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Nr. Dagsetning | Fyrirsögn Blaðsíðutal 

|  Stjórnarráðssbrjef, auglýsingar, reglugjörðir o. fl. 
Ð. 1. jan. | Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Menn- 

ingarsjóð Gnúpverja. . 4— 6 

6. S. d Stadfesting konungs å skipulagsskrá fyrir F ræðslu- 

sjóð Gnúpverja. . 6— 8 

T. 8. jan. Reglugjörð um ákvæði viðvíkjandi skipshöfn, far- | 

þegum, flutningi o. fi. með skipum, er fara frá | 

Íslandi til annara landa . | 9 
1. 14. jan. | S. um áfengi til iðnþarfa. . | 1— 2 

2. 23. jan. |S. um reglur fyrir greiðslu úr landssjóði sam- | 

| kvæmt 77. gr. fátækralaga 10. nóv. 1905 | 2 
8. S. d. Reglugjörð um sölu og úthlutun kornvöru, syk- | 

urs o. fl. . | 9— 13 

9.| 14. febr. Reglugjörð um sjerstakan tímareikning . - | 14 

10.| 22. febr. | Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Sjúkra- | 

sjóð Blönduósslæknishjeraðs . . .. „| 14— 17
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Nr. Daguetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

1l.} 22, febr. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minn- 
ingarsjóð Hannesar Guðmundssonar frá Skóg- 
arkoti - . 18— 19 

12. 9. mars | Reglugjörð fyrir útbú | andsbankans ; á Selfossi . 19— 25 

13.| 11. mars | Reglugjörð fyrir Skagafjardarsyslu um hreinsun 
hunda af bandormum og aðrar varnir gegn 

sullaveikinni 25— 29 

14.| 27. mars | Reglugjörð um hafnargjöld í Reyk javík. 30— 36 

15. S. d. Auglýsing um eina og sömu stafsetning í skólum 
og á skólabókum . 31— ö8 

16.) 30. mars | Reglugjörð til bráðabirgða um, hvernig málefnum | 

þeim, er hingað til hafa heyrt undir bæjarfó- 

getann í Reykjavík, skuli skift á bæjarfógeta- 

embættið og lögreglustjóraembættið í Reykja- 

vík, eins og þau ven 1. apríl 1918 samkvæmt 

lögum nr. 26, 26. okt. 1917 8— 39 

17. Sd Reglugjörð um iðgjöld ti brunabótasjóða sveitar- 

fjelaga . . FA . 40 

109. 6. april | Auglýsing um yfirsetuk vennaumdæmi i Sudur- . 

Þingeyjarsýslu . . 216 

18. 8. april | Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Ekkna- 
sjóð Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis 40— 41 

19.| 11. april | Gjaldskrå um vatnsskatt i Hafnarfirdi . . 492— 43 

20. | 18. april Reglugjörð um notkun vatns og vatnsskatt í kaup- 

túninu Keflavík FR 43— 44 

21.| 20. april Reglugerð um viðauka til bráðabirgða við reglu- 

gjörð fyrir Brunabótafjelag Íslands frá 16. jan. 

1917 . 45 

22. S. d. Sampykt fyrir Hólahrepp um  kornforðabúr til 
skepnufóðurs . 45— 4% 

23.| 22. april | Reglugjörð um ráðstafanir til að tryggja verslun 
landsins . 41— 48 

24. S. d. Auglýsing (í sambandi við síðastnefnda reglugjörð) 48 

25.| 29. apríl Reglugjörð um viðauka við reglugjörð 23. janú- 

ar 1918 um sölu og úthlutun kornvöru, syk- 
urs 0. fle 2 2 eee eee eee eee 49 

26. S. d. Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Minn- 
ingarsjod Skarphjedins Simonarsonar . 49— 52 

27. S. d Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Verð. |
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn í Blaðsíðutal 

launa- og styrktarsjóð Stefáns Þ. Björnssonar 

frá Veðramóti . . A 52— 53 
28.| 30. apríl | Áveitusamþykt fyrir Flóaáv eitu fjelagið . 54— 59 
29. 1. maí Fjallskilareglugjörð fyrir Skagafjarðarsýslu 60— 79 

30. S, d. Reglugjörð fyrir fordagæstumenn i Sudur-Mula- | 

syslu . . . . 250... | 79— 81 
31. 2. mai Reglugjörð um viðauka við reglugjörð 28. ágúst | 

1914 fyrir Gullbringusýslu og Hafnarfjarðar- | 

kaupstað um fjallskil of... 81 
3. S. d S. um sveitfesti þurfalings . . FA 3— 4 
4. 3. mai S. um flutning póstafgreiðslunnar í Odda að Garðs- 

auka í Hvolhreppi . . HF 4 
32. lí. maí Reglugjörð um rekstur loftskeytastöðva á á Íslandi | 82— 87 
33. S. d teglugjörð um eftirlit með loftskeytasendingum 

til og frá íslenskum Loltskeytastöð vum 88— 89 

34 24. mai Auglýsing (um að reglugjörð nr. 23, frå 22. apríl 
þ. á. gildi þangað il. öðruvísi verði ákveðið 89 

86. 30. mai Hafnarreglugjörð fyrir Siglufjarðarkauptún 162—165 
87. öl. maí Reglugjörð um ráðstafanir til að tryggja verslun 

landsins . …… . | 166—168 
88 3. juni Reglugjörð um ráðstafanir t til að tryggja verslun 

landsins . . oe esse 4 +] 168—170 
89 S. d | Brådabirgda-auglysing um utflutning å islenskum 

afurdum frå årinu 1918 ......….. 171 

90. T. júní Reglugjörð um slysatryggingarsjóð fyrir sjómenn 
| samkvæmt lögum nr. 84, 14. nóvember 1917 .| 179--173 

91. 11. júní Reglugjörð um sölu og útflutning á íslenskum af- 

urðum frá árinu 1918... 0... 173—175 
92. S, d Reglugjörð um innflutning á vörum . .f 175—177 
93. S. d. | Reglur og leiðbeiningar um sölu og útflutning á 

|  óþurkuðum saltfiski 177—181 
94. 12. júní | Reglur um sölu og útflutning á lýsi „0. 0. | 181—185 
85. 13. júní S. um skifting Skardstrandarhrepps í tvö sveit- 

arfjelög NR 161 
95. S. d Reglugjörð um sölu og úthlutun á brensluspiritus | 

i Reykjavik . . BR | 185—186 
96. 14. juni Åvarp til fr amleidenda og annara —. . . . .| 186—187 

108. 15. juni Reglugjård fyrir Snæfellsness- og Hnappadalssyslu | 
um lækning hunda af bandormum  . .. | 214—216  
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| Reglur um sölu og útflutning á ull . 2... . 

kipulagsskrá fyrir styrkt- 

arsjóð Magnúsar Sigurðssonar á Grund og konu 

hans Guðrúnar Þ. Jónsdóttur 

| Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Hafn- 

|  arsjóð Borgarness. . eu, 

Stadfesting konungs å í skipulags sskrá fyrir Minn- 

ingarsjóð Þorsteins Magnússonar og Önnu 

Bjarnadóttur konu hans . . 

Reglur um sölu og útflutning á þor rskhrognum 

'S. um hækkun símagjalda 

| Reglugjörð um viðauka við reglugjörð frá 11. 

júní 1918 um sölu og 5 titflutning å islenskum 
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?eglugjörð um viðauka við reglugjörð 31. maí 

1918 um ráðstafanir til að tryggja verslun 

landsins EK 

Samþykt um viðauka við og breytingu å sam- 

bykt um yms atridi, er snerta fuglaveidar i 

Vestmannaeyjum, frá 16. júlí 1895. . . . 

Staðlestin á skipulagsskrá fyrir Minn- 

ingarsjóð Bjarna Þórð 

dóttur frá Reykhólum 2. 00 ee 

æ refaveiðar í Norður- 
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arsonar og Þóreyjar Páls- 

Reglugjörð um fjaliskil o > 

Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað. 

'S. um endurgreiðslu á veittum sveitarstyrk 

| Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Styrkt- 

„dóttur frá Belgsá í Fnjóska-   
arsjóð Þóru Benedikt 

dal FI 

S. um sveitfesti þurfalings 

S. um sveitfesti þurfalings 

|. um sveitfesti þura ngs 

um stimpilmerki . . 
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búr til skepnufóðurs. a see et 
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

| 

106.| 4. sept. Reglugjörð um mat á kjöti . 2028] 275—276 

92. 5. sept. | Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Minn- | 
| ingarsjéd Valdemars vígslubiskups Briem og | 

frú Olafar Briem . . . . . …! 237—238 

93. S. d | Stadfesting konungs å skipulag sskrå fyri ir Minn- 
!  ingarsjóð sira Jóns Birikssonar og Gudrunar | 

| Pálsdóttur NEED , … .| 238—941 
94, S. d | Stadfesting konungs å skipul: agsskrá fyrir Blóm- 

|  sveigasjóð Karlottu Pálsdóttur „| 241—242 

107. 6. sept. | Reglur og leiðbeiningar um meðferð, sölu og út- 

flutning á saltkjöti FR 211—279 
108. | S. d. ! Erindisbrjef fyrir matsmenn á saltkjöti. 279—-280 

109. | S. d. Sýnishorn af vottorði, er matsmenn á saltkjöti 

| rita á farmskirteini . . ., | 280—981 

113. 8, sept. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minn- 

ingarsjóð sýslumanns Sigurðar E. Sverrissonar 
og konu hans hagnhildar Jónsdóttur . „1 55—281 

130. | 10. sept. í Auglýsing um tk væðagreiðslu um dansk-íslensk 

sambandslög . 523—-520 

105. | 11. sept. 5. um endurgreiðslu á sv eitarsty rk þurfalines 213—214 

110.| 14. sept. Auglysing stjornarrådsins um barnafrædslu skåla- | 

| årid 1918—19 . NN | 281 
118.| 25. sept. Reglur um sålu og utflutning å kindargærum | 291—293 

119. | 28. sept. Reglur og leiðbeiningar um sölu og útflutning á 

| saltadri sild , 204. | 294—9296 
116. | 30. sept. Breyting á gjaldskrá fyrir notkun rafmagns Í | 

| Seydisfjardarkaupstad . . 290 

117. | 3. okt. Reglugjörð um rådstafanir til ad tryggia versl- 
| un. landsins . 290 —291 

112.| 12. okt. S. um sveitfesti þurfalings 284--285 

120.! 19. okt. Reglugjörð um verðframfærslu á vörum í heild- 

sölu. . 5. …… een 296—298 

124, 22. okt. Sambykt um  lokuna artíma sölubúða í heykjavík 304—-305 

121. 29. okt. Framhaldsreglur um sölu og útflutning á saltkjöti | 298-—-299 

114. 4. nov. Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Minn- 

ingarsjóð hjónanna Önnu Guðmundsdóttur og 
Guðmundar Pjeturssonar „| 28T.-988 

115. 5. d Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyr rir Minn 
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34. 

3ð. 

36. 

37. 

38. 

39. 

10. 

41. 

49. 

51 

52.   

flutning á fiski. 

| framleiðslu af fiski . . a 

íslenskra skipa. 

Verðlagsskrár 1918—-1919 
fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 

— Suður-Múlasýslu .„ . . . . 

Austur-Skaftafellssýslu 

—  Vestur-Skaftafellssyslu 

—- Vestmannaeyjasýslu. 

Rangárvallasýslu 
Árnessýslu FE a 

(tullbringu- og Kjósarsvslu, Hafnarfjörð og 

Reykjavík 

Borgarfjarðarsýslu 

— Mýrasýslu 
Snæfellsness- og Hnapp adalssý slu . 

Dalasýslu 
Barðastrandarsýslu 204 0 

— Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað. 

— Strandasýslu 

—- Húnavatnssýslu oe å å Nr 

— Skagafjarðarsýslu. FA 

Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað. 
Þingeyjarsýslu. 2 2 20 0 er 80 

Reikningar fyrir árið 1917. 
I, Sjóðir undir umsjón stjórnarráðsins.   Reikningur yfir tekjur og gjöld Thorkillii barna- 

DD & 

| skolasjods . mee eee 

Auglysing um tilboð í eftirstöðvar af þessa års 

| Auglýsing um tilboð í eftirstöðvar af þessa árs | 

framleiðslu af sild. 2 2 4 0 

Auglysing um pjodernis- og skråsetningarskirteini 

  

Nr. Fyrirsögn Blaðsíðutal 

| 
|  ingarsjóð Magnúsar Andrjessonar og Sigridar 

Pjetursdóttur, hjóna á Gilsbakka í Hvítársíðu. 

122. Framhaldsreglur og leiðbeiningar um sölu og út- } 

300-—302 

302—303 

326 

327 

90— 91 

92— 93 
94-— 95 

96— 97 
Yy8— 99 

100—101 

102—103 

104—105 

106--107 

108-—109 

110—-111 

112—113 

114—115 

116--117 

118—119 

120—121 

122--123 

124— 125 

126— 127 

128
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

54. Reikningur yfir tekjur og sjöl gjafasjóðs Hann- | 

esar Árnasonar. A 129 
55. teikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs 

Ilerdisar og Ingileifar Benediktsen. | 130 

63. Reikningur yfir tekjur og gjöld Sty tktarsjóða | | 

Kristjåns konungs hins Niunda . | 141 
64. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs | 

Fridriks konungs hins Åttunda 142 

65. | Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs sw. 

Fischers NF 143 

66. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. 

Liebes. FE 144 

67. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs 

V. Gigas's 144 

68. | Reikningur yfir tekjur og gjöld Gullbr úðkaups- 

sjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og frú 

Þórunnar Hannesdóttur. FRA 145 

69. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs 

verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta og 

ekkna þ.irra í hinu fyrverandi Suðuramti. 146 

70. teikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. 

Fiske s til Grímseyinga FF 147 
71. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs 

| Gísla Nikulássonar 148 

72. Reikningur. yfir tekjur og gjöld Landhelgissjods 

Íslands. BNA 149 

73. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs 

Páls Jónssonar FI 149 

14. | áeikningur yfir tekjur og gjöld Samgöngubóta- 

sjóðs Páls Jónssonar . 2. 2... 150 

15. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs 

| þeirra, sem tjón biða af jarðeldum , 151 

16. ' Reikningur yfir tekjur og gjöld Hins sameigin- 

| lega brunabótasjóðs fyrir sveitahíbýli. . 152 

95. | Reikningur yfir tekjur og gjöld Kirkjujarðasjóðs 243 

98. | Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs 
| Kristjáns Jónssonar læknis . 246 

99, | Reikningur yfiv tekjur og gjåld Landsspitalasjóða



  

Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

  

Nr. Dagsetning | 

I I 

| | 
| Geirs Zoöga kaupmanns og frú Helgu Zoögal 

konu hang „ eee eee eee] 246 
104. Reikningur yfir tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs | 

Íslands. . 2. 272 

127. Reikningur yfir tekjur og gjöld Ræktunarsjóðs 

Íslands. . . . . . . . 319 

134. 

114, 

115. 

102. 

103. 
103. 

77. 

  

  

  
  

Reikningur Styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns 

Jónssonar . . . . | 328—329 

Reikningur Liknarsjods Sigridar Melsted . .. 329 

H. Sjóðir undir stjórn eða umsjón biskups. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld hins Almenna 

kirkjugjóðs 2. n 131 

Skýrsla um eignir kirkna í hinum Almenna 

    

  
kirkjusjóði a « 132—155 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs 136 
Reikningur yfir tekjur og gjöld Guttormslegats . 137 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns | 

Eiríkssonar . 2 0 eee eee] 138 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Prestaekknasjóðs 139 

Reikningur yfir tekjur. og gjöld Vallholtslegats . 140 

lll.  Söfnunarsjóðsreikningar. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs | 

Íslands. 2. e] 219 

Yfirlit yfir efnahag Söfnunarsjóðs islands . . „' 220 

IV. Landsbankareikningar. j 

Reikningur Landsbankans med utbuum 1917. | 249—267 

Efnahagsreikningur Landsbankans 31. mars 1918 | 268—269 

—— — 30. júní 1918 | 270—271 

| 

V. Ýmsir reikningar. | 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Bjargráðasjóðs | 

Islands. . . ... nn es ef] 153



<< A
T
 

    

  

  
     

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

18. | Skýrsla um hag bjargráðasjóða sveitarfjelaga 154 

79. | Reikningur yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs 

| Kjalarnesþings . 2 2 0 eee eee, 155 
80. | Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs 

| handa barnakennurum AFAR 156 

81. | Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs 

| Kristjáns læknis Jónssonar | 157 

82. | Reikningur yfir tekjur og gjöld Grjafasjóðs Pjet- 

urs Þorsteinssonar sýslumanns . . . . 158 

83. Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns Aust. 

uramtsins á Seyðisfirði 159 

110. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Gutt- 

orms prófasts Þorsteinssonar . . . . 217 

111. Reikningur Minningarsjóðs Sighvats Árnasonar 217 
112. zeikningur vår tekjur og gjöld Framfarasjóðs 

Jóns prófasts Melsteds og frú Steinunnar Bjarna- 
dóttur Velstods BN 218 

113 Reikningur um Framfarasjóð Einars Ásmunds- 

sonar FA 218 

116. Reikningur yfir tekjur og gjöld Samábyrgðar Ís- 

| lands á fiskiskipum . . eee 4 ae 221 

117. | Efnahagsreikningur Samál syrgdar Íslands á fiski- 

| skipum eee eee eee eee 222 
118. Efnahagsreikningur spítalasjóðsins > Vinaminning< 223 

96. hingur Landsspítalasjóðs Íslands. . 244 

97. Reikningur Minningarsjóðs Sigríðar Thoroddsen. 245 

100. Reikningur Framfarasjóðs Stykkishólms . .. 247 

101. Reikningur yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs drukn- 

aðra manna í Borgarfjarðarsýslu 248 

128. Reikningur yfir tekjur og gjöld Vátryggingarsjóðs 

sjómanna (1917) . . . . …… 321 

129, Reikningur yfir tekjur og gjöld Vátryg ggingarsjóðs 
sjómanna (1918) 2 0 eee eee 322 

133. teikningur bókasafnsins á Akureyri. 328 

136. ?eikningur Æfinlegrar  erfingjarentu Sigríðar 
Melsted EN eee. 330 

137. Reikningur yfir Legatssjóð Jóns Sigurðssonar. 330—331 

138. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs fá-      



XI 

  

Nr. | 
i 

139. 

140. | 

141. | 

Dagsetning 

| 

{ | 

i 

I 

  
| 
|   
| 

  

  

Fyrirsögn 

tækra ekkna og munaðarlausra barna í Eyja- 

fjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað. 

árinu 

14. gr. Á. 

köllum. 

14. gr. Á. 

14. gr. B. 
14, gr. B. 

14, gr. B. 

b. 3. 

prestaekkna . 

KT. 
XI. 

XIV. 

Ferðaáætlanir pósta. 

Áætlun aðalpóstanna 1919 

Áætlun aukapóstanna 1919 

| Firmnatilkynningar . 

3ráðabirgðauppbót handa presta- 

Styrkur til uppgjafapresta og 

a. 

Ættarnöfn. 

| Skrå um ættarnöfn, er upp hafa verið tekin á 

Vörumerkjaauglýsingar. 

| Ýmsar greiðslur úr landssjóði samkvæmt fjárlögunum 
fyrir árin 1918 -—1919 

b. 2. 

358—370. 

Styrkur til barnaskóla 

Styrkur til farkenslu 
Styrkur til unglingaskóla 

  

| 

Blaðsíðutal 

306—-311 

312—318 

333 

333—-355 

358—359 

360 361 

361—-364 

364
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Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

| 

3. VI. Landssjóðstillag til sýsluvega. 365 

  

  

I 

16. gr. 4. Styrkur til Búnaðarfjelaga 

Auglýsingar um útkomin lög m. m., 

161: 273; 283, 323. 

Emba:tti og sýslanir m. m., 

160; 224; 282; 370—371. 

| Heiðursmerki, 
| or 
| 571. 

| Høibursgjafir og styrkveitingar, 
ORÐ. 0 282; 371. 

" Einkarjettur, 

3571. 

| Innflatningur å hundum, 
282. 

365—370



Registur 
nafna og orða. 

A. Á. 

Áfengi til iðnþarfa, 1—2 
Afurðir frá árinu 1918, sala og útílutn- 

ingur, reglugjörð um, 173— 175. 

Akfærir sýsluvegir, landssjóðstillag, 260. 

Akureyri: verðlagsskrá, 124—125; styrkt- 

arsjóður fátækra ekkna og munaðar- 
lausra barna, reikningur, 5332. 

Anna Bjarnadóttir, 

sag 195—-1 
Arngrímur Fr. Bjarnason,  hóstafgrölðsla: 

maður í Bolurgarsík, 370. 
Árgjaldasjóður, reikningur, 136. 

Arnalds, Ari, sýslumaður í Norður-Múla- 

sýslu og bæjarfógeti í Seyðisfjarðar- 

kaupstað, 282. 

Árnesprófastsdæmi, 
160. 

Árnessýsla, verðlagsskrá, 102-—-103. 
Ásgeir Ásgeirsson, aukakennari vid 

Kennaraskólann, settur, 

Atkvæðagreiðsla um dansk-íslensk sam- 

bandslög, 323--326. 
Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórn- 

arráðsins, skrifstofustjóri skipaður, 160. 

Austuramtið, bókasafnsreikningur, 159. 
Austfirðingafjórðungur, dýralæknir skip- 

aður, 282. 

Ávarp til framleiðenda og annara, 

—181. 

  

FL irsjóður, 

prófastur skipaður, 

310. 

  

186 

Barðastrandasýsla: 

Áveitusamþykt fyrir Flógáveitufjelagið, 
54—59. 

B. 
verðlagsskrá, 114-- 

115; sýslumaður settur, 160; skipaður, 

370. 

Jarnafrædsla skålaårid 1918 

lysing um, 281. 

Barnakennarastyrktarsjóður, 

156. 

Barnaskólar, 

Jarnaskólasjóður 

128. 

Bjargráðasjóður Íslands, reikningur, 153. 

Bjargráðasjóðir sveitarfjelaga, skýrsla, 

154. 

Bjarnarnesumboð, 

lausn, 160. 

Bjarni Þorsteinsson, amtmaður, Gullbrúð- 

kaupssjóður, reikningur, 145. 

Bjarni Þórðarson, minningarsjóður, skipu- 

( 1919, aug- 

reikningur, 

styrkur, 360--361. 

Thorkellii, reikningur, 

umboðsmanni veitt 

lagsskrá, 205—-206. 

Blómsveigasjóður Karlottu Pálsdóttur, 

skipulagsskrá, 241—-242. 
Blok, L,, aðstoðarmaður vegamálastjóra, 

160. 
Bjarnason, L. H., formaður í Hjúkrun- 

arnefnd í Reykjavík, 371. 
Bjarni Jónsson frá Vogi, skipaður í ráð-



þá
 

afanefnd, 371; riddari af dannebrog g 3 o; 

3171. 

Björn Jósefsson, hjeraðslæknir i Husa- 

vikurhjeraði, 282. 

Björn Kristjánsson, frá banka- 

stjórastörfum, 282. 

Björnson, Guðmundur, 

um í verðlagsnefnd, A 

Björnsson, Guðmundur, sýslumaður i 

Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 160. 

Bogi Brynjólfsson, sýslumaður í Húna 

vatnssýslu, 160 

solungarvík, póstafgreiðslumaður 
aður, 370. 

Bókasafnsreikningar: bókasafnsins á 

Seyðisfirði, 159; Akureyri, 328. 
Borgarfjarðarsýsla: ekknasjóður drukn- 

aðra manna, reikningur, 248; sýslu- 

maður skipaður, 160; verðlagsskrá, 

106—-107. 

Borgarnes, 
193— 194. 

Bráðabirgðauppbét prestakalla, 358. 

Breiðabólsstaðarprestakall á Skógar- 
strönd, prestur skipaður, 160, 

Brensluspiritus, * sala úthlutun i 

Reykjavík, reglugjörð, 186. 

Briem, Eggert frá Viðey, skipaður í Inn- 
Hutningsnefnd, 224. 

Briem, Olafur V., sóknarprestur, Stóra- 

Núpsprestakalli, 224. 

Briem, Valdimar, leystur frá prestsem- 

leystur 

leystur frá störf. 

  

skip 

hafnarsjóður, skipulagsskrá, 

og 
18 

IR5 

bætti, 160; minningarsjóður, skipu- 
lagsskrá, 231— 238. 

sriem, Þorsteinn Ó., sóknarprestur að 

Mosfellsprestakalli í Grímsnesi, 371. 
Brunabótafjelag Íslands, bráðabirgðavið- 

auki við reglugjörð, 45. 
Brunabótasjóður, hiun sameiginlegi fyrir 

sveitahibýli, reikningur, 152. 

Brunabótasjóður sveitafjelaga, 

reglugjörð, 40. 

Búnaðarfjelagsstyrkur, 

iðgjalda 

365--370. 

Bæjarfógetaæmbættið í Reykjavík, áig- 
lýsing um störf, sem undir það heyra, 
38—-39. 

Böðvar Kristjánsson, leystur frá kenn- 
araembætti, 370. 

Cc 

Carl Proppé, skipaður í Innflutnings- 

nefnd, 224. 

Ð. 
Dalasysla, verðlagsskrá, 112. 

Dansk-íslensk sambandslög, atkvæða. 
greiðsla, 323 —326. 

Dýralæknir, skípaður í Austfirðingafjórð- 
ungi, 282. 

E. 

Eggert Briem frá Viðey skipaður 
flutningsnefnd, 224. 

Eggert Pálsson, prófastur í Rangárvalla- 
prófastsdæmi, 

í lun- 

160. 

Eggerz, Sigurður, kommandör af danne- 

brog. 311. 

Einar Arnórsson skipaður í ráðgjafa- 

nefnd, 571; riddari af dannebrog, 371. 

Einar Ásmundsson, framfarasjóður, reikn- 

ingur, 219. 

Einar M. Jónasson, sýslumaður í Barða- 

strandarsýslu, 370. 

Einkarjettur, 371. 

Eiríkur Helgason, er arprestur iSand- 

fellsprestakalli, 37 

Ekknasjóður og munaðarlauára barna í 

Eyjafjarðarsýslu Akureyrarkaup- 

stað, reikningur, 332. 

Ekknasjóður drukknaðra manna í Borg- 

arfjarðarsýslu, reikningur, 249. 

Ekknasjóður ap 

fastsdæmis, skipulagsskrá, 40-—. 

Erindisbrjef fyrir kj Otte menn, £ 

280, 

og 

DA sn NN



XVI áð 

Erlendur k. Þórðarson, 

í Oddaprestakalli, 224. 

Byjaljarðarsý sla: styrktarsjóður fátækra 

ekkna og munaðarlausra barna, reikn- 
ingur, verðlagsskrá, 124— 125. 

sóknarprestur 

200. 
332; 

F. 

Farkensla, styrkur, 561 564. 

Farþegar, reglugjörð, sjá ófriðarráðstaf- 

anir. 
Fátækralög, um greiðslur úr landssjóði 

samkvæmt 77, gr., 2. 

Fåtækramål, sjå framfærslumál. 

Ferðaáætlanir landpósta, 306—3 
318. 

Firmnatilkynningar, 333—-355. 

Fischer, W., gjafasjóður, reikningur, 145. 

Fiske, W., gjafasjóður, reikningur, 147. 

Fiskimannasjóður Kjalarnesþings, reikn- 

ingur, 155. 

Fiskiveiðasjóður islands, reikningur, 272. 

Fiskur, sa og útflutningur, 300— 302; 

tilboð í, 302— 303 

F ASE aeg hang Sr BE fyrir Skagafjarð- 

arsýslu. 60—T8; fyrir Gullbringu- 

Kjósarsýslu og Hafnarfjarðarkaupstað 

11,312 — 

oo 
fæ 

(viðauki), 81; fyrir Norður Múlasýslu 
og Seyðisfjarðarkaupstað, 207—213. 

Fjármáladeild stjórnarráðsins, skrifstofu- 

stjóri, lausn, 160; skipaður, 160. 

Flóaáveitufjelagið, áveitusamþykt, 
59. 

Forðagæslureglugjörðir: fyrirSuður-Múla 

sýslu, 19—-81I; Austur-Skattafellssýslu, 

235— 236. 
Framfarasjóður Einars 

reikningur, 218. 

Framfarasjóður Jóns prófasts Melsteds 

og frú Steinunnar Bjarnadóttur Mel- 

steds, reikningur, 218. 

Framfarasjóður Stykkishólma, 

ur, 247. 

54-- 

Ásmundssonar, 

reikning- 

Framfærslumál, 24; 295—280; 213— 

214; 284--280. 
Friðriks VIII. styrktarsjóður, reikning- 

ur, 142; styrkur, 371. 

Fræðslusjóður Gnúpverja, skipulagsskrá, 

6—8. 

Fuglaveidasambykt fyrir Vestmannaeyj- 

ar, breyting og viðauki, 205. 

G. 

(rarðsauki, póstafgreiðsla, 4. 
Geir /oöga, Landsspitalasjóður, 

ingur, 246. 

Georg Ólafsson, skipaður í stjórn Slysa- 

tryggingarsjóðs sjómanna, 224. 

Gigas, V., styrktarsjóður, reikningur, 144. 

Gilsbakkaprestakall, sóknarpresti veitt 

reikn- 

ne    

  

lausn, 160. 

Gisli Jón Nikulásson, styrktarsjóður, 

reikningar, 148. 

Gísli Sveinsson, sýslumaður Skaftafells- 

sýslu, 160 

Gjafasjóður W. Fiskes, reikningur, 143. 

Gjafasjóðir, reikningar: Fischers, W., 

147; Guttorms Þor- 

Hannesar Árnasonar, 

144; Pjeturs Þorsteins- 

145; Fiskes, W., 
steinssonar, 217; 

129; Liebes C., 

sonar, 158. 

Guðmundur Björnson, 

um í verðlagsnefnd, 282. 

Guðmundur Björnsson, sýslumaður í 

Myra- og Borgarfjarðarsýslu, 160. 
Guðmundur Finnbogason, skipaður pró- 

fessor, 160. 

Guðmundur Pjetursson, minningarsjóður, 

leystur frá störf- 

  

skipulagsskrá, 287 -—25t 

Gullbringusýsla, fjallskilareglugjörð, við- 

auki, 81; verðlagsskrá, 104--105. 
(rullbrúðkaupssjóður Bjarna amtmanns 

Þorsteinssonar og frú Þórunnar Hann- 
essonar, reikningur 145. 

Guttormslegat, reikningur, 13.



XVII 

Guttormur bPorsteinsson profastur, gjala- 

sjóður, reikningur, 217. 
Gærur, sala og útflutningur, 291--293. 

H. 
Hafnarfjörður: fjallskilateglug jörð, við- 

auki, SÍ; vatnsskattsgjaldskrá, 42--43: 

verðlagsskrá, 104—-105. 

Hafnargjöld i Reykjavík 
30—36. 

Hafnarreglugjörð fyrir Siglufjarðarkaup 

tún, 162. 

Hafnarsjóður Borgarness, skipula 

193 —-194. 

Halldóra Bjarnadóttir, styrkur úr styrkt- 

arsjóði Friðriks VIII, "371, 

Hannes Årnason, gjafasjóður, 

ur, 129. 

Hannes Guðmundsson, minningarsjóður, 

skipulagsskrá, 18— 19. 

Háskóli Íslands, prófessorar 
160, 282; lausn 282. 

Heiðursmerki, 371. 

Heildsala, ákvæði um 

290—298, 

eglugjörð, 3 

gsskrå, 

reikning- 

skipaðir, 

verðframfærslu, 

lleimspekisdeild háskólans, prólessorar, 

skipaðir, 160, 282: 

Herdís Benediktsen, 

reikningur, 130. 
Hjálmar Jónsson, 

ingur, 328—-329. 

Hjaltalín, Jens V., 
bætti, 370. 

Hnappadalssýsla: hundalækningar, 214 

—216; verðlagsskrá, 110—113. 
Hreppsskifting, Skarðsstrandarhreppi 

skift, 161. 

Húnavatnssýsla:  syslumadur 

370; verdlagsskrå, 120—121, 

Hundahreinsun: reglugjörðir fyrir Skaga 
fjarðarsýslu, 2529; Snæfellsness. og 

Hnappadalssýslu, 214— 215. 

Hundar, innflutningur, 282. 

lausn 282 

minningarsjóður, 

styrktarsjóður, reikn- 

leystur frá prestsem. 

skipaður, 

Ingileif 

Jarðeldasjóðurinn, 

Jensen, 

Jens V. Hjaltalín, 

Jóhannes 

Jón Eiríksson, 

Jón Guðnason, 

Jón Halldórsson, 

Jón Haldórsson, 

Jón Jónsson, 

Jón Jónsson, 

Húsavíkurhjerað, hjeraðslæknii 

ur, 282 

skipað: 

I. I. 
Iðnaður, áfengi til, 1--2. 

Indriði Einarsson skrifstofustjóri leystur 

frá embætti, 160. 

Benediktsen, 

reikningur, 130. 

Innnflutningsnefnd: skipuð, 224, reglu. 
gjörð um innflutning á vörum, 175—- 

177. 

Innflutningur hunda, 

Ísafjarðarkaupstaður: 

117. 

Ísafjarðarsýsla: 

minningarsjóður, 

282. 
verðlagsskrá, 116 

verðlagsskrá, 116— 117. 

J. 
reikningur, 151. 

Thor, skipaður í útflutnings- 
nefnd, 224. 

leystur frá prestsem- 

bætti, 371. 

Jóhannesson: skipaður bæjar- 

fógeti í Reykjavík, 160; riddari af 

   VA #11; skipaður í ráðgjala 

nefnd, 

Jon É irikss son, Kollektusjóður, reikning- 

ur, 158. 

minningarsjóður, skipu- 

lagsskrá, 238 — 241. 
prestur í Suðurdalaþing- 

um, 224. 

bankaritari, skipaður 

landssjóðsfjehirðir, 282. 

Sauðanesi, 

prestsembætti, 160. 

lausn frá 

Jón Hermannsson, lögreglustjóri í Reykja- 

vík, 160. 

pról. Stafafelli, leystur frá 
umboðsstörfum, 160. 

Tröllatungu, heiðurslaun 

úr styrktarsjóði Kristjáns ÍX., 282.



Jón Magnússon, forsætisráðherra, kom 

mandör af dannebrog, 

Jón Melsted, framfarasjóður, reikningur, 

218. 

Jón Ófeigsson, 
ann, 370. 

Jón Pálsson, dýralæknir í 

fjórðungi, 282, 

Jón Sigurðsson, 

330— 331. 

Jónas Jónsson frá Hriflu, leystur frá 

kennarastöðu við Kennaraskólann,370. 

371. 

kennari við Mentaskól- 

A ustfirðinga- 

legatssjóður, reikningur, 

K. 

Kaaber, L.: skipadur il 

224; bankastjóri, 

Karlotta Pálsdóttir, 

skipulagsskrá, 241 

Keflavík, reglugjörð um notkun vatns 
og vatnsskatt, 4344. 

Kennaraskólinn:  aukakennara 

lausn, 370; settur, 

Kirkjujarðasjóður, reikningui 
Kirkjusjóður, hinn alm., 

skýrsla, 131 

nnflutninganefnd, 

310. 

Blómsveigasjóður, 

242. 

veitt 

310. 

, 243. 

reikningur, 

155, 

  

Kjalarnesþing, fiskimannasjóður, reikn- 
ingur, 155. 

Kjartan Helgason, prófastur í Arnes- 
prófastsdæmi, 160. 

Kjötmat, reglugjörð, 275— 276. 

Kjósarsýsla, verðlagsskrá, 104—-105. 

Kollektusjóður Jóns Eiríkssonar, reikn- 

ingur, 138. 

Kornforðabúr, samþyktir: fyrir Hóla- 

hrepp, 45--47; Öxarfjarðarhrepp, 234. 
Kornvara og sykur: reglugjörð um sölu 

og úthlutun, 9— 13; reglugjörð, við- 

auki, 49. 
Kristján Jónsson, læknir, minningarsjóð. 

ur, reikningur, 157; styrktarsjóður, 
reikningur, 246. 

Kristján Linnet, sýslumaður í Skaga 

Fjardarsyslu, 282, 

VII 

Kristján IX,, styrktarsjóður, heiðurs: 

gjafir, 282; reikningur, 141. 

I. 
m. m,, 161; 273; 283; Lagabirtingar, 

  

andhelg jod [slå 
  

  

      

    

  

Í inds, reikningur, 149. 

Landpóstar, srðaáætlanir, 306—-31l; 

312—318, 

Landsbankinn, reikningar, 249—2580; 

50--271; bankastjóri leystur frá em- 

,„ 282, jaður, 310; útbúsreglu- 
, 19—2 

ehirdir, paður, 282. 

minn, stöðvarstjóri skipaður, 160. 
jóðstillag til sýsluvega, 365. 

isspítalasjó ður Geirs og Helgu ZLotga, 
ningur, 246. 

| andsspítalasj óður 

244, 
ATUS 

Íslands, reikningur, 

H. Bjarnason, formaður Hjúkrun- 

arnefndar í Reykjavík vegna kvef- 

pestarinnar, 371.    |, óður Jóns Higurðssonar, teikn 

330—331 

gjalasjóður, reikningur, 144. 

Liknarsjóður Sigríðar Melsted, reikning 

ur, 329. 
innet, Kristján, sý 

fjarðarsýslu, 282. 

skeytastöðvar, 
RT: rekstur, 82 

slumaður í Skaga: 

  

       

  

reglugjörðir: um 

um eftirlit með send- 

-89 

Lokunartími sölubúða í R eykjavík, sam: 

þykt um, 304-—-305. 

Lýsi, sala og útflutningur, reglur um, 
181—185 

Löggildingarstofa fyrir mælitæki og vog- 
aráhöld, forstöðumaður skipaður, 370. 

Lögreglustjóraembættið í Reykjavík: lög- 

reglustjóri skipaður, 160; störf, sem 

undir það hníga, 38--39.
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M. 

Magnús Andrjesson: leystur frá prests- 
embætti, 160; minningarsjóður, skipu- 
lagsskrá, 288--289. 

Magnús Guðmundsson, skrifstofustjóri í 

fjármáladeild stjórnarráðsins, 160. 

Magnús Sigurðsson, Grund, styrktarsjóð- 

ur, skipulagsskrá, 191—-198. 

Matsmenn saltkjöts: sýnishorn af vott 

orði fyrir, 280—281; erindisbrjef fyrir, 

219—-280. 

Melsted, Jón, framfarasjóður, reikning- 

, 218. 

Melsted, Sigríður: líknarsjóður, reikn- 

ingur, 329; æfinleg erfingjarenta, 

reikningur, 330. 

Menningarsjóður Gnúpverja, skipulags 

skrá, 4—6. 

Mentaskólinn: kennari leystur frá em 

bætti, 370; skipaður, 370 

    

Minningarsjóðir, reiknii 

Ingileifar 

„ar: Herdísar og 

Benediktsen, 130; Kr 

  

ristjáns 

    

    

læknis Jónssonar, 157; Sighvats Árna- 

sonar, 217; Sigríðar Thoroddsen, 245; 

skipul agsskrår fyrir: Bjarna Þórðar- 

sonar óreyj} 'ttur frá heyk- 

hólum, 205--206; Hannesar Guðmunds- 

sonar frá Skógarkoti, 18—19; Jóns 

Eiríkssonar og (Guðrúnar Pálsdóttur, 

SVANA Magnúsar Andrjessonar og 

Sigríðar Pjetursdóttur, 288—289: Sig- 

urðar FE. Sverrissonar og Ragnhildar 

Jónsdóttur, Skarphjeðins 285— 287; 

Simónarsonar, 49-— 59 

Ólafar 
Magnússonar og 

195-—-196; Önnu 

  

2; Valdimars og 

Briem, 237—238: Þorsteins 

Önnu Bjar    

    

Guðmunds 

  

Guðmundar '  jótuisson 287 

Mjoafjardarprestakall, 

160. 

Mosfellsprest: i Grimsnesi, presti 

  

skipadur, 

Myrasysla: syslumadur skipadur, 

verðlagsskrá, 108— 109. 

Mælitæki og vogaráhöld, 

skipaður, 370. 

160: 

forstöðumaður 

N. 
Norður-Múiasýsla: fjallskila- og refa- 

veiðareglugjörð, 207—213; sýslumað- 

ur, settur, 160; skipaður, 282; verð- 

lagsskrá, 90—-91. 

Nordal, Sigurður, 

ann, 289. 

prófessor við háskól- 

0. Ó. 
Od daprestaka Il: sóknarprestur, 

160; skipaður, 224. 

Oddur Hermannsson: skrifstofustjóri í 

atvinnu og samgöngumáladeild stjórn- 

arráðsins, 160; skipaður í stjórn slysa- 

tryggingarsjóðs sjómanna, 294. 

Ófriðarráðstafanir, ýmsar: 4T—48: 89; 

166 — 168; 168— 170; 204; 290—-291. 

Ólafur Benjamínsson, skipaður í Útflutn- 

ingsnefnd, 294. 

Ólafur, Briem, sóknarprestur í Stóra- 
Núpsprestakalli, 224, 

Ólsen, Björn M., leystur frá prófessors- 

embætti, 282. 

lausn, 

     

P. 

Páll Jónsson: samgöngubótasjóður, reikn- 

    

ingur, 150; styrktarsjóður, reikning- 

ur, 149. 

Pjetur Jónsson: skipaður í Útflutnings- 

nefnd, 224; formaður í verðlagsnefnd, 

282. 

Pjetur Þorsteinsson, sýslumaður, gjafa- 

sjóður, reikningur, 158. 

óstafgreiðsla í Garðsauka, 4. 

Póstmál: ferðaáætlanir landpósta, 306— 

    

tafgreiðsla flutt, 4; 

370, 

311: 318; pås 

póstafgreiðslumenn skipaðir, 160;
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Prestaekknasjóður, reikningur, 139. 

Prestaekkjur, styrkur, 

Prestaköll:  brådabirgdauppbåt, 
lausnir, 160, 370; veitt, 160; 224; 371 

358—359. 

Proppé, Carl, skipaður í Útflutnings- 
nefnd, 224. 

Prófastur skipaður, 160. 

R. 

Rafmagnsnotkun í Seyðisfjarðarkaupstað, 

gjaldskrá fyrir, 290. 

Rangárvallaprófastsdæmi: prófasti veitt 

lausn, 160; skipaður, 160. 

Rangárvallasýsla, verðlagsskrá, 

101. 

Refaveiðareglugjörð, 

201—-213. 

Reykjavík: bæjarlógeti skipaður, 160; 
brensluspíritus, sala og úthlutun, 185 

„186; hafnargjöld, 30—36; lögreglu- 

stjóri skipaður, 160: skifting starla 

100— 

Norður-Múlasýslu, 

milli bæjarfógeta- og lögreglustjóra- 

embættis, 38—39: verðlagsskrá, 104 

— 105. 
Runólfur Halldórsson, heiðursgjöf úr 

styrktarsjóði Kristjáns LX., 282. 

Ræktunarsjóður Íslands, reikningur, 319 

—321. 

S. 

Sala og útflutningur: fiskur, 300—302; 

gærur, 291—293; saltkjöt, 298—299; 

síld, 294—- 296. 

Saltfiskur, sala og útflutningu r, fullþurk- 
aður, reglur um, 200—203; óþurkað- 

ur, 177—181. 

Saltkjöt, sala, 
298 — 299. 

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum, reikn- 
ingur, 221—-222. 

Sambandslögin, atkvæðagreiðsla, 323—- 

226. 

útflutningur, 271— 281; 

Samband Ungmennafjel. Íslands, styrk- 

ur úr sjóði Friðriks VII, 371. 

Samgöngubótasjóður Páls Jónssonar, 

reikningur, 150. 

Sandfellsprestakall, 

aður, 571. 

Sauðanesprestakall, sóknarprestur leyst- 

ur frá embætti, 160: veitt, 224. 

sóknarprestur skip- 

Selfoss, Landsbankaútbú, reglugjörð, 19 

-25, 

Setbergsprestakall, sóknarpresti veitt 

lausn, 370. 

Seyðisfjörður: bæjarfógeti settur, 160; 

bæjarfógeti skipaður, 282; fjallskila- 
og refaveiðareglugjörð, 201— 213; raf- 

magnsnotkun, gjaldskrá, 290; verð- 

lagsskrá, 90—-91. 

Sighvatur Árnason, 

reikningur, 217. 
Siglufjörður, hafnarreglugjörð, 162—165. 

Sigríður Melsted: líknarsjóður, reikning- 

ur, 329. æfinleg erfingjarenta, 330. 

Sigríður Pjetursdóttir, minningarsjóður, 

skipulagsskrá, 288 — 289. 

Sigríður Thoroddsen, 

reikningur, 245. 

Sigurður Baldvinsson, póstafgreiðslumað- 

ur á Seyðisfirði, 160. 

Sigurður KE. Sverrisson, minningarsjóður, 

skipulagsskrá, 285—281. 

Sigurður Eggerz, ráðherra, kommandör 

af dannebrog, 311. 

Sigurður Jónsson, ráðherra, kommandör 

af dannebrog, 371. 

Sigurður Nordal, prófessor við háskól- 
ann, 282. 

minningarsjóður, 

minningarsjóður, 

Sild, sala og útflutningur, 294—296: aug- 
lýsing um tilboð í, 326. 

Símagjöld, hækkun, 162. 

Sjúkrasjóður ÞBlönduósslæknishjeraða, 
skipulagsskrá, 14— 17. 

Skaftafellssýsla: sýslumaður skipaður, 

160; vesturhlutinn, verðlagsskrá, 96—



XXI 

97; austurhlutinn, forðagæslureglu- 

gjörð, 235— 236; verðlagsskrá, 94—-95. 

Skagafjarðarsýsla: fjallskilareglugjörð, 
60— 19; hundahreinsunarreglugjörð m. 

m., 25—29; sýslumaður settur, 160: 

skipaður, 282; verðlagsskrá, 122—123 

Skarðstrandarhreppur, skift í tvö hrepps- 
fjelög, 161 

Skarphjeðinn Símonarson, minningar- 

sjóður, skipulagsskrá, 49--52. 

Skólabækur, stafsetning, 37—38 

Skólar, stafsetning, 31—-38. 

Skúli Skúlason, leystur frá prestsembætti 

g prófastsstörfum, 160. 

Skrásetning garskirteini íslenskra skipa, 

auglýsing, 327. 

Slysatrvggingarsjóður sjómanna, stjórn 

skipuð, 224; 

Snæfellsnessýsla: 
gjörð, 214--916; 

111. 

Spitalasjédur, 

ur, 223, 

Stafsetning í skólum og á skólabókum, 

reglugjörð um, 112— 175. 

hundalækningareglu- 

verðlagsskrá, 110— 

„Vinaminning<, reikning. 

om > 
Hl. 

Stefán Þ. Björnsson, verðlauna- og styrkt- 

arsjóður, skipulagsskrá, 52—-53. 

Steindór Gunnlaugsson, settur sýslumað- 

ur í Skagafjarðarsýslu, 160. 

Stimpilmerki, reglugjörð um, 

Stjórnarráðið: atvinnu- og samgöngu. 

máladeild, skrifstofustjóri skipaður, 

160: fjármáladeild, skrifstofustjóri, 

lausn, 160; skipaður, 160. 
Stóra-Núpsprestakall, sóknarprestur, 

lausn, 160: skipaður, 224. 

Strandasýsla, verðlagsskrá, 118—-119. 

Styrktarsjóðir, reikningar: barnakenn- 

ara, 156; fátækra ekkna og munaðar- 

lausra barna í Eyjafjarðarsýslu og 
ÁAkureyrarkaupstað, 332, fiskimanna- 

sjóðs Kjalarnesþings, 155; Friðriks 

VIII, 142; Gísla Jóns Nikulássonar, 

< 231—235 

148: Hjálmars Jónssonar, 328—329; 

Kristjáns IX., 141; Páls Jónssonar, 

149: Kristjáns Jónssonar, læknis, 246; 

verðugra og þurfandi þjóðjarðaland- 

seta, 146: þeirra, er tjón bíða af jarð- 

eldum, 149; skipulagsskrár: Magnús- 

ar Sigurðssonar og Guðrúnar Jóns- 
dóttur, 190— 193: Þóru Benediktsdótt- 

ur, 230—-231. 

Suðurdala þing, veitt, 224. 

Suður-Múlasýsla, forðagæsla, 79—81; 

verðlagsskrá, 92 —93. 

Sveitahibýla-brunabótasjóður, reikning- 

ur, 152. 

Sveitarstyrkur, endurgreiddur, sjá fram- 

færslumál. 
Sveitfesti þurfalinga, sjá framfærslumál. 

Syýsluvegir, landssjóðstillag, 265. 

Sæmundur Oddsson, póstafgreiðslumaður 

í Garðsauka, 160. 

Söfnunarsjóður Íslands, 

220. 

reikningur, 219 

T. 

Thorkillii, barnaskólasjóður, reikningur, 

128. 

Thor Jensen, 

nefnd, 224. 

Thoroddsen, Sigriður, 

reikningur, 245. 

Tímareikningur, reglugjörð um ákvörð- 

un sjerstaks, 14. 

formaður í útflutnings- 

minningarsjóður, 

U. Ú. 
Unglingaskólar, styrkur, 264. 

Uppbót, sjá bráðabirgðauppbót. 

Uppgjafaprestar, styrkur, 258 -— 259. 

UL, sala og útflutningur, reglur, 18'7-- 

189. 
Útbú Landsbankans á Selfossi, 

gjörð fyrir, 19—25. 

Útflutningsnefnd: skipuð, 224; 

reglu- 

bráða-
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birgðaauglýsing um útflutning á ísl. 

afurðum frá árinu 1918, 171. 

Útflutningsnefnd: ávarp til framleiðenda 

og annara, 186— 187; tilkynningar frá, 

nr. 1, óþurkaður saltfiskur, 177— 181; 

nr. 2, lýsi, 181—185; nr. 3, lýsi, 187 
— 189; nr. 4, þorskhrogn, 19t—-199; 

nr. 5, fullþurkaður saltfiskur, 200— 

203: nr. 6, saltkjöt, 277—281:; nr. %, 

gærur, 291--293: nr. 8, sild, 294—-296; 
nr. 9, saltkjöt, 298--299; nr. 10, fisk- 

ur, 300—-302; tilboð í sild, 326. 

Vv. 
Vallholtslegat, reikningur, 148. 

Valdemar Briem, leystur frá prestsem- 
bætti, 160; minningarsjóður, skipu- 

lagsskrá, 281 —238. 

Vatnsskattur: Hafnarfjarðar, gjaldskrá, 

42—43: Keflavík, og notkun vatns, 

42—43. 

Vátryggingarsjóður sjómanna, reikning- 

ur, 321 —322. 

Vegamálastjóri, aðstoðarmaður skipaður, 

160. 

Verðframfærsla á vörum í heildsölu, 296 

—298. 

Verdlagsnefnd: 

skipadur, 282. 

Verdlagsskrår, 90—127. 
Vestmannaeyjar: fuglaveiðasamþykt, 

breyting og viðauki, 205; verðlags- 

skrá, 98—. 99. 

Vestur-Skaftafellsprófastsdæmi, 
sjóður, skipulagsskrá, 40—41. 

*Vinaminning<, spítalasjóður, reikning 
ur, 223. 

Vörumerkjaauglýsingar, 255—257. 

Y. 

Yfirsetukvennaumdæmaskipan í Suður- 
Þingeyjarsýslu, 216. 

VA 

Zotga, Geir, landsspitalasjóður, reikning- 
ur, 246. 

formaður, lausn, 282: 

ekkna- 

XII 

Zotga, Helga, landsspitalasjédur, reikn- 
ingur, 246. 

Þ. 

Þingeyjarsýsla: verðlagsskrá, 126-—-127; 
suður, yfirsetukvennaumdæmi, 216. 

Þjóðernisskirteini ísl. skipa, auglýsing 
um, 327. 

Þjóðjarðalandseta styrktarsjóður, reikn- 

ingur, 146. 

Þóra Benediktsdóttir, styrktarsjóður, 
skipulagsskrá, 230— 231. 

Þórey Pálsdóttir, minningarsjóður, skipu- 

lagsskrá, 205— 206. 

Þórður Oddgeirsson, sóknarprestur 
Sauðanesprestakalli, 224. 

Þórhallur Gunnlaugsson, stöðvarstjóri á 
Ísafirði, 160. 

Þorkell Þorkelsson, forstöðumaður lög- 

gildingarstofu fyrir mælitæki og vog- 
aráhöld, 370. 

Þorskhrogn, sala og útflutningur, regl- 
ur, 197—-199. 

Þorsteinn Júl. Sveinsson, skipaður í 

stjórn slysatryggingarsjóðs sjómanna, 

294. 

Þorsteinn Kristjánsson, sóknarprestur í 
Mjóafjarðarprestakalli, 160. 

Þorsteinn M. Jónsson, riddari af danne- 

brog, 371. 

Þorsteinn Magnússon, minningarsjóður, 
skipulagsskrá, 195—-196. 

Þorsteinn Ó. sriem, sóknarprestur að 

Mosfelli í Grímsnesi, 371. 

Þorsteinn Þorsteinsson, settur sýslumað- 
ur í Norður-Múlasýslu og bæjarfógeti 
í Seyðisfjarðarkaupstað, 160. 

Æ. 

Æfinleg erfingjarenta Sigríðar Melsted, 
reikningur, 330. 

Ættarnöfn, 333. 

i 

Ø. 

Oxarfjardarhreppur, 
skepnufóðurs, 234. 

kornforðabúr til







þe
s Stjórnartíðindi 1918, B. 1. 

Brjef stjórnarráðsins til allra sýslumanna og bæjarfógeta um áfengi til 
iðnþarfa. 

Það hefir komið í ljós, að rjettur sá, sem áfengisbannlögin veita mönnum 

til að fá vínanda til a irfa og annara verklegra nota, er mjög misbrúkaður, 

sjerstaklega að því er snertir ómengaðan vínanda. Í  áfengisbæki r þær, sem 

fyrirskipaðar eru með reglugjörð 26. febr. 1916, um sölu á menguðu og ómenguðu 

áfengi til iðnþarfa o. s. frv., og lögreglustjórar og umsjónarmaður áfengiskaupa 

afhenda, munu mjög oft hafa verið rituð leyfi handa iðnaðarmönnum fyrir alt of 

miklu af vínanda, og stafar þetta að sjálfsögðu af því að eigi hefir orðið upplýst, 

hversu mikið þurfti að nota í hinum ýmsu iðngreinum. Margir iðnaðarmenn, 

sem fengið hafa áfengisbók, hafa beðið um svo mikið af ómenguðum vínanda, 

að þeim hlaut að vera það ljóst, að minstur hlutinn gengi til iðnrekstursins; hitt 
hafa þeir þá notað á ólöglegan hátt. 

Til þess nú að girða fyrir frekari misfellur í þessu efni, leggur stjórnar- 
ráðið hjer með fyrir yður, herra lögreglustjóri, að skrifa þegar í stað öllum þeim, 

sem í lögsagnarumdæmi yðar afhenda lögum samkvænt vínanda eftir áfengisbók- 

um, og leggja bann gegn því að þeir afhendi ómengaðan eða hálfmengaðan vin- 

anda eftir áður útgefnum áfengisbókum fyr en bækurnar eru sýndar þeim með 
nýrri áritun lögreglustjóra eða umsjónarmanns Á onglskaupa um það, hve mikið 

þar eftir megi láta af hendi eftir hverri bók, og er rjett að þjer auglýsið þetta 

á þann hátt, er þjer teljið nægja. Er þess vænst, að Þjer gerið það sem í yðar 

valdi stendur til að iðnaðarmenn fái ekki meira af ómenguðum eða hálfmenguð- 

um vínanda en þeir þurfa til iðnrekstursins. Ef þier eruð í vafa um, hvort al- 

henda á áfengisbók eða um hve mikið skuli leyft, getið þjer spurst fyrir hjá 
stjórnarráðinu, sem þá mun útvega þær upplýsingar, sem með þarf. 

Til leiðbeiningar við afhending áfengisbóka og áritun um það, er afhenda 

má af vínanda, skal það sem á eftir fer tekið fram um nokkrar iðngreinar, en 
jafnframt ber þess að gæta að iðnaðarmenn í þeim iðngreinum, er vínanda þarf 

að fá til, fái hann þó því að eins að þeir í raun og veru reki iðn sína. 

Bókbindarar þurfa alls eigi á ómenguðum vínanda að halda, ef þeir geta 
aflað sjer suðuspritts. Þeir nota vínanda að eins til að hita með áhöld til notk- 
unar við gyllingu. 

Málarar þurfa heldur ekki að nota ómengaðan vínanda. Helstu málarar 
í Reykjavík votta að þeir noti aldrei hreinan spiritus við iðn sína. 

Gullsmiðir þurfa að fá lítið eitt að ómenguðum vínanda. Á vinnustofu 
gullsmiðs hjer í bænum, þar sem vinna 2 menn, eru notaðir þrír litrafjórðungar 

á ári. Bendir þetta til þess að stærstu vinnustofur í bænum þurfi eigi meira en 
2 lítra á ári. 

Úrsmiðir þurfa einnig á örlitlu af ómenguðum vínanda að halda. Á einni 

stærstu vinnustofunni hjer í bæ, þar sem meistarinn vinnur við þriðja mann, 

hefir eigi þurft að nota fulla 2 lítra á 81/, mánuði. 

     

  

S
 

  21. dag malmánaðar 1918. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja, 

1918 

14. 

1 
jan.



1918 

1 
14. jan. 

23. jan. 

Ljósmyndarar þurfa lítið eitt af ómenguðum vínanda. Á einni helstu ljós- 

myndastofu Reykjavíkur hefir verið notaður tíundi hluti úr lítra um árið. 
Trjesmiðir þurfa yfirleitt ekki að nota ómengaðan vínanda. Hann er að 

eins notaður við vönduðustu viðargljáningu, sem fæstir smiðir fást við. Að eins 

stærri vinnustofur munu þurfa á ómenguðum vínanda að halda svo nokkru nemi. 
Vjelsmiðir þurfa ekki á ómenguðum vínanda að halda, ef þeir geta 

fengið suðuspritt. 
Prentarar þurfa ekki að nota vínanda við iðn sína. 
Stjórnarráðið væntir nú þess, að þjer, auk þess að koma fram ábyrgð 

gegn þeim mönnum í lögsagnarumdæmi yðar, er uppvísir verða að því að hafa 

misbrúkað áfengisbækur sínar síðasta árið, gjörið yðar ítrasta til að koma i veg 

fyrir, að áfengisbækurnar verði misbrúkaðar framvegis til að afla áfengis til 

neyslu, en gjöri einhver sig sekan í slíku, verður að láta hann sæta ábyrgð fyrir. 

Brjef stjórnarráðsins til allra sýslumanna og bæjarfógeta um reglur fyrir 

greiðslu úr landssjóði samkvæmt 77. gr. fátækralaga 10. nóv. 1905. 
Þar eð útgjöld landssjóðs samkvæmt 77. gr. fátækralaga 10. nóvember 

1905 fara mjög vaxandi með ári hverju, hefir stjórnarráðinu þótt óhjákvæmilegt 

að setja eftirfarandi reglur, er fylgja skal, þegar sótt er um styrk úr landssjóði 

til greiðslu upp í legukostnað þurfalinga í sjúkrahúsum. 

Þegar hreppsnefnd sækir um styrk úr landssjóði til greiðslu upp Í legu- 

kostnað þurfalinga, samkvæmt 77. gr. fátækralaga 10. nóvember 1905, skal hún 
senda hlutaðeigandi sýslumanni beiðni um styrkinn stilaða til stjórnarráðsins. 

Beiðninni skal fylgja: reikningar yfir legukostnaðinn ásamt sjúkdómslýsingu frá 

hlutaðeigandi lækni og skulu bæði reikningarnir og sjúkdómslýsingin vera rituð 

á eyðublöð þau, sem fyrirskipuð voru með brjefi stjórnarráðsins til allra hrepps- 

nefnda, dags. 6. júní 1913. Enn fremur skal fylgja beiðninni fullkomin skýrsla 
hreppsnefndarinnar um viðskifti hennar og þurfalingsins, er m. a. sýni hvenær, 

hvar og af hvaða ástæðum þurfalingurinn hafi orðið styrkþurfi, hve mikinn styrk 

hann hafi þegið á ári hverju og hvernig kringumstæður hans að öðru leyti eru. 

Sýslumaður sendir síðan beiðni hreppsnefndar ásamt fylgiskjölum til stjórnarráðs- 

ins og lætur jafnframt uppi álit sitt um málið. 
Þetta er yður, herra sýslumaður, hjer með tjáð til leiðbeiningar og birt- 

ingar fyrir hreppsnefndum í umdæmi yðar, og skal þess jafnframt getið, að regl- 

ur þessar ganga í gildi 1. april næstkomandi og verður umræddur styrkur ekki 

greiddur úr landssjóði eftir þann tíma, nema framanskráðum reglum sje nákvæm- 

lega fylgt. 
Þess skal getið, að framanskráðar reglur gilda einnig um styrkbeiðnir 

frá fátækrastjórum kaupstaðanna, þó þannig, að bæjarfógeti eða borgarstjóri af- 

greiðir beiðnirnar beint til stjórnarráðsins.
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Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Húnavatnssýslu um sveitfesti 
Þurfalings. 

Hreppsnefnd Engihliðarhrepps hefir með brjefi, dags. 29. desember f. á., 
skotið til stjórnarráðsins úrskurði yðar, herra sýslumaður, dags. 3. september f. 
á., sem ákveður að Engihlíðarhreppur sje skyldur að framfæra þurfalinginn Ara 
Hermann Olafsson. 

Þótt úrskurði þessum sje skotið til stjórnarráðsins nokkuð löngu eftir að 

frestur sá, sem ákveðinn er í 76. gr. fátækralaganna virðist útrunninn, virðist 
stjórnarráðinu rjett eftir atvikum að taka áfrýjunina til greina. 

Nefndur þurfalingur er fæddur í Engihlíðarhreppi árið 1873, en fluttist 

til Reykjavíkur árið 1895 og hefir dvalist þar siðan. Þann 5. október 1909 var 

honum veittur fyrst sveitarstyrkur sem innanbæjarmanni og þar á eftir alt til 

ársloka 1915. En um það leyti var byrjað að rannsaka sveitfesti þurfalinga 

bæjarins, þar á meðal nefnds Ara Hermanns, og við rannsókn þessa kom það í 

ljós, að fyrir lögreglurjetti Reykjavíkur í marsmánuði 1904 hafði hann undir- 
gengist að greiða 10 króna sekt fyrir ólöglega húsmensku vistarárið 1903—-1904. 
Borgarstjóri telur nú, að sveitfestisdvöl Ara Hermanns hafi rofnað við þessa ólög- 

legu dvöl, og krefst að framfærslusveit hans, Engihlíðarhreppur, greiði ?/, styrks 

þess, sem þurfalingnum hefir verið veittur eftir 90. júní 1916, því að frekari 

endurgjaldskröfu telur hann tilgangslaust að fara fram á, en nefndan dag gerði 
borgarstjóri fyrst kröfu um endurgjald og þurfalinginn viðurkendan sveitlægan 
í Engihlíðarhreppi. 

Gagnvart þessu hefir hreppsnefnd Engihlíðarhrepps haldið því fram, að 

ósannað sje að Ari Hermann hafi dvalið í ólöglegri húsmensku árið 1903— 1904, 

og þótt svo hefði verið, sliti það ekki sveitfestisdvöl hans í Reykjavík á annan 
hátt en þann, að hann hefði ekki unnið sjer sveit á þeim tima, því að dvölina 

fyrir og eftir megi leggja saman og hefði hann þannig frá 1895 til hausts 1909, 

án þess að þiggja sveitarstyrk, alls dvalið 14, ár í bænum og loks heldur odd- 

viti hreppsnefndarinnar því fram, að styrkurinn, úr bæjarsjóði 1909 og þar eftir, 
hafi verið ólöglega veittur sveitarstyrkur og slíti því ekki sveitfestisdvölina. 

Í lögreglurjettarhaldi því, sem að framan nefnt og fór fram 28. mars 

1904, skýrir Ari Hermann svo frá: s>að hann nokkur undanfarin ár hafi verið 
vinnumaður hjá Pjetri Hjaltested hjer í bænum, en 27. maí f. á. hafi hann gift 

sig og farið að búa með konu sinni í húsnæði, sem þau höfðu útaf fyrir sig hjá 

Pjetri og höfðu þau dúk og disk útaf fyrir sig, en að hann (yfirheyrður) hafi 
verið áfram í þjónustu Pjeturs og fengið hjá honum ákveðið mánaðarkaup. Ýfirs 

heyrður kveðst ekki hafa fengið eða sótt um húsmenskuleyfi hjer í bænum. Til þess 
að komast hjá frekari málssókn útaf broti á húsmenskulöggjöfinni bauðst yfirheyrð- 
ur til að greiða 10 kr. sekt og málskostnað að auki en umboðsmaður húsráðanda 
Pjeturs Hjaltested, er um þessar mundir var erlendis, bauðst til að greiða 5 kr. 
sekt fyrir umbjóðanda sinn, fyrir að hafa haldið Ara Hermann ólöglega í hús- 

um sinum. 
Samkvæmt þessu, er hjer er sagt, er það ekki vafamál, að Ari Hermann 
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hefir ekki haft hjer í bænum löglega dvöl vistarárið 1903—1904 og þar til hon- 

um var veitt húsmenskuleyfi 26. mai 1904 og að sveitfestisdvöl hans í Reykjavík 

hefir þar með rofnað, en að leggja saman dvalarár þurfalingsins fyrir og eftir 

nefnt tímabil til ársins 1909, er hann þáði fyrst fátækrastyrk hefir við engi lög 

að styðjast, og mótmæli oddvita Engihlíðarhrepps gegn því, að hinn veitti styrkur 

hafi verið sveitarstyrkur, virðist að líkindum sprottinn af misskilningi, er stafar af 

því að styrkur sá, er þurfalingnum var veittur sem innanbæjarmanni, er ekki 

afturkræfur af framfærslusveit, en með hliðsjón af 55. gr. fátækralaganna geta 

tjeð mótmæli annars á engan hátt tekist til greina. 

Þar eð tjeður þurfalingur hefir ekki unnið sjer sveit utan fæðingarsveitar 

sinnar, verður hún að annast framfærslu hans, og krafa borgarstjóra Reykjavík- 

ur um endurgreiðslu á hinum veitta styrk eftir 20. júní 1916 að takast til greina. 

Því úrskurðast, að Engihlíðarhreppur sje skyldur að framfæra þurfaling- 

inn Ara Hermann Ólafsson og endurgreiða Reykjavíkurbæ að ?/, hlutum þann 

fátækrastyrk, er þurfalingurinn hefir þegið þar eftir 20. júní 1916. 

Þetta er yður hjer með til vitundar gefið til leiðbeiningar og til frekari 

birtingar fyrir hreppsnefnd Engihlíðarhrepps. 

Brjef stjórnarráðsins til póstmeistarans í Reykjavík um flutning póstafgreiðsl- 

uunar í Odda að Garðsauka í Hvolhreppi. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra póstmeistari, í brjefi, dags. 1. þ. m., hef- 

ir stjórnarráðið ákveðið, að póstafgreiðslan í Odda skuli flutt 1. næsta mánaðar 

að Garðsauka í Hvolhreppi. 
Þetta er yður hjer með til vitundar gefið til leiðbeiningar, frekari birting- 

ar og aðgjörða eftir því sem við á. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Menningarsjóð Gnúpverja, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands 

7. janúar 1918. 
Skipulagsskráin er þannig: 

ningarsjóðs Gnúpverja. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Menningarsjóður Gnúpverja, og er tilgangur hans að efla 

hvers konar verklegar framfarir meðal íbúa Gnúpverjahrepps. Starfsvið sjóðsins 

skal einungis vera Gnúpverjahreppur.



2. gr. 

Stofnfje sjóðsins er kr. 40000,00 — fjörutíu þúsund krónur — af fje því, 

sem Gnúpverjahreppi hefir hlotnast fyrir sölu á fossum og löndum í sambandi 
við þá. Svo og helmingur af fje því, sem hreppurinn síðar kann að fá fyrir 

samskonar sölur eða afhendingar. 

3. gr. 

Menningarsjóðurinn skal ávaxtast í Aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands, og 

skal leggja fje hans þar inn með þeim skilmálum, að árlega falli til útborgunar 
til stjórnar Menningarsjóðsins bæði 21/0/, um árið af innlögum og einnig helm- 

ingur þess, sem ársvextirnir eru þar fram yfir, en hinn helmingurinn leggist ár- 

lega við höfuðstólinn. 

4. gr. 

Þeim vöxtum Menningarsjóðsins, sem árlega falla til útborgunar, úthlutar 
stjórn hans: 

1. sem verðlaunum fyrir vel unnar jarðabætur, húsabætur eða aðrar hibýlabætur. 
2. sem styrk til slíkra endurbóta á jörðum, húsum eða híbýlum. 

3. til hvers konar verklegra framfara og framkvæmda, sem hreppurinn sjálfur 

hefir með höndum. 

5. gr. 

Hver sá, sem sækja vill um styrk eða verðlaun af Menningarsjóðnum, 

skal hafa sótt um það skriflega til stjórnar sjóðsins fyrir 1. febrúar það ár, sem 

óskað er eftir að fá styrkinn eða verðlaunin útborguð, og skal þar nákvæmlega 

tiltekið, fyrir hvað verðlauna er óskað eða til hvers nota skuli styrkinn. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins hafa á hendi 5 menn: Hreppsnefnd Gnúpverjahrepps, ef 

hún er skipuð 3 mönnum, en 3 menn úr henni, er hún sjálf kýs til 3 ára, ef 
hún er skipuð fleirum mönnum, og 2 menn aðrir, kosnir af bændum í Gnúp- 

verjahreppi til 3 ára í senn, jafnhliða því er hreppsnefndarkosning fer fram. 
Stjórn sjóðsins kýs sjer formann til 3 ára, og á fundum hennar ræður afl 

atkvæða í öllum málum. 

1. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið; skulu reikningar hans bókfærðir, 

og annaðhvort ár (þegar ártalið er deilanlegt með 9?) birtir í B-deild Stjórnartíð. 

indanna eða í Lögbirtingablaðinu. Í reikningunum skulu þeir menn nafngreindir, 

sem styrks hafa notið eða verðlaun fengið og til hvers þeir hafi verið styrktir eða 
fyrir hvað verðlaun hafi verið veitt. 
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5 Reikningana skal endurskoða af 2 mönnum, er til þess sjeu kosnir á sama 

T. jan, tíma og sama hátt og þeir tveir menn, sem kjörnir eru í stjórn sjóðsins. 

8. gr. 

Eftir að liðin eru 50 ár frá stofnun sjóðsins má endurskoða og breyta 4. 

og 5. gr. í skipulagsskrá þessari eftir því, sem kröfur tímans kunna að heimta. 

9. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður 31. desember 1916. Legst fje hans í Söfnunar- 

sjóðinn jafnóðum og það losnar: Við afborganagreiðslur skulda, greiðslur sam- 

kvæmt kaupsamningi, og greiðslur á sparisjóðsinnstæðu samkvæmt uppsögn. Með 

vexti af því fje sjóðsins, sem á hverjum tíma er óinnlagt í Söfnunarsjóðinn, fer 

á sama hátt og vexti þar, sbr. 3. gr. 
Þangað til næst fer fram hreppsnefndarkosning skulu menn kosnir í stjórn 

sjóðsins og til endurskoðunar reikninga á almennum sveitarfundi. 

10. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari, og verði 

henni breytt, sbr. 8. yr., skal fá að nýju konungsstaðfestingu á henni. 

Hreppsnefnd Gnúpverjahrepps 

15. desember 1916. 

Ól. V. Briem, Gestur Einarsson. Jóhann Kolbeinsson. 

6 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Fræðslusjóð Gnúpverja 
7. jan. útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands 

7. janúar 1918. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
Fræðslusjóðs Gnúpverja. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Fræðslusjóður Gnúpverja og er tilgangur hans að efla 

hvers konar fræðslu meðal íbúa Gnúpverjahrepps. Starfsvið sjóðsins skal einung- 

is vera Gnúpverjahreppur.



Stofnfje sjóðsins er: 

1. Andvirði jarðarinnar Hrafntótta (með Steinstótt), sem frú Sigríður Jónsdóttir 

Vídalín biskupsekkja gaf Gnúpverjahreppi með gjafabrjefi, dags. 15. júní 

1130 (sbr. Lovsamling for Island 2. bindi, bls. 118) og seld hefir verið fyrir kr. 

1800,00 — eitt þúsund og átta hundruð krónur — ásamt öllum vöxtum og 
vaxtavöxtum af þeirri fjárhæð frá 1. júní 1908, er jarðarverðið var aðgreint 

frá sveitarsjóði Gnúpverjahrepps sem sjerstakur fræðslusjóður, og er sú fjárhæð 

öll orðin 31. desember 1916 kr. 2703,65 — tvö þúsund sjö hundruð og þrjár 
krónur, sextíu og fimm aurar. — 

2. Kr. 3000,00 — þrjú þúsund krónur — sem Gnúpverjahreppur leggur til 
Fræðslusjóðsins af fje því, sem honum hefir hlotnast fyrir sölu á fossum og 

löndum í sambandi við þá, svo og helmingur af fje því, sem hreppurinn síð- 
ar kann að fá fyrir samskonar sölur eða afhendingar. 

3. gr. 

Fræðslusjóðurinn skal ávaxtast í Aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands, og skal 

leggja fje hans þar inn með þeim skilmálum, að allir vextir leggist við höfuð. 

stólinn til 31. desember 1926, nema skóli verði stofnaður fyrir hreppinn (hvort 
heldur einan eða í samlögum við næstu hreppa) fyrir þann tima, — en frá þeim 

tíma, hvorum sem er, falli árlega til útborgunar til stjórnar Fræðslusjóðsins bæði 

21/,9/, um årid af innlögum og einnig helmingur þess, sem ársvextirnir eru þar 

fram yfir, en hinn helmingurinn leggist árlega við höfuðstólinn. 

Tilkynna skal stjórn Fræðslusjóðsins Söfnunarsjóði Íslands í ábyrgðar. 

brjefi, ef skóli er stofnaður á næstu 10 árum, hálfu ári fyr en vextir í tilefni af 

því falli til útborgunar. 

4. gt. 

Þeim vöxtum Fræðslusjóðsins, sem árlega falla til útborgunar, úthlutar 
stjórn hans: 

1. sem námsstyrk til fátækra barna og unglinga í Gnúpverjahreppi með tilliti 

til ákvæða nefnds gjafabrjefs. 

2. sem styrk til skólahalds fyrir Gnúpverjahrepp. 

3. sem styrk til hvers konar náms innanlands og utan, handa ungum og efni- 

legum mönnum, er átt hafa heimili í Gnúpverjahreppi síðustu 5 — fimm — 

árin áður en þeim er veittur styrkurinn. Sama gildir og þótt þeir menn, 

sakir náms, hafi talist til heimilis eitt eða fleiri ár utan hreppsins, hafi þeir 

næstu 5 árin á undan þeim námsárum verið til heimilis í hreppnum. 

5. gr. 

Hver sá, sem sækja vill um styrk úr Fræðslusjóðnum, skal hafa sótt um 
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það skriflega til stjórnar sjóðsins fyrir 1. febrúar það ár, sem óskað er eftir að 
fá styrkinn útborgaðan, og skal þá nákvæmlega til tekið, til hvers nota skuli 

styrkinn. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins hafa á hendi 5 menn: Hreppsnefnd Gnúpverjahrepps, ef 

hana skipa 3 menn, en 3 úr henni, er hún sjálf kýs til 3 ára, ef hún er skipuð 

fleiri mönnum, 1 maður kosinn til 3 ára í senn á sama tíma og sama hátt og 

hreppsnefndarmenn eru kosnir, og sóknarprestur þess prestakalls, sem Gnúpverja- 

hreppur eða meiri hluti hans til heyrir. Eigi presturinn sæti í hreppsnefnd, kýs 

hreppsnefndin mann í hans stað til 3 ára. 

„ Stjórn sjóðsins kýs sjer formann til 3 ára, og á fundum hennar ræður afl 

atkvæða í öllum málum. 

T. gr. 

Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið, reikningarnir bókfærðir, og 

annaðhvort ár, er ártalið er deilanlegt með 2, birtir í B-deild Stjórnartíðindanna 
eða Lögbirtingablaðinu. Í reikningunum skulu þeir menn nafngreindir, er notið 

hafa styrks af sjóðnum, og til hvers konar náms þeir hafi verið styrktir. Reikn- 

ingarnir sjeu endurskoðaðir af 2 mönnum, er til sjeu kjörnir á sama tíma og 

sama hátt sem gildir um hreppsnefndarkosningu. 

8. gr. 

Eftir að 50 ár eru liðin frá stofnun sjóðsins, má endurskoða og breyta 4. 
og 5. gr. eftir því sem kröfur tímans kunna að heimta. 

9. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður 31. desember 1915. Legst fje hans inn í Söfn- 
unarsjóðinn jafnóðum og það losnar: Við útdrátt bankavaxtabrjefa og greiðslu 

skuldar. Með vexti af því fje sjóðsins, sem á hverjum tíma er óinnlagt í Söfn- 
unarsjóðinn, fer á sama hátt og vexti þar, sbr. 3. gr. 

Þangað til næst fer fram hreppsnefndarkosning skal maður eða menn 

kosnir í stjórn sjóðsins á almennum hreppsfundi, sömuleiðis endurskoðendur. 

10. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari, og verði 

henni breytt, sbr. 8. gr., skal fá að nýju konungs staðfestingu á henni. 

Hreppsnefnd Gnúpverjahrepps 

15. desember 1917 

Ól. V. Briem. Gestur Einarsson. Jóhann Kolbeinsson.
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7. Reglugjörð á jú 
um ákvæði viðvíkjandi skipshöfn, farþegum, flutningi o. fl. 

með skipum, er fara frá Íslandi til annara landa. 

Fw 

Samkvæmt bráðabirgðalögum 5. janúar 1918 um viðauka við lög 1. febrú- 
ar 1917, um heimild fyrir landsstjórnina til ýmsra ráðstafana út af Norðurálfu- 
ófriðnum, eru sett eftirfarandi ákvæði. 

Þegar stjórnarráði Íslands þykir þurfa, setur það reglur um, hvort og 
með hvaða skilyrðum megi taka flutning og farþega með skipum, sem fara hjeðan 
til annara landa, svo og um það, hvers skipshafnir á skipum þessum skuli gæta 
og enn fremur sjerstaklega um flutning á pósti, brjefum og tilkynningum. Reglur 
þessar tilkynnir stjórnarráðið hlutaðeigandi lögreglustjórum, svo og enn fremur 
útgerðarmönnum eða afgreiðslumönnum skipanna, og er þeim og skipstjóra skylt 
að hafa eftirlit með því að þessum reglum sje hlýtt. 

Brot á móti reglum þeim, sem stjórnarráðið þannig setur, varða sektum 
alt að 10,000 krónum eða fangelsi, og fer með mál út af brotum þessum sem um 
almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 

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

I stjórnarráði Íslands, 8. janúar 1918. 

Sigurður Jónsson. 
  

Jón Hermannsson. 

Reglugjörð MA 
um sölu og úthlutun kornvöru, sykurs o. fl. 

Samkvæmt lögum í. febrúar 1917, um heimild fyrir landsstjórnina til 

ýmsra ráðstafana út af Norðurálfuófriðnum, eru hjer með sett eftirfarandi ákvæði:
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1. gr. 

Frá 1. mars 1918 er bannað að selja rúg, rúgmjöl, hveiti, maís, mais- 

mjöl, bankabygg, hrísgrjón, baunir, haframjöl, hafragrjón og sykur nema gegn 

seðlum, sem út verða gefnir að tilhlutun landsverslunarinnar. 

2. gr. 

Landsverslunin sendir öllum hreppsnefndum og bæjarstjórnum kornvöru- 

og sykurseðla eftir mannfjölda í hlutaðeigandi sveitum og bæjum, og skulu þær 

úthluta seðlunum til allra heimila þannig, að hverjum heimilismanni sje ætlaður 

sinn seðill. Seðlaúthlutunin fer fram í fyrsta sinn 28. febr. n. k., annað hvort 

með hraðboða eða með því að kveðja saman móttakendur, eða heimilisfeður í 

þeirra %tað, og fer það eftir áliti hlutaðeigandi hreppsnefnda og bæjarstjórna 

hvað hentugast þykir. Kostnaðinn við útgáfu og útsendingu seðlanna til hrepps- 

nefnda og bæjarstjórna ber landssjóður, en hreppa- og bæjarfjelög kostnaðinn 

við úthlutunina. 

3 gr. 

Um leið og úthlutað er seðlum í fyrsta sinn skulu viðtakendur undirrita 

drengskaparvottorð um, hve mikinn forða þeir eigi af kornvöru og sykri, á eyðu- 

blöð, er send verða hreppsnefndum og bæjarstjórnum. Skal forðinn dreginn frá 

við seðlaúthlutunina með því að klippa af seðlunum það, sem forðanum nemur. 

4. gr 

Hreppsnefndir og bæjarstjórnir skulu tafarlaust síma landsverslun heild- 
arskýrslu um vörubirgðir samkvæmt vottorðunum og hve mörgum kilógr. seðla- 

afgangur og afklippingar nemi, en geyma frumskýrslur með áritun vottorðanna 

til athugunar við næstu seðlaúthlutun. ÁAfgang seðlanna og afklippinga skal senda 
landsverslun með fyrstu ferð. Þó geta hreppsnefndir og bæjarstjórnar með leyfi 

landsverslunar haldið eftir í vörslum sínum nokkrum hluta af afgangi seðlanna 
til aukaúthlutunar ef nauðsyn krefur, t. d. á fjölförnum póstleiðum og til gisti- 

húsa í kaupstöðum og kauptúnum, svo og til brauðgerðahúsa sbr. 9. gr. 

5. gr. 

Hinn 26. febr. n. k. skulu hreppsnefndir og bæjarstjórnir láta alla þá, 

sem hafa í vörslum sínum kornvöru og sykur, sem verslað er með, undirrita 

drengskaparvottorð um birgðir þessar á eyðublöð á sama hátt og móttakendur 
seðlanna. Heildarskýrsla um birgðirnar í hverjum hreppi eða bæ sendist lands- 

verslun tafarlaust símleiðis, en frumskýrslurnar með fyrstu ferð. 

6. gr. 

Almenn seðlaúthlutun fer fram á fjögra mánaða fresti og verða seðlar að 

eins látnir af hendi, eftir að fyrsta úthlutunin hefir farið fram, til þeirra sem
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skila stofnum af eldri seðlum, með áritun nafns og heimilisfangs. Undantekning 

frá úthlutunarreglunni er önnur almenn seðlaúthlutun, er fari fram 29. og 30. 
júni þ. á. og gildi að eins til tveggja mánaða, en veiti rjett til fjögra mánaða 

forða ef hann er fyrir hendi. 

T. gr. 

Seðlarnir skulu vera tvennskonar, sykurseðlar og koruvöruseðlar. Hver 

kornvöruseðill gildir fyrir einn mann í fjóra mánuði og er ávísun á 40 kilógr. 

kornvöru. Seðillinn skiftist í stofn og 16 reiti, sem gilda 2!/, kílógr. hver. Má 

klippa þá hvern frá öðrum en varast skal að skerða reitina sjálfa eða stofninn. 

8. gr. 

Hver sykurseðill gildir fyrir einn mann í fjóra mánuði. Skiftist hann í 
stofn og 16 reiti, er gilda !/, kilógr. hver, og má klippa þá sundur á sama hátt 

og kornvöruseðlana. Við úthlutunina fá þurrabúðarmenn seðlana óskerta, en af 

seðlum þeirra, er grasnyt hafa og aðallega stunda landbúnað, skulu bæjarstjórnir 

og hreppsnefndir láta klippa þá fjé a riti, sem lengst eru frá stofninum, og varð- 

veitast þeir með seðla-afgangi þeim, sem hreppsnefndir og bæjarstjórnir eiga að 

-standa landsversluninni skil á. 

9. gr. 

Brauðgerðarhús mega eigi selja brauð nema gegn brauðseðlum, er skulu 

útgefnir af bæjarstjórnum eða hreppsnefndum og fást gegn afhendingu kornvöru- 

seðla. Við seðlaskiftin fái móttakandi brauðseðils 100/, meira kornvöruígildi í 

brauðseðlinum en hann lætur af hendi í kornvöruseðlinum. Brauðgerðarhús, er 

þarfnast brauðefnis, afhendi brauðseðlana bæjarstjórnum eða hreppsnefndum gegn 

jafngildi þeirra í kornvöruseðlum, sem almenningur hefir áður af hendi látið gegn 

brauðseðlunum. Sá 10% halli, er á þenna hátt verður við skifti seðlanna hjá 

bæjarstjórnum og hreppsnefndum, bætist þeim upp af seðlaafgangi landsverslunar 

í vörslum þeirra, sbr. 4. gr., en skilagrein yfir þá aukaúthlutun skal senda lands- 

verslun. Brauðgerðarhúsin sendi síðan kornvöruseðlana með pöntunum sínum til 

seljenda brauðefnisins. Með leyfi landsverslunur geta brauðgerðarhús fengið auk- 

reitis hjá bæjarstjórnum eða hreppsnefndum kornvöru- og sykurseðla til notkunar 

við innkaup á efni til kökugerðar. 

10. gr. 

I hverri sýslu og kaupstað skal vera bjargráðanefnd og skipa hana sýslu- 

maður, bæjarfógeti eða borgarstjóri ásamt tveim mönnum, er hlutaðeigandi sýslu- 

nefnd eða bæjarstjóra kýs. 

Nu eru ekki nægar kornvöru- eða sykurbirgðir fyrir hendi í landinu eða 

einhverjum hluta þess til þess að selja gegn þeim seðlum, sem þegar hefir verið 

úthlutað, og skulu þá bjargráðanefndir í samráði við landsverslun gera áætlun 

1918 

23. jan.
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23. jan. 
um hve birgðirnar endist lengi og skipa fyrir um hve miklum hluta seljendur 

varanna megi veita móttöku af úthlutuðum seðlum, þar til nýr forði bætist við 

í landið eða landshluta þann, sem um er að ræða. Ef bjargráðanefndum þykir 

ástæða til, skulu þær og setja ákvæði um skamt einnar eða fleiri kornvöruteg- 

unda vegna skorts á þeim að tiltölu við aðrar tegundir og skulu þá seljendur 

rita aftan á stofn seðilsins hve mikið af þeirri vörutegund, sem þannig er skömt- 

uð, sje seld í hvert sinn, svo og nafn verslunarinnar, þannig að sjeð verði á seðl- 

inum hve mikið eigandi hans hafi þegar fengið keypt af vörunni. 

Þóknun fyrir störf bjargráðanefnda greiðist úr hlutaðeigandi sýslu. 
eða bæjarsjóði. 

11. gr. 

Sje kornvara keypt þannig að ekki standi á 2!/, kilogr. getur seljandi 
gefið kaupanda viðurkenningu fyrir að hann eigi óafhent það sem vantar á að 
hann hafi fengið fult kornvöruigildi seðilreitsins (21/, kilogr.). 

12. gr. 

Kaupmenn og fjelög, er panta kornvörur og sykur hjá heildsölum innan- 

lands eða landsverslun, skulu senda með pöntunum sínum kornvöru- og sykur- 
seðla, er svara til vörumagns pöntunarinnar. Sje það óframkvæmanlegt vegna 
þess að pöntun sendist símleiðis eða af því að seðlar eru eigi innleystir, skulu 
þeir sendir svo fljótt sem unt er. Fyrir seðlasendingar þessar greiða sendendur 
ekki burðargjald. Engar pantanir má afgreiða án samþykkis landsverslunar og 
skal þess ávalt getið, hvort seðlar hafi fylgt pöntun eða ekki þegar samþykkis 
er leitað. 

13 gr. 

Innflytjendur kornvöru og sykurs skulu, jafnskjótt og þeir fá þær vörur 
frá útlöndum, tilkynna landsverslun hve mikið þeir hafi fengið af hverri vöru- 
tegund. Mega þeir eigi selja vörurnar nema gegn seðlum, sbr. þó 12. gr. Seðl- 
ana skulu þeir senda landsverslun jafnótt og þeir fá þá í hendur. 

14. gr. 

Nú telur landsverslun nauðsyn bera til að flytja kornvöru eða sykur frá 
einum landshluta í íannan, og skulu þá vörueigendur skyldir að hlíta fyrirskip- 
unum þeim, er landsverslun kann að gera um ráðstöfun varanna. 

15. gr. 

Fyrir rýrnun kornvöru og sykurs við flutning og sölu, eða ef vörurnar 
verða fyrir skemdum, fá hlutaðeigandi kaupsýslumenn hæfilega seðlafúlgu hjá 
bæjarstjórnum eða hreppsnefndum eftir ákvörðun og fyrirmælum landsverslunar,
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16. gr. 

Bjargráðanefndir skulu hafa á hendi eftirlit með því að steinolíu, sem 
berst til umdæma nefndanna, verði skift niður ettir þörfum í umdæminu, og ber 
kaupmönnum og öðrum, sem hafa keypt steinolíu af innflytjendum, að hlýða 
fyrirmælum nefndanna um úthlutun og sölu olíunnar. Hinsvegar verða innflytj- 
endur að hlíta ákvörðun landsverslunarinnar um skifting á innfluttri steinolíu 
milli umdæmanna, 

17, gr. 

Smjörlíki má ekki selja nema eftir ráðstöfun hlutaðeigandi bjargráðanefnd- 
ar, sem setur reglur um söluna. 

18. gr. 

Laudsverslunin annast allar frekari framkvæmdir reglugjörðar þessarar. 

19. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugjörðar þessarar varða sektum alt að 10 þús- 
und krónum og fer um þau mál sem önnur lögreglumál, 

20. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi og er með henni numin úr gildi reglu- 
gjörð 11. apríl 1917 um aðflutta kornvöru og smjörlíki, reglugjörðir 18., 21. og 
26. apríl 1917 um viðauka við reglugjörð 11. apríl 1917 um aðflutta kornvöru 
og smjörlíki, reglugjörð 16. maí 1917 um breyting á reglugjörð 26. apríl 1917, 
reglugjörð "7. ágúst 1917 um úthlutun og sölu steinolíu, reglugjörð 5. september 
1917 um notkun mjölvöru og um sölu á landssjóðssykri, reglugjörð 30. nóvem- 
ber 1917 um frestun á framkvæmd ákvæða um sykurseðla og reglugjörð 14. 
desémber 1917 um afnám ákvæða um höft á bakstri bakara. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 23. janúar 1918. 

Sigurður Jónsson, 

Jón Hermannsson. 
  

1918 

23. jan,
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Reglugjörð 
14. febr. um sjerstakan tímareikning. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 8, 16. febr. 1917, um heimild handa ráðu- 

neyti Íslands til ákvörðunar sjerstaks tímareiknings, eru hjermeð sett eftirfarandi 

ákvæði um sjerstakan tímareikning. 

Fyrir tímabilið frá 20. febrúar til 15. nóvember 1918 skal hafa sjerstak- 

an tímareikning, þannig að klukkan verði færð fram um 1 klukkustund frá svo- 

nefndum íslenskum meðaltíma. 

Þetta kemur til framkvæmda þannig, að miðvikudagurinn 20. febrúar 

byrjar 19. febrúar kl. 11 að kveldi eftir íslenskum meðaltíma, og föstudagurinn 

15. nóvember endar einni klukkustund eftir miðnætti samkvæmt tímareikningi 

þeim, sem ákveðinn er með þessari reglugjörð. 

Dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 14. febrúar 1918. 

Jón Magnússon, 

G. Sveinbjörnsson. 

10 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Sjúkrasjóð Blönduós- 

29. febr. læknishjeraðs<, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóims- og kirkjumála- 

ráðherra Íslands 22. febrúar 1918. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagskrá 
fyrir „Sjúkrasjóð Blönduóslæknishjeraðsé. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir >Sjúkrasjóður Blönduóslæknishjeraðs<, og er stofnaður af 

ungmennafjelaginu >Dagsbrún< á Blönduósi þann 25. febrúar 1916 með krónum 

200,00 — tvö hundruð krónum.
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2. gr. 

Tilgangur sjóðs þessa er sá, að styrkja fátæka sjúklinga í Blönduóslækn- 

ishjeraði til læknishjálpar á væntanlegu sjúkrahúsi á Blönduósi eftir þeim regl- 
um, er siðar greinir. 

3 gr, 

Verksvið sjóðsins nær yfir hið lögskipaða Blönduóslæknishjerað. 

4. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, og skulu allir vextir lagðir við hann 
þartil hann er orðinn að upphæð 1000 krónur — eitt þúsund krónur —, skal 
þá jafnan árlega veita af honum hálfu ársvöxtu, en hinn helmingurinn leggjast 
við höfuðstólinn. Þegar sjóðurinn hefir náð því að verða 2000 kr. — tvö þús- 
und krónur —, skal jafnan veita 3/, vaxta hans, en 1/, leggjast við höfuðstólinn. 
Þegar sjóðurinn hefir náð því að verða 10000 kr. — tíu þúsund krónur —, er 
stjórninni heimilt að veita alt að fullum ársvöxtum, ef sjerstök þörf krefur. 

5. gr. 

Styrkveiting sjóðsins skal bundin eftirfarandi skilyrðum og reglum: 
1. Að sjúklingurinn eigi lögheimili eða hafi dvalið að minsta kosti 3 mánuði, 

áður hann leitaði læknishjálpar, innan hjeraðsins. 

2. Að viðkomandi hafi legið og notið mikilsvarðandi læknishjálpar á sjúkrahúsi 
læknishjeraðsins. 

3. Að viðkomandi sje ekki sveitarþegi. 

Að skrifleg styrkbeiðni hafi komið til stjórnarinnar, 

5. Styrkurinn veitist: 
a. Fátækum, duglegum fjölskyldumönnum, og gildir hið sama fyrir konur 

þeirra og börn. 

b. Fátæku, ungu námsfólki, sem nám stundar á opinberum skólum innan 
hjeraðsins. 

c. Fátæku daglaunafólki, sem hefir orðið fyrir tilfinnanlegu atvinnutapi sak- 
ir slvsa eða langvarandi heilsuleysis. 

d. Fátækum ekkjum, gamalmennum og munaðarleysingjum. 

= 

6. gr. 

Þegar sjóðurinn hefir náð því að verða 5000 krónur — fimm þúsund 
krónur —, má veita alt að helmingi af þeim styrk, er það ár og svo frv. liggur 

fyrir til úthlutunar sjúkling, er þarfnast þeirrar læknishjálpar, sem ekki eru tök 

á að veita honum á sjúkrahúsi hjeraðsins. Skal þá sú styrkveiting bundin þeim 
skilyrðum og reglum, er um ræðir í 5. gr. að undanteknum tölulið 2. 
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T. gr. 

Vilji svo til að ekki verði úthlutað öllum þeim styrk á árinu, er heimilt 

er að úthluta, þá má stjórnin veita alt að 30 kr. til jólagleði sjúklingum þeim, 

sem á sjúkrahúsinu liggja um jólin. 
Það, sem afgangs er, færist samkvæmt 9. gr. 

8. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

9. gr. 

Sjóðurinn skal, þegar eftir að hann tekur til starfa, hafa tvær sjóðbæk- 
ur: Nr. 1 höfuðstólsbók og nr. 2 útborgunarbók. Úr nr. 1, höfuðstólsbókinni, 
skal jafnan 31. desember ár hvert færa inn í nr. 2 þær vaxtaupphæðir, er næsta 

ár eiga að koma til úthlutunar. Annars er nr. 1 óheimil til allrar útborgunar, 

en inn í hana færast allar tekjur, er sjóðnum hlotnast á árinu, gjafir, áheit eða 

því um líkt. Úr nr. 2 skulu allar árlegar útborganir sjóðsins færast, en þó ekki 
fyr en nauðsyn krefur. 

Skulu því vextir þeir, sem þeirri bók áskotnast á árinu, koma til útborg- 

unar, ef þörf er á; sje inneign 31. desember, færist hún inn í nr. Í sem tekjur 

1. janúar ár hvert. 

10. gr. 

Sjóðurinn skal vera á ábyrgð sýslunefndar Austur-Húnavatnssýslu. 

11. gr. 

Fyrst um sinn skal sjóðurinn ávaxtast í sparisjóði Húnavatnssýslu, en þá 
skal hann fluttur, er sýslunefndinni þykir ástæða til. 

12. gr. 

Í stjórn sjóðsins skulu jafnan sitja þrír menn, og skal sýslumaður Húna- 

vatnssýslu sjálfkjörinn formaður hennar, að undanteknu ákvæði 13. gr., en hinir 

tveir kosnir af sýslunefndinni til tveggja ára í senn, gjaldkeri og meðstjórnandi. 

Skal stjórnin bera fulla ábyrgð á sjóðbókunum. 

13. gr. 

Sitji sýslumaður langt frá sjúkrahúsinu, skal sýslunefndin kjósa sjúkra- 

sjóðsnefndinni formann í hans stað. Annars skal þess gætt við kosning nefndar 

þessarar, að svo miklu leyti sem hægt er, að hún sje jafnan búsett í nánd við 

sjúkrahúsið.
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14. gr. 10 

eð samþykki með- 22. febr. 

  

nr. 2 nema n    Ekkert má gjaldkeri 
nefndarmanna sinna. 

Stjórnin ræð    

   

  

ng yfir tekj- 

jölum fyrir 

nákvæman re Við ársl 

    

Aðalreikning sjóðsins skal birta í sýslunefndargjörðinni ár hvert. 

hafa utan sjóðbækur, fyr en hann er 

stjórninni þóknun til ritfangakostnað- 

  

Engan stjórnarkostnað má sjóð 

orðinn 5000 kr. Má þá sýslunefnd 
ar, ef hún óskar. 

  

Styrkveitingardagur 
heimilt, þegar sjóðurinn er 

á ári Í júní og í desember. 

vert. Skal þó stjórninni 
ur 5000,00, að borga út tvisvar 

ákvæði er ákvæði 6. gr. 

       

eyta, að hún einhverra orsaka 

breytingar hafa eindregið fylgi 
s/, atkvæða og ná konunglegri 

  

Skipulagsskrá 
vegna ekki nái fullum 

stjórnarinnar, vera samþy 

staðfestingu. 

  

20. op 
BI 

Á skipulagsskrá þessari skal leitað konungiegrar staðfestingar. 

Blönd febrúar 1916 

fyrir UM. F. >Dagsbrú Úfic    

Sig. H. Sigurðsson. Einar Erlendsson. 

(p. t. formaður). (p. t. ritari).
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11 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Hannesar 

29. febr. Guðmundssonar frá Skógarkoti, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 

og kirkjumálaráðherra Íslands 22. febrúar 1918. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir Minningarsjóð Haznesar Guðmundssonar frá Skógarkoti. 

1. gr. 

Sjóður þessi var við skipti í dánarbúi hins látna 4. desember 1914 alls 

kr. 3079, 97 í skuldabrjefum og peningum, og er hann stofnaður með dánargjöf 

Hannesar heitins Guðmundssonar bónda frá Skógarkoti í Þingvallasveit, sem and- 

aðist í Víðinesi í Kjalarneshreppi 10. ágústmánaðar 1913, og skal sjóðnum, eftir 

ráðstöfun gefandans í arfleiðsluskrá hans 29. júlí 1913, varið til uppfræðslu 

barna og unglinga í Kjalarneshreppi á aldrinum 10—18 ára. 

2. gr. 

Sjóðurinn skal vera undir umsjón 3 manna: sýslumannsins í Kjósarsýslu 

prestsins í Lágafellssókn og hreppstjórans í Kjalarneshreppi, er og eftir arfleiðslu- 

skránni semja skipulagsskrá fyrir hann. 

3. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Ávaxtist hann í Söfnunarsjóði Ís- 

lands. Árlegir vextir leggist við höfuðstólinn uns hann er orðin 5 þúsund krón- 

ur, en úr því og þar til sjóðurinn er orðinn 10 þúsund krónur leggist helmingur 

vaxtanna við höfuðstólinn, og þar á eftir !/, hluti vaxtanna. 

4. gr. 

Vöxtum þeim, sem úthlutað verður samkvæmt framansögðu, skal varið 

þannig: !/4 hluti þeirra gangi til aukalegrar uppfræðslu 1—3ja barna, 10—14 ára, 

þó einkum 12— 14 ára eftir nánari ákvörðun stjórnarnefndar sjóðsins í hver sinn; 

en ?/g hl. vaxtanna skal varið til þess að styrkja til bóklegs og verklegs náms 

í hreppnum eða utan hans, eitt ár í senn, vel hæfa námfúsa og siðsama unglinga 14 

18 ára, er heima eiga í hreppnum, einnig eftir nánari ákvörðun sjóðsstjórnarinnar. 

5. gr. 

Auglýst skal í hreppnum árlega þegar vöxtum eftir framansögðu verður 

úthlutað, eigi síðar en 1. júlí, hve mikið af þeim komi til úthlutunar í hvert 

sinn, og sjeu umsóknir um styrk úr sjóðnum komnar til hreppstjóra Kjalarnes- 

hrepps fyrir 1. september ár hvert, en stjórnarnefnd sjóðsins tekur ákvörðun um 

úthlutun hans fyrir í. október.
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6. gr. 

Reikningshald sjóðsins hefir sýslumaður Kjósarsýslu á hendi, og yfirskoða 

meðstjórnendur sjóðsins reikninginn árlega. Hann sje saminn fyrir 1. febrúar ár 

hvert, og siðan birtur í B-deild Stjórnartíðindanna. 

1. gr. 

Skipulagsskrá þessi öðlist konunglega staðfestingu. 

Reglugjörð 
fyrir útbú Landsbankans á Selfossi. 

I. gr. 

Samkvæmt lögum um stofnun Landsbanka 18. sept. 1885, 9. gr. er sett á stofn 
útbú frá Landsbankanum í Árnessýslu á Selfossi. 

2. gr. 

Stjórn og framkvæmd á störfum útbúsins hafa á hendi 2 menn, sem stjórn 

Landsbankans skipar, með 6 mánaða uppsagnarfresti, og eru þeir bókari og fjehirðir út- 

búsins. Hún ákveður hvor þeirra skuli jafnframt vera framkvæmdarstjóri. Undirskrift 

þeirra beggja þarf til þess að skuldbinda ú:búið. Hún skipar og, með 6 mánaða upp- 

sagnarfresti, eftirl:tsmann, er skal hafa nákvæmt eftirlit með öllum stö:fum, bókum og 
reikningsfærslu útbúsins; stjórn þess skal hafa hann í ráðum með sjer, þegar um vanda- 

söm mál eða stórar lánveitingar er að ræða. Honum ber að sannreyna, að minsta kosti 

einu sinni á hverjum ársfjórðungi, að sjóður útbúsins og öll verðskjöl þess sjeu fyrir hendi. 

3. gr. 

Stjórn Landsbankans er yfirstjórn útbúsins og gefur hún starfsmönnum þess ná- 

kvæmar starfsreglur, sem þeim skal skylt að fara eftir í öllum greinum. Skal stjórn 
útbúsins láta stjórn Landsbankans í tje, eða manni, sem hún kann að setja fyrir sína 

hönd, allar þær skýrslur og upplýsingar, rekstri útbúsins viðkomandi, er heimtaðar verða. 

4. gr. 

Állan kostnað við rekstur útbúsins greiðir Landsbankinn og tekur tekjur þær, er 

útbúið fær. 

5. gr. 

Stjórn útbúsins ákveður, með samþykki stjórnar Landsbankans, vinnutíma þess, og 

skal annast um, að almenningi verði birt, hvenær það er opið til afgreiðslu; skulu þá bókari 

og fjehirðir jafnan vera báðir viðstaddir, 
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verði 

  

hann hefir 

    

jafnaði skal eigi 

  

Öll áríðandi skjöl og b 

þegar störfum er lokið dag hvern. 
    

  

    

Bókari og fjehi i ul reini þá á, 

skal eftirli smaðurinn i fra mdastjosa, ef 

eftirlitsmaðurinn veitir En þá sl na stjóra a indssankans 

úrslitin og málavexti. 

IO. . 

Starfsmenn 1 

árvekni og samviskusemi skuli gegna 
neinum óviðkomandi kunnugt um 
manna við það. 

    

     

     

U:búi eðalán tryggi 
i einståkum 1 gegn je 

þó svo að lánsu ) fyrsta og öðru e 
ingi virðingarv arðs, 

12. gr. 

úr úibÚ a öll hin sömu 

8 12. pr, endi fyrir Landsbank- 
ann 18. ok tåbe r IQII, 

13. gr, 

Ú:b búið 

álítur follnægjan 

er að ræða. 

   
egar um stórlín



Zi 

14. gr. 

Utbuid lánar fje geen handveði, svo sem arððbera di veiðb'j fum og öðrum 
slíkum verðskjölum, er stjó Veita má og láa gegn sátrygðum versl- 
undaivÖrum, sem Eru geyndar igli útbúsins. 

      

    

   

  

„ea, Þegar þau skilríki eru 
reg si ar Land bankars, þó 

nveiting 

Utbúið veitið lån 
Íyrir hendi, sem tekin eru 

skal stjórn Landsbankans í hy 

  

Dar, 

    

Urbuid kaupir og selur víxla og ávísanir, hvo:t s greiðslustaður þeirra er hjer 
á landi eða erlendis, útlerda peninga og þjóðbankaseði: í og auðscld arðberandi verðbrjef. 
Einnig tekur það að sjer innheimtu víxla og ávísana. 

  

17. gr. 

Uibuid kanpir og selur bnkavaxtabrjef í veðdtda rinnar, og innle 
þeirra, sem fallnir eru í gjalda á : 
lausnar og eru fallin í gjaldda 

eða ávísun á Landsbankann. 

sir vaxtamiða 
1 dregin hafa verið út til inn- 

aðnvo't með peningum, 

      

   we
 

  

  

as fyrir aðra seðla og 

  

Hver sá, er 

fær hann þá bráðabis, 

Landsbankanum aðalk 

  

Útbúið linar ekki minni upphæ 
vexti fyrirfram af lánum þeim, sem það v 

  

         

  

Utbúið lánar aldrei út á ja 
veð í kaupstö iðam og verslunarstöðum eigi meira en 2/, virðingarverðs (sbr. 11. a) 

Út á húseignir lánar útbúið því aða in s, að þær sjen vátrygðar í Íslensku ábyrgð. 

  

atfjelagi, eða í útlenda ábyrgðerfjel er stjórn Landsbar 
boðsmann í Reykjavík, 

  

silt og hefur um. 
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22. gr. 

Þeir er vilja fá lån úr útbúinu, skulu beiðast þess brjeflega og geta þeir fengið 
eyðublöð undir slík brjef ókeypis hjá því. Aðeins munnlegt svar er gefið upp á slíka 

beiðni, og getur enginn, er synjað er um lán, heimtað að honum sje gjörð grein fyrir 

hverjar ástæður sjeu til synjunarinnar. 

