, að hann að minsta kosti heyri orð, töluð 

vanalegum rómi, í 16 metra fjarlægð, og ekki minni heyrn á verra eyra 

en að hann heyri þau í 2 metra fjarlægð. 

Að hann sje svo limaliðugur, að honum sje fært að nota hendur og fætur 

við aksturinn (sbr. 4.). 

II. Aptan við B, 4 í nefndri reglugjörð er bætt þessum ákvæðum: 

Læknisvottorð það, sem ræðir um í 1.c, skal endurnýja fimta hvert 

ár og leggja fyrir lögreglustjóra, sem ritar vottorð um það á ökuskir- 

teinið, eða gefur út nýtt ökuskirteini, að öðrum kosti er ökuskirteini 

úr gildi fallið. 

Í stjórnarráði Íslands, 17. desember 1915. 

Einar Arnórsson. 

Jón Hermannsson.
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Breyting 
á erindisbrjefi fyrir yfirsíldarmatsmenn frá 10. júlí 1914. 

19. gr. í erindisbrjefi 10. júlí 1914 fyrir yfirsíldarmatsmenn skal vera 

svohljóðandi: 
Yfirmatsmennirnir eru fjórir. Einn á Akureyri og nær umdæmi hans 

frá hreppamörkum Þóroddsstaðahrepps og Svarfaðardalshrepps í Eyjafjarðarsýslu 

austur að Langanesi, svo og frá Djúpavogi að Reykjanesi, annar á Siglufirði, og 

nær umdæmi hans frá nefndum hreppamörkum vestur að Horni, svo og frá 

Öndverðanesi að Reykjanesi, þriðji á Ísafirði, og hefir hann til yfirsóknar svæðið 

milli Horns og Öndverðaness, og fjórði á Seyðisfirði, er hefir til yfirsóknar svæðið 

milli Langaness og Djúpavogs, að honum meðtöldum. 

Yfirmatsmennirnir tá laun, ferðakostnað og fæðispeninga úr landssjóði 

samkvæmt lögum um skoðun á síld 20. október 1913, 8. gr, og lögum um við- 

auka við þau lög 3. nóvember 1915. Þeim er stranglega bannað að taka á móti 

nokkurri þóknun, hverju nafni sem nefnist, frá þeim, sem metið er fyrir, frá 

skipstjórum eða öðrum, sem um sildina eða síldveiðaskipin eða sildarútflutnings- 

skipin eiga að sjá, annari en borgun þeirri, sem ákveðin er í framangreindum 

lögum. 

I stjórnarráði Íslands, 17. desember 1915. 

Einar Arnórsson. 

Jón Hermannsson. 

If. er fangamark yfirsíldarmatsmannsins á Ísafirði. 

Sof. er fangamark yfirsíldarmatsmannsins á Seyðisfirði, 

1915 

136 

17. des,



1915 

137 

30. des. 
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Reglugjörð 
um framkvæmd laga nr. 10, 8. september 1915 og bráðabirgða- 

laga, um viðauka við þau lög, 30. desember 1915. 

Samkvæmt lögum nr. 10, 8. september 1915, um heimild fyrir ráðherra 

Íslands til að skipa nefnd til að ákveða verðlag á vörum, og bráðabirgðalögum 

30. desember 1915, um viðauka við þau lög, er eftirfarandi reglugjörð sett til 

framkvæmdar laganna. 

Í. gr. 

Nefndin hefir fult vald til að ákveða hámark söluverðs um land alt á 

innlendri og útlendri nauðsynjavöru, svo og hverri þeirri vöru, er ástæða þykir 

til. Nefndin ákveður sjálf, hvað sje nauðsynjavara. 

2. gr. 

Til þess að geta ákveðið sanngjarnt verðlag, hefir nefndin vald til þess 

að heimta upplýsingar bæði frá opinberum stofnunum, embættis- og sýslunarmönn- 

um, svo og einstökuin mönnum, um útsöuverð vöru á hverjum stað, og um öll 

þau atriði, sem geta haft þýðing í þessu lefni. Ennfremur hefir nefndin heimild 
til að krefjast upplýsinga um vörumagn á hverjum stað, í hverju hlutfalli það 

standi við venjulegar birgðar, og hve það muni endast eftir fyrri ára reynslu. 

3. gr. 

Nu ålitur nefndin ad fengnum upplysingum og eftir sjerstaklega ad hafa 
leitað álits og umsagnar seljanda ef henni þykir við þurfa, að verðlag á ein- 

hverri nauðsynjavöru sje of hátt á einhverjum stað, og skal hún þá ákveða há- 

mark útsöluverðs, en auðvitað er öllum heimilt að selja vöruna ódýrara verði. 

Fáist eigi þær upplýsingar, sem nefndin hefir heimtað, eða komi þær ekki 

í tæka tíð, ákveður hún verðið “ftir þeim gögnum, sem fyrir liggja. 

4. gr. 

Um aðra vöru en nauðsynjavöru tekur nefndin enga ákvörðun, nema 

henni hafi borist kæra frá nafngreindum manni um að hún sje of hátt seld á 

einhverjum stað. Nefndin leitar þá álits og umsagnar á þann hátt, sem fyr um 

getur, og allra nauðsynlegra upplýsinga og ákveður síðan hvort ástæða sje til 

að ákveða nýtt verðlag eða ekki.
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5. gr. 

Verðlag það, sem þannig er ákveðið, stendur þangað til því er breytt af 
nefndinni, annaðhvort af sjálfsdáðum eða að fengnum nýjum upplýsingum frá 
seljendum eða öðrum. Svo fellur það og úr gildi, jafnskjótt sem nefndin hættir 
að starfa. 

6. gr. 

Nú er seljandi eða kærandi óánægður með það verðlag, sem nefndin hefir 
sett, og má þá áfrýja ákvörðun nefndarinnar til stjórnarráðsins, sem leggur 
fullnaðarúrskurð á málið. 

T. gr. 

Þá er nefndin hefir ákveðið verðlag á einhverri vörutegund, tilkynnir 
stjórnarráðið það hlutaðeigandi lögreglustjóra, er aftur birtir það almenningi á 
þann hátt, er tíðkast á hverjum stað að birta opinberar auglýsingar, Ákvörðun 
um verðlag gildir frá þeim degi, er hún er birt á hverjum stað. 

8. gr. 

Brot gegn 3.—5. gr. í reglugjörð þessari varða sektum frá 50—-2000 kr. 
og skulu mál út af slíkum brotum rekin sem almenn lögreglumál. 

Auk þess má búast við, að stjórnin noti heimild þá, er henni er veitt 
með 3. gr. laga nr. 7, 21. ágúst 1915 til að taka eignarnámi vöru þá, er seld er 
dýrara en nefndin hefir ákveðið. 

9. gr. 

Verði ágreiningur um skilning á reglugjörð þessari, sker stjórnarráðið 
úr honum. 

10. gr. 

Nefndin hefir starfa þenna með höndum þangað til stjórnarráðið aftur- 
kallar umboð það og vald, sem nefndinni er falið samkvæmt þessari reglugjörð. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi nú þegar, og þar með er feld úr gildi reglu- 
gjörð 15. okt. 1914 um framkvæmd bráðabirgðalaga nr. 15, 5. okt. 1914. 

Í stjórnarráði Íslands, 30. desember 1915. 

Einar Arnórsson. 

Jón Hermannsson, 

1915 

137 
80. des.



1915 

138 
31. des. 
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Skrá um ættarnöfn, 
er upp hafa verið tekin á árinu 1915. 

Ættarnafnstaki 

Guðmundur Björnsson landlæknir, Reykjavík 

Sigfús Halldórsson Blöndal, stud. polit., Kaupmannahöfn 

Eggert Leví, hreppstjóri, Ósum í Þverárhreppi. 

Elías Stefánsson, Skólavörðustig 29, Reykjavík. 

Jónatan J. Líndal, óðalsbóndi, Holtastöðum 

Björn Þórðarson, cand. juris, Reykjavík oo 

Jón Björnsson, kaupmaður, Borgarnesi, og bræður hans: Jóhann, 

Guðmundur, Jósef og Kristján frá Svarfhóli . 

Magnús Einarsson, dýralæknir, Reykjavík HA 

Guðmundur Eiríksson, umboðssali, Reykjavík, og systur hans: 

Ásta, Sigríður og Vigdis …… 

Hallgrímur Andrjesson, Halldóra Steinunn, Guðrún, Jóhannes 

og Ásdís, systkini á Reykjavöllum, og Lárus Þórarinn Andrjes- 

son á Hrafnagili . a 

Jón Jakobsson, landsbókavörður, Reykjavík . 

Benedikt Jónasson, verkfræðingur, Reykjavík 

Guðmundur Jónsson, rithöfundur, Reykjavík. 

Guðmundur Kristmundsson, Þorkelshóli, Húnavatnssýslu 

| 
| 

Hólmjárn Jósefsson, búfræðingur, Vatnsleysu, Skagafjarðarsýslu 

Helgi Helgason frá Fossi, verslunarmaður, Reykjavík 

Jón Sigtryggsson, vjelfræðingur, Akureyri 

Haukur Jensen, verslunarmaður, Reykjavík . …… 

si Vilhjálmsson bústjóri og Theódór Vilhjálmsson skrif- 

i, báðir á Rauðará, og börn Halldórs Vilhjálmssonar,. skóla- 

stjóra á Hvanneyri, Valgerður og Sigríður. Ennfremur sonur 

Tryggva Þórhallssonar, prests að Hesti, Klemens Bjarnar, og 

börn Þórhalls Bjarnarsonar, biskups í Laufási, Björn og Dóra 

Jónas B. Björnsson, bóndi, Marðarnúpi, Vantsdal . 

Börn Ágústs H. Bjarnason, prófessors, Hákon, Jón Ólafur, 

Helga og Maria Ágústa 

Stjórnarráðið, 31. desbr. 1915. 

| 
| 
t 
| 
J 

| 

Ættarnafnið 

Björnson 

Halldórs 

Levy 

Lyngdal 

Líndal 

Þórðarson 

Björnsson 

Einarson 

Eiríkss 

Valberg 

Jacobson 

Jónasson 

Kamban 

Meldal 

Hólmjárn 

Bergs 

Esphólín 

Thors 

Bjarnar 

Bergmann 

Aðalstein
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Ræktunarsjóðs Íslands 1914. 139 

Tekjur: 

1. Höfuðstóll 31. des. 1913: 

40, þjóðarjarðasölulán . . . . . . . kr, 309601 68 
— önnur lán a re 10033 87 

31/,9%/, toåvjelalån. „0 — 1320 00 

3%, lån til hreppå . ....... o— 9100 03 

— — — bænda . 0 em 22072 82 

4%, — — prestakalla . 2... 2... — 3111 00 

— — — bændå . . 0 148649 93 

— jardakaupalån. . 0... — 24799 80 

Ogoldnir vextir 1913: 
40/, þjóðjarðasölulán. . . kr. 272 35 

  

  

30/, lán til bænda . . . — 6211 
— — kr. 334 46 

Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum — 27076 89 

- Íslandsbanka á hlaupareikningi . . . — 3081 85 

- sjodi bjå gjaldkera. . . ....…. — 1079 62 

——. kr, 560261 95 

2, Vextir goldnir 1914: 

40/, þjóðjarðasölulán . . . . .... kr 12384 22 

— önnur lán. 2. — 401 35 

31 ðl, tóvjelalán. .— 46 20 

397, lán til hreppå . . . — 258 01 
— — — bænda . 80 — 633 29 

40, — — prestakalla . . ... 0:07 — 124 44 

— — — bændda. ....... — 5862 02 

— jardakaupalån . . — 992 00 

Af inneign í bönkum . .....…. — 910 59 
— kr. 21612 12 

3. Ógoldnir vextir 1914: 
3%, lån tilhreppa . . . . 2... kr. 15 00 

— —— bænda „0. — 28 69 

4 —— — eee eee rr 84 00 
—-—.— kh 127 69 

4. Afborganir lána: 

40/, þjóðjarðasölulán. . . . . . . . kr, 11866 43 

— önnur lán . . ...….. . 1435 60 

"Flyt kr. 13302 03 kr. 582001 76 
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Fluttar 

31/,9/, tovjelalån 

3%, lån til hreppa 

— — — bænda 

4%, — — prestakalla . 
— — — bænda 

— jarðakaupalán 

Andvirði seldra þjóðjarða. 

Gjöld: 

Verðlaun. 

Styrkur til lifsáby rgðarkaupa 
Vextir í landssjóð 

Eyðublöð 30/41 ; burðareyrir 11/70 

Laun gjaldkera . AR 
Til jafnaðar tekjulið 4 færast 

Höfuðstóll 31. des. 1914: 

40/, þjóðjarðasölulán . 
— önnur lán. 

Bl/st|, tóvjelalán 

3% lán til hreppa 

— — — bænda 

4%, — —- prestakalla . 
— — — bænda 

— jarðakaupalán 

Ógoldnir vextir 1913: 

40}, lán til bænda . . . . kr. 16 00 
Ógoldnir vextir 1914: 
39/, lán til hreppa. . . . — 15 00 

— — — bænda . . . . — 28 69 

40) — — — ...…. — 84 00 
    

I Landsbankanum med sparisjóðskjörum 
- Íslandsbanka á hlaupareikningi . 

Reykjavik, 14. júlí 1915. 

kr. 

Jón Hermannsson. 

13302 03 

120 00 

1756 02 

2408 60 

331 50 
3932 73 
1533 69 

Samtals 

349227 75 

8598 27 

1200 00 

1344 01 

19664 22 

2779 50 
186867 20 
24266 11 

143 69 

12842 58 

10569 40 

Samtals 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

582001 76 

23384 57 

58891 25 

664277 58 

623502 73 

664277 58
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Keikningur 

yfir tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Íslands árið 1914. 

Tekjur: 

  

  

Höfuðstóll 31. des. 1913: 

Skuldabrjef fyrir lánum .. . … kr. 186710 14 

Í Landsbankanum á hlaupareikningi . orm 18127 17 

Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum. . — 25587 06 

— kr. 

Vextir á árinu: 

Af útistandandi lánum . . . . . . . kr. 5472 06 
Af inneign í bönkum . .....…. 1438 87 

— kr. 

Afborganir lána „2. 

Tillag úr landssjóði. . .. — 

Hluti Fiskiveiðasjóðs af sektarfje fyrir ólöglegar fiski veið. 

ar í landhelgi . .. NN re 

109 af útflutningsgjaldi af síld a es re 
  

Samtals kr. 

