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| Stjórnarráðsbrjef, auglýsingar, | 
| reglugjörðir o. fl. | 

4. 5. jan. Auglýsing um starftíma Hæstarjettar o. fl. . | 7 
5. lá jan. | Samþykt um leigu á lóðum bæjarsjóðs Reykjavíkur í til íbúðarhúsa- | 

bygginga... . - - „0 8-10 

6. 15. jan. Reglugjörð um notkun bryggjunnar í Steins ör á Skipaskaga „1 10-11 

3, ið. jan. Brjef stjórrarráðsins til lögreglustjóranna o.fl. um flsggdaga . . | 7 

7. 24. jan. Reglugjörð nm skipun påstmåls ....... | 19—15 

144 9. febr. Reglugjörð um próf 'yrir bifreiðarstjóra . . 403—-405 

2 11. febr. Auglýsing um kosnirg eins "þing ismanna fyrir Reykja víkurkaup- 

stað 2... FR 6 

8, S. d. Samþykt um st órn bæjarmålefn a Í Aku: eyrarkaupstad 202004.) 15—21 

9 21. febr. Endurskoðuð reglugjörð fyrir vatusveitu Akureyrarkaupstaðar . .| 21—23 

65. 2. mars Reglugjörð um hreinsun hunda af bandormum i lågsagnarumdæmi 

Siglufjarðarkaupstaðar  . . 00 0 eee e+ 2] 119—181 

10. 10. mars Sambykt um byngd bakarabrauda i Hafnarfirdi. . . . . . . . | 23—94 

11. 26. mars Reglur um kosningu borgarstjóra í Reykjavik . . . | 24—28 

12. 9. april Reglugjörð um viðauka við fjallskilareglagjörð fyrir Skagafjarðar- | 

sýslu frá 1. mai 1918, . . . . 29 
40. 16. april Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir styrktarsjóð verkamanna- 

og sjómannafjolaganna í Reykjavík . . . . . 2... . .| 75—76 
41. 29. april Reglugjörð um notkun öldubrjótsins í Bolungavík . . . . . 77    
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39. T. maí Brjef stjórnarráðsins til sýslamannsins í Ísafjarðarsýslu um takmörk 

verslunarlóðærinnar á Suðareyri Í Súgandafirði. | 75 

42. 10. mai Auglýsing um staðfesting stjórnarráðsins á lögreglusamþykt fyrir | 

| Husvikur borp 78—85 

43. 17. mai | Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Styrktar hjónanna | 

| Páls og Thoru Melsteds“ | 85—86 

44. 25. mai | Staðfesting konungs á vkipulagsskrå fyrir ro jikrasjid Fellsstrandar- 

| hrepps“ 86—88 
45. 1. júní | Reglugjörð um breytingu á gjöldum, sem skulu g! eiðast Löggild- | 

| ingarstofunni fyrir löggildingu og eftirlit með mælitækjum | 

| og vogaráhöldum samkvæmt tilskipun nr. 3, 12 febrúar 1919 | 88—89 

46. 9. júní | Breyting å erindisbrjefi fyrir ullarmatsmenn frå 25. febrúar 1916 89—90 

47. S. d. | Breyting á erindisbrjefi fyrir fiskimatsmean frá 12. ágúst 1910 90 

48. 10. júní | Hafnarreglagjörð fyrir Akureyrark aupstað . FA 91—100 

43. 11. júní | Reglugjörð um breytingu á reglugjörð fyrir Árnessýslu um fjallskil, 

| rjettahöld, grenjaleitir o. fl. vestan Hvitár og Ölfusár 6. ágúst 

| 1909, og annari breytingu á reglugjörð frá 1919 . 100—101 

50. 12. júni | Stadfesting konungs å skipulagsskrå rir „Minningarsjóð Þorkels- 

| | Guðmundssonar“ 101—103 

51. | S. d, | Stadfesting konungs å skipulag ,gsskrá fyrir, Tryg gvasjóði 103-— 104 

52, | 14. jåni | Reglugjörð um notkun og meðferð rafmagns Í Húsavíkurkauptúni 105—-108 

53. | S. d. Gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Húsavíkurkauptúni 108— 109 

54, 15. juni Auglýsing um staðfesting stjórnarráðsins á lögreglusam „þykt fyrir 

Akureyrarkaupstað . . 109—125 

55. S, d Auglysing um festing stjór rmarráðsins. á lögreglusamþykt fyrir 

Ísafjarðarkaupstað BN e 126—139 

56. S. d | Auglýsing um ting stjórnarráðsins á lögreglusamþykt fyrir 

| Sigiafjarðarkaupstað - 140 —153 

57 Ss. d Auglysing um staðfesting stjórnarráðsins á heilorigðissamþykt fyrir 

Siglufjarðarkaupstað . 153—159 

58. 16. júní |! Reglugjörð um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsý slu . . | 160—168 

59. Sd | Reglugjörð um breyting á reglugjörð fyrir Vestar- Húnavatnssýslu- 

| um fjallskil o. fl. frá il. nóvember 1914 . 169—-170 

60. | S. d | Reglugjörð um breyting á reglugjörð fyrir Austur- Húnavatnssýslu 

| um fjallskil 0, fl. frå 2. nóvember 1917 170—171 

61. | 23 júní | Reglugjård um notkun og medferd rafmagns i Borgarneshreppi 171--174 

62. | S. d | Gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Borgarneshreppi 175 

63. | 25 juni | Reglugjörð fyrir Austur-Bardastrandarsyslu um hreinsun hunda af 

| bandormam og aðrar varnir gegn sullaveiki 1i6—178 

64. | S. d Sambykt um breyting å sampykt um lækning hunds af bandormum 

| o. fl. í Vestur-Skaftafellssýalu frá 30. nóvember 1895 178 

66. | 15. júlí Auglýsing um staðfesting stjórnarráðsins á heilbrigðissamþykt fyrir 

| Akureyrarkanpstað . . 182—192 

67. | 16. juli Erindisbrjef fyrir yfirsildsrmatamenn . 192—196 

68. | S. d Erindisbrjef fyrir sildarmatsmenn . 196—198    
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69. S. d. Samþykt um breyting á samþykt um lendingarsjóði í Norður-Ísa- 

fjarðaraýslu, 30. nóvember 1907 FR 199 

70. 27. juli Erindisbrjef fyrir matsmenn á saltkjöti 199—201 

71. 9, ågust Reglugjörð fyrir Strandasýslu um refaeyðingar 0 og tófneldi . 202—204 

72. S. d. Reglugjörð um breyting á reglugjörð 16. júní 1915 um refaveiðar Í 

vesturhluta Þingeyjarsýslu oo 205 

73. S. d. Reglugjörð fyrir Borgarfjarðarsýslu um eyðing refa £05—207 

74. 8. d. Fjallskilareglugjörð fyrir Borgarfjarðarsýslu . | 208—221 

75. S. d. Samþykt um framræslu og áveitu á Víkur-, Ntaðar- og Langholts- 
mýrar Í Skagafirði. 222—226 

76. 25. ågust Reglugjörð um breyting á reglugjörð fyrir Austar- Barðastrandar- 
sýslu um fjallskil, eyðing refa o. fl. frá 10. ágúst 1915 227—228 

77. 3. sept. Reglugjörð um skemtanaskatt í Bolungavík …… 228—229 

78. 8. oktbr. | Reglugjörð um skipun slökkviliðs og brunamála i Siglafjarðar- 
kaupstað 230— 235 

79. 12. oktbr. | Samþykt um sýsluveginn Svínvetningabraut 236 — 237 

97. 80. oktbr. | Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir notkun rafmagns i Vík í 

Mýrdal frá 4. janúar 1919 . . RN 291 

98. 5. nóvbr. | Reglugjörð fyrir rafmagnsveitu Reykjavíkur . ; 291 — 294 

99. S. d. Reglugjörð um hafnsögu í Hafnarfjarðarkaupstað | 294—-295 

100. Sd. Reglugjörð um hafnsögngjald í Hafnarfjarðarkaupstað | 296—297 

101. 9. nåvbr. | Sambykt um lokuna:tima sålubuda å Ísafirði. | 297—298 

102. Sd. Samþykt um lokun sölubúða í Siglufjarðarkaupstað 298—299 

103. 6. desbr. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Heimilisiðnaðarsjóð Skaga- 

fjarðarsýslu 299— 300 

104. 11. desbr. Hafnarreglugjörð fyrir Vestmannaeyjakanpstað 800- 305 

105. 18. desbr. | Reglugjörð um notkun og meðferð rafmagns Í Seyðisfjarðarkanp- 

stað . 305—308 
106. 8. d. ' Gjaldskrá fyrir notkun rafmagns Í Seyðistjarðarkaupstað „ | 808—309 

107. 81. desbr. Í Reglugjörð um breyting á reglugjörð 3. okt. 1919 um notkun og 

meðferð rafmagns á Patreksfirði . . 310 

108. S. d. Auglysiug um breyting á gjaldskrá rr rafreitu Patrekshrepps 

frå 3. okt. 1919 . . eee ene . 310 

Verðlagsskrár 1920 — 1921 
13. fyrir Nordur-Mulasyslu og Seydisfjardarkaupstad 30—31 

14. — Suður-Múlasýslu FI 32—38 

15. —  Austur-Skaftafellssýslu . 34—35 

16. —- Vestur-Skaftafellssýslu . 36—37 

17. —  Vestmannaeyjakaupstad . 38—39 

18. — Rangárvallasýslu . 40—41 

19. — Årnessy slu . 42—43 

20. —- Gullbringu: og Kjósarsýslu, Hafnarfjörð og Reykjavík 44—45    
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21. fyrir Borgarfjardarsyslu 46—47 

22. — Mýrasýsla . . | 48—49 

23. —  Snæfellsness- og Hnappadalssýsla . | 50—51 

24. — Dalasýslu | 52—58 

25. —  Barðastrandarsýslu ' 64—55 

26. — Ísafjarðarsýslu og Ísafjörð 5657 

27. — Strandasýslu 58—59 

28. — Húnavatnssýslu 60—61 

29. — Skagafjarðarsýslu. 62— 63 

30. — Eyjafjarðarsýslu og Akureyri 64—6ó 

31. — Þingeyjarsýslu. 66—67 

Reikningar fyrir årid 1919. 

it. Sjóður undir umsjón stjórnarráðsins. 

94. Reikningur Styrktarsjóðs Hjálmars Jónssonar kaupmanns fyrir reikn- 

ingsárið */, 1919 — *!/, 1920. 212—218 

114. Reikningur yfir tekjur og gjöld Kirkjujarðasj ;ðs . 314—315 

115. Reikningur yfir tekjur og gjöld Thorkilliibarnaskólasjóðs 316 

116. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannesar Árnasonar 317 

117. Reikningur yfir tekjur og gjåld Minningarsjods Herdisar og Ingi- 

leifar Benedictsen 318 

118. Reikningur yfir tekjur og gjöld »Landspitalasjsds Geirs Zoöga og 

frú Helgu Zoðga konu haris. 319 

119. Reikningur yfir tekjur og gjöld, Siyrktarjöða Kri istjáns Jónssonar 

læknis“ 819—320 

120. Reikningur „Liknarsjóðs Sigríðar Mel Isted" . 320 

121. Reikningur yfir tekjur og gjöld Ræktunarsjóðs Íslands 320— 

122. Reikningur yfir tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Íslands . . 323 

123. Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og hpurfandi 

þjóðjarðalandseta og ekkna þeirra í hinu fyrv. Suðuramti 324 

124. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs TFriðriks konungs 

hins áttunda 324—325 

125. Reikningur yfir tekjur og gjöld. Gul bráðkaupssjóða Bjarna amt- 

manns Þorsteinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttar 325-—-326 

126. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebe's 326 

127. Reikningar yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fischer's 327 

128. Reikningur yfir tekjur og gjöld Samgöngubsótasjóðs Páls Jónssonar 328 

129. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V Gigas's #28 

130. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gisla Jóns Nikulássonar 329 

131. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar. 329 

182. Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, sem biða tjón 

af jarðeldum 330 

133. Reikningur yfir tekjur og sjöd Ginfajöð w. Fi. ke's til Grimsey- 

ga . FR . 330—331  
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134. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns konungs 

hins Níunda RA FR 331—332 
145. Reikningur yfir Landhelgissjöð Íslands . 405 

| ll. - Sjóðir undir stjórn eða umsjón biskups. 

1. Reikningur yfir tekjur og gjöld hins Almenna Kirkjusjóðs . 1 
1. Skýrsla um eignir kirkna Í hinum Almenna Kirkjusjóði. 2—5 

109. Reikningur yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóða 311 
110. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Guttorms prófasts Þor- 

steinssonar. . . 311—312 
111. Reikningur yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar . 312—313 
112. | Reikningur yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs 313 
113. | Reikningur yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats . 314 

| 

iii. Söfnunarsjóðsreikningar. 

32. Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands 69—70 
33. Yfirlit yfir efnahag Söfnunarsjóða Íslands . 70 

IV. Landsbankareikningar. 

80. Reikningur Landsbankans með útbúum 1919 . 238—258 

81. Efnahagsreikningur Landsbankans 31. mars 1920 AÐ 259—260 

82. Efnahagsreikningur Landsbankans 80, júlí 1990. . 2... 261—262 
135. Efnahagsreikningur Landsbankans 30. september 1920 382—333 

v. Ýmsir reikningar. 

34. Reikningur styrktarsjóðs handa barnakennurum . 71 
35. Reikningur yfir tekjur og gjöld „Framfarasjóðs Jóns prófasts Mel- 

sted og frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsted“ 72 

36. Reikningur yfir tekjur og gjöld „Minningarsjóðs Magnúsar Andrjes- 

sonar og Sigríðar Pjetursdóttur, hjóna á Gilsbakka, fyrir 

tímabilið frá 28.—6'18 til 81.—-19—'19 …… 72 
37. Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Margrjetar Bjarna- 

dóttur frá Bergvík í Leiru . FNF 73 
38. Efnahagsreikningur Spitalasjóðsins „Vinaminning< . 74 

83. Reikningur yfir tekjur gjöld Ekknasjóðs druknaðra manna í Borg- 

arfjardarsy slu . . FF 263 
84. Reikningur „Framfarasjóðs Stykkishólms“ 263—264 
85. Reikningur Ekknasjóðs Vestur- -Skaftafellsprófastsdæmis 264—265
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86. Reikningur yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Einars Ásmundssonar 266 

87. Reikningur minningarsjóðs alþm. Sighvats Árnasonar 266 

88. Reikningur Minningarsjóðs frú Ragnheiðar Thorarensen á Móeiðarhvoli 267 
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Jónssonar . 269--270 
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fyrir sveitahibýli“ 334 

137. Reikningur Styrktar- og sjúkrasjó iða vitavarða Íslands AÐ 335 

138. Reikningur yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnespings 835 — 336 

146. Reikningur slysatryggingar sjomanna RN . . 406 
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95. Áætlun um ferðir aðalpóstanna 1921 214—283 
96. Áætlun aukapóstanna 1921 284—290 

Ættarnåfn. 

139. Skrá yfir ættarnöfn, er upp hafa verið tekin á árinu 1920 336 

140. Firmatilkynningar 337—365 

141. Vörumerkjaauglýsingar 365--388 

Styrkur úr ríkissjóði. 

142. 14. gr. A. C 5. Styrkur til uppgjafa presta og prostokkna 389—390 
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og 1919, 16. gr. 4. FI Ir „ „| 394—898
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Akureyri: 
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lausn. 401; sýslumaður settur, 401. 

Ásgeir Ásgeirsson skipaður sóknarprestur Í Hvamms- 

prestakalli, 899; skipaður prófastur, 400. 

Atvinnu- og 

skipun, 399. 

sýslumaður, 

samgöngumálaráðherra, lausn og 

Á veita ug framræsla á Víkur-, Staðar- og Lang- 

holtsmýrar í Skagafirði, samþykt, 222--226. 

B. 

Bakarabrauða þyngd í Hafnarfirði, samþ., 23—24. 

Barðastrandarsýsla: reglugjörð um hreinsun hunda 

og sullaveikisvarnir, 176—178; reglugjörð um 

fjallskil, eyðing refa o. fi., breyting, 227—-228; 

verðlagssrá, ö4—ðð. 

Barnakennarar, styrktarsjóður, reikningur, 71. 

Barnaskólasjóður Thorkillii, reikningur, 316. 

Bay, Henry, Eugen, viðurkendur norskur aðalkon- 

súll, 401. 

Benedictsen, Herdis og Ingileif, minningarsjóður, 

reikningur, 318. 

Bifreiðarstjórar, reglugjörð um próf, 403—405. 

Bjarni amtmaður Þorsteinsson og frú Þórunn 

  

Hannesdóttir, gullbrúðkaupssjóður, 

325— 326. 

Bjarni Þ. Johnson sýslum, vikið frá embætti, 400. 

Björn Sigurðsson bankastjóri, lausn, 400; skipað- 

ur í Verðlagsnefnd, 400. 

Björn Þórðarson skipaður í Verðlagsnefnd, 400. 

Bolungavík, reglugjörð um notkun öldubrjóts, 77; 

reglugjörð um skemtanaskatt, 228— 229. 

Borgarfjarðarsýsla: reglugjörð um eyðing refa, 

205—207; fjallskilareglugjörð, 208—221, verð- 

lagsskrá, 46—47; ekknasjóður, reikningur, 268. 

Borgarneshreppur rafmagn: reglugjörð, 171—-174, 

gjaldskrá, 175. 

3orgarstjórakosning í Reykjavík, reglur, 24—28. 

Briem, Eiríkur, framkvæmdarstjóri 

Íslands, lansn, 401. 

Briem, Vilhjálmur, framkvæmdarstjóri Söfnunar- 

sjóðs Íslands, settur, 401. 

Brunabótasjóður hinn sameiginlegi fyrir sveita- 

híbýli, 334. 

Brunamál og slökkvilið í Siglufjarðarkaupstað, 

reglugjörð, 230 ——235 

Bæjarmálefni í Akureyrarkaupstað, samþ., 15—21. 

Bæjarsjóður Reykjavíkur, samþykt um leigu á 

lóðum til íbúðarhúsabygginga, 8--10. 

reikningur, 

Söfnunarsjóðs 

GC. 

Courmont, André, Carlos, Joseph, viðurkendur for- 

stöðumaður hins franska vici-konsúlats fyrir 

Ísland, 401. 

Dalaprófastslæmi: sóknarprestur í Hvammspresta- 

kalli skipaður, 399; Hjarðarholtsprestur leystar 

frá embætti, 399; skipaður prófastur, 400. 

Dalasýsla: verðlagsskrá, 52—53, sýslumanni vik- 

ið frá embætti, 400; sýslumaður settur, 400. 

Dómtúlkur og skjalþýðandi löggiltur, 401.



E. 

Eggerz, Guðmundur, sýslumaður, lausn, 401. 

Eggerz, Sigurður, ráðherra, lausn, 399. 

Einar Arnórsson, skipaður prófessor, 399. 

Einar Ásmundsson, framfarasjóður reikningur, 266. 

Einkarjettur, 402. 

Eirikur Briem, framkvæmdarstjóri 

Íslands, lausn, 401. 

Söfnunarsjóðs 

Ekknasjóðir: druknaðra manna í Borgarfjarðar- 

sýslu, 263; Vestur-Skaftafellspró- 

fastsdæmis, reikningur, 264 — 26ð. 

Erindisbrjef: fyrir ullarmatsmenn, breyting, 89— 

90; fyrir fiskimatsmenn, breyting, 90, fyrir yfir- 

reikningur, 

sildarmatsmenn, 192—-196; fyrir síldarmatsmenn, 

196-—198; fyrir matsmenn á saltkjöti, 199--201. 

Eyjafjarðarsýsla og Akureyri, verðlagsskrá, 64— 

65; skipaður sýslumaður og bæjarfógeti, 400. 

F. 

Fellstrandarhreppur, sjúkrasjóður, skipulagsskrá, 

86--88. 

Firmatilkynningar, 337—-365. 

Ficher, W., gjafasjóður, reikningur, 827. 

Fiske, W., gjafasjóður til Grimseyinga, reikningur, 

330 —331. 

Fiskimannasjóður Kjalarnesþings, reikningur, 335 

— 336. 

Fiskimatsmenn: breyting á erindiubrjefi, 90; yfir- 

fiskimatsmaður settur, 399; yfirfiskimatsmaður 

skipaður, 401. 

Fiskiveiðasjóður Íslands, reikningur, 323. 

Fjallskilareglugjörðir fyrir: Skagafjarðarsýslu, við- 

auki, 29; Árnessýslu, breyting, 100--101; vest- 

urhluta Þingeyjarsýslu, 160-—-168;, Vestur-Húna- 

vatnssýslu, breyting, 169— 110; Austur-Húna- 

vatnssýslu, breyting, 170—171; Borgarfjarðar- 

sýslu, 208—221;  Austur-Barðastrandarsýslu, 

breyting, 227—228. 

Fjármálaráðherra, lausn og skipun, 899. 

Flaggdagar, stjórnarráðsbrj. til lögreglustjóranna, 7. 

Forsætisráðherra, skipun, 399. 

Framfarasjóðir: Jóns prófasts Melsted og frú Stein- 

unnar Bjarnadóttur Melsted, reikningur, 72; 

Stykkishólms, reikningur, 263— 264; Einars Ás- 

mundssonar, reikningur, 266. 

Friðrik VIII, styrktarsjóður: reikningur, 324— 

325; styrkveiting til trjáræktar, 402. 

Fræðslumál, skipun samkvæmt þingsályktun 23. 

sept. 1919, 399. 

G. 
Geir Sigurðsson, skipaður í Verðlagsnefnd, 400. 

XI 

  

  

Geir Zoéga og fru Helga Zoéga, landsspitalasjod- 

ur, reikningur, 319. 

Gigas, V., styrktarsjodur, reikningur, 328. 

( 

Gísli Jón Nikulásson, styrktarsjóður, reikningur, 329. 

Fi 

sisli Ísleifsson, skipaður skrifstofustjóri, 400. 

Fi 
10 Gjafasjóðir, reikningar: Guttorms Þorsteinssonar, 

311—312; C. Liebe's, 526; W. Fischer's, 327; 

W. Fiske's, 330--381. 

Gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Húsavíkur- 

kauptúni, 108-109; fyrir notkun rafmagns í 

Borgarneshreppi, 175. 

Guðjón Guðlaugsson, skipaður í Verðlagsnefnd, 400. 

Guðmundur Daníelsson, heiðursgjöf, 402. 

Guðmundur Eggerz, sýslumaður, lausn, 401. 

Guðmundur Finnbogason, skipaður samkvæmt þings- 

ályktun 23. sept. 1919 um fræðslumál til að 

vera stjórninni til aðstoðar, 999. 

Guðmundur Hannesson, sóttvarnarnefnd, lausn, 

399; leyft að bera heiðursmerki, 402. 

Gullbringu- og Kjósarsýsla, verðlagsskrá, 44--45, 

Gullbrúðkaupssjóður Bjarna amtmanns Þorsteins- 

sonar og frú Þórunnar Hannesdóttur, reikning- 

326. 

Gunnlaugur Björnsson, settur 2. kennari við bænda- 

skólann á Hólum, 400 

Guttormur 

reikningur, J11--312. 

ur, 325 

Þorsteinsson prófastur, gjafasjóður, 

H. 

Hafnarfjörður: samþykt um þyngd bakarabrauða, 

23— 24; hafnsögureglugjörð, 294— 295; hafnsögu- 

gjald, reglugjörð, 296--297. 

Hafnarreglugjörð: fyrir Akureyrarkaupstað, 91- 

100; fyrir Vestmannaeyjakaupstað, 300 -- 305. 

Hafnsögureglugjörð fyrir Hafnarfjörð, 294—-295. 

Hafnsögugjald í Hafnarfjarðarkaupstað, reglugjörð, 

296— 297. 

Hafplógur, einkarjettur, 402. 

Hálfdán Guðjónsson, skipaður prófastur, 399. 

Halldór Kristinsson, skipaður hjeraðslæknir, 40l. 

Hallgrimur Kristinsson, skipaður í Viðskiftanefnd, 

399. 

Hannes Árnason, styrktarsjóður, reikningur, 317. 

Hannes Thorsteinsson, skipaður í Viðskiftanefnd, 

399. 

Hansen, P., styrktarsjóður, reikningur, 268—269. 

Háskóli Íslands, prófessorar skipaðir, 399. 

Hávarður Jónsson, heiðursgjöf, 402. 

Havsteen, Júlíus, skipaður sýslumaður í Þingeyj- 

arsýslu, 400. 

Heiðursgjafir af styrktarsjóði Kristjáns IX, 402. 

Heiðursmerki, 402.



XI 

Heilbrigðissam þyktir: fyrir Siglufjarðarkaupstað, 

153 -—159; fyrir Akureyrarkaupstað, 182— 1929. 

Heimilisiðnaðarsjóður 

lagsskrá, 299—300 

Helga Zoöga, landspitalasjóður reikningur, 319. 

Henry, Eugen, Bay, viðurkendur norskur aðalkon- 

súll, 401. 

Herdisar og Ingileifar Benedictsen, minningar- 

sjóður, reikningur, 318. 

Hjálmar kaupmaður Jónsson, styrktarsjóður, reikn- 
ingur, 272— 973. 

Hjarðarholtsprestar, lausn, 399. 

Hjeðinn Valdimarsson, skipaður í Verðlagsnefnd, 

400 

Hólar í Hjaltadal: skipaður skólastjóri, 400; settur 

2. kennari, 400. 

Hólsbjerað, skipaður hjeraðslæknir, 400. 

Hundahreinsun: í Austur-Barðsstrandarsýslu og 

um sullaveiki, I76--178; í Vestur-Skaftafells- 

sýslu, samþykt, breyting, 17s; í Siglufjarðar- 

kaupstað, reglugjörð og leiðarvísir, 179—-181. 

Húnavatnssýsla: verðlagsskrá, 60—61, fjallskila- 

reglugjörð, breyting, 169—-171. 

Húsavíkurkauptún: lögreglusamþykt, í8 --85, reglu- 

gjörð um rafmagn, 105—108, gjaldskrá fyrir 

notkun rafmagns, 108-—-109. 

Hvammsprestakall, skipaður sóknarprestur, 399. 

Hvanneyri skipaður 1. kennari, 400; settur kenn- 

ari, 400. 

Hæstirjettur, auglýsing um starftíma 0. fl, 7. 

Skagafjarðarsýslu, skipu- 

i. k 

Inga Magnúsdóttir, löggilding sem dómtúlkur og 

skjalþýðandi, 401. 

Ingileif Benedictsen, 

ur, 818. 

Ísafjarðarkaupstaður: lögreglusamþykt, 126—139; 

samþykt um lokunartíma sölubúða, Z97— 298. 

Ísafjarðarsýsla : verdlagsskrå, 56—57; stjórnar- 

rådsbijef til syslumann-ins um verslunarlåd å 

Suðureyri, 7; samþykt um lendingarsjóði, breyt- 

ing, 199; skipaður hjeraðslæknir í Hólshjerað, 
401. 

Ísólfur Pálsson, einkarjettur, 402. 

minningarsjóður, reikning- 

J. 

Jes Zim en, skipaður í Viðskiftanefnd, 399. 

Johnson, Bjarni, Þ., vikið frá embætti, 400. 

Jón Eiríksson Kollektusjóður, reikningur, $19—3813. 

Jón Magnússon, skipaður forsætisráðherra, 399; 

  

  

falið að veita forstöðu fjármáladeild stjórnar- 

ráðsins um stundarsakir, 400. 

Jón Magnússon, settur yfirfiskimatsmaður, 399; 

skipaður yfirfískimatsmaður, 400. 

Jón Melsted, framfarasjóður, reikningnr, 72 

Jón Proppé, skipaður umboðsmaður þjóðjarða í 

Arnarstapa- og Skógarstrandarumboði og Hall- 

bjarnareyrar, 401. 

Júlíus Havsteen, skipaður sýslumaður í Þingeyjar- 

sýslu, 400. 

K. 

Kaaber, L., skipaður í Viðskiftane'nd, 399. 

Kirkjujarðasjóður, reikningar, 314— 315. 

Kirkjusjóður hinn 

1,2—5. 

Kjalarnesþing, Hiskimannasjóður, reikn., 885—-336. 

Kollektusjóður Jóns E:íkssonar, reikn., 312—3813. 

Kousúlar viðurkendir, 401. 

almenni, reikningur, skýrsla, 

Kristján læknir Jónsson, minningarsjóður, reikn- 

ingur, 269—270; 

319— 520. 

Kristján IX, styrktarsjóður, reikningur, 381 —332; 

heiðursgjafir, 402. 

styrktarsjóður, reikningar, 

L. 

Landhelgissjóður Íslands, reikningur, 405. 

Landsbankinn: reikningar, 238—.62; 

reikningnr, 30. sept, 322—333; 

leystur frá embætti, 400. 

Landspitalasjóður Geirs Zoöga og frú Helgu Zo- 

öga, reikningur, 319. 

Leiga á lóðum bæjarsjóðs Reykjavíkur til íbúðar- 

húsabygginga, S--10. 

efnahags- 

bankastjóri 

Lendingarsjóður, samþykt fyrir Norður Ísafjarðar- 
sýslu, breyting, 199. 

Liebe's, C., gjafasjóður, reikningur, 326. 

Liknarsjóður Sigríðar Melsted, reikningur, 320. 

Lystigarðsfjlag Akureyrar, styrkveiting til trjá- 
ræktar, 402. 

Löggildingarskrifstofan, breyting á gjöldum, mæli- 

tæki og vogaráhöld, reglugjörð, 88—39. 

Lögreglusamþyktir: fyrir Húsavikurþorp, 18—85; 

fyrir Akureyri, 109—125; fyrir Ísafjarðarkaup- 

stað, 126— 189; fyrir Siglufjarðarkaupstað, 140 
— 153. 

Mm. 

Magnús Andrjesson, minningarsjóður, reikn., 12. 

Magnús Guðmunds-on, skipaður ráðherra, 399; 

falið að veita forstöðu dóms- og kirkjumála-
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deild stjórnarráðsins i fjarveru forsætisráð- 

herra, 399. 

Magnús Jónsson, skipaður prófessor, 399. 

Magnús Pjetursson, sóttvarnarnefnd, lausn, 399. 

Margrjet Bjarnadóttir, styrktarsjóður, reikn., 73. 

Matsmenn, erindisbrjef: fyrir ullarmatsmenn, breyt- 

ing, 89—-90; fyrir yfirsíldarmatsmenn, 192—196; 

fyrir sildarmatsmenn, 196— 198; fyrir kjötmats- 

menn, 199 -201. 

Melsted, Jón, framfarasjóður, reikningur, 72. 

Melsted, Páll, styrktarsjóður, skipulagsskrá, 85—86. 

Melsted, Sigríður, líknarsjóður, reikningur, 320. 

Minningarsjóðir, reikningar: Magnúsar Andrjes- 

sonar og Sigríðar Pjetursdóttur á Gilsbakka, 

12; alþm, Sighvats Árnasonar, 266; frú Ragn- 

heiðar Thorarensen á Móeiðarhvoli, 267; Sig- 

riðar Thoroddsen, 267--268; Kristjáns læknis 

Jónssonar, 26y—270; Herdísar og Ingileifar 

Benedictsen, 318. 

Minningarsjóður Þorkels Guðmundssonar, skipu- 

lagsskrá, 101— 103. 

Mýrasýsla, verðlagsskrá, 48—49. 

Mælitæki og vogaráhöld, reglugjörð og breyting 

á gjöldum til Löggildingarskrifstofunnar, 88—89. 

Norður-Múlasýsla og Seyðisfjarðarkaupstaður, verð- 

lagsskrá, 30-—81. 

0. Ó. 
Oddur Hermannsson skipaður í Viðskiftanefnd, 399. 

Ólafur Ólafsson leystur frá prestsembætti, 399. 

P. 

Páll Jónsson, samgöngubótasjóður, reikningur, 328. 

Páli Jónsson, styrktarsjóður, reikningur, 329. 

Páll Jónsson skipaður í. kennari á Hvanneyri, 400. 

Páll Melsted, styrktarsjóður, skipulagsskrá, 85—86. 

Páll Zophoníasson skipaður skólastjóri á Hólum, 

400. 

Patreksfjörður, rafmagn, reglugjörð breyting, 310. 

Patrekshreppur, gjaldskrá fyrir rafveitu, auglýs- 

ing, breyting, 310. 

Pjetur Jónsson skipaður ráðherra. 399. 

Plógvarpa, einkarjettur, 402. 

Póstmál: reglugjörð um skipun póstmála, 12— 15. 

ferðaáætlanir landpósta, 274—283, 284—290. 

Prestsekknasjóður, reikningur, 313 

Proppé, Jón, skipaður umboðsmaður þjóðjarða, 401.   

R. 

Ráðherrar leystir frá embætti og skipaðir, 399. 
Rafmagn :í Húsavikurkauptúni, reglugjörð um með 

ferð og notkun og gjaldskrá, 105—109; í Borgar- 

neshreppi, reglugjörð, 171—174; í Borgarnes- 

hreppi, gjaldskrá 175;1 Vík í Mýrdal, breyting á 

gjaldskrá, auglýsing, 291; í Seyðisfjarðarkaup- 

stað, reglugjörð, gjaldskrá, 305— 309; á Patreks- 

firði, reglugjörð um notkun og meðferð, breyt- 

ing, 310; gjaldskrá fyrir Patreksbrepp, auglýs- 

img, breyting, 310. 

Rafmagnsveita Reykjavíkur, reglugjörð, 291 — 294. 

Ragnheiður Thorarensen, minningarsjóður, reikn- 

ingar, 267. 

Rangárvallasýsla, verðlagsskrá, 40—41. 

Refaveiðar, refaeyðing: Í Strandasýslu, reglu- 

gjörð, 202— 204; í Þingeyjarsýslu, breyting á 

reglugjörð, 205, í Borgarfjarðarsýslu, reglu- 

gjörð, 205— 207; í Austur-Barðastrandarsýslu, 

reglugjörð, breyting, 227—228. 

Reykjavik: alþingismannskosning, auglýsing, 6; 

samþykt um leigu á lóðum bæjarsjóðs til íbúð- 

arhúsabygginga, 8—10;, borgarstjórakosning. 

reglur, 24-28; skipulagsskrá fyrir styrktar- 

sjóð verkamanna- og sjómannafjelaga, 75—76; 

rafmagnsveita, reglugjörð, 291 —294; verðlags: 

nefnd, skipuð, 400. 

Ríkissjóðsstyrkur, 889—398. 

Ræktunarsjóður Íslands, reikningur, 320—329. 

s. 

Saltkjöt, matsmenn, erindisbrjef, 199—201. 

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum, reikningur, 

270 272. 

Samgöngubótasjóður Páls Jónssonar, reikningur, 

328. 

Sendiherra skipaður í Danmörku, 400. 

Seyðisfjarðarkaupstaður: rafmagn, reglugjörð, 305 

— 808, gjaldskrá fyrir notkun rafmagns, 308 — 

309. 

Sighvatur Árnason, minningarsjóður, reikningur, 

266. 

Siglufjarðarkaupstaður: lögreglusamþykt, 140— 

153; heilbrigðissamþykt, 153—159; reglugjörð 

um hreinsun hunda og leiðarvísir, 179—181; 

reglugjörð um skipun slökkviliðs og brunamála, 

230— 235, lokunartími sölubúða, samþykt, 298 

— 299. 

Sigríður Melsted, líknarsjóður, reikningur, 320 

Sigríður Thoroddsen, minningarsjóður, reikningur, 

267 — 268.
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Sigurður Eggerz, ráðherra, lausn, 399. 

Sigurður Jónsson, ráðherra, lausn, 399. 

Sigurdur Sivertsen, skipaður samkvæmt þingsá- 

lyktun 23. sept. 1919 um fræðslumál, til að 

vera stjórninni til aðstoðar. 399. 

Sigurjón Markússon leystur frá sýslumannsem- 

bætti, 401 

Sildarmatsmenn, erindisbrjef, 196—-198. 

Sjákrasjiður *Fellstrandarhrepps, skipulagsskrá, 
86-—88. 

Skaftafellssysla: Austur-, verdlagsskrå, 34—35; 

Vestur-, verdlagsskrå, 36—37; samþykt um 

lækning hunda, breyting, 178. 

Skagafjarðarprófast-dæmi, skipaðar prófastur, 399. 

Skagafjarðarsýsla: fjallskilareglugjörð, viðauki, 

29; verðlagsskrá, 62—63; samþykt um fram- 

ræslu og áveitu á Víkur, Staðar- og Lang- 

holtsmýrar, 222—226; Heimilisiðnaðar sjóður, 

skipulagsskrá, 299— 300. 

Skemtanaskattur í Bolungavík, reglugjörð, 228— 
229. 