23. gr. 

Sjerhver skuldunautur útbúsins má greiða lán það, er hann hefir fengið, alt eða 

nokkurn hluta þess, áður en gjalddagi sá, er ákveðinn er í skuldabrjefinu, er kominn, og 

fær hann þá endurgoldinn tiltölulegan hluta vaxta þeirra, er hann hefir fyrirfram greitt af 
upphæð þeirri, sem hann greiðir fyrir rjettan gjalddaga, en þó eigi hærri vexti en útbúið 

á þeim tíma greiðir af sparisjóðsinnlögum, og því aðeins, að vaxtaupphæðin nemi 

meiru en 3 kr. 

24. gr. 

Lán gegn fasteign, handveði eða sjálfskuldarábyrgð veitist eigi til lengri tíma en 

til eins árs í senn. 

25. gr. 

Hvorki stjórnendur nje aðrir starfsmenn útbúsins mega sjálfir taka lán úr útbú- 

ina, ábyrgjast lán úr því, nje vera umboðsmenn annara við lántöku út þvi. 

26. gr. 

Stjórn Landsbankans ákveður, hvernig hagað er bókum og re kningsfærslu útbús- 

ins, þannig, að jafnan er auðvelt að kynna sjer fjárhag þess. 

27. gr. 

Udbud tekur á méti fje í hlaupareikning, en um vexti af því fer eftir samningi 

við stjórn þess. 

28. gr. 

Sá er fje leggur í hlaupareikning, getur, ef hann óskar, fengið sjerstaka við- 

skiftabók, er stjórn útbúsins löggildir, og greiðir hann 1 kr. fyrir hana. Hann getur ráð. 

stafað fje því, er hann á í hlaupareikningi, eins og hann vill, hvort heldur tekið það út 

sjálfur eða ávísað öðrum, þótt viðskiftabók sje eigi sýnd í hvert skifti, en færa skal 

greiðsluna í viðskifabókina þegar komið er með hana í útbúið í næsta skifti á eftir; skulu 

þá bókari og fjehirðir rita nöfn sin við greiðsluna og er það full sönnun fyrir henni. 

29. gr. 

Så sem vill hefja fje eða ávísa öðrum fje úr hlaupareikningi, án þess að við- 

skiftabók sje sýnd, skal nota til þess ávísanaeyðublöð, sem útbúið lætur mönnum Í tje
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í þessú skyni. Skyldi fram koma fölsk hlaupareikningsávísun eða framsal, ber útbúið 

enga ábyrgð á skaða þeim, sem innstæðueigandi kann að líða við það. Hið sama gildir 
þótt handhafi viðskiftabókar fái útborgað fje úr henni án lögheimildar. 

30 gr. 

z 
Í ávísunum, sem gefnar eru út á innstæðu í hlaupareikningi, verður upphæðin 

að vera tilgreind í tölustöfum og bókstöfum. Sje krónuupphæðin tilgreind öðruvísi með 

tölustöfum en með bókstöfum, er útbú'ð ábyrgðarlaust, hvora upphæðina sem það borgar. 

31 gr. 

Heimilt er hverjum að sjá hlaupareikning sinn í útbúinu, svo og umboðsmanni 

hars, en óviðkomandi mönnum verða eigi gefnar neinar upplýsingar um hann. 

32. gr. 

Útbúið tekur fje til ávöxtunar með sparisjóðskjörum, minst í kr. í senn. En þó 

er það eigi skylt til að taka á móti stórfje til ávöxtunar, þegar stjórn þess álítur það 
Óhagnað fyrir útbúið. 

33. Br. 

Þegar innstæðan nemur 5 krónum, reiknast vextir af henni frá næsta degi eftir 

að fjeð er lagt inn, þó eigi í minni pörtum en heilum aurum. Vextir reiknast til 31. 

des. ár hvert, og leggjast þá þegar við höfuðstólinn. Af upphæðum, er nema 500 kr. 

eða þar yfir, er útbúið eigi skylt að greiða vexti, þegar upphæðir þessar standa inni 
skemur en 2 mánuði. 

24. gr. 

Af fje því sem útbúið ávaxtar með sparsjóðskjörum, verður greitt það, er menn 
óska eftir án uppsagnarfrests, þegar útbússtjórnin sjer sjer það fært, en heimta má að 
upphæðum frá 300—800 kr. sje sagt upp með viku fyrirvara og upphæðum þar yfir 
með gj1 mánaða fresii. Án sja mánaða uppsagnarfrests er útbúinu eigi skylt að borga 
meira en 1000 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiftabók, 

35. gr. 

Þeim, er í fyrsta sinn leggur fje inn með sparisjóðskjörum, er fengin viðskifta- 
bók, sem hann greiðir 25 aura fyrir. —Útbússtjórnin 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 að bókin 
sje sýnd, gegn kvittun bókara og gjaldkera. 

Heimilt er að stofna sjerstaka deild við sparisjóðinn þar sem taka má við inn- 

lögum og ávísa á innstæðuna án þess að viðskiftabókin sje sýnd. Skulu slík innlög 
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12 og útborgasir færast í vifskiftabókina þegar hún er næst sýnd í liðini 
9. mars ur við þá deild skulu greini með sjer i i nstæduna, 

Fyrir innlögum og útborgunum kvitt bókina , og 
vrir er það fúll sönnun fyr 

Það er eigi á ábyrgð útb 3, þótt handhafi viðskiftabókar hefi eigi haft låglega 
heimild frå eiganda Í é skiftabóki 

eitthvað af því. Sama gildir og um Í á r á speflsjóðsinnstæða, ef fram kynni 
að koma, 

Vexti skal í K 

ár hvert eru sýndar í útbúinu. Utbússtjórnis 

    

  

janúar 

  

36. gr. 

Gi:tist viðskiftabók, ber eiganda að snúa sjer til útbússtjórnarinnar, er annast 

um að handhafa hennar verði stefat samkvæmt 10. gr. bankslaga 18. september 1885. 

Kostnðinn greiðir eigandi. 

  

   

om er á vöxtum Í útbúinu með 

unðhvort rita uppsögnina í viðskiftabók- 

sje bet í því blaði í Reykjvík, er stjórnarvalda- 

Utbússtjórpinni 

sparisjóðskjórun, a 

ina eða gefa út auglýsing 

auglýsingar skula bitar í. 

Eftir gjalddaga ern engir 

#4
 

RD
. 

ca
 

    

lir af bvl sem upp er sagt. 

Ef eigandi innstæðufjár hvorki 

verður hæti að greiða vexti af því, og J 
missiris fyrirvara å bann hått, sem segir á eiganda að hirða freð. Gefi 
hann sig ekki fram áður en fresturin er viðskiftabók hans ógild, en fjeð rennur 
ásamt vöxtum til útbúsin:; þó skal s stj tjóra Landsbankans, ef rjettur e andi sefur sig fram 

nje tekur út í 15 ér samfleytt, 
auglýsingu, er birta skal með 

      

1 
innan Í ára, láta greiða honum f{jeð að meira eða minna leyti, ef ráðherra leyfir. ni 2 

ykki Landsbankans, hve háa vexti skuli greiða 

Landsbaskans ákveður lækkun á spari- 

sjóðsvöxtam, laði því í Reykjavík, er flytur stjórnarvaldaaug- 
lýsingar, og 26 ta kosti - i í einhverju öðin blaði þar. Skal vaxtalækkusin ganga Í 
gildi á þeim tím, er stjórn Landsbinkans ákveður. 

      

40. gr. 

Mönnum verða eigi gefnar upplýsingar um inneign áðnara Í sparisjóði.
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gr. 12 
abók sinni, eða hún er útskrifuð, skal skila 9. mars 

n aðra bók ókeypis, ef hann vill halda við- 

    
Sá, er tekið hefir alt út úr víðs 

henni í útbúið, og sje hún útskrifuð, fær ha 
skiftunum áfram. 

  

Jón Hermannsson. 

Reglug) ( rå tn 

fyrir Skagafja:ðarsýslua um hreinsun hunda af bandormum og 
aðrar varnir gegn sullaveikinni. 

1. gr. 

Alla hunda i syslunni, 2 månada eda eldri, skal hreinsa svo vel sem aud- 
ið er af bandormum, eftir leiðarvísi, er sýslunefndin semur. Hreinsun sú fer 
fram í nóvembermánuði ár hvert. En auk þess getur sýslunefndin fyrirskipað 
aðra alsherjarhreinsun hunda, þá er henni þykir ástæða til. 

2. gr. 

Búandi hver og húsráðandi annast um hreinsun hunda á heimili sínu, 
bæði heimilishunda og flækingshunda, er þar eru staddir á hreinsunardegi, en 
hefir viðstaddan einhvern afbæjarmann, er geti vitnað um hana. 

3. gr. 

Syslunefndin åkvedur, hver lyf skuli notud vid hreinsun og sjer um, ad 
gnótt þeirra sje jafnan til hjá hreppstjóra hverjum. Þeir, sem lyfjanna þurfa, 
vitja þeirra þangað. Andvirði lyfjanna greiðist úr sýslusjóði. Baðlyf útvega 
hundaeigendur sjálfir á eigin kostnað. 

4. 

Eftir hverja hundahreinsun samkvæmt 1. gr. skal búandi hver og hús- 
ráðandi senda hreppstjóra sínum innan 10 daga skýrslu um hreinsunina, gjörða 

r. u
g
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13 eftir fyrirmynd, er sýslunefndin semur. Skýrslan skal vera undirskrifuð af þeim, 

11. marssem annast átti um hreinsunina og á hana ritað vottorð viðstadds afbæjarmanns. 

Bæði skýrslan og vottorðið skal gefið að viðlögðum drengskap. 

5. gr. 

Ef hreppstjóri hefir eigi 12 dögum eftir lok þess mánaðar, er hunda- 

hreinsun átti fram að fara í, fengið frá einhverjum skýrsluskyldum löglega skýrslu 

um hreinsun hunda á heimili hans, skal hreppstjóri þegar ganga eftir henni. 

Dragist þá enn í 10 daga án löglegra forfalla að senda hreppstjóra skýrsluna, 

varðar það sektum og ber hreppstjóra að tilkynna sýslumanni tafarlaust van- 

rækslu þá. Fyrir lok hvers almanaksárs sendir hreppstjóri hver sýslumanni all- 

ar hundahreinsunarskýrslurnar úr hreppnum það ár ásamt hinni lögskipuðu 

skýrslu um hundahald og skulu þær lagðar fyrir næsta sýslunefndarfund til 

athugunar. 

6. gr. 

Skylt er öllum mönnum að varna því sem verða má, að hundar nái að 

eta sulli eða nokkuð annað ósoðið af innýflum eða kjöti alidýra. Einnig skal 

gæta þess, að hundar komist ekki í matarilát, vatnsilát eða vatnsból, að þeir 

hafist ekki við í baðstofum eða búrum og að börn leiki sjer ekki við þá. Þess 

skal gætt, að hundar sleiki ekki hráka nje uppgang úr mönnum. Þessar og aðr- 

ar nauðsynlegar varúðarreglur gegn sullaveiki skulu bæði heilbrigðisnefndir, þar 
sem þær eru til, en annars hreppsnefndir og hreppstjóri hver brýna fyrir mönn- 

um á hverju hreppaskilaþingi og endranær, er tilefni og tækifæri er til. 
Við slátrun í kauptúnum og á sláturhúsum eiga þeir, er fyrir henni 

standa (kaupmenn, verslunarstjórar, sláturstjórar) sjerstaklega að gæta þess, að 

fylgt sje varúðarreglunum í 1. málsgrein þessarar greinar. 

1. gr. 

Heimilt er sýslunefndinni að verja eitthvert ár úr sýslusjóði alt að upp- 

hæð alls hundaskatts í sýslunni næsta ár á undan til þess að fá hæfan mann 
til þess að rannsaka árangur af hundahreinsunum og hvort sullameinvaldur 

(taenia echinococcus) og vankavaldur (t. coenurus) muni vera í mörgum hundum 

í sýslunni og til að gefa ráð og leiðbeiningar til varnar gegn sullaveiki. Fje í 

þessu skyni má veita eftir sömu reglu 10. hvert ár. 

8. gr. 

Sýslumaður skal ganga ríkt eftir skýrslum þeim, er honum eiga að send- 

ast eftir reglugjörð þessari og hafa vakandi auga á því, að hún sje ekki brotin 

að ósekju.
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9. gr. 13 

Brot gegn reglugjård þessari varða 2—20 kr. sektum, er renna í HÍ mars 
sýslusjóð. 

Með mál út af slíkum brotum skal farið sem opinber lögreglumál. 

10. gr. 

Reglugjörð þessi kemur í gildi 1. september 1918 og fer fyrsta hunda- 
hreinsun eftir henni fram í nóvembermánuði sama ár. 

Reglugjörð fyrir Skagafjarðarsýslu um hreinsun hunda af bandormum frá 
14. mars 1902 er hjermeð úr gildi numin. 

Samþykt af sýslunefnd Skagafjarðarsýslu á aðalfundi 2. mars 1918. 

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu, 11. mars 1918. 

M. Guðmundsson.
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Leidarvisir 

um hreinsun hunda af bandormum i Skagafjardarsyslu. 

1. Sýslunefnðin, eða sýslumaður fyrir hennar hönd, ákveður í samráði við lækni, 

hver lyf skuli gefin hundunum inn við hreinsunina og annað nánara um tilhögun við hana. 

2. Meðan á hreinsun stendurskal hver hundur vera sjer í bás eða klefa, er hann 

eigi getur sloppið úr af eigin rammleik. Klefi sá ætti helst að vera úr steinsteypu, en ella 

úr trje vel sljettu að innan, einkum gólf hans eða botn, svo að auðvelt sje að rannsaka hvað 

af hundinum gengur og að hreinsa klefann vandlega á eftir. Klefinn verður að vera vel 

þjettur að neðan svo hátt sem fullri hæð hundsins nemur, til þess að ekkert úr hundinum 

komist út fyrir hann. 

8. Á undan hreinsun skal hundur sveltur að minsta kosti í 12 klukkutíma og 

haldið í hreinsunarklefa jafnlangan tíma, eftir að honum hefir verið gefið inn hreinsunarmeð- 

alið. Skal þess gætt, ef meðalið eigi verkar eða hundurinn ælir því, að gefa honum þá inn 

aftur uns meðalið verkar. 

4. Áður en hundi er slept úr hreinsunarklefa skal baða hann vandlega úr legi, 

blönduðum úr 39 mælum af volgu vatni og einum mæli af kreólíni eða eftir því hlutfalli. 

Hundurinn skal vera niðri í baðinu í 3 mínútur, svo að eigi standi upp úr annað en vitin. 

Gott væri að bursta hundinn með snörpum bursta, einkum að aftan og fætur hans að neðan. 

5. Sullameinvaldur (taenia echinococcus) nefnist bandormur sá, er veldur sullaveiki 

Í mönnum og ýmsum aldýrum og er hann aðeins 4 millimetrar á lengd (!/, úr þumlung) og 

mjór að sama skapi. Hann sjest því elgi nema með nákvæmri eftirtekt. Af honum stafar 

hættan. Einungis af því, að hann hefir komist úr hundi í menn, hafa þeir orðið sullaveikir. 

Önnur tegund er vankavaldur (taenia coenurus), sem er einnig bandormur í hundi, 40—60 

cm. á lengd (15—23 þumlungar). Ef hann eða egg hans kemst úr hundi í sauðkind veikist 

hún innan 3 vikna af höfuðsótt (vanka). Þessar 2 tegundir bandorma hundsins eru þannig 

afar hættulegar og er einsætt að gera alt, sem auðið er til að eyða þeim ormum og varna 

því, að þeir komist í menn eða skepnur. Þegar því er búið að hreinsa hundana, ríður á því 

að brenna allt, sem úr þeim hefir gengið eða gjöra það á annan hátt óskaðvænt. En fróðlegt 

er að rennsaka áður hvort fyrnefndir bandormar eru 

  

í því. 

6. Af því, sem nú er sagt, er auðsætt, að hundahreinsunarmenn þurfa að fara mjög 

varlega með föt sín og sjálfa sig og gæta allrar varkárni og vandvirkni. 

7. Sullameinvaldur kemur í hundana af því einu, að þeir eta sulli, sjerstaklega úr 

lifur og lungum. Og vankavaldur kemur í hundana aðeins af því, að þeir eta heila eða eitt- 

hvað úr höfði höfuðsóttarki í      
   

fyrir þetta mundu bandorm- 

sauðfje, AS vita þetta ætti 

helga skyldu sína að varna 

því eftir mætti, að hundar nái að eta sulli eða nokkurt hráæti, er sullir geta leynst Í og með. 

an hundar eru enn grunsamir í því efni, að þá sje þannig hagað umgengni við þá, að sem 

minst hætta stafi af þeim. 
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Samþykt af sýslunefnd Skagafjarðarsýslu 2. mars 1918. 

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu 11. mars 1918. 

M. Guðmundsson.
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Skýrsla 

um hreinsun hunda af bandormum á 

    

Í snsenrrennne snara vennen seerhteppi Í mánuði árið 19 .... 

Tala Varð þess vart, að bandormar kæmu úr 
Hreinsunar- | hunda, er hundi, og þá hvort stórir eða smáir? 

dagur hreinsaðir Mun sullameinvaldur hafa verið meðal 
Ð ' , 

voru. þeirra? Sjá 5. lið í leiðarvísinum. 

Viðstaddur afbæjarmaður. 

  

      
Fleiri hundar, 2 mánaða eða eldri, en hjer eru taldir voru eigi á heimili mínu á 

hreinsunardegi, hvorki heimahundar, nje flækingar. Í öllu, sem að hundahreinsuninni lýtur, 

var svo vandlega, sem framast var auðið, farið eftir leiðarvísi þeim, er fylgir reglugjörð fyrir 

Skagafjarðarsýslu frá 11. mars 1918 um hreinsun hunda :   if bandormum og aðrar varnir gegn sulla- 

veiki. Skýrsla þessi er af mjer gefin eftir bestu vitund. Það votta jeg undir drengskap minn. 

Að framanrituð skýrsla um hundahreinsun Á .cs.eee.eeeee00s s.000.0. 00 er Bje i alla 

staði rjett, það votta jeg undir drengskap minn. 

rene vene ss venerne ove PYÅ meneererenesneeeneenennseseeersevene
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Reglugjörð 

um hafnargjöld í Reykjavík. 

I. kafli. 

Um lestajald. 

I. gr. 

Öll skip, seglskip, gufuskip, mótorskip, bátar, hvers kyns uppskipunartæki, hvort 

sem þau eru tóm, eða hlaðin vörum eða saglfesta, skulu greiða lestagjald í hvert sinn 

sem þau leggjast við festar á höfninni, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 
Ef ekki er öðru vísi ákveðið greiðist lestagjaldið af nettó-burðarmagni skipsins, 

talið í heilum tonnum, en brotum skal sleppa. 

2. gr. 

a. Allar fleytur, sem heima eiga í Reykjavík og minni eru en 15 tonn skulu 
greiða lestagjald tvisvar á ári, 2. janúar og 1. júli, í krónu fyrir hvert tonn, þó aldrei 

minna en 2 krónur í senn. 
Uppskipunarbátar, prammar og önnur uppskipunartæki, svo og geymsluskip, greiða 

sama gjald, þótt stærri sjeu en 15 tonn. 

  

b. Tanlerd fskiskip, hverja nafni sem nefnast, svo og öll skip, sem eru ein- 

göngu í innanlandssiglingum, skulu greiða lestagj:ld, 15 aura fyrir hvert tonn, þó ekki 

Oftar en tvisvar á almanaksmánuði, þótt þau komi oftar til hafnar. 

c. Öll önnur skip, sem til hafnar koma, nema herskip, varðskip, björgunarskip, 

skip, sem hafa skirteini sem skemtiskip, skip, sem gjörð eru út til vísindalegra rannsókna 
og skip þau, sem getur um í staflið d. og e. þessarar greinar, skulu greiða 20 aura lesta- 

gjald fyrir hvert tonn. 

d. Skip, sem leita hafnarinnar vegna illveðurs, sjóskað?, eða skemda á skipi á 

einhvern hátt, greiða ekki lestagjld nema þau jafnframt fermi eða aflermi einhverjar vörur. 
Sama gildir og um skip, sem leita hafnarinnar til að rjetta áttavita, setja á land 

sjúka menn eða látna, eða til að fá skipanir. 

e. Skip, sem leita hafnarinnar til að fá kol, olíu eða vistir, en afterma ekki 

yðrur, eða ferma að öðru leyti, skulu greiða hálft lestagjald.
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3. gr. 14 

Ef skip er lengur í höfninni en einn mánuð, skal að þeim tíma liðnum greida 27. mars 
5 aura lestagjald af tonni fyiir hverja viku, eða hluta af viku, sem skip:ð dvelur í höfn- 

inni. Hafi skipið verið tekið á land til viðgerðar, telst sá tími ekki með, er það stóð uppi. 

Ef skipi er lagt í lægi, og liggur lengur en 3 mánuði, lækkar gjaldið að þeim 
tíma liðnum um helming. 

2. kafli. 

Um vitagjald. 

4. gr. 
Öll skip, sem til hafnar koma á tímabilinu frá 1. ágúst til 15. maí og lesta- 

gjald greiða, skulu greiða vitagjald, 2 krónur í hvert sinn er þau hafna sig. 

3. kafli. 

Um bryggjugjald. 

S. gr. 

Hvert skip, sem legst vid bólvirki eða bryggju, adra en båtabryggju, eða við 
skip, sem liggur við bryggju eða bólvirki, skal greiða bryggjugjald af nettó-burðarmagni 
skipsins, talið í heilum tonnum, en brotum skal sleppa. 

Gjaldið skal greiða fyrir hvern hálfan sólarhring, eða hluta at hálfum sólarhring, 
4 aura af hverju tonni, þó aldrei minna en 5 krónur fyrir hvert skip. 

Liggi skip við bólvirki eða bryggju lengur en 6 virka sólarbringi, tvöfaldast 
gjaldið að þeim tíma liðnum. 

Herskip og varðskip eru undanþegin bryggjugjaldi. 

6. gr. 

Bátar, sem ekki eiga heima í Reykjavík, greiða 2 krónur fyrir hvern sólarhring, 

eða hluta úr sólarhring, sem þeir liiggja við bátabryggju í inari höfnina, en bátar, sem 
eiga heima í Reykjavík, greiða ekki gjald fyrir afnot af bátabryggjum.
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14 a. kafli. 
27. mars 

Um festargjald. 

7. gr. 

Skip og bátar, önnur en herskip og varðskip, sem nota festar hafnarinnar, skulu 

greiða 4 aura af hverju tonni af nettó burðarmagni skipsins fyrir hvern sólarhring, eða 

hluta sólarhrings, þó aldrei minna en 2 krónur Í senn. 

Noti skip eða b tur sömu festar 3 mánuði samfleytt eða lengur, lækkar gjaldið 

um helming. 

s. kafli. 

Um vörugjald. 

8. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, lifandi eða dauðum, sem 

fluttar eru af skipsfjöl á land, eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi Í annað, með 

þeim undantekningum, sewm síðar getur. 

9. gr. 

Ef leggja þarf vörur, sem á farmskrá skips eru ákveðnar til umhlcðslu, á land 

um stundarsakir, t d. vegna þess, að skip, sem á að taka vörurnar, er ekki komið í höfn- 

ina, skal að eins greiða vörugjald, þegar vörurnar eru fluttar í land. 

Io. gr. 

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

innanlands greiðist hálft vörugjald. 

II. gr. 

Vörugjald greiðist ekki af vörum, sem samkvæmt farmskrá skips eiga að faratil 

annara hafna, en um stundarsakir eru settar á land vegna skemda á skipi, enda verði 

þær látnar aftur Í skip. 

12, gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

Nýr og saltaður fiskur óverkaður og nýjar fiskafurðir, sem fluttar eru á land í höfninni. 

Innlend mjólk og rjómi, sem flyst til hafnarinnar. 

Umbúðir, sem endursendar eru. 

Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
Brjefapóstur og farangur ferðamanna. 

Vörur og tæki til hafnarinnar. 
g. Vörur, sem fluttar eru úr herskipi, eða í herskip. 

E
Ð
 

f-
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13. gr. 14 

Vårugialdid skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot ur gjald- 27, mars 
einingu, sem nemur helmingi eða meiru telst heil gjaldeining, en minna brot hálf gjaldeining. 

2 Fara skal eftir farmskrám skipa við útreikning vörugjalds og er skipstjóri skyldur að láta 
hafnarstjóra í tje eftirrit af farmskrá skips bans. Sje engin farmskrá skal skipstjóri eða 
formaður báts gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem fleyta hans hefir fermt eða 
affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða til, getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið 
á þann hátt, sem hann telur hentugastar. Reynist vörumagnið meira, en upp var gefið, 
greiðir skipið kos:naðinn. 

Ef ýmsar vörutegundir era í sendingu, skal reikna vörugjald eftir þeirri tegund, 
sem hæst gjald skal greiða af. 

14. gr. 

Vörur skal flokka til vårugjalds eftir bvi, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjald 
greiða eins og þar segir. 

Ef vafi leikur á í hverjum flokki skuli telja einhverja vöru, skal hafnarstjóri úr- 
skurða, en úrskurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

IS. gr, 

Vörugjaldsskrá. 

+
 . flokkur: Gjald ro aurar fyrir hver 100 kiló. 

Gærur, saltaðar í pökkum. Ísvarinn fiskur. Kol. Nýr fiskur, slægður og 

Óslægður. Óverkaður saltfiskur. Salt. Sild. 

2. flokkur: Gjald r2 aurar fyrir hver 100 kilø. 
Blý. Brýni. Cement. Eldfastur leir. Gaddavir og stålvir, Hverfisteinar. 
Járn- og koparvir. Járn og stál. Járnkeðjar. Járnpiípur. Þakjárn. Þakpappi. 

3. flokkur: Gjald ry aurar fyrir hver 100 kiló. 
Baðlyf. Feiti. Fiskilínur. Kaðlar. Kíitti, Krít. Leður. Leirvörur. Litarvörur 

þungar. Linoleum. Ofnar og steyptar járnvörur. Pappír og bækur. Pokar. 

Pokastrigi. Prentsverta. Rjól og rulla. Rúðugler. Saltfiskur, pur. Saumur, 
Sápa. Segldúkur. Seglgarn. Sódi. Togleður. Tvistur. Vaxdúkur. 

4. flokkur: Gjald r8 aurar fyrir hver 100 kíló. 
Áburðarolia. Benzin. Fernisolia. Garnir. Hrogn. Kjöt. Mör. Palmin, Rjúp- 
ur og aðrir fuglar. Smjör. Smjörliki. Steinolía. Tólg. Tjara, 

s. flokkur: Gjald 20 aurar fyrir hver 100 kiló. 
Brauðvörur. Dúnn. Fiður. Harðfiskur. Hey. Kartöflur. Kálmeti. Kornvörur 

allskonar. Lýsi. Skinn, þur. Sundmagar. Ull.
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6. flokkur: 

7. flokkur: 

8. flokkur: 

9. flokkur: 

10. flokkur: 

1r. flokkur: 

12. flokkur: 

34 

Gjald 25 aurar fyrir hver 100 kiló. 
Avextir, nýir, þurkaðir og niðursoðnir. Katfi. Kakao. Lyf og lyfjavörur. 

Mjólk. Niðursuðuvörur. Nýlenduvörur, allskonar. Súkkulaði. Sykur. Te. 

Gjald 40 aurar fyrir hver 100 kíló. 
Eldspítur. Glervörur. Glysvarningur og þessháttar léttar vörur. Reyktóbak. 

Skófatnaður, Vefnaðarvörur. Vindlar. 

Gjald 30 aurar fyrir hver 100 kiló. 

Aðrar vörur, sem reiknast eftir þyngd. 

Gjald í aurar fyrir hvert teningsfet. 
Timbur. Tunnur, o. þ. h. vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 

Gjald 8 aurar fyrir hvert teningsfet. 
Bifreiðar. Húsgögn. Orgel. Píanó. Saumavélar. Skilvindur. Stundaklukkur 

o. þ. h. vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 

Gjald kr. r.oo fyrir hvert stykki. 
Hross og nautgripir. 

Gjald 25 aurar fyrir hvert stykki. 

Hundar. Sauðfé. Svin. 

6. kafli. 

Um ýms gjöld tl hafnarinnar. 

16. gr. 

Fyrir að leggja skip á fjöru til hreinsunar eða aðgerðar, skal greiða 8 aura af 

hverju tonni af nettó-burðarmagni skipsins fyrir hvern sólarhring, eða hlut af sólarhring, 
þó aldrei minna en 2 krónur. 

I7. gr. 

Fyrir bátauppsátur í innri höfninni greiðist 8 krónur á misseri fyrirfram 

2. janúar Og 1. júlí. 

ið. gr. 

Fyrir að leggja vörur, sem affermdar eru, á land bafnarinnar, skal greiða 2 aura 
fyrir hvert stykki, sem ekki er flutt burtu samdægurs, og greiðist sama gjald fyrir hvern 

só.arhring eða hluta úr sólarhring, sem varan liggur. Sunnudagar og helgidagar teljast ekki. 

Sama gjald skal greiða fyrir vörur, sem fluttar eru á land hafnarinnar og fara 

eiga í skip.
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19. gr. ' 14 

Ef vörur, sem ferma å, eda affermdar eru, eru låtnar i geymsluhus hafnarinnar 27, mars 
skal greida 10 aura fyrir hvert stykki, ef varan er flutt burtu aftur innan 3 daga. Sunnu- 
dagar og helgidagar teljast ekki. Fyrir geymslu um lengri tíma skal greiða það gjald, sem 
um semur við hafnarstjóra. 

20. gr. 

Fyrir lóðir hafnarinnar og geymsluhús, sem leigð eru einstökum mönnum eða 

félögum um lengri tíma, skal greiða gjald, sem ákveðið verður með samningi. 

21. gr. 

Fyrir að nota dráttarbáta hafnarinnar, krana hennar, sporbrautir og önnur tæki, 
skal greiða það gjald, sem hafnarstjóri ákveður í hvert skifti. 

22. gr. 

Fyrir kjölfestu greiðist sú borgun, sem hafnarstjóri ákveður í hvert skifti. 

7. kafli. 

Um ímnheintu og greiðslu hafrargjalda. 

23. gr. 

Hafnarstjóri sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða gjöldin á skrif- 

stofu hafnarinnar. 

24. gr. 

Skipstjóri eða formaður á skipum, bátum og öðrum fleytum ber ábyrgð á greiðslu 

lestagjalds, bryggjugjalds, vitagjalds, festargjalds, fjörugjalds, dráttargjalds og kjö!festugjalds. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á fleytunni, ber eigandi fleytunnar ábyrgð á greiðslu 

gjaldanna. Hafnarsjóður hefir haldsrjett yfir Aeytunni uns gjöldin eru greidd. 

Að svo miklu leyti, sem ekki er í reglugjörð þessari ákveðnir fastir gjalddagar 

á gjöldunum, skal greiða þau áður en skip fer burt úr höfninni, og enginn skipstjóri 

getur vænst þess, að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá bæjarfógeta, nema hann með vott- 

orði frá hafnarstjóra sanni, að hann hafi greitt öll gjöld til hafnarinnar,
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25. gr. 

Vörugjald og leigu fyrir lóðir og geymslahús hafnarinnar samkv. 18. og 19. 
gr., greiðir móttakandi af vörum, sem koma til hafnarinnar, og sendandi af vörum, sem 

fluttar eru úr höfninni, og hefir hafnarsjóður haldsrjett á vörunum, uns gjaldið er greitt. 
Ef margir eíga vörur með sama skipi, skal afgreiðlsumaður skipsins standa hafnarstjóra 
skil á greiðslunni. Ef skip eða bátur hefir ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri eða 

formaður ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjald, er affermir. 55 

Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar skipið, 

sem vörurnar flytur, er komið í höfnina, og „vörugjald af vörum, sem fluttar eru úr 

höfninni, fellur í gjalddaga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 

26. gr. 

Leigu af lóðum og húsum hafnarinnar skv. 20. gr. greiðir samningsaðili. 

27. gr. 

Gjald fyrir að nota krana hafnarinnar, sporbrautir og önnur tæki skv. 21. gr. 
greiðir sá, sem hafnarstjóri semur við um afnotin. 

28. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki. 

29. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frá 10— 500 krónum, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð Reykjavíkur. 

30. gr. 

Með mál út af brotum á reglugjörð þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkurkaupstaðar hefir samið, er hjer með 
staðfest til að öðlast gildi 1. april 1918. 

Í stjórnarráði Islands, 27. marz 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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Åuglysing 
um eina og sömu stafsetningu í skólum og á skólabókum. 

15 
27, mars 

Ein og sama stafsetning skal höfð: 

I öllum þeim skólum, sem eru kostaðir eða styrktir að einhverju leyti af 
landssjóðsfje. 

Á öllum þeim bókum, sem notaðar eru við kenslu í þessum skólum, jafnóð- 

um og bækurnar eru til með þeirri stafsetningu, sem fyrirskipuð er með 
þessari auglýsingu. 

Á öllum þeim bókum, sem hjer eftir verða gefnar út á kostnað landssjóðs, 
eða með styrk af landssjóðsfje. Þó má halda sömu stafsetningu á þeim rit- 

um, sem byrjuð eru að koma út í heftum eða bindum, ritverkið á enda. 

Þessum stafsetningarreglum skal fylgt: 
Granna raddstafi einfalda skal rita næst á undan ng og nk í sömu samstöfu, 
en hvorki tvíhljóða nje breiða raddstafi, nema æ (og ó má rita í saman- 

dregnum orðum, t. d. kóngur); t. d. langur, hönk, en ekki lángur, haunk; 
en aftur á móti vængur. 

Rita skal je (ekki é) þar sem svo heyrist í framburði. 

Stafina y og ý skal rita í stað í og í, þar sem í rót orðsins er o, u, io, iu 
(jo, jú), eða ó, ú, tó, fu (jó, jú). 

Rita skal í alíslenskum orðum /f og g næst á undan f í sömu samstöfu, en 

ekki p nje k, nema rótin (í öðrum myndum orðsins) endi á þeim stöfum; 

t. d. skrift, vigt, en ekki skript, vikt; en aftur á móti slakt, (af slakur), 
lapti, (af lepja). 

Eigi skal rita j næst á eltir g eða k, ef á eftir þeim stöfum fer í sömu sam- 

stöfu e, í, í, æ, au, eða ey, t.d. Sela, gær, gekk, (en ekki gjefa, gjær, gjekk). 

Rita skal s (en ekki 7) alstaðar, þar sem s-hljóð heyrist í framburði. En 

rita skal é á undan st í sagnorða beyging um þar sem rót orðsins endar á í, 
eða té (flutst, af flytja; hitst, af hitta). 

Tvöfaldan samhljóð á undan öðrum samh ljóð skal að eins rita: 

a. ef á eftir fer beygingarending, sem byrjar á n eða r, eða fallending á s, 
eða n fer á eftir ll: t. d. brek | fullra, manns, fallnir. 

b. i samsettum ordum, er viðskeytta orðið byrjar á samhljóði, svo og ef 

greinirinn er skeyttur aftan við (hreppnum, le eggi num, bekknum). 

Raddstafabræðurnir j og v eru hjer ( tölulið) ekki taldir sem sam- 
hljóðendur. 

    SK 

    

    n 

  

Að öðru leyti en því sem hjer er tekið fram, skal vísað til stafsetningar- 
reglna bls. 42—51 í Ritreglum eftir Valdimar Ásmundarson 6. útgáfu, 1907, og
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Íslenskrar stafsetningarbókar eftir Björn Jónsson, þangað til út verða gefnar ítar- 

27. mars legri reglur fyrir hinni fyrirskipuðu stafsetningu, og stafsetningarbók samkvæmt 

16 

henni er út komin. 

Þetta er hjer með birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli 

Dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins 27. mars 1918. 

Jón Magnússon. 

G. Sveinbjörnsson. 

Reglugiörð 
30. mars 

til bráðabirgða um, hvernig málefaum þeim, er hingað til hafa 

heyrt undir bæjarfógetann í Reykjavík, skuli skilt á bæjarfógeta- 

embættið og lögreglustjóraembættið í Reykjavík, eins og þau 

embætti verða 1. apríl 1918 samkvæmt lögum nr. 26, 26. okt. 1917. 

I. 

Bæjarfógetaembættið. 

Bæjarfógetaembættinu fylgja þau störf, er hjer segir: 

Dómsmál. 
Skiftamál. 

Fógetagjörðir. 

Uppboð. 
Dómkvaðning manna og skipun utan rjettar. 

Þinglýsingar. 
Notarialgjörðir. 
Skipun þeirra opinberra starfsmanna, sem hingað til hafa verið skipaðir 

af bæjarfógeta. 
Borgaraleg hjónavígsla. 

Hjónaskilnaðarmál að því leyti er koma til sýslumanna. 

Yfirfjárráð ólögráðra. 

Dómsmála-, skifta- og yfirfjárráðaskýrslur. 

Strandmál.



Kosningar til Alþingis. 
Umsjón hegningarhússins. 
Veiting eða afhending leyfisbrjefa og skirteina, svo sem hingað til, nema 

verslunarleyfisbrjefa og skirteina samkvæmt lögum um atvinnu við siglingar. 

IL. 

Lögreglustjóraembættið. 

Lögreglustjóraembættinu fylgja eftirnefnd störf: 

Lögreglustjórn. 

Heilbrigðismál. 
Tollgæsla og innheimta á tollum og sköttum til landssjóðs og á ellistyrkt- 

arsjóðsgjöldum. 

Afgreiðsla skipa og innheimta skipagjalda. 
Firmaskrásetning. 

Mæling og skrásetning skipa. 

Lögskráning skipshafna. 
Vegabrjef. 

Innheimta og athugun verslunarskýrslna. 
Afgreiðsla verslunarleyfisbrjefa og skirteina samkvæmt lögum um atvinnu 

við siglingar. 

Skýrslur um ellistyrktarsjóð. 

Hlunninda- og aflaskýrslur. 

Manntal í Reykjavík. 

Þau störf, sem bæjarfógetinn í Reykjavík hingað til hefir haft með hönd- 
um og eru ekki sjerstaklega nefnd hjer að framan, hverfa undir lögreglustjóra. 
Verði ágreiningur milli bæjarfógeta og lögreglustjóra út af skifting starfanna, 
sker stjórnarráðið úr. 

Reglugjörð þessi er sett samkvæmt 4. gr. laga nr. 26, 26. okt. 1917, um 
skiftingu bæjarfógetaembættisins í Reykjavík og um stofnun sjerstakrar tollgæslu 
í Reykjavíkurkaupstað. 

Dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 30. mars 1918. 

Jón Magnússon. 
  

G. Sveinbjörnsson. 
  

1918 

16 
80. mars
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a Reglugjörð nað 

um iðgjöld til brunabótasjóða sveitarfjelaga co. fi. 

Brunabótaiðgjöld þan, sem ákveðin eru í 21. gr. reglugjörðar 20. október 

1906, um brunabótasjóði sveitarfjelaga, skulu haldast óbreytt til ársloka 192). 

Frá 1. apríl 1918 er framkvæmdarstjóra brunabótafjelags Íslands, sam- 

kvæmt 23. gr. laga nr. 54 frá 3. nóvember 1915, falin stjórn hins sameiginlega 

brunabótasjóðs fyrir sveitahibýli. 

Í stjórnarráði Íslands, 30. mars 1918. 

Sigurður Jónsson. 
  

Jón Hermannsson. 
  

18 Staðfesting konnings á skipulagsskrá fyrir >Ekknasjóð Vestur-Skafta- 
8. april fellsprófastsdæmis<, útgefin á venjulegan hátt ad mandatura af dóms- og kirkju- 

málaráðherra Íslands 8. april 1918. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir ekknasjóð Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis. 

1. gr. 

Tilgangur þessa sjóðs er að styrkja þurfandi ekkjur í Vestur-Skaftafells- 

prófastsdæmi, og skal hann því heita: Ekknasjóður Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis. 

Eign sjóðsins er nú kr. 900,00. 

2. gr. 

Tekjur sjóðsins eru frjálsar gjafir, Íöst árleg tillög þeirra, sem nú eru 
og síðar kunna að verða tillagsmenn sjóðsins og nokkur hluti árlegra vaxta 

höfuðstólsins, sem síðar greinir. 
Lágmark fastra tillaga til sjóðsins sje 1 — ein — króna á ári.
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3. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, heldur skal hann aukinn á þann 
hátt, er hjer greinir: 

1. Með því að !/, árlegra vaxta skal að minsta kosti ávalt lagður við höfuð- 
stólinn, en allir vextirnir þá er engin ekkja nýtur styrksins. 

2. Með gjöfum er sjerstaklega kynnu að vera gefnar í því skyni. 
3. Með því að leggja við höfuðstólinn það af árstekjunum, er eigi kann að 

verða útbýtt. 

Sjóðnum skal skift í deildir eftir hreppum, og skal styrkur þá fyrst 
veittur er hver deild hefir í sjóði kr. 200,00 — 600,00. 

4. gr. 

Í stjórn sjóðsins skulu vera: prófasturinn í Vestur-Skaftafellsprófastsdæmi, 
og hlutaðeigandi sýslumaður. Taka þeir á móti árstekjunum, semja árlega reikn. 
ing sjóðsins, er birtur sje í B-deild Stjórnartíðindanna og úthlutar styrknum ásamt 
þremur mönnum, er árlega sjeu kjörnir á hjeraðsfundi, sinn úr hverjum hinna 
3 fornu hreppa sýslunnar. 

ð. gr. 

Tveir endurskoðendur sjeu árlega kosnir af hjeraðsfundi og skulu þeir 
endurskoða reikninginn áður en hann er birtur. 

6. gr. 

Höfuðstóll sjóðsins skal ávaxtaður í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. 

1. gr 

Á skipulagsskrá þessari skal beiðast konunglegrar staðfestingar. 

Vík, 23. mars 1918. 

Magnús Bjarnarson. Sigurjón Markússon. 

1918 
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att í Hafnarfirði. 

  

Í. gr. 

muhúsum og sölubúðum á vatnsveitusvæðinu, 

sem virt eru til húsaskatts, skal greiða 
rði þeirra, en af húsaskattsvirðingarverði    

er bæja 

í vatnsskatt árleg: 

annara húsa 29/. 

Auk þess í kr. 1,50 fyrir hvern mann, er í húsi 

hans býr, og miðast gjal id þetta við manntal, er fram fer árlega um áramót. 

  

IR
 

  

2. gr. 

Af húsum þeim, sem vatn nota til annars en venjulegra þarfa, vegna 

atvinnu, sem í þeim er rekin, greiðist aukagjald 20/, af virðingarverðinu, enn- 

fremur greiði hver húseigandi, er vatnssalerni hefir, fyrir hvert þeirra 12 krónur 

árlega, og 8 krónur fyrir hvern vatnshana utanhúss. 

Fyrir hvern stórgrip, sem er í bænum að vetrinum, greiðist 2 kr, og 

miðast gjald þetta við framtal um áramót. 

3. gr. 

Fyrir skip og báta, sem heima eiga í Hafnarfirði, eða eru gerð út þaðan 

til flutninga eða fiskiveiða, skal greiða 60 aura fyrir hverja smálest vatns úr 

vatnsveitunni, er þau taka annarstaðar en við hafskipabryggjuna, en öll önnur 

skip greiði kr. 1,20 fyrir smálest hverja. Lágmark vatnsgjalds af síðargreindum 

skipum sje þó eigi læ i 

        

ra en 3 krénur i hvert sinn, sem vatn er tekid.  Vatns- 

nefnd getur gert sjerstakan samning um vatnsgjald af skipum þessum, ef þau 

ganga hjeðan til fiskiveiða minst 6 vikna tíma á árinu. Fyrir öll skip og báta, 

hvort heldur þau eiga heima í Hafnarfirði eða annarsstaðar, er vatn taka við 

hafskipabryggjuna, skal greiða 3 kr. í gjald fyrir smálest hverja. 

4. gr. 

Gjalddagi á vatnsskatti er 1. júlí. Af aðkomuskipum ber þó að greiða 

gjaldið í hvert sinn og vatn er tekið. 

5. gr. 

Skrá um þá menn, er vatnsgjald eiga að greiða, semur vatnsnefnd fyrir 

20. apríl ár hvert, og skal hún liggja frammi bæjarbúum til athugunar til loka 

þess mánaðar.
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6. gr. 

Með gjaldskrá þessari fellur úr gildi gjaldskrá um vatnsskatt í Hafnar- 

firði 12. febr. 1913. 

Bæjarstjórinn í Hafnarfirði, 27. mars 1918. 
Magnús Jónsson. 

ar hefir samið, staðfestist hjer- 

gildi 15. apríl 1918, og 

      

    

I stjórnarráði Íslands, 11. apríl 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

um notkun vatns og vafnsskatt í kanptúninn Keflavík. 

1. 

Hreppsnefnd Keflavíkurhrepps sjer um, að jafnan sjeu til í kauptúninu 

nægileg og trygg vatnsból til afnota fyrir íbúa þess. Skal þar til kjörin vatns- 
nefnd annast um viðhald þeirra, en no Á tt eins og hjer segir: 

a. Af öllum íveruhús m á vatnsbólasvæð- 

inu er hreppsnefad ákveður fyrir 1 skatts, skal 

greiða Í vatnsskatt árlega 1!/,9/, húsum, gufubræslu- 

húsum og brauðgerðarhúsum 29/, en af 

b. Fyrir hvern stórgrip greiði e 

c. Fyrir skip, sem vatn kynnu að taka 

       

     

    
7 rn 1 m, samkomuh          
      

    

   

  

     

tunnu. 

   

  

   

er, svo sem til húsa- 

stakt gjald eftir 

d. Fyrir sjerstaka notkun vat 

bygginga, þvotta á verslunarvörum og 

ákvæðum vatnsnefnd Í inn 

    

Do
 

Verði nokkur tekjuafgangur, þegar borgað hefir verið árlegt afgjald og 

annar kostnaður við vatnsbólin, skal hann lagður í varasjóð. 

1918 
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3. gr. 

Skylt er hverjum íbúa kauptúnsins á vatnsbóla svæðinu að nota vatns. 

ból hreppsins og greiða hinn ákveðna skatt, nema samningar komist á milli 

hreppsnefndar og þess, er undanþágu leitar, um notkun vatnsbólanna og skatt- 

greiðsluna, sem því aðeins getur komið til mála, að umsækjandi hafi áður átt 

vatnsból, er hann eingöngu notar. 

4. gr. 

Verði nokkur uppvís að því að skemma vatnsbólin, eða það sem þeim 

tilheyrir, af kæruleysi eða ásettu ráði, skal hann bæta það að fullu eftir mati 

þar til kvaddra manna. Enda sæti hegningu ef miklar sakir eru. 

5. gr. 

Hreppsnefndin kýs 3 menn í vatnsnefnd, sem hefir alla umsjón með 

vatnsbólunum, og skulu notendur snúa sjer til hennar um alt það, er þeim verð- 

ur ábótavant. Vatnsnefnd kýs 1 mann úr sínum flokki, til þess að annast um 

innheimtu skattsins, og afhendir hann hreppsnefndinni fjeð, ásamt fullum reikn- 

ingsskilum fyrir kostnaði við árlegt viðhald vatnsbólanna. Innheimtumaður hefir 

50/, af upphæðinni, en ber jafnframt ábyrgð á innheimtu skattsins, að svo miklu 

leyti sem hann virðist gjaldkræfur. 

6. gr. 

Gjalddagi á vatnsskatti er 15. október ár hvert, og má taka hann lögtaki 
samkvæmt lögum 16. desember 1885. 

1. gr. 

Brot gegn ákvæðum þessarar reglugjörðar varða sektum alt að 50 kr. oog 
fer með mál út af þeim sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefndin í Keflavíkurhreppi hefir samið, stað- 

festist hjer með samkvæmt lögum nr. 26. 22. október 1912, sbr. lög nr. 57, 3. nóv. 

1915, til að öðlast gildi 1. maí 1918, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

I stjórnarráði Íslands, 18 apríl 1918. 

Sigurdur Jónsson. 

  

Oddur Hermannsson.
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21 Reglugjörð a. 
um viðauka til bráðabirgða við reglegjörð fyrir Brunabótafjelag 

Íslands frá 16. janúar 1917 

Samkvæmt lögum nr. 54, 3. nóvember 1915, um stofnum Brunabótafjelags 
Islands, er hjer með sett eftirfarandi ákvæði til bráðabirgða. 

Nú eru hús, sem virt hafa verið til brunabóta í fjelaginu fyrir 31. des. 
1917, endurvirt eftir ósk vátrygða og virðingin hækkar frá því sem húsið var síðast 
virt, vegna þess að verð á efni og verkalaun hafa hækkað síðan eignin var trygð 
í fjelaginu (sbr. 64. gr. reglugerðarinnar), og getur þá framkvæmdarstjórn fjelags- 
ins ákveðið að lækka skuli virðingar þessar, er hún telur greindar ástæður fyrir 
hækkun virðingarverðs breyttar, án þess að ný virðing fari fram. Slíkar lækk- 
anir má fyrirskipa fyrir eitt hús, öll endurvirt hús í einhverjum kaupstað eða 
kauptúni á landinu eða öll endurvirt hús sem trygð eru í fjelaginu, þó svo að 
virðingarverð sje aldrei sett lægra en frumvirðingarverðið, nema sjerstök virðing 
fari fram í hverju tilfelli. Við slíkar lækkanir á virðingarverði, sem ákveða má 
oftar en einu sinni, lækkar iðgjaldið í rjettu hlutfalli frá næsta gjalddaga. Ákvæði 
þessi eru sett til bráðabirgða og gilda fyrst um sinn, þar til öðruvísi verður fyrirskipað. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 
Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 20. apríl 1918. 

Sigurður Jónsson 

Oddur Hermannsson. 

Samþykt si 
fyrir Hólahrepp um kornforðabúr til skopnufóðurs. 

Sýslunefndin í Skagafjarðarsýslu hefir samkvæmt lögum nr. 73, 14. nóv. 
1917 gjört eftirfarandi samþykt fyrir Hólahrepp um kornforðabúr til skepnufóðurs. 

l. er. a
 

Kornforðabúrið er stofnað á hreppaskilafundi 16. júní 1916. Myndaðist 
það þannig, að skólastjóri Sigurður Sigurðsson gaf til stofnunar þess 900 kg. 
korns og búendur hreppsins lofuðu að gefa til þess 5 kg. korns fyrir hvert jarð- 
arhundrað í hreppnum; svarar það til 2700 kg. fyrir allan hreppinn.
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2. gr. 

Tilgangur forðabúrsins er að koma í veg fyrir hættu af fóðurskorti bú- 

penings. 

3. gr. 

Forðabúrið er eign hreppsins. Stjórn þess hafa á hendi 3 menn, sem 
kosnir eru á vorhreppaskilum til þriggja ára í senn. Skal einn þeirra kosinn 

formaður. Kosuingarrjettur og kjörgengi sje eins og um hreppsuefndarkosningu. 

Enginn getur skorast undan kosningu, nema sá, sem búi 

samfleytt í forðabúrsstjórninni. 

  

er að vera þrjú ár 

4. gr. 

Stjórn forðabúrsins í samráði við hreppsnefnd lánar hreppsbúum korn úr forða- 

búrinu eftir þvi sem ástæður eru til. Sá, sem slíkt lán fær, greiðir, umleið og hann 

fær heimild fyrir láninu 2 aura fyrir hvert kg. korns. Gjald þetta gangi til aukning- 

ar forðabúrsins. Fær gjaldandi það eigi endurgreitt, þó hann taki eigi kornlánið. 

5. gr. 

Á vorhreppaskilafundi skal ákveðið hve mikinn kornforða búrið skuli 

eiga það fardagaár sem þá er að byrja. 

6. gr. 

Kornlán öll úr forðabúrinu skulu borguð innan loka októbermánaðar. 

Korn það, sem ekki er lánað að vorinu, skal endurnýja að sumrinu eftir því sem 

þörf gerist. Hreppsbúar skifta um kornið ókeypis eftir samkomulagi, ella eftir 

niðurjöfnun stjórnarnefndar. 

rg 
i. yy is g 

Reikningsár forðabúrsins er frá í. ágúst til 31. júlí næsta almanaksár. 

Fyrir 15. ágúst, semur formaður reikiing yfir tekjur og gjöld forðbúrsins. Skal 

sá reikningur endurskoðaður af tveim mönnum sem hreppsbúar kjósa til þess. 

Reikningurinn skal síðan lagður fram ásamt fylgiskjölum á hausthreppaskilum 

hreppsbúum til athugunar. Að öðru le 

forðabúrsins, og sjer um að samþykt þe 

  

yti hefir hreppsnefnd eftirlit með rekstri 

ssari sje fylgt í framkvæmdinni. 

  

Stjórnarnefnd forðabúrsins getur, — ef ástæða þykir til — tryggt hreppn- 

um aukinn kornforða með því að semja við kaupfjelag eða kaupma nn, um að 

hafa fyrirliggjandi ákveðinn kornforða á timabilinu frá 1. janúar til m: imánaðar- 

loka, til ráðstöfunar í hreppnum. Í samningnum skal kostnaður við geymslu 

forðans og ábyrgð nákvæmlega tiltekinn; greiðist hann af sveitarsjóði, jafnframt 

öðrum kostnaði er rekstur forðabúrsins hefir í för með sjer; sbr. þó 9. gr. laga 

nr, 73, 14. nóv, 1917. 
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9. gr. 22 
FR ar |” Rf BN 3 . , , 20. april 
Arlega skal stjórn forðabúrsins senda sýslunefnd fyrir aðalfund skýrslur 

og reikninga forðabúrsins. 

10. gr. 

Ef forðabúrið er lagt niður, falla eignir þess óskiftar til sveitarsjóðs. 

11. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum 2—20 kr. er renna til korn- 

forðabúrsins. 

Samþykt þessi staðfestist hjer með samkvæmt framangreindum lögum og 

öðlast gildi 1. júní 1918. 

Í stjórnarráði Íslands. 20. apríl 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

um ráðstafanir til að tyggja verslun landsins. Ss 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 6, 8. febrúar 1917, um heimild handa 

landsstjórninni til ráðstafana til tryggingar aðflutningum til landsins, eru hjer með 
sett eftirfarandi fyrirmæli. 

1. gr. 

Meðan samningar standa nú yfir milli Bretastjórnar og sendimanna lands- 

stjórnarinnar íslensku um verðlag á íslenskum afurðum árið 1918, er bannað að 
selja til útlanda eða gjöra samninga um sölu til útlanda á íslenskum afurðum, 

sem framleiddar hafa verið eða framleiddar verða á yfirstandandi ári.



1918 ás 

23 2. gr. 
22. april , tg 

P Brot gegn ákvæðum 1. gr. reglugjörðar þessarar varða sektum alt ad 

500.000 krónum. Bæði sá, sem selur eða lofar að selja vörur þær, sem greindar 

eru í Í. gr. og á þann hátt, er þar greinir, og sá, sem kaupir eða lofar að kaupa 
þær, skal sekur talinn við ákvæði þessarar reglugjörðar. Hið selda eða umsamda 
er að veði fyrir sektunum. 

3. gr. 

Með mál út af brotum gegn reglugjörð þessari skal fara sem almenn 

lögreglumál. 

Áður en dómari úrskurðar sektir, án þess að mál fari fyrir dóm, skal 
málið borið undir stjórnarráðið. 

4. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 22. apríl 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson 

24 Á | Tal Ø 
22. apríl ug YSIN 2 

Í sambandi við reglugjörð þá um rådstafanir til ad tryggja verslun lands- 

ins, sem gefin hefir verið út í dag, auglýsist hjer með, að landsstjórnin vegna 

- landssjóðs getur ekki tekið neina ábyrgð á afleiðingum af ráðstöfunum eða sölu- 

samningum manna á milli hjer á landi um íslenskar afurðir til útflutnings, sem 

framleiddar hafa verið eða framleiddar verða á yfirstandandi ári. 

Í stjórnarráði Íslands, 22. apríl 1918. 

Sigurdur Jonsson 

Oddur Hermannsson.
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Reglugjård rd 
um viðauka við reglugjörð 23. janúar 1918 um sölu og úthlutun 

kornvörn, syku:s o. f. 

Samkvæmt lögum 1. febrúar 1917, um heimild fyrir landsstjórnina til 

ýmsra ráðstafana út af Norðurálfuófriðnum, eru hjer með seit eftirfarandi ákvæði. 

Skylt er heildsölum, kaupmönnum, kaupfjelögum, brauðgerðarhúsum, svo 
og einstökum mönnum að gefa bjargráðanefndum þær upplýsingar um birgðir 

sínar af kornvörum, sykri, smjörlíki og steinolíu, sem nefndirnar æskja. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 29 apríl 1918. 

Sigurður Jónsson. 
  

Oddur Hermannsson. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Minningarsjóð Skarp- 96 

hjeðins Símonarsonar<, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af atvinnu- og 99, april 

samgöngumálaráðherra Íslands 29. apríl 1918. 
Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir „Minningarsjóð Skarphjeðins Símonarsonar“. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður með 10000 kr. gjöf Símonar Eiríkssonar í Litladal 

í Akrahreppi í Skagafjarðarsýslu, samkvæmt gjafabrjefi, dags. 26. maí 1915, til 
minningar um son hans, Skarpbjeðinn, er druknaði í Hjeraðsvötnum 15. nóv. 

1914. Af sjóðnum, sem er eign Akrahrepps, eru 8600 kr. þegar afhentar hrepps- 

nefnd Akrahrepps í útistandandi skuldum og jörðin Gil í Öxnadalshreppi, sem 
metin er til verðs á 1400 kr.
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#26 2. gr. 
29. april . Í 4 . 7 . Er , „1544 

Át ofangreindum 10000 kr. skal verja svo sem þörf krefur, að áliti 

hreppsnefndar, til þess að byggja úr steinsteypu nægilega stórt og vandað funda- 

og samkomuhús fyrir hreppi nn og skal hreppsfjelagið og búnaðarfjelag hrepps- 

ins, meðan það kann að standa, ávalt hafa frjálsan aðgang að húsinu, gegn því 

að fjelög þessi sjái um viðhald hússins og ræsting, eftir þeim hlutföllum, sem 

hreppsnefnd Akrahrepps, eða það stjórnarvald sem kann að koma í hennar stað, 

ákveður. 

3. gr. 

Með pvi fje, sem afgangs verður húsbyggingunni, skal stofna sjóð er 

heiti „Minningarsjóður Skarphjeðins Símonarsonar<. Nafni þessu má aldrei breyta. 

4, gr. 

Stofnfje sjóðsins má aldrei skerða og skal það sett á vöxtu, jafnóðum og 

það innheimtist, í Sparisjóð Sauðárkróks og ávaxtast þar meðan stjórn sjóðsins 

vill, en vilji stjórn sjóðsins losna við ávöxtun fjárins eða leggist sjóðurinn niður 

skal fje sjóðsins ávaxtað eftir þeim reglum, sem gilda um ávöxtun ómyndugrafjár 

á hverjum tíma. 

Vextir og vaxtavextir skulu leggjast við höfuðstólinn þar til ársvextirnir 

eru orðnir 300 kr. 

5. gr. 

Tilgangur sjóðsins er: 

1. Að styrkja fátækt fjölskyldufólk, sem á sveit, eða heimili í Ákra- 

hreppi, en sem þó ekki er á sveit, og ekki stendur í sveitarskuld. Einnig getur fátækt 

einhleypt fólk orðið styrksins aðnjótandi, undir sömu skilyrðum, ef það missir 

heilsuna yfir lengri eða skemri tíma svo að það getur ekki unnið fyrir sjer. 

2. Að efla alskonar framfarir í hreppnum, svo sem jarðrækt, kvikfjár- 

rækt, samgöngubætur, o. fl. o. fl, þegar sá tími kemur, að sjóðurinn verður þess 

megnugur, sbr. 7. gr 

6. gr. 

Þegar ársvextir sjóðsins nema 300 kr. sbr. 4. gr., skal hreppsnefnd Ákra- 

hrepps, eða það stjórnarvald, sem kemur í hennar stað, úthluta alt að 200 kr. 

árlega í þeim tilgangi, sem segir í 5. gr. 1, en hinn hluti vaxtanna leggist við 

höfuðstólinn, þar til ársvextirnir eru orðnir 500 kr. Upp frá því má úthluta alt 

að 400 kr. árlega í sama skyni, en það, sem umfram er, legst við höfuðstólinn. 

Verði ekki eitthvert eða einhver ár úthlutað öllu, sem úthluta má, vegna þess 

að engir eða eigi nægilega margir þykja verðugir styrks, skal það, sem ekki er 

úthlutað leggjast við höfuðstólinn.
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T. gr. 

Þegar ársvextirnir eru orðnir 1000 kr., má úthluta alt að %/14 beirra, en 

1/,, leggist við höfuðstólinn upp frá því. Af þeim %/,g sem úthluta má, ganga 

alt að 400 kr. til fátækra, á þann hátt sem áður er sagt, en afganginum skal 

varið árlega upp frá því til framfara samkvæmt síðari lið 5. gr. 

8. gr. 

Þegar sjóðurinn hefir náð þeirri stærð, að úthluta megi úr honum til 

framfarafyrirtækja skal hreppsnefnd Akrahrepps, eða það stjórnarvald sem kem- 

ur í hennar stað, í samráði við stjórn búnaðarfjelag hreppsins, ef það verður þá 
til, semja reglur fyrir úthlutuninni. Reglur þessar skulu síðan bornar undir at- 

kvæði allra búenda í hreppnum, þeirra, sem jörð eða jarðarpart hafa til nytja 

og á þar til boðuðum fundi mæta. Samþykki meiri hluti hreppsbænda, sem á 
fundinum mæta, reglurnar óbreyttar, skal eftir þeim farið við úthlutunina fram- 

vegis, en greiði helmingur eða meira mættra hreppsbænda atkvæði móti reglun- 
um og hreppsnefndin, eða það stjórnarvald sem kemur í hennar stað, getur 

ekki fallist á vilja meiri hluta, skal sýslunefnd Skagafjarðarsýslu kveða á hvernig 

útbyýtt skuli, eða það stjórnarvald sem kemur í stað sýslunefndarinnar. Reglur 

þessar skulu endurskoðaðar á 25 ára fresti og þeim þá breytt, ef þurfa þykir, 

eftir því sem rás viðburða, nýir siðir, uppgötvanir og búnaðaraðierð og annað er 

máli skiftir, þykir segja til. Um endurskoðun þessa fer eins og um samning 

reglnanna í fyrstu. 

  

9. gr. 

Sjóðnum stjórnar hreppsnefnd Akrahrepps eða það stjórnarvald, sem 

kemur í hennar stað. Reikningurinn skal árlega sendur sýslunefnd Skagafjarð- 

arsýslu til endurskoðunar, eða því stjórnarvaldi, sem kemur í hennar stað. 

10. gr 

Ef ágreiningur rís milli hreppsnefndar eða þess stjórnarvalds, sem kemur 

í hennar stað, og annara, sem hlut eiga að máli, um úthlutun fjárins, eða um 
rjettan skilning á ákvæðum skipulagsskrár þessarar, þá skal þeim ágreiningi 

skotið undir fullnaðarúrskurð syslunefndarinnar í Skagafjarðarsýslu eða þess 

stjórnarvalds, sem kemur í hennar stað, þó þannig, að be im einstaklingi, sem 

kynni að þykja rjettur sinn fyrir borð borinn, er frjáls að leita úrskurðar dóm- 

stólanna þar um. 

   

  

11. gr. 

Starfssvið sjóðsins er bundið við það svæði, sem Akrahreppur nær nú 

yfir, án tillits til breytinga, sem síðar kunna að verða gerðar á stærð hans. 

1918 

26 
29. apríl
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26 Verði hreppnum skift skiftist sjóður þessi milli hinna nýju hreppa, í sama hlut- 

29. april falli og aðrar eignir hins núverandi Akrahrepps. 
Á skipulagsskrá þessari skal leita staðfestingar konungs. 

Litladal í Akrahreppi hinn 11. júní 1916. 

Simon Eiríksson. 

Vitundarvotttar: 

Gísli Björnsson, 

Jón Árnason. 

27 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Verðlauna- og styrktar- 
23. april sjóð Stefáns Þ. Björnssonar frá Veðramótic, útgefin á venjulegan hátt ad mandat- 

um af atvinnu- og samgöngumálaráðherra Íslands 29. apríl 1918. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagskrá 
fyrir „Verðlauna- og styrtarsjóð Stefáns Þ. Björnssonar 

frá Veðramóti“. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir: Verðlauna- og styrktarsjóður Stefáns Þ. Björnssonar 

frá Veðramóti. 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er fyrst og fremst sá, að verða lyftistöng fyrir land- 
búnað í Skarðshreppi, eða það svæði, sem Skarðshreppur nú tekur yfir. En þeg- 
ar vaxtamagn sjóðsins er orðið meira en nemur því, sem skipulagsskrá þessi 

ákveður, að ganga skuli til styrktar landbúnaði beinlínis má að meira eða minna 

leyti verja því, sem fram yfir verður, til annara velferðarmála (sbr. 4. gr.). 

3. gr. 

Stofnfje sjóðsins er kr. 337,26. Skal fje sjóðsins standa á vöxtum í Spari- 

sjóði Sauðárkróks eða annari tryggri lánsstofnun og skulu ársvextir jafnan lagðir 

við höfuðstólinn til 3. sept. 1980. Þá má fyrst taka af vöxtum sjóðsins alt að 

helmingi þeirra til að verðlauna 1—2 bændur hreppsins, þá er mest hafa unnið
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að jarðabótum s. 1. 5 ár, hafi sú vinna numið að minsta kosti 70 dagsverkum 

fyrir sjálfseignarbónda og minst 50 dagsverkum fyrir leiguliða að meðaltali á ári, 

hvorttveggja miðað við það starfsafrek, sem nú er lagt í mannsdagsverk til jarða- 

bótavinnu, og sjeu jarðabæturnar álitnar og metnar vel gjörðar af manni, er 

hreppsnefnd Skarðshrepp eða það stjórnarvald, er kemur í hennar stað, kýs til 

þess. Ekki getur sami maður fengið verðlaun úr sjóðnum oftar en fimta hvert 

ár. Sjeu framangreind skilyrði fyrir styrkveitingu þessari ekki fyrir hendi, falla 
vextir það eða þau ár óskertir til höfuðstólsins. 

4. gr. 

Þegar sjóðurinn á þenna hátt hefir vaxið svo að ársvextirnir nema 500 
kr., má útbýta alt að %/, þeirra þannig: 200 kr. til búnaðarframkvæmda, á sama 
hátt og undir sömu skilyrðum og áður; 100 kr. til að styrkja með mjög heilsu- 
lítinn fátækan bónda í hreppnum, og þá alt að 100 kr. til alþýðufræðslu eða 
annara velferðarmála hreppsfjelagsins. 

b. gr. 

Þegar höfuðstóll sjóðsins er orðinn 100 þúsund krónur má verja meira af 
vöxtunum árlega til verðlauna og styrktar í sams konar augnamiði og að framan 
greinir. Þó má aldrei minna en !/;, ársvaxtanna leggjast við höfuðstólinn. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn kosnir á lögmætum almennum hreppsfundi 
af atkvæðisbærum hreppsbúum og gengst hreppsnefnd Skarðshrepps fyrir kosn- 

ingunni. Skulu 2 stjórnendanna jafnan vera úr bændaflokki hreppsins. Gildir 
kosningin til 3ja ára. Samtímis skal og kjósa tvo reikningsendurskoðendur og til 
jafnlangs tíma. En sýslumanni Skagafjarðarsýslu, eða því stjórnarvaldi, er koma 

kann í hans stað, er falin yfirumsjón sjóðsins. Er ætlast til að öllum þessum 
störfum sje gegnt endurgjaldslaust. 

. gr. 

Enginn getur fengið styrk nje verðlaun úr sjóðnum nema hann hafi 
óflekkað mannorð, standi ekki í skuld fyrir þeginn sveitarstyrk, og hafi verið bú- 
settur í hreppnum 5 ár minst. Aldrei má heldur verja neinu af tekjum sjóðsins 
til venjulegra sveitarþarfa, þannig að úthlutunin beinlínis ljetti hin sjálfsögðu 
sveitargjöld. 

Gjört á Sauðárkróki, 1. mars 1918. 

Jón Þ. Björnsson. Pálmi Pjetursson. Sölvi Guðmundsson. 

1918 

27 
29. apríl
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28 
30. april 

EF 

Aveitusamþykt 
fyrir Flóaáveitufjelagið. 

Flóaáveitufjelagið hefir samkvæmt lögum nr. 68, 14. nóvember 1917 gjört 

eftirfarandi áveitusamþykt. 

1. gr. 

Nafn fjelagsins er Flóaáveitufjelagið og er það stofnað samkvæmt lögum 

nr. 68 frá 14. nóv. 1917, um áveitu á Flóann. 

2. gr. 

Fjelagsmenn eru allir þeir, sem eiga jörð eða jarðarpart, er Flóaáveitan 

nær til, og er fyrst um sinn ákveðið, að það sjeu þessar jarðir: 

I. Í Hraungerðishreppi: 

Hraungerði með öllum hjáleigum, Lækur, Bár, Arnarstaðir, Krókur með 

Krókskoti, Tún, Sölfholt, Glóra, Laugardælur með öllum hjáleigum, Stóra Ármót, 

Litla Ármót, Halakot, Langholt, Hallandi, Langholtspartur, Oddgeirshólar, Höfði, 

Austurkot, Ölvaðsholt, Laugar, Stóru Reykir, Litlu Reykir. 

Il Í Villingaholtshreppi: 
Hróarsholt með hjáleigunum Miðhús og Gráklettur, Kambur, Flaga, Krók- 

ur, Súluholt, Súluholtshjáleiga, Hákot, Kolsholt, Kolsholtshellir, Jaðarkot, Villinga- 

holt, Skúfslækur, Syðri Gróf, Efri Gróf, Mjósurd, Forsæti, Gafl, Mýrar, Saurbær, 

Vatnsholt. 

IIL I dear hróp E: 

Loftsstadir eystri, Loftsstaðir vestri, Tunga, Gaulverjabær með öllum hjá- 

leigum, Hellur eystri, Hellur vestri, Haugu , Ge xdar, Arnarhóll, Syðri Gegnishól- 

ar, Hólshús, Gegnishólapartur, Efri Gegnishól r, Klær el, Austur-Meðalholt, Mið- 

Meðalholt, Meðalholtahjáleiga, Rútsstaðir, Brenna, "hjáleiga, Suður ná og; 

jarhjáleiga, Efrivöllur,      
IV. Í Stokkseyrarhreppi: 

Stokkseyri með öllum hjáleigu Skip, Baugsstaðir, Hólar, Leiðólfsstaðir, 

Hæringsstaðir, Hæringsstaðakot, Lölukot, Gljákot, Oddagarðar, Brú, Holt, Breiðu- 

mýrarholt, Tóttir, Brattsholt, Brattsholtshjáleiga, Borgarholt, Keldnakot, Traðar- 

holt, Kotleysa, Grjótlækur, Ranakot, Hraunhlaða, Mið-Kökkur, Syðsti-Kökkur, 

Kakkarhjáleiga, Ásgauisstaðir, Syðrasel, Efrasel. * 
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V. Í Eyrarbakkahreppi: 

Oseyrarnes, Einarshöfn, Skúmsstaðir, Stóra Háeyri með öllum hjáleigum, 
Stóra Hraun, Litla Hraun, Gamla Hraun, Stöðlakot, Stjettar, Fok, Hafliðakot, Borg. 

Stóra Sandvík, Stekkar, Litla Sandvík, Eyði Sandvík, Geirakot, Björk, 
Bygðarhorn, Jórvík, Votmúli, Ásakot, Norðurkot, Austurkot, Selfoss, Smjördalir, 
Haugakot, Nýibær, Nor: , TDiísastaðir, Kaldaðarnes með öllum hjáleigum, 
Kálfhagi, Lambastaðir, Flóagafl, Gerðiskot, Þórðarkot, Hallskot. 

    

Nú verður síðar ákveðið með lögmætri fundarsamþykt í fjelaginu, að 
áveitan skuli ná til fleiri eða færri jarða, en hjer voru greindar, og breytist þá 
tala fjelagsmanna samkvæmt því. 

3. gr. 

Lögmætir tfjelagsfundir hafa æðsta vald í öllum málum fjelagsins, innan 
þeirra takmarka, sem sett eru með landslögum, þar á meðal sjerstaklega með 
greindum lögum um áveitu á Flóann og með samþykt þessari. 

Á. gr. 

Til fjelagsfunda skal stjórn áveitufjelagsins boða með þriggja vikna fyrir- 

vara, og skal fundarboðið auglýst í öllum hreppum áveitusvæðisins á sama hátt 

og auglýstir eru lögmætir sveitarfundir. Auk þess skulu fundir boðaðir með 
auglýsingum í blaði eða blöðum eftir því sem fjelagsstjórnin telur þurfa. Dag- 

skrá fyrir fundinn skal getið í fundarboði. 

5. gr. 

Fjelagsfundum stjórnar fundarstjóri, sem fundurinn kýs, og kveður hann 

sjer fundarskrifara. Fundarstjóri skal í fundarbyrjun rannsaka, hvort löglega 
hefir verið til fundarins boðað; hann sker úr öllu, sem snertir lögmæti fundarins, 

form umræðanna, meðferð málanna á fundinum og atkvæðagreiðslur, sem þó skulu 
fara fram skriflega, ef einhver fundarmanna krefst þess. 

i sjerstaka gerðabók skal rita allar fundarályktanir, og stutta skyrslu um 

annað, er gerist á fjelagsfundum. Fundargerðirnar skulu lesnar upp í fundarlok 

og bornar undir atkvæði, og undirskrifa þær fundarstjóri og fundarritari og stjórn- 

endur þeir, sem voru á fundinum. Þessi fundarskýrsla skal vera full sönnun 

þess, er fram hefir farið á fundinum. 
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T. gr. 

Allir fjelagsmenn hafa jafnan atkvæðisrjett á fjelagsfundum. Þeir fje- 
lagsmenn, sem eiga heima utan áveitusvæðisins, geta gefið öðrum umboð til að 

mæta á fjelagsfundum fyrir sína hönd og greiða þar atkvæði. 

Löglegir umráðamenn þeirra áveitujarða, sem eru eign landssjóðs, kirkju- 

jarðasjóðs eða opinberra sjóða, hafa atkvæðisrjett svo sem væru þeir jarðeigendur. 

8. gr. 

Aðalfundur áveitufjelagsins skal haldinn fyrir miðjan febrúarmánuð ár 

hvert. Þar skulu þessi mál tekin fyrir: 

a. Stjórn fjelagsins skýrir frá hag þess og framkvæmdum á liðnu starfsári. 

b. Endurskoðaðir reikningar fyrir hið liðna ár lagðir fram, ásamt athugasemd- 

um endurskoðenda, svörum stjórnarinnar og tillögum til úrskurða frá endur- 

skoðendum. Reikningarnir skulu svo úrskurðaðir á fundinum, nema úrskurði 

sje frestað vegna vantandi upplýsinga, en þó má ekki fresta úrskurði lengur 

en til næsta aðalfundar. 

c. Lögð fram áætlun frá fjelagsstjórninni um tekjur og gjöld fjelagsins á hinu 

nýbyrðjaða ári, rædd og samþykt með þeim breytingum, sem fundurinn kann 

að gera á henni. 

d. Kosnir skriflega þrír menn í stjórn fjelagsins. 

e. Kosnir þrír varamenn í stjórn fjelagsins. 

f. Kosnir tveir endurskoðendur fjelagsreikninganna. 

g. Umræður og atkvæðagreiðsla um önnur mál er áveituna varða. 

9. gr. 

Aukafundi skal halda þegar fjelagsstjórninni þykir ástæða til, eða !/, fje- 

lagsmanna óskar þess. Á aukafundum verður að eins tekin ákvörðun um þau 

mál, er nefnd hafa verið í fundarboðinu, nema fundurinn samþykki annað með 

5/, greiddra atkvæða. 
10. gr. 

Afi atkvæða ræður úrslitum á fjelagsfundum. Þó verða eigi breytingar 

gerðar á samþykt þessari, nema 3/, fundarmanna á lögmætum fjelagsfundi greiði 

atkvæði með þeim, og öðlist breytingarnar staðfestingu stjórnarráðsins. 

11. gr. 

Stjórn fjelagsins skal skipuð 3 fjelagsmönnum, sem búsettir eru innan 

þeirra hreppa, sem áveitan nær til, og skal hún kosin á aðalfundi áveitufjelags- 

ins til eins árs í senn. Einnig skulu þá og kosnir 3 varamenn til jafnlangs tíma, 

og ganga þeir í stað stjórnenda í forföllum þeirra og við ákvarðanir um mál, 

sem snerta hagsmuni stjórnendanna sjerstaklega. 

Mann, sem gengur úr stjórninni, má endurkjósa svo oft sem vera skal. 

Þó er enginn, sem verið hefir 1 ár eða lengur í stjórninni skyldur til að taka 
móti kosningu í hana að nýju, fyr en liðinn er jafnlangur tími og hann hefir 

verið í henni samfleytt síðast.



12. gr. 

Stjórnin kýs sjer“ formann, svo og varaformann úr hópi varastjórnenda, 
og skiftir með sjer verkum að öðru leyti, og ákveður jafnframt, með hve löng- 
um fyrirvara og hvernig boða skuli til stjórnarfunda. Stjórnarfundum stýrir for- 
maður eða varaformaður í forföllum hans. Ræður afl atkvæða og hefir fundar- 
stjóri atkvæðisrjett og neytir hans sem aðrir fundarmenn. ingin ákvörðun er 
gild, nema samþykt sje með atkvæðum tveggja stjórnenda, eða varastjórnenda Í 
forföllum þeirra. Það sem gjörist á stjórnarfundum, skal bóka í gjörðabók fje- 
lagsins, og ritar stjórnin undir. 

13. gr. 

Stjórnin ræður öllum fjelagsmálum milli funda, með takmörkunum þeim, 
sem leiða af landslögum og samþykt þessari. Stjórnin getur skuldbundið fjelag- 
ið og eignir þess með ályktunum sínum og samningum, þar á meðal veðsett 
eignir fjelagsins. 

Undirskrift allra stjórnenda í sameiningu er skuldbindandi fyrir fjelagið 
gagnvart öðrum. 

14. gr. 

Á veitufjelagsstjórnin annast með tilstyrk landsstjórnarinnar lántöku þá, 
sem þarf til þess að koma áveitufyrirtækinu í framkvæmd, sbr. 7. gr. áður. 
nefndra laga um áveitu á Flóann. Hún útvegar tryggingar þær fyrir láninu eða 
fyrir ábyrgð landssjóðs, sem ræðir um í sömu grein laganna, og krefst eigarnáms 
landssjóði til handa á jörðum þeirra jarðeigenda á áveitusvæðinu, sem eigi vilja 
taka þátt í áveitunni, eða kostnaði þeim, er af henni leiðir, eftir löglegan undir- 
búning, sbr. 17. gr. nefndra laga. Fjelagsstjórnin skal og vera í ráðum með lands- 
stjórninni um undirbúning og framkvæmd áveitugerðarinnar, samkvæmt 14. gr. 
Sömu laga. Jafnskjótt og aðalverkinu er lokið, jafnar fjelagssjórnin áveitukostn- 
aðinum (stofnkostnaðinum) á jarðir þær, er hlut eiga að máli, samkvæmt 6. gr. 
oftnefndra laga. 

15. gr. 

Stjorn åveitufjelagsins skal, bå er åveitan er ordin nothæf, med sampykki 
landsstjórnarinnar ráða umsjónarmann fyrir áveituna. Segir hann fyrir um notk- 
un vatnsins og sjer um framkvæmd á viðhaldi mannvirkja áveitunnar. 

16. gr. 

Umsjónarmaður skal á hverju vori byrja að veita vatni á svo fljótt, sem 
stjórn áveitufjelagsins telur fært. Hann ræður hvernig vatninu er skift milli 
jarðanna á áveitusvæðinu, en skal kappkosta að haga vatnsveitunni þannig, að 
sem jöfnust verði not áveitunnar um alt áveitusvæðið. Á haustum og vetrum 
skal umsjónarmaður veita á eftir því sem stjórn áveitufjelagsins ákveður, en þó 
einungis á þær jarðir, er búendur þeirra óska eftir haust- eða vetraráveitu. 

1918 

28 
30. april



1918 

28 
30. april 

58 

17. gr. 

Enginn má án vitundar og samþykkis umsjónarmanns setja stíflur í vatns- 

farvegi þá, sem áveitufjelagið hefir kostað, nje taka stíflur úr þeim, nje breyta 

slíkum stíflum, og ekki heldur gera neina röskun á hliðargörðum, flóðgáttarlokum 

nje öðrum mannvirkjum með fram vatnsfarvegunum, sem getur haft áhrif á 

rensli vatnsins í farveginum eða áhrif á það, hve mikið vatn rennur út úr 

farveginum. 

18. gr. 

Sjerhver búandi er skyldur til, án sjerstaks endurgjalds, að leggja til eftir 

ákvörðun umsjónarmanns þá vinnu, sem útheimtist til að setja stíflur eða taka 

burt stíflur svo sem þarf til þess að veita vatninu úr vatnsfarvegi áveitufjelagsins 

inn á land búanda, eða til að minka eða stöðva það rensli. 

19. gr. 

Umsjónarmaður annast viðhald áveitunnar þannig, að hann lætur tafar- 

laust gera við allar smærri bilanir og við þær bilanir, sem að hans áliti ekki 

þola bið, en til meiri háttar aðgerðar skal hann leita samþykkis áveitufjelags- 

stjórnarinnar, ef tími vinst til. 

20. gr. 

Umsjónarmaður skal hafa eftirlit með því, að jarðeigendur og búendur 

áveitujarðanna fullnægi skyldum þeim um flóðgarðagerð og viðhald flóðgarða á 
jörðum sínum, sem áðurnefnd lög um áveitu á Flóann, 15. og 16. gr. leggja þeim 

á herðar, og tilkynna stjórn áveitufjelagsins skriflega, ef undandráttur á sjer 

stað í því efni. 

21. gr. 

Kaup umsjónarmanns og allur kostnaður, sem leiðir af umsjón og við- 

haldi áveitunnar, greiðist úr sjóði áveitufjelagsins. Launakjör umsjónarmanns og 

ráðningatími, uppsagnarfrestur og annað, er hjer að lýtur, skal ákveðið í ráðn- 

ingarsamningi, sem fjelagsstjórnin gerir við hann. Heimilt er fjelagsstjórninni að 

setja nánari ákvarðanir um skyldur umsjónarmanns í erindisbrjefi, þó svo, að 

ekki komi í bága við ákvæði 15. til 20. greinar þessarar samþyktar. 

22. gr. 

Stjórn áveitufjelagsins skal fyrir 1. október ár hvert gera áætlun um við- 

halds- og umsjónarkostnað áveitunnar yfirstandandi ár. Með umsjónarkostnaði 

telst þóknun til fjelagsstjórnar og endurskoðenda. Við samning áætlunar þess- 

arar skal fara eftir því, hve mikill kostnaðurinn hefir orðið það sem af er árinu, 

og áætla um þau útgjöld, sem vænta má að falli á það sem eftir er ársins. Heimilt 

er og að taka á áætlun tekjuhalla, sem kann að hafa orðið á síðasta ársreikningi.
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Kostnadinum öllum, eins og harin verður talinn í áætluninni, jafnar fjelagsstjórn- 28 
in síðan niður á jarðir þær, sem áveitan nær til, eftir þeim mælikvarða, sem 30. april 
greinir í 9. gr., sbr. 8. gr., laga um áveitu á Flóann. Skal fjelagsstjórnin gera 
skrá yfir gjöld þessi, svo og yfir afborganir þær og vexti af áveituláninu, sem 
hverri einstakri jörð ber að greiða eftir ítölu hennar í stofnkostnaði áveitunnar. 
Eftir gjaldskrá þessari skal fjelagsstjórnin innheimta gjöldin í heild sinni hjá jarð- 
eigendum fyrir 1. nóvember. 

23. gr. 

Ársreikning áveitunnar skal fjelagsstjórnin hafa gert upp og sent með 

fylgiskjölum til endurskoðenda tveim vikum fyrir aðalfund. 

Fjelagsstjórnin fær borgun fyrir starf sitt eftir reikningi, sem liggur undir 

úrskurð aðalfundar. Hið sama er um borgun til endurskoðenda. 

Reikningsár áveitufjelagsins er almanaksárið. 

24. gr. 

Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt, að slíta fjelaginu, og fer þá um tillögur 
þar að lútandi sem um tillögur til breytinga á samþykt þessari. 

25. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varðar sektum, alt að 400 kr., og renna sektir 

Í sjóð áveitufjelagsins. 

26. gr. 

Með brot gegn samþykt þessari skal fara sem almenn lögreglumál. 

Samþykt þessi staðfestist hjer með samkvæmt framangreindum lögum og 
öðlast þegar gildi. 

Í stjórnarráði Íslands, 30. apríl 19!8. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson,
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Fjallskilareglugjörð 
fyrir Skagafjarðarsýslu. 

1. kafli. 

Um stjórn fjallskilamdla. 

1. gr. 

Sýslunefnd hefir yfirumsjón allra fjallskilamála, er snerta upprekstrar- 
lönd sýslubúa. Hreppsnefndir hafa á hendi alla stjórn og framkvæmd á fjall- 

skilamálum, hver í sínum hreppi, eða í samlögum, þar sem fleiri hreppar eru í 

Sama upprekstrarfjelagi. 

2. gr. 

Hreppsnefndir geta gert nákvæmari ákvarðanir um fjallskil í einstökum 

atriðum. Þó má eigi þar með raska reglugjörð þessari, og skulu hreppsnefndir 

gæta þess, að farið sje í öllu eftir ákvæðum hennar. 

I. kafli. 

Um afrjetti og notkun þeirra. 

3. gr. 

Alt land skiftist í afrjetti og heimalönd. Það skulu vera afrjettir, sem 

að fornu verið hafa. Svo getur og sýslunefnd ákveðið nýja afrjetti, eftir tillög- 

um hreppsnefnda og með samþykki landeiganda. Enn fremur geta hreppsnefndir 

með samþykki sýslunefndar breytt takmörkum afrjetta, og lagt til þeirra heima- 

lönd einstakra jarða eða landsparta, er þær hafa umráð yfir. 

4, gr. 

Sýslunefnd semur skrá yfir alla afrjetii, er sýslubúar nota. Skal par lyst 

ummerkjum þeirra, og tekið fram, hvaða jarðir eiga upprekstur á hvern afrjett. 

Skrá þessi gildir sem heimild fyrir upprekstrarrétti hverrar jarðar Í sýslunni, og 

verður henni ekki breytt, nema eftir tillögum hreppsnefnda og með samþykki 

jarðareiganda eða umráðanda. 

    

  

5. gr. 

Enginn má nota annan afrjett en þann, sem hann á upprekstur á, nema 
allar hlutaðeigandi hreppsnefndir leyfi. Sömuleiðis má enginn taka hross eða 

sauðfje Í sameiginlegt upprekstrarland af þeim, sem ekki er í því upprekstrar- 

fjelagi, nema með leyfi allra þeirra hreppsnefnda, er umráð hafa yfir landinu. 

Leyfið gildir að eins eitt ár í senn.
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6. gr. 29 

Enginn må hafa afrjett til sjerstakra afnota fyrir sjålfan sig, svo sem til 
slægna eða beitar fyrir búsmala. Eigi má ónáða fjenað á afrjettum, og ekki 

heldur án leyfis hreppsnefndar taka þaðan fje eða hross fyrir fjallgöngur á haust- 
um, nema málnytupeningur sje eða tamin hross. Allur heimrekstur afrjettarfjen- 
aðar á einstaka bæi, gangnadagana er stranglega bannaður. Enginn má sleppa 
fje sínu á afrjett eftir fyrstu göngur, nema hreppsnefnd leyfi. 

lll. kafli. 

Um fjársmalanir á vorum. 

1. gr. 

Allir þeir, sem jörð hafa til ábúðar eða afnota, eru skyldir að smala 
, heimalönd sín á vorum, eftir því sem hreppsnefnd ákveður. 

Hreppsnefnd skal skipa fyrir um smölun sauðfjár til rúnings á vorum, 
bæði í heimalöndum og á afrjettum. Gangnaskyldir á afrjettum eru aliir þeir, 
sem þar eiga upprekstur. Hið sama gildir um smölun til fráfærna. 

Ef tveir eða fleiri hreppar eru í sama upprekstrarfjelagi, skulu vorgöng- 
ur á afrjetti ákveðnar af hreppsnefndum upprekstrarfjelagsins í sameiningu. 
Kostnaður við þær kemur niður á hreppana eftir sömu hlutföllum og sameigin- 
leg fjallskil. 

9. gr. 

Nú finst fje, er sloppið hefir úr löndum eiganda eða kemur fyrir fjarri 
eigendum, þegar rúning er afstaðin, hvort heldur eru geldar kindur eða lambær, 
er þá finnandi skyldur, ef honum er unt, að hirða og rýja geldfje, og sömuleiðis 
ær, þegar tími er til kominn, og einnig að marka ómörkuð lömb. Skal hann 
gera eiganda full skil á uilinni og grein fyrir marki og öðrum einkennum á 
hverri kind, sem hann hefir rúið eða markað. Í ómakslaun bera finnanda 30 
aurar fyrir að rýja kind og 20 aurar fyrir að marka lamb, 

  

IV. kafli. 

Um rekstur til afrjetta. 

10. gr. 

Hreppsnefnd skal sjá um, að dilkær og geldfje, þegar það er komið úr 
ull, svo og stóðhross, sé rekið til afrjettar svo tímanlega að vorinu, sem árferði 
og önnur atvik leyfa. Áður en fráfærnalömb eru rekin á fjall, skal sitja þau
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heima eigi skemur en þrjá sólarhringa. Reka skal á miðjan afrjett, neina 

1. maí hreppsnefnd hafi öðruvísi ákveðið. Sjeu heimalönd notuð til uppreksturs, skal 

teka þangað sem búsmali síst gengur, og með leyfi landráðanda. Reka skal 

þannig gegnum heimalönd manna, að sem minstur bagi verði að. Aldrei má án 

leyfis eiganda reka fjenað annara manna til afrjettar, nema víst sje að afrjettar- 

fjenaður sje. 

11. gr 

Enginn má hafa stóðhross, geldfjs eða dilkær í heimahögum að sumrinu, 

nema hreppsnefnd og nágrannar leyfi, enda /rgist eigandi að fjenaðurinn gjöri 
engum skaða. Nú eru stóðhross eigi rekin til afrjettar eftir skipun hreppsnefnd- 

ar, og má hún þá láta reka þau á kostnað eiganda, ef hann er í sama upp- 

rekstrarfjelagi. 

  

12. gr 

Ef sauðfje gengur úr afrjetti á sumrum í búfjárhaga, getur sá, er fyrir 

ágangi verður, gert hreppsnefndinni þar i hreppi aðvart um það. Skipar hún 

þá fyrir um smölun þess og rekstur til afrjettar. Kostnað við smölun og rekst- 

ur borgar landráðandi að !/,, en 3/, preiðist & úr fjallskilasjóðum eða sveitarsjóðum 

upprekstrarfjelagsins, tiltölulega við það, sem hver hreppur leggur til sameigin- 

legra fjallskila, neina öðruvísi sje mið. 

Hið sama gildir um stóðhross, er úr afrjetti ganga á sumrum, ef land- 

ráðanda og hreppsnefnd kemur saman um að reka þau til afrjettar. 

  

1 wo
 gr. 

Ef stóðhross eru i ósk ilum í heimahözum að sumrinu og ekki rekin til 

afrjettar, getur sá, er fyrir á t eigant 

eða tilkynt það hreppsnefi ; Kostnadur vid 

sendiferð með tilkynningu g ist úr fjallskil: i eða sveitarsjóði þess hrepps, 

þar sem hrossin koma Íy Í fær ágangsþoli 25 aura fyrir hvert 

hross um sólarhring, er st tilkynning barst til eiganda, og borg- 

ist um leið og hrossa er vitjað, té Ida þeim að veði, uns borgun er greidd. 

Nú þekkist ekki eigandi, eða ekki næst til hans sökum fjarlægðar, eða 

hrossa er eigi vitjað innan þriggja sólarhringa frá tilkynningu, eða hrossin koma 

annað sinn í land sama manns, 

  

    

  

         
   

      

    

    

og skulu þau þá afhent hreppstjóra, er tekur 

þau í gæslu gegn 25 aura gjaldi um sólarhring, og fer með þau að öðru leyti 

sem óskilahross á haustum. 

14. 

Hver sem heimildarlaust rekur fjenað, sem á afrjett á að fara, í land 

annars manns, til beitar um sumar, hvort heldur er heimaland eða afrjettur, 

skal greiða hagatoll til landeiganda, 3 krónur fyrir hvert hross og 10 aura fyrir



hverja sauðkind. Nú tekur einhver hross eða sauðfje í sameiginlegt upprekstrar- 

land af þeim, sem ekki er því upprekstrar i, og skal hann þá svara upp- 

rekstrarfjelaginu tolli í la málssókn til skaðabóta.             

Ur 

  

hvort sem hann er búandi eða bú- 

refnd fyrirskipar. 

Fjallskilaskyldur er hver 

laus. Skal hann leggja til fjallskila á þa $2) Í 
    

  

1 
Skyldur er hver maður að gera full fjallskil á þeim afrjetti, þar sem 

honum ber upprekstur, þó að hann noti annan afrje ett eða heimaland, nema allar 

hlutaðeigandi hreppsnelndir veiti ag er gildi eitt ár í senn. Nú notar 

einhver með leyfi landeiganda annan afrjett en honum ber upprekstur á, og er 

honum skylt að gera þar full fjallskil að tiltölu við fjárfjölda, ef hann hefir feng- 

ið undanþágu frá fjallskilum á þeim afrjetti, þar sem honum ber upprekstur, en 

að öðrum kosti skal hann gjöra þar fjallskil tiltölulega að hálfu móts við fjall- 

skil annara í því upprekstrarfjelagi. Noti einhver annara land til uppreksturs 

heimildarlaust, ber honum að gera þar full fjallskil, þótt hann fái enga undan- 

þágu, þar sem honum ber upprekstur. 

17. gr. 

Hver sá fjáreigandi, er notar land utan upprekstrarfjelags sins, skal til- 

kynna það hreppsnefnd í þeim hreppi, þar sem hann á heima, áður 12 vikur 

eru af sumri, og afhenda henni jafnframt greinilegt framtal á fjenaði sínum. 

Nú á einhver að gjöra fjallskil í öðrum hreppi en hann er búsettur í, 

og skal þá hreppsnefndin, þar sem hann á heima, senda hreppsnefnd ÞE er 

hlut á að máli, skýrslu um fjáreign hans eftir vorframtali, áður 14 víkur cru al 

sumri. 

18. gr. 

Þar sem tveir eða fleiri hreppar nota sama afrjett, skulu hlutaðeigandi 

hreppsnefndir eða fulltrúar þeirra eiga fund með sjer í 16. viku sumars til að 
semja um, hvernig fjallgöngum skal sa, og jafna niður sameiginlegum fjall- 

skilakostnaði milli hreppanna. Til þess fundar kveður oddviti í þeim hreppi, 

þar sem aðalrjett stendur. Skal þá hver hreppsnefnd leggja fram fjártal fjall- 

skilaskyldra manna í hreppnum að vorinu, staðfest af hreppstjóra, og fer eltir 

þvi, hve marga menn hver hreppur leggur til í göngurnar. Meta skal til dags- 

       

1918 

29 
1. mai



1918 

29 

64 

verka eða peningaverðs göngur hvers gangnaflokks. Verði ágreiningur um þetta 
y 1. mai milli nefndanna, sker syslunefnd úr því eða oddviti hennar til bráðabirgða. 

  

Heimilt er hreppsnefnd 
1 

m að skifta upprekstrarsvæði milli hreppsfjelaga 

til smölunar. Annast þá og ábyrgist hvert hreppsfjelag allar nauðsynlegar fjár- 

leitir á sínum úthlutaða landsparti.   

Allri skylduvinnu og öðrum kostnaði við fjallskil skal hreppsnefnd jafna 

niður á fjáreigendur í tæka tíð. Skal það vera aðalregla, að jafnt sje lagt á 

hvert hross sem á 3 sauðkindur.  Aðfinningar við niðurjöfnunina skal bera upp 
brjetlega fyrir oddvita hreppsnefndár fyrir 20. dag októbermánaðar, og fer um 
þær eftir því, sem fyrir er mælt um útsvarskærur. 

  

   

20. gr. 

Við niðurjöfnun fjallskilakostnaðar or rjett að ætla nokkuð fyrir óvissum 

útgjöldum, og leggst það fje í sjerstakan sjóð, er nefnist fjallskilasjóður. Um 

reikningsskil fjallskilasjóðs gilda sömu reglur og um sveitarsjóðsreikninga. 

VI. kafli. 

Um fjallgöngur á haustum. 

Fjallgöngur skulu vera tvennar að minsta kosti hvert haust.  Aðalgöng- 
ur skulu byrja mánudaginn í 22. viku sumars, nema göngur sjeu færðar með 
samþykki allra hlutaðeigandi hreppsnefnda, Það er á valdi hreppsnefnda, hvort 
þær láta þriðju göngur fram fara. Enn fremur hafa hreppsnefndir vald til að 
láta gera eftirleitir á afrjettum og víðlendum heimalöndum, og skulu þær koma 
sjer saman um það við síðustu rjett, eða á hausthreppaskilum. Að öðrum kosti 
skal því máli ráðið til lykta af hreppsnefndinni í þeim hreppi, þar sem aðalrjett 
stendur. Jafnframt skal hreppsnefnd auglýsa, hvort hún fyrirskipi eftirleit á því 
hausti. Ad því leyti sem kostnaði við eftirleitir að tilhlutun hreppsnefnda er 
ekki jafnað niður með öðrum gangnaskilum, greiðist hann úr fjallskilasjóðum eða 
sveitarsjóðum upprekstrarfjelagsins eftir sömu hlutföllum og önnur sameiginleg 
fjallskil. 

22. gr. 

Hreppsnefndin eða kjörinn maður úr nefndinni, er nefnist fjallskilastjóri, 

kveður hreppsbúa með gangnaboði til fjallskila, nægum tíma áður en fjallgöng- 
ur byrja. Skal þar nákvæmlega tekið fram, hvað hverjum þeirra ber að leggja 
til fjallskila það haust. 

Ekkert má fyrirskipa í gangnaboðinu, er kornið geti í bága við fulltryggj- 
andi fjárskil eða ákveðin rjettahöld innan sýslu.



Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skipar duglegan gangnaforingja fyrir hvern 
gangnaflokk, einn eða fleiri, eftir því sem til hagar á hverju upprekstrarsvæði. 
Gangnaforingjar skulu jafnan vera sjálfir í göngum, og skipa fyrir um, hvernig 
þeim skal haga. Skulu þeir sjá um jársöfnin sjeu rekin með reglu til rjett- 
ar, og kveðja menn til að gæta safnsins, þar til vöktunarmenn hafa tekið við 
því. Hver gangnamaður er skyldur að hlýða gangnaforingja sínum. Öll óhlýðni 
gegn skipunum hans varðar sektum. Þóknun til gangnaforingja telst með 
gangnaskilum. 

   

Gangnaforingi skal annast um, að farið sje svo vel sem unt er með fje 
og hross í göngum. Ef kindur koma fyrir, sem ekki verður kornið lifandi til 
rjettar, skal slátra þeim og taka úr þeim innýfli, en flytja þær að öðru leyti til 
rjettar.  Finnist dauð kind í göngum, skal hún á sama hátt flutt til rjettar, ef 
nýtileg er. Ef hross af einhverjum ástæðum geta ekki gengið til rjettar, eða ef 
hross drepst í göngum eða finst fyrir skömmu dautt, skal tafarlaust, þegar kom- 
ið er til bygða, tilkynna það hreppsnefnd, er þá lætur sækja það og flytja til 
rjettar gegn borgun úr fjallskilasjóðum eða sveitarsjóðum upprekstrarfjelagsins, 
sje eigandi skepnunnar innan sýslu, en að öðrum kosti gegn borgun frá eiganda. 

25. gr. 

Nú hafa fjáreigendur ráð á fleiri mönnum en einum, og hefir þá fjall- 
skilastjóri vald til að kalla til gangna þann, sem hæfastur er, svo og til hvers 

annars starfa, sem útheimtist til góðra Íjárskila. 

26. gr. 

Ef fjáreigandi hefir engan hæfan mann til gangna og getur eigi útvegað 
hann, skal hann tilkynna það fjallskilastjóra brjeflega 6 dögum áður en fjall- 
göngur byrja. Taki fjallskilastjóri undanfærslu hans gilda, borgar hann göng- 
urnar sektalaust. En fjallskilastjóri annast um að útvega mann í göngurnar 
fyrir sanngjarna borgun. Á sama hátt skal útvega hesta, fæði og annað sem 
vantar. 

21. gr. 

Láti einhver farast fyrir að senda mann í göngur eða gera þau fjallskil, 
sem hann er kvaddur til í gangnaboði, skal hann auk borgunar fyrir fjallskilin, 
eins og þau eru metin, greiða aukagjald, er nemi 1/, af matsverði þeirra. 

Ef einhver sendir mann í göngur, sem gangnaforingi og helmingur 
gangnamanna í hans flokki telur óhæfan sökum ágalla eða ills útbúnaðar, má 
vísa honum heim aftur, og er þá fjáreiganda skylt að borga gangnaskilin, eins og 
hann hefði engan sent. 
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29 Sannist það, að gangnamaður eða annar, sem fjallskil á að inna af hendi, 

1. mai vanræki skyldustörf sín, getur hreppsnefnd krafist uppbótar frá honum eða þeim 

er hann sendi, eftir því sem hæfa þykir. Vilji hann eigi hlita úrskurði hrepps- 

nefndar, getur hann skotið málinu til sýslunefndar. 
Gjaldi fyrir gangnasvik eða vanrækslu á fjallskilum má verja til að 

kaupa mann til fjallskilanna, ella renni það í fjallskilasjóð eða sveitarsjóð þess 

hrepps eða þeirra hreppa, sem hlut eiga að máli. 

Hreppsnefndir skulu sjá um, að koma upp hentugu skyli fyrir gangna- 

menn á afrjettum, þar sem þess er þörf. Kostnaður, sem af þessu leiðir, greið- 

ist úr afrjettarsjóði, ef slíkur sjóður hefir verið stofnaður, en annars úr fjallskila- 

sjóðum eða sveitarsjóðum upprekstrarfjelagsins. 

Vil. kafli. 

Um rjettir og rjettahöld. 

29. gr. 

Ettir tillögum hreppsnefnda ákveður sýslunefnd hvar aðalrjett skal vera 

og hvar aukarjett, sömuleiðis undir hverja aðalrjett hver aukarjett heyrir, og 

enn fremur hvern afrjett og heimalönd ganga skal til hverrar rjettar, og ráða 

sýslutakmörk, nema öðruvísi sje ákveðið. 

30. gr. 

Allir þeir sem jörð hafa til ábúðar eða afnota, eru skyldir að vinna að 

byggingu rjetta og viðhaldi þeirra, hver að sínum hluta, eftir því sem hrepps- 

nefnd ákveður. Við hverja aðalrjett skulu allar jarðir Í upprekstrarfjelaginu eiga 

nægilegt dilksrúm, hver fyrir sig eða fleiri í samlögum, og eru ábúendur jarð- 

anna skyldir að kosta byggingu dilkanna og viðhald þeirra eftir rjettri tiltölu. 

Enn fremur skulu vera sjerstakir dilkar, einn eða fleiri, fyrir fje úr öðrum hrepp- 

um, er hlutaðeigandi hreppar byggja og viðhalda á sinn kostnað, nema svo sje 

um samið, að rjettarfjelagið kosti byggingu þeirra og viðhald, móti því að hlutað- 

eigandi upprekstrarfjelög sýni því aftur sömu skil. 

öl. gr. 

Hreppsnefndir skulu sjá um, að rjettir sjeu vandlega bygðar og vel við 

haldið, einnig að allir dilkar við þær sjeu í gildu standi kvöldið áður en rjettað 

er. Vanræki einhver að vinna að rjettar- eða dilksbyggingu, má hreppsnefnd 

útvega mann til þess á hans kostnað.
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32. gr. 

Hreppsnefndir skipa duglegan rjettarstjóra við hverja aðalrjett og auka- 

rjett. Rjettarstjóri skal vera kominn til rjettar í tæka tíð hvern rjettardag. Skip- 

ar hann fyrir, hvernig fjárdrætti skal haga, og heldur mönnum til starfa. Hann 

bannar stranglega alt slark og óreglu, er valdið getur hindrun við rjettarstörfin. 

Sýni nokkur í rjettinni óhlýðni gegn skipunum hans, varðar það sektum. Þóknun 

til rjettarstjóra telst með gangnaskilum. 

33. gr. 

Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skal skipa duglegan dilkstjóra fyrir hvert 

dilksfjelag, til að vera rjettarstjóra til aðstoðar við rjettarstörfin, Dilkstjórar 

skulu gæta þess, að misdráttur eigi sjer ekki stað, og sjá um heimrekstur fjárins 

frá rjettinni. Enginn má hleypa út úr dilk fyr en rjettarstjóri leyfir, og búið er 

að kanna fjeð í dilknum. Að þeim starfa eru allir skyldir að vinna, þeir sem 

rjettarstjóri til þess nefnir. 
34. gr. 

Rjettarstjéri annast um, ad åmårkud lomb sjeu hirt i rjettinni og dregin 

í dilk sjer, svo að eigendum gefist kostur å, ad låta lambsmædur helga sjer þau. 

Enginn má helga sjer marklausa kind af fjárbragði einu. Rjettarstjóri kveður 

menn til að skoða úrtíning vandlega eftir markaskrám í fyrstu sem síðari rjett- 

um, og mega þeir ekki yfirgefa þann starfa fyr en lokið er. Allir fjáreigendur 

skulu gæta þess, að fje þeirra verði ekki eltir í úrtíningi. Á rjettarstjóri heimt- 

ingu á að fá nægilega marga menn úr hverju dilksfjelagi sjer til aðstoðar við 

töfludráttinn. Þegar búið er að skoða úrtining í fyrstu rjett, skal fjallskilastjóri 

í þeim hreppi, þar sem aðalrjett stendur, koma honum í gæslu milli rjetta, og 

telst gæslan með gangaskilum. 
35. gr. 