Gjöld: 

Styrkur til útgáfu fiskiveiðatímaritsins >Ægir< . . . kr. 

Styrkur til eflingar sildarútvegi og landhelgisgæslu við 

Sildveiðar 2 eee re 
Laun gjaldkera 2 2. rr 

Ýmislegur kostnaður: 

Eyðublöð. „0. „ kr. 5 77 

Burdareyrir . 2. eee eu re 10 60 

Til jafnaðar tekjulid 3. . 2... — 
Höfuðstóll 31. des. 1914: 

Skuldabrjef fyrir lánum . . . … kr. 214734 49 

Í Landsbankanum á hlaupareikningi be mm 22761 60 

Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum. . — 30717 53 
Í sjóði hjá gjaldkera. . .....…. — 363 82 

  

Samtals kr. 

Reykjavík, 20. desember 1915. 

Jón Hermannsson. 

  

230424 37 

6910 93 

20075 65 

6009 00 

25633 76 

10853 27 

999897 98 

200 00 

10828 52 
200 00 

16 37 

20075 65 

— 268577 44 
  

299897 98 

3915 

140
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Reikningur 
141 

styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jónssonar frá 1. sept. 1914 til 31. ágúst 1915. 

Tekjur: 

1. Eign sjóðsins í byrjun reikningsársins (Stj.tíð. 1914 B. bls.325) kr. 16013 81 

2. Vextir å reigningsårinu: 
a. Af bankavaxtabrjefum . . . . . . kr, 715 50 

b. Af inneign Í sparisjóði 1914 . . . . — 10 02 
c, Af hlaupareikningi 1914 . . . . . — 3 22 

— 128 74 

Samtals kr. 16742 55 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur 9 ekkjum og 5 börnum . . ..... kr, 600 00 

2. Auglýsing i Lögbirtingablaði 2... 0... 4 80 

3. Eign sjóðsins 31. ágúst 1915: 
a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr, 15900 00 
b. Í sparisjóði Landsbankans . . . . — 234 58 
c. Í hlaupareikningi Landsbankans . . — 3 22 

kr. 16137 75 

Samtals kr. 16742 55 

Reykjavik, 31. desember 1915. 

Þórh. Bjarnarson. Eiríkur Briem. Kristján Jónsson. 

Framanritaður reikningur staðfestist. 

Í stjórnarráði Íslands, 31. desember 1915. 

F. hr. 

Kl Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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Keikningur 

yfir tekjur og gjöld Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum frá 1. janúar 1914 til 31. 
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a
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desember sama år. 

Tekjur: 

Í sjóði frá fyrra ári . 

Eftirstöðvar af framlagi landssjóðs t. a á - 

Frá landssjóði samkv. 13. gr. laga nr. 54, 30. júlí 1909 

Inngöngueyrir og iðgjöld . …… 

Iðgjöld fyrir afla, veiðarfæri og annan útbúnað 

Bankavextir og aðrir vextir 
Iðgjöld sem voru útistandandi 31. desember 1913. 

Frá vátryggingarfjelögunum Hansa og Mannheimer upp í 

skaðabætur og ristorno 
Frá umboðsmönnum Samábyrgðarinnar, innheimtulaun af 

endurgreiddum iðgjöldum og sjereign 

Samtals 

Gjöld: 

Laun framkværadarstjóra, 1. gæslustjóra og framlag sam- 

kvæmt samningi til skrifstofu vátryggingarfjelagsins Hansa 

hjer í bænum. 

Goldið upp í innheimtu- og ómakslaun umboðsmanna 

Goldið upp í endurtryggingargjald til vátryggingarfjelags- 

ins Hansa FNF 

Goldið upp í endurtrygg ingargjald til vátryggingarfjelags- 

ins Mannheimer . . eee eee eee 

Ólokið endurtryggingargjald til  vátryggingarfjelagsins 

Mannheimer AÐ 

Ógreitt af launum umboðsmanna . …… 
Greiddar skadabætur og ristorno å reikningsårinu 

Ýms áhöld o. fl. … 
Prentun eydublada, auglysinga | 0. A. 

Símtal, símskeyti og burðargjald FE 

Skrifstofukostnaður (bar i folgin húsaleiga, 68, hiti og 

ræsting) . . . . 08. 

Oflitid åætlad í Í. á. reikningi fyrir áfallin en ekki tull- 

bætt slys 

yt 

kr. 

kr. 

kr. 

29576 
250 

5000 
43694 

3775 
1500 

115 

16222 

5 

100141 

4750 

1650 

443 

10453 

12431 

25 

36393 

164 

251 

162 

67882 

08 

00 
00 

16 

00 
85 

86 

99 

51 

05 

00 
10 

91 

97 

32 
91 

82 

40 

89 
96 

54 

80 

62 

1915 

142
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143 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18, 
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Åætlad fyrir åfallin en ekki fullbætt slys. 

Oviss gjåld . . 
Vextir af varasjodnum 

Sjereignahækkun 1911 og 1914 

Fluttar kr. 

20%, af tekjuafgangi eda årsardi Samábyrgðarinnar, sem 

færist í reikning hinna vátrygðu skipa 

Tekjuafgangur, sem yfirfærist til varasjóðs 

"100141 05 Samtals kr. 

Reykjavik, 16. mars 1915. 

Jón Gunnarsson. 

Efnahagsreikningur 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum þann 31. desember 1914. 

Aktiva 

Yms áhöld, svo sem skrifborð, peningaskápur, skjalaskápur, 
stólar, sjókort .o. fl. kr. 

Skuld vátryggingarfjelagsins Hansa til Samábyrgðarinnar . 

Í sjóði 31. desember 1914: 

a. Innstæða í Landsbankanum .„ . . . kr. 

b. Peningar hjá framkvæmdarstjóra . . — 

Til jafnaðar 

Passiva 

Inneign vátryggingarfjelagsins Mannheimer 

Inneign umboðsmanna Samábyrgðarinnar . 

Varasjóður: 

a. Innstæða í sjerreikningum skipanna. 

b. Sjereign og vextir af endurgreiðslum m. m., 

in fullkomin eign varasjóðs: 

1. Frá fyrri árum . . . .. . …. kr, 

2, Frá reikningsárinu ..... 2... — 

38217 17 

1351 | #5 

Samtals kr. 

sem er orð- 

2772 53 

654 02 

Flyt kr. 
  

67882 62 
19242 00 

170 00 

518 52 
4134 86 

1638 61 

6554 44 

616 00 

2292 95 

39569 12 

- 2188 6 
44666 72 

12421 32 

25 91 

14576 10 

3426 55 

80459 88
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Fluttar 

ec. Vextir; 

1. Frá fyrri árum . . . . . . . kr. 3994 42 
2. Frá reikningsárinu .…. . . . + — 1500 85 

3. Af varasjóðnum .. . .…..08.…. — 518 52 

d. 20 0/ af tekjuafganginum, sem skiftist milli hinna vá- 

trygðu skipa . 

e. Tekjuafgangur við árslok. 

Samtals 

Reykjavík, 16. mars 1915 

Jón Gunnarsson. 

Reikningur 

kr. 

1915 

30459 88 143 

6013 79 

1638 61 
6554 44 

44666 72 

144 

fyrir árið 1914 yfir tekjur og gjöld vátryggingarsjóðs sjómanna. 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári: 
a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 20500 00 
b. Í sparisjóðsbók nr. 9966 . . . .. — 19253 61 
c. Í sparisjóðsbók nr. 5248 . 2... me 1262 01 

Lífsábyrgðargjöld 1914. 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum pr. 2/1 og 1/7 kr. 922 50 
b. Af sparisjóðsbók nr. 9966. . . . . — 816 33 
c. Af sparisjóðsbók nr. 5248. . . . . — 291 64 

Til jafnaðar gjaldlið 5a BN 

Samtals 

kr. 

kr. 

47015 62 
21329 80 

2030 47 
— 2000 00 

72375 88



1915 

144 

145 

A
 a 

yfir 

M
i
 
G
O
Ð
 

Em 
N
G
 
þ
a
 

g
æ
r
 

290 

Gjöld: 

Greiddar vátryggingarupphæðir. 
Kostnaður eee eee 

Endurgreidd lifsåbyrgåargjåld samkv. reikningsurskurdi . 

Keypt bankavaxtabrjef pr. 1/7 1914 2000 kr. á 95 % 
Í sjóði við árslok: 

a. Bankavaxtabrjef 04800808... kr. 22500 00 

b. I sparisjodsbåk nr. 9966 . . ...— 24069 94 

c. Í sparisjóðsbók nr. 5248... . .…. — 6988 59 

Samtals 

Reykjavík, 19. janúar 1915. 

Jón Hermannsson, 

Reikningur 

kr. 

kr. 

16500 00 

391 

20 

35 

00 

1900 00 

53558 

72375 

53 

88 

tekjur og gjöld styrktarsjóðs skipstjóra og stýrimanna við Faxaflóa árið 1914. 

Tekjur: 

Í sjóði við árslok f. á., 
Árstillög frá fyrra ári. 
Árstillög 101 fjelagmanns 

Vextir í Söfnunarsjóði . …… 

Vextir í sparisjóði Landsbankans . 200 

Samtals 

Gjöld: 

Styrkur veittur 13 ekkjum 

Styrkur veittur 1 fjelagsmanni. 

Styrkur veittur 3 börnum 

Oftaldir vextir 

Í sjóði við árslok NN 
Samtals 

Reykjavík, 4. janúar 1915. 

E, K. Schram, 

8030 
63 

303 

351 
17 

8765 

390 

70 
30 

0 
8274 

8765 

34 

00 
00 

37 

16 

07 

00 

00 

00 
45 
62 

07
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Reikningur 

Búnaðarsjóðs Vestur-Ísafjarðarsýslu árið 1914. 

  

  

Tekjur: 

. Eftirstöðvar frá fyrra ári: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . 2. kr. 5100 00 

b. I sparisjóði . 2... — 291 18 

———— — kr. 
Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum . . . . . . kr. 218 25 

b. Af sparisjóðsfje . . . — 26 09 

Grætt á kaupi bankavaxtabrjefa . 2... — 

Samtals kr. 

Gjöld: 

Geymsla bankavaxtabrjefa . .. kr. 

Verðlaun greidd Páli Rósenkransayni á Kirkjubóli i On- 

undarfirði . . . eee eee rr 

Greitt fyrir bækur, simgjåld o. a. eee eee es rr 
Eftirstöðvar til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef . . . ..... kr. 5100 00 

b. Í sparisjóði. 0... — 413 02 

——.2 kr. 

Samtals kr. 

Flateyri, 22. mars 1915. 

Böðvar Bjarnason. Þórður Ólafsson. Fr. Bjarnason. 

1915 

146 

5391 18 

244 34 

15 00 

5650 52 

2 00 

131 00 

4 50 

5513 02 

5650 52
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147 Ársreikningur 
fyrir styrktarsjóð lyfsala KE. Tvede frá mars 1914 til mars 1915. 

Tekjur: 

1. Höfuðstóll í Söfnunargjóði . . . . 2... kr. 1015 46 

2. Vextir 7046 6l 

Samtals. kr. 1062 07 

Gjöld: 

1. Útborgað Hugborgu Bjarnadóttur. . . . . . 2... kr. 45 44 
2. Höfuðstóll í mars 1915 2. eee eee ek 1016 63 

Samtals kr. 1062 07 

Reykjavík, í mars 1915. 

P. 0. Christensen. 

  

148 Reikningur 
minningarsjóðs Sighvatar Árasonar 1913. 

Eign í aðaldeild Söfnunarsjóðs við árslok 1912 . . . . . kr. 15 21 

Vextir 1913 lagðir við höfuðstól, sjá viðskiftabók nr. 290. — 3 46 

Á vöxtum í Söfnunarsjóði við árslok.1913 - kr. 18 73 

Skrifstofu Rangárvallasýslu 17. mars 1915. 

F. h. s. Rv.sýslu. 

Björgvin Vigfússon. 

Framanskrifaðan reikning hefi jeg endurskoðað, og finn ekkert við hann 

að athuga. 

Í sýslunefnd Rangárvallasýslu 23. mars 1915. 

Runólfur Halldórsson. 

Þannig samþyktur á sýslufundi Rangárvallasýslu 1915. 

Vottar 

Björgvin Vigfússon,
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Reikningur 
Minningarsjóðs Sigríðar Thoroddsen 1915. 

Tekjur: 

Eign við ársbyrjun: 

1. Stofnfje: 

a. Í bankavaxtabrjefum 0. Kr. 3000 00 

b. Í innlánsbók Íslandsbanka nr. 3612 . — 330 21 

II. Til úthlutunar: 

Í innlánsbók Íslandsbanka nr. 3372 

Vextir 1914: 

a. Af bankavaxtabrjefum  . . . . . kr. 135 00 

b. Í innlánsbókum . ....... — 17 00 

Grætt å skiftum útdreginnna bankavaxtabrjefa fyrir ny og 

kaupum nýrra (mismunur nafnverðs og gangverðs) 

Samtals 

Gjöld: 

Auglýsing í Lögrjettu . 

Úthlutað: 

Anna Þorvaldsdóttir . . . . . . . . kr. 25 00 

Þuríður Guðjónsdóttir . .....8…. — 25 00 

Guðrún Árnadóttir „ „0 25 00 

Anna Þorvaldsdóttir. . 0... — 25 00 

Eign við ársbyrjun 1915: 

I. Stofnfje: 

a. 1 bankavaxtabrjefum „kr. 3400 00 

b. I innlånsbåk Islandsbanka nr. 3612 . — 52 21 

II. Til úthlutunar: 

Í innlánsbók Íslandsbanka nr. 3372 „ 

Samtals 

Reykjavík, í janúar 1915. 

Þórunn Jónassen. 

Reikningurinn er rjettur. 

Susie Briem. Sigrún Bjarnason 

kr. 

kr. 

kr. 

3380 21 

129 27 

152 00 

84 00 
3695 48 

2 20 

100 00 

3452 21 

141 07 

3695 48
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150 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Bókasafns Norðurlands árið 1914. 