Skipaskagi, Steinsvör, reglugjörð um bryggjuaf- 
not, 10— 11. 

Skjalþýðandi og dómtúlkur, skipaður, 401. 

Skrá yfir ættarnöfn upptekin 1920, 336. 

Skrásetning vörumerkja, auglýsing, 265— 388. 

Slökkvilið og brunamál í Siglufjarðarkaupstað, 

reglugjörð, 230--235. 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla, verðlagsskrá, 
50—51. 

Sóttvarnarnefnd leyst frá störfum, 399. 

Spitalasjóður „Vinaminning“, reikningur, 74. 

Starftími Hæstarjettar, auglýsing, 7. 

Stefán Jónsson, sóttvarnarnefnd, lausn, 399. 

Steindór Gunnlaugsson, settur sýslumaður í Ár- 

nessýslu, 401. 

Steingrímur Jónsson, skipaður sýslumaður í Eyja- 

fjarðarsýslu og bæjarfógeti á Akureyri, 400. 

Steinsvör á Skipaskaga, bryggjuafnot, reglugjörð, 
10— 11. 

Stjórnarráðsbrjef: til lögreglustjóranna o. fl. um 
flaggdaga, T; til sýslumannsins í Ísafjarðar- 

sýslu um takmörk verlunarlóðarinnar á Suður- 
eyri, 75. 

Strandasýsla: verðlagsskrá, 58—59; reglugjörð um 

refaeyðing og tófueldi, 202—-204. 

Stykkishólmur, framfarasjóður, reikningur, 263 
— 264. 

Styrktar- og sjúkrasjóður vitavarða Íslands, reikn- 

iugur, 335. 

Styrktarsjóðir, reikningar: Margrjetar Bjarnadótt- 

ur, 73; barnakennara, 71; P. Hansens, 268— 
  

269; Hjálmars Jónssónar, 272—278; Hannesar 

Árnasonar, 317; Kristjáns Jónssonar, 319 — 320; 

verðagra og þurfandi þjóðjarðalandseta, 324; 

Friðriks VIII, 324—325, V. Gigas's, 828; 

Gísla Jóns Nikulássonar, 329; Páls Jónssonar, 

329; þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum, 380; 

Kristjáns 1X., 831 332. 

Styrktarsjóður Páls og Thoru Melsted, skipulags- 

skrá, 85—86. 

Styrktarsjóður verkamanna- og sjómannafjelag- 

anna í Reykjavík, skipulagsskrá, 75— 76. 

Styrkveiting af vöxtum af styrktarsjóði Friðriks 

VIIl., 402. 

Suðureyri Í Súgandafirði, um takmörk verslunar- 

lóðar, stjórnarráðsbrjef, 75. 

Suður-Múlasýsla: verðlagsskrá, 8238; sýslumað- 

ur leystur frá embætti, 401. 

Sullaveikisvarnir og hreinsun hunda í Barðastrand- 

arsýslu, reglugjörð, 176— 178. 

Sveinn Björnsson, skipaður sendiherra, 400. 

Svínvetningabraut, samþykt um sýsluveg, 236- 

237. 

Söfnunarsjóður Íslands: reikningar, 69— 70; fram- 

kvæmdarstjóri leystur frá starfi, 401; fram- 

kvæmdarstjóri settur, 401. 

Sölubúðir: á Ísafirði, lokunartimi, samþykt, 297 

— 208; í Siglufjarðarkaupstuð, samþ., 298—299, 

T. 

Thorarensen, Ragnheiður, minningarsjóður, reikn- 

ingur, 267. 

Thorkillii-barnaskólasjóður reikningur, 316. 

Thoroddsen, Sigríður, minningarsjóður, reikningur, 

267—-268. 

Thórsteinsson, Hannes skipaður í Viðskiftanefnd, 

399. 

Tófueldi og refaeyðing í Strandasýslu, reglugjörð, 

202—204. 

Tryggvasjóður, skipulagsskrá, 103— 104. 

Uu. 

Ullarmatsmenn, erindisbrjef, breyting, 89—-90. 

v. 

Vallholtslegat, reikningur, 314. 

Vatnsveita — Akureyrarkaupstaðar, —reglugjörð, 
21—23. 

Verðlagsnefnd skipuð, 400; starfssvið hennar, 401. 

Verðlagsskrár, 30-—67. 

Verkamanna- og sjómannafjelögin í 

styrktarsjóður, skipulagsskrá, 75—76. 
Reykjavík,



XV 

Vestmannaeyjakaupstadur, 

—305. 
Vestmannaeyjasysla, verdlagsskrå, 38—39. 

Vestur-Skaftafollsprófastsdæmi, ekknasjóður, reikn- 

ingur, 264—265. 

Viðskiftanefnd skipuð, 399. 

Vík í Mýrdal, rafmagn, breyting á gjaldskrá, 

auglýsing, 291. 
Víkur-, Staðar- og Langholtsmýrar í Skagafirði, 

samþykt um framræslu og áveitu, 222—226. 

Vilhjálmur Briem, settur framkvæmdarstjóri, 401. 

„ Vinaminning“, spitalasjóður, 

ur, 74. 

Vitaverðir Íslands, styrktar- og 

reikningur, 335. 

Vörumerkjaauglýsingar, 365—388. 

hafnarreglugjörð, 300 

efnahagsreikning- 

sjúkrasjóður, 

Y. 

Yfirfiskimatsmaður settur, 399; skipaður, 401. 

Yfirsildarmatsmenn, erindisbrjef, 192—196. 

Z. 

Zotga, Geir og Helga, landsspitalasjóður, 

iugur, 319. 

reikn-   

Zimsen, Jes skipaður í Viðskiftanefnd, 399. 

Þ. 

Þingeyjarsýsla: fjallskilareglugjörð, 160—168; 

"reglugjörð um refaveiðar breyting, 205; verð- 

lagsskrá, 66—67; sýslumaður skipaður, 400. 

Þjóðjarðalandsetar, styrktarsjóður, reikningur, 

324. 
Þjóðjarðir, skipaðar umboðsmaður, 401. 

Þórir Guðmundsson, settur kennari á Hvanneyri, 

400. 
Þorkell Guðmundsson, minningarsjóður, skipulags- 

skrå, 101—103. 
Þorsteinn Þorsteinsson, settur sýslumaður í Dala- 

sýslu, 400. 
Þórunn Hannesdóttir, gullbráðkaupssjóður, reikn- 

ingur, 925—326. 

Æ. 

Ættarnöfn, skrá, 336. 

0. 

Öldubrjótur í Bolungavík, reglugjörð um notkun, 
77.
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Keikningur 
yfir tekjur og gjöld hins Almeuna Kirkjusjóðs árið 1919. 

Tekjur: 

Sjóður frá í. á. ... 

Innborgað fje á árinu 

Vextir á árinu: 

a. Af lánum kirkna ... 2. kr 4592 21 

b. Af inneign í Landsbanka a. re eee eee ene ...  — 1453 03 

c. Af inneign í Íslandsbanka 0 see ss mee eee — 396 45 

d. Af bankavaxtabrjéfum  ... a. see ere rer es 4, 1890 00 

Endurborgun lána … 
Til jafnaðar við gjaldlið 2 

Til jafnaðar við gjaldlið 4 

Til jafnaðar við gjaldlið 8 d, 2 

Gjöld: 

Útborgað af inneign kirkna 

Lánað á árinu 

Kostnaður við reikningshald 

Oftaldar tekjur á f. á. reikningi se es 

Keypt bankavaxtabrjef (nafnverð kr. 200.000) 

Vaxtaafgangur ... re ker ker 0. 

Til jafnaðar við tekjulið FR 

Sjóður í árslok 1919: 

a. Í lánum … … BER ver a... kr. 103921 15 

b. Inneign í Landsbanka en... — 50118 47 

c. Inneign í Íslandsbanka ... 0 me — 762 39 

d. 1. Í bankavaxtabrjefum ... ... .. 0 me 44 1 — 41000 00 

2. Keypt bankavaxtabrjef .. ss a. a... — 2000 00 

e. Hjá reikningshaldara —... see 00000 ane ken ces mee — 1411 43 
  

kr. 

  

  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 10. janúar 1920. 

Jón Helgason. 

11. dag febrúarmán. 1920. 
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1920 

10. jan. 

Skýrsla 
um eiguir kirkna í hinum Almenna Kirkjusjóði árið 1919. 

        

Vextir 

  

  

  
            

  

Eign við Lagt Tekið Eign við 

. . årslok inn ut å årslok 

Kirkjur: 1918 á árinu | á árinu árinn 1919 

kr. |a.] kr. Ja kr. |a.f kr. |a.| kr. ja. 

NorðurMúlaprófastsdæmi: 
1. Skeggjastaðakirkja ... 2439/15 >» 4» ÞIÐ 97|56| 2536171 
2. Hofteigskirkja ... 2440154 >|> >» |» 97162) 2538116 
3. Kirkjubæjarkirkja 13060/02 » |») 100100 482140) 13442142 
4.  Hjaltastaðarkirkja 1892/79 >|> >» 1» 7571) 1968/50 
5. Eydakirkja 61251 900100 » |» lél7ö| 923100 
6. Ásskirkja... .. . 2899/12 » |» » | »j — 115/96) 3015/08 
7, V alþjófsstaðarkirkja … 1713/25 ÞIÐ >» 1» 681521) 1781/77 
8. Hofskirkja í Vopnafirði ... 900178 100100 » |» 40103] 1040/81 

Suður-Múlaprófastsdæmi: 
9. Vallanesskirkja... ÞIÐ » |» 3491761 9094/61 

10. Þingmúlakirkja > 15 » 15 1108 106/08 
11. Klippstaðarkirkja „| >} 10113 263/38 
12. Vestdalseyrarkirkja ... >> ÞIÐ 97114) 2525/83 
i3. Nesskirkja í Norðfirði | >)» > |» 1/13 29/52 
14. Kolfreyjustaðarkirkja 320) 34 > {o| 115/83 10175 21526 
15. Stöðvarkirkja 165 58/13 ÞIÐ „| 66132 1724/45 
16. Eydalakirkja … 4889199 >» 1) 20160! — 175160 504499 
17. Hofskirkja í Alftafirði 1236(36 >» |» >» | >» 491451 1285/81 

Áustu t-5 kaftafollaprófastsdæmi: 
18. Sandfellskirkja. … 1045/83 ÞE > » 15 41/83 1087/66 
19. Stafafellskirkja 2137179 55100 „19 85|48| 2278/27 
20. Einholtskirkja... .. 505'87 >] d » 1» 20123 526/10 
21. Kålfafellsstadarkirkja 51570 Þið ÞIÐ 20:63 53633 

22. Hofskirkja í Öræfum 1184/54 100/00 » |» 50/36) 1334190 

VesturSkaftafellsprófastsdæmi: 
23. Prestsbakkakirkja . 4264/78 ÞIÐ » |) 170159| 4435|37 
24.  Reyniskirkja 102100  100j00 >» |) 741 — 209|41 

Rangárvallaprófastsdæmi: 
25. Oddakirkja ... ... 3613/68) 100100 » | d) 148102) 3861/70 
26. Stórólíshvolskirkja ... 241/61 50100 >» |» 11/14) 302175 
27. Kálfholtskirkja ver ker mee 1507/2514 100100 Þið 62/28| 1669/53 
28. Krosskirkja —.. se a... 409158 136/05 ÞIÐ 165(024 4392165 
29. Eyvindarhólakirkja .. 1451/364 150100 ÞIÐ öðjöð| 1659/91 
30. Breiðabólstaðarkirkja ÞIÐ 102(80 ÞIÐ 2100 104180 
31. Skardskirkja ÞIÐ 1105 00 ÞIÐ 12(89| 1117/89 

Flyt { 65675189 2998|85 236143| 2615(34| 71053|65        
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if . . mL: Fi 
Eign við Lagt Tekið Vextir Eign við“ 10. jan. 

Kirki árslok inn ut å årslok 

irkgu 1918 å årinu å årinu árinu 1919 

kr. |a.| kr. |a.f kr. |a.f kr. |a kr. |a. 
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| | | | 
Flutt 23643 2615/34| 7105 3/65 

Årnessprofastsdæmi: | 
| Mosfeilskirkja ... ÞIÐ 72/04 1873133 

Þingvallakirkja... y ly 14/32 37251 

Stranda kirkja ... 12100 284/90) 775043 
saulverjabæjarkirkja >» |» 6/62 17 1228 
Haukadalskirkja >» |» 237 62/28 
Stokkseyrarkirkja 1000/00 92/60 1907/96 

>> 6112 15912 Olafsvallakirkja 

Miðdaiskirkja 
Eyrarbakkakirkja 

» |) 6/48 169/14 
ÞIÐ 4808 1250,08 

| 

  

jalarnessprófastsdæmi: | | 

  
Grindavíkurkirkja … 0. 0/90 400) „jo 0/12 5/02 
Brautarholtskirkja FR 308132 pi » ly 12125 320157 

Reynivallakirkja | 3679/34 » |) » If  147/17f 382651 
Lågafellskirkja 0 15445| 10000 „| 18/16| 57261 

2163 Þig » 15 ) 84 22/47 Njardvikurkirkja 

| 
Jorgarfjardarpråfastsdæmi: | | 

Sanrbæjarkirkja HAR BR 2082)70| 221850 >» 15 1351/03)  4432/2 
Stora-Asskirkja 195(42 158'59 | 12/54 36615 

c 0 Reykholtskikja —… 2. 0. … | 2370j22) — 15000;  » |» — 97/80] 2618/02 
Lundarkirkja 222 su meemer ne 157!08 100:00 » |» 9/61 266/69 
Bæjarkirkja FA … >> 157/71 >» 1) 6103 163174   Yrapråfastsdæmt: | 
Starholtskirkja… men ne nes 3384183 » 1) ÞIÐ 135/(391 3520122 
Sidumulakirl kja... ARA 2112/56 120/00 ÞIÐ 86190 2319146 
Hvammskirkja í Norðurárdal... 538|43 DANI) » |» 21/54) 5591/97 
Borgarkirkja FRA 747148 80100 » ly 3000 857|48 

5inæfellsnessprófastsdæmi: | 
Breiðabólsstaðarkirkja FRA 654120 ÞIÐ ÞIÐ 26/16 680136 
Miklaholtskirkja RA 1517/02 ÞIÐ > |) 60/68; 1577170 
Narfeyrarkirkja RANA 183(10 » |» ÞIÐ 7132 190(42 
Ytra-Rauðamelskirkja ... se ... 615/53 ÞIÐ ÞIÐ 24/62 640115 

Dalaprófastsdæmi: 
Stóra-Vatnshornskirkja 2... 643|80 » |) „| 25173 6691/53 
Snóksdalskirkja 2567/17 >» |» 200/00 94/68) 2461/85 
Garpsdalskirkja . 2499/44 50100 ÞIÐ 101/291 2650173 
Sauðafellskirkja . ... … 2208/15 ÞIÐ ÞIÐ 88/32) 2296/47 
Hvammskirkja í H vammssveit —... 111140 70100 ÞIÐ 5/86 187126 

Sarðastrandarprófastsdæmi: | | 
Selárdalskirkja FRA 330138 75168 12/00 14198 409104 
Sauðlauksdalskirkja... BAA 403/17 100100 ÞIÐ 16/15 519(32 

— (mn — 

Flyt 10730313 6738141 1460431 4324|04l116905115 
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1 Eign við | Lagt Tekið | Vextir | Eign við 
10. jan. ' årslok inn ut å årslok 

Kirkjur: 1918 á árinu á árinu árinu 1919 

kr. af kr. |a.| kr. |a| kr a.) kr. |a. 

Flutt (107303|13| 6738|41f 1460(43| 4324(04|116905|15 

Vestur-Ísafjarðarprófastsdæmi: | 
66. Holtskirkja 0 0 se me 5161/90 ÞIÐ 300, 00! 2001481 5062/38 
67. Myrakirkja —... ... ... … 155100 100/00 >» |» 6120] 261120 
68 Sæbólskirkja … me sur 2066/87 4000} — 600/00 751544 1582/41 
69. Staðarkirkja í Súgandafirði FRA 237106 12177 >» |» 9148 259(31 
10. Hraunskirkja .. ... ... ... > |s|  200/00 > | 5(00| … 205100 

Norður-Ísafjarðarprófastsdæmi: 
71. Staðarkirkja í Grunnavík  .. 678176 >» lid AÐ 2715 105(91 

Strandaprófastsdæmi: 
12. Staðarkirkja í Steingrímsfirði... .. 1860/41 „19 ÞI9 741414 1934/82 
73. P restsbakkakirkja men ren kur 1118/77 ÞIÐ ÞIÐ 44175) 1163/52 
74. Staðarkirkja í Hrútafirði... .. 854102 > | dd >» |» 33,16 887118 
75. Arnesskirkja ... 0 0 se 2482/81 142116 VÆRD 99;281 2724125 
76. O-pakseyra:kirkja … 0 507|10 » |» » |» 20/28 527138 

Húnavatsprófastsdæmi: 
11.  Staðarbakkakirkja er 782129 „| »|d 31/29 813/58 
18. Melstaðarkirkja ER BR 1762162 » |» >» | d 70/50) 1833/12 
79. Hofskirkja á Skag saströnd ER 735/13 » |» ÞIÐ 29140 7641/53 
80. Bergstadakirkja . ... ... BR 37670 » |» >» |» 15107; 3911/77 
Sl. Höskuldsstaðakirkja men en een 30987 200,00 » 1» 5172) … 525/59 
82. Efranupskirkja…… … .. … 466/134 550100 > |) 20/47) 1036160 

Skagafjarðarprófastsdæmi: 
83. Rípurkirkja BARN 2808/28 20127 » 1» 1135/07! 2941162 
84. Glaumbæjarkirkja … ... | 3813l27| y|y| y„!y| 15252| 3965l7 
85. Mælifellskirkja... … 0 801/38 » 15 » 1» 32/05| — 833/43 
86.  Bardskirkja 2000 00 see mee ker 603194 138/00 36100 25/28 181/22 
87. Goðdalakirkja ... 2... eee 368193 ÞIÐ >» |» 141754 383168 
88. Miklabæjarkirkja ... ... ... 585198 >» |» >» |) 23144) 6609/42 
89. Ketukirkja. .. 00 0 eee mu 420/99 >» |) >» 1) 16|84| —437|83 
90. Viðvíkurkirkja .. ... BANNA 356/15| — 100(00 > |» 17(24| 473139 
91. Hofskirkja á Hófðaströnd —... ... 385158 165143 > | 17/62 568163 

sydetjardarpråfastsdæmi: 
92. Grímseyjarkirkja .. ... ... ... 1726|85 >|> >» |» 69117! 1796102 
93. Glæsibæjarkirkja  ………… ... ... ... 1817/33 „| ÞIÐ 7269} 1890/02 
94. Kaupangskirkja GG ... se ... 3741166 >» |» ÞIÐ 149/66| 3891/32 
95. Saurbæjarkirkja GG ... ... me 2376|35 > |> >» 1» 95105) 2471/40 
96. Munkaþverárkirkja... .. ... ... 8462(60 203134 ÞIÐ 342156) 9008/50 
97. Lögmannshlíðarkirkja .. .… . 581(95 » |» >» |» 15128 397123 
98. Akureyrarkirkja 00 0 me ... 7971116 500100 >» |) 328184] 8800100 
99. Bægisarkirkja .… .. ... 0 ... 1464/42 >» 15 » 1» 58156] 1522/98 

100. Vallakirkja 2000 ss 00 mee ses 1770/53 » 1» >» 19 70180| 1841/33 
                      Flyt 11667151921 91101381 2396/4381  67171647180147151
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Eign við Lagt Tekið Vextir | Eign við 1 

  

  

01. årslok inn ut å årslok 10. jan. 
Kirkjur: 1918 á árinu á árinu árinu 1919 

kr. la kr. a kr. |a.] kr. |a.f kr. |a. 

Flutt |166715/92{ 9110/3841 2396'43| 6717j64J180147}51 

101. Tjarnarkirkja . FARA 340158 60100 ÞIÐ 14/82 415140 
102. Stærri-Arskógskirkja . en ver vas 165123 ÞIÐ ÞIÐ 61601  171/83 

Suður-Þingeyjarprófastsdæmi: 
103. Laufásskirkja ... 2... a... 948171 50100 » |» 39145; 1038116 
104. Halskirkja . . eee ker rer 1459/07 > | ÞIÐ 581361 1517/43 
105. Þóroddsstaðarkirkja a ei tuen rr eee 111/52 ÞIÐ ÞIÐ 4/46 115/98 
106. Skútustaðakirkja ... .. ... ... 1509/19 » i) ÞIÐ 60/361 1569/55 
107. Brettingsstaðakirkja BERA 560100 » 1» » 41 221401 5821/40 
108. Grenjaðarstaðarkirkja. ... ... ... 2859138 120;00 >» |» 117196; 3097134 
109. Grenivikurkirkja BR 281|44 > » ÞIÐ 11/25 292169 
110. Illugastadakirkja 0 .. =... 921171 » » |» 36/86 958157 
111. Draflastadakirkja ... .. .. 1 3236/86 25/00 ÞIÐ 130(82| 3412/68 
112. Þönglabakkakirkja .. ... 0 1187/40 ÞIÐ ÞIÐ 47148) 1234/88 
113. Nesskirkja í Aðaldal. ... .. .. 136(58 >» 1» >» 1) 51461 142104 

| 

Norður-Þingeyjarprófastsdæmi: | 
114. Skinnastadarkirkja …… 0 ... 1418/35 >» |) ÞIÐ 461731 1465108 
115. Presthólakirkja 0 ss mee eee 1698/66 160/00 » 1» 71!14f 1929/80 
116. Asmundarstadakirkja 0 ... 1606/83 > |) ÞIÐ 64127) 1671/10 
117. Svalbardskirkja . … …. … … f 2415/751 — 100!00 » |» 99/63) 2615/38 
118. Víðihólskirkja .. .. see mee re 1124/14 >» 1» ÞIÐ 44/96| 1169110 
119. Saudanesskirkja mee eet sen see 449|81 101/35 > 19 23103 574/19                   | 

——— — |—|— — — — 
| 
| Samtals H89147I131 9746l734 2396/43] T623168J204121|11 

Aths. A5 meðtöldum 400 kr. í skuldabrjefum tilheyrandi Glæsibæjarkirkju í Eyjafjarðar- 

prófastsdæmi og vaxtaafgangi kr. 2692,33 verður eign sjóðsins í árslok 1919, eins og 

í reikningnum er talið, samtals kr. 207,213,44. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 10. janúar 1919. 

Jón Helgason.



1920 

2 
11. febr. Auglýsing 

um kosning eins alþingismanns fyrir Reykjavíkurkaupastað. 

Með því að kosning Jakobs ritstjóra Möller til alþingismanns fyrir Reykjavíkur- 
kaupstað yfirstandandi kjörtímabil hefir verið gerð ógild af Alþingi, er hjermeð samkvæmt 
53. gr. laga nr. 28., 3. nóvember 1915, um kosningar til Alþingis, fyrirskipað, að ný kosning 
skuli fara fram laugardaginn 21. febrúar 1920 á einum þingmanni fyrir kaupstaðinn um 
þetta kjörtímabil. 

Frestir þeir, sem ákveðnir eru í kosningalögunum eru styttir þannig, að framboðs- 
frestur er til 17. þessa mánaðar, að þeim degi meðtöldum, og 'að tveimur dögum åg þareftir 
skulu kjörseðlar fullgerðir. 

Þetta er hjermeð birt öllum þeim, er hlut eiga að máli, og hefir verið lagt fyrir 
hlutaðeigandi yfirkjörstjórn að undirbúa kosningu þessa og sjá um, að hún fari fram sam- 
kvæmt fyrirmælum kosningalaganna. 

Í dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins 11. tebr. 1980. 

cón Magnússon. 

G. Sveinbjörnsson.



Stjórnartíðindi 1920, B 2. 3 1920 

Brjef stjórnarráðsins til lögreglustjóranna o fl. um flaggdaga. 3 
Stjórnarráðið hefir kveðið svo á um, að draga skuli fána á stöng eftirnefnda daga á 17. jan. 

húsum stjórnarvalda þeirra, er nota klofinn tána samkvæmt konungsúrskurði frá 30. nóvem- 

ber 1918, 2. málsgrein: 

Fæðingardðag konungs, drotningar, ríkisarfa og ekkjudrotningar, nýjársdag, páskadag, 

hvítasunnudag og jóladag, og ennfremur 1. dag desembermánaðar. 

Auglýsing sån 
um starftima Hæstarjettar o. Á. 

  jett 6. okt. 1919, hefir dómsmála- 
5   Samkvæmt 12. gr. og 21. gr. í lögum um Hæst 

ráðherrann, að fengnum tillögum Hæstarjettar, kveðið á um starftíma rjettarins og um það 

hvernig birta skuli auglýsingar um þingfestingarðaga mála eins og hjer segir: 

1. gr 

Hæstirjettur verður haldinn í herbergjum rjettarins á Skólavörðustíg 9, mánudaga, 

miðvikudaga og föstudaga, kl. 1 síðdegis að svo miklu leyti sem mál eru fyrir hendi. Ef þörf 

er á má dómstjóri ákveða að rjettur skuli haldinn aðra virka daga en hina nefndu reglulegu 

rjettardaga, en þá skal daginn áður auglýsa það eins og auglýsa ber þingfestingardaga máls 

samkvæmt ð. gr. 

2. gr. 

Þingleyfi skulu vera frá 21. desember til 6 janúar, að báðum dögum meðtöldum, 

dyrbilvika og páskavika, frá 24, júní til 14. september, að báðum dögum meðtöldum, og allir 

helgidagar. 

3. gr. 

Auglýsingar um bingfestingu måla eftir 21, gr. 1. tolulid 2. målsgreinar Hæstarjett- 

arlaganna skulu vera skriflegar og festar upp i forstofu rjettarins. 

Petta birtist bjer med. 

Dóma- og kirkju máladsild stjårmnarrådsins, 5. jan. 1920. 

don Magnússon. 

Sigfús J. Johnsen. 

29. dag aprílmán. 1920. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja.



1920 

lå, jan. Sampukt 
um leigu á lóðum bæjarsjóðs Reykjavíkur 

til íbúðarhúsabygginga. 

1. gr. 

Þegar einhver óskar að fá lelgða lóð, sem er eign bæjarsjóðs, til að byggja á henni 

íbúðarhús, skal lóðin, ef bæjarstjórnin vill leigja hana, látin á leigu með þeim kjörum, sem 

fyrir er mælt í eftirfarandi greinum. 

2. gr. 

£ 
Lóðin skal látin á leigu til 75 ára, og sje leigutaka heimilt að selja og veðsetja 

leigurjett sinn, ásamt húsum þeim og mannvirkjum, sem á lóðinni verða gerð, svo og rjett 

sinn til endurgjalds úr húsfyrningasjóði, samkv, 6. gr. Rjettur veðhafa til veðsins skal haldast 

að öllu leyti 'óskertur, þótt leigutaki brjóti skuldbindingar þær, sem hann hefir undirgengist 

gagnvart lóðareiganda með leigusamningnum. 

Ef hentugt þykir að leigja einstakar lóðir til styttri tíma en 75 ára, til þess að 

leigutími allra lóða í sömu lóðaþyrpingu endi á sama ári, getur bæjarstjórnin ákveðið styttri 

leigutíma en 75 ár fyrir slíkar lóðir. 

Leigutaki skal hafa byrjað á byggingu íbúðarhúss á leigulóðinni eigi síðar en 12 

mánuðum eftir dagsetningu leigusamnings, og hafa búsið fullgert og íbúðarhæft eigi síðar en 

2 árum eftir dagsetningu leigusamnings, ellá fellur samningurinn úr gildi. 

3. gr. 

Leigutaki greiðir alla skatta og gjöld til opinberra þarfa, sem lögð eru eða verða á 

hina leigðu lóð, þar á meðal lóðargjald til bæjarsjóðs, eftir sömu reglum sem eigendur bygg- 

ingarlóða í bænum. Verði skattar eða gjöld miðuð við verðmæti lóða, skal ákveða verðmæti 

leigulóðarinnar á sama hátt sem verðmætl annara lóða í kaupstaðnum í sama skyni. 

Leigutaki greiðir kostnað við þinglestur á leigusamningi og stimpilgjald svo og kostn- 

að við matsgjörð samkv. 4. gr. a. 

á, gr. 

Leigutaki skal greiða ársleigu af lóðinni, sem ákveðst þannig: 

a) 40/ af verðmæti lóðarinnar, eins og það verður ákveðið með matl samkv. lögum 

nr, 59, 3. nóv. 1915, um mat á lóðum og löndum í Reykjavík, og skal matið framkvænt 

áður en leigusamningur er gerður, en eigi vera þá eldra en 6 mánaða. 

b) Gjald, sem miðað sje við verðmæti húss þess eða húsa þeirra, er hann byggir á 

lóðinni, og reiknast samkvæmt töflu þeirri, sem sýnd er í 5, gr. samþyktar þessarar. Bruna- 

bótavirðing á húsinu fullgerðu og íbúðarhæfu skal skoðast rjett ákvörðun á verðmæti hússins, 

er hún hefir hlotið samþykki bæjarstjórnar. 

Nú endurbætir leigutari eða sá, sem öðlast hefir leigurjett hans, húsið, eða byggir
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önnur hús á hinni leigðn lóð, og skal þá ákveða gjald það, er um ræðir í þessum lið, að nýju, 

þannig, að það samanlagt við gjald það, sem begar hefir verið greitt, nægi til þess að fyrna 

hús það eða hús þau, sem nú eru á lóðinni, á því, sem eftir er leigutímans, á þeim grund- 

velli, sem taflan í 5. gr. gerir ráð fyrir. Brunabótavirðing, samþykt af bæjarstjórn, skal einn- 

ig í þessum tilfellum skoðast sem rjett ákvörðun á verðmæti hússins eða húsanna. 

Á sama hátt skal fara að í hvert skifti sem hús á hinni leigðu lóð er eudurbygt á 

lóðinni. 
jalds þessa, þó svo að ekki 
. Bæjarstjórnin getur sebt nánari reglur um útreikning g 

sje vikið frá þeim grundvelli, er hjer var ákveðinn. 

5. gr. 

Tafla, 

er sýnir, hvaða gjald skuli greiða árlega samkvæmt 4. gr. b. af hverjum 1000 krónum af 

virðingarverði húsa, þegar eftir eru af leigutfmanum, þá er húsið er virt, 1—75 ár; 

  

r 
| | 

Ara Å 9 | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 8 | 9 
fjöldi | | | | 

| 1   

0 0.00. 100000 490 20, 390.36. 235.48! 184.63 150.76! 126.61; 108.53| 94.49 

10 | 8829! 74.15 66.55 6014 54.67! 49,94! 45.82, 49,20| 38.99! 36.14 

20 | 33.58) 31.28| 29.20 27.31, 25.58; 24.01) 22 57, 21.24 20.01, 18.88 

30 f 17.83) 16.86) 15.95) 15.10| 14.31 13.58] 12,89 1224 11.63 11.06 

40 { 1052) 10.02) 954 9.09! 8,66) 8.16 788 7.52] 7.18) 686 

50 6.55 6.26| 5.98 5.72, 5.47| 5.28) 5.00, 4.79, 4,59! 4.39 

60 420. 402 865 3.69| 83.54) 3.39 3.25 319) 2.99) 2.86 

| 2.592) 2.49! 232 2.93 | 
  

  

70 | 274 2.63 | 
| | |     

  

|     
6. gr. 

Vilji bæjarstjórnin ekki að loknum leigutímanum leyfa leigutaka með nýjum leigu- 

samningi að láta hús það eða hús þau, sem þá eru á lóðinni, standa þar áfram, skal leigutaki, 

taka burtu öll hús og ofanjarðar-mannvirki af leigulóðinnl. Jafnframt fær hann endurgoldið 

úr húsfyrningasjóði verðmæti hússins eða húsanna, eins og metið verður til notkunar í lok 

leigutímans af sjerstakri matsnefnd, þó aldrei með hærri upphæð en húsið var virt upprunalega 

eða eftir endurbyggingu og gjald samkæmt 4, gr. b. er miðað við. 

Ryðji leigutaki ekki lóðina innan frests, sem bæjarstjórnin setur, má bæjarstjórnin 

láta gera það og greiða kostnaðinn af endurgjaldi því, sem ræðir um í þessari grein. 

7. gr. 

Lóðarleigu skal greiða á sömu gjaldögum og önnur gjöld til bæjarsjóðs. Leigan sam- 

kvæmt 4. gr. a. rennur beint í bæjarsjóð, en gjaldið samkvæmt 4. gr. b. í sjerstakan sjóð. er 

nafnist phúsfyrningasjóður Reykjavíkurbæjar og ekki má gera að eyðslufje. Fyrir lóðarleig- 

unni er lögtaksrjettur samkv. lögum frá 16. des. 1885. 

Leigutaki og veðhafar eru skyldir að hlíta því, ef lög verða sett ákvæði um að leig 

an gangi á undan veðskuldum, sem á eigninni hvíla, | 

1920 

14. jan.



1920 

14. jan. 

15. jan. 
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8. gr. 

Fje það, sem greiðist í húsfyrningarsjóð skal ávaxta tryggilega, og þegar sjóðurinn er að 
áliti bæjarstjórnar orðinn nægilega stór, skal veita úr honum lán til íbúðarhúsabygginga á leigu 
lóðum bæjarins, gegn veði í húsunum og vöxtum, er ekki sjeu hærri en 5 af hundraði á ári, 

Fyrst um sinn og þangað til óðruvísi verður ákveðið, hefir borgarstjóri á hendi stjórn 

„sjóðsins, en bæjargjaldkeri reikningshald hans. 

Samþykt þessi, sem bæjarstjórnin í Reykjavík hefir samið samkvæmt 31, gr. tilskip- 

unar 20. apríl 1872, staðfestist hjermeð. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 14. jan. 1920. 

Sigurdur Jonsson, 

Oddur Hermannsson. 

um notkun bryggjunnar í Steinsvör á Skipaskaga. 

Átvinnu og samgöngumáladeild Stjórnarráðsins hefir 15. janúar 1920 gefið út svofelda 

reglugjörð um notkun bryggjunnar í Steinavör á Skipaskaga, samkvæmt lögum nr. 76 frá 14. 

nóv. 1917. 

l. gr. 

Breyggjan er í umsjá hreppsnefndarinnar í Ytri-ákranesbreppi. Hún hefir sjerstakan 

reikning, sem miðast við almanaksár og sje endurskoðaður og úrskurðaður af sömu mönnum og 

reikningur hreppsins. Hreppsnefndin innheimtir eða lætur innheimta gjöld fyrir notkun brygsj- 

unnar samkvæmt reglugjörð þessari og gerir reikningsskil fyrir þeim, segn 59/, ionheimtulaun- 

nm, Ársreikningur skal sendur stjórnarráðinu. 

2. gr. 

Ef árleg gjöld fyrir notkun bryggjunuar hrökkva ekki fyrir viðhaldi hennar og við- 

gerðarkostnaði, greiðist það sem á vantar úr hreppssjóði. Ef reynslan sýnir að bryggjan ber 

sig ekki fjárhagslega með gjöldum þeim sem ákveðin ern í 3. gr., gerir hreppsnefndin tillögur 

um hækkun þeirra
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3. gr. 

Gjöld fyrir notkun bryggjunnar skulu greiðast þannig. 

a. fyrir hver 100 kg. af kolum, saltfiski, salti, ísvörðum fiski, og síd —... „4 aura 

b. — hverja 10 fiska blauta, ef ekki eru í umbúðum # ... su mr dm 

ce. — hvern teningsmeter af timbri, húsgögnum, orgelum, o. þ. h. vörum sem reikn- 

ast eftir rúmmáli sus se see see ven see ver ken an er en men ser ure eee me 20 — 

d. — hvern stårgrip ... …… sus se vue men mee ser 142 … en ge en ene nen ke var 25 — 

e. — hverja sauðkind —. ... ... ven sen sin as an ann ses ver sur að sån sep ur nem sen 4 — 

f. — hvern heykapal ... ... men en er use nb. — 

g. — hvert stykki (kolli) af öðrum flutningi RNS ven ke ss Åre 

Opnir bátar skulu í byrjun hverrar vertíðar greiða í minst Í krónu af hlut, hvort sem 

fleytan er stærri eða smærri. Hreppsnefndinni eða umsjónarmanni bryggjunnar er heimilt að 

semja vid fjelög eða einstaka menn til eins árs Í senn um greiðslu fyrir notkun bryggjunnar 

í stað lögákveðins gjalds í hvert skifti, skulu þeir samningar fara fram um hvert nýár. For- 

menn á vjelbátum annast greiðslu á öllum flutningi er þeir flytja. En að öðru leyti sendandi 

eða móttakandur vörunnar. 
4. gr. 