Adalrjettir eftir fyrstu gångur skulu haldnar på daga, er hjer segir: 

1. Stiflurjet þriðjudaginn í 22. viku sumars 

2. Flókadalsrjett mánudaginn Í-— — — 

3. Skålårrjett mánudaginn Í — — — 

4. Unudalsrjett mánudaginn í — — — 

5. Deildardalsrjett þriðjudaginn i— — — 

6. Kolbeinsdalsrjett mánudaginn í — — — 

1. Hagarjett mánudaginn i — — — 

8. Silfrastaðarjett miðvikudaginn í — — — 

9. Vesturdalsrjett miðvikudaginn i — — — 

10. Mælifellsrjett miðvikudaginn í — — — 

11. Stadarrjett þriðjudaginn i— — — 

12. Bakkarjett þriðjudaginn  i— — — 

13. Stafnsrjett fimtudaginn í 23. viku sumars. 

Ef göngur eru færðar, breytast rjettardagar eftir því, 

1918 

29 
1. mal



. 1918 

29 
1. maí 

68 

36. gr. 

Í hverri aukarjett skal jafnan rjettað næsta dag á undan aðalrjett þeirri 

sem hún heyrir undir. Skulu tilkvaddir menn reka úrtining úr aukarjettinni 

tafarlaust til aðalrjettar, svo að hann sje þangað kominn, áður en fjárdrætti er lokið. 

37. gr. 

Í fjárrjettum má enginn afmarka fje, nema hann jafnframt skýri fyrir 

hreppstjóra eða rjettarstjóra, hverja heimild hann hafi til þess. Hreppstjóri eða 

rjettarstjóri skal samstundis rita hjá sjer, svo að glatist eigi, mark kindarinnar, 

áður en því er breytt, ög undir hvaða mark hún er mörkuð. Í ómakslaun bera 

hreppstjóra eða rjettarstjóra 25 aurar frá þeim er markar. 

VIII. kafli. 

Um fjárhirðing í útrjettum. 

38. gr. 

Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skal skipa hæfa menn, einn eða fleiri eft- 

ir þörfum, til að fara í rjettir og á hreppaskil, svo og til að vera við úrtínings- 

sölu annara sveita þar sem helst eru fjársamgöngur, til að hirða þar sauðfje og 

hross hreppsbúa sinna. Hafi sá, sem gert er að skyldu að leggja til tjeðan starfa, 

engan hæfan mann til að inna hann af hendi, hefir fjallskilastjóri vald til að kveðja 

til þess hvern þann, sem hæfastur er í hreppnum, annaðhvort í mannaskiftum 
eða gegn fullu endurgjaldi frá þeim, er tillaginu á að svara. 

39. gr. 

Så madur, sem sendur er til ad hirda fje i rjettum eda å hreppaskilum 

annara sveita, má eigi fara þaðan fyr en buid er ad skoda urtining vandlega 
eftir markaskrám, og selja, þar sem sala fer fram. Sannist það, að hann láti 

verða þar eftir fje sveitunga sinna, sem er með glöggu skrásettu marki, eða týni 

því, varðar það sektum og skaðabótum, nema málsbætur sjeu. 

Skylt er sendimanni reka að fjeð heim í hreppinn, og skal það síðan ganga 
rjetta leið í bæjarrekstrum, nema gerðar sjeu aðrar ráðstafanir. Sje einhver 

skepna svo fötluð, að ekki verði rekin með öðru fje, skal hann koma henni í 
gæslu og gera eiganda aðvart, er þá ber að vitja hennar á sinn kostnað. 

ÍK. kafli. 

Um heimalandasmölun á haustum. 

40. gr. 

Hver búandi eða landráðandi er skyldur að smala heimaland sitt á haust- 
um, svo oft sem hreppsnefnd fyrirskipar, þótt hann eigi þar ekki fjárvon sjálfur.
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41. gr. 

Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skal skipa fyrir um reglulegar heimalands- 

göngur jafnframt ra fjallgöngum. Á heimalöndum, er afrjettarfjenaður 

gengur í að jafnaði, teljast göngurnar með fjallskilum, og sku la þær fara fram 

undir umsjón tiltekins manns, með samlögum búanda, eftir því sem best hagar 

á hverjum stað. og með samtökum við næstu sveitir, hat sem það á við. 
Alt geldfje, dilkar og hross, er fyrir kemur í heimalöndum og ekki er 

þegar hirt af eigendum, skal reka skilvíslega til rjettar þeirrar, er því ber að 

ganga til. Verði ágreiningur um, hvert fjeð skuli ganga, sker sýslunefnd úr því 

eða oddviti hennar til bráðabirgða. 

42. 

Hreppsnefnd skal sjá um, að eftir rjettir á haustum alt til veturnótta sjeu 

öll heimalönd rækilega smöluð sama dag viku, og að rekstrar gangi þá eftir 
töfludrætti bæ frá bæ, nema hreppsnefnd áliti annað haganlegra. 

r. ae
 

X. kafli. 

Um fjårrekstra bæja milli. 

oo r o. gr. 

Skyldur er hver buandi eda landsrådandi ad hirda fje pad, er finst i heima- 

landi hans, eftir að fjallgöngum er lokið, og reka til næsta bæjar þá leið, sem 

það á að ganga. Hreppsnefnd hefir vald til að ákveða rekstrarleiðir innan hrepps 

og út úr hreppnum. Ef fje er rekið atleiðis í bæjarekstrum eða slept er fjár- 
rekstri, sem á að ganga bæ frá bæ, varðar það sektum og skaðabótum, nema 

málsbætur sjeu. Hið sama gildir um fjárrekstra að vorinu. 

dd. gr. 

Ef enginn rekstrarlær maður er heima, þegar rekstur kemur á bæ, skal 
rekstrarmaður skilja úr fje það, er eftir á að verða, og reka svo reksturinn áfram 

til næsta rekstrarfærs manns, en skylt er þeim, er við rekstri skyldi taka, að 

greiða rekstrarmanni þóknun eftir áliti hreppsnefndar. 

XI. kafli. 

Um eftirleitir einstakra manna. 

45. gr. 

Þegar hinum fyrirskipuðu fjárleitum er lokið, er hverjum manni innan 

upprekstrarfjelagins heimilt að gera eftirleit á sinn kostnað. Nú finna menn fje 
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í eftirleit, og skal hreppsnefnd ákveða fundarlaun eða björgunarlaun, nema öðru 
vísi hafi verið um samið fyrirfram milli hreppsnefndar og eftirleitarmanna Til 

þess að samræmi sje í mati fundarlauna innan hvers upprekstrarfjelags, skulu 

hreppsnefndir eða fulltrúar þeirra á fjallskilafundi koma sjer saman um ákveðn- 

ar reglur fyrir þvi. 

46. gr. 

Fundarlaun fyrir óheimt fje, er finst í eftir.eitum, og björgunarlaun þess 

fjár, sem finst í ógönguklettum, greiðist úr fjallskilasjóði eða sveitarsjóði þess 

hrepps, þar sem eigandi á heimili. Kostnað við heirmrekstur þess ber eigandi 

sjálfur. Hið sama á við um hross. Fyrir heiman að sloppið fje, er finst í eftir- 

leit, borgar eigandi eftir mati hreppsnefndar. 

    

XII kafli. 

Um meðferð óskilafjár. 

      

        

Öll ómörkuð lömb og 

alt fje, með vafasömu marki, 

að haustinu, skal afhenda 

þar koma fyrir og eigi h 

helgað sjer. 
Eftir að lokið er töfludrætti í síðari rjett, skal úrtíningur þegar seldur við 

opinbert uppboð. Uppboðið skal haldið af hreppstjóra í þeim hreppi, þar sem 

aðalrjett stendur. ver hann heyrum kunnugt, ad uppbod byrji, birtir söluskil- 

mála og tilnefnir tvo skilríka og markg menn til a mörkum og ein- 

r eða hryssur ekki helga sjer, svo og 
það kemur fyrir í rjettum eða síðar 

rjettum skal selja alla ómerkinga, er 

ir, og annað fje, er enginn getur 

   

        

       

   

kennum á hverri kid, áður en hún er seld, sing þeirra í upp- 

boðsbókina. Ef marklýsingamenn Í ri úr ágreiningnum. 
Marklýsingarmenn fá hæ fileg: 

og tekst hún af verði söl 

getur skorast undan þeim staría, 

r mati hreppsnefndar, 

i er öðrum háður sem hjú, 

fortöll. 

  

    

  

inn innlausnarfrestur nje gjaldfrestur. Þó skulu 

og söluvotta eru hæfir til kynbóta, svo og for- 
: fresti eltir söludag, og jafnlöngum gjald- 

da fyr en að innlausnarfresti liðnum. 

Við sölu óskilafjár er e 

hrútar, sem eftir áliti hreppstj 

ystukindur, seldir með 4 vi 

fresti, og eru þeir ekki í ábyr; 

Óskilafje það, sem fyrir | rjettir og ekki finst eigandi að, eða 

kemst ekki til eiganda sökum fjarlægðar, skal hreppstjóri selja við uppboð á þing- 

 



stað hreppsins. 

viku sumars, og 

dag sem fæit er 

því að koma óskilafje 

Gæsla óskilafj 
með gangnaskilum. 

          

   
   

     

  

sala fara fram þriðjudaginn í 25. 

in I 26. viku sumars, eða næsta 

Sýni nokkur vanrækslu í 

  

  smölun til göludags telst 

50. gr 

Ef kind nur fyrir í óskilum eftir bina u óskilafjársölu, skal hún 
afhent breppst] ' ir ej R um Sie þess ekki 
kostur, skal k seld við uppboð, er augl sje með nægum fyrirvara. Nú 

finst óskilakind 

hýsingar. Þekki 5 

vitja hennar. Verði 

ber sá, 

og fje er alment tekið til 

honum gert aðvart um að 

orgast ekkert gæslukaup fyrir hana, og 

nema málsbætur sje 

marki, sem ekki er hans eign, er hon- 

„ví skyni, að aug! 
semja við eiganda. Ber honum að koma kindinni til hreppstjóra, svo að farið 
verði með hana sem annað óskilafje. 

  

um Óheimilt að halda henni hjá s 

  

sa markið sjilfur og A 

bl. gr. 

Fyrir lok hvers árs skal hreppstjóri senda markaumsjónar manni sýslunnar 
lýsingu alls óskilafjenaðar, er seldur hefir verið í hreppnum og andvirðið eigi 
greitt eiganda. Umsjónarmaður sendir lýsingu alls óskilafjárins í sýslunni til 
birtingar í Lögbirtingablaði. Í lýsingunni skal fyrst greint mark hverrar skepnu 
í stafrófsröð, þá önnur einkenni og síðast nafn hreppsins, sem hún var seld í. 
Í prentunarkostnað og ómakslaun ber umsjónarmanni 1 króna fyrir hverja kind 
og 3 krónur fyrir hvert hross, er hreppstjóri skal senda honum með mark- 
lýsingunni. 

  

52. gr. 

Af andvirði óskilafjár greiðist uppboðskostnaður, þar með talin innheimtu > Í 

laun, auglýsingarkostnaður, svo og fundarlaun eða björgunarlaun. Að öðru leyti 
greiðist fjárverðið til san ef hann innan se ept temberloka næst á eftir sannar 

  

eignarrjett sinn. Annars fellur verðið í sveitarsjóð þess hrepps, sem selt er Í, 
cða sveitarsjóði allra hreppa í vpprekstrarfjelaginu að rjettri tiltölu við fjárljölda. 

    

ilafj árandvirði „hvers árs, skal hreppstjóri 
afhenda oddvita afrit úr uppboðsbók hreppsins um alla óskilafjársölu á árinu, 
ásamt sundurliðaðri skýrslu um, hverjum fjárverðið er greitt. Skulu þau skilríki 
fylgja sveitarsjóðsreikningnum, eða vottorð hreppstjóra um, að ekkert óskilafje 
hafi verið selt í hreppnum. 

Þegar lokið er útborgun á ósk 
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XIII, kafli. 

Um hrossahirðing á haustum. 

Í fyrri eða síðari göngum á haustin skal ásamt sauðfje smala stóðhrossum 

af afrjeittum og úr heimalöndu un, og rjetta þau í fyrri eða síðari rjett á undan 

fjársundurdræiti. Ef haganlegra þykir í einhverju upprekstrarfjelagi, að rjetta 
hross annan dag en sauðfje, geta hreppsnefndir upprekstrarfjelagsins komið sjer 

saman um það, al erstakur hrossarjettardagur. Hreppsnefndir 

  

   
og skal bå åkvedinn sj 

skulu hlutast til um, að hrossum þeim, sem dregin eru Í rjettum, sje ekki heim- 

ildarlaust slept í annara land, og getur hreppsnefnd metið heimrekstur hrossanna 

úr hverju dilksfjelagi sem gang gnaskil. 

54. gr. 

Rjettarstjóri skal sæta þess, að hryssum gefist kostur á að helga sjer 

ómörkuð folöld, og má enginn taka þau til hirðingar, nema með samþykki hans. 

Hross þau, er eftir verða óhirt, þegar töfludrætti er lokið, hvort heldur í 

fyrri eða síðari eða sjerstakri hrossarjett, skulu þegar seld við opinbert uppboð 

af hreppstjóra í þeim hreppi, þar sem aðalrjett stendur. Gilda um það sömu 

ákvæði og um sölu óskilafjár í rjettum, þó svo, að við sölu markaðra hrossa skal 

vera 12 vikna innlauenarfrestur eftir söludag.  Gjaldfrestur er einnig 12 vikur. 

Hrossin skulu vera í geymslu hjá kaupanda frá söludegi, en ekki í ábyrgð hans 
fyr en að innlausnarfresti liðnum. Gæslukaup er 10 aurar fyrir hvert hross um 

sólarhring og reiknast frá söludegi til loka innlausnarfrests. Ef hross koma á 

hús og hey, skal fóðurkostnaður greiddur eftir mati hreppsnefndar. Sje hross 
eigi innleyst, svo að hæstbjóðandi verði eigandi að því, ber honum ekkert gæslu- 

kaup fyrir það. Sömuleiðis fellur niður gæslukaup, ef hross sleppur úr geymslu, 

nema eiganda verði um kent. 

53. gr. 
> 

I peim hreppum sýslunnar, þar sem stóðhross eru að mun, skal almenn 

hrossasmölun fara fram fyrsta þriðjudag í vetri og síðan fyrsta þriðjudag í desem- 

ber og hverjum mánuði vetrarins úr því, eða næsta dag sem fært er, ef veður 

bannar hinn tiltekna dag. Skulu hrossin rjettuð og dregin sundur á þeim stöð- 
um, er hreppsnefnd ákveður og auglýsir fyrirfram.  Vanræki einhver smölun, 

svo að hross hafi orðið eftir í landi hans, skal hann reka þau á sinn kostnað til 

eiganda, eða ef hann þekkist eigi, tilhreppstjóra, sæti ella sektum og skaðabótum. 

Um óskilahross, sem koma fyrir við hinar almennu smalanir, gilda sömu 

ákvæði og um óskilahross í rjettum. Ef óskilahross koma fyrir að vetrinum milli 

smalana, skal landráðandi gera eiganda aðvart um að hirða þau. Þekkist ekki 

eigandi eða ekki næst til hans sökum fjarlægðar eða hrossa er eigi vitjað innan
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viku frá því er eigandi fekk tilkynningu, skal fara með þau sem óskilahross á 29 
haustum. Uppboð á þeim skal haldið á þingstað hreppsins og auglýst með næg- 1. maí 
um fyrirvara. 

Eftir hvert uppboð á óskilahrossum og 
innlausnarfresti, skal hreppstjóri innan tveggja sólarhringa senda áleiðis til 
hreppstjóra í nálægum hreppur m innan sýslu og utan nákvæma lýsingu á þeim 
til birtingar fyrir almenningi. Í lýsingunni skal tilgreint nafn o og heimili kaupanda. 

öðru óskilafje, sem selt er með 

      

Finnist óheimt stóðhross á afrjettum eða fjarri bygðum eftir göngur á 
haustum, skal hreppsnefnd í þeim hreppi, þar sem finnandi á heima, ákveða 
fundarlaun eða pjorgt unarlaun, er greiðist úr fjallskilasjóði eða sveitarsjóði þess 
hrepps, þar sem eigandi á heimili. Þessu mati má, ef ágreiningur verður, skjóta 
til sýslunefndar. 

XIV. kafli. 

Um fjármörk og markaskrár. 

Hver maður skal einkenna fje sitt og hross með glöggu marki á eyrum, 
en ef sauðfje er soramarkað, þá brennimerkja á hornum. Svo er það og skylda 
hvers fjáreiganda, að hafa hreppsbrennimark á öllu hyrndu fje eldra en lömbum. 
Ef einhver vanrækir að hafa hreppsbrennimark á fje sínu, getur hann ekki krafist 
skaðabóta, þó að fje hans verði eftir í útrjettum eða úrtíning i, eða fari skakka 
leið í bæjarekstrum.  Forustufje, sem á afrjett gengur, skal hafa til auðkennis 
bjöllu eða bjöllukeng í horni, ella getur eigandi ekki krafist bóta, þó að slíkt fje 
sje við óskilafjársölu selt án innlausnarfrests. 

Rjett er að hver fjáreigandi auðkenni fje sitt á haustum, jafnóðum og 
það heimtist, með glöggu merki á höfuð. Vanræki einhver að auðkenna þannig 
fje sitt, ber honum sjálfum að borga fundarlaun eða björgunarlaun fyrir hverja 
sína kind, er finst í eftirleitum, en hvorki fjallskilasjóði nje sveitarsjóði. 

59. gr. 

Fje skal draga eftir mörkum. Markið helgar markeiganda kind, nema 
sönnun komi fyrir að annar eigi. Kind, sem ekki ber rjett mark manns, er honum 
óheimilt að draga sjer, þótt lítið vanti á full mark. Ef kind er með brennimarki 
eða hornamarki annars en þess, sem eyrnamarkið á, skal sá talinn eigandi, sem 
á brennimarkið eða hornamarkið, og skal hann þá, ef eigandi eyrnamarks krefst, 
gera grein fyrir, hvernig hann er að henni kominn. Kind, sem hefir eyrnamark
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eins, brennimark annars og hornamark hins þriðja, skal talin eign þess er brenni- 

markið á, þó skal hann, ef krafist er, gera grein fyrir, hvernig hann hefir eignast 

kindina. Óheimilt er að nota annars mark, nema með leyfi markeiganda. 

Nú er kind ómörkuð eða afeyrð, eða á henni er óglögt mark eða vafa- 

samt, en maður vill eigna sjer hana af líkum, og getur hann borið málið upp 

við hreppstjóra. Skal þá hreppstjóri í tt tveim óvilhöllum mönnum, er hann 

til kveður, meta ástæður þær, er hlutaðeigandi hefir til stuðnings máli sínu. Ef 

þeim öl Sjeu til í im eigi kindina, má 

hann hirða i hún með åskilafje Sje hann óánægð- 

írslitin, er honum rjettar síns með málssókn. Sama gildir 

eða met 

     

     

      

     
    

    

mörkum í gildandi markaskrám, 

! með leyfi þeirra, er lík mörk eiga. 

nje heidur þau mörk, sem vandhæfi er 

vafa: bragð, netnál, hvathamrað, blað- 

rifað, hel ð, sýli í blaðstýft, syit í hamar, sýlt í 
hvatt, sy helmingað, sýlt í stúf, tvísýlt í stúf. Fleiri en tvær undirbenjar má 

ekki hafa sama megin á eyra. Mörk þau, sem bann er lagt við, mega ekki 

ganga að erfðum, gjöfum eða kaupum og sölum. Sjeu þau fleiri enhjer eru tal- 

in, skulu þau auglýst í markaskrá sýslunnar. 

að ætla 
Særingarn. mí 

  

    

  

æ > Sj < - 

  

  

61. gr. 

Sýslunefnd skal láta prenta markaskrá fyrir alla sýsluna 5. hvert ár, er 

ártalið stendur á heilum eða hálfum tug, og skal þar með fylgja fjallskilareglu- 

gjörð sýslunnar. Skal hver markeigandi koma marki sínu í hana, og borga fyrir 

það sem sýslunefnd ákveður, en hvert heimili fær ókeypis eitt eintak af  marka- 

skránni, er fylgja skal jörðinni við ábúandaskifti. Einnig skal sýslunefnd sjá 

um, að nægilega mörg eintök af markaskránni verði send ókeypis til allra hreppa 

utan sýslu, er fjársamgöngur geta komið fyrir. 
Áður en mörkum er safnað til prentunar, skal sýslunefnd ákveða gjald 

fyrir mörkin til lúkningar kostnaði við söfnun þeirra, skráning og prentun, svo 

og umsjón með upptöku marka. Ef gjaldið nemur meira en kostnaði, rennur af- 

gangurinn í sýslusjóð, en hrökkvi eigi gjaldið, greiðist það sem á vantar úr 

sýslusjóði. 

62. gr. 

Sýsluneind kýs mann til að búa markaskrána undir prentun og hafa um: 

sjón með upptöku marka. Kosning hans gildir um 5 ár í senn. Kaup hans að 

meðtöldum öllum kostnaði við starf hans er 100 af markagjaldi sýslunnar, nema 

öðruvísi sje um samið.
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Rjett er, að markaumsjónarmaður geri sjer far um, að koma samræmi 

og festu á nöfn marka. Í markaskrá skal raða mörkum eftir stafrófsröð, en þó 

framan fyr en aftan, Mörk eru flokkuð eftir formarki á hægra eyra, og skal 

það fyrsta í hverjum flokki skráð fullum stöfum, hin síðari með strykum. Innan 

flokks ræður hægra eyra röðinni, en vinstra eyra, þegar sama mark er hægra, 

Í fyrsta flokki teljast þau mörk, sem hægra eyra er alheilt, og fremst í hverjum 

flokki þau, sem vinstra eyra er marklaust. Í marklýsingu er fyrst greint yfir- 

mark, þá undirbenjar framan og aftan, og fyr sú efri, ef tvær eru sama megin, 

síðast undirmark á miðju eyra. 

63. gr. 

Hreppsnefndir skulu, hver í sinum hreppi, kjósa mann til að safna mörk- 

um í hreppnum og innheimta gjald fyrir þau. Í ómakslaun ber honum 10%, af 

markagjaldi hreppsins. Kosningu hans skal oddviti tilkynna markaumsjónarmanni 

fyrir septemberlok það ár, sem mörkum er safnað. 

Markasöfnun fer fram í októbermánuði árið áður en markaskrá ber að 

prenta. Skal henni haga svo, að hvert mark sje ritað á sjerstakan seðil með 

fullu nafni og heimili markeiganda. Öll afbrigði frá öðrum mörkum, hversu litlu 

sem munar, st sjerstök mörk, cg má ekki taka þau til greina, nema fult 

gjald komi fyrir. Markaseðlar skulu tilbúnir fyrir hausthreppaskil, og skal þá 

hver húsráðandi afhenda safnanda alla seðla frá sínu heimili, ásamt g 

mörkin. Jafnskjótt og safnandi hefir veitt seðlum móttöku, skal hann vandlega 

athuga mörkin, með samanburði við gildandi markaskrár, og h til um leið- 

rjettingu á þeim, sem misrit á þeim, sem koma 

í bága við ákvæði reglugjörðar um upptöku marka. | hann ' merkja 

seðlana með framhaldandi töluliðum í rjettri röð, og senda |} nsjónar- 

manni fyrir nóvemberlok. Skal þar með fylgja markagjald psins, að frá- 

dregnum ómakslaunum safnanda. Þá er umsjónarmaður hefir prófað, að gjaldið 

sje rjett talið, afgreiðir hann það til oddvita sýslunefndar. 

Jafnframt markaseðlum skal safnandi hvers hreppa senda markaumsjón- 

armanni nákvæma skýrslu um öll nýupptekin mörk í Topp eg og sömuleiðis 

þau mörk, bótt gömul - Hafi n nark- 

ið verið notað áður isandi hafi 

til mark í mörkum 

teljast afbrigt mörkum þótt Í 

Eftir að markaskrá er prentuð, skal salnandi van 

því er snertir öll mörk í hreppnu: Finni hann 

skal hann í samráði við markeigendur leiðrj 

umsjónarmanni fyrir árslok.  Leiðrj jettingarnar skula prentaða 

sjóðs gegn endurgjaldi frá þeim, sem að villunum eru valdir. 

   
   

     

    

  

    

  

uð kunna að vera, og b     

        

    
  

    

     

      

   

hafa staðið í siðustu mark 

  

       

huga hana, að 

seta misdrætti 

þær marka- 

)stnað sýslu- 

    

    
64. gr. 

Þá er umsjónarmanni hafa borist markaseðlar og skýrslur um nýupptek- 

in mörk úr öllum hreppum sýslunnar, skal hann bera hverja skýrslu saman við 

1918 

29 
1. maí
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29 markaseðla úr hreppnum, síðan allar skýrslurnar saman sín í milli, og loks hverja 
1. mai skýrslu saman við gildandi markaskrár innan sýslu og utan, þar sem fjársam- 

göngur geta átt sjer stað. Skal hann fella niður þau nýupptekin mörk, er teljast of 

lík eldri mörkum, svo og ný mörk er líkjast of mjög hvert öðru, og enn fremur 

mörk sem ekki má upptaka samkvæmt ákvæðum reglugjörðar. Þau mörk, sem 

niður eru feld af umsjónarmanni, má ekki prenta í markaskrá sýslunnar. Nú 
hefir verið felt niður mark, og skal þá umsjónarmaður tilkynna það marktakanda 

brjeflega, og jafnframt benda honum á mark, er hann geti fengið, sem líkast því 
er hann hafði kosið. Hafi hann eigi svarað brjefi umsjónarmanns fyrir febrúarlok, 

má líta svo á að hann taki upp markið, og skal það prentað í markaskránni. 

Ef einhver vill taka upp mark milli þess sem markaskrá er prentuð, 

skal hann leita samþykkis umsjónarmanns, og að því fengnu auglýsa markið í 

Lögbirtingablaði., Eftir það er honum markið frjálst til notkunar, en óheimilt að 

öðrum kosti. 

65. gr. 

Ef menn nota mörk, sem eigi eru prentuð Í markaskrá sýslunnar, t. d. 

þeir sem flutst hafa úr öðrum sýslum, skulu þeir lýsa mörkum sínum á vor- 

hreppaskilum fyrir hreppsnefndinni, þar sem þeir eru búsettir. Mörk þessi skal 
hreppsnefnd skrifa upp og senda, áður en IQ vikur eru af sumri, til hreppsnefnda 

í nálægum hreppum innan sýslu og utan, þar sem helst eru fjársamgöngur. 

Þeir sem vanrækja þetta eða hirða eisi um að láta prenta mörk síní markaskrá 

sýslunnar, mega búast við, að farið sja með fje þeirra sem óskilafje, og sæti þar 

að auki sektum. 

Sýslunefnd Skagafjarðars 
fjarðarsýslu og Húnavatnssýsi 

námerkjum á því svæði er r jún 
vinna skulu markaum a ýsln 

það ár, sem markaskrár á að prenta, til þ 
Á fundinum skulu umsjónarmenn j 

sína sýslu, um öll nýupptekin 

síðustu markaskrám. Skýrslur |} 

A samvinnu við sýslunefndir Eyja- 

anir til að afstýra sammerkjum og 

komið fyrir. Takist tjeð sam- 

n á fund í janúarmánuði 

hafa eftirlit með upptöku marka. 

nar skýrslur, hver fyrir 

tu eldri mörk, sem eigi hafa staðið í 

vandlega athugaðar, og feld niður 

þau nýupptekin mörk, er teljast sldri mörkum eða v likjust of mjög hvert 

öðru, og má þá ekki prenta þau í markaskrám sýslnanna. Jafnframt skulu 

fundarmenn koma sjer saman um önnur ný mörk, er upp megi taka í stað þeirra 
sem niður eru feld. 

Ef markaeftirlitsfundur ferst fyrir eða getur eigi orðið haldinn í tæka tid, 
skulu markaumsjónarmenn bera sig saman brjeflega. Skal umsjónarmaður hverr- 

ar sýslu senda umsjónarmönnum hinna sýslnanna skýrslu um öll nýupptekin 

mörk í sýslunni, að undanskildum þeim mörkum, er hann hefir felt niður, en að 

      

   
     

N ram nákvær 
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viðbættum þeim mörkum, er hann hefir bent hlutaðeigendum á að taka upp í 29 

þeirra stað. Ber umsjónarmönnum að annast um, að ekkert af þeim nýuppteknu 1. maí 

mörkum, er valdið geta sammerkingum eða námerkingum á því svæði er fjár- 

samgöngur eiga sjer stað, verði prentað í markaskrám sýslnanna. 

XV. kafli. 

Um rekstur á sölufje. 

67. gr. 

Hverjum rekstri skulu fylgja nægilega margir rekstrarmenn, duglegir og 

vel útbúnir. Hvort sem rekstrarmenn eru fleiri eða færri, skal ávalt einn vera 

yfirmaður. Skal hann geta gert nákvæma grein fyrir tölu rekstrarfjárins. 

68. gr. 

Alt fje i sålufjårrekstrum skal vera greinilega merkt, hvitar kindur med 

svörtum lit á vinstri vanga, svartar kindur með hvítum lagði í malir og mislitar 

kindur með lit eða lagði, eftir því sem við á 

69. gr. 

Svo skal rekstrum haga, að sem minstur bagi verði að, þeim er lönd þau 

eiga, sem um er rekið eða í er áð. Varast skal að rekstrum lendi saman við 

annað fje. Eigi má halda áfram með rekstra úr því farið er að skyggja, nema 

brýn nauðsyn beri til. Svo má og aldrei leggja upp með rekstra fyr en mark- 

ljóst er orðið. 

  

70. gr 

   

  

Nú ber svo til, að ru fje lendir sam r, skal þá á næsta 

bæ við það, er rekstrarmenn eða aðrir hafa orðið þess varir, draga bad fie ur 
rekstrinum og gæta þess vandlega, að engin kind verði eftir, sem eigi á í hon- 

um að vera. Skal þá sem endranær, er viðstaða verður, telja rekstrarfjeð. 
Skyldir eru heimamenn eftir föngum að hjálpa til að kanna reksturinn. Ber 
yfirmanni rekstursins að sjá um, að fje það. er sai við hefir farið, komist í 
átthaga sína eigendum kostraðarlaust. 

  

   

  

1       

  

11. gr. Oo 

Verði rekstrarmenn sannir að því, að hafa tekið fje annara í rekstur 
heimildarlaust, skal yfirmaður bæta eigendum það að fullu eftir samkomulagi eða 
mati óvilhallra manna, er sýslumaður kveður til þess, ef með þarf. Sannist það, 
að slíkt hafi verið gert af skeytingarleysi, varðar það auk þess sektum.
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29 72. gr. 
1. mai re ps . 

Yfirmaður sölufjárreksturs skal annast um, að rekstrarreglum þessum sje 

hlýtt, og ber hann ábyrgð á því gagnvart þeim, er kærir, en á aftur aðgang að vil, 05 5 BÅS i , , psålg 

samrekstrarmönnum sínum, ef þeim er um að kenna. 

XVI. kafli. 

Almenn ákvæði. 

73. gr. 
, 

Ef meiri hluti búenda í upprekstrarfjelagi samþykkir á almennum sveitar- 

fundi að leggja girðingu til að varna því, að sauðfje og stóðhross gangi úr af- 

rjetti á sumrum í búfjárhaga, er hreppsnefndum upprekstrarfjelagsins heimilt að 

setja reglur um slíka girðingu, þar sem nákvæmlega sje mælt fyrir um alla til- 

högun girðingarinnar og viðhald. Kostnaði við girðinguna skal jafnað niður á 

notendur afrjettarins eftir tölu sauðfjár og stóðhrossa, sem á afrjett eru rekin eða 

ber að reka. Sje girðingin eingöngu gerð til varnar gegn ágangi stóðhrossa, skal 

kostnaðinum jafnað niður á stóðhross vpprekstrarfjelagsins, sem ber að reka á 

afrjett, og önnur hross, sem á afrjettinn era rekin. 
Reglur þessar skulu bornar undir sýslunefnd til staðfestingar, og gilda 

sem bindandi samþykt fyrir upprekstrarfjelagið, uns þeim er breytt á sama hátt 

og þær eru gerðar. 

      

nnað, að svelta fjenað frekara ea minst verður hjá 

rfu eða misþyrma honum á nokkurn hátt við fjár- 

heimalandasmölun. Brot gegn 

Það er stranglega ba 

komist, hundbeita hann að óþ 

rjettir, í rekstrum eða gæslu, [Jallgo ngum eð: 

þessu varða skaðabótum og hegningu að lögum. 

      

      

Sýslunefnd sker úr öllum ág "ein milli hreppsnefnda út af fjallskila- 

málum. Sömuleiðis heyra undir úrs nnar allar kærur og kröfur á hendur 

hreppsnefndum og hreppstjórum st ertandi tja illsk rilamál. Enn fremur geta einstak- 

ir menn komið sjer saman um, að leggja slík ágreiningsmál undir úrskurð sýslu- 

nefndar. 

   

16. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frá 5 til 100 kr. eftir mála, 

vöxtum, og renna þær í sveitarsjóð þess hrepps, þar sem brotið er framið.
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77. gr. 29 
2 , , a . . 1. mai 

Mál sem rísa út af brotum gegn reglugjörð þessari, skal farið med sem 

almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi öðlast 8 ; fellur bå jafnframt ur 
gildi fjallskilareglugjörð fyrir Skag: 1904. 

  

Reglugjörð þessi, sem kagafjarðarsýslu hefir samið og sam- 

þykt samkvæmt TI. gr. stjót i sbr. lög nr. 14, 22. mars 1890, 

staðfestist hjer með til að öðlast gildi 1. september 1918. 

    

= Í stjórnarsáði Íslands, 1. maí 1918. 
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Oddur Hermannsson. 

gliótA Reglugjörð 
30 

fyrir forðagæslumenn í Suður-Múlasýslu. 1. maí 

Í. gr. 

Forðagæslumenn skulu fara 2 eftirlitsferðir um umdæmi sín á vetri hina 

fyrri á tímabilinu frá 1. til 10. nóvember og hina síðari frá 1. til 15. apríl. 

6} 

2. ET. 

Í fyrri ferðinni skulu forðagæslumenn athuga nákvæmlega fóðurbirgðir 

manna og segja til tölu og tegunda búpenings þess. sem fóðrið er ætlað, skulu 

þeir þá segja álit sitt um hvort fóðrið er nægilegt, sýnist þeim eigi svo, skulu 
þeir gera ákveðna tillögu um hvað miklu þarf að bæta við af fóðri, eða farga 
af búpeningi.
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30 
1. maí 

SU 

3. gr. 

Við síðari skoðunargjörðina skulu forðagæslumenn vandlega athuga ástand 
búpenings og fóðurbirgðir í umdæmi sínu og haga lögskipaðri vitnisburðargjöf 

eftir því. Komi þá í ljós að búpeningur og fóðurbirgðir sjeu í því ástandi að 

hætta sje fyrirsjáanleg, ber þeim að gjöra viðeigandi tillögur til að afstýra hætt- 
unni, ef unt er. 

d, r 

ae
 

Eftir hverja skoðun skulu fordagæslumenn færa inn í forðagæslubók sina 

skýrslu yfir skoðunina, síðan senda þeir hreppsnefnd skriflega tilkynningu um 
ástandið í forðagæsluumdæminu. 

5. gr. 

Forðagæslumenn skulu senda sýslumanni skýrslu samhljóða forðagæslu- 
bók í júnímánuði ár hvert. Einnig skulu þeir lesa upp á vorhreppaskilaþingi, 
alt er þeir hafa skráð í forðagæslubókina á gæslutímabilinu. 

6. gr. 

Milli hinna ákveðnu ferða skulu forðagæslumenn haga eftirlitinu eftir því, 
sem þeim þykir við þurfa eftir atvikum, og leggja aðaláhersluna á að lita eftir 
því, að fjenaður manna komist ekki í það rýrðarástand, að tjón geti af hlotist. 

1. gr. 

Komi til frekari aðgjörða forðagæslumanna við starfræksluna en hjer er 
tekið fram, ber að haga þeim eftir ákvæðum forðagæslulaganna. 

8. gr. 

Fyrir starfa sinn fá forðagæslumenn þóknun, alt ad 2 kr. å dag sam- 
kvæmt 7. gr. forðagæslulaganna. 

9. gr. 

Í sýslunni skula alls vera 33 forðagæslumenn samkvæmt tillögum hrepps- 
nefndanna. 

Í Eiðahreppi. . 0. . . 2 

- Vallahreppi . .....….… . . 2 

- Skriðdalshreppi 2... .. 2 
- Mjóafjarðarhreppi . . 2... 2 

- Neshreppi... 9 
- Norðfjarðarkreppi . . . . .. …… 3 

- Helgustaðahreppi . ..... 2 

- Eskifjardarhreppi >. . . . 1
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I Reyðarfjarðarhreppi . . . . .. 2 30 
- Budahreppi . ... 1 1. mal 
- Fáskrúðsfjarðarhreppi . 4 

- Stöðvarhreppi. 2 

- Breiðdalshreppi 3 

- Beruneshreppi 3 

2 = Geithellnahreppi. 

Reglugjörð þessi er hjer með sett samkvæmt lögum um forðagæslu frá 

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

2 

Í stjórnarráði Íslands, 1. maí 1918. 

Sigurður Jónsson, 

Oddur Hermannsson. 
  

nó Ía n A 2 . 31 

Reglugjård nn 

um viðauka við reglugjörð 28. ágúst 1914 fyrir Gullbringusýslu 

og H:fnarfjarðarkaupstað ui fjallskil o. fl. 

> 
Aftan við 3. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi: 

Heimilt er hreppsnefnd og bæjarstjórn að jafna niður sem peningagjaldi 

kostnaði við fjallskil og útrjettir. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Gullbringusýslu hefir samið og samþykt 

samkvæmt Tl. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 14, 22. mars 1890, stað- 

festist hjer með til að öðlast gildi 1. september 1918. 

I stjórnarráði Íslands, 2. maí 1918. 

Sigurður Jónsson. 
  

Oddur Hermannsson.
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32 g Hwy 

#. Reglugjörð 
um rekstur loftskeytastöðva á Islandi. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 82, 14. nóv. 1917, um rekstur loftskeyta- 
stöðva á Íslandi, eru hjer með sett eftirfarandi ákvæði. 

1. gr. 

Í reglugjörð þessari þyðir: 
a. >Loftskeytastöðc: útbúnaður eða áhöld sem nota má til þráðlausra firð viðskifta, 

hvers kyns sem þau eru. 

b. >Loftskeytamaður<: sá sem starfrækir tæki sem notuð eru til þráðlausra 

firð viðskifta. 

c. >Ráðuneytiðe: Ráðuneyti Íslands. 

d. >Loftskeytatækia: tæki sem notuð eru til þráðlausra firðviðskifta. 

1. Um byggingu loftskeytastöðva. 

2. gr. 

Enginn má setja upp eða reka loftskeytastöð á Íslandi eða innan ís- 

lenskrar landhelgi eða á skipum, sem skrásett eru á Íslandi, nema að þar til 

fengnu leyfi ráðuneytisins, er gefur út leyfisbrjef fyrir stöðina. Leyfisbrjef þetta 

eða staðfest afrit af því skal ávalt geymt á þeirri stöð, sem það er gefið út fyrir. 

Sje skilyrðum þeim er leyfisbrjefið tiltekur, ekki fullnægt, má afturkalla leyfið 

og taka áhöld stöðvarinnar niður. 

? 3. gr. 

Beiðni um leyfi til að setja upp og reka loftskeytastöð, skal senda land- 

símastjóra. 

Útbúnaður skipastöðva verður að vera í fullu samræmi við VII. gr. al- 

þjóðareglugjörðarinnar. 
Ekki má opna stöðina til afnota fyr en viðurkenning landsímastjóra er 

fengin fyrir því að stöðin fullnægi þeim skilyrðum, sem sett eru í leyfisbrjefinu. 

$ 
ÍI. Utbúnaður og starfræksla einkastöðva á skipum. 

á. gr. 

Útbúnaður skipastöðva skal ávalt vera í fullu samræmi við skilyrði 

leyfisbrjefsins.
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5. gr. 

Landsímastjóri ákveður þjónustutíma loftskeytastöðva á landi, fyrir hverja 

stöð fyrir sig. 

Skipastöðvum er skift, með tilliti til þjónustutíma, í 3 flokka: 

1. Stöðvar, sem opnar eru allan sólarhringinn. 

2. Stöðvar, sem hafa takmarkaðan þjónustutíma. 

3. Stöðvar, sem hafa engan ákveðinn þjónustutíma. 

Þegar skipin eru á siglingu, verður á fyrsta flokks stöðvum að halda 

vörð við heyrnartólin allan sólarhringinn. Á annars flokks stöðvum skal halda 

vörð hinn ákveðna þjónustutíma og auk þess fyrstu 10 mínúturnar hverrar 

klukkustundar. Á þriðja flokks stöðvum er ekki skylt að halda vörð neinn 

ákveðinn tíma. 

6. gr. 

Allar skipastöðvar skulu þannig útbúnar, að hægt sje að senda og taka 
á móti skeytum á 300 og 600 metra öldulengd. 600 metrar er fyrirskipuð öldu 

lengd skipastöðva. 

Þó má gera undantekningu frá þessu og leyfa smærri skipum, sem ekki 

geta komið við 600 metra öldulengd, að nota 300 metra öldulengd til sendingar 

skeyta, en þess skal krafist að þau geti tekið á móti skeytum, sem send eru með 

600 metra öldulengd. 
Fyrsta og annars flokks skipastöðvar skal útbúa með varatækjum, sem 

hafa eigin aflvaka og geta starfað, að minsta kosti 6 klukkustundir samfleytt. 
Tækin skal setja á sem allra tryggastan stað og langdrag þeirra má ekki vera 

skemra en 80 sjómílur, hjer um bil 150 km., fyrir fyrsta flokks stöðvar og ca 50 

sjómilur, hjer um bil 100 km., fyrir annars flokks stöðvar. 

Á þeim skipum, sem þannig er gengið frá aðalloftskeytatækjunum að þau 

fullnægi þeim kröfum, sem gerð eru til varatækjanna, þarf ekki varatækjanna við. 

1. gr. 

Skipastöðvar skulu starfræktar af einum eða fleiri loftskeytamönnum, sem 

hafa prófskirteini útgefið af landssímastjóra. 

Leyfa má loftskeytamönnum, sem hafa prófskirteini útgefið af erlendum 
ritsímastjórnum, að starfrækja skipastöðvar, en þó ekki nema eina ferð í senn. 

Prófskirteinið vottar meðal annars: 

a. Kunnáttu loftskeytamannsins í að fara með loftskeytatækin og þekkja til- 

gang þeirra. 

b. Að loftskeytamaðurinn sje fær um að taka á móti skeytum, (eftir heyrn) 

með þeim hraða er hjer segir: 

1. Þeir sem hafa 1. fl. prófskirteini, 20 orð á mínútunni. 

2. Þeir sem hafa 2. fl. prófskirteini, 12 orð á minútunni. 
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c. Að loftskeytamaðurinn þekki. reglugjörðir þær, sem notaðar eru i loft- 

skeytaviðskiftum. 
Jafnframt vottar prófskirteinið að loftskeytamaðurinn sje bundinn þagnar- 

heiti og háður sömu lögum og simritarar landssímans hvað snertir brot á 

þagnarheitinu. 

Loftskeytamenn, sem hafa 2. fl. prófskirteini, mega starfrækja þær skipa- 

stöðvar, sem að eins eru notaðar í þarfir skipsins eða skipshafnarinnar og sömu- 

leiðis þær stöðvar, sem auk þess hafa að minsta kosti einn 1. fl. loftskeytamann. 

Fyrsta flokks skipastöðvar eru skyldar að hafa að minsta kosti tvo 1. fl. 

loftskeytamenn. Prófskirteini loftskeytamanna skulu ávalt geymd í loftskeytaklefa 

skipsins, þar sem eftirlitsmenn landssímans geta sjeð þau. 

  

8. gr. 

Allar skipastöðvar eru skyldar til, svo framarlega sem því verður komið 
við, að eiga viðskifti við aðrar stöðvar, (land- eða skipa-stöðvar) án tillita til, 

hvaða kerfi þessar stöðvar nota. Viðskiftum milli skipa skal hagað þannig, að 

þau komi sem minst í bága við viðskifti landsstöðvanna, sem hafa venjulegan 
forgangsrjett. 

Rekstri stöðvanna skal af fremsta megni haga þannig að aðrar stöðvar 

truflist ekki. Öll óþarfa merki og orð eru stranglega bönnuð. Tilraunir og 

æfingar mega því að eins eiga sjer stað, að aðrar stöðvar truflist ekki og skal 

þá nota minsta afl og þær öldulengdir, sem ekki eru fyrirskipaðar við opinber 
skeytaviðskifti. 

Á höfnum inni mega skip ekki nota loftskeytatækin nema: 

a. Að þau sjeu í hættu stödd 

„b. Að þau sjeu Í sambandi við skip sem eru í hættu. 
c. Að þau sjeu stödd í höfn, sem ekki er í símasambandi. 

d. Að þau einhverra hluta vegna geti ekki á annan hátt náð sambandi við land. 
Að því er snertir lið c og d, verða skipin að fá leyfi þeirrar landstöðvar, 

sem samband næst við, til að nota loftskeytatækin. 

9. gr. 

Þegar þess verður talin þörf, lætur landsíminn fara fram skoðun á stöð 
hvers skips. Skoðunina framkvæma þeir menn sem landsímastjórinn skipar til 

þess og skal öllum fyrirskipunum þeirra og ráðstöfunum, að því er snertir til- 

högun og starfrækslu stöðvarinnar, tafarlaust hlýtt. Skoðunarmenn skulu jafnan 
gefa landssímastjóra nákvæma skýrslu um ástand stöðvarinnar.
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TIl. kafli. 32 
17. maí 

Meðferð skeyta o. fl. 

10. gr. 

Allar loftskeytastöðvar, að þeim stöðvum undanskildum sem ætlaðar eru 

til einhverra sjerstakra viðskifta (sbr. 11. gr.), eru opnar til afnota fyrir almenning. 

Skeytunum er skift í 3 flokk 
1. Stjórnarskeyti 

2. Þjónustus! 
3. Einkask ceyti. 

Öll meðferð þessara skeyta á símalínunum er samkvæmt innlendu og 

alþjóða símareglugjörðinni. Afgreiðsla skeyti anna milli loftskeytastöðvanna er á- 

valt í samræmi við KIV—XV, XIK—-XL, KXLV—XLIX gr. alþjóða reglugjörðar- 
innar fyrir þráðlaus firðviðskifti. 

  

11. gr. 

Skipastöðvar geta verið ætlaðar til: 
a. Almennra skeytaviðskifta. 

b. Takmarkaðra skeytaviðskifta (t. d. vitaskip, kabilskip o. fl.) 

c. Einka skeytaviðskifta (við ákveðin skip og útgerðarfjelög). 

. Í almennum skeytaviðskiftum skal afgreiða þessi loftskeyti: 

1. Skeyti með borguðu svari. 
2. Skeyti með samanburði. 
3. Skeyti sem sendist með pósti. 

4. Skeyti með mörgum nafnkveðjum. 

5. Skeyti með viðtökuskirt ini. Viðtökuskírteinin afgreiðast þó aðeins á síma- 
línunum. 

6. Borgaðar ke nningar. 

1. Hraðskeyti. Hraðskeytin afgreiðast eingöngu sem slík á símalinunum. 

Allar stöðvar er skyldar til að láta ganga fyrir öll skeyti og fyrirspurn- 
ir frá skipum, sem eru í hættu stödd. 

Skipastöðvarnar bera enga ábyrgð á loftskeytaviðskiftunum. 

Skipastöðvar, sem opnar eru til almennra viðskifta fá bjá landssínanum, 
gegn borgun, öll nauðsynleg eyðublöð, gjaldsk o. fl. 

Þessum stöðvum ber í öllu að haga sjer samkvæmt fyrirmælum lands- 

símastjóra, að því er snertir útbúnað og " stöðvanna og meðferð skeyta. 

  

Í skeytagjaldinu er innifalið: 

1. Loftskeytagjaldið: 

a. Landstöðvargjaldið, sem landstöðin fær. 

b. Skipsgjaldið, sem skipsstöðin fær,
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c. Umferðargjaldið, sem hlutaðeigandi millistöð (land- eða skipastöð) fær. 

2. Ritsímagjaldið samkvæmt gildandi gjaldaskrá. 

Landstöðvargjaldið hjer á landi er ákveðið 40 cts fyrir orðið, minst 4,00 
frc. fyrir skeytið. 

Skipsgjaldið ákveður eigandi skipsins með samþykki ráðuneytisins. Skips- 
gjaldið má ekki fara fram úr 40 ets fyrir orðið og lægsta gjald fyrir skeyti má 

ekki vera hærra en gjaldið Þjónustuskeyti um loftskeytin eru 

   
gjaldfrjáls. Þegar send eru þjó m skeyti, sem eingöngu hafa verið 

send með loftskeytum, eru þau milli loftskeytastöðvanna en gjaldskyld 

  

1 å simalinunum. Blaðskeyti fyrir niðursett gjald eru ekki tekin. 

Alt gjaldið fyrir loftskeyti frá sendanda til viðtakanda greiðir sendandi 
á þeirri stöð, þar sem hann afhendir skeytið til sendingar. Ekki má krefja 

hærra gjald en gjaldskrárnar heimila. 

14 gr. 

Peninga þá, sem koma inn á skipastöðvum fyrir skeyti, ábyrgjast hlut- 

aðeigandi útgerðarfjelög. 

15. gr. 
s 

idsímastjóra, helst einu sinni í mánuði, öll frum- 

siskjöl. 

Skipastöðvarnar sendi la 

rituð loftskeyti og tilheyrandi fy 
    

  

  

  

iingsskil til landssímans er farið eins 

ýrðarinnar um þráðlaus firðviðskifti. 

Með endurgreiðslu skeyta og 
1 og segir í XLI og XLII gr. alþjóða reglugij 

  

IV. kafli. 

Um gaman (amateiwr) og tilraunarstöðvar. 

saman- eða tilraunastöð, skal hann senda 

  

Óski einhver eftir að setja 

landsímastjóra beiðni þess efnis. 

Umsækjandi verður að sanna ndssímastjóra, að hann sje fær um 

að taka á móti og senda 10 orð á mí nni og þekki helstu ágrip loftskeyta- 

fræðinnar. Með leyfisbeiðninni skal senda greinilega lýsingu og teikningu af 
stöðinni, sem á að setja upp. Ekki mega ar stöðvar nota til sendingar hærri 

öldulengd en 200 metra. 

Verði umsækjanda veitt leyfið, skal hann undirrita þagnarheit. 
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V. kafli. 32 

17. mai 

Önnur ákvæði. 

Ákvæði 8. gr. 

lend skip í íslenskri h 

  

a á höfnum inni, gildir einnig um er- 

  

9 

Ráðuneytið getur banna! 

bæði frá íslenskum og erlendum ski 

ar þykja til þess að banninu v 

Einnig getur ráð 

  

im
 ftskeytaviðskifti 

  

   

  

innan íslenskrar landhelgi, 
og gert þær ráðstafanir, er nauðsynleg- 

  

ER vtið látið hafa eftirlit með öllum loftskeytum, látið 
stöðva þau skeyti, sem að þess áliti, geta verið skaðleg velferð landsins. 

  

20, gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugjörðar þessarar varða sektum alt að 10,000 kr. 
eða alt að 6 mánaða fangelsi, ef afbrotið varðar ekki þyngri hegningu. Oleyfi- 
lega gjörð eða notuð tæki skulu upptæk. 

Með mál út af brotum gegn reglugjörðinni skal fara sem almenn lög- 
reglumál eða sakamál. 

21. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

, 

Í stjórnarráði Ísla:ds, 17. maí 19í8. 

Sigurður Jónsson. 

  

Oddur Hermannsson.
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um eftirlit med loftskeytasendingum til og frá islenskum loft- 

skeytastöðvum. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 82, 14. nóv. 1917, um rekstur loftskeyta- 

stöðva á Íslandi og 19. gr. reglugjörðar um rekstur loftskeytastöðvar á Islandi, 

sem út hefir verið gefin í dag, eru hjer með sett eftirfarandi ákvæði. 

1. gr. 

Meðan Norðurálfuófriðurinn stendur, skulu allar loftskeytasendingar til 

og frá Íslenskum loftskeytastöðvum háðar eftirliti landssímastjóra. 

2. gr. 

Ekki má afgreiða önnur loftskeyti en þau er ótvírætt bera með sjer, ad 

þau hafi enga hernaðarlega þýðingu og sjeu meinlauss eðlis. Ekki má nota laun- 

mál í loftskeytaviðskiftum. 
Ekki má senda veðurskeyti eða skeyti sem fela í sjer upplýsingar um 

farar- og komutíma skipa eða legu þeirra. 

Nafnkveðja skeytanna skal vera greinileg og ekki má senda skipi skeyti 

fyr en vissa er fengin fyrir að móttakandi sje um borð í skipinu. 

Öll loftskeyti til og frá íslenskum loftskeytastöðvum skulu bera áritun 
eftirlitsmanns um, að þau hafi verið athuguð. 

4. gr. 

Öll loftskeyti eru send á ábyrgð sendanda. 

Heimilt er að stöðva hvaða skeyti sem er og er ekki skylt að gefa hlut- 

aðeiganda upplýsingar um, hvort skeytið hafi verið afgreitt eða ekki.
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5. gr. 33 

Brot gegn ákvæðum reglugjörðar þessarar varða sektum alt að 10,000 kr. 17. mal 

eða alt að 6 mánaða fangelsi, ef afbrotið varðar ekki þyngri hegningu. 

Með mál út af brotum gegn reglugjörðinni skal fara sem almenn lög- 

reglumál eða sakamál. 

6. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

I stjórnarráði Íslands, 17. maí 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 
    

Auglýsing. á 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 6, 8. febrúar 1917, um heimild handa 
landsstjórninni til ráðstafana til tryggingar aðflutningum til landsins, auglýsist 

hjer með að reglugjörð frá 22. april síðastl. um ráðstafanir til að tryggja verslun 

landsins, gildir fyrst um sinn þangað til öðruvísi verður ákveðið. 

Í stjórnarráði Íslands, 24. maí 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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sem gildir fyrir 

    

NorðireHúlasýslu og Soyí vw 

frå 16. dag maimånadar 1918 til jafnlengdar 1919. 

        

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

1 hndr., 30 pd. hespi 

A. Fríður peningur. 

andi. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
któber til nóven nbermánaðarlok: ka, Í fard. á 

DE, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i far- 
MM... hver á 

6 ir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á 
8 sanðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á 
1 
3 

6 

  

    

2 sauðir, Veturgan ulir, å hausti . . hver å 
8 ær geldar, å hausti . . . . . . hver á 

10 ær mylkar, å hausti . . hver å 
1 á burðarhestur, taminn, á til 12 vetra, í fard. á 
1 t/, hryssu, á sama aldri .…… …. … hver å 

B. Ull, smjør og tålg. 

120 pd. af mislitri ullu, vel pveginni, pd. 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd 
720 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd. 25

 
20
: 

25
» 

20
 

C. Tóvara af ullu. 

rns, 3til 6 hespur í pundi, 
1l skreppur, en hver 

pundið á 

  

   
I 

Idi hver hes 
ppåa 44 bra 

  

     

  

— 60 pör eingirnissokka . . . .. parið é 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka . .. parið á 
— 180 pör sjóvetlinga . 2. 2... parið á 
— 20 eingirmispeysur . . . . hver á 
— 15 tvíbands jaldpeysur . hver á 
— 120 álnir gjald voðarvaðmáls, áln. breiða, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar, 1 al. å 

D. Fiskur. 

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

      

  

  
    

kr. | aur. | aur 

258 | 15 1288 | 75 |241 

37 | 50 225 | 00 |187 
35 { 38 {211 | 98 177 
29 | 90 J239 | 20 {199 
23 | 78 1285 | 36 1238 
28 | 18 [225 | 44 [188 
21 | 50 (215 | 00 (179 

283 | 75 1283 | 75 1236 
265 | 00 j353 | 33 1294 

1 (141 {169 | 20 141 
» | 92 110 | 40 1 92 
1 | 48 177 | 60 {148 
= | 14 {88 | 80 | 74 

2 > Ð > » 

» » 5 » > 

» 3 3 » 2 

» > » » 3 

» > » » > 

Ð 5 3 3 5 

> 3 2 > » 

2 » > 3 » 

29 | 67 [178 | 02 1148 
> 3 3 > 3 

> > > 3 » 

» » » > » 

» 2 » 3 »        
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Í peningum Hundrað á | Alin 3£ 

kr. |aur. | kr. j aur. | aur. 
E. Lýsi, | 

21.{ 1 bndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis . 8 pottar á »| >» » > > 
28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis,. 8 pottar á ,| >» » > > 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslýs 8 pottar á „| > » » » 
30.| — 1 tunna (120 pt) porskalysis, . 8 pottar å 5 | 83 | 87 | 45 | 73 

| 
Skinnavara. | | 

3l.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . 10 pund á | 29 | 10 H16 | 40 | 97 
32.) — 6 fjórðungar i . 10 pund á f 23 | 91 143 | 46 H20 
33.| —- 6 fjórðung zar hross: ins . 10 pund å j 17 | 80 106 | 801 89 
34 4 — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 15 { 00 4120 | 00 [100 
3ð.| — 12 fjord. saudskinns,af veturg.ogzåm 10 pund å 9 { 50 $114 | 00 {| 95 
36.| — 6 fjórðungar selskinus . . 10 pund å „| > > » » 
3T.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert å » | 28 I 67 | 20 | 56 

G. Ýmislegt. | 
38.{ 1. hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreiusuðum, pundið á | 11 | 92 { 71 | 52 | 60 
39.| —- 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . pundið á > | » » > > 
40.| — 120 pd. af fuglafdri . . . 10 pund å » » » > > 
41.) — 480 pd. af fjallagråsum . . 10 pund å > | > » » > 
42.) 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir å 5 | 12 > > {102 
43. — 1 lambsfédur. . . . .. SR: 6|68} >| » {134 

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

Eftir Á. eða í fríðu. FE a 258 | 65 1215 
Eftir B. eða í ullin, smjöri og tólg 136 | 50 „4 
Eitir C. eða í ullartóvöru. . » > 
Eftir D. eda i fiski . . 178 | 02 148 
Eftir E. eða í lýsi . ST | 45} 73 
áttir F. eða í skinnavöru. 111 | 31 | 93 

En meðalverð allra landaura samantalið. . . .. …… 111 | 93 1643 

og skift med 5 sýnir: 

Modalverd allra medalverda 154! 39 [129 
  

Skrifstofu Norður-Múlasýslu og bæjarfógetans á Seyðisfirði, 21. janúar 1918. 

Jóh. Jóhannesson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Í stjórnarraði Íslands, 13. mars 1918. 

Sig. Eggerz. 
Indr, Einarsson,
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Sudur-Mulasyslu 

frå 16. dag maimånadar 1918 til jafnlengdar 1919. 

          
  

LO
 

14. 

15. 
16. 
17. 

19. 
20. 
21. 

22, 

94. 
95, 
26. 

p
æ
n
 

gu
y 

ge 

  

  

  

  

Í peninguml Hundrað á | Alin 

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

A. Friður peningur. 

1 hndr., í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á (263 | 33 1263 | 33 |219 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far. 
dögum. . . , hver å | 29 53 þitt | 18 |í4g 

— 6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á { 34 | 08 1204 | 48 {170 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á | 27 | 27 1218 | 16 1182 
— 12 sauðir, veturgamlir á hausti . . hver á {| 20 | 60 {247 | 20 |206 
— 8 ær, geldar, á hausti. . . . . . hverá |2 93 1207 | 44 1173 
— 10 ær, mylkar, á hausti . . hver á | 18 | 41 {184 | 10 1153 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra a,ifard. á (245 | 07 (245 | 07 1204 
— 1/, hryssu, å sama aldri . . . . hver á (217 | 00 1289 | 33 |241 

B. Ull, smjör og tölg. 

1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á 1 { 42 |170 | 40 {142 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 1 ( 00 {120 { 00 {100 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd.á 1 | 46 {175 | 20 |146 
— 1820 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd. á » | 68 | 81 ; 60 I 68 

C. Tåvara af ullu. 

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

— 60 pör eingirnissokka …… parid å » » » » » 
— 30 pör tvibandsgjaldsokka. . . . parið á > » » » » 
— 180 pör sjóvetlinga „ . . . .. parið á > > » » » 
— 20 eingirnispeysur . ..... hver å » » » » » 

— 15 tvibandsgjaldspeysur . .… hver å » » > » » 
— 120 ålnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, Í al. á > > > > , 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al. á > > > » » 

D. Fiskur. 

1 hndr.,6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å | 32 | 48 1194 | 88 {162 
— 6 vættir af hardfiski, vel verkudum, vættin å » > » » » 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á > > » » > 
— 6 vættir af ýsu, hertri,. . . . . vættin å > » » » » 
— 6 vættir af håkarli, hertum, . . . vættin å » > » » »          
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I A Í peningum Hundrað á | Alin 

kr. | aur <r. j aur. | aur. 
E. Lýsi. 

21.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis,. 8 pottar á > » » » » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis, . 8 pottar å » » » » » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis, . 8 pottar å » > > » > 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorsk: alýsis, . 8 pottar á 6 | 33 1 94 | 95 | 79 

F. Skinnavara. 

31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . 10 pund á { 85 | 77 H43 | 08 1119 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns 10 pund á } 32 | 79 {196 | 74 1164 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns. 10 pund á { 29 | 35 1134 | 10 112 

34.) — 8 fjórð. sauðskinns, aftvæv.ogeldri 10 pund á få 17 | 14 {187 | 12 [114 
35.| — 12fjórð.sauðskinns,af veturg.ogám 10 pund á { 12 | 00 144 | 00 1120 
36.| — 6 fjórðungar selskinns …… 10 pund å >» » » » » 
31.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert á » | 29 | 69 | 60 I] 58 

G. Ýmislegt. 
38.) 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pundid å | 11 | 83 | 70 | 98 | 59 

39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, ; Pundin á „| > » » » 
40. — 120 pd. af fuglafiðri FA 0 Pund å » | » » » » 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum . . ... 10 p und á „1 > » » » 
42.) 5 álnir. 1 dagsverk um heyannir . „á 517 > » 1103 
43.| — 1 lambsfóður . å 6| 25k » > [125 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu . .. . 12926 | 25 1188 

Eftir B. eda i ullu, smjöri og ; tólg“ „ 1136 | 80 114 

Eftir C. eda i ullartåvåru . » » > 
Eftir D, eda i fiski . . . .. 194 | 88 {1629 
Eftir E, eða í lýsi. 2... . 94 | 95 { 79 
Eftir F. eða í skinnavöru. . 137 | 44 1114 

En meðalverð allra landaura samantalið. . 190/ 32 1657 

og skift med 5 sýnir: 

Medalverd allra medalverda [58] 06 1131 

Skrifstofu Sudur-Mulasyslu, 2. februar 191 

  

   Magnús Gíslason 
settur. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

I stjórnarráði Íslands, S. mars 1918. 

t 
Sig. Eggerz. 

Indr, Einarsson, 

1918 
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95, 

26.   

1. hndr., 
október til 

— 6 ær, 
dösum. 

— 6 sauðir, 
— 8 sauðir, 

— S ær, 
— 10 ær, 

— 1 åburdarhe estur, 
1/ 

1 18 

1 hndr., 

— 120 pd. 
— 120 vd. 

— 120 pd. 

1 hndr., 30 
haldi 
skr eppa 

— 60 pör 
— 30 på 
— 180 7 
— 20 « 

— 15t 
— 120 álni 
— 190álni 

6 
6 vættir 

— 6 vættir 

— 6 vættir 

1 kýr, 

hryssu, 

120 pd 
af 

pd. 

Austu 

16. dag nm 

A. Fríður penin 

vetra, sem beri 

noåvembern 

2 til 6 vetra, 

3 til 8 

vævetrir, 
3 til 5 vetra, 
tv 
u 

taminn, 

á sama aldri 

gur. 

Talra 
ánaði ITIOKE, 

ar og len 

á hausti 

á hausti 
12 sauðir, veturgamlir, 

geldar, á hausti. 
myikar, á h 

á hausti 

- 4 
lå uge sti 

    

til iafnlongdar 1919. 

  

. . 

. 

. . 

. hver 

5 til 12 vetra, i fard. 
' . 

B. Ull, smjør og tålg. 

af vitri ullu, 

C. Tåvara 

hver hes] a 

44 b i 
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14 
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hver 

  

vættn 
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36. 
DÅ 

ag 
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39. 

41. 
42. 
43   

1t 12. 

1 tunna 

1 1 unna 

  

   

    

2, 09 

3. Ymislegt. 

, einlit, 

    

  

"ám 

dún, vel hreinsuðu:n    

  

  

  

  

Í penin gum Hundrað á ål Alin 

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

2 | > > Ð > 

» > Ð » Ð 

> > > Ð » 

> » » » > 

14 | 59 | 32 | 48 
1 67 | 98 1 57 
Ti 46 | 02 I 38 

  

> 

(0)   3 | 45 
4 | 90 

Meðalverð á hverju hundraði i hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 
Eftir 
Eftir 

Eftir 
Eftir 

Eftir 

Eftir 

A. eða 

B. eða 

C. eða 

D. eða 

E. 
SÅR 

  

þ
f
 

pa
d 

rd
 

KS
 

fo
r 

fríðu... 

alla, smjöri og tólg. 
ullartóvöru. . . 
fiski . . . . 

. 

    

33 
34 | 44 
34 
48 

144 | 00 
> > 

> > 

  » > 

» » 

Ð > 

46 | 99 I 

300 | 03 

100] 01   

32 

29 
29 
40 

50 

120 
» 

69 
98 

112 

      

  

Í stjórnarráði Ísl 

Sigurjón 

Framanrituð verðlagss 

Markússon. 

1917. 

krá staðfestist hjer með. 

  

s, Ål. februar 1918. 

Indr. Einarsson., 

1918 

36
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sem gildir fyrir 

Vestur-Skaftafellssýslu 

frá 16. dag maímánaðar 1918 til jafnlengdar 1919. 

Í peningum| Hundrað á | Alin 

Er. Í an. | kr. | au. þ aur. 

Á. Friður peningur. 

1.| í hndr., í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á {157 | 57 |157 | 57 1131 

2.| — 6 ær, 2til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum. NR „0... hver á { 20 { 00 {120 { 00 1100 

3.1 — 6 sa uðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á 1 24 | 50 1147 | 00 {122 

4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á {18 | 93 4151 1 44 {126 

5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á { 14 | 00 }168 {| 00 {140 

6.1 — Sær veldar å hausti . hver á {17 | 983 [143 | 44 1120 

T.| — 10 ær mylkar á hausti . hver á (12 | 14 {121 | 40 1101 

8.| — 1 áburðarbestur, tann inn, 5 til 12 vetra, í fard.á {172 | 14 1172 | 14 1143 

91 — Í, hryssu, á sama aldri . . . . hver á 4141 | 86 1189 | 15 1158 

B. Uli, smjör og tólg. 

10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 1 | 13 {135 | 60 |113 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 0 | 80 {96 | 00 I 80 

12.| — 120 pd af Ha vel verkuðu, . . . pd. á 1 | 19 142 { 80 {119 

13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pð. á 0 | 69 | 82 | 80 { 69 

(. Tóvara af ullu. 

14.| 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 

skreppa 44 þræði . . . . . . pundið á > > » » » 

15.| — 60 pör eingirnissokka . . . . . parið á > » » » > 

16 | — 30 pår tvibandsgjaldsokka. . . . parið á > » » » » 

17.| — 180 pör sjóvetlinga . . ..….. parið á » > » » 

18.| -- 20 eingirnispeysur. . . . .. . hver å » > » » 

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

20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áin. breiðs, 1 al. á > » » » 

91.| — 120 álnir einskeftu, 1 al.tiló kv. breiðrar, 1 al. á > „ » » 

D. Fiskur. 

22,| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á > > » » > 

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

24.) — 6 vættir af pyrsklingi, vel verkudum, vættin å » > > > » 

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

26.| — 6 vættir af håkarli, hertum, . . . vættin á » „ > > >
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os: 

Í pening um Hundrað á | Atin 37 
"kr. | aur. | kr. | aur. | aur. 

21.{ 1 hndr., 1 tunna (120 pt)! „ 8 pottar á » » » , » 
28. — I tunna (120 pt.) „ 8 pottar á » » » » » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) 8 pottar á » » » „ » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) 8 pottar á » » > » > 

B31.f 1 hndr., 4 fjórðun „ . 10 pund á f 17 | g0 (71 | 20 | 59 
32.) — 6 fjórðu gar ky 300... ]0 pund å { 13 | 50 {81 | 001 67 
33.1 — 6 fjó írðungar | hrosss . 10 pund á { 10 |93161 |38sls51 
34.| — 8 fjórð.sauðskinr 'tvæv.og aldri i 10 pund á 8 | 67 | 69 | 36 | 58 
35.| — 12 fjórð.sauðsk fveturg.ogám 10 pund á 5106 160! "2151 
36.| — 6 fjórðungar i . 10 pund å » » » » ”» 
31.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert á 0 (17 | 40 | 80 I 34 

G. Ýmislegt. 
38.| 1. hndr.,6 på. . af ædardun, vel hieinsudum, pundid å » „ » > » 
39.| — 10 på. af æðardún, óhreinsuðum, . pundið á » » » > > 
40. — 120 pd. af fuglafi i ……... 10 pund á » » > > > 
41.) — 480 pund af fjallagrösum , . . 10 pund á » » » » » 
42.1 5 ålnir, 1 dagsv erk um heyannir . . . . , å 4 | 96 > > | 99 
43. — llambsfóður „ . . Á 5 | 57 » » [111 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i fyrtåldum landaurum verdur: 
Eftir A. eða í fríðu . .. eee ne. 152 | 24 |127 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 114 | 30 195 
Eftir C. eða í ulla artóvöru. . 
Eftir D. eða í fiski . . . ' ' . ' ' ; ' » » » 
Eftir E. eda i i lysi . . . . . . . . . . . . . » » » 
Eftir F. eða í skinna vöru . . … 64 |! 08 1 58 

  

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

og skift með 3 sýnir 
„ . |ö30 | 62 1275       Meðalverð ellra meðalverða 2 2 2 2 110| 21 | 92 

  

Skrifstofu Skaftafellssyslu, 31. desember 1917. 

Sigurjón Markússon. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

I stjórnarráði Íslands, 11. febrúar 1918. 

Sig. Eggerz. 
  

Indr. Einarsson.
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jð Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjasýslu 

frá 16. dag maímánaðar 1918 til jafnlengdar 1919. 

    

I pening zumf Hundrad å fj Alin 

kr, | aur. | kr. Í aur. | aur. 
  

  

A. Fríður peningur. 

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

október til nóvembermánaðarloka, í fard. á }812 | 00 (312 | 00 |260 
2.1 — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far. 

dögum. . AÐ hver á > » >» » 

3.| — 6 sa aðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á 40 50 1243 | 00 j202 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . £ …. hver á | 28 | 00 1224 | 00 1187 
5.| — 12 sauðir, veturgamlir á hausti . . hver á | 18 | 00 216 | 00 {180 
6.| — 8 ær, geldar, á hausti. . . . . . hver á | 32 | 75 {262 | 00 1218 
1.| — 10 ær, mylkar, á hausti .. hver á » » » 2 > 
8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á » » » » » 
9.| — 1!/, hryssu, á sama aldri . . . . hver á » „Í > „| > 

B. Ull, smjör og tölg. 

10.| 1 hndr.,, 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á 1 | 10 {132 | 00 $110 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 0 { 85 102 {| 00 | 85 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd.á 1 | 90 {228 | 00 (190 
13.) — 120 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd.á 1 { 40 168 | 00 {140 

C. Tóvara af ullu. 

14.| 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 

            
skreppa 44 þræði . . . . . pundið á » » » » » 

15.| — 60 pår eingirnissokka . . . . . parið á „ » » » » 
16.| — 30 pår tvibandsgjaldsokka. . . . parid å > » > » „ 

17.| — 180 pör sjóvetlinga .„ . . . . . parið á 1 | 50 (270 | 00 }225 
18. — 20 eingirnispeysur . 2... hver á » » » » » 
19.| — 15 tvibandsgjaldspeysur . . .… hver å » » » » » 
20.) — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiðs, 1 al. á » » » » » 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breidrar, 1 al. å » » » > » 

D. Fískur. 

22.| 1 hndr.,6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á | 33 | 10 1198 | 60 1265 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á » > » » >» 

24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á | 26 | 00 1156 | 00 130 
25.| — 6 vættir af ýsu, hertri,. . . . . vættin á | 25 | 00 {150 | 00 1125 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum, . . . vættin á „| > „| > »



      

21. 
28. 

30. 

31. 
32. 

2 3. 
34, 
3d. 
36. 
37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43.   
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Í peningum | Hundrað á | Alin 
kr. | aur.| kr. | aur. | aur. 

E. Lýsi. 

1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis . 8 pottar á ” » » » » 
— 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis . . 8 pottar á » » » > > 
— 1 tunna (130 pt.) selslýsis . . . 8 pottar á » » » > » 
— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis . . 8 pottar å 8 | 00 {120 | 00 1100 

F. Skinnavara. 

1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinna . . 10 pund á » » » » > 
— 6 fjórðungar kýrskinns . . . . 10 pund á » » » » > 
— 6 fjordungar hrossskinns 10 pund å > » » >» » 
— 8 fjórð. sauðskinns, aftvæv. og eldri 10 pund á » » » » > 
— 12fjórð.sauðskinns,af veturg.ogám 10 pund á > > > » > 
— 6 fjórðungar selskinns . - 10 pund á > » » » » 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert å 0 | 25 | 60 | 00 I 50 

G. Ýmislegt. 
1 hndr.,6 pd. af æðardún, vel hreinsuður“, pundið á > » >» » » 
— 40 af æðardún, óhreinsuðum, pundið á > » » » > 
— 120 pd. af fuglafiéri . . . . . 10 pund á | 17 | 20 {134 | 40 1112 
—- 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund å » » > > » 

bd ålnir, 1 dagsveik um heyannir . . . . . á 6 | 00 > > {120 
— 1 lambsfóður. „2... 6 | 50 > > {130 

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

Eftir A. eða í fríðu. 251 | 40 |209 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 157 | 50 fl81 
Eftir C. eða í ullartóvöru. 210 { 00 225 
Eftir D. eða í fiski 168 | 20 1140 
Eftir E. eða í lýsi . 120 | 00 1100 
Eftir F. eða í skinnavöru. 60 | 00 I 50 

| 
En meðalverð allra landaura samantalið. 1027 10 (855 

og skift med 6 synir: | 

Medalverd allra medalverda . 17:| 18 [142 
  

Skrifstofu Vestmannaeyjasyslu, 10. januar 1918. 

Karl Einarsson. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjer med. 

Í stjórnarráði Íslands, 4. febrúar 1918. 

Sig. Eggerz. 
  

Indr, Einarsson, 

1918 

88
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 

frá 16. dag maimánaðar 1918 til jafnlengdar 1919. 

      

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 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti . hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 
— 8 ær, geldar, á hausti. . . . . . hver á 
— 10 ær, mylkar, á hausti . . hver á 
— Í áburðarhestur, taminn, 5til12 vetra, í fard. á 
— 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 þveginr i, på 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd. å 
— 120 pd. af tolg, vel bræddri,. . . . pd. á 

>
 

        

GC. Tóvara af ullu. 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 bræbi . . .... pundi 9 Á 

— 60 pör eingirnissokk 
— 30 pör tvíband 
— 180 pör í sj óvetlinga 

á ÁA 

      
    — 120 álnir, gja dvoðar hvaðinálð, áin. breiða, l 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. 

239 | 83 239 | 83 1200 

22 | 37 |134 | 22 {112 
25 | 74 (154 | 44 1129 
19 | 99 1159 | 92 1133 
16 | 55 {198 | 60 {165 
18 | 70 1149 f 60 {125 
12 | 33 1123 | 30 4103 

210 | 43 {210 | 43 {175 
158 | 72 {211 | 63 1176 

1 | 12 134 | 40 1112 
0176091) 20) 76 
1 | 39 4166 | 80 j139 
0177992) 40) 77 

3 » 3 3 » 

» » d » » 

> » > > > 

> | » » 3 » 

> D > > 

> > > > 2 

ð » > » » 

» » 5» » » 

» > > >» » 

» Ð » » » 

> » » > 2 

» 3 » Ð 3
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  | Í peningum | Hundrað á { Alin 

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

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

  

27 

. 

28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis,. . 8 pottar á | > > » » > 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsi 8 pottar á | „| > » » > 
30.| — 1 tunna (120 8 pottar á | » | » » » » 

i 

  

3l.| 1 hndr., 4 fjórðunea 
82.| — 6 tjórðunga1 k Wi 3 
33.1 — ; 
34 | — 
35.| — 12 fjórð.sau 
36.| — 6 fjórðungar 
37.1 — 240 lambskinn (vor lamba), einlit, 

24 { 69 
16 þ 82 

00 { 62 
88 i 61 

08 { 56 

  

    
tvæv. og eldri 

tf veturg.og ám 

  

      

  

i 
á 

G. Ýmislegt. | 

  

        

  

      
         
  

38.{ 1. hndr. ; 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pundid å » » » » » 
39.) —- ) pd. af ædardun, óhreinsuðum „ pundið á „| > » » > 
40. — 120 pd. af fuglafiðri i > | » » > > 
41.) — 480 pd. af fjall 10 pund å í | » » » » 49. 5 álnir, Í daesverk 3 1 Kl 19 < 9 áInIr, Í dagsverk í 512 s » (1102 
43,1 — 1 lan 1bsfådur. . . i ÅH" 6É » „ill 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum Jandaurum verður: | 
Eftir i0u . …. 08 0 
Eftir 7 tólg . 
Eftir . 
Eftir É…… 
Eftir E. . 
Eftir F . . 

En medalverd allra landaura samantalid. . . 0. „2... , 8371 | 03 1309 
og skift ð 3 sýnir: í 

i 

Medal verð In erð . (198 68 1103 

ngárvallasýslu, 9 

  

gvin Vigfússon, 

   
Índr. Einarsson.



1918 

40 

    

frá 16. dag maí igdar 1919. 

    

ið
 

o
m
 
m
g
 

gr
 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

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 oe eee, hver á 

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

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 
— 8 ær geldar á hausti .…. 0... hver á 
— 10 ær mylkar å 
— 1 åburd ðarbesti ar, taminn, 
— 1!/a hryssu, á sama ald 

   
til 12 vetra    

   

  

    

  

    

1 hndr., 120 pá. at 
120 pd. af mi 

— 120 på af si 
120 pd. af tá 

    

1 hudr., 30 pd. i 
haldi hver 

skreppa 44 þræði 

KH 

   

   

    

— 60 

    

— 30 pör tvíbar okka, á 

— 180 pör sjóve . á 
-- 820 ein »girnis ir FF á 
— 15 tvíba 3 i 

— 120 ålnir Á 

— 120 álair 
á 

D. Fiskur. 

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

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuði v á      

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, væ ettir n á 

— 6 vættir af ýsu, hertri, —. . . . vættin á   — 6 vættir af hákarli, hertum, . . . vættin á 

  

Í peningum Hundrað á Alin 

  

  

    
  

99 
Öð 

Ð 

  
    

40 
80 
60 

60 

98 
Ð 

Ð 

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

271 | 25 f271 | 25 (226 

30 | 12 |180 | 72 |151 
37 | 25 |223 | 50 {186 
28 | 86 1230 | 88 {192 
21 | 87 (256 | 44 |214 
26 | 71 4213 | 68 178 

16 | 81 (168 : 10 140 
256 87 1256 | 87 1214 
208 | 33 1277 | 77 (231 

132 
89 

163 
93 

 



  

  

27. 1 hnd 

28.1 — 
29. —— 
30.1 — 

31. 1 hndr., 4 | 81 HOT | 24 
32. — 6 fjó | 92 [131 | 52 
33, (79 1106 | 74 
34. | 64 {125 | 12 

36. 
37. 

38 
2 39. 

40. 

42. 
43.   
Meðalverð á h 

Eftir 
Eftir 
Eftir 

Eftir 
Eftir 

Eftir 

En meðalverð 

og skif 

Meðalver 

  

          

         

Hundrað á Í Alin 

kr. | aur. { aur 

, I | 
, 3 £ { 

r, & i > 1 > > » » 

| „ » » » 

» | s 5 » 3 
| Kr 

6 (10 (91 | 501 76 

          

  
Í > » 3 

ið | > 3 » 

eee. Up id | > » » 

í m …[……. … 0 pi nd å 3 | » > > 

um heyannir . . . . . á 5 „ >» 
á í 6 | 93 » » 

verju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

A. eða í fríðu . .. BA „ . j231 | 02 
B. eða í ullu, smjöri og tólg 
C. eða í ullartóvöru. . 
D. eða í fiski . ... 
E. eða í lýsi . 
F. eða í skinnavöru. 

allra landaura samantalið. 

t með 6 sýnir: 

ð alirs meðsl 

  

   

  

Skrifstofu Arne 

Bogi 

10. janúar 1918. 

Brynjólfsson 
settur. 

Framanrituð verðl: 

  

krá staðfestist hjer með. 

I stjórnarráði Íslands, 6, febrúar 1918 

Sig. Eggerz. 

89 {130 | 68 
Ð 5 » 

143 | 10 
120 | 60 
151 | 98 
91 | 50 

109 | 82 

89 
110 
39 

104 
109 

48 

192 
119 
100 
127 
16 
91 

  

848| 02       141| 31 

  

507 

117 

Indr. Einarsson.
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Gullbringu- og Kj 

frå 16. dag maimånadar 1918 ti 

    
  

»ø
 

L 
J 

Ð 
m
a
g
e
 

10. 
11. 
12. 
13. 

20.   
  

l jafnl 

  

Reykjavík 

  

        

  

| 
þ
a
 
þ
a
 

00
 

B. II, smjör og tólg. 

1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þvegin 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þvegini 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu 
— 20 pd. af tólg, vel bræddri 

GC. Tóvara af ullu. 

1 hndr. |” „80 pd. 
   

, 

sa 11 skreppur,    
D. Fiskur. 

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

  

    
   

ni, pd. 
li, pd. 

… pd. 
pd. 

en 

  

åln . Dre iðs 

vættin 

vættin 

vættin 

vættin á 

vættin 

  

hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

  

  

Hun drað á | Alin 

kr au kr. aur. | aur 

| 

| 

45 {255 

þe
 

þe
 

þ
r
 
þa

 

A
 

00
 
1 
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Í peningum Hundrað á { A'in 

kr. | aur. | kr. Í aur. | aur. 

£. Lýsi, | 

21.{ 1 hndr., 1 tunna (120 pt) hvalslýsis . 8 pottar á > > » > » 
28. — 1 tunna (1201 Islysi 8 pottar å » » » >» » 
29.) — 1 tunna (120 pt.) selslysis 8 pottar å » » » „ » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) borskaly 8 pottar á 6 | 14 { 101/ 10 | 84 

F. Skinnavara. | 
31.) 1 hndr., 4 Hjørdung zar nautsskinns . 10 pund á jf 34 | 36 | 137) 44 {115 
32.| — 6 fjórðungar kýi 10 pund á { 30 { 50 | 183) 00 |1—2 
33.1) — 6 fjordungar hrossskinns. . £ 10 pund å | 26 | 20 | 157| 20 1131 
34.4 — 8 fjórð.sauðskii "tvæv. ogeldri 10 pund á { 21 | 41 | 171! 28 1143 
ðð.| — 12fjörð.sauðskinns,af veturg.ogám 10 pund á | 16 | 73 | 200) 76 |167 
36. — 6 fjórðungar s „0... 10 pund á > » > > » 
37.) — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert å » | 39 93! 60 I 78 

G. Ýmislegt. 
38.{ 1. hndr.,6 pd. af eðardún, ve rel hreins suð! um, pundið á | 10 | 62 { 63/ 72 | 53 
39.| — 40 pd. af æðardú pundið á > > » » > 
40.| — 120 pd. af | gl 10 pund á {11 { 00 { 132) 00 {110 
41. — 480 pund at "al llagrösum 10 pund á » » > > > 
42.) 5 álnir, í dagsverk um heyannir ”…. AR 6105) »| > 21 
43.|] — í lambsfóður å 9 | 50 > > {190 

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

Eftir A. eða í fríðu. . 249| 45 {208 
Eftir B. eda i ullu, smjöri og , tólg. 157! 50 1131 
Eftir C. eda i ullartóvöru. 156; 60 {130 
Eftir D. eda i fiski 204 57 1170 
Eftir E. eda i lysi . 101! 10 I 84 
Eftir F. eða í skinnavöru. 157| 21 181 

En meðalverð allra landaura samantalið . 1026! 43 1854 
og skift med 6 synir 

Meðalverð allra meðalverða 171, 07 1142     

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu og Hafnarfjarðarkaupstaðar, 

Magnús Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá 

# 

staðfestist hjer með. 

I stjórnarráði Íslands, 5. febrúar 1918. 

Sig. Eggerz. 
Indr. 
  

31. janúar 1918. 

Einarsson. 
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Borgarfjarðarsýslu 

frá 16. dag maímánaðar 1918 til jafnlengdar 1919. 

      

i í pe ningum Hundrað ål Alin 

„| kr. | aur. 4 aur. 

A. Fríður peningur. 

1.| 1. hndr., í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 1239 | 00 {239 | 00 #199 

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

2. dögum. . 2... hver á | 31 | 85 {191 | 10 1159 

3.| — 6 sauðir, 8 til 5 vetra, á hausti . . hver á | > » » » 

4.| — 8 saudir, tvævetrir, å hausti . . . hver á » ff > » » » 

K| — 125 uðir, veiurgamlir, á hausti . . hver á > > > » 

6.| — 8 ær, » Beldar, å hausti. . . . . . hver á | 24 | 56 j196 | 48 164 
T.| — 10 ær, mylkar, å hausti . . . hver á { 17 | 95 {179 | 50 1150 
81 — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 1233 | 11 1233 | 11 {194 
9.| — 1/, hryssu, å sama aldri . . . . hver å 4191 | 43 (255 | 24 1213 

B. Ull, smjör og tólg. 

10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 1 | 45 1174 | 00 1145 
11.) — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pá. á 1 | 04 {124 | 80 {104 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd. á 1 | 46 {115 | 20 146 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd.á 0177 192 | 40 177 

G. Tóvara af ullu. 

14.1 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . . . . . . pundið í > » > > » 

15.) — 60 pör eingirnissokka . . . . . parið á » » » > » 

16.| — 30 pår tvibandsgjaldsokka. . . .  parid å » » Ð > „ 
17.| — 180 pör sjóvetlinga . . . . . . parið á 0 (52 {93 | 60 }78 

18.| — 20 eingirnispeysur . . . . . . hver á » » » >» » 

19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur . . .… hver å » » > » » 

20. — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breiðs, lal. á » > » » > 

21.| — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar, í al. á » » » » » 

D. Fiskur. 

22.1 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 > > » » » 

25.| —- 6 vættir af ysu, hertri,. . . . . vættin á » » » » > 

26.| — 6 vættir af håkarli, hertum, . . . vættin á » » » » »   
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Í peningum í Hundrað á | á | Alin 42 

"kr. | aur. f kr. | aur. | aur. 
E. Lýsi. 

21.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis . 8 pottar á > > » > » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis,. . 8 pottar á | > > > > 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, . . . 8 pottar á „| > > > > 
30.) — 1 tunna (120 pt.) borskalysis, . . 8 pottar á » | „fol > 

| 
| 

Skinnavara. | | 
31.{ 1 hndr. 4 fjórðungar nautsskinns . . 10 pund á 4 | 00 { 78 
32.1 — 6 fjórðungar kýrskinns . . . . 10 pund á | 20 | 0 ' 30 1100 
33.) — 6 fjórðungar hrossskins . . 10 pund á {16 | 35 {98 { 10| 82 
34 | — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å | 15 | 69 {125 | 52 1105 
öð.| — 12 fjord.saudskinns,afveturg.ogåm 10 pund á {12 | 37 1148 | 44 1124 
36.| — 6 fjórðungar selskinns . . 10 pund á „| > » » » 
3T.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert å 0 | 26.| 62 | 40 | 52 

| 

6. Ýmislegt. | 
38.| 1. hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 11 | 20 í 67 | 90 | 56 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðuim . pundið á „1 > > > > 
40.1 — 120 pd. af fuglafiðri . . . . . 10 pund å „1 > » > > 
41.) — 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund å »| > » > > 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir . „ . . . á 5 | 85 > » (117 
43.{ — 1 lambsfodgur. . . .......,…, Á 8 | 05 » > {161 

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

Eftir A. eða i fríðu . 2 eee en. ig 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg l 

15 | 74 1180 
41 | 60 1118   

Eftir C. eða í ullartóvöru. a i 93 | 60 I 78 
Eftir D. eda i fiski . . . . . . i > > > 

Eftir E. eða í lýsi . í > » > 
Eftir F. eða í skinnavöru. 1108 | 13 Í 90 

  

En meðalverð allra landaura samantalið. 559 | 07 1466 

og skift med 4 synir: 

Meðalverð allra moðalserða . 2. 2. 1139] 77 1116     
  

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 20. janúar 1918. 

Kr. Linnet, 
settur. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

1 stjórnarráði Íslands, 4. febrúar 1918. 

Sig. Eggerz. 
1 Indr, Einarsson, 
 



1918 

43 

I Í pe ningum) Hundrað á | Alin 

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

A. Fríður peningur. | 

1.1 1. hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 
október til nóvembsrmánaðarloka, í fard. á |265 | 62 (265 | 62 |221 

2.| —- 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- | 
dögum. ......... . hver å | 39 | 37 |236 | 22 1197 

3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á „| » » > » 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver å »| » > > » 
5.| — 12 saudir, veturgamlir, á hausti . . hver á „| > > > » 
6.| — 8 ær geldar, å hausti . . . . . . hver å | 26 | 50 |212 | 00 1177 
T.| — 10 ær mylkar, å hausti . . hver å | 18 | ST 1188 | 70 1157 
8.| — 1 åburdarhestur, taminn, 5til12 vetra, í fard. á |243 | 75 243 | 75 1203 
9.1 — 1'/g hryssu, á sama aldri . . „ . hver á |193 | 15 |258 | 33 (215 

| 
B. Ull, smjår og tålg. | 

10.| 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á 1 | 49 1178 | 80 49 
11.4 — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 1 07 4128 | 40 1107 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu . ... pd. å 1 | 42 {470 | 40 {142 
13.| — 20 pd. af tólg, vel bræddri . . . . pd. á 0 78 (93 | 60} 78 

G. Tóvara af ullu. 

14,| 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespurí pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði.. . . . . . pundið á > | > > » > 

15.| — 60 pör eingirnissokka . . . ... parið á > » > » > 
16.| — 30 pör tvibandsgjaldsokka . .. parið á 2 | 33 | 69 | 90 { 58 
17.| — 180 pör sjóvetlinga . 2... . parið á 0 | 58 104 | 40 | sí 
18. — 20 eingirmispeysur . ...8….. hver á > » » » > 
19. — 15 tvibandsgj: ldpeysur oe hver å > > > > 3 
20.; — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, áln. bre siðs, Í al. á > » > » » 
21.| — 120 ålnir einskettu, 1 al. til 5 kv. breidrar, Í al. á > » 3 > > 

D. Fiskur. | 

22.1 1 hndr.,6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin á i 27 | 25 1163 | 50 1136 
23.1 — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á >» > > > 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á » » » » » 
25.1 — 6 vættir af ysu, hertri,. . . . . vættin á » » » > > 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum, . . . vættin á > » » > »   
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 

frá 16. dag maímánaðar 1918 til jafnlengdar 1919. 

          

     

   

  

  

         



              

32. 

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

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

  

E. Lýsi. 
1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis,. 
— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis,. 
— 1 tunna (120 pt.) selslýsis, 
— Í tunna (120 pt.) þorskalýsis, 

F. Skinnavara. 

1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . 
— 6 fjórðungar kýrskinns . 
— 6 fjórðungar hrossskinns. sn 
— 8 fjórð. sauðskinns, aftvæv. og eldri 
— 12tjórð. sauðskinns,af veturg. og ám 
— 6 fjórðungar selskinns A 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit 

  

G. Ýmislegt. 
0 

00
 

00
 

00
 

oOo 

10 

10 

10 
10 
10 
10 

pottar í 
pottar á 
pottar á 
pottar í 

pund á | 25 | 43 |101 | 72 | 85 
pund á | 24 | 00 1144 | 00 |120 
pund á { 23 | 33 {189 | 98 f117 
pund á » » » > » 
pund å > » „| > > 
pund á > ; „| > » 
hvert å 22 j 52 | 80 | 44 

1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pundid 
— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, 
— 120 pd. af fuglafiðri . 
— 480 pd. af fjallagrösum . . . . 
5 álnir. 1 dagsverk um heyannir 
— Í lambsfóður 

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 E. eða í | FF 
Eftir F. eða í skinnavöru. 

En meðalverð allra landaura samantalið. 

og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarð: il 

l 
10 
10 

Kr. Linnet, 

  

Jundið 
pund á 
pund á 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist 
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I peningum Hundrað á Í Alin   
kr. | aur.| kr. | aur. | aur. 
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É 

sem gildir fyrir 

      EÐ 
ab æð 
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Snætellsness- or Hsappadðalssýsin 

  

918 til jafnlengdar 1919. 

    

Alin 

  

aur. 

A. Fríður peningur. | 

1.{ 1 hudr., 1 kyr, 3 til 8 vetr: n beri frå j 
oktåber til nove: iðarloka 

2.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, og lenibdar, í far | 
dågum eee eee en 

— 6: sauðir, 3 til 5 vetra 
8 sauðir, tvævetrir, 

— 12 sauðir, vet urgaml 

        

bu
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 58 1204 

70 {182 
16 1169 
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00 [220 
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6.) — 8 ær, geldar, å hat BN á 1 | 25 (21 00 4182 
11 — 10 ær, mylkar, á á 17 20 70 {168 
8 | — 1 áburðarhestur, tai ra, Í á 82 991 | 89 1185 

9.1 —- 1!/4 hryssu, á sama á 21 1256 | 36 (214 

10.{ 1 hndr., 120 pd 00 —
 

es
 

ut
 

   11.| — 120 pa. ilo 40 | 92 
12.| — 120 pd. at á 1 1 40 1152 
13.) — 120 pd. af å 0 80 {94 

  

i Da. 14. 1 bndr., 30 Fw
 pa
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haldi hver el 

skreppa 44 > > » > » 
15. — 6071 p or e ingi imnis Á > » » » » 

16. — 30 þör tviban( í > „ „ » » 

1.| — 180 pör sjóvei a i » » > 
18. — 20 en girnisp Ar A » » » 

19 — 15 tvi nd sy Á | > å » » » 

20. — 120 á oða i åls, åln. br { á | SE REE. » » 

21. — 120 álnir einskeft ftu, l al.til5 kv. breiðrar, 1 A > | >» » » » 

29.| 1 hndr.,6 vættir 2 å | 22 | 56 [135 | 36 1113    
23.1 — 6 vættir af 

24.) — 6 vættir af þyrsk 
25.| — 6 vættir 
26.1 — 6 

   

» 

31 1 79 1190 | 74 159 
á | 32 | 83 1196 | 98 {164 
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27. 
28. 
99 
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al. 

33. í 

38. 
39. 

41. 
42. 
43. 

Medalverd å hverju hun idradi 

    
Eftir A. eða 

Eftir B. eða í 

Eftir C. eða 

Eftir D. eða 

Eftir E. eða 

Eftir F. eða bo
ð 

ni
 
pa
n 

be
en

 
 þ

 

  

  

         
En meðalverð allra landaura samantali 

og skift með 5 sýnir: 

Meðalverð alf; 

    

talið . …… 200 

erða a 

227 | 70 
141 | 90 }   
174 | 36 

| 80 
124 85 

| Í peningum | "Hundrað í á Í Alin 

kr. | aur.) kr. | aur. } aur. 
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Skrifstofu Snæfellsness. og Hnappaðals 

Framanrituð 

   ýslu, 28, desember 

P. V. Bjarnason. 

verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

  

1917. 

  

1 ndr. Einarsson. 

1918 

44.



1918 

45 

    

frå 16. dag 1918 til jafnlengdar 1919. 
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11. 
12. 
13. 

14. 

  

að 

   
   

    

  

   

ánað acar 

  

Ai 

hver a 

å hausti . . hver å 
å hausti . . . hver å 

nlir, á hausti . hver á 
fi . 0... . hver á 

hver á 

tra, Í fard. á 
hver á 

  

B. II, smjör og tólg. 

í 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 

f. Tóvara af ullu. 

í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur Í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði 000.48. pundið á 

   — 60 pör eingirnissokka „parið á 
— 30 pör tvibandsgjalds okka. parið á 
— 180 pör sjóvetlinga . . . . . . parið á 
-- 20 eingirnispeysur sn 0 hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur . hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðm áls, áin, breiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, Í al. til5 kv. breiðrar, 1 al. á 

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, hertri, . . . . vættin 
— 6 vættir af hákarli, hertum, . . . vættin Er
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Í peningum| Hundrað á| Alin 
kr. Í au. kr. | au. | aur. 

231 | 25 1231 | 25 {193 

38 | 75 1232 | 50 (194 

, 0 2 | »f >» 
Ð 5 » » » 

25 | 50 1204 | 00 1170 
19 | 69 1196 | 90 f164 

205 | 00 1205 | 00 1171 
181 | 25 |241 | 67 (201 

1 | 44 {172 | 80 144 
1 | 00 |120 | 00 (100 
1 | 49 (178 | 80 {149 
0 | 92 |110 | 40 {| 92 

Ð Ð » » » 

» » » » > 

> >» » » > 

Ð Ð > > » 

3 » » » > 

> » » > > 

> » > » » 

» > Ð > » 

» » > » 

» » » > 

> > > > >          
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          NS. VAN ES A ÁR a 
Í peningum| Hundrað á | A'in 45 

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

  E. Lysi. 
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.) selslysis . . . 8 pottar á 4 | 43 | 66 | 45 1 55 
30-| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis „ . 8 pottar á » » » » » 

F. Skinnavara. 

öl-| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . 10 pund á | 30! 00 |120 | 00 |100 
32.) — 6 fjórðungar kýrskinns . . ,„ . 10 pund å | 22 | 86 |137 | 16 |114 
öð.| — 6 fjórðungar hrossskinns. . . 10 pund á {| 18 | 43 |110 | 58 | 92 
34.| — 8 fjórð.sauðskinns, af tvæv.og eldri 10 pund á » » » » > 
ðð-| —  12fjórð.sauðskinns,af veturg.ogám 10 pund á | 12 | 00 |144 | 00 |120 
36.| — 6 fjórðungar selskinns . . 10 pund á | 31 | 25 {187 | 50 |156 
ðl.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert å 0 | 22 1 52 | 80 | 44 

G. Ymislegt. 

38.| 1. hndr.,6 pd. af æðardún, vel hieinsuðum, pundið á 8 | 83 | 52 | 98 { 44 
39.) — 40 pd. af ædardun, åh: einsudum, „ pundið á » > » » » 
40.) — 120 pd. af fuglafidri . . . . . 10 pund å » » > > > 
41.) — 480 pund af fjallagrösum #. . . 10 pund á » > > „ » 
42. 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir . . . ., á 30} > » {106       5 
43. 1 lambsfóður BNA åÅ 8 | 00 > > {160 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 
Eftir A. eða í fríðu. 18 55 1182 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. . . . 2... 145 | 50 1121 
Eftir C. eða í ullartóvöru. . 2 eee eee, „ > > 
Eftir D. eða í fiski 2 2 » » » 
Eftir E. eda i lysi . . BNA 66 | 451 55 
Eftir F. eða í ski nnavöru. . . . 25 | 34 7104 

  

En meðalverð allra landaura samantalið. . . . . . . . . . . |s55 | 84 1462 

og skift með 4 sýnir       Meðalverð sllra meðdlverða . . 0. 138 96l115 

Skrifstofu Dalasýslu, 31. desember 1917. 

Bjarni Þ. Johnson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

I stjórnarráði Íslands, 22 janúar 1918. 

Sig. Eggerz. 
7 ndr. Einarsson.
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Bardastrandarsyslu 

frå 16. dag maimånadar 1918 til jafnlengdar 1919. 

              

Lo
 

11. 
12. 
13. 

so 
0 
m
o
 

t
i
 

00
 

  

A. Friður peningur. 

1. hndr., 1 kýr, 3 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. 

6 
dågum. 8 00. hver 

— 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti . . hver 
— 8 saudir, tvævetrir, å hausti . . . hver 
— 182 saudir, veturgamlir, å hausti . . hver 
— 8 ær geldar, å hausti . . . . . . hver 
— 10 ær mylkar, å hausti . . hver 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 
— 1!/s hryssu, á sama aldri . . . . hver 

B UII, smjör og tólg. 

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

C. Tóvara af ullu. 

til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
á 

ær, 2 til 6 vetra, loðnar og let nbdar, í far- 
á 

a 
„ é 

c 

, 
d 

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

— 60 pår eingirnissokka . . . .. parid 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka . .. parið 
— 180 pör sjóvetlinga . . 2. . parið 
— 20 eingirnispeysur . ...….. hver 
— 15 tvibandsgjaldpeysur . . . hver 
— 120 álnir gjaldvoðar vaðmáls, áln. breiðs, 1 al. 
— 120 álnir einskeftu, Í al. til5 kv. breiðrar, Í al. é 

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

  

  

  

  

Í peningum| Hundrað á | Alin 

kr. Í aur. kr. | aur. | aur. 

| | 
| 

223 | 64 1233 | 64 {195 

32 | 27 {198 | 62 |161 
Þ | » » | 3 » 

29 | 12 4232 | 96 194 

23 | 87 [DT4 | 44 f2vy 
26 | 72 4213 | 76 1178 

17 | 64 [176 | 40 F14T 
201 | 50 {201 | 50 (168 

176 í 50 (235 | 38 {196 

1 | 38 1165 | 60 1138 
0 | 89 J106 | 80 I 89 
1 44 172 | 80 {144 
0 ; 90 08 | 00 I 90 

> > » „ » 

» » 3 » 3 

» » » 3 » 

O | 54 497 | 20 f 21 
» 3 » Ð 2 

Ð > 5 > D 

> > 3 > » 

> » 3 > > 

22 | 14 1136 | 44 (114 
> 3 3 > > 

Ð » » » » 

Ð Ð » >» » 

» 5 » 2 Ð        
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46 Í 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.) selslysis, . . . 8 pottar á 2 | Bd ] 38 | 25} 32 
30.) — 1 tunna (120 pt.) porskalysis, . . 8 pottar á > > » » > 

F. Skinnavara. 

BLÅ 1 hndr, 4 fjórðungar nautsskinns . . 10 pund á | 31 | 50 1126 | 00 [105 
32 | — Ö fjórðungar kýrskinns . . . . 10 pund á | 27 | 25 |163 | 50 1136 
35.) — 6 fjórðungar hrossskinns. „ . . 10 pund á 19 | 53 1115 | 98 {97 
34.) — 8 fjórð. sauðskinns, aftvæv.ogeldri 10 pund á {| 16 | 29 {130 | 32 (109 
öð | — I2fjórð.sauðskinns,af veturg.ogám 10 pund á | 12 | 67 {152 | 08 |127 
36.| — 6 fjórðungar selskinns . . „ T0 pund á {14 | 40 { 86 | 40 | 72 
ðl.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert á 0 (25 | 60 { 00 {50 

G. Ýmislegt. 

        38 | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 9 | 54 | 57 | 24 | 48 
39.4 — 40 pd. af æðardún, óhreinsuður, . pundið á » » > » » 
40.) — 120 pd. af fuglafidri . . . . . 10 pund å | 10 | 25 1123 | 00 [102 
41. 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund á > » » » » 
42.) 5 ålnir. 1 dagsverk um heyannir ……. å 4 | 67 » >» | 93 
43. — Tlambsfóður . . ........,, á 7 | 00 » » j140 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 
Eftir A. eða Í fríðu. 20 | 21 183 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tög ........, hg! 30liips 
Eftir C. eða í ullartóvöru. . 0. 97 | 20 81 
Ettir D. eða í fiski 2... 136 | 44 ha 
Eftir EB eða í lýsi 2 ... 8... BN 38 | 25 | 32 
Eftir F. eða í skiinavðru. 2 2 119 | 18 | 99 

  

En meðalverð allra landaura samantalið. . . . . . ... 0... M49 | 58 1624 
og skift med 6 synir: 

Meðalverð allra medslverda . . .....,.,,,, 24! 93 104       
  

Skrifstofu Bardarstrandarsyslu, 31. desbr. 1917. 

G. Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Í stjóru a; ráði Íslands, 21. júrúar 1918. 

Sig Eggerz. 
Indr, Einareson. 
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 

frá 16. dag maímánaðar 1918 til jafnlengdar 1919. 

              

Lo
 

14. 

15. 
16. 

- 
t. 

18. 
19. 
20. 
21. 

22. 

94. 
25. 
26. 

D
o
 
D
R
 

  

A. Friður 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 . AÐ . . hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver å 
— 12 sauðir, veturgamlir á hausti . . hver å 
— 8 ær, geldar, á hausti. . . . . . hver á 
— 10 ær, mylkar, á hausti . . hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
— 1!/3 hryssu, á sama aldri . . . . hver á 

B. Ull, smjår og tölg. 

1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 
— 1820 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd. á 
— 1820 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 . . . . . . pundið á 

— 60 pör eingirnissokka . „0. 0. parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka . „0... parið á 
— 180 pör sjóvetlinga „ . . . . . parið á 
— 20 eingirnispeysur . . hver á 
— 15 tvibandsgjaldspeysur  . . . . hver á 
—- 180 álnir gjaldvoðar vaðmáls, áln. breiðs, Í al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. tiló kv. breiðrar, í al. á 

D. Fískur. 

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 
í| kr. | aur.) kr. | aur. | au (| kr. | aur | aur. r. 