  

Tekjur: 

1. Í sjóði hjá settum gjaldkera frá 1913 . . . 2. . . 2. kr 650 50 
2. Styrkur úr landssjóði 2. 2... rr 125 00 

3. Styrkur úr bæjarsjóði Akureyrar . 20. — 800 00 

4. Styrkur úr sýslusjóði Eyjafjarðarsýslu . 2... — 250 00 

Samtals kr. 2425 50 

Gjöld: 

1. Greidd skuld til dánarbús Guðlaugs Guðmundsonar . . . kr. 242 98 
2. Laun bókavarðar 2... rr 400 00 

3. Húsaleiga 1914 „2 re 350 00 
4. Eldiviður, ljós, ræsting 2. 07 259 93 

5. Til bókakaupa 0. eee eee rr 563 81 

6. Bókband 1914. . 0... rr 290 96 
T. Ábyrgðargjald, prentun 0 Á. ss 2 0 eee ea rr 271 24 

8. Í sjóði hjå gjaldkera 2 2 8 eee eee en 46 58 

Samtals kr. 2425 50 

Skrifstofu Eyjafjardarsyslu og Akureyrarkaupstadar, 8. febr. 1915 

Páll Einarsson.
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yfir tekjur og gjöld Bókasafns Austuramtsins á Seyðisfirði 

Ársstyrkur 

Ársstyrkur 

Ársstyrkur 

Ársstyrkur 

Ársstyrkur 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

295 

Reikningur 

Tekjur: 

landssjóði 1914 . . . . .. 

sýslusjóði Suður-Múlasýslu s. á. 

sýslusjóði Norður-Múlasýslu s. á.. 

sýslusjóði Norður-Þingeyjarsýslu . 

bæjarsjóði Seyðisfjarðarkaupstaðar s. á. 

Gjöld: 

Borguð skuld við reikningshaldara frá f. á. . 

Keyptar bækur …… 

Bókband. 

Laun bókavarðar 

Húsaleiga 

Brunabótagjald 

Ýms gjöld 

Eign til næsta árs 

Jóh. Jóhannesson, 

Samtals 

Samtals 

Bæjarfógetinn á Seyðisfirði, 1. febrúar 1915. 

árið 1914. 

400 00 

75 00 
100 00 

25 00 

200 00 

800 00 

82 73 

198 90 

64 50 

150 00 
100 00 

69 38 

12 15 

122 34 

800 00 

1915
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Reikningur 

Tekjur: 

Sjóður frá f. á. 

Vextir: 
a. Af bankavaxtabrjefum ?%4. og l;. . . kr. 72 00 

b. Af sparisjóðsinnstæðu 90/,. og fg... — 527 

Samtals 

3jöld: 

Styrkur veittur Jónasi bónda Hjartarsyni á Fremri-Vogum 

í Vopnafirði „2... 

Sjóður 31. desember 1914: 

a. Bankavaxtabrjef . . . .. .  … kr. 1600 00 

b. Í sparisjóðsdeild útbús Íslandsbanka á 

Seyðisfirði 2 — 108 82 
———————— kr. 

Samtals 

Skrifstofu Norður-Múlasýslu, 20. janúar 1915. 

Jóh. Jóhannesson. 

kr. 

kr, 

kr. 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar árið 1914. 

1731 55 

100 00 

1708 82 
1808 82
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Keikningur 153 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Pjeturs sýslumanns Þorsteinssonar árið 1914. 

  

      

Tekjur: 

Sjóður: 

a. Í veðskuldabrjfum . . . . . . . kr. 1000 00 
b. Í sparisjóði. 2... — 2114 90 

——..— kr, 3114 90 
Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum . ..... — 40 00 

b. Af innstæðu í sparisjóði . . . . . — 85 43 

— — 125 43 
3. Tekið úr sparisjóði . 2... 73 70 

Samtals kr. 3814 08 

Gjöld: 

Styrkur veittur 2 bændum í Vallahreppi . . . . . . . kr. 113 00 
Burðargjald. eee es rr 0 70 

Til jafnaðar tekjulið II... 2 — 13 70 
Í sjóði: 

a. Í veðskuldabrjefum . kr. 1000 00 

b. Í sparisjóði. 2... — 2126 63 
—— ———— - 3126 63 

Samtals kr. 3314 03 

Skrifstofu Suður-Múlasýslu. 

Eskifirði, 22. febrúar 1915. 

G. Eggerz.



1915 298 

154 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs druknaðra manna í Borgarfjarðarsýslu árið 1914. 

Tekjur: 

1. Sjóður við ársbyrjun: 

a. Í Söfnunarsjóði. . . . . . . . . kr, 3548 90 
b. Í peningum . .........— 132 10 

———-— kr. 3681 00 
2. Tekjur á árinu 1914: 

a. Leigur af Bjarteyjarsandi 1914, 40 pd. 

smjör Á Mig. kr. 28 80 
b. Landsskuld af sömu jörðu 1913—1914, — 25 00 

c, Vextir í Söfnunarsjóði . . . . . . — 161 99 

—— - 215 79 

Samtals kr. 3896 79 

Gjöld: 

1. Úthlutað á árinu 1914: 
Ekkju Gróu Sigurðardóttur . . . . . kr, 25 00 

— Oddrúnu Jónsdóttur . . ... — 30 00 

— Helgu Jónsdóttur . ....…. — 30 00 

— Maríu Magnúsdóttur . .... — 30 00 

————— kr. 115 00 

2. Brunabótagjald af bæjarhusum å Bjarteyj- 

arsandi 1914 . ......….…. Er. 00 50 

3. Sjóður við árslok: 

a. Í Söfnunarsjóði ........— 3660 89 
b. I peningum . 2... — 120 40 

—.—.—A—A. 3781 29 
  

Samtals kr. 3896 79 

Í stjórn Ekknasjóðs druknaðra manna í Borgarfjarðarsýslu, 

Akranesi, 17. júní 1915. 

Björn Þórðarson, 

Jón Sveinsson. Oddg. Ottesen. 

Jóhann Björnsson, Böðvar Þorvaldsson.
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Reikningur 155 

yfir tekjur og gjöld >Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteðs og frú Steinunnar 

Bjarnadóttur Melsteðs< fyrir árið 1914. 

Tekjur: 

1. Í sjóði við árslok 1913 í Söfnunarsjóði. . . . . . ... kr. 1452 23 
2. Vextir 1913. 2 2 66 55 

Samtals kr. 1518 78 

Gjöld: 

1. Veittur styrkur til vagnakaupa 2 bændum: Árna Guð. 
brandssyni í Miðdalskoti og Jóni Jónssyni á Krossi, 25 kr. 
hvorum kr. 50 00 

2. Í sjóði við árslok 1914 í Söfnunarsjóði . 2... — 1468 78 

Samtals kr. 1518 78 
  

Skrifstofu Árnessýslu, 16. mars 1915. 

Sigurður Olafsson,
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnesþings árið 1914. 

  

Tekjur: 

1. Sjóður frá Í. á.: 

a. Í veðskuldabrjefum . . . . . . . kr. 8331 33 

b. I bankavaxtabrjeum . ....….— 16500 00 

c. I sparisjodi . . . 2 00 er 160 88 

— — kr 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldum. . . . . . ... kr. 363 75 
b. Af bankavaxtabrjefum . . . . . . — 142 50 

c. Af sparisjóðsinnstæðu . . . 2... — 14 76 

Samtals kr. 

Gjöld: 

1. Veittur styrkur 2... kr. 

2. Í sjóði til næsta árs: 

a. Í veðskuldabrjefum . . . . . . . kr. 8152 98 

b. Í bankavaxtabrjefum . .....— 16500 00 
c. Í sparisjóði . 2... — 485 24 

Samtals kr. 

Bæjarfógetinn í Reykjavík, S. janúar 1916. 

Jón Magnússon. 

24992 21 

„121 01 
96113 22 

975 00 

25138 22 
26113 22
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Samkvæmt lögum nr. 42, 15. nóvember 1903, um verslunarskrár, firmu 
og prókúruumboð, hafa eftirgreind ilkynningar verið auglýstar 1915: 

  

I. Jeg Hallgrímur laður í Reykjavik gef hjermeð 

herra Hallgrími A. Talinius umb cúrista fyrir verslun mina, og hefir 
hann öll rjettindi prókúrista samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóv. 1908. 

Firmað ritar hann þanni 

      

2. Hjernieð tilkynnist, ad jeg n Brynjólfsson, kaupmaður í Reykjavík, 

hefi frá 1. þ. m. veitt herra Björgólfi Stefá í prókúruumboð fyrir verslun 
mína, og undirritar hann þann 

    

Fw ; 

' 
BD 

Þa ; - 
110) Via > 

í oO i 

> 3. Oscar Clausen verslunarfulltrúi frá Stykkishålmi tilkynnir, ad hann reki 

verslun í Reykjavík undir finmanafninu Clausensbræður; hann ritar firmað þannig: SOF 

Prokuru hefir Herluf Clausen; hi ritar firmad bannig: 
eour 

  

4. Undir firma h./f£. Alliance, er rekið fiskiveiðafjelag í Reykjavík af 

hlutafjelagi með lögum, dags. 3. júlí Í I stjórn fjelagsins eru 3 menn, og . > J € , DD 

  

eru þeir: Magnús Magnússon skipstjóri, formaður, H 

stjóri og Jón Olafsson skipstjóri, meðstjórnendur uk þess er varamaður í stjórn- 

einhver annar úr stjórninni 

ildór Kr. Þorsteinsson skip- 

  

inni kaupmaður Gunnar Gunnarsson. Formaður og
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157 rita firmað. Prókúru hefir Magnús Magnússon skipstjóri. Hlutafjeð er 202 þús. 

krónur, skift í 202 hluti á 1 þús. kr. Hlutabrjefin hljóða á nafn. Hlutafjeð er 

greitt að fullu. Tilkynningar skulu birtar í fjöllesnu blaði í Reykjavík. 

H./f. Alliance. 

Magnús Magnússon. 

H. Kr. Þorsteinsson. 

Jón Ólafsson. 

5. Fiskiveiðahlutafjelagið >Njörður< tilkynnir, að á aðalfundi fjelagsins 

var Þorgeir Pálsson sjómaður kosinn í sjórn fjelagsins í stað Elíasar Stefánssonar 

útgjörðarmanns, og er greindur Þorgeir Pálsson einnig kosinn formaður fjelags- 

ins. Að öðru leyti er stjórn fjelagsins óbreytt. 

6. Formaður fiskiveiðahlutafjelagsins >Njörður< hjer í bænum tilkynnir, 

að á aðalfundi fjelagsins hafi auk sín verið kosnir í stjórnina þeir: Finnur Finns- 

son skipstjóri og Jóhann Þorsteinsson, pastor eimer. 

T. Hlutafjelagið >Jan Maven< rekur atvinnu Í Reykjavík með því að 

leigja skip og með því að sækja trjávið, dún o. fl. til >Jan Mayen< og hagnýta 

sjer hjer. Lög fjelagsins eru dags. 24. mars 1915. 

Í stjórn fjelagsins eru þrír menn, og eru þeir þessir: 

Emil Strand, framkvæmdarstjóri og formaður, 

O. Forberg landssímastjóri, fjehirðir, og 

Emil Rokstad, varaformaður, 

allir til heimilis í Reykjavík. Auk þess er varamaður Í stjórninni, 0. Ellingsen 

slippstjóri í Reykjavík. 

Framkvæmdarstjóri (í forföllum hans varaformaður) og einn fjelagsstjóri 

skuldbinda fjelagið. Hlutafjeð er 6 þúsund krónur, skift í 12 hluti á 500 krónur. 

Hlutabrjefin hljóða á nafn, og má innheimta það þannig: 25%, fyrir 31. mars, 

250/, fyrir 15. april og 509/, fyrir 10. maí 1915. 

Reykjavík, 30. mars 1916. 

Emil Strand. Emil Rokstað. 0. Forberg. 

8. Undirrituð stjórn >Bifreiðafjelags Reykjavíkur< lætur eigi hjá liða að 

tilkynna, að hlutafjelagið samkvæmt lögmætri fundarsamþykt er uppleyst og að 

öllu hætt af starfa. — 

H/f. Bifreiðafjelag Reykjavíkur. 

A, V. Tulinius. Jón Laxdal. V. Eyjólfsson.
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9. Árni Einarssson klæðskeri, Vesturgötu 53 b, og Bjarni Bjarnason klæð- 157 

skeri, Amtmannsstíg 4, báðir hjer í bænum, reka klæðaverslun í Reykjavík, með 

firmanafninu: >Árni og Bjarni með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Firmað rita þeir þannig, hvor um sig. 

Bjarni Bjarnason skrifar firmað þannig: 

„Árni á Bjarnic. 

Bj. Bjarnason. 

Árni Einarsson skrifar finnað þannig: 

„Árni € Bjarni. 

Árni Einarsson. 

10. Undirritaðir leyfa sjer hjermeð að tilkynna, að á síðasta aðalfundi 

hlutafjel. >Völundure, er haldinn var 13. mars þ. á, var Sveinn Jónsson trje- 

smiður endurkosinn í stjórn fjelagsins. Í varastjórn voru kosnir: Helgi Thorder- 

sen trjesmíðameistari og Guðm. Ásbjörnsson trjesmiður. Framkvæmdarstjóri fje- 

lagsins Sveinn M. Sveinsson hefir prókúruumboð fyrir fjelagið, og ritar hann 

firmað þannig: 
p. p. Hlutafjelagið > Völundure 

Sv. M. Sveinsson. 

Reykjavík, 6. maí 1915. 

Í stjórn hlutafjelagsins > Völundur 

Hjörtur Hjartarson. 

Sigurjón Sigurðssan. 

Sveinn Jónsson. 

11. Frú Guðrún Benediktsdóttir og Kristjana Blöndahl reka verslun í 

Reykjavík sem tullábyrgir fjelagar undir firmanafninu >Gullfosse, og rita þær 

hvor um sig firmað þannig: 

„Verslunin Gullfoss«. 

Guðrún Benediktsdóttir. 

„Verslunin Gullfoss 

Kristjana Blöndahl. 

12. Guðm. Davíðsson, Frakkastig 12, og Jörundur Brynjólfsson, Nýlendu- 

götu 23, reka bóka- og ritfangaverslun í Reykjavík með firmanafninu >Bókabúð- 

ine, báðir með ótakmarkaðri ábyrgð, og rita þeir firmað þannig: 
AAN 

pr. Guðm. Davíðsson  J. Brynjólfsson. 

Guðm. Davíðsson 

>Bókabúðins. 

pr. Guðm. Davíðsson á J. Brynjólfsson. 

Jörundur Brynjólfsson.