Enginn flutningur hverju nafni sem nefnist má liggja á bryggjunni lengur en bráð 

nauðsyn krefur, físk má ekki slægja þar, að öðru leyti eru notendur bryggjunnar og aðriri 

háðir þeim ákvörðunum sem hreppsnefnd og heilbrigðisnefnd setja um góða reglu og hreinlæt 

á henni. 
5. gr. 

Allir notendur bryggjunnar eða aðrir, sem á einhvern hátt brjóta eða skemma hana 

eru skyldir að borga það að fullu eftir kostnaðarreikningi. 

6. gr. 

Komi notendur bryggjunnar sjer ekki saman við umsjónarmann hennar um bryggju- 

gjaldið, geta þeir skotið máli sínu til hreppsnefndar, og gildir úrskurður hennar þar um. 

7. gr. 

Gjöld þau sem hjer að framan ræðir um má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

8. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum alt að 100 krónum er renna í hafnarsjóð 

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

Reglugjörð þessi öðlast gildi 16. janúar 1920 og fellur þá úr gildi reglugjörð um 

sama efni útgefin 20. júní 1912 

Atvinnu- og samgöngumálaðdeild stjórnaráðsins, 15. jan. 1920. 

Sigurður dónsson. 

Oddur Hermannsson. 

1920 

15. jan.



1920 

24. jan. 
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Heglugjörð 

skipun póstmála, 

I. gr. 

Áðalpóstmeistari hefir á hendi yfirstjórn póstmála og ber ábyrgð gagnvart ráð- 

herra á öllum framkvæmdum þarað lútandi. 

Aðalpóstmeistari stendur undir atvinnumálaráðherranum án nokkurra milliliða og 
leggur munnlega fyrir hann þau mál, sem ráðherra á að skera úr, eða, sm hann á að 

fá vitneskju um. 

Áðalpóstmeistari hefir sjer til aðstoðar póstritarann, póstfullirúa og aðstoðar- 
menn. 

2. gr. 

Póstritari ber ábyrgð gagnvart aðalpóstmeistara á öllu því, sem heyrir undir 
hann á aðalskrifstofa póstmálanna, og kemur í hans stað, þegar hann er fjarverandi eða 

eigi viðlátinn. 

Brjef þan, sem aðalpóstmeistari skrifar eigi undir sjálfur, undirskrifar póstrit- 

arinn og bætir við nafn sitt f. h. a. (fyrir hönd aðalpóstmeistara) eða póstfulltrúinn og 

bætir við nafa sitt e. u. (eptir umboði). 

3. gr. 

Konangur veitir adalpåstmeistaraembættiå, en eftir tillågum  adalpåstmeistara 
veitir ráðherra bæði póstritara- póstmeistara- og postfulltriaembætti. 

Aðalpóstmeistari skipar póstafgreiðslumenn og aðstoðarmenn, en brjefhirðingar- 

menn, brjefbera og pósta skal hann ráða með samningum. 
Þeir póstembættismenn, sem taldir ern í launalögum, mega eigi takast á hendur 

nein launuð störf fyrir stjórnarvöld eða einstaka menn án leyfis aðalpóstmeistara eða 
ráðherra, 

Þegar póstembætti ern laus skal aðalpóstmeistari sjá um að þeim verði þjónað 

með því að setja menn í þau til bráðabirgða, og hann hefir heimild til að vikja póst 

embættismönnum frá um stundarsakir, 

Við skipun embætta og sýslana skal aðalpóstmeistari hafa í ráðum með sjer 
póstritarann og póstmeistarann í Reykjavik. 

4. gr. 

Á aðalskrifstofu póstmálanna skal, meðal annars, endurskoða reikninga frá póst- 

meisturum og póstafgreiðslumönnum, sem hafa sjálfstæða reikningsfærslu, og þangað skal 

senda peninga, sem póstmeistarar op póstafgreiðslumenn eiga að standa skil á. Þaðan
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skal afgreiða til sömu frímerki, peninga, eyðublöð og áhö'd eltir þörfum, og þar skal 

saminn reikningur yfir allar pósttekjur og öll póst:jöld ríkisins fyrir hvert almanaksár. 
Reikning þenna lætur fjármálaráðherrann endurskoða. 

Hinar nánari reglur um störfin á aðalskrifstofu póstmálanna setur aðalpóst- 
meistari. 

5. gr. 

Póstmeistarar stjórna öllum störfum á póststofum sínum bæði gagnvart starfs- 

mönnum og yfirmönnum sínum, gagnvart öðrum pósthúsum og almenningi, sem notar 
póstinn, 

Þeir skulu jafnframt því að taka þátt í störfunum, sjá um að verkin sjeu vel 

unnin og að almenningi sje sýnd lipurð, en jafnf.amt að allrar sparsemi sje gætt. Verk- 

nm skal þannig fyrir komið, að hægt sje að ákveða, hver beri ábyrgð á misfellum þeim, 

sem kunna að koma fyrir, og það er skylda hvers starfsmanns að styðja að því. 

Þeir hafa eftirlit með starfsmönnum á póststofum sinum, brjefberam, sem ganga 

þaðan, og pósthúsum, sem liggja undir þá, og þeir skulu rannsaka frímerkjabirgðir og 

sjóð hjá hinum framantöldu, svo og á öðrum pósthúsum, þegar aðalpóstmeistari leggur 
svo fyrir. 

Póstmeistarar skulu senda aðalskrifstofu póstmálanna eða aðalpóstmeistara reikn- 
ing yfir tekjur og gjöld við lok hvers mánaðar með þeim fylgiskjölum, sem hann leggur 
fyrir. 

6. gr. 

Póstafgreiðslumenn, sem hafa sjálfstæða reikningsfærslu, skalu við lok hvers mán- 
aðar semja reikning yfir tekjur og gjöld við póstafgreiðsluna fyrir mánuðinn og senda 

aðalpóstmeistara eða aðalskrifstofu póstmálanna ásamt kvittunum fyrir gjöldunum og það, 

sem kann að vera í sjóði, ef eigi þarf á því að halda, til að borga með útgjöld póstaf- 

greiðsnnnar, Við árslok skal póstafgreiðslumaðar senda ársreikning, sem hefir inni að 
halda samandregið yfirlit yfir tekjur og gjöld póstafgreiðslunnar samkvæmt mánaðarreikn- 

ingunum. 

Auk þess að sjá um póstafgreiðsluna þar á staðnum skal hann hafa gætur á að 

póstafgreiðslumenn, er eigi hafa sjálfstæða reikningsfærsiu, og kunna að verða lagðar und- 

ir hann, svo og brjefhirðingarmenn í umdæmi hans, leysi af hendi störf sín eins og fyr- 

irskípað er. Hann skal bera upp fyrir aðalpóstmeistara uppástungur um, hverja skuli taka 
í nefndar sýslanir, þegar þær eru lausar, og hann getur gefið þeim ferðaleyfi, þó svo að 

sjeð verði um að störfunum sje gegnt, svo að alt sje í reglu á meðan. 

Póstafgreiðslnmaðurinn skal senda aðalpóstmeistara öll bænarskjöl, skýrslur, upp- 

ástungur o. s. frv. um póstmál og hann skal, svo opt sem þess verður krafist, leggja 
fram bækur sínar og annað póstafgreiðslunni tilheyrandi til sýnis aðalpóstmeistara eða 

þeim, sem hann setur í sinn stað til að framkværa slíka skoðun. 
Hann skal sækja um leyfi hjá aðalpóstmeistara til þess að ferðast út fyrir um- 

dæmi sitt; þegar á liggur getur hann samt tekist ferðina á hendar þegar í stað, en senda 

skal hann aðalpóstmeistara skýrslu um það, og verður hann, hvernig sem á stendur, sjálf- 

ur að sjá um að áreiðanlegur maður annist póststörfin á hans ábyrgð, meðan hann er 

fjarverandi. 

1920 

7 
24. jan.



1920 

7 
24, jan. 
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7. gT. 

Postafgreitslumenn þeir, sem eigi hafa sjálfstæða reikningsfærslu, liggja annað- 

kvort undir póstmeistara eða póstafgreiðslumann með sjálfstæðri reikningsfærslu, og hafa 
að eins viðskifti við aðalpóstmeistara gegnum póstmeistara þann eða póstafgreiðslumann, 

sem yfir þá er settar. 

Péstafgreiðslumaður, sem eigi hefir sjálfstæða reikningsfærsia, skal með hverri 

póstferð senda póstmeistara eða póstafgreiðslumanni, sem hann heyrir undir, alla peninga, 

sem hann h:fir í sjóði, með nauðsynlegri skilagrein. 

8, gr. 

Brjefhirðingamaður er skyldar til þess við lok hvers mánaðar að gjöra póst- 

meistara eða póstafgreiðslumanni þeim, sem hann er undirgefinn, skil fyrir póstgjöldum 

þeim, sem hann hefir tekið við, og senda það sem kann að vera í sjóði. Hann hefir 

aðeins viðskifti við aðalpóstmeistara, fyrir milligöngu nánasta yfirboðara síns, sem getur 
veitt honum ferðaleyfi, gegn því, að áieiðanlegur maður annist póststörfin á bans ábyrgð 

meðan hann er fjarverandi. 

9. gr. 
Adalpåstmeistarinn ræður pósta þá, sem med þarf til þess að påstflutn- 

ingur komist áfram, með samningum, og skal þar í ákveða um fargögn, borgunarskil- 

yrði, hve lengi pósturinn megi vera á leiðinni og fyrir hve langan tíma samningurinn 

skuli gilda; em burtfarartíma, póstleiðina og viðkomustaði ákveður póstáætlunin ár hvert, 
og skal samningurinn vísa til hennar í því efni. 

samningnum skal póstinum bannað að taka nokkuð til flutnings utan pósts 
eða utan tösku; skulu sektir, sem nákvæmlega skal tiltaka, liggja við, ef brotið er út af, 

og skulu þær vera nokkur hluti af kaupi því, sem samið er um fyrir ferðina, og sje 
aftar brugðið út af því, skal víkja póstinum frá þegar í stað. 

Fari póstur ekki af stað á ákveðnum tíma, sjeu fargögn eigi í því ástandi, sem 

ákveðið er, hafi hann án gildrar ástæðu ferið aðra leið en ákveðið var, eða tafið of lengi 

á leiðinni, eða ef hann yfir höfuð hefir brugðið út af nokkru því, sem um samið er, 
skal hann sæta sekt, sem nákvæmara er ákveðin í samningnum. Hafi aftur á móti nátt- 

úruviðburðir eða annað, sem honum verður ekki sök á gefin, valdið því, að hann hefir 
orðið að bregða út af skilmálum þeim, sem settir eru í samningnum, verður hann til 

þess að firra sig vítum, að sanna með vottorði áreiðanlegs manns, að slíkt hafi átt 

sjer stað. 

Pósturinn skal hafa meðferðis sendinga-, stundar- og vigtarseðil, og skal ritað á 

hann á hverjum viðkomustað, hvenær póstur kemur og hvenær hann fer og hvað sent 

er með honum. 

10. gr. 

Hinar nánari reglur um afgreidsla å påstum og påstsendingum svo og um 

reikningsskil og reikningsfærslu póstmeistara, póstafgreiðslumanna og brjefhirðingarmanna 
setur aðalpóstmeistarl.
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7 öðlast gildi 1. februar 1920 og frå sama tima er feld ur gildi 
24. jan. 

  

Reglugjörð be 

reglugjörð Íyrir póstmenn 8 ág maí að 
22, mel 1906. 

Åtvinnu- og samg öngumáladeild stjórnarráðsins, 24. janúar 1920. 
> j 2 

Sigurdur Jonsson. 

8 

ampykt tr 
um stjórn bæjarmálefna í Akureyrarkaupstað. 

  

Un tjórn og framkvæmdir á bæjarmálefnum. 

iI. gr. 

er skipuð il kjörnum fulltrúum. Bæjarstjóri á sæti í bæj- 

irfulltrúi     
IT. 2 & 

efnum kaupstaðarins skal stjórnað af föstum nefndum, sem bæjarstjórn- 

  

Sjerstökum m 

in kýs. Þessar nefndir eru: 

  

I »Caroline Rest« na 

nn Í skattanefnd og einn til vara, Í mann í heil- 

mann til að semja verðlagsskrá, 1 mann í 

1 

  

einn 

  

brigðisnefnd, I og 

fulltrúaráð >Ve sg Í mann til að endurskoða reikninga þess. 

g Í mann til að endurskoða reikninga þess.    mann 1 SLjJÓrÐ
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s Þeir, sem kosnir eru í nefndirnar, fara frá annaðhvort ár, þegar reglulegar bæjar: 11. febr. stjórnarkosningar eru um garð gengnar, en þó má endurkjósa þá. Kosning skólanefndar. 
manna gildir um 3 ár, 

Fai einhver hinna kosnu nefndarmanna þau forföll, að hann geti eigi gegnt starfi sínu, kýs bæjarstjórnin annan í hans stað, ef henni þykir þess þurfa, og gegnir sá starfi hins 
uns kjörtíminn er á enda. 

Bæjarstjórnin getur tekið sjerhvert mál til meðferðar og úrskurðar, þótt falið sje fastri nefnd, og er það mál þá gengið úr höndum þeirrar nefndar. Svo getur bæjarstjórnin og skipað sjerstakar nefudir fyrir einstök mál, þegar svo þykir henta, eða falið einum úr sín. um flokki framkvæmd þeirra. ' 
Allar ályktanir nefnda skulu lagðar fyrir bæjarstjórnina til úrskurðar. 

3. gr. 

i fjárhagsnefndinni er bæjarstjóri formaður, en auk hans eiga í henni sæti 2 af bæjar- fulltrúunum. Nefnd þessi veitir forstöðu fjárhag bæjarins, býr undir áætlun, semur árlega skýrslur um eignir og skuldir bæjarins, sjer um stjórn gjaldkera á bæjarsjóði, að hann heðgi sjer eftir erindisbrjefi sínu riti rjett og reglulega bækur sínar, byrji skattakröfur allar og ljúki þeim á rjettum tíma, svo sem fyrir er skipað. Hún hefir og eftirlit með því að tekjurnar sjeu goldnar á rjettum tíma og gengið sje eftir ógolinum gjöldum og að það fje sje sett á vöxtn, er umfram kann að verða gjöldunum. Nefndin hlutast til um að samin sje skrá yfir gjöld þau, er greiða skal af föstu lögboðnum tekjustofnum, t. d. lóðargjöldum, og skal skrá þessi vera bæjarbúum til sýnis ásamt niðurjöfnunarskránni. 
Nefndin skipar fyrir um, hversu reikningsbækur gjaldkera eða annara, er hafa kunna umráð yfir fje bæjarins, skuli vera lagaðar, leiðbeinir þeim er hlut eiga að máli í því efni, og gætir þess, að reglum þeim sje hlýtt, sem um það efni eru settar. Svo ber og nefndinni að hafa eftirlit með öllum fjárbirgðum hjá gjaldkera og hverjum öðrum, er hafa kann fje bæjar- ins undir höndum. 
Álla reikninga til bæjarsjóðs skal senda bæjarstjóra.  Rannsakar hann þá, sjer um, að þeir sjeu nægilega vottaðir, að rjettir sjeu, hafi áætlunarheimild eða gilt ákvæði bæjar. stjórnar við að styðjast og ávísar þá síðan til greiðslu. 
Í ávísunarbók skal rita alt það, sem ávísað er, og skulu í bók þessari vera greindir allir aðaldálkar og liðir áætlunarinnar, hver sjer. Á ávísanirnar skal ávalt rita, til hvers dálks og liðar gjaldið skuli telja. 
Gjaldkeri má ekki greiða neitt fje úr bæjarsjóði nema löglega ávísað sje. 

4. gr. 

Bæjarsjóri er formaður hafnarnefndar og auk hans eiga sæti í nefndinni 4 menn er bæjarstjórnin kýs, 3 bæjarfulltrúar og 2 utan bæjarstjórnar. Nefndin hefir á hendi fram- kvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni samkv. lögum og hafnarreglugjörð kaupstaðarins. 

5. gr. 

Jarðeignanefnd er skipuð bæjarstjóra, sem er formaður hennar, og 2—4 mönnum öðr- um, af þeim sjeu minst 2 bæjarfulltrúar. Nefndin hefir á hendi umsjón með jarðeignum bæjarins, túnum, erfðafestulöndum, slæjum, afrjettarlöndum, hagagöngu, mótaki, grjótnámi, o. s. frv, að svo miklu leyti sem umsjónin er ekki öðrum sjerstaklega á hendur falin. 
Nefndin skai fyrir miðjan nóvembermánuð ár hvert semja skýrslu yfir tekjur af öll.
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um jarðeignum bæjarins, nægilega sundurliðaða til þess að bæjargjaldkeri geti innheimt tekj- 8 

urnar eftir henni. . 11, febr. 

6. gr. 

Bæjarstjóri er formaður byggingarnefndar. Auk hans eigi sæti í nefndinni slökkvi- 

liðsstjóri og 3 menn, er bæjarstjórnin kýs, 2 þeirra úr sínum flokki. 

Nefnd þessi annast byggingarmálefni kaupstaðarins samkvæmt því sem fyrir er mælt 

í byggingarlögum og byggingarsamþykt bæjarins. 

7. gr. 

Bæjarstjóri er formaður fátækranefnarinnar, en auk hans elgi sæti í henni 4 bæjar- 

fulltrúar. 

Nefnd þessi hefir á hendi alla stjórn fátækramála. Hún sjer fyrir öllum sveitaró- 

mögum, annast greftrun þeirra og lögflutning, allar brjefaskriftir um fátækramálefni og við- 

skifti við önnur sveitafjelög. Nefndin ráðtafar fje því, sem veitt er til ómaga og þurfamanna: 

Hún semur um meðgjafir með ómögum og önnur útgjöld til fátækra. 

Bænum skal skift í 4 fátækrahverfi og skal hver bæjarfalltrúi í nefndinni hafa sitt 

hverfi til umsjónar. Skulu nefnacmenn, hver í sínu hverfi, hafa nákvæmar gætur á sveitaró- 

mögum og þurfamönnum, högum þeirra, heimilisástæðum og háttalagi og stuðla að því að 

þurfamenn noti efni sín með sparnaði og forsjá, leiti sjer atvinnu eftir megni og kosti kapps um 

að bjarga sjer og sínum, sem mest af rammleik sjálfs síns. Styrkbeiðni þurfamanns verður 

að jafnaði eigi til greina tekin, nema fátækranefnarmaður fyrir haus hverfi styðji hana, og má 

ávísa honum styrknum til ráðstöfunar fyrir þurfamanninn, ef ástæða þykir til. Nefndarmenn 

skulu gera sjer far um að afla sjer skýrslna um aðkomna þurfamenn, er orðið hafa öðrum 

sveitum til þynglsa, eða hætt er við, að eigi geti haft ofan af fyrir sjer í kaupstaðnum, 

8. gr. 

Bæjarstjórnin kýs 2 menn úr sínum flokki í veganefnd auk bæjarstjóra, sem er for. 

maður nefndarinnar. Veganefndin hefir á hendi alla umsjón og framkvæmdir á vegagerðum, 

endurbótum og hirðingu á vegum, holræsnm, rénnum og götulýsingu, alt eftir ákvæðum 

bæjarstjórnarinnar, 

9. gr. 

Vatnsveitunefndin er skipuð bæjarstjóra, sem er formaður og tveim bæjarfulltrúum. 

Hún hefir umsjón með vatnsbólum og vatnsveitu bæjarins. 

10. gr. 

Húseignanefnd er skipuð bæjarstjóra, sem er formaður hennar og 2 bæjarfulltrúum. 

Hún hefir á hendi umsjón með öllum húseignum bæjarins sem ekki heyra undir sjerstakar 

nefndir, annast viðhald þeirra, gerir leigusamnioga og lætur bæjargjaldkera i tje skýrslur 

yfir leigur þær; er honum ber að innheimta. 

1l. gr. 

Brunamálanefnd er skipuð 5 mönnum: bæjarstjóra, sem er formaður nefndarinnar, 

slökkviliðsstjóranum og 3 bæjarfulltrúum, sem bæjarstjórnin til þess kýs. Hún skal fylgja
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8 
11. febr. arins, og fullnægja öllum þeim skyldum sem henni eru þar á herðar 

18 

reglum þeim, sem settar eru í lögum og reglugerðum um brunamál 
> 1 = >     

Rafmagnsnefnd er skipuð bæjarsjó 2 r Jars) 

  

sem er formaður hennar og 2--4 bæjarfulltrúum 

  

Hún hefir á hendi allan undirbúning undir bygging 

  

bæinn og umsjón með 

rafstöðinni, þegar hún er komin á stofn. 

    

      

Ellistyrktarsjóðsnefnd er skipuð tv 

maður hennar. Hún semur árlega ská yfir gj 

bæjarfulltrúum, auk bæjarstjóra sem er for 

sjóðs, 

  

kvida menn til 

    ur um úthlutun styrks úr sjóðnum, og starfar a leyti samkvæmt reglum 

og reglugerðir mæla fyrir. 

bæjar     I sundnefnd eru 2 bæjarfulltrúar, a sem er formaður hennar. Hún 
hefir umsjón með sundstæði bæjarins og sundkenslu 

  

Skólanefndin hefir umsjón og eftirlit með öllum barnafræð ilnm kaupstaðarins 

    sjerstaklega með kenslunni í barn: 

  

; skólann varðar, 
alt samkvæmt því, sem fyrir er mælt í lögum um fræðslu barna og reglugerðum þeim, er 
kenslumálastjórnin setur. 

a kaupsta og öllu bví sem ba 

    

Samkvæmt lögum um tekjuskatt ei, 

  

ttanefndinni, bæjarstjóri sem er for- 
maður nefnarinnar, og 2 menn, sem bæjarstjónin kýs úr sínum flokki. 

Heilbrigðisnefnd skal sjá um, að heilbrigð 

  

imbykt bæjarins 

aðslæknir og einn E 

  

er formaður hennar og í henni eiga þess utan sæti h 

  

18, gr. 

Sóttvarnarnefnd er pu bæjarfógeta, sem er formaður hennar, hjeraðs 

  

um bæjarfulltrúa. Hún annast sóttvarnir samkvæmt ákvæðum það að lútandi 
gjörða. 

{ er skipuð 3 mönnum er bæjarst tjórnin kýs og hefir 

  

Stjórnarnefnd „Caroline 

nefndin umsjón og eftirlit með stofnuninni samkvæmt H. F. Sohraders dags 

23. mars. 1915. Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar er yfirstjórn pCaroline Rest4. 

  

20. gr. 

Um stjórn > Verksmiðjufjelags Akureyrar fer eftir þar um settum lögum og reglum. 
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bæjarstjórnin 1 mann úr flokki sínum í fulltrúaráð nefnds fjelags og 1 manu til að endur- 

skoða reikninga þess, 

21. gr. 

Stjórn sjúkrahússins JGudmanns Minde( skipa 3 menn. Kýs bæjarstjórnin einn 

mann úr sínum flokki til 3ja ára í senn. 

Sjúkrahúsið er eign Akureyrarkaupstaðar og umliggjandi hjeraða samkvæmt gjafa- 

brjefi F. Gudmanns dags. 13. nóv. 1873. Un stjórn þess fer nánar eftir þar um settum 

reglum. 

Yfirstjórn sjúkrahússins er bæjarstjórn Akureyrar og sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu. 

22. gr. 

Áður en frumvarp til fjárhagsáætlunar er samið skulu allar fastar nefndir senda fjár- 

hagsnefnd tillögur um, hve miklu fje skuli varið næsta ár til mála þeirra, er heyra undir 

hverja nefnd fyrir sig, og hvernig því skuli varið. Einnig áætlun um tekjur af gjaldstoinum 

þeim, er nefndirnar hafa í umsjá sinni. 

23. gr. 

Bæjarstjóri annast framkvæmdir á málefnum þeim og ráðstöfunum bæjarstjórnarinn- 

ar, sem eru eigi falin öðrum á hendur. Honum ber að annast allar brjefaskriftir bæjarstjórn. 

arinnar og nefnda þeirra, sem hann er formaður í. 

Il Um starfa niðurjöfnnnarnefndar og innheimtu bæjargjalda. 

24, gr. 

Niðurjöfnunarnefndin er skipuð 7 mönnum. Kjósa þeir sjálfir formaun sinn. 

25. gr. 

Nefndin semur skrá yfir alla þá, er greiða eisa bæjargjöld eftir einum og ástæðum 

á árinu og tilgreinir heimili þeirra, Þess skal getið í sjerstókum dálki, ef gjaldandi hefir jafn 

framt fasta dvöl annarstaðar. 

26. gr. 

Miðurjöfnun bæjargjalda skal lokið eigi síðar en innan loka nóvembermánaðar ár hvert 

Við niðurjöfnun bæjargjalda ber nefndinni sjerstaklega að gæta þess, hverjar tekjur hver 

greiðandi hefir til að framfæra sjer og sína, og aðra er hann vinnur fyrir, til munaðar eða 

gróða, eftir öllum efnahag hans og atvinnu. Hún skal og taka til greina, hversn tekjurnar 

eru á sig komnar og allar heimilisástæður og ómagaþunga af vandamönnum. Heimilt er nið- 

urjöfnunarnefnd að krefjast þess, að borgarar bæjarins sendi henni á þar til gerðum eyðublöð- 

um, skýrslu yfir árstekjur sínar og aðrar upplýsingar um efni þeirra og ástæður. Nefndinni 

og bæjarstjórninni er skylt að halda þessum upplýsingum leyndum. 

Til þess að hin áætlaða upphæð gjaldanna eftir einum og ástæðum náist full, og 

rýrist ekki við lækkun bæjargjalda, burtför gjaldanda úr bænum eða árangurslaust fiárnám o. 

s. frv. ber nefndinni ávalt að jafna niður 5—10 af hundraði meira en til er tekið í áætluninni. 

1920 

8 
il. febr.
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8 Niðurjöfnunarskráin skal liggja öllum til sýnis um hálfan mánuð fyrir árslok á skrifa 
11. febr. stofu bæjarstjórans, eftir að búið er að birta það opinberlega. 

Kærur gegn hinni framlögðu niðurjöfnun skulu sendar niðurjöfnunarnefndinni skrif 
lega innan hálfs mávaðar frá því, að niðurjöfnunarskráin hefir verið til sýnis. Innan hálfs 
mánaðar þar á eftir skal nefnd þessi skriflega tilkynna kærandanum, hvort eða að hve miklu 
leyti krafa hans hefir verið tekin til greina. Ályktun þá, sem niðurjöfnunarnefndin hefir gert 
má svo innan hálfsmánaðar þar á eftir bera upp fyrir bæjarstjórninni, sem leggur úrskurð 
sinu á málið iunan hálfs mánaðar. Kærur, sem koma fram eftir hinn ákveðna tima, verða 
eigi til greina teknar. 

Ef kvartað er yfir gjaldi annars manns, eða yfir því, að einhverjum sje slept, skal 
þeim manni gefinn kostur á að segja álit sitt um það efni, áður en úr þessu er skorið af nið 
urjöfnunarnefudinni eða bæjarstjórninni. 

27. gr. 

Reglur þær, sem settar eru um aðalniðurjöfnunina, gilda og um ankaniðurjöfnun, en 
hún á fram að fara í seftembermánuði og endranær ef bæjarstjórnin fyrirskipar. 

28. gr. 

Öll bæjargjöld, hvort heldur er af lögboðnum tekjustofnum eða eftir efnum og ástæð- 
um, falla í gjalddaga ár hvert 1. dag aprílmánaðar og Í. dag októbermánaðar, að helmingi í 
hvort skifti, og ber gjaldkera þá að innheimta þau. Sjeu þau eigi greidd innan mánaðar frá 
gjalddaga, bör að taka þau lögtaki 

29. gr. 

Ársreikningar bæjarsjóðs og hafnarsjóðs skulu samdir innan janúarloka og því næst 
liggja til sýnis bæjarmönnum 14 daga. Þá skulu reikningarnir sendir hinum kosnu endur- 
skoðuvarmönnum, og skulu þeir hafa lokið endurskoðuninni innan mánaðar. Áthugasemdum 
endurskoðunarmanna skal gjaldkeri svo hafa svarað innan hálfs mánaðar. Því næst semur 
fjárhagsnefndin ásamt endurskoðunarmönnum tillögur til úrskurðar um reikninginn, og skal 
því starfi lokið innan loka aprílmánaðar. Að svo búnu leggur bæjarstjórnin úrskurð á reikn- 
inginn til lögboðinnar afgreiðslu. 

II Um starfsmenn kaupstaðarins. 

30. gr. 

Starfsmönnum bæjarins ber í einu sem öllu að fara eftir erindisbrjefum þeirra, 

Starfsmönnum öllum skal launað eftir ákvæðum bæjarstjórnar. 

31. gr. 

Samþykt þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Þannig samþykt á bæjarstjórnarfundi 13. jan. 1920 staðfestir: 

Bæjarstjórinn á Ákureyri 15, jan, 1920 

Jón Sveinsson.
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Samþykt þessi, sem bæjarstjórn Ákureyrarkaupstaðar hefir samið og samþykt er hjer- 

með staðfest, 

Atvinnu- og samgöðngumáladeild stjórnarráðsins, lí. febr. 1920. 

Sigurður dánsson. 

Oddur Hermannsson. 

Endurskoðuð reglugjörð 
fyrir vatnsveitu Akureyrarkaupastaðar. 

1. gr. 

Öll framkvæmdastörf, er vatnsveituna snerta, felur bæjarstjórnin 3ja manna neind úr 

sínum flokki. 
2. gr. 

Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi kaupstaðarins, sem virt eru til húsaskatts og 

vatni er veitt í, eða standa svo nærri vatnsæðum, að þær sjeu nothæfar til eldvarnar, skal 

greiða vatnsskatt, enda eiga húseigendur rjett á að fa vatnsæð lagða að húsvegg, ef íbúð er í 

húsinu. Skatturinn skal lagður á eftir brunabótavirðingu húsanna og greiðist með 3, p. m. 

af fyrstu 20000 kr. virðingarverðsins, en með 2 p. m, af því, sem fram ytir er. Þegar svo 

er ástatt að einn er eigandi að fleiri húsum er standa Í hvirfingu á sömu lóð, og notuð eru 

til sama atvinnureksturs — enda sje eigi búið nema í einu þeirra — þá reiknast 2 p. m. af 

því, sem fram yfir er 20000 kr. af samanlögðu virðingarverði húsanna. 

Auk þess greiða húseigendur 1 kr. árlega fyrir hvern mann, sem býr í húsum þeirra 

þegar manntal er tekið næst áður en niðurjöfnun skattsins fer fram. 

Nú hrökkva ekki tekjur vatnsveitunnar fyrir gjöllum og getur þá bæjarstjórnin 

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

3. gr. 

Fyrir öll vatnsafnot, sem fram yfir er venjulegar heimilisþarfir skal gjaldið ákveðið 

með samningi við bæjarstjórnina. Náist ekki samkomulag um upphæð skáttsins, skal greiða: 

a. fyrir vatn Í 

b. fyrir vatn til fiskþvottar 25 aura fyrir hvert skippund. 

c. fytir vatn til annarar notkunar eftir mati þannig að 3 kr. greiðist fyrir hverja 100 hekto- 

litra upp að 10000 hektolitrum, en minna fyrir það, sem umfram er, eftir nánari ákvörð= 

un vatnsveitunefndarinnar og eftir því hve mikið er notað. Notandi má hafa löggiltan 

síldarpækil 8 aura og kjötpækil 10 aura fyrir hverja tunnu síldar eða kjöts. 

vatnsmælir, 

Enginn má setja hreyfivjelar í samband við vatnsæðarnar án leyfis bæjarstjórnarinnar, 
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á. gr. 

Gjalddagi á vatnsskatti skal vera 1. apríl og 1. október ár hvert og greiðist helm: 
ingur skattsins á hvorum gjalddaga um sig. 

Vasnsskatt má taka lögtaki og má byrja á að gera lögtak á hinu skattskylda húsi, án 
tillita til eigendaskifta. 

5. gr. 

Fyrir vatn til skipa, skal greiða við afhendingu 3. kr. fyrir hverja smálest, þó eigi 
miuna í hvert skifti en 10 kr. fyrir fiskveiðaskip 20 kr. fyrir öll önnur skip. 

Vatnsveitunefnd getur þó fyrir eitt ár í senn eða skemri tíma gert samning við 
eigendur eða umráðamenn skipa um árgjöld eða mánaðargjald af skipum, 

6. gr. 

Bæjarstjórnin löggildir menn, er hún telur hæfa, og svo marga, er henni þurfa 
þykir, til þess að leggja vatnsæðar þær, er vatnsveitan eða einstakir menn eiga að kosta, og 
setja þær í samband við vatosæðar bæjarins, og sjeu þeir skyldir að hlíta vinnukaupstaxta 
þeim, er bæjarstjórnin kann að setja og að öðru leyti fari eftir reglum þeim, er bæjarstjórnin 
setur. Engir aðrir en þeir, sem þannig hafa löggildingu, mega leggja æðar frá bæjarvatns- 
veitunni í hús eða um þau, eða gera breytingar á vatnsæðum. 

7. gr. 

Skylt er hverjum húseiganda og lóðareiganda að halda vatnsædum sinum vel vid og 
láta tafarlaust gera við þær, ef leki kemur að þeim eða þær bila. Hann skal sjerstaklega 
gæta þess, að ekki frjósi í æðunum. Kagin má eyða vatni að óþörfu. 

8. gr. 

Vatnsveitunefnd, umsjónarmanni og löggiltum innlagningarmönnum er heimilt að 
fara um hús manna, þar sem vatnsæðar liggja, til þess að athuga þær og tæki þau, sem sett 
eru Í samband við þær. 

Ef þeim þykir útbúnaði að einhverju leiti ábótavant, skal tafarlaust bætt úr því á 
kostnað húseiganda. i 

9. gr. 

Bæjarstjórninni er heimilt að loka vatnsæðum fyrir þeim, er vanrækja að gera við 

leka á pípum eða tækjum, sem eru í sambandi við þær, eða eyða vatni að óþörfu, og enn- 

fremur fyrir þeim, sem ekki greiða vatnsskatt á rjettum gjalddaga. 

Fullan vatnsskatt ber að greiða einnig þann tíma, sem vatnsæðunum er lokað. 

10, gr. 

Engum er heimilt að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar án leyfis umsjónar- 
manns hennar. 

11. gr. 

Með reglugerð þessari er úr gildi numin reglugjörð fyrir Ákureyrarkaupstað um
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niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts, notkun vatns úr bæjarvatnsveitunni, meðferð á vatnsæð- — 9 

um o. fl, frá 23. maí 1917, 21. febr, 

Reglugjörð þessi sem bæjarstjórn Akureyrarkaupstadar hefir samið og samþykt same 

kvæmt lögum nr. 83, 22. nóv. 1907 staðfestist hjer með til að öðlast gildi 1. apríl 1920. 

Atvinnu- eg samgðugumálaðeild stjórnarráðsins, 21. febr. 1920, 

Sigurður dånsson. 

Oddur Hermannsson, 

Sambykt fo um 
um þyngd bakarabranða í Hafnarfirði. 

l. gr. 

Samkvæmt heimild þeirri, sem gefin er í lögum 16. mars 1917, um þyngd bakara- 

brauða, hefir bæjarstjórnin í Hafnarfirði ákveðið, að þyngd bakarabranða í lögsagnarumdæmi 

Hafnarfjarðar skuli vera sem hjer segir: 

1. Rúgbrauð, heil 1... arna sara 3000 grömm 

2. — hálf asnar 1500  — 

3. Franskbrauð, heil, „.... ...c.ccennen nenna 500 — 

4. — hálf sus seeceseerer sv vereensrnrreree 250 — 

5. Sigtibrauð, heil .. 000 — 

6. — hálf a annarr 250 — 

7. Sårbraud heil l..c..d0.0. annt. arnar 500 — 

8. — hál 20 — 

9. Landbrauð, heil 2... ene 500 

10. — hålf seeveeeseseseee versene vre srr sne 250 — 

11. Normalbraud og hálfsigtirúgbraað, heil ...... 2500 — 

12. — ER hålf 1250 — 

13. Hveitihleifar de... nenna ara 1500  — 

2. gr. 

Óheimilt er að selja brauð, sem hafa aðra þyngd en þá, sem ákveðin er í Í. gr., er 

þau eru vegin nýbökuð, en þó kólauð svo, að vel megi handleika þau berum höndum. — 

Mega brauðin eigi hafa meira vatn í sjer, er þau eru vegin, en 38%, —
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10 Þó skal það eigi teljast brot, þótt einstök brauð sje 49/1, Tjettari, én ákveðið er, eh 10. mars á þyngd 20 brauða má mismunurinn aðeins vera 10/,. 