229 { 00 229 { 00 |191 

35 | 33 (211 | 98 1177 
40 | 40 1242 | 40 1202 
32 | 33 1258 | 64 |216 
24 | 04 {288 | 48 1240 
32 | 04 (256 | 32 1214 
19 | 52 {195 | 20 {163 

204 | 62 1204 | 62 1171 
162 | 08 1216 | 11 {180 

1 | 37 64 | 40 1137 
0 | 95 114 | 00 { 95 
1 | 61 {193 | 20 1161 
1 | 17 {140 4 40 1117 

3 » » » » 

» Ð » » > 

» » > » » 

» » » » 3 

» » » > » 

24 | 61 {147 | 66 {123 
» > » 2 » 

» 3 2 2 » 

» » » 5 

» » 3 » »
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

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

  E. Lýsi. 
27.| 1 hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsis . 8 pottar á » » » » » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis. . 8 pottar á > » » » „ 
29.| — 1 tunna (130 pt) selslýsis . . . 8 pottar á > „ » » » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis . . 8 pottar á 3 | 601 54 | 00 | 45 

F. Skinnavara. 

31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . 10 pund á | 32 | 65 |130 | 60 1109 
32.1 — 6 fjórðung ar kýrskinns . . . . 10 pund á | 27" 15 462 | 90 1136 
33.4 — 6 fjórðungar brossskinns . . 10 pund á | 929 | 37 1134 | 22 |112 
84.| — 8 fjórð. sauðskinns, aftvæv. og eldri 10 pund á {| 19 | 73 hót | 84 1132 
öð.| — 12fjórð.sauðskinns,af veturg.ogám 10 pund á | 16 | 38 196 | 56 |i64 
36.) — 6 fjórðungar selskinns . . .… 10 pund å » » » > , 
37 | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert á > » » » > 

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 . . . . . 10 pund å » » » » » 
41.] — 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund á » » > » » 
42.{ 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir . . . . . á 5| 43 > > {109 
43.{ — 1 lambsfóður. . 2. å 9 | 40 > > {188 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 
Eftir A. eða í fríðu. RN 233 | 64 {195 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 202888. Å153 | 00 ;127 
Eftir C. eda í ullartóvöru. . . „| > » 
Eftir D. eda i fiski 2... MAT, 66 1193 
Eftir E. eða í lýsi 54 | 00 | 45 
Eftir F. eða í skinnavöru. . . 2... 561 42 1131 

| 
En meðalverð allra landaura samantalið. . . . . . . . 44 | 72 1621 

og skift með 5 sýnir: | 
| Meðalverð allra medalverda . . ...…..….... 148 94 [124 

  

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðar, 15. janúar 1918. 

Magnús Torfason. 

„ Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

I stjórnarráði Íslands, 20. febrúar 1918. 

Sig. Eggerz. 
    

Indr. Einarsson,
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Strandasýslu 

frá 16. dag maímánaðar 1918 til jafnlengdar 1919. 

          

þa
 

M
A
R
R
I
 

11. 
18. 
13. 

15. 
16 
17. 
18. 
19. 
20.   

  

      

Í peningum Hundrað ál Alin 

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

A. Fríður peningur. | | 

í hndr., í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | | 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á {193 | 00 1193 | 00 [161 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- | 
dögum. 2... hver á f 28 | 00 168 { 60 {140 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á | 26 | 67 60 | 02 |133 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á | 21 | 25 170 | 00 {142 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á { 16 80 201 í 60 1168 
— 8 ær geldar á hausti . . . . . . hver á { 21 | 75 þitt | 00 {145 
— 10 ær mylkar á hausti . . . . . hver å f 14 | 36 |143 | 60 120 
— 1 áburðarbestur, taminn, 5 til12 vetra, í fard.á 1189 | 71 1189 71 1158 
— 1!/g hryssu, á sama aldri >. . . . hver á 171 | 14 {228 | 19 1.90 

B. II, smjör og tólg. | 

1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á 1 | 39 166 í 80 |H39 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 0 80 196 | 00 | 80 
— 120 pd af smjöri, vel verkudu, . . . pd. á 1 | 50 1160. ' 00 {150 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. á 0 (89 {106 | 80} 89 

í. Tóvara af ullu. 

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

— 60 pår eingirnissokka . . . . .. parid å » » » » > 
— 30 pår tvibandsgjaldsokka. . . . parid å 2 00 i 60 | 00 I 50 
— 180 pör sjóvetlinga . . . . . . parið á 0 | 67 #20 | 60 1100 
-- 20 eingirnispeysur „2... hver á > > > » » 
— 15 tvibandsgjaldpeystr . . hver å » » » > > 
— 120 álnir gjaldvodarvadmåls, åin. breids, 1 al. å > > „ » » 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. tild kv. breidrar, 1 al. å » » » » » 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á | 15 { 25 | 91 | 50 { 76 
— 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 { 16 | 67 1100 J 02 | 83      



          

  

  

  

     

      
      

119 

1 0 FEE Tí peningum Hundrað á Alin 

Í kr. | aur. | kr. | aur. { aur. 

27.) 1 hndr., 1 tunna 8 pottar å > > » > » 
28.| — 1 tunna (120 7 8 pottar å 2 | 33 | 34 | 95 } 29 
29.| — 1 tunna (120 8 pottar å 2 | 58 | 38 | 70 | 32 
30.| — 1 tunna (120 8 pottar å > „ » » » 

.… Skinnavara. | 

öl.{ 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . 10 pund á | 26 104 | 4|87 
32. 6 fjói ðungar kýrskinns „0. 10 pund á þ 21 | 29 1127 | 74 (106 
33 | —- 6 fjordungar hrossskins . . 10 pund å f 16 | 86 1101 | 16 | 84 
34 | — fjord. saudsk inns, af tvæv. og eldri 10 pund á {11 | 33 | 90 | 64 | 76 
3ð.| —- 12 fjórð.sauðskinns,af veturg.ogám 10 pund á 9 (19 |110 | 28 {92 
36.) — 6 fjórðungar selskinus . . . . 10 pund á | 18 | 90 1113 | 40 | 94 
ð1.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert å 0 22 152 | 80 {44 

G. Ýmislegt. 
38.{ 1. hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 8 (2949 | 74 {41 
39.1 —- 40 pá. af æðardún, óhreinsuðum . pundið á » > > > > 
40.f — 120 pd. af fuglafiðri . . . . . 10 pund å > > » > 
41.| — 480 pd. af fjallagråsum . . . . 10 pund á > > > > > 
42,| 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir . . . . . á 5 | 00 » » 1100 
43. — lT lambsfóður. 2. 2 Å 9| 8 » » 1182 

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

Eftir A. eða í fríðu . . BR 180 | 90 |í51 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg . 137 | 40 jl14 
Eftir C. eða í ullartóvöru. . . ....…. 90 | 301 75 
Eftir D. eda i fiski 953 | 76 I 79 
Eftir E. eða í lýsi FA 36 | 82 I 30 
Eftir F. eða i skinnavoru. . .........…. 0001 | 83 

En medalverd allra landaura samantalið. 641 | 19 1532 

og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverð= 106) 86 |89   
  

Skrifstofu Strandasýslu, 30. janúar 1918. 

H. Kr, Júlíusson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

I stjórnarráði Íslands, 18. febrúar 1918. 

Sig. Eggerz. 
Indr, Einarsson. 
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120 

Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. dag maímánaðar 1918 til jafnlengdar 1919. 

        

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

21. 

so 
00 

ma
g 

Or 
go 

I 

  

I peningum Hundrað á | Alin 

kr. T 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 |256 | 43 (256 | 43 1214 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i far- 
dögum. eee eee hver á | 38 | 57 |231 | 42 1193 

— 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti . . hver å » » > » » 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver å » » » » » 
— 12 saudir, veturgamlir, å hausti . . hver á | 20 | 91 |250 | 92 1209 
— 8 ær, geldar, å hausti. . . . . . hver å 26 | 07 (208 | 56 1174 
— 10 ær, mylkar, á hausti. hver á | 19 | 46 {194 | 60 |162 
— Í áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á {213 | 57 {213 | 57 þ178 
— 1!/, hryssu, á sama aldri . . . . hver å 1183 | 21 (244 | 28 |204 

B. UII, smjör og tólg. 

1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 1 | 39 {166 | 80 1139 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 0 | 97 1116 | 40 | 97 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pd. á 1 | 22 1146 | 40 122 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. á 0 | 74 | 88 | 80 | 74 

C. Tåvara af ullu. 

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

— 60 pår eingirnissokka . . . . . parið á » > > > > 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka. . . . parið á > > 2 > » 

— 180 pör sjóvetlinga . . . . . . parið á > » > >» » 
— 20 eingirnispeysur . . . . . .. hver á > > „ » » 
— 15 tvibandsgjaldpeysur . . . hver å » » » » » 

— 120 álnir gjaldvoð: arvaðmáls, 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 | 21 | 67 {130 | 02 {108 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á » > > > » 
— 6 vættir af pyrsklingi, vel verkudum, vættin å » > „ » » 
—- 6 vættir af ýsu, hertri,. . . . . vættin á » » » » > 
— 6 vættir af håkarli, hertum, . . . vættin å » » » » > 
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Í peningum) Hundrað á |Alin 49 
kr. ! aur.| kr. | aur. | aur. 
  

  

27. 
8 pottar å » > > > 

28. sS notte á » » > > > 
29. . 3 | 64 | 54 | 60 | 45 
30. > | > > » > 

  

31. 
32. 

25 | 09 4100 | 36 I 48 
20 | 38 {122 | 28 {102 

           

33. 15 | 75 | 94 | 501 97 
34. 

» » Ð > » 

35 
Ð 3 » » > 36. gar SA > »f >| »| > 

37.1 — 240 lambskinn (vorlamba), einlit 0 | 24 I 57 | 60 I 48 

   

   

      

38.1 1 hnår., 6 pd. af 
3 » » » » 

39.; — 40 nd. » > > » » 
40. — 120 pd » » » 

  

41. 
42. 
43. 

48 

    

      
     

  

   

Eftir Á. eða í fri 
Í 

MM 228 | 54 gt 
Eftir B. eða smjöri og tóle „ 129 | 60 1108 
Eftir C. 
Eftir D. eða í 

Eftir E. eða 
Eftir F. eða 

„130 | 02 |108 

innavöru. ' | . | ' ' ' ' ' . ' 93 68 | 78 
  

En medalverd allra fandaura samantalid. . . . . . . . . . 1636 | 44 1530 
og skift með 5 sýnir: 

Meðalverð alirs meðalveir           0... 1271 29 1106 

Skrifstofu Húnavatn 

  

30. janúar 1918. 

Ári Árnalds. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Í stjórnarráði Íslands, 20. febrúar 1918. 
a 

Sig. Eggerz. 
Indr. Einarsson.



inig 
50 Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Skagatjardarsyslu 

frå 16. dag maimånadar 1918 til jafnlengdar 1919. 

  

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

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

22. 
23. 

25. 
26.   
  

í peningum Hundrað á | Alin 

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

A. Friður peningur. | 

I hndr., 3 til 8 vetra, sem beri frå midjum | 
okt remberm ánaðarloka, í fard. á 1292 | 86 {292 | 86 (244 

— 6 6; tra, lodnar og lembdar, i far- | 
dögt . . hver á { 40 | 39 {242 | 34 1202 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetr a á hausti .. hver á {36 | 71 {220 | 26 1184 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á { 30 | 00 240 | 00 (200 
— 12 iðir, veturgamlir, á hausti . . hver á | 22 | 15 {273 | 00 |227 
— 8 ær geldar á hausti . . . . . . hver á {29 | 12 232 | 96 {194 
— 10 ær mylkar á hausti . . . . . hver á { 21 | 93 f219 | 30 {183 
— Í áburðarbestur, taminn, 5 til12 vetra, í fard. á {260 | 36 {260 | 36 þ217 
— 1!/, hryssu, á sama aldri . . . . hver á 222 | 14 {296 | 19 {247 

B. II, smjör og tólg. 

ir, 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á 1 | 46 {175 | 20 |146 
3 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 0 | 96 (115 | 20 | 96 
0 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . . pd. á 1 | 35 {162 | 00 {135 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. á 0 | 85 102 | 00 | 85 

té. Tóvara af ullu. 

1 hndr., 50 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 

eppa 44 þræði . . . . . . pundið á > > > > » 
— 60 pör eingirnissokka . . . . . parið á » » » » > 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka. . . . parið á » > » >» >» 

— 180 pår sjóvetlinga . . . . . . parið á > {39 { 70 | 20 {58 
-- 20 eingirnispeysur „2... hver á > » > > » 
— 15 bandsgj: aldpey sur . . hver å > » » » » 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áin. breiðs, 1 al. á > » » > > 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. tiló kv. breiðrar, 1 al. å > » > » » 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á | 24 | 09 {144 | 54 120 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á » » > » » 

6 vættir af byrsklingi, vel verkuðum, vættin á | 35 | 60 {213 | 60 1178 
— 6 vættir at ysu, hertri, . . . . vættin á » » » „ „ 
— 6 vættir af hákarli, hertum, . . . vættin á | 23 | 33 {189 | 98 {17 
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Í pening um! Hundrað á | Alin 50 

kr. | aur. á kr. | aur. | aur. 
E. Lýsi. i | 

27,| 1 hnår., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis . 8 pottar å | >) >| > | »f| > 
28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis,. 8 pottar å » | > „| > > 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, . 8 pottar á „| > „1 > » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, . 8 pottar á 4 | 54 I 68 | 10 | 57 

Skinnavara. | | 

31. 1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns. 10 pund á { 24 19:99 | 161 83 
32.) — 6 fjórðungar kýrskinns 10 pund á } 20 | 57 {123 | 42 1103 
33.| — 6 fjórðungar hrossskins 10 pund á 116 (29 197 14 81 
34 | — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á {11 | 67 1 93 | 36 $'78 
35.| — 12 fjórð.sauðskinns,afveturg.ogám 10 pund á { 12 | 04 1 | 48 120 
36.| — 6 fjórðungar selskinns „ . 10 pund á „io | > 
37.) — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert å » | 22 f | 44 

G. Ýmislegt. | | | 
38.| 1. hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á { 10 ' 86 | 65 | 16 | 54 
39.| —- 40 pd. af æðardún, óhreiusuðuim pundið á „Jo } >} > > 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri 10 pund á {11 | 92 143 | 04 {119 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum 10 pund á „1 >} > » » 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir á 4 | 90 > » | 98 
43.| — 1 lambsfóður. á 8 50 > $l70 

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

Eftir A. eda i fridu . A 03 211 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg | 60 1115 
Eftir C. eða í ullartóvöru. 20 158 
Eftir D. eða í fiski 04 1138 
Eftir E. eða í lýsi . . 10. 57. 
Eftir F. eða í skinnavöru. 33 | 85 

En meðalverð allra landaura samantalið. 2 2 2 2 0 eee |79T | 80 1664 

og skift med 6 synir: | | 

Meðalverð allra meðalverða „2. 2... (32 991111   
  

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu, 11. desember 1917. 

M. Guðmundsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

I stjórnarráði Íslands, 12. janúar 1918. 

Sig. Eggerz. 
Indr. Einar 
  

SSON.
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

  

Eyjaljarðarsýslu og Aknreyrarkaupstað 

frá 16. dag maimánaðar 1918 til jafnlengdar 1919. 

        

to
 

eð
 

00
 
1
0
 
O
o
 

22. 

24. 
25. 
26. 

1. hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembarmánaðarloka, í fard. á (535 | 00 

6 ær, 2 til 6 vetra, le 

haldi hver h 
skreppa 44. br: æði 

  

  

  

  

A. Friður peningur. 

   
1ar og lembdar, í far- 

    

dögum. . 8... . . hver á j 39 | 92 
6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti . … hver á » » 
8 saudir, tvævetrir, å hausti . . . hver á » » 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á f 23 | 56 
8 ær geldar, á hausti . . . . . . hver å f 32 | 67 
0 ær mylkar, á hausti . . . . . hver á { 22 | 54 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á {914 | 55 
11/, hryssu, á sama aldri hver á {218 | 36 

B. II, smjör og tólg. 

   
   

1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel ol bveginni, pd. å 1 | 47 
120 pd. af mislitri mi, pd. å i | 05 
120 pd. af smjör 1 pd. á 1) 51 
120 pd. af tólg, vel bræddri pd. á 0 93 

C. Tóvara af ullu. 

30 pd. hespugarns, 3 til 6 he espur Í      
    

   

    

   

        
     

  

60 pör eingirnissokka > | » 
30 pör tvíba indsgjal 1 (05 
180 pör sjóvetlinga 0 | 61 
20 eingirmispoysur | > 
15 tvíbandsgj: „| > 
120 álnir ejaldv ot 1 195 

120 álnir einskeftu, 1 al. ti 1. á | > 

| 
| 

D. Fiskur. | 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, 27 | 42 
6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, 46 | 00 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, „| > 
6 vættir af ýsu, hertri,. . „| > 
6 vættir af hákarli, hertum, 32 | 86 

16 
126 
181 
111 

  

4 

40 
00 
20 
60 

52 
00   3 

16 

Í pe ningum Hundrað á Í Alin 

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

335 | 00 {279 

3 

235 
218 
188 

309 

147 
105 
151 
93 

26 
91 

195 

137  
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Í peningum { Hundrað á | Alin 51 
kr. | aur.| kr. | aur. | aar. 

E. Lýsi. 
27.| 1 hndr, 1 tunna (120 pt) hvalslýsis . 8 pottar á » » » » » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis. . 8 pottar á 51 76 | s6 | 40 | 79 
29. — 1 tunna (130 pt) selslýsis . . , 8 pottar á > » » » » 
30.) — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis . . 8 pottar á 4 | 70 | 70 | 50 | 59 

F. Skinnavara. 
31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . 10 pund á 25 25 |101 | 00 1 84 
32.) — 6 fjórðungar kýrskinns . . . . 10 pund å | 23 | 15 1138 | 90 1116 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns . 10 pund á 93 1107 | 58 I 90 ð4.| — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å » » > > 35.1 — 12 fjórð. saudskinns, af veturg.ogåm 10 pund å 19 12 1145 | 44 1121 
36.| — 6 fjordungar selskinns . . - 10 pund á » » » » > 37.) — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert á 0 | 29 { 69 | 60 | 58 

G. Ýmislegt. 
38. 1 hndr,6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á » » » » » 39.| — 40 pd. af æ ðardún, óhreinsuðum, pundið á » » » » » 40.) -— 120 pd. af fuglafiðri . . . . . 10 pund å » » > » » 41.| —- 480 pd. af fjallagråsum . . . . 10 pund å » » > » » 
42.1 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir . . . . . å 7 | 29 > » [146 
43 — 1 lambsfóður. eee... Å 9 92 » > [1198 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i fyrtöldum landaurum verður : 
Eftir A. eða í fríðu . . .. oe er 88004. Å289 | 93 1242 Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 0 48 | 30 (1924 Eftir C. eða í ullartóvöru. . 0. 125 | 10 H04 Eftir D. eða í fiski... 212 | 56 1177 Eftir E. eða í lýsi 2. FA 18 | 45 | 65 Eftir F. eða í skinnavöru. . . . res. 12 | 50 | 94 

  

En meðalverð allra landaura samantalið. . . 2... FR 967 | 34 806. 
og skift med 6 synir: |     Meðalverð allra meðalverða . . 2... …… …. [161] 22 [134 

Skrifstofu Eyjafjardarsyslu og Akureyrar, 5. febrúar 1918. 

Páll Einarsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

I stjórnarráði Íslands, 13. mars 1918. 

Sig. Eggerz. 
Indr. Einarsson, 
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýsla 

frá 16. dag maímánaðar 1918 til jafnlengdar 1919. 

    

19 
= 

> g
rj
 

09 

  

A. Friður peningur. 

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

október til nóvem bermánaðarloka. í fard. 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og leimbdar, í far. 

dögum . ls FA hv er 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, å hausti . .- hver å 

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

— 1'!/s hryssu, á sama aldri . . . . hver á 

B. Ull, smjår og tålg. 

í hndr., 120 på af hvítri ullu, vel þveginni, På. å 

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

— 1920 pd. af smjöri, vel verkuðu . . . pl. á 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri . 2. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 

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

haldi hver hespa Ul skreppur, en hver 

skreppa 44 þræði. pundið á 

— 60 pör eingirnissokka . . …. .— parið á 

— 30 pör tvíbandsgjal ds okka. BN parið á 

— 180 pör sjóvetlinga 00. parið á 

— 90 eingirnispeysur 0 0... hver á 

— 15 tvíbandsgjaldspeysur  . „ hver å 

—- 120 ålnir gjaldv odarvadmåls, áln. breiðs, Í al. á 

— 190 álnir einskeftu, Í 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 

  

        

i peningum) Hundrað á Alin 

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

254 | 41 {254 | 41 þ212 

36 | 35 (228 | 10 1182 
37 | 17 {223 | 02 1186 
33 | 54 (268 | 32 þ224 
23 | 94 (287 | 28 (239 
30 | 47 þ243 | 76 1203 
20 | 35 1203 | 50 JLTO 

290 | 67 1290 | 67 |242 
251 | 67 1835 | 56 |280 

1 | 44 {172 | 80 {144 
0 | 91 4109 | 20 ) 91 
1 | 36 |163 | 20 1131 
0 | 70 | 84; 00 | '%0 

0 90 {27 00 | 22 
0 | 47 | 84 | 60 | 70 

» » > » » 

1 | 71 (205 | 20 [171 
» » » > » 

21 | 31 (127 | 86 |107 
38 | 50 [231 | 00 {192 
19 | 29 115 | 714 I 96 

> » » 2 » 

20 | 44 |122 | 64 [102  
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Í peningum Hundrað á | A'in 

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 4 | 09 {61 "35 1] 51 
29.) — 1 tunna (120 pt.) selslýsis . . . 8 pottar á 2 | 98 | 44 | 7O | 37 
30.) — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ., . 8 pottar á 3 | 34 | 50 | 10 I 42 

F. Skinnavara. 

3l-| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns . . 10 pund á | 30 | 77 [123 | 08 1103 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns . . . . 10 pund á | 27 | 00 |162 | 00 1135 
33.) — 6 fjórðungar hrossskinns. . . 10 pund á { 21 | 42 {128 | 52 {107 
ðd.| — 8 fjórð.sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á | 15 í 50 {124 | 00 {103 
ðð-| — 12fjórð.sauðskinns,af veturg. „og ám 10 pund á 3 | 492 el 04 1134 
36.| — 6 fjórðungar selskinns . . . . 10 pund á { 23 | 33 {139 | 98 1117 
37.) — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert á 0 | 28 67 20.1 56 

G. Ýmislegt. 

38.| 1. hndr.,6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 11 | 65 | 69 | 90 | 58 
39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . pundið á „ „ » > » 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri „0... 0... 10 pund á 9 | 39 {112 | 68 þ 94 
41.| — 480 pund af fjallagrösum . . . 10 pund á 6 | 42 1508 | 16 (257 
42.) 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir . . . . . á D | 54 „ s {111 
43.| — 1 lambsfóður . 2... å T | 76 „ > {155 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 
Eftir A. eða í fríðu. a 258 | 29 4215 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 132 | 30 H10 
Eftir C. eða í ullartóvöru. 105 | 60 | 88 
Eftir D. eða í fiski 149 | 31 {124 
Eftir E. eða í lýsi . 52 | 05 | 43 
Eftir F. eða í skinnavöru. 129 | 40 108 

En meðalverð allra landaura samantalið . 826 | 951688 
og skift med 6 synir 

Meðalverð allra meðalverða 1371 821115     
  

Skrifstofu Þingeyjarsýslu, 8. janúar 1918. 

Steingrímur Jónsson, 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

I stjórnarráði Íslands, 19. febrúar 1918. 

Sig. Eggerz. 
Indr. Einarsson. 

1918 
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53 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Thorkillii barnaskólasjóðs árið 1917. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1917 B. bls. 126): 

a. Veðskuldabrjef  . . . . . . . . kr. 71715 37 

b. Hlutabrjef i Islandsbanka. . . . . — 2000 00 
c. Bankainnsteæda . 0 0 eee —- 1948 89 

———————————————— kr. 15664 26 

2. Vextir: 

a. Af vedskuldabrjefum es . … kr. 2907 61 

b. — hlutabrjefum i Íslandsbanka 0 160 00 

c: — bankainnstæðu . ...... 7 39 

——————. — 3155 00 

kr. 18819 26 

Gjöld: 

1. Meðlag með börnum: 
a. Guðrúnu Elliðadóttur . . . . . . kr. 160 00 

b. Helgu Halldóru Helgadóttur. . . . — 160 00 
c. Hirti Jónssyni. . . . — 210 00 

d. Ólafi Ásmundssyni . ...... — 140 00 
e. Tómasi Klog „0. — 140 00 

f. Geir Jonssyni . . 2 0 — 190 00 
mmm kr. 1000 00 

2. Eign til n. å: 

a. Veðskuldabrjef „kr. 14387 58 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka. oe es re 2000 00 

c. Bankainnstæða. . 2... — 1431 68 
— 71819 26 

Kr. 78819 26 

Í dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 16. janúar 1918. 

G. Sveinbjörnsson.
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129 

Keikningur 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Hannesar Árnasonar árið 1917. 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1917 B. bls. 127): 
a. Lán Reykjavíkur 

Veðdeildarbrjef 

Lán gegn fasteignarveði 

g
a
v
e
 

Innstæða í bönkum . 

Vextir: 

a. Af láni Reykjavíkur 

b. — veðdeildarbrjefum 

c. — fasteignarlánum. 

d. — Íslandsbankabrjefum . 

e. — bankainnstæðu 

Hlutabrjef í Íslandsbanka . 

Styrkur til dr. phil. Sigurður Nordal 
Sjóður til næsta árs: 

a. Lán Reykjavíkur 

Veðdeildarbrjef 

Hlutabrjef í Íslandsbanka 

Innstæða í bönkum. r
e
g
 

Lán gegn fasteignarveði . 

Tekjur: 

kr. 

kr. 

Gjöld: 

kr 

17000 00 

7700 00 
42350 00 

2000 00 
1921 44 

680 00 
346 50 

1691 87 
160 00 

65 46 

  

16000 00 

7600 00 
42350 00 

2000 00 

3965 27 

kr. 70971 44 

— 2943 83 

kr. 73915 27 

kr. 2000 00 

— 11915 27 
  

kr. 13915 27 

Í dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 16. janúar 1918. 

G. Sveinbjörnsson. 
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iðð 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og Ingileifar Benediktsen 

árið 1917. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1917 B. bls. 128): 

a. Lán gegn fasteignarveði . . . . . kr, | 70690 00 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka. . . . . — 1600 00 
c. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . . — 7076 10 

d. Veðdeildarbrjef. 2... — 1200 00 

e, Innstæða í bönkum . . ....…. — 5220 75 

2. Vextir: 

a. Af fasteignarveðslánum . . . . . kr. 2956 60 

b. — hlutabrjefum . . . — 128 00 

c. — innstæðu í Söfnunarsjóði 1916. . — 381 15 

d. — veðdeildarbrjefum . ...….…. — 54 00 

e. — fjeí bönkum . 2... — 190 47 

Gjöld: 

Sjóður í árslok: 

a. Lán gegn fasteignarveði . . . . . kr, 18690) 00 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka. . . . . — 1600 00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . . — 1407 25 

d. Veðdeildarbrjéf 2... — 1200 00 

e. Innstæða i bånkum. . ....…. — 549 82 

Í dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 16. janúar 1918. 

G. Sveinbjörnsson. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

85786 85 

3660 22 
89447 07 

89447 07 

89447 07
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Reikningur 

Tekjur: 

Sjóður frá Í. á. A 

Innborgað fje. . . . 0... 

Vextir å årinu: 

a. Af lánum . . „kr. 4336 16 

b. — inneign í Landsbankanum es rr 655 38 

c. — inneign í Íslandsbanka . . ..— 806 40 

d. — bankavaxtabrjefum. . . . . . — 900 00 

kr. 6697 94 
e. Vangoldnir vextir . ......— 6 88 

Endurborgun låna . 
Arður af keyptum bankavaxtabrjefum . 

Til jafnaðar við gjaldlið 2 

— — 6 

Gjöld: 

Utborgað af inneign 

Lánað á árinu 
Kostnaður 

Keypt bankavaxtabrjef kr 21000, 00 fyrir . 

Keyptir vextir af ofangreindum bankavaxtabrjefum . 

Vaxtaafgangur 

Til jafnaðar við tekjulið 3, e. 

— — — — 4 
Sjóður í árslok: 

a. I lånum . . . 2100404, + kr. 104435 28 
b. Inneign í Lands bankanum oe es re 14014 88 

G&G 00 — - Íslandsbanka . .... — 14368 20 

d. Bankavaxtabrjef . 2... — 41000 00 

e. Hjá reikningshaldara . . . . . . — 120 23 
  

Kr. 

kr. 

Kr. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 12. janúar 1918. 

Jón Helgason, 

162242 

5553 

6704. 
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19746 

338 
1889 

6 
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114538 

20 

68 

82 
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00 

00 
40 

72 

57 

00 
50 

00 
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40 
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Skyrsla 
um eignir kirkna í hinum Almenna Kirkjusjóði árið 1917. 
                  

Eign við Tekið Vextir 

  

          
            

Lagt Eign við 

. . árslok inn út á árslok 

Kirkjur: 1916 | á árinu | á árinu | árinu 1917 

kr.. la.4 kr. a.| kr. |a.J kr. |a. kr. |a 

Norður- Múlaprófastsdæmi : 
1. Skeggjastaðakirkja 2255(14 » | » » | » 90/20{ 2345/34 
2. Hofteigskirkja 2256/44 » | » » | » 90/24; 2346/68 
3. Kirkjubæjarkirkja . 11981167 „| > » | » 479126) 12460/93 
4. Hjaltastadarkirkja . 160754 >] »f >|> 6430 1671 84 
5. Eiðakirkja 5/78 „| > > | > > 123 6/01 
6. Askirkja . 2680/42 » | » » | » 107/20| 2787162 
7. Valþjófsstaðarkir kj ja 1584/00 „| » |» 63/361 1647136 
8. Hofskirkja 832183 » I » » | » 2831 866|14 

Suður- Múlaprófastsdæmi : | | 
9, Vallanesskirkja . . 1707190 » | » >» | » 3081311 8016/21 

10. Kolfreyjustaðarkirkja. 321107 » |» 12180 121554 320182 
11. Stöðvarkirkja 1533(04 » | » » | » 61/32: 1594/36 
12. Ey dalakirkja. . 4485198 , | » 20160 179143| 4644/81 
13 Hofskirkja i Alftafirdi 1043/09 100100 » | » 45l72| 1188/81 
14. Klippstadarkirkja 209155 25100 » | » 81/86 243'A1 
15 Vestdalseyrarkirkja 1642(30|  425}00 „| > 74120; 2141170 
16. Nesskirkja i Nordfirdi 26126 » | » » | » 104 27130 

Austur-Skaftafellsprófastsdæmi: 
17. Sandfellskirkja . 966194 » | » » f >» 38/67) 1005/61 
18. Stafafellskirkja . 1952/24 „| > » | >» 18108; 2030/32 
19. Einholtskirkja . AGTITE » | » » | » 18170) — 486142 
20. Kålfafellsstadarkirkja 4716/80 » | » » | » 19107 495/87 
21. Hofskirkja í Öræfum. 885|80| —106(22 » | » 391311 1031/33 

Vestur-Skaftafellsprófastsdæmi : 
22. Prestsbakkakirkja. 4338100 » | » » | » 173158| 4511/52 

Rangårvallapr ófastsdæmi 
23. Oddakirkja . . 3063/20 145/00 » | » 127/844 3336/04 
24. Stórólfshv olskirkja 174|36 50100 » |» 7196: 2321/32 
25. Kålfholtskirkja . 1295148 100!00 > | > 53/80; 1449/28 
26. Krosskirkja . 3724106 60100 » | » 150116] 393422 
27. Eyvindarhólakir kja 1098/70; — 125!00 » |» 48/04; 1271174 

Arnessprófastsdæmi: 
28 Mosfellskirkja 1665/41 > | > s|> 66/60| 1732/01 
29. Þingvallakirkja. 284164 » | » » | » 11/38) — 296102 

Flyt 64566/66| 1136|2 33|40| 2452/66| 64122(14
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Eign við Lagt Tekið Vextir Eign við 

. . árslok inn út á árslok 
Kirkjur: 1916 á árinu á árinu árinu 1917 

kr. |a.| kr. |aj kr. |a.| kr. |a.| kr. |a. 

Flutt 64566 66 1136/22 33140 2452 66 64122114 
30. Strandarkirkja . 6094/02  241/10 12100! 243176) 6566/88 
31. Gaulverjabæjarkirkja. 176 10 » | » 12100 704 171114 
32. Haukadalskirkja 53,41 » | » » | » 220 57,61 
33. Stokkseyrarkirkja . 425 det 300100 » | » 2002" 745/54 

Kjalarnessprófastsdæmi : 
34. Grindavíkurkirkja . 10/31 140}00 191167 2/83 21/47 
35. Brautarholtskirkja . 285|07 » |» » | » 11140! 296147 
36. Reynivallakirkja 3401/76 „| » | » 136107) 3537/83 
37. Lågafellskirkja . 324102 100100 » |» 12196 4361983 
38. Njardvikurkirkja 20100 » | » „| > > {80 2080 

Borgarfjarðarprófastsdæmi: 
39. Saurbæjarkirkja 1701/33 » | » „| > 30|80 801(13 
40. Stóra-Asskirkja . 142129 38190 » | » 6172 187791 
41. Reykholtskirkja. 1851/50t — 150100 » | » 1711561 2079106 
4?. Leirårkirkja . 28150 » | » 28 50 » | » » | » 
43. Lundarkirkja 100100 » |» » |» 2100 102100 

| 
Mýraprófastsdæmi : | | 

44. Stafholtskirkja 2982132 100 Ot » | » 122 31; 3205/13 
45. Sidumulakirkja . 187:|15 75 00 >» | » TT16| 2031/31 
46. Hvammskirkja . 497 82 » | » » | » 1991| 51773 
47. Borgarkirkja . 519!47 100.00 » | » 20 80j  640/27 

Snæfellsnessprófastsdæmi : 
48. Breiðabólsstaðarkirkja 61822 40/00 55 00 25 82 629104 
49. Miklaholtskirkja 127773 80100 » |» 51/90 1409163 
90. Narfeyrarkirkja . . 169 30 » |» » |» 6/76 176106 
51. Ytri-Rauðamelskirkja. 51528 54/86 » | » 21172) 5911/86 

Dalaprófastsdæmi : | 
52. Stóra-Vatnshornskirkja 5ð1(10 45100 » | » 22194 619104 
53. Snóksdalskirkja. 2325 44 » | » » | » 93/00! 2418/44 
54. Garpsdalskirkja . 2243 18 30(00 » | > 9052 2363170 
55. Sauðafellskirkja. 1736, 83 3101/00 > | > 76140! 2123/23 
56. Hvammskirkja . 10300 » | » » | » 4112 107112 

Barðastrandarprófastsdæmi : | 
57. Selårdalskirkja . . 1276) 325114 1200 3/41 329131 
58. Saudlauksdalskirkja 16680 2101/00 » | » 10187 387167 

| 
Flyt „| 93610|39| 3576/22| —344(57| 365406| 96796/50 

1918 

57
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Eign við Lagt Tekið Vextir Eign við 

. . årslok inn ut å årslok 

Kirkjur: 1916 | á árinu | á árina | árinu 1917 

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

| dj | | | 
Flutt . . . 9361039; 357622 344'5T!  3654/06j 96796150 

i | 

Vestur- Ísafjarðarprófastsdæmi i | 
59. Holtskirkja . » | » » | » 190/88f 4963/37 
60. Sæbólskirkja. » | » „| 1322} 190374 

É 

Norður-Ísafjarðarprófastsdæmi : í | 
61. Staðarkirkja í Grunnavík » |» > |> 21130 55395 

Strandaprófastsdæmi : 
62. Staðarkirkja íSteingrímsfirði| 1720 06) » |» » | » 68/30! 1788/86 
63. Prestsbakkakirkja A „| 1034 38; » | » > | > 41/36| 1075174 
64. Staðarkirkja í Hrútafirði 189160; » |» » | >» 31158 8211/18 
65. Arnesskirkja. . . . . .| 202898| — 11576 > |>{ 8il55i 2226/29 
66. Ospakseyrarkirkja. . .. 468 85; » |» » | » 18175; 48760 

i 

ITånavatnsprøfastsdæmi: i | 
GT. Staðarbakkakirkja. | > > 702 21 
68. Melstadarkirkja . » | > 1694/83 

69. Tjarnarkirkja …… > | » 117653 
10. Hofskirkja á Skagaströnd > 218 106186 
T1. Bergstadakirkja . > | 1519: 

12. Höskuldsstaðakirkja „|> á |: 

Skagafjarðarprófastsdæmi : 
13. Rípurkirkja . » >} 2100!27 

74. Glaun nbæjark irkj » | »j 5597/89 
15. Mælifeliski . > | > 2 170156 
16. Barðskirkja NA 18100 1742 4835197 
Ti. Goðdalakirkja . . . . > 10176 354174 
78. Miklabæjarkirkja > 1618 488192 
19. Ketukirkja . » 1504 404180 
80. vV iðvíku rl irkj a » > Í Í it 349 16 

81. Hofskirkja á Höfðaströnd > | >! 5/84 997197 

Eyjafjardarprofastsdæmi: 
82. Grimsey yjarkirkja 1 | » |» 

83. Glægibæjarkirkja 16 » i 
84. Kau þang: kirkjí n. 34 > | >» » | » 
85. Saurb: ej arkir kja 21 » » » » 

86. Mur ikaþver ] í 290100 » 
ST. Lögt mannshlíða, kirkja 353 „ » | » 
88. Akureyrarkirkja 20... 640789 500100 „> 
89. Bægisárkirkja . . . . .| 1353194 „|> » | »                       Flyt . . .|139630)54l 5036118| — 362/57 149976|40
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Er I 
Vextir Eign við 

á árslok 

árinu 1917 

kr. a. kr. a. 
  

  

Suður- Þi 
93. Laufás 

94. Hálskirkja —. 
95. Þóroddsstaðarkirkja 
96. Skútustaðakirkja 
91. Brettingsstaðakirkja 
98. Grenjaðarstaðarkirkja 
99. Grenivíkurkirkja 

100. Tllugastaðakirkja 
101. Draflastaðakirkja 
102. Þönglabakkakirkja 
103. Neskirkja í Aðaldal 

   
reyjarprófastsdæmi ; 

   

  

     

   

Norður- Þingeyjarprófastsdæmi: 
104. Skinnastaðakirkja . 
105. Presthólakirkja. . 
106. Asmundarstaðakirkja. 
107. Svalbarðskirkja. 
108. Víðihólskirkja 
109. Sauðaneskirkja . 

    

      

5672 251149976 4 
6170! 1604/36 
1168! — 327149 
92/40 62/72 

| 

3444) — 912/23 
5694! 1480/65 
412 — 10724 

55/80| 1451/15 
1880! 1489/11 

11641| 270979 
534|  175135 

33/60! — 886l26 
117/13f 3052/95 
43191| 1141/73 
210! 72110 

4860! 1263/80 
59,07| 1535190 
53/72) 139696 
89/34| 2322/84 
36/39| — 946/36 
10/91) — 333/80   

  

Samtals       

Tekid 

ut 

å årinu 

kr. a 

362 57 
» 2 

» 

5 

» > 

» > 

> 

» > 

3 y 

4716/00 
> ð 

» » 

» > 

» » 

» » 

» » 

3 » 

» » 

3 Ð 

» » 

» 5 

838|57     6534|60|172249/19 

Athugasemd: Að meðtöldum kr. 400,00 i skuldabrjefum tilheyrandi Glæsibæjar- 
kirkju í Eyjafjarðarprófastslæmi og vaxtaafgangi kr. 1889,40 er 
eign sjóðsins í árslok kr. 174538,59. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 12. janúar 1918. 

dén Helgason,
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58 
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1917. 

. Eign í ársbyrjun 1917: 
a. Í bankavaxtabrjefum 

b. Í sparisjóði . 

Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum 

b. Af innstæðu í banka 

Úthlutað á synodus 

Sjóður í árslok 1917: 

a. Í bankavaxtabrjefum 

b Í sparisjóði 
  

Tekjur: 

kr. 2000 00 
— 57 42 

————————— kr. 

. kr. 90 00 

. — 2 29 

kr. 

Gjöld: 

kr. 

kr. 2000 00 

— 59 71 

kr. — 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 16. janúar 1918. 

Jón Helgason. 

2051 42 

92 29 

2149 71 

90 00 

2059 71 

2149 71



to
 

“ 

yfir tekjur og gjöld Guttormslegats árið 1917. 

Sjóður í ársbyrjun: 
a. a . 

Skuldabrj 

Iunstæða í banka 

Hjá reikningshaldara „
a
g
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Keikningur 

Tekjur: 

Innstæda í i Son anarsjóði . 

Arður af keyptum bankavaxtabrjefum 

Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxt: abrjefum 

b. Af skuldabrjefi 

c. Af innstæðu í Söfnunarsjóði 

d. Innstæðu í sparisjóði 

Gjöld: 

Auglýsing í Lögbirtingablaðinu 
Sjóður í árslok 1917: 

a. Bankavaxtabrjef 

Skuldabrjef . 

Innstæða Í Söfnunarsjóði 

Innstæða í banka 

Hjá reikningshaldara o
p
.
.
.
 

Biskupinn yfir Íslandi, 

kr. 1500 

— 1000 00 

— 3618 83 

— 155 70 

  

— 166 76 

kr. 1500 00 

— 1000 00 

— 3185 59 
— 259 16 

Jón Helgason. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

Reykjavík, 16. janúar 1918. 

1918 

59 

6279 78 

4 90 

286 52 

6571 20 

9 60 

6561 60 
6571 20
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60 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 1917. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun 191T: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 15900 00 

b. Í sparisjóði. 0... — 297 19 
— kr. 16197 19   

2. Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum. . . . . . kr. 115 50 

b. — sparisjóðsinnstæðu . 2... — 6 06 

—— — 121 56 

kr. 16918 75 

Gjöld: 

1. Greitt Hvanneyrarprestakalli . . . . 2... kr. 140 00 

2. Styrkur veittur síra Þorsteini Briem. 2... mm 400 00 

3. Greitt fyrir auglysing i Lågbirtingabl. . . . . 0000 mm 5 60 

4. Sjóður Í árslok: 

a. Í bankavaxtabrjefum . . . . . . kr. 15900 00 

b. Innstæða í sparisjóði . ....…. o — 73 15 
A — 16373 15 

kr. 16918 75 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 16. janúar 1918. 

Jón Helgason.
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Prestaekknasjóðs árið 1917. 

Tekjur: 

tign í árslok 1916: 
a. 
b. 

c. 

d. 
e. 

Bankavaxtabrjef .„ . . . . . . . Kr. 

Veðskuldarbrjef . . . — 

Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . . — 

— í sparisjóðum. . . . . . — 

Hjá reikningshaldara . . . . . . — 

Gjafir og tillög á árinu 
Vextir á árinu: 

Þ
A
Ð
 

Af bankavaxtabrjefum . . . . . . kr. 

— veðskuldabrjefi . . ..... — 

— innstæðu í Söfnunarsjóði . . . . — 

— — i Islandsbanka . . . . — 

— — í Landsbankanum . . . — 

Innleyst vedskuldabrjef 

Uthlutad å synodus . 
Gjöld: 

Til jafnaðar við tekjulið 4 

Eftirstöðvar í árslok 1917: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 

b. Í Söfnunarsjóði eee eee re 

c. 

d 

Innstæða í Landsbankanum . . . . — 

Hjá reikningshaldara . . . . . . — 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 

Jón Helgason. 

13700 00 

2000 00 
17732 58 

12 67 
274 41 

616 50 

139 75 

829 88 

2 55 
  

13700 00 
18062 46 

315 33 

2338 49 
  

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

16. janúar 1918. 

1918 

61 

33779 66 

307 83 

1588 79 

2000 00 

37676 28 

1200 00 

2000 00 

" 34476 28 
37676 28



1918 

62 

140 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1917. 

Tekjur: 
Eign í árslok 1916: 

a. Jörðin Ytra-Vallholt . . . . . . Kr. 4000 00 
b. Bankavaxtabrjef . 2... — 1000 00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . . — 1864 30 

d. Innstæða í sparisjóði . ....…. — 67 35 

Vextir á árinu: 

a. Landskuld og leigur af jarðeigninni . kr. 116 00 

b. Vextir af bankavaxtabrjefum . . . — 45 00 

c. Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði . — 87 25 

d. Vextir af innstæðu í sparisjóði. . . — 2 64 

Gjöld: 

Úthlutað fátækum ekkjum í Hegranesþingi: 
a. Jarðarafgjaldið . . . .„ . . . . kr. 116 00 

b. Peningar frá biskupi . . . . . . — 75 00 

Eign i årslok 1917: 

a. Jörðin Ytra-Vallholt. . . . . . . kr. 4000 00 

b. Bankavaxtabrjef . . .....…. — 1000 00 
c. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . . — 1951 55 

d. Innstæða í sparisjóði . . . . . . — 39 99 
  

kr. 

kr. 

kr. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 16. janúar 1918. 

Jón Helgason. 

6931 65 

250 89 

1182 54 

191 00 

6991 54 

1182 54
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Keikningur 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns konungs hins Níunda 

árið 1917. 

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1917 B. bls. 144): 

a. Innritunarskirteini Litr. A. fol.84. „ kr. 

b. Veðskuldabrjef. . .  — 

c. Veðdeildarbrjéf . ......…. o — 

d. I Landsbankanum . ...... — 

2. Vextir: 

a. Af innritunarskirteini . . . . . . kr. 

b. — vedskuldabrjefum . . .... — 

c. — veddeildarbrjefi . . ..... — 

d. — bankainnstæðu . .....…. — 

Gjöld: 
1. Heiðursgjafir veittar: 

a. Birni Sigfússyni, Kornsá . .. . kr. 

b. Guðmundi Þorbjarnarsyni, Stóra Hofi — 

2. Eignir til næsta árs: 

a. Innritunarskírteini Litr. A. fol. 84 . kr. 

b. Vedskuldabrjef. . . .....…. — 

c. Veðdeildarbrjef 2 — 

d. TI Landsbankanum . 2. 2... — 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 7. janúar 1918. 

Jón“ Hermannsson. 

8600 00 

1600 00 

500 00 

592 05 

301 00 
64 00 

22 50 

26 97 

160 00 

160 00 

8600 00 

1600 00 

500 00 

686 52 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 
  

11292 05 

414 47 

11706 52 

320 00 

11386 52 
11706 52 

  

1918 

63
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64 ar 
Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Friðriks konungs hins Áttunda árið 1917. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1917 BÞ. bls. 145): 

a. Bankavaxtabrjef . . . 2. . 2. kr. 11000 00 

b. Í Landsbankanum 2... 8 503 41 

———-——— kr. 11503 41 

2, Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum . . . . . . kr. 495 00 

b. Af bankainnstæðu . . . 0 26 84 

— — 521 84 

kr. 12025 25 

  

Gjöld: 

1. Styrkur til trjáræktar: 

a. Til ungmennafjelagsins »Årrodinn« . kr. 150 00 

b. Til Årna Einarssonar . . 8 2 150 00 

c. "Til Guðbjargar Þorleifsdóttur oe sr 150 00 

— kr. 450 00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 11000 00 

b. Í Landsbankanum . ...... o — 575 25 
————— 11575 25 

kr. 12025 25 

Atvinnu- og samgångumåladeild stjornarrådsins, 11. januar 1918. 

Jøn Hermannsson.
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fischers árið 1917. 

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. B. bls 140): 

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

b. Bankavaxtabrjef a 4000 00 

c. Lán gegn fasteignarveði . . . . . — 1800 00 

d. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar . . . — 13500 00 

e. Bankainnstæða „2. — 2609 56 
—,—. kr. 41909 56 

2 Vextir: 

a. Af innritunarskirteini . . . . . . kr. 1700 00 

b. Af bankavaxtabrjefum . . . . .. — 180 00 

c. Af fasteignarveðslánum .. os mm 81 00 

d Af låni Sey disfjardarkaupstadar 8 mm 607 50 
e. Af binkainnstæðu . .....…. — 112 86 

—,———— — — 1681 36 

kr. 43590 92 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur samkvæmt stofnskrá sjóðsins kr. 1400 00 

2. Borgun fyrir auglýsingar — 23 73 

3. Sjodur til næsta års: 

a. Innritunarskirteini . . . . . . , kr. 20000 00 

b. Bankavaxtabrjef . 2... — 4000 00 

e Lån gegn fasteignarvedi . . . . . — 1800 00 

d. Lån Seydisfjardarkaupstadar FEE 13000 00 

e, Bankainnstæða . ....... — 3367 19 

— — 42167 19 

Atvinnu- og samgångumåladeild stjornarrådsins, 25. 

Jón Hermannsson. 

kr. 43590 92 

janúar 1918. 

1918 

65



1918 

66 

67 

1. 
Bankavaxtabrjef . . kr. 

2. Vextir af bankavaxtabrjefum 2 2. 

3. Meðtekið bankavaxtabrjéf. 2 27 

kr. 

Gjöld: 

1. Borgað Búnaða:fjelagi Íslands. 2... kr, 

2. Sjóður í árslok: 

Bankavaxtabrjf . 2... 

kr. 

på
 

    

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóða C. Liebes árið 1917. 

- Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1917 B. bls. 141): 
11300 00 

513 00 
100 00 

11913 00 

513 00 

11400 00 

11913 00 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 4. janúar 1918. 

Jón Hermannsson. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas's 1917. 

Tekjur: 

Stofnfje . 0... Kr, 

Vextir: 

a. Afhentir með stofnfjenu . . . . . kr. 252 00 

b. Í Landsbankanum . ... 208 mm 85 64 
  

kr. 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 
I Landsbankanum . . 0... kr. 

kr. 

3000 00 

337 64 

3337 64 

3337 64 
3337 64 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 20. janúar 1918. 

Jón Hermannsson.
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar 

og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1917. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1917 B. bls. 149): 
a. Bankavaxtabrjef . .. …… „ kr. 

b. Lán gegn fasteignarveði . . . . . — 

c. Í Landsbankanum . . . . . . . — 

Vextir: 
a. Af bankavaxtabrjefum . . . . . ,„ kr 
b. Af fasteignarlánum . . . . .. . — 
c. Af bankainnstæðu . . . . . 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: ; 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 

"7. Lán gegn fasteignarveði . . . . . — 

c. Í Landsbankanum . . .. . . . — 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 11. janúar 1918. 

Jón Hermannsson. 

2500 00 
3000 00 
609 09 

112 50 
140 13 

34 67 

2500 00 
2000 00 

1896 39 

kr. 

kr. 

kr. 

6109 09 

287 30 

6396 39 

6396 39 

6396 39



1918, 146 

89 Reikningur 

yfir.tekjur..og gjöld styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta og ekkna 

þeirra, í hinu fyrverandi Suðuramti árið 1917. 

  

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1916 B. bls. 139): 
a. Veðskuldabrjef eee 0.0. kr... 4200 00 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka em 500 00 
. e, Í Landsbankanum ....... — 595 33 

' i ——— kr. . 5295-33 
2. Vextir: 

a. Af vedskuldabrjefum . . . . . . kr. 189 00 
b. Af hlutabrjefagign . . . 0... — 40 00 

…  €, Af sparisjóðéign .„...... — 24 41 
lr — 253 41 
“ kr. 5548 74 

Gjöld: 

1. Styrkur veittir „kr. 72 00 
2. Sjóður við árslok:  ' 

a. Veðskuldabrjef Le eN kr. 4200 00 
. b. Hlutabrjef i Íslandsbanka eee 500 00 

> 7%) I Landsbankanum . ......— 776 74 
- —.... 5476 74 

kr, 5548 74 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðssins, 12. janúar 1918. 

Jón Hermannsson.



147 1918; 

Keikningur TO: 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes til.Grímseyinga árið 1917. 

  

  

  

Tekjur: 

„ Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1917 B. bls. 143): 
a. Bankavaxtabrjef . . . 0... 2-2 Kr! #18500 00 7 tag 
b. Lån gegn fasteignarvedi.. . . . . — 20000 00 ár lå 
c. Innstæða í bönkum . 0. ..…. — 4998 36 - i 
sd ———— Kr. 43498 36 

. Vextir: um Øg 
a. Af bankavaxtabrjefum ... . . .- .: kr. 832 BO 2 
b. Af fasteignarveðslánum . . ...... — 843 18 
c. - Af sparisjóðsinnstæðu . . . . . . — 202 09 

— — 1878 37 

kr. 45376 73 

Gjöld: Sr 

- Styrkur til Grímseyinga . . „0... kn „1719 00 
. Eign til næsta árs: t 
"a. Bankavaxtabrjef . . . ..... kr. 18500 00 

: b. Lån gegn fasteignarvedi . . . . . — 20000 00 
c. Innstæða í bönkum ...... — 5166 73 

om 43666 73 

kr. … 45376 73 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 12. janúar 1918. 

Jón Hermannsson,



1918 öls 

71 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar árið 1917. 

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjua (Stj.tíð. 1917 B. bls. 146): 

a. Veðskuldabrjef . . . . . ... kr, 3800 00 

b. I Landsbankanum . ......— 2242 76 

i ——.—. kr. 5042 76 

2. Vextir: 

a. Af vedskuldabrjefi . . . ... . .. kr. 126 00 

b. Af bankainnstæðu . . ..... 78 22 

' me 204 22 

kr. 5246 98 

Gjöld: 

Eign til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef . . . . . . ss kr. 5100 00 

b. Í Landsbankanum . . . . . . . — 146 98 

——— Kr. 5246 98 

kr. 5246 98 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 11. janúar 1918. 

Jón Hermannsson,
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Landhelgissjóðs Íslands 1917. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1917 B. bls. 150): 

I Landsbankanum 2 . 0... Kr. 84588 82 

2. Tillag úr landssjóði. . .. — 20000 00 
3. Hluti landhelgissjóðs af sektarfje fyrir ólöglegar fiski veið 

ar í landhelgi. 2... — 5266 67 

4, Vextir í Landsbankanum „2... — 3376 88 

kr. 113232 37 

Gjöld: 
Sjóður: 

I Landsbankanum . . 2... kr 113232 37 

kr. 113232 37 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðssins, 31. janúar 1918. 

Jón Hermannsson. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar árið 1917. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1917 B. bls. 147): 
1 Landsbankanum 2... kr. 1629 21 

2. Vextir. 0 — 65 16 

kr. 1694 37 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 

Í Landsbankanum . .. 0... kr. 1694 37 

kr. 1694 37 

Átvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 11. janúr 1918. 

Jón Hermannsson. 

1918 

72 

18
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74 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1917. 

  
  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1917 B. bls. 148): 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 6100 00 

b. Í Landsbankanum. . ......— 1467 73 
. ——— Kr. 7567 73 

2. Vextir: 

a. Áf bankavaxtabrjefum . . . . . . kr. 214 50 
b. Af bankainnstæðu. . . . .4. . — 62 41 

— — 336 91 

kr. 7904 64 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 6100 00 

b. I Landsbankanum. . ......— 1804 64 

— — kr. 1904 64 

kr. 1904 64 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 11. janúar 1918. 

Jón Hermannsson,
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Keikningur 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum, árið 1917. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 19172B. bls. 149): 
a. Lán Seyðisfjarðar. .. kr. 8800 00 
b. Lán gegn fasteign og ábyrgð sýslufjel. — 23920 00 
c. Bankavaxtabrjef . .. ur 3100 00 
d. Innstæda i bånkum . ...... — 5295 87 

2. Vextir: 
a. Af láni Seyðisfjarðar . . . , ,„. kr. 396 00 
b. Af öðrum lánum . ...... 999 18 
c. Af bankavaxtabrjefum . . . . ., , — 139 50 

"ed. Af bankainnstæðu. . . . .... — 223 88 

Gjöla: 

1. Styrkur til Eiðaskóla . . 
2. Eign til næsta árs: 

a. Lán Seyðisfjarðar. .. kr. 8000 00 
b. Lán gegn fasteign og ábyrgð sýslufjl — 23125 00 
c. Bankavaxtabrjef . . . 0 rr 3100 00 
d. Innstæða í bönkum . ...... — 1279 43 

kr. 

kr. 41115 87 

— 1758 56 
kr. 42874 43 

kr. 1370 00 

— 41504 43 
42874 43 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 25. janúar 1918. 

Jón Hermannsson, 

1918 

75



1918 

16 

'o 
þa
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Reikningur 

fyrir árið 1917 yfir tekjur og gjöld hins sameiginlega brunabótasjóðs 

fyrir sveitahíbýli. 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári: 

a. Á innritunarskírteinum í Landsbanka kr. 10000 00 

b. Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum . — 19341 91 

Endurtryggingariðgjöld frá brunabótasjóðum sveitarfjelaga . 

Vextir: 

a. Af innritunarskírteinum  . . . . . kr. 455 04 

b. Af sparisjóðsinnstæðu . ....…. o— 118 08 

kr. 

Gjöld: 

  

Kostnaður sjóðsins og greiddar brunabætur kr. 

Sjóður til næsta árs: 

a. Á innritunarskirteinum í Landsbanka kr. + 10000 00 
b. Á innritunarskírteini í Íslandsbanka . — 15000 00 

c. Í Íslandsbanka með sparisjóðkjörum . — 7254 73 

kr. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 30. mars 1918. 

Jón Hermannsson. 

kr. 29341 91 

2698 07 

1233 12 

33273 10 

1018 37 

32254 73 

33273 10
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Keikningur 

yfir tekjur og gjöld Bjargráðasjóðs Íslands árið 1917. 

  

Tekjur: 

„Sjóður frá fyrra ári: 
a. Bjargráðasjóðir sveitarfjelaga. . . . kr. 66103 32 ” 
b. Hinn sameiginlegi bjargráðasjóður. . — 66989 90 

——— kr. 133093 22 
Bjargráðagjöld sveitarfjlaga . . ... — 21614 40 

Tillag landssjóðs . 2... — 22433 50 
Vextir: 

a. Af bjargráðasjóðum sveitarfjelaga . . kr. 2188 10 

b. Af hinum sameiginlega brunabótasjóði — 2442 48 

—— 5230 58 

kr. 182371 70 

Gjöld: 

Kostnaður við sjóðinn . . . . . 2... kr. 464 15 
. Sjóður tilnæsta árs: 

a. Bjargráðasjóðir sveitarfjelaga. . . . kr. 90505 82 
b. Hinn sameiginlegi bjargráðasjóður. . — 91401 73 

———————— — 181907 55 

kr. 182371 70 

Reykjavik, 4. mai 1918. 

F. h. bjargráðastjórnarinnar 

Oddur Hermannsson. 

1918 

“7



1918 

78 

Í5á 

Skýrsla 

um hag bjargráðasjóða sveitarfjelaga á árslok 1917. 

Reykjavíkurkaupstaður . 

Borgarfjarðarsýsla. 

Mýrasýsla 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla . 

Dalasýsla. . . 

Austur Barðastrandarsýsla . 

Vestur-Barðastrandarsýsla . 
Vestur-Ísafjarðarsýsla 

Ísafjarðarkaupstaður . 

Norður-Ísafjarðarsýsla 

. Strandasýsla. 

Vestur-Húnavatnssýsla 

Austur-Húnvatnssýsla 

. Skagafjarðarsýsla . 
Eyjafjarðarsýsla 

Akureyrarkaupstaður. 

Suður-Þingeyjarsýsla . 
Norður-Þingeyjarsýsla 

. Norður-Múlasýsla . 

Seyðisfjarðarkaupstaður. 

„ Suður-Múlasýsla . 
. Austur-Skaftafellssýsla . 

23. Vestur-Skaftafellssýsla 

„ Vestmannaeyjasýsla . 

„ Rangárvallasýsla 
Árnessýsla 

„ Gullbringusýsla. 

Hafnarfjarðarkaupstaður 

- Kjósarsýsla 

14739 

2651 
1981 

4112 

2189 

1183 
2423 

2116 

1840 

3828 
1907 

1773 

2485 

4505 

3740 
1307 
4001 

1641 

3223 
957 

5152 

1217 

2033 

1924 

4186 
6492 
3166 
1780 

1343 

90505 

14 

24 
93 

75 
83 

80 
34 

83 

37 

73 
43 

20 

12 

12 

30 

25 
43 

07 

05 
12 

52 

15 
11 

16 

10 
44 

48 
15 
46 

82
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Keikningur 

yfir tekjur og gjåld Fiskimannasjéds Kjalarnespings 1917. 

Tekjur: 

. Sjodur frå f. å.: 

a. Í veðskuldabrjefum 

b. Í bankavaxtabrjefum. 

c. Í sparisjóði . 

Vextir: 

a. Af veðskuldum. . 

b. Af bankavaxtabrjefum . 

c. Af sparisjóðsinnstæðu 

Gjöld: 

Veittur styrkur til ekkna sjómanna. 
Styrkur til Sigríðar Guðmundsdóttur. 
Ýmislegur kostnaður 

Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef . 

b. Bankavaxtabrjef 

c. Sparisjóðsinnstæða 

kr. 

kr. 

Bæjarfógetinn í Reykjavík, 3. 

Vigfús Einarsson, 

settur, 

  

24803 66 
10300 00 

650 52 
  

1106 15 

463 50 
36 36 

24622 21 

10300 00 
796 69 

januar 1918. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

1918 

79 

35754 18 

1606 01 

37360 19 

1450 00 

120 00 

71 29 

35718 90 

37360 19



1918 156 

  

    

  

80 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs handa barnakennurum 1917. 

Tekjur: 

1. Eign í sjóði 2. janúar 1917: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 28000 00 

b. Sparisjóðsfje . . . 200 0 0 4 1546 19 
——— kr. 29546 19 

2. Tillag úr landssjodi 19172 2. 0... ren 2500 00 

3. Árstillög kennara: 

a. Skólakennara . . . . 2... kr. 1590 09 

b. Farkennara 2... 518 31 . 

— — — 2108 40 

1. Vextir 1917: 

a. Af bankavaxtabrjefum  . . . . . kr. 1417 50 

b. — sparisjóðsfje . .. — 45 01 

c. — innlånsskirteini (1000 kr.) MY — 10 00 
— — 1472 51 

5. Ágóði af kaupum vaxtabrjefa 5% af 5000 kr.. . . . . — 250 00 

6. Til jafnadar vid gjaldlid 4 2 2 00 eee eee 5000 00 

kr. 40877 10 

Gjöld: 

1. Endurgreiðdir vextir . . 0... kr. 34 87 

2. Styrkur veittur: 

a. Jóni Sigurðssyni . . . . . . . . kr. 150 00 

b. Tomasi Snorrasyni . . ....…. o — 190 00 
c. - Benedikt Björnssyni . . .... — 200 00 

d. Jóni Kristjánssyni . . ....…. — 200 00 

e. Guðmundi Jónassyni . . . . . . — 200 00 
f. Friðriki Guðjónsyni . . . . . . — 300 00 

———-— — 1240 00 

3. Burðargjald . .. eee eee re 2 40 

4. Keypt bankavaxtabrjef EN Tem 5000 00 

5. Eign 5. janúar 1918: 
a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 33000 00 

b. Sparigjodsfje . . . 8.200 1599 83 
— ——- 34599 83 

kr. 40877 10 
Reykjavik, 5. januar 1918. 

Fyrir hånd gjaldkera 

Jón Þórarinsson.



Tekjur: 

1. Eftirstöðvar frá fyrra ári: 

Hlutabrjef í Íslandsbanka . . . . . . kr. 10000 00 

Peningar í innlánsbók við Íslandsbanka. — 1508 64 
——————— kr. 

2. Vextir: 
Af hlutabrjefum í Íslandsbanka . . . . kr. 800 00 
Af innlögum í Íslandsbanka . . 2... —. 62 44 

kr. 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur: 
Agli Sandholt . . . 2. 2... Er. 200 00 

Jósef Magnússyni . . . . 00 100 00 

Önnu Magnúsdóttur . 20... — 100 00 

Gunnari Þorsteinssyni . . ....…. — i18 00 

Halldóri Jónssyni . . . — 208 00 
————- — kr. 

2. Eftirstöðvar til næsta árs: 
Hlutabrjef í Íslandsbanka . . kr. 10000 00 

Peningar í innlánsbók við Íslandsbanka. — 1645 08 

kr. 

157 

Reikningur 

1918 

81 

yfir tekjur og gjöld >Minningarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar årid 1917, 

Reykjavík, 8. janúar 1918. 

Í stjórnarnefnd sjóðsins: 

Jón Helgason, Sigurjón Jónsson, Sig. Magnússon, 
form. gjaldkeri. 

  

11508 64 

862 44 

12371 08 

126 00 

11645 08 

12371 08



1918 
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Sjóður: 

a. Í veðskuldabrjefum . 

b. Í sparisjóði. 

c. Hjá reikningshaldara . 

Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum 

b. — innstæðu í sparisjóði . 

158 

Reikningur 

Skuld við reikningshaldara . 

Styrkur veittur á árinu 
Í sjóði: 
a. Í veðskuldabrjefum. 

b. Í sparisjóði 

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, 

Eskifirði, 17. mars 1918. 

Tekjur: 

kr 

kr 

Gjöld: 

kr. 

Magnús Gíslason, 
settur, 

600 00 

2233 36 

324 00 

kr. 

24 00 
101 03 

  

kr. 

kr. 

600 00 
2683 91 

kr. 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Pjeturs Þorsteinssonar sýslumanns, árið 1917. 

3157 36 

125 03 

114 52 

3396 91 

113 00 

3283 91 

3396 91
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Keikningur 

yfir tekjur og gjöld bókasafns Austuramtsins á Seyðisfirði 

Tekjur: 

Eign frá fí. á. 
Styrkur úr landssjóði til að kaupa. bókasafn Ásgeirs sál. 
Torfasonar efnafræðings 

Ársstyrkur úr landssjóði 1917 

Ársstyrkur úr sýslusjóði Norður- „Þingeyjarsýslu 2 8. á. 
Ársstyrkur úr sýslusjóði Norður-Múlasýslu s. á.. - 
Ársstyrkur úr bæjarsjóði Seyðisfjarðarkaupstaðar s. á. 
Ársstyrkur úr sýslusjóði Suður-Múlasýslu s. á. 
Ársstyrkur úr sýslusjóði Austur-Skaftafellssýslu s. á. og ; 1916 

Gjöld: 

Keyptar bækur 
Bókband. 

Laun bókavarðar. 

Húsaleiga, kol og ljós . 

Brunabótagjöld 

Ýmislegur kostnaður 

Eign til næsta árs 
  

Bæjarfógetinn á Seyðisfirði, 18. janúar 1918. 

Jóh. Jóhannesson. 

árið 1917. 

kr. 413 28 

3000 00 
400 00 

25 00 
100 00 

200 CO 
15 00 

50 00 

4263 28 

3096 95 

355 30 

150 00 
100 00 
131 63 

14 50 

414 90 

4263 28 

1918 

83
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Embætti og sýslanir m m. 
12. janúar var Þórhallur Gunnlaugsson skipaður gæslustöðvarstjóri við landssímastöð- 

ina á Ísafirði. 
18. febrúar var síra Jóni Jónssyni prófasti á Stafafelli veitt lausn frá að vera um- 

boðsmaður Bjarnanessumboðs frá fardögum þ. á. að telja. 

25. febrúar var sóknarpresti í Oddaprestakalli og prófasti í Rangárvallaprófastslæmi, 

síra Skúla Skúlasyni, veitt lausn frá embætti frá næstkomandi fardögum að telja, með eftirlaunum. 

S. d. var sóknarpresti í Sauðanesprestakalli, síra Jóri Halldórssyni, veitt lausn frá 

embætti frá næstkomandi fardögum að telja, með eftirlaunum. 

6. mars var bæjarfógeti á Seyðisfirði, Jóhannes Jóhannesson, R. af Dbr., allramildilegast 

skipaður bæjarfógeti í Reykjavík. 

S. d. var skrifstofustjóri Í stjórnarráðinu Jón Hermannsson, R. af Dbr., allramildi- 

legast skipaður lögreglustjóri í Reykjavík. 

11. mars var aðstoðarmaður í stjórnarráðinu Oddur Hermannsson allramildilegast skip- 

aður skrifstofustjóri í atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins. 

S. d. var cand. jnris. Þorsteinn Þorsteinsson settur til þess frá 1. april n. k. og þar 

til önnur ráðstöfun verður gjörð, að gegna sýslumannsembættinn í Norður-Múlasýslu og bæjar- 

fógetaembættinu í Seyðisfjarðarkaupstað. 

S. d. var sóknarprestinum að Stóra-Núpi, síra Valdimar Briem vígslubiskupi, veitt 

lausn frá prestskap frá næstu fardögum að telja, með eftirlaunum. 

12. mars var skrifstofustjóra í fjármáladeild stjórnarráðsins, Indriða Einarssyni, R. af 

Dbr., allramildilegast veitt lausn í náð frá embætti, með eftirlaunum. 

13. mars var sýslumaður í Skagafjarðarsýslu, Magnús Guðmundsson, allramildilegast 

skipaður skrifstofustjóri í fjármáladeild stjórnarráðsins. 

14. mars var cand. jnris Steindór Gunnlaugsson settur til þess frá 1. apríl n. k. og 

þar til önnur ráðstöfun verður gjörð, að gegna sýslumannsembættinu í Skagafjarðarsýslu. 

15. mars var dr. phil. Guðmundur Finnbogason allramildilegast skipaður kennari í 

hagnýtri sálarfræði í heimspekideild Háskóla Íslands. 

16. mars var sýslumaður í Barðastrandarsýslu, Guðmundur Björnsson, allramildileg- 

ast skipaður sýslumaður í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. 

18. mars var yfirrjettarmálaflutningsmaður Guðmundur Hannesson á Ísafirði settur til 

þess, frá 1. apríl og þangað til önnur ráðstöfun verður gjörð, að gegna sýslumannsembættinu 

í Barðastrandarsýslu. 

2. apríl var cand. polyt. L. Blok skipaður aðstoðamaður vegamálastjórans frá 1. s. m. 

4, apríl var yfirrjettarmálaflutningsmaður Gísli alþm. Sveinsson allramildilegast skip- 

aður sýslumaður í Skaftafellssýslu frá 1. júní næstk. að telja. 

8. apríl var sóknarprestur að Hruna, Kjartan Helgason, skipaður prófastur Í Árnes- 

prófastsdæmi frá næstu fardögum að telja. 

17. apríl var sóknarprestur að Breiðabólstað í Fljótshlíð, síra Eggert Pálsson, skipaður 

prófastur í Rangárvallaprófastsdæmi frá næstu fardögum að telja. 

2. maí var sóknarprestur í Mjóafjarðarprestakalli, síra Þorsteinn Kristjánsson, skipaður 

sóknarprestur í Breiðabólsstaðarprestakalli á Skógarströnd. 

3. maí var Sigurður Baldvinsson skipaður póstafgrelðslumaður á Seyðisfirði. 

S. d. var Sæmundur Oddsson skipaður póstafgreiðslumaður í Garðsauka. 

17. maí var sóknarpresti að Gilsbakka, præp. hon. síra Magnúsi Andrjessyni R. af Dbr., 

samkv, beiðni hans veitt lausn frá prestsskap sökum heilsubilunar frá næstkomandi fardögum, 

með eftirlaunum.
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Bráðabirgðalög um viðauka 7 landsstjórn- 

skrifuð af kon- 
ungi 

Tilskipun um 
1903, 
uns 

Løg um hækku 
Løg um vidaule a 

ráðst afand til 

14. júní 19 

gum 13. nóv. 

„lituð af kon-    

10 

    

Brjef stjørnarrddsins til syslumannsins i Dalasyslu um skifting Skardsstrandar- 84 
hrepps í tvö ri 13. júní 

Með r, h 

    arðsséra andar    

     

    

   

  

    

nýju hreppa, að 

hlutar, og eftir sat 

kunna að koma og 
sjer stað milli hinna 

3. Aðskilnaður hreppann: a Í; I hafa verid kosnar 
í hvorum hinna nýju hreppa og sku era 3 hreppsnefndarmenn í hvorum 
þeirra, en þær skulu síðan framkvæma skiftinguna á eignum, skuldum og 
sveitarþyngslum, en verði kal úr honum skor- 
ið af sýslunefnd, er einnig 

Þetta er yður hjer með ar gefið sar, frekari aðgjörða 
og birtingar, að því KAN að með framangreindri fyrirskipan er engin breyt- 
ing gjörð á hinum forna Ska rðssti randarhreppi sem dómþinghá nje manntalsþinghá. er

 

ö. dag júlímán. 1918. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja.
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25. júní 

80. mai. 
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Brjef stjórnarráðsins til landsímastjórans vm hækkun símagjalda. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra lands ssímastjóri, hefir stjórnarráðið ák veð- 

ið samkvæmt 8. gr. laga nr. 12, 20. október 1905, að símagjöld innanlands skuli 

hækkuð frá 1. júlí næstkomandi eins og hjer greinir: 

Símskeytagjöld: 10 aurar fyrir orðið og minsta gjald 1 króna; fyrir blaða- 

skeyti hálft gjald og minsta gjald 1 króna. Fyrir póstávísana-símskeyti 2 krón- 
ur, án tillits til orðafjölda. Fyrir innanbæjarskeyti hálft gjald, en minst $0 aur- 

ar. Viðaukagjald fyrir skrauteyðublöð 50 aurar. Fyrir afhendingu símskeyta í 

talsíma 40 aurar fyrir hver 100 orð eða færi. 

    

  

Talsímagjöld: 
15 aura gjaldið hækki í 26 aura; 

23 — — — - 3ð — 

3ð — — — - 50 —; 

50 — — — - 1 —; 
15 — — — -100 —; 

100 — — — -150 —; 

125 — — — -16 —; 

150 — — — -225 — 
Enn fremur hækki gjald fyrir talsímatæki alskonar verslunarfyrirtækja og 

þeirra, sem sjerstaklega mikið nota síma, um 409 og uppsetningar- og flutnings- 

gjald um 100%. 
Þetta er yður hjer með til vitundar gefið til leiðbeiningar, frekari aðgerða 

og birtingar. 

Hafnarreglugjörð 
fyrir Siglufjarðarkauptúa. 

I. Takmörk hafnarinnar. 

Siglufjarðarhöfn tekur yfir þann hluta Siglufjarðar, sem liggur sunnan 

við línu dregna úr Selgili í Selvíkurnef. 

Il, Hafnargjöld og lestargjöld. 

1. Öll skip (að undanteknum þeim, er síðar getur um), sem mæld eru 

8 smálestir eða stærri, skulu greiða hafnargjöld af öllu farmrúminu, hvert skifti 

er þau leggjast við akkeri, bryggju eða aðrar festar á Siglufjarðarhöfn eftir að 

þau hafa komið frá útlöndum, eða, ef um skip er að ræða, sem að eins ganga hafna
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á milli á Íslandi, þá er þau í fyrsta skifti á árinu hafna sig á Siglufjarðarhöfn 86 
þannig: 30. mai 

a. Skip, sem heimilisfang eiga á Siglufirði 5 aura af hverri smálest. 
b. Önnur skip 10 aura af hverri smálest. 
c. Ef skip þessi flytja vörur eða farþega af landi eða á, skulu þau enn fremur 

greiða ó aura af hverri smálest, hvort sem þau eiga heirailisfang á Siglufirði 
eða annarsstaðar. Sama gjald skulu þau skip greiða, er afhenda farm sinn 
eða taka farm úr öðrum skipum á höfninni. 

Liggi skip lengur á höfninni en.14 daga samfleytt greiðast að nýju 10 
aurar fyrir hverja smálest. 

2. Skip, sem sigla eftir ákveðinni ferðaáætlun, svo og öll Íslensk fiski- 
skip greiða gjöld þessi að eins í fyrsta skifti, er þau koma á árinu. Útlend fiski- 
skip greiða í fyrsta skifti, er þau koma, full hafnargjöld, en siðan 5 aura af 
hverri smálest í hvert skifti, er þau koma inn frá veiðum, enda þótt þau hafi 
hvergi komið til hafnar í miliibili. 

3. Af geymsluskrokkum og veiðiskipum, þar sem unnið er að eða úr 
sjávarfangi, t. d. síldarsöltunar eða silda:bræðsluskipum o. s. frv. skal gjalda 
60 aura af hverri smálest. Þó getur hafnarnefnd með sjerstökum samningi ákveð- 
ið gjald þetta að því er veiðiskip sue:tir. 

4. Skip þau og skipsskrokkar, er liggja í vetrarlegu á höfninni skulu 
greiða 25 aura fyrir hverja smálest. Skip, sem heimilisfang eiga á Siglufirði, 
greiða að eins hálft gjaldið, en útlend skip greiða gjaldið tvöfalt. 

        

= 

   
  

   

lll. Ljósgjald. 

Öll skip, sem eiga að greiða hafnargjöld, samkvæmt framansögðu og 
hafna sig á tímabilinu frá 1. ágúst til 14. maí að báðum dögum meðtöldum, skulu 
greiða fyrir vitaljós hafnarinnar 1 krónu í hvert skifti er þau leita hafnar. Sje 
skipin 300 smálestir að stærð eða þar yfir, greiða þau ? krónur. Skip, sem 

2 
irði, greiða gjald þetta að eins einu sinni á ári.    heimilisfans, eiga á Siglut 

IV. Um undanþágu frá hafnargjöldum. 

Undanþegin hafnargjaldi eru: 

1. Öll herskip, skemtiskip og skip, sem gerð eru út til vísindalegra 
rannsókna. 

2. Skip, er leita hafnar vegna sjóskemda, enda þótt farmur þeirra hafi 
verið á land borinn, ef þau flytja aftur burt farminn og ekki annað. 

3. Fiskiskip, er stunda veiðar frá Siglufirði, er þau leita hafnar vegna 
illveðurs, enda skipi þau engu á land.



1918 

86 
30. maí 

V. Geymsluskrokkar. 

* Sjerstakt leyfi hafnarnefndar þarf í hvert skifti til þess að leggja megi á 

höfnina skipum, sem notuð eru im oe og skal binda leyfi því skilyrði, að 

eigandi láti taka skipi eða sp 1 það sundur, en taka 

það af grunni, ef það i ekemdir å höfninni. Sje 

þessu skilyrði ekki fulln þá getur hafuarnefndin 

látið gera verkið á k ða umsjónarmaður hennar 

ákveður í hvert skifti, fraust grunnfærin skuli 

vera og hvernig þeim 

Sje leyfi inu, þá er eiganda 

þess heimilt ) þeim tíma árs, er 

ekki verður ur heimtað ljós á skipum. Á öðrum tímum árs skulu vera að minsta 

kosti 21 n, sen jarneln« ir gilda, í skipinu, en þeir skulu halda vörð, 

Sjá um, l örU yt 
itar eru kveiktir hjer á 

reglum, sem settar eru Í alþjóða- 

   

  

   
      

    

      

    

      

   

   

hafnarnefnd 

  

landi, og hljóðbendine: 

sjóferðareglum fyrir I 

i, er heimilt ad leggja 

i hafnarinnar, sem 

1 fjarðarins. Um 

þá umsjónarmaður 

hafnarnefndar ákveða legu: fyrir hvert skip. Hann skal enn fremur sjá um, 

að skipin sjeu Sgt fyrir traustum grunnfærum, og ákvæðum hans skal einnig 

hlíta um það, hvernig fest 

öðru leyti. 

Meðan skip li: 

á mánuði farið út í það 2 

ast eda bilad, | uði ð er. 

Umsjón alnarnefndar skal hala í þóknun ! 5 krónur af hverju 

skipi, sein lagt er Í vetrarla i skipanna betta gjald. 

öllum skipum af hálfu 

Mannlausum 

í vetrarlagi á í 

liggur innan ví 

leyfi ber þó í t 

  

omið og útbúnaður skipanna sje að 

aldn ar en einu sinni 

annað hafi hagg- ða 

  

    

   
hafnarnefndar. 

VIL. Umferð um höfnina o. fl. 

    

    

Fiskiskip og önnur skip, er ferma 

svo á höfnina, að þau tálmi fermin, 

í hvert skifti skyld að hlýða boðum 

  

ekki nje afferma, mega aldrei leggjast 

ermingu annara skipa, og skulu þau 

1armanns hafnarnefndar um það, hvar 

Y     
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þau skulu leggjast. Skip mega ekki leggja svo út frá sjer strengi nje önnur 86 

festartæki, að umferð verði til tálmunar. 30. mai 

Mótorbátum eða flutningsbátum má ekki leggja svo, að þeir hindri eða 

tefji umferð um höfnina. 

Nú tregðast eigandi við að hlýða boðum hafnarnefndar eða umsjónarmanns 

um, að flytja skip sitt eða bát eða strengi á höfninni, oz getur þá hafnarnefnd 

látið gjöra það á kostnað eiganda. 

Ávalt skal vera hjer um bil 200 metra breið rás frá bryggjusporðum að 

þeim skipum, sem næst liggja; í þessari rás mega engin skip hafna sig. 

VIII. Um greiðslu og innheimtu. 

Gjöld þau öll, er að framan eru talin, skulu renna í hafnarsjóð Siglu 

fjarðar. Þau skulu greidd af hlutaðeigandi skipstjórum eða útgerðarmönnum og- 

greiðast í hvert skifti, er skip hafnar sig á höfninni. Innheimtir hreppstjóri 

gjöldin og fær 40/ í innheimtulaun. Hafnarnefndin getur þó falið öðrum inn- 

heimtuna, ef henni sýnist. 

IK, Almenn ákvæði. 

Seglfestu má hvergi taka við höfnina nema með leyfi landeiganda. 

Ekki má kasta út seglfestu, kolum, ösku eða neinu öðru, er skemdum 

geti valdið á höfninni, af skipum, er þar liggja. 

Ekki má varpa út aftur akkerum eða öðrum áhöldum, nje heldur leyfum 

af skipum, er slæðast kynnu upp úr sjávarbotni á höfninni, heldur skal flytja alt 

slíkt á land og afhenda hreppstjóra til löglegrar meðferðar. 

Ilreppsnefnd ræður umsjónarmann hafnarinnar eftir tillögum hafnar 

nefndar og ákveður laun hans. Hafnarnefnd fær honuin erindisbrjef, er hrepps- 

nefnd samþykkir. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frá 10 til 500 kr., er renna 
í hafnarsjóð. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. júlí 1918 og fellur þá jafnframt úr gildi 

hafnarreglugjörð fyrir Siglufjarðarkauptún frá 27. maí 1916. 

Í stjórnarráði Íslands, 30. maí 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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87 a ma Reglugjörð 
um ráðstafanir til að tryggja verslun landsins. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 6, 8. febrúar 1917, um heimild handa. 
landsstjórninni til ráðstafana til tryggingar aðflutningum til landsins, eru hjer 

með sett eftirfarandi fyrirmæli. 

   

Skylt er kaupmönnum, fjelögum, svo og einstökum mönnum að senda stjórn 

arráðinu fyrir 9. júní næstkoandi nákvæmar skýrslur, að viðlögðum drengskap, 
um allar birgðir af ull, sem eru í eign þeirra eða vörslum og til hafa fallið fyrir 

I. janúar 1918. Í skýrslunum skal greina, talið í kilógrömmum, hve mikið sje 

af eftirgreindum teguudum og hvar þær sjeu geymdar: 

1. Hvít vorull með fallegum blæ, 

2. Hvít vorull óflokkuð, 

3. Öll önnur hvít vorull, 

4. Alsvårt vorull, 

5. Mislit vorull, 

6. Hvít haustull, 

7. Mislit haustull. 

Þegar gefnar eru skýrslur um birgðir af ull, sem geymdar eru í böllum, 

skal greina brúttóvigt (þ. e umbúðirnar taldar með) Þegar annar maður en 
eigandi gefur skýrslur um ullina, skal hann jafnframt greina, hver sje eig- 
andi hennar. 

9 2. gr. 

Landsstjórn Íslands kaupir allar birgðir af ull, sem til eru í landinu og 

til hafa fallið fyrir 1. janúar 1918, í þeim flokkum og fyrir það verð, sem hjer 
greinir: 

1. Öll hvít vorull, með fallegum blæ, vel þvegin og vel þur kr. 400 pr. kg. 

2. Öll önnur hvít vorull, vel þvegin og vel þur . . . . . — 3.69 — — 

0. Nr. 1 og 2 blönduð saman „ 2... 83 — — 

3. Öll alsvört ull, vel þvegin og vel þur . . . .... — 400 — — 
4. Öll mislit vorul!, svört vorull og hvít vorull, sem ekki telst 

til ofannefndra flokka, vel þvegin og vel þurr... . — 286 — — 

5. Hvít haustull, óþvegin en þur, sem þó ekki má vera blönd 

uð höfuðull, fótaull eða blóðugri u!l, nje neinum annarleg- 

um efnum 88 — — 

6. Mislit haustull, óþvegin en þur, sem þó ekki må vera blønd-



167 1918 

uð Þöfuðull, fótaull eða blóðugri ull, nje neinum annarleg- 87 
um efnum FR „ . kr. 251 pr. kg. 81. maí 

Seljandi greiðir futnin gskostnað á ullinni til næstu átflutaingsbafnar 
nema öðruvísi um semjist. 

3. gr. 

Skylt er eiganda eða umráðamanni ullarbirgða, sem fallið hafa til fyrir 1. 
janúar 1918, að tilkynna stjórnarráðinu fyrir 9. júní næstkomandi, hvort hann 
vilji selja landsstjórninni ull sína með skilmálum þeim, sem greinir í 2. gr. 

Öll sala á ull, sem tilfallið hefir | fyrir 1. janúar 1918, til annara en lands- 
stjórnarinnar er bönnuð frá útkomu þessarar reglugjörðar, svo og allur útflutn- 
ingur slíkrar ullar, frá öðrum en landsstjórninni. 

  

4. gr. 

Nú vill eigandi eða umráðamaður ullarbirgða, sem um ræðir í reglu- 
gjörð þessari, ekki selja landsstjórninni ullina, og skal hún þá tekin eignarnámi. 

5. gr. 

2 Brot gegn ákvæðum 1. og 3. gr. reglugjörðar þessarar varða sektum alt 
að 500.000 kr. og enn fremur skal jafnan, auk sektar, greitt tvöfalt andvirði ullar 
þeirrar, sem ekki er gefin skýrsla um, samkvæmt 1. gr., eða ekki tilkynt er um 
sölu á samkvæmt 3. gr. eða seid öðrum en landsstjórninni eða reynt að flytja út 
cdx flutt út af öðrum en landsstjórninni, cnda varði brotið ekki þyngri refsingu 
að lögum. Uil sú sem ekki er gefin skýrsla um eða ekki tilkynt um sölu á eða 
seld öðrum en landsstjórninni eða reynt að flytja út eða flutt út af öðrum en 
landsstjórninni, er að veði fyrir sektunum. 

Með mál út af brotum gegn reglugjörð þessari skal fara sem almenn lög- 
reglurnál. 

Áður en dómari úrskurði sektir, án þess að mál fari fyrir dóm, skal 
málið borið undir stjórnarráðið 

1
 

Verði ágreiningur um skilning á ákvæðum þessarar reglugjörðar, sker 
stjórnarráðið úr ágreiningnum.
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öl. maí 

Reglugjörð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 31. maí 1918. 

Oddur Hermannsson. 

  

É „SE Ár 

Reglugjörð 

um ráðstafanir til að tryggja verslun landsins. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 6, 8. febrúar 1917, um heimild handa 

landsstjórninni til ráðstafana til tryggingar aðflutningum til landsins, eru hjer með 

sett eftirfarandi fyrirmæli. 

1. gr. og
 

Skylt er kaupmönnum, útgerðarmönnum, fjelögum svo og einstökum 

mönnum að senda stjórnarráðinu fyrir Í4. júní næstkomandi nákvæmar skýrslur, 

að viðlögðum drengskap, um allar birgðir af fiski, sem eru í eign þeirra eða 

vörslum og til hafa fallið fyrir í. janúar 1918. Í skyrslunum skal greina, talið í 

kílógrömmum, hve mikið sje af eftirgreindum tegundum og hvar þær sjeu 

geymdar:
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A. Þurkaður fiskur. 

1. Stórfiskur nr. 1, 

2. Stórfiskur nr. 2, 

3. Netjafiskur stór nr. 1 
2 

4. Netjafiskur stór nr. 2, 

5. Smáfiskur nr. 1, 

6. Smáfiskur nr. 2, 

1. Labradorfiskur (Labrador style), 

8. Ýsa nr. L, 

9. Ýsa nr. 2, 

10. Ufsi nr. 1 

11. Ufsi nr. 2, 

12. Keila nr. 1, 

13. Keila nr. 9, 

14. Langa nr. 1, 

15. Langa nr. 2. 

B. Oþurkaður saltfiskur. 

1. Stórfiskur, 

2. Stór netjafiskur, 

3. Smáfiskur, 

4. Ysa, 

5. Ufsi, 

6. Keila. 

1. Langa. 

Þegar annar maður en eigandi gefur skýrslur um fiskinn, skal hann jafn- 
framt greina, hver sje eigandi hans. 

2. gr. 

Nú á að flytja út fisk, sem til hefir fallið fyrir 1. janúar 1918, samkvæmt 
reglum þeim, er hingað til hafa í gildi verið, og skal þá útflytjandi, áður en 
skipa megi fiskinum út í skip, undirrita og afhenda lögreglustjóra eða umboðs- 
manni hans drengskaparyfirlýsingu um, að í fiskbirgðum þeim, sem flytjast eiga 
út, sje enginn fiskur innifalinn, sem til hefir fallið eftir 1. janúar 1918. Ef skip 
er þegar hlaðið fiski til útflutnings, að nokkru eða öllu leyti, þegar reglugjörð 
þessi kemur út, skal útflytjandi tafarlaust snúa sjer til lögreglustjóra eða umboðs- 
manns hans og afhenda samskonar yfirlýsingu, sem að framan greinir. 

88 
3. júní



1918 

88 
3. juni 

170 

3. gr. 

Brot gegn ákvæðum 1. og 2. gr. reglugjörðar þessarar varða sektum alt 

að 500,000 kr. og enn fremur skal jafnan, auk sekta, greitt tvöfalt andvirði fiskjar 

þess, sem ekki er gefin skýrsla um samkvæmt 1. gr. eða út er fluttur, eða reynt 

að flytja út, án þess að gætt sje ákvæða 2. gr., enda varði brotið ekki þyngri 

refsingu að lögum. Fiskur sá, sem ekki er gefin skýrsla um, eða fluttur er út 

eða reynt að flytja út, án þess að gætt sje ákvæða 2. gr., er að veði fyrir 

sektunum. 

4. gr. 

Með mál út af brotum gegn reglugjörð þessari skal fara sem almenn lög- 

1eglumál. 

Áður en dómari úrskurði sektir, án þess að mál fari fyrir dóm, skal 

málið borið undir stjórnarráðið. 

5. gr. 

Verði ágreiningur um skilning á ákvæðum þessarar reglugjörðar, sker 

stjórnarráðið úr ágreiningnum. 

6. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 3. júní 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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um útflutning á íslenskum afurðum frá árinu 1918. 

Samkvæmt lögum nr. 6, 8. febrúar 1917, um heimild handa landsstjórn- 

inni til ráðstafana til tryggingar aðflutningum til landsins, auglýsist hjermeð þeim 

til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli, að eftirgreindar íslenskar afurðir, sem 

framleiddar eru á. yfirstandandi ári, og ekki verða notaðar í landinu sjálfu, eiga 

sem fyrst, eftir að þær eru framleiddar, að bjóðast til söluráðstafana nefnd, sem 

stjórnarráðið hefir skipað og nefnist útflutningsnefnd. 

N
m
 

oo
 

9. 

1 

fiskur allskonar, 

sild, 

lýsi, 

þorskahrogn, 

fisk- og sildarmjöl, 
kindakjst, 

ull, 

gærur, 

hross. 

Útflutningsnefndin hefir skrifstofu í Reykjavík. 
Nánari reglur um starfsvið nefndarinnar svo og nánari fyrirmæli um 

sölu greindra afurða verða síðar auglýst. 

Í stjórnarráði Íslands, 3. júní 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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Reglugjörð 
fyrir slysatryggingarsjóð fyrir sjómenn samkvæmt lögum nr. 84, 

14. nóvember 1917. 

1. gr. 

Samkvæmt 9. gr. í lögum nr. 84, 14. nóvember 1917, um slysatrygging 

fyrir sjómenn, stjórnar slysatryggingarsjóðnum þriggja manna nefnd undir yfir- 

umsjón landsstjórnarinnar. Skal stjórnin skifta störfum sín á milli þannig, að 

einn sje formaður, annar fjehirðir og þriðji ritari. 

Kostnaður við stjórn sjóðsins greiðist úr landssjóði samkvæmt reikningi 

stjórnarinnar, sem stjórnarráðið samþykkir. 

2. gr. 

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

annars læknisaðstoð við úrskurðun skaðabóta. 

3. gr. 

Skráningarstjórar skulu, eins fljótt og unt er, og í síðasta lagi fyrir lok 

febrúarmánaðar ár hvert, skila iðgjöldum fyrir undanfarið ár í slysatryggingar- 

sjóð, ásamt nákvæmum reikningi yfir iðgjöldin og tryggingarlistum með tilheyr- 
andi yfirlýsingum. 

Stjórnin gjörir fjeð arðberandi í sparisjóði eða með því að kaupa banka- 

vaxtabrjef veðdeildar Landsbankans, og skulu þau vera skrásett í bókum veð- 

deildarinnar, sem eign slysatryggingarsjóðsins; formaður skal og rita á þau, að 

eigi megi þau áfhenda án samþykkis stjórnar sjóðsins. Stjórnarnefndarmennirnir 

hafa einn fyrir alla og allir fyrir einn ábyrgð á því, að fje slysatryggingarsjóðs- 

ins misfarist ekki. 

4. gr. 

Skaðabótaupphæðirnar greiðast í Reykjavík gegn lögmætri kvittun. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins setur, eftir því er þurfa þykir, nánari reglur um fram- 

kvæmd og fyrirkomulag tryggingarinnar, og skal það tilkynt skráningarstjórum 

með umburðarbrjefi,
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(sp
) 

. gr. 90 
í FR . . . A 7. júní Ársreikningur slysatryggingarinnar skal endurskoðast af tveimur mönn- 

um, er landsstjórnin nefnir til, og hún úrskurðar og kvittar fyrir reikninginn. 

Í stjórnarráði Íslands, 7. júní 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

Reglugjörð tf 
um sölu og útflutning á íslenskum afurðum frá árinu 1918. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 6, 8. febrúar 1917, um heimild handa 
landsstjórninni til ráðstafana til tryggingar aðflutningum til landsins, eru hjer 
með sett eftirfarandi fyrirmæli. 

1. gr. 

Skylt er kaupmönnnum, fjelögum, útgjörðarmönnum og öðrum að bjóða 
útflutningsnefnd þeirri, sem skipuð var af stjórnarráðinu 3. þ. m, til söluráðstaf- 
ana eftirgreindar íslenskar afurðir, sem framleiddar eru á yfirstandandi ári, og 
eigi þurfa beinlínis til heimanotkunar hjer á landi: 

1. fiskur allskonar, 
2. sild, 
3. lýsi, 

4. þorskahrogn, 

5. fisk- og sildarmjöl, 

6. kindakjöt, 

7. ull, 

8. gærur. 
Bjóða skal útflutningsnefndinni greindar afurðir eins fljótt og auðið er, og 

ekki síðar en tveim mánuðum eftir að framleiðslu þeirra er að fullu lokið.
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2. gr. 

Bannað er kaupmönnum, fjelögum, útgjörðarmönnum, svo og einstökum 

mönnum, að flytja til útlanda eða selja til útlanda eða gjöra samninga um sölu 

til útlanda á íslenskum afurðum, sem greindar eru í 1. gr. þessarar reglugjörðar 

og framleiddar hafa verið eða framleiddar verða á yfirstandandi ári. 

Afurðir þær, sem greindar eru í Í. gr. reglugjörðar þessarar og fram- 

leiddar hafa verið á yfirstandandi ári og eigi þurfa beinlínis til heimanotkunar 

hjer í landi, má enginn hafa í vörslum sínum hinn 28. febrúar 1919, nema um 

boðsmaður stjórna Bandamanna eða útflutningsnefnd. 

Ennfremur er að sjálfsögðu vítalaust að geyma umræddar afurðir fyrir 

umboðsmann stjórna Bandamanna eða útflutningsnefnd. 

4. gr. 

Nú vill eigandi eða umráðamaður afurða þeirra. sem greindar eru il. 

grein þessarar reglugjörðar og framleiddar eru á yfirstandandi ári, ekki selja þær 

því verði og með þeim skilmálum, sem síðar verða auglýstir af útflutningsnefnd, 

og skulu þá afurðirnar teknar eignarnámi. 

ð. gr. 

Útflutningsnefnd auglýsir á þann hátt sem hentugast þykir, nánari fyrir- 

mæli og reglur um sölu, söluskilmála og söluframboð á afurðum þeim, sem reglu- 

gjörð þessi ræðir um. 

6. gr. 

, 

Lögreglustjórar skulu, hver í sínu umdæmi, hafa stöðugar gætur á því, 

að fyrirmælum reglugjörðar þessarar sje stranglega fylgt, og ber þeim að til- 

kynna stjórnarráðinu tafarlaust með símskeyti þegar uppvíst verður um brot 

gegn fyrirmælum hennar. Skulu þeir þegar í stað gjöra nauðsynlegar ráðstaf- 

anir til þess að komast fyrir ætluð brot og hefja rannsókn út af brotum, eins 

fljótt og fært þykir. 

T. gr, 

Brot gegn ákvæðum 1., 2. og 3. gr. reglugjörðar þessarar varða sektum, 

alt að 500,000 kr. Enn fremur skal jafnan, auk sektar, greitt tvöfalt andvirði al- 

urða þeirra, sem ekki eru boðnar útflutningsnefnd til söluráðstafana eða fluttar
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til útlanda eða reynt að flytja til útlanda eða seldar til útlanda eða gjörðir samn- 91 

ingar um sölu til útlanda eða eru í vörslum manna eða fjelaga 28. febrúar 1919, 11. júní 
og eru allar slíkar afurðir að veði fyrir sektunum. 

8. gr. 

Með mál út af brotum gegn reglugjörð þessari skal fara sem almenn lög- 
reglumál. 

Áður en dómari úrskurði sektir, án þess að mál fari fyrir dóm, skal 
málið borið undir stjórnarráðið. 

9. gr. 

Verði ágreiningur um skilning á ákvæðum reglugjörðar þessarar, sker 

stjórnarráðið úr ágreiningnum. 

10. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi þegar í stað og fellur jafnframt úr gildi 
reglugjörð um ráðstafanir til að tryggja verslun landsins frá 22. apríl þ. á, svo 
og auglýsing útg. 24. maí þ. á. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 11. júní 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

Reglugjörð o2 11. juni 

um innflutning á vörum. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 6, 8. febrúar 1917, um heimild handa 
landsstjórninni til ráðstafana til tryggingar aðflutningum til landsins, eru bjer 
með sett eftirfarandi fyrirmæli:
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1. gr. 

Engar „vörur má flytja hingað til lands frá útlöndum nema til þess sje 

fengið leyfi innflutningsnefndar þeirrar, er skipuð var 3. þ. m. Frá þessu eru þó 

undanskildar þær vörur, er landsverslunin fyrir hönd landsstjórnarinnar sjer um 

að fluttar sjeu til landsins. Innflutningsnefndin hefir skrifstofu í Reykjavík. 

2. gr. 

Þeir sem vilja fá leyfi innflutningsnefndar til þess að flytja vörur til 

landsins skulu, um leið og þeir snúa sjer til hennar, gefa upplýsingar um vöru- 

tegundir þær og vörumagn er þeir vilja fá innflutningsleyfi fyrir, svo og hvaðan 

vörurnar eiga að koma og ákvörðunarstaðinn hjer á landi. Enn fremur er vöru- 

innflytjendum skylt að gefa innflutningsnefndinni skýrslur yfir þær vörutegundir 

og vörumagn, er þeir hafa flutt til landsins næstliðin 3 ár, 1915, 1916 og 1917, 
og að öðru leyti að viðlögðum drengskap láta henni í tje þær frekari upplýsing- 

ar, gögn og staðfestingar, er hún kann að óska. 

3. gr. 

Innflutningsnefndin má ekki veita innflutningsleyfi nema um takmarkað. 

an tíma og gegn því að sá, er flytja vill inn vörur, skuldbindi sig til að afhenda 

innflutningsnefndinni eftirrit af hverjum vörureikningi (factura) jafnskjótt og vör- 

urnar koma til landsins og vörureikningarnir koma í hans hendur. 

á. gr. 

Þegar vörureikningar frá útlöndum eru afhentir samkvæmt 3. gr., skal 

jafnframt greiða innflutningsnefndinni 1 af hundraði af fjárhæð hvers vörureikn- 

ings sem borgun fyrir innflutningsleyfið, þó aldrei minna en 2 kr. 

5. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugjörðar þessarar, varða sektum alt að 100000 
kr., enda varði brotið ekki þyngri refsingu að lögum. Vörur þær, sem eru flutt- 
ar til landsins án þess, að gætt sje ákvæða þessarar reglugjörðar, eru að veði 

fyrir sektunum. 

6. gr. 

Með mál út af brotum gegn reglugjörð þessari skal fara sem almenn lög- 

reglumál. 

Áður en dómari úrskurði sektir, án þess að mál fari fyrir dóm, skal mál- 

ið borið undir stjórnarráðið.
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7. gr. 92 
11. júní 

Reglugjörð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 11. júní 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hern mannsson, 

Reglur 93 
11. júní 

og leiðbeiningar um sölu og útflutning á óþurkuðum saltfiski. 

(Tilkynning nr. 1 frá útflutningsnefndinni). 

Samkvæmt samningi á milli stjórna Bandamanna og íslensku stjórnarinnar 

er skylt að bjóða fulltiúa Bandamanna hjer í Reykjavík allar íslenskar afurðir 

til kaups, jafnóðum og þær eru tilbúnar til útflutnings, að því leyti sem þær eigi 
verða notaðar í landinu sjálfu. 

Öll sala fer fram gegnum landsstjórnina, og annast útflutningsnefndin 

allar framkvæmdir á henni samkvæmt auglýsingu stjórnarráðsins, dags. 3. þ. m., 

og enn fremur reglugjörð stjórnarráðsins, dagsettri í dag. 

2. gr. og
 

Samkvæmt samningum ber að afhenda fiskinn á þessum höfnum: Reykja- 

vik, Ísafirði, Akureyri, Seyðisfirði og Vestmannaeyjum. En fulltrúi Bandamanna 

hefir fallist á við nefndina að kaupa óþurkaðan saltfisk fyrst um sinn til 31. júlí, 

einnig á þessum stöðum: Keflavík, Hafnarfirði, Stykkishólmi, Patreksfirði, Þing- 

eyri, Siglufirði og Norðfirði. Er þess þó krafist um Keflavík, að þar verði á boð- 

stólum minst 200 smálestir og Stykkishólmi minst 100 smálestir,
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3. gr. 

Útflutningsnefndin sinnir eigi framboðum nema frá kaupmönnum, er kaupa 

fisk fyrir eigin reikning til heildsölu innanlands eða til útflutnings, ellegar frá 
fjelögum, er útflutningsnefndin viðurkennir, svo og frá útgerðarmönnum, er hafa 

talsverða framleiðslu. Sökum nauðsynlegra ráðstafana er mælst til, að allir kaup- 

menn, fjelög og útgerðarmenn, sem hafa fisk með höndum, komi með framboð sín 

svo fljótt sem unt er. Og eigi mega þau síðar vera fram komin en 15. júlí 

næstkomandi. 

4, gr. 

Samkvæmt nefndum samningi er verðið á fyrstu 12000 smál. af alskonar 

fiski, sem Bandamenn kaupa, þannig: 

a. Óþurkaður saltfiskur: 

Stórfiskur . . . . . . kilogr. 0.61 

Stór netjafiskur . . . . — 0.57 

Smáfiskur (allar tegundir) — 0.56 

Ýsa „0... 0.49 
Ufsi 2 — 0.46 
Keilla. — 0.47 

Langa. ss 20 — 0.61 

b, Fullverkaður saltfiskur: 

Stórfiskur nr. 1. . . . . . . . . - Skpd. 170 kr. 

— =D eee eee nes mm 154 — 

— lakari tegundir, bar med talinn 

lakur netjafiskur . . . . . — 140 — 

Netjafiskur står nr. I. . . ....0. — 161 — 

— —— or DB. 2 0. rr 149 — 
Småfiskur nr. Il. . . . ÍST — 

— 2 — 149 — 
Labradorfiskur, þurkaður sem venja ertil — 123 — 

Ýsan. 1. 2... — 140 — 

— 2132 — 

Ufsi nr. 1. 2 132 — 

— 3. — 13 — 

Keilanr.1 . 140 — 

= 213 — 

Langa mr.1. 0 — 170 — 
— NN — 154 —
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Alt verðið er háð þeim skilyrðum, sem tilgreind eru hjer á eftir, og gilda 
þau skilyrði einnig um fullverkaðan saltfisk, það sem þau ná. 

5. gr. 

Allur saltfiskur á að vera metinn af hinum skipuðu eiðsvörnu matsmönn- 
um, sem staðfesta, að fiskurinn sje vel saltaður og Óaðfinnanleg góð vara, af 
hverri tegund út af fyrir sig, og skal fiskurinn hafa legið að minsta kosti 28 
daga Í salti, áður en hann er vigtaður til sölu. 

6. gr. 

Fulltrúi Bandamanna getur krafist 14 daga frests til að ákveða, hvort 
hann vilji sinna kaupum, þó getur hann, ef þörf þykir, krafist lengri tíma til að 
lúka skoðun á fiskinum og ákveða um kaupin að því búnu. Sinni hann kaupum, 
mega líða 30 dagar þangað til borgun fer fram, eða 30 dagar frá því að vottorð 
matsmanna hefir borist fulltrúanum; en verði vörunni skipað út fyrir þann tíma, 
skal verðið greitt um leið. 

Ganga má að því vísu, að fulltrúinn kaupi allan þann óþurkaða saltfisk, 
sem boðinn verður innan hins ákveðna tíma (sjá 3. gr.) og á stöðum þeim, sem 
tilteknar eru í 2. gr. 

7. gr. 

Skylt er seljendum ad flytja allan fisk um borð, greiða tolla og önnur 
gjöld kaupanda að kostnaðarlausu, og skal fiskurinn allur vera pakkaður í hreinar, 
sterkar strigaumbúðir (Hessian), ef krafist verður og sje það hægt, og í 50 kg. 
pakka, auk umbúða, eða bundinn með snærum í 50 kg. bindum, eða laus Í skip, 
alt eftir vali kaupanda. Sje fiskurinn aðeins í bindum, skal dregið frá andvirði 
hans kr. 1.75 fyrir hver 160 kg, en sje honum hlaðið lausum í skip skulu dregnir 
frá 50 aurar fyrir hver 160 kg., sem þóknun fyrir innanklæðning í skipið. 

8. gr. 

, Å medan fiskinum er eigi skipad ut, hvilir våtryggingarskylda å seljend- 
um, á ábyrgð landsstjórnar, en kaupandinn endurgreiði vátrvggingargjaldið hlut- 
fallslega fyrir þann tíma, sem fram yfir er 30 daga frá því kaup gerðust í hvert 
skifti. Sömuleiðis er það skylda seljanda að geyma fiskinn Í sínum húsum meðan 
honum er ekki skipað út, en seljendur an geymslukostnað, hlutfallslega 
fyrir þann tíma, n yfir er 30 daga frá því að kaupin gerðust, og skal það 
reiknað eftir því sem venja er til, eða eftir samkomulagi. Kröfur um endur- 
greiðslu á slíkum gjöldum skulu sendar útflutningsnefndinni tafarlaust, þegar 
varan er komin um borð. 

          

1918 

93 
11. júní
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93 9. gr. 