  

skrár Reykjavíkur, að jeg undirrituð 

jeg firmað þannig: 

157 13. Það tilkynnist hjermeð          

  

   

  

    14. Jón Guðmundsson, sjótn 

maður í Reykjavík og Sveinn Hjar 

reki í fjelagi verslun í Reykjavík með 
með ótakmarkaðri ábyrgð. Rjett til að rita 

Hann ritar firmað þa 

irsey, Jón Hjartarson verslunar- 

Í sama staðar tilkynna, að þeir 

sJón Hjartarson á Co.c, allir 

hefir aðeins Jón Hjartarson. 

  

Kevki: 

  

Hjartarson. 

  

Jón Hjartarson 

     

aður í Reykjavík, tilkynni hjer- 

verslunarmanni Helga Helga- 

15. Jeg undirritaður 

með til verslunarskrárinnar, að } 

syni prókúruumboð fyrir verslun 

Prókúruhafinn ritar firmat 

        

    

21. maí þ. á. voru þessir 

formaður, meðstjórnandi Jón 

16. Á aðalfundi h./f. 

kosnir í stjórn fjelagsins: Jón Olafsson 

Sigurðsson skipstjóri, og til vara Mag 

    

kennari. 

  

    neð, að jeg, sem rek hjer á landi at- 

'ð aðalskrifstofu í Reykja- 
umboð fyrir nefndan atvinnu- 

17. Jeg undirritaður 

vinnu sem umbodsmadur ymsra 

vik, hefi gefid hr, Carl Finsen, Reykjavik 

rekstur minn. 

   

   

Hr. 

  

Jefensor< reka þeir Geo. 18. Undir firmanafninu 1 

Magnússon stýrimannaskóla. Copland kaupmaður, Jóel Jó    
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kennari og Matthías Þórðarson Fiskifjelagsráðunautur með ótakmarkaðri ábyrgð 157 
fiskiveiðar frá Reykjavík með botnvörpuskipi. 

Magnús Magnússon er formaður og hefir prókúru. Meðstjórnendur Geo. 

Copland og Jóel Jónsson. 

Formaður og annar meðstjórnandinn rita firmad. 
Prókúruhafinn ritar þannig: 

p. p. fskiveiðafjelasið Defensor 

M. Magnússon. 

Reykjavík, 30. júlí 1915. 
M. Magnússon. Matth. Þórðarson. Geo. Copland. 

Jóel Jónsson. Jón Ólafsson. 

19. Firmað Reykjavíkur-Bankinn, hlutafjelag, er hætt. 

Reykjavíkur-Bankinn H/f. 

D. Thomsen. Árni Sighvatsson. 

20. Auk þeirra, sem áður eru auglýstir að kosnir hafi verið í stjórn 

h./f. Alliance í Reykjavík þ. 27, maí þ. á, var Gunnar kaupmaður Gunnarsson 
kosinn varaformaður, Þetta leiðrjettist hjermeð. 

21. Under Firma Áktieselskabet Íslands Salt og kemiske Fabriker drives 

Fabrikation og Handelsvirksomhed samt Minedrift og lign. af et Aktieselskab, 

hvis Vedtægter er af 13. Juli 1915, og hvis Bestyrelse bestaar af et Bestyrelses- 

raad f. T, Påll Julius Torfason, Povel Georg Utzon Buch og Christian Grauballe, 

samt af den administrerende Direktår Einar Litken. Firmact tegnes af den adm. 
Direktår alene eller af 3 af Bestyrelsesraadets Medlemmer i Forening. Prokura 
meddeles Hr. Kaptajn Otto Wilhelm Litken. Kapitalen andrager Kr. 40,000, 
fordelte i Aktier á 500 Kr,, hvilke lyde paa Ihændehaveren, men kunne 

transporteres paa Navn og er fuldt indbetalt. Bekendtgørelser til Medlemmerne 

sker i Auglysingabladet i Reykjavik og Berlingske Tidende i Kobenhavn. 

Köbenhavn, 24. Júli 1915. 

P. J. Torfason. P. Buch. 

Christian Grauballe. Ek. Liötken. 

22. Hjermeð leyfi jeg mjer að tilkynna, að sú breyting hefir orðið á 

stjórnarnefnd >Sláturfjelags Suðurlands<, að síra Eggert Pálsson Breiðabólsstað 
og Þórður bóndi Guðmundsson á Hala, hafa gengið úr fjelagsstjórninni. Í þeirra 

stað voru kosnir bændurnir Guðjón Jónsson í Ási og Jónas Árnason á Rkeynifelli. 

pr. pro. Sláturfjelag Suðurlands. 
H. Thorarensen,
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23. Undirritaður eigandi firmans Reykjavík Pölse og Konservesfabrik 

samt Exportslagteri, Reykjavík, tilkynni hjermeð til verslunarskrár keykjavíkur, 

að herra slátrari E. Milner, Reykjavík, er farinn frá firnmanu og upphefst því 

hjermeð prókúruumboð hans. 

M. F. Frederiksen. 

lafsson rekur fiskiveiðar frá Reykja- 

ert Ólafsson. Lög fjelagsins 

skrifstofa eru í Reykjavík. 

{0 hluti á 7000 krónur hvern. Hluta- 

fallu. Auglýsingar til fjelagsmanna 

   
vík undir firmanafninu ”Fiskive 

eru samþykt 31. jan. 1913. 

Hlutafjeð er 7T0000,00 krónur, og 

brjefin hljóða á nafn og hlutafj 

      

   

    

eru eigi birtar í blöðunum. Í jelagsins eru: Elías Stefánsson framkvæmd- 

arstjóri, Magnús Einarsson dýralæknir, báðir í Reykjavík og Þórður Edilonsson í 

Hafnarfirði. 
Elías Stefánsson er formaður. naður sjer um atvinnurekstur fjelags- 

ins og ritar firmað sem prókúruhafi með venjulegu valdssviði. 
Stjórnin ritar firmað þannig: 

     

1 
Olafsson. 

  

>. Edilonsson. 

Magnús Einarsson. 

Prókúruhafinn ritar þannig: 

pr. Fiskiveiðahlutafjelagið Eggert Ólafsson. 

Elías Stefánsson. 

    
      

  

25. Fiski veiðahlutafjela, 

fiskiveiðar. Lögheimili Reyki 

  

er stofnað 22. okt. 1906 og rekur 

er nú 106000 kr., hver hlutur 1000 

kr., sem hljóðar upp á nafn. t innborgað. Stjórnin getur aukið 

hlutafjeð upp í 120000 krónur. stjór ins eru 3 hluthafar, nú Jes Zim- 

sen kaupm., formaður, Pjetur Jónsson kaupm. og Hjalti Jónsson skipstjóri, allir 

til heimilis í Reykjavík. Ennfreinur er einn til vara, nú Sigurður Jónsson út- 

vegsbóndi í Görðunum við Reyki: Jes Zimsen hefir prókúru, en að öðru 

leyti ritar meiri hluti stjórnarinnar Fundir auglýstir með tveggja vikna 

fyrirvara í blaði því er flytur st órnarvalda rauglýsingar. 
Prókúruhafinn ar firmað þannig: 

p. p. Fiski ahlu talje lagið Ísland. 

    

   

      

    
   

  

,„ fædd Petersen, og Aage Berléme, 

verslun í Reykjavík á Íslandi undir 
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firmanafninu >Carl Höepfner<. Þau hafa bæði ótakmarkaða ábyrgð á skuldum 157 

verslunarinnar, og rita hvort um sig firmað. Prókúru hefir Arthur Sörensen 

kaupmaður og ritar hann firmað Pang? 

pr. pr. Carl Höepfner 

Arthur Sörensen. 

Frú Anna Margrethe Höepfner ritar: 

Carl Höepfnei 

Hr. Aage Berléme ritar: 

Carl Höepfner 

Kaupmannahöfn, 6. okt. 1915. 
Anna Höepfner. Á Berléme. 

  

  

  

27. Stjórn hlutafjelagsins >Bifreiðarfjelag Reykjavikur 1915< tilkynnir, 

að greint hlutafjelag ætlar að reka bifreiðaakstur sem atvinnu. Lög fjelagsins 

eru samþykt 21. ágúst 1915. Hlutafjeð er 7000 krónur, sem skiftist í jafna hluti, 

sem hljóða á nafn, og er hver hlutur 0 krónur, og er það alt innborgað. Í 

stjórn eru: ÁA. V. Tulinius yfirdóms ir, Jón Laxdal kaupmaður og Brynj- 

ólfur Björnsson tannlæknir. Öll stjórni 1 ritar firmað. 

  

    

   

Reykjavík, 18. septbr. 1915. 

A. V. Tulinius. Br. Björnsson. 
Jón Laxdal. 

Stjórnin ritar firmað þannig: 

h/t, I Bifreidarfjel ag Reykjavíkur 1915. 

A. V. lulinius. Jón Laxdal. 

Br Björnsson. 

23. Nafn fjelagsins er: >Hlutafjelagið Nýja Iðunn<, Lög fjelagsins same 

þykt 25. febr. 1915. Rekur klæðagjörð og tóvinnu. Stjórnin er skipuð 3 hlut- 

höfum: Garðari Gíslasyni kaupmanni, (formaður), Sig. Thoroddsen, adjunkt 
(gjaldkeri og skrifari) og Magnúsi Benjamínssyni úrsmið. Undirskrift formanns 

og annars stjórnanda er skuldbindandi fyrir fjelagið gagnvart öðrum. Hlutafjeð 

er 50000 krónur, sem skiftist í 500 kr. og 100 kr. hluti. Af hlutafjenu er 25000 

kr. forrjettindahlutir og 25000 kr. almennir hlutir. Stjórnin má auka forrjettinda- 

hlutafjeð upp í alt ad 45000 kr. Hlutirnir hljóða upp á nafn. Af forrjettinda- 

hlutum eru innborgaðar 23000 kr., af almennum hlutum 2000 kr. Það sem eftir 

stendur, fellur til greiðslu á þessu ári. —Framkvæmdarstjóri er Arni Sveinsson 

kaupmaður og hefir hann prókúru. Til fjelagsfunda skal boða með ábyrgðarbrjefi 

til hvers hluthafa. Hluthafar bera tiltölulega ábyrgð (miðaða við íhlut þeirra í 
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fjelaginu) á viðlagasjóðsláni að upphæð 35000 kr., sem hvílir á verksmiðjunni. 
Stjórnin ritar firmað þannig: 

Stjórn h/f. Nýja Iðunn. 

Garðar Gíslason. Sig. Thoroddsen. 
Magnús Benjaminsson. 

Prókúrhafinn ritar þannig: 

pr. pr. h/f. Nýja Iðunn. 

Árni Sveinsson. 

29, Guðmundur kaupm. Ásbjarnarson og Sigurbjörn verslunarmaður Þor 

kelsson, báðir hjer í bænum, reka verslun hjer á staðnum með ótakmarkaðri 

ábyrgð, með firmanafninu „Vísir. -- Hvor um sig ritar firmað þannig: 

Verslunin > Vísir<. 

Guðm. Ásbjörnsson. 

Verslunin > Vísir<. 

Sigurbjörn Þorkelsson. 

30. George Copland kaupmaður, Hjalti Jónsson skipstjóri og Guðm. Olsen 
kaupmaður, allir í Reykjavík tilkynna, að hlutafjelagið „Kol og saltc reki verzl- 
un með kol og salt. Lög fjelagsins eru dagsett 22. nóv. 1915. Í stjórn fjelags- 
ins eru: George Copland, Hjalti Jónsson og Guðm. Ólsen, Formaður er George 
Copland, en varaformaður Hjalti Jónsson.  Varastjórnandi er Jón Ólafsson skip- 
stjóri í Reykjavík.  Undirskriftir formanns og annars stjórnanda eru nægilegar 
til að skuldbinda fjelagið. Ólafur J. Briem er framkvæmdarstjóri fjelagsins, með 
sama valdsviði sem prókúruhafi og hefir hann prókúruumboð fyrir fjelagið. Hluta- 
fjeð er 176 þús. kr, er skiftist í 1000 kr, 2000 kr. 5000 kr. hluti, sem hljóða á 
nafn. Hlutafjeð greiðist þegar stjórnin krefst þess. Fjelagsfundi skal birta í Lög- 

birtingablaðinu og í tveim dagblöðum í Reykjavík, ef til eru. 

George Copland og Hjalti Jónsson rita firmað þannig: 

h./f. Kol og salt 

Geo, Copland. Hjalti Jónsson. 
George Copland og Guðm. Ólsen rita firmað þannig: 

h./f. Kol og salt 

Geo. Copland. G&G. Ólsen. 
Ólafur J. Briem ritar firmað þannig: 

p. pr. h/f. Kol og salt 

Ólafur Briem. 

Reykjavik, 9. desember 1915. 

Geo, Copland. Hjalti Jónsson. 

G. Ólsen.
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31. Hlutafjelagið Clements £ Co. í Reykjavík var stofnað 2. nóv. 1915. 157 

Tilgangur fjelagsins er að reka verslun, sjerstaklega með vjelar og alt þeim til- 

heyrandi. 

Stofnfje fjelagsins er 5000 kr, er skiftist í 25 hluti að upphæð 200 kr. 

hvern, þaraf er innborgað kr. 4400 Það s óborgað er, borgast þegar stjórn- 

in krefst þess. 

Stjórn fjelagsins er skipuð fum, formanni, sem jafnframt er 

framkvæmdarstjóri og tveim i I stjorn fjelagsins voru kosn- 

ir þeir Porkell b. Clements vi r, Þorv. Þorvarðarson prentsmiðjustjóri 

og Gunnar Sigurðsson frá Selalæk meðstjó órnendur 
Heimild til að rita laður einn, og ritar hann það þannig: 

   

    

    

       

   
Gunnar Sigurðss 

k. 

Þorvarður Þorvarðarson. 

pá Halaln frå Selaia 

Il. Snæfellsnes. og Hnappadalssýsla. 

Carl Friðrik Proppé, Jón Ade Anton Vilhelm Proppé, Olafur 
allskonar verslun, útgjörð o. fl. 

   
Jóhann Proppé og Jóhannes Ha 

á Sandi, Ólafsvík og Þingeyri, uodir 

Undirskrift hvers um sig er binda       
Prókúru fyrir verslunina á Sandi hefir Valdemar Armannsson. 

III, Barðastrandarsýsla 

Fiskiveiðahlutafjelagið >Draupnir< rekur fiskiveiðar á Bildudal í Barða- 

strandarsýslu. 