3. ør, 

|. Brot gegn samþykt þessari varða sektum, 25—500 kr., er renni í bæjarsjóð Hafnar. fjarðarkaupstaðar. 
Með mál út af brótum gegn samþykt þessari, skal farið sem opinber lögreglumál. 

4. gr. 

Samþykt þessi öðlast gildi þegar í stad. 

Samþykt þessi, sem gjörð er af bæjarstjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar samkvæmt lögum 16, mars 1917 um þyngd bakarabrauða, staðfestist hjermeð! 
ea 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 10. mars 1920. 

Eietur Jónsson. 

A 
Oddur Hermannsson. 

11 MN Keglur 
um kosningu borgarstjóra í Reykjavík, 

1. gr. 

Þegar kjósa á borgarstjóra skal auglýsa stöðuna í lögbirtingablaðinu og dagblöðunum í Reykjavík og tiltaka framboðsfrest í auglýsingunni. Framboð skulu komin til kjörstjórnar minst 14 dögum áður en kosning á fram að fara og framboðsfrestur skal eigi vera skemri en mánuður, 

Regluleg borgarstjóraskifti verða 1. júlí 6. hvert ár og skal kosning þá fara fram í janúarmánuði það ár að afstaðinni bæjarscjórnarkosningu, en framboðsfrestur vera til 15 des. ember árið áður. 

2. gr. 

Kosningin er leynileg. Kosningarrjett eiga allir hinir sömu — konur og karlar — sem kosningarrjett hafa til bæjarstjórnar. 

3, gr. 

Kjörstjórn skal skipuð forseta bæjarstjórnar og 2 bæjarfulltrúum, sem bæjarstjórnin
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kýs. Er forseti oddviti kjörstjórnar og í forföllum hans kemur varaforseti bæjarstjórnarinnar FE 
í haus stað. Þess utan kýs bæjarstjórnin 2 bæjarfulltrúa til vara í kjörstjórnina og er sá fyrri 26. mars 
varamaður, sem fyr er kosinn, eða flest atkvæði fær, 

Frambjóðandi getur ekki át; sæti í kjörstjórn. 

á. gr. 

Kjörstjórnin semur kjörskrá yfir kjósendur á sama hátt og til bæjarstjórnarkosninga. 
Kjörskráin skal vera til sýnis á opinberum stað í 14 daga á undan kjördegi. Kærur um, að 
nokkur sje vantalinn eða oftalinn á kjörskrá skal senda kjörstjórninni innan 15 daga eftir að 
kjörskráin var lögð fram og leggur kjörstjórnin úrskurð á kærurnar áður en kosning fer fram, 
Kærur sem :oma fram seinna má kjörstjórnin ekki taka til greina, 

5. gr. 

Frambjóðendur skulu senda kjörstjórninni framboð sitt skriflega svo snemma, að það 
sje komið í hendur oddvita kjörstjórnar innan þess frests, sem tiltekinn er í auglýsingu þeirri 
er getur um Í Í. gr. 

Framboði skal fylgja skrifleg yfirlýsing að minsta kosti 50 kjósenda um að þeir mæli 
með kosningu frambjóðanda. Meðmælendur skulu tilgreina við nöfn sín stöðu sína og bústað. 

Nú deyr frambjóðandi áður en kosning fer fram, en eftir að framboðsfrestur er lið- 

inn eða á næstu þrem sólarhringum fyrir það tímamark, og má þá annar maður innan viku 

bjóða sig fram, ef fullur helmingur af meðmælendum hins látna eru meðal meðmælenda hans. 

6. gr. 

Þegar framboðsfrestur er liðinn skal kjörstjórnin tafarlaust geta almenningi kunnugt 

með uppfestum auglýsingum hverjir verði í kjöri og láta fullgera kjörseðla fyrir kosninguna. 

Em hafi aðeins einn maður boðið sig fram þarf engin kosning fram að fara, heldur lýsir kjör- 

stjórnin hann sjálfkjörinn, og gefur honum kjörbrjef. 

Kjörseðlar skulu búnir til úr haldgóðum pappír, sem prent og skrift sjest ekki í 

gegn um, þegar letrið snýr niður. Sjeu þeir allir nákvæmlega jafnstórir, eins í lagi og með 

sama lit. Á hvern seðil skal skrá með stóru og skýru prentletri nöfn allra frambjóðenda og 

skulu pau standa í stafrófsröð hvert niður undan öðru. Eigi tveir eða fleiri frambjóðendur að 

öllu samnefnt, skal einkenna þá til aðgreiningar með heimilisnafni eða stöðu. 

Milli nafna frambjóðenda skulu vera feit og skýr þverstryk og hæfilegt bil fyrir kross 

fyrir framan hvert nafn. Fyrirsögn skal vera á kjörseðli: yKjörseðill við kosningu borgarstjóra 

í Reykjavík „dag — mánaðar 19, en að öðru leyti ekkert annað á kjörseðli 

letrað, en að ofan greinir. 

  

Kjörseðlar skulu vera brotnir saman með óprentuðu hliðina út, og skal svo frá broti 

gengið, að auðvelt sje að leggja þá aftur í sama brot, er þeir eru notaðir. 

7. gr. 

Odd viti kjörstjórnarinnar skal boða dag, stað og stundu, er kosningar skulu fram fara, 

að minsta kosti viku á undan, og á þann hátt, sem almennur er um opinberar auglýsingar. 

8. gr. 

Kosningin fer fram í svo mörgum kjördeildum, sem bæjarstjórnin ákveður og skipar
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1í hún þrjá kjósendur í uadirkjörstjóra fyrir hverja deild til að taka á móti atkvæðum. Fatlist 

26. mars undirkjörstjóri frá starfinu skipar kjörstjórnin annan kjósanda í hana stað. 

9. gr. 

Í hverri kjördeild skal vera kjörklefi og atkvæðakassi. 

Í kjörklefa skal aðeins vera gengt úr kjördeildarstofunui og skal vera þannig tjaldað 

fyrir klefann, að inn í hann verði ekki sjeð að utan, en inni í honum skal vera svo bjart, að 

hægt sje að lesa skrifað mál þar inni. Í klefanum skal vera borð og einn eða tveir almennir 

svartir linir blýantar, 

ÁAtkvæðakassi skal vera með loki á hjörum og góðri læsingu fyrir. Á lokinu skal 

vera rifa til að stinga niður um kjörseðlum. 

10. gr. 

Frá því er kosningsrathöfnin hefst, skulu listar með nöfnum frambjóðenda festir upp 

í kjördeildarstofunum. Þar skal og vera upp fest prentuð leiðbeining fyrir kjósendur, sem hef- 

ir inni áð halda öll hin verulegustu ákvæði þessara reglna. 

ll. gr. 

Kosningarathöfnin hefst þannig, að oddviti skýrir frá, hverjir sjeu Í kjörstjórn, hve 

margar sjeu kjördeildir, kvernig kjósendum sje skift í þær og hverjir sjen í undirkjörstjórn 

hverrar deildar, svo og hverjir frambjóðendur sjeu í kjöri. Þvínæst gengur kjörstjórnin um 

allar kjördeildir, sýnir atkvæðakassana, svo að sjáist, að þeir sjeu tómir, læsir þeim síðan og 
geymir oddviti alla lyklana. 

Þvínæst byrjar kosningarathöfnin og meðan hún stendur yfir mega ekki án leyfis 

undirkjörstjórnar vera aðrir í kjördeildarstofunni með henni en kjörstjórnin, frambjóðendur og 

tveir umboðsmenn hvers þeirra svo og mest 4 kjósendur, sem koma og fara, Dyraverðir 

skulu vera við dyr hverrar kjördeildarstofu. 

Kjósendur koma fram og kjósa í þeirri röð er þeim sjálfum líst, og eftir því, sem 

peir komast að. Þegar komið er inn í kjördeildarstofu gengur kjósandinn til undirkjörstjórn- 

ar, sem fær honum kjörseðil þegar hún hefir kannast við hann og sannfært sig um, að nafn 

hans standi á kjörskrá. Ekki má undirkjörstjórn meina neinum manni að kjósa, ef nafn hans 

stendur á kjörskrá og engum leyfa það, ef nafn hans stendur ekki á kjörskrá, en verði ágrein- 

ingur sker kjörstjórnin úr. 

Þegar kjósandi hefir tekið við kjörseðli fer hann með hann inn í kjörklefann, að 

borði því, er þar stendur og með blýanti þeim, sem þar er, gjórir hann kross fyrir framan 

nafn þess frambjóðanda á kjörseðlinum, sem hann vill atkvæði gefa. Ekki má gera neitt ann- 

að merki á kjörseðilinn en þenna eina kross og ekki strika út nokkurt nafn á honum. 

Að svo búnu brýtur kjósandinn kjörseðilinn saman í sömu brot sem hann var í, er 

hann tók við honum, gengur síðan út úr kjörklefanum að atkvæðakassanum og stingur seðl-' 

inum þannig samanbrotnum gegnum rifuna á lokinu og fer þvínæst út úr kjördeildarstofunni. 

Einn undirkjörstjórinn skal hafa fyrir sjer eftirrit af kjörskránni, og gera merki við 

nafn hvers kjósanda, jafnóðum og hann hefir neytt kosningarrjettar síns, en annar undirkjör- 

stjórinn skal rita nöfn þeirra, er atkvæði greiða, og tölu á kjörskrá, á sjerstaka skrá með 

áframhaldandi töluröð fyrir framan hvert nafn. 

Kjósendur, sem ekki geta verið viðstaddir á kjördegi, geta neytt atkvæðisrjettar síns, 

eftir sömu reglum og nú gilda unair sömu kringumstæðum við kosningar til Alþingis.
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Nú skýrir kjósandi undirkjörstjórn frá því, að hann sakir sjónleysis, eða af öðrum ástæðum, ÁÁ 

er undirkjörstjórn tekur gildar, sje ófær til að framkvæma kosninguna á fyrirskipaðan hátt 26. mars 

og skal þá sá undirkjörstjóri, er kjósandi tilnefnir, veita honum aðstoð til þess í kjörklefanum. 

Ef kjörseðill rangmerkist eða skemmist á einhvern hátt eftir að kjósandi tók við 

honum, þá getur kjósandinr afhent undirkjörstjórninni hinn skemda seðil og fengið í staðinn 

1ýjan kjörseðil, ef seðlabirgðirnar eru ekki þ/otnar, enda sje ekki ástæða til að ætla, að hann 

hafi ónýtt seðilinn af ásettu ráði. 

12. gr. 

Kosningargjörðin má ekki standa yfir skemur en 3 tíma, en þegar sá tími er liðinn 

og ekki gefa sig fram fleiri kjósendur, lýsir oddviti því yfir, að kjörstjórhin greiði atkvæði og 

að kosningarathöfninni sje þvínæst lokið. Oddviti greiðir síðast, atkvæði og má ekki eftir 

það taka við neinum atkvæðum. 

Enginn kjósandi, er kosið hefir, skal skyldur til fyrir rjebti, í hvaða máli sem er, að 

skýra frá, hvern hann hafi kosið. 

Enginn úr kjörstjórnunum, eða nokkur sá, sem samkvæmt 10. gr. er staddur í kjör- 

deildarstofunum, má meðan á atkvæðagreiðslu stendur gefa nokkrum kjósanda ráð, tilvísun eða 

áminningu um, hvaða frambjóðanda skuli kjósa og á kjörstaðnum yfirleitt má ekki útbýta, 

festa upp eða hafa til sýnis neinskouar skrifuð eða prentuð meðmæli eða ummæli um frambjóð- 

endur, nje heldur í heyranda hljóði mæla með frambjóðanda eða mót. 

Enginn má heldur skýra frá því, sem hann í kjördeildarstofu kann að hafa orðið 

áskynja um, hvernig einhver kjósandi hefir kosið. 

Brot gegn þessum ákvæðum varða fangelsi, ekki miuna en viku einföldu fangelsi eða 

sektum, ef málsbætur eru, þó ekki undir 20 krónum. 

18. gr. 

Talning atkvæða fer fram í heyranda hljóði þegar er kosningarathöfniuni en lokið. 

Oddviti kjörstjórnarionar opnar atkvæðakassana, einn og einn lætur kjörseðlana úr atkvæða- 

kössum allra kjördeildanna saman í eitt hæfilega stórt tómt ílát með loki yfir og skulu seðl- 

arnir hristir vel saman, áður talning byrjar. 

Því næst tekur oddviti upp úr ílátinu einn og einn kjörseðil í einu, og les upp nafu þess 

frambjóðanda, sem krossað er við. Sýnir hann kjörseðlana jafnóðum viðstöddum frambjóðendum 

eða umboðsmönnum þeirra og leggur þá svo frá sjer, þannig, að þeir kjörseðlar, sem eru sam- 

merktir, sjeu í bunka sjer og ógildir eða auðir seðlar í bunka sjer, en  meðkjörstjórar merkja 

jafnótt á blað, hvað margir seðlar fara í hvern bunka. 

Kjörseðill veiðar ógildur, ef bert verður við talning atkvæða, að kjósandi hefir: 

sett kross við fleiri en eitt nafn, skrifað nafn sitt á seðilinn, sett á hann strik eða rispu 

eða önnur slík einkenni, er geti gert seðilinn þekkanlegan og ekki bera með sjer að sje 

af óvilja gert, eða notað annan seðil en kjörstjórnin hefir afhent honum. 

Þegar allir kjörseðlarnir eru upp lesnir og atkvæðin skráð, telur kjörstjórnin atkvæð- 

in saman með nákvæmu eftirliti frambjóðenda eða umboðsmanna þeirra og ber samtöluna sam- 

an við tölu greiddra atkvæða samkvæmt atkvæðisskrám kjördeildanna og lýsir því næst þann fram- 

bjóðanda kosinn, sem hlotið hefir flest atkvæði, er hún telur gild, og gefur honum kjörbrjef. 

Nú fá tveir eða fleiri þeirra frambjóðenda, er flest atkvæði hljóta jafnmörg atkvæði; 

ákveður bæjarstjórnin þá hverjum þeirra skuli veitt staðan, og gilda þar um sömu reglur og 

áður um kosningu borgarstjóra. .
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11 Kjörstjórnin skal þegar að lokinni kosningu senda bæjarstjórninni skriflega tilkynn. 26. mars ingu um úrslit kosningarinnar. 

Allt sem snertir kosninguna og úrskurði alla skal kjörstjórnin rita í hina almennu kjörbók bæjarins. 

14. gr. 

Sá, sem hefir eitthvað að kæra yfir kosningargjörð skal innan viku eftir að kosning fór fram bera kæru sína skriflega fram fyrir bæjarstjórnina, en hún leitar álits kjörstjórnar, sem skal senda álit sitt innan 3 daga og leggur bæjarstjórain því næst úrskurð sinn á kær- una áður en 14 dagar eru liðnir frá því að kæran barst henni. Úrskurði bæjarstjórnar ma innan viku frá því hann var upp kveðinn áfrýja til stjórnarráðsins sem þá leggur endanlegan 
úrskurð á málið. 

Verði kosning úrskurðuð ógild skal ný kosning fara fram svo fljótt, sem því verð. ur við komið. 

15. gr. 

Verði kosning ógild skal ný kosning fara fram á sama hátt að öðru leyti en því, 
, að kjörstjórn er þá heimilt að stytta fresti þá, sem ákveðnir eru í reglum þessum. 

16. gr. 

Bráðabirgðaákvæði: 

Árið 1920 ter borgarstjórakosning fram 1. eða 2. laugardag í maímánuði, en fram. boðsfrestur skal vera til 15. apríl s. á. 

Reglur þessar eru hjermeð settar samkvæmt lögum nr. 48, 30. nóvember 1914, eftir tillögum bæjarstjórnarinnar í Reykjavík. 

Á vinnu- og samgöngumáladeild stjór marráðsins, 26. mars 1990. 

Bistur Jónsson. 
Oddur Hermannsson,



DØ
 

> 

Keglugjörð 
úr viðauka við fjallskilareglugjörð fyrir Skagatjarðarsýslu 

frá 1. maí 1918. 

Aftan við 5. gr. bætist: 

Telji hreppsnefnd afrjett ofsetinn, er hlutaðeigandi hreppur á upprekstrarrjett í, þá 
getur hún borið það upp á almennum fundi í upprekstrarfjelagi þess afrjettar að takmarka 

notkun afrjettarins þannig, að hver jörð, sem þar á upprekstur, megi aðeins reka þangað til- 
tekna tölu hrossa og sauðfjár. 

Fái tillaga um þetta fylei */, fjölagsmanna, þeirra er jarðarumráð hafa og fund 

sækja, skal hún vera bindandi fyrir upprekstrarfjelagið Í heild sinni. 

Til þessa fundar skal hreppsnefndin boða alla hlutaðeigendur með minst eins mánað- 

ar fyrirvara. Mæti þá ekki */, fjelagsmanna þeirra, er atkvæðisrjett eiga, skal boða til nýs 

fundar með minst hálfs mánaðar fyrirvara, og getur hann tekið gilda ákvörðun, ef helmingur 

atkvæðisbærra manna sækir fundinn. 

Keglugjörð þessi, sem sýslunefnd Skagafjarðarsýslu hefir samið og samþykt samkvæmt 

71. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 14, 22. mars 1890, staðfestist hjermeð til að óðlast 
gildi 1. maí 1920. 

Atvinnu. og samgðagumáladeild stjórnarráðsins, 9. apríl 1990. 

Bietur dónsson. 

Oddur Hermannsson. 

1920 

12 
9, apr.
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Derðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Tlorður-TMlúlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1920 til jafnlengdar 1921. 

  

  

  

i Í peningum Í Hundrað á Alin 

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

A. Fríður peningur. 

1.11 hndr., Í kýr, 8 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

— ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á| 516! 67 | 516) 67 { 431 

2,| — Gær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á| 61! 83 | 370! 98 { 309 

3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á| 81! 00 { 486' 00 { 405 

4,| — SS sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver ål 67| 00 { 536) 00 { 447 

5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver ål 48) 12 { 577) 44 | 481 

6.| — S ær geldar á hausti 2....00.... hver åt 64) 75 {| 518 00 { 432 

T,| — 10 ær mylkar á hausti 20... hver ål 46! 08 { 460, 80 { 384 

8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. .. á| 463| 33 | 463! 33 | 386 

9.| — 114 hryssu, á sama aldni ...... AR hver á | 442) 50 | 590| 00 {| 492 

B. UU, smjör og tólg. 

10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, .... pd. á 21 76 331) 20 Í 276 

11.| — 120 pd. af mislitri ull, vel þveginni, ...... pd. á 1/ 89 { 226) 80 {| 189 

12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 21 56 | 307| 20 | 256 

18. — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 1' 45 { 174! 00 { 145 

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

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

15.| — 60 por eingirnissokka ........000000.... parið á| > > » » » 

16.| — 30 pår tvibandsgjaldsokka .............… parið á | >» > > > > 

17.) — 180 pör sjóvetlinga 00.00.0000... parið á| > > > > > 

18.) — 20 eingirnispeysur 200... hver ål > > > > > 

19.| — 15 tvíbandsgjaldpeysur .......0...... hver á| > > > > > 

20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álna. breiðs .. 1 al. á| > > > » > 

21,|] — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv, breiðrar, Í al. á) > » » » » 

D. Fiskur. 

99, |1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, .. vættin if 53! 17 4 5319 02 { 266 

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

94,| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .... vættin á| > 2 » » » 

25,| — 6 vættir af ysu, hertri, .............0... vættin ål > > > > > 
á 2 » >» » 2             26.0 — 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin
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i i — Í peningum | Handruð á Í Alls 

kr. | nr. Í kr. | aur. Í aur. 

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

28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis, ...... 8 postar ál > » * > » 

29,| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, .......... S pottar á} > > > » » 

30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ........ 8 pottar á 6, 48 97, 20 81 

| 
| F. Skinnavara. 

31. 1 hnår., 4 fjordungar nautsskinns ......... 10 pund å; 40 39 | 161| 56 $ 135 

32,| — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á1 48 79 { 262 74 } 219 

33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund af 800 00 | 150) 00 { 150 

34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund á| 26 22 209! 76 { 175 

35 | 19 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á{ 18 00 } 216) 00 { 180 

36.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á{ > > > » » 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ........ hvert å 0! 34 f 811 601 68 

G. Ýmislegt. 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á 16, 50 99! 00 82 

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

40.| — 120 pd. af fuglafidri ..............-… 10 pund å| > > > 3 » 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund ái > 2 » > » 

49. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .......000000000... á T 83 » > { 307 

43.| — 1 lambsfóður .........0200 0000 ål 12 17 > » | 243 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtölðum landaurum verður! . 

Eftir A. eða í fríðu .. 22 22 0 ae ae ne meen en ke en en ke ke 502) 14 } 419 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .. .. 2... 2. 2. 2. 2... 2. | 259) 80 216 

Eftir Q. eða í ullartóvöri 2... 22 20 me me ne me ke en en en ke > » > 

Eftir D. eða í fiski .. 2. 2... | 319) 02 266 

Eftir B. eða í lýsi .. 2. 22 20 0 en ne ek ve en ke ke ke en ne 90 204 81 

Eftir F. eða í skinnavöru .. .. 2. 2. 2. s.s... 0. |1851 28 154 

En meðalverð allra landaura samantbalið .. 2... 0... ke ke 1363 44 {1136 

og skift með 5 sýnir: . 

Meðalverð allra meðalverða 2. 2. 2... 278 69 227       
  

Skrifstofu Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstaðar, 24. janúar 1920. 

Ari Arnalds. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 

6. apríl 1920. 

Magnús Guðmundsson. 
” Gisli Ísleifsson. 

1920 

13



1920 

14 
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lerðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Suður-Múlasýslu 

frá 16. maímánaðar 1920 til jafnlengdar 1991. 

    

en
 

10. 
ll. 
12. 
13. 

14. 

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

22. 

24. 
25. 
26. 

1. | 

| 
| 2 

3. 
4. 
5 

  

  

  
  

Í poningum | Hundrað á | Alin 
  

kr. | aur. kr. aur, Í aur. 

A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
— ber til nóveimbermá inaðarloka, í fardögum ...... át 497) 33 | 497| 38 | 414 
— Gær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á| 58 80 | 352! 80 | 294 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, å hausti .......... nver á! 73| 42 I 440| 52 I 367 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á} 58! 64 { 469) 12 1 391 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver ål 45) 08 { 5401 96 Í 451 
— 8 ær geldar á hausti .................... hver ål 56! 43 | 451! 44 | 376 
— 10 ær mylkar å hausti 2... hver ål 42 37 | 423! 70 | 353 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. .. á| 4361 92 | 4361 99 { 364 
— 1 hryssu, á sama aldri .........0....... hver á! 410| 23 { 546) 97 í 456 

B. Oll, smjör og tólg. i 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, .... pd. á 2| 43 { 291| 60 | 243 
— 120 pd. af mislitri uu, vel þveginni. ...... pd. á 1| 83 { 219) 60 I 183 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 2| 59 å 310! 80 {| 259 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ........0.. pd. á 1/ 46 Í 175/ 20 { 146 

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

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. ål » » » » » 
— 60 pår eingirnissokka .................. parið á| > > > > > 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið á > > > » » 
— 180 pör sjóvetlinga .........0..0000..... parið ál > > > > 2 
— 20 eingirnispeysur 00... hver á 2 > > » » 
— 15 tvibandsgjaldpeysur ................ hver á} > > » » > 
— 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breiås .. 1 al. ål > » » | » » 
— 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á| > > > > > 

D. Fiskur.           1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum. .. vættin ål 52! 76 | 316| 56 | 264 
— 6 vættir af hardfiski, vel verkudum, .... vættin á » > > > > 
— 6 vættir af byr sklingi, vel verkuðum, .. . vættin á » > » » > 
— 6 vættir af ýsu, heitri, 2... vættin á > > > » » — 6 vættir af håkarli, hertum, ener vættin ål  4b| 12 | 270| 72 I 226
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1 peningum Í Hundrað á Í Alis.   

  

    

    

    

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

E. Lýs. 

27.|1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, ...... 2 pottar á » » > > 3 

28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis, ...... 8 pottar áj > > > > > 

29 1 tunna (120 pt.) selslýsis, .......... 8 pottar á{ > 2 > 2 » 

30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ........ 8 pottar á 7| 42 Å 111! 30 93 

FP. Skinnavara. 

31.11 hndr., 4 fjårdungar nautsskinas ......... 10 pund åf 50) 38 { 201) 52 | 168 

32.| — 6 fjórðungar kórskinns .............. 10 pund á | 47| 85 | 28%) 10 { 239 

33. | —— 6 fjórðungar hrossskinns .......... „10 pind á| 37 08 | 222| 48 | 185 

34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund á 29) 50 1 236, 00 4 197 

35.| — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund ål 28) 40 | 280) 80 | 234 

36.1 — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund åt > » » > > 

7.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ........ hvert á| > | 35 84: 00 70 

G. Ymislegt. 

38,11 hndr., 6 pd. af ædardin, vel hreinsudum, .. pundid å 17| 10 | 102! 60 85 

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

40.1 — 120 pd. af fuglafidri ...............… 10 pund ål 21 92 { 263| 04 { 219 

{1.' — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á 2 > > > > 

42. 15 álnir, Í dagsverk um hevannir .......0.0. 00... á 8| 97 » » 179 

43.| — 1 lambsfóður .......0.00000 00. eknner ál 11/00} > | >} 220       
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .. 2. 22 22 0 ane ne eee en er es ve re 462| 20 { 385 

Eftir B. eda i ullu, smjåri og tålg .. .. .. .......... .. .. Å 2491 30 { 208 
Eftir C. eða í ullartóvöru .. 2. 22 2 0 ae eee en rr ke ne ke > 

Eftir D. eða Í fiski 2... 2. 22 | 293] 64 | 245 
Eftir BH. eða Í lýsi .. 2. 22. | 1 30 98 

Eftir F. eða í skinnavötti 2. 22 2. 0 ae eee ene er ke ke 218| 65 | 182 
  

Æn meðalverð allra landaura samantalið .. .. .. .............. .. (1335) 09 f1113 

og skift með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .. 2... 267) 02 (223       
  

Skrifstofu Suður Múlasýslu, 14 febrúar 1920. 

Sigurjón Markússon. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 

6. april 1920. 

Magnús Guðmundsson. 
Gísli Ísleifsson, 

1920 

lå



1920 

15 

Uerðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Austur-Skaftafellssýslu 

frá 16. maímánaðar 1990 til jafnlengdar 1991. 

    

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

10. 
11. 
12. 
18. 

14. 

15. 
16. 
17. 

19. 
20. 
21. 

22, 
23. 
24. 
25. 
26. 

S
Þ
 

| 
i 
| 
i 

  

av
 — ber til nóvembermánaðarloka, í farðögum ...... 

— GC ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á 
— 8 ær geldar á hausti lll... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti 2.2.2 hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. .. á 
— 1% hryssu, å sama aldri ................ hver å 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ulln, vel þveginni, .... pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, ...... pd. á 
—- 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 
— 120 pd. af tåle, vel bræddri 2... pd. å 

C. Tøvara af ullu. 
í hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á 
— 60 pör eingirmissokka 2... parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. varið á 
— 180 pör sjóvetlinga ...........0......... parið á 
— 20 eingirnispeysur ss, hver å 
— 15 tvibandsøjaldpevsur 2... hver å 
— 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breiås .. 1 al. å 
— 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 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, herti, 200... vættin á 
— 6 vættir af hákarli, heitum. .....0...... vættin á 

Hundrað á Alin 
  

  

  

Í pe ningum 

kr. | aur. kr. aur, Í aur. 

| 

314, 00 $ 314) 00 { 262 
33| 60 | 201' 60 { 168 
34) 00 ; 204! 00 f 170 
27 40 | 219! 20 f 183 
22 30 Í 267) 60 i 223 
26| 10 I 208! 80 å 174 
191 60 ; 196 00 4 163 

286 80 í 886) 80 } 239 
231) 00 { 308) 00 { 257 

2; 10 1 252 00 1 210 
1! 46 | 175| 20 {| 146 
1 86 { 223. 20 {186 
1, 13 { 185) 80 { 113 

> » » > Ð 

» » » Ð 5 

» > » 3 3 

» » 3 > » 

Ð > » > » 

» | > Ð > Ð 

> 3 > 3 » 

3 > Ð Ð 3 

> » » » » 

> » > > » 

» > 3 » >        
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37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
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Í peningum {| Hundrnð á } Alis 

kr, i ane. kr. aur. au. 

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

— 1 tunna (120 pt.) selslýsis, .......... 8 pottar á| > | > > > > 
—- 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ........ 8 pottar á > | > > > > 

! 

| 
F. Skinnavara. | 

1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns ......... 10 pund å 20, 00 80; 00 67 

— 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á i— 50 95! 00 " 
— 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 9, 60 51 60} 48 

8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund á 1 00 56! 00 f 47 

— 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 4, 62 55) 44 46 

— 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á 7 00 42 00 30 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit ........ hvert ål > | 2: BB! 20 46 

| 
G. Ýmislegt. | i 

1 hnår., 6 pd. af ædardin, vel hreinsudum, .. pundid å 15! 33 94) 98 79 
-—— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, ...... pundið á | » > > 

— 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á | 12% 67 | 1521 04 f 127 
— 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á > | > > > > 

| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ...........0.0.0.... á 5 80 > > | 116 
— 1 lambsfóður ........0.... 0 á 810} > | > f 162 

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

Eftir A. eða í fríðu 2... 245) 11 j 204 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .. a AR 196, 50 { 164 
Eftir C. eða í ullartóvöru .. 2. 22 22 ae an en eee en en en ke 5 > > 
Eftir D. eða í fiski .. 2. 2... me ve eu en en ne > > > 
Eftir B. eða í lýsi .. .. .. .. > > » 

Eftir F. eða í skinnavöru .. 621 75 52 

En meðalverð allra landaura samantalið .. 504! 36 { 420 

og skift með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ... .. 168 12 1140 
  

Skrifstofu Skaftafellssýslu 22. janúar 1920. 

Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 

3. febrúar 1920. 

Sig. Eggerz. 
  

Magnús Guðmundsson, 

1920



1920 
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36 

Dlerðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Úestur- Skaftafellssýslu 

frá 16. maímánaðar 1920 til jafnlengdar 1921. 

              

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

24. 
95 
40. 

26. 

fr
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DS
 
m
d
 

CD
 

Á. Fríður peningur. 

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

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum 

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

    

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

8 sauí tvævetrir, á hausti ........... 

uðir, vefurgamlir, á hausti ......... 

8 ær geldar å hausti ................... 

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

. hver 

. hver 

. hver 
1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. 

1% hryssu, å sama aldri ............... 

B. UW, smjör og tólg. 

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

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

120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... 

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

C. Tóvara af ll. 

. hver 

S
n
 

Øv
 

So
v 

So
v 

Bo
v 

Ma
y 

V
N
 

= 

z 
a 

By
 

g
a
v
 &
 

a æn
 

| 1 hnår. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 
hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. 

  
  

60 pör eingirnissokka .................. 

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

150 pör sjóvetlinga Ll. 

20 eingirnispeysur ......... 

15 tvíbandsgjaldpevsur 220... 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs 

parið 

parið 

parið 

. hver 

. hver 

1 al. 

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

D. Fiskur. 

ndr., 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, ............ 

vættin 

vættin 

vættin 

vættin 

vættin 

i peningum Hunirad å Alls 
  

  

Ér, | aur, kr. | aur. AUT. 
  

299 
35 
AL 
35 

35 
22 

279 
242 

kd
 
po

d 
fu

nd
 
pr

ak
 

  

29 
57 
86 
86 
33 
21 
21 
29 
14 

60 
07 
95 
08 

  

299 
„19 
299 
286 
303 
981 
222: 

279 
32% 

192 
128 
234 
129 

> 

» 

  

29 
42 
16 
88 
96 
68 
10 
29 
85 

  

249 
183 
249 
239 
253 
235 
185 
233 
269 

160 
107 
195 
108 

Fo
 

uk 
MM

 
hø
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A 
a EÐ 

Í peningum a Als 
Er. aur. | aur. J aur. 

E. Lýsa. | 

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

28. - 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis, ...... 8 pottar áfþ > > » | » > 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, .......... S pottar á > > » | xx » 

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

F. Skinnavara. 
31.|1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ......... 10 pund å| 29| 17 { 116) 68 1 97 

32.| — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á| 22! 42 ; 134 52 | 112 

33. — 6 fjórðungar hrossskinns .. ......... 10 pund á| 16! 17 97! 02 81 

34, - 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund åf 18| 42 107), 36 39 

35.| — 12 fjórð. sauðskinns, af vetnrg. og ám 10 pund á s( 00} 96. 00} 80 

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

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), eimlit ........ hvert á » | 23 55, 20 46 

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

40.) —- 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á| > > | > > 

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

42. |5 álnir, 1 dagsverk um hevannir .................... á 9| 00 > » | 180 

43.| — 1 lambsfødur .......0..000 0. ál 12| 71 > > | 254 

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

Eftir A. eða í fríðu .. a 219, 40 i 233 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 171! 00 { 142 

Eftir C. eða í ullartóvöru » » 

Eftir D. eda i fiski .. > » » 

Eftir E. eda i lysi > > , 

Eftir F. eða í skinnavöru 101| 13 34 

En meðalverð allra landaura samantalið 551, 53 { 459 

og skift með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 183 84 (153   
  

Skrifstofu Vestur-Skaftafellssýslu 22. 

Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

i fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 

3. febrúar 1920. 

Sig. Eggerz. 

r 1920. 

  

Magnús Guðmundsson. 

1920
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lerðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Destmannaeyjakaugstað 

frá 16. maímánaðar 1920 til jafnlengdar 1921. 

            

þe
 

9 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
177 

í. 

18. 
19, 
20. 
21. 

99 bd ds 

23. 
24. 
25. 
26. 

AO
 
Oj

 

  

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

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum BR á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 
8 sauðir, bvævetrir, á hausti 2000... hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á 
S ær geldar á hausti ............0... hver á 
10 ær mylkar á hausti ..........0..... hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í farð. .. 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 þveginni, ...... pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 

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

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

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á 
60 por eingirnissokka .................. parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ........000.... parið á 
180 pör sjóvetlinga .....0.0...0.00.. parið á 
20 eimgirnispeysur lll hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur sees. hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs .. 1 al. á 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á 

D. Fiskur. 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .... vættin 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum. 22. Vættin 
6 vættir af ysu, hertri, ................ vættin 
6 vættir af håkarli, hertum, FR vættin þo

r 
for

 
By
 

Fe
 

2"
 

i peningum I 
  

Alin 
  

Í peningum ! Hundrað á á 

kr. | aur kr. | aur. aur. 

600! 00 600! 00 500 
Ð » Ð > » 

125) 15 aðal 0ð 629 
86| 00 | 688| 00 Í 573 
60, 00 { 720) 00 | 600 
90! 00 { 720) 00 | 600 

400, 00 Í 4000 00 { 323 
> » » Ð » 

1; 80 ; 216! 00 180 
1! 20 I 144! 00 | 120 
2! 70 | 324 00 | 270 
1! 20 { 144) 00 { 190 

» » » > » 

3 » » » 2 

>> 3 > > > 

> b 7 > > 2 

62! 26 | 373! 56 | 311 

50/ 00 | 300! 00 Í 250 
45| 00 { Z70| 00 275 
2 > > » »          
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Í peningum Hundruð á í Alls 

kr. aur. Í kr | aur. | aur. 

H. Lýst. 

27.11 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, ...... 8 pottar ál > 2 > > 

28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis, ...... 8 pottar á > > > > > 

29.| —- TL tunna (120 pt.) selslýsis, .......... 8 pottar ái > » > > » 

30.| — 1 tunna (120 pt.) porskalysis, ......…. 8 pottar &| 12) 00 { 180) 00 { 150 

F. Skannavara. 

31,11 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ......... 10 pund á! > > > > » 

32,1 —— 6 fjordungar kyrskinns .............. 10 pund å, > » > > > 

33. 6 fjórðungar hrossskinns .. ......... 10 pund åt > » » >» > 

34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund áf > > > > » 

35.) — 12 fjérd: saudskinns, af veturg. og åm 10 pund åf > » > > > 

36. — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund åt > » » 2 > 

37.) — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ........ hvert ál > | 50 { 1200 00 {100 

6. Ýmislegt. 