11. jini Komi það fyrir, að fulltrúi Bandamanna afsali forkaupsrjetti sínum, má 

útflutningsnefndin flytja vöruna út til viðtakanda í löndum Bandamanna, Banda- 

ríkjanna í Norður-Ameríku, eða til viðurkendra viðtakenda í viðurkendum hlut- 

lausum löndum að áliti Bandamanna. 

10. gr. 

Komi það fyrir, að fulltrúi Bandamanna kaupi meira en ofangreindar 

12000 smálestir af alskonar fiski, er verðið ákveðið þannig: 

a. Oþurkaður saltfiskur. 

Stórfiskur . . . . +.  kilogr. 090 

Stér netjafiskur . . . . — 0.85 

Smáfiskur (allar tegundir) — 0.82 

Ýsa 0 eee 0.72 
Ufsi 27 0.67 

Kella. . 2 220000 0.70 

Langa. 220 2 0 2 2 0.90 

b. Fullverkadur saltfiskur. 

Stórfiskur nr. 1. 

— nr. 2. . — . . 

— lakari tegundir, þar með talinn 

lakur netjafiskur . . . . . — 206 — 

Netjafiskur stór nr. 1 0... 28 — 

— — 2... . . —— 219 — 

Småfiskur nr. 1 2. — 231 — 

— 29 — 

Labradorfiskur, þurkaður sem venja ertil — 181 — 

Ýsa nr. 1. „2... 206 — 

194 — 

Ufsi nr, 1. 2 2 14 — 

— — 181 — 

Keilanr.1 . . . . 202000 206 — 

eee eee eee 2 mr 194 — 

Langa or. 12 2 eee eee ke re 250 — 

me eee eee 0 mr 225 — 

Kaup með þessu verði eru háð sömu kvöðum og skilyrðum, sem þegar 

eru tekin fram. Í



11. gr. 

Verð fyrir þann fisk, sem seldur verdur umfram tilgreindar 12000 små- 

lestir, hvort heldur að fiskurinn selst til fulltrúa Bandamanna eða frjáls sala fæst 

á honum til tiltekinna landa, verður að lokum lagt við verðið fyrir ofannefndar 

12000 smálestir þannig, að eitt jafi "verð f að kostnaði frádregnum, fyrir 

hverja tegund fiskjarins út af fyrir 

    

Nánari reglur og leiðbeiningar um sölu og útflutning á fullverkuðum 
saltfiski verða auglýstar síðar. 

Reykjavik, 11. júní 1918. 

Thor Jensen, Pjetur Jónsson, 0. Benjamínsson. 

p. t. form. 

án 
um sölu og útflntsino á lýsi. 

(Tilkynning nr. 2 frá útflutningsnefndinni). 

1. gr. 

Öllum framleiðendum eða öðrum sem kunna að hafa eða eignast lýsi af 

þessa árs framleiðslu, er skylt að bjóða ensk inni það til kaups svo fljótt 

sem auðið er og annast útflutnin „dir á því, samanber auglýs- 

ingu stjórnarráðsins, dags. 11. " að lútandi eftirfarandi reglur 

og leiðbeiningar. 

    

  

   

  

Samkvæmt samningnum ber að afhenda lýsið á þessum höfnum: 
reykjavík, 

Ísafirði, 

Akureyri, 

1918 

93 
11. j , 

ni S
 

94 
12. júní
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94 Seyðisfirði og 
12. júní Vestmannaeyjum. 

En fulltrúi Bandamanna hefir fallist á við nefndina, að kaupa og veita móttöku 

lýsi einnig á þessum stöðum: 

Hafnarfirði, 

Siglufirði, 

Norðfirði. 

. gr. 

Utflutningsnefndin sinnir frambodum frå kaupmånnum, er hafa lysis- 

bræðslu -eða kaupa lýsi fyrir eigin reikning til heildsölu innanlands eða til út- 

flutnings; enn fremur frá útgerðarmönnum, er hafa talsverða framleiðslu, svo og 

frá fjelögum, er útflutningsnefndin viðurkennir. Sökum nauðsynlegra ráðstafana 

er mælst ti), að allir kaupmenn, útgerðarmenn og fjelög, sem hafa lýsi með hönd- 

um komi með framboð sín svo fljótt sem unt er. 

4. gr. 

Lýsi skal flokka í tegundir og gæði eftir því sem hjer verður skýrt frá, 

og verður hver tegund og gæði með því verði, sem hjer fer á eftir: 

A. Þorskalýsi. 

Meðalalýsi, innri tunna úr blikki. 

1. A. Gufubrætt, hver tunna 105 kiló á . . . . 190 kr. 

1. B. — — — — — 140 — 
2. Hrátt a. 140 — 

B. Iðnaðarlýsi, í trjeilátum. 

1. Ljóst 100 kiló á . . . . 100 kr. 
2. Ljósbrúnt — AÐ — 

2. A. Ljóst súrlýsi — — - ...... 85 — 
3. Dökt — 0 — 

0. Síldarlýsi, 
Gult 100 kiló 1. á …… . 100 kr. 

2. Ljósbrúnt  — — 80 — 

3. Dökt — I  — 

D. Sellýsi. 

Ljóst 100kilðá .„ . . . 2. 2. 100 kr. 

Dökti — 0 — PR
O 

mr
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E., Hákarlslýsi. 

1. Ljóst, gufubrætt 100 kilð á . . . . . . 100 kr. 
2. Ljóst, pottbrætt  — — - .....…. 8 — 
3. Dökt 5 — 

F. Pressulýsi. 

Þykt 160 kilðá . .. 28 kr. 

5. gr. 

Alt lýsi skal vera metið af hinum skipuðu eiðsvörnu matsmönnum, sem 
staðfesta að það sje óaðfinnanleg góð vara og tilheyri þeim flokki er þeir tilgreina, 
og ber þeim að taka nákvæmt sýnishorn af hverri tegund út af Íyrir sig í 
hvert sinn. 

6. gr. 

Frá því að fulltrúi Bandamanna hefir samþykt kaup á lýsinu, mega líða 
30 dagar þangað til borgun fer fram eða 30 dagar frá því að vottorð matsmanna 
hefir borist fulitrúanum, en verði vörunni skipað út fyrir þann tíma, mun and- 
virðið verða greitt strax á eftir. 

Skylt er seljendum að flytja lýsið um borð, greiða tolla og önnur gjöld 
kaupanda að kostnaðarlausu, en á meðan lýsinu er eigi skipað út, hvílir vátrygg- 
ingarskylda á seljendum, á ábyrgð landsstjórnar, en kaupandinn endurgreiði vá- 
tryggingargjaldið hlutfallslega fyrir þann tíma, sem fram yfir er 30 daga frá því 

Sömuleiðis er það skylda seljanda, að geyma lýsið 

      

kaup gerðust í hvert skifti. 

í sínum húsum meðan því er ekki skipað út, en seljendur fá borgaðan geymslu- 
kostnað, hlutfallslega fyrir þann tíma, sem fram yfir er 30 daga frá því að kaup- 
in gerðust, og skal það reiknað eftir því sem venja er til, eða eftir samkomu- 
lagi. Kröfur um endurgreiðslu á slíkum gjöldum skulu sendar útflntningsnefnad- 
inni tafarlaust, þegar varan er komin um borð. 

8. gr. 

Alt medalalysi, hvort heldur er gufubrætt eda hrått, skal vera i blikk- 
tunnum með trjehylki utan yfir, eins og venja er til, en sjeu þær eigi til, má 
nota eikartunnur, gerðar úr steinolíutunnum, enda sjeu þær áður grandgæfilega 
gufuhreinsaðar og þvegnar. Einnig má nota steinolíuföt, ef eins er farið með 
þau, en gæta verður þess vandlega að þessum reglum sje nákvæmlega fylgt, svo 
meðalalýsið engan veginn geti skemst vegna þess, að ílátin hafi ekki verið nógu 

1918 

94 
12. juni



94 
12. júní 
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vandlega hreinsuð og undirbúin. Å medalalysi sem verður selt í eikartunnum 

eða fötum, verður verðið 10 krónum lægra hver 105 kiló án umbúða. 

      

   
ir að eins til bráðabirgða. Fullnað- 

armat etlands af fulltrúa Bandamanna þar, 
  

MA nf 

en ið 500/, af verði meðalalýsisins og alt 

að 

Meðalalýsi fyrsta flokks skal vera framleitt úr nýrri þorskalifur. Í því 

má alls ekki vera neitt efni - orðið að sápu. Súrinn má ekki vera 

meira en 2!/,9/;. Það skal veri > og viðurkeut sýnishorn nr. A. Í. A. 

Annars flokks með talið hrátt meðalalýsi, má framleiða 

úr ýmiskonar fisklifur. Í því má helst ekki vera neitt efni sem ekki getur orðið 
1 | 

alls 

   
   

að sápu, og sje umfram tað í því af efni sem ekki geta orðið að sápu, verður 

dregið frá verðinu hlut! 1. Súriun má ekki vera meiri en 99. Litur þess 

sje samkvæmt viðurkendu sýnishorni. 

Alt lýsi, sem talið er 

flokkað sem iðnaðarlýsi. 

    

alalýsi, og ekki lýtur þessum skilyrðum, skal 

Frá andvirði alls 

  

rs lýsis en meðalalýsis, verður dregið hlutfallslega 

miðað við það, hve mikið sje í því af efnum umfram 19, sem ekki geta 

orðið að sápu. 

  

Það er ófrávíkjanleg 

istunnur sjeu í hvert sini 

Merkja 

einn upphafsstal 

einn staf (A—F 

hliðina á þeim 

táknar gæðastig lýsis 

Dæmi: Fyrs 

   

  

   
   

  

      

. 2, og þar undir 

á báðum botnum skal merkja 

matsmönnum. Vid 

sem það á við, sem 

  

tir matinu., 

alýsi merkist A. I. A,, en annars 

flokks  gufubrætt ýsi ; A. 1. B., en hrátt meðalalýsi 

merkist A. 2. Ljóst iðnaðarlýsi merkist B. I, en ljóst súrlýsi merkist B. 

2. A. Ljóst gufubrætt hákarlslýsi merkist E. 1 og ljóst pottbrætt hákarlslýsi 

merkist E 2. Þykt pressulýsi merkist F. o. s. frv. Það er mjög áríðandi að lit- 

urinn, sem merkt er með, sje sem minst afmáanlegur, til þess að koma í veg 

fyrir, að nokkur seljandi geti mist viðbótarandvirðið vegna þess að merki hans 

þekkist ekki. Ef lýsið verður flutt út ógreinilega merkt, er það á ábyrgð selj- 

anda og getur hann átt á hættu að jafnvel ekkert verði borgað út, ef slíkar at- 

hugasemdir koma á farmskrána. 
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12. gr. 94 
rn sn . gr Pan ger gs 12, jåni 
Komi það fyrir seinna meir, að fulltrúi Bandamanna afsali forkaupsrjetti 

sínum, má útflntningsnefndin flytja vörur út til viðtakanda í löndum Bandamanna, 

Bandaríkjanna í Norður-Ameríku, eða til viðurkendra viðtakenda í viðurkendum 

hlutlausum löndum að áliti Bandamanna. Um þessa vöru gilda þó sömu reglur 

og ákvæði, sem þegar eru tekin frarn. 

Fulltrúi Bandamanna hefir fallist á fyrst um sinn, að sinna öllum fram- 

boðum, sem kunna að koma á alskonar lýsi, samkvæmt þessum reglum. 

Reykjavík, 12. júní 1918. 

Thor Jensen, Pjetur Jónsson. Q. Benjamínsson. 
p. t. form. 

Reglugjörð 18 jóni 
um sölu og úthlatun á brensluspíritus í Reykjavík. 

Samkvæmt lögum nr. 5, 1. febrúar 1917, um heimild:fyrir  landsstjórnina 

til ýmsra ráðstafana út af Norðurálfuófriðnum eru hjer með sett eftirfarandi ákvæði. 

1. gr. 

Bannað er að selja brensluspiritus í Reykjavík nema gegn seðlum, út- 
gefnum að tilhlutun bæjarstjórnar, sem annast allar frekari framkvæmdir reglu- 

gjörðar þessarar. 

6 n 2. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugjörðar þessarar varða sektum alt að 1000 kr. 

og fer um mál út af brotum sem önnur lögreglumál.
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95 
13. juni 

96 
14. júní 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 13. júní 1918. 

Sígurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

5 

Åvarp 
til framleidanda og annara. 

Frá útflutningsnefndinni. 

Landsmönnum mun kunnugt, að landsstjórnin hefir gert samning við stjórn- 
ir Bandamanna um kaup og aðflutning á öllum þeim nauðsynjavörum sem land- 
ið einkum mun þarfnast fram að 1. maí 1919, en til þess að innflutningsheimildir 
fengjust, hafa stjórnir Bandamanna áskilið sjer forkaupsrjett á öllum helstu af- 
urðum landsins, sem ekki verða hagnýttar í landinu sjálfum, með þeim kjörum 
sem þegar hafa verið birt í nokkrum atriðum, en að öðru leyti munu verða birt 
hið allra bráðasta fyrir hverja vörutegund út af fyrir sig. — Jafnframt er það 
áform Bandamanna, að krefjast afhendingar á allri þessa árs framleiðslu ullar og 
lýsis, svo og meiri hluta fiskjarins, eða máske alls, og enn fleiri vara, alt með 
fastákveðru verði samkvæmt samningnum. 

Þessir skilmálar, hversu sem um þá verður dæmt, voru ófrávíkjanleg skil- 
yrði fyrir því, að landið yrði ekki sett í algert aðflutningsbann, sem tæki fyrir 
alla lífsvon atvinnuveganna og þannig stofnuðu þjóðinni beinlínis og óbeinlínis í 
hinn mesta voða af matvælaskorti og klæðleysi. — Og þess vegna hefir lauds- 
stjórnin með samráði Alþingis undirgengist þá. 

„En eins og ráðstafanir landsstjórnarinnar verða að teljast óhják væmileg- 
ar, eins er það nauðsynlegt að landsmenn, framleiðendur og aðrir, geri sitt til 
þess, að fullnægja samningnum hiklaust, og sem kostnaðarminst sjálfum sjer og 
landinu í heild. Það mun flestum ljóst, að slikum samningi, sem þing og stjórn 
þannig hefir gert landinu til bjargar, er skylt að fullnægja, enda hefir Alþingi og 
landsstjórnin þegar gert, og mun vafalaust gera frekari ráðstafanir sem til þess



187 

þurfa, meðal annars til þess að þeir, sem viljugir hlýða samningsákvæðunum, líði 
engan baga í samanburði við hina, nje vegna óhlýðni þeirra. 

Þess vegna viljum vjer leiða athygli landsmanna að því, hve æskilegt það 
er, að framleiðendur komi sem fyrst með framboð sin, jafnskjótt og Varan er til- 
búin til útflutnings, og þannig styðji útflutningsnefndina til þess að hagnýta sem 
best þau flutningstæki sem nú þegar eru fyrir hendi, og framvegis bjóðast, svo 
að afurðunum verði komið sem fljótast, og í tækan tíma frá landinu. Með því 
mun skipakostur landsins notast betur og seljandinn spara óþarfa geymslukostnað 
og ábyrgð, auk þess sem peningarnir þá mundu koma fyr inn í landið. 

Síðast en ekki síst viljum vjer benda á það, að með því greiðlega að full- 
nægja samningsatriðunum, sem hvort eð er ekki mun verða undan þokað, tryggj- 
am vjer oss best, að þeirri fyrirgreiðslu á aðdráttum vorum, sem Bandamenn í 
áminstum samningi hafa heitið oss, verði fullnægt. 

Reykjavík, 14. júní 1918. 

Thor Jensen, Pjetur Jónsson, 0. Benjamínsson. 
formaður. 

  

Reglur 
um sölu og útflutning á ull. 

(Tilkynning nr. 3 frá útflutningsnefndinni), 

1. gr. 

Öllum framleiðendum og öðrum er hafa með höndum ull, sem framleidd 
er á árinu 1918, og eigi verður höfð til notkunar í landinu sjálfu, er skylt að 
bjóða hana til kaups fulltrúa Bandamanna hjer í Reykjavík, jafnskjótt og ullin 
er útbúin til útflutnings. Annast útflutningsnefndin framkvæmdir á þessu, sam- 
kvæmt auglýsingu stjórnarráðsins, dags. 3. þ. m., og enn fremur reglugjörð, dags. 
11. þ. m. 

2 js}
 7 

S € C 

Samkvæmt samningnum vid Bandamenn ber ad afhenda ullina til sålu å 
þessum höfnum; 

1918 

96 
14. júní 

97 
20. júní
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97 
20. júní Reykjavík, 

Seyðisfirði og 

Akureyri. 

En fulltrúi Bandamanna hefir fallist á við nefndina, að kaupa ullina og veita 

henni móttöku einnig á þessum höfnum: 

Stykkishólmi, Borðeyri, 

Ísafirði, Hólmavík, 

Blönduósi, Hvammstanga, 

Sauðárkrók, Þórshöfn, 

Húsavík, Vopnafirði, 

Reyðarfirði, Vestmannaeyjum. 

Þó mega seljendur sem eiga ull á þessum viðbótarhöfnum búast við því, 

að hafa allan kostnað og ábyrgð á geymslu hennar þar og eldsvoðatryggingu, án 

nokkurs endurgjalds, þangað til varan kemst um borð. Svo greiða þeir og þann 

farmgjaldsmismun, sem verða kann við það, að taka ullina á þessum aukahöfnum. 

3. gr. 

Útflutningsnefndin sinnir framboðum frá kaupmönnum, er kaupa inn ull 

til þess að selja hana út í heildsölu, svo og frá fjelögum, sem hún viðurkennir. 

Hagkvæmast er, að framboð frá kaupmönnum og fjelögum komi jafnskjótt og ull- 

in er tilbúin til útflutnings, og um vornllina, allar tegundir, komi tilboðin eigi 
5 

síðar en 15. ágúst. 

4, gr. 

Samkvæmt nefndum samningi er flokkun og verð ullarinnar þannig: 

I. Öll hvít vorull, blæfalleg, vel þvegin og vel þur kr. 4.00 pr. kiló 

IL. Öll önnur hvít vorull, vel þvegin og vel þur. . — 369 — — 

TILL. Öll svört ull, vel þvegin og vel pur. . . . . — 400. — — 

IV. Öll mislit vorull, svo og svört og hvit vorull, sem 

eigi telst til framantaldra flokka 

a. þur og hrein. 2 2 2 eee eee nr 293 — — 

b. þur, en fitu og ruslkend . . . 2 2 1 251 — — 

V. Hvít haustull, óþvegin, en þur, laus við hausull, 

fætlinga, blóðskorpur og öll annarleg efni . . 2. — 288 — — 

VI. Mislit haustull, óþvegin o. s. frv., sbr. V. fl... — 251 — — 

Verð þetta er háð þeim skilyrðum, sem hjer fara á eftir. 

5. gr. 

Öll ull skal metin og skilin í flokka (sjá 4. gr.) af hinum skipuðu 

matsmönnum, Staðfesta þeir með vottorði sínu, að þeir hafi nákvæmlega 

ullar- 

rann:
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sakað ullina og metið hana í hina tilgreindu flokka. Þeir skulu og votta um 

rjetta vigt á ullinni, að umbúðum þeim meðtöldum, sem hún flytst í til útlanda, 

hvern sekk um sig, með áframhaldandi raðtölu og flokksmerki, er titað sje í 

vigtarskrána. Smærri brot úr e greina. Loks 

skulu þeir og athuga og votta um rjetta merkins á ullarsekkjunum, samkvæmt 

reglum um flokkun og merking ullar frá 10. júlí 1916, þó með þeirri viðbót, að 

IV. flokkur greinist í undirf | IV. a. og IV.b. Að öðru 

leyti vísast til erindisbrjefs 

    

   

      

Fulltrúi Bandamanna 

gera athugun á ullínni á útf 

Kaupi hann una, mega líða 30 kaup gerðust þangað til borgun 

fer fram, eða 30 " frá því vottorð matsmanna og vigtarskýrslur í tvennu 

lagi hafa borist full ltråanum. Nú er vörunni skipað út áður en 30 dagar eru 
liðnir, og greiðist verði Í 

eru komnar í hendur 

útflutningsnefndin ekki 

henni í hendur. 

frest, til þess sjerstaklega, að 

en hann gerir kaup á henni. 

    

  

    matsvottorð og vigtarskýrslur 

hans. Í báðum tilfellum getur 

ma faktúrur sjeu komnar 

  

Skylt er seljanda 

er á leggjast, kaupanda að 

og sterkum strigasekkjum ( 

greiða toll og önnur gjöld, 

hafa ullina í breinum 

    

or do. gr. 

Þangað 

á seljanda að 

kaupandi endu! 

ingargjald, 

daga frá því 

eftir samkomulagi 

sendar útflutnin 

gshöfn, hvílir sú skylda 

fri VE en     

    

væmt venju, eda 

gjöldum skulu 

um borð. 

  

Thor Jensen, Pjetur Jónsson. 0. Benjamínsson, 
formaður.
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Styrktarsjóð Magnúsar Sigurðs- 

Jónsdóttur<, útgefin á venjulegan hátt 

ad mandatum af atvinnu- og samgöngumálaráðherra Íslands 24. júní 1918. 

Skipulagsskráin er þannig: 

  

fyrir styrktarsjóð Magnúsar Grund og konu hans 

Guðrúnar Þ. Jónsdóttar, 

ar 3. júlí 1917 og heimsókn Eyfirðinga bann dag. 

70 ára afmæli Magnús- 

    

Styrktarsjóðurinn er stofnaður til þess að örva menn til framtakssemi og 

dugnaðar í landbúnaði með því að veita verðlaum þeim, sem skara fram úr og 

sýnt hafa mikla framtakssemi með varanlegum umbótum í landbúnaði og búsettir 

eru innan hinna þriggja hreppa Inn-Byjafjarðar, sem sje: Öngulstaðahreppi, Saur- 

bæjarhreppi og Lis TD 

Við úthlutun vert una skal sjerstaklega taka til greina traustar og 
haganlegar húsabyggingar, plöntun skógviðar til heimilisprýði og nota, jarðepla- 

rækt og aðra garðrækt, sömuleiðis aukna í 

anna, betri hagnýtingu áburðarefnanna og vatnsveitingum á engjar. Einnig skal 

taka til greina kynbætur alls búpenings, sta, sauðfjár og nautgripa, sem miklu 

skiftir fyrir hjeraðið og er öðrum til fyrirmyndar. 

    

Bj
 

    

  

ækt, sem fæst með stækkun tún-     
     

  

  

  

€ 2. gr. 

  

   
nm þúsund — krónur og skal gjöra 

vöxtu í útbúi Landsbankans á Akur- 

hæstu vöxtum, sem bankinn gefur. 

i >ja hreppa, hag- 

stum, engreidist fyrirfram 

auka framleiðslu land- 

engjarækt og skóg og 

þeir menn 

ekta skóg á heimilum 

ð þarf til þess, að. það verði að 

em | ekki er í útlánum hjá búendum, 

banka. 

Stofnfje styrktarsjóðsins er 2000 — 
þær arðberandi á þann hátt a! 

eyri með 50/, vöxtum ef 

Þó má veita efnilegur 

kvæm lán úr 

og með þvi 

búnaðarins, svo sem 

enn fremur til nauðsynler 

sjerstaklega sitja fyrir pe 

sínum og sýnt þá alúð og 

gagni og til heimilisprýði. Það af fjenu, 

skal ávalt standa á vöxtum í áðurnefndum 

    
      

  

   
2 
ÅU 

  

" 
a0 

      

  

    rjað að     

     

  

         

=
 
æ



    

   
krónur, skal 

og skulu 

krónur og 

þrem af 

tillit til þei 1 

sje sú plöntun ve 

en 10. hvert ár. 

  

    
     

  

tast eftir verðleikum 

g á sjerstaklega taka 
ið á heimilum sínum, enda 

ni heiðurslaun oftar 

  

An lantaAð I - Á sem plantað hafa skóg 

  

Ekki má veita 

  

Å. gr. 

  

Þeir, sem vilja verða * aðnjótandi nefndra heiðurslauna, skulu senda for- 
manni stjórnarnefndar sjóðsins bónarbrief um, að tillit verði haft til þeirra við 
veitingu heiðurslaunanna á ári þvi, 8 er um, og skulu bónarbrjefin 
send formanni fyrir 1. janúar það unin eiga að veitast. Iverjn 
bónarbrjefi á að fylgj: torð heiðvirðra manna, sem hafa 
góða þekkingu á þeim mannvir sem um er rætt í bónar- 
brjefinu um, að þar sje skýrt rja 

Að þeim tíma liðnum ræðir stjórnarnefndin um hverjir af umsækjendum 
sjeu verðugastir heiðurslaunanna, og sendir sýslumanninum í Eyjafjarðarsýslu, 
ekki síðar en 30. april, tillögur sínar um það, ásamt þeim bó ónarbrjefum, sem 
fram eru komin, og jan um, og veitir DP Sýstumaður, hinn 3. 
júlí, þeim umsækjendi hann pasta, 

Nu er eitthvert að veitast, enginn álitinn verðugur 
til er tekið hjer að framan, skal 

t, við stofnljöð og ávaxta á sama 
arslaunanna, ásami hinum árlega reikn- 

almanaksári, skal birta í sýslufundar- 
stjórnartíðindum. 

   

  

   
   

  

     

   

    

a
 

am
 

     

        
nefudra 

bå leggja Gir, 

hátt og það. Skýrslu um 
ingi yfir tekjur og gjöld 
gjörð Eyjafjarðarsýslu og hin J 

Á þeim tíma, er Styr tarsjodurinn hefir aukist enn bå um 5000 — fimm 
þúsund — krønur og stofnfjed hefir med viðlögðum vöxtum nåd 15000 — fimtån 
busund — krónum, Sal hækka heiðurslaunin um helming, svo þau verði 100 

       
   

kr, 150 kr. og 200 kr. Svo skal | 3 Styrkja af vöxtum sjóðsins fátæka, 
1 ekki eru og heima eiga í áðurnefndum hrepp- 

berklaveil ka sjúklinga, se 
um, til að leita sjer læ nu á Vífilsstöðumc og við ljós eða 
radiumlækningar í Reykjavík, eða á þeim heilsuhælis- og ljóslækningastofnunum, 
sem síðar verða settar upp hjer á landi. Þau árin, sem verðlaun skulu ekki 
veitt, má lækningastyrkur þessi nema samtals alt að "/, — einum fjórða — af 

okninga í 
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ársvöxtum sjóðsins. En þau ár, sem verðlaun veitast, skal þess gætt að úthluta 

aldrei meiru en %/, — þrem fj 

gjafa, svo ætið leggist að 

   öxtunum til verðlauna og lækninga- 

ninsta kosti !/, af þeim við stofnsjóðinn. 

  

    hendi leyst, svo þau verði til o varanlegrar 

efnahags umsækjanda vid uthlutun hei siður launanna, og skula því efnalitlir menn 

engu síður verða þeirra aðnjó ef verk þeirra og endurbætur eru vel og 

haganlega af hendi leystar, þó þær eðlilega verði í smærri stíl en hjá þeim, sem 

efnaðri eru. Svo sem segir í Í. gr. ber að taka til greina kynbætur alls búpen- 

ings og góða meðlerð á húsdýrum við úthlutun heiðurslaunanna, og geta þeir, 

sem brjóta settar hjeraðs þyktir um kynbætur búpenings innau 1 nefndra hreppa, 

eða sýna hirðuleysi gagnvart kynbóta n að dómi stjórnarnefndarinnar, ekki 

orðið heiðurlaunanna aðnjótandi næstu 5 árum, eftir að brotið er framið, 

þó þeir að öðru leyti hafi unnið til verðlauna. 

      

    

        
á hinu dili 

  

   

        

      
   

      

   
    
   

s hafa á hendi 3 menn, sem kosnir 

gja hreppa í Eyjafirði 

árslok 1920 — skal 

einn maður 

í fyrsta sinn, 

  

innan Akureyrar. En é 

einn maður anga úr 

úr stjórninni 3 hvert ár, og 

menn í þeirra stað. End jósa má þá, 18 ir stjórn et þeir taka 

kosningu. Stjórna efndin 1 þa mig: að einn er for- 

heldur fund með sjer í janúar 

í umdregna og löggilda gjörðabók, 

og allir reikningar sjóðsins o. s. frv.; 

; ber ábyrgð á, að þau ekki glatist. 

sera, fyrir hönd sveitasjóðanna hver 

að styrktarsjóðurinn ekki tapi af Íje 
( 

ri 

madur, annar gjå aldke ri 

år hvert og oftar, ef þörf g 

sem ritað er í það, sem Íran 

hún geymir öll verðbrjel 

En allar hinar umtöluðu 

í sínum hreppi, sameiginle 

sínu, hvorki í útlánum e 

skulu allir sveitasjóðirnir í á | 

sjóðnum það tap, sem hann kann að verða fyrir, ef slíkt ber að höndum, hverjar 

sem orsakir kunna að verða sú endurgreiðsla niður á sveitasjóðina 

eftir tölu búenda. Þeir menn, sem i stjórnarne sfnd sitja, missa eigi rjett sinn til 

þess að verða aðnjótandi heiðurslauna, hafi þeir með framkvæmdum og dugnaði 

unnið til þeirra, hins vegar geta þeir ek ki fengið lánað fje úr sjóðnum, meðan 

þeir eru í stjórnarnefndinni. 

  

» 
itt, bar med taldir vextir af lånum, og 

» hreppum skyldir ad endurgreida styrktar- 
% 

    það
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Þegar styrktarsjóðurinn FF vaxið svo, að óumflýjanlegt verður að greiða 98 
þóknun fyrir hin ýmsu störf í þarfir sjóðsins, svo sem þóknun til gjaldkera, 24. júní 
borgun fyrir eldtryggan skáp o s. frv., skulu útgjöld þau, sem af því leiða fyrir 
sjóðinn, liggja undir samþykki sameiginlegs fundar hlutaðeigandi hreppsnefnda. 

oo gr gr. 

Sýslumaðurinn í Eyjafjarðarsýslu og einn maður, sem sýslunefndin í sömu 

sýslu kýs til 3 ára Í senn, skulu endurskoða hinn árlega reikning styrktarsjóðsins, og 
skal hann kominn þeim í hendur fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert ásamt banka- 
viðskiftabók og öðrum nauðsynlegum fylgiskjölum, svo þeir geti fullvissað sig 
um, að öll bókfærsla sje í góðu lagi. En athugasemdir endurskoðenda ásamt 
svörum stjórnarnefndarinnar liggja undir úrskurð hins íslenska stjórnarráðs, sem 
hefir yfirstjórn sjóðsins og sjer um, að skipulagsskránni sje fylgt. 

C gr ). gr. 

Sjóðurinn tekur að ávaxtast 3. júlí 1918. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari. 

Grund, 10. april 1918. 

Magnús Sigurðsson. 

Staðfesting konungs á skipulagskrá fyrir >Hafnarsjóð Borgarnesse, útgefin 99 
á venjulegan hátt ad mandatum af atvinnu- og samgöngumálaráðherra Íslands 24. júní 
24. júní 1918. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir „Hafaarsjóð Borgarness“. 

Í. gr. 

Sjóðurinn heitir >Hafnarsjóður Borgarness.
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2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af 10 þúsund króna gjöf herra Thor Jensens, kaup- 

manns í Reykjavík, og frú Þorbjargar Jensen, konu hans. Var fje þetta gefið í 

tilefni af 50 ára afmæli Borgarness Z2. mars 1917. Og enn fremur samskotum 

frá nokkrum hjeraðsmönnum, sem námu við síðustu árslok (31. desember 1917) 

5280 krónum. 

3. gr. 

Málefnum sjóðsins skal stjórnað af 7 manna nefnd, er nefnist >Hafnar- 

nefndc. Skal sú nefnd þannig skipuð, að sýslunefnd Mýrasýslu kýs 5 menn í 

hana. Þrír þeirra skulu vera búsettir í Borgarnesi. En sýslunefnd Borgarfjarðar- 

sýslu kýs 2 mennina. Öðlist Borgarnes síðar kaupstaðarrjettindi og fái sjerstaka 

bæjarstjórn, þá tilnefnir bæjarstjórnin, en ekki sýslunefind Myrasýslu, nefndar- 
mennina þrjá fyrir Borgarnes. Nefnd þessi skal kosin til þriggja ára. Sjálf kýs 

hún sjer formann og skiftir störfum milli nefndarmanna. 

4. gr. 

Sjóðurinn skal settur á vöxtu í tryggum sparisjóði eða banka, og skal 

hann aukinn með vöxtum, gjöfum og tillögum, sem honuin kunna að áskotnast. 

5. gr. 

Þegar stjórn hafnarsjóðsins álítur ástæður fyrir hendi, má hún verja af 

sjóðnum til hafnargjörðar eða hafnarbóta í Borgarnesi, meira eða minna af fje 

sjóðsins, þó aldrei meira en svo, að óskertar sjeu síðustu 2000 krónur höfuðstólsins. 

6. gr. 

Hafnarnefnd semur í janúarmánuði ár hvert reikning yfir tekjur og gjöld 
sjóðsins fyrir hvert liðið almanaksár. Skal hann lagður fram til endurskoðunar 

og samþyktar á aðalfundi nefndarinnar 22. mars ár hvert, en sýslunefnd Mýra- 
sýslu leggur fullnaðar úrskurð á hann. 

Gjört í Borgarnesi, 22. mars 1918. 

Einar Friðgeirsson. Jón Björnsson. Halldór Vilhjálmsson. 

Davíð Þorsteinsson. Magnús Jónsson. Þórður Pálsson. 

Sigurður B. Runólfsson
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Minningarsjóð Þorsteins Magn- 100 
ússonar og Önnu Bjarnadóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 24. júní 
atvinnu- og samgöngumálaráðherra Íslands 24. júní 1918. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir „Minningarsjóð Þo:steins Magnússonar 

og Önnu Bjarnaðóttnr konu hansé. 

Í. gr. 

Sjóðurinn heitir >Minningarsjóður Þorsteins Magnússonar og Önnu 
Bjarnadóttur. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður árið 1913 með 1000 krónum sem höfuðstól, sem er 

gjöf frá hjónunum Þorsteini Magnússyni og Önnu Bjarnadóttur í Höfn. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er sá, að styrkja hreppsbúa Borgarfjarðarhrepps í yms- 
um framfara fyrirtækjum. 

4. on mn T. G 

Sjóðurinn skal ávaxtast innanhrepps þannig, að honum skal varið til að 
kaupa korn í kornforðabúr, er hreppsbúar komi upp á góðum og hentugum stað 
í Bakkalandi. 

5. gr. 

Kornforðabúr þetta skal svo vera eign Borgafjarðarhrepps. Aðallega skal 
korninu varið til að koma í veg fyrir hættu af fóðurskorti búpenings og vöntun 
á korni til manneldis. 

6. gr. 

Forðabúrið skal standa undir stjórn hreppsnefndar og skal hún sjá um
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útlán á korninu og annað viðvíkjandi forðabúri þessu samkvæmt því, sem fyrir 

verður mælt, í reglugjörð þeirri sem sýslunefnd Norður-Múlasýslu semur. 

1. gr. 

Korn úr forðabúrinu skal árlega lánað út með verðhækkun (vöxtum) sem 

ekki nema minnu en 2 kr. 50 aur. af hverri korntunnu, og skal verja vöxtun- 

um til að auka kornforða búrsins þar til hann er að áliti hreppsnefndar orðinn 

nægilega mikill, upp frá því skal borga venjulega vexti, og skal því af vöxtun- 

um, sem með þarf árlega, varið til reksturskostnaðar forðabúrsins. 
Afgangurinn af vöxtunum skal ra lagður í sjóð, sem ávaxta skal í 

aðaldeild Söfnununarsjóðs Íslands, og skulu vextirnir lagðir við höfuðstólinn, þar 

til hann er orðinn eins og segir í 8. gr. 

  

8. gr. 

Komi það fyrir að þörfin fyrir kornforðabúr falli niður skal hreppsnefnd 

annast um, að eignum forðabúrsins sje komið í peninga, og skulu þá þessar áður- 

greindu 1000 krónur, ásamt öllum þeim vöxtum, sem þær hafa gefið af sjer, lagð- 

ar Í einn og sama sjóð, og ávaxtaðar á sama hátt og bent er á í 7. gr, þar til 

sjóðurinn er orðinn 10000 krónur, þá skal 3/, af vöxtunum árlega varið til efi- 

ingar einhverjum þeim fyrirtækjum í hreppnum til lands eða sjávar, sem stjórnendur 

hreppsins álíta arðvænlegast fyrir hreppsbúa, Í/, vaxtanna leggist við höfuðstólinn. 

Leitað skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari.   

Höfn í Borgarfirði eystra, 11. nóv. 1918. 

Þorsteinn Magnússon. Anna Bjarnadóttir, 
(handsalað).
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heglur 
um sölu og útflutning á þorskhrognum. 

(Tilkynning nr. 4. frá útflutningsnefndinni). 

1. gr. 

Samningurinn milli Bandamanna og íslensku stjórnarinnar áskilur, að 

bjóða skuli fulltrúa Bandamanna til kaups alla framleiðslu á þorskhrognum, að 
undanteknu því, sem haft verður til notkunar í landinu sjálfu, jafnóðum og varan 
er tilbúin til útflutnings. 

Öll sala fer fram gegnum landstjórnina, og annast útflutningsnefndin allar 
framkvæmdir þar að lútandi, sam na auglýsingu stjórnarráðsins, dags. 3. þ. 
m., og enn fremur reglugjörð stjórnarráðsins da li, s. m., og gilda þar um 
eftirfarandi reglur og leiðbeiningar. 

  

2. 

Vörunni verður veitt móttaka í: 

Reykjavík og 

Vestmannaeyjum. 

OR
 

Hrognin skulu vera metin og vigtuð af þar til skipuðum eiðsvörnum 

mats- og vigtarmönnum, í fyrsta og annan flokk, hver flokkur pakkaður út af 

fyrir sig, en seljendur mega einnig láta meta og pakka hvorttveggja saman ef 

þeir heldur kjósa það, og er það þá tig 

Öll hrognin skulu vera vel < nn og vel hrein þegar pökkum fer 

fram. Til fyrsta flokks teljast öll hrein hrogn, sem að öðru leyti eru ógölluð og 

órunnin. Til annars flokks teljast öll önnur óskemd og órunnin þorskhrogn, þó 

ekki minni stykki en hálft hrogn (ein skálm) 

Um leið og hrognunum er pakkað í tunnur til útflutnings, skal stráð 

hreinu salti milli hvers lags, þó ekki meira en nauðsyn krefur til þess að vernda 

hana skemdum. 

  

      

   

stakur verðflokkur. 

4, er. 

Hrognin skulu pökkuð í heilar og hreinar tunnur, vel bentar með sviga- 
eða járngjörðum, og skal að öllu leyti vera svo vel gengið frá tunnunum, að þær 

þoli flutning til útlanda.
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o
t
 gr. 

Allar hrognatunnur (gotutunnur) skulu vera merktar báðum botnum þannig: 

Efst tveir upphafsstafir, að minsta kosti, sem tákna nafn seljanda, þar 

fyrir neðan einn upphafsstafur er tákni lögheimili seljanda, á miðjum botni skal 

merkja áframhaldandi raðtölu, og neðst á botninum skal tilgreint hvaða flokki 

hrognin tilheyra t d.: 
Fyrir fyrsta fokk . 2 ÁR. 1. 

Fyrir annan fokk . . . 22.20202, … R 2. 
Fyrir samanbl. fyrsta og annars flokks . . . . . R. M. 

6. gr. 

Fyrir fyrsta flokks þorskhrogn er verðið . . . . kr. 60,00 pr 120 kil6 netto. 

— annars — ——  — — 0... — 45,00 — 120 — — 

— samanbl. fyrsta og annars flokks .…….., — 50,00 — 120 — — 

í. gr. 

Útflutningsnefndin sinnir framboðum frá kaupmönnum, er framleiða eða 

kaupa hrogn fyrir eigin reikuing til heildsölu innanlands eða til útflutnings, enn 

fremur frá útgerðarmönnum, er hafa talsverða framleiðslu, svo og frá fjelögum, 

er útflutningsnefndin viðurkennir. Sökum nauðsynlegra ráðstafana er mælst til, 

að allir kaupmenn, útgerðarmenn og fjelög, sem hafa þorskhrogn með höndum, 

komi með framboð sín svo fljótt sem unt er. 

  

  

8. gr. 

Frá því að fulltrúi Bandamanna hefir samþykt kaup å hrognunum, megå 

líða 30 dagar þangað til borgun fer fram, eða 30 dagar frá því vottorð mats- 

manna hefur borist fulltrúanum, en verði vörunni skipað út fyrir þann tíma, 

mun andvirðið verða greitt strax á eftir. 

9. gr. 

Skylt er seljendum að flytja hrognin um borð, greiða toll og önnur gjöld, 

kaupanda að kostnaðarlausu, en á meðan hrognunum er eigi skipað út, hvilir 

vátryggingarskylda á seljendum, á ábyrgð landsstjórnar, en kaupandinn endui- 

greiði vátrvggingargjaldið hlutfallslega fyrir þann tíma, sem fram yfir er 30 daga 

frá því kaup gerðust í hvert skifti. Sömuleiðis er það skylda seljanda, að geyma 

hrognin í sínum húsum meðan þeim er ekki skipað út, en seljendur fá borgaðan 

geymslukostnað, hlutfallslega fyrir þann tíma, sem fram yfir er 30 daga frá því 

kaupin gerðust, og skal það reiknað eftir því sem venja er til, eða eftir samkomulagi. 

Kröfur um endurgreiðslu á slíkum gjöldum skulu sendar útflutningsnefndinni taf- 

arlaust, þegar varan er komin um borð. 
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10. gr. 101 
a nr , 4 2 pe , . . u 24. júní Fullírúi Bandamanna hefir fallist á fyrst um sinn að sinna öllum fram- J 

boðum, sem kunna að kona á þor TOgRul, Sætukvæmt þessum reglum. 
En komi það fyrir seinna meir, að fulltrúi Bandamanna afsali forkaups- 

rjetti sínum, má útflutningsnefndin flyta vöruna útti! viðtakanda í löndum Banda- 
manna, Bandaríkjanna í Norður-Amie 4, eða til viðurkendra viðtakenda í viður- 
kendum hlutlausum löndum að áliti Bandamanna. Um þessar vörur gilda þó 
sömu reglur og ákvæði, sem þegar eru tekin fram. 

    

Reykjavík, 24. júní 1918. 

Thor Jensen Pjetur. Jói sson. 0. Benjamínsson. i Vi Í 
formaður. 

Reglugjörð EN 
um viðauka við reglugjörð frá 11. júní 1918 um sölu og 

útflutning á íslenskum afurðum frá árinu 1918. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 6, 8. febrúar 1917, um heimild handa 
landsstjórninni til ráðstafana til tryggingar aðflutningum til landsins, eru hjer með 
sett eftirfarandi fyrirmæli 

1. gr. 

Utflutningsnefnd er heimilt að halda eftir alt að 19/, af andvirði afurða 
þeirra, sem hún annast sölu á, til þess að standast kostnað við söluna og við 
ráðstafanir þar að lútandi. 

9 r. oo
 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 27. júní 1914. 

Sigurður Jónsson. 

  

Oddur Hermannsson,
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Reglur 
og leiðbeiningar um sölu og útflutning á fullþurkuðum saltfiski. 

(Tilkynning nr. 5 frá útflutningsnefndinni). ð É 5 ) 

1 gr. 

Samningurinn milli Bandamanna og íslensku stjórnarinnar áskilur, að 

bjóða skuli fulltrúa Bandamanna til kaups alla þessa árs framleiðslu af þurkuð- 

um saltfiski, að undanteknu því, sem haft verður til notkunar Í landinu sjálfu, 

jafnóðum og varan er tilbúin til útflutnings 

Öll sala fer fram gegnum landsstjórnina, og annast útflutningsnefndin 

allar framkvæmdir þar að lútandi, samkvæmt auglýsingu stjórnarráðsins, dags. 

3. þ. m., og enn fremur reglugjörð stjórnarráðsins, dags. 11. s. m, og gilda þarum 

eftirfarandi reglur og leiðbeiningar. 

       
   

    

Samkvæmt samningnum ber að afhenda fiskinn á þessum höfnum: 

Reykjavík, 

Ísafirði, 
Akureyri, 
Seyðisfirði og 

Vestmannaeyjum. 

En fulltrúi Bandamanna hefir fallist á við nefndina, að kaupa og veita móttöku 

fiski einnig á þessum stöðum: 
Hafnarfirði, Þingeyri, 

Stykkishólmi, Norðfirði, 

Patreksfirði, Eskifirði og 

Bíldudal, Fáskrúðsfirði. 

Samkvæmt nefndum samningi er verðið á fyrstu 12000 smál. af alskon- 

ar fiski, sem Bandamenn kaupa, þannig á fullþurkuðum fiski: 

Stórfiskur nr. 1. . . . . . . ... . . Skpd. 170 kr. 

rr De eee eee ru a — 154 — 
—>— lakari tegundir, þar með talinn lakur 

netjafiskur . . 2 0 0 eee. — 140 — 

Netjafiskur stor nr. 1 NA — 161 — 

mr — 2 — 149 — 

Småfiskur nr. 1. 2 0 0 eee eee — 151 — 
a 9 — 149 —
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7 a Labradorfiskur, þurkaður sem venja er til . . skpd. 12: 
Ysa ml eee eee eee een — 140 — 

— me eee — 182 — 
Upsi nr. 1 BN eee — 132 — 
— 8 ere eee — 123 — 

Keila m.1 — 140 — 

— — 82 182 a . . . 

Fu
 

| I = —a
 

CD
 Langa nr. 

=D eee eee eee 154 — 

Þetta ber að skilja þannig, að vörumagnið á að samsvara 12000 smálest- 
um af fullþurkuðum fiski, en 100 smálestir af saltfiski reiknast jafnt 64 smálest- 
um af verkuðum fiski. 

4. gr. 

Komi það fyrir, að fulitrúi Bandamanna kaupi meira, en ofangreindar 
12000 smálestir af allskonar fiski, er verðið ákveðið þannig á fullþurkuðum fiski: 

Stórfiskur nr. 1... 0... Skpd. 250 kr. 

—— — 225 — 

—<— — lakari tegundir, þar með talinn 

lakur netjafiskur , . . 206 — 

Netjafiskur stór nr. 1. 0.0... 5. 7 9237 — 

—— — — — 219 — 

Småfiskur nr. 1 . . . 200... 2831 — 

—— — 2. 19 — 

þa
 

go
 

þa
 | i Labradorfiskur, purkadur sem venja er til . . — 

Ysa nr 1 eee eee ere 206 — 

— 2 194 — 

Upsi nr. 12 194 — 

81 — 

Keila nr 006 — 
194 — 

Langa nm 1 50 — 

— 025 — 

Alt verðið er háð þeim skilyrðum, sem hjer fara á eftir. 

5. gr. og
 

Afsali fulltrúi Bandamanna forkaupsrjetti sinum, má útflutningsnefndin 
flytja fiskinn út til viðtakenda í löndum Bandamanna, Bandaríkjanna í Norður- 

Arneríku, eða til viðurkendra viðtakenda í viðurkendum hlutlausum löndum, að 
áliti Bandamanna. 

1918 

103 
29. júní
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20% 

6. gr. 

Allur fiskurinn á að vera metinn af hinum skipuðu eiðsvörnu matsmönn- 

um, er gefa vottorð um tegund hans samkv. gildandi lögum um fiskimat og þar að 

lútandi erindisbrjefum fyrir fiskimatsmenn. 

7. gr. 

Útflutningsnefndin sinnir eigi framboðum nema frá kaupmönnum, er kaupa 

fisk fyrir eigin reikning til heildsölu innanlands eða til útflutnings, ellegar frá 

fjelögum, er útflutningsnefndin viðurkennir, svo og frá útgerðarmönnum, er hafa 

talsverða framleiðslu. Sökum nauðsynlegra ráðstafana er mælst til, að aliir kaup- 

menn, fjelög og útgerðarmenn, sem hafa fisk með höndum, komi með framboð 

sin svo fljótt sem unt er. 

Það er bein skylda samkv. tjeðum samningi, að öll tilboð sjeu komin til 

útflutningsnefndar í síðasta lagi 2 mánuðum eftir að varan er tilbúin til útflutn- 

inga. Hvorki framleiðendum, kaupmönnum eða fjelögum er heimilt að hafa í 

sínum vörslum fisk, sem er annara eign en umboðsmanns Bandamanna eða út- 

flutningsnefndar 28. febr. 1919, samkv. auglýsingu stjórnarráðsins, dags. 11. þ. m. 

8. gr. 

Fulltrúi Bandamanna getur krafist 14 daga frests til að ákveða, hvort 

hann vilji sinna kaupum, þó getur hann, ef þörf þykir, krafist lengri tíma til að 

lúka skoðun á fiskinum, og ákveða um kaupin að því búnu. Sinni hann kaup- 

um, mega líða 30 dagar þangað til borgun fer fram, eða 30 dagar frá því að 

vottorð matsmanna hefir borist fulltrúanum; en verði vörunni skipað út fyrir 

þann tíma, skal verðið greitt um leið. 

Nú er vörunni skipað út áður en 30 dagar eru liðnir, og greiðist verðið 

þá um leið og farmskrá, matsvottorð og vigtarskýrslur eru komnar í hendur full- 

trúans, eða umboðsmanns hans. Í báðum tilfellum getur útflutningsnefndin ekki 

greitt andvirðið til seljanda nema faktúrur sjeu komnar henni í hendur. 

9. gr. 

Skylt er seljendum að flytja allan fisk um borð, greiða tolla og önnur 

gjöld, kaupanda að kostnaðarlausu og skal fiskurinn allur vera pakkaður í hrein- 

ar, sterkar strigaumbúðir (Hessian), ef krefist verður og sje það hægt, og i 50 

kg. pakka, auk umbúða, eða bundinn með snærum í 50 kg. bindum, eða laus í 

skip, alt eftir vali kaupanda. Sje fiskurinn aðeins í bindum, skal dregið frá and- 

virði hans kr. 1,75 fyrir hver 160 kg. en sje honum hlaðið lausum í skip, skulu 

dregnir frá 50 aurar fyrir hver 160 kg., sem þóknun fyrir innanklæðning í skipið. 

10 gr. 

Á meðan fiskinum er eigi skipað út, hvilir vátryggingarskylda á seljend-



um, á ábyrgð landsstjórnar, en kaupandinn endurgreiði vátryggingargjaldið hlut- 

fallslega fyrir þann tíma, sem fram yfir er 30 daga frá því kaup gerðust í hvert 

skifti. Sömuleiðis er það skylda seljanda, að geyma fiskinn í sínum húsum með- 

an honum er ekki skipað út, en seljendur fá borgaðan geymslukostnað, hlutfalls- 

lega fyrir þann tíma, sem fram yfir er 30 daga frá því að kaupin gerðust, og 

skal það reiknað eftir því sem venja er til, eða eftir samkomulagi. Kröfur um 

endurgreiðslu á slíkum gjöldum skulu sendar útflutningsnefndinni tafarlaust, þeg- 

ar varan er komin um borð. 

li. gr. 

Verð fyrir þann fisk, sem seldur verður umfram tilgreindar 12000 smá- 

lestir, hvort heldur að fiskurinn selst til fulltrúa Bandamanna eða frjáls sala fæst 

á honum til tiltekinna landa, verður að lokum lagt við verðið fyrir ofannefndar 

12000 smálestir þannig, að eitt jafnaðarverð fáist, að kostnaði frádregnum, fyrir 

hverja tegund fiskjarins út af fyrir sig. 

Verði jafnaðarverðið, að frádregnum öllum kostnaði, hærra en það verð, 

sem útflutningsnefndin hefir borgað, verður seljendum bætt upp þannig að öll 

sala þeirra nái jafnaðarverðinu. Reynist hinsvegar jafnaðarverðið lægra, skal 

seljendum skylt að endurgreiða það sem þeim hefir verið borgað fram yfir jafn- 

aðarverðið. 

Þetta gildir jafnt hvort fiskurinn hefir verið seldur verkaður eða óverkaður. 

12. gr. 

Komi það fyrir að fulltrúi Bandamanna neiti forkaupsrjetti á fiski og 

útflutningsnefnd ákveði að senda þann fisk til útlanda til sölu þar, verða gefnar 

út sjerstakar reglur um sölu og greiðsluskilmála fyrir hann. 

Reykjavík, 29. júní 1918. 

Thor Jensen, Pjetur Jónsson. O. Benjamínsson, 
formaður. 
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Reglugjörð 
um viðauka við reglugjörð 31. maí 1918 um ráðstafanir 

til að tryggja verslun landsins. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 6, 8. febrúar 191%, um heimild handa 

landsstjórninni til ráðstafana til tryggingar aðflutningum til landsins eru hjer með 

sett eftirfarandi fyrirmæli. 

1. gr. 

Ull þá, sem gefnar hafa verið skýrslur um samkvæmt reglugjörð um 

ráðstafanir til að tryggja verslun landsins frá 31. maí 1918, má ekki flytja frá 

þeim geymslustað, sem ullin nú er á, nema stjórnarráðinu hafi áður verið skýrt 

frá flutningnum. Í skýrslu um flutning ber að greina frá hverjum og til hvers 

ullin sje flutt og með hvaða flutningatækjum. 

Nú hefir ull sú, sem ræðir um í 1. gr. reglugjörðar þessarar, verið flutt 

áður en reglugjörð þessi er gefin út, og ber þá eiganda eða umráðamanni ullar- 

innar að senda stjórnarráðinu fyrir 10. júlí næskomandi samskonar skýrslu um 

flutninginn, sem greinir í Í. gr. 

3. gr. 

Um brot gegn ákvæðum reglugjörðar pessarar fer sem segir i 5. og 6. 

gr. reglugjörðar 31. maí 1918 um ráðstafanir til að tryggja verslun landsins. 

4, gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 1. júlí 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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; 105 
, 8 júlí nþykt 

um viðavka við og breytingu á samþykt um ýms atriði, er 

snerta fuglaveiðar í Vestmannaeyjum, Írá 16. júlí 1895. 

ra
 

  

Sýslunefndin í Vestmannaevj 

apríl 1894, sbr. lög nr. 29, 9. júlí 

andi samþykt 

    

amkvæmt lögum nr. 13, 13. 

fundur fallist á eftirfar- 

  

hjeraðs 

2 
i sumar, frá því 11 vikur eru 

  

Lunda má veiða með háf 

af sumri þar til fullar 16 

Þar sem nú er leyfð 

     

ði má veiða um sama tímabil í sumar. 

   Samþykt þessi er hjer með staé 

  

Oddur Hermannsson. 

   

  

skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Bjarna 106 

m, útgefin á venjulegan hátt ad 5. júlí 
1 

>. juli 1918, 

Staðfesting konn 
Þórðarsonar og Þóreyjar Pál 

mandatum af dóms- og ki 
Skipulagsskráin >» 

    

      

Isdóttur 

  

Stofnfje sjóðsins er 2000 krónur og skal ávaxta það í Söfnunarsjóði Ís- 
lands, Állar gjafir er sjóðnum kunna að berast, skulu lagðar við höfuðstólinn,
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2. gr. 

Hreppsnefnd Reykhólahrepps og sóknarpresturinn í Staðarprestakalli hafi 

á höndum stjórn sjóðsins, og skal sóknarprestur hafa oddaatkvæði í stjórninni. 

3. gr. 

Í aprílmánuði ár hvert, fyrsta sinn árið 1920, skal stjórn sjóðsins, án um- 

sókna, úthluta alt að hálfum ársvöxtum sjóðsins fyrir liðið ár, sem verðlaun til 

þess bónda í Reykhólahreppi, sem að hennar dómi, eftir efnum og ástæðum, hefir 
á umliðnu ári framkvæmt mest af jarðarbótum, húsabyggingum, eða öðru því, er 

miðar til framfara í búskap. Nú virðist stjórn sjóðsins ekki ástæða til þess 

eitthvert ár, að úthluta verðlaunum úr sjóðnum, og skulu þá ársvextirnir óskert- 

ir leggjast við sjóðinn 

4. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn svo stór, að ársvextirnir nema 500 kr., má ár- 

lega úthluta tvennum verðlaunum, og frá sama tima þarf ekki að leggja við 

höfuðstólinn nema þriðjung vaxta. 

- 
5. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið, og skal stjórnin árlega semja reikn- 

ing yfir tekjur og gjöld hans og leggja hann fyrir sýslunefnd Austur-Barðastrand- 

arsýslu til endurskoðunar. 

6. gr. 

Á skipulagsskrá þessari skal leita konunglegrar staðfestingar. 

Reykjavík, 4. júlí 1918. 

Fyrir hönd barna þeirra, stofnenda sjóðsins. 

Hannes B. Stephensen. Þórður Bjarnason,
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Reglugjörð 
um fjallskil og refaveiðar í Norður-Múlasýslu 

og Seyðisfjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Norður Múlasýsla og Seyðisfjarðarkaupstaður eru eitt fjallskilaumdæmi. 

Hver hreppur er deild út af fyrir sig og kaupstaðurinn ein. Sýslunefndin hefir 

yfirstjórn allra fjallskila sýslunnar, en hreppsnefnd framkvæmd þeirra í hverjum 

hreppi og bæjarstjórn yfirstjórn og framkvæmd í kaupstaðnum. 

I. Um fjallskil. 

2. gr. 

Sveitarstjórnin í hverri deild hefir heimild til að annast um að þeir ljár- 

eigendur, sem ekki hafa nægilegt upprekstrarland fyrir sig fái upprekstur annars- 

staðar. Er hver fjáreigandi skyldur til að reka fje sitt á fjall, samkvæmt því 

sem sveitarstjórn kann að skipa fyrir, nema hann hafi útvegað sjer upprekstrar- 

land annarsstaðar. Sveitarstjórnin í hverri deild getur samið reglur um notkun 

upprekstrarlands. Hver fjáreigandi, sem eigi á afrjettarland, skal skyldur að 

borga bagatoll, alt að 4 aurum fyrir kind. 

Hver fjáreigandi skal hafa eyrnamark á fje sínu og ef hann vill, eða ef 

mark verður óglöggt, brennimark eða önnur skýlaus einkenni. Auk þess skal 

haun merkja alt fje sitt veturgamalt og eldra, sem hornótt er, framan á hægra 

horni með brennimarki þeirrar deildar, sem haun verður heimilisfastur í í fardög- 

um og jafnframt afmá brennimark þeirrar deildar, er hann flutti úr. Sama 

eyrnarmark má hann hafa á hestum sínum. Mark sitt skal hann hafa svo skýrt, 
að auðþekt sje. Hver deild skal hafa brennimark. Eyrnamark má hún og hafa. 

4. gr. 

Brennimörk deildanna skulu vera þessi: 

Í Skeggjastaðahreppi . . . . MN. 1 

- Vopnafjarðarhreppi . . . . N. 2 

- Jökuldalshreppi . . . . . N. 8 
- Hlíðarhreppi . ..... N. 4 

- Tunguhreppi . .....0N. 5 

- Fellnabreppi . . . ... N. 6 

1918 
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   Hverjir, sem kaupa fje til slå 

kind þannig, að í hnakka he 

ekki minni en 3 cm á lengd og í 

fje sitt með öðru skýru auðkenni 

klipta merki óskýrist. 

in við sneggjuna a sje snoðkliptur blettur, 

Auk þess skulu þeir merkja 

eða máli, þó ekki þannig, að hið 

  

   

   

    
   

    

    

til nýrra markaskrár, að minsta 

Skal hver markeigandi skýra 

nd sjer um niðurröðun markanna og 

til að taka upp mörk þau, er standa í 

din ákveður í hvert sinn, er mörkum 

Hver markeig andi sendi borgun 

"í hans sveitarfjelagi, en sýslu- 

leið og nýrri markaskrá er út- 

ir eignarrjetti til 

mnar á hvert 

Hver sveitarstjórn skal safna m 

kosti 5. hvert ár eftir ákvörðun 

greinilega frá mörkum sínum 

prentun markaskrár. 
gildandi markaskrá umda 

er safnað, hvað borga skuli Í 

með mörkum sinum til þess 

sjóður kostar svo 

býtt, falla úr gildi 
fjár. Nýjum markaskrámn jer 

heimili fyrir 1. löggöngur á því ári, sem þær eiga að koma til notkunar. 

    

   
   
    

  

   
    

  

   

   

  

6 gr, 

Þegar einhver te ir að safnað er mörkum til markaskrár og 

áður en til nýrrar er í fjallskilaumdæmið, þá 

  

sinni deild. Hverju marki 

" ákveðið.  Hreppsnefndar- 

t senda oddvita sýslunefndar skýrslu 

) sjá um, að mörkin sjeu prentuð og 

þeim útbytt í sveitunum. Leið ngprentuðum mörkum skal sýslu- 

sjóður kosta. Eigi aðfluttur maðr i ndæmid sammerkt manni, sem 

fyrir er og hagi svo til að misdráttur geti stafað af, þá skal sá sem aðfluttur er, 

breyta marki sínu. 

skal hann fyrir 15. ; 

skal fylgja gjald það, 
oddvitar skulu fyrir lok júní 

um mörkin, ásamt borguninni, 

  

í. gr. 

Þrennar skulu vera „hvert haust, með viku millibili eða því 

sem næst. Skal byrja hina Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaup- 

stað mánudaginn i 22. viku sumars. Et veður banna göngur eða ónýtir á rjett- 

um göngudögum, skal taka hinn næsta dag, ef veður leyfir. Kf sveitastjórn þykir 

ástæða til, vegna ískyggilegs tiðarfars, Fjár narkaða eða annara orsaka, getur hún 

 



Svo mega 107 skipað göngur fyr en ák 

itarstjórnir Í Ó. júlí og sveitas Jórn 

  

    
        sveitum 3 ir iresta m um ena V ; ef bær koma 

siðar sm nor lntiandii á ;} sjer Saman um og Knyjandi a til    

    Skipa må aukagångur, ” hån álítur nauðsynlegt. 

ir hvert vor, þegar safna 
koma sjer fyrirfram sam- 

    an um göngud: > 

  

   

  

    

   

    

   

   
    

Sveitarstjórn skal kveðja menn með sgönvuseðlum nógu snemma fyrirfram 

til hverra g | | ] 

og kjósa gangna 

þar skal og nefna 

fje sinnar sveitar, 

þeirra sveita, er 

um tilhögun alla 

komulag ekki komist á 

sækja sitt fje 

sangnasvæði, 

2 amanna, 

að sækja 
i sveita. Oddvitar 

hafa komið sjer saman 

Geti slíkt sam- 

göngur, skal hver hreppur 

    

Þar sem svo hag: 

þess það sje rekið, skal 

menn í Í. og 2. göngu á 

nefndar úr ágan 

hreppsfjár nær 1000. 

kindur, € er fram yfir er 

si å afrjett annars hrepps, in 

er fj skyld til ad leggj 

eftir kröfu | pps:     > 

mu
 

OD Fe er
 

sd a < a Ss fi 

ea
 i 

= Fw Fa 
NV 

å =
 - Et
 

S
 
>
 

Sá, er rekur fjenað á ar 

sá, er tekur fjenað til uppreksturs, 

í, frá því. Varðar sektum, ef fje, 

rjett annara heimildarlaust. 

  

} ppsnefnd þess hrepps, er hann býr 

á að fara, er rekið í land eða al- 

    

Enginn tjåreiga 1di má skorast undan að leggja menn í göngur eftir fyr- 

irmælum sveitarstjórnar. Leggi hann eigi liðgengan mann í göngur varðar það
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107 sektum. Þó skal húsbóndi annast um fjallskil hjúa sinna og annara, sem eru á 

5 júlí vegum hans gegn endurgjaldi frá þeim. 

14. gr. 

Sýslubúar geta skotið máli sínu undir úrskurð sýslunefndar þyki þeim sjer 
gjörð of há fjallskil og fá þá endurgjaldsgreiðslu falli úrskurður sýslunefndarinn- 

ar þeim í vil, en hlita verða þeir í svip fyrirmælum sveitarstjórnar. 

15. gr. 

A. víðlendum afrjettum getur sveitarstjórn á kostnað sveitarsjóðs látið 

byggja göngukofa og tættur til að hýsa fje í. 

16. gr 

Gangnaforingi stjórnar göngum og eru allir leitarmenn skyldir að hlýða 

honum. Skyldur er hann að skýra sveitarstjórn frá því, ef einhver hefir óhlýðn- 

ast honum, vanrækt að senda mann Í göngur eða sent óliðgengan mann í þær. 

Óhlýðni við gangnaforingja varðar sektum. Sektum varðar og, ef gangaforingi 

vanrækir stöðu sína eða misbeitir henni. 

17. gr. 

Lögrjettir skulu vera í hverri sveit, þar sem verið hafa, eða þar sem 

sveitarstjórn ákveður, og tiltekur hún hver gangnasvæði tilheyra hverri lögrjett. 

Þegar lögrjett skal byggja cða bæta, kveður sveitarstjórn til þeirra starfa þá 

hina sömu, sem eftir 13. gr. eiga að inna æf hendi fjaliskil. Til lögrjettar hverr- 

ar skal reka alt fje af því svæði, sem heyrir lögrjettinni til. 

18. gr. 

Sveitarstjórn skal skipa rjettarstjóra á hverri lögrjett. Hann skal sjá 

um, að dráttur á fjenu fari fram fljótt og skipulega og ráðstafa rekstrum og 

vafafje og óskilafje; yfir höfuð skal hann sjá um góða reglu í rjettinni, og varð- 

ar óhlýðni sektum. 

19. 

Vafafje er það fje, sem mark finst eigi á í gildandi markaskrám og 

ómerkingar, er eigi eiga mæður á rjettum, svo og það fje, sem tveir eða fleiri 

eiga mark á og mikill vafi leikur á hver er eigandi að. 

20. gr. 

Heimilt er sveitarstjórnum að láta selja ómerkinga, sem ekki finnast 

mæður að, á opinberum uppboðsþingum í rjettum, en annað vafatie og óskilafje 

skal ekki selt fyrir veturnætur, en tilkynna skal eigendum óskilafjárins söl- 

una sem fyrst
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21. gr. 

1918 

107 
nm . , 2 ri …+ . , Þ 1 £ Fyrir nóvembermánaðarlok skal hver hreppstjóri senda oddvita sýslu- *- júlí 

nefndarinnar skýrslu um alt vafafje, er selt hefir verið í hreppi hans og greiði 
auglýsingagjald eftir reikningi. Oddviti sýslunefndarinnar skal svo sjá um, að 
skýrsla um vafafjeð sje birt í einu lagi í einhverju útbreiddu blaði fyrir lok 
desembermánaðar. . 

99 Tr. g 

Fram að fardögum næstu geta menn sannað eignarrjett sinn að andvirði 
vafafjár, að frádregnum kostnaði. Sanni enginn eignarrjett sinn, rennur and- 
virðið í hlutaðeigandi sveitarsjóð. 

23. gr. 

Þeir sem taka við rekstrum hjá haustrjettum, skulu reka þá þangað, sem 
rjettarstjóri ákveður. Sveitarstjórn skal ákveða tekstrarleið. Ef ágreiningur 
verður um rekstarleið milli sveita, sker sýslunefnd úr, eða sýslunefnd og 
bæjarstjórn 

[ or 

Rekstrar skulu ganga bæ frá bæ svo greiðlega, sem kostur er á, og skal 
gæta góðrar meðferðar á fjenu. Til meðferð á rekstrum varðar sektum, svo og, 
el þeim er slept eða af þeim týnt. 

  

25 gr. 

Nú fer einhver í eftirleit ótilkvaddur af sveitarstjórn eftir Marteinsmessu 
og finnur fje á afrjett, skal hann þá fá í fundarlaun lf —!/g af verði kindanna 
eftir mati sveitarstjórnar þeirrar sveitar, þar sem fjeð finst. 

Þegar áfeili dettur á á milii ganuna eða eftir göngur svo að hýsa þurfi 
og gefa utansveitarfje, þá skal þar hirða, sem það er statt, ef kringumstæður 
leyfa. Að öðru leyti ráðstafar sveitarstjórn því, sem henni þykir best við eiga 
þangað til kostur er á að koma því til eiganda. Borgun fyrir hjúkrun þess fjár 
má greiða þeim, er það taka, eftir sanngjörnum reikningi. Skal sá, er fjeð fóðr- 
ar og hirðir, eiga aðgang að sinni sveitar stjórn með borgun fyrir kostnað sinn. 

i 

8 
Hun skal aftur eiga adgang ad sveitarstjørninni bar sem fjeð á heima, og skal 

kindum þeim, er 

a
m
t
 

hún láta fylgja reikningnum yfir kostnaðinn, skrá yfir mörk á 
kostnaðinn leiddi af. 

II. Um refaveiðar. 

DO
 

27. gr. 

Allir, sem fjárskil eiga að inna af hendi, skulu skyldir að taka þátt í 
grenjaleitum, eftir ákvæðum sveitarstjórnar. Sveitarstjórn getur á víðlendum
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fjallasvæðum skipað fyrir um sameiginlega grenjaleit og tilnefnt leitarforingja á 

sama hátt og við venjulegar fjallgöngur 1 fyrirm ælum sveitarstjórn- 

ar varðar sektum, s í iðzengur mað ur í leit. Ef þörf krefur, 

má sveitarstjórn ráða kunn menn til 220 þóknun úr sveitarsjóði. 

  

  

ef ól 
        

Sveitarstjórnir skulu útvega skolmenn nógu snemma vor hvert. Jafn- 

skjótt og gren finnast, skal tafarlaus Óvart um það. En pang- 

að til næst til hans, gtenið og alt er styggja 

kynni tóurnar. 

   
   

Búanda, er gren finnst í landi har leggja til vökumann á 

ren með skotmani ell jålfur vökumann. Eigi 
8 i 

má skotmaður ) Så liðnir frá því, er hann 

leyfir, nema veikindi eða . 

fyrirmælum skotmanns. 
kom þar, nema 

önnur forföll 

Sektum varðar, ef út af er brug 

     het yði til. En völ 

  

Hlutaðeigandi sveitar og vökumann og greiði þeim 

kaup fyrir þann starfa eftir“ þess skal skotmaður fá > kr. 

fyrir fyrra dýrið, sem hann vinnur á greni ju og 10 kr. fyrir hið síðara og 

4 kr. fyrir yrðling hvern. Ban: selja lifandi tóuyrð- 

linga, þó mega skotmenn al Brot gegn þessu 

ákvæði varðar minst 25 kr. alinn er eða seldur. 

    

    

      

Refum skal eyða með eitri (Sirs og skal til þess bera út eitrað æti, 

    svo sem rjúpur, ilu anna öt, silung og fisk og þess háttar. Af 

eitruðum rjúpum vr ha g hálfs. Sveitarstjórn segir fyrir um    

  

eitrun og útburð ætis og skal í ræfa menn tilað framkvæma það. 

    Allan kost t skal borga at sveitarsjóði, en skyldir eru 

þó búendur endurgjaldslaust að æti úti heimalönd sín og nálægar afrjettir. 

  

Nú sýnir einhver 

refum á annan hátt en 
dýrahundi, skal þá borga úr 

ipstaðnum) dugnað í því að eyða 

neð skotum, gildrum eða bogum eða 

i hvert dyr. Hækka 

          

gø 

   nå borgunina alt ad 10 I m i 10 tour å sama ári 

á þennan hátt. — En fjeð útborgað, nema oddvita sje sýnt skinnið; 

sker hann þá mark í ilveginn og gefur vottorð um,
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33. gr. 

Sveitarstjórnin skal safna skýrslum um öll gren. Skal þar talið nafn á 

öllum grenjum og í fám orðum slagi umhverfis haa, Skýrsla þessi skal 

endurnýjuð 5 hvert ár, þegar færð í sveitarbæk- 

ur og sýslunefnd sent efti tirrit og sveitarstjórn s<ylt að 

hlaða vörðu að haustlagi við ö . l laga skemd gren, sem 

auðunnin eru, en ónýta gren þau, er el það er eigi því meiri 

kostnaði bundið. 

     

      

     

111. Ýmásleg ákvæði. 

   

  

ur reka tryppi sín á af:jett, 

Sektum varðar, ef brotið er 

Heimilt er hverri sveitarstjórn 

ef þurfa þykir, og skipa 

  

er talað í reglugjörð þessari, skal 

ef börf þykir og samþykkja síðan, 

arstjórn kvittun fyrir alt það, sem 

Alla reikninga yfir kostn 
hlutaðeigandi sveitarstjórn rannsaka og 

áður en borgað sje eftir þeim. Tekur 

borgað er af sveitarsjóði. 

   

  

      
   

    

   

    

    'eglugjörð þessari, varða sekt- 

' hjer að framan eða eigi. Sekt- 

jóstarmaður fær alt að helmingi 

sveitarsjóð. — Með afbrot gegn 

Öll afbrigði frá reglum, sem 

um eftir málavöxtum, hvort sem þær 

ir skal ákveða minst 2 kr., mest “00 

sektarfjárins en hinn hluti 

reglugjörð þessari skal farið 

- 

   
Nú rís ágreiningur út 

urinn Seyðisfjarðarka t 

um á sameiginlegum fundi og 

og varðar ágreining- 

  

rstjórnin úr ágreiningn- 

Allar eldri reglu 

Seyðisfjarðarkaupstað eru 

  

úlasyslu hefir samið og samþykt 

29. mars 1890 og nr. 36, 
gildi 1. september. 1918. 

Reglugjörð þessi, sem sí 
samkv. 71. gr. sveitarstjórnarlaganna, 

24, nóvember 1893, staðfestist hjermeð    
Í stjórnarráði Íslands, 5. júlí 1918, 

Oddur Hermannsson.
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Reglugjörð 
fyrir Snæfeilsness- og Hnappadalssýslu um lækning hunda 

af bandormum. 

l. gr. 

Syslunefndin skipar cinn hæfan mann i hverjum hreppi og annan til vara, 
er annast skulu hreinsun hunda í hreppnum. Hreinsunarmaður skal hafa hreins- 

unina á hendi 6 ár samfleytt. Syýkist hreinsunarmaður eða hindrist á annan 

hátt að ósjálfráðu, skipar hreppstjóri til bráðabirgða annan mann til að ganga í 
hans stað. 

a. 
Alla hunda, fjögra mánaða og eldri, skal hreinsunarmaður hreinsa einu 

sinni á ári, í nóvembermánuði, með arekadufti, eða öðru lyfi er dýralæknir teldi 
hentugra, og baða þá strax á eftir úr öruggu fjárbaði, og skal hreinsunarmaður 

þá samstundis brenna saurindi hinna hreinsuðu hunda eða grafa, minst einn metra 

í jörðu niður. Sömuleiðis skal hann hreinsa kofann vandlega á eltir úr bað- 

leginum. 

  

       

> 3. gr. „ 

Hundana skal hreinsa á einum til þrem stöðum í hverjum hreppi, og skal 

hlutaðeigandi hreppsnefnd sjá um útvegun á hæfilegum kofum á hentugum stöð- 

um, ef fáanlegir eru, annars að sjá um, að bygðir sjeu slíkir kofar til þess að 

geyma hundana Í meðan á hreinsuninni stendur, og sömuleiðis útvega baðker til 
afnota við böðun hundanna, og helsi að binda megi hundana ef hreinsunar- 

É 
maður krefst þess. Kostnaður fyrir áhöld eftir þessari grein greiðist úr hrepps- 

   

  

yfja gegn borgun úr sýslusjóði. 1 sjóði. Hreppsnefndin sjái um útvegun baðl 

Hreinsunarmaður auglýsir með viku fyrirvara hve nær hreinsunin skuli 

fram fara á hverjum stað, og skulu eigendur hundanna skyldir að koma með þá 

á tilteknum tíma og hjálpa til að gefa þeim inn endurgjaldslaust: Hreinsun 

hunda utan læknisstaða er með öllu fyrirboðin. 

  

5. gr. 

Verði vart við bandorma í einstökum hundum milli hreinsunartíma, skulu 

eigendur þeirra eða aðrir, tilkynna það hreinsunarmanni, sem sjer um hreinsun 

þeirra svo fljótt sem unt er samkv. 2. gr. Þó skulu þeir eigi vera undanþegnir 
hreinsun á hinum fyrirskipaða tiina í nóvembermánuði.
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6. gr. 108 
Í minst 12 kl ukkutima áður en hundinum er gefið inn, má hann ekkert 15. Júni 

fá að jeta aða drekk Ef hundurinn - klýju af meðalinu verður að leitast 
við að koma í veg fyrir að hann kasti því upp. Endurtaka skal inngjöfina ef 
meðalið verkar ekki. Hver hundur sje látinn standa inni 4 klukkustundir eftir 
að honum var gefið inn. 

Nú valda lögleg forföll að hundur kemur hreinsunar á ákveðnum 
tima, og skal þá eiga | n til hrein 'anns svo fljótt sem unt 
er, sem svo fer með hundinn á hinn ák ið stað til hreinsunar. Fyrir það 
ómak ber eiganda hundsins að greiða hreinsunarmanni hæfileg daglaun. 

Verði ágreiningur skal hreppstjóri úrskurða kauphæðina. 

     di hans færa 

   

  

S. gr. 
Komi eigendur hunda ekki með þá til hreinsunar og hafi ekki forföll, 

varðar það 5—20 kr. sekt. 

9. er. 

Hreppstjórar skulu láta hreinsunarmanni í tje skrá yfir framtal á hund- 
um i hreppnum, er hani ð 

  

y 
hefir með sjer við hreinsunina, og bók er sýslumaður 

hefir löggilt. Skal hann í bókina rita tölu þeirra hunda er til eru á heimilint 
tölu þeirra hunda er lyfið hreif ei í á, og tölu þeirra er breinsuðust 

Verði hreinsunarmaður var við fleiri hunda á heimili en taldir eru á fram- 
talsskrá hreppstjóra, skýrir hann hreppstjóra tafarlaust frá því. 

    

  

10. gr. 

Þegar hreinsuninni er lokið, skal hreiusunarmaður senda hre eppstjóra skýrslu 
um árangur hreinsunarinnar efti "fyrirmynd er sýslumaður semur. En hreppstjóri 
sendir aftur sýslumanni 'kýrsluna fyrir árslok með árituðu vottorði um að hún 
sja Tjett, að því er hann viti best, 

  

   

    

  

ll. gr. 

Alla hunda skal audkenna annadhvort med sauðfjármarki eiganda eða 
med ledurban di um håls, er å sje letrad nafn eiganda og heimili. Ómerkta hunda 
er hreinsunarmanni heimilt úð drepa hvar sem þeir hittast, en skylt er honum 
áð drepa þá hunda er eigi hafa notið hreinsunar. Fyrir að drepa ómerktan eða 
óhreinsaðan hund skal greiða 40 aura. 

12. gr. 
Greiða skal hreinsunarmanni eina krónu fyrir hreinsun hvers hunds. 

Sýslusjóður geldur hreinsunarmönnt um, borgar bækur þeirra, hreinsunar- og böð- 
unarlyf og borgar fyrir að drepa ómerkta og Óhreinsaða hunda, 

1918
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109 
6. apríl 

Hreppstjórar og hu 

um að taka alla sulli og meinsen 

eða grafa djúpt í jörðu niður; eins 

        

áminna hreppsbúa 

annaðhvort brenna 

öfuðsóttarfje. 

  

3rot: á Ai s„narmenn 5—50 kr. sekt, en al- 

menning 5—20 kr. 7 1 r sektina eftir málavöxtum. Ljósti 

annar en hreppstjór ri upp broti, fær hann helming sektar, en hinn helmingurinn 

rennur í hluta Ó rar skulu gæta þess vandlega, að 

reglugjörð þessari sje fylgt. 

      

   

  

     

Með mál útaf brotum gegn reglugjörð þessari skal farið sem opinber 

lögreglumál. 
16 

Reglugjörð I. iber 1918 og er frá sama tíma úr 

gildi numin reglugj um kningar I Snæfellsness- og Hnappadalssyslu 

frå 27. april 1898. 

Samþykt af sýslunefnd Snæfellsne 

10. april 1918. 

  

og Hnappadalssýslu á aðalfundi 

Skrifstofu Snætellsness- og Hnappadalssýslu, 15. júní 1918 

nn
 4 Bjarnason. 

uglýsing 
læmaskipun í Suður-Þingeyjarsýslu. 

  

um yfirsetukvennani 

1. Umdæmi:Hi 

— Að 
    
   
   

  

| rnesshreppar 

lahreppur 

slahrepput 

— Skútust: ðalreppa 1r 

2 
co
n (i i 

    

5. — ðdæ I: rep DN 

6. — et 
7. — i 

8. - el hreppur og Þönglabakkasókn 

9. — Grýtubakkahreppur nema Þönglabakkasókn p 
10. — Svalbarðsstrandarhreppur. 

, 
Skrifstofu Þingeyjarsýslu, Húsavík, 6. apríl 1918. 

Steingrímur Jónsson.
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Keikningur 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar árið 1917. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fá. „2. Kr. 1900 31 
2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum 2?/ og !; . . kr. 16 50 
b. Af sparisjóðsinnstæðu 39%, 0g31/, . . — 7 79 

mm 84 29 

kr. 1984 60 
Gjöld: 

1. Styrkur veittur ekkjunni Guðrúnu Magnúsdóttir á Vopnafirði kr. 15 00 
2. Eign 31. desember 1917: 

a. Bankavaxtabrjef . FF „ kr. 1700 00 
b. Í sparisjóðsdeild útbús Íslandsbanka 

á Seyðisfiði. . . .. — 209 60 
——.- 1909 60 

kr. 1984 60 
Skrifstofu Norður-Múlasýslu, 18. janúar 1918. 

Jóh. Jóhannesson. 

Keikningur 
Minningarsjóðs Sighvats Árnasonar 1916. 

1. Eign í aðaldeild Söfnunarsjóðs 1915... . . . ,. kr. 86 15 
(sjá viðskiftabók nr. 290). 

2. Vextir 1916 lagðir við höfuðstól . . .. SERENE 4 03 
Á vöxtum í Söfnunarsjóði við árslok 1916 „kr. 90 18 

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 20. janúar 1918. 

Björgvin Vigfússon. 

Framanskrifaðan reikning hefi jeg endurskoðað, og ekki fundið neitt við 
hann að athuga. . 

Í sýslunefnd Rangárvallasýslu, 3. apríl 1918. 

Runólfur Halldórsson, 

Þannig samþykt á aðalfundi sýslunefndarinnar í Rangárvallasýslu 1918. 
Björgvin Vigfússon. 
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112 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld >Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteds og frú Steinunnar 

Bjarnadóttur Melsteds< fyrir árið 1917. 

  

  

Tekjur: 

1. Í sjóði við árslok 1916: Í Söfnunarsjóði. . . . . . . kr, 1500 8" 

2. Vextir 1916 2... re 10 09 

3. Af styrk til vagnkaupa 1915 endurgreitt 2. 0. 8. 3 85 

4. Styrks þess, er veittur var til vagnkaupa 1917, var eigi 

vitjað, og telst því upphæðin til jafnaðar móti gjaldlið 1 . — 5000 

kr 1624 81 

Gjöld: 

1. Veittur styrkur til vagnkaupa. 2... 2. 2... kr. 50 00 

2. Í sjóði við árslok 1917: Í Söfnunarsjóði. . . . . 2. — 1574 81 

kr. 1624 81 

Skrifstofu Árnessýslu, 26. mars 1918. 

B. Brynjólfsson 

settur. 

113 Reikningur 
um Framfarasjóð Einars Ásimundssonar 31. desember 1917. 

Tekjur: 

Stofnfje í aðaldeild Söfnunarsjóðsins. . . . . 2... +. kr. 1000 00 

kr. 1000 00 

Gjöld: 

Innstæða til næsta árs: Í aðaldeild Söfnunarsjóðsins . . kr. 1000 00 

kr. 1000 00 

Framfarafjelag Grýtubakkahrepps, 2. jan. 1918. 

Arni Jóhannesson 

p. t. formaður. 

Leiðrjetting: Í skipulagsskrá fyrir Framfarasjóð Einars Ásmunds- 

sonar, sem prentuð er í Stjtíð. 1917, B. 304—305, er í 2. gr. prentvilla: 50 kr. 

— fimmtíu krónur til 1. jan. 1917 í stað 50 kr. — fimmtíu krónur til 1. jan. 

1967. —
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1917. 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári . . FA 

Bætt við innstæðu vaxtaeigenda: 

a. Innlög á árinu... kr. 50480 55 

b. Vextir lagðir við hö! uds (fol . . — 26591 17 

Vextir af útlánum fyrir 1917 BI 

Borgun fyrir viðskiftabækur, dráttarvexti o. fl... 

Vextir fyrir 1917 geymdir til útborgunar. 

Höfuðstóll seymdur til útborgunar 

(þar af frá fyrra ári kr. 133 55). 

Gjöld: 

Vextir vaxtacigenda fyrir 1917: 

a. Ársvextir 4.73 af hundraði af höfuð- 

stól. . . kr. 31758 95 

b. Dagvextir 4.18 af hundradi um árið. — 994 69 

(Dagvextir til varasjóðs voru kr. 1804) — 

Kostnaður 

Vextir fyrir 1916 er biðu útborgunar 

Höfuðstóll: 

a. Er beið útborgunar frá fyrra ári . . kr. 338 96 
b. Er fjell til útborgunar á árinu. . . — 120 41 

Sjóður við árslok 1917: 

a. Veðskuldabrjef. . . . . . . . . kr.  766925 00 

b. Skuldabrjef sveitarfjlaga  . . . . — 6339 27 
c. Vextir fyrir 1917 ógreiddir . . . . — 126 14 

d. Iunstæða í sparisjóði Landsbankans . — 20752 04 

e Í sjóði hjá fjehirdi . 2... — 651 72 

kr. 

Á árinu var innborgað af lánum kr. 22350.00 

>  — voru útborguð veitt lán — 88500.00 

Söfnunarsjóður Íslands. 

Reykjavík, 18. febrúar 1918. 

kr. 

kr. 

kr. 

Eiríkur Briem. Kl. Jónsson, Einar Gunnarsson, 
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Ufirlit 

yfir efnahag Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1917. 

Eignir: 

Veðskuldabrjef . 

Skuldabrjef sveitarfjelaga 

Vextir fyrir 1917 ógreiddir . 

Innstæða í sparisjóði Landsbankans . 

Í sjóði hjá fjehirði 

Skuldir: 

Innstæða vaxtaeigenda: 
a. Í aðaldeild . . .. . . kr.  T07320 28 

Þaraf í deild hinnar æfinlegu erfingja- 

rentu kr. 5215.33. 
b. Í útborgunardeild . ......— 34043 77 
c. Í bústofnsdeild . .......— 6637 66 
d. Í ellistyrksdeild . . ...... o — 527 44 

  

Vextir fyrir 1917 geymdir til útborgunar. 

Höfuðstóll geymdur til útborgunar 

Varasjóður . „ 

Söfnunarsjóður Íslands. 

Reykjavík, 18. febrúar 1918. 

kr. 

kr. 

Eiríkur Briem. Kl. Jónsson, Einar Gunnarsson. 
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum 

frá 1. janúar 1917 til 31. desember s. á. 

Tekjur: 

Frá f. á. áætlað fyrir ekki fullbætt slys 

Iðgjöld og inngöngueyrir skipa. . 

Iðgjöld fyrir afla, veiðarfæri og annan útbúnað. 

Bankavextir og aðrir vextir. FR 

Frá vátryggingarfjelaginu Mannheimer upp í skaðabætur 

og Ristorno. NF 
Frá umboðsmönnum Samábyrgðarinnar, innheimtulaun af 

endurgreiddum iðgjöldum og sjereign 

Mismunur á óvissum tekjum og gjöldum . 
Varasjóður Samábyrgðarinnar, eins og hann var í árslok 1916 

Sá hluti varasjóðs reikningsársins, er hefði orðið fullkomin 

eign hans í árslok FI 

Mismunur 

kr. 

Gjöld: 

Laun framkvæmdarstjóra og tveggja gæslustjóra 

Dýrtíðaruppbót til framkvæmdarstjóra og gæslustjóranna 
Innheimta og ómakslaun umboðsmanna 

Goldið upp í endurtryggingargjald til vátry ggingarfjelagsins 

Mannheimer. 

Ógoldið endurtrygging argjald til sama fjelags 

Greiddar skadabætur og Ristorno å reikningsårinu 

Prentun eyðublaða, auglýsingar o. fl. 

Símtöl, símskeyti og burðargjald . 

Skrifstofukostnaður (þar í fólgin dý rtíðaruppbót til aðstoðar- 
manns og endurskoðanda, húsaleiga, ljós, hiti og ræsting). 

Áætlað fyrir áfallin en ekki fullbætt slys. 
- Sjereignahækkun á reikningsárinu 

. Yms áhöld o. fl... 

Reykjavík, 9. mars 1918. 

Jón Gunnarsson, 

kr. 

kr. 
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Efnahagsreikningur 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum, þ. 31. desember 

Aktiva: 

Ýms áhöld, sem sje Skrifborð, peningaskápur, skjalaskápur, 

sjókort, stólar o. fl. 

Útistandandi iðgjöld . . . 

Af sjereign hinna våtrygdu skipa er ianistandandi hjá í vá- 

tryggingarfjelaginu Mannheimer 

Í sjóði 31. desember 1917: 

a. Innstæða í Landsbankanum . . . . kr. 10693 30 

b. Peningar í vörslum aðalskrifstofunnar — 356 98 

Tekjuhalli á reikningsárinu. 

1917. 

kr. 

14270 36 

11050 28 

22412 33 

Passiva: 

Innieign våtryggingarfjelagsins Mannheimer . 

Innieign umboðsmanna Samábyrgðarinnar. a 

Åwætlad fyrir åfallin, en ekki fullbætt slys å rejkni gsárinu 

Varasjóður: 

Innstæða í reikningum skipanna 

Reykjavik, 9. mars 1918. 

Jón Gunnarsson. 
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Efnahagsreikningur 

spítalasjóðsins > Vinaminning< hinn 31. desember 1917. 

Aðrar gjafir og sáheitc 

Sparisjóðsvextir 1917 

Lagt inn í sparisjóð Árnessýslu 

223 

Tekjur: 

Iunieign við sparisjóð Árnessýslu 1. janúar 1917. 

Gjafir til minningar um látna ættingja og vini. 

Gjöld: 

Sparisjóðsvextir lagðir við innlögin 
Auglýsing í >Þjóðólfi< 

Til jafnaðar móti tekjulið 1. 

Eign: 

Innieign við sparisjóð Árnessýslu ... 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

Eyrarbakka, 31. desember 1917. 

Gísli Pjetursson. Gísli Skúlason. P. Nielsen, 
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4 00 
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1202 21 
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Embætti og sýslanir m. m. 
, 

28. maí var sóknarprestur í Staðarhólsþingum, síra Jón Guðnason, skipaður sóknar. 

prestur í Suðurdalaþingum frá næstkomandi fardögum. 

S. d. var cand. theol. Erlendur K. Þórðarson skipaður sóknarprestur í Óddapresta- 

kalli á Rangárvöllum, frá næstkomandi fardögum. 

3. júní skipaði stjórnarráðið 
framkvæmdarstjóra Thor Jensen, 

kaupmann Ólaf Benjamínsson og 

alþingismann Pjetur Jónsson 

í nefnd til þess að annast sölu á íslenskum afurðum til útflutnings, samkvæmt samnningi milli 

landsstjórnarinnar og stjórna Bandamanna frá 23. maí þ. á. 

S. d. skipaði stjórnarráðið 
kaupmann L. Kaaber, 

kaupmann Carl Proppé og 
formann Búnaðarfjelags Íslands Eggert Briem 

í nefnd til þess að annast framkvæmdir viðvíkjandi innflutningi á vörum. 

5. júní var aðstoðarprestur Ólafur V. Briem skipaður sóknarprestur í Stóranúpspresta- 

kalli í Árnesprófastsdæmi, frá fardögum þ. á. að telja. 

8. júní var síra Þórður Oddgeirsson í Bjarnanesi skipaður sóknarprestur í Sauðanes- 

prestakalli í Norður-Þingeyjarprófastsdæmi, frá fardögum þ. á. að telja. 

11. júní voru skrifstofustjóri Oddur Hermannsson, cand. polit. Georg Ólafsson og er= 
, 

indreki Porseinn Júl. Sveinsson skipaðir í stjórn Slysatryggingarsjóða sjómanna, samkvæmt lög- 

um nr. 84, 14. nóvember 1917.



Stjórnartíðindi 1918, B 3. 225 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Norður-Múlasýslu um endurgreiðslu 
dá veittum sveitarstyrk. 

Oddviti Vestmannaeyjahrepps hefir skotið til stjórnarráðsins úrskurði sýslu- 
mannsins í Norður-Múlasýslu, dags. 6. nóvember f. á., sem ákveður, að Loðmund- 
arfjarðarhreppur skuli vera laus við að endurgreiða Vestmannaeyjahreppi kr. 
123,93, sem hann hefir orðið að greiða fyrir dvöl stúlkunnar Gróu R. Jónsdóttur 
þar í hreppi frá 27. septbr. til 18. desember 1916. 

Málavextir eru þeir, að nefnd stúlka, sem viðurkend er sveitlæg í Loð- 
mundarfjarðarhreppi, var send af Bessastaðahreppi, þar sem hún hafði dvalist, 
fátækraflutningi samkvæmt vegabrjefi áleiðis til framfærslusveitar sinnar með e/s 
»Botnia« i septbr. 1916. Þegar til Vestmannaeyja kom 27. s. m. var stúlkan 
eftir skipun skipstjóra og að læknisráði flutt þar á land sökum veikinda og af- 
hent hreppsnefndinni, er tók við henni til ráðstöfunar þá þegar. Með næstu ferð 
e/s >Botniac, um miðjan desember, ætlaði hreppsnefnd Vestmannaeyjahrepps að 
senda stúlkuna áfram á sína sveit, en af því varð þó ekki, meðfram vegna þess, 
að læknir taldi það óráðlegt. Ritaði þá hreppsnefnd Vestmannaeyjahrepps hrepps- 
nefnd Loðmundarfjarðarhrepps brjef 18. s. m., skýrði frá málavöxtum og krafð- 
ist endurgjalds á þeim kr. 123,93, sem vera stúlkunnar í Vestmannaeyjum hafði 
kostað til þess dags, en þá var stúlkan tekin meðgjafarlaust af fólki í Eyjunum. 
Hreppsnefnd Loðmundarfjarðarhrepps neitaði nú að endurgreiða hina umkröfðu 
upphæð af þeirri ástæðu, að hreppsnefnd Vestmannaeyjahrepps hefði vanrækt að 
tilkynna styrkveitinguna innan tímatakmarka þeirra, sem ákveðin eru í 66, gr. 
fåtækralaganna og hefdi pvi fyrirgert rjetti sinum til endurgjalds. Å pessa skod- 
un er fallist í hinum áfrýjaða úrskurði. Hreppsnefnd Vestmannaeyjahrepps hefir 
aftur haldið því fram, að hjer hafi ekki verið um eiginlegan fátækrastyrk að 
ræða, heldur um flutningskostnað, og hafi því tilkynning verið óþörf og 66. gr. 

fátækralaganna eigi því ekki við, og í annan stað hafi engin ferð fallið til Aust- 
fjarða frá því stúlkan kom til Eyjanna og til þess 18. desember, að Loðmundar- 
fjarðarhreppi var skrifað. 

Það verður að fallast á það, sem fram er haldið í hinum áfrýjaða úr- 
skurði, að hjer sje ekki um flutningskostnað að ræða. Dvölin í Vestmannaeyjum 

er ekki liður í flutningnum og það því fremur sem flutningurinn varð aldrei lengri, 
eftir því sem upplýst er í málinu. Flutningi stúlkunnar á framfærslusveit sína 
var að vísu ekki lokið, en flutningurinn var stöðvaður við Vestmannaeyjar og 
honum hætt um sinn og síðan með öllu. Kostnaðurinn er framfærslustyrkur, 
sjúkra- og hjúkrunarkostnaður, er sveitarstyrkur. En af því leiðir ekki það, að 
þurtt hafi að taka æfiferilsskýrslu stúlkunnar í Eyjunum, eða að skylt hafi verið 
að tilkynna styrkveitinguna innan þess tímatakmarks, sem ákveðið er í 66. gr. 
fátækralaganna. Dvöl stúlkunnar í Vestmannaeyjum er beint framhald af dvöl- 

inni í Bessastaðahreppi. Hún er flutt þaðan sem þurfalingur, en þegar litið eitt 
er komið áleiðis reynist hún ekki flutningsfær og er þá með læknisráði af um- 

2. dag septembermán. 1918. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja. 
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boðsmanni — skipstjóranum á e/s >Botniac — þess, sem flutninginn annast, sett 

land á fyrsta viðkomustað skipsins, Vestmannaeyjum, og afhent fátækrastjórn- 

inni þar. Vegabrjefið og læknisvottorðið gera æfiferilsskýrslu óþarfa; manneskj- 

an gefst ekki upp í Vestmannaeyjum, heldur er hún flutt þangað sem þurfandi 

sjúklingur, dvöl hennar þar er hliðstæð sjúkrahúsvist, svo lengi sem hún var þar 

á fátækraframfæri. Þar sem nú þess utan tilkynning til framfærslusveitarinnar 

og krafa um endurgreiðslu var send með fyrstu póstferð eða svo fljótt sem kost- 

ur var, þá er um enga vanrækslu af hálfu hreppsnefndar Vestmannaeyjahrepps 

að ræða. Eltir þeim málavöxtum, sem nú hefir verið lýst, á Ve estmannaeyja- 

hreppur að fá endurgreiddan allan útlagðan kostnað sinn og þar sem stúlkan 

var löglega flutt úr Bessastaðahreppi á framfærslusveitin að greiða hina umkröfðu 

upphæð Því úrskurðast, að Loðmundarfjarðarhreppur á að greiða Vestmanna- 

eyjahreppi framannefndar 123 kr. 98 au. 

Þetta er yður, herra sýslumaður, hjermeð til vitundar gefið til leiðbein- 

ingar og birtingar fyrir hreppsnefnd Loðmundarfjarðarhrepps, og annist þjer um, 

að hin úrskurðaða upphæð verði greidd án tafar. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu um 

sveitfesti þurfalings. 

Borgarstjórinn í Reykjavík hefir skotið til stjórnarráðsins úrskurði sýslu- 

mannsins í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, dags. 28. febrúar þ. á, sem ákveður, að 

Erlendur nokkur Þorvaldsson skyldi teljast sveitlægur í Rey kjavíkurkaupstað og 

kaupstaðurinn eigi þvi enga kröfu á hendur Álftaneshreppi til endurgjalds á ?%/g 

hlutum af 30 kr. styrk veittum manni þessum. 

Erlendur er fæddur í Álftaneshreppi í Mýrasýslu 14. júní 1882 og dvald- 

ist þar í hreppi þar til hann í september 1901 fluttist til Reykjavíkur, nam söðla- 

smíði og tók sveinsbrjef í þeirri iðn. Dvaldist hann þar fram á árið 1910 og 

var þá orðinn Alin Þá um vorið tók hann á leigu til eins árs húsnæði í 

Þingholtsstræti 26 og bjó þar með konu sinni fram á mitt sumar, en yfirgaf þá 

íbúðina, er síðan var leigð öðrum frá 1. október og var leigu Erlendar á hús- 

næði þessu þar með lokið, enda leystu þau hjón upp heimili sitt um sama leyti. 

Dvaldist konan fyrst sem gestur hjá skyldmennum sínum á Vitastíg 15 en rjeðst 

skömmu síðar í vist á Laugarnesspitala og var þar til krossmessu næsta vor. 

Erlendur sjálfur varð vetrarmaður á tveim bæjum í Seltjarnarneshreppi frá byrj- 

un októbermánaðar til 14. maí vorið eftir, en þá settust hjónin aftur að í Reykja- 

vík. Yfir veturinn kveðst Erlendur hafa komið búshlutum sínum í geymslu á 

Vitastíg 8 hjá tengdaföður sínum. Haustið 1910 er Erlendar hvergi getið í mann- 

tali, hvorki í Seltjarnarneshreppi nje í Reykjavík og greiðir engin lögboðin gjöld 

í Reykjavík árið 1911. 

Með nefndri dvöl í Seltjarnarneshreppi telur borgarstjóri að Erlendur hafi
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rofið sveitfestisdvöl sína í Reykjavík, en niðurstaða hins áfrýjaða úrskurðar er 
bygð á því, að síðasta málsgr. 34. gr. fátækralaganna mæli svo fyrir, að ef mað- 
ur á fleiri heimili en eitt, þá vinni hann sveit þar, sem aðalaðsetur hans er, en 
aðalaðsetur Erlendar hafi verið í Reykjavík sveitfestisárið sept. 1910 til jafnlengd- 
ar 1911, þar eð hann hafi haft þar fast aðsetur bæði fyrir og eftir og skilið þar 
eftir konu og búshluti. 

Eins og áður er sagt, leysti Erlendur upp heimili sitt í byrjun október- 
mánaðar 1910 og fjekk sjer atvinnu utan kaupstaðarins en kona hans rjeðst í vist. 
Frá þessum tíma og til 14. maí n. á. hafði hann þvi ekki heimili í Reykjavík og 
var hvergi talinn til heimilis þar. Þar eð þurfalingurinn hefir ekkert heimilis- 
fang haft í kaupstaðnum umrætt tímabil, hefir hann ekki nefnt sveitfestisár full- 
nægt fyrirmælum 32. gr. fátækralaganna, um sveitfestisvinslu þar, er kveða svo 
á, að maður þurfi að vera samfleytt búandi, vistfastur eða hafa löglegt heimilis- 
fang í sveitinni (eða bæjarfjelaginu) hinn lögákveðna tíma. En niðurlagsákvæði 
#4. gr. verður að skilja í samræmi við nefnt ákvæði 32 gr. um samfleytt löglegt 
heimilisfang allan sveitfestisvinslutímann. 

Fyrir því úrskurðast, að nefndur Erlendur Þorvaldsson hafi ekki unnið sjer 
sjer sveit í Reykjavíkurkaupstað og á því Álftaneshreppur að endurgreiða, sam- 
kvæmt kröfu borgarstjóra, ?%/4 hluta þess styrks, er manni þessum hefir löglega 
verið veittur úr fátækrasjóði kaupstaðarins eftir 19. desember 1916, 

Þetta er yður, herra sýslumaður, hjermeð til vitundar gefið til leiðbein- 
ingar og til frekari birtingar fyrir hreppsnefnd Álftaneshrepps. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Dalasýslu wm sveitfesti þurfalings. 
Borgarstjórinn í Reykjavík hefir skotið til stjórnarráðsins úrskurði yðar, 

herra sýslumaður, dags 1. marz f. á, sem ákveður, að Sigurbjörn nokkur Sig- 
urðsson skuli teljast sveitlægur í Reykjavík. 

Úrskurður í málinu hefir ekki orðið kveðinn upp fyr en nú vegna þess 
að skjöl málsins — nema sjálft áfryjunarskjalið — bárust ekki stjórnarráðinu fyr 
en i vor og þá reyndist það nauðsynlegt að fá ítarlegar rannsakað um dvöl og 
heimilisfestu þurfalingsins árið 1907. 

Sigurbjörn þessi er fæddur í Saurbæjarhreppi í Dalasýslu 7. ágúst 1879 
og fluttist, eftir því sem næst verður komist, til Reykjavíkur haustið 1909. 
Haustið 1914 þáði hann þar styrk af fátækrasjóði eftir að tekin hafði verið af 
honum fyrir lögreglurjetti hin lögboðna æfiferilsskýrsla og samkvæmt henni leit 
svo út sem hann öll þessi ár hefði haft þar stöðuga samfleytta dvöl og heimilis- 
festu, en við frekari rannsókn kom það í ljós, að þurfalingurinn hafði mikinn 
hluta ársins 1907 dvalið í Borgarnesi og játaði hann þetta sjálfur fyrir lögreglu- 
rjetti 1916. Spurningin er því sú, hvort þessi dvöl hans í Borsarnesi hefir rofið 
sveifestisdvöl hans 1 Reykjavík. Komist þjer að þeirri niðurstöðu í úrskurði yðar 

  

1918 

85 
15. jálí



1918 228 

86 að svo hafi ekki verið, enda byggið þjer á því, að Sigurbjörn hafi allan tímann, 

8. ágúst er hann dvaldi í Borgarnesi, haft íbúð á leigu í Reykjavík og haldið við heimili 

sínu þar; eftir þeim upplýsingum sem fyrir yður lágu gat þetta líka átt sjer stað, 

en með ítarlegri rannsókn um þetta atriði er það upplýst, að haustið 1906 var 

Sigurbjörn til heimilis á Laufásvegi 20, bjó þar með guðfræðinemanda í herbergi, 

er þeir höfðu á leigu í fjelagi að minsta kosti fram yfir miðjan veturinn eða þar 

til Sigurbjörn fór til Borgarness, að sögn hans sjálfs í byrjun til þess að finna 

unnustu sína, en úr þessu varð þó föst dvöl og í yfirlýsingu til Bóksalafjelagsins 

í Reykjavík, dags. 24. apríl 1907, en Sigurbjörn hafði ásamt öðrum manni gjörst 

útsölumaður fjelagsins þar, getur hann þess, að hann sje búsettur í Borgarnesi ; 

kemur þetta og fram í ábyrgðarskjali, dags. 21. maí s. á., útgefnu af tveim borg- 

urum þar fyrir þá fjelaga til nefnds fjelags. Um sumarmálin þetta vor tók Sig- 

urbjörn einnig að fást við timburverslun í Borgarnesi fyrir kaupmann einn í 

Reykjavík. Sambýlismaður Sigurbjarnar frá Laufásvegi 20 bjó þar þangað til 

skóla var lokið um vorið og var herbergið þá leigt öðrum. Var heimilisfangi 

Sigurbjarnar á Laufásvegi 20 þarmeð tvímælalaust lokið. Það hefir verið talið 

styðja það, að Sigurbjörn hafi átt heimili í Reykjavík þetta vor og sumar, að 

unnusta hans fór úr Borgarnesi um vorið til Reykjavíkur og að Sigurbjörn fór 

til Reykjavíkur seint í júlí til að kvænast og skildi konuna þar eftir, en fór sjálf- 

ur til Borgarness aftur. Þetta sannar nú samt ekkert í málinu, því að það er 

upplýst, að þar sem konan dvaldist um sumarið átti Sigurbjörn ekki heimili. 

Það er fyrst með haustinu, 1. okt. 1907, að Sigurbjörn tekur húsnæði á Klappar- 

stíg 20. Var hús þetta í smíðum þá um sumarið og var fyrst tekið til notkunar 

um haustið. 

Af þessu sem nú hefir verið sagt, er það ljóst, að heimilisfestu Sigur- 

bjarnar í Reykjavík umrætt ár hefir um nokkra mánuði algerlega verið slitið, og 

þar eð hann hefir þannig ekki uppfylt skilyrði 32. gr. fátækralaganna fyrir sveit- 

festisvinslu um samfleytt löglegt heimilisfang í Reykjavík í 10 ár áður en honum 

var veittur hinn umræddi fátækrastyrkur árið 1914, úrskurðast oftnefndur Sigur- 

björn Sigurðsson að vera sveitlægur í fæðingarhreppi sínum, Saurbæjarhreppi í 

Dalasýslu. 