Í stjórn fjelagsins eru: ediktsson, Þorbjörn Þórðarson og Bent 

Bjarnason, og til til vara: Hannes B. Stephen 

Pålsson. — 

     
en, Åsb. Júl. Nikulásson og Samúel Eg 

Lög fjelagsins eru d 26. jan. 1915. Hlutafjeð er 8200 kr., en má 

hækka upp i 10000 kr., og : 100 kr. og 25 kr. hluti, er hljóða upp á 

nafn, og er alt hlutafjeð innborgað að fullu. Birtingar til fjelagsmanna skal fara 
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157 med sem vanalegar hreppsauglysingar å Bildudal. Rjett til ad rita firmad hefir 

stjórnin í heild sinni, og ritar hún firmað þannig: 

pr. H/f. Draupnir. 

Jón Benediktsson, Þorb. Þórðarson, 

formaður. gjaldkeri. 

Bent Bjarnason, 

ritari. 

IV. Ísafjarðarsýsla. 

Guðm. J. Sigurðsson á Co. tilkynnir, að úr firmanu sje farið A/s N. Chr. 

Grams Handel, en í stað þess sje komið: Bræðurnir Proppé. 

V. Skagafjarðarsýsla. 

H/t. >Sláturfjelag Skagfirðinga< tilkynnir, að það reki verslun með slát- 

urfjárafurðir á Sauðárkrók. Lög fjelagsins eru dags. 15. maí 1915. Hlutafjeð 

er 2300 kr., alt innborgað. Hlutabrjefin hljóða á nafn, og eru að upphæð 10, 20, 

30, 40 og 50 kr. Tilkynningar til fjelagsmanna skulu birtar brjeflega. Í stjórn 

fjelagsins eru nú: Arnór Árnason, prestur í Hvammi, formaður, Albert Krist- 

jánsson, oddviti á Pávastöðum, ritari, og Steindór Jónsson, trjesmiður á Sauðár- 

krók, gjaldkeri. Gjaldkeri hefir heimild til að rita firmað. 

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu, 

17, mai 1915. 

M. Guðmundsson. 

VI. Norður-Múlasýsla. 

í. Hlutafjelagið >De forenede Islandsforretninger< (Hinar sameinuðu 

íslensku verslanir) er myndað af verslunum Gránufjelagsins og af verslunum 

Thor E. Tulinius's, sem það heldur áfram, og rekur þannig verslun og fiskiveið- 

ar á Oddeyri við Eyjafjörð, á Siglufirði, á Haganesvík, á Grafarósi, á Sauðár- 

króki; og á Austfjörðum á Fáskrúðsfirði, Reyðarfirði, Eskifirði, Seyðisfirði (Vest- 

dalseyri) og Borgarfirði. — Samþyktir fjelagsins eru dags. h. 18. september 1912. 

— Heimili fjelagsins og aðalskrifstofa þess er í Kaupmannahöfn. Í samþyktum 
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fjelagsins er hlutafjárupphæðin talin krónur 430000,00, en jafnframt er stjórninni 

heimilað, að hækka þessa upphæð upp í kr. 500000,00, og samkvæmt þessari 

heimild er hlutafjeð nú krónur 500000,00, alt innborgað. — Upphæð hlutabrjef- 

anna, sem stíluð eru á nafn, er kr. 1000,00. — Auglýsingar til hluthafa verða 

birtar í Berlinga-tíðindum, eða í handföldum brjefum til hluthafa. — Í stjórn fje- 

lagsins eru stórkaupmaður F. Holme., ísl. kaupmaður Thor K. Tulinius og stór- 

kaupmaður Hans H. Sthyr, allir í Kaupmannahöfn. — Auk stjórnarinnar eru þrir 

framkvæmdarstjórar, S. O. Larsen í Kaupmannahöfn, og konsúlarnir Otto Tul- 

inius á Akureyri og J. C. F. Arnesen á Eskifirði. — Fjelagið rita tveir úr stjórn- 

inni í sameiningu, eða einn úr stjórninni og samkvæmt prókúru einn fram- 

kvæmdarstjóranna í sameiningu. Prókúru hefir nú S. 0. Larsen. 

2. Sigurður Arngrímsson veitingamaður, Hermann Þorsteinsson skósmið- 

ur og Indriði Helgason rafmagnsfræðingur, allir hjer í bænum, reka umboðs- og 

heildsöluverslun á Seyðisfirði með firmanafninu S. Arngrímsson, Thorsteinsson & 

Co., með ótakmarkaðri ábyrgð. Firmað rita þeir hver um sig: 

S. Arngrímsson, Thorsteinsson & Co. 

S. Arngrímsson. 

S. Arngrímsson, Thorsteinsson á Co. 

Herm. Þorsteinsson. 
S. Arngrímsson, Thorsteinsson & Co. 

Indriði Helgason. 

VIL. Suður-Múlasýsla. 

Hlutafjelagið >De forenede Islandsforretninger< (Hinar sameinuðu íslensku 

verslanir) er myndað af verslunum Gránufjelagsins og af verslunum Thor E. 

Tulinius's, sem það heldur áfram, og rekur þannig verslun og fiskiveiðar á 

Oddeyri við Eyjafjörð, á Siglutirði, á Haganesvík, á Grafarósi, á Sauðárkróki; 

og á Austfjörðum á Fáskrúðsfirði, Reyðarfirði, Eskifirði, Seyðisfirði og Borgarfirði. 
— Samþyktir fjelagsins eru dags. h. 18. september 1912. — Heimili fjelagsins og 

aðalskrifstofa þess er í Kaupmannahöfn. Í samþyktum fjelagsins er hlutafjár- 

upphæðin talin krónur 430000,00, en jafnframt er stjórninni heimilað, að hækka 

þessa upphæð upp í krónur 500000,00, og samkvæmt þessari heimild er hlutafjeð 

  

nú kr. 500000,00, alt innborgað. Upphæð hlutabrjefanna, sem stíluð eru á 

nafn, er kr. 1000,00. — Auglýsingar til hluthafa verða birtar í Berlinga-tiðind- 

um, eða í handföldum brjefum til bhluthala. — Í stjórn fjelagsins eru stórkaup- 

maður F. Holme, ísi. kaupmaður Thor E. Tulinius og stórkaupmaður Hans H. 

Sthyr, allir í Kaupmannahöfn. — Auk stjórnarinnar eru þrír framkvæmdarstjór- 

  

  
ar, S, O. Larsen í Kaupmannahöfn, og konsúlarnir Otto Tulinius á Akureyri og 
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157 J.C. F. Arnesen á Eskifirði. Fjelagið 

eða einn úr stjórninni og samkvæmt pró 

einingu, Prókúru hefir nú S. 0. Larsen 

  

vita tveir úr stjórninni í sameiningu, 

(úru einn framkvæmdarstjóranna Í sam- 

  

VIII, Vestmannaeyjasýsla. 

Pjetur J. Thorsteinsson, 

kaupmaður í Vestmannaeyjum og Gunnar 

um, tilkynna, að Pjetur J. 

Verslunarfjelaginu Gunnar Ólafsson & Ci 

  

í Reykjavík, Jóhann Þ. Jósefsson, 

kaupmaður í Vestmannaeyj- 

í Reykjavík sje genginn úr     Fhorsteinsson kau 

  

í Vestmannaeyjum. 

IX. Árnessýsla. 

Eyjólfur Guðmundsson, fyri 

tilkynnir, að í gær sje Helga sölustjóra 

boð fyrir nefnt firma, og ritar hann 
p. p. Kauj 

Helgi Jónsson. 

   

  

X. Hafnarfjarðarkaupstaður. 

1. Fiskiveiðahlutafjelagit 

reki fiskiveiðar frá Hafnarfirði n 

Lög fjelagsins eru dagsett 11. febr. 1915 

Hlutafje fjelagsins er kr. 190,600 hundrað og níutíu þúsund krón- 

ur — er skiftist í 20 hluti á kr. 9500. Hlatabrjefin hljóða á nafn, og hlutafjeð 

er að fullu innborgað. Í stjórn fjelagsins eru: Magnús Einarsson dýralæknir, 

formaður, Pjetur Halldórsson bóksali og Guðmundur Böðvarsson kaupmaður. 

Varamaður í stjórninni er Böðvar Böðva bakari í Hafnarfirði. Prókúru 

hefir Þórarinn Böðvarsson kaupmaður í Hafnarfirði. 

tilkynnir til firmnaskrárinnar, að það 

þess og varnarþing er í Hafnarfirði. 

       



313 1916 

Tilkynningar til hluthafa skulu birtar Þbrjeflega eða með símskeyti. 157 

Prúkúruhafi og einhver úr stjórninni ritar ármað. 

2. Douglas Howard Bookless, fiskikaupmaður hjer í bænum, tilkynnir 

til firmnaskrárinnar, að hann reki fiskverslun, fiskverkun og fiskiútgerð m. m. 

í Hafnarfirði undir firmanafninu Bookless Bros. 

Hann er einn fullábyrgur eigandi firmans, og því engir samlagsmenn eða 

meðeigendur. 

Prókúru hefir Ólafur V. Davíðsson. 

Firmað ritar hann sjálfur þannig: 

For Bookless Bros. 

D. H, Bookless. 

Prókúruhafi Olafur V. Davíðsson ritar firmað þannig: 

pr. pr. Bookless Bros. 

0. V. Davíðsson.
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Auglýsing 
frá skráritara vörumerkja í Reykjavík 

um skrásetningar þær, sem gjörðar hafa verið árið 1915. 

Skrás. (915 nr. 1. 

Tilkynt 28. júlí, 1915, kl. 5 síðd., af firmanu Carl Sæmundsen £ Co., um 
boðsmönnum og heildsölum, Blönduósi, og skrásett 6, ágúst s. á . 

  

Lysing å merkinu: 

Orðin: Original Heinmotorinn Fomofa Bergen, med mynd af måtornum, 

alt innritad i eitt stórt >lH< þannig að í vinstri legg stafsins stendur orðið: 

Original, í þverstrikinu orðið: Hein, og í hægri leggnum orðið: Mótorinn, en fyr- 

ir ofan þverstrikið stendur í þremur línum: >Fo Mo Fa, og fyrir neðan þver- 

strikið mynd af mótornum, og þar undir orðið: Bergen. 

Merkið, sem er með bláum lit, á að nota á mótora, og alt er þeim tilheyrir.
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Skrás. 1915 nr. 2, 158 

Tilkynt 28. júlí 1915, kl. 5 síðd., af firmanu A. £ F. Pears Limited, sápu- 

gjörðarmönnum, London, og skrásett 6. ágúst s. á. 
   

  

Lýsing á merkinu: 

Innan í hring mynd af tveimur samföstum perum, og þar undir orðið: 

Pears. 

Merkið, sem áður er skrásett í London, 47. flokk samkv. tilk., dags. 23. 

okt. 1901, á að nota á allskonar sápur og aðrar hreinlætisvörur. 

Á árinu hafa eftirgreind merki verið afmáð úr vörumerkjaskránni samkv. 

12. gr. vörumerkjalaganna: 

Nr. 1 1905 (E. F. Dan, Nakskov). 

Nr. 2 s. á, (Þork. Þorkelsson Clementz Reykjavík). 

Skrifstofu vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 31. des. 1916.
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Ferða- 
gufuskipa Hins sameinaða gufuskipafjelags milli 

Frá Kaupmanna- 
      

  

  
  

        
1213 14 j8 167 8) 9 10 Í 

Ísland Ceres Botnia Ísland Ceres (Botnia Island d ÍBotnia Ceres is land Botnia| Ceres 

Frá Kaupm höfn Bj ) jan 18 jan 29 jan'18 febl25 feb! ámrs28mrs lðapr 28apr Tmaí 2! 23maí| 9jun 
— Leith........ í feb 22 — 29 —| 8—| lapr19 —; 2maill— 27— 13— 
— "Thorshavn...... … | veleee *4maí 13 — ;"29—/15 — 
— Klaksvík... þr sr re surfere vvefren erfrnn wrefrer 180 188 „15-8 
— Fáskrúðsfirði...þ... 2... a Mrs 0... Ló— |. „IT = 
— Reyðarfirði .….f… … 25 — Í... |. | „16 — 17 
— Eskifirði þa a lr el er re vnefres |... 
— Norðfirði …….…. Åse 2 fave ref ce see bre 3 — | een ses að 

— Mjóafirði ...... . Á FAR FA veg Í FRA RANA AAN FAIR 
— Seyðisfirði..... |... else 5 — | elven vaserne 7 
— Vopnafirði...... TB vre ses Bað a refere „17 
— Húsavík 20... 28 — | | „6 — „8 
— Ákureyri ...... en Br þa sejrer 10 
— Siglufirði ne 8 mmm free veelrer eres 10 
— Sauðárkrók 31 — 9 - „11 

— Skagaströnd ... 
— Blönduós ...... 
— Hvammstanga {... ...}... 

Steingrímsfirði     
  

      
  

Ísafirði Ben ser. … 4 feb 

Í Í Reykjavík … jl8 jan! 4 feb, 
| | | 

| | | | | 

Til Vestfjarða: | | | 

Frå Reykjavik ..122 jan 3mrs|… 
— Stykkishólmi f… 0. 0... 
em Flatey 00 seet 20 eafeee su 
— Patreksfirði ...|... ...|... „. I — 
— Arnartirði...... BARNA BER |. L- 
— Dýrafirði ......þ... a... be JÆr— 

— Önundarfirði a ves þer ss] 5 — |— 
Á Tsafirði......... 23 jan... |. .…f Ömrs| 

| | | | | { I i i 

* Aðeins fyrir póst og farþega. 

** Á þessum ferðum verður komið við í Vestmannaeyjum aðeins vegna pósts og 

far þegja. 
**%  Aukaskip kemur við á Húnaflóa um sláturtímann, ef næg ástæða þykir til. 

% A þessum höfnum verður aðeins komið við, ef veður leyfir og nægur flutning- 

ur býðst. 