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

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

40. — 120 pd. af fuglafidri 000... 10 pund åf 15) 00 } 180, 00 { 150 

41.! — 480 pd. af fjallagrösum .............- 10 pund å! > > > > » 

49. 15 álnir, 1 dagsverk um heyannir „.......0.0...... ál 10000) >» » | 2C0 

43.| — T lambsfóður ........0.00000 0. ál 20/00} > > {400 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 2 

Eftir A. eða Í fríðu... þ G4T 05 { 589 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tóla... 207) 00 172 

Eftir C. eda i ullartåvdru 2. 22 22 20 eee me ve re ke ke kv ke » ”Å >» 

Eftir D. eða í fiski 2. 22 22 ae ae ae en en me re ke en re ek ne 314) 52 { 262 

Eftir E. eða í lýsi 2... 000. 2 | 1800 00 { 150 

Eftir F. eða í skinnavöru 2. .. 2... 0... 2. 120) 00 {100 

En meðalverð allra landaura samantalið .. 2... 00.00.0000. 2... 2... 2. 468) 60 11223 

og skift með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .. 000... 293) 12 1245 
  

Skrifstofu Vestmannaevjakaupstaðar 11. febrúar 1920. 

Karl Einarsson, 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 

21. febrúar 1920. 

Sig. Eggerz. 
  

Magnús Guðmundsson. 

1920 

17



1920 40 

i Uerðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 

frá 16. maímánaðar 1920 til jafnlengdar 1921. 

          
Í peningum Hundrað á { Alin 
  

  

kr. aur. kr. aur. Í aur. 

Á. Fríður pemngur. 
111 bndr., 1 kýr, 8 til 8 veira, sem beri frá miðjum októ- 

— ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum BR ál 404) 00 { 404) 00 {337 
2.) — Gær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver ái 43 07 1 258) 42 1915 
3.) — 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti .......... hver á{ 58 54 í 321) 24 { 268 
4. | — 8 sauðir, tvævettir, á hausti ............ hver ål 38/ 34 1 3061 72 Í 256 
5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hansti .......... hver ål 50, 79 { 369| 48 f 308 
6.) — S ær seldar á hausti Lo... hver á} 36 22 { 289) 76 } 241 
7.1 — 10 ær mylkar á hansti 20.00.0000. hver á! 22! 55 4 295! 50 få 188 
8.| — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. .. á! 363, 90 { 363| 90 { 303 
9.1 — 194 hryssu, á sama aldri ................ hver á} 216) 30 Í 368 40 Í 307 

B. UW, smjör og tólg. 
10.| 1 Endr., 120 pd. af hvítri ullu, vel bveginni, .... md. á 1, 49 ( 178| 80 ; 149 
11.| — 120 pd. af mislitri ull, vel þveginni, ...... pd. á 0, 87 { 1041 40 87 
12. — 120 pd. af smjåri, vel verkuðu ............ pd. å 2 36 { 2830 20 { 286 
13. — 120 pd. af tólg, vel bræddri ......0....... pd. á 1, 32 { 158( 40 å 132 

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

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

15.) — 60 pår eingirnissokka .................. parid å » » s » > 

16.) — 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið áj > » » » » 
17.| — 180 pör sjóvetlinga 2... parið á| > > > » 

18.) — 20 eingirnispeysur lll... hver ål > » » » 

19.) — 15 tvibandsgjaldpevsur ...............…… hver ál > > > > > 
20.| — 120 álnir sjaldvoðarvaðmáls, áin. breiðs .. 1 al. ái > > » » > 

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

D. Fiskur. 

22. 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á 2 » > » » 

23.) — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum, .... vættin á! > » » » » 
24.| — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum, .... vættin ái > » » D » 
25.) — 6 vættir af ýsu, hertti, ................ vættin ái > » > » » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin áj > > > > „



  

31. 
32. 

34. 

36. 
31. 
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i me —— Fi poningum | Hundrnd á | Alis 
kr. aur. å kr. aur. | au”. 

E. Lýsa. 

1 hndr.. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, ...... 8 pottar áf * > > > » 

— 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis, ...... 8 pottar á > > > > > 

— 1 tunna (120 pt.) selslysis, .......... 8 pottar ål > » > > » 

— 1 tunna (120 pt.) borskalysis, ........ 8 pottar ål > > » » » 

F. Skinnavara. 

1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ......... 10 pund á 30 56 | 122; 24 | 102 

— 6 fjordungar kyrskinns .......... 10 pund åj 23 T | 142 62 | 119 

— 6 fjórðungar hrossskinns .......-...… 10 pund á 17 00 { 102) 00 85 

— 8 fjórð. sanðskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund åf| 12 85 | 102! 80 86 

— 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 1 94 95; 28 19 

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

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit ........ hvert á | > | i9 45| 60 38 

G. Ymislegt. 

1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið ái > > ; > > 

— 40 pð. af æðardún, óhreinsuðum, ...... pundið ái >” > > > > 

— 120 pd. af fuglafiðri .............-.… 10 pund å » > > 2 » 

— 480 pd. af fjallagrösum ........... 10 vund ål > » > > > 

5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ......0..0.....00... á 11! 66 » » | 233 

1 lambsfødur ssssssseeeeeeevenne ener kreere á| 14 64 | > » | 293 

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

Eftir A. eða í fríðu .. ... . 323; 05 | 269 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg | Í81 20 ól 

Eftir G. eða í ullartóvöru .. 22 22 20 me me ke ke kr er kr rr et > > 

Eftir D. eða í fiski 2. 2 20 eee ne ke ke ke ke ke ke kk kr et > » > 

Eftir E. eða Í lýsi .. 2. 2. 20... ke re kr ke kr kk kk kr er > » » 

Eftir F. eða í skinnavöru .. 101! 76 85 

En meðalverð allra landaura samantalid 22022220 me en er ek ke er er 606; 01 | 505 

og skift með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .. 202) 00 1168 
  

Skrifstofu Rangárvallasýslu 26. janúar 1920. 

Björgvin Vigfússon. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 

28, febrúar 1920. 

Sig. Eggerz. 
  

Magnús Guðmundsson. 

1920 
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42 

Derðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Árnessýslu 
frá 16. maímánaðar 1920 til jafnlengdar 1921. 

    

10. 

19. 
13. 

14. 

15. 

17. 
18. 

20. 
21. 
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A. Fridur peningur. 
1 bndr., í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjan októ- 
— ber til nóvembermánaðarloka, í farðögum ...... á 
— 6 ær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
— 6 sauðir, 8 til 5 vetra, á hausti .......... nver á 
— S sauðir, tvævetrir, á hausti 200... hver á 
— 12 sanðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á 
— 8 ær geldar á hausti ss hver á 
— 10 ær mylkar å hausti 220 hver á 
— l áburðarhestur, taminn, 5 til 19 vetra, í fard, .. á 

á 
z 

— 1% hryssu, å sama aldri 200... hver 

B. DI, smjør og tålg. 
1 hndr., 120 pd. af hvitri ulla, vel bveginni, .... pd. å 
— 120 pd. af mislitri ulla, vel bveginni, ....…. pd. å 
— 120 pd. af smjåøri, vel verkudu „000... pd. å 
— 120 pd. af téle, vel bræddri 20.00.0000. pd. å 

0. Tóvara af ull. 
1 bndr. 30 pd. hespugarns, 8 til 6 hespur í pd., haldi hver 

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á 
— 60 pör eingirnissokka 22. parið á 
— 30 por tvibandsgjaldsokka 2... parið á 
— 180 pör sjóvetlinga 2... parið á 
— 20 eingirnispeysur lll. hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeygur 2... hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs .. 1 al. á 
— 1820 álnir einskefta, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á 

D. Fishkur. 
1 hnår., 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, 20.00.0000 vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin á 

  

    

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

5201 00 { 520) 00 # 433 
58 81 { 3521 86 { 294 
131 50 í 4411 00 1 367 
55 81 1 446| 48 1379 
45 40 { 5201 80 | 434 
53! 06 f 424! 48 f 354 
32 87 i 328 70 | 274 

449; 69 I 440: 69 å 375 
311) sí { 495) 83 { 413 

1/ 91 fj 2290 90 { 191 
1, 12 (134 40 {1792 
2 14 { 328 80 974 
1' 66 { 199) 20 { 166 

> > > » 5 

0! 93 f 167 40 % 189 
2 » > „ » 

» > » » > 

> > > » > 

48| 33 1 2891 98 | 249 
» > » > > 

> Ð » > » 

> > » > »      
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0 i í peningum | Handruð á | ans —ÍÐ 
kr. aur. | kr. | aur. } agr. 

E. Lýsa. 
27.11 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, ...... S pottar ál > > > > » 
28,1 — 1 tunna (120 pt.) håkarlalvsis, ...... 8 poítar á > > > > > 

29.) — 1 tunna (120 pt.) selslysis, .......... 8 pottar ål > > > > » 

30,| — 1 tunna (120 pt.) borskalysis, ........ 8 pottar å 8| 55 I 128! 25 f 107 

F. Skinnavara. 
31.11 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ......... 10 pund á 44 96 { 179) SÁ ; 150 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns .............… 10 pund á 38| 37 | 230; 22 { 192 

33.1 — 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund å 3%2| 23 | 193! 38 £ 161 

34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund ål 22 92 183) 3 155 
35.| — 12 fjérå. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund ål 14| T7 | VET) 24 | 148 
36.) — 6 fjórðungar selskinns ............….- 10 pund á > > > > > 

37,| — 940 lambskinn (vorlamba), eimlit ........ hvert á 0/ 26 621 40 52 

G. Ymislegt. 

38.11 hndr., 6 pd. af ædardån, vel hreinsudum, .. pundið á > > > > > 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, ...... pundið áf > > > > ? 

40.! — 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund ål > > > > > 

41,1 — 480 pd. af fjallagrösum .............- 10 pund ál > > > > > 
42. 15 álnir, 1 dagsverk um heyannir „000... ál 1299 » > { 260 
43.| — T lambsfóður .....0.00.000. 0 eeeeenennee ál 1720 > | > j54 

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

  

Eftir A. eða Í fríðu Lo | #42) 20 { 368 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg... 0... | 2221 90 þ 156 
Eftir OC. eða í wllartóvörn 2... 22 22 ae ae en eee en en rn ne 167, 40 { 139 
Eftir D. eða í fiski .. 000... | 289 98 { 242 
Eftir EB. eða í lýsi 0. 20.00.0128) 25 þ 107 
Eftir FP. eða í skinnavöru 2. 22 22 1 07 {143 

En meðalverð allra landaura samantalið (00.00.0000... f1421/ 80 #l185 

og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .. .. 2 6 BE IO       
  

Skrifstofu Árnessýslu 27. janúar 1920. 

G. Eggerz. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 

4. febrúar 1990. 

Sig. Eggerz. 
Magnús Guðmundsson 
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Derðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Gulibr.- ag Kjósarsýslu, Aafnarfjörð og Reykjaník 

frá 16. maímánaðar 1920 til jafnlengdar 1921. 

  
  

  

  

  

  

Í peningum Í Hundrað á Í átin 

kr. | aur, kr. | sur. Í aur. 

| Á. Fríður peningur. 

1.1 hndr., Í kýr, 8 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
— ber til nóvembermánaðarloka, í far dögum ...... á{ 031) 50 { 587) 50 { 448 

2.1 — Gær, 2til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver ál 60! 71 { 364) 26 | 304 
3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetr a, á hausti .......... hver á! 85! 50 | 513. 00 f 4927 
4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á! 65, 00 3 520) 00 } 433 
5.) — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á1 47) 71 72! 52 i 477 
6.| — 8 ær geldar å hausti ...................… hver á! 6%! 36 f 498) 88 Í 416 
1.| — 10 ær mylkar å hausti .................. hver ål 35) 50 | 355) 00 f 296 
8.| — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, I fard. .. ål! 505, 36 | 505| 36 I 421 
9. — 1% hryssu, å sama aldri ................ hver ål 403! 85 { 538) 47 Í 449 

B. Ull, smjör og tólg. 
10.) 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, .... pd. á 1; 96 ; 235 20 { 196 
11.| — 120 pd. af mislitri ull, vel þveginni, AR pd. á 1/ 26 { 161) 20 { 126 
12.1] —- 120 pd. af smjöri, vol verkuðu ............ pd. á 2) 80 { 336) 00 } 280 
(3. — 120 pd. af tólg, vel ben sr pd. á 1, 59 { 190) 80 { 159 

C. Tóvara af ull. 
14. {1 hndr. 80 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á| > > > > > 
15.| — 60 pör eimgirnissokka 2... parið á| > > > > » 
li.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið á > > > > > 
1..| — 180 pör sjóvetlinga ...........0......... parið á! 1 | 63 | 293) 40 f 244 
lt.| — 20 eingirnispeysur .......... hver á| > > » » » 
lt.| — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver ål > » » > » 
2(.] — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs .. 1 al. ál > 3 » » , 
21 — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, Í al. á » » » » » 

D. Fiskur. 
22. {1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, .. vættin 4!  60| 86 " 365! 16 | 304 
23.1 — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .... vættin ál > > > > 2 
24,| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .... vættin ál 51| 02 Í 306| 12 | 255 
25, | — 6 vættir af ýsu, hertri, 2... vættin á| > » „ » » 
26.) — 6 vættir af hákarli, hertum, ....,,...... vættin á} > » » » >          



              

  

  

  

    
  

      

45 

Ti pniugum | Hundrað á | Alls 
kr. aur. 4 kr. ur. | aur. 

E. Lýsi. 

27.11 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, ...... & pottar á > » > > > 

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

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

30. — 1 tunna (180 pt.) þorskalýsis, ........ 8 pottar á Si 78 {181 70 f 110 

FP. Slkannavara. 

31.11 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ......... 10 pund åf 48| 28 193 00 161 

32.| — 6 fjordungar kyrskinns ...........2.… 10 nund á| 42 92 254| 52 215 

33,1 — 6 fjordungar hrossskinns .......... . 10 pind á| 34! 64 207 84 f 173 

34 | — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund á} 29 54 { 256) 32 { 197 

35.| — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund åt 2? 92 i 275! 04 } 229 

36,1 — 6 fjórðungar selskinns 200... 10 pund å > > > > > 

a7t.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ........ hvert á > > > > > 

G. Ýmislegt. | i |. 

38.|1 hnår., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á 16. 14 96| 34 31 

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

40. — 120 pd. af fuglafiðri 20.00.0000... 10 pund áf 17 71 | 2121 52 f 177 

41.1 — 480 pá. af fjallagråsum .............… 10 pund å > > > > > 

49. 15 álnir, 1 dagsverk um heyannir 20.00.0000... á| 12 00 » » | 240 

43.) — T lambsfóður .....0..0000.0 ál 211 89} > | > {428 

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

Eftir A. eða í fríðu .. .. ....…. 489| 44 { 408 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg... 2... 2... 2. | 228) 380 {190 

Bftir C. eda fi ullartévoru .… .. .. 2... | 298) 40 { 244 

Eftir D. eða Í fiski 2. 22 22 22 2. | 380) b4 { 279 
Eftir HB. eða í lýsi .. 2... | 181 70 { 110 

Eftir F. eða í skinnavörn .. 233) 94 $ 195 

En meðalverð allra landaura samantalið .. 1712| 49 {1426 

og skift med 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða .. 225 40 1238   
  

Skrifstofu Gullbr.- og Kjósarsýslu, og Hafnarfjarðar 23 

Magnús Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 

3. mars 1920. 

Magnús Guðmundsson. 
Gísli Ísleifsson. 

. februar 1920. 
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Derålagsskrå 
sem gildir fyrir 

Boargarfjarðarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1920 til jafnlengdar 1991. 

  

Á. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
— ber til nóv embermánaðarloka, í fardögum AR á 
— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á 
— S ær geldar á hausti lll... hver á 
— ÍÐ ær mylkar á hatisti 20.00.0000... hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til19 vetra, í fard. .. á 
— 1% hryssu, á sama aldri ................ hver å 

B. UN, smjør og tålg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel bveginni, .... pd. å 
— 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 

CU. Tovara af ullu. 
Í hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pd., haldi hver 

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á 
— 60 pör eingirnissokka ............. parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið á 
— 180 pör sjóvetlinga Ll.lll0 parið á 
— 20 eingirnispeysur (lll... hver á 
— 15 tvibandsgjaldpeysur 2... liver å 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs .. í al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin å 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .... vættin á 
— 6 vættir af þyrsklinei, vel verkuðum, .... vættin á 
— 6 vættir af Ýsu, hegtri, 200... vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin á 

  

  

  

Í peningum Í Hundrað á Í atis 

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

462| 00 { 462) 00 } 385 
51| 15 1 342) 90 { 286 
> » » > » 

> Ð > » » 

> » > > > 

41) 33 {3781 64 { 316 
29) 90 1 2990 00 { 249 

314 50 {374 80 4 312 
316) 00 { 421) 33 Í 351 

2 24 { 268 80 {294 
1, 50 1 156, 00 { 130 
2) 55 i 279! 60 i 233 
1/ 39 { 166) 80 { 189 

> » > » » 

2 > > » > 

» » > > > 

s (78 4 140! 40 f 117 
> » 3 > > 

> > > 3 > 

> > > Ð Ð 

» 5 » > » 

> > > > > 

x = > 3 > 

» » > » >        
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—— Í peningum Hundrnð á í Alis 

kr. | aur. g kr. aur, Í au, 

E. Lýsa. | 
7.11 hnår., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis, ...... 8 pottar å > > > » » 

28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis, ...... 8 pottar å > > . > > 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, .......... 8 pottar ái > > > > » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, ........ 8 pottar ål > > » » z 

F. Skinnavara. 

31.|1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ......... 10 pund á} 30, 12 { 120) 45 { 100 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á! 25 75 } 154 50 # 129 

33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 19 87% | 119 22 99 

34. 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund á! > > > > > 
35.| — (19 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á! 14 25 { lTi| 00 f 142 
36.| —- 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á| > | > > > > 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ........ hvert ál > | 21 64) 80 04 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pá. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á! 17 80 { 106) 80} 89 
39.| — 40 pd. af æðardún, Óhreinsuðum, ...... pundið á| > | > » » > 
40.) — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund ál > | > > > > 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á! > » > > > 
49. |5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ...................… á| 11 55 > > { 25) 
43.| — 1 lambsfóður 20.00.0000 ál 18 #8 | > » fh 367 

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

Eftir A. eða í fríðu... Í 379) 13 { 316 
Eftir B. eda i ullu, smjåri og tålg .. .. .. .............. N21T| 80 f 181 
Eftir C. eða í ullartóvöru 2... 2. 22 20 ae ae eee ve er ke ne 140! 40 í 117 
Eftir D. eda 1 fiski .. 2. se se me ae eee eee en en vere es > » > 
Eftir HE. eða í lýsi .. 2. 22 0. 20 ae eee eee re eee eu en > > > 

Eftir F. eða í skinnavöru .. 126) 00 { 105 

En meðalverð allra landaura samantalið .. 2. 20.00.0000... a63| 93 Í 119 

og skift með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 2... 0. 15) 8 {180 
  

Skrifstofu Myra- og Borgarfjarðarsýslu 16. janúar 1920. 

G. Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 

23. janúar 1920. 

dig. Eggerz. 
  

Magnús Guðmundsson. 
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Uerðlagsskrá 

frá 16. maímánaðar 1920 til jafnlengdar 1921. 
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med
 

OD
 

| 
| 
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i 
i 
i 

1 hndr., Í kýr 

G sauðir, 

8 sauðir 

12 sauðir, í 

8 ær gel 

10 ær m 

åburda | 

is hrys 

"„ ö til 8 vetra, sem beri I 

1 poningum i Hundrad á Í ai   
kr. | aur. aur. 

  

  

Á. Fríður penngur. 

  

miðjum októ- 

    

    

    

— ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á öl2| 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á| 66: 

3 til5 vetra, á hausti .......... hver á » | 

, tvævetrir, á hausti ............ hver á > í 

turgamlir, á ti ...... hver áþ >} 
lar á hausti 200... .… hver åj 49) 
ylkar å hausti hver ål 35! 
rhestur, taminn, í í fard á| 376, 
su, á sama aldri reru... hver á{ 528) 

| 

| 
| 

pd pd. áþ 2) 
pd. á 1 

pd. á Ål 

al pd. å 

| 
C. Tovara af ullu. | 

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

hespa 11 

— 60 pör eingirnissol FRA parið á > | 

30 pör tvíbandsgjaldsokka ......... 222. parið Á 3! 
150 pör sjóvetlinga ........00...0... parið á » | 

20 eingirnispeysur ......... 0 hver á{ > | 

15 tvíbandsgjaldpeysur clcl.c hver á > | 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. b 1 al. á » | 

120 álnir einskeftu, 1 al. til 6 kv. breiðrar, 1 al. í 

1 hndr., 6 vættir af se 

5 vættir 

3 vættir 

— 6 vættir 

— 6 vættir 

| 
I i 

i n
n
 

skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á 

    

        

   

  

vel verkuðum, .. vættin á 

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

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

af ýsu, hertri, ........00....... vættin á 

af hákarli, hertum, ............ vættin á » | 
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> 
| ” á án 

| Handruð á Í Alls 

| kr. | aur. Í aur. 

| E. Lýsa. | 

27 I hndr., 1 tunna 120 pt hvalslýsis 8 pottar å » | » » 

28. | 1 tunna ) 8 nott Á » | > » 

29. | 1 tunna pt. 8 pottar á 10, 50 59 

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

i | 
| 
| # INNADAT 

      
   

  

    

     

      

  
31.11 hndr.. 4 fjórðungar nantsskinns 155! 00 ;$ 129 

39 | 6 fjó Jrðungar k: rn 35 00 210! 00 175 

33. - 6 fjórðungar h 25 86 { 155) 16 { 129 

34. 8 fjord. s uðskinns, „1 > » » » 

35. md. saudskinns pund å > > > > > 

36.) - jórðungar selskin z pund á > I > > > > 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ........ hvert ål > | 26 | 62 40 | 52 

| 
| 

| | 
| Ér. Ýmislegt. | 

38. 11 hndr., 6 pá. af æðardún, vel hreinsuðun pundið 17 50 05( 00 87% 

39. | 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, ...... pundið áþ > | > > > > 

10. | 120 pd. af fugl: FAR 10 pund ál > | > > » 3 

11.1 — 480 pd. af fy ÞPÖSUM Ll 10 pund á » | 3 > > s 

49. 15 álnir, 1 dagsverk um heyannir .......0000. 0... á 12 87 > > | 257 

43.) — 1 lambsfóður ........00000.. 0. resnnee ál 19 00} > >} 380 

Meðalverð á hveriu hundraði og hverri alin í fyrtöldum landanrum verður: 

Eftir - 
Hf r 

412) 95 | 344 
222) 90 { 186 
138/ 30 { 115 

       
  

Eftir í 

Eftir Í 2601 25 þ 217 

Eftir í lýsi sr 70! 50 59 

Eftir i skinna AVÖrU A a Lo sn 145/ 64 f 121 

En meðalverð allra landaura samanfalið . … ,. M250| 54 1042 

og skift með 6 sýnir 

Meðalverð allra m meðalverða oe |, ne, 208! 42 1174       
  
  

    

  

krifstofu Myra- og Borgarfjardarsyslu 16. januar 1920. 

Bjørnsson. 

Aa Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjer med. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslanda, 

23. janúar 1920. 

Sig. Eggerz. 
Magnús Guðmundsson
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Uerðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

ánæfellness- og Snappadalssýslu 

frá 16. maímánaðar 1920 til jafnlengdar 1921. 
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— Í peningum Hundrað á Alin 

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

Á. Príður peningur. 
1 hndr., Í kýr, 8 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
— ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á{ 552| 50 { 4521 50 | 377 
— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á! 58! 33 i 349! 98 { 292 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á{ 68 39 { 410) 34 i 342 
— 8 sanðir, tvævettir, á hausti 2000... hver á{ 46) 59 {3721 72 {811 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver ål 35) 22 { 422} 64 | 352 
— 8 ær geldar á hausti ...........0.0........ hver á| 46| 55 | 372! 40 | 310 
— 10 ær mylkar å hausti .................. hver á} 34) 50 | 345) 00 | 287 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 19 vetra, í fard. .. á | 352! 08 | 352| 08 | 298 
— 1% hryssu, å sama aldri 2... hver á í 309| 17 { 419| 28 Í 344 

B. UL, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, .... pd. á 2 17 7 260) 40 ; 217 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, ...... pd. á 1| 53 | 183! 60 | 153 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 2! 41 | 2891 20 | 241 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 1| 56 { 187) 20 | 156 

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

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á > > > > > 
— 60 pör eingirnissokka ...........0...... parið á| > > > > » 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka 2... parið ái > > > > > 
— 180 pör sjóvetlinga .................... parið á| > > > > > 
— 20 eingirnispeysur ........... hver á| > > > > > 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur 2222 hver á > > > > > 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áin. breiðs .. 1 al. á > 2 > > » 
— 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar, 1 al. ål > > > > > 

Ð. Fiskur, 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin | 36| 89 | 291| 34 Í 184 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .... vættin á > > > > » 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, „2. Vættin á { 42! 14 { 252) 84 { 211 
— 6 vættir af ýsu, hertri, 22.2... vættin á| 44) 44 { 266) 64 } 299 
— 6 vættir af hákarli, hertum, FR vættin á 3 » » > >          



  

Í peniugum Hundrnd á | Alis“ 

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

  

    

E. Lýsa. | 

27.11 hndr., Í tunna (1920 pt.) hvalslýsis, ...... S pottar á = | 2 > > > 

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

29. | — T tunna (120 pt.) selslýsis, .......... 8 pottar á || 10 16! 50 64 

30,! — 1 tunna (120 pt.) borskalysis, ......…. 8 pottar áþ > 1 PP] PI?” 

F. Skinnavara. 

31. 11 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ......... 10 pund á 37 1Z | 148) 48 | 124 

32. | —— 6 fjórðungar kýrskinns ...... 2210 pund á| 38 42 } 280) 92 { 192 

33,1 — 6 fjórðungar hrossskinns ..... .….. 10 pund åf 29 33 17ð| 98 | 147 

34. 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund å 18 86 | 150! 88 | 126 
35,] — 19 fjórð. sanðskinns, af veturg. og ám 10 pund å i6 36 { 196) 32. | 164 
36. — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á 34 37 | 206| 292 f 172 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), cinlit „....... hvert å 0 38 91! 20 16 

Ymislegt. 

    38.|1 hndr., 6 pd. af æda n, vel hreinsudum, .. pundid å 19 62 93| 12 (5 

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

40.) - 120 pd. af fuglafiðri ...............… 10 pund á| 20 92 { 251 04 | 209 

41. 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á „| > ” ” 

42.15 álnir, 1 dagsverk um heyannir ......0..00..0 0. á 0, 79 > » I 196   43.| — 1 lambsfóður ........00...0 00 ál 13 00 > > | 260   
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

  

50 
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ØS
 Eftir E. eda 

Eftir F. eða skinnavörn 2... 2. 00 en eee re re re er ne i 

Eftir A. eða í fríðu .. REESE SEERE 387) 77 | 323 

Eftir B. eda i ullu, smjåri og tålg .. .. .............. | 280) 10 f 192 
aftir C. eða í ullartóvöru sr eee en eee re re ne > > 

Eftir D. eða í fiski .. 2. 22 0 se se se ne me ke rn er kk ne 94 {2 
í 
í 

tu
 

ER
 

v
 

-
 

rr
 

3
 

0
 

  

NØ
 

(9 á
 

En meðalverð allra landaura samantalið .. .. .. 2... 2. 2. 0... MZ 68 { 92 

og skift med 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .. 2... 2 222| 54 1186 
sm SKE. a ARA AE VINAR RSA 90 

      
Skrifstofu Snætellsness- og Hnappadalssýslu, 24. desember 1920. 

P. V. Bjarnason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 

21. janúar 1920 

Sig. Eggerz. 
Magnús Guðmundsson,
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Uerðlagsskrá 
1 gildir fyri 

  

Dalasýslu 

frá 16 maímánaðar 1920 til jafnlengdar 1991. 

  

  

| Í peningum | Hundrað á Alin 

  

| kr. | aur. kr. | aur. 
  

  

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

ber til nóvembermánaðarloka f a, 1 } á| 486) 11 { 486) 11 { 405 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembádar. í fard. hver á 63) 89 383) 34 | 319       

   

| 
3. 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti .......... hver å ÞJ „| > > 
4. 8 sauðir, tvævetrir, á hansti ....... .……. hver å „is „| > > 
5. iðir, veturgamlir, á hausti ...... hver á| > > > | > > 
6. å hansti ..........22... . hver å 44 78 358) 24 { 299 
T {í 1 366) 70 | 306 

% 

10 ær mylkar å hausti .................. hver ål 36 67 
8. | 1 ánur ðarhestur, tammn, 5 til 2 vetra, í fard. .. ál 360. 0 

1 1 

> 3 
! ryssn, á sama aldri .......... hver á| öð4 44 { 445) 92 372 

  

B. UH. smjör og tólg | 
ao Í onal gat o55 
dd | 279! 60 g 233          

  

   

10 Í hndr., 120 ullu, vel þveginni, .... pd. á 2 
il. | 120 pd. vel bveginni, pd. å 1| 44 179! 40 {144 
12. 120 pd. pd. á 2! 11 4 253, 20 | 211 
13. 190 pd. pð. á 1 43 þ 171 60 | 143 

C. Tovara af ullu. 

I hnår. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i 

          

     

  

        

hespa 11 skreppur, en hver skreppa å * > ; > 
15.) - 60 pör eingirnissokka cc... parið á > > » 
16. | 30 pör jandsgjaldsokka á > 3 > 
17. 0 pör sjovetlinga Á > » > > 
IS. eingirnispeysur a 2 ) ” fj 3 » 
19, | Á ldpevsur 0. … r å > > > 
20. 1 ) álnir gjaldv oðar vaðmáls, áln. breiðs .. 1 al. á > > > 
21 20 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar, 1 al. å | > » | 2 > 

| 
D. Fiskur | 

22. 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á 3 » » | » 
23. 6 vættir af harðfisk vel verkuðum, .... vættin > > ” | » > 
24,| —… 6 vættir af byrsklingi, vel verkuðum. .... vættin » | > „| > 
25.) - 6 vættir af ýsu, hertri, ................ vættin á > | > | > > 
26. 6 vættir af hákarli, hertum, .....,...... vættin á| >! > „| > >
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” Í peningum | Hundruð á í Alls 24 

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

E. Lýsa. 

  

1 hndr. Í tunna (120 pt) hvalslýsis 8 á > » =} > 3 

Í tunna (120 pt.) hákarlalýsis, ... 8 å > > > > 

Í tunna (190 pt.) selslýsis, ........ . 8 å > > #1 2 > 

Í tunna (120 pt.) þorskalýsis, ........ 8 á > „(> > 
| 

FF. Skinnavara 

) pund å 3| 56 { 174) 24 { 145 

0 pund á 36; 78 1 220) 68 1 184 

| á! 261 67 | 160) 02 { 133 

fjórðungar nautsskinns 

fjórðungar kýrskinns ............ 

  

8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 
* xx 

1 
6 fjórðungar hrossskinns ........ 1 

Í 
12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 1 

1 

}5 ” » 

0 pund á 13) 00 156! 00 1 

0 und ál 38! 40 } 200) 40 {1 
hvert á 0} 27 64) 80 54 

6 fjórðungar selskinns .......... 

240 lambskinn (vorlamba), einlht 

  

  

  

    

  

| £. Ymaslegt | 

hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum. .. pundið á 151 50 95) 00 Ti 

40 pd. af æðardún, óhreinsuðum pundið á > > > > 

120 pd. af fugl [0 pund å > | > > 

180 pd. af Í 10 pund åt > » » 

   5 álnir, 1 dagsverk um hevannir ...... . HI 

(3. — T lambsfóður …. ål 1478 »     

  

Meðalverð á hverju hun alin í fyr 

Eftir A. eða í 

Eftir B. eða í ul 

   400! 05 | 38: 

  

Eftir C. ft! » » 

Efur D i fis df 5»    Eftir EB. í lýsi 

Eftir HF. eða í skinnavöru 
  

  

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skift með 3 sýnir: | 

„11 
Meðalverð allra meðalverða .. .. .. .. 260, 68 217     

Skrifstofu in 20. janúar 1920. 

  

Bjarni Þ. Johnson 

   staðfestist hjer með.    Framanrituð ve 

  

í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 

24. janúar 1920. 

Sig. Eggerz. 

Magnús Guðmundsson.
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Uerðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Barðastrandarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1920 til jafnlenedar 1921. 

  
  

  

    

BN 0 Í peningum | Hundrað á | Alin 
kr. aur. kr. aur. sur. 

Á. Fríður peningur. 

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

— ber til nóvembermánaðarloka. í fardögum ...... á | 435) 00 { 435| 00 | 362 
2. — Gær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á| 58! 86 {| 353) 16 | 294 
3.| — 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti .......... nver á| > > > > > 
4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á{ > > > > > 
öo.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á! 37! 67 I 452| 04 få 377 
6.| — 8 ær geldar á hausti .................... hver á! 51 00 { 408! 00 | 340 
7.| — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á} 34 27 { 349) 70 | 286 
8.|] — T áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. .. ål 340; 00 | 340! 00 { 283 
9 | — 114 hryssu, á sama aldri ................ hver á! 301/ 87 { 409! 49 { 335 

B. DL, smjör og tólg. i 
10.| 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni, .... pd. å 2 12 4 254! 40 f 212 
11.! — 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni, ...…. pd. å lf Al f 169! 20 I 141 
12.| — 1820 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. á 2' 56 { 307! 20 { 256 
13. — 1820 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 1/ 69 { 202) 80 { 169 

„ Ú. Tóvara af ullu. 

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

hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á} > > » > > 
15.| — 60 pör eingirnissokka .................. parið á > > > > » 
16.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið á! > > > > » 
17.| — 180 pör sjóvetlinga ..............222…… parid å I 01 f 181! 80 f.151 
18.; — 20 eingirnispeysur Ll... hver å 2 » > > » 
19... — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver áf > > > > » 
20.| — 120 ålnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs .. 1 al. á! > > > > 2 
21.| — 120 álnir eimskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al. á! > > > > > 

D. Piskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á! 43! 21 {| 259 26 | 216 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .... vættin 1! 48) 67 | 292 02 | 243 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .... vættin á| 56, 20 | 337 20 | 281 
25.| — 6 vættir af ýsu, hertri, ...........,.... vættin á| > 3 »| » » 
26.|] — 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin á > » > | » »        



  

  

  

! Í peningum | Handruð á Í Alls 

kr. | aur. kr, | aur aur. 

i | 

unni 96} á p i > > 

    

     
   ö, | ia 0 í 

29.) — Í tunna (120 pt.) 
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frá 16. maímánaðar 1920 til jafnlengdar 1921. 

  

     

      

    

Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri 

— ber til nóvembermánaðarloka, í A! ks 

  

— 6 ær, 2t1l6 vetr: 

— 6 sauðir, 3 til5 vetr: 

sauðir, tvævetrir, á ha 

— 12 sauðir, veturgamlr, á hausti 

1. Íoðnar og lembda 

ti     

| co
     

     

— S ær seldar    —- 10 ær mylkar 
4 #1 X 1 

l áburðarhestur, tí 
— 144 hryssu, 

  

       

  

          

1 hndr., * hvítri ul 2 3 1 267: 60 ; 228 

— 120 tri ulh I Ti? 2017 

— 120 10rI, V 2 i 35 90 

— 120 ve 1 90 Í 293 00 Í 190 
Í i 

i 

% 

4 

. > 
i m > 

i 

> k » ' 

> » > 

hver > > > > 
ma > > 5 

pre dr > 

D. Fiskur | 

Í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á 10: 2% 4 241! 62 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, .... vættin á{ > | > „| > » 

— 6 vættir af þyrsklingi, ve sum, 2... á > > „Í > » 

— 6 vættir af ysu, hertri, ........ ættin á > | 0 x » | > > 

— 6 vættir af hákarli, hertum, ....,........ Vættin ål > | > „| > ,
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G. Ymislegt. 

     

      

   ur: 
> * 

Meðalverð allra meðalverða .. .. .. .. 

m, vel hreinsuðum 

  

pottar 
344 pottar 

pottar 

pottar 

  

, 
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á 

gav
 

øv
 

Í peningum Hundrnd á 

  

  

  

kr. | aur.f kr. | aur. | aur. 
i ! 

| 

s | » » | » > 

| s | > » 

” | > » 

  

38 

í 

30. 96 

22 62 

19 45 

> 

Þ 

10. 95 

21! 75 

landaurum verður: 

    

145 

189 

155 

151 

194 

    
» 5 

» % » 

| 
| 

> | > > 

» | > » 

> | 2 ð 

» | » » 

» |)» Å 219 

„| » Å 435 
| 

490 27 4 409 

262! 80 få 219 
» | > 3 

241! 62 | 201 
85! 20 f 071 

1 99! 98 | 167 

1279! 87 11067 

97   
  

Skrifstofu 

Magnus 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hje 

í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 

1920 

  

Ísafjarðarsýslu og 

í orfason. 

með. 

Eggerz. 

janúar 1920. 