Þetta er yður hjer með til vitundar gefið til leiðbeiningar og til frekari 

birtingar fyrir hreppsnefnd Saurbæjarhrepps. 

87 Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Norður-Múlasýslu um sveilfesti 

12. ágúst Þurfalings. 

Hreppsnefnd Gerðahrepps í Gullbringusýslu hefir skotið til stjórnarráðs- 

ins úrskurði sýslumannsins í Norður-Múlasýslu, dags. 13. nóvbr. f. á, sem ákveð- 

ur, að Þórður nokkur Gíslason sje ekki sveitlægur í Vopnafjarðarhreppi, en af 

því leiðir, að maður þessi ætti að eiga sveit í Gerðahreppi.
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Nefndur Þórður Gíslason er óskilgetinn og fæddur á Svíra í Skriðuhreppi 87 

í Eyjafjarðarsýsln 17. maí 1896. Móðir hans, Sigríður Finnsdóttir, var þá á ferð 12. ágúst 

austan úr Vopnafirði og suður í Garð á Rosmhvalanesi. Fór frá Vopnafirði á 

útmánuðum það ár með eimskipinu >Vestac, en varð að ganga af skipinu á 

Eyjafirði, því að skipið bilaði þar í ís og gat ekki haldið ferðinni áfram 

Spurningin er þá sú, hvar móðir Þórðar átti lögheimili, er hún ól hann 

eða næst fyrir fæðingu hans, ef hún ekkert heimili átti á fæðingardegi hans. 

Um þetta er í skjölum málsins upplýst, að hún, er leyst hafði leyfisbrjef 

til lausamensku, fór sunnan úr Garði sumarið 1895 austur að Leiðarhöfn í Vopna- 

firði og dvaldist þar uns hún tók sjer far með >Vesta<, eins og áður segir. Var 

hún haustið 1895 skrifuð í manntal til heimilis í Leiðarhöfn, sem innkomin þang- 

að úr Útskálaprestakallii Um dvöl sína í Leiðarhöfn hefir Sigríður sjálf undir 

rekstri þessa máls tvisvar gefið skýrslu, í síðara skiftið fyrir hreppstjóra Vopna- 

fjarðarhrepps, og skýrt svo frá, að hún hafi að eins verið kaupakona í Leiðar- 

höfn nefnt sumar, en að för hennar þaðan hafi frestast vegna óhagstæðra skipa- 

gangna og að hún vistarárið 1895— 1896 hafi átt lögheimili í Finnsbæ í Gerðum 

í Garði hjá Þorsteini Finnssyni bróður sínum, er þar bjó með móður þeirra. Sam- 

kvæmt kirkjubók Útskálaprestakalls er við þetta að athuga, að Þorsteinn þessi 

átti þetta ár og næstu 3 ár á undan ekki heima í Finnsbæ — var þar síðast 

1891 — heldur á Eiði í Garði, var kvæntur maður og bjó ekki með móður sinni, 

er var þó á dvöl hjá honum, ennfremur er Sigríður Finnsdóttir ekki skrifuð til 

heimilis hjá nefndum bróður sinum árið 1895 nje næstu 5 árin fyrir og árin 1892 

—1895 er hennar hvergi getið í manntali Útskálaprestakalls. Þá hefir Sigríður 

borið það, að hún vorið 1896 hafi komið heim til nefnds bróður síns og móður 

sinnar að austan í maí, og eftir skýrslu hennar að dæma orðið þar til heimilis, 

en auk þess sem það er næsta ósennilegt, að hún hafi getað komist suður svo 
snemma vors, er það upplýst með vottorði þáverandi sóknarprests að Útskálum, 

að Sigríður kom til hans í júlímánuði nefnt ár, þá óráðin, og varð þar vinnu- 

kona, enda er hún talin til heimilis þar við manntal um haustið. 

Húsbændur Sigriðar í Leiðarhöfn hafa undir rekstri málsins gefið vottorð um 

veru hennar hjá sjer árið 1895—96 og bera það, að hún hafi verið ráðin hjá 

þeim kaupakona sumarið 1895, en að burtför hennar hafi frestast af einhverjum 

atvikum, sem þau ekki muna og ennfremur votta þau, að Sigríður hafi ekki átt 

lögheimili hjá þeim umrætt ár. Um þetta síðasta atriði verða þau hjón þó ekki 

talin bær að dæma, auk þess sem þessi framburður þeirra stríðir á móti skýrslu 

þeirri, er þau gáfu 1895 fyrir presti um heimilisfast fólk hjá sjer, þar sém nefnd 

Sigríður er þá talin heimilisföst þar, innkomin úr annari sveit. 
Samkvæmt framanrituðum málavöxtum verður að líta svo á, að Sigriður 

Finnsdóttir, móðir hins umrædda Þórðar Gíslasonar, hafi ekki átt lögheimili í 

Rosmhvalaneshreppi, síðar Gerðahreppi, er Þórður fæddist eða síðast, áður en 
hann fæddist, en að þetta heimilisfang hennar, sem ekki hafa verið færð gögn
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87 að, að ekki hafi verið löglegt, hafi verið í Leiðarhöfn, og úrskurðast því, að 

12. ágústnefndur Þórður Gíslason skuli teljast sveitlægur í Vopnafjarðarhreppi. 
Þetta er yður, herra sýslumaður, hjermeð til vitundar gefið til leiðbein- 

ingar og til frekari birtingar fyrir hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps. 

88 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Styrktarsjóð Þóru Bene- 

9. júlí diktsdóttur frá Belgsá í Fnjóskadal, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 

dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands 9. júlí 1918. Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir styrktarsjóð Þóru Benediktsdóttur frá Belgsá í Fnjóskadal. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður til minningar um Þóru Benediktsdóttur frá Belgsá 

og heitir: 
„Styrktarsjóður Þóru Benediktsdóttur. 

2. gr. 

Stofnfje sjóðsins er 1. jan. 1918 kr. 456.00 — fjögur hundruð fimtíu og 

sex krónur —, sem ávalt skal ávaxtast á vel tryggum stað, en þess þó jafnframt 

gætt, að hagnýta sem hæsta vexti, er bjóðast á hverjum tíma. 

3 gr. 

Tilgangur sjóðsins er að veita fátækum íbúum Hálshrepps hjálp, er veik- 

indi ber að höndum, og má í því skyni árlega verja ?/, hlutum vaxtanna. En 

minst !/, hluti þeirra leggist árlega við höfuðstólinn, uns hann er orðinn 1000 

krónur. Má eftir það útbýta öllum vöxtunum, ef sjerstök ástæða er fyrir hendi. 

Þykir eigi ástæða til að úthluta nokkru af vöxtunum eitthvert árið, leggjast þeir 

allir við höfuðstólinn. Hann má aldrei skerða. 

4. gr. 

Stjórn styrktarsjóðsins hafa á hendi hreppstjóri og oddviti Hálshrepps 

ásamt sóknarpresti. Ráðstafar stjórnin ávöxtun sjóðsins, og útbýtir styrk til um-
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sækjenda, er miðast við, hve brýn þörfin álist á hverjum stað. Kýs stjórnin einn 88 
úr sínum flokki til að annast fjárreiður og reikningagerð sjóðsins. 9. júlí 

5. gr. 

Stjórn styrktarsjóðsins skal hafa gerðabók, er skipulagsskrá þessi sje rit- 
uð Í, sem og allar ráðstafanir snertandi styrktarsjóðinn, bæði um ávöxtun fjár- 
ins, úthlutun styrks til sjúklinga o. fl. Ársreikningar sjóðsins fyrir hvert alman- 
aksár skulu einnig færðir þar, og lagðir fyrir endurskoðun ásamt sveitarsjóðs- 
reikningi Hálshrepps 

Við undirrituð höfum samið skipulagsskrá þessa sem næst yfirlýstum vilja 
fyrnefndrar fósturdóttur okkar, Þóru Benediktsdóttur, skömmu fyrir andlát hennar. 

Belgsá í Fnjóskadal, 10. mars 1918. 

Indriði Árnason. Guðrún Guðmundsdóttir. 

Reglugjörð 13. út 
um stimpilmerki. 

Samkvæmt lögum 12. ágúst 1918, um stimpilgjald, eru hjermeð sett eftir- 
farandi ákvæði um stimpilmerki: 

1. gr. 

Fjármáladeild stjórnarráðsins sjer um, að gerð verði sem fyrst og til sjeu 
jafnan nægar birgðir af stimpilmerkjum, er gilda 5 aura, 10 aura, 25 aura, 50 
aura, 1 krónu, 2 krónur, 5 krónur, 10 krónur, 50 krónur, 100 krónur, 500 krón- 
ur og 1000 krónur, og ákveður gerð þeirra og útlit. Skulu þau jafnan vera til 
sölu hjá fjármáladeild stjórnarráðsins og öllum lögreglustjórum landsins. 

2. gr. 

Bankar, útibú þeirra, sparisjóðir og aðrar lánsstofnanir skulu fá stimpil- 
merki hjá lögreglustjóra í þeim kaupstað eða í þeirri sýslu, þar sem stofnunin 
rekur atvinnu sína, og á hver slík stofnun kröfu á að fá svo mikið af merkjum
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89 í einu sem ætla má, að hún þurfi í 3 mánuði. Gjald skal eigi greiða fyrir merk- 

18. ágústin fyr en þau eru seld. Sá, sem afhendir stimpilmerki slíkum stofnunum, skal 

hafa sjerstakan reikning í höfuðbók embættisins yfir merki þessi fyrir hverja þá 

stofnun, er við hann skiftir, og sýni reikningur þessi nákvæmlega hversu mikið 

hver stofnun hefir fengið af merkjum og hversu mikið hún hefir greitt upp Í þau. 

Þegar við lok hvers ársfjórðungs skulu bankar og lánsstofnanir greiða 

þeim lögreglustjóra, sem þær hafa fengið stimpilmerki hjá, alt andvirði stimpil- 

merkja þeirra, sem notuð hafa verið á ársfjórðungnum, og jafnframt gefa skýrslu 

um, hversu mikið sje óselt af stimpilmerkjum í vörslum þeirra. Fyrir umsjón 

með stimplun skjala og fyrir reikningsfærslu fá stofnanir þessar 207, af and- 

virði seldra merkja. 

4. gr. 

Áður mánuður er liðinn frá lokum hvers ársfjórðungs skulu sýslumern, 

bæjarfógetar og lögreglustjórinn í Reykjavík senda landsfjehirði alt það fje, sem 

inn hefir komið fyrir stimpilmerki á síðasta ársfjórðungi, og skýra fjármáladeild 

stjórnarráðsins jafnframt frá greiðslunni. Fyrir reikningshald og stimplun fá þeir 

90/, af andvirði þeirra stimpilmerkja, sem þeir hafa sjálfir notað til stimplunar. 

Fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert skulu þeir valdsmenn, er ræðir um 

í þessari grein, senda fjármáladeild stjórnarráðsins reikning, í því formi er hún 

fyrirskipar, fyrir síðastliðið ár, yfir andvirði seldra stimpilmerkja. 

5. gr. 

Þeir valdsmenn, sem nefndir eru Í 4. grein, skulu daglega tilfæra Í sjer- 

stökum dálki í aukatekjubók embættisins andvirði seldra stimpilmerkja. 

6. gr. 

Skjal er stimplað með því að líma á það stimpilmerki fyrir fjárhæð þeirri, 

er stimpilgjald skjalsins nemur. Sá sem framkvæmir stimplunina skal ónýta 

merki þau, er hann notar til þess, með því að rita nafn sitt og þann mánaðar- 

dag og ár, er merkið er ónýtt, með bleki yfir merkið eða merkin, svo skýrt og 

greinilega, að eigi verði um það villst, að merkið sje notað. 

7 . gr. 

bangad til stimpilmerki eru gerð skal nota til stimplunar almenn póst- 

frímerki og skulu þau sem stimpilmerki hafa tífalt frímerkjagildið. Að öðru leyti
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fer um stimplun með frímerkjum á sama hátt og með stimpilmerkjum að því frá- 89 
skildu, að þegar reikningur er gerður fyrir stimpilgjald, skal draga frá þeirri 13. ágúst 
fjárhæð, sem inn hefir komið fyrir stimplun skjala, 1/10 hluta þess til greiðslu 
andvirðis frímerkjanna, enda sjeu þau greidd við móttöku á því pósthúsi, sem 
þau eru keypt. Frímerkin skulu lánstofnanir fá hjá hlutaðeigandi lögreglustjóra 
með því verði, sem þau hafa á pósthúsum, og greiða þær þau við móttöku, en 
geta skilað aftur gegn fullu endurgjaldi því, sem afgangs kann að vera, er sjer- 
stök stimpilmerki verða tekin til notkunar. Pósthús landsins eru skyld til að 
veita viðtöku hjá lögreglustjórum gegn fullu endurgjaldi þeim frímerkjum, sem 
þeir hafa keypt til notkunar í stað stimpilmerkja. 

8. gr. 

Lánstofnanir skulu rita daglega í þar til gerða bók hversu mikið fje er 
greitt þeim fyrir stimplun skjala, og hefir fjármálaráðherrann heimild til, þegar 
honum þykir þörf á, að láta rannsaka slíkar bækur og sannreyna hvort fyrir 
mælum stimpilgjaldslaganna og þessarar reglugjörðar sje nákvæmlega fylgt, sjer- 
staklega hvort öll stimpilskyld skjöl sjeu stimpluð. Í bók þessa skal einnig rita 
greiðslur til lögreglustjóra á stimpilgjaldi og skýrslu um móttöku stimpilmerkja 
og frímerkja til stimplunar. 

9. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 13. águst 1919. 

Sig. Eggerz. 
  

Magnús Guðmundsson
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Sampykt 
fyrir Óxarfjarðarhrepp um kornforðabúr til skepnufóðurs. 

Sýslunefnd Norður-Þingeyjarsýslu hefir samkvæmt lögum nr. 73, 14. nóv. 

1917 gjört eftirfarandi samþykt 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. Ad því leyti sem kostnaðurinn við það er 

ekki lagður á fóðurforðann, greiðist hann úr sveitarsjóði. Forðabúrið hefir sjer- 

stakan reikning og skal hann árlega sendur sýslunefnd með hreppsreikningum. 

3. gr. 

Hreppsnefnd með ráði forðagæslumanna selur hreppsbúum fóður ur forða- 

búrinu eftir því sem þörf krefur. 

4. gr. 

Þá er auðsjeð er eitthvert vor, að eigi þarf að taka til fóðursins það 

sinn til skepnufóðurs, má selja til manneldis það af fóðrinu, sem til þess er hæft. 

ó. gr. 

Hreppsnefnd getur trygt hreppnum fóðurforða með því að semja við 

kaupfjelög, kaupmenn eða einstaka menn um, að hafa fyrirliggjandi ákveðinn 

fóðurforða á tímabilinu frá 1. janúar til 15. mai til ráðstöfunar fyrir sveitarstjórn- 

ina. Í samningnum skal kostnaðurinn við geymslu forðans og ábyrgð nákvæm- 

lega tiltekinn. Sje fóðrið eigi notað einhvern vetur, skal kostnaður sá, er af 

geymslunni leiðir, greiddur úr sveitarsjóði, sbr. þó 9. gr. laga nr. 73, 14. nóv. 1917. 

Samþykt þessi staðfestist hjer með samkvæmt framangreindum lögum og 

öðlast gildi 15. september 1918. 

Í stjórnarráði Íslands, 3. september 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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Reglugjörð 
um forðagæzlu í Austur-Skaftafollssýslu. 

1. gr. 

Í hverjum hreppi sýslunnar skulu kosnir forðagæslumenn, einn eða fleiri, 
eftir tillögum hreppsnefndar. Skulu þeir hafa gát á heybirgðum og öðrum fóður- 
birgðum hreppsbúa, og meðferð þeirra á búpeningi. 

2. gr. 

Sjeu forðagæslumenn fleiri en einn í hreppi, getur hreppsnefnd skift hreppn- 
um í jafnmörg forðagæslu umdæmi, og hefir þá hver forðagæslumaður sitt svæði 
til umsjónar. 

3. gr. 

Forðagæslumenn skulu kosnir samkvæmt fyrirmælum í 2. gr. laga um 
forðagæslu 10. nóvember 1913. 

4. gr. 

Hver forðagæslumaður skal koma tvisvar á vetri til eftirlits á hvert heim- 
ili í hans umdæmi. Fyrri skoðun skal fara fram á tímabilinu frá 15. til 31. okt., 
og síðari skoðun á tímabilinu frá 1. til 20. mars. 

5. gr. 

Skepnuhöld að vorinu skulu forðagæslumenn kynna sjer í maímánuði í 
fjárrjettum eða á annan hagkvæman hátt eg um fardagaleytið skulu þeir kynna 
sjer heyfyrningar. Þó er eigi skylt að þeir geri sjer ferðir til þessa, heldur afli 
sjer upplýsinga á þann hátt, sem best hentar, eftir umsögn kunnugra manna og 
bænda sjálfra. 

6. gr. 

Í fyrri skoðuninni skulu forðagæslumenn afla sjer nákvæmrar vitneskju 
um heymagn og aðrar fóðurbirgðir. Jafnframt því skulu þeir fá skýrslu um tölu 
gripa þeirra, sem á heyin verða sett, og gæta þess að þeim sje ætlað nægilegt 
húsrúm; og skulu þeir að öllu þessu athuguðu, láta uppi álit sitt um það við 
bónda, hvort skynsamlega er sett á, og gefa bendingar er þurfa þykir, 
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T. gr. 

Í seinni skoðuninni skulu forðagæslumenn rannsaka allar fóðurbirgðir á 

heimili hverju og ástand búpenings. Ef fóðurbirgðir álitast ekki nægar eða skepn- 

ur í slæmu standi, skulu forðagæslumenn gefa holl ráð, svo sem með því að gefa 

leiðbeiningar um bætta hirðingu. 

8. gr. 

Forðagæslumenn skulu gera skýrslu um hverja skoðun, og færa inn í 

hinar löggiltu bækur sínar. Skal við hverja skoðun skrá fóðurbirgðir, tölu og 

ástand búpenings, og annað er í ljós kemur við skoðun. Aðalskýrslu skulu þeir 

semja eftir bókunum upp úr fardögum, er sendist sýslumanni. 

9. gr. 

Alt, sem í forðagæslubók hefir verið skráð yfir árið, skulu forðagæslumenn 

lesa upp á vorhreppaskilum. 

10. gr. 

Að því leyti sem reglugjörð þessi eigi ákveður, skulu forðagæslumenn 

fara eftir því, sem lög um forðagæslu frá 10. maí 1913 fyrirskipa. 

Reglugjörð þessi er sett samkvæmt lögum um forðagæslu frá 10. nóvem- 

ber 1913 og birt til eftirbreytni þeim, sem hlut eiga að máli. Reglugjörð 22. 

október 1914 er úr gildi feld. 

Í stjórnarráði Íslands, 3. september 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Valdimars 92 

vígslubiskups Briem og frú Ólafar Briem, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum 6. júní 

af dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands 5. september 1918. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir Minningarsjóð Valdimars biskups Briem og frú Ólafar Briem 

1. gr. 

Nefndur sjóður er stofnaður með 1000 krónum af sóknarmönnum í Stóra- 

Núps- og Hrepphólasóknum vorið 1915, þá er undirskrifaður ljet af prestsembætti 

eftir 45 ára prestsþjónustu, og afhentur honum þá, á Dýradag — giftingardag 

þsirra hjóna fyrir 45 árum. 

Starfssvið sjóðsins er Stóra-Núps- og Hrepphólasóknir. 

IÐA 
ð. ET. 

Stjórnendur sjóðsins eru sóknarpresturinn í Stóra-Núpsprestakalli og odd- 

vitar sóknarnefndanna í Stóra-Núps- og Hrepphólasóknum. 

4. gr. 

Sjóðurinn sje ávaxtaður í Aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands, þannig að ár- 

lega komi til útborgunar til stjórnar sjóðsins allir vextir af hálfum hinum upp- 

haflega höfuðstól og helmingur af því, sem ársvextirnir eru fram yfir það, en 

hinn helmingurinn sje árlega lagður við höfuðstólinn 

5. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Presturinn gjörir ársreikninga hans. 

Oddvitar sóknarnefndanna endurskoða þá. Skulu þeir síðan ásamt skýrslu um 

úthlutun samkv. 6. gr. verða skráðir í sjerstaka bók, er fylgi Stóra-Núpspresta- 

kalli, og auglýstir á næstu safnaðarfundum í báðum sóknunum.



1918 

92 
6. júní 

238 

6. gr. 

Vöxtum þeim, sem útborgaðir eru á ári hverju, skulu stjórnendurnir verja, 

sumpart til að kaupa lagleg föt handa börnum fátækra manna innan 12 ára ald- 

urs og sumpart til að kaupa bækur handa börnum og ungmennum frá 12 til 

fullra 16 ára, og sjeu bækurnar við hæfi þeirra og ekki skyldunámsbækur. 

Stofendur óskuðu þess að undirritaður setti ákvæði um sjóð þennan og 

úthlutun á vöxtum af honum, og samkvæmt því er skipulagsskrá þessi gjörð. 

Stóra-Núpi, 6. júní 1918. 

Valdimar Briem, 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð síra Jóns 

„ Eiríkssonar og Guðrúnar Pálsdóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 

dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands 5. september 1918. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir Minningarsjóð sjera Jóns Eiríkssonar og Guðrúnar Pálsdóttur. 

1. gr. 

Afkomendur síra Jóns Eiríkssonar, síðast prests á Stóra-Núpi (d. 1887) og 

konu hans, Guðrúnar Pálsdóttur, stofna sjóð á 100 ára afmælisdegi hennar, 10. 

júní 1917, og skal hann heita: Minningarsjóður sjera Jóns Eirikssonar og Guð- 
rúnar Pálsdóttur. 

2. gr. 

Sjóðurinn nemur í upphafi 400 krónum og eykst hann auk vaxta af gjöl-
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um og áheitum frá afkomendum þessara“hjóna, svo og af minningargjöfum um 
þá látnu; ennfremur af endurgreiðslum samkvæmt 5. gr. 

o. gr. 

Sjodurinn skal åvaxtast i Landsbanka Islands, sparisjóði bankans og veð- 
deildarbrjefum eða öðrum verðbrjefum trygðum af landssjóði, þegar sjóðurinn 
nemur nógu stórri upphæð til þess. 

4. gr. 

Fyrsta veiting úr sjóðnum skal fara fram, þegar vextir nema 200 kr.; 
þaðan af skal árlega veita helming vaxta. En er ársvextir nema 400 kr., skal 
árlega veita 3/, vaxta og svo jafnan síðan. 

Framan af skulu allar veitingar úr sjóðnum veittar bágstöddum sjúkling- 
um, er leita sjer lækningar í Landsspitala Íslands eða aðalsjúkrahúsi Reykja vík- 

ur, ef hann er þá eigi reistur. En þegar það, er til úthlutunar kemur, nemur 

800 kr, skal verja 400 kr. á ári til námsstyrks utan lands eða innan handa elni- 

legum og efnalausum manni, og skal sá, er leggur fyrir sig starf, er litur að 

líknarstarfi, hafa forgangsrjett meðan ekki verður úthlutað nema einum náms- 

styrk árlega. Veita má sama manni fleiri ár en eitt, ef hann sýnir sig þess 

maklegan og þarf þess við. Það, sem afgangs verður námsstyrknum, skal eins 

og áður varið til styrktar bágstöddum sjúklingu m, uns til úthlutunar kemur svo 

mikið, að auk 400 kr. til styrktar sjúklingum megi styrkja 2 menn til náms, 

hvorn með 400 kr. Skal það þá gert og svo koll af kolli. 

Afkomendur minningarhjónanna skulu hafa forgangsrjett til styrkvcit- 
inga að öðru jöfnu. 

5. gr. (s
i 

þa
 Styrkveitingar úr sjóði þessum skulu ekki vera gjafir, heldur lán, þ. e. 

styrkþegar undirgangast, við það að fá styrkinn, að endurgreiða hann sjóðnum 

vaxtalaust, í einu eða smátt og smátt, þegar þeir sjá sjer fært. Þó skal enginn 
krafinn um endurgreiðslu hvorki fyr nje síðar. 

Verði sjóður þessi einhvern líma svo öflugur, að hann geti, að dómi lands: 

stjórnar eða ættingjanna, komið upp einhverri þarfri líknarstofnun, tilnefnir lands- 

stjórnin 5— menn innan ættarinnar og heimilast þeim að ráðstafa sjóðnum á þá 

leið, ef þeir telja það æskilegt. Þó er það skilyrði, að stofnun sú, er sjóðurinn 

kann að renna til, beri nafn minningarhjónanna. 
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í. gr. 

Stjórn sjóðsins og endurskoðun sjóðsreikningsins hafa á hendi 6 menn, 

einn fyrir hvert barn minningarhjónanna, sem nú á afkomendur á lífi, og þann 

ættlezg, sem af því er komiun Í fyrsta sinn hefir ættingjanefndin, sem gekst 

fyrir sjóðstofnuninni, skipað þessa 6 menn, og gildir skipun þeirra æfilangt, nema 

er sjóðsstjórnin telur gildar. Þá er fulltrúi deyr 
tleg gur, er mist hefir fulltrúann, sjer 

veikindi eða aðrar hömlur 

eða fer frá af öðrum ástæ 

    

   

Fjórir þessara manna skulu vera stjórnendur sjóðsins, en tveir endur- 

skoðendur, kosnir á fundi fulltrúanna með hlutkesti úr hóp þeirra. Þó heimilast, 

að stjórnarformaður og endurskoðandi skifti á starfi, ef öllum hinum fulltrúunum 

er umhugað um, að annsrhvor gegni ákveðnu starfi. Í hvert skifti, sem nýr 

fulltrúi bætist í hópinn, skulu endurskoðendur kosnir að nýju með hlutkesti eins 

og áður er sagt. 

Stjórnin skiftir með sjer störfum og heldur fundi, þegar til veitinga kem- 

ur úr sjóðnum, eigi SE en einu sinni á ári, en þangað til að eins þegar til- 

efni er til. Á fundum stjórnarinnar ræður afl atkvæða, en sjeu jöfn atkvæði, 

ræður hlutkesti. Rei ming. sjóðsins skal birta árlega með athugasemdum endur- 

skoðenda í einhverja aðalblaðanna. Við gjafir í sjóðinn, veitingar úr honum eða 

endurgreiðslur skal geta nafns og upphæðar í reikningnum. 

   

Stjórn sjóðsins og endurskoðendur starfa kauplaust. 

Verði ættleggur aldauða, eða hafi ættleggur eigi ári eftir fráfall fulltrúa 

síus kosið sjer nýjan fulltrú: al stjórnin heimila þeim ættlegg, sem mest hefir 

lagt til sjóðsins síðasta áratuginn, að kjósa sjer aukafulltrúa í stað þess fuiltrúa, 

er úr gengur. Þó skal enginn æt le eggur hafa fleiri fulltrúa en tvo, meðan að 

minsta kosti þrír ættleggir lifa, sem eigi hafa fyrirgert kosningarrjetti. Verði að 

eins tveir ættleggir eftir, kjósa þeir þrjá fulltrúa hvor. 

     

Að 25 árum liðnum skal þáverandi stjórn sjóðsins bjóða landsstjórninni 

að taka við sjóðnum, en kjósi landsstjórnin þá heldur, að hann verði í höndum 

ættarinnar, stýrir hún honum áfram. En jafnan skal á 26 ára fresti bjóða hann 

landsstjórninni. 

- 

Taki landsstjornin einhvern tíma við sjóðnum, kemur í stað þessarar í. 

greinar ný grein, er svo hljóðar: 

Landsstjórnin stýrir sjóðnum og annast veitingar úr honum, en falið get- 

ur hún einum eða fleirum mönnum innan ættarinnar að taka við gjöfum til sjóðs- 

ins samkvæmt 2. gr, svo og við endurgreiðslum samkvæmt 5. gr. Gerir hann 

eða þeir skil á hverju ári og skal birta í einhverju aðalblaðanna skrá yfir gjaf- 

irnar. Reikning sjóðsins skal gera árlega og birta í B-deild Stjórnartiðindanna.
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Við veitingar úr sjóðnum eða endurgreiðslu skal geta nafns og upphæðar í 93 
reikningnum. 5. sept. 

8. gr. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 10. júní 1917. 

Olafur Jónsson. Jón Ófeigsson. Páli Stefánsson. Stefán Sigurðsson. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Blómsveigasjóð Karlottu 94 
Pálsdóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráð- 5. sept. 
herra Íslands 5. september 1918. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir Blómsveigasjóð Karlottu Pálsdóttur. 

1. gr. 

Sjóðurinn skal heita: Blómsveigasjóður Karlottu Pálsdóttur, og er stofn- 

aður af foreldrum hennar, Páli Sigurðssyni og Aðalheiði Jóhannesdóttur, með kr. 
100,00 — eitt hundrað krónum — á dánardag Karlottu h. 25. jan. 1917. Tekjur 

sjóðsins er ætlast til að sjeu gjafir, er komi í stað likkransa, svo og aðrar gjafir 
og áheit frá þeim, er styrkja vilja tilgang sjóðsins. Sjóðurinn ávaxtist í Spari- 
sjóði Húsavíkur, eða í annari jafntryggri lánsstofnun. 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja fátæka sjúklinga úr Húsavikurhreppi, 

er þurfa að leita sjer læknishjálpar. Að öðru jöfnu skulu ávalt sitja fyrir styrkn-
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um þeir sjúklingar, er verið hafa eða eru í þjónustu landssímans i Húsavík. 

Þurfamönnum má ekki veita styrk úr sjóðnum. 

3. gr. 

Gjaldkeri sjóðsins heldur bók, er hann innfærir í nöfn látinna manna, 

sem óskað er að sjeu rituð þar. Sá, sem biður um innritun á nafni látins vinar, 

greiðir innritunargjald það, er honum sjálfum sýnist, en fær í staðinn afhent 

minningarspjald frá sjóðnum. 

4. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn 1000 — eitt þúsund — krónur, má verja hálf- 

um ársvöxtum hans, en þegar hann hefir náð 2 — tveim — þús. krónum, má 

verja öllum ársvöxtum hans til sjúkrastyrks, og til sjúkrahúsbyggingar, eða efl- 

ingar sjúkrahússins ef svo stendur á, svo og alt að helmingi stofnfjárins, þó 

þannig að sjóðurinn aldrei verði minni en kr. 1000,00 — eitt þúsund krónur. 

Heimilt er stjórn sjóðsins, ef henni virðist þess þörf, að lána stofnfje 

sjóðsins alt til sjúkrahúsbyggingar í Húsavík, gegn fullkominni tryggingu og með 

venjulegum sparisjóðsvöxtum. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn: Hjeraðslæknirinn í Húsavíkurhjeraði, odd- 

viti hreppsnefndar eða bæjarstjórnar Húsavíkur. Hinn þriðji sje kjörinn af Kven- 

fjelagi Húsavíkur, en leggist það fjelag niður, er sóknarpresturinn í Húsavík 

sjálfkjörinn þriðji maður í stjórnina. Ætlast er til að menn þessir vinni kauplaust. 

Stjórnin skiftir með sjer verkum, og kýs úr sínum flokki gjaldkera, er 

annast bókfærslu og reikningshald sjóðsins, og leggur árlega reikning hans fyrir 

sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu til endurskoðunar. Reikningsár sjóðsins er alman- 

aksárið. Stjórnin annast á kostnað sjóðsins um að prentuð sjeu minningarspjöld 

þau, er um getur í 3. grein. 

6. gr. 

Skylt er stjórninni að annast um, að ekki fari í niðurníðslu grafreitar- 

grindur og þau önnur mannvirki, er foreldrar Karlottu sálugu gera um og á leiði 
hennar, og að leiðinu verði ekki að öðru leyti raskað, en því, er hennar nánustu 

ættingjar ákveða. 

1. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Gjört í Húsavík í aprilmánuði 191%. 

Aðalheiður Jóhannesdóttir. Páll Sigurðsson.
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Kirkjujarðasjóðs árið 1917. 

Tekjur: 

Sjóður frá Í. á.: 
a. Bankavaxtabrjef . kr. 159500 00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði — 31922 94 

c. Útistandandi í lánum — 556874 46 

d. Bankainnstæða — 55444 25 
mmmm————— kr 803741 

Andvirdi seldra kirkjujarda 1917 . — 12375 

Peningaeign nokkurra prestakalla — 377 

Agóði af útdregnum bankavaxtabrjefum — 180 

Afborganir af lánum — 23279 

Vextir: 
a. Af lánum . kr. 22621 61 

b. Af söfnunarsjóðsinnstæðu . — 1494 00 

c. Af bankavaxtabrjefum. — 6952 50 

d. Af bankainneign. — 2051 24 
—— kr. 33119 

Til jafnaðar móti gjaldlið 8 a 2 — 55500 

kr. 928573 

Gjöld: 

Vextir af andvirði seldra kirkjujarða tilheyrandi prestaköll- 

um, sem ekki eru komin undir hin nýju launalög kr 8227 

Tillag til kostnaðar við áveitu á Ólafsvallatorfuna — 5000 

Keypt bankavaxtabrjef að upphæð 55500 kr. á 950) — 52125 

Keyptir vextir af bankavaxtabrjefum frá 1/,—!%. — 25 

Gjöld sjóðsins . . — 650 

Vextir greiddir i Prestslaunasjóð . — 23235 
Til jafnaðar móti tekjulið 5 — 23279 

Eign vid årslok: 
a. 1. Bankavaxtabrjef frå f. å kr. 159500 

2, Keypt å årinu -- 55500 
kr... 215000 00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði . — 33416 94 

c. Utistandandi i lånum — 544664 57 
d. Á vöxtum í Landsbankanum — 22348 79 

———— kr. 815430 

Kr. 928573 
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Reykjavik 29. juni 1918. 

Björn Þórðarson, 
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Ársreikningur 

Landsspitalasjóðs Íslands 1917. 

Tekjur: 

Eftirstöðvar frá fyrra ári 

Samskot, gjafir og áheit 

Seld kort 1917 

Til jafnaðar við gjaldalið 1—2 

Vextir 1917 . . 

Hreinn ágóði af minningargjöfum . o
m
 

SR 
i
o
 

fx
 

Gj 

Yms gjåld 

Eign vid årslok: 

Bankavaxtabrjef Landsbankans . 

Innlánsskírteini Íslandsbanka: 

Nr. 1327 0. 0 kr. 1 

— 1336... .....— 
— 1330 . .....…. 

— 1411. — 

R
E
N
E
 

Innlánsbók Íslands banka nr. 

Í Minningarsjóði: 
Innlánsskirteini í Íslandsbanka . 

Í innlánsbók Íslandsbanka nr. 8938 

Reykjavík í janúar 1918. 

öld: 

Keypt innlánsskirteini Íslandsbanka 
— bankavaxtabrjef Landsbankans (nafnverð 6000 kr.) 

5.000 
8.000 

3.000 
5.000 

9010 
8634 

7991 

kr. 

kr. 

kr. 

Þórunn Jónassen. 

Reikningurinn er rjettur. 

Bríet Bjarnhjeðinsdóttir. 

Samkvæmt endurskoðuðum reikningi tekjur af 194, 1917 

Grætt å bankavaxtabrjefakaupum (sbr. gjaldalið 9) 

  

' kr. 

10000 00 

31000 00 

11 78 

9 88 
1766 14 

3000 00 

1330 51 

Guðrún Arnason. 

kr. 

kr. 

kr. 

34396 73 

3381 35 
4304 64 

160 20 

291 00 

10709 00 

1441 46 

3169 78 

57854 16 
  

5000 00 
5709 00 

26 85 

42787 80 

— 4330 ól 
  

57854 16
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Keikningur 97 

Minningarsjóðs Sigriðar Thoroddsen 1917. 

Tekjur: 

Eign við ársbyrjun: 

„ Stofnfje: 

a. Í bankavaxtabrjefum . . . . . . kr. 3400 00 

b. Í innlánsbók Íslandsbanka nr. 3612 . — 131 41 
— — kr. 3581 41 

„ Til úthlutunar: 

Í innlánsbók Íslandsbanka nr. 3372... 0... — 131 17 
Vextir 1917: 
a. Af bankavaxtabrjefum . . . . . . kr. 153 00 

b. Í innlánsbókum . ....... — 8 53 
————— 161 53 

kr. 3824 11 

Gjöld: 

Auglýsingar 2... kr, 4 80 

2. Úthlutað: 
Sigríði Valdimarsdóttur. . . . . . . kr. 20 00 
Ingibjörgu Sigurðardóttur . . . ..…. — 20 00 

Luciu Kristjánsdóttur . 2... — 20 00 

Kristínu Sigurðardóttur. . . >... — 20 00 

Doroteu Guðnýju Helgadóttur . . . . — 20 00 
—— — 100 00 

3. Eign við árslok: 
1. Stofnfje: 

a. Í bankavaxtabrjefum FA . kr. 3400 00 

b. Í innlánsbók Ísl.banka nr. 3612 „ — 171 79 

— — 3571 79 

2. Til úthlutunar: 

Í innlánsbók Íslandsbanka nr. 3372. . ......— 147 52 
kr. 3824 11 

Reykjavík, í janúar 1918. 

Þórunn Jónassen. 

Reikningurinn er rjettur. 

Susie Briem. Kristín Sigurðardóttir.
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98 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld >Styrktarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknis< árið 1917. 

Tekjur: 

1. Eign frá fyrra ári . . . . . . . . kr. 5578 14 

2. Vextir af bankainnstæðu . . . . . . — 225 36 
— kr. 5803 50 

— 5803 50 
Gjöld: 

1. Styrkur veittur Guðbjörgu Ólafsdóttur . kr. 80 00 

2. Bankainnstæða við árslok. . . . . . — 5723 50 
——... kr. 5803 50 

kr. 5803 50 

Í dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins 15. júlí 1918. 

E. u. 

Björn Þórðarson. 

99 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld >Landsspitalasjóðs Geirs Zoöga kaupmanns og frú Helgu Zoöga 

konu hans< árið 1917. 

Tekjur: 
1. Eign frá fyrra ári: 

a. Á innlánsskirteini í Íslands banka kr. 2091 01 

b. Sparisjóðsinnstæða í sama banka . . — 55 94 
—— kr. 2146 95 

2. Vextir: 

a. Af fje á innlánsskírteini . . . . . kr. 95 15 

b. Af sparisjóðsinnstæðu . . . . . . — 2 26 
—.—. 91 41 

kr. 2244 36 
Gjöld: 

"1. Eign í árslok: 
a. Á innlánsskirteini í Íslands banka kr. 2146 95 
b. Sparisjóðsinnstæða í sama banka . . — 97 41 

— kr. 2244 36 

kr. 2244 36 

Í dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins 15. júlí 1918. 

E. u. 

Björn Þórðarson,
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Reikningur 

„Framfarasjóðs Stykkishólmse árið 1917. 

Tekjur: 

Eftirstöðvar frá 1916: 

a. Í bankavaxtabrjefum veðdeildar Lands- 

bankans . 2... kr, 

b. Í Sparisjóði Stykkishólms. . . . . — 

Vextir: 
a. Áf bankavaxtabrjfum . + . . . . kr, 

b. Af sparisjédsinnstædu . ....…. o — 

10600 00 
1244 36 

kr. 

477 00 

43 03 
  

Mismunur á keyptum og útdregnum bankavaxtabrjefum . — 

Til jafnaðar móti gjaldlið 2 

— — — 3 

Gjöld: 

Úthlutað á árinu. ER 

Lagt við höfuðstól skv. 2. gr. skipulagsskrár 

Geymt til úthlutunar 1918 
Kostnaður við birtingu reiknings . 

Eftirstöðvar til 1918: 
a. Íbankavaxtabrjefum veðdeildar Lands- 

bankans . . . 2... kr. 

b Í Sparisjóði Stykkishólms. . . . . — 
c. Í peningum. A 

  

kr. 

kr. 

10600 00 

910 41 

79 69 

-—— kr. 

kr. 

Stykkishólmi 31. desember 1917. 

Þ. V. Bjarnason. Sæm. Halldórsson. 

1918 

100 

11844 36 

520 Q3 

19 69 

173 35 

117 72 

12735 15 

837 83 

173 35 

117 72 

16 15 

11590 10 
12735 15 
  

Agúst Þórarinsson.
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Keikningur 

yfir tekjur og gjöld >Ekknasjóðs druknaðra manna í Borgarfjarðarsýslu< 

árið 1917. 

  

kr. 

Tekjur: 

1. Sjóður við ársbyrjun: 

a. Í Söfnunarsjóði . . . ..... kr. 3953 25 

b. I peningum „0. — 85 60 

2. Tekjur á árinu 1917: 

a. Leigur af Bjarteyjarsandi 1917, 40 pd. 

smjörs á 0092 . . 0... kr. 36 80 

b. Landsskuld af sömu jörðu 1916—17T. — 25 00 

c. Vextir í Söfnunarsjóði . . . . . . — 183 52 

Gjöld: 

1. Úthlutað á árinu 1917: 

Ekkjunni Helgu Jónsdóttur . . . . . kr, 30 00 

— Gróu Sigurðardóttur . . . . — 30 00 

— Maríu Magnúsdóttur . . . . — 50 00 

Brunabótagjald af bæjarhúsum á Bjarteyjarsandi 1918 

Sjóður við árslok: 

a. Í Söfnunarsjóði kr. 4036 77 

b. I peningum „0 8 7 136 90 

I stjorn »Ekknasjéds druknadra manna i Borgarfjardarsyslu«. 

Akranesi, 3. juli 1918. 

G. Björnsson. 

Böðvar Þorvaldsson, Oddg. Ottesen. 

kr. 

kr. 

kr. 

Jón Sveinsson. Jóhann Björnsson. 

4038 
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4284 

110 

4173 

4284 

85 

32 

17 

00 

50 

67 

17
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Efnahagsreikningur 
Landsbankans með útbúunum á Akureyri og Ísafirði 31. desember (917. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán . . . . . . . . kr. 441328 63 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán  . . . . . — 1647664 12 
ct. Handveðslán ., . . me 25719 24 
d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæ jarfjel. - 372517 42 
e. Reikningslån . .......….- 2143330 62 

Kunar og ávísanir . . a 
“gl. rikisskuldabrjef kr. 57280 70 … 

Onnur erlend verdbrjef kr. 210000 
Bankavaxtabrjef 1. flokks 

Bankavaxtabrjef 2. flokks kr. 523400 
Bankavaxtabrjef 3. flokks kr. 44000 

Bankavaxtabrjef 4. Hokks kr. 519300 
Hafnarlánsskuldabrjef Reykjavíkur kr. 175000 
Önnur innlend verðbrjef 

Fasteignir . .. . 4 
Húsbúnaður bankans og áhöld. a 
Starfshús útbúsins á Ísafirði og áhöld útbúanna 

Áhöld útbúsins á Eskifirði og stolnkostnaður 

Ínneign erlendis 
Ymsir debitorar BR 

Peningar í sjóði 31. desbr. 1917 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landssjóð 

Innskotsfje landssjóðs a 

Bankaskuldabrjef ...... 

Innstædufje i hlaupareikningi . . ........,…. 

Innstæðufje í sparisjóði FR 

Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum 500, 
Inneign 1. flokks veðdeildar bankans . . .. . 
Ínneign 2. flokks veðdeildar bankans 

Inneign 3. flokks veðdeildar bankans 

Inneign 4. Hlokks veðdeildar bankans 

kr. 

4 

4630360 

10168102 

418144 

181495 00 

245700 

512932 
41800 € 

BOOK 
493335 

168000 

1200 

i: æg por 
5040 í 

22875 

2002 

10055 8 

1466752 

  

194 95483 3 

150000 

40000 

300000 
13453 

  

it 

2 I 

9500566 : 

1518467 

3817646 : 

00 

0 00 
00 

68 

362746 22 

287061 
61 712 

. 174410 653 

1918 

102
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Innheimt fje ekki utborgad . 

Akceptkontó 

Ýmsir kreditorar . 

Varasjóður bankans 
Flutt til næsta árs . 

250 

Fluttar 

Landsbankinn í Reykjavík, í júní 1917. 

Stjórn Landsbankans. 

Benedikt Sveinsson. Björn Kristjánsson. 

kr. 17441653 19 

20660 70 

338 01 

337537 46 

1608704 35 

86589 91 
  

kr. 19495483 62 

Magnús Sigurðsson. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur bank- 

ans og ekkert fundið við þær að athuga. 

Reykjavík 3. júlí 1918. 

Jakob Möller. Eggert Briem. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Landsbankans á árinu 1917. 

Flutt frá Í. á. 

Tekjur: 

Ágóði af rekstri útbúsins - á Akureyri 

Ágóði af rekstri útbúsins á Ísafirði 

Nettótekjur af fasteignum bankans 

Innborgaðir vextir 

Forvextir af vixlum og ávísunum 

Ymsar tekjur . 

„ Útborgaðir vextir. 

Kostnaður við rekstur bankans . 

Flutt til næsta árs 

Gjöld: 

kr. 495741 44 

— 113074 96 

— 54389 64 
  

Flyt 

kr. 

kr. 

kr. 

54384 85 
27394 77 

41862 46 
262 11 

378312 89 

489859 Ol 
33076 63 

1025152 12 

663206 04 

663206 04
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663206 04 102 
361946 68 

  

  

Fluttar kr. 

Tekjuafgangur — 

sem er varið þannig: 

a. Innleystir seðlar úr gildi gengnir . kr. 70 00 

b. Gjald til landssjóðs samkv. lögum 18. 

sept. 1885 og lögum 12. jan. 1900 1500 00 
c. Gjald til byggingasjóðs samkv. gum 

21. okt. 1905 — 1500 00 

d. Útlend verðbrjef færð niður í í ver rði um — 19218 50 

e. Tap á lánum og vixlum . . ... — 3146 09 

f. Ágóði landssjóðs af innskotsfje . — 44602 06 
g. Lagt við varasjóð: 

1. 20/ af seðlaskuld 
bankans kr. 15000 00 

2. Ennfremur . . —-  264910 03 
— ——— —  279910 08 

kr. 361946 68 

kr. 

Efnahagsreikningur 
Landsbankans 31. desbr. 1917. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán. .… 5... kr. 316414 40 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . . — 1380780 51 

c. Handveðslán — 18799 24 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjar- 
fjelaga o. fi. . —… 359782 42 

e. Reikningslán . . . . . . . . . — 1560882 74 k 
- ——— kr   

Víxlar innlendir og ávísanir AÐ 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis a 

Konungleg rikisskuldabrjef kr. 572800 . . . 200 0040 

Onnur erlend verdbrjef kr. 210000 

Flyt 

. 1025152 72 

3636659 31 

7723296 57 

10185 67 
418144 00 

181495 00 
  

. 11969780 55



1918 

102 

16. 

19. 

va
 
D
O
 

D
A
 

10. 

11. 

12, 

3. 

14. 

252 

Fluttar 

Bankavaxtabrjef 1. flokks kr. 244200 

Bankavaxtabrjef 2. flokks kr. 523400 

Bankavaxtabrjef 3. flokks kr. 43000 

Bankavaxtabrjef 4. Hokks kr. 508800 . . . . 

Hafnarlånsskuldabrjef Reykjavikur kr. 175000 . 

Önnur innlend verðbrjef kr. 1200 

Fasteignir . 

Húsl Júnaður bankana og áhöld 

Ú tbúið á Akurey ri 

Útbúið á Ísafirði. 

Útbúið á Eskifirði 

Inneign erlendis . 

Ýmsir debitorar re 4 

Peningar í sjóði 31. desbr. 1917 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landssjóð. 

Innskotsfje landssjóðs 

Bankaskuldabrjef . 

Innstæðufje í hlaupareikningi 

Innstæðufje í sparisjóði FA 

Innstæðufje gegn viðtökuskirteinum . 

Inneign 1. flokks veðdeildar 

Ínneign 2. flokks veðdeildar 

Inneign 3. flokks veðdeildar 

Inneign 4. flokks veðdeildar 

Innheimt fje ekki útborgað 

Akceptkontó 

Ýmsir kreditorar . 

Varasjóður bankans. 

Flutt til næsta árs 
  

Athugasemdir: 

1. Verðbrjef átti Landsbankinn í árslok 1917 

alls að nafnverði 

Konungleg ríkisskuldabrjef að nafnverði kr. 572800 00 

hafa verið lækkuð í verði í árslok um. 

Önnur erlend verðbrjef að nafnverði. . — 210000 00 
hafa verið lækkuð í verði við árslok um 

kr. 

kr. 

kr. 

11969780 55 

244200 00 

512932 00 

40850 00 

483360 00 

168000 00 

1200 00 

1353476 40 

10053 88 

1308520 04 

440414 01 

294417 : 39 

16901416 32 

150000 60 

400000 00 

1600000 00 

2417363 00 

7419058 99 

1199136 56 

387646 31 

362746 22 

287061 51 

61712 23 

20255 92 

338 01 

333003 58 

1608704 35 

" 34389 64 

16901416 32 

2278400 00 

18616 00 

602 50
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Trygging fyrir veðdeildinni hafði bankinn 
sett í árslok í kgl. ríkisskuldabrjefum og 

bankavaxtabrjefum samtals 

Að öðru leyti leggur landssjóður tryg gg- 

ingarfjeð fram samkvæmt lögum nr. Í, 

12. jan. 1900 og lögum nr. 21, 11. júlí 1911. 
Varasjóður fyrverandi sparisjóðs Reykja- 

, 
vikur, sem i årsbyrjun nam 

var gefinn å årinu sem styrkur til Versl- 
unarskóla Íslands. 

Keikningur 
yfir innborganir og útborganir Landshankans á árinu 1917. 

Peningar í sjóði 1. jan. 1917 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán . 

b. TBR 

c. Handveðslán 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjar- 

fjelaga 

e. Reikningslán 

Víxlar og ávísanir greitt innanlands 

Víxlar og ávísanir greitt erlendis 

Vextir innborgaðir: 

a. Af lánum 

(Þar af áfallið fyrir 
lok reikningsársins kr. 157712 39 
og tilh. næsta ári. . — 51416 35 

kr. 209128 14) 
b. Af verðbrjefum 

c. Af starfsfje útbúanna 

d. Af inneign erlendis 

e. Ýmsir vextir.. 

Diskonto . 

Innborgað í reikning erlendra banka 

kr. 42204 01 

340784 93 

3529 16 

15111 94 

7567799 41 

209128 74 

83387 44 

14579 65 

64973 59 

6243 47 

Flyt 

kr... 605700 00 

— 222 61 

kr. 488110 51 

kr. 7767430 05 

— 23182915 01 

—  1068429 86 

kr. 378312 89 
— 489859 01 

— 21164689 52 

kr, 56539746 85 

1918 

102
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

ar
 

GS 
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Fluttar 

Innborgað í reikning útbúsins á Akureyri 

Innborgað í reikning útbúsins á Ísafirði 

Innborgað í reikning útbúsins á Eskifirði. 

Innlög í hlaupareikning kr. 20706660 07 
að vidbættum våxtum . . 2 2 2 2 2 50614 50 

Innlög í sparisjóð ......, +. kr. 9731250 92 

ad vidbættum våxtum . . . ... — 265683 92 

Innlög gegn viðtökuskiírteinum . kr. 476043 04 

Ad vidbættum våxtum . . — 34924 49 

    

  

Innborgad i reikning 1. flokks vedd. bankans 

Innborgad i reikning 2. flokks vedd. bankans 

Innborgad i reikning 3. flokks vedd. bankans 

Innborgad i reikning 4. flokks vedd. bankans 

Innlend verdbrjef seld og innleyst 

Útlend verðbrjef innleyst og verðlækkuð . 

Innheimt fje fyrir aðra 

Meðtekið frá Landssjóði í nýjum seðlum . 

Innskotsfje landssjóðs . 

Húsbúnaður bankans og áhöld. . 

Seld húseign og tekjur af fasteignum bankans . 

Ymsir kreditorar 

Ymsir debitorar 

Ymsar tekjur 

Akceptkonto . 

Innborgað í reikning yfir tekjur og gjöld . 

Útborganir: 

. Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán „20... kr.  129500 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . — 430628 65 

c. Lán gegn ábyrgð sveita- og g bæjar — 28500 00 

d. Reikningslån . . .. .. 0... — 1659844 80 

Vixlar og åvisanir til greidslu innanlands 

Vixlar og åvisanir til greidslu erlendis 

Utborgad i reikning erlendra banka . 

Útborgað í reikning útbúsins å Akureyri . 

kr. 

kr. 

56539746 
1852991 

684587 

740 

20757274 

9996934 

510967 

174862 

226686 

234252 

59029 

253605 

23556 

680892 

215000 

100000 

523 

1550 

347003 

3526225 

171955 
2492 

69257 

96430136 

8248473 

28988425 
742509 

19508958 

768353 

85 
58 

77 
15 

57 

84 

53 

82 

67 

99 

66 

00 

00 

33 

00 

00 
00 

25 

58 

65 

51 

26 

23 

34 
  

45 

88 

63 

50 

73 

. 59256721 19
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18. 

19. 

Utborgað 

Útborgað 

Útborgað 

Útborgað 

Útborgað 

Útborgað 
Ú tborgað 

Útborgað 

Útborgað 
Útborgað 

a. Áf sparisjóðsfje 

b. Af hlaupareikningsfje 
ec. Af innlánsfje gegn viðtökuskirteinum 

d. Af bankaskuldabrjefum 

e. Af keyptum verðbrjefum . 

f. Af inneign veðdeildar bankans. 

g. Til útbúsins á Akureyri 

h. Til erlendra banka . 

i. Endurgreiddir vextir 

j Ýmsir 

m
r
 

pp
 

m
r
 

rv
 
p
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Áhöld, 
Kostnaður við innheimtur og mála- 

rekstur . 
Prentun bankaseðla . . 
Lífeyrir Tr. Gunnarssonar . . . . — 

j. Styrkur til ekkjufrúar Steinunnar 

Kristjánsdóttur. 

255 

í reikning útbúsins á Ísafirði 
í reikning útbúsins á Eskifirði 

af hlaupareikningsfje 

af sparisjóðsfje. . 

af fje með innlánskjörum . 

af innheimtufje. 

fyrir 1. flokk veðdeildar bankans . 

fyrir 2. flokk veddeildar aankans . 

fyrir 3. flokk veddeildar bankans . 

fyrir 4. flokk veðdeildar bankans . 

Keypt innlend verðbréf FR . 

Afhent landssjóði í ónýttum seðlum. 

Bankaskuldabrjef innleyst 

Útborgaðir vextir: 

vextir 2 2 2 eee eee re 

Flyt 

265683 92 

50614 50 

45768 23 

76500 00 
5817 60 

19770 66 

2998 14 

22514 12 

3444 50 

2629 77 

). Kostnaður við rekstur fasteigna 
. Húsbúnaður bankans og áhöld 

„ Útborgað 

„ Kostnaður við rekstur bankans: 

Laun og aukaskriftir 

Húsaleiga . 

Eldiviður, ljós og ræsting 

Prentun, auglýsingar, bækur og ritföng 

Burðargjald og símakostnaður . 

af ýmsum tekjum. 

viðhaldskostnaður o. fl. . . . — 

Flyt kr. 

81574 14 

8879 40 
972 42 

6836 05 

2180 68 

1049 51 

1022 05 

5977 70 
3333 33 

400 00 
112225 28 

1918 

kr. 59256721 19 102: 

— 2123152 41 
— 10794 03 

— 19150313 30 

— 8603205 11 
— 241112 01 

— (64745 27 

— 157070 37 

— 208818 56 

— 207422 55 

— 36232 59 

— 465800 00 
— 215000 00 

— 100000 00 

kr. 495741 44 

— 460 43 
— 9931 48 

— 138878 88 

kr. 92085399 62
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Fluttar kr. 

k. Ýmislegt. „2... — 
112225 28 

849 68 

Ýmsir kreditorar 

Ýmsir debitorar . 

Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur 

Akceptkonto . SN 

Útborg. i reikn yfir tekjur og gjöld 

Peningar í sjóði 31. desember 1917 

Efnahagsreikningur 

útbús Landsbankans á Akureyri 31. 

Eignir: 

. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán . . . . . . . ., kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . .. — 

c. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjel. — 
d. Reikningslán . . . 5.000 — 

Víxlar innlendir og ávísanir 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis . 
Inneign erlendis. 

Bankavaxtabrjef 3. fiokks 

Bankavaxtabrjef 4, flokks 

Áhöld útbúsins 

Peningar Í sjóði 31. desbr. 1918 

Skuldir: 

Skuld við Landsbankann 

Innstæðufje í hlaupareikningi 

Innstæðufje í sparisjóði . 

Innstæðufje gegn viðtökuskirteinum . 
Innheimtufje ekki útborgað . 

Ýmsir kreditorar. 

Flutt til næsta árs. 

desbr. 

16929 23 

164158 61 

11675 00 
335593 41 

kr, 

1917. 

kr. 

kr. 

kr. 

92085399 62 

113074 96 

129114 92 

3721198 93 

222 61 

4671 26 

82036 65 
294417 39 

96430136 34 

528356 25 
603380 00 
64850 00 
16477 98 

950 00 
8075 00 
1002 10 

137101 75 
1420193 08 
    

37566 10 

68027 78 
1100475 03 

202757 71 

334 78 

4533 88 

6497 80 

1420193 08
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Reikningur 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Akureyri 

á árinu 1917. 

Innborganir: 

Peningar í sjóði 1. jan. 197 .. „kr. 
Borgað af lánum: 

      

a. Fasteignaveðslán kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . — 

c. Lán gegn ábyrgð sveita og bæj atfjel. sr 33: 

d. Reikningslån . . ...0.0.0. 0. — 1100160 20 

Vixlar og åvisanir greitt innanlands  . ......8…. 

Víxlar og ávísanir greitt erlendis 
Vextir innborgaðir: 

a. Af lánum . kr. 28025 95 
(Þaraf áfallið fyrir 

lok reikningsársins kr. ýti 15 
og tilh. næsta ári . — 37. 8 

kr. 3805 ) 

b. Af bankavaxtabrjefum. . . ...— 499 11 
tc. Af inneign erlendis . . ... og mm 77128 43 

d. Af inneign hjá Landsbankanum , —- 2998 14 

Diskonto. . . ne eee 

Innborganir i reikning Landsbankans a 

Innborganir í reikning erlendra banka. . . ....…. — 

Innlög á sparisjóð . . 2... 1108809 85 

  

að viðbættum vöxtum . . . 2. — 34487 56 

Innlög á hlaupareikning . . . . . . kr. 2457071 40 

að viðbættum vöxtum . . ....…. — 1968 94 

Innlög gegn viðtökuskirteinum kr. 31869 53 
að viðbættum vöxtum . . . . — 8024 83 

Seld bankavaxtabrjöf . 2 2 0 0 ene eee ere me 
Innheimt fje fyrir aðra „2... 
Ymsar tekjur . . . .. . 

Ymsgir kreditorar. . : . . . 

2459040 

28008 20 

48 

55 

  

63 

  

91 17 18300 

1230051 

1143297 41 

39894 

24798 

156719 

15127 

214 49 
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Utborganir: 

Veitt lån: 
a. Fasteignaveðslán . . .. . . . . kr. 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . .. — 

c. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjel. — 

d. Reikningslán . . . 2 — 

00 00 

16550 00 

10000 00 
1296925 39 

Vixlar og ávísanir til greiðslu innanlands 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis 

Útborganir í reikning Landsbankans 

Útborganir í reikning erlendra banka . 

Útborganir af sparisjóðsfje 

Útborganir af hlaupareikningsfje . 

Útborganir af fje á viðtökuskirteinum 

Útborganir af innheimtufje . 

Útborgaðir vextir: 

a. Áf sparisjóðsfje . . 0... 0... kr. 
b. Af hlaupareikningslje . . . . . . — 

c. Af fje å viðtökuskirteinum . . . . — 

d. Af inneign erlendra banka . . . . — 

e. Endurgreiddir vextir af lånum. . . — 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun starfsmanna og húsaleiga . . kr. 

b. Eldiviður, ljós og ræsting . . . . — 

c. Ritföng og prentun . 2... — 

d. Burðargjald og símakostnaður . . . — 

e. Eftirlaun St. Stephensens fyrv. fjeh.. — 

Útborganir af ýmsum tekjum 
Keypt bankavaxtabrjef 

Ýmir kreditorar 

34487 56 

1968 94 

8024 83 

1046 06 

81 87 
  

13023 67 

529 72 

367 15 

146 20 

400 00 

“ 

Ágóði útbúsins færður Landsbankanum til tekna 

Peningar í sjóði 31. desember 1917 . 

1383475 39 

1431370 55 

179588 88 

1802938 76 

610324 59 

925408 05 

2467754 84 

8648 20 
156579 13 

45609 26 

14466 74 

AT 95 
23750 00 

417 55 

ri 77 

31101 75 

"1816 41



mm
 

1
 

Go
 

ge 
Ø
r
n
 

ge
 B
O 

mm 
[A
S 

a 
Cm

 

259 

Efnahagsreikningur 
útbús Tandsbankans á Ísafirði 31. desbr. 1917. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán . 

b. >. Sjálfskuldaráby earn 

. Handvedslån . . 

a. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjel. 

e. Reikningslán 

Víxlar innlendir , . 

Á vísanir til greiðslu erlendis 

Inneign erlendis . . 

Bankavaxtabrjef 1. flokks BNA 

Bankavaxtabrjef 4. flokke 2 2 2 eee eee eee re 

Áhöld útbúsins 

Ýmsir debitorar . . 

Peningar í sjóði 31. desbr. 1917 

Skuldir: 

Skuld við Landsbankann. . . . 5... kr. 

Innstæðufje í hlaupareikningi 

Innstæðufje í sparisjóði BNA 

Innstæðufje gegn viðtökuskirteinum . . ......…. — 

Innheimtufje ekki útborgað . 

Flutt til næsta árs . 

465344 47 

1766149 08 
240 90 

81754 13 

1500 00 
1900 00 

1000 00 

5 00 

247023 14 

2564916 72 
    

40 
90 

22 

73 

00 

47 

1353476 

88062 

981032 

116572 
70 

25702 

kr. 

Keikningur 

2564916 72 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Ísafirði á árinu 1917. 

Innborganir: 

  

Peningar Í sjóði 1. jan. 1917 . 2... kr. 41871 06 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán . …… kr. 17960 00 
b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån 2.5... ok — 28025 00 i = 

Flyt kr. 45985 00 kr. 41871 06 

1918 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

ce. Handveðslán 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjar fjel. 

e. Reikningslán 

Víxlar og lán greitt innanlands 

Víxlar og ávísanir greitt erlendis. 

Vextir innborgaðir: 

a. Af lánum 

(Þar af áfallið fyrir 
lok reikningsársins 

og tilh. næsta ári 

b. Af bankavaxtabrjefum . 

c. Áf inneign erlendis 0. fl. 

Diskonto . 

Innborganir i reikning Landsbankans 

Innborganir í reikning erlendra banka 

Innlög á hlaupareikning 

að viðbættum vöxtum 

Innlög í sparisjóð 

að viðbættum vöxtum 

Innlög gegn viðtökuskirteinum . 

að viðbættum vöxtum 

Seld bankavaxtabrjef 

Innheimt fje fyrir aðra 
Ymsir debitorar 

Ymsar tekjur 

Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán 

d. Reikningslán 

Fluttar kr. 45985 00 

— 9175 00 

—= 360 00 

— 1557535 51 
  

— 32414 92 

HEVET 92) 
kr. 277 78 

— 7037 86 
  

kr. 1997530 47 

— 7939 42 
  

kr. 1121226 59 

— 36049 3 

kr. 99650 00 
=. 193 52 

kr. 41871 06 

1613055 5 

3254783 3 

8248 48 

E
D
 
p
å
 

39730 56 

94182 40 

2073750 82 
629183 60 

2005469 89 

1157275 98 

99843 52 
2934 00 

56133 79 
878 95 

8007 07 

kr. 11085349 02 

Utborganir: 

kr. 17350 00 

— 14250 00 

— 2600 00 
— 1626269 25 

Fluttar 

kr. 1660469 25 
kr. 1660469 25
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Fluttar kr. 1660469 25 102 
Vixlar og ávísanir til greiðslu innanlands . . . . . . — 4416415 24 

Utborgadir vextir: 

Vixlar og åvisanir til greidslu erlendis — 8489 38 

Utborganir i reikning Landsbankans — 635186 18 

Útborganir í reikning erlendra banka — 694793 02 
Ú tborganir af hlaupareikningsfje. — 2267336 20 

U tborganir af sparisjóðsfje — 923273 92 

Útborganir af fje á viðtökuskirteinum — 49331 84 

Útborganir af innheimtufje — 56063 79 

a. Til Landsbankans . . . . . . . kr. 14579 65 

b. Til erlendra banka . . ....…. — 6367 09 

c. Af hlaupareikningsfje . . . . . . — 1939 42 

d. Af sparisjóðsfje -. . . Loe mm 36049 39 

e. Af fje å viðtökuskirteinum BA 4793 64 

f. Endurgreiddir vextir o. ff. . . . — 930 00 

— — — mm 10659 19   

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

12. 

13. 

14. 

15. 

a. Laun starfsmanna . . . . . . . kr. 10441 00 
b. Eldiviður, ljós og ræsting. . . . . — 938 50 

c. Bækur, ritföng og prentun . . . . — 1230 13 

d. Burðargjald og símakostnaður . . . — 231 77 

e. Opinber gjöld og vátryggingar . . . — 109 64 

f. Viðhaldskostnaður húss og áhalda. . — 221 40 

——— — 13178 44 
Utborganir af ýmsum tekjum . . ......... — 313 47 
Verdhækkun å bankavaxtabrjefum - 40 00 

Ymsir debitorar . a. — 813 50 
Útborganir í reikningi yfir tekjur og , gjöld: 

a. Tapað lán Kr. 100 00 
b, Ágóði útbúsins færður Landsbankan- 

umtiltekna . 2. . se mm 41862 46 

—— — 41962 46 
Peningar í sjóði 31. desember 1917 . FF 247023 14 

  

kr. 11085349 02
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102 Reikningur 

yfir innborganir og útborganir 1. fiokks veðdeildar landsbankans á árinu 1917. 

Innborganir: 

  

1. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan.. . . . . 2. . . kr. 369853 86 

2. Borgað af lánum. . 2... rem 111666 94 

3. Vextir af lánum . . . A 44951 41 

4. a ekjur til varasjóðs og stjórnarkostnaðar: 

10 af lánum . ....... kr. 9046 50 
b Dráttarvextir . . . — 1044 47 

c. Vextir af inneign hjá 1 andsbankanum — 8153 50 
——— 22. 18244 47 

kr. 544716 68 

Utborganir: 

1. Innleyst bankavaxtabrjef . 2. . 0... kr. 98400 00 

2. Vextir af bankavaxtabrjefum . . . 0 0 0 — 54474 75 

3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður . . kr. 4000 00 

b. Annar kostnaður . . .. orm 195 62 

4. Inneign hjå Landsbankanum 31. desbr. see] 381646 31 

kr. 544716 68 

Efnahagsreikningur 

1. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desbr. 1917. 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrirlánum . . . 2... kr 893794 26 
2. Ógoldnir vextir og varasjóðstillög : 

a. Fallið í gjalddaga . . . . . . . kr. 4318 71 

b. Ekki fallið í gjalddaga . . . . . — 12129 38 
mm 16448 09 

3. Inneign hjå Landsbankanum , . . . 2... 2 2 0 0... 887646 31   

kr. 1297888 66
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Skuldir: 

1. Bankavaxtabrjef i umferð . 

2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

a. Fallnir í gjalddaga 

b. Ekki fallnir í gjalddaga 
kr. 3390 1 

25627 50 

3. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði: 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðstillög, sbr. 

eignalið 2 . . .. ens me 
b. Innborgaðar varasjóðstekjur . 

16448 09 

113422 32 

Reikningur 

kr. 1139000 00 

—  29018 25 

— 129870 41 
kr. 1297888 66 

yfir innborganir og útborganir 2. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1917. 

Innborganir: 

1. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan.. 

2. Borgað af lánum. 

3. Vextir af lánum. . . 

4. Tekjur til varasjóðs og stjórnarkostnaðar . 

a. Tað, af lánum kr. 9646 17 

b. Dráttarvextir — 1254 13 

c. Vextir af inneign hjá L andsbankanum — 6557 | 07 

Utborganir: 

1. Innleyst bankavaxtabrjef . 

2. Vextir af bankavaxtabrjefum 

ö. Varasjóðskostnaður : 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður kr. 2900 00 

b. Annar kostnaður. — 296 19 

á. Inneign hjá Landsbankanum 31. desbr. 

kr. 

kr. 344878 11 

122406 24 

86823 06 

om 17% 1497 1 

kr. 571564 

37 
78 

kr. 108900 

97122 
00 
37 

— 2796 19 
… 362746 22 

571564 78 

1918 

102
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Efnahagsreikningur 
2. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desbr. 1917. 

Skuldabrjef fyrir lánum 

Eignir: 

Ógoldnir vextir og varasjóðstillög: 

a. Fallið í gjalddaga 
b. Ekki fallið í gjálddaga 

kr. 

Inneign hjá Landsbankanum 

Bankavaxtabrjef í umferð 

Skuldir: 

Ogreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 

á. Fallnir í gjalddaga 

b. Ekki fallnir í gjalddaga 

7094 25 
22746 88 

1404 00 

47063 25 

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur sbr. 

eignalið 2 FR kr. 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur . eg mm 

Keikningur 

29841 13 

59044 45 

kr. 1836465 48 

— 29841 13 

362746 22 
  

kr. 2229052 8 Gu
 

kr. 2091700 00 

88885 58 

kr. 2229052 83 

yfir innborganir og útborganir 3. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1917. 

te
 

0 
E
Ð
 mm
 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. janúar. 
Borgað af lánum 

Vextir af lánum. 

Tekjur til varasjóðs og stjór narkostnaðar: 

a. Í/„ð/, af lánum 

b. Dráttarvextir 

c. Vextir af inneign hjá I „andsbankanum — 

12616 88 

2063 66 

4271 30 

  

kr. 260231 07 

101739 72 

— 113561 43 

— 18951 84 
  

kr. 494484 06
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Útborganir: 

Innleyst bankabaxtabrjef. 

Vextir af bankavaxtabrjefum 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður . . kr. 2000 00 
b. Annar kosnaådur . . ...... — 228 30 

Inneign hjå Landsbankanum 31. desbr. 

Efnahagsreikningur 

3. flokksveðdeildar Landsbankans 31. desbr. 1917. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum . 

Ógoldnir vextir og var asjóðstek jur; 

a. Fallið í gjalddaga . . . . . . . kr. 3176 77 
b. Ekki fallið í gjalddaga . . ...— 29613 32 

  

Inneign hjá Landsbankanum 

Skuldir: 

Bankavaxtabrjef í umferð . 

Ogreiddir vextir af bankavaxtabrjefum : 
a, Fallnir í gjalddaga . . . . . .. kr. 1253 25 
b. Ekki fallnir í gjalddaga . . . . . — 57867 75 

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði: 
a. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur, 

sbr. eignalið 2 . .. „kr. 37790 09 
b. Innnborgaðar varasjóðstekjur BE rem 31577 12 

  
  

  

Kr. 

88300 

116894 2 
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494484 

37790 
287061 

97 0038 8 

2571900 

59121 

69367 
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yfir innborganir og utborganir 4. flokks veddeildar Landsbankans å 
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Reikningur 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan.. 

Útgefin bankavaxtabrjet 

Borgað af lánum. 

Vextir: 

a. Af lánum 

b. Af útgefnum bankavaxtabrjefum 

Tekjur til varasjóðs og stjórnarkostnaðar: 

a. 7/21, af lánum. 
b. Dráttarv extir 

„ 19/, lántökugjald 

„ Eigendaskiftagjald 

Vextir af inneign hjá Landsbankanum æ 
a
o
 

Tillag landssjóðs. 

kr. 

Utborganir: 

Veitt lán - .. 208 3 

Innleyst bankavaxtabrjef 

Vextir af bankavaxtabrjelam 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður 

b. Endurskoðunarlaun 

c. Ánnar kostnaður 

Inneign hjá Landsbankanum 31. desbr. 

2919 18 

88 26 

950 00 

554 83 

788 79 

   

3500 00 

600 00 

14 09 

kr. 

kr. 

kr. 

årinu 1917. 

38915 

595000 

10084 

33643 

10301 

5000 

6992944 

595000 

4700 

27418 

4114 

61712 

692944 

16 

83 

06 

00 

8% 

00 

00 

50 

09 

23 

82
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Efnahagsreikningur 102 

4. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1917. 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum . . . . 2. 2... 0. 1142921 59 

2. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga =. 2... — 1852 30 

b. Ekki fallið í gjalddaga . ... . . . — 12555 49 
————— 14407 79 

3. Inneign hjå Landsbankanum gg eee eee ek rem 61712 23 

kr. 1219041 61 

Skuldir: 

1. Bankavaxtabrjef í umferð . . . 2... 0... kr. 1164600 00 
2. greiddir vextir af bankavaxtabrjefum: 

a. Fallnir í gjalddaga . . . . . . . kr. 243 00 

b. Ekki fallnir í gjalddaga . . . . . — 26203 50 

— 26446 50 

3. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir 

rarasjóði: 

a. Ogoldnir vextir og varasjóðstekjur sbr. 

eignalið 2 kr. 14407 79 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur . . . . — 13587 32 

    

kr. 1219041 61 

Landsbanki Islands. 

Benedikt Sveinsson. Bjørn Kristjånsson. Magnus Sigurdsson. 

Framanritada reikninga veðdeildar Landsbankans höfum við endurskoð- > 

að og borið saman við bækurnar og ekkert fundið við þá að athuga. 

Reykjavík 3. júlí 1918. 

Jakob Möller. Eggert Briem.
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Efnahagsreikningur 

Landsbankans 31. marz 1918. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán . . . . . . . . kr. 321607 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . . — 1466217 

c. Handvedslån . . . — 18453 

d. Lån gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjel. 937340 

e. Reikningslån . . . . . . . 2 „ — 1468205 

Víxlar innlendir og ávísanir . 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis. 

Kgl. ríkisskuldabrjef 

Önnur erlend verðbrjef 

Bankavaxtabrjef 1. flokks 

Bankavaxtabrjef 2. flokks 

Bankavaxtabrjef 3. flokks 

Bankavaxtabrjef 4 flokks 

Hafnarlánsskuldabrjef Rey kj jav ikur 

Önnur innlend verðbrjef . 

Fasteignir . 

Húsbúnaður og áhöld bankans. 

Útbúið á Akureyri 

Útbúið á Ísafirði. 
Útbúið á Eskifirði . . 
Inneign hjå erlendum bonkum 

Ymsir debitorar 8 4 

Peningar í sjóði 31. marz 1918 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landssjóð. 

Bankaskuldabrjef 

Innskotsfje landsjóðs 

Skuld við erlenda banka 

Innstæðutje í hlaupareikningi 

Innstæðufje í sparisjóði 

8 

2 

8 
- 

í 

0 

6 

0 

6 

Flyt 

kr. 

kr. 

4211824 

7443137 

10874 

418144 

181495 

220600 

509502 

40850 

450775 

168000 

1200 

9270 

22911 

235978 

1293296 

238475 

1286818 

109834 

491811 

17344799 

150000 

1600000 

400000 
13208 

2551436 

1789887 

kr. 13104531 

96 

05 

32 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

25 

TÚ 

17 

86 

10 

59 

63 

65 

28 

00 

00 

00 

04 

39 

„81 

7 14
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Fluttar kr. 15104531 74 
1. Innstæðufje gegn vidtåkuskirteinum . . . . . . . . . — 14981708 00 
6. Inneign 1. fl. veðdeildar . 2 2 2 0 eee 331697 84 
9. Inneign 2. fl. veddeildar . . . . . 8... 8001 2 331718 37 

10. Inneign 3. fl. veddeildar . 2. 2 2 0 eee eee 217631 17 
11. Inneign 4. fl. veddeildar . . 2 2 2 0 eee eee 49176 44 
12. Innheimt fje óútborgað „2... 6324 32 
13. Akceptkonto a — 338 01 
14. Ymsir kreditorar . eee ere 60783 56 
15. Varasjédur bankans. . . 20288. 7 1608704 35 
16. Tekjur, sem ekki eru enn lagdar vid varasjóð: 

a. Vextir . . . . . kr. 48010 52 

>  — 18671 55 

mm kr. 29338 97 

b. Diskonto. . . . oe es mr 127957 30 
c. Tekjur af rekstri fasteigna SENE == 483 33 
d. Ymsar tekjur . . kr. 25421 38 

om 2517 50 
em 22903 88 

Frå bessum samtals kr. 180663 48 
dregst: 

a. Kostn. vid rekstur 

bankans . . . . kr. 2986T 64 

— — 29867 64 

— 150795 84 
17. Agoda- og tapskonto . . .....,. a 54389 64 

kr. 17 3447 tg 28 

Landsbanki Íslands. 

Benedikt Sveinsson. Magnús Sigurðsson, 

Rich. Torfason. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur bank- 
ans og ekkert fundið við hann að athuga. 

heykjavík í júlí 1918. 

Jakob Möller, Eggert Briem. 
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Efmahagsreikningur 
Landsbankans 30, juni 1918. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lånum: 

a. Fasteignaveðslán . . . ..... kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán  . 2. . 2. — 

c. Handveðslán A 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjel. — 

e. Reikningslán 0 2 0 0 ae eee rem 

Vixlar og åvisanir til greidslu innanlands 

'ixlar og åvisanir til greidslu erlendis 

Køl. rikisskuldabrjef 
Önnur erlend verðbrjef 

Bankavaxtabrjef 1. flokks 

Bankavaxtabrjef 2. flokks 

Bankavaxtabrjef 3. flokks 

Bankavaxtabrjef 4 flokks . . 

Hafnarlánsskuldabrjef Reykjavíkur 

Önnur innlend verðbrjef 

Fasteignir . 

Húsbúnaður og áhöld 

Útbúið á Akureyri 
Útbúið á Ísafirði 
Útbúið á Eskifirði . 
Inneign hjá erlendum bönkum 

Ymsir debitorar HA 

Peningar í sjóði 30. júní 1918 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landssjóð 

Bankaskuldabrjet 

Innskotsfje landssjóðs 

Skuld við erlenda banka. 

Innstæðufje í hlaupareikningi 

Innstæðufje í sparisjóði FA 

Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum . 

308642 64 

1492128 40 

17308 18 

938990 51 

1520712 31 

kr. 4277782 

— 10147928 

— 8485 

418144 

181495 

— 217700 

— 487829 

— 40660 

— 468540 

159360 

— 1200 

9270 

— 156467 

kr. 20102673 

kr. 750000 

1600000 

400000 

— 1165296 

3809531 

8251995 

—… 1404017 

Flyt kr, 17380839 96 

  

04 

62 

08 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

25 

70 

99 

14 

10 

) 85 

3 78 

30 

05 

00 

00 

00 

02 

48 

40 

06



271 

Fluttar” kr. 17380839 96 
8. Inneign Il. flokks veddeildar . . . 2 0 0 eee 259879 25 
9. Inneign 2. flokks veddeildar . . 2 0 — 201418 86 

10. Inneign 3. flokks veðdeildar . ......….. mm 157332 81 
11. Inneign 4. flokks veðdeildar . . 2 0 0 em 41179 84 
12. Innheimt fje ekki utborgad . . ....... HE 12662 26 
13. Akceptkonto . . 08000 a — 338 01 
14. Ýmsir kreditorar. . 2 50783 56 
15. Varasjóður bankans. . . 20208044 1608704 35 
16. Tekjur, sem ekki eru enn lagdar vid varasjóð: 

a. Vextir . . . . . kr. 107554 27 

— — 75117 49 
mmm kr. 32436 78 

b. Diskonto . . .. 208080. 7 316888 79 
c. Tekjur af rekstri fasteigna SA 483 33 

d. Ýmsar tekjur . . kr. 39181 57 

> — 3236 31 

mmm 85945 96 
Frá þessum samtals —- 385754 16 

dregst: 

Kostnaður vid rekstur bankans . . . . -- 60609 65 

— - - 325144 Bl 

17. Agoda- og tapskonto . .... FR . mm 54389 64 

kr. 20102673 05 

Landsbanki Íslands 

Benedikt Sveinsson. Magnús Sigurðsson, 

Ric h. I orfason. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur bank- 
ans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Reykjavík 23. ágúst 1918. 

Jakob Möller. Eggert Briem. 
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Islands. 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári: 

  

Skuldabrjef fyrir lánum . . „ „kr. 200585 41 

í Landsbankanum á hlaupareikningi . „— 67288 77 

Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum  . — 55061 70 

Í sjóði hjá gjaldkera „2... — 4497 82 
——-———— kr. 

Vextir á árinu: 

Af útistandandi lánum . kr. 5953 29 

Af inneign í bönkum 2... — 3821 20 

Afborganir lána 2 2 rr 

Tillag úr landssjóði. 2. me 
luti Fiskiveiðasjóðs af sektarfje fyrir ólöglegar fiskiveiðar 

í landhelgi . . . BE 8 mm 

10%, af útflutningsgjaldi af sild eee er rem 

kr. 

Gjöld: 

Styrkur til útgáfu fiskiveiðatímaritsins Ægis . . ... . kr, 

rjöld sjóðsins . . . I 

1 fil jafnaðar tekjulið 3 A 

Sjóður til næsta árs: 

Skuldabrjef fyrir lánum  . . .… … . kr. 195833 99 

I islandsbanka å innlånsskirteini REE 30000 00 
I Landsbankanum með sparisjóðskjörum  - 89780 00 

Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum  . — 44931 73 

kr. 

Reykjavík, 30. mars 1918. 

Jón Hermannsson. 

327433 70 

9780 48 

31151 

6000 

2633 
15509 

392508 

400 

411 

31151 

360545 
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00 
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42 

392508 í



Stjórnartíðindi 1918, B 4. 2753 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1918. 
Lög um eftirlaun handa Birni bankastjóra Kristjánssyni, undirskrifuð af konungi 

13. júlí 1918. 

Lög um viðauka við lög nr. 6, í. febr. 1917, um heimild fyrir landsstjórnina til 

ýmsra ráðstafana út! af Norðurálfuófriðnum, undirskrifuð af konungi 30. 

júlí 1918. 
Lög um kaup landsstjórnarinnar á síld, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um viðauka við lög nr 79, 14 nóv. 1917, um samþyktir um lokunartíma sölu- 

búða í kaupstöðum, undirskrifuð af konungi 2. ágúst 1918. 

Opið brjef, er stefnir saman Alþingi til aukafundar 2. september 1918, undirskrifað 

at konungi 9. ágúst 1918. 
Konungsbrjef um setning Alþingis og þinglausnir, undirskrifað af konungi s. d. 
Lög um stimpilgjald, undirskrifuð af konungi 12. ágúst 1918. 

Auglýsing um breyting á reglugjörð fyrir Háskóla Íslands 9. okt. (912, undirskrifuð 
at dóms- og kirkjumálaráðherra 3. júlí 1919. 

Lög um afhending á landi til kirkjugarðs í Stokkseyrarsókn, undirskrifuð af kon- 

ungi 8. september 1918. 

Lög um almenna dýrtíðarhjálp, undirskrifuð af konungi S. september 1918. 

Tilskipun um meðferð á störfum landsfjekirðis, undirskrift 

   

  

  

    

Brjef stjórnarráðsins til svslumannsins í Gullbringu- og Kjósarsýslu um 
endurgreiðslu á sveitarstyrk þurfalings. 

Hreppsnefnd Biskupstungnahrepps, hefir skotið til stjórnarráðsins úrskurði 

yðar, herra sýslumaður, dags. 31. des. f. á, sem ákveður að Kjalarneshreppur 

skuli endurgreiða fyrnefndum hreppi kr. 95,69 af styrk veittum vinnukonu Stefaníu 

Stefánsdóttur frá Miðhúsum í Biskupstungum. 

Stefania þessi var viðurkend sveitlæg í Kjalarneshreppi. Lá fyrst sjúk 

alllengi á heimili sínu en var sid læknisráði flutt á Landakotsspitalann í 
Reykjavík og þar andaðist hún 30. nóv. 1915 eftir 11 daga legu. 

Á milli hreppsnefndanna er ágreiningurinn í rauninni að eins um það 

hvor hreppanna eigi að bera greftrunarkostnaðinn. Hefir Biskupstungnahreppur 
krafið Kjalarneshrepp um kr 201.97, en hreppsnefnd þess hrepps boðist til að 

greiða kr. 125.77, sem þjer í úrskurði yðar hafið fært niður í 95 kr. 69 a. er 

  

25. dag septembermán. 1918. Reykjavík, Ísaloldarprentamiðja 

1918 
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i9i8 24 

105 kemur synilega til af bvi, ad bjer tviteljid til frådråttar frá 129 krónum 40 krónur 

11. sept. auk annarar smáskekl i m 
Allur kostnaðu 

1. Flutnir 

    

   
rús . 0. 0... kr. 129 00 

jálp & å undan lutningnum . . . . — 6 40 2. Læknishjály 1 

3. I egukostnadur og lækvnishjålp å sjukrahusi. - 58 15 

4. Greftrunarkostnaður . . 2. 2 — 70 10 

Alls kr. 264 25 

að athuga: Frá 1. lið dragast kr. 41.43, 

[ til sin þegar í stað. 

Kjalarneshreppi ber 

vast 5 kr. 50 a. sem 

og verður þannig 

fullu. Frá 

" verða þá eftir 

úrskurði yðar 

i Ákvæði fátækra- 

bí og 63. gr. 2. málsgr. 

'k veittan af sveitarfje co 

er andast 

Við hina einstöku liði er 

sem hin látna átti í spari 

Þessi liður að viðbættum Í 

að greiða að */, hlutum eða með kr. 62.6 
húsbóndi hinnar látnu greiðir * 

eftir á þeim lið kr. 53.25 

lið dragast kr. 2228, andvirði 

af greftrunarkostnaðinum kr. 
Biskupstungnahrepp eige 

laganna, sem um þetta atri 

(nú 1. nr. 33, 20. okt. 1 

framfærslumanni til að 

innan framfærslu 

greiða, enda á styrl 

styrks fyrir hann. 
Í 63. gr er hinsvegar svo fyrir 

lings, er andast í dvalarsvei 

at framfæ rslusveit as 

          

   
   

  

   

  

    

      

      

að endur- 

  

afleiðingar fátækra-     því ekki við í þessu máli. 

trunarkostnaður utansveitarþurfa- 

ekki i rjett til að fá endurgreiddan 

öglega flutt úr Biskups- 

ir á dánardægri, verður 
pur eigi að bera greltunar- 

skal það tekið fram, að 

inn, € hann var fluttur á sjúkra- 

í að bráðabirgð: A Bo skupstungna 

  

    

   

   

  

   
    

kostnadinn, nje 

allur kostnaður við þurfali 
hrapa á að i í 
       

    

    
     

  

   

á alt hjá fram 

samkvæmt framanriti að greiða Biskupstungna- 

hreppi kr. 163.65. sem ad frå« greindum 95 kr, 69 a. gera 67 kr. 93 a. 

Að öðru leyti á ekki að taka Bisl ngnahrepps til greina þar á meðal 

kröfu hans um vexti af upphæðinni, enda sjáið þjer um að hin úrskurðaða upp- 

hæð verði greidd án tafar. 
x 

Petta er ydur hjermed til vitundar gefid til leidbeining 

  

og til frekari 

  

1 birtingar fyrir hreppsnefnd Kjalarneshrepps.



Reglugjörð 
á Å BB 

um msi Á 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 6, 8. febrúar 1917, um heimild handa 

landsstjórninni til ráðstafana til trve: aðflutningum til landsins, eru hjermeð 

sett eftirfarandi fyrirmæli. 

  

Þangað til öðru 

landi að tilhlutun Ú éflutn ings 

mönnum. Kjotmatsmennirnir lu 

skipun og medferd bess i landi og i 

skylt ad hlyda fyrirmælum b 

orð kjötmatsmanna ritað 

rjettum reglum. 

sinni, að lögle 

   

    

   
   

  

    
með söltan kjötsins, út- 

og er útflytjendum kjöts 

ndingu skal fylgja vott- 

skoðað og flokkað eftir 

vottað með undirskrift 

undirritað vottorðið í viðurvist hans 

i ” å utflutningsstadnum, 

  

  

    

Sje hreppstjór 

  

skipar sýsiamaður til þessa annan hæfan mani 

  

Nánari reglur 

og í skipi, setur I 

ing og meðferð í landi, við útskipun    

Lögreglustjóri     jötútflufningsstað, tvo eða 

fleiri, eftir því sem þurfa þykir. 

  

Kjötmatsmenn skulu áður starfa undirrita drengskapar- 

  

heit um, að þeir vilji rækja starf sití n i samviskusemi og fara eftir 

reglum beim, sem settar eru um bad. Lögreglustjórar stíla þeim heitið. 

5. gr 

Kaup kjötmatsmanna greiða verslanir þær og kaupfjelög þau, er kjöt 

flytja út, eftir því s ' Útf 1 
Ekki mega ki 

frá þeim, sem metið er       
nafni sem nefnist, 

ingsskipunum nje öðrum, 

1918 
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sem við útflutning kjötsins eru riðnir, aðra en þá, sem ákveðin er af Utflutnings- 

nefndinni. Ekki mega þeir heldur vera í þjónustu þeirra, er láta meta kjöt, nje 

kaupa kjöt til útflutnings, hvorki fyrir sjálfa sig nje aðra, 

6. gr. 

Sá, sem flytur út eða lætur flytja út kjöt, án þess að gæta fyrirmæla 
reglugjörðar þessarar um mat, flokkun og merking þess, sæti alt að 10,000 kr. 

sektum til landssjóðs. Með mál út af brotum skal farið sem almenn lögreglumál. 

Um hegningu fyrir brot kjötmatsmanna gegn ákvæðum þessarar reglu- 

gjörðar, fer eftir hinum almennu hegningarlögum. 

á. vr is GG
 

Fyrirmæli reglugjårdar pessarar skerda ad engu leyti åkvædi laga nr. 7 

13. september 1912, um merkinr á kjöti. 
, 

a cv 
8 gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 4. september 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson,



27 

Reglur 
og leiðbeiningar um meðferð, sölu og útflutning á saltkjöti. 

(Tilkynning nr. 6, frá Utflutningsnefndinni), 

  

Samkvæmt auglýsingu stjórnarráðsins, 3. júní þ. á, og re glugjörð 11. 

m., er skylt að bjóða alt saltkjöt, sem framleitt er á þessu ári, Ú tatninganefnd. 

inni til söluráðstafana. 

Útflutningsnefndin sinnir framboðum frá , kaupmönnum og fjelögum, sem 

hafa eitthvað til muna af kjöti, sal að öllu eftir reglum þessum sem 

gerðar eru samkv. heimild í re; irráðsins, dags. 4. sept þ. á. Sökum 
sölu og útflutnings á kjötinu, gt að allir frambjóðendur sendi Út- 

flutningsnefndinni fyrir 20. septen , svo nákvæma áætlun um framboð 

sín á kjöti, sem þeir geta, og * 5 í tunnum, en fullnaðar-framboð um 

kjötið sje komið til nefndarir október n. k., — og sje þar tiltekið í 

hvers konar tunnur kjötið er saltað 

    
er 

   

ns skal fara fram undir umsjón eið- 

samanber erindisbrjef þeirra, 

  

Öll slátrun, flokkun og meðferð 

svarinna kjötmatsmanna, útnefna j 

og gefa þeir vottorð um flokkun,      

4. gr. 

  

   
   

  

   

    

Nauðsynlegt er, að öllu slátu 

til í slátrunarhúsum, eða undir þaki 

um, að kjötið geti kólnað á 

slátrunar alls eigi til, og má gæta verður þess, að fara 

nákvæmlega eftir fyrirmælum tn anna, og viðhafa sem mestan þrifnað, 

svo að kjötið verði ekki fyrir neinum skemdum, en sje hreint og vel verkað. 

je til útflutnin 188 sje slátrað og það gjört 

a i vnnum, og svo rúmgóð- 

saman. Nú er húsrúm til 
i a Ond 

1 þess að kropp: 

Læknisskoðun oe sti lu saltkjöti, sem til útflutn- 

ings er ætlað, samkvæmt lögum um merking á kjöti a frå 13. september 1912, 
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107 6. gr. 
6. sept. 

og ” V 

I hverja kjåttunnu skal låta åkvedna þyngd, þannig: Í venjulegar kjöt- 

5 tunnur 112 kílógr., en í síldartunnur 100 kilógr. kal alt kjötið vera sexhöggvið. 

7. gr. 

Kjötið skal flokka þannig: 
1. flokkur. 

a. Kjöt af dilkum, ef kropparnir vega 10 kilógr., eða þar yfir. 

b. Kjöt af veturgömlu fje, ef kropparnir vega 14. kilógr., eða þar yfir, svo og 
af sauðum, tvævetrum og eldri, ef kropparnir vega 19 kilógr., eða þar yfir. 

c. Af algeldum ám, ekki eldri en þrevetrum, ef kropparnir vega 20 kilógr., 

eða meira. 
d. Annað geldærkjöt og kjöt af milkum ám, ef kropparnir eru fetir og ná 

17 kilógr. 

11. flokkur. 

Alt annað kjöt, sem telst útflutningshæft. Horað kjöt, hvort heldur af 

lömbum eða eldra fje, er ekki útflutningshætt, og skera matsmenn úr því, hvað 

telja skuli horað kjöt. 

8. gr. 

Allar kjöttunnur skulu merktar með flokksmerki sem næst miðju á báð- 

um botnum þannig: 
Fyrsti flokkur: 

K. 1. a. | 

eda K. I. b. bl 
eftir því til hvaða undirflokks úr I. flokki kjötið telst. 

eða K. I Cc. b nn J 
d | eða K 

Annar flokkur: 

K. IL 
Auk þess skal nafn og heimilisfang seljanda vera tilgreint á efra botni, 

með minst tveim upphafsstöfum fyrir nafn, og einum fyrir heimilisfang seljanda; 

skulu öll merkin vera skýr og merkt með lit, er sje sem minst afmáanlegur. 

9. gr. 

Hverri kjötsendingu skulu fylgja vottorð frá lækni, samkvæmt $. gr., og 

frá kjötmatsmönnum, samkvæmt 3. gr. Á farmskirteini, er kjöti fylgja, skal 

jafnan rita vottorð matsmanna.



10. gr. 

Nánari reglur um verð og útflutning á kjöti verða auglýstar síðar. 

Reykjavík, 6. september 1918. 

Thor Jensen. Pjetur Jónsson. 0. Benjamínsson. 

Erindisbrjef 
fyrir matsmenn á saltkjöti. 

I. gr. Matsmeun skulu sjá um að allar þær tunnur, sem saltað er í, sjeu 

Í góðu standi, vel hreinar og vel bentar. og að ekkert það hafi verið í tunnun- 

um áður, sem haft geti áhrif á kjötið, hvort heldur bragð þess eða lykt. Þeir 

sjá um að ekkert kjöt verði í tunnurnar látið, sem ekki hefir áður verið viður- 

kent af dýralækni eða umboðsmanni hans, og skal alt kjötið vera stimplað, Þeir 

sjá um að kjötið sje vel kælt, áður en það er saltað niður, og að hæfilega mikið 

af hreinu salti sje notað, eða í hver 112 kilógr. um 20 pund af góðu, ensku salti, 

eða 18 pund af góðu, spönsku eða ítölsku salti. Þeir skulu hafa eftirlit með því, 
að kjötið sje vel höggvið, og skal skifta hverjúm kroppi í sex parta, þannig, að 

fyrst sje kroppurinn klofinn að endilöngu, sem næst eftir miðhryggnum, en þar 

á eftir skal hvorum helmingi skift í þrjá parta, þvert yfir, nefnilega bógstykkið, 

miðstykkið og lærstykkið. — Miðstykkinu skulu fylgja 4 rif, allur huppurinn og 

klettið. Þeir skulu sjá um að pækillinn, sem látian er á kjötið, sje nægilega 

sterkur, eða um 24 stig á pækilsmæli; sje hann búinn til úr hreinu vatni (ekki 
sjó) og síaður í gegnum hann er látinn á kjötið. Í hverja 200 

potta af pækli skal auk af góðum saltpjetri. Æskilegt væri, 

að læri og bógar yrðu sprautuð saltpækli, ef verkfæri þau, er til þess þarf, 
verða fáanleg. 

Matsmenn sjá um, að kjötið sje rjett flokkað, eftir því sem fyrir er mælt 

í tilkynningu Útflutningsnefndar nr. 6. 

  

2. gr. Matsmenn skulu hafa eftirlit með, að vigt sú, sem á að vera í 

hverri tunnu, nefnilega annaðhvort 112 kg., eða 100 kg, — samanber tilkynn- ; 

108 
6. sept
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108 ingu Utflutningsnefndar nr. 6, og skulu þeir jafnframt tilgreina það í 

6. sept. vottorði sínu, samkvæmt fyrirmælum í sömu tilkynningu. 
    

  

3. gr. Verði kjötinu út hið bráðasta ettir að söltunin hefir 

farið fram, skulu þeir sjá um, að því sje vel við haldið með pækli, og tunnurn- 

ar athugaðar og bættar, ef leki kemur að þeim. Endurpæklun skal fara fram 

að minsta kosti á mánaðar fresti, meðan kjötið liggur til geymslu, og þegar 

kjötið er flutt á skip skal þess gætt í hveit sinn, að tunnurnar sjeu fullar af 

pækli; ennfremur skulu matsmenn sjá um, að útskipun fari vel úr hendi, og að 
þær tunnur, sem kunna að skemmast við útskipun, verði bættar að fullu áður 

en þær eru fluttar í burtu. 

  

4. gr. Matsmenn sjá um, að tunnurnar sjeu vel og greinilega merktar, 

eftir því sem mælt er fyrir í tilkynningu Útflutningsnefndar nr 6, og á við 

hvern flokk. 

5. gr Þegar kjötinu er ski 

skrárnar, samkvæmt tilkynningu Ut 

matsmenn rita vottorð á farm- 

lar nr. 6. 

  

6. gr. Matsmenn fá í kaupgjald | eina — krónu fyrir hverja klukku- 
stund, sem þeir eru að starfi þeim skylt að vinna að niðursöltun 

kjötsins, eða öðru er að henni mn kringumstæður leyfa vegna eftir- 

litsins að öðru leyti. Kaupg þeim, sem kjötið er metið fyrir, 

samkv. reglugjörð stjórnarrá 4. sept. þ. á. 

     

   

Reykjavík, 6. sept. 1917. 

Thor Jensen. Pjetur Jónsson 0. Benjamínsson. 

109 Sýnish | 

dd 

ti rita á farmskírteini. 

Við undirritaðir eiðsvarnir unenn á saltkjöti, sem haft höfum með 

höndum umsjón og mat á hjer tilgreindu kjöli, vottum hjermeð, að kjötið er 

hreint, í hreinum og góðum tunnum, hæfilega saltað og fullpæklað, svo og flokk- 
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að eltir fyrirsettum reglum. Ennfremur, að tilgreind vigt í tunnunum sje rjett. 109 

Kjötið skiftist í fokka þannig: 

    

K. 1. a. tunnur á 112 kgr. „0... tunnur á 100 Kgr. 

K. 1. b. — 112 — BN — - 100 — 

K. I. c. —  - 112 — BN — - 100 — 

KLd — - 112 — SN — „100 — 

K. 11. a. — „112 — a — = 100 — 

Alls BR — 112 — A. — = 100 — 

Við höfum og haft umsjón með framskipun kjötsins, og sannfært okkur 

um, að allar tunnurnar voru ólekar og vel pækilfyltar, er þær voru fluttar í skip. 

Að ofannefndir menn sjeu eiðsvarnir matsmenn á saltkjöti vottast hjermeð. 

Skrifstofu sýslu 

110 Auglýsing á 
stjórnarráðsins um barnafræðslu skólaárið 1918—19. 

Auglýsing sú, sem gefin var út 15. sept. 1917, skal og gilda skólaárið 

1918—19, en það skal tekið fram, að hverju því farskólahjeraði, sem reynist ókleift 

að halda uppi farskóia næsta vetur, skal skylt til að ráða hæfan mann til að 
líta eftir heimilisfræðslunni, og fær það styrk úr landssjóði, ef kennarinn starfar 

24 vikur. 

Reykjavík, 14. sept. 1918. 

Stjórnarráðið,
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Embætti og syslanir m. m. 

3. júlí var prófessor Í íslenskri málfræði og menningarsögu innan heimspskisdeildar 

Háskóla Islands, dr. phil. Birni M. Olsen, r. af Dbr. og Dbrm. allramildilegast veitt lausn í 

náð frá embætti, með eftirlaunum samkvæmt eftirlaunalögunum. 

S. d. var dr. phil. Sigurður Nordal allramildilegast skipaður prófessor í Íslenzkri mál- 

fræði og menningarsögu iunan heimspekisdeildar Háskóla Íslands. 

S. d. var bæjarfógetafulltrúi Kristján Linnet allramildilegast skipaður sýslumaður 

í Skagafjarðarsýslu. 

S. d. var sýslumaður í Húnavatussýslu Ári Arnalds allramildilegast skipaður sýalu- 

maður í Norður-Múlasýslu og bæjarfógeti í Seyðisfjarðarsýslu. 

Þann 31. ágúst var bankaritari Jón Halldórsson skipaður landsfjehirðir frá 1. sept. 

þ. á. að telja. 

5. september var cand. veter. Jón Pálsson skipaður dýralæknir í Á ustfirðingafjórðungi 

með búsetu á Reyðarfirði fyrst um sinn. 

8. s. m. var cand. med. Æ chir. Björn Jósefsson allramildilegast skipaður hjeraðslækn ir 

í Húsavíkurhjeraði frá 1. okt. 1918 að telja. 

12. s. m. var Birni Kristjánssyni bankastjóra við Landsbankaun veltt lausn frá þeirri 

sýslan frá 1. október næstkomandi. 

3, d. var alþingismaður Pjetur Jónsson skipaður formaður Verðlagsnefndar í stað land: 

læknis Guðmundar Björnson, er hafði beiðst lausnar frá því að vera í nefndinni. 

Heiðursgjafir. 

Áf vöxtum af styrktarsjóði Kristjáns konungs 1X. fyrir árið 1917, hefir stjórnarráðið 

veitt þeim Jóni Jónssyni bónda í Tröllatungu í Strandasýslu og Runólfi Halldórssyni bónda á 

Syðri Rauðalæk í Rangárvallasýslu heiðursgjafir, 160 kr. hvorum, fyrir framúrskarandi dugnað 

í jarðabótum, byggingum og öðru, er að búnaði lýtur. 

innflutningur á hundum frá útlöndum. 

14. sept. leyfði stjórnarráðið með ráði dýralæknis í Reykjavík F. Hansen í Hafnarfirði 

að flytja inn hund frá Spáni með venjulegum skilyrðum.
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Utkomid i A-deild Stjórnartíðindanna 1918. 
Lög um breyting á lögum nr. 69, 22. nóv. 1907 um fræðslu barna, undirskrifuð af 

konungi 24. septbr. 1918. 
Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 54, 3. nóvember 1915 um stofnun Bruna 

bótafjelags Íslands, undirskrifuð af konungi 5. oktbr. 1918. 
Bráðabirgðalög um breyting á lögum um fasteignamat, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um dýrtíðar. og gróðaskatt, undirskrifuð af konungi s. d. 
Bráðabirgðalög um viðauka við lög nr. 24 12. september 1917, um húsaleigu í 

Reykjavík, undirskrifuð af konungi 14. október 1918. 

Lög um viðauka við lög 1. febr, 1917, um heimild fyrir landsstjórnina til ýmsra 
ráðstafana út af Norðurálfuófriðnum, undirskrifuð af konungi 22. nóvem- 
ber 1918. . 

Lög um heimild handa landsstjórninnni til þess að verja fé úr landssjóði til viðhalds 
Ölfusárbrúnni, undirskrifuð af konungi s. d 

Lög um viðauka við lög 11. des 1891, um samþyktir um kynbætur hesta, undir- 
skrifuð af konungi s. d. 

Lög um mótak, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um bæjarstjórn Vestmannaeyja, undirskrifuð af konungi 8. d 
Lög um hafnsögu í Reykjavík, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um löggilding verglunarstaðar við Hvalsýki í Vestur-Skaftafessýslu: undirskrif- 

uð af konungi s. d. 
Lög um breyting á lögum nr. Gð, 14 nóvember 1917, um breyting á lögum nr. 22, 

8. okt. 1883, um bæjarstjórn á Akureyri, og lögum nr. 43, 11 júlí 1911 um 
breyting á þeim lögum, undirskrifuð af konungi s. d. 

Lög um bæjarstjórn då Siglufirði, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um stækkun verzlunarlóðarinnar í Ólafsfirði, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um mjólkursölu á lsafirði, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um dýrtíðar-uppbót handa embættis- og sýslunarmönnum landssjóðs, undirskrit- 

uð af konungi s. d. 
Lög um skemtanaskatt, undirskrifuð af konungi s. d. 
Lög um sérstakar dómþinghár í Skarðs- og Klofningshreppum, undirskrifuð af kon- 

ungi s. d. 

Auglýsing um breyting d reglugjörð fyrir Háskóla Íslands 9. október (912, undir- 

skrifuð af dóms- og kirkjumálaráðherra 18. nóvember. 1918. 
Auglýsing um breyting á og viðauka við reglugjörð til bráðabirgða fyrir lærdóms- 

deild hins almenna mentaskóla í Reykjavík 13. marz 1908, undirskrifuð af 
dóms- og kirkjumálaráðherra s. d.
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112 "  Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Rangárvallasýslu um sveitfesti 

12. okt, Þurfalings. 
Hreppsnefnd Vestur-Eyjafjallahrepps hefir skotið til stjórnarráðsins úr- 

skurði yðar, herra sýslumaður, dags. 22. mai f. á, sem ákveður, að Jón nokkur 

Árnason skuli teljast sveitlægur í nefndum hreppi. 