Aths. 1. Fjelagið áskilur sjer rjett til að skifta um skip.
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| | | | | 
{ 7 * 3 i or , | 

| 26 Júlí 17 åg (31 30 okt es TNOV | ses sus så 

ufe vl þe sus 
| | 
! i 

rule ere lse seere saran sr rr rita aan | | ve... þe ee. 

| #8 res er æse 204 se) rerisese 8 eee +00 fees s vere se |... | | 

BA AR | enn þe þe re | nettene . …| verberne | 

| | | | 
eler ru ee ln | rr sr verfure verfeen sarfees ss fase eee sss 

- 3 | ; e , ls 2 
AÐ Í spt 21 sptl... 2..| 20004 Bl okt. 2. J28nóv|... þu 

| | | | 

  

  

Burtfarartími 

þan jafnan á 

er 

       

   

'n og Reykjavík er fastákveðinn og leggja 

á Reykjavík kl. 6 síðdegis. En að 

ið hvenær skipin megi í fyrsta lagi 

ferðamenn vera búnir, að skipin 

í, er 

  

   

    

Dvölin á viðkomustöðunum 

komist fyrir veðurs sakir og íss. 
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1 2 3 | FLE 6 OT TTT 9 10 | 11 12 

Island] Ceres |Botnia Ísland! Ceres |Botnfa) Ísland Botnía Ceres |Ísland|Botnía| Ceres 

Frá Vestfjörðum | | | | | | 
Frá Ísafirði ...... Dd jan. | 440 6mrs|... | „12 apri mai... selen su LO jún 
— Dýrafirði...... BA mm self lee ser | kreere 12 —... HR AA 
— Arnarfirði 25 — |... efa 3 fee surfere ser a verfeee use 
— Patreksfirði ..J25 —!.., ...|... ... |. 3 IM. suefuee suefvee a ssrfrer ves 
— Stykkishålmi.f… ….… 1. |. vel BR FAN RA þe a. a surfe see 

i Reykjav k...... 21 jan... ... í mrs | „flá apr maí. jún 

| | | | 

Frå Reykjavik … (30 jan! 6 feb 13 feb. b1Omrs 18mrs 18mrs 17 apr Gmaí 18maí 24maí 14jun'28 jun 
— Olafsvik 2 ÅG server ves þa | elvene ne pers verfere suelese ves … 129 — g 
— Patreksfirði ... ole ren ses fore serne ne ae a ar frre sejrer ser 29 — 
— Årnarfirdi ....|... ...... ... þei ee verfree ut efn efa era seslfsee 30 — 
— Dýrafirði... —|... ...|.. ...l... ... | a srlven server ver 30 — 
— Ísafirði ........ ven surfren verlven serfuer srefres lene serfrer srf me ne fre rer free unless rus 2 juli 
— Reykjarfirði... 1. |. ufe sele sufee a seefrre uven vvefene vas 2 — 
— Steingrímsfirði... .. |... ...|... ... lure vrsfrre svefres erfene snefere unefrre es 3-8 
— Hvammstanga |... ...|... 2... | surferen see free 0 free seelver surfere verden serfees 3-8 
— Blönduós... þ.a 0 seere veere ve | le el srefere vuefuee 3—$ 
— Skagaströnd... |... ...|... rele surfere rer þe eeen | serbere søsfeer see 4-8 
-— Sauðárkrók... |.. sul 2... |. free srrfren nefrre oe free varers wefres ses 4 
— Siglufirði .....}... ...|... ... le A NA AN AN A AAN ser 5 — 
— Akureyri.....| . ...|... ... þa kenfrer us lene | verfuer verfren see 6 — 
— Húsavík ……. …… f… I... RA Dine beslele enefeee veere keder serbere see 6 — 
— Vopnafirði ... |... 2. a surfer ser RN SINNA ARNA A RN RA T — 
— Seyðisfirði ...|... ...|... ... 16 |... 20 mf seler surfere me [BØ] mm er se free eee 8 — 
— Mjóafirði þ.a 0 seelse eee |. 
— Norðfirði ...... |... a a le 130 mm] se evefere er 8 — 
— Eskifirdi ..... þ.a ket re mm RO mene sneen ses … 
— Reydarfirdi … f.…. ves a a vrnfree reel meeen oe furer ureleer ve fun ere 9 — 
— Fáskrúðsfirði.. |... |. 9 — 
— Thorshavn *2 feb A PR . 1.10 — 
— Leith …. ….…. 5 —-11 —20 —15 — 19 —/13 — 
— Christianssand |... ...|... 0. ne ke sanfren surfere uke | ven me free see 
ÍKaupmannahöfn | 9 feb;15 feb 24 feb 18mrs' 29mrs 2Tmrs 25 aprjldmaí 30maí; 2jún 22 jún 17 júlí 

| | | | | | | | | |     
  

Aths. 3. Ef kringumstædur leyfa, 

Aths. 4. 

að taka þyki að gjöra sjer ferð með hann. 

Með þeim skipum, er fara norður um landið, 

koma skipin við í Vestmannaeyjum í hverri ferð suður um 

land, hvort heldur þau eru á ferð að sunnan eða vestan. Eftir að þau koma til 
Reykjavíkur utan að, fara þau til Hafnarfjarðar, ef þau hafa meðferðis svo mikinn 
flutning þangað, 

Akraness, ef eins stendur á og næg ástæða þykir til. 

Reykjavíkur, að ekki sje fullskipað í þau vörum til annara hafna á Íslandi. 

Einnig fara skipin til 

verður því aðeins tekinn flutningur til



til Kaupmannahafnar. 
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13 14 | 15 16 17 18 I 19" 20 21 T 22 | 323 24 25 | 26 27 
, | | Auka ask. | Auka- 
Ísland |Botnia! Ísland! Ceres Botnia fðland) Botnia: Douro! Ceres | 'Ísi land. Botnia|Ísland Ceres | Botnia| skip 

| | | 
… … 28 juli. | „| Inóv|... 

a veel 28 mt me | |. 
.. { ... | 

29 — … | … 
ven vasfues 80 mess srefere sf me eee fe 3 |... sj 

— 30 júlí 21 ág 4 spt (24 spt SRA |. . „| SnÓVi. … 
| | | | 

24jun|19juli| 3 åg (12 åg 24 ág | Sept 28 Sp " 9 okt'14 okt ínóvil6nóv, 5 des(10 des! 3 

13 =, HR |... ! 2 
14 — |. 8 

… 114 — ee refuse A FR = 
25 — 415 —| A „410 — sg 

AÐ mm ll — sd 
„15 —)|. A id „$ 

. Al | | == 
A þe mf xx | TF 
Mme seler en er ne | a Í 

7 — HE 13 — 25 

27 — ar | seler æ 8 

. ED NET DI DL un ER 
29 — |, 1 okt; 12 —| 48 

| | 2R 
… "| … | | | RE 

2 A | SE 
a me |... NR á 

FRIÐUR NA 2 — see mer 21 … ig 
330 4 |. lag OJ Lag Ka des 2 
2júlí24 —| 7 — 27 —29 —13 — 26 —119 —:12 — 29 — — 117 —| 3 

me el snarere] EA FRIÐ A DØ | eler ul BE 
ö júlí 27 júlí nu ág | 31 ág 1 spt/ 17 spt, 9 okt (30 okt:2 13 okt I6nóv' 2d es 15 5 des|20 des Á 

| | | | 

Aths. 5. Ef vedur eda is hindrar skipin frå að fylgja áætluninni, þá verða farbegar fluttir å 
næstu höfn, sem skipið kemur á; þó geta þeir fengið að vera með skipinu til ein- 
hverrar annarar hafnar, ef þeir vilja heldur. Þótt svo vilji til, verður farþegum 
ekkert borgað 

sem þeir 

stendur á, fylgt sömu reglum, og skera skipstjórar úr, hvort vörum og farangri skuli 
þá skipað upp á næstu höfn eða haldið í 

inn stað síðar 

aftur af fargjaldi, og fæðispeninga verða þeir að borga allan þann tíma 

eru með skipinu. Áð því er farangur og vörur snertir, þá verður, ef svo 

skipinu í þeirri von, að þær komist á ákveð. 
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161 Ferðaáætlun 
gufuskipa Bergenska gufuskipafjelagsins 

nóvember 1915 — mars 1916. 

1 2 | 3 4 5 

nóvember febrúar Frá Kristiania ....... seen rn — 27 — — 27 
mars — Kristiansand . HER — 29 — — 1 — Stavanger ssssseseererseerer — 31 | — — 3 

nóvember | desember janúar febrúar — Bergen. seeren skere 1 2 2 2 5 — Thorshavn sd... 3 4. 4 4 7 — Seyðisfirði ........................ 6 7 7 7 9 — Eskifirði ........................ 6 7 i 7 7 9 — Vestmannaeyjum ............... 7 8 8 8 10 Til Reykjavikur essere 8 | 9 9 9 11 

| 
nóvember | desember | janúar febrúar mars Frá Reykjavik ............ ........ . 10 11 | 11 11 13 —  Stykkishålmi il | 12 12 12 14 — Patrekafirði.................... ru 12 12 12 12 14 — Ísafirði … 13 13 | 13 13 15 

Frá Hólmavík … — — | 14 14 — —  Akureyri ce veesereeeversrs — — 15 15 — — Húsavík ..............00. 2. — — 16 16 — — Vopnafirði 1... seerne — — | — 16 — 
—  Onundarfirdi .….….…. .….…..… 13 14 — — 15 — Dýrafirði...... .. 0... 13 14 — — 15 — Bildudal.......... ......... 13 14 — — 16 Til Reykjavikur seere. 14 15 — — 17 

| 
nóvember | desember mars Frá Reykjavík ......0...0.. 17 17 — — 19 — Vestmannaeyjum A 18 18 — — 20 — Eskifirði ..... ........ .......... 19 19 — 17 21 — Seyðisfirði ............... ........ 19 19 17 — 21 — Thorshavn .. ... 0. 21 21 18 19 23 — Bergen.......... er ER 23 23 22 22 25 

— Haugesund .... ............... 24 — — 23 26 — Stavanger 1. ss veere 24 — — 24 26 Til Kristiania |... 26 — — 26 28           
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Styrkur úr landssjóði. 

4. gr. A b. 2. 

25. september veitti stjórnarráðið af bráðabirgðauppbót þeirri, 3500 kr., er veitt er 
með 14. gr. A. b. 2. fjárlaganna, ásamt 500 kr., er veitt et gegn væntanlegri aukafjárveit- 
ingu, eftirnefndum prestaköllum þessar upphæðir : 

1. Torfastaðaprestakalli 000 kr. 450 00 
2. Mosfellsprestakalli í Mosfellssveit . . .... — 225 00 
3. Reynivallaprestakalli . . . . . . , . . . — 175 00 
4. Lundarprestakalli . . . . . ... . .. . — 500 00 
5. Miklaholtsprestakalli . . . . . . 0... — 825 00 
6. Hjarðarholtsprestakalli. . 2... — 300 00 
7. Sandaprestakalli. . . 2... 0... — 450 00 
8. Dýrafjarðarþingaprestakalli . . ...... — 450 00 
9. Bægisárprestakalli . . ........ 5, mr 475 00 

10. Vallaprestakalli 2 2. — 200 00 
11. Laufásprestakalli. „2. — 200 00 
12. Grenivíkurprestakalli . . . . . . . . 2. . — 250 00 

Samtals kr. 4000 00 

  
  

l4. gr. A. b. 3. 

4500 kr. af fje því fyrir árið 1915, er ræðir um í lá. gr. Á. b. 3 ffárlaganna 1914 
og 1915, 1100 kr. af vöxtum Prestaekknasjóðsins og vöxtum af svonefndum Árgjaldasjóði, að 
upphæð 90 kr. samtals kr. 5690,00 hefir verið úthlutað eins og hjer segir, og var úthlutun 
sú samþykt, að því er snertir landssjóðsstyrkinn, með brjefi, dags. 30. júní: 

I. Uppgjafaprestar: 

1. Jón Ó. Magnússon . . . . 0... kr. 150 00 
2. Ólafur Stephensen . . 150 00 
3. Påll Sivertsen ss eee 100 00 
4. Stefán Stephensen . . . . 5.0 170 00 

II. Prestaekkjur. 

1. Anna J. Kristjánsdóttir frá Þóroddsstað. . „ . kr. 100 00 
2. Anna Vilhjálmsdóttir frá Stað í Grindavík . . — 100 00 
3. Ásta Þórarinsdóttir frá Grenjaðarstað . . . . -- 100 00 
4. Ástríður Petersen frá Svalbarði . . . . . . — 100 00 
5, Bergljót Blöndal frá Hvammi í Laxárdal . . . — 1920 00 
6. Björg Einarsdóttir frá Undirfelli .„ . . , . , — 100 00 
7. Guðlaug M. Jónsdóttir frá Hjarðarholti, . . . — 100 00 
8. Guðríður Jónsdóttir frá Ási, . . . 0... — 80 00
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Höfða 

Guðrún Björns Sane 

Guðrún B. Gí 

Guðrún 

Guðrún 

ingum 

aurbæ á Hvalfj.str. 

ttir frá Bergsstöðum 

Guðrún i 

Gudrun 

Gudrun 

Guðrún 
, 

Guðrún Alftanesi 

Gudrun Otrardal 

Gudrun 

Gudrun 

Halldóra “ stað í V.-hópi 

  

ingeyraklausrri 

   

        

Helga Ke 

Jóhanna Soffía Jc 

Ingunn Loft 

  
á Holti    

    

    

    

           

   

  

    

  

FS , 
dåaurbæ Í 

  

Lilja Olaf 

Margrjet 

Margrjet 

Metta Þ 
2 må som! Ragnt c 

  

Ragnhe 

Ragnheiður á Vatnsnesi 

Ragnhildur 6 larhólum . 

Ragnhildur frá Hjaltastað 

Rannveig Gis Sauðlauksdal 

Sesselja Þórðardót 

Sigríður 
se 5 
DIgTIOUuT 7 

44 
Steinunn frá Þingmúla . 2... 

Steinunn dóttir frá Suðurdalaþingum . 

rnesi Steinunn Pjetursdågtir f 

    

Bo
s Steinunn Sivertsen fré g 

    dóttir UL. 

dóttir frá Lundarbrekku 

  

frá Stað í Grunnavík 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00
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Vilhelmína Steinsen frá Árnesi . . . . . . . kr. 

Þórey Bjarnadóttir frá Staðarbakka . . . 2 . — 

Þuríður Kjartansdóttir frá Hofi í Vopnafirði . . — 

14. gr. B. XII. 1 

110 

200 

70 

00 

00 

00 

18. ágúst skifti stjórnarráðið styrk þeim, er veittur er fyrir árið 1918 

anna 14. gr. B. XII. 1. til barnaskóla, 
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 Barnaskólanum í Reykjavík . . . 2. 2... kr. 