Magnús Guðmundsson. 
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f I peniugum Hundrnð á Alls 

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

| i 

| | 
Í bEndr., 1 tunna (120 pottar á „| > > » 

å Í tunna (120 pt.) pottar á > > > > 
, , Að “3 F 90 2 

29. 1 tunna (120 pt.) 8 pottar á då, UZ 45! 30 | 038 
30 I | 5 > Í Bd » 

  

1 tunna (120 pt.) pottar ål > 1 

4 
I hndr., fjórðungar n ......... 10 pund 

bund 

  
og    

I 
En meðalve 

    

a samantalið 

og skift með 6 sýnir 

Meðalverð allra meðalverða .. 2. 2. rr er E 

    

  
PA iv 

132! 90 
123! 60 

451 30 
1351 78 

320 

192 
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1920. 

  

Framanrituð vei     
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y 

stjórnarráðs Íslands, 
1990 marz 

mundsson 

  

Gísli Í sleifsson. 

1920 
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Derðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Þúnanatnssúslu 

frá 16. maímánaðar 1920 til jafnlengdar 1921. 

  

5 

10. 
ll. 
12. 
13, 

24. 

D
O
 
A
Ð
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0 
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A. Fríður peningur. 

Í hndr., Í kýr, 8 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
— ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á 
— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
— 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti ........,. nver á 
— S sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á 
— 8 ær geldar á hausti 20.00.0000... hver á 
— IO ær mylkar á hausti ............... hver á 
— tl áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. .. á 

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

B. DL, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, .... pá. á 
— 120 pd. af mishtri ullu, vel þveginni, ...... pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 

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

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

hespa 1l skreppur, en hver skreppa 44 þræði pd. á 
— 60 pör eingirnissokka .........0... parið á 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið á 
—- 180 pör sjóvetlinga ........0.000..... parið á 

— 20 eingirnispeysur .......... hver å 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur .......0.0.0...... hver á 
—— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs .. 1 al. á 

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

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

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

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .... vættin 
— 6 vættir af ysu, hertri, ..............…. vættin 
— 6 vættir af hákarli, hertum, ......... 2... Væblin BN
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Í peningum | Hundrað á | Alin 
kr. aur. kr. nur. | aur. 

57%, 14 f 572! 14 I 477 
66| 21 fj 397) 26 f 331 
> > Ð Ð Ð 

> » » > » 

34) 83 t 417| 96 | 348 
531 57 | 428 56 | 357 
BT 29 #12 90 all 

402; 50 i 4021 50 1 335 
3521 50 4 470! 00 fi 592 

2 46 { 295| 20 { 246 
1| 67% 200) 40 167 
2 16 { 209, 20 þ 216 
1, 46 { 175) 20 f 146 

» » » » > 

> > > » > 

» » » » » 

> » B » » 

z » > > > 

» > > > 3 

» > » nv > 

> > > » » 

29| 67 | 178 02 { 148 
» Ð > > > 

» Ð > » » 

» » » » » 

» > > > >        



          
  

  

  

    
    

61 

Í peningum | Hundrað á Í Alis 
kr. aur. | "kr | aur. Í aur. 

E. Lýsa. 
27.11 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, ...... 8 pottar á > > > > » 

28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis, ...... S pottar á > » » » > 

29.| — í tunna (120 pt.) selslýsis, .......... 8 pottar á 51 02 1 15 | 30 } 638 

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

F. Skinnavara. 
31./1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ......... 10 pund á} 32) 35 } 129) 40 { 108 
32,1 — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á! 27) 29 1 163, 14 í 336 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns 200... 10 pund á| 21) 79 | 130) 14 £ 109 
34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund á » » » » > 

35.| — 12 fjórð. sauðskinns, af vetnrg. og ám 10 pund á > > > > > 

36. — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á > » > > > 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ........ hvert á 29 69, 60 58 

G. Ýmislegt. 
38. 11 hndr.. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið áj > > > » > 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsnðum, ...... pundið á » > > > » 

40.1 — 120 nd. af fuglafidri lo... 10 pund åt > > » > 

41.| — 480 pd. af fjallagrøosum .............… 10 pund á > = > > » 
42,15 ålnir, 1 dagsverk um hevannir 2... eerr0… år 10! 54 > » | PII 
43.) — Tlambsfóður ........... Aj, 14) 42 » » | 288 

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

Eftir A. eða í friðun .. 457 33 { 364 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .. 2352) BO { 1904 
Eftir C. eða í ullartóvöru .. » » > 

Eftir D. eða í fiski .. 118, 02 f 148 
Eftir EB. eða í lýsi .. 15| 30 63 
Eftir F. eða í skinnavöru 123 37 {103 

En meðalverð allra landaura samantalið .. 1046, 52 1 872 

og skift með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

Skrifstofu Húnavatnssýslu 15. janúar 1920. 

B. Brynjólfsson, 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 

11. febrúar 192 0. 

Sig. Eggerz. 

    | 
209 30 | 

  

Magnús Guðmundsson, 

1920 

28



1920 

29 

  

Skagafjarðars 

frá 16. maímár 

62 

Sø 

sem gildir fyrir 

sýslu mk 

raðar 1920 til jafnlengdar 

  

10. 
11. 
12. 
1 9 

ð. 

  

ut). 

26. 

1 hndr., 1 kyr, 

ber til nó 

  

| — bær 

| — 6 san 
— 8 sauðir, 

— 12 sauðir, vet 

— 8 ær seldar á 

— 10 ær mylkar 

1 áburðarhestur 

— 1 hryssu, á 

Ull, smjö 
120 pd. af hvítri 

— 120 pd 
— 120 på 

— 120 pd 

  

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 ti 

hespa 11 

60 por ei 

120 ålnir 

    

[1 hndr., 6 vættir af salt 

vættir af harðfiski, ve 

  

  
    

    

  

   

    

  

CO. Tåvara í 

— 6 vættir af þyrsklingi, ve 

— 6 vættir af ýsu, hertri, 

vættir af hákarli, hert: 

  

  
    

   

  

            

) Q 

ds { 478 

41 | 398 
20 365 

93 4 378 
61 I 423 

r og tólg. | 
2 218 40 {239 

1: 61 193, 20 

2 Di 24. 80 

1! 184 í 154 

í 

f 77 
AT ULLCU 

16 he í 

» > 

> 

12 { 1290 60 | 108 
„ > 

i 

áln. b » » > 

kv. breiðrar » » | » 

skur. | 
ci, vel verkudum, vættin 244. 80 204 

l verkudum, vættin 328) 80 i 274 

l vættin » » » 

FER vættin > > > 

IM, serurrerer00 vættin 286 80 I 239 
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Í peningum  Handruð á Alls 

kr. | a ar. kr. | aur. i a ar. 

E. Lysi. | | 

27.11 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, ...... 8 pottar á ER dd] » » » 

28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis, ...... 8 pottar å 1 54 { 118) 10 94 
29.| —- 1 tunna (120 pt.) selslýsis, .......... 8 pottar á Þ | > > > > 

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

| F. Skinnavara. 

4. fjórðungar nautsskinns ......... 10 pund á 
'ðungar kýrskinns 10 pund á 

           
   

    

          

  

” 10 pund á! 120 
10 pund ål 120 

10 Á 150 
10 mx á > > 

versene. h á 33 9, 20 66 

  

        

TU 12 å 1021 77 86 
> > ð 

16 ) 00 { 162 

» » 

& #1 > 16“ 

    

  
     

Meðalverð á ve i 
me: 78 39 Eftir 478! 32 
Eftir 52 
El    

  

En meðalverð allra landaura sama 1387! 46 11156 

  

og skift með 6 

Meðalv 21 (193 

  

        
  

iT. desember 1919.     

Framanrit 

íslands, 

  

Magnús Guðmundsson



1920 

30 

Derðl 

Eujafj 
frá 16. maímánaðar 

sem gildir 

arðarsýslu 

1920 til 

og Akureyri 

jafnlengdar 1941. 

  

p
æ
n
 

æ 
er

e 
e
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fu
nk
 

pu
nk
 

fo
nd
 

he
d 

hi
 

jú
 

QW
 

DD
 

29 áð. 

23, 
24 
25. 
26.   

i
n
 

1 

  

1 

hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetr: 

ber til nóvembermánað 

6 ær, 2 til 6 vetra, 

- 6 saudir, 3 til 5 vetra 

— &8 saudir, tvævetrir, å 

— 12 saudir, veturgamlir, 

— S ær geldar á hausti 

- Á ha usti 

- amin 

— 1 hryssu, á sama al 

1 hndr., 120 pd l 

120 pd. al ull 

120 pd. af smjöri, 

— 120 pd. af tólg, vel br 

h 

Yr 
A. Fríður 

      

        

þör e 

   30 pör tvíbandsgjaldso 

180 pör sjóvetlinga … 

20 ei mispe. ”YSUI 

  

15 

120 álnir 

120 álnir einskeftu, 

  

loðnar og 

1dsgjaldpeysur 

gjaldvoðarvaðmáls, áln. 

1 al. 

DEOENINGUT . 

sem beri tré 

jarloka, í fardoc 

lembdar, 

á hausti .......... 

hausti ............ 

á hausti .......... 

n, ð til 12 vetra 
|; 
ÁL 0 

  

0 tólg 

vel þvegin p 

vel þveginn, ...... på 

rkudu p 

æddri ....ssrrreree på 

   

  

í pd. 
ADL 

FRI 2... ÞAFLÖ 

kka seserereeerese parid 

ARI parið 
hver 

hver 

  

breiðs 1 al. 

til 5 kv. breiðrar, 1 al. 

D. Fiskur. 

ndr., 6 vættir af 

6 vættir af harðfiski, 

6 vættir af þyrsk lingi, 

6 vættir , I 

6 vættir af håkarli, 

  

{ 
al YSU 

saltfiski, 

vel verkuðum, 

Jertri, 

hertum, 

vættin 

vættin 

vel verkuðum, 

vel verkuðum, 

      

  

  

  
  

    
  

  
  

  
  

pe Hundrað í á 8 Álin 

kr aur kr. | aur. aur 

10 11 $ 617 11 (515 

70| 12 420 72 f 551 
> 

» Ð » | Ð > 

95, 91 { 646) 92 { 539 

30 { 580! 00 1 483 

DØ 195 80 115 

64) 17 | Bo4 17 þ 470 

> 00 1 686, 67 £ 572 

2 68 37 60 65 

2006 A 2 2 

2 66 319, 20 { 266 

11 73 ZOY 60 175 

| >} 2 2 

ii 84 Bo! 20 { 046 

O| 95 I 167! 40 £ 139 

DA Ð > » 

2 » » » 

» » > 

» » » > » 

59! 56 I 357! 36 1 298 

GÅ! 29 1 385) 74 f 5921 

49| 19 f 295! 14 246 

» » > » > 

45| 00 { 270/ 00 { 225
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  30 

  

  

         

  

       

  

    
    

| | Hundrað á } Ág 
| - {AS 
| kr. | aur.j aur. 

| ER. | | 
I hnd I tunna (120 pi Li > > » 

| tunn } h í {63 Í 114 45 {095 

1 tunna ( Sí LJ [> 2 Að > 

— 1 tunna þorskalýsis, if 6 61} 102) 15 1 085 

| 
| | ; | 

| F. Skinnavara. | | 
{ i , A on! a AK 

| fjordungar nautsskinns HI 10 pund á! 46 44 | 185) 16 I 155 
é " » Å 1 ce 940 & DIN 

Sungar inns „. 10 pund ái 4l 64 { 249 84 i 208 jungar MN ss. erre44… lå Sa an od I8 
órðungar hrossskinns ............ 10 pund á 33. 50 SO j 166 

8 .… 10 pund á; > | » 

12 k ám 10 pund á 62 n 216 
vv ; in i , ; REE . 

6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å | > 

240 lambskinn (vorlamba), einlit 

    

         
GG. Ymislegt. 

38. 11 hreinsuðum, .. pundið á A 2 > 

39, | reinsudum, ...... pundid ål > » | > > 

#0. — 120 pd. af fuglafiðri ........... 10 pund á ? > | > 

fl. | 10 pund åt > ” ” | > > 
“ 11 > y 3 
19. % álnir. Í dagsverk um hevannir ........... 1 ii > 232 ; 5 é , 13 ” » Å: 43 | =. 1 tambsfóður lll... 5 | 347 

| 

verri alin i f du     
314 1 478 

     

  

2731 90 Í 298 

1111 30 1 092 
321| 06 | 272 

I 
7) 

108| 30 { 090 

25 { 163 

  

Eft 
Eftir F. eða 

  

ir HK. et 

  

  

      

    

En meðalverð allra landaura sam 1589! 95 11523 

oc ski ð 6 | ;g sk ð |     Medalverd allra Salverda eee ve ve ve er re re re rr er +: 264 99 (220 
  

Skrifstofu Eyjafjardarsyslu Akureyrar Í 
> 

Akureyrar 13. fet rúar 1920. 

  

Júl. Havsteen, settur. 

   
Framanrituð verðlagsskrá staðfesti 

  

1
 april 1990. 

  

Gísli Ísleif: 

  

SON.



1920 

31 

2. 

S
O
N
 

0
0
 

10. 
11. 
12. 
15 
Að 

14. 

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

22. 

24. 
25. 
26.   

A. Fríður 

1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra 
ber til nóvembermí 

    

— G ær, 2 til6 vetra, 

— ÓG sauðir, 3 til5 ve 

— 8 sauðir, t i 

— 182 sauðir, veturgamlir 

— S ær geldar á hausti 

— 10 ær mylkar á hausti 

— 1 áburðarhestur, taminn 
I 114 hryssu, á sama 

        

  

      

   
   

  

   

  

    

    

agsskrá 
gildi t fyrir 

eyjarsýslu 

921. 

  

  

  
    

   

    

        

5. í 

1 hndr., 120 pd. af | pd. á 9} 49 | 49 
120 pd. al pd. a 11 4 j | 

— pd. á 24 
— nd. ál 1 50 Í 180) 00 

| | 
| | 

CC. Tovara af ullu 

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

hespa 11 skreppur, hver skreppa 44 i pd. á > > 
— 60 pör eingir } á > > » 

— 30 por tvibandsg: å | 0 40 

— 180 pör sjóvetlinga ......000000 0. á 94 Ll 

— 20 eingirnispeysur L..l..l á > 

— 15 tvíbandsgjaldpeysur ................. á > > > 2 

— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs .. 1 al. á 3 12 þ 374 40 {512 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, Í al. á | > | 5 » 

D. Fiskur. | 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 58 00 f 228 00 { 190 

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á Di 85 {347 10 { 289 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, .... vættin á| 35 ST 1215 22 {179 
— 6 vættir af ýsu, hertri, „............... vættin á » | >» > | » > 

— 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin á| 32) 89 | 197 34 { 164



s 

D 4 

      

í peningum Hundrað á ; Alls 
  

kr. aur. kr. | aur. Í aur. 
  

E. Lýs. 

  

27. 11 hndr., 1 tunna (190 pt.) hvalslýsis, ...... 8 pottar á} > » > > > 
28. - 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis, ...... 8 pottar á D| 31 | 80! 55 | 067 
29. - 1 tunna (120 pt.) selslýsis, .......... 8 pottar å 4! 56 68! 40 i 057 
30. - 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, „....... 8 pottar á 5! 20 | 78) 00 | 065 

F. Skinnavara. 
31.|1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns ...…. . 10 pund á| 45! 32 | 181| 28 | 151 
32, | - 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á| 40) 76? 244) 56 } 204 

33. | 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á| 34! 67 { 208/ 02 {173 
34. | 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri .. 10 pund á| 25! 42 | 203) 36 | 169 
35 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á| 18| 83 | 225! 96 | 188 
36. - 6 fjórðungar selskinns ............ 10 pund á| 356! 78 j 220: 68 { 184 
37. - 240 lambskinn (vorlamba), einlit ........ hvert á 0| ö4 81 60 { 068 

G. Ýmislegt.       38. { 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á 16/ 38 98. 28 82 
39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, ...... pundið á > > > > > 
40 120 pu. af fuglafidri ................. 10 pund å| 14| 75 f 17% 00 | 147 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á 6| 86 þ 329) 28 | 274 
42. {5 álnir, 1 dagsverk um heyannir 2..................… á 9 80 » » | 197 
43.] — Tlambsfóður ............0.0..%0. 000. ál 14| 71 . » | 294 

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

Eftir ÁA. eða í fríðu .. .. 2. 22 22 an se en ne eve eee eu ve 582! 48 | 485 
Eftir B. eda i ullu, smjøri og tålg .. .. .. .. | 242) 40 | 202 
Eftir C. eða í ullartóvöru ,. 2. 22 22 20 20 ae ve eee re ve ve 197) 20 | 164 
Eftir D. eða í fiski .. 2. 2. | 246 IL | 205 
Eftir E. eða í lýsi 2... 0... ae eee eee eee re eee 15| 65 | 63 
Eftir FH. eða í skinnavöru .. 22 22 2... 195) 07 | 162 

En meðalverð allra landaara samantalið . 

H
U
R
 

  

1539 1
 1281 

og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .. .. .. .. .. rr 256) 62 1213       
Skrifstofu Þingeyjarsýslu, 6. febrúar 1990. 

Steingrímur Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 

6. april 1920 

Magnús Guðmundsson. 
Gísli Ísleifsson. 

1920 

31



Stjórnartíðindi 1920, B 3. 68 

#2
3 Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1920. 

Lög um heimild fyrir landsstjórnina til að takmarka eða banna innfíutning á 

óþörfum varningi; undirskrifuð af konungi 8. mars 1920 (A. nr 1, bis. 1). 
Lög um viðauka vid låg nr. 12, 12 ét 1918, um stimpilgjald ; undirskrif- 

uð af konungi 15. mars 1920 (A nor. 2, I 3) 

  

Brådabirgdalåg um viðauka við lög S mars 1920, um heimild fyrir lands- 

  

stjórnina til að takmarka eða banna innflutning á óþörfum ver 

konungi 15 apríl 1920 (A. nr. 3 

Lög um manntal á Íslandi; undirskrifuð af konungi 18. maí 1920 (A. nr. 

4, bls. 5—6). 
Lög um bann gegn botnvörpuveiðum ; undirskrifuð af konungi 16. maí 1920 

(A. nr. 5, bls. 7—8). 

Lög um breyting á tilskipun 10. júlí 1796 og tilskipun 20. januar 1797, um 

adttanefndir; undirskrifuð af konungi 18. mai 1920 (Á. nr. 6, bls. 8—9). 

Lög um breyting á lögum nr. ÍS, 20. okt 1900, um lögrer glusampyktir utan 

, bls  4—Bb). 

kaupstadanna; undirskrifud af konungi 18, mai 1920 (A, nr. 7, bls. 9) 

    Lög um heimild handa rikisstjørninni að banna     varningi, sem etjórnin telur stafa sýkingarhætiu af, andirskrifuð af konungi IS. 

mai 1920 (A. nr. 8, bls 10) 

Stjórnarskrá konu 

(A. nr. 9, bis. 11—21). 

Lög um eftirlit með útlendingum ; undir 

(A. nr. 10, bls 22—-24) 

Lög um þingmannakosning í Bey 

1920 (A. nr. 11, bls. 25-- 28). 

Lög um breyting á lögum nr, 28, 3. nóv 

agsrikisins Islands; undirskrifuð af konungi 18. maí 1990 

  

ifnð af konungi 18. maí 1920 

   
     javík ; undirskrifuð af konungi 18. maí 

kosningar til Alþingis ; 

  

undirskrifuð af konungi 18. maí 1920 (A. nr. 12, í 

Lög um kenslu í mótorvjelfræði ; undirskrifuð af konungi 18. maí 1990 (A. 

nr. 13, bls. 30—32). 

Lög um breyting á lögum nr 64, Í4. nóv. 1917, um laun hreppstjóra og 

aukatekjur m. m.; undirskrifuð af konungi 18. maí 1920 (A. nr. 14, bls. 32— 33). 

Lög um breyting á lögum nr. 88, 14 nóv. (911, um notkun bifreiða ; undir 

skrifuð af konungi 18. maí 1920 (A. nr. 15, bis 33). 

Lög um ráðstafanir á gullforða Íslandsbanka og um heimild fyrir ríkisstjórn. 

ina til að banna úiflutning á gulli; undirskrifuð af konun 

16, bls. 34). 
Lög um að leggja jarðirnar Kjarna og Hamra í Hrafnagilshreppi undir 

lögsagnarumdæmi og bæjarfjelag Akureyrar ; undirskrifuð af konungi 18. maí 1990 

(A. nr. 17, bls. 35). 

  

18, maí 1920 (A. nr 

  

9. dag júlímán. 1990. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja,



69 1920 

Lög 

  

jöld til holræsa og gangstjetta í kaupstöðum, öðrum en Reykjavik 

af konungi 18. mai 1920 (A. nr. 18, bls. 36). 

nr, 48. 16. nóv. 1907; undirskrifuð af kon- 
     

        

   

og Ákvreyri ; 

Lög 

ungi 18. Á. nr. 19 3 . 

Lí | rarstaða í Valþjófsdal í Mosvallahreppi og á Lamb- 

eyri við Tálknafjörð ; irsl konungi 18. maí 1920 (A. nr. 20, bls 38). 

Bráðabirgðalög um heimild fyrir ékiestjórnina til að taka á sínar hendur 

alla sölu á hrossum til útlanda svo og útflutning þeirra ; undirskrifuð af konungi 

  

31. maí 1920 (A. nr. 21, bls. 38— 39). 

Reikningur 32 

Os Islands arið 1918. 

  

     
      

  

    

   

  

  

Tekjur: 

2. 
kr 

b. Vextir lagðir við höfuðstól ......2.0.. sr ssnerser AR 

—— kr. 89,975,81 

Vextir af útlánum fyrir 1910 ..... ... FRRNAARRAÐR aerea are … — 43,959,79 

Á. fyrir viðskift: sætir 0. fl. 200 0 sueveeesessesvrserensersen 573,43 

5, Vextir fyrir 1919 geymdir til útborgunar 20.0 sure FREE a — 7,054,69 

6. Höfuðstóll í til úiborgunar renn err a — 1,183,30 

(Frá í. á. kr. 87,90). 

Kr. 990,566,10 

Á árinu var borgað ai kr. 49208,54 

Þ voru útborguð veitt lán . error see = 94200,00 

I. Vextir vaxtaeigenda fyrir 1f 

Årsvextir 4,77 af hundra ky 

b. Dagvextir 4,96 af hundraði um árið (oo... BA mme 

39,677,48 

(dagve varasjóðs voru kr. 52,99) 

9. Kostlaðtir learn sr ER FNNANANARNRANRR — 1,532,54 

3. Vextir fyrir 1918 er biðu útborgunar lær enn 3 A 6,685,24 

Flyt kr. 47,895,26



1920 

32 

33 

10 

4. Höfuðstóll: 

a. Er beið útborgunar frá fyrra ári 
b. Er fjell til útborgunar á árinu ir 

5, Sjóður við árslok 1919: 
a, Veðskuldabrjef - ............... 

b. Skuldabrjef sveitarfjelaga . 

c. Vextir fyrir 1919 útistandandi 
d. Innstæða í sparisjóði í Landsbankanum 

Söfnunarsjóður Íslands, Reykjavík 21. 

Eiríkur Briem, Kl. Jón 

Fluttar 

kr. 668,80 
000 So 
As 

kr. 930,675,00 
5,500,00 

17,76 
3,581,00 

febrúar 1919. 

sson, Einar Gunnarsson. 

Ufirlit 
efnahag Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1919 

Eignir 

- Veðskuldabrjef..... ......... 
2. Skuldabrjef sveitarfjelaga ......... 2... 
3. Vextir fyrir 1919 ógreiddir ...... 

4. Innstæða í sparisjóði í Landsbankanum 

Sku 

1. Innstæða vaxtasigenda : 

a. Í aðaldeild HENNAR res 
Þaraf í erfingjarentudeild kr. 6,667,57. 

b. Í útborgunardeild 

e. = bústofnsdeild .... ..... FRA 
d. - ellistyrkadeild......... ...........,... 

2. Vextir fyrir 1919 geymdir til útborgunar 
„ Höfuðstóll geymdur til útborgunar ......... 

4. Varasjóður í árslok 1919 ... a... 

Söfnunarsjóður Íslands, R 

Eirikur Briem, Kl. Jønsson, 

— 939,773,76 

Kr. 990,566,10 
  

930,675,00 

5,500,00 

— 17 76 

—  3,581,00 

Kr. 939,773,76 

ldir, 

kr. 838,717,76 

39,747,39 

— 6,405,91 

— 199,26 
NEN mm —… kr. 885,370,32 

— 1,054,69 
a 1,183,30 

er — 46,165,45 

Kr. 939,773,76 

eykjavík 21. febrúar 1920. 

Einar Gunnarsson.
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Reikningur 
suyrktarsjóðs handa barnakennurum 1919. 

Elgn í sjóði 2. 

a. í bankavaxtabrjefum 

b. í landsbankabók (nr. 

Tillag úr landssjóði ...... 

Tekjur: 

janúar 1919: 

Árstillög barnakennara 1919: 

a. skólakennara 

b. farkennara... ds se. 

Vextir 1919: 

a. af bankavaxtabrjefum 

b. af sparisjóðsfje (bb. 14832).........0..0.0 00... FER 

Ágóði af útdrætti brjefs 3. fl 

—  - kaupum bankavaxtabrjefa, 

Til jafnaðar við gjaldlið 5. 

Endurgreiddir vextir ...... 

Styrkur veittur 1919: 

a, Friðriki Guðjónssyni í Súðavík ..... 

b. Guðmundi Jónassyni í Geirshlíð ........ .......0.0.000... 

Jóhönnu Eiríksdóttur í Hlíð .. ...... 

Jóni Kristjánssyni á Fossum .............00... n
o
 

„
0
 

02
 

Þórði Guðnasyni - 

Burðargjald og ábyrgðar 

Pjetri Guðmundssyni á Eyrarbakka 

Sveini Oddssyni á Ákranesi 

Þorleifi Helgasyni á Vífilsstaðahæli 

Gjöld: 

Endurgreitt bæjarsjóði Rey kJav íkur 

Keypt bankavaxtabrjef 1/,000 */500 

Eign í sjóði 2. jan. 1920: 

a. Í bankavaxtabrjefum 

b. - landsbankabók (14832) 

c. - vörslum gjaldkera ... 

Reykjavík, 5. 

Magnús Helgason. 

  

Á. mr. 1927 ......... AR 

at 1500 kr. 5%, 

  

janúar 1920. 

kr.  38500,00 

  
983,26 

——— kr. 

kr. 2036,85 

— 424,77 

kr. 1867,50 

— 27,15 

af 3000 kr. 897, — 

kr. 

kr. 250,00 
— 225,00 

— 200,00 
— 225,00 

— 200 00 

— 125,00 
— 225,00 

— 225,00 

kr... 43000,00 

—  1861,53 
— 30,00 

  

1920 

34 

39483,26 
2500,00 

2461,62 

1894,65 
50,00 

315,00 
4500,00 

51204,53 
  

20,00 

1675,00 

5,00 

113,00 

1500,00 

44891,53 

Kr. 51204,53
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld yFramfarasjóðs Jóns prófasts Melsteds og frú Steinuunar Bjarnadóttur 

t
s
 

GR
 

DD
. 

ri
 

yfir 
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Reikningur þessi 

Melsted4 fyrir árið 1919. 

Tekjur: 

Í sjóði við árslok 1918: 

Vextir 1918 

Í Söfnunarsjóði 

Skuld við reikningshaldara frá f. á. lll. reeks 
Styrkur til Jóh. Jónssonar Glóru 

Í sjóði 

  

Skrifstofu Árnessýslu, 19. maí 1920 

Eggerz. 

Reikningur 
tekjur og gjöld ÞMinningarsjóðs Magnúsar Andréssonar og Sigríðar I > > 

kr. 1547,05 

76,21 

1723,26 

  

50,00 
50,00 

  

nus 1623,26 

Kr. 1723,26 

”étursdåttur, hjona å 

Gilsbakka, fyrir timabilid fra 28,—6.—'18 til 31.—12,—19. 

Tekjur 

    

   

Stofnfje (lagt á innlánsskírteini í Landsbanka Islands ?/, 1918 
Vextir frá 2/, 1918 — 28/1, 1919...) 2 sneen vee seerne eee ere 
Til jafnaðar gjaldlid 1. (skuld við Andrés Eyjólfsson} 2... 

Gjöld 

„ Bókagjafir, samkv. skipulagsskrá úthlutað 2, 1919 BAÐ . 

Å innlånsskirteini %/,, 1919 (auk vaxta frå fí 1919 til #1/, 1919). 

Síðumúla, maí 1990. 

Andrés Eyjólfsson. 

samþykkist hér með. 

Jón Svelnsson. 

samtals 

Sorgarfjarðarprófastadæmi, Akranesi 31. 

kr. 1085,00 
eu — 74,90 

a — 32,50 

Samtals kr. 1192,40 

kr 323,50 
— 1159,90 

kr. 1192,40 

1920. mal



Reikningur 

1990 

37 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Margrjetar Bjarnadóttur frá Bergvík í Leiru, árið 1919. 

Tekjur: 

I. Sjóður frá Í. ári: 

a. Hlutabrjef í Fimskípafjelagi Íslands 

h. Veðskuldabrjet 

ce, Inneign í sparisjóðnum í Ketlavík 

2. Tillög frá íbúum Keflavíkurhrepps 

3 — » - Gerðahrepps HAR 

4. Gjóf frá Ól. J. A. Ólafsson 
>. Ínnstæða viðskiftabókar nr. 35 (Gjafir) 

6. Vextir: 

a. af veðskuldabrjefi 

b. > sparisjóðsinnstæðu ...... FR … … … 

Årdur af hlutabrjefi í Eimskipafjel. Íslands árin 1915--1918 

samtals 

1. Sjóður í árslok 1919 

a. Hlutabrjef í Himskipafjelagi Íslands ... 21. 

b. Veðskuldabrjef 

c. Oftalin upohæð veðskbrj. f. ár 

d. Tnneign í sparísj. Keflavíkur 

Í stjórnarnefnd sjóðsins í júní 1990. 

Magnús Jónsson, Þorgr. Þórðarson, Friðrik 

kr. 50,00 

- 150,00 

mn kr. 3550,62 

— 887,00 

150,00 

100,00 
— 545,85 

kr. 8,00 

— 129,20 

— 14,00 

     
Kr. 5384,67 

kr. 50,00 

— 50,00 
— 50,00 

—— — — kr. 5284,67 

Kr. 5384,67 

d. Rafnar,
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38 Efnahagsreikningur 
Spitalasjóðsins p Vinaminning4q hinn 31. desember 1919. 

Tekjur 

1. Inneign við Sparisjóð Arnessýslu 1. janúar 1919 #....... FE ves ER kr. 1700,70 

2. Gjafir til minningar um látna ættingja Og Vini 1... — 506,75 

3. Áðrar gjafir ... desert vereeetere RNA RRNNRARRÐ NR — 2,00 

4. Sparisjóðsvextir 1919 err rr sene ansnnee SERA — 97,21 

Kr, 2306,66 

Gjold 

1. Lagt inn Í Sparisjóð 2 senceeesecerseree ner east kr 441,45 

2. Sparisjóðsvextir lagðir við innlögin ... 00.00.0020 a see Lo — 97,21 

3. Auglysing í ylsafoldg 0 mekka se rkrrnnse er mm 9,80 

4. 1000 Minniugarspjöld 55,00, 100 umslög 950 2... urne evneerenser — 57,50 

5. Til jafnaðar móti tekjulið 1. 0.22 cnereeverser mener skr rer ven … — 1700,70 

Kr. 2306,66 

Eignir 

Inneign vid Sparisjod Arnessyslu enken ve mere kerner rns Kt, 2299,36 

Eyrarbakka 1. janúar 1920 

Gísli Pétursson, Gísli Skúlason, P, Nielsen



1
 Stjórnartíðindi 1990, B 4. 5 1920 

Brjef Stjórnarráðsins til sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu um takmörk versl- 39 

unarlóðarinnar á Suðureyri í Súgandafirði. 7. mal 

Með brjefi yðar, herra sýslumaður, dags. 17. f. m., hafa hingað borist tillögur sýslu- 

   nefndar Vestur-Ísafjarðarsýslu um takmörk verslunarlóðarinnar á Suðureyri í Súgandafirði, sem 

    

með lögum nr. 36, 5. desember 1899; varð löggiltur verslunarstaður, ásamt tillögum hrepps- 

nefndar Suðureyrarhrepps viðvíkjandi hinni fyrirhuguðn verslunarlóð og uppdrætti af henni. 

Út af þessu er hjermeð svæði bað, sem reisa má á verslunarhús á Suðureyri; sett efb- 

ir framangreindum tillögum og uppdrætti sem hér segir: 

Úr neðra girðingarhorni fyrir innan íshúsið og upp Í efra girðingarhorn; þaðan beini 

lína í efri hafnarmerki og þaðan í 

it því að t 

að eitt eintak af hinum framannefnda uppd 

  

hafnarmerki og beina línu út til sjávar. 
      il frekari birtingar, skal lagt fyrir yður að sjá uti, Jafnfran lá yður ] 

tti verdi geymt med skjålum hlutadeigandi hrepps;     
og hreppsnefndin láti setja og halda við á kostnað hreppssjóðs glöggum merkjum á takmörk- 

um verslunarlóðarinnar 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir yStyrktarsjóð verkamanna- og sjómanna- 40 

  

fjelagani an hátt að mandatum af fjármálaráðherra Íslands 16. 16, apríl 

  

í Reykjavíkg, útgetir     april 1920. Skipulags 

Skipulagsskrá 
fyrir styrktarsjóð verkamanna- og sjómannafjelaganna 

í Reykjavík. 

i. gr. 

nannafjelaganna i Reykjavik. 

  

Nafn sjóðsins er: Styrktarsjóður verkamanna- og sj 

gr. 

árið 1917 var það skilyrði af landsstjórnarinnar 

    

Við sölu botnvö 

hendi fyrir samþykki s i r söluverðinu yrði varið til bóta fyrir atvinnutjón 

handa fólki, sem atvinnu hefir haft af fiskiveiðum, á sjó og landi. Sjóðurinn er stofnaður af 

nokkrum hluta þessa fjár, samkvæmt samþykt bæjarstjórnar Reykjavíkur 3. apríl 1909. 

3, gr 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn kosnir til þriggja ára, í fyrsta sinni árið 1920; árið 1921 

gengur eftir hlutkesti einn maður úr stjórninni og skal þá maður kosinn í hans stað til 3 ára. 

Árið 1922 gengur annar þeirra stjórnenda sjóðsins, er kosnir voru 1920 úr stjórninni eftir 

hlutkesti og skal þá kosinn í hans stað maður til 3 ára. (Síðan gengur ár hvert sá stjórn“ 

andinn úr stjórninni, sem lokið hefir kjörtímabili sínu. 

  

   Q ng í stjórn sjóðsins skal fara fram í janúarmánuði ár hvert. Fulltrúaráð verka- 

lýðsfjelaganna í Reykjavík kýs stjórnina. 

31. dag júlímán. 1920. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja h.f.



1920 

40 
16. april 
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Stjórnin skipar sjálf með sjer verkum. 

Fari maður úr stjórn sjóðsins áður en kjörtími hans er liðinn, kýs fullbrúaráðið mann 

í hans stað fyrir það, sem eftir er af kjörtímabilinu. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins hefir á hendi fjárhald sjóðsins, ávaxtar höfuðstól hans, hefir á hendi 

greiðslur úr honum og veitir móttöku fje, sem til sjóðsins rennur. 

5. gr. 

Stofnfje sjóðsins má aldrei skerða. Skal því svo og þeim hluta af tekjum hvers árs, 

er leggjast eiga við höfuðstól sjóðsins, varið til kaupa á ríkisskuldabrjefum, veðdeildarbrjefum 

eða öðrum álíka tryggum verðbrjefum að dómi stjórnarráðsins og höfuðstóll sjóðsins ávaxtaður 

á sama hátt. 

Af ársvöxtum höfuðstólsins skal jafnar leggja við hófuðstólinn 100/ — tíu af hundr- 
st, 

inn. Ennfremur legst við höfuðstól sjóðsins það af tekjum hvers árs, sem ekki hefir verið út- 
hlutað fyrir áramót. 

aði —. Af öðrum tekjum, er sjóðnum kunna að hiotna    skal einnig leggja 100/ við höfuðstól- 

909/, — níutíu af hundraði — af ársvöxtum höfuðstólsins og öðrum tekjum sjóðsins 
má árlega verja til styrktar fjelagsmönnum í sjómanna- og verkamannafjelögum (karla og 
kvenna) í Reykjavík, þeirra sem nú eru eða síðar kunna að verða stofnuð og sem eru í Al 
þýðusambandi Íslands, sr þeir hafa orðið fyrir slysum eða heilsutjóni 

6. gr. 