Í júlímánuði 1916 varð konan Stefanía Guðmundsdóttir að læknisráði að 

leggjast á spitala og fátækrastjórnin í Reykjavík að taka ábyrgð á legukostnaði 

hennar þar og læknishjálp. Eiginmaður konu þessarar er áðurnefndur Jón Árna- 

son, sem um þetta skeið átti heima í Ránargötu 29 A í Reykjavík. Jón þessi er 

fæddur á Efstu-Grund í Vestur-Eyjafjallahreppi 9. ágúst 1888, hefir hvergi unnið 

sjer sveit eftir 16 ára aldur og er óskilgetinn sonur Jóns Árna Jónssonar og Ingbjarg- 

ar Ólafsdóttur. Hefir Vestur-Eyjafjallahreppur eigi viljað kannast við sveitfesti 
Jóns hjá sjer vegna þess að í kirkjubók Holtsprestakalls er móðir Jóns, og enda 

foreldrar hans báðir, talin vinnuhjú á Mýrum í Álftaveri en í kaupavinnu á 

Efstu-Grund, þegar drengurinn fæddist Hinsvegar er það vottað af sóknarpresti 

Þykkvabæjarklaustursprestakalls, að hvorugt foreldranna sje talið til beimilis eða 

í vinnumensku á Mýrum í Álftaveri árið 1888, eða burtvikin eða innkomin í það 

prestakakall nefni ár eða næsta ár á undan eða eftir. Móðir Jóns, Ingibjörg, 

hefir í æfiferilssýrslu, sem af henni var tekin, skýrt svo frá dvalarstöðum sínum 

um þetta bil, að hún hafi vikið úr Leiðvallahreppi árið 1887 að Mýrum í Álfta- 

vershreppi og flust árið 1888, um Jónsmessuleytið að Efstu-Grund og dvalið þar 
2 ár. Aftur var tekin af Ingibjörgu skýrsla fyrir aukarjetti Skaftafellssýslu 5. mars 

þ. á. og eru báðar þessar skýrslur samhljóða í höfuðatriðum, að eins er rjettar- 

skýrslan nákvæmari um það, að dvöl hennar á Mýrum var frá því með slætti 

1887, og þar til hún með næstu vetrarvertið fór til Vestmannaeyja og þaðan 
aftur um Jónsmessu að Efstu-Grrund og eignaðist þá um sumarið barnið eins og 

áður er getið, og var þar til heimilis og vjek þaðan ekki fyr en vorið 1890. 
Vottorð úr kirkjubók Holtsprestakalls, er segir Ingibjörgu fyrst innkomna 

að Efstu -Grund og þá frá Mýrum árið 1889, er ekki nægilegt til að hnekkja 

þessum framburði nje til að sanna heimilisfestu hennar á Mýrum þegar hún ól 

Jón,  Álftavershreppur getur því ekki talist framfærsluhreppur hans. Í Leið- 

vallahreppi verður Jón heldur ekki talinn sveitlægur, því þaðan var móðir hans 
sannanlega burtvikin árið 1887 og átti þar því ekki einu sinni heimili næst fyrir 
fæðingartíðina, sbr. fátækrareglugjörðina frá 1834, 7. gr., en eftir henni ber að 

fara í þessu máli. Hvort sem því Efsta-Grund hefir verið orðið lögheimili móður 

Jóns, sem þó verður að telja líklegast, er hún átti hann, eða ekki, verður Vestur- 

Eyjafjallahreppur að teljast framfærsluhreppur hans og á því niðurstaða úrskurð. 

ar yðar að standa óhögguð. 

Samkvæmt framansögðu úrskurðast, að Jón Árnason skuli teljast sveit- 

lægur í Vestur-Eyjafjallahreppi og á þvi sá hreppur að endurgreiða ?/, hluta 
styrks þess, er umræðir í þessu máli eða kr. 206.63.
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Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og til frekari 118 
birtingar fyrir hreppsnefnd Vestur-Eyjafjallahrepps og ber yður að annast um, að 12. okt. 

hin úrskurðaða upphæð verði greidd án tafar. 

Staðf-sting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð sýslumanns 113 
Sigurðar E. Sverrissonar og konu hans Ragnhildar Jónsdóttur, útgefin á venju- 5. sept 

legan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands 8. september 

1918. Skipulagsskáin er þannig: 

skipulagsskrá 
fyrir Minningarsjóð sýslumanns Sigurðar E. Sverrissonar og konu hans Raghildar 

Jónsdóttur. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður sýslumanns Sigurðar E. Sverrissonar og 
konu hans Ragnhildar Jónsdóttur. 

2. gr. 

Sjóðurinn skal ávaxtast í Aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands þannig, að allir 

vextir leggist við höfuðstólinn, og eins það, er vinir eða vandamenn þeirra 
hjóna kynnu að leggja í hann, þar til vextir hans nema 60 — sextíu — krónum 

eða meira, þá skal að eins skylt að leggja 1/, — einn sjötta — vaxtanna við 
nf 

höfuðstólinn, en ?/; má verja á þann hátt, er segir í 4. og 5. grein. 

3. gr. 

Sýslunefnd Strandasýslu hefir alla stjórn sjóðsins, og skal oddviti hennar 
jafnan annast um geymslu á skirteinum Söfnunarsjóðsins, ásamt öllum skjölum, 

er sjóðnum tilheyra, þar á meðal skipulagsskrá þessari. Oddviti heldur árlegan 
reikning yfir tekjur og gjöld sjóðsins, og leggur hann fram til sýnis á hvers árs 

aðalfundi nefndarinnar, eftir að sá tími er kominn, er farið er að eyða nokkru 

af vöxtunum. Þangað til nægir að sýna nefndinni viðskiftabók Söfnunarsjóðsins 
á fyrsta aðalfundi eftir að síðustu vextir eru innfærðir í hana, er ekki má vera 
sjaldnar en fimta hvert ár.
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113 
sept. 

4. gr. 

Þeim hluta vaxtanna, sem ekki verður lagður við höfuðstólinn sam- 

kvæmt 2. gr., skal verja sem verðlaunum til eins eða fleiri búandi manna í 

Strandasýslu fyrir endurbætur á ábýlum þeirrá, samanber þó 5. grein. 

Verðlaun til hvers einstaks manns skulu eigi vera lægri en 50 — fimtíu — 

krónur og ekki hærri en 120 — eitt hundrað og tuttugu — krónur. Þau skulu 

jafnan standa á tug, og skal það af vöxtunum, sem þannig verður framyfir verð- 

launaupphæðina, vera óhreyfi í Söfnunarsjóðnum og leggjast þar við höfuðstólinn, 

þangað til unt er að verja því samkvæmt 5. grein. 

5. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn svo stór, að 5/, hlutar vaxtanna nema meiru 

en 300 — þrjú hundruð — krónum, þá má verja því, sem umfram er, tilstyrkt- 

ar einhverju stærra búnaðarfyrirtæki, sem álíst vera til verulegrar eflingar bún- 

aði, Í meiri eða minni hluta sýslunnar, svo sem einum eða fleiri hreppum. 

6. gr. 

Þegar verðlaun eru veitt, skal ekki einungis taka tillit til þess, hve 

miklar endurbætur hver einstakur umsækjandi hefir gjört, heldur einnig hvernig 

þær eru af hendi leystar með tilliti til endingar, og skal þess þá einnig gætt, 

hvort þær eru heimilinu til prýðis, þrifnaðar eða þæginda, þó þær gefi eigi svo 

mikinn arð í bráðina, sem aðrar endurbætur gætu gefið. Sömuleiðis skal ávalt 

taka tillit til efnahags og annara ástæðna umsækjanda. Þannig skal að öðru 

jöfnu hinn efnaminni ávalt ganga fyrir þeim, sem. efnaðri er. 

(| er 

Til þess að fá verðlaun, útheimtist, að um þau sje sótt brjeflega til syslu- 

nefndarinnar, og að umsókninni fylgi skýrsla um endurbæturnar frá tveimur ó- 

vilhöllum búfróðum mönnum, útnefndum af sýslumanni, og skal aðeins taka til 

greina þær endurbætur, sem gjörðar hafa verið á síðastliðnum 10 árum, áður en 

um verðlaunin er sótt. 

8. gr 

Þegar til þess kemur að veita af sjóðnum styrk til stærri fyrirtækja, 

samkvæmt 5. gr, þá skal um hann vera sótt af einhverju búnaðarfjelagi sýsl- 

unnar, og skal skilyrði fyrir veitingunni einkum vera það, að fyrirtækið sje þeg- 

ar framkvæmt, og að það sje að dómi óvilhallra skynbærra manna hlutaðeig- 

andi sveit eða sveitum til verulegs gagns um lengri tíma, og má þá veita styrk- 

inn um fleiri eða færri ár í röð, upp í vexti og afborgun af því fje, er upphaf. 

lega var lagt í fyrirtækið, enda sje því svo vel haldið við, að það beri fullkom- 

inn arð, svo lengi sem það nýtur styrksins
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vi . sr s , , 4 , s 8. sept. 
Nákvæmari reglur um notkun sjødsins hefir syslunefnd Strandasyslu heim- P 

ild til að setja, hvenær sem henni þykir þörf á vera, einungis að þær komi ekki 
í bága við ákvæði þan, sem hjer eru sett. 

Sjóðurinn er nú að upphæð kr. 340,52 — þrjúhundruð og fjörutíu krónur, 
52 aurar. 

2 
Reykjavík 6. ágúst 1917. 

(íuðjón Guðlaugsson, —Vilhj. Ingvarsson, 

Staðfssting konungs á skipulagsskrá fyrir >Minningarsjóð hjónanna 114 
Önnu Guðmundsdóttur og Guðmundar Pjeturssonar<, útgefin á venjulegan hátt * nóv. 
ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands 4. nóvember 1918. Skipu- 
lagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir minningarsjóð hjónanna Önnu Guðmundsdóttur og Guðmundar Pjeturssonar. 

(Stofnaður árið 1914). 

Í. gr. > 

Sjóðurinn skal heita »Minningarsjédur Önnu Guðmundsdóttur og Guð- 
mundar Pjeturssonar<. Heimili hans og varnarþing skal ávalt vera á Blöndnósi. 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins skal vera sá, að efla og styðja allskonar húnaðar- 
framkvæmdir á jörðinni Holti, svo sem til er tekið í 5. gr., og skal veita fje 
úr honum samkvæmt 3. gr., þó eingöngu ábúanda eða ábúendum tjeðrar jarðar, 
eftir tiltölu ábúðar þeirra og landsnytja, með skilyrðum þeim, er segir í 5. gr. 

ð. gr. 

OK
 

Stofnfje sjóðsins er 500 — fimm hundruð —- krónur, sem ávaxta skal 
með 4?/, ársvöxtum eða venjulegum sparisjóðsvöxtum, er árlega leggist við höf- 
uðstólinn, uns hann gefur 100 — eitt hundrað — króna árlega vexti, og skal þá 
verja vöxtum þessum til umbóta á jörðinni Holti 7 árin af hverjum 10 árum. 
Vöxtum 2ja ára skal varið til tryggingar gegn hverjum þeim harðindum, sem 
fyrir kunna að koma af völdum náttúrunnar, og skal því fje, sem ekki þarf á
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4, nóv. 

115 
4. nóv. 
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að halda í þessu skyni, yfir hvert 10 ára bil, varið til þess að mynda nokkurs 

konar forðabúr til bjargar búpeningi þessarar jarðar í langvarandi harðindum. 

Vexti hvert tíunda ár skal ávalt leggja við höfuðstólinn. 

4. gr. 

Umsjón með sjóði þessum hefir sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu, og 

skal hún sjá um að fje hans sje ávaxtað í sparisjóði Húnavatnssýslu eða öðrum 

tryggilegum sjóði og aldrei meira fje úr honum varið árlega, en til er tekið í 

3. gr. 

Umsjón með sjóðnum annast sýslunefndin án ómakslauna, þar til sjóður- 

inn er orðinn 5000 krónur. Eftir það fái sýslunefndin fyrir umsjón sína !/,9/, 

af upphæð sjóðsins, þó aldrei yfir 50 krónur. 

5. gr. 

Skilyrði fyrir styrkveitingu úr sjóði þessum samkvæmt 3. gr. eru þau, að 

unnið sje af ábúendum jarðarinnar Holts til umbóta þeirri jörð í anda og stefnu 

þeirri, er hjer greinir: Grasrækt, þar með talin túnasljettun, túnútgræðsla, lok- 

ræsing og góð áburðarhirðing, með safnhúsbyggingu, mótekju og kolakaupum, svo 

eigi þurfi neitt af húsdýraáburði að nota til eldneytis. Engjabætur: Svo sem 

ratnsræsla, áveita, varsla og grjóthreinsun, þar sem Laxá hefir borið möl á eng- 

ið.  Girðingar á landi jarðarinnar, garðrækt alls konar og skógræktartilraunir. 

Vatnsleiðsla í íbúðarhús, peningshús og sáðgarða. Fjárborgir og hagagarðar til 

skjóls búpeningi, og yfir höfuð hver sú nýung í búnaði, er reynsla fæst fyrir að 

arðvænleg sje. Nær og þetta framangreinda einnig til þess, þótt nýbýli yrði 

reist í landi jarðarinnar. 

Þannig samþykt af sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu í samráði við á- 
búendur Holts og erfingja gefandans, Guðmundar Pjeturssonar. 

Skrifstofu Húnavatnssýslu 30. apríl 1918 

Ári Arnalds. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Minningarsjóð Magnúsar 

Andrjessonar og Sigríðar Pjetursdóttur, hjóna á Gilsbakka<, útgefin á venjulegan 

hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands, 4. nóvember 1918. 
Skipulagsskráin er þannig: 

fyrir minningarsjóð Magnúsar Andrjessonar og Sigriðar Pjatursdóttur, hjóna á Gilsbakka 
í Hvitársiðu. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður 26. mai 1918 af íbúum alls Gilsbakkaprestakalls
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(Gilsbakka og Siðumúlasókna) til minningar um sóknarprest þeirra, Magnús And-“f115 
f rjesson, 

konu hans Sigríði Pjetursdóttur, fædda á Eyrarbakka í sömu sýslu, 15. júní 1860, 
dána 24. ágúst 1917. Nafn sjóðsins er: „Minningarsjóður Magnúsar Andrjesson- 
ar og Sigríðar Pjetursdóttur, hjóna á Gilsbakka. 

> úr fæ ry i. 

í 

Stofnfje sjóðsins er 1085 — eitt þúsund áttatíu og fimm krónur, og skal 
ávaxta það annaðhvort í Landsbankanum, Íslands banka eða í Söfnunarsjóði 
Íslands. — 

5. gr. 

Hötuðstól sjóðsins má aldrei skerða, heldur skal auka hann sifelt með !/, 
— einum fjórða — árlegra vaxta. En 3/, — þremur fjórðu — af vöxtum hvers 
árs skal verja til þess að veita einu barni eða fleirum innan 15 ára aldurs í 
Gilsbakkasókn eða Síiðumúlasókn einhvern glaðning um jólin ár hvert, helst fatn- 
að eða góðar bækur eða annað, er það eða þau gætu haft gagn og gleði af. Út- 
hlutun fer fram í fyrsta sinn um jól 1919. Þegar sjóðurinn er orðinn svo mikill 
að 3/, ársvaxta hans nema 100 kr. eða meiru, má verja allri upphæðinni, er út- 
hluta skal, til þess að styrkja gáfaðau og efnilegan ungling í nefndum sóknum 
til náms 1—-5 ár hvern, og má þá færa aldurstakmarkið upp í 25 ára aldur. 

Á. er 

Stjórn sjóðsins hefir á hendi þriggja manna nefnd, og eru sjálfkjörnir í 
hana sóknarpresturinn í Reykholtsprestakalli (sem Gilsbakkaprestakall er nú 
sameinað) og sóknarnefndarformenn Gilsbakkasóknar og Síðumúlasóknar, og er 
sóknarpresturinn formaður nefndarinnar. Yfirumsjón sjóðsins hefir prófasturinn í 
Borgarfjarðarprófastsdæmi, og skal sjóðstjórnin senda honum fyrir lok febrúar- 
mánaðar ár hvert skýrslu um aðgjörðir sínar næstliðið ár Os reikning fyrir sama 
ár, er hann yfirskoðar og úrskurðar, og birtir síðan á prenti. 

Gilsbakka, 12. september 1918. 

Magnús Andrjesson. 

æddan í Núpstúni í Hrunamannahreppi í Árnessýslu 30. júní 1845, og Í: nóv.



i 9 Í % 
200 

116 
39. sept. Breyting 

á gjaldskrá fyrir notkun rafmagns i Seydisfjardarkaupstad. 

5. málsgrein 1. greinar í gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Seyðisfjarðar- 

kaupstað frá 5. desember 1914, orðist þannig: 

Gjaldið fyrir strauminn er bæjarstjórninni þó heimilt að hækka eða lækka 

um alt að 509 frá þvi, sem það er sett hjer að framan, og fyrir götuljós og 

ljós til húseigna og bryggju bæjarins ákveður bæjar:tjórnin sjálf gjaldið. 

Gjaldskrá þessi er hjermeð sett, samkvæmt lögum 20. október 1913, um 

rafmagnsveitu í kaupstöðum og kauptúnum, og Þirt til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 30 september 1918 

Sigurður Jónsson. 
Oddur Hermannsson. 

Á ok Reglugjörð 
um ráðstafanir til að tryggja verslun landsins. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 6, 8. febrúar 1917, um heimild handa 

landsstjórninni til ráðstafana til tryggingar aðflutningum til landsins, eru hjer- 

með sett eftirfarandi fyrirmæli: 

I. gr. 

Þangað til öðruvísi verður ákveðið, er bannað að selja til útlanda eða 

gjöra samninga um sölu til útlanda á íslenskum afurðum, sem framleiddar verða 

á árinu 1919. 

2. gr. 

Brot gegn ákvæðum 1. gr. reglugjörðar þessarar varða sektum alt að 

200,000 krónum. Bæði sá, sem selur eða lofar að selja vörur þær, sem greindar
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eru í 1. gr. og á“ þann hátt, er þar greinir, sem kaupir eða lofar að kaupa þær, 117 

skal sekur talinn við ákvæði þessarar reglugjörðar, Hið selda eða umsamda er 3. okt. 

að veði fyrir sektunum. 

= 3. gr. GW 

Með mál út af brotum gegn reglugjörð þessari skal fara sem almenn lög“ 

reglumál. 

Áður en dómari úrskurðar sektir, án þess að mál fari fyrir dóm, skal 

málið borið undir stjórnarráðið. 

Á 
á. $Í 

Reglugjörð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli 

Í stjó.narráði Íslands, 3. október 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson, 

Reglur 118 
g 29, sept. 

um sölu og útflutning á kindargærum 

(Pilkynning nr. 7, frá Utflutningsnefndinni, dags. 20. sept. 1918). 

1. gr. 

Öllum framleiðendum og öðrum, er hafa með,höndum kindargærur, sem 

framleiddar eru á árinu 1918, og eigi verða hafðar til notkunar í landinu sjálfu, 

er skylt að bjóða gærurnar til kaups fulltrúa bandamanna hjer í Reykjavík, 

jafnskjótt og þær eru útbúnar til útflutnings. Annast útflutningsnefndin fram" 

kvæmdir á þessu, samkvæmt auglýsingu Stjórnarráðsins, dags. 3. júní þ. á., og 

ennfremur reglugjörð, dags. Íl. sama mán.
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118 2. gr. 

25. sept. Samkvæmt samningum við Bandamenn ber að afhenda gærurnar til sölu 

á þessum höfnum: 
Reykjavik, 

Seyðisfirði og 

Ákureyri. 

En fulltrúi Bandamanna hefir fallist á við nefndina, að kaupa gærurnar og veita 

þeim móttöku einnig á þessum höfnum: 

Stykkishólmi, Borðeyri, 

Ísafirði, Hólmavík, 

Blönduósi, Hvammstanga, 

Sauðárkróki, Þórshöfn, 

Húsavík, Vopnafirði, 

Reyðarfirði, Vestmannaevjum. 

Þó mega seljendur, sem eiga gærur á þessum viðbótarhöfnum, búast við 

því, að hafa allan kostnað og ábyrgð á geymslu þeirra þar og eldsvoðatryggingu, 
án nokkurs endurgjalds, þangað til varan kemst um borð. Svo greiða þeir og 

þann farmgjaldsmismun, sem verða kann við það að taka gærurnar á þessum 

aukahöfnum. 

D. BT. 

Uttlutningsnefndin sinnir framboðum frá kaupmönnum, er kaupa inn gær- 

ur til þess að selja þær út í heildsölu, svo og frá fjelögum, sem hún viðurkennir. 

Hagkvæmast er, að framboð frá kaupmönnum og kaupfjelögum komi jafnskjótt 

og gærurnar eru tilbúnar til útflutnings, og eigi síðar en 30. október næstk. 

á, gr. 

Samkvæmt nefndum samningi er verð gæranna krónur 1,50 fyrir kg. 

Verð þetta er háð þeim skilyrðum, sem hjer fara á eftir. 

D. gr. 

Kjötmatsmenn (sjá tilkynningu nr. 6) hafa umsjón með móttöku og allri 

meðferð gæranna á hverjum stað. Gærurnar sjeu óskemdar og lausar við óþril, 

þær sjeu tafarlaust kældar eftir slátrunina og síðan saltaðar og bundnar á venju- 
legan hátt, tvær og tvær í vöndul. Þær sjeu saltaðar hæfilega mikið með not- 

hæfu salti. Gærurnar sjeu vegnar af kjötmatsmönnum, í vöndlum, þá er slátrun 

er lokið, og skulu þeir votta um tölu og vigi gæranna í vöndlum; ennfremur 

votti þeir að þær sjeu lausar við óþrif, hreinlega meðfarnar, nægilega saltaðar 

nothæfu salti, en þó eigi fram yfir helming móts við það, er gærurnar vigta 

ósaltaðar, svo vel bundnar að saltið haldist í þeim flutningi, og lausar við aðra 

bleytu en af eðlilegum saltlegi.



Þá er fulltrúi Bandamanna hefir ákveðið að kaupa gærurnar, mega liða 

30 dagar frá því að kaup gerðust þangað til borgun fer fram, eða 30 dagar frá 

því að vottorð matsmanna og vigtarskýrslur í tvennu lagi hafa borist fulltrúan- 

um. Nú er vörunni skipað út áður en 30 dagar eru liðnir, og greiðist verðið þá 

um leið og farmskrá og vigtarskýrslur eru komnar í hendur fulltrúans, eða um- 

boðsmanns hans. Útflutningsnefndin getur ekki heldur greitt andvirði til seljanda 

nema faktúrur og vigtarvottorð sje komnar henni í hendur. 

Í. gr. 

Skylt er seljanda að flytja gærurnar um borð og greiða toll og önnur 

lögleg gjöld, er á leggjast, kaupanda að kostnaðarlausu. 

8. gr. 

Þangað til útskipun gæranna fer fram á útflutningshöfn, hvílir sú skylda 

á seljanda að geyma þær óskemdar á hreinu gólfi í góðu húsi og vátrygðar fyrir 

eldsvoða, en kaupandi endurgreiðir á aðalhöfnum, sbr. 2. gr, geymslukostnað og 

vátryggingargjald, hlutfallslega fyrir þann tíma, sem varan þannig geymist fram 

yfir 30 daga frá því er kaup gerðust. Geymslukostnaður reiknast samkvæmt 

venju, eða eftir samkomulagi. Kröfur um endurgreiðslur á ofannefndum gjöld- 

um skulu sendar Útflutningsnefndinni tafarlaust, þá er varan er komin um borð. 

9. gr. 

Hver gæruvöndull sje merktur með viðfestu trje. eða ljereftsmerki, þar 

sem á sje ritaðir með skýru bleki tveir upphafstatir fyrir nafn seljanda, og einn 

upphafsstafur fyrir heimilisfang. Skrásett merki eða önnur skýr merki, sem að 

undanförnu hafa verið notuð, má einnig hafa, þótt þau sje með öðru móti. Frá 

merkinu skal skýrt í vigtarvottorði. 

     

Reykjavík, 25. september 1918. 

Thor Jensen. Pjetur Jónsson. 0. Benjamínsson. 

118 
25. sept.
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Reglur og leiðbeiningar 
um sölu og útflutning á saltaðri sild. 

(Tilkynning nr. 8, frá Uttlutninggnefndinni). 

1. gr. 

Samkvæmt auglýsingu Stjórnarráðsins, dags 3. júní þ .á., eiga allir sild- 

arframleiðendur að bjóða Utflutningsnefndinni til söluráðstafana alla þá sild, sem 

veidd er og ætluð til útflutnings, og gilda þar að lútandi ettirfylgjandi reglur. 

2. gr. 

Alþingi hefir með lögum 30. júlí þ. á. heimilað landsstjórninni að kaupa 

af framleiðendum 100,000 áfyltar tunnur af sild, sem veiðst hafa hjer við land 

af innlendum mönnum á tímabilinu 15. júlí til 15. september þ. á., með þeim 

reglum og skyldum, sem lög þessi mæla fyrir. — Af síld þessari hefir lands- 

stjórnin, samkvæmt heimild í samningi við Bandamenn, þegar selt til Svíþjóðar 

50,000 áfyltar tunnur með því skilyrði, að siglingaleyfi fáist hjeðan beina leið til 

Svíþjóðar. Það sem framleiðendur kunna að hafa meira, er ennþá óráðstafað, 

en verður selt við fyrsta tækifæri þar sem best verð fæst og flutningur leyfist til. 

3. gr. 

Samkvæmt 1. gr. ber hverjum frambjóðanda, er njóta vill og getur haft 

kröfu til ítaka í þessari sölu, að tilkynna Útflutningsnefndinni, hve margar áfylt- 

ar sildartunnur þeir hafa framleitt á tímabilinu 15. júlí til 15. september þ. á., 

til þessa augnamiðs, og hvar þær sjeu geymdar. Ennfremur skulu frambjóðend- 

ur tilkynna Útflutningsnefndinni, hvort þeir ætli til útflutnings alla þá síld, er 
þeir hafa aflað eða hjer eftir kunna að afla til 1. október þ. á. Sild, sem kann 

að verða framleidd eftir þann tima, verður eigi tekin til greina undir þessum 
reglum. Framboð þau og tilkynningar, er hjer ræðir um, sendist Útflutnings- 

nefndinni sem fyrst og eigi siðar en 10. október n.k. 

4. gr. 

begar ákveðin er hlutdeild frambjóðenda í sölu landsstjórnarinnar, koma, 

auk framleiðenda sjálfra, þeir einir sildarkaupendur til greina, sem greitt hafa 

framleiðanda minst 20 krónur fyrir máltunnu nýrrar sildar. 

Þegar Utflutningsnefndin hefir fengið framboð og tilkynningar allra fram- 
bjóðenda samkvæmt 3. gr, mun hún tilkynna hlutaðeigendum við fyrsta tæki- 

færi, hlutdeild hvers eins í þeirri sölu, sem fram er farin, svo og aðrar ráðstal- 

anir þar að lútandi.



Landsstjórnin kaupir sildina á þessum stöðum: 

  

Ennfremur mun landsstjó á þessum höfnum:    

    

ikum. — Verði mögulegt að ráðstafa mót- 

sjálfir bera þann aukakostnað, sem 
ef það veldur eigi sjer 

töku á þessum höfnum, 

það hefir í för með sjer 

síldinni þangað til hún er tekin á viðkom- 

in og hefir fulla umsjón með henni, alt án 

loka 1918, ef á þarf að halda. — Eftir þann tíma er sild- 

lu ldir til að hafa á höndum umsjón og 

ra borgun fyrir tunnu um hvern hálfan mánuð 

Seljandi hefir full 

andi höfn, heldur henni 
endurgjalds, til október 

in á ábyrgð kaupanda, en 

viðhald sildarinnar, segn 

eða, minna. 

Seljendur annist á eigin 

útflutningsgjald og stimpilgjald. 

   

    

un á síldinni og greiði af henni 

Til þess 

anleg verslunarvara 

um, þjettum og vel bentum 

ríkis, vera viðurkend af 

gefi hann hverjum selj 

vigt, og að hann sem 

þeirra. — Vottorð þessi 

og hægt er. 

Til þess að sannreyna vigt á sild 3 86 

Svia krafist, að vigtuð sje 10. hver tunna, nema ef sjerstakar ástæður eru fyrir 

hendi, t. d. sje tunnuvigtin mjög hann krafist stærra hlutfalls 

eftir samkomulagi. Verði nokkuð af sildinni selt til annara landa en Svíaríkis, 

skulu seljendur vera i i lík sala kann að hafa í för med 

sjer, t. d. ef til vill vigt í hverri tunnu, aðgreining 

eftir stærð o. þ. h. ilkynt, ef til kemur, ásamt öðrum 

reglum þeirri sölu lin ákveður hvaða sild verður 

send til Svíþjóðar. 

aði vera sn og óaðfinn- 

„pækluð, í breinum, góð- 

sem Á ytjast á tilSvía- 

getur yfirmatsmanns, enda 

vottorð um tunnutölu og 

Sviþjóð viðurkenni sildina fyrir hönd 

ur senda Útflutningsnefndinni eins fljótt 

      

   

   

    

  

janda, getur umboðsmaður 

          

1918 

119 
28, sept,
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120 
19. okt. 

9. gr. 

Sem borgun upp í síld þá, sem send verður til Svíþjóðar, greiðir Útflutn- 

ingsnefndin fyrst um sinn 75 — sjötíu og fimm —- aura pr kiló af viðurkendri 

nettóvigt, og verður sú greiðsla látin í tje þegar sildinni er útskipað og andvirðið 

greitt af kaupanda. —- Verði sildinni til Svíþjóðar ekki útskipað fyrir 15. októ- 

ber n. k., skal umboðsmanni Svía skylt að veita sildinni móttöku hið fyrsta, eða 

svo fljótt sem hann kemst yfir að skoða, vigta og viðurkenna hana. — Verði 
síldin eigi útflutt 1. janúar 1919, skulu seljendur samt skyldir að viðhalda henni 

gegn greiðslu eftir reikningi, er Útflutnrngsnefndin samþykkir, en geymslupláss 

leggur seljandi þá til ókeypis. Eftirstöðvar af andvirði sildarinnar greiðist sam- 

kvæmt lögum Alþingis um sildarkaup landsstjórnarinnar, dags. 30. júlí þ. á. 

     

  

Reykjavík, 28. september 1918. 

Thor Jensen. Pjetur Jónsson. 0. Benjamínsson. 

Reglugjörð 
um verðframfærslu á vörum í heildsölu. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 7, 30. júlí 1918, um viðauka við lög nr. 

Þ, 1. febrúar 1917, um heimild fyrir landsstjórnina til ýmsra ráðstafana út af 

Norðurálfuófriðnum, eru hjermeð sett eftirfarandi fyrirmæli: 

1. gr. 

Hámark verðframfærslu á vörum í heildsölu skal vera sem hjer greinir, 

og miðast verðframfærslan vð það, sem varan kostar komin í hús á sölustaðnum. 

  

Netagarm. ... 2... 0 Kartölumjöl  . . . . 10 "/ 

Net. 2 2 0 0 2 er Niðursoðin mjólk 
Seglgam . . 0.0.4 Skipsbrauð A 

Salt. 28 mm Kaffl . . — 

Jardepli [22] Kaffibætir . . . . . — 

Jutevörur . . . .- Neftébak . 

Pokar . — Munntóbak . . ..…. o — 

Trjáviður. . . . . 0. — ÖL 

Kork . . 2 0 000 Færi og Kaðlar . . . — 

Sement . . . — Linoleum. . ...…. — 

Plöntufeiti . . . . . 10% Tunnur . . — 

Smjörlíki... — Fari . 2.
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10 PÅ [0 & 

- Sådi A — 

Brýni, hverfisteinar — 

lárn og stál. — 
Harmon ikur Þakjárn 
Piano Jårnpipur 
Korktapnar kóflur 
Saumur a Ljáir . 
Hestajárn. — Smiðatól . 
Ýms hljóðfæri Ofnar og eldavjelar — 
Fikjur — Pottar . . . . . 8. 
Döðlur Byssur. — 
Rúsínur Málmar a 
Sveskjur Skilvindur . ,„ . . mm 
Ávextir þurkaðir — strokkar AÐ 

niðurgoðnir sauma: og prjónavjelar 
ldúkur Fötur 204 5 

. I "josmyndaåhåld SEE 
Kex og kökur — Kerti FS 
The Sápur . A 
Kakaó. — Aa bappir SE ey mme 
Reyktobak lar adrar vorur  . . 121/,0f, 
Vindlar 

Z. gr. 

Nú selur vörur til heildsala og má þá ekki hámark verðfram 

    

færslu á vörunni í heildsölu, se nm ákveðið er í reglu gjörð þessari, hækka við það. 

s
n
.
 

þm
, 

G 

120 
19. okt
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120 3. gr. 

19, okt. Brot gegn ákvæðum 1. og 2. gr. re 

að 10,000 kr. 

igjörðar þessarar varða sektum alt 

  

skilning á ákvæðum þessarar reglugjörðar, ske 

  

segn reglugjörð þessari skal fara sem almenn lög- Með mál út af brotum 

reglumál. 

6. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi þegar í stað 

  

Þetta er birt öllöm þeim til eftirbreytni, sem hlut 

Í stjórnarráði Íslands, 19. október 1918. 

Sigurður Jónsso 

( dd, ur Hermannsson. 

12 Framhaldsts, 
29. okt. 

  

leiðbeiningar um sölu og útflutning á saltkjöti. 

(Tilkynning nr. 9, frá Utflutningnelndinni, 

I. gr. 

fob á þessum höfnum: 

  

Kjötinu verður veitt móttaka til útflutni 

Reykjavík, Skagaströnd, 

Vestmannaeyjum, Sauðárkrók, 

Stykkishólmi, Akureyri, 

Flatey, Svalbarðseyri, 

Ísafirði, Húsavík, 

Hólmavík, Þórshöfn, 

Borðeyri, Vopnafirði, 

Hvamnmstenga, seyðisfirði, 

Blönduósi, Reyðarfirði.
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2. gr. 

Hver frambjóðandi annast á sinn kostnað viðhald kjötsins og meðferð, 

svo sem fyrir er mælt í erindisbrjefi kjötmatsmanna, og hefir á þvi alla ábyrgð 
þangað til það er komið í skip á einhverri af ofanskráðum höfnum, svo og flutn- 

ing þess þangað ef til kemur. 

>) PP 

Fårwskirteini um kjötið sje í hæfilega mörgum samritum. Afhendast tvö 

eintök umboðsmanni Útfiutningsnefndar, sem verður með hverju skipi, og sje 

annað þeirra stimplað samkvæmt stimpillögunum. Enn fremnr afhendast honum 

önnur vottorð, eftir fyrirmælum í tilkynningu nefndarinnar nr. 6, 9. gr. Kaup 

andi á að greiða stimpilgjaldið og annast Útflutningsnefndin fyrir hans hönd 

greiðslu á því. 

tr 

Utflutningnefndin býst við, að kjötverðið, að frádregnum kostnaði, verði 
fyrir hver 112 kiló nettó, af 1. fokki alt að 205 kr. og al 11 fokki alt að 180 
kr. Verðið á að greiðast nefndinni jafnótt fyrir hvern kjötfarm og hann er 

kominn um borð, eftir vottorði frá skipstjóra í símskeyti, og verður skift á milli 

allra seljanda hlutfallslega, eftir þvi sem það kemur inn, miðað við tunnutölu 

hvers eins, samkvæmt nákvæmu framtali þeirra. Framtal kjötsins skal vottað 

af kjötmatsmönnum og komið til Útflutningsnefndar í síðasta lagi 15. nóvember. 

líru framleiðendur mintir á að gera hiklaust framsal til úttlutningsnelndar á öllu 

saltkjöti, sem ekki er ábyggilega ætlað til neyclu innanlands (sbr. ávarp nefndar- 
innar frá 14. júní þ. á. og viðurlög ef út af er brugðið, samkvæmt reglugjörð 

stjórnarráðsins frá 11. júní þ. á, 7. gr. 

Rexkjavík, 28, október 1918. 

Vhur Jensen. Djelur Jónsson, fs, Benjaminsson J J 

4918 

121 
29, okt.
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Framhaldsreglur 

og leiðbeiningar um sölu og útflutuing á fiski. 

(Tilkynning nr. 10 frá Uttflutningsnefndinni) 

Til þess að gera eigendum eftirstöðvanna af þessa árs framleiðslu, sem 

umfram er söluna til fulltrúa Bandamanna, jöfnuð á móts við seljendur, sem 

þegar hafa fengið greiðslu, og til þess jafnframt að þurfa eigi að flýta sölu þess- 

ara eftirstöðva um of, hefir Útflutningsnefndin leitast við að fá peningalán, með 

fulltingi landsstjórnarinnar, til þess að geta greitt framleiðendum fiskverðið á 

sama hátt og áður. Þetta er nú loks komið í það horf, að nefndin setur eftir. 
fylgjandi framhaldsreglur. 

Í. gr. 

Fiskurinn verður reikningsfærður með sama verði og sá Áskur, er fór 

tíl Bandamanna, þar af greiðir nefndin, með samsvarandi fresti, 70%, eftir þvi 

sem bankarnir hafa peningaráð til. 

2 TT, g 

Hinn hluta fiskverðsins, eða 309/,, geta þeir seljendur, er þess óska, 

fengið jafnframt á þann hátt, að þeir gefi út vixla fyrir upphæðinni, er Útflutn- 

ingsnefndin samþykkir og greiðir forvexti af, en bankarnir siðan væntanlega 
kaupa. Verði fiskurinn eigi seldur, eða næglega mikið af honum, til þess að 

andvirðið hrökkvi til greiðsisu þessum vixlum á gjalddaga, er útgefendum þeirra 
skylt að gefa út framlengingarvíxla eftir þörfum, með sama fyrirkomulagi og 

hina, enda gengur hið fyrsta, er nefndin fær inn af andvirði fiskjarins, til lúkn- 

ingar þessum hluta fskverðsins. 

Það sem nefndin þar næst fær inn fyrir fiskinn, gengur til lúkninga1 

þeim lánum, sem nefndin með fulltingi landstjórnarinnar, hefir tokið samkvæmt 

l. grein
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4. gr. 122 

ER a . „ir p FA , 23. nóv. 
Seljist fiskuriunn hærra verði tiljafnaðar, en reikningsfært er, samkvæmt 

um þann afgang svo sem fyrir er mælt í tilkynningu nr. 5., 11. g 

> ólíklega, að fiskurinn nái eigi því verði til jafnaðar, fer um það eftir 

  

   
ið sömu greinar. 

or 
Si, 

Utflutningsnefndin veitir fiskinum móttöku á þessum höfnum: 

Reykjavík, Akureyri, 

Hafnarfirði, Seyðisfirði, 

Patreksfirði, Norðfirði, 

Bild udal, Eskifirdi, 

Þingeyri við Dyrafjörð, Fáskrúðsfirði, 

Ísafjarðarkaupstað, Vestmannaeyjum, 

  

ir samkomulagi við nefndina getur komið til greina um fleiri hafnir, 
ef þar er svo mikill fiskur, og aðrar kringumstæður leyfa, að nefndin geti komið 

r beint til útlanda. 

Sje þar á móti á einhverri af ofantöldum höfnum svo lítið fiskmagn, eða 

aðrar ástæður valda því að ferming þaðan til útlanda getur eigi átt sjer stað, 

áskilur nefndin, að seljendur annist flutning á fiskinum til annarar hafnar, er 
nefndin þá til tekur. 

  

til leiðar fermingu       

  

6. Er. 

Um geymslu fiskjarins og vátryggingu, um pökkun hans og flutning í 

skip, svo og um opinber gjöld af lskinum. gilda allar sömu reglur sem um fisk- 

inn til Bandamanna, sbr. tilkynningar nr. 1 og nr. 5. 

mm 
í gr. 

Þeir, sem þegar hafa gert framboð til Utflutningsnefndar um fisk sinn, 

eiga aðgang að fiskverðinu, samkvæmt framansögðu, jafnóðum og sá frestur er 

útrunninn, sem áður hefir gilt, frá því að mats- og vigtarvottorð eru komin til 
nefndarinnar. 

5. gr. a
 

Til þess að Útflutníngsnefndin hafi sem fyrst glöggt yfirlit yfir fiskeftir- 
stöðvarnar, er nauðsynlegt að henni sje tafarlaust sent framboð á öllum fiski, 

sem til er at þessa árs framleiðslu, og eigi er þegar framboðinn, og sje fiskurinn 
tilgreindur eftir ásigkomulagi, þannig: 
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123 

20. nåv, 
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a. Fullverkaður fiskur. 

b. Fiskur, sem kominn er talsvert áleiðis til fullverkunar, en eigi er lokið 

verkun á. Fylgi hverri tilkynningu um hann vottorð matsmanna um það, 

á hverju verkunarstigi hann er. Fer þá um móttöku á honum og greiðslu 

verðs eftir samkomulagi við nefndina. 

c. Fiskur í salti sem legið hefir 28 daga eða lengur. 
d. Fiskur í salti sem legið hefir skemri tíma. 

Þann fisk, sem síðar aflast fram til ársloka, skal tilkynna nefndinni um 

í síðasta lagi 15. janúar næstkomandi. 
Jafnskjótt og fiskurinn er hæfur til mats, skal hann þegar metinn og 

hin ákveðnu skjöl um vigt og mat sendast nefndinni. Fer þá um greiðslu fisk 

verðsins svo sem að framan er mælt, sbr. einnig tilkynningar nefndarinnar, 

nr. Í og nr. 5. 

Reykjavík, 20. nóvember 1918. 

Thor Jensen, Pjetur Jónsson. O. Benjamínsson 

Auglýsing 

um tilboð í eftirstöðvar af þessa árs framleiðslu af fiski. 

Frá Utflutningsnefndinni. 

Með því að ýmsir hafa farið þess á leit að fá tækifæri til að gera til- 

hoð í eftirstöðvar þær af þessa árs fiskframleiðslu, sem umfram verður söluna 

til fulltrúa Bandamanna, og sumir jafnvel að fá ákveðið fiskmagn á hendina, til 

þess að útvega kaupendur að, þá hefir Útflatningsnefndin ákveðið að gefa sem 

flestum tækifæri til að geta komið til greina við kaup á fiskinum, eftir því sem 
um gefur samist. |



303 1918 

Eftir því sem næst verður komist um fiskmagnið, hyggur nefndin að til 123 
muni verða ógelt: £0. nóv. 

a. Fullverkaður fiskur: Um 2500 smál. af stórfiski, 

    

60 — - smáf 

— 200 — - löngu, 

160 / 

— 30 - 

60 — - ufsa. 

— 800 -— - Labradorfiski, 

og þar af litið eitt af Labradorysu. 

b. Overkaður fiskur: Um 300 smál af stórfiski i 5 

250 - smáfiski 

- 30) - - löngu, 

— 100. — - ýsu. 

Þessar tölur eru eigi fyllilega nákvæmar, en væntanlega verður full- 

verkaður fiskur eitthvað meiri, og óverkaður fiskur miklu meiri, með því líka að 

við bætist það, sem hjer eftir veiðist 

Hjermeð tilkynnist því, að desember næstkomandi tekur 

  

Utflotningsnefndin á móti tilboðum í fiskin legum kaupendum, og sjeu 

sem nefndin hefir tekið 
NE 49 7 SK 

heldur sem vill í meiri eða minnihluta fiskjarins. 

jald af fiskinum. 

tilboðin miðuð við sölu eftir vigtar- og matsvottorðum, < 
ris 

gild. "Tilboðin má gera hvort 

    
Enn fremur sjeu tilboðin miðuð við að fiskurinn sje afhentur kaupanda um borð, 

stakkað í skipslest kaupanda sem nefndin hefir samþykt sem útflutn- 

   ingshafnir, sbr. tilkynningu Ut efndar, nr. 10. 

Aðalega lggur fiskurinn i Reykjavik, Vestmannaeyjum, å Austfjörðum 

og lítill hluti á Vestfjörðum. 

Öll tilboð afhendist nefndinni í lokuðum uinslögum, sem verða opnuð 

ir þann tíma, hvort taka skuli tilboðunum 

eða ekki, allt eftir því hvaða skilyrði fyrir sölu þá eru fyrir hendi. 

Nánari upplýsingar um þetta og önnur atriði, fást á skrifstofu Útflutnines- 
nefndarinnar, sími 751. 

Reykjavík, 20. nóvember 1918. 

Thor Jensen.  Þjetur Jónsson. O. senjamínsson,
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a Samþykt 
um lokunartíma sölubúða i Reykjavik. 

Í. gr. 

Öllum sölubúðum kaupmanna í Reykjavík skal lokað eftir því sem ákveð- 

ið er í 2. og 3. grein samþyktar þessarar. 

2. ur. 

Alla virka daga árs skal búðum lokað eigi síðar en kl. í síðdegis, þó 

með þeim undantekningum, er nú skal greina. 

Aðfangadag jóla og gamlárskvöld skal öllum sölubúðum lokað eigi sid- 

ar en kl. 4. síðdegis. 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að halda opnum 

búðum til miðnættis. 

Á tímabilinu frá 90. júlí til 51. ágúst skal á laugardögum loka búðum 

eigi síðar en kl. 4 síðdegis, 

Ef skortur er á eldsneyti eða ljósmeti í bænum, eða útlit fyrir að skort- 

ur geti orðið á því, þá er bæjarstjórninni heimilt að ákveða að sölubúðum skuli 

um lengri eða skemri tíma lokað fyr en ki. 7 síðdegis á virkum 1 dögum. 

% sy 
ö. ET. 

Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta og 2. ágúst mega engar sölu- 

búðir vera opnar. Ef 2. ágúst ber upp á sunnudag, skulu allar sölulúðir lokað- 

ar 3. ágúst. 

á. gr. 

Eftir lokunartíma sölubúða er óheimilt að selja á strætum og torgum eða 

annarsstaðar utan sölubúða kaupmanna, nema úr sjálfsölum, nokkurn þann varn- 

ing, sem ekki má selja nema samkvæmt verslunarleyfi. ri 4 
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ð EF. 

  

komnir eru inn í verslun Íyrir lokunartima, er h 

DD
 

þe
m 

„ 
ið
 

í
 

eimilt að al- 

lokað er. 

      

í FY, 

er heimilt 8 ga stendur å, ad veita undan- 
þágu Írá samþvkt þessari fyrir einstaka daga og til þess að sala fari fram í 
óðger fyrirtæki, að dómi lög- go ðarskyni, eða til ágóða fyrir stofnanir eða 

reglustjóra horfa til almenningsheilla. 

    

  

i. 81 

Brot gegn sambykt bessari varda sektum 20—500 kronum og renna sekt- 
irnar í bæjarsjóð. Mál út í brotum gegn samþykt þessari skal reka sem almenn 
lögreglumál. 

ö. ET. 

samþykt þessi öðlast gildi 1, nóvember 1918 og gildir til 31. október 
1928, nema henni verði breytt á löglegan hátt eða annað verði ákveðið 
mennum lögum 

samþykt þessi, sem gjö 
kvæmt lögum nr. 79, 14. 

kaupstöðum, sbr. lög 2 

rð er af bæjarstjórn Reykjavíkurkaupstaðar, sam 
nóvember 1917, um samþyktir um lokunartíma sölubúða í 

ágúst 1918, um viðauka við þau lög, er hjermeð staðfest 

Stjórnarráðl Íslands, 22. október 1918. 

Sigurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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Áætlun aðal- 

1.—8. 

Norðnr- 
Á leið frå Reykjavik. 
  

  

    
    

        
   
  

     

    
      

  

   

Póststöðvar | í. ferð | 2. ferð 3. teið á. ferð o. ferð 6. ferð T. ferð S. ferð 

Frá Reykjavík 3 jan. { 28 jan 13 april! 8 maí | 31 maí | 20 júní 
— Ákranesi 3 — 28 — 13 — S-- 181 —- {20 — 

— Borgarnesi BD — 30 — 15 - io — | 2 jini | 22 — 

— Munudarnesi 5 — 30 — i5 — 10 - 9 — 23 

Dalsmynni db — 30 15 10 - 2 - 22 

að Stað 7 I febr. 17 — ll — | 3 - 23 — 

Frá Stað 9 jan 3 3 mars 19 april | 15 mal 25 juni 

— Staðarbakka 10 — [i — i — 20 - i3 — 0 — | 25 — 

— 10 — i bom 20 14 ð — 25 — 

— 10 | - { 20 14 — 6 — 26 - 

10 kt - Í - 2 15 6 26 
11 ) 5 21 15 6 - 26 

— Aisustöðum 11 5 FE 30 21 15 6 - 26 - 

- Víðimýri 12 6 6 - 3 22 I6 1 — 27 — 

— Miklabæ 12 6 — 6 — | 31 22 — 16 — | 7 — 27 

— Silfra 12 6 - 6 | 31 22 16 — 1 — 27 

— Steinsstöð 15 1 7 í | apríl) 23 17 — | 8— | 28 

á Akureyri i5 (9 - g— 13 25 — | 18 — | 9 — | 30 — 

| | | ! 

Frá Akureyri 17 jan. | 13 febr, | 11 mars | 10 júní 2 júlí 

Hálsi 17 — þl3- (ll - 110 — 2 —- 

— Ljósavatni 17 13 — | 11 - (10 — 2 — 

— Einarsstöðum 17 — 13 Il 10 — 2 — 

Grenjaðarst. lg id | 12 il 2 

Reykjablid 19 15 [5 12 — 3 
að Grímsstöðum f 21 17 15 | 15 f — 

a VÆ ere. Eem. —-—| | om Å me | mm mm 

Frá Grímsstöðum | 23 jan. | 5 mars| 9 apríl} 2 maí | 25 maí | 14 júní 5 júlí 

— Skjöldólfsstöðum — | -110— | 3— (26 — | 15 — 6 - 

— Hvanná — | — | Il — | 4 | 27 — 16 — T — 

— (Fossvöllum) — | — þll— | 4 — | 27 16 — 7 

— (Bót) — | | 11 | 4 127 — | 16 — 7 
— (Ekkjufellsseli) | — [11 — | 4— | 27 16 — T— 
— Egilsstöðum | 26 - | - ' 12 5 ' 28 | 17 7 — 

á Soyðisfirði 27 | 15 | 6 29 —— | 18 —— | 8 

| | | |  
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póstanna 1919. 

ferð. 

lands-póstur. 
Áíleið til Reykjavíkur. 
      

  

      
  

        

Pó:tstöðvar | 1. ferð | 2. ferð | 3. ferð | 4. ferð | 5. ferd | 6. ferð | 7. ferd | 8. ferd 

| | | | 
Frá Seyðisfirði — p .…... {17 jan. | 12 febr.) 10 mars! 3 apríl} 27 apríl| 20 maf | 9 júní | 30 júní 
— Egilsstöðum | ...... | 18 — | 13 — 1 — 4 — 28 — 21 — 10 — 1 júlí 
— (Ekkjufellsseli) FARA 18 — | 13 — 11 — 4 — 28 — 21 — 10 — 1 
— (Bót) 000 RF 18 — | 13 — 11 — 4 — 28 — 21 — 10 — 1 — 
— (Fossvöllum) FR 18 — {13 — li — 4 — 23 — 21 --— 10 — 1 — 
— Hvanná  {....... IS — 115 — 11 — 4 — 28 — 21 — 10 — 1 — 
— Skjoldålfsstodum FAR 19 — | 14 — 12 — 5 — 29 — 22 — | 11 — 2 — 

að Grímsstöðum { ...... (21 — | 16 — 15 — T — 1 mai | 24 — | 13 — 1 — 
— | — | sl — — — 

Frá Grímsstöðum 0, 1 22 jan. | 18 febr, ! 16 mars! 9 april! 2 maí f 25 mai | 14 júní| 5 júlí 
— Reykjahlíð { ...... 23 — | 19 — 16 — 10 — 2 — 26 — (14 — 5 — 
— Grenjaðarst. { ...... 24 — | 20 — 17 — 11 — 3 — 27 — (15 — 6 — 
— Einarsstöðum EIR 24 — | 20 — 17 — Il — 3 — 27 — | 15 — 6 — 
— Ljósavatni — | ...... 24 — {20 — 17 — 11 — 3 — 27 — 15 — 6 — 
— Hálsi AA 21 — | 20 — 17 — 11 — 3 — | 27 — 15 — | 7 — 
á Akureyri | Å 26 — | 22 — | 19 — 12 — | t — | 28 — | 16 — | S— 
  

1. ferð | 2. ferð | 3. ferð Á. ferð 5. ferð | 6. ferð | 7. ferð | 8, fer | 
  

  

              

| | | 7 7 

Frá Akureyri 3 jan. | 28 jan. | 25 febr. | 22 mars! 13 april! 6 maíl 30 maí | 20 juni | 
— Steinsstöðum 4 — J99 — (96 — |23— (14 — 6 — (30— 120 — | 
— Silfrastöðum 4 — | 29 — {26 — 23 — 14 — 6 — (30— (g20.— | 
— Miklabæ 4 — (29 — | 26 — 23 - 14 — T— 3 — GL | se 
— Víðimýri ð— 30 — {27 -- {24 — (15 — T— (31 — 21 | seere 

- Áisustöðum ð — 30 — 27 — 24 — 15 — 3 — l júní (22 — {| ...... 
— Holtastöðum 5 — 130 — 127 — | 24 — 15 — 8 — 1— | 22 — 
— Blönduósi 5 — | 30 — 27 — | 24 —- 16 —- 8 - 1— | 22 — revers 
— Sveinsstöðum 6 - 31 — 28 — 25 — 16 — 9 — 2 — 23 — | eres 
— Lækjamóti 6 — (31 — 28 — 25 — 17 — 9 — 2— 23 — 
— Staðarbakka 6 — 31 — 25 — 5 — 17 — 10 — 3 — 2 — srrrer 
að Stað 8 — 2 febr 2 mars! 27 — 18 — 12 — 4 — 24 — seere 

Frá Stað 9 jan. 3 febr.| 3 mars| 28 mars| 19 apríl| 13 maí | 5 júní | 25 júní! ...... 
— Dalsmynni 9 — 3 — 3 — 23 — 19 — 13 — 5 — 23 = I 
— Munaðarnesi 10 — 4 — t — 23 — 20 — 14 — 6 — 26 — | se 
— Borgarnesi 13 — 6 — 6 — (31 — (21 — {16 — T— Rr | eres 
— Ákranesi 13 — 6 — 6 — 31 — 21 — 16 — T— (2 | see 

i Reykjavik 3 — 6 — 6 — |31— |21— | 16 — TR | seer        
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125 Sador: 
Á leið frá Reykjavík. 

—— Péststådvar "1, ferd | 2. ferð | 3. ferð | 4. ferð | 5. ferð | 6. ferð | 7, ferd | 8. forð 
  

      

| 
| 
| 
| 

            

  

Frå Reykjav k 9 jan. | 1 febr. | 27 febr. | 23 massj 16 apríl! 11 maí | 3 
— Kotströnd 10 — | 2 — 28 — | 24 — 17 — 12 — 3 
— Selfossi IO — | 2— |28-— | 24 - 17 — 12 
— Hraungerdi 10 — | 2 — | 28 — | 24 — 17 — | 12 — 
— Pjorsårbru 10 — | 2 — | 28 - 24 — 17 | 12 
— Ågissidu 10 — | 2 — | 28 -— 24 — 2 
ad Gardsauka ll — | 3— | 1mars| 25 — 3 

| | — (annen mm 
Frá Garðsauka 2 jan. | 6 febr. | 2 mars| 28 mars 
— (Hemlu) 2— | 6 — | 2— | 28 — 
— Ossabæ 2 | 6— | 2 — 28 - 
— Seljalandi 2— | 6 | 2— | 28 - 
— Holti 2 — 6 — | 2— | 28 — 
— Skarðshlið 2 — 0 — 2 | 8 — 

— 3 — | 29 
— Vík 
— Herjólfsstöðum 
— Flögu 
— (Ásum) 
— (Kirkjubæjarkl.) 

að Prestsbakka 

Go
 ' i 

3 
DO
 

<>
 

1 
1 
l 
1 
1 
1 

— Pjetursey 1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 

' Í i 

OC 
0
0
 

00
 
0
0
 
I
:
 

T
n
 

kk 
p
A
 

| os
 

oo
 | 

I
 ! i
 

  

  

            

FråPrestsbakka 1 19 jan. { i4 febr 10 mars| 3 10 júní! 1 júlí 
— Fagurhólsmýri 20 — | 15 — 11 — 4 il — 2 — 
— Kálfafellsstað 21 — | 16 — | 12 — 5 12 — 3 — 
— Hólmi 21 -— | 16 — 12 — 5 12 — 3 — 
að Hólum 23 — | 18 — 14 — 7 | 13 — 5 

Frá Hólum 25 jan. | 20 febr. | 17 mars| 10: 15 júní 6 júlí 
— (Firði) 25 — | 20 — | 17 — 10 15 — 6 — 
— Stafatelli 26 — | 21 — 18 — 11 16 — 7 
— Starmýri 26 — (21 — 18 — il 16 — 7 — 
— Djupavogi 28 — 22 — 19 — 12 17 — 8 — 
— Höskuldsstöðum { 28 — | 23 — 20 — 13 18 — 8 
— Litla-Saudfelli 29 — | 24 — 21 — | 14 - 18 — 9 — 
— Egilsstöðum 130 — | 25 — 23 — | 15 - 19 — 10 — 
— Reyðarfirði 30 — {25 — 22 — | 15 19 — 10 - 

á Eskifirði 31 — (26 — 123 — 16 20 — 11 
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lands-póstar 125 

Á leið til Reykjavíkur. 
    

Póststöðvar — | | 1. ferd | 2, ford | 3. ferð | 4. ferð | 5. ferð | 6. ferð. T. ferð | 8. ferð 
  

19 maí | 8 jun 

      

  

  
  

  

Frá Eskifirði AAA 6 jan. | Il febr.) 9 mars| 2 apríl| 26 apríl í { 28 júní 
— Reyðarfiði | l6— (11 | 9 — 2— (26 |19 — 8— | 29 — 
— Egilsstöðum | ...... IS— (13 — (11 — 4 — 28 — (91 — (10 — | 1 júlí 
— Litla-Sandfelli en | 18— 118 — 11 — 4 — 128— (91 — |10— | 1— — Hóskuldsstöðum | ...... I-|l4— |12— |5— |9— j2— J11— | 9— 
— Djúpavogi {| ...... 2 13 — (13— | 6— (30 — |22 — | ll— | 3— 
— Starmyri | 16 — |l4 — | 7 — | 1 maf | 23 — 12 — | 3 — 
— [ A 116— |14£— | 7— | 2— | 23 — | 12 — | 4 — 
— (Fis) | (16— (14 | 7 2— |23— 112— | 4 — 

A 18 — (15 — | 8 — 3— |25 — | 3— | 5— 

RN 20 febr. | mars| 9 apríl mal | 15 júní | 
|      

1, ferð 2. ferð ö. ferð á, ferð | 5. ferð 6. ferd 
  

  

Frå Prestsbakka 5 jan. | 30 jan. | 25 febr, | 22 mars | 13 april! 9 maf | 1 jm 22 júní |... . 
— (Kirkjubæjarkl) | 5— (30. — 125 — (22 — 13 — | 09 | 1 122 | en 
— (Asum) 5— (380 — |25-- 22 — | 13 — 9— | 1— 122 — | sees 

5— (30 — |25— (22 — BT (02 lid lan rn. 
6 — (31 — (26 — 23 14 - 10— | 2 123— | ne 
1— | lib. 27 — þí 15 — (11 — | 2 (23 | ...... 
7 — 1— (27 — (24 15— |11— | 2— |23— | |. 
T— LM (Al | 2— 123 — | mee 
T— 1 (27 — (4 — 1(15— (11 — | 3— (28 | UN 
8— | 2— |28— |25— | 16 — 112 | 3 124 | 
8 — 2 — | 28 — 25 — | 16 — | 12 — | 5 — 24 — | seen 
8 — 2— |28— (25 — |16— |12 — 3 24 — | sener 

10 — | 4 — l mars( 26 — 18 — | 13 — á -— 25 — rese 
  
  

      

i | 

27 mars! 20 apríl | 15 maí 

  

  | | 
13 jan. | 5 febr.| 3 mars | | 6 juni | 26 júní| ..... 
13 — | — 3— |27 — (20 — |15— | 6 — | 26 — … 
3— | 5— 3— |27— (20 — jl5— | 6— |26— | … 
14 — | 6 — | 4 — | 25 — 21 — | 16 — | 7 — 26 — | … 
lå — | 6— 4 — | 28 (21 — | 16 — | T— |er— | ..... . 
lå — | 6 — i — | 28 21 — | 16 — T— | 27 — sees 

015— | 7— | 6— | 29 23 — 117 — or | 
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125 Vestur- 
Á leið frá Reykjavík. 

Póststöðvar 1. ferð | 2. ferð | 3. ferð | 4. ferð | 5. ferð | 6. ferð | 7. ferð | 8. ferð 

Frá Reykjavík 3 jan. | 28 jan. | 25 febr. | 22 mars! 13 april! 8 maí | 31 maí | 20 júní 
— Akranesi 3— |28— |25 — |22 — {13 — 8— |31— | 20 — 
— Borgarnesi 5 — | 30 — 27 — 24 — 15 — | 10 — | 2 juni | 22 — 
— Munadarnesi 5 — | 30 — 2% 24 — 15 — | 10— | 2— 22 — 
— Dalsmynni 5— +30 — (27 — |%4- (15— (10— | 2— | 22 — 
— (Sauðafelli) 6— (si — |a8— |25— |15— 10— | 2— | 22 — 
— Harrastöðum 6 — (31 — 28 — 25 — 16 — (11 -— | 3— | 23 — 
ad Budardal 6 — | 1 febr,| 28 — 25 — 16 — ll — | 3 — | 23 — 

Frå Budardal 10 jan. | 3 febr.| 2 mars| 27 mars| 18 apríl! 14 maí | 5 jåni| 25 joni 
— Stórholti l1— | 4— | 3— |88— |19— |15— | 6 — | 26 
— Kleifum 1— |4— |3— |2s— |19— |l5— | € — |26— 
— Króksfjarðarn( 12 — | 5 — 4 — (29 — J20— (l6— | 7 — {27 — 
— Bæ 12 — | 5 — 4— 129— |20— |16— | 7 — | 27 — 
— Kinnarstöðum — | 12 — | 5— | 4— 129— |90— 16— | 7— (27 — 
— Árngerðareyri 13 — | 6 — 5 — |30 — |21 — | 17 — 8 — | 28 — 
— Vatnsfirdi 13 — | 6 — 5 — 30 — 21 — | 17 — 8 — 28 — 
— Ögri 13 — | 7 — 5 — 30 — 21 — 17 — S— 28 — 
— (Vigur) 13— | 7— 5— |(30— (91 |17— | 8— |28— 
á lTsafirði lå — | 8 — 6 — öl — 23 — | 18— | 2 — 29 —   

Fardagar póstanna frá endastöðvum 

  
póstleiðanna eru 

  
fastákveðnir þá 

11. gr. f. í póstlögunum, og böggul- og peningasendingum er ekki tekið lengur 

Í stjórnarráði Íslands, 

Sigurður
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OR 
sat Á. 1 

Reykjavíkur. 
  

  

      

      
   

  

    

    

— 

Þóststöðvar 1. ferð 9. ferð 3. ferð 4. ferð 5. ferð 6. ferð 1. ferð | 8. ferð | 

1 + | | | | 
Frá Ísafirði 3 jan. | 26 jan. { 23 febr. | 20 mars | 11 april | 7 maí | 30 maí { 19 júní| ....., 
— (Vigur) 3 — 26 — | 23 — 20 — | 11 — (7 — 30 — 19 — … 
— Ögri 3 — 26 — 23 — 20 — (ll — | 1 — | 30 — (19 — 2001. 
— Vatnsfirði 3 — 26 — 23 — 20 — |11— | 7 — 0 — | 19 fee 

— Arngeiðareyni 4 — 27 — 24 — 21 — (19 4; 8- 31 — | 20 — ..... 
— Kinnarstöðum t — 27 — 24 — 21 — | 12 — 8 — 31 -— | 20 — . 
— Bæ D— (28 — | 24 - 21 — | 12 — 8— (31 — | 20 — ne 
— Króksfjarðarn| 5 — |28 — | 25 22 — {13 — 9 I jåni | 21 — | a. 
— Kleifum 5 — 28 — {25 — 22 13 — 9 — 1 — | 21 — … 
— Stårholti 6 — 29 — 196 — 23 — 1 14 — 10 — 2— (22 —  eneuee 
að Búðardal 8 — 1 febr.| 28 — 25 — | 16 — 11 — 3 — | 23 — … 

— —- |—— — — —|—— —|— 
Frá Búðardal 9 jan. 3 febr.| 3 mars| 27 mars | 18 april | 13 maf | 25 júní | ...... 
— Harrastöðum 9 — 3— | 3 — 27 — 18 — | 13 — (20 — { 
— (Sauðafelli) 9 — 3— | 3— 27 — 18 — | 13 — 5— 125 — { ...... 
— Dalsmynni 9 — 3— | 3 — 27 — IS — 13 — 5 — 0. 

— Munaðarne í 10 — 4 — | 4 — 28 — 19 - 14 — 6 — enes 
— Borgarnesi 13 — 6G— | 6— (31 — | 21 - 16 — T — se 
— Akranesi 13 — 6 — | 6 — 31 — 21 — | 16 — Tom BT KF eerree 

í Reykjavík 13 — 6 — | 6 — 3 — (2 — 16. TR se 

daga, sem hér eru nefndir, þannig að við blöðum og tímaritum, sem send eru samkvæmt 
en til kl 7 síðdegis daginn áður. 

18 október 1918. 

Jónsson, 

Oddur Hermannsson.
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Åætlun aukspåstanna 1919, 
I. Milli Reykjavikur og Hafnarfiardar 6  Borgarfjardarsyslupåstarnir eru niu: 

er póstur sendur með vögnum, sam ganga a. Fyrsti fer frá Ákranesi eltir kona 
oft daglega. jöldse þanga Ipóstferð, um | (05), 

galungu, Saurbæ, (Grund), 
Hest, (Va mala GK 
hol ey), (Art nesi, i 

      
      

     

    

    

  

   

        

  

   
    

    

    

                

   

    

   

2. Milli Reykjavíkur og Garðsauka. 

ul gengur póstvagn. í viku hvert frá 1. 5 

   

    

  

til 15. oktåbe óstvagninn frá Reykja- b, „eftir komu fyrsta 
uk á þriðjadö; kemur aftur „um Lund, ( Reyki) 
á föstudögum. jun) 51 þaðan aftar að He ti. 

c. Þriðji fer trá "nesi eftir komu að- 
alpóst tanna  Írá um Munaðar. 

3. Milli Reykjavíkur og Þingvalla nes, Deildartungu, 
verður póstur sendur i juli ta og snyr råur póstar sendur i juli og Munaðar- 
og ágúst 

Gultbringusgstspåstarnir eru brir: 

Vogatungu. 

A tl baka. jö ct frá Saurbæ, eltir koma fyrsta 

b. Annar fer frá Keflavík eftir komu fyr aukep frá Áki i, að (Þyrli) 
aukapó st, ul! d 8 Kr: 
sömu leið til 

c. Þrið ii fer frå 
til 

  

til bEka 

Frá byrjun n 
póstur sendur til 
hverri viku. 

vík til Járngerðarstaða 
Kirkjuvogs. 

víkur, um Varmá, l Esju erg að Ne 
í Kjós og snýr aftur sömu leið til Reykjavíkur.
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stöðum) og) þaðan beint til (Borgarness). 
b. Annar fer frá Álftanesi um (Smiðjuhól) 

og (Langárfoss) til Borgarness daginn áð- 
ur en póstar leggja af stað þaðan norð. 
ur og vestur, og snýr aftur söma leið 
til baka, en kemur við á (Hofsstöðum) 
og (Vogalæk). 

c, Þriðii fer frá Brúarfossi, eftir komu Stykk- 
ishólmspósts, um (Akra) að (Seljun), 

8. Stykkishólmspásturinn. 

fer frá Borgarnesi, þegar sSjöldarc er kom- 
inn þangað í aðalpóstforð, um ( Arnarstapa), 
Brúarfoss, Garða, Ákurholt, Gröf os (Skjöld) 
til ótykkishólms; snýr aftur eftir 36 stunda 
viðstöðu þar sömu leið <ð Borearnesi. 

9. Snæfellsnessýslupóstarnir eru sjö: 

a. Fyrsti fer frá Gröf, eltir að Styktis- 
hólmspósturinn er þangað kominn frá 
Borgarnesi, um Staðastað, Búðir, Olafs- 
vík til Sands, og soýr þaðan aftar eftir 
eyktardvöl sömu leið að Gröf og sé 
kominn þangað nógu snemma til að 
ni í Stykkishólmspóstian á bakaleið. 
Póstar þessi skal standa við í Olafsvik 
svo lengi, að hann fari eiei af stað það- 
an á bakaleið fyrr en 16 stundum eftir 
að hann kom þangað frá Gröf, 

b, Ánnar fer frá Stykkishólmi, eftir komu 
Áukcpóstsins frá Stað, og fer um Grand. 
arfjörð, Brímilsvelli, Ólafsvík að Sandi; 
síðan saýr hann aftur um Ólafsvík, Búðir, 
ótaðastað (Hofsstaði) og (Skjöld) tl Stykkis. 
hólms. Askapóstar þessi kemur við í 
(Fjarðarhorni) þegar hann fer um Grrjóthdls. 

ec, Þriðji fer frá Arnarstapa fyrir koma 
{fyrsta ankapósts að Búðum, en eftir 
komu hans saýr hann aftur sömu leið 
að Árnarstapa. 

d. Fjórði fer frá Grundarfirði lyrir koma 
Stykkishólmspósts fá Borgarnesi til 
ótykkishólns; síðan snýr hann sömu leið 
til baka aftur og kemur við á (Fjarð. 
arhorni), þegar hann fer um Grjólhdl, 
og (Berserkjahranni) í báðum leiðum. 

e, Fimti fer frå Ólafsvík, eftir komu fyrsta 
aukapósts, að Brimilsvållum og sömu 
leið til baka. 

f. Sjötti fer frá Sandi, eltir komu fyrsta “196 
aukapósts að (Saxahðli) og sömu leið 
til baka. 

g. Sjöundi fer frá Gröf, eltir komu Stykk- 
ishólmsepósts frá Borgarnesi, að Skópar- 
nesi og snýr sömu leið til baka. 

í6. Flateyjarpósturinn 

fer frá Stykkishólmi um (Elliðaey), (Bjarneyjar) 
til Flateyjar eftir komu aukzpóstsins frá 
Borgarnesi, og ssýr altur sömu leið til 
Stykkishólms. 

Póstbíturian staðnæmist fyrir utan lend- 
ingun“ í (Ellið:ey) og (Bjirneyjum) og bíður 
þar alit að fjórðungi stundar til þess að 
gefa ábúendunum kost á að sækja póst 
sinn út í bátinn. 

ii. Balasýslupóstarnir eru þrír: 

a. Fyrsti fer frá Stykkishólmi um Breiðabóls- 
slað á skógarströnd, (Bugðustaði) og 
Harrastaði svo tiraalega, að hinn nái 
að Búðardal oz Stad áður en aðalpóstar 
Íeegja af stað þaðan; eftir komu þeirra 
snýr hann aftur sömu leið til Stykkis« 
hóims, og kemur við á (Dönustöðum) og 
Borðeyri í bíðam leiðum. 

b. Ánnar fer frá Slórholti um Skarð, Hnik, 
Staðarfell, (Krararhöfn) og Hvamm svo 
imrnlega, að hann nái að Ríðardal 
áður en fyrsti aukapóstur leggnr af stað 
Þaðan norður að ótað, snýr síðan aftur 
sömu leið að ótórholti eftir komu fyrsta 
aukapo.ts frá Stað. 

c. Þriðji fer frá Leikskálum í 1 —8. aðal. 
póstferð að Búðardal eftir að aðalpóstar 
eru komnir þangað og snýr sömu leið 
til baka aftar, 

ia. Barðastrandarsýslupóstarnir eru tólf: 

a, Fyrsti fer frá Króksfjarðarnesi i 1.—8. 
aðaipóstferð, þegar eftir að vestanpóstur 
er þingað kominn frá Búðud:, fer um 
Bæ, Kinnarstaði, — Brekku, Vattarnes, 
Brjánslæk, Haga, (Brekkuvelli), (Vestur 
botn), Patreksfjörð og Sveinseyri að Bildu- 
dal, og snýr þaðan aftur sömu leið að



m. 

ið
 

Króksfjarðarnesi. 
Annar fer frá Sveinseyri, þegar eftir að 
fyrsti aukapóstur er þangað kominn frá 
Patreksfirði, um (Fífustaði) að Selárdal, 
og snýr jafnskjótt aftur að Sveinseyri, 
Þriðji fer frá Patreksfirði, eftir komu 
fyrsta aukapósts þargið frá Kröksfjarð- 
arnesi, um Sauðlauksdal að Saurbæ á 
R uð..a d. og seýr þegar afiur til Pui- 
reksfjarðar. 
Fjórði fer fá Flatey, eftir komu Fiat- 
eyjarpóstsins þangað frá Stykkishólmi, 
um (Stðureyjar) að Brjánslæk, og snýr 
þaðan aftur til Flateyjar. 
Eimti fer frá Króksfjarðarnesi í 1.—-ð. 
aðalpóstf2ið, um Kleifar, Guðlaugsvik og 
Borðeyri, þegar eftir komu vestanpósts- 
ins þangað frá Ísafirði, að Stað í Hrúta- 
firði. - Eftir komu norðanpóstsins frá 
Akureyri að Stað fer hann þaðan aftur 
sömu leið að Króksfjarðarnesi og sé 
kominn þangað áður en vestanpósturinn 
fer þaðan áleiðis til /safjarðar. 
Sjötti fer frá Sauðlauksdal, eftr komu 
þriðja aukapósts, um Breiðuvík að (Hval. 
látrum) og fer sömu leið til baka aftar. 
Sjöundi fer fá Vatlarnesi, eftir komu 
fyrsta aukapósts þangað, um (jörð) að 
(Skálmarnesmúíla) og þaðan sömu leið 
til baka. 
Attundi fer frá Flatey, í 1.—-4. Og 14. 
—15. póstsferð, til ( Hvallátra) eitir koma 
Fl:teyjarpóstsios frá Stykkishólmi og 
snýr sömu leið til baka. 
Níandi fer frá Bæ, eftir að vestanpóst- 
urinn er þingað kominn frá Búðardal, 
um (Reikhóla) að Stað á Reykjanesi og 
snýr svo aftur sömu leið að Bæ. 
Tíundi fer frá Haga, efir komu fyrsta 
aukapósts þangað frá Króksfjarðarnesi, 
yfir Fo:sheiði um (oss) til Bíldudals og 
snýr sömu leið til baka aftur. 
Ellefti fer frá Arngerðareyri, þegar eftir 
komnu vestanpóstsins frá Ísifirði, um 
(Klett), (Eyri), (Gufudal) að Brekku og 
snýr sömu leið til baka aftur. 
Tólfti fer frá Bíldudal tl Rafnseyrar, 
þegar eftir komu fyrsta aukapósts, og 
mætir þar, ef hægt er, pósti frá Ísafirði, 
og sé kominn til Bíldudals áður en fyrsti 
aukapóstur snýr aftur þaðan. 
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Fyrsti fer frá Arngerðareyri, einum eða 
tveim dögum eftir komu vestanpóstsins 
þangað að sunnan, um Meleraseyri og 
(Unaðsdal) að Sandeyri og snýr þaðan 
aftur, eftir komu 8. aukapósts, til Árn- 
gerðareyrar. 

Annar fer frá Ísafirði, eftir komu vestan- 
póstsins þangað, um Flateyri, Veðrará, 
Holt í Önundarfirði, (Gemlufall), Þing- 
eyri að Rafnseyri, og fer svo sömu leið 
aftur til Jsafjarðar. Póstur þessi skal, 
ef unt er, mæta aukapósti frá Bíldudal. 
Þriðji fer frá Ogrí um (Hvítanes) að 
(Eyri) í Skötufirði eftir komu aðalpósts 
frá Ísafirði. 
Fjórði fer frá (Gemlefalli) um Mýrar, 
(Niip) og (Gerðhamra) að (Sæbóli), þeg- 
ar eftir komu Bildudaispóstsins þangað 
frá Ísafirði og snýr aftar sömu leið. 
Fimti fer frå /safirði eftir komu vestan- 
póstsins þingað, að Suðuseyri í Súgand:- 
firði oa snýr þaðan aftur eftir eyktar- 
dvöl til Jsafjarðar. 
Sjötti fer frá Jsæfirði, eltir komu vestan 
póstsins þangað, um Hnífsdal út í Bol. 
ungarvík, og snýr þaðan aftur eftir eykt- 
irdvöl, sömu leið til /safjarðar. 
Siðundi fer frá Fsafirði, eftir komu vest- 
anpóstsins þangað, um (ÁArnardal), Tröð 
i Álftafirði, Æyri í Seyðisfirði, að Kleif- 
um, og fer síðan sömu leið aftur til 
Ísafjarðar. 
Attandi fer frá Ísafirði, þegar eftir komu 
vestanpóstsins þangað, 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.—-15. póstferð, um (Stein- 

ólfsstaði) að Höfn á Hornströndum, 
stendar þar við hálft dægur og fer sið- 
aa um Hlöðuvík til Hesteyrar eftur. 
Tiandi fer frá Þingeyri, eftir komu ann- 
ars aukapóst þangað frá Ísafirði, um 
Haukadal að (Arnarnúpi) og snýr það- 
an sömu leið til baka að Þingeyri. 
Ellefti fer frá Rafnseyri, eltir komu 
aukapósts frá Bíldudal, að (Lokinhömr- 

um) og snýr aftur sömu leið að Rafns- 

eyri, 

satarðarsýslupóstarnir eru sautján;
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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 pósinn 
frá Hesteyri. 
Þrettándi fer frá Holti, eftir komu ann- 
ars aukapósts, út í (Valbjófsdal) og snýr 
til bíka aftur að Holti 
Fjórtándi fer frá Hesteyri, eltir komu átt- 
unda aukapóst; þangað, að Ldirum í 
Aðalvík og snýr sömu leið til baka aftar. 
Fimtándi fer frá Bolimgarvik um Hnifs- 
dal til Fsafjarðar diginn áður en aðal- 
póstur leggur af stað þaðan og fer sömu 
leið til brka. 
Scxrándi fer frá Rafnseyri, eftir komu 
aukapósts frá Bilduda', að (Skógum) í 
Mosdil og fer sömu leið til bíka. 
Sautjindi fer frá Hesteyri, eftir komu 
áttundi auk:pósts, um (Sléttu), Stað í 
Aðalvík að (Sæbóli vg sömu led til 
baka. 

14. Strandasýslupóstarnir eru fjórir: 

Fyrsti fer frá Ofeiosfrði í 1—8. aðsl- 
póstfeið svo tímanlegr, að hann geti 
lagt af stað frá Hólmavík jafnsnema.a 
aðalpósti frá Ísefirði. Hann fer um 
Arnes, Reykjarfjörð, (Eyjar), (Skarð) 
Bassastaði, (Hrófberg), Hólmavík Kirkju- 
ból, (Kollafjarðarnes), Stóra Fjarðarhorn, 
Gröf, Guðlaugsvík, (Bæ), Borðeyri að Stað, 
og snýr þaðan aftur að O/eiosfirði, þagar 
aðalpöstur, fyrsti Dalasýslu- oz fimti 
Barðastrandirsýslupóstar era afure'ddir. 
Annar fer frá Króksfjarðarnesi í 1. —8. 
aðalpóstferð, eltir komu aðalpóstsins frá 
Ísafirði, um (Palshamar), (Tröllatungu), 
Kirkjuból að Hólmavík og þaðan aftur 
sömu leið að Króksfjarðarnesi. 
Þriðji fer frá Bassastöðum, eltir komu 
aukapóstsins frá Stað, um ( Hellu), ( Kleif- 
ar) að (Kaldrananesi) og sömu leið til 
baka. 
Fjórði fer frá Hrófberei í 1 —8. aðal- 
póstferð, eftir komu fyrstu aukapósts, 
að (Stað) í Steingrímsfirði. 

15. Húnavatnssýslupóstarnir eru tíu: 

Fyrsti fer frá Staðarbakka, þegar eltir 

b. 

d. 

komu aðalpóstsins þangað frá Stað, um 
(Stóraós) að Hvammstanga. Fyrir komu 
aðalpósts að norðan skal sami póstur 
fara frá Hvammstanga um (Slóraós) að 
Staðarbakka. 
Asnar fer frá Læhjamóti, þegar eftir komu 
norðanp*sts'ns þingað frá Stað, um 
(Breiðabólsstað), (Vesturhópshóla) (Osa) 
oz (Hindisvík) að Tjörn á Vatnsnesi. 
Fyrir. komu aðalpósts að norðan skal 
simi póstur fara sömu leið að Lækjamóti. 
Þriðji fer frá Sveinsstöðum, eftir komu 
aðslpóstsins þingað að sunnan, að Ási 
Í Vatnsdal, og snýr þaðan aftur að 
Sveinsstöðnm. 
Fjórði fer frá Blönduósi, eftir komu aðal- 
póstsins að sunnan, um (Reyki) og Áuð- 
kúlu að Guðlaugsstöðum. Fyrir komu 
aðaslpóstsins að no'ðan skal sami póstur 
fira frá Auðkúlu til Blönduóss. 
Fimti fer frá Kálfshamarsvík, fyrir komu 
aðipóstsins á rorðurlelð, um (Hof), 
Skagaströnd oz ( Hóskuldsstaði) að Blönda- 
ósi og fer afiur sömu leið til Kalfs- 
hamarsvíkur. 
Sjötti fer frá „Æsustöðnm, þegar eftir 
komu norða póstsins þangað, á norður- 
leið, að Bergsstöðum oz snýr þaðan aftur 
til baka um (Bollastaði), ef Svartá er fær. 
Sjöundi fer frá Niípsdalstungu að Stað, 
s:0o tiranleg1, að hinn nái þar aðal- 
póstum og snýr aftar sömu leið að 
Niipsdalstungu. 
Attundi fer frá Holtastöðum um (Kirkju 
skarð) að (Refsstöðum), eftir komu aðal- 
póstsins á norðurleið, og snýr aftur 
beina leið að Holtastöðunn. 
Níucdi fer frá Bergsstöðun tl Æsustaða 
fyrir komu að:lpósts á suðurleið. 
Tíundi fer frá Skagaströnd um ( Höskulds- 
staði) til Blönduóss fyrir komu aðalpósts 
á suðurleið. 

I6. 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 
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126 (Páfastaði), Reynistað, Sauðárkrók, As, 
Lón, Kolkuós, Hofsós, Fell, Haganesvík 
og (Hraun) til Siglufjarðar og saýr aft- 

  

  

ur sömu eið eftir 24 stunda dvöl þar 
i I.—$. og 13.—15. ferd, en eftir 12 
stunda dvöl í 6.—12 Íe: 
Þriðji fer frá Sauðárkróki, ettir komn 
Siglufjarðarpósts'ns fri Víðimýri, um 
(Veðramót), Hvamm í Lax'rda!, (Selnes)   

að (Hrauni) og snýr aftur til Sauðdr- 
króks. 
Fjórði fer frá Kolknósi, eftir koma Sgla- 
fjarðarpóstsias þangað frá Við j 
Vidvik ad Hølum, oz snyr þr 
að Kolkudsi. 
Fimti fer frá Sauðárkróki svo tímasleza, 
að hann sé kominn að Víðimýri áður en 
norðanpóstur fer suður um. Eítir komu 
hans frá Akureyri snýr hann aftur sömu 
leið til Sauðárkróks og kemur Reyni- 
stað og (Páfastöðum) í biðam leiðum. 
Sjötti fer fri Miklabæ í Blösduhlð eftir 
komu aðalp ýsts á no:ðurleið, um Frosta- 
staði og (Hofsstaði) að Lóni, ox sömu 
leið til baka til Miklah.ejar. 
Sjöundi fer frá Sauðárkróki tl Víðinýrar 
áður en pósturinn frá Stið 
um Í 1 —5. og 14.— 15. ferð, 
sömu leið til baka aftur. 
Attandi fer frá Sauðárhróki í 15. oz 
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13.—15. ferð, elti: komu fimta auka- 
pósts frá Víðimýri, um Jón, Hóla til 
Hofsóss og snýr sömu leið til baka aftur. 

lr. Eyjafjarðarsýslupóstarnir eru fimm : 

Fyrsti fer frá Akureyri, eftir konu norð- 
anpóstsins þangað frá Stið, i 1.—7. 07 
12.—15. ferð, um Möðruvelli, (Stærra- 
Arskóg), Hjalteyri, Dalvík, Kvíabekk, 
(Knappsstaði) oz Haganesvík tl Siglufjarð- 
ar og snýr aftur þaðan sömu leið til 
Akureyrar. Í S—-1r. póstferð ter póst- 
ur þessi að eins að Möðruvöllum. 
Annar fer frá Akureyri, eftir komu norð- 
anpósts þingað frá Stað, um (Kropp), 
Grund og Saurbæ að (Jórunnarstöðum) 
og fer um (Munkapverá) og Þverá att- 
ur til „ Akureyrar. 
Þriðji fer frá Akureyri, eftir komu norð- 
aupóstsins þangað frá Stað, um Sval 
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mwenivik oz badan 

ftir komu Siglu- 
(Syðra- Hvarf), 

jr aftur sömu 
      

savatni, 
b 

eftir komu 
ö frá Akur- 

tan fljóts, að 
út dalinn aftur 

    
   

   

    

   

  

vatni. 
fer frá Grenjaðarstað, eltir komu 
tsins frá "eyri, um (Flalldórs- 

  

   

      

   

   

að Grenjaðarstað. 
wik, um (Laxamýri), 

- komu Seyðisfjarð. 
leið. Eitr komu 

n um (Garð), 
tinshöfða) að 

sömu leið 

  

    

  

        I oa 

ad Grenjadarstad og sk an nå Seyd- 
isfjardarpåstinum á leið til Akureyrar, 
og fer bvi næst aftur til Húsavíkur. 
*jörði fer frá Popnafi árði, um (Hvamms- 
erði, Höfn í Batkafirði, Þórshöfn, Sval- 
arð og Skinnastað til Víkingavatns og 
ætir þar Grenjaðarstaðarpósti. Póstur 

inn snýr aftur sömu leið til Vopna- 
fjarðar. 
Fimti fer frá Raufarhöfn, um (Grjótnes), 
Kópasker, (Presthóla), ( Ærlækjarsel) að 
Píkingavatni svo tímanlega, að hinn 
verði þangað kominn fyrir komu auka- 
póstsins frá Grenjaðarstað og Vopnafirði, 

       

    að   

og snýr aftar til Raufarhafnar, þegar 
eftir komu umgetinna aukapósta að Vík- 
ingavatmi, 
Sjötti fer frá Garði, eftir komu Greni- 
vikurpósts frá Akureyri, að Brettingsstöð- 
um, og snýr þaðan aftur að Halsi i 
Fojóskadal. 
Sjöundi frá FLjósavami, eftir komu 
Seyðisfjarðarpóstsins þangað Írá Akur- 

er
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an aftur sömu 
eyri, að Þóroddsstað í Ki nn og s snýr það- 

baka. 

    

   

  

   

Attundi fer eftir komu aðal. 
póstsins bang Akureyr (Ul- 
urastöðum) og sí eið til aftar, 
Níundi ter frá Þórshöfn, eftir komu fj jórði 
aukapósts þingað frå Vi íkingav atti, um 
(Sauðanes), (Heidi) öðunn og 
snýr söma leið 7. ferð 
fer póstur þessi leið að (Skálum). 

  

   

      

   

   
   

  

   

19. Málasýslupóstarnir eru átta: 

Fyrsti fer milli Seyðisfjarðar oz Vopna 
fjarðar. Hann fer frá Seyðisfirði svo 
tímanlega, að hana nái Es irpåsti 
á Egilsstöðum á austurleid, Örn fer 
hann um Egilsstaði, (iða), Hjaltastað, 
Kirkjubæ i Hróa rstangu, Sleð brjót, (Torfa 
staði) og ell), å ð og 
snýr cftur dvöl 
sömu leið 

Annar fer omu að- 
alpóstsins eyri, um 
Stakkall líð, (Nes) oz (Dalland) ið Bakka- 

a f 

3.—I um (Berunes), Breið- 
Ís ða fjörð, Fáskrúð sfjörð (Hafra 

) að á Esi ífirð 7 

  

i, þegar eftir 
omu sjötta aukagósts þangað frá Djúpa- 

og
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vogi, Í 1—4. og 13.—15. ferð, um 
Norðjj jörð, Mjóafjörð og (Fjörð) til Seyð- 

  

isfjarðar og snýr þaðan aftur sömu leið 
á Eski ifjo: ð. 

Attundí fer frá Eskifirði til Karlsskála 
eftir komu að:lpóst; í hverri ferð og 
sömu leið til baka. 

20. Skaftafellssýslupóstarnir eru sex: 

Fyrsti fer frá Herjólfsstöðum, þegar eftir 
komu aðalpóstsins þingað frá Garðsauka, 
nm Rofabæ að (Efn Í ljótum). 
Annar fer frá Kirkjubæjarkl estri, eftir 
komu að lpóstsias þanzað frá Garðsauka, 
að (Holti). 
Þriðji fri Rofabæ að Herjólfsstöðum, 
fyrir komu aðrpósts þingað á vestur- 

ð, þesar Kúðafljót er fært. 
'jórði fer frá Vík ið Garðsauka 10. júni, 

   

I, og:29. Júlí, 19. ágúst og 2. september 
oz kemur við í Pétursey, Skarðshlið, 
Holti, Seljalandi og Ossabæ í bíðum 
leiðum 
F.mti fer frá Kirkjubæjarklaustri, ettir 
komuaðilpóstsfrá Garðsauka, ið Þykkvabæ. 
Siðiti fer frá Flögu, um (Hemru) að 

i, efir konu aðilpósts frá Borgar elli, 

zar rðsauka. 

al. Rangárvallasýslupóstarnir eru sex: 

Fyrsti fer frá Þjósárbrú, þegar ettir 
komu aðiipóstsins þingað frá Reykjavik, 
um (Herríðarhál) or (Haga) að Fells- 
múla á Landi og snýr þaðan aftur að 
Þjórsárbrí 
Annar fer sömuleiðis fri Þjórsárbrú, jafn- 

emma hinum fyrnefnd”, um (Håf) i 
áfshverfi að Nýjabæ í Þykkvabæ og 

aftar sömu leið að Þjórsárbrú. 
fer fá Garðsauka, þegar eftir 

Komu aðalpóstsins þargað frá Reykjavik, 
um (Stórðlfshvol) að Teigi í Fljótshlíð 
og þíðan aftar sömu leið að Garðsauka. 
Fjórði er frá (Hemlu) að Kálfsstöðum í 
Landeyjum dainn eftir komu aðalpósts. 
ins á austarleið, og snýr þegar aftur að 
(Hemhi). 

F ímti fer frá Ægissíðu um (Odda)( Kirkjubæ), 

      

     

  

1918 

126



318 

(Reyðarvatn) að (Keldum) daginn eftir 
komu aðalpósta og fer aftur um (Slóra- 
hof) að Ægissíðu. 
Sjötti fer frá Seljalandi, eftir komu að- 
alpósts frá Garðsauka, um (Stóra-Dal) 
að (Eyvindarholti) og sömu leið til bíka. 

22. Arnessýslupóstarnir eru ellefu: 

Fyrsti fer frá Selfossi, þegar eftir komu 
aðalpóstsins þangað frá Reykjavík, í 
I—7. og 12.—15. póstferð, um (Ál- 
viðru), (Torfastaði) og Villngavatn að 
Þingvöllum, og snýt þaðan aftur að Sel- 
fossi, Í $.—1r. ferð fer póstur þesst 
að eins að Villingavatni. 
Annar fer frá Hraungerði, sem fyrst efrir 
komu aðalpóstsins frá Reykjivk, um 
Ö!fusárbrú og So.sb:ú, Klaustarhóla 
(Stóruborg), Mosfell og Tor fastaði að 
Brekku og þaðan aftur sömu leið að 
Hraungerði. 
Þriðji fer sömuleiðis frá Eiraungerði, 
sem fyrst eftir komu aðalpósísins Í á 
Reykjavik, um (Olafsvelli) og Reyki á 
Skeiðum að Stóra Nipi ox þaðin aftur 
að Hraungerði. 
Fjórði fer frá Reykjum, eftir komu 
Hraungerðispóstsins þangað, um Birtinga- 
holt að Hruna og heldur sömu leið til 
baka aftur. 
Eimti fer frá draungerði, sem fyrst eftir 

I
 

komn aðalpóstsins frá Reykjavik, um 

(Hróarsholt) að Brandshúsum oz snýr 
þaðan aftur um (Villingaholt) að Hraun- 
gerði. 
Sjötti fer frá Mosfell, eftir komu ann- 
ars aukapösts, að Laugardalshólum og 
snýr aftur sömu leið. 
Sjöundi fer frá Torfastöðum, eftir komu 
annars aukzpósts þangað, að (Króki), 
og snýr þegar aftur að Torfastöðum. 
Attundi fer frá Eyrarbakka, í 1 —7. og 
13.—15. póstlerð, svo tímanlega, að 
hann sé kominn að Selfossi áður en að. 
alpóstur lezgur å stað þeðin austur. 
Frá Selfossi srýr hann aftur um (Sand. 
vík) og (Kaldaðarnes) til Eyrarbakka, 
Þaðan fer hann um (Stóra Hraun) til 
Stokk eyrar. 
Ni ndi fer frá Eyrarbakka um Stokkseyri 
til Selfoss svo timanlega, að hann nái 
þar aðalpósti á bakaleið, í í —7. og 13. 
—1s. póstferð, eltir komu hans snýr 
hann aftur til Eyrarbakka og Stokkseyrar. 
Tíundi fer frá Kotströnd s ma dog og 
Kjósarsýslupósturinn fer fri Reykjavik, 
um (Vorsabæ), Hjalla, Þorlákshöfn til 
Stakkavíkur og st ýr sömu leið ul bak“. 
Ellefti fer frá Klausturhólum, eftir komu 
annars aukapósts frá Hraunserði, að 
(Kiðjabergi) oz snýr svo til bik?, en 
kemur við í (Heyví) í ann ri hvort 
leiðinni. 

Í stjórnarráði Íslands, 18. október 1918. 

Sígurður Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Ræktunarsjóðs Íslands 1917. 

Tekjur: 

1. Höfuðstóll 31. desember 1916: 

49/, þjóðjarðasölulán. 

—- önnur lán. 

31/,'/, tåvjelalån 
3%/, lán til hreppa 

— bænda. 

497, — — prestakalla. 

— — — bænda. 

— jarðakaupalán. 

Ógoldnir vextir 1915: 

3%/, lán til hreppa . . . . kr. 1500 

400, —- -- bænda . . . .„ — 20 00 
Ógoldnir vextir 1916: 

3%/, lán tilhreppa . . . . — 21 24 

— — — bænda . . . . — 4590 

A 0. — 144 32 

— jarðakaupalán . . . . — 30 42 

Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum 

T Íslandsbanka á hlaupareikningi. 

2. Vextir goldnir 1917: 
49/, þjóðjarðasölulán . 

- önnur lán. 

31/„9/, tóvjelalán 
3%, lån til hreppa 

— — — bænda . 

49! — — prestakalla. 

— — — bænda . . . 6 

— jarðakaupalán. 

At innieign í bönkum . 

kr. 402655 

— 5953 
— 960 

— 3595 
— 15204 

— 2116 

— 213940 
— 27908 

— 216 

— 25113 

— 39900 

— 15808 
— 238 
— 33 

— 96 
— 387 

— 84 

— 7830 

— 1077 

— 2646 

Flyt kr. 

93 

48 

00 
50 

75 

50 

21 
09 

58 

43 

28 

69 
14 
60 

25 
58 

66 

97 
20 
31 

28203 40 
  

165828 21



3.- Ogoldnir vextir 1917: 

497, þjóðjarðasölulán . 

30/, lán til hreppa 

— bænda. 
4 ——  — 

-- jarðakaupalán 

4. Afborganir lána: 

49/, þjóðjarðasölulán. 

— önnur lán. 

31/,0/, tovjelalån 
20 30, lán til hreppa 

— — — bænda. 

4%, — — prestakalla. 

— — — bænda. 

— jarðakaupalán 

Vextir í landssjóð. 

Gjöld sjóðsins. KO
 

m
u
 

RA 
0 

flöfuðstóll 31. 

49/, þjóðjarðasölulán. 

— önnur lán. 

Ba tóvjelalán 

39/, lán til hreppa 

— — — bænda. 

40), — — prestakalla. 
— — -- bænda. 

-- jarðakaupalán. 

Ógoldnir vextir 1915: 
%/, lán til hreppa. 

Geo vextir 1916: 

?/, lán til hreppa. 

fi — — bænda. 
Ogoldnir vextir 1917: 

4/, þjóðjarðasölulán 

3 lán til hreppa. 

—- bænda. 

5. Andvirði seldra þjóðjarða 
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Gjöld: 

Til jafnaðar tekjulið 4 færist . 

des. 1917: 

kr. 

Fluttar kr. 

kr. 349 67 

— 11 64 

— 68 60 

— 126 68 

— 36 82 

— 22903 25 
—- 1398 66 
— 120 00 

— 1478 75 
— 1842 51 

— 306 50 

— 8607 66 

— 2451 32 

Samtals kr. 

kr. 

kr. 397952 68 

— 4554 82 

— 840 60 

— 2116 7 

— 13369 í 

— 2310 00 

— 21028? 61 

— 98356 77 

RO
 

J
 

m
o
 

165828 21 

1193 41 

39108 65 
£0900 00 

  

827030 27 

15915 51 

145 90 

39108 65 

  

— 349 67 
— 11 64 

. — 68 60 

Flyt kr. 528 87 kr. 659748 87 kr, 55770 06



to
 

=
 

no
 

i; 
vs
 

Fluttar kr. 528 87 kr 
4'/, lán til bænda . . ,. „ — 126 68 
— jarðakaupalán. . . . — 36 82 

Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum . mr 
> Íslandsbanka með sparisjóðskjörum . „ — 
> sjóði hjá gjaldkera . . ...... — 

". 659748 87 

1292 37 

61407 00 

48660 00 

124 97 

Samtals kr. 

Reykjavík, 22. mars 1918. 

Jón Hermannsson. 

Reikningur 

kr. 

1918 

öðT10 06 127 

111260 2 

827030 

fyrir árið 1917 yfir tekjur og gjöld Vátryggingarsjóðs sjómanna. 

Tekjur: 
Sjóður frá fyrra ári: 

a. Bankavaxtabrjef Kr. 
b. Í sparisjóðsbók nr. 9966 eee rr 
c. I sparisjodsbok nr. 5248 ..... — 

Lifsábyrgðargjöld 1917 
Vextir; 

a. af bankavaxtabréfum . . . . . . . kr, 
b — sparisjóðsbók nr. 9966 . .... — 
c. — sparisjóðsbók nr. 5248 . . . ... — 

Gjöld: 

Greiddar vátrvggingaruppbæðir 

Kostnaður 

Í sjóði við árslok: 
a. Bankavaxtabrjef kr. 
b. Í sparisjóðsbók nr. 9966. . .... — 
c. I sparisjédsbåk nr. 5248 . . .... o — 

31500 00 

40487 75 

25949 09 

31500 00 

43107 26 

35469 12 

kr. 

kr. 

  

Reykjavik, 15, marz 1918. 

Jón Hermannsson. 

21 

27 

36 84 

4203 

193576 

13100 

400 

110076 

49 

03 

38 

00 

00 

38 

123576 : 

128
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=
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Reikningur 
fyrir árið 1918 yfir tekjur og gjöld Vátryggingarsjóðs sjómanna. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun: 
a. Bankavaxtabrjef . . . . 2... kr, 

b. Í sparisjodsbåk nr. 9966 , .... — 

c. Í sparisjóðsbók nr. 52488 . ...…. o — 

Lifsåbyrgdargjåld 1918 

Vextir: 
a. Af bankavaxtabrjefum FF 

b. Af sparisjóðsbók nr. 9906. 0... — 

c. Af sparisjóðsbók nr. 5248 . 2... — 

Gjöld: 

Greiddar vátryggingarupphæðir 

Kostnaður eee eee erne 

Sjóður afhentur slysatryggingarsjóði sjómanna: 

a Í bankavaxtabréfum . . . 2... kr, 

b. Á innlánsskírteini 2. — 

Cc. Í sparisjóðsbók a 

Reykjavík, 31. ágúst 1918. 

Jón Hermannssou. 

31500 00 

43107 26 

35469 12 

  

A — 110076 58 

ki 23258 23 

1417 50 

1034 59 

TIL 14 
a 5223 25 

kr 141557 84 

8100 00 

— 400 00 

31500 00 
50000 00 

51557 84 

—— —  135057 84 
kr. 141557 84



Stjórnartíðindi 1918, B 6. 323 1918 

Utkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1918. 
3ráðabirgðalög um heimild fyrir landsstjórnina til að leyfa Íslandsbanka að auka 

seðlaupphæð þá, er bankinn má gefa út samkvæmt 4, yr. laga nr. 66, 10, 
nóvember 1905; undirskrifuð af kon 

  

ingi 30. nóvember 1918. 
Dansl íslensk sambandslög; undirskrifuð af konu 
Konungsúrskurður, er fellir úr gildi konungsársl 

  

s. d. 
Í i 

  

) 10. jåni 1915, um uppburå laga 

og mikilvægra stjórnarráðstafana fyrir konungi; undirskrifaður af kon- 

ungi s. d. 

Konungsúrskurður um fánann, undirskrifaður af konungi s. d. 

Bráðabirgðalög um breyting á löggjöfinni um skráseting skipa; undirskrifuð af 

konungi s. d. 

an
 Á 

Að fa
n 

Ce
n 

Las 130 
1 í 1g 10. sept. 

um atkvæðagreiðslu um dansk-íslensk sambandslög. 

ulegan hátt samþykt dansk-íslensk sam 
nu milli Íslands og Danmerkur, skulu 

nefnd lög, samkv. 21. gr. stjórnskipunarlaga nr. 19, 19. júni 1915 lögð undir at- 

kvæði allra kosningarbærra manna í landinu til samþyktar eða synjunar. ÁAt- 

kvæðagreiðsla þessi skal fara fram svo, sem hjer segir: 

1. Atkvæðisrjett hafa allir, karlar og konur, sem kosningarrjett hafa við 

óhlutbundnar kosningar til Alþingis. Atkvæðagreiðslunni stýra kjörstjórnir og 
yfirkjörstjórnir, sem um getur í 7" og 8. gr. laga nr. 28, 3. nóv. 1915 um kosn- 

ingar til Alþingis. Svo gilda og ákvæði nefndra kosnir ngalaga um kjörstað, kjör- 

herbergi og atkvæðakassa. 
í, Yfirkjörstjórnir skulu samkvæmt 

21. gr. nýnefndra kosningalaga senda undirkjörstjórnum atkvæðisseðla þá, sem 

Þar eð Alþingi hefir á stjórnskij 
bandslög, er gera breytingu á 

   

  

   

  

      

  

reglu, sem Fi skil puð er í
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130 stjórnarráðið hefir gera látið til notkunar við atkvæðagreiðsluna og sendir eru 
10, sept. yfirkjörstjórnum þannig útlítandi: 

Dansk-slensk sambandslög 
  

(Þeir, sem óska að lög þessi, er siðasta Alþingi 

samþykti, öðlist staðfestingu konungs, geri kross í fer- 

hyrninginn fyrir framan >Já<, en þeir, sem eru á móti 

því, geri kross í ferhyrninginn fyrir framan >Nei<. 

  

Já 
  

  

  

Utan á umbúðunum skal fyrir utan hina venjulegu áritun standa með 
skýru letri: „Seðlar til atkvæ nn um Sambandslögin. 

3. Atkvæðagreiðslan skal hefjast á hádegi laugardaginn 19. október næst- 

komandi og skal kjörstjórnin fyl lgja tn reglum, sem settar eru í lögunum um 

kosningar til Alþingis, um kosningarathöfn, að svo miklu leyti, sem við getur átt, 

og fer atkvæðagreiðslan fram á sama hátt, sem þar er fyrir mælt um kosningar 

til Alþingis, með þeirri breytingu einni, að gjöra skal kross með blýant fyrir 
framan >Jác eða >Neic á atkvæðisseðlinum. 

á. Sem gjörðabók við atkvæðagreiðsluna skal nota hina sömu og við 
kosningar til 

ó. Þegar atkvæðagreiðslu er slitið, skal oddviti leggja í sterkt umslag 

sjer alla þá seðla, seim ógildir hafa orðið, og í annað sterkt umslag alla þá seðla, 
sem afgangs eru ónotaðir, með utanáskrift til yfirkjörstjórnarinnar. Á hið fyr- 

nefnda umslag skal auk umgetinnar utanáskriftar rita með skýru letri: Ógildir 

atkvæðisseðlar, en á hitt: Afgangs atkræðisseðlar. Í hvort umslag skal jafnan 
leggja miða með samtölu seðlanna, er í eru, undirskrifaðan af kjörstjórninni. 

Seðlatölunnar af hvoru tagi skal geta í kjörbókinni. Skýrslu um atkvæðagreiðsl- 
una bæði að þessu og öðru leyti skal bóka í gjörðabókina, og þegar atkvæða- 
greiðslunni er lokið og alt bókað, skulu kjörstjórarnir undirskrifa kjörbókina. 

Þegar búið er að loka báðum umslögunum með kjörseðlunum, skal kjör- 
stjórnin ínnsigla þau með innsigli sínu, og senda síðan til oddvita yfirkjörstjórnar 
ásamt atkvæðakassanum og gjörðabókinni. 

6. Yfirkjörstjórn skal á hverjum kjörstað þann dag, er atkvæðagreiðsla 
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fer fram, auglýsa stund og stað, þá er hún komi saman til að opna atkvæðakass- 

ana og telja atkvæðin, en talning atkvæða skal framkvæmd svo fljótt sem verða 

má. Skal sú athöfn fara fram fyrir opnum dyrum, svo að kjósendum gefist kost- 

ur á að vera við eltir því sem húsrúm leyfr. 

1. Opnar yfirkjörstjórn síðan atkvæðasendingarnar úr hverjum kjörstað 

kjördæmisins eftir að hún hefir sannfærst um að sigli eru ósködduð. Jafn- 

ótt og hver atkvæðakassi er opnaðar, skal seðlum ei, sem í honum eru, óskoð- 

uðum, helt í hæfilegt tómt ílát með loki g haldid åfram uns allir 

atkvæðakassarnir eru tæmdir. En vid og vid skal hrista látið svo seðlarnir úr 

hinum einstöku kjörstöðum blandist vel saman. Talning atkvæða fer síðan fram 

þannig, að oddviti yfirkjörstjórnar tekur upp einn og einn atkvæðisseðil í einu, 

les upp atkvæðið (Já eða Nei), en meðkjörstjórar merkja um leið atkvæðin (við 

Já eða Nei). 

Verði ágreiningur meðal kjörstjóra 

kvæða ráða úrslitum. Þá er allir atkvæði 
telur yfirkjörstjórnin atkvæðin saman 

hafi fallið, hve mörg með og hve mörg 

8. Yfrkjörstjórn skal bók: 

kvæðagreiðsluna og undirskrifar 

skal yfirkjörstjórnin senda 5 

hefir farið fram. 