—— í Hafnarfirði . 2... — 

— á Ísafirði BN 

— å Akureyri. . — 

— åa Seydisfirdi . . . — | í Garðahreppi. 2... — 

| Vatnsleysuströnd . . 2... — 

— í Keflavík 2 — 

—— Í Gerðahreppi. 2... — 

-— í Miðneshreppi >. 2... — 

— í Hafnabreppi. . . — 

— í Grindavík 2 2 2 — 

— å Evrarbakka. . . . — 

— á Stokkseyri . . oe se re 

— á Eystri- Sólheimum se es me 

  

— í Kitla-Hvammi . 2... — 

— á Deildará . 2... — 

— í Vík og Reynishverfi... . — 

— á Djúpavogi . a 

—- á Búðum í Fáskrúðsfirði ou ere 

— å Eskifirdi 2 2 2 2 — 

—- í Nesþorpi í Norðfirði. . . . -- 

— í Bakkagerði í Borgarfirði . . — 

— å Vopnafirdi . . . — 

— í Húsavík . a 

— i Grimsey . — 

í Ólafsfirði. . . — | | 

  

— í Siglufirði. 2... — 

— á Sauðárkróki. . .. — 

— á Blönduósi. . . . —- 

—— í Aðalvík „ 2 2 2 mmm 

— á Hesteyri. 2 — 

—- á Tröð í Álftafiði . 2. 2... — 

—-- í Hnífsdal 

— í Bolungarvík 

— á Sudure yri i Sug gandafirdi FE 
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milli eftirnefndra barnaskåla, svo sem hjer 
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með fjárlag- 

segir: 
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37. Barnaskólanum á Flateyri . . . . . . ., . kr. 475 00 

38. -— á Þingeyri... — 500 00 

39. — á Bíldudal. . ...... — 450 00 

40. — á Patreksfirði. . . 2... — 500 00 

41. — í Flatey á Breiðafirði . . . . — 450 00 

42. — í Stykkishólmi . ..... — 550 00 

43. — á Sandi. 2 — 525 00 

44. — í Ólafsvík... 0... 0... — 525 00 
45. — í Borgamesi . ...... — 450 00 

46. — á Akranesi. . .....,.. — 600 00 

47. — í Mýrarhúsum . . 8 mm 500 00 

48. —— á Bjarnastöðum á Álftanesi 5. orm 400 00 

49. — í Vestmannaeyjum . . . . . — 600 00 
      

Samtals kr. 30000 00 

14. gr. B. XII. 2. 

Samkvæmt fjárlögunum 1914 og 1915, 14. gr. B. 2, var með brjefi stjórnarráðsins 

dags. 23. ágúst, veittur þessi styrkur til farkenslu fyrir árið 1915: 

I. Skaftafellssysla. 

  

i. Hörgslandshreppur . . . . . . . . . kr. 200 

2. Kirkjubæjarhreppur . . . ...... — 200 

3. Leiðvallahreppur . 2... — 80 

4. Álftavershreppur . 2... — 75 

5. Skaftártunguhreppur . ....... 40 

6. Hvammshreppur . . ........ — 145 

7. Bæjarhreppur . 2... — 145 

8. Nesjahreppur . 2. 2... — 100 

9. Mýrahreppur 2 2. — 70 

10. Borgarhafnarhreppur. . . ...... — 10 

11. Hofshreppur „2... — 140 
— kr. 1265 00 

ll. Rangárvallasýsla. 

1. Ásahreppur . ......... kr, 200 00 

2. Holtabreppur . . .......,…. — 160 00 

3. Landmannahreppur . . ...... — 200 00 

4. Rangárvallahreppur . . . ..... — 300 00 

5. Hvolhreppur . . . . 2. . 2... — 200 00 

6. Fljótshlíðarhreppur . . . . . . . . — 200 00 

7. Vestur-Landeyjahreppur . . . . . . — 150 00 

8. Austur-Landeyjahreppur . . . . . . — 150 00 

9. Vestur-Eyjafjallahreppur . .„ . . . . —- 200 00 

10. Áustur-Eyjafjallahreppur . . . . . . — 175 00 
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TI. Árnessýsla. 

  

1. Selvogsnreppur „kr. 50 00 

2. Ölfushreppur . 2. . 2... 0... — 200 00 

3. Grímsneshreppur . . . . 2. . >... — 125 00 

4. Biskupstungnahreppur . . . . . . . — 140 00 

5. Gnupverjahreppur . . — 45 00 

6. Skeidahreppur. . . 2 2 2 0. 7 100 00 

7. Villingaholtshreppur. . . ....…. — 100 00 

8. Gaulverjabæjarhreppur. . . . . . . — 125 00 

9. Hraungerdishreppur. . . ..... — 140 00 

10. Sandvikurhreppur . . . . 2. 2. — 100 00 

11. Stokkseyrarfræðsluhjerað . . . ... — 130 00 

12. Laugardalshreppur . 2... — 50 00 

IV. Kjósarsýsla. 

1. Mcsfellshreppur . . . 2. . 2 2. . kr. 125 00 

2. Kjalarneshreppur. . . . . . . 2 2. — 145 00 

V. Mýra- og Borgarfjarðaraýsla. 

1. Hálsa- og Reykholtsdalshreppar . . . kr. 150 00 

2. Andakilshreppur. . . . 2. 2... 2 — 100 00 

3. Leirár- og Melasveit . . . ... — 75 00 

4. Innri-Akraneshreppur. . 2... — 125 00 

5. Hvítársíða . 2 — 35 00 

6. Pverårhlid . . 20 — 45 00 

7. Norðurárdalur „2 — 45 00 

8. Stafholtstungur . . . .. — 125 00 

9. Borgarhreppur . . . — 200 00 

10. Hraunhreppur . 8 0 2 1 rem 125 00 

VI. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

1. Helgafellssveit . .„ . . . . . 2. kr. 150 00 

2. Eyrarsveit. . . . . 0 00 2 2 2 mm 400 00 

3. Fróðárhreppur . . ......…. — 140 00 

4. Stadarsveit 2 — 80 00 

5. Eyjahreppur . 2 2 0 eee 4 rr 60 00 
A 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

1305 00 

270 00 

1025 00 

830 0Q 

1915
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1. Hörðudalshreppur . ..... „ kr 10 00 
2. Miðdalahreppur . . . — 175 00 
3. Haukadalshreppur . . .....…. — 175 00 
4. Laxårdalshreppur . . .. 8.8 150 00 
5, Hvammshreppur . ....... 200 00 
6. Skardstrandarhreppur . . ....…. o — 100 00 
1. Saurbæjarhreppur . . . . 150 00 

——— kr. 

VIII. Bardastrandarsysla. 

1. Reykhólahreppur . . . . . . . . kr. 150 00 
2. Gufudalshreppur . . . . 2... — 200 00 
3. Rauðasandshreppur. . . 2... — 100 00 
4. Tálknafjarðarhreppur . . . . . . . — 173 00 
5. Flateyjarfræðsluhjerað. . . . . .. — 175 00 

6, Dalahreppur 2... …— 115 00 

mmm kr, 

IX. Ísafjarðarsýsla. 

1. Auðkúluhreppur . . .....…. kr, 170 00 
2. Þingeyrarhreppsfræðsluhjerað „ . . . — 400 00 
3. Mýrahreppur „2 200 00 
4. Mosvallahbreppur. „2... me 400 00 
5. Eyrarhreppur . . .. 5... 0. mm 200 00 
6. Sudavikurhreppur 2. 2... — 120 00 
7. Ögurhreppur... — 100 00 
8. Reykjarfjarðarhreppur. . . .. 0... — 100 00 
9. Nauteyrarhreppur 2... — 120 00 

10. Snæfjallahreppur . . 8 2 2 re 100 00 

11, Grunnavikurhreppur FEE 150 00 

——--—— kr. 

X. Strandasýsla. 

1. Óspakseyrarhreppur kr. 45 00 

2. Fellshreppur . 2 — 40 00 

3. Kirkjubólshreppur . 2... — ö0 00 

4. Hrófbergshreppur 2... — 60 00 

5. Kaldrananeshreppur . „>... — 125 00 

——-— kr 

VII. Dalasýsla. 

1020 00 

915 00 

2060 00
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Vindhælishreppur 

Engihlíðarhreppur 

Bólstaðarhliðarhreppur 

Svínavatashreppur 

Torfalækjarhreppsfræð 

Sveinstaðahreppur 

Á shreppur 

Þorkelshólshreppur . 

XL 

sluhjerað. 

Kirkjuhvammshreppur. 

Ytri-Torfustaðahreppur 

Fremri-Torfustaðahreppur 

Fellshreppur 

Hofshreppur 

Hólahreppur . 

. Viðvíkurhreppur. 

. Akrahreppur 
   x 
    Lytingsst 

  

luhreppur 

. Skefilstadahreppur 

. Ripurhreppur 

. Skardshreppur 

. StaSarhreppur 

Ongulstadahreppur 

Saurbæjarhreppur 

Hrafnagilshreppur 

Glæsibæjarhreppur . 

Skriðuhreppur 

Oxnadalshreppur 

. Arnarneshreppur 

. Svarfaðaráalshreppur 

Árskógshreppur . S gsnreppu 

ðahreppur 

XIL 

XIIL 

XIV. 

. Svalbardastrandarhreppur . 

. Grytubakkahreppur . 

329 

Húnavatnssýsla 

Skagafjarðarsýsla. 

Þingeyjarsýsla. 

kr 

s . s s — 

  

00 

00 

00 

00 

00 

00 

  

100 00 

175 00 

50 00 

35 00 

175 00 

50 00 

50 00 

150 00 

125 00 

100 00 

125 00 

175 00 

200 00 

150 

150 

200 

00 

00 

kr, 

kr. 

kr. 

1320 00 

1235 00 

1765 00 

1915
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3. Hálshreppur . . . . . . . . . . kr, 100 00 
4. Ljósavatnshreppur . . . . . . . . — 125 00 
5. Skútustaðahreppur . 2... — 50 00 

6. Reykdælahreppur „ . 50 00 
7. Tjörneshreppur . . . . . ,„ . . , — 100 00 
8. Bárðdælahreppur. . ....... 7 75 00 
9. Flateyjarhreppur. . . ...... — 100 00 

10. Kelduneshreppur. . . .....…. 50 00 
11. Axarfjardarhreppur . . ...... 50 00 
12. Fjallahreppur . . . — 50 00 
13, Presthølahreppur. . ....... — 100 00 
14. Svalbarðshreppur. . . . . . . . . — 150 00 
15. Sauðaneshreppur. . . . . . . . . — 100 90 

——-——- kr. 1450 00 

XV. Norður-Múlasýsla. 

1. Skeggjastaðahreppur . . . . . . , kr. 140 00 
2. Seyðisfjarðarhreppur . . . . . . .„ — 1825 00 
3. Vopnafjarðarhreppur . . .....— 150 00 
4, Jökuldalshreppur . ....... — 200 00 
5. Jökulsárhlíðarhreppur . . . ....— 125 00 
6. Hróarstungvhreppur . . ..... — 125 00 
7. Fellahreppur . . ........ — 125 00 
8. Fljótsdalshreppur . . .....,. — 100 00 
9, Hjaltastadarhreppur. . . ..... — 150 00 

kr. 1240 00   

XVI. Suður-Múlasýsla. 

1. Skriðdalshreppur . . . . . . . . . kr. 70 00 
2. Vallahreppur . . ........ — 100 00 
3. Eidahreppur . . ........ — 150 00 
4. Mjoafjardarhreppur . . . ..... — 250 00 
5, Reydadfjardarhreppur . . ..... — 375 00 
6. Breiddalshreppur . ....... — 250 00 
7. Geithellabreppur. . . ...... — 110 00 
8. Beruueshreppur . . ....... — 120 00 
9. Stöðvarhreppur . . ....... 75 00 

10, Fåskrudsfjardarhreppur . . . . . . — 400 00 

  

Samtals kr, 19855 00
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14. gr. B. Xlil. a. 

Með brjefi stjórnarráðsins, dags. 4. ágúst, var eftirnefndum unglingaskólum veittur 

styrkur sem hjer segir af fje því, er ætlað er slíkum skólum í 14. gr. B. XIII. a. fjárlaganna: 

1. Búðarskóla á Fáskrúðsfirði . . . . . . . . kr. 500 00 

2. Sauðárkróksskóla „2... — 525 00 

3. Keflavíkurskóla . 2... — 400 00 

4. Siglufjaðarskóla  . . . . ....... — 425 00 
5. Núpsskóla í Dýrafirði . . . . . . . . .„ . — 1300 00 
6. Bakkagerðiskóla . 2... — 600 00 
7. Húsavíkurskóla „2... — 800 00 
8.  Vopnafjarðarskóla . 2... 2... — 500 00 
9. Ákranesskóla . 2. — 400 00 

10. Hjarðarholtsskóla . . . 2... — 950 00 
11. Víkurskóla í Mýrdal . . . 2... 2... — 550 00 
12. Hvammstangaskóla. . . . . 2... — 950 00 
13. Eyrarbakkaskóla. . . . „0... 400 00 
14. Handavinnuskóla Halldóru Bjarnadóttur us re 200 00 
15. Heydalsárskóla eee eee re 400 00 
16. Unglingaskólánum á Seyðisfirði  . . . . . , — 1500 00 
17. Unglingaskólanum á Ísafirði . . . . . . . — 1500 00 
ÍS. Hvítárbakkaskóla . . . .„ . ... . . . — 2100 00 

  

Samtals kr. 14000 00 

I6. gr. 2. 

Samkvæmt fjárlögum fyrir árin 1914 og 1915, 16. gr. 2, var með brjefi stjórnar 
ráðsins, dags. 18. desember 1915, veittur þessi styrkur fyrir s. á. til búnaðarfjelaga. 

l. Skaftafellssýsla. 

  

  

Dagsverk Kr. au. 
1. Búnaðarfjelag Bæjarhrepps. . . . . 654 102 56 

2, OCræfinga. . ......0. 1382 216 74 
3. —— Borgarhafnarhrepps …… . 323 50 65 
4. Bunadarfjelagid »Afturelding« i í Nesjahreppi. . 549 86 10 
5. Búnaðarfjelag Skaftártunguhrepps . . ... 355 öð 67 

6. Hvammshrepps . . . . . . . 1783 279 62 
7. —— Dyrhólahrepps . . . . . . . 1456 228 34 
8. — Hörglandshrepps . .. 1575 247 00 
9. — Hörglands- og Kirkju bejarbrepps 2162 339 05 
10. — Álftavershrepps . IR . 736 115 42 
11. Framfarafjelag Leiðvallahrepps . . „0. 1859 291 54 

  

Samtals 12834 2012 69 
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Il. Rangárvallasýsla. 