Styrk skal veita úr sjóðnum, er fje er fyrir hendi og umsóknir um styrk liggja fyr= 

ir, er ástæða þykir að taka til greina. Stjórn sjóðsins ræður styrkveitingum og skal hún við 
styrkveitingarnar taka tillit til heimilisástæðna umsækjanda, til þess, að hve miklu leyti slys 
það eða heilsutjón, sem hann hefir orðið fyrir, hefir rýrt vinnuhæfi hans og til þess, með 
hverjum atvikum hann varð fyrir slysinu eða heilsutjóninn, svo og þess, hvort honum er bætt 
tjón það, er hann þannig hefir orðið fyrir annarsstaðar að, að nokkru eða öllu leyti. 

Sá, sem æskir styrks úr sjóðnum, er skyldur að láta stjórninni í tje allar þær upp- 
lýsingar, er að styrkveitingunni lúta, meðal annars upplýsingar um það, hvernig slys það, sem 
hann hefir orðið fyrir, hefir atvikast, svo og hvert tjón hann hefir beðið af því, og ennfremur 

    

sanna það með vottorði hlutaðeigandi fjelagsstjórnar, að hann njóti fullra fje Agsrjettinda í sjó- 
manna- eða verksmannafjelagi í Reykjavík, sem er í Alþýðusambandi Íslands. 

-” 
i. gr. 

Reikningsår sjødsins er almanaksárið. Stjórnin skal hafa fullgert reikning sjóðsins 
fyrir hvert umliðið ár fyrir 20. dag janúarmánaðar. Afrit af ársreikningnum og skýrslu stjórn- 
arinnar um starfsemi sjóðsins skal senda bæjarstjórn Reykjavíkur og stjórnarráði Íslands. 

Reikningurinn skal endurskoðaður af tveim mönnum, kýs fulltrúaráð verkalýðsfjelag- 
anna í Reykjavík annan, en bæjarstjórn Reykjavíkur hiun, og skulu þeir kosnir til eins árs í senn. 

  

Fulltrúaráð verkalýðsfjelaganna leggur samþykki á ársreikninginn. 

teikninginn skal birta í B-deild stjórnartíðindanna. 

Jón Baldvinsson Olafur Lárusson Sigurjón Á. Olafsson
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Keglugjörð 2 gr 
um notkun öÖldubrjótsins í Bolungavík. 

1. gr. 

Öldubrjóturinn er í umsjón hreppsnefndarinnar í Hólshreppi og kýs hún mann til 

þess að hafa eftirlit með að reglugerð þessari sje hlýtt, og innheimta gjöld til hafnarsjóðs gegn 

þóknun, er hún ákveður. 

Flutningur má ekki liggja lengur á öldubrjótnum en nauðsyn krefur og ber að hlýða 

nánari fyrirmælum umsjónarmanus um það. 

Bannað er með öllu að slægja fisk á öldubrjótnum, svo og kasta seglfestu, hausutn, 

fiskúrgangi, eða öðru því, er valdið getur grynning, farartálma, eða óþrifum innan við hann. 

3. gr. 

Auk gjalds samkvæmt lögum um fiskiveiðasamþyktir og lendingarsjóði 14. nóv. 1917, 

skal greiða í hafnarsjóð gjöld fyrir afnot öldubrjótsins, sem hjer segir: 

15 aura fyrir stórgrip 

2 — — sauðkind 

10 — — teningsmetra viðar, eða annars, sem farmgjald er greitt af eftir 

rúmmáli. 

2 —  — 100 kg. af kolum og fiski. 

2 —— — tunnu salts og síldar. 

2 — hvert stykki af öðrum flutningi. 

Miusta gjald er 10 aurar. 

Innheimtumaður getur krafist þess að formaður sá, eða skipsráðandi, sem vöruna 

flytur, standi skil á gjaldinu. Semja má við hreppsnefndina um árgjald fyrir afnot öldu- 

brjótsins.  Gjöldin hafa lögtaksrjett, 

4. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum ali að 400 krónum, er renna Í hafnarsjóð 

Bolungavíkur og fer um þau, sem um almenn lögreglumál. 

Reglngjörð þessi staðfestist hjermeð smkvæmt lögum nr. 76, 14. nóvember 1917. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 29. apríl 1920. 

Pjetur Jónsson. 

 Öddur Hermannsson.
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42 a Huglýsing 
um staðfesting stjórnarráðsins á lögreglusamþykt fyir Húsavíkur þorp. 

Samkvæmt lögum nr. 18, 20 okt. 1905, um lögreglusamþyktir utan illi 

anna, er hjer með staðfest eftirfarandi lögreglusamþykt fyrir Húsavíkur þorp, s 
hefir hreppsnefnd Húsavíkurhrepps: 

  

högreglusamþukt 
2 

fyrir Húsavíkur þorp. 

I kafli. 

Um velsæmi og hegðun. 

í. gr. 

Bannaður er mannsöfnuður eða uppþot, sem raska reglu eða tálma umferð 

götum og almannafæri, Bannaður er einnig um nætur á almannafæri al 

hávaði, sem raskar svefnfriði manna. 

   

  

lur óþarfur 

2. gr 

Enginn má að þarflausu berja á dyr ða glugga, hrin ja dyrabjöllum eða ónáða o 
b 

íbúa húsa. 

3. gr. 
Bönnuð eru skot á almannafæri og nálægi 

að kasta steinum á almannafæri eða öðru þvi, 

T? Ei g% sø " 1“ am Eonfremur er bannad        

getur valdið, og sömuleið- 

  

Drukkna menn, ósjálfbjarga á götu eða almannafæri, skal flytja á óhultan stað, 

og geyma þá þangað til þeir koma til sjálfs sín aftur. Drukk menn, sem gera hávaða og 
óspektir eða valda öðrum mönnum leiðindum og ídam, má setja Í varðhald, ef 
þeir skipast ekki við munnlegar á ninningar lögregluvaldsins. 

   

  

5. gr. 

Bannað er bæði fullurðnum og börnum að fremja knattleiki á götum 

leiðis á húsum manna án leyfis. Ennfremur er þeim bann: 
     
ið að berja utan simastaura
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og rafleidslustaura, kasta i simaprædi og rafprædi eda slå i på, og að hreyfa á nokkura hått vid 42 

götu- og bryggjuljósum. 10. mai 

Banna má barnaleiki á almanna færi, þegar lögreglavaldinu þykir ástæða tl. 
3    

6. gr. 

Ennfremur er bannað á almannafæri alt ósæmilegt framferði, sem hjer er ótalið 

að framan, t. d. synda makinn við bryggjur eða fjörur fram undan aðalbygð þorpsins, 

fletta sig klæðum eða gera annað það sem hneykslanlegt þykir. 

H. kafli. 

Umferð. 

7 gr. 

Án leyfis lögreglustjóra má enginn setjast að á götu eða almannafæri til að 

selja vöru, reka aðra atvinnu eða aðhafast neitt það, er tálmar umferð manna. 

8. gr. 

Þeir, sem óstálpuð börn eiga að annast, eru skyldir til að gæta þess að tilhlýði- 

legt eftilit sje haft með þeim börnum, þegar þau eru á götum, bryggjum eða á 

almanna færi. 

9. gr. 

Á götum eða almanna færi má ekki vera neitt það, sem tálmar umferð, hvorki 

vörur nje annað. Þó mega þeir, sem flytja að sjer vörur, eldsneyti, hey eða annað, og 

eigi geta lagt það á eigin lóð, leggja þessa hluti á götubrúa eða meðfram götum. en 

tekmr skula þeir sem fyrst burtu aftur. Hjólbörur, vagnar eða sleðar, hvort sem hest- 

ur er fyrir eða ekki, mega ekki standa á götum lengur en óhjákvæmilegt er til að hlaða 

tæki þessi og losa. 

   Enginn má tíða eða aka götu en á hægu brokki, og er hverjum 

skki öðrum til tjóns.     skylt að gæta 

  

II. gr. 

Hjólreiðamenn skulu fara hæg 

skylt að hringja bjöllu í tæka tíð til aðvöranar. Luktir skulu þeir hafa á hjólunum, og 

  

t og gætilega um götur kauptúusins, og er þeim 

tendra þær þegar skyggir. 

12. gr, 

Bannað er að láta hesta ganga lausa um götur kauptúnsins fremur en nauðsyn- 

legt er, Fælnir og hrekkjóttir hestar mega ekki ganga lausir.
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13. gr. 

Þegar hús eru rifin eða bygð, skal húseigendum skylt ad hlita fyrirmælum låg- 
regluvaldsins um frágang á rusli og efni, svo að það valdi ekki farartálma, hættu eða 
óþævindum fyrir vegfarendur. 

I4. gr. 

Bannað er að láta liggja úti lauslega muni, sem fokið geta og með því valdið 
tjóni, svo sem borð, járnplötur o. fl., nema bundið sje festum eða fargi. 

IS. gr. 

Seglfestugrjóti eða nokkrum öðrum harka má ekki kasta í lendingu, nema þegar 
sje burtu tekið. Einnig er bannað að skilja eftir í lendingu eða á almanna færi úrgang 
sjávarafurða, sem getur orðið skepnum að meini. 

16, gr, 

Skylt er mönnum að setja báta sína samkvæmt fyrirmælum hreppsnefndar. 
Báta, sem undan sjógangi eru settir í bili á alfaraleið að fjöru, er skylt að flytja burtu 
Þegar sjógangi slotar. 

17. gr. 

Ferðamenn með hesta, sem viðdvöl hafa í kauptúninu, skulu tafarlaust koma 
hestum sínum í hús eða haga eftir tilvísun hreppsnefndar, nema þeir hafi leyfi tl að 
geyma þá á afgirtum túnlóðum einstakra manna. 

18. gr. 

Mætist menn á götu eða almanna færi, pangandi, ríðandi eða akandi, skalu þeir 
ávalt víkja til vinstri handar, 

ll Kafli. 

Um byggingar, mannvirki og lóðir. 

19. gr. 

Enginn má skemma, lýta eða óhreinka eignir eða muni hreppsins: stræti, vegi, 

býr, vatnsból, byggingar eða annað þvíumlíkt, sem ætlað er til almennings afnota. y DA ns) 1 5 

20. gr. 

Enginn má án leyfis hreppsnefndar stífla læki eða ár í land: hreppsins, breyta 

farvegi þeirra eða leiða úr þeim kvíslar. Nú er einhverjum leyft þetta, og er hann 

skyldur til að gæta þess, að vatn það, sem hann leiðir, valdi engum tjóni eða óþæp- 

indum, hvorki með því að það renni inn í hús nje falli yfir vegi til farartálma 
og skemda,
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Enginn má veiða silung í Botnsvatni frá 15. ágúst til 15. okt. ár hvert. 

öðrum tima má með leyfi hreppsnefndar veiða þar silung í lagnet, á stöng og dorg. 

Önnur veiðitæki má ekki nota nema Óvanalegar ástæður krefjist þess að dómi 

hreppsnefndar. 

22. gr . 

Enginn má í landi hreppsins rista torf eða streng, stinga hnausa, rifa hris eða 

lyng, nytja slægjur eða taka grjót og möl án leyfis og tilvísunar hreppsnefndar. 53 

ta
 

23. gr. 

Skylt er hverjum, er tekur svörð í landi hreppsins, að ganga svo frá gröfum og 
haga grefti svo, að ekki stafi hætta af, enda má enginn taka upp svörð í landi hrepps- 

ins, nema með leyfi og eftir tilvísun hreppsnefndar eða umboðsmanns hennar, 

24. 

JU áhöld, sem notuð eru til þess að hefja upp e ða ya niður vörum eða 

úsum á almanna færi og á bryggjum, skulu vera ægileg 

með þau fara, skulu vera áreiðanlegir menn. 

( 

öðru ur h a traust, Og þeir sem 

25. gr. 
Erginn má byggja í landi hreppsins neins kona hús, hvorki til íbúðar, atvinnu, 

geymslu eða fyrir skepnur, Á hvorki á lóðum einstakra manna, hvort sem lóðarhafi 

sjálfar vill byggja eða annar, nje á óleigðum lóðum, nema með leyfi hreppsnefndar 

(byggingarnefndarj og eftir fyrirn nælum hennar. Sama gildir um fiskireiti, girðingar og 
önnur mannvirki. 

26. pr 

Hús eða kofa, sem liggur við falli svo hætta eða óþægindi stafi af, 
eða umráðamanni að rifa eftir skipun hreppsnefndar (byggingarnefndar), eða veitt þeim 

nægilega viðgerð eftir fyrirmælum sömu nefndar, leyh hún viðhald eða endurbyggingu 

Hálftallnar girðingar er skylt að laga svo ljótt sem unt er, ella taka þær burtu. 

ber eiganda 

27, g 27. gr. 

Enginn má á nokkurn hátt spilla eignum einstakra manna eða lýta þær, svo 
5) XT i 

sem med bvi að fara yfir girðingar, ríða, aka eða ganga án leyfis utan vegar yfir tún, 
garða eða : svæði, hvorki sumar nje vetur. 

  

4 
1920 

42 
Á 10. mai



1920 

42 
10. maí 

IV. kafla. 

Um skepnuhald og ágang. 

28. gr. 

Enginn má láta sauðfje, geitur, kýr eða hesta panga gæslulaust svo að óskunda 

geri, hvorki fari inn á tún, umgirt svæði og garða eða skemmi fisk. Sama gildir um 

hænsn og aðra alifugla. Sjerstaklega ber skepnueigendam að hafa strangt eftirlit með 

þessu frá 25. maí til 20. sept. árlega. Á beim tima verður að hafa geitur í öruggri 

gæslu, bæði til beitar og eins þegar þær eru reknar heim til hýsingar eða mjalta eða 

frá, enda sjeu hýsingarstaðir geita ákveðnir eða leyfðir af hreppsnefndinni. Kiðlinga, 

dikær og geldfje má ekki hafa eftir 25. júní innan heimalandsgirðingar hreppsins. 

Uasdanþágu frá þessu ákvæði getur þó hreppsnefnd gert í hörðustu árum. 

29. gt. 

Hundar mega ekki vera úti un nætur, svo að nokkru ónæði valdi þeim, er 

nálægt búa eða öðrum. Það er á ábyrgð eiganda, ef hundur hans ræðst á menn, bitur 

skepnur eða gerir annan óskunda, 
Flækingshundar, sem ekki eru í eign eða umsjá neins manns, skal lögreglustjóri 

láta handsama og auglýsa. Gefi eigandi sig ekki fram imban 3ja sólarhringa og borgi 

áfallinn kostnað, má drepa slíka hunda. 

30. gr. 

Skylt er stjórnarvöldum hreppsins að láta rannsaka einu sinni á ári hvað 

  

ir hundar eru í hreppnum, og skulu þau ákveða, hverjir teljast skali nauðsyoja hundar 

31. gr. 

Skylt er öllum að hlýta fyrirmælum hreppsnefndar um hagbeit í landi hrepps- 

ins. bæði hvernig hagbeit skuli hagað og gjöldum fyrir hana. ; 8 8 a 5 á) 

V. kafli. 

Um samkomur og skemtanir. 

32. gt. 

Á almennum veitinga- og samkomustöðum má enginn sýna af sjer hávaða eða 

ósæmilega hegðun, og er húsráðanda skylt að afstýra því eftir megni. 

33. gr. 

Veitingastöðum skal lokað kl. 11 á kvöldin, og gestir, sem hafa þar ekki nætur- 

stað, skulu vera út farnir kl. 111/4. Samt getur lögreglustjóri veitt fjelögum eða ein 

stökum mönnum leyfi til þess að halda fundi og skemtisamkomur án þess bundið sje 

við áðurnefndan tima.
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34. gr. 
Enginn má halda opinbera sjónleika, hlutaveltu, dansleik, myndasýningu, sam- 

söngva, fyrirlestra og aðrar opinberar skemtanir nema með leyfi lögreglustjóra, og greiði 
eftir ákvæðum hans í hvert sinn gjald í hreppssjóð, 2—50 kr. 

35- Br. 

Þegar opinberar skemtanir eru haldnar að kvöldi dags og fram á nótt í húsum, 
, sem enginn býr í, skulu forstöðumenn skemtananna aðgæta að ekki stafi brunahætta af 

eldfærum þeim, sem notuð eru í húsinu. 

36. gr. 

Skylt er öllum forstöðumönnum opinberra samkvæma, sem hjer eru talin að 
framan, að hlíta fyrirmælum heilbrigðisnefndar um hreinlæti og þrifnað, og getur heil- 
brigðisnefnd bannað samkomur, ef henni þykir ástæða til. 

VI. kafli. 

Um hreinlæti og þrifnað. 

37. BI. 

Skylt er öllum að hlíta fyrirmælum heilbrigðisnefndar, samkvæmt heilbrigðis- 
samþykt fyrir Húsavíkur þorp á sama hátt sem öðrum ákvæðum þessarar lögreglu- 
sam þyktar., 

VIL kafli. 

Um brunamaál. 

38, gr. 

Hreppsnefndin kýs 2 menn til 3 ára í senn, til þess, ásamt lögreglustjóra að 
halda uppi lögregla þegar eldsvoða ber að höndum og skipa fyrir um slökkvitilraunir 

og björgun, og er öllum skylt að hlýða fyrirmælum þeirra, enda eru allir verkfærir 
menn skyldir að láta alla þá aðstoð í tje, sem unt er, til að slökkva eldinn. 

39. gr. 

Að því er snertir eftirlit með eldstæðum í kauptúninu og hreinsun reykháfa, er 
öllum skylt að hlíta fyrirmælum reglugjörðar um eftirlit eldstæða og hreinsun reykháfa 
í Húsavík, 

1920 

42 
10. maí



1920 

42 
10. maí 
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VIL. kafli. 

Ymisleg ákvæði. 

40. gr. 

Hver sá, sem staddur er á almanna færi, er skyldur til að segja til nafns síns 

og heimilis, þegar lögregluvaldið krefst þess. 

41. gr. 

Hver fulltida karlmaður er skyldur, ef lögregluvaldið krefst þess, að veita því 

aðstoð til að afstýra óspektum og annari Óreglu eða hefta þá, er slíku valda. 

42. pr. 

Hreppsnefnd og lögreglustjóri ákveður, hvar upp skuli festa auglýsingar hrepps- 

ins og aðrar opinberar auglýsingar, og eru hreppsfundir einungis löglega boðaðir á þeim 

stöðum. Aðrar auglýsingar má ekki festa upp á staði þessa. Bannað er að festa upp 
augiýsingar á símastaura og raflleiðslustaura í hreppnum. 

43. gr. 

Brot gegn ákvæðum samþyktar þessarar varða sektum alt að 1000 kr.  Brjóti 

stálpuð börn og ófullveðja unglingar ákvæði samþyktar þessarar, greiði forsjármenn þeirra 

sektir fyrir þau brot. 

Brot á samþykt þessari, þau sem valda öðrum tjóni, varða auk sektanna skaða- 

bótum, og ákveður lögreglustjóri hvernig meta skuli. 

44. gr. 
Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans samkvæmt samþykt þe:sari, eða 

fyrirskipunum lögreglustjóra samkvæmt henni, getur lögreglustjóri látið gera það. Kostn- 

aður við þetta, og yfirleitt kostnaður sá, sem leiðir af þeim ráðstöfunum, er lögreglu- 
stjóri gerir til þess að hindra brot gegn því, sem bannað er í samþyktinni, greiðist af 
þeim sem brýtur, og má taka þann kostnað lögtaki samkv. lögum 16. des. 1885. Ef 

hlutaðeigandi reynist ekki fær um það við lögtakið, að borga kostnaðinn, greiðist hann 

úr hreppssjóði. 

45. gr. 

Kostnaður sá, sem að öðru leyti leiðir af framkvæmd á samþykt þessari, og 

ekki verður krafinn af einstökum mönnum, greiðist úr hreppssjóði. 

46. gr. 

Samþykt þessi gildir fyrir Húsavíkurhrepp; fyrst og fremst fyrir kauptúnið sjálft 

þar með talið Húsavikurtún, og fyrir aðra hluta hreppsins að svo mikla leyti sem við á,
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47. gr. 42 

Mål, sem rísa út af brotum á samþykt þessari, skal farið með sem almenn lög- 10. mai 

reglum4!, og skulu allar sektir fyrir brot á henni renna í hreppssjóð. 

48. gr. 

Samþykt þessi skal birt i B-deild stjornartidindanna, og auk þess prentuð sjer- 

staklega á kostnað hreppsins til útbýtingar meðal allra húsráðenda í hreppnum. 

49. BI. 

Breytingar á samþykt þessari og viðauka við hana skal gera á sama hátt og 

samþyktina sjálfa. 

so. gr. 

Sampykt þessi öðlast gildi 15. júní 1920. 

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

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 10. maí 1920. 

Magnús Guðmundsson. 

G. Sveinbjörnsson. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir yStyrktarsjóð hjónanna Páls og Thoru „gq 

Melstedsd, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 17. maí 47 naj 

1920. 
Skipulagsskráin er þannig: 

skipulagsskrá 
tyrir „Styrktarsjóð hjónannna Páls og Thoru Melsteðsé 

handa ungum stúlkum. 

1. gr. 

Sjóður þessi skal bera nafn stofnenda hans og heita: Styrktarsj óður hjón- 

anna Páls og Thoru Melsteds. Nafni þessu má aldrei breyta.
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43 2. gr. 
17, mai Sjóður þessi skal styrkja efnilegar fátækar stúlkur, sem hafa verið tvo vetur í Kvenna- 

skólanum í Reykjavík, til framhalds náms þar í efstu bekkjum skólans. 
Ef Kvennaskóli Reykjavíkur verður afnuminn, sem sjerskóli til almennrar mentunar 

fyrir stúlkur eingöngu, skal þeim hluta af vöxtum sjóðsins, sem eigi er lagður við höfuðstólinn, 
varið til þess að styrkja efnalitlar stúlkur, sem sýnt hafa góða hæfileika til kennarastarfs, til 

/ L þess að fullkomna sig í tvö eða þrjú ár í ment sinni í góðum skóla í Danmörku. 

Ge
 

gr. 

Af árlegum vöxtum sjóðsins skal einn fimti hluti lagður við höfuðstólinn honum til 
aukningar, en fjórum fimtu hlutum skal varið eins og segirí 2. gr. Ef fjórum fimtu hlutum 
ársvaxtanna er eigi varið öllum eitthvert ár stúlkum til styrktar, skal leggja afganginn þegar 
við höfuðstólinn. 

Enginn styrkur úr sjóðnum skal vera minni en 100 krónur. 

då. gr. 

Sjóður þessi skal ávaxtaður í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. Honum stjórnar for- 
forstöðunefnd Kvennaskólans undir yfirumsjón stjórnarráðs Íslands, kenslumáladeildarinnar, og 
og skal árlega birta reikning sjóðsins í stjórnartíðindunum. Ef Kvennaskólinn í Reykjavík 
eða forstöðunefnd hans yrði afnumin, skal sjóðurinn falla undir stjórn kenslumáladeildar 
stjórnarráðsins og skal þá veita stúlkum námsstyrk úr honum eins og segir Í 2. grein, síðari 
hluta. 

9, gr. 

Å skipulagsskrá þessari skal forstöðunefnd Kvennaskólans fá konunglega staðfestingu. 

Kaupmannahöfn, Ole Suhrsgötu 18. 13. nóvember 1919, 

Bogi Th. Melsted. 

44. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir ySjúkrasjóð Fellsstrandarhrepps(, útgefin 
25. maí á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra stjórnarráðsins 25. maí 1990. 

Skipulagsskráln er þannig: 

skipulagsskrá 
fyrir Sjúkrasjóð Fellsstrandarhrepps. 

1. gr. 

Sjóður þessi, sem nefnist Sjúkrasjóður Fellsstrandarhrepps, er stofnaður með gjöf 
til minningar um hjónin Jónas Jónsson og Kristbjörgu Einarsdóttur frá Skógum og er að 
upphæð 220 krónur — tvö hundruð og tuttugu krónur.



  

     

9 

Tekjum sjóðsins, vöxtum, gjöfum og tillögum varið þannig: Vextir leggist allir 

  

við höfuðstólinn þangað til sjóðurinn er orðiun 

  

eitt þúsund krónur. Þegar 

  

sjóðurinn hefir náð þeirri upphæð, skal öllum hans og hálfum vöxtunum varið til að 

       

  

   

    

styrkja efnalítið fólk í veikindum ef reglum, í 3. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn 10000 kr. — tíu þúsund krónur — má ákveða að leggja 

minna en hálfa vextina við ng et * þeir a, sem atkvæðisrjett hafa í safnaðarmálum 

í hreppnum samþykkja það; þó má aldrei leggja minna en !/, vaxtanna við höfuðstólinn. 
    

Ef eigi skiftist upp við hina styrkveitingu, skal veita þeim mun meiri styrk 

næsta ár. Ef eigi er þá heldur sótt um styrk, skal hann leggjast við höfuðstólinn. 

  

Styrkur úr sjóðnum skal árlega veitast sjúklingum í Fellsstrandarhreppi í Dalasýslu. 

Skal farið við styrkveitinguna eftir skýrslu hlutaðeiganda, sem stjórn sjóðsins tekur gilda. Má 

þar tilfæra kostnað við læknishjá 

vinnutjón, ef sjúkdómurinn var 

    

sjerstaka hjúkrun í heimahúsum og 

inn er efnalítill eða hefir fyrir ómög- 

  

um að sjá. 

  

Forgangsrjett að styrk úr 

  

fólk trygt sjer með því að greiða til hans 

  

fast árstillag, er ekki sje minna en en 16 ára, en 2 krónur sem eldri 

  

fyrir þá, sem yngri eru, þó skal till: ár áður en styrks er beiðst. 

   Þangað til sjóðurinn er orðinn 1000 krónur, engir aðrir en þeir, sem árstillag 

  

greiða, kora til greina að hijóta úr honur 

Afkomendur áðurnefndra hjóna skulu. hata sama rjett til styrks úr sjóðnum sem 

  

innanhreppsmenn, þótt þeir eigi heima annarsstaðar, ef þeir greiða árstillag. 

Stjórn sjóðsins skulu skipa 3 menn. Skal sóknarpresturinn sjálfkjörinn, en 2 skulu 

kosnir árlega af safnaðarmönnum. í jö og kosningarrjett hafa allir, sem kosningarrjett 

  

   

  

eiga í safnaðarmálum í Fell 

  

kosning skal fram fara fyrri hluta sumars 

    

1 á kirkjufundi og skal hún fyrirfram um allan hreppinn. Sóknarpresturinn er sjálí- J ce 

kjörinn formaður stjórnarnefndar og skal hann hafa á hendi bókfærslu alla og reikningsskil. 

D. gr >. gr. 

Stjórnin skal hafa gjörðabók, er í skulu færðir reikningar sjóðsins og alt annað, sem 

hann snertir. 

Minnargjafir, sem sjóðnum kunna að hlotnast, skulu auk þess skráðar í sjerstaka 

bók, sem geymd sje í kirkjunni á Staðarfelli 

Endurskoðun á reikningum sjóðsins skal einhver ættingi framannefndra hjóna hafa á 

hendi og sje hann kosinn árlega. 

  

Sjóðurinn skal ávaxtast í Böfnunarsj 

telur fulltryggilegt.  Reikning 

æ
 SK
 annarstaðar þar sem stjórn hans 

    

5 

ár hans er almanaksárið Skulu reikningar hans endurskoð-   

44 
25. mai
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aðir leggjast fyrir safnadarmenn til samþyktar á kirkjufundi um leið og stjårnarkosning 

44 for fram. 
25. mai 

T. gr. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari. 

Skógum 1. október 1919. 

Jóhann Jónasson. Guðni Jónasson. 

í Keglugjörð 
um breyting á gjöldum, som skulu greiðast Löggildingarstofunni 

fyrir löggildingu og eftirlit með mælitækjum og vogaráhöldum 

samkvæmt tilskipun nr. 3. 12. febrúar 1919. 

þa
 

=
 Es
 

EB
 =
 

  

1. gr. 

Löggildingargjald. Eftirlitsgjald. 
1. Vogarlóð: 

Þyngd ............ l--ð gt. lr. eee... kr, 0,25 kr, 0,20 

— 10 gr.og 20 gr. ...... too. — 0,35 — 0,30 

— nerverne DO gr. a resss arnar — 0,40 —- 0,30 

— ee... 100 gr. og 200 gr. 2... — 0,50 — 0,40 

— seeeerersee í kg. nr sne —  0,60 —  0,50 

— 1 kg. og 2 kg. — 080 — 0,60 

— db kg. sscvee seeerrereenerrrsnene — 1,00 — 0,80 

— TO kg. seeesesererrenee snernnsen — 1,50 — 1,20 

— BO kg. suser surersneserenneee .…——— 2,00 — 1,60 

2. Metaskålar, jafnarma: 

Vogarþol ......... 3 kg. eða minna ............ — 6,00 — 5,00 

— seerne 5 kg —— enceuernenee — 7,00 —… 6,00 

==  lOkg. mm seeeerrreeee — 9,00 — 7,00 

— sueerreee 20 kg. —— re... 2 rr 10,00 — 8,00 

— suererses 30 kg. — eueeerrersee — 12,00 — 8,00 

— yfir 30 kg. ai. sv eerreerenser — 15,00 — 8,00 

3. Borðvogir, jafnarma: 

Vogarþol ......... 5 kg. eða minna ............ — 9,00 — 7,00 

— 10 kg. —  svererereee — 10,00 — 8,00 

— 40. 20 kg. — mess 12,00 — 9,00 

— eee 30 kg mm eee — 14,00 — 9,00 
— yfir 30 kg. a urne rr 18,00 — 9,00



Löggildingargjald. Eftirlitsgjald. 

4. Desímalvogir: 
Vogarþol...... 200 kg. eða minna .......00... kr. 12,00 kr. 9,00 

— 300 kg. —— eeersrrrrsse — 14,00 — 9,00 

— sun 500 kg. mm se. mm 16,00 — 10,00 

— 600 kg. — seernes — 18,00 — 10,00 

— 1000 kg. — eneret — 20,00 — 12,00 

— 2000 kg. — enekereerese — 30,00 — 15,00 

— yfir 2000 kg. ssseeessersenereersereerere rr 40,00 — 20,00 

Fyrir hundraðsvogir (centesimal) og reisluvogir greiðist sama löggildingargjald og 

eftirlitsgjald sem fyrir desímalvogir með sama vogarþoli og auk þess við löggildingu aukagjald 
4 

10 aura fyrir hvert mark eða skerðingu á rennilóðsvogum. 

Gjald fyrir kvarða og mæliker helst óbreytt. 
Ef löggilding eða eftirlit fer eigi fram á löggildingarstofunni, eða hinum reglulegu 

eftirlitsferðum, relknast með ferðakostnaði kaupgjald fyrir starfsmann löggildingarstofunnar 

4 krónur um klukkutímann eða brot úr tíma, þó eigi meira en 32 krónur á dag. 

2. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett samkvæmt heimild í 38. gr. tilskipunar nr. 3, 12. 

febrúar 1919, um löggilt mælitæki og vogaráhöld, og er birt öllum þeim til eftirbreytni, 

sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 1.júní 1920. 

1 fjarveru ráðherrans. 

Oddur Þermannsson. 

Breyting 
á erindisbréfi fyrir ullarmatsmenn frá 25. febrúar 1916. 

Vigtús Einarsson. 

7. gr. í erindisbréfi 25, febrúar 1916 fyrir ullarmatsmenn skal vera svo hljóðandi: 

Matsmenn fá í kaup 2 krónur á virkum dögum og 2 krónur 50 aura á helgum 

dögum fyrir hverja klukkustund, sem þeir eru við vinnu, hvort sem það er við mat ullarinnar, 

pökkun eða útskipun. 

Þurfi þeir að ferðast út fyrir hina löggiltu verslunarlóð, þar sem aðalstarf þeirra er, 

en ekki út fyrir umdæmi sitt, telst borgunin einnig fyrir þann tíma, sem þeir verða að vera 

á ferðinni fram og aftur. 

Þelm er stranglega bannað að taka á móti nokkurri annari þóknun, hverju nafni sem 

1920 

45 
1. júní 

46 
9. júní
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46 nefnist, frá þeim, sem metið er fyrir, frá seljendum, kaupendum eða útflytjendum ullarinnar eða 
9. júní umboðsmönnum þeirra, eða öðrum, sem kunna að vera riðnir við sölu, kaup eða flutning ull- 

arinnar á útflutningskipunum. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 9. júní 1920. 

Í fjarveru ráðherrans. 

öddur Bermannsson. 

Vigfús Einarsson. 

47 
9. júní 

  

á erindisbróéfi fyrir fískimatsmenn frá 12. ágúst 1910. 

5. gr. í erindisbréfi 12. fiskirnatsmenn skal vera svo hljóðandi: 

    

þeir fá í kaup 2 kr. um <ustund á virkum dögum og 2 kr. 50 aura um 

klukkustund hverja á helgum dögum, sem þeir eru að vinnu hvort sem það er við aðgreining 

hleðslu. Fari matið fram utan hinnar 

  

fiskjarins eða umsjón með vikt hans, útskipun 

  

að vera að heiman. Er 

  

löggiltu verslunarlóðar, telst borgunin fyrir bann tíma, er þeir verða 

þeim stranglaga bannað að taka á n þóknun eða góðgjörðum hverju nafni 

  

      sem nefnist frá þeim, sem fiskinn ipstjórum, skipsmönnum eða öðrum, sem át, 

hafa með fiskinn eða skipið, er flytja á fiskinn út, í 

    Atvinnu. og samgðngumálade stjórnarráðsins, 9. júní 1920. 

  

, 

I fjarveru rådherrans. 

Oddur Aermannsson 

  

igfås Einarrson
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Hafnarreglugjörð a 
fyrir Akureyrarkaupstað. 

I. Þáttur. 

Um takmörk hafnarinnar, stjórn, almenna reglu, notkun o. fl. 

Í. Kafli. 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 

Akureyrarhöfn takmarkast að norðan af beinni línu, sem hugsast dregin úr ysta 

Glerárós í Geldingsá. Innan nefndrar línu takmarkast hún af landinu umhverfis fjarðarbotninn 

á alla vegu. 

il. Kafli. 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 

Bæjarstjórn Akureyrar hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna undir yfirumsjón 

stjórnarráðs Íslands. 

Hafnarnefndin hefir á hendi framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni, sér um 

viðhald og umbætur á höfninni, stýrir öllum framkvæmdum, er þar að lúta og annast fjárhald 

hafnarinnar og reikningsskil fyrir hönd bæjarstjórnar. 

2. 
ð. gr. 

, 
Daglegar framkvæmdir og eftirlit annast bæjarstjóri í samráði við hafnarnefnd, Til 

aðstoðar hafnarnefnd skulu vera svo margir starfsmenn, sem þurfa þykir. Bæjarstjórnin 

skipar fasta starfsmenn eftir tillögu hafnarnefndar og setur þeim erindisbrjef, en hafnarnefnd- 

in getur sagt þeim upp eða vikið þeim frá, án þess til þurfi að koma samþykki bæjarsjórnar. 

TI. Kafli. 

Um almenna reglu. 

4. gr. 

Sæjarstjóri sjer um að gætt sje reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum skylt 

að hlýða boði hans og banni og ennfremur þeirra starfsmanna, er hann setur til að gæta 

reglu. Þyki einhverjum sjer órjettur ger af starfsmönnum hafnarinnar, getur hann kært það 

fyrir bæjarstjóra, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu,
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48 Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, ef 0. júní , E 5%; , 

10, juni þeir með því tálma fermingu eða affermingu skipa eða öðrum störfum, sem þar eru framin. 

Böð nálægt landi eða við bryggjur hafnarinnar eru bönnuð, nema með leyfi lögreglu- 

stjóra. Veiði með skotum og öll skot að óþörfu eru bönnuð 200 mtr. frá landi út á Pollinn. 

7. gr. 

Skylt er að gæta allrar varúðar í meðfarð elds og ljósa í skipum á höfninni. — Í 

skipum sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós nema í eldavjel skipsins og á löo- ; > . d d > > 

  

eru ban 

  

boðnum ljóskerum. Tóbaksreykir Sar í þeim skipum og á því svæði, sem unnið v t5 , 

er að fermingu þeirra eða atfermingu. 

Álíti bæjarstjóri að hætta geti stafað af fermingu eða affermingu eldfimrar vöru, er 

varúðarráðstafanir.     * Verið nauðsynlegar 

  

honum heimilt að stöðva verkið, uus 

Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu eða annað slíkt, sem eldhætta getur stafað 

af, í skipum á höfninni, svo og á landi hafnarinnar, nema með leyfi bæjarstjóra. 