   

       

   

    
    
    

  

   

   

  

skal afl at- 

ys atkvæðin skráð, 

hverniz atkvæði 

  

gjörist við at- 
' af gjörðabókinni 

eltir að talning 

þess hrepps eða 

2 fer fram, fer 

jóslu þeirra 

lafa sömu 

öfestingar 

en Sá, sem er á 

Um atkvæðagreiðslu þeirra manna, sc 

kaupstaðar, þar sem þeir standa á kjörskrá, | 

svo sem fyrir er mælt í lögum nr. 47 

við alþingiskosningar, þannig að 

aðlerð og þar er Ívi rirskipuð med 

konungs á sambandslögunum ritar 

móti lögunum ritar »Nei«, 
Atkvæði utanhjeraðsmanna skulu talin þar, sem þeir greiða atkv., en 

skylt er kjörstjórn að spyrjast fyrir með þjónustusímskeyti hvort þeir sje á kjör- 
skrá þar, er þeir kveðast eiga heima. Skal atkvæði því aðeins gilt að svo reynist. 

faðar, mega kjósa á heimili 

    

  

    

   

      

  

      

        

   

  

Þeir menn, sem eigi eru heimanfærir til kjö A 

sínu á sama hátt og segir í nefndum lögum frá 1914, þó svo að húsráðandi eða 
sá, er í stað hans kemur, skal votta um það, hversve jósandi er eigi heim- 

anfær og að hann sje sá, er fylgibrjeiið g i , adir kjósandi kjörseðil 

sinn í hinu þar til gerða umslagi á k, ið vera þang gað komið, 

áður en atkvæðagreiðslu er lokið. Yfik 

ast um að kjörgögn í þessu skyni sjeu fyrirligg gjandi á 3—-4 hent ugum stöðum Í 

hreppi hverjum. 

   

  

1918 

130 
10. sept.
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130 Þetta er hjermeð kunnugt gjört öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut 
10. sept. eiga að máli. 

Í dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 10. sept. 1918. 

Jón Magnússon, 

Björn Þórðarson, 

settur. 

181 Auglýsing 
um tilboð í eftirstöðvar sf þessa árs framleiðslu af síld. 

Frá Utfluiningsnefndinni). 

Nefndin óskar eftir tilboðum frá ábvegilegum kaupendum í eftirstöðvar 
sildarinnar, sem mun vera um 13000 endurfyltar tunnur og liggur á þessum 
höfnum: 

Ísafiirði og Álftafirði ca. 5600, 
Önundarfirði ca. 1800, 

Ingólfsfirði ca. 2400, og 

Reykjarfirði ca. 3100. 

Tilboðin sjeu miðuð við sölu eftir vigtar- og maátsvottorðum, sem nefndin ef 
is 3 

hefir tekid gild. — Tilbodin må gera hvort heldur sem vill í meira eða minni 
hluta síldarinnar. — Tekið skal fram, að kaupandi greiði útflutningsgjald og 
stimpilgjald af síldinni. — Ennfremur sjeu tilboðin miðuð við að sildin sje afhent 
um borð í skip kaupanda á einhverri af ofangreindum höfnum. 

Útflutningsleyfi fyrir þessum eftirstöðvum er fengið til Svíþjóðar, og er 
nú verið að leita eftir úttlutningsleyfi til Noregs, os verða kaupendur auðvitað 
að hlíta þeim skilyrðum, sem slík leyfi eru bundin, ef síldin verður flutt út á 
meðan hafnbann Bandamanna stendur. 

Öll tilboð um síldarkaupin sjeu í lokuðum umslögum, komin til nefndar- 
innar eigi síðar en 18. þ. m., opnar hún tilboðin öll þann dag og ákveður eftir 
þann tíma, hvort taka skuli tilboðunum eða ekki, alt eftir því, hvaða skilyrði 
fyrir sölu þá eru fyrir hendi. 

Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Útflutningsnefndar. Sími 751. 

Reykjavík, 1. desember 1918. 

Thor Jensen, Pjetur Jónsson. O. Benjamínsson.
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Auglýsing. 

Hinn 30. f. m. hefir Hans Hátign konungurinn staðfest bráðabirgðalög 

um breyting á lögum nr. 31, 13. des, 1895, um skrásetning skipa, er meðal ann- 

ars skylda öll íslensk skip til að nota hinn Íslenska ríkisfána sem þjóðernismerki 

í ínnan- og utanlandssiglingum frá 1. þ. m., þó þannig, að atvinnu- og samgöngu- 

málaráðherrann hefir heimild til að veita undanþágu í þessu efni, þar sem íslensk 

skip gætu annars orðið fyrir töfum og óþægindum í átlendum höfnum meðan eigi 

er orðið hvervetna kunnugt um hinn nýja ríkisfána og skipin hafa eigi fengið 
íslensk þjóðernis- og skrásetningarsk . 

Samkvæmt nefndri heimild vi svo ákveðið hjermeð, að íslensk skip 
megi til 31. mars 1919 nota hiun danska tíkisfána eins og verið hefir, í sigling- 

um utan landhelgi, en fyrir þann tíma skulu öll íslensk skip hafa skilað aftur 

þeim þjóðernis- og skrásetningarskirteinum, sem þau nú hafa og fengið hjá stjórn- 4 

  

   

sg 
arráðinu ný íslensk skírteini, og mun verða sjeð um, að þau fáist eins fljótt og 

tök eru á, en skip sem ætla að vera í utanlandssiglingum geta ekki fengið skifti 

á skírteinum fyr en í lok janúarmánaðar næstkomandi. 

Þess er óskað, að skip dragi ekki lengur en nauðsyn er á, að skifta um 

skirteini og fána og til að flýta fyrir slíkum skiftum, eru skipstjórar á skipum, 

sem ekki geta skift um skirteini í Reykjavík, beðnir að snúa sjer til lögreglu- 

stjóra þar sem þeim er hentast og fá hann til að taka og staðfesta eftirrit af 

þjóðernis- og skrásetningarskirteini ski kips 3 og senda það eitirrit hingað, svo 

að nýtt skírteini verði gefið út samkvæmt t því. Hið nýja skírteini verður svo um 

hæl sent hjeðan þeim lögreglustjóra, sem skipstjór i 03 og hann beðinn að af- 

benda skipstjóra það gegn hinu danska skírteini, sem síðan ber að senda stjórn- 
arráðinu. 

Þær frekari reglur, sem nauðsynlegar kunna að vera í þessu efni, munu 
verða auglýstar síðar. 

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

        

Í stjórnarráði Íslands, 3. desember 1918, 

Sigurður Jónsson. 

Magnús Guðmundsson. 

1918 

132 
9 
að des.
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Keikningur 
yfir tekjur og gjöld bókasafnsins á Akureyri 1917. 

Tekjur: 

1. Styrkur úr bæjarsjóði Akureyrar. . 2... kr. 1000 00 

2. —- - sýslusjóði Eyjafjarðarsýslu „2. — 350 00 
3. — - landssjóði 2 se eee eee ek me 725 00 

Gjöld: 

Skuld við reikningshaldara frá fyrra ári. 

Laun bókavarðar 2 2. 0 

Húsaleiga og ræsting . 2... 

Bækur, blöð, tímarit og bókband. 

Ymislegar greiðslur NF 

6. Eftirstöðvar til næsta árs hjá reikningshaldara 

Do
 r

e 
ot 

jm
 

go 

  

Skrifstofu Akureyrarkaupstaðar 20. febr. 1918. 

Páll Einarsson. 

yrir tímabilið 1. september J917 
1918. 

£ 

i 

til 31, ågust 1 

1. Eign sjédsins 1. sept. 1917: 
a. Bankavaxtabrjel . . . . . . . . kr. 16300 00 

b. Inneign í sparisjóði. . . 2... — 316 10 

c. Í hlaupareikningi . 0. ...…. — 9 20 
- - kr. 16625 30 

2. Vextir á reikningsárinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum  . . . . . kr. 133 50 

b. - inneign í sparisjóði . . 2... — 17 22 

c, - hlaupareikningi . 2... 2... — 4 73 
em mmm 755 45 

3. Grætt á skiftum og kaupum bankavaxtabrjefa. . . . . - - 75 00 

Kr. 17455 15 
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Gjöld: 134 

i. Styrkur veittur á árinu . . kr. 600 00 

2. Fyrir auglýsing í Lögbirtingablaðinu . 2... . . .. 5 60 
3. Eign í lok reikningsárs 3 ást 1918 

  

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . , . kr, 16800 00 

b. Inneign í sparisjóði. ... . . 36 22 
c. I blaupareikningi 2... — 13 93 

- -——— — 16850 15 

Kr. 17455 75 

Reykjavik, 27. sept. 

Jón Helgason. Eiríkur Briem. Kristján Jónsson. 

Framanritaður reikningur staðfestist. 

Í stjórnarráði Íslands, 2. okt. 1918. 

F. hr. 

Oddur Hermannsson, 

Viglús Einarsson 

Sø
 

et
 

Keikningur 1 

Liknarsjods Sigridar Melsted fyrir årid 1917, 

Stofnfje: Keldnakot í Stokkseyrarhreppi, I 

Tekjur: 

1. Innstæða í Söfnunarsjóði 

2. Afgjald af Keldnakoti. . . . a 75 20 

3. Vextir í Söfnunarsjóði    

  

Kr. 277 09 

Gjöld: 

Sjóður : 

Í Söfnunarsjóði . FA Kr. 21 09 

Kr. 277 09 

     Dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 31. okt. 1918. 

Björn Þórðarson,
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136 Reikningur 
Æfinlegrar erfingjarentu Sigríðar Melsted fyrir árið 1917. 

Tekjur: 

Ínnstæða í Söfnunarsjóði Íslands 

Afgjald af Hlíð í Grafningi 1917 

Vextir í Söfuunarsjóði . No
 
h
o
 

1. Styrkur veittur Sigrúnu Bj 

2, Innstæða í Söfnunarsjóði Ís 

Reykjavik 10. október 

ar nadått ur frå Framnesi 

slar 

Oddur Hermannsson 

fjehirðir sjóðsins. 

yfir tekjur og gjöld Legatsjóðs 

£ i. Eign sjodsins frå f, å.: 

a: Fasteignir . . . . . 
b. Veðskuldabrjel HA 

Veddeildarbrjef . . . A CC. 

d. Hjå dánarbúi Guðl. Guðm indss. 

e. Útistandandi vextir. . . .. 

f. Í sparisjóði. . . 2... 
g. Hjá reikningshaldara 

kr. 

1918. 

13010 
46650 

1800 
3587 

54 

912 
2122 

kr. 

Kr. 

Jóns Sigurdssonar 1917 

00 

00 

00 
81 

00 
80 

67 
kr. 

Flyt OK Kr 

40 92 

116 00 
1 96 

158 88 

110 00 

48 88 

158 88 

68137 28 

68137 28 
 



. We 
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Gu
d 

s
t
 

Vextir: 
a. Af veðskuldabrjfum  . . . . . . kr. 

b. — veðdeildarbrjefum 
— Sparisjóðsfje. NR 55 — 

Afgjöld jarða: 

a. Landsskuld. .. . . kr. 

b. Leigur . . eee eee rem 

c. Vextir af lånum . . eee em 

d. Lóðargjöld . 2 20 eee en ke mm 

Endurgreidd lán. 

Til jafnaðar við gjaldlið 4 

Gjold: 

Vextir og afborganir og Kristneslåni 

Greitt umbodsmanni af jardarafgjaldi 

Lån veitt å årinu . 

Hallærisstyrkur veittur á árinu 

Til jafnaðar við tekjulið 4 

Eign sjóðsins við árslok: 

a. Fasteignir . . , kr. 

b. Veðskuldabrjef … . 

ce, Veðdeildarbrjef . . ENE 

d. Utistandandi vextir af vedskuld 

e. Í sparisjóði. FA ere 

f. Hjá reikningshaldara mn 

Sýslumaðurinn í Eyjafjarðarsýslu 

Páll Einarsson. 

Fluttar 

1876 

58 

1316 

419 

20 

15 

13010 

46750 

66 

00 

55 

15 

80 
00 

  

"Kr. 

00 

00 

1500 00 

86 

6597 

831 

25. febr. 

00 

14 

18 

1918. 

kr. 6813 37 

2002 

32 

304 

400 

3000 

300 

68574 

72611 

28 

DÅ 

50 

) 00 

) 00 

32 

00 

40 

00 

00 

00 

99 

32 

iði 

137



Agi 

188 
to

 
yfir tekjur og gíöl 

590 

Keikningur 

  

  

Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað 1917. 

Tekjur: 
Eign frá f. á.: 
a. Einarsstaðir og Pjetursborg. kr. 2000 00 

b. Veðdeildarbrjef A 1000 00 

c, Inneign í búi Guði. Guðmundssonar. — 1200 99 
d. Í sparisjóði. — 518 02 

Afgjald jarda: 

a. Landsskuld af Einarsstöðum . kr. 161 60 

b. Afgjald af Pjetursborg cm 101 00 

Vextir af innstæðu: 

a. Af veðdeildarbrjefi . kr. 45 00 

b. — skuldabrj. Kr. Bjarnas. tillf,— 17 — 125 00 
c. Í sparisjóði. — 39 49 

Gjafir: 

a. Í gjafahirslu bryggjunnar kr. 122 05 

b -  —— Akureyrarkirkju . — 31 25 

C, - — Möðruvallakirkju. — 16 81 

d. -  ——  Stærri-Årskogskirkju — 18 00 
e. - vn Vallnakirkju —- 30 00 

f. Frá ónefndum. 

Seld jörðin Einarsstaðir 

Samtals 

Gjöld: 
Styrkur veittur ekkjum og munaðarlausum börnum . 

Til jafnaðar 3. lið b. 
Eign til næsta árs: 

a. Jörðin Pjeíursborg … 

b. Veðdeildarbrjet . . ..... 

ct, Skuldabrjef Kristjáns Bjarnasonar 
d. Inneign í sparisjóði. 

Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstaðar, 10. febr. 

— 6 00 

kr. 2000 00 
— 1000 00 

— 5000 00 
— 2530 21 

Samtals 

Páll Einarsson. 

kr. 

kr. ið 

kr. 

kr. 

d Styrktarsjóðs fátækra ekkna og munaðarlausra barna í 

4119 01 

262 60 

209 49 

224 11 

6000 00 

11415 21 

160 00 

125 00 

10530 21 

11415 21 

1918.
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Skrá 189 
yfir ættarnöfn, er upp hafa verið tekin á árinu 1948s. 

    

I. Arndal, 18, 

2. Baldurs. 19. 

3. Benedikz. 20. 

4. Bjarman. 21. 

5. Bryndal. 22, ir. 

6. Dal. 23. Ragnars. 

1. Dungal. 24. Reyndal. 

Ss. Eldjárn. 25. Sigur. 

9. Fannberg. 26. Skjaldberg. 
10. Gunnars. 21. Stefáns. ' 

11. Hallgríms. - 28. Stuðlum. 
12. Heiðar. 29. 

3. Heiðberg. 30, 

14. Ísdal. 

  

3 

15. lvars. 52. 

16. Johnson. . 33. 

17. Kolbeins. 

140 

Firmnatilkynningar. 
Samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóvember 1903, um ve 

prókúrumboð, hafa eftirgreindar tilkynningar verið auglýstar 1918: 

  

krár, firmu og 

  

T. Reykjavik, 

1. Undirritaðir reka verslun með fullri ábyrgð i Reykjavik, undir firmanafninu: 

Viðskiftafjelagið Þórður Sveinsson á (o 

Þórður Sveinsson ritar einn firmað þannig: 
Viðskiftafjelagið 

Þórður Sveinsson á Co. 
Reykjavík, 4. janúar 1918. 

Þórður Sveinsson, 

Skólavörðustíg 11 a. . 

Ísafirði, 4. jan. 1918. sr 
Baldur: Sveinsson, 

- skólastjóri.
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140 2. Jeg Garðar Gíslason, kaupmaður í Reykjavík, gef hjermeð herra Olgeiri Frið- 

geirssyni umboð sem prókúrista fyrir verslun mina og hefir hann öll rjett- 

indi prókúrista lögum samkvæmt. 

Firmað ritar hann þannig: 
pr. pr. Garðar Gíslason 

0. Friðgeirsson 

Reykjavík 1. janúar 1918. 

{sarðar Gíslason. 

Ss 3. Hjermeð tilkynnist, að jeg hefi gefið herra Carl Finsen í Reykjavík, prókúru- 

umboð fyrir mig Í Reykjavik, og afturkallast jafnframt prókúru-umboð herra 

Valdemar Hansens. 
Reykjavík, þann 2. janúar 1918. 

Carl Trolle. 

Carl Finsen ritar firmað þannig: 
pr. pr. Capt. Carl Trolle. 

Carl Finsen. 

4. Hjermeð tilkynnist, að við höfum gefið herra Carl Finsen í Reykjavík, pró- 

kúru-umboð fyrir firma okkar í Reykjavík, og afturkallast prókúru-umboð 

herra Valdemar Hansens. 
Reykjavík, þann 2. janúar 1918. 

Trolle & Rothe. 

Carl Finsen ritar firmað þannig: 

pr. Trolle & Rothe. 
Samkv. umbodi 

Carl Finsen. 

Gt
 Vjer leyfum oss hjermeð að tilkynna firmaskrásetningarskrifstofu Reykjavík- 

ur, að á fundi, er haldinn var í h./f. Mótorverkstæðinu >Dvergurc Reykjavík, 

þ. 29. þ. m., var samþykt að leysa upp fjelagið og birta það í Lögbirtinga- 

blaðinu, og er það því hjermeð uppleyst. 
Virðingarfyllst. 

Í stjórn h/f. Mótorverkstæðið =Dvergure. 

Einar Pjetursson. Jóhannes Magnússon. Guðjón Ólafsson,
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6. Jeg undirritaður, Gunnar Egilson iðlari í Reykjavík, veiti hjermeð 140 

herra cand. jur. Birni Pálssyni umboð sem prókúruhafa fyrir mig, og hefir 

hann öll rjettindi prókúruhafa samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóv. 1915 

Nafn mitt ritar hann þannig: i“ 

  

1. Hjermeð tilkynnist, að hr. Jón í Baldvinssyni prentara í Reykjavík er veitt 

prókúru-umboð fyrir Brauðgerð ; jelag ia hjer í bænum, og ritar hann 

firmað þannig: 

    

ðufjelaganna 

Jón 

    

   

  

rive 
R ey JAN 

    
Stjórn Brauðgert li 

Kjartan Olafsson, forn ul Di ritari 

  

   
s. Fiskiveiðahlutafjelagið >Fafnir<, Reykjavík, rekur fiskiveiðaútgerð og atvinnu- 

greinar, er standa í sambandi Í AR fielagsins oc skrifstofa 

er í Reykjavik. Lög | 

1916. Hlutafjeð er 

er hljóða á nafn. 

Í stjórn fjelagsins eru: 

  

Guðm. Jónsson, 

skipstjóri og Páll Matthíasson, skipstjóri, allir til heimilis FR Reykjavik 

Eiríkss er formaður fjelagsins og prókú iruhafi með ven julegu vald- 

  

sviði, en að öðru leyti ritar meiri h 

Til fjelagsfunda skal boðað samkvæmt ákvörðunum stjórnarinnar. 

Prókúruhafinn ritar þannig 

  

idsc rekur í Reykjavík verksmiðjuiðnað 

egundum. Ea hei mil 

febr, 1918. Í stjórn 
Olgeir Friðgeirsson 

  

9. H/F »Såpu- og oliuverksmid 

til framleidslu å såpum, svertum 

fjelagsins er i Reykjavik. 

fjelagsins eru: Pjetur Á. 
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10. 

11. 

12. 
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kaupmaður og Lárus Fjeldsted lögfræðingur, meðstjórnendur. Varamenn í 

stjórninni eru: Haraldur Árnason kaupmaður og Árni Sveinsson kaupmaður. 
Formaður og annarhvor meðstjórnandinn rita firmað. 

Hlutafje fjelagsins er kr. 30000,00, er skiftist í 60 hluti, hvern að 

upphæð kr. 500,00. Hlutabrjefin hljóða á handhafa. !/, greiðist strax, en 
afgangurinn samkvæmt tilkynningu fjelagsstjórnarinnar. 

Tilkynningar til fjelagsmanna skulu birtar í Lögbirtingablaðinu og 
minst einu dagblaði í heykjavík. 

Stjórnin ritar firmað þannig: 

„H/F. Sápu á olíuverksmiðja Íslandac. 

Pjetur A. Ólafsson. 0. Friðgeirsson, 
eða 

„H/F. Sápu Sc olíuverksmiðja Íslandss. 
Pjetur A Ólafsson. Lárus Fjeldsted. 

Reykjavik 7. mars 1918. 

Pjetur A. Ólafsson, Lárus Fjeldsted. 0. Friðseirason, 

Jeg undirritaður. F, (. Möller í Reykjavík veiti hjermeð svni mínum, Tage 

Möller kaupmanni, prókúru-umboð fyrir mig, og hefir hann öll rjettindi 
prókúrista samkvæmt lögum nr. 42 frá 13. nóv. 1908. 

Firmað ritar hann þannig: 

pr. p. F.C. Möller, 

Tage Möller. 

Reykjavík 19. mars 1918. 

FE, C, Möller, 

Það tilkynnist hjermeð til A-deildar verslunarskrárinnar, að herra Árent 

Claessen, kaupmaður hjer í bænum, hefir verið tekinn upp í firmað 0. Johnson 
á Kaaber, sem meðeigandi með ótakmarkaðri ábyrgð á öllum skuldum og 

skuldbindingum firmans. Herra Arent Claessen ritar firmað þannig: 

0. Johnson á Kaaber. 

Jafnframt afturkallast hjermeð prókúru-umboð það, er herra Arent 

Claessen hefir haft fyrir firmað Ó. Johnson á Kaaber. 

Reykjavík 18. mars 1918. 

0. Johnson á. Kaaber. 

Undirritaður Chr. Fr. Nielsen, búsettur í Reykjavík, kaupmaður að atvinnu- 

rekstri, stofnsetur hjer í bænum firma undir nafninu: De islandske kemiske 

øg tekniske Fabrikker (Hinar íslensku efnatilbúningsverksmiðjur), er rekur 

allskonar tilbúning úr bráefnum, á olíum, sápum, litum (litarefnum), bæði til
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14. 
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litunar og málningar, áburðum (smurnings), lakki, sýrum ýmiskonar, kertum 
og m fl, sem slíkar verksmiðjur búa til. | 

Stofnandi er einn eigandi og ber fulla ábyrgð skulda, ritar einn 
firmanafnið. 

Reykjavik 17. januar 1918, 

Chr. Fr, Nielsen. 

Við undirritaðir, Guðmundur Kristinn Guðmundsson kaupmaður Laugaveg 
19 B. og Guðmundur Kristjánsson skipstjóri Túngötu 2, báðir hjer í bænum, 

tilkynnum hjermeð, að við rekum í fjelagi báðir með ótakmarkaðri ábyrgð 

skipamiðlaraatvinnu í Reykjavík, þar í falin kaup og sala skipa, skipaleiga, 
fyrirgreiðsla skipa, vörumiðlun (Spedition), skipaafgreiðsla, vátrvgging, umboð. 

Báðir ritum við firmað þannig: 

suðm. Kr. Guðmundsson titar: 

(í, Kr. Guðmundsson S (o, 
(6, Kr, Guðmundsson. 

Guðmundur Kristjánsson ritar: 

G. Kr. Guðmundsson X& (0. 

G. Kristjánsson. 

Reykjavík 30. mars 1918. 

G. Kristjánsson, (Guðm. Kr. Guðmundsson. 

Jeg undirritaður Kristinn Sveinsson húsgagnasmiður tilkynni hjermeð, að jeg 
rek með ótakmarkaðri ábyrgð húsgagnaverslun og vinnustofu í Bankastræti 
1 — undir firmanafninu Kristinn Sveinsson. — 

Reykjavík 22. mars 1918. 

Kristinn Sveinsson. 

Við undirritaðir Marteinn Einarsson kaupmaður og Helgi Jónsson verslunar- 
maður, báðir til heimilis á Frakkastig 14 í Reykjavík, tilkynnum að við 
rekum verslun með vefnaðarvörur í Reykjavík, undir firmanafninu 

Marteinn Einarsson á Co. 

báðir með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Firmað ritum við þannig: 

Helgi Jónsson ritar: 

Marteinn Kinarsson á Co. 

Marteinn Einarsson ritar: = 

Marteinn Einarsson á Oo. 

Reykjavík 6. april 1918. 
Helgi Jónsson. Marteinn Einarsson. 

leg 

140
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140 16. Hjermeð tilkynnist til Úlfur í Reykjavík er bætt at 

vinnurel firmaskránni.     stri og að fin 

  

17. Geir "Thorsteinsson kaupmaður í Reykjavík tilkynnir til firmaskrárinnar, að 

hann rekur verksmií ðjuiðnað í kjavik til framleiðslu á smjörlíki og öðr- 

um skyldum vörutegi 

    

      

1 undir firmanafninu: 

»Hinar isle imjorlikisverksmidjur«. 

Hann ber einn fulla ábyrgð og - sjálfur firmanafnið. 

  

Firmanafnið rita 

  

Hinar rlikisverksmidjur 

Geir Thorsteinsson. 
   

Reykjavik 14, mai 1918 

Geir Thorsteinsson 

18, Pad tilkynnist hjermed til innritunar i firmaskrå Reykjavikur, ad 

10106, 

  

rekur crindisrekstur 

  

irfsemi, auk bess sjótjóns 

telst þar til útgerð á tisk- 

samþy ktir fjelagsins eru dagsettar 
erindisrekstu r. skipatlutningaat 

veiðar, með aðalskrifstofu í Reykjavik 

0 

    

  

    

      

23. april 1918, en það tekur i. mai 1918. Hlutafje fjelagsins er 

80000 krónur og skiftist í og 

  

JO og 500 krona hluti. Af hlutafjenu eru 

: Hlutabrjefin hljóða á nafn, og er 

nningar til hluthafa eru ekki birtar í 
50000 kr. handbærar sem try 

hlutafjeð að fullu inuborgað. 

opinberum blöðum. 

  

Í stjórn fjelagsins eru: Capt. C. Trolle formaður, Capt. Kk. Rothe 

r-araformaður, Carl Finsen framkvæmdarastjóri fjelagsins, forstjóri H. Debell, 

orstjóri Ág. Fly; genring og $ri Hjalti Jónsson. 

Fi varaformaður og framkvæmdarstjóri, hver 

  

   

  

Firmað ritar formaður, vt 

  

Capt. C. Tro rilat 

pr, Trolle h.f 

art I 

Capt h. Kothe tai 

pr, Trolle Rothe hl
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Framkvæmdarstjóri Carl Finsen ritar 
< 

pr. Trolle & Rothe 

  

Carl Fi 

Keykjavik 24. april 1918 
Carl Trolle. Kud. Rothe Holger Debell. Carl Finsen 

Hjalti Jonsson Aug. Flygenring. 

3. I dag hefir Sighvatur Blöndal yfirrjettarmálaflutningsmaður hjer í bænum 
verið tekinn upp í firmað 

Jóhann Olafsson % Co 
sem fullábyrgur fjelagi og með rjetti til að rita firmað 

Reykjavík, 24. april 1918. 
Sighvatur Blöndahl. Sigfús Blöndal 

Jóh, Olafsson. 

Hinn nýi fjelagi ritar frmað þannig: 

  

Jóhann Olafsson & Co, 

20. Hjermeð tilkynnist, að stjórn hlutafjelagsins > Völundur: í Reykjavik skipa nú! 
Sveinn M. Sveinsson, formaður stjórnarinnar og framkvæmdarstjóri fjelagsins. 
Sveinn Jónsson og Sigurjón Sigurðsson meðstjórnendur. Sveinn M. Sveinsson 
ritar eins og áður firmað pr. prókúru, en að öðru leyti eru undirskriftir tveggja 
stjórnenda skuldbindandi fyrir fjelagið gagnvart óðrum. Hlutafje fjelagsina 
er nú kr 94500,00) 

  

Sveinn Jónsson Sigurjón Sigurðsaon. 

21. Jón Hallgrímsson, Snæbjörn Arnljótsson ogæ Þorsteinn Jónsson kaupmenn Í 
Reykjavík tilkynna, að hlutafjelagið Arnljótason & Jónsson, reki stórkaupa- 
verslun, bæði með útlendar vörur og íslenskar afurðir. Lögheimili fjelagsins 
er í Reykjavík. Lög þess eru dagsett 7. maí 1918. Í stjórn eru: Snæbjörn 
Arnljótsson formaður, Jón Hallgrímsson og Þorsteinn Jónsson meðstjórnendur 
Formaður ritar firmað, að því er allan venjulegan rekstur snertir, en annars 
formaður og annar meðstjórnandi. Höfuðstóll fjelagsins er 45000 kr., som 
skiftist í 500 króna hluti, er hljóða á nafn. Hlutafjeð er að fullu greitt 
Birtingu til fjelagsmanna þarf eigi að setja í opinber blöð. 

Formaður ritar firmað þannig: 

H.f. Arnljótsson ár Jónsson 

Snæbjörn ÁArnljótsson 

140
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140 Formaður og Jón Hallgrímsson rita frmað þannig. 

H.f, Arnljótsson á Jónsson. 

Snæbjörn Árnljótsson. Jón Hallgrímsson. 

Formaður og Þorsteinn Jónsson rita firmað þannig: 

H.f. Arnljótsson € Jónsson. 

snæbjörn Árnljótsson. Þorst. Jónsson 

Reykjavík, 22. maí 1918. 

Jón Hallgrimsson. Snæbjörn Arnljótsson. 

Þorsteinn Jónsson. 

  

99, Við undirritaðir Hannes Ölafsson kaupmaður Njálsgötu 6 og Kristinn Einars- 

son verslunarmaður Grettisgötu 1, báðir til heimilis hjer í bænum, tilkynnum 

hjermeð að við rekum verslun með nýlenduvörur hjer í Reykjavík, undir 

firmanafninu: ' 

Hannes Olafsson S Co. 

háðir með ótakmarkaðri ábyrgð. Firmað ritum við þannig: 

Kristinn Einarsson ritar: 

Hannes Olafsson X& Co. 

Hannes Ólafsson ritar þannig: 

Hannes Ólafsson & Co. 

Reykjavik, 25. maí 1916 

Kristinn Einarsson. Hannes Olafsson. 

  

23. Under Firma Aktieselskabet „Carl Höepfnerc der har Hjemsted í Köbenhavn, 
drives tillige i Reykjavik Handel, Skibsfart og dermed efter Bestyrelsens 

Skon i Forbindelse staaende Virksomhed, dels direkte, dels ved Anbringelse 

af Kapital i saadanne Foretagender i Indland og Udland, al et Aktieselskab 

med Love 11. Februar 1918, med senere vedtagne Ændringer af 12. April 
i 1918... Selskabets Bestyrelse bestaar af mindst 2 — håjst 5 medlemmer, for 

Tiden 3, nemlig Grosserer Aage Höepfner Berléme, St. Kongensgade 116 
Kjöbenhavn, Höjesteretssagförer Johannes Frederik Fenger, Carl Johansgade 

1 Kjöbenhavn og Direktör Harald Skovby Plum, Frederiksgade 7 Kjöben- 

havn. Direktionen bestaar af Grosserer Aage Håepfner Berléme. Prokura 

er meddelt Jul. E. Jörgensen. Selskabets Firma tegnes af 2 Bestyrelsesmed- 

lemmer i Forening eller af Direktionen. 

Aktiekapitalen er 800,000 Kr, — fordelt i Aktier paa Kr. 1000 - 

pr. Stk. Aktierne er fuldt indbetalte. Bekendtgårelse sker i Berlinske Tid- 

ende. 
Signaturen af Bestyrelsen: 

Á.s. Carl Höepfner. 

Aage Berléme. J. F. Fenger 

Harald Plum.
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Direktionen vil tegne: 140 
A.s. Carl Höepfner. 

Aage Berléme. 

Prokuristen vil tegne: 

pr. pr. A.s. Carl Höepfner. 
Jul. E. Jörgensen 

24 Herved tillader vi oss ad meddele til Handelsregistret for Reykjavik, at 
Firmaet „Carl Höepfner< er hævet. 

Kjöbenhavn, den 1. Martz 1918. 

Anna Höepfner. Aage Berléme. 

25. Það tilkynnist hjermeð til verslunarskrárinnar, að hlutafjelagið >Faxic rekur 
fiskiveiðar og hefir lögheimili og varnarþing hjer í bænum. Hlutafjeð er 
35000 krónur, er skiftist í 14 hluti og er hver hlutur 2500 krónur og eru 
hlutirnir að fullu greiddir. 1 stjórn fjelagsins eru: Sigurjón Pjetursson for- 
maður, Þorlákur Vilhjálmsson bóndi á Rauðará og Gísli Magnús Oddsson 
skipstjóri meðstjórnendur, og varamaður Jóhannes Magnússon verslunarmaður. 
Heimild til að rita firmað hefir formaður og annarhvor meðstjórnandinn. 
Formaður hefir prókúruumboð fyrir fjelagið og ritar hann firmað þannig: 

pr. h.f. Faxi. 

Sigurj. Pjetursson. 

Formaður og Gísli M. Oddsson ritar þannig: 

pr. h.f. Faxi. 

Sigurj. Pjetursson. G. M. Oddsson. 

Formaður og Þorlákur Vilhjálmsson rita þannig: 
1 pr. hf. Faxi. 

Sigurj. Pjetursson borlåkur Vilhjålmsson. 

Reykjavík, 4. júní 1918. 

Sigurj. Pjetursson. Þorlákur Vilhjálmsson. 

GG. M. Oddsson. 

26. Jeg undirritaður Þorsteinn Jónsson frá Seyðisfirði veiti hjermeð herra kaupm. 

Snæbirni Arnljótssyni frá Þórshöfn, prókúruumboð fyrir mig, og hefir hann 
öll rjettindi prókúrista samkvæmt lögum nr. 42, frá 13. nóv. 1908. 

Firmað ritar hann þannig: 

pr. p. Þorsteinn Jónsson. 

snæbjörn Arnljótsson. 

Reykjavík, lí. júní 1918. 

Þorst. Jónsson.
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140 27. Vid undirritadir tilkynnum hjermeð til firmaskrárinnar, að O. J. Lauth er 

ordinn medeigandi i klædaverslun Ludvig Andersen, og rekum við verslun 

eftirleiðis í fjelagi, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafninu Andersen 

á Lauth. Hvor okkar fyrir sig ritar firmað þannig: 

Ludvig Andersen ritar: 
Andersen á. Lauth. 

{. Andersen. 

Oluf Julius | auth ritar: 

Andersen SK Laåauth. 

0. J. Lauth. 

Reykjavík, 1. júlí 19 
Ludvig Andersen. 0. J. Lauth. 

918, 

28, Jeg undirritadur Geo. Copland tilkynni hjermed til firmaskrårinnar, að jeg 

hefi veitt herra Ölafi Briem prókúruumboð fyrir verslun mína með venju- 

legu valdsviði. 
Reykjavík, 18. júlí 1918. 

Geo. Copland 

Prókúruhafinn ritar firmað þannig: 
pr. p. Geo. Copland 

Olafur Briem 

99, Einar Halldórsson, Njálsgötu 31, Ágúst Jóhannesson, Njálsgötu 38, Pjetur 
Jóhannesson, Njálsgötu 38 og Jón Símonarson, Þingholtsstræti 51, allir hjer í 
bænum, tilkynna, að þeir hafi stofnað fjelag með ótakmarkaðri ábyrgð undir 

firmanafninu 

Ágúst, Jón & Co., 

sem rekur brauða- og kökugerð í Reykjavík. 
linar Halldórsson ritar firmað, en í forföllum hans Ágúst Jóhannes- 

son, sem einnig hefir prókúruumboð fyrir fjelagið. 
Einar Halldórsson ritar firmað þannig: 

Ágúst, Jón & Co 

Einar B. Halldórsson. 

Ágúst Jóhannesson ritar firmað þannig í forföllum Einars Hall- 
dórasonar : 

Ágúst, Jón & Co. 
Í fjarveru Einars Halldórssonar 

Ágúst Jóhannesson,
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Ágúst Jóhannesson ritar firmað þannig sem prókúruhafi: 140 
pr. pr. Ágúst, Jon & Co. 

Agúst Jóhannesson. 

Reykjavík 22. júlí 1918 

Einar B. Halldórsson Jón Símonarson. 

Ágúst Jóhannesson. Pjetur Jóhannesson. 

30. Samkvæmt tilkynningu til verslunarskrár Reykjavíkur frá h.f. Kol og Salt 

veitist bjermed prokura herra Böðvari Kristjánssyni fyrir umrætt Kol og 
Salt h.f. rá 10. júlí þ. á, og afturkallast þá jafnframt prókúra Ólafs Briem. 

þrókírúkafinn ritar firmað þannig: 
pr. pr. h.f. Kol og Salt 

Böðv. Kristjánsson. 

Í stjórn h.f. Kol og Salt. 

Th. Thorsteinsson. Hjalti Jónsson. Jón Olafsson. 

Brynjólfsson í Reykjavík 

Brynjólfsson 

öl. Jeg undirritaður Jón veiti hjermeð syni mínum 

Kristjáni J. prókúruumboð fyrir mig, og hefir hann öll rjettindi 

prókúrista samkvæmt lögum nr. 42 frá 18. nóv. 1903. 

Firmað ritar hann þannig:     

pr. p. Jón Brynjólfsson. 

  

kr. J. Brynjólfsson. 

Reykjavík 15. júli 1918. 
Jón Brynjólfsson. 

      32. samkvæmt tilkynningu h.f. Kol og Salt hjer í bænum skipa nú þessir menn 
stjórn fjelagsins — og rita firmað þan 

Stjórn h.f, Kol og Salt. 

fh. Thorsteinssoai Hjalti Jónsson Jón Ólafsson. 

33 Jeg. undirritaður Sigurjón Pjetursson í Reykjavík veiti hjermeð bróður min- 

um Einari Pjeturssyni prókúruumboð fyrir mig, og hefir hann öll rjettindi 
prókúrista samkvæmt lögum nr. 42 frá 13. nóv. 1903. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. Sigurjón Pjetursson 

Einar Pjetursson. 

Reykjavik 2! 

  

ágúst 1918 

Siguri. Pjefursson,
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140 34. Jeg undirritaður G. Eiríkss, heildsali í Reykjavík, veiti hjermeð Otto B. Arnar 

umboð sem prókúruhafa fyrir verslun mína og hefir hann öll rjettindi pró- 

kúruhafa samkvæmi lögum nr. 42, 13. nóvbr. 1903 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. G. Eiríkss. 
0. B. Arnar. 

Enufremur afturkallast hjermeð prókúruumboð það, er herra Björn 

Ólafsson hefir haft fyrir verslun mína. 

Reykjavík 1. september 1918. 

G, Eirikss 

35. H.f. Rafmagnsfjelagið Hiti og ljós tilkynnir til firmaskrárinnar í Reykjavík, 

að það reki verslun með rafmagn, rafmagnstæki og alt það, er stendur í 

sambandi við slíkan atvinnurekstur. Lögheimili fjelagsins er í Reykjavík. 

Samþyktir fjelagsins eru dagsettar 31. ágúst 1918. Stjórn fjelagsins skipa: 

Formaður: Sigurður Kjartansson rafmagnsfræðingur. Meðstjórnendur: Einar 

Gíslason málari og Eiríkur Hjartarson rafmagnsfræðingur. Hlutafje fjelags- 

ins er kr. 25009,00, er skiftist í 5 hluti, er hver er að upphæð kr. 5000,00. 

Hlutabrjetin hljóða upp á nafn og eru að fullu innborguð. Birtingar til fje 

   

  

lagsmanna skulu gerðar í ábyrgðarbrjefi. 

Tveir af stjórnendunum rita firmað og rita þeir Einar Gíslason og 
Eiríkur Hjartarson firmað þannig: 

h.f, Rafmagnsfjelagið Hiti og ljós. 

Einar Gíslason. Eiríkur Hjartarson. 

56. Hjermeð tilkynnist, að herra konsúll Ludvig Kaaber í Reykjavík er genginn 

úr firmanu 0. Johnson á Kaaber. 

Reykjavík 3. október 1918. 

0. Johnson X Kaaber. 

Jeg undirritaður Ludvig Kaaber samþykki hjermeð, að firmað 0. 

Johnson á Kasber bjer í bænum haldi áfram undir sama nafni, þó jeg sje 
genginn úr þvi. 

heykjavík 3. október 1918. 

Ludvig Kaaber. 

1
 Þorsteinn Jónsson kaupmaður frá Seyðisfirði og Helgi /oöga kaupmaður í 

heykjavík tilkynna, að þeir, undir firmanafninu >Helgi Zoöga & Co,«, reki 

verslun, fiskútgerð, fiskverkun ogs annað, sem stendur í sambandi við fisk- 

framleiðslu. Þeir bera báðir ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum firmans.
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Hvor beirra ritar firmad: Helgi Zowga í Co. Prókúru hefir Geir H. Zoöga 140 
i Reykjavik, 

  

Reykjavík 5. okt. 
Helgi /oöga. Þorst. 

Helgi Zoöga ritar firmað þannig: 

Helgi /cöga X Co. 

  

Jónsson. 

Þorsteinn Jónsson ritar firmað þannig 

Helgi /oöga É Co. se 

ös. Vjer leyfum oss að tilkynna hjermeð til firmaskrárinnar í Reykjavík, að vjer 
höfum veitt þeim herrum Johannes Sörensen og Heinrich Haut hjer í bænum 

sameiginlegt prókúruumboð fyrir fjelagið, þannig að þeir aðeins geti notað 

prókúruumboðið í sameiningu 

Hið íslenska stein 

Holger Debell. 

vert Úlaessen 

Prókúruhafarnir rita firmað þannig: 

pr. pr. Hið íslenska steinoliíuhlutafjelag. 

Johs. Sörensen H. Haut. 

    

39. Við undirritaðir tilkynnum hje 

skeraiðn með ótakmarkaðri ábyrg 

Halldór Hallgrimsson ritar: 

Halldór * Júlíus. 

Halldór Hallerímsson 

   

  

rinnar, að við rekum klæð 

undir ármana fnin u Haildór X Julius. 

Júlíus Jóhannesson ritar 

Halldór í Júlíus. 

Julius | jóhanne 

Reykjavík, 4. nóvbr. 1918. 
El Halldór Hallgrimsson. Júlíus Jóhannesson. 

son.   

40. Sonur minn, Sighvatur Blöndahl cand. jur. Lækjargötu 6 b hjer í bænum, 

hefir ótakmarkað prókúruumboð fyrir mig. Ofanritað leyfi jeg mjer að til- 

kynna til.firmaskrárinnar. 

Prókúruhafinn ritar þannig: 

pr. pr. Magn. Blöndahl. 
Sighvatur Blöndahl. 

Reykjavík, 16. nóv. 1918 

Magnús Blöndahl.
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Hjermeð veiti jeg mági minum, Magi ti, fullkomið prókúruum 

beð fyrir mig og verslun mina. 

Magnús Matthiasson undirritar: 
pe. pr. Jón Laxdal 

M. Matthiíg 

Reykjavík, 20. nóv. 1918, 
Jón Laxdal. 

  

Jeg undirrituð Oddný Þorsteinsdóttir, sem hefi fengið leyfi skiftaráðanda til 

að sitja í óskiftu búi eftir mann minn Jón sál. Jónsson frá Vaðnesi, tilkynni 

hjermeð, að jeg held fyrst um sinn áfram verslun okkar hjóna með ótak- 

markaðri ábyrgð undir nafninu: Verslun Jóns Jónssonar frá Vaðnesi< og 
hefi jeg gefið Halli Þorleifssyni prókúruumboð fyrir verslunina og undirritar 

hann þannig fyrir hennar hönd: 

p. p. Verslun Jóns Jónssonar frá Vaðnesi. 

Hallur Þorleifsson. 

Reykjavik, 9. desbr. 1918 

Oddný Þorsteinsdóttir 

Hjermeð tilkynnist, að firmað H. P. Duus hjer í bænum hefir veitt hr. Carl 

Larsen,“ verslunarmanni við tjeð firma umbeð til að rita firmað pr. prókúra, 

og ritar hann firmað þannig: 
pr. pr. H. P., Duus 

Carl Larsen 

If. Myra- og Borgarfjarðarsysla 

Felix Eyjólfsson sjómaður á Akranesi og Hervald Björnsson s. st. tilkvnna 

að þeir reki verslun í fjelagi á Ákranesi undir firmanafninu Hervald Björns- 

son á (Co, báðir með ótakmarkaðri ábyrgð. Prókúruumboð og rjett til að 

rita firmað hefir Hervald Björnsson. 

Hann ritar firmað þannig: 
pr. pr. Hervald Björnsson &X Co 

Hervald Björnsson. 

  

Hlutafjelagið sBifröst< rekur fiskiveiðar í Borgarnesi. Samþyktir dagsettar 

9. besember 1918. | stjórn u: Jón Björnsson kaupm. frá Svarí- 
hóli formaður, Jón Björnsson kaupm. frá Bæ og Halldór skólastjóri Vilhjálms- 

 



2. 

sun á Hvanneyri. Rjett til að rita firmað hefir formaður ög annar meðstjórn- 140 
andi. Hlutafjeð er kr. 35,000,00, skift í 35 jafna hluti, sem hljóða á nafn. 
Hlutafjeð alt er innborgað. Tilkynningar til fjelassmanna sendast þeim 
hrjeflega. 

lll. Snæfellsness. og Hnappadalssysla. 

Firmad »Kaupfjelag Verkamann í Stykkishólmi. utvegar vårur fyrir fjelags- 
menn og anuast um sölu varanna, Lög þess eru dagsett 2. april 1918. Fje- 
laginu stjórna 3 menn, formaður og 2 meðstjórnendur. Í stjórn fjelagsins 
eru nú Guðmundur Jónsson formaður og Hannes Andrjesson og Magnús Jóns- 
son meðstjórnendur, allir í Stykkishólmi. Fjelagatalan er breytileg. Fjelags- 
stjórnin í heild sinni ritar firmað eða þá formaður einn. Fjelagsmenn bera, 
einn fyrir alla og allir fyrir einn ábyrgð á öllum skuldbindingum fjelagsins. 

IV. Ísafjarðarsýsla og Ísafjarðarkaupstaður. 

Hlutafjelagið >Græðir< tilkynnir í. nóv. að það sje upphafið. 

Við undirritaðar ungfrú Asa Guðmundsdóttir og ungfrú F jóla Stefáns rekum 
verslun á Ísafirði í fjelagi með ótakmarkaðri ábyrgð, með firmanufninu: Hvíta 
búðin. Ritum við firmað hvor um sig þannig: 

Ása Guðmundsdóttir ritar firmað þannig 

Hvíta búðin 
Asa Guðmundsdóttir. 

Fjóla Stefáns ritar firmað þannig: 
Hvíta búðin 
Fjóla Stefáns. 

lsafirði, 2. maí 1918, 

Ása (ruðmundsdóttir. Fjóla Stefáns. 

Undirritaðir tilkynna, að þeir reka verslun á Ísatirði sem lullábyrgir fjelagar, 
undir firmanafninu: 

Jónas Tómasson & Co 
Firmað hafa hvor um sig rjett til að rita þannig
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140 Jén Tomasson ritar: 
Jón Tomasson & Co. 

Jón Tómasson 

Magnús Ólafsson ritar: 

Jón Tómasson í (o. 

Magnús Ólafsson. 

Ísafirði, 27. maí 1918. 

Jónas Tómasson. Magnús Olafsson. 

4. Kaupfjelag Nauteyrarhrepps rekur verslun á Arngerðareyri í Nauteyrarhreppi. 

Lögheimili fjelagsins og skrifstofa er á Arngerðareyri. Lög samþykt 28. maí 

1917. Í stjórn fjelagsins eru: Sigurður Þórðarson kaupfjelagsstjóri á Lauga- 

hóli, sem er formaður þess, Kristján Þorláksson bóndi í Múla og Jón Hall- 

dórsson Fjalldal hreppstjóri á Melgraseyri. Fjelagsmenn ábyrgjast skuldir in 

solidum. Heimild til að rita firmað hefir formaður fjelagsins, sem nú er jafn- 

framt prókúruhafi. 

Formaður ritar firmað þannig 

Kaupfjel. Nauteyrarhrepps. 

Sig. Þórðarson. 

Prókúruhafinn ritar firmað bannig: 

pr. pro Kaupfjel. Nauteyrarhrepps 

Sig. Þórðarson. 
Þ. t. Ísafirði, 10. júni 1918. 

Sig. Þórðarson. Páll H. Fjalldal. 

Kr. Þorláksson. 

á, Undirritaðir Loltur Gunnarsson og Ágúst Eliasson á Ísafirði tilkynna hjermeð, 

að þeir reka verslun sem fullábyrgir fjelagar á Ísafirði undir firmanafninu: 

Loftur á Ágúst. Báðir ritum við firmað þannig 

Loftur Gunnarsson ritar firmað þannig: 

Loftur í Ágúst. 

Loftur Guunarsson 

Ágúst Elíasson ritar firmað þannig: 

ísúst Elíasson. 

Ísafirði, 2. júlí 1918. 
Loftur Gunnarsson. Ágúst Eliasson. 

6. >H.f. útgerðarfjelagið á Þingeyri rekur útgerð og fiskiveiðar á Þingeyri.. Hluta- 

fjeð er 60000 kr., skift á 6 nafnahluti, og greitt að fullu. Í stjórn Natanael Móses- 

son formaður, Ólafur Jónsson og Stelán Guðmundsson meðstjórnendur og rita
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þeir firmað í sameiningu. Birtingar með handföldu brjefi. Lög 20. júlí 1918, 

Prókúruhafi Natanael Mósesson, 

Samkvæmt lögum 11. ágústmán. 1918 rekur >Kaupfjelag Önfirðinga< verslun 

á Flateyri. Fjelagsmenn ábyrgjast skuldir in solidum. Í stjórn eru: Jón 

Kjartansson formaður, Páll Rósinkranzson, Guðm Á. Eiríksson, Hólmgeir 

Jensson, Júlíus Rósinkranzson. Formaður ritar firmað. Prókúru hefir Jón 

Kr. Jónsson. 

Halldór Pálsson útvegsbóndi í Hnífsdal, Jón Arinbjarnarson sýsluskrifari, Jó- 

hann Bjarnason bátasmiður á Ísafirði, Jón Guðmundsson kaupmaður í Eyrar- 

dal, Matthías Sveinsson rakari á Ísafirði, Magnús Torfason bæjarfógeti á Ísa- 

firði, Nathan X Olsen í Reykjavík, Páll Pálsson oddviti í Hnifsdal, tilkynna 

að þeir reki verslun og vjelaverkstæði á Ísafirði og verslun í Bolungarvík 

með fullri ábyrgð með firmanafninu: 

Hæstikaupstaðurinn 

Nathan & Olsen). 
Í stjórninni eru 3 menn, formaður og ? meðstjórnendur, og rita 2 þeirra 

firmað. Samþykt 17. oktbrm. 1918. Prókúrnumboð hefir Jóhannes Stefáns- 

son á Ísafirði. 

Firmað Nathan & Ólsen í Reykjavík hefir stofnað útbú á Ísafirði, er rekur 

heildsöluverslun. Prókúru hefir Jóhannes Stefánsson og ritar hann: 

Nathan & Ólsen Ísafirði. 

lóhannes Stetánason. 

Árni Jónsson tilkynnir, að firmað Á. Ásgeirsson með útbúum á Flateyri, Hest- 

eyri, Arngerðareyri og Suðureyrarmölum, sje selt og firmanafnið því upphafið, 

V. 0 Húnavatnssýsla, 

Einar Jósefsson, Jón Jónsson og Jón Hannesson tilkynna stofnun fjelags undir 

nafninu >Sláturfjelag Austar-Húnvetningae, er rekur slátrun búpenings á 

Blönduósi. Lög fjelagsins eru dagsett 24. maí 1918. Hver fjelagsmaður 

greiðir 2 krónur í viðlagasjóð og 10 krónur í stofnsjóð, er hann gengur í 

fjelagid og ábyrgist allar skuldir þess in solidum, þar til reikningar þess, frá 

því ári, er hann segir sig úr fjelaginu, eru úrskurðaðir. Í stjórn fjelagsins 

1918 
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140 eru: Einar Jósefsson, Jón Jónsson, Jón Hannesson. Prókúru hafa Einar 

Jósefsson og Árni Á. Þorkelsson. Tilkynningar skal birta í Lögbirtingablaðinu. 

Rjett til að rita firmað hefir fjelagsstjórnin ein. Stjórnin ritar 

tirmað þannig: 
Sláturfjelag Austur-Húnvetninga. 

Einar Jósefsson. Jón Jónsson. Jón Hannesson. 
Prókúristarnir rita firmað þannig: 

p. p. Sláturfjelag Austur-Húnvetninga. 

Einar Jósefsson. Á. Á, Þorkelsson. 

Blönduósi 19. júní 1918. 

sinar Jósefsson, Jón Jónsson. Jón Hannesson, 

9. Ól. Lárusson, B. F. Magnússon og Öl. Björnsson tilkynna stofnun verslunar- 

fjelags undir nafninu Verslunarfjelag Vindhælinga, er rekur verslun á Skaga- 

strönd. Lög fjelagsins eru dagsett 12. jan. 1917. Hver fjelagsmaður greiðir 

10 krónur, er bann gengur í fjelagið og ábyrgjast þeir allir skuldir þess in 

solidum, uns 2 ár eru liðin frá brottför þeirra úr fjelaginu. Í stjórn fjelags- 

ins eru: Ólafur Tárusson á Hólanesi, sem er formaður þess, Benidikt Fr. 

Magnússon hreppsnefndaroddviti á Spákonufelli og Ólafur Björnsson bóndi á 

Árbakka, Tilkynningar skal birta í Lögbirtingablaðinu. Heimild til að rita 
firmað hefir formaður fjelagsins, sem nú er jafnframt prókúruhafi. 

Stjórnin ritar firmað þannig: 

Verslunarfjelag Vindhælinga. 

Ól. Lárusson. 

Prókúruhafinn ritar firmað þannig: 

pr. pro. Verslunarfjelag Vindhælinga. 

Ól. Lárusson. 

P. t. Hólanegsi 26. ágúst 1918. 

Ól. Tárusson. B. F, Magnússon. OL Björnsson. 

VI. Skagafjarðarsýsla, 

1. Árni Daníelsson bóndi á Sjávarborg og Steindór Jónsson trjesmiður á Sauð- 

árkrók tilkynna, að þeir hafi stofnað fjelag með ótakmarkaðri ábyrgð undir 

firmanafninu: 

Árni < Steindór, 
sem rekur verslun á Sauðárkróki. Báðir hafa, hvor í sinu lagi, rjett til 

að rita firmað.
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2, Herved tillader vi os at anmelde til Handelsregistret for Skagefjord Syssel, 140 
Firmat >Carl Höepfnere er hævet. 

København, den 21. Marts 1918. 

Anna Håepfner. lage Berléme. 

3. Under Firma Aktieselskabet „Carl Höepfnere, der har Hjemsted í Köbenhavn, 
drives tillige i Skagefjord Syssel Handel, Skibsfart og dermed efter Bestyrel- 
sens Skån i Forbindelse staaende Virksomhed, dels direkte, dels ved An- 
bringelse af Kapital i saadanne Foretagender i Indland og Udland, af et 
Aktieselskab med Love af 11. Februar 1918, med senere vedtagne Ændrin- 
ger af 12. April 1918. Selskabels Bestyrelse bestaar af mindst 2, højst 5 
Medlemmer, for Tiden 3, nemlig Grosserer Aage Håepfner Berléme, St. 
Kongensgade 116, Köbenhavn, Höjesteretssagförer Johannes Frederik Fenger, 
Carl Johansgade 1, Köbenhavn og Direktör Harald Skovby Plum, Frederiks- 
gade 7, Köbenhavn. Direktionen bestaar af Grosserer Aage Höepfner Berléme. 
Prokura er meddelt Jul. E. Jörgensen. 

Selskabets Firma tegnes af 2 Bestyrelsesmedlemmer i Forening eller 
af Direktionen. 

Aktiekapitalen er | Kr., Fordelt i Aktier paa Kr. 1000 pr. Stk. 
Aktierne ere fuldt indbetalt, Beken relse sker i Berlingske Tidende. 

Signaturen af Bestyrelsen: 

Å.S. Carl Håepfner. 

Aage Berléme. J. F. Fenger. Harald Plum. 

Direktionen vil tegne: 

ís. Carl Höepfner. 

Aage Berléme. 

Prokuristen vil fegne: 

pr. pr. Á.s. Carl Höepfner. 

Jul. KE. Jörgensen, 

      

VIL. Eyjafjarðarsýsla og Akureyri, 

1. Kaupfjelag Eyfirðinga tilkynnir: Hjer með tilkynnist, að stjórn Kaupfjelags 
Eyfirðinga er skipuð þannig: Guðmundur Guðmundsson dbrm. Þúfnavöllum 
formaður, Ingimar Eydal kennari Ákureyri varaformaður, Einar Árnason al- 
þingismaður T.itla-Eyrarlandi, Júlíus Ólafsson bóndi Hólshúsum, Stefán Jóns- 
son bóndi Munkaþverá. 

Akureyri 1%. janúar 1918, 

Guðm. Guðmundsson. Ingimar Eydal. Einar Árnason. 

Júlíus Ólafsson Stefán „Jónsson,
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110 Prókúrumboð það, sem herra Hallgrímur Kristinsson og herra Sig- 

urður Kristinsson, á hans ábyrgð, hafa haft fyrir firmað Kaupfjelag Eyfirð- 

inga, afturkallast hjermeð. 

Akureyri 17. janúar 1918. 

Guðm. Guðmundsson. Ingimar Eydal. Einar Árnason. 

Júlíus Olaf Stefán Jónsson. 

Í dag hefir herra Sigurður Kristinsson fengið prókúruumboð fyrir 

firmað Kaupfjelag Eyfirðinga og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Kaupfjelag Eyfirðinga. 

Ss. Kristinsson 

Ákureyri 17. janúar 1918. 

  

Guðm. Guðmundsson Ingimar Eydal. Einar Árnason. 

Júlíus Olafsson Stefán Jónsson. 

2. Rögnvaldur Snorrason og Gunnar Snorrason, báðir til heimilis á Akureyri, 

reka framvegis verslun og sjávarútveg á Akureyri og Siglufirði undir firma- 

nafninu Verslun Snorra Jónssonar, Ábyrgð ótakmörkuð. 

Rögnvaldur Snorrason hefir einn rjett til að rita firmað, en Sofus A. 

Jlöndal verslunarstjóri á Siglufirði hefir prókúruumboð fyrir Siglufjarðar- 

verslunina og rita þeir þannig: 
Verslun Sn. Jónssonar. 

R. Snorrason. 

p. p. verslun Sn. Jónssonar. 

S. A. Blöndal. 

Akureyri 25. febrúar 1918. 

kh. Snorrason. G, Snorrason. 

vo
 Herved tillader vi os at anmelde til Handelsregistret for Akureyri, at Firmaet 

Carl Höepfner er hævet. 
Köbenhavn, den 21. Marta 1918, 

Anna Höepfner. Aage Berléme. 

     4. Under Firma Aktiese „Carl Höepfnere, der har Hjemsted i Köben- 

havn, drives tillige i Akurey ri By nyjafjardar Syssel Handel, Skibsfart 
og dermed efter Bestyrelsens Skön i Forbindelse staaende Virksomhed, dels 
direkte, dels ved Ánl Ise af Kapital í saadanne Foretagender i Indland 

og Udland, af et A med Love af 11. Februar 1918 med senere 

     

  

vedtagne Ændringer af 12. April 1918, Selskabets Bestyrelse bestaar af 
mindst 2, höjst 5 Medlemmer, for Tiden 3, nemlig Grosserer Aage Håepfner 

Es 
Berléme, St. Kongensgade 116, Köbenhavn, Höjesteretssagförer Johannes



Frederik Fenger, Carl Johansgade 1, Köbenhavn og Direktör Harald Skovby 140 
Plum, Frederiksgade 7, Köbenhavn. Direktionen bestaar af Grosserer Aage 
Höepfner Berléme. 

Selskabets Firma tegnes af 2 Bestyrelsesmedlemmer i Forening eller 

af Direktionen. Prokura er meddelt Jul. £. Jörgensen. 

Aktiekapitalen er 800,000 Kr., fordelt í Aktier paa Kr. 1000,00 pr. 
stk. Áktierne ere fuldt indbetait. Bekendtgörelse sker í Berlingske Tidende. 

Signaturen for Bestyrelsen: 

i.s. Carl Höepfner 

Aage Berléme J. 8. Fenger. Harald Plum. 
Direktionen vil tegne: 

A.s. Carl Höepfner 

Aage Berléme 

Prokuristen vil tegne 

pr. pr. Á.s. Carl Höepfner 

Jul. k. Jörgensen. 

ö. Hjermeð tilkynnist, að sú breyting varð á stjórn Kaupfjelags Eyfirðinga á 

aðalfundi fjelagsins, er haldinn var 26. mars þ. á, að Benedikt Guðjónsson 

hreppstjóri á Moldhaugum var kosinn í stjórnina í stað Guðmundar Guð 

mundssonar dbrm. á Þúfnavöllum. Einar Arnason alþingismaður er for- 

maður stjórnarinnar. 

íkureyri 4. ágúst 1918. 

| stjórn Kaupfjelags Eyfirðinga 

Einar Arnason, Benedikt Guðjónsson Julius Olafsson 

stefán Jónsson. Ingimar Eydal. 

% 
6. 1. Það tilkynnist hjermeð, að firmað S. Sigurðsson % E. Gunnarsson á Ak- 

ureyri hættir við verslunaratvinnu sem sameignarfirma þann 31. des. þ. á. 

Akureyri þ. 28. nóvember 1918, 

Verslun S. 
   

ssonar  E. Gunnarssonar. 

urðsson 

2. Það tilkynnist hjermeð, að jeg undirritaður held áfram verslun kaup- 

mensku fyrir eigin reiknings og ábyrgð í húsi mínu nr. 29 í Hafnarstræti 

á Akureyri, samkvæmt borgarabrjefi minu til verslunar, útgefnu 7. 

mars 1904. 

Sign.) S. Sig 
   

  

    

Akureyri þ. 28. nóv, 1918 

sign.) Stefán Sigurðsson.
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140 VIIF, Þingeyjarsýsla. 

Við undirritaðir. Guðmundur Ingimundarson á Garði, Þorsteinn Þorsteinsson 

á Daðastöðum og Björn Jósefsson í Ási, sem erum í stjórnarnefnd Kaupfjelags 

Norður-Þingeyinga, gefum hfermeð herra Birni Kristjánssyni umboð sem pró- 

kúrista fyrir nefnt fjelag, og hefir hann öll rjettindi prókúrista samkvæmt 

lögum nr. 42, 13. nóv. 1903. Aðrir en hann hafa ekki rjett til að fara með 

prókúru nefnds kaupljelags. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. Kaupfjelag N.-Þingeyinga. 
Björn Kristjánsson. 

Kópaskeri, 30. april 1918. 

Björn Jósefsson. (Guðm. Ingimundarson 

Þorst. Þorsteinsson 

IX, Vestmannaeyjar. 

Jeg undirritaður G. J. Johnsen kaupmaður og konsúll í Vestmannaeyjum 
leyfi mjer hjermeð að tilkynna til firmaskrárinnar, að jeg hefi gefið herra 

verslunarstjóra Jes A. Gíslasyni umboð til þess per procura að undirskrifa 

fyrir mína hönd firmanafnið undir alt það, er snertir rekstur tjeðrar versl 

unar minnar í Vestmannaeyjum, og hefir hann öll rjettindi procurista lög 

im samkvæmt. 
Firmað ritar hann þannig: 

I pr. pr. verslun G. J. Johnsen. 

  

J. A. (Gislason. 

Vestmannaeyjum is. maí 1915 

G., J. Johnsen. 

A, Árnessýsla 

H.f. >Verslunin KEinarshöfn< á Eyrarbakka tilkynnir hjermeð, að hr. cand. 

jur. Kammerjunker Jón H. Sveinbjörnsson í Kaupmannahöfn sje genginn úr 

stjórn fjelagsins, en í hans stað er hr. konsúll Jes Zimsen í Reykjavik kom- 

inn í stjórnina.



Al. Gullbringu. og Kjósarsýsla og Hafnarfjarðarkaupstaður. 140 

I. S. Bergmann kaupmaður í Hafnarfirði rekur verslun þar með allan venju: 
legan verslunarvarning með ótakmarkaðri ábyrgð, — Prókúru hefir Daniel Ð a = J 

Bergmann í Hafnarfirði. 

2. Firmað Bookless Bros í Hafnarfirði tilkynnir afturköllun á prókúruumboði 
Olafs V. Davíðssonar frá í dag. 

vi
 

Kaupmadur S. Bergmann í Hafnarfirði tilkynnir, ad prokura það, er Daníel 
Bergmann hefir haft fyrir verslun hans, sje afturkallað frá 1. júní. 

£ ; 

Auglýsing Alin 141 

frá skrásetjara vörumerkja í Reykjavík 

um skrásetningar þær, sem gjörðar hafa verið árið 1918. 

Skrás, 1918 nr. 1. 

Tilkynt 5. febrúar 1918, kl. 2 síðd., af A.s. Tagpaptabriken Dortheasminde, 
þakpappagerð, Horsens, Danmörku, og skrásett 12. s. m. 

Herkules 
Lýsing á merkinu: 
Orðið: Herkules. 
Merkið á eingöngu að ná til tjöruþakpappa, og á að nota það sem sjer 

staklega tilbúið heiti fyrir þá vörutegund. 
Samkv. tilk. dags. 17. sept. 1901, hefir merkið verið skrásett í Kaup- 

mannahöfn 23. oktbr. s. á. og sú skrásetning endurnýjuð 23. oktbr. 1911.
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141 Skrås. 1918 nr. 2. 

Tilkynt 25. mai 1918, kl. 11 ård., af firmanu Thomas Bear & Sons, Limi- 

ted, tóbaksgerðarmönnum, London, og skråsett 1. juni s. å. 

SA 
Í Á 

| 

EÐ 
       

  

  
Lýsing á merkinu: 
Innan í rjetthyrndum ferhyrning standa í umgerð orðin: TRADE MARK, 

en milli þeirra, í hringmynduðum feldi, er mynd af fíl, er stendur undir pálmavið. 

Merkið, sem einungis á að nota á tóbak, er áður skrásett í London, 45. 

flokki, 19. maí 1904. 

Skrås. 1918 nr, 5. 

Tilkynt 28. mai 1918, kl. 12 å håd., af firmanu The American Tobacco 

Co., tóbaksgjörðarmönnum, New York i Bandarikjunum, og skråsett 4. juni s. å. 

LUCKY 
STRIKE 

Lysing å merkinu: 

Ordin: LUCKY STRIKE. 
Samkvæmt tilk. dags. 9. febr. 1917, er merkid ådur skråsett i Washington 

4. septbr. s. å., fyrir eftirgreindar vörutegundir: Reyktóbak, munntóbak, plötu- 
tóbak og brjefvindlinga (Cigarettur). 

Skrás. 1918 nr. Á. 

Tilkynt 2. júlí 1918, kl. 11 ård., af firmanu J. Lyons & Co. Limited, 

kaupmönnum, London, og skrásett 6. s. m. 

Lyging á merkinu: 

Orðið: CELESCO, sem er sjerstaklega tilbúið heiti, er nota á sem ein: 
kenni á matvælum og næringarefnun.
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Merkid er skråsett i London, 42. flokki, 17. desbr. f. å. fyrir ofangreindar 141 
vörutegundir samkv. tilk. dags. 14. septbr. s. á. 

Skrás. 1918 nr, 5. 

Tilkynt 2. oktbr. 1918, kl. 12 á hád., af Isidor Nielsen, verksmiðjueiganda, 

Trondhjem í Noregi, og skrásett 12. s. m. 

  

Lýsing á merkinu: 
Orðið: ISIDORS. 

Samkv. tilk., dags. 25. jan. 1918, er merkið skrásett í Kristianíu 7. maí 
s. á. fyrir allar þær vörutegundir, sem taldar eru í 7., 11., 12., 14., 26. og 29. 
flokki, svo sem gljáhvoður, vax, olíur og feititegundir, sem ekki eru ætlaðar til 

átu; steinolíu, tjöru, harpeis, viðarkvoðu og teygikvoðu, sem og annað, sem búið 

er til úr þessum efnum; rafmagnsvjelar og aðrar vjelar, verkfæri og áhöld, vagna, 

hjólhesta, bifreiðar, flugvjelar, sprengiefni og flugelda. 

Samkv. 10. gr. vörumerkjalaganna voru á árinu endurnýjuð þessi merki: 

Nr. 1 og 2 1908 (Det Danske Petroleum Aktieselskab). 

Skrifstofu vörumerkjaskrárritarans í Reykjavík, 31, desbr, 1918.
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Styrkur år landssjådi. 
14. gr. Á. b. 2. 

s. október veitti stjórnarráðið af bráðabirgðauppbót þeirri, sem 

A. b. 2 fjárlaganna, eftirnefndum prestaköllum þessar upphæðir: 
KS!
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pm
 

>
 

0
 

0
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Go
 

BO
 
fm

 Torfastaðaprestakalli .......0......0.0.0..0 00... 

Mosfellsprestakalli í Kjalarnesprófastsdæmi 

Reynivallaprestakalli ............. 

Lundarprestakalli 

oa... 

Hjarðarholtsprestakalli ...... na nere, — 

Sandaprestakalli ..... ld... sesessesseeser ses erene 

Dýrafjarðarþingaprestakalli — 

Bægisárprestakalli .........0....... ee — 

Laufásprestakalli ............. skannar 

Grenivíkurprestakalli .., sense sent - 

Samtals kr. 

1. gr. A. hb. 3. 

veitt. ar með 14. gr. 

650 00 

250 00 

200 00 

690 00 

4000 00 

5000 kr. af fje því fyrir árið 1918, er ræðir um í 14. gr. Á. b. 3 fjárlaganna 1918 

og 1919, 1200 kr. af vöxtum Prestaekknasjóððs og 90 kr. af vöxtum svonefnds Árgjaldasjóðs, 

samtals kr. 6290.00, hefir verið úthlutað eins og hjer segir, og var úthlutun sú samþykt, að 

því er snertir landssjóðssyrkinn, með brjefi stjórnarráðins, dags. 28. júní: 

BO
 

me
 

Se
 

RO
 

re
 

eð
 

er
 

3 

I. Uppgjafaprestar: 

Jón Ó. MagnÚS30n ......000000 nr ueeeseseererer rer 

Kjartan Kjartansson 1000... senn 

Ólafur Stephensen .....0......0000 0... 
Páll Sívertsen .......... boss snarl nag rr 

Stefán Stephensen 000000 á seta 

Tómas Björnsson 2... enn rn 

II. Prestaekkjur: 

Anna J. Krlstjánsdóttir frá Þóroddsstað....... 

Anna Viljálmsdóttir frá stað í Grunnavík .... 

Ásta Þórarinsdóttir frá Grenjaðarstað ......... 

Ástríður Petersen frá Svalbarði ...... ......... 

Áuður Gísladóttir frá Hólmum  --.........0..... 

Bergljót Blöndal frá Hvammi í Laxárdal ..... a 

Björg Einarsdóttir frá Undirfelli................. 

Guðlaug M. Jónsdóttir frá Hjarðarholti ... 

200 00 
90 00 

200 00 

150 00 
210 00 
140 00 

100 00 

100 00 

100 00 

140 00 
80 00 

120 00 

100 00 

110 00
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10. 

ll. 

12. 

13. 

40. 

41. 

49. 

4.3. 

44, 

45. 

46. 
47. 

18. 

49. 

50. 

dg 

  

  

     

  

  

    

   

  

      

    

     

   
       

    

Guðríður Pálsdóttir frá Ásum 2... ve 

Guðríður Pjetursdóttir frá Höfða ........ ee erserses 

Guðrún Björnsdóttir frá Sauðanssi 000 

Guðrún B. Gísladóttir frá Staðarhólsþingum ,..... 

Guðrún Jóh. Jóhannesdóttir frá Bergstöðum ...... 

Guðrún S. Jónsdóttir frá Kolfreyjustað ............ 

Guðrún Ólafsdóttir frá Otrardal .. ......... 

Guðrún Pjetursdóttir frá Görðum á Álftanesi 

Guðrún "Torfadóttir frá Hólmum ....de0.. 

Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðbólsstað í V.hópi 

Hansfna Þorgrímsdóttir frá Þingeyraklaustri 

Helga Arnadóttir frá Skarðsþingum ............ 

Helga Ketilsdóttir frá Stað í Grindavík ............ 

Jóhanna Sotfía Jónsdóttir frá Viðvík ......... SRA 

Ingunn Loftsdóttir frá Desjarmýri ............ ve 

Kamilla S. Briem frá Hruna ......... ern 

Kirstín Pjetursdóttir frá Valþjófstað ...........0... 

Kristín Sveinbjarnardóttir frá Holti -........ 

Kristín ' th yt rlaci íus frá f ææ Í Eyjafirði ......... 

Lilja Ólafsdóttir frá Breiðabólsstað á Skógarströnd 

Margrjet Erlendsdé frá Stafafelli ...... 0... 

Margrjet Á. Þórðardóttir frá Gaulverjabæ ......... 

Metta Einarsdóttir frá Stafafelli ..... , 

Ragnheiður Jónsdóttir frá Vestn 

Ragnheiður H. Mag Lí 

ragnheiður Pålsdåttir frá Tjörn á Tatum: Free 

Ragnhildur Gíslad frá vindarhólum.. 

Ragnhildur Metúsale 

Rannveig Gísladóttir frá Í 

Sesselja Þórðardóttir frá Skinnastað ......... 

Sigríður Jónasdóttir frá Melstað... .............. 

Sigríður Metúsalemsdóttir frá Staðarbakka......... 

Sigríður Ólafsdóttir frá Möðruvallaklaustri......... 

Steinunn Eiríksdóttir frá Þingmúla.....0.0.0.0 0000 

Steinunn Jakobsdóttir frá Suðurdalaþingum ...... 

Steinunn Pjetursdóttir frá Arnesi 1... 

Steinunn Sívertsen frá Utskálum......... RA 

Valgerður Jónsdóttir frá Völlum see 
Vigdís Einarsdóttir frá Stað í Grunnavík ......... 

Þórey Bjarnadóttir frá Staðarbakka.....,.....0...... 

Þórunn Sigríður Pjetursdóttir frá Eydölura … 

Þuríður Kjartansdóttir frá Hofi í Vopnafirði... 

Samtals kr 
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1. gr. B. XI. Í. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1918 og 1919 14. gr. B. XIIE. Í var veittur 

þessi styrkur til barnaskóla fyrir árið 1918. 

1. Barnaskólanum í Reykjavík ... . 20....000%. ven nn0en. kr. 6000 00 

2. — í Hafnarfirði .......0..0. — 1100 00 

3. —— á Akureyri an —- 1100 00 

4. —-- á Seyðisfirði ll... — 600 00 

5. —— Í Gerðum id menes dne — 400 00 

6. —— Í Miðneshreppi acc... 0000... — 350 00 

7. - á Vatnsleysuströnd ..............0... — 375 00 

8. — í Keflavík oddi. — 500 00 

9. a í Garðahreppi -. 20... — 300 00 

10. —- í Hafnahreppi <.....000.0.0.. 0... — 375 00 

11. ——- Í Grindavík cicdceereeeen enn — 500 00 

12 —-- á Eyrarbakka 0... 2000. aan... —… 500 00 

13. —— á Stokkseyri ......... „nine. — 550 00 

14. —— á Eystri-Sólbeimum .................. — 280 00 

15. — Í Litla Hvammi... „ee —- 280 00 

16. —— á Deildará 0... — 375 00 

7. —- í Vík og Reynishverfi ...........2... — 500 00 

18. - á Djúpavogi sssssessesresseeeskesse … mm 275 00 

19. ———— á Bakkagerði í Borgarfirði ......... —- 450 00 

20. — á Vopnafirði ..... ...... A AÐ — 400 00 

21. —— á Húsavík ...... 2... — 450 00 

22. —— Í GÍMSEy li. ssreersrseerse a — 150 00 

23. —- { Ólafsfirði 0... an — 430 00 
24. —-- á Siglufirði 400 00 

25. sr á Sauðárkróki 0... a... . — 500 00 

26. —— á Blönduósi cd. — 250 00 

27. —— [| Låatrum 2 ssrsssreensee a … —m=… 475 00 

28. mn Í Híífsðal a — 425 00 

29. — í Bolungavík .....d..o0ensens ea —- 400 00 

30. — á „Búðareyri í Súgandafirði ........ — 525 00 

31. — á Flateyri sGssssssssseseereneessre rense — 500 00 

32. —— å  Pingeyri cd — 450 00 

33. —— á Bíldudal ..... ern — 500 00 

34. — í Stykkishólmi .....0..0... 10... — 550 00 

35. —— á Hallissandi........................... —— 550 00 

36. — Í Ólafsvík 20.00.0000 inner — 450 00 
37. —— í Borgarnesi ....... oossnena trans essa — 500 00 

38. —— a  Akranesi …… svesseveeseeesesessesrerese — 575 00 

39. sr í Mýrarhúsum og Viðey ............ — 500 00 

40. sn á Bjarnastöðum .........0.0000.0. 0... — 400 00 

41. —— í Vestmannaeyjum ......0.0....... — 1000 00 

42. — Í Hrísey ar — 275 00 

43. menn í Óslandshlíð..............00000..000..s  — 300 00
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åd, —— á „Búðareyri í Reyðarfirði ............ — 400 00 

ib, a i mar bort Í Fáskrúðsfirði ...... - 375 00 

16. - á Eskifirði. we 500 00 

17. —- í Nesþorpi í orðfir. BI eve serene 475 60 

Samtals kr. 27515 00 

14. gr. B XII. 2. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1918 og 1919 14. gr. B., XIIL 2, var veittur þessi 

styrkur til farkenslu fyrir árið 1918. 

Skaftafellssýsla 

I. Hörgslandshreppur 2... kr. 200 00 

2. Kirkjubæjarhreppur 0... 200 00 

3. Leiðvallarhreppur ...... 2... 00... — 100 00 

t. Ålftavershreppur ube anneee í snara — 100 00 

5. Skaftártunguhreppur rann 100 00 

6. Hvammshreppur (Höfðabrekkufr. hjerað)... 175 00 

1. Bæjarhreppur 1. us ssessereneeeseneer 200 00 

8. Nesjahreppur 0... - 80 00 

9.  Borgarhafnarhreppur.........000... 00... - 70 00 

10, Hofshreppur si... vener rrnser — 100 00 
mmm meeen mn kr. 1325 00 

Rangárvallasýsla 

Í. Ásahreppur ens ser kr. 200 00 

2. Landmannabroppur 2... - 150 00 

3. Hvolhreppur seen —… 175 00 

i. Vestur-Landeyjahreppur 000 100 00 

ö.  ÁustureLandeyjahreppur ...... NE 200 00 

6. Vestur-Eyjafjallahreppur ........00.0.0..0.0... 200 00 

7. Austur-Eyjafjallahreppur ...................0 -—— 200 00 
—--————-—- kr. 1225 00 

irnessýsla 

1. Ölfushreppur ass kr. 200 00 

2. Grafningshreppur 00.00.0000. - 100 00 

3. Grímsneshreppur 2... - 100 00 

4. Biskupstungnabreppur ...... 00... - 125 00 

5. Hrunamannahreppur... 15 00 

6. Skeiðahbreppur Lee ut rerssese — 125 00 

í. Villingaholtshreppur ...... 2000... — 125 00 

8. Gaulverjabæjarhreppur 111.1000: on — 140 00 

9. Hraungerðishreppur 00.00.0000 —- 200 00 

10. Sandvíkurhreppur 0... — 125 00 

11. Stokkseyrarhreppsfræðsluhjerað ............ — 125 00 

12. Laugardalshteppur ac... - 100 00 
——— kr. 1540 00 
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Mosfellshröppur 0... kr 140 00 

Kjalarneshreppur ............ ven |. - 150 00 

Kjósarhreppur 2... — 140. 00 

Myýra- og Borgarfjarðarsýsla: 

Reykholtsdalsfræðslubjorað .... kr 150 00 

Andakílshreppur ..,.... senn ea senaranenses líð 00 

Innri-Akraneshreppur ............0.00.0....000 == 150 00 

Þverárhlíð ................ sera. 2 100 00 

Stafholtstutgur 2... senn 100 00 

Borgarhreppur 0... BERA — 150 00 

Hraunhreppur sr ra 100 00 

   

  

Helgafellssveit... kr 150 00 

Fróðárhreppur ............ 200 00 

  

Dalasýsla: 

Middalabreppur serene seven serene . kr. 125 00 

Laxárdalshreppur ..........,. veran... 2 100 00 
Skarðsströnd ........ a 100 90 

Saurbæjarhreppur... ......,. sn — 209 00 

Barðastrandarsýsla 

Geiradalshreppur ....... … kr (5 60 
Keykhólahreppur 2... en te 100 00 

Gufudalshreppur seven 100 00 
Bardastrandarhreppur vanernes ken raneneree - 129 00 

ER 100 06 
Tálknafjarðarhreppur erna 200 00 
Flateyjarhreppur sense - 100 00 
Dalahreppur sssssssnsssesrsee serverne rene —- 125 00 

Rauðasandshreppur FR 

… 

[safjardarsysla 

Audkulubreppur erna ann kr. 200 00 
bingeyrarhreppur 22 ssevrsrsrkrree - 200 00 
Eyrarhreppur 0. serne a. 175 00 
Súðavíkurhreppur ....,....00.0. 00... 100 00 
Nauteyrarhreppur .......0e1.. 08 — 100 00 

Strandasýsla: 

Árneshreppur FIRRA ves 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

430 00 

925 00 

350 00 

525 00 

925 00 

775 00 

200 00
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Húnavatnssýsla: 

Vindhælishreppur .....0..0.000. …… kr. 350 00 

Bólataðarhliðarhreppur ...... ESPE PEPE EDEN — 125 00 

Svínavatnshreppur ......... — 100 00 

Torfalækjarhreppur .............0%......0.00.. === 100 00 

Sveinstaðahreppur  ...,.0....0. 0... — 100 00 

Áshreppur senn — 100 00 

Þverárhreppur ............... eenirennareees Or 125 00 

Kirkjuhvammshreppur........0..0........0... —— 140 00 

Fremri-Torfustaðahreppur ss — 100 00 

Skagafjarðarsýsla. 

Haganeshreppur 1.00. kr. 125 00 

Holtshreppur renee sent se — 159 00 

Fellshreppur .......0..... - 100 00 

Hofshreppur ......sesnereesersse eres esser 150 00 

Hølahreppur SNAR RAANARNRA er... 0 150 00 

Akrahreppur „....0... orrenrennussereranreree rr 100 00 

Lýtingsstaðahreppur ..0..0.0.... 0 — 50 00 

Eyjafjarðarssýsla: 

Saurbæjarhreppur ......ece0eenes 00.00.2000 Kr. 200 00 

Hrafnagiishreppur ...... se — 150 00 

Glæsibæjarhreppur ............. ser . — 200 00 

Årnarnesbreppur ser. 125 00 

Svarfaðardalshreppur ss .e.0....... == 200 00 

Arskógshreppur 0... 100 00 

Þingeyjarsýsla: 

Bvalbarðsstrandarhreppur,....... kr. 125 00 

Grýtubakkahreppur ..........0,...0 00 0... — 200 00 

Hålshreppur sssssesessresrsesresekes enes sene nes — 100 00 

Skútustaðahreppur ........0..... — 100 00 

Reykdælahreppar ........),0.00000 #x rr — 75 00 

Aðaldælahreppur 0... — 200 00 

Tjörneshreppur ...........).0. 00. se es, rem 200 00 

Flateyjarhreppur .......... sera rr rem 75 00 

Kelduneshreppur .......... 00. ne —- 150 00 

Áxarfjarðarhreppur .....,.0.000 c.ernereeeess = 100 00 

Fjallahreppur „a 15 00 

kr. 

kr. 

kr. 

1240 00 

975 00 

1400 Q0 
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Norður-Múlasýsla: 

  

1. Skeggjastaðahreppur........... sena eða na a... kr. 50 00 

2. Seyðisfjarðarðarhreppur ...............0.00.. — 100 00 

3. Vopnafjarðarfræðslubjerað .................. — 50 00 

4. Jökuldalshreppur ........0.0. 0 — 175 00 

5. Hlíðarhreppur eeds rr — 125 00 

6. Fellshreppur ...... 2000... — 125 00 

1. Fljótsdalshreppur .............. er eres - 100 00 
mmm kr. 725 00 

Suður-Múlasýsla: 

i. Skriðdalshreppur ...... - ocean kr. 25 00 

2. Vallahreppur ............000. 00... — 100 00 

3. Mjóafjarðarhreppur cdr e.s. 180 00 

4. Kiðahreppur .......0.0.0000 ene. vrss „100 00 

5. Reyðarfjarðarhreppur ................0..00.00. == 150 00 

6. Breiðdalshreppur .e...ceeecieene senn 175 00 

7. Geithellnabhreppur sevveeisg … 125 00 

8. Beruneshreppur 2000 ss se — 100 00 

9. Helgustaðahreppur .......0........ 0... ae 80 00 

10. Fáskrúðsfjarðarhreppur ........0.0.000 0... — 100 00 

———— kr. 1105 00 
Alis kr. 14490 00 

14. gr. B. XIV. a. 

Samvvæmt fjáriögunum fyrir árið 1918 og 1919, 14, gr. B. KIV. a. var veittur 
þessi styrkur til unglingaskóla fyrir árið 1918: 

1. Núpsskóli í Dýtafirði..............0.00.0... aaanen neee. kr. 1900 00 

2, Hvítárbakkaskóla .....0.000000000..rr.0.0000 = 2100 00 

3. Seyðisfjarðarskóla .......... vesen ne risans neg — 1500 00 

4. Þykkvabæjarskóla ...........00.0.00.00. 0... a mm 400 00 

5. Hvammstangaskóla......... .....0000.0 00... serene —- 1500 00 

6. Ólafsfjarðarskóla... esserne revnerne snes 400 00 
1. Breiðumýrarskóla .. .........00.000 0000. eeen rr serne — 500 00 

8. Víkurskóla í Mýrdal ........0.0..00..0. 0000. en mm 500 00 

9. Stykkishólmsskóla .....00000..000 00... se mm 600 00 

10. Bakkagerðisskóla í Borgarfirði .........0.0..00...0.0. orme 300 00 
    

Samtals kr, 9700 00
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sandssjóðstillag til sýsluvega. 

    

   

  

28. maí úthlutaði stjórnarráðið fje því, sam veitt er fyrir yfirstandandi ár svo og 

afgangi af síðasta árs fjárveitingu, til akfærra sýsluvega í 13. gr. B. VI. fjárlaganna, sbr. 

reglugjörð 3. janúar 1916, svo sem hjer segir: 

1. Til sýsluvegar i Svínavatnshreppi í Húnavatnssýslu .........000).. 00.00.0000... kr. 500 00 

2. Til sýsluvegar í Áshreppi í Húnavatnssýslu ... succes versene kreere — 740 00 

3. Til sysluvegar i Årnarneshreppi i Eyjafjardarsyslu — sssssssseeseveresesneseeser — 2500 00 

4. Til sysluvegar i Svarfadardal i Eyjafjardarsyslu 22000000 0000. aan — … 1500 00 

5. Til Reykjadalsvegar í Suður-Þingeyiarsýslu ...........000.000 0000... a. — 3500 00 

6. Til Eidavegar i Sudur-Mulasyslu en — 1000 00 

7. Til Laugardalsvegar í Árnessýslu - seessevesserseeree annara enn — 600 00 

8. Til Grindavíkurvegar í Gullbringusýslu: 

a. Þegar greitt upp Í f. á. kostnað ........0... aeineaee ne... kr. 8989 6l 

b. ViðSbótarveiting ........0.00.00.0000 er nr rrrr rarere - 600 00 

— — 9589 6l 

9. Til sýsluvegar í Borgarhreppi (Hvítárbraut) í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu — 5000 00 

10. Til sýsluvegar í Skilmannahreppi í Borgarfjarðarsýslu le... 0000. — 1000 00 

11. Til sýsluvegar í Skarðsstrandarbreppi í Dalasýslu 2... 00.00.0000... 00... — 800 00 

Samtas 

Styrkur til búnaðarfjelaga. 
16. gr. 4. 

Samkvæmt fjárlögum fyrir árin 1918 og 1919, 16. gr. 

kr. 26729 61 

4, var, með brjefi stjórnar 

ráðsins, dags. 20. febrúar 1919, veittur þessi styrkur fyrir árið 1918 til búnaðarfjelaganna : 

Sr 
go

 
10 

1
 C

C 

    

|| Skaftafellssýsla: Dagsv. tala. Kr. aur. 

Búnaðarfjelag Öræfinga ..........0000.0%.. ainannee unnar rr ene 723 153 59 
—— Borgarhafnarhrepps .......00.00... 00. 00 starta sett 666 141 49 

Búnaðarfjelagið „Afturelding í Nesjahreppi ............0.0...0.. 0. 538 114 29 

Bunadarfjelag Bæjarhrepps 1…..0rssensss sense sener ane sager rer essens 632 134 26 

—— Skaftårtunguhrepps 2. ses ssenessreeereeserserrenrennee 598 127 04 

mm Hvammshrepps .......00 „areas rr 1688 358 61 

— Dyrhólahrepps rs 1521 323 18 

—— Hörgslandshrepps .....0..0.0.000 ea 561 119 18 

—— Hörgslands- og Kirkjubæjarhreppa ne 1404 298 28 

—— Alftavershrepps ern 253 53 75 

Framfarafjelag Teiðvallahrepps ... ........ sannana 682 144 88 

Samtals 9266 1968 50 

1918
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I Rangárvallasýsla: Dagsverk. Kr. aur. 

1. Búnaðarfjolag Anstur-Eyjafjallahrepps ............ 2 secs 619 131 50 
2. —— Austur-Landeyjahrepps „........0.000 ea 235 49 92 

3. —— Vestur-Landeyjahrepps ....0........... erna 813 172 71 
4. —-— Fljøtshlidarhrepps  sssscerserserersresereve re vener vsense 843 179 09 

5. mm Holtamanna 0... ene 1085 230 51 
6 —— Ásólfsskálasóknar „.....0.0)..... SERA sen 230 48 86 
7. —— Hvölhrepps rr 1103 234 33 

8. —— langárvallahrepps  sssseeeressnseeseee SRA 1083 230 07 
3. Framfarafjelag Landmannahrepps s0ense. ner renere ER 839 178 24 

Samtals 6850 1455 " 23 

Il. Arnesýsla: Dagsverk. Kr. aur. 

1. Búnaðarfjelag Skeiðalrepps ......200...00.000 0000 sena 5478 1163 79 

2. —— Gnúpverjahrepps 100 0. uran seven essens vr sse 1086 230 71 

3. —— Sandvíkurhrepps ............00.0.0 00 nes vær 211 44 82 

4. —— Eyrarbakkahrepps eens 3090 656 46 

5. —— Stokkseyrarhrepps rr séns 815 173 14 

6. ——— Selvogshrepps 0 rr rens 873 185 46 

7. —— Grímsneshrepps a... vens. 1842 391 33 

8. mme Biskupstungnahrepps Ms ssssersesee onen sense veesentre 1712 368 71 

9. Villingaholtshrepps -.......0..... eens 429 91 14 

10, —— Hraungerðishrepps 2... veer venner rer rsnnes 528 112 17 

11. —— Hrunamannahrepps ..0..0...00. „eens esas 1763 314 54 

12. —-- Gaulverjabæjarhtepps 0... 2266 481 40 

13. —— Laugardalshrepps ... errors vennee ss reven we sed een 836 177 60 

14. —— Grafningshrepps 0... 00... rr n see 212 45 04 

15. —— Þingvallahrepps .........0. renn reen skreven see 185 39 30 

16. Jarðabótafjelag Olfushrepps rr 788 167 40 

Samtals 22114 4698 01 

IV. Gullbringu- og Kjósarsýsla: Dagsverk. Kr. aur 

I. Búnaðarfjelag Seltjarnarneshrepps cd... BAA 355 ið 42 

2. - Mosfellinga .....0.00.0. 2... sat serne 866 183 97 

3. —— Kjalnesinga .........000..0... 0000 een 176 37 39 

4, —— Kjósarhrepps sees denne rr 942 200 13 

5 —— rarðabrepps 000. tran see 1053 223 71 

6. Jarðabótafjelag Bessastaðahrepps .........000000. 0. 0. hn 464 98 57 

Samtals 3856 819 18 

V. Reykjavík Dagsverk, Kr. aur. 

1. darðræktarfjelag Reykjavíkur ci... snara 1715 364 35
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VI. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla: Dagsverk. Kr. aur. 

Leirár. og Melahrepps ........0....... venees 910 193 32 

Strandarhrep ene er 746 158 48 

Skorradalshrepps ..... Ll. re vere vanerne 369 73. 39 

Aoðakilshrepps ...... er … BARA 652 138 51 

Skilamannahrepps seeren see ae sn 345 13 30 

Innri-Åkraneshrepps 2... vens renser nr nerne 418 88 80 

Reykdæla 20. ssseeeeesevver veer sen sntskrernee 915 38 

Hálsahrepps ..... 2... 126 50 

Lundareykj: adalshrepps. 784 55 

bverårhlidarhrepps 2000000 seeesesenrer 357 84 

Stafholtstungnahrepps 2... 996 60 

Alftaneshrepps 00. ven see sssses reserverne 3068 79 

Borgarhrepps ........... vrssenese vs 1164 29 

Hvítársíðuhrepps ...,.... ....... se sja rr 375 79 67 

Hraunhrepps 2... vener vn 527 1: 20 

Samtals 121529 2581 62 

VIi, Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: Dagsverk. Kr. aur 

Helgafellssveitar .....00 venesessesee een ksk nr knn nen 868 184 41 

Eyjahrepps AR 200 2 49 

Stadarsveitar 8 0000 vererersrrersse a 140 29 74 

Kolbeinsstaðahreppns 2... eee venerne 874 I85 67 

Miklaholtshrepps . 2... 2... vveeeveeenveereetekvenkresee 400 84 98 

Breiðuví kurhrepps FANN RANRR 134 28 97 

Samtals 2616 555 76 

VII Dalasýsla: Dagsverk. Kr. aur 

Laxárdalshrepps 0... uvenner rn 209 171 87 

Miðdalahrepps 0... bei se herrans hpiena 1163 241 07 

Fellstrandarhrepps 00... . . 564 183 56 

Hvammshrepps ..... AAN bue eee rs serne nen sne senge ri 130 91 35 

Haukadalshrepps ........ senn rr FER 311 66 07 

6 S4 13 

117 

Saurbæjarhrepps 

  

Hörðudalshreppa 

  

961 74 

IX. Barðastrandarsýsla: Dagsverk. Kr. aur. 

Geiradalshrepps.........0.0... rneee . 224 tt 59 

Reykjaness ............... 100 vrnkes 157 33. 35 
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X. Ísafjarðarsýsla: Dagsverk. Kr. aur. 

1. Rúnaðarfjelag Eyrarhrepps .........0.000%. eens enter gens kner ve. 293 62 25 

2. -—--- Reykjarfjarðarhrepps ...... .....000e0. ARA 436 92 62 

3. — Nauteyrarhreppa ..........000). 0... nn 505 107 28 

Samtals 1234 262 15 

XI. Strandasýsla: Dagsverk. Kr. aur 

1. Búnaðarfjelag Bæjarhrepps ... .. . a.c.d0.0 ee seg sen sre 967 205 41 

2. —- Kirkjubóls- og Fellshrepps ......000.00.. spa tra 455 96 66 

3. Hrófbergshrepps ............ sen rene sannan … 279 59 27 

4. — Kaldrananeshrepps ... 2... er 310 65 86 

Samtals 2011 427 28 

XIL Húnavatnssýsla: Dagaverk. Kr. aur. 

1. Búnaðarfjelag Bólstaðarhlíðarhrepps ................ snap an ns 740 157 21 

2. —— Þverárhrepps........0...0 seer eee teen sene FER 471 100 06 

3. mm Engihlíðarhrepps ........ HANNAR RNAARARRRR 319 677 

4. — Sveinsstaðahreppa............. bila noa nasa 826 175 48 

5. Torfalækjarhrepps sens asian ser a 1421 301 88 

6. — Svifnavatnshrepps 2. ssssestueseseee vvsesresssnener sner 494 104 95 

1. —— Vindhælishrepps ............ .. le 1138 241 77 

8, —- Fremri-Torfastaðahrepps ..... 20... 251 53 32 

9. — Ytri-Torfastaðahrepps .......... ins nea nein vere 586 124 49 

10. — Þorkelshólshrepps esserne ken ne inni 544 115 57 

Samtals 6790 1442 51 

XIIL Skagafjarðarsýasla: Dagsverk. Kr. aur. 

1. Búnaðarfjelag Akrahrepps .........000...00.0 000 494 104 96 

2. Seilukrepps 0... 000. 230 48 86 

3. — Staðarhrepps .....0....00 a eens a an BRANN 278 59 06 

4. —— Viðvíkurhteppps ..............).. einnar 358 76 05 

5. — Lýtingsstaðahrepps ......0...00.0000000n nun 751 159 54 

6. — Hølabrepps ......0.0.. vene reen se nkn seneste ves 937 199 07 

7. — Zpurhrepps 20000 risann ve ren sne 608 129 16 

8. — Skefilsstaðahrepps ........00.0.0 0000 venners WE 230 48 86 

9. -—- Óslandshlíðar 000... RN 182 38 66 

10. nn Hofshrepps a vesen rss knnnse sei 278 59 06 

11. — Fellshrepps 2000 uses svede sen ser sen enes ee 273 ö8 00 

12, — Holtsbrepps .........000..00... nr ar 170 36 12 
    

  

Samtals 4789 — 1017 40
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XIV. Eyjafjarðarsýsla: Dagsverk. Kr. aur 

Framfarafjelag Arnarneshrepps ..... 00. sense 624 132 56 

Glæsibæjarhrepps 0... een sentences 700 148 71 

mn Skriðuhreppps 00.00.0000. sense ternene 241 5l 20 

Öngulstaðahr€pps ln 285 60 55 

Búnaðarfjelag Svarfdælinga ..............0.000.0.. 0000 rre sene . 1175 249 63 

sm Hrafnagilshreppas ........0........0 00 ne sen 318 67 56 

— Arskógshrepps ............ rr 407 86 47, 

ta Hvannneyrarhrepps.............0........... einna … 260 58 24 

— Saurbæjarhreppa .......0000.0.0....0 732 155 52 

Samtals 4742 1007 52 

XV. Akureyri: Dagsverk. Kr. aur. 

Jarðræktarfjelag Akureyrar........ sen nsns snara FARA SANNA 286 60 76 

XVI, Þingeyjarsýsia Dagsverk. Kr. nur. 

Búnaðarfjelag Ljósavatnshrepps ..............0.00... av. sen erna 1347 286 17 

mn Bvalbarðsstrandar............ 20.00.0000... 863 183. 35 

mmm Bárðdæla s.sssessssssesessesenssnnesnen ve sersen grenene nn 742 157 64 

sm Hálshrepps ease rer basens 376 79 88 

Framfarafjelag Grýtubakkahrepps .........0...000..0... 0. nt 452 96 02 

Jarðabótafjelag Húsavíkur ...........0000 0000 sva ns rs a. 263 öð 87 

—- Reykdæla ......... eat. ene BRANN 527 1ll 96 

Jarðræktarfjelagið »Ofeigur« i Reykjahverfi ..........00..00... 494 104 95 

Jarðabótafjelag Tjörnnesinga ........0...00. 0000 601 127 67 

Framfarafjelag Flateyjarhrepps .........00......0.0 nan 206 43 76 

Búnaðarfjelag Svalbarðshrepps ........... rr . 277 58 85 

— Þórshafnar... 2... hr 303 64 37 

— Presthólahrepps ........0.....0. nennt 303 64 37 

— Keldhverfinga .........0000.0... nn nen É 193 ál 00 

mn Axfirdinga 000... sana isss 191 40 58 

Samtals 7138 1516 44 

XVIL Norður-Múlaafla: Dagsverk Kr. aur. 

Búnaðarfjelag Fellnahrepps ............ sen FR . 909 193. 11 

— Tunguhrepps ..... 2... 0... nn senn . 1034 219 67 

Samtals 1943 112 78 

XVIIL Suður-Múlasýsla: Dagsverk. Kr. aur. 

Búnaðarfjelag Skriðdæla ..........0...0..0.0.0.0 000. near ern sene 760 161 46 
- Eiðahrepps .............. rr 972 206 50 

Samtals 1732 367 96
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Nr. Dagsverk. Kr. auf. 

I. Skaftafellssýsla ..........0000...0.0. err erat se deri regerende uren ens 9266 1968 50 

2. Rangárvallasýsla ......... Þekktar 1455 23 

3. Árnessýsla ....... ne rn nere el vener senn 4698 Öl 

4. Gullbringu. og Kjósarsýsla 0... 00. a 819 18 

5. Reykjavík ............. . verde ses . 364 35 

6. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla see inn eins ikea sen nan 12152 2581 62 

7. Sn Ísness- og Hnappadalssýsla sssssssssssssesenens ke kend ver kntrnee 2616 555 76 

3, Dalasýsla - rn snart sela mn se 4527 961 74 

9.  Barðastrandarsýsla ....00.0.0.0000.00. 00. sen 381 80 94 

10. Ísafjarðarsýsla sens ne rr res se nerne … 1234 262 15 

11. Strandasýsla ......0.0.0.0000... 0... sets stgr. sein dre 2011 t27 23 

12. Húnavatnssýsla....... RANA án ln nse deres rata 6790 1442 51 

13. Skagafjarðarsýsla .......00...0..0... senn BANANANA nn 4789 1017 40 

14. Eyjafjarðarsýsla 00... HRRANRRER ari ner nr sa 4742 1007 44 

15. Akureyri ....... sekvens sens skete ser bek RER tese ti essens er rr erne. ,… 286 60 76 

16. Þingeyjarsýsla 0 sen ARA sen ser 1138 löl6 44 

17. Norður-Múlasýsla .....000..0.0... 00. 0... enn rr nknee 1943 412 78 

18. Suður-Múlasýsla 0... se 1732 #67 96 

Alls 181 fjelög, dagsverkið 21,244. Samtals 94142 20000 00 

Embætti og syslanir m. m. 

2. ágúst var Einar M, Jonasson, cand. jur., allramildilegast skipaður sýslumaður í 

Barðastrandarsýslu frá 1. sept. þ. á. að telja. 

a, d. var aðjunkt við hinn almenna Meutaskóla Böðvari * Kristjánssyni samkvæmt 

sókn hans, allramildilegast veitt lausn frá tjeðu embætti, frá 1. okt. þ.á. að telja, án eftirlauna. 

orstöðumaður lög 20. septemher var Þorkell Þorkelsson kennari á Akureyri : Í 

nóv. 1917. 

  

gildingarstofu fyrir mælitæki og vogaráhöld, samkvæmt lögura ur. 

26. s. m. var cand. theol. Ásgeir Ásgeirsson settur aukakennari við kennaraskólann í 

Reykjavík frá 1. oktober þ. á. að telja. 

S. d. var Jónasi kennara Jónssy /ni frá Hriflu veitt lausn frá aukakennarastöðu sinni 

við kennaraskólann | Reykjavík frá 1. október þ. á. að telja. 

> 5 Landsbankann frá 1. = 30, sept. var konsull L, E, Kaaber skipadur bankastjori v 

okt. þ. á. að telja 

Þann 5. okt. var cand. juris Bogi Brynjólfsson allramildilegast skipaður sýslumaður í 

Húnavatnseýslu frá 1. s. m. að telja. 

d. var cand. mag. Jón Ófeigsson allramildilegast skipaður fastur kennari við hinn 

almenna mentaskóla frá 1. s. m. að telja. 

11. okt. var Árngrímur Fr. Bjarnason akipaður póstafgreiðslumaðar í Bolungarvík. 

29. okt. var sóknarpresti í Setborgsprestakalli, sírs Jens V. Hjaltalín, samkvæmt um- 

umsókn hans veitt lausn frá embætti sökum ellihrumleika, frá næstu fardögum, með eftirlaunum.
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Þann 9. nóvember skipaði stjórnarráðið prófessor Lárns H. Bjarnason, r. af dbr. til J, 

þess í samráði við borgarstjóra og lögreglustjóra fyrir hönd landsstjórnarinnar að gjöra råd i 

stafanir til hjálpar nauðstöddum i Reykjavik vegna kvefpestarinnar (influenzu). 

ll. nóvember skipaði ráðherra síra Eirík Helgason såknarprest i Sandfellsprestakalli 

í Ánstur-Skaftafellsprófastsdæmi frá næstk. fardögum að telja 

30. nóv. var sóknarprestor í Grundarþingum Þorsteinn Ó. Briem skipaður sóknar. 

prestur í Mosfellsprestakalli í Árnesprófastedæmi. 

Þann 31. desember voru alþingismennirnir, Bjarni Jóasson frá Vogi, docent, r. af dbr, 

Arnórsson, prófessor, r. af dbr. og Jóhannes Jóhannesson, bæjarfógeti, r. af dbr. og 

sambandslaga Íslands og Danmerkur. 

  

Einar 

paðir í ráðgjafarnefnd, samkvæmt 16. gr. 

  

dbrm. 

Fpiðursmerki. 

Jón Magnússon, r. af dbr. og dbrm., 
£ 3 5 3 

   rådhe 

  

30. nóv. voru forsætisr 

atvinnumálaráðherra Sigurður Jónsson, dbræm. 

ígúrðar Eggerz, allramildilega 

Ny c s 

  

sæmdir kommandör krossi danne- 

  

fjármálaráðherra 

brogsorðunnar, II. 

    
  

      

S. d. var bæjarfó Jóhannes Jóhannesson, r. af sæmdur 

heiðursmerki dannebrogsmanna 

S. d. voru alþingismennirnir Bjarni Jónsson frá Vogi, docent, 

Einar Arnórsson, prófessor, og 

Þorsteinn M. Jónsson, kennari, allramildilegast sæmdir riddarakrossi dannebrogsorðunnar. 

atyrkueiting. 
Af vöxtum af Styrktarsjóði Friðriks konungs VINI. fyrir árið 1918, hefir stjórnar- 

bar a askólar ns á Akureyri, Halldóru Bjarnadóttur og Sambandi Ung- 0 

  

ráðið veitt forstöðukonu 

mennafjelaga Íslands 200    

Einkarjettur. 
16. apríl þóknaðist Hans Hátign konunginum að veita verkfræðing Hans Peter Dine- 

ára tímabil á pþurkunartækjuin4. 

  

;t á Íslandi um 5 

  

sen í Herlöv í Danmörku einkarj 

þóknaðist Hans Hátign konnnginum að veita verkfræðing Victor Trane, Peder 

Clausensgade 3 í Kristjaníu í Noregi, einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á pAðferð og 
áhaldi til að framleiða köfnunarefnissambönd úr malimkarbídum<. 

nn nm



 