Búnaðarfjelas Merkurbæja 
  Austur-Eyjafjallahrepps . 

Austur--Landeyjahrepps 

Vestur-Landeyjahrepps 

Fljótshlíðarhrepps 

Holtamanna . 

Ásólfs: 
    
skálasóknar 

Hvolhrepps. 

tangvellinga. 

Framfarafjelag Landmannahrepps 
Ð i 

Samtals 

Ill. Árnessýsla. 

Bánaðarfjelag Skeiðahrepps . 

  

Gnúpverjahrepps 

Sandvíkurhrepps 

Stokkseyrarhrepps . 

  

Grímsnesbrepps . 

Biskupstungnahrepps . 

Villingaholtshrepps 

Hraungerðishrepps . 

Hrunamannahrepps 

Gaulverjabæjarhrepps . 

Laugardalshrepps 

Grafningshrepps 

Þingvallahrepps . 

Jarðabótafjelag Ölfushrepps 

Samtals 

Dagsverk 

348 

1644 

789 

807 

2212 

2407 

967 

1957 

1404 

1532 
  

- 
13867 

    

  

23673 

LV. Gullbringu- og Kjósarsýsla, 

Búnaðarfjelag Seltjarnarneshrepps 
  Mostellinga 

Kjalnesinga 

Kjósarhrepps 

Garðahrepps 

Jarðabótafjelag Bessastaðahrepps . 

Samtals 

Dagsverk 

  

  

au. 

4 57 

7 82 

3 73 

7 48 

64 

91 

18 

89 

2174 67 
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Kr. au. 

406 96 

439 89 

101 93 

150 40 

328 23 

454 01 

277 7: 

287 15 

417 94 

290 7 

140 67 

  

Kr. au. 

185 21 

190 07 

117 30
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V. Reykjavík. 

Jarðræktarfjelag Reykjavíkur. 

Búnaðarfjelag 
  

Búnaðarfjelag 

|
.
 

. Búnaðarfjalag 

  

  

  

1915 

  

  

Dagsverk Kr. au. 

„ 9125 584 17 

VI. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

Dapsverk kr. a. 

Leirár- og Melahrepps 877 137 53 

Strandarhrepps 753 118 09 

Skorradalshrepps 867 135 96 

Andakilshrepps . 1263 198 07 

Skilmannahrepps 512 80 29 

Innri-Ákranesshrepps . 837 131 26 

Reykdæla . 1553 243 55 

Hálsahrepps 550 86 25 

Lundarey kjadalsbrepps 573 89 86 

Þverárhlíðarhrepps . 595 93 15 

Stafholtstungnahrepps 1380 216 43 

Álptaneshrepps . 470 73 71 

Borgarhrepps 1002 157 14 

Norðurárdalshrepps 138 21 64 

Hvítársíðuhrepps 2487 390 03 

Hraunhrepps . 806 126 40 

Samtals 14662 2299 36 

VII. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

Dagsverk kr. á. 

Neshrepps utan Ennis 155 118 40 

Helgafellssveitar a 492 77 16 

Neshrepps innan Ennis (hins forna) . 507 79 öl 

Skógarstrandarhrepps . 347 54 42 

Eyrarsveitar 409 64 14 

Eyjahrepps 100 15 68 

Stadarsveitar . 150 23 52 

Kolbeinsstadahrepps 266 41 71 

Miklaholtshrepps 192 30 11 

Breiduvikurhrepps 113 17 73 

Samtals 3331 522 38 

VIII. Dalasýsla. 

Dagsverk kr. å. 

Laxårdalshrepps 1244 195 09 

Miðdalahrepps 1289 202 15
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3. Bunadarfjelag Fellsstrandarhrepps 1150 180 35 
4. — Hvammshrepps . 891 139 73 

5. — Haukadalshrepps 875 137 22 
6 — Saurbæjarhrepps 132 114 79 
7 — Hörðudalshrepps 1227 192 43 

1408 1161 76 

IX. Bardastrandarsysla. 

Dagsverk kr. a. 
1. Búnaðarfjelag Suðurfjarðahrepps . 344 53 95 
2 — Tálknafjarðar 136 21 33 

480 75 28 

X. Ísafjarðarsýsla. 

Dagsverk kr. a. 
1. Búnaðarfjelag Mýrahrepps . ........ 426 66 81 

2. Mosvallahrepps . 2. 2... 348 54 58 
3. — Eyrarhrepps 2 2. 433 67 91 
4. —— Ogurhrepps . ........ 965 151 32 
5. — Reykjafjarðarhrepps . . . . 610 95 66 
6. —. Nauteyrarhrepps ....... 617 96 76 
7. — Grunnavíkurhrepps . ..... 443 69 48 

. Bunadarfjelag 

  

I]
 

. Bunadarfjelag 
  

aa 

Samtals 3842 602 52 

  

  

XI. Strandasýsla. 

Dagsverk kr. a, 

      

Bæjarhrepps . ........ 669 104 92 
Kirkjubóls- og Fellshrepps. . . 766 120 13 
Hrófbergshrepps ....... 483 75 74 
Kaldrananeshrepps. . ..... 483 75 74 
Ospakseyrarhrepps eee e 345 54 11 

Samtals 2746 430 64 

KIl. Húnavatnssýsla. 
Dagsverk kr. a. 

Bólstaðarhlíðarhrepps . . . . . . 2204 345 65 
Þverárhrepps ......….…. 643 100 83 
Áshrepps . +. 293 45 95 
Kirkjuhvammshrepps . . . 432 67 75 

Sveinsstaðahrepps . NR 518 81 23
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6. Bunadarfjelag Engihliddrhrepps . ... 8... 181 

7. Svinavatnshrepps . ...... 939 
8. — Staðarhrepps. . . 8... 369 

9. — Vindhælishrepps  . . . . . . . 1519 

10. —— Fremri-Torfastadahrepps. . . .. 259 

11. — Ytri-Torfastaðahrepps. . .... 512 

12. — borkelshålshrepps . ...... 733 

Samtals 8602 

XIII. Skagafjarðarsýsla. 

Dagsverk 

1. Búnaðarfjelag Akrahrepps . 2... 121 

2. Seiluhrepps 2. 368 

3. — Staðarhrepps... 648 

4. — Vidvikurhrepps . 2... 459 

5. — Lýtingsstaðahrepps. . . .„ . . . 1517 

6. — Hólahrepps . . 2... 1474 

7. — Rípurhrepps 2. 603 

8. — Skefilstaðahrepps . 2... 891 

9. — Óslandshlíðar „0... 337 

10. —— Hofshrepps . . 2000 355 

11. —- Fellshrepps . . .....….…. 549 

12, — Skarðshrepps. 2... 864 

13. — Holtshrepps . 2. .....….… 340 

Samtals 9126 

XIV. Eyjafjarðarsýsla. 

Dagsverk 
1. Framfarafjelag Arnarneshrepps . ...... ö66 

2. Glæsibæjarhrepps . 2... 983 

3. — Skriðuhrepps 2. 577 

4. Búnaðarfje!lag Öngulsstaðahrepps . . . 314 

5. Hrafnagilshrepps 538 

6. — Svarfdælinga . ...0.0.. . 2154 

7. —-—— Árskógshrepps . ..... 372 

8. — Hvanneyrarhrepps . SEE 791 

9. — Saurbæjarhrepps . ....….. 488 

10. — Olafsfirdinga. 000. 484 

Samtals 7267 
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37 
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XV. Ákureyri. 

Jarðræktarfjelag Akureyrar. 

KVI. Þingeyjarsýsla. 

  

  

  

1. Búnaðarfjelag Ljósavatnshrepps 

2. Svalbarðsstrandar . 

3. — Bárðdæla . 

4. Hálshrepps 

5. Framfarafjeiag Grýtubakkahrepps. 

6, Jarðabótafjelag Suður-Fnjóskdæla 

7. Skútustaðahrepps 

8. — Húsavíkur 

9. — Aðaldæla . 

10. —- Reykdæla. 2... 

11. Jarðræktarfjelagið »Ofeigur« i Reykjahverfi 

12. Bunadarfjelag Svalbardshrepps . 

13. --— Þórshafnar 

14. — Presthólahrepps. 

15. — Keldhverfinga 

16. —— Axfirdinga 

17. Framfarafjelag Flateyjarhrepps 

Samtals 

XVII, Norður-Múlasýsla. 

1. Búnaðarfjelag Skeggjastaðahrepps 

2. — Fellnahrepps. 

3. — Hjaltastaðahrepps . 

4. — Vopnafjardarhrepps 

Samtals 

XVIIL  Sudur-Mulasysla. 

1. Búnaðarfjelag Skriðdalshrepps 

2. —- Helgustaðahrepps . 

3. — Breiðdæla 

4. — Beruneshrepps . 

5, — Reyðarfjarðarhrepps 

6. — Áustur-Valla 

Samtals 

Dagsverk 

918 

Dagsverk 

1268 

732 

979 

401 

412 

791 

949 

272 

615 

653 

2227 

468 

1206 

625 

1197 

1041 

301 
  

14137 

1811 

  

5916 

  

to
 

to
 

  

kr. 

143 

kr. 

198 

114 ' 

153 

62 

64 

124 

148 

42 

96 

102 

349 

73 

189 

98 

187 

163 

47 

96 

  

17 

kr. 

82 

123 

44 

33 

06 

a. 

64 

42 

07 

88 
  

284 01 

21 

67 

56 

85 

83 

3 66 
  

927 78
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Dagsverk. kr. a. 

1. Skaftafellssýsla. . . . 1283 2012 69 

2. Rangárvallasýsla . . . 2. . 2... 2. . 13867 2174 67 

3. Árnessýsla . . . 2363 3712 52 

4. Gullbringu- og Kjósarsý sla 2000444. 5939 931 37 

5. Reykjavík . . I 584 17 

6. Borgarfjarðar- og Mýrasý sa . ... . . - … 14662 2299 36 

7. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla . . . . :… 3331 522 38 

8. Dalasýsla „ . 2... 408 1161 76 

9. Barðastrandarsýsla „2. 0 0 eee eee 480 75 28 

10. Ísafjarðarsýsla . . . 2... 3842 602 52 
11. Strandasýsla „46 430 64 

12. Húnavatnssýsla re eee 44, 8602 1349 00 

13. Skagafjardarsysla . . . . . 2. 2... 9126 1431 19 

14. Eyjafjarðarsýsla „ „267 1139 64 

15. Akureyri 2 eee eee eee ren 918 143 96 

16. Þingeyjarsýsla ., sn 14137 2217 06 

7. Norður-Múlasýsla. „0. 0... 18ll 284 01 

18. Suður-Múlasýsla . . . 0.0.0... 5916 927 78 
      

Samtals 140284 22000 00 

Alls 152 fjelög, dagsverkið c. 15,68. 

Embætti og sýslanir m. m. 
26. okt. veitti ráðherra sóknarpresti í Þykkvabæjarklaustursprestakalli, síra Bjarna 

Einarssyni, lausn frá embætti, frá fardögum 1916 að telja, með eftirlaunum. 

29. okt. þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að skipa yfirdómara 

Halldór Daníelsson, r. af Dbr. og Dbrm., í milliþinganefnd þá, er sett var með konungsúrskurði 

9. des. f. á, um afnám eftirlauna, í stað Pjeturs alþm. Jónssonar, r. af Dbr., er veitt var 

lausn frá þeim starfa. 

3. nóv. var settur hjeraðslæknir í! Miðfjarðarhjeraði Ólafur Gunnarsson allramildileg- 

ast skipaður hjeraðslæknir í sama hjeraði. 

12. nóv. staðfesti ráðherrann kosningu síra Páls Sigurðssonar til forstöðumanns utan- 

þjóðkirkjusafnaðarins í Hólshreppi í Norður-Ísafjarðarsýslu. 

27. nóvember skipaði ráðherrann Bjarna Benediktsson til að vera póstafgreiðslmaður 

á Húsavík. 

1915
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18. des. veitti ráðherrann prófasti í Mýraprófastsdæmi, síra Magnúsi Andrjessyni, 
r. af Dbr., á Gilsbakka, lausn frá prófastsstörfum, samkvæmt beiðni hans, frá 1. janúar 1916 
að telja. 

20. des. var hjeraðslæknir í Þistilfjaraðarhjeraði Guðmundur Þorsteinsson allramildi- 
legast skipaður hjeraðslæknir í Hróarstunguhjeraði. 

30. des. skipaði ráðherrann dr. Jón Þorkelsson yfirskjalavörð við Þjóðskjalasafn Ís- 
lands, frá 1, jan. 1916 að telja. 

Konsúll. 
8. des. var kaupmaður Ragnar Ólafsson viðurkendur breskur vicekonsúll á Akureyri. 

Einkarjettur. 

11. júní þóknaðist Hans hátign konunginum að veita verksmiðjufirmann yDet norske 
Nitridaktieselskab, kemiske Fabrikanter( í Kristjaníu í Noregi einkarjett á Íslandi um 5 ára 
tímabil á aðferð til að binda köfnunarefni með ferroaluminium. 

S. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita kaupmanni Nikolai Dahl í Þránd 
heimi í Noregi einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á aðferð og útbúnaði til kælingar eða 
frystingar svo og flutnings á fiski og öðrum matvörum, að viðhöfðum kælivökva. 

3. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Dettifoss Power Compan, Limited, 
og verkfræðingi Johan Hjalmar Lidholm í Lundúnum í Englandi einkarjett á Íslandi um 5 
ára tímabil á aðferð til að búa til Kalciumeyanamid og ennfremur á aðferð og ofnum til að 
búa til Kalciumeyanamid. 

11. nóvember þóknaðist Hans hátign konunginum að veita þeim prófessor Kristian 
Birkeland og verkfræðingi Samuel Eyde í Kristjaníu 5 ára lenging á einkarjetti þeim, sem 
þeim var veittur 11. nóvember 1905 á aðferð og áhöldum til þess að framleiða öflugar efna- 
breytingar í lofttegundum og loftsamböndum, er þeir nákvæmar hafa lýst.