  

Á landi hafnarinnar má ekki smíða ný skip nje bjetta eldri skip eða gera við þau 
J i d A > 

    

  

á annan hátt, nema með leyfi bæja ra og með þeim skilmálum sem hann ákveður. Bann-     
mera með leyfi bæjarstjóra. 

Ekki má kasta útbyrðis seglfestu, ösku, kolum eða neinu öðru, er valdið getur skemd- 

um á höfninni, frá skipum er þar liggja, nje flytja það úr landi út í höfnina. 55) J 
£ 

Ekki má heldur gera nein hafnarmannvirki við höfnina, nje breyta þeim mannvirkjum, 

sem nú eru, og ekki heldur fylla upp vje dýpka út frá landi, nema leyfi bæjarstjórnar komi 

til. 

IV. Kafli. 

Um legu skipa og umferð þeirra á höfninni. 

10. gr. 

Fiskiskip og önnur skip, er ferma ekki nje afferma, mega aldrei leggjast svo á höfn- 

inni, að tálmi affermingu annara skipa og skula þau í hvert skifti skyld að hlýða boðum 

bæjarstjóra eða starfsmanna hafnarinnar um hvar þau megi liggja eða leggjast. Aldrei mega 

nein skip liggja svo nærri bryggjunum að eigi sje nægilegt pláss fyrir önnur skip að komast 

að og frá. 

Skipum eða bátum má ekki leggja svo, að það hindri eða tefji umferð um höfnina. 

Nú tregðast eigandi við að hlýða boðum bæjarstjóra eða starfsmanna hafnarinnar um 

að flytja skip sitt, bát eða strengi á höfninni og getur þá bæjarstjóri látið gera það á kostnað 

og ábyrgð eiganda. 

ll. gr. 

Í sjerhverju skipi eða fari (að undanskildum skipum eða förum, sem hafa leyti hafn-



arnefndar til að li mannlaus í lægi á höfninni) skal jafnan vera einn maður að minsta kosti, 

  

er tekið gæti á móti skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt þær, hvort heldur 

gera eitthvað annað samkvæmt reglugerð þessari, 
Ð færa skipið eða 

9 vr 2 4, BT. 

  

Eigi 
festarstólpa. — Sjeu landfestar úr járni, skulu þær vera klæddar þar sem þær hvíla á bólvirk- 

skipum við bólvirki eða bryggjur, nema við festarhringana eða við 

inu eða bryggjunni. Festum skal þannig komið fyrir að þær hindri sem minst umferð á bryggj- 

unni eða bólvirkinu. Þyki þess eigi nægilega gætt, má krefjast að bætt sje úr því tafarlaust. 

Skylt er að hafa tryggar hlífar milli skips og bólvirkis eða bryggju, ef krafist er. 

13. gr. 

Gufuskip og B önnur vjelarskip mega ekki låta vjelarnar ganga af svo miklu afli, ad 

öðrum skipum eða hafnarvirkjunum stafi hætta af þvt 

=
 

=
 RF Ekki må hleypa vatni å bryggjur eda bolvi að óþörfu. 

14. gr. 

Ef skip lendir á grynningu eða sekkur þar sem það að áliti hafnarnefndar tálmar 

greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. Verði dráttur á því 

má bæjarstjóri láta færa skipið burt á kostnað 
   
gandans, og er honum heimilt að láta selja 

    
skipið til lúkningar kostnaðinum ef refur 

V. Kafli 

    

      

   

    

   

ið. gr. 

Meðan hafa öll skip rjett til þess að leggjast við 

bryggjur hafnarinnar Í Þó skulu skip, að öðru jöfnu, sem sigla 

eftir fyrirfram ákveðinni og flytja póst, hafa rjett til þess að leggj- lå 

ast að bryggju þótt önnnr skip þau að víkja meðan hin eru afgreidd. 
Jo 

Samskonar rjett hafa vjelskij sie fermingu eda affermingu skips eigi 

haldið áfram með hæfileg r því að víkja fyrir öðrum skipum, 

ef hann krefst þess. 

Ef nauðsyn     ber til að skipun, 8 ferma eða afferma við bryggjur eða bólvirki sje lagt 

  

farm þeirra skipa, sem utar liggja, yfir þilför ju við hliðina á öðru, er heimilt að    hinna á bjálkabrúm. Svo er og farþegum þeirra skipanna, sem utar liggja, heimil    
nauðsynleg umferð um þilför þeirra skipanna, sem nær liggja. 

> 

Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, og öðru slíku, er skylt að hafa nægi- 

lega sterka hlífidúka milli skipsins og bólvirkisins juunar eða bátanna, svo að ekkert falli 

fyrir borð. Sje þess eigi gætt, getur bæjarstjóri stöðvað "verkið, uns bætt hefir verið því, sem 

  

áfátt er, 

48 
10, júní
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48 Kjölfestu má eigi láta annarstaðar á lóðir eða mannvirki hafnarinnar en þar sem 
10, júní bæjarstjóri vísar til. 

18. gr. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal afgreiðslumaður eða skipstjóri, ef þörf 
gerist, láta ræsta bryggju þá eða bólvirki, sem notuð hefir verið. Farist það fyrir, skal bæj- 
arstjóri sjá um að það sje gert, en afgreiðslumaður eða skipstjóri greiði allan kostnað, sem af 
því leiðir. 

19. gr. 

Þeir munir eða vörur, sem affermdar eru eða látnar í skip, mega ekki liggja á 
á bryggju eða bólvirki og eigi annarstaðar á landi hafnarinnar en á þeim stöðum sem ætlaðir 
eru til geymslu, nema með sjerstöku leyfi bæjastjóra. Skal flytja burt muni og vörur jafn- 
skjótt sem bæjarstjóri krefst þess. Sje það eigi gert, lætur bæjarstjóri gera það á kostnað og 
ábyrgð elganda eða umboðsmanns hans. 

VI. kafli. 

Um geymsluskip og skip, sem lagt er í lægi. 

20. gr. 

Sjerstakt leyfi hafnarnefndar þarf í hvert sinn til þess að leggja megi á höfninni 
skipun, sem ætluð eru til geymslu eða lagt er í læpi og skal leyfið bundið því skilyrði að 
eigandi láti taka skipið upp, ef það sekkur eða sprengja það sundur, svo að það skemmi eigi 
höfnina og sje því eigi fullnægt innan hæfilegs frests, þá getur hafnarnefndin látið gera það á 
kostnað eiganda, Hafnarnefnd ákveður í hvert sinn hvar slíku skipi skuli lagt, hve traust 
legufærin skuli vera og hvernig þeim skuli vera fyrir komið. Nú sannar eigandi geymsluskips 
með vottorði tveggja óvilhallra manna, er útnefndir sjeu af hafnarnefnd, að skip hans sje svo 
þjett að ekki stafi nein hætta af hvað leka snertir, þó að það sje mannlaust, þá er honum 
leyfilegt að leggja skipinu og láta það liggja án þess að menn sjeu á því á þeim tíma árs, er 
ekki verður heimtað ljós á skipum. 

Ljós skulu tendruð á skipum þessum á þeim tíma árs, sem bæjarstjóri krefst. Liggi 
skipin fyrir utan ákveðið svæði, er einungis er ætlað skipum, sem lagt er í lægi, þá skal bæði 
tendra ljós og gera hljóðbendingar á þeim eftir þeim reglum, sem settar eru Í alþjóða sjóferða- 
reglum fyrir skip, er liggja fyrir akkeri. 

21. gr. 

Meðan skip liggur mannlaust á höfninni, skal ekki sjaldnar en einu sinni á viku fara 
út í það, til þess að líta eftir hvort legufæri eða annað hafi haggast eða bilað, og ef svo 
reynist, skal lagfæra það svo fljótt sem auðið er. 

Eigi ber hafnarsjóður neina ábyrgð á skipum þeim, er lagt er í lægi á höfniuni.
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10. júni 

    

stærri en 12 smálestir, hvort sem þau eru , í Óll skip, seglskip, gufuskip og vjelaskip, s 

    

tóm, eða hlaðin vörum eða seg 

við festar á höfninni, þó með þeim undantekningum sem síðar gstur. 

Ef ekki er öðruvísi ákveðið, greiðist lestargjaldið af nettóburðarmagni skipsins, talið í 

heilum tölum, en brotum skal sleppa 

99 
£ Ei ið, 2 

   

  

a. Skip, sem eru eign búsettra manna á Akureyri og skrásett þar og ekki eru Í 

millilandasiglingu, skulu greiða lestargjald (hafuargjald) einu sinui á ári, 0,75 kr. fyrir 

hverja smálest. 
b. Innlend fiskiskip og öll önnur skip, sem eru einungis Í innanlandssiglingum, greiða I >» > ad > , te 

15 aura fyrir hverja smálest í hvert skifti, sem þau koma til hafnar. Þó ekki meira á ári en 

1 kr. 50 au. fyrir hverja smáles 

ce. Öll önnur. skip, sem til hafnar koma, nema herskip, varðskip, skip Ps ; , 

   

sem hafa skir- 

  

legra rannsåkna, skip sem leita hafnar 

  

teini sem skemtiskip, skip sem gerð eru út til v 

hvert tonn.    vegna sjóskemda, skulu gr 

Hafi skipið legið á höfninni 14 daga, skal greiða lestargjaldið að nýju fyrir hverja 14 
t Z > vi Fi d 

srðar, telst sá tími ekki með, 
      

daga eða brot úr þeim. Hafi skipið verið tekið á land til 

sem það stóð uppi. 

  

Öll skip, sem koma til hafnar á tímabilinu frá 14. ágúst til 14. apríl og lestargjald 

greiða, skulu greiða ljósgjald þannig: 

23. gr. a. greiða 5 kr. á ári. 

b. greiða 2 kr. í hvert skifti, sem þau koma til hafnar. 

aldrei minna en 2 krón- 

a. Skip, sem getur um í 

us
 

oS
 b. Skip, sem getur um i 23. 

c. Öll önnur skip, greiði einn eyri fyrir hverja smálest, þó 

ur í hvert skifti. 

  

a. Gjald af bryggjum bæjarsjóðs. 

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

Gjaldið skal greiða fyrir hvern hálfan sólarhring, eða hluta af hálfum sólarhring, 4 
aura af hverri smálest, þó aldrei minna en tvær krónur í hvert sinn. Varðskip eru undan- 
þegin bryggjugjaldi. 

b. Gjald af bryggjum einstakra manna. 

Bryggjueigendur greiða ekkert gjald af sínum eigin fiskiskipum, eða öðrum fiskiskip- 
um, meðan þau reka fiskveiðar frá Akureyri og leggja upp á þeirra eigin bryggjur. Flutn- 
ingsskip og önnur gjaldskyld skip greiði samkvæmt gjaldskrá hafnarsjóðs !/, í bryggjugjald. 

  

er gr. 

Skipakvíargjöld : 

Þeir sem vilja fá skipum sínum lagt í skipakví vetrarlangt, snúi sjer til hafnarnefnd- 
ar fyrir l. sept. ár hvert. 

Skipakvíargjaldið fer eftir samningi. 

X. kafli. 

Um vörugjald. 

28. gr. > 

Vörugjaldið skal greiða af öllum vörum og skepnum lifandi og dauðum, sem fermdar 
eru eða affermdar á höfninni, með þeim undantekningum og takmörkunum, sem um setur Í 7 > 5 ? = 

næstu greinum. 
o 

20. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til umhleðslu og eiga því 

greiðist að eins hálft gjald. eigi að leggjast á land nema um stundarsakir, g 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, enda sjeu 7 {=} 3 

þær ákveðnar það samkv. farmskránni, greiðist ekkert gjald. 

30. gr. 

  

Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar eru úr landi. 
c. Bréfapóstur og farangur ferðamanna. 

d. Vörur, sem fluttar eru úr herskipi eða í herskip. 

3l. gr. 

Vörugjaldið skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjaldeiningu 
telst heil gjadeining. Fara skal eftir farmskrám skipa við útreikning vörugjalds, og er skipstjóri 
skyldur að láta bæjarstjórn í tje eftirrit af farmskrá skips hans. Sé engin farmskrá, skal skip- 
stjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem fleyta hans hefir fermt 

eða affermt. Þyki bæjarstjóra ástæða til, getur hann hverær sem er látið ákveða vörumagnið 

á þann hátt, sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, greiðir 
skipið kostnaðinn.
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Ef ýmsar vörutegundir eru í sendingu skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund, sem 48 

hæðst gjald skal greiða af. 10. júní 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vöruskrá tiltekur og gjald greiða 

eins og þar segir. 

Ef vafi leikur á, í hverjum flokki skuli telja einhverja vöru, skal bæjarstjóri úrskurða, 

en úrskurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

33. gr. 

Vörugjaldskrá 

a. Áöðfluttar útlendar vörur, 

1. flokkur. Gjald 10 au. fyrir hver 100 kg. 

Kol, salt, sement. 

bo
 flokkur. Gjald 30 au. fyrir hver 100 kg. 

Alskon 

og þesskonar léttar vörur. 

  

vefnaðarvörur,- skófatnaður,- leirvörur,- glysvarningur,- tóbak, eldspítur 

Allskonar ávextir,- lyfjavörur, niðursuðuvörur,- nýlenduvörur,- og slíkar vörur, sem 

reiknast eftir þyngd (ekki sykur). 

3. flokkur. Gjald 15 au. fyrir 100 kg. 

Aðrar vörur, sem reiknast eftir þyngd 

4. flokkur. Gjald 20 au. fyrir hvert fat. 

Steinolía og aðrar olíur. 

(sj
; flokkur. Gjald 2 au. fyrir tunnu. 

Kjöt- og síldartunnur tómar, uppsettar og óuppsettar. 

6. flokkur. Gjald 3 

Trjáviður. 

au. fyrir hvert teningstet. 

nn
 flokkur. Gjald 5 au. fyrir hvert teningsfet. 

Allar aðrar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 

b. Útfluttar innlendar vörur. 

1. flokkur. Gjald 25 au. fyrir hver 100 kg. 
UM, ullarvörur, dúnn, fiður, hert skinn ( 

2. flokkur. Gjald 10 au. fyrir hver 100 kg. 

Aðrar afurðir, som reiknast eftir þyngd 

g sundmagi. 

3. flokkur. Gjald 15 au. fyrir tunnu. 

Kjöt. 

4. flokkur. Gjald 5 an. fyrir tunnu. 

Síld. 

flokkur. Gjald 2 au. fyrir hvert teningsfet. Gt
 

Rjúpur og aðrar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 

6. flokkur. Gjald 50 au. fyrir stykkið. 

Hestar og nautgripir. 

7. flokkur. Gjald 10 au. fyrir stykkið. 

Kindur.
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48 XI. Kafli. 

10. júní Um ýms gjöld til hafnarinnar. 

34. gr. 

Fyrir að leggja skipi í fjöru hafnarsjóðs til hreinsunar eða aðgerðar skal greiða 8 au. 

af hverju tonni af nettóburðarmagni skipsins fyrir hvern sólarhring eða hluta af sólarhring, þó 

aldrei minna en 2 kr. 

35. gr gr. 

Fyrir að leggja vörur á land hafnarinnar skal greiða 2 au. fyrir hvert stykki, sem 

ekki er flutt burt innan sólarhrings. Gjaldið reiknast fyrir hverja 24 kl. eða brot úr þeim. 

Gjald fyrir stærri stykki fer eftir samkomulagi. 

Fyrir lóðir hafnarinnar, geymsluhús og tæki, sem leigð ern einstökum mönnum eða 

fjelögum um lengri tíma, skal greiða gjald, sem ákveðið verður með samningi. > > , fæ 5 

tr A ry di. gr, 

Fyrir kjölfestu greiðist gjald, sem bæjarstjóri ákveður í hvert sinn. 

38. gr. 

Vjalbátar — minni en 18 smálestir — greiða sem hafnargjald, bryggjugjald og liós- J 8 YssJug) 8 
gjald 5 kr. í hvert skifti, sem þeir koma til hafnar, eða 10 kr. eitt skifti fyrir öll á ári. 

Vjeibátar, sem eiga heima á Akureyri, greiða 10 kr. árlegt gjald. 

XII. Kafli. 

Um innheimtu og greiðslu hafnareialda. g í 8] 

39. gr. 

Hafnargjaldkeri sjer um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða gjöldin á skrif- 

stofu hans. 

10. gr. 

Skipstjóri eða formaður á bátum, ber ábyrg x 
å greidslu lestargjalds, bryggjugjalds, 

  

vitagjalds, fjörugjalds og kjölfestugjalds. Ef enginn skipstjori eda formadur er å fleytunni, ber 

eigandi 

  

unnar ábyrgð á greiðslu gjaldanna. Hafnarsjóður hefir haldsrjett yfir fleytunni 

uns gjöldin eru greidd. 

Að svo miklu leyti, sem ekki eru í reglugjörð þessari ákveðnir fastir gjalddagar á yt, stu J 
gjöldunum, skal greiða þau áður en skip fer burt úr höfninni. 

Gjalddagi þeirra gjalda, sem greiðast eiga einu sinni á ári, er 1. júlí. 

1. gr. 

    

fyrir vörur, sem getur um i 35. ør., greidir eigandi eda umbodsmadur hans hjer 

og hefir hafnarsjóður haldsrjett á vörunum uns gjaldið er greitt. Leigu samkv. 36. gr. greid- 

ir samningsaðili. Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa
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skil á greiðslunni. Ef skip eða bátur hefir ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri eða formað- 48 

ur ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 10. júní 

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, fell- 

ur Í gjalddaga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 

42. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugjörð má taka lögtaki. 

(1. Þáttur. 

XHI, Kafli. 

Yms ákvæði. 

Um skaðabótaskyldu fyrir skemdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum, fer 

eftir almennum lagaregtum. 

Ef samningum verður ekki viðkomið um skaðabætur, skuln þær ákveðnar af 3 Óóvil- 

höllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila um sig er heimilt að krefjast yfirmats, en gera 

skal það áður en einn mánuður sje liðinn frá því að matsgerð var lokið. Yfirmat skal fram 

fara af 5 óvilhöllum, dómkvöðdum mönnum. Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, er þess hefir 

krafist, ef matsupphæðinni verður eigi breytt meira en sem nemi 1097, 

urgjaldsupphæð.  Áð öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

, af hinni ákveðnu end- 

44. gr. 

Enginn, sem bakað hefir sjer refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglugerð þesa- 

ari, má fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema hann setji tryggingu, sem 

bæjarstjóri tekur gilda. 

15. gr. 

Enginn skipstjóri má vænta þess, að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá bæjarfógeta, 

nema hann með vottorði, frá bæjarstjóra sanni, að hann hafi borgað gjöld þau, er innheimtu- 

maður hafnarinnar á að innheimta, svo og sektir og skaðabætur, sem honum ber að greiða. 

16. gr. 

Hverja þá skipun, sem samkv. reglugjörð þessari má gefa skipi, skal gefa stýrimanni, 

ef skipstjóri er ekki á skipi, og eigi heldur umboðsmaður hans samkv. 11. gr. Ef stýrimaður 

er fjarverandi má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni skipunina, og er það jafngilt sem 

skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur. 

17. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varðar sektum frá 10—500 kr, nema þyngri refsing 

liggi við samkv. almennum lögum. 

Sektirnar renna í hafnarsjóð Akureyrar,
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48 48. gr. 

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

19. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 10. júní 1920, og er þá um leið úr gildi numin hafnar- 

reglugjörð fyrir Ákureyrarkaupstað frá 5. sept. 1895, svo og öll önnur ákvæði, sem kunna að 

koma í bága við reglugjörð þessa. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum nr. 76, 14. nóvember 1917. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 10. júní 1920 

Í fjarveru ráðherrans. 

Eddur Hermannsson. 

Vigfús Einarsson. 

í Keglugjörð 
um breyting á reglugjörð fyrir Árnessýsla um fjallekil, rjotta- 

höld, grenjaleitir o. fl. vestan Hvítár og Olfasár 6. ágúst 1909, 
og annari breytingu á roglugjörð frá 1919 

l. gr. 

Síðasta málsgrein 11. gr. fjallskilareglugjörðar 1909 falli niður, en í stað málsgrein- 

arinnar komi:  Grímsness- og Laugardals greiði hvor um sig allan kostnað af refaveiðum hvor 

sínum hreppi, á sama hátt og aðrir hreppar vestan Hvítár. 

2. gr. 

Í stað 13. gr. eða þeirra ákvæða, sem komin eru í hennar stað samkv. breytingu á 

reglugjörðinnl frá 20. maí 1919 komi ný gr. svohljóðandi: Allir fjáreigendur 1 hreppunum 

eru skyldir að reka allan fjenað sinn til afrjettar á sumrum nema nautgripi, tamin hross og 

fráfærðar ær. Þó er mönnum heimilt að hafa annan fjenað heima, ef þeir hafa sauðhelda 

girðingu fyrir hann í sínu landi. Hreppsnefnd getur veitt einstökum mönnum undarþágu frá 

þessari skyldu. Þó skal lögð áherslu á það, að Grímsnesingar reki sauðfje til afrjettar svo 

fljótt að vorinu til, sem hreppsnefnd álítur fært, og ráði rekstrarforingja fyrir hvern rekstur, 
sem rekinn er á afrjett Grímsnesinga. 

9 
>. gr. 

Í stad, breytingaråkvædanna frá 20. maí 1919 á 18. gr. reglugjörðarinnar komi á
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tir orðunum: í bingvallahreppi månudaginn i 22. viku sumars: i Laugardalsbreppi i Laugar- 49 

  

ge 
vatnsrjett þriðjudaginn og í Grímsnesi í Klausturhólarjett miðvikudaginn. Síðan heldur 18. 11. júni 

gr. reglugjörðarinnar áfram óbreytt frá og með orðunum í Selvogshreppi o. s. frv. 

i. er gr. 

Inn í byrjun 28. gr. reglugjörðarinnar bætist orðið Laugardals inn á milli orðanna 
5 

Grímsness- og þingvallahbreppum. 

yr, 

Breytingarnar frá 20. maí 1919 á 31. gr. reglugjörðarinnar falli niður, en í nefndri 

31. gr. komi svofeldar breytingar: á eftir orðunum Grafnings, Þingvalla komi: Laugardals, 

s.... Í bygð. 

  

Grímsnesa; en í burtu falli setningin: En úr Grímsne 

6. gr. 

Niðurlagssetning 34. gr. Af óskilafjárverði o. s. frv. falli niður. 

  

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd ÁArnessý hefir samið og samþykt, samkvæmt 71, 

lög 48, 28. nóvember 1919, staðfestist hjermeð til að öðlast 

  

  

gr. sveitarstjórnarlaganna, 

gildi 1. september 1920. 

Atvinnn- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 11. júní 1920. g g 3 } ð 

    
irveru ráðherrans 

Addur Bermannsson. 

Vigfús Einarsson. 

Staðfesting konungs á skipul ÞMinningarsjóð Þorkels Guðmundssonar. 50 
Í ' 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 12, júní 1920. Skipu- 19. júní 

  

lagsskráin er þannig: 

kipula
g sskr

á 

fyrir Minningarsjóð Þorkels Guðmundssonar. 

I. gr. 

Sjóðurinn heitir þMinningarsjóður Þorkels Guðmundssonar€ og er hann stofnaður til minningar 

i i, er andaðist 23. nóv. 1918, af 

fjögur hundruð kr. — 
    um Þorkel Guðmundsson, bónda á Valdastöðum í 

  

foreldrum hans og systkinum með upphæð, er nemur kr.
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2, gr. 

Aðaltilgangur sjóðsins er að styrkja fátækar ekkjur í Kjósarhreppi. 

3. gr. 

Sjóðurinn skal geymdur á tryggum stað eða stöðum undir umsjón sóknarnefndar Reynivalla- 
sóknar og sóknarprestsins í Reynivallaprestakalli, er hafa heimild til að lána úr sjóðnum 
innanbrepps gegn tryggu veði eða ábyrgð með hagkvæmum lánskjörum til hverskonar framfara 
fyrirtækja í hreppnum. 

4, gr. 

Þegar árlegir vextir sjóðsins eru orðnir kr. 200,00 — tvö hundruð kr. — tekur 
sjóðurinn til starfa samkvæmt aðaltilgangi sínum. Úthlutar þá sóknarnefnd ásamt sóknar- 
presti fyrst um sinn 3/, vaxta til ekkna þeirra, sem dvöl og heimili eiga í hreppnum, og 
nefndinni þykir þörf að styrkja. Þær ekkjur, sem flytja inu í hreppinn, ber að styrkja sam- 
kvæmt framanskráðu, er þær hafa dvalið 3 ár í hreppnum. Giftist ekkju eða taki saman við 
mann og búi þau saman líkt og gift væri, missir hún rjett til styrksins. Nefndin mismunar 
styrks úthlutun eftir efnum og ástæðum ekknanna. 

Þegar %/, vaxtauna eru orðnir það mikil fjárupphæð, að nefndin telur ekki þörf á 
að úthluta þeim öllum til ekkna þeirra, sem styrkþurfar teljast, ræður hún, hve miklu hún 
úthlutar. 

Ekki þarf að sækja um styrk úr sjóði þessum. 
Fje það, sem sjóðnum gefst, — nema gefandi setji önnur skilyrði, — legst við höf 

uðstólinn og !/, árlegra vaxta, að frádregnum öllum árlegum kostnaði við sjóðinn 

5. gr. 

Sjóðurinn gefur út minningarspjöld, sem afhendast þeim, er gefa sjóðnum gjafir til 
minningar um látna vini. Halda skal bók yfir nöfn gefenda og þá látna vini, er þeir þannig 
minnast. 

6. gr. 

Sóknarnefndin ásamt sóknarpresti semur við hver árslok reikning yfir tekjur og gjöld 
og efnahag sjóðsins á liðnu ári, ásamt árlegri skýrslu um starf hans, er þar að kemur. Leggj- 
ast reikningar þessir endurskoðaðir fyrir hreppsnefnd Kjósarhrepps til úrskurðar og samþykkis. 

7. gr. 

Verði starf við þeunan sjóð svo mikið, að sóknarnefnd åsam sóknarpresti telji sjer 
ofvaxið endurgjaldslaust, getur hún bæði ráðið sjer aðstoðarstarfsmenn og gert honum reikn- 
ing fyrir starfi sínu. 

8. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn það stór, að hann geti meir en fullnægt aðaltilgangi sínum. 
skal hann, þegar hann telst fær til þess, styrkja fátæka, unga og gáfaða mena, uppvaxna Í



  

50 
Kjósarhreppi, til þeirra mentunar, er hugi beirra op hælltieikar stelna áð Um þann styrk 

  

iarpresti um. hvort umsækjandi er styrksins 
F : ; 12, juni þarf að sækja og dæmir sóknarnefnd, ásamt sókt J na, 

  

   
na eftir atvikum, 

  

verður og ákveður styrksupph: 

  

Leita al konunglegrar staðfestingar á sk 

    

Valdastöðum 1. janúar 1920 

Guðm. Sveinbjarnarson, Katrín Jakobsdóttir, Þorgils Guðmundsson, 

Steini Guðmundsson, Þorbergur Guðmundsson, Benidikt Einarsson, 

Halldóra Guðmundsdóttir, Sveinbjörn Guðmundsson. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Tryggvasjóð(, útgefin á venjulegan hátt 

  

ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 12. júní 1920 fs) 

Skipnlagsskráin er þannig: 

er Tryggvi Gunnarsson fyrv. banl með arfleiðsluskrá 

    

Sjóðurinn heitir Try    "gvasjóður. 

Stofnfje sjóðsins er að upphæð kr. 51533,2' fimmtíu og eitt þúsund fimm hundruð 

     

  

     

    

þrjátíu og þ krónur tuttugu og sjö aurar, skiftagjörð í dánarbúi fanda, dags. 

30. des. 1919 og áritun skiftaráðar dags. 11 1920, á útskrift af skiftunum og er 

þessum egnum! 

  

   I. 5 ef Rokstads kr. 3000 00 
á Hiutabrjef í Löorjetta gr} . . . . … . … er mener 300 00 

9 
3. Hlutabrief i hf. Bræðratungu FA 500 00 

ar. Dá og 05, hvort að upphæð    Reykjavíkur k 

  

AR FSA … — 200 00
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12. jåni 

c. 3, fl. Ltr. C nr. 1037 2... kr. 100 00 

d, 4. fl. Ltr. Å nr. 396 … . see 1000 00 

    

  

  

6. Peningaskápur .. …. me rene eee re een re ker tes 

7. Skuldabrjef Dyraverndunarfjelags Islands, dags. 31. des. 1919 4048 mmm 21513 73 

6. Innstæða í innlánsviðskiftabók við Íslandsbanka nr. 13090... 2 ms mm 24455 64 

  

  

9. Peningar FA Lo a 

kr. 51533 27 

3. gr. 

  

Fyrstu tuttugu árin frá sjóðstofnun, skal leggja að minsta kosti hálfa vexti við höf- 

uðstólinn og má aldrei skerða höfuðstól eins og hann verður þá eða síðar. En hálfum vöxtum 

s Íslands varið til 

  

í tjeð 20 ár og síðan öllum vöxtum sjóðsins getur stjórn Dýraverndunartje 
   

í fjelagsins.     

  

verðlauna og annars 

ár, legst það, sem afgangs verður, til 
   

Noti fjel 
að hlotnast.    höfuðstólsins. Sama gildir um gjafir og annað, sem sjóðnum kann 

marfjelags Íslands, sem geymir sjóðinn og 

  

og leggur hann fram endurskoðaðan á að- 

  

xtar hann. Hún 

durinn úrskurðar reikninginn eftir að 

  

alfundi    
svarað hefir verið athugasemdum endurskoðunarmanna, ef nokkrar oru. 

5. gr 

Eindurskoðendur eru hinir sömu og endurskoðendur fjelagsreikninganna. 

6 uy 0. gr. 

sár sjóðsins er almanaksárið. Fyrsta reikningsár hans er árið 1920. 

  

hvern ársreikning í B-deild stjórnartíðindanna og í því blaði, sem flytur 

  

svo og Í málgagni Dýraverndunartjelags Íslands. Birting skal fara fram 

innan ðja mánaða eftir lok reikningsársins. 

p 
ve 

  

kjavík, 16. mars 1920. 

F. h. pDýraverndunarfjelags Íslands, 
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eglugjört 
um notkun og meðterð rafmagns í Hu 

  

avíkurkaupstað. 

l. gr. 

  Rafmagnss 

    

m rafmagn innan þess svæðis, sem taugar 

stöðvarinnar ná yfir, að svo miklu leyti 

  

innar nægir samkvæmt eftirfyloj- 

andi skilmálum. 

2. ør, 

Meðan rafmagnið er eingöngu notað til lýsingar, verður rafmagnsstöðinni lokað frá 

12. maí til 15. sbirta er nægileg og ljósa 

  

ár hvert, svo og á hverjum degi meðan da 

  

þarf alment ekki Breytingar á þessu ákveður hreppsnefndin fyrir ákveðinn tíma í senn 

eftir því sem við á, og eftir því til hvers rafmagn | kar verður notað, og verða þær breyt    

endum með hæfilegum fyrirvara og á venjulegan hátt. 

  

ingar auglýstar nc 

  

     sem vjelarnar eiga að vera í gangi, má því eins stöðva þær eða 

taka af strauminn, a erða eða annara tálmana, er ekki verði 

  

í brýna nauðsyn beri til, sökum 

hjá komist, og skal þá jafnan aftur hleypa straumnum í þræðina, svo fljótt sem unt er 

  

  Breyti 

  

ir og aðserðir, svo og viðtengingar á nýjum línum, skulu, að svo miklu leyti 
> 

sem hægt er, fara fram á þeim tíma, sem stöðin er lokuð. Komi það fyrir, að stöðin sje lok- 

   uð sökum aðger af öðrum rur en tvo sólar-     sem        

hringa í senn, á þeim tíma, sem hún á að vera opin, skal hjá þeim, sera ekki hafa 

  

1/ 

i 300     mæli hluta af árgjaldin ir hvern sólar! sem fram yfir er. Að öðru leyti ber 

stöðin enga ábyrgð gagnvart straumnotendum á lokun, sem stafar af ófyrirsjáanlegum og óvið 

  

bætt svo fljótt sem unt er. ráðanlegum atvikum, heldur verður skemc   

a , 
ð. gr. 

Hver, sem óskar að fá lagt inn til sín eldri innlagningu, skal 

  

senda formanni rafmagnsnefndar skriflega beiðni un upplýsingu mum það, 

  

ve mikið til annars, hvort hann hve mikið rafmagn hann vill fá alls, 

hugsar sjer seinna að bæta meiru við, og 

  

una. Ákveður rafmagnsnefnd því 

    leyfð eða ekki og hve mikið gjald adar tilkynnir umsækj- 

  

vera hans ekki seinna en bveim- 

  

anda úrskurð nefndarinnnar, 

  

ur vikum eftir að rafmagnsnefnd fjekk 

gunni SKA gu lí umsækjandi, með undirskrift 

  

Áður en byrjað er á inul 

  

  
sinni á einu eintaki þessarar reglugerðar, skuldbinda sig til þess að uppfylla allar þær kröfur, 

  

sem reglugjörðin gerir til hans. 

Pöntun á rafmagni sje bindandi að minsta kosti fyrir eitt ár. Hafi þá ekki verið ; 

  

upp með mánaðarfyrirvara, skoðast pöntunin gildandi fyrir næsta ár o. s. Írv. 

4. gr. 

Húsálmur leggur rafmagnsstöðin á sinn kostnað frá aðalálmunum að húsinu alt að 

40 metra. Standi hús lengra en 40 metra frá næstu aðalálmu, fer um kostnað við húsálmuna 

1920 
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g gðu vinna verkið, og kostar eftir samkomulagi við rafmagn 

  

uppsetningu á örys leikar eru við lagning 

  

rúsálmu; sem er á þeim kostnaði, en 

ef svo stendur á, 

  

d. g IT. 

Innanhússtaugar, lampa og önnur áhöld, vjelar o. s. frv. skal setja upp á kostnað 

hlutaðeigandi umsækjanda af löggiltum innlag 

  

ni Enginn, nema sá eða þeir, sem 
? E 3 

        

      

hreppsnefndin, ettir tillögum rafmagnsnefndar til þess inn taugar, setja 

upp lampa eða önnur rafmagnsáhöld vjelar, er setja á í samband við rafveituna, nje held- 

    ur breyta eldri innlagningu eða hvort heldur utan 

  

húss eða innan. 

eða áhöld sett í Nú hafa verið        breyting verið gerð á eldri 

    innlagningu, og má þá inguna ti fulltrúi raf     fyr en formaður eð 

magnsnefndar hefir skoðað og 

  

niagninguha Og 

  

næg) Andi, og       þetta tilkynt stöðvarstjóra innlagningin óf eigandi innlagn- 

    ingarmaður laga hana þannig að hún sje Ing    

  

Enginn má án le    rafmagn úr taugakerfi kauptúnsins, nje 
   

ótilkvaddur brjóta in ir aðhafast neitt það, 

  

or valdið geti   

skemdum á rafmagnstaugum nm rafmagnstækjum, sem notuð eru í sambandi við taug- 

    

arnar, hvort heldur er í húsi hans eða utan þess. Brjóti nokkur gegn ákvæði þessu, skal 

  

skaðal sektum, sje verkið ekki þannig vaxið, að þyngri refs- i 5 ) sug       hann greiða í 

samkvæmt hegningarlögunum. 

  

ing ligg 

Hver rafmagnsnotandi er skyldur að sjá um, svo sem honum er unt, að innlagning hans 

gnstaugar eða rafmagnstæki í húsi, þannig að skemd- 

  

sje ætíð í góðu lagi. Komi ólag á ra 

ri hrökkvi í sundur 

  

rarmagnsve) 

  

t. d. að orvg 

   

eða að bilun 

  

ef mælar eða takmarkarar skemmast, þá j áðum, 

skal húsráðandi tafarlaust tjá þ i fulltrúa rafmagnsnefndar. 

  

Þar sem rafmagu er , skal varast að taka sundur ljóstækin, straum- 

snerlana, tengihylkin, o. s. frv. I 

  

notað til suðu eða hitunar, ber þess að gæta, að 

suðu eða hitunaráhöldin standi ekki svo nálægt þilveggjum, að brunahætta geti stafað af. ge (i 2] 5 g 

Húsráðandi ber ábyrgð á öryggjum innan húss, en rafmagnsstöðin utan. 

€ ya 9. gr. 

  

Hreppsnefndin áskilur sj á rafmagnslömpum og öðrum rafmagnstækjum, 

er setja á í samband við rafveituna. 

10. gr. 

Rafmagnsnefndinni er heimilt að banna að nota gamla lampa og önnur áhöld, sjeu
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påu eftir aliti hennar ordin Sjerstaklega skulu vjelar 52 

vera þannig gerðar, að þær hann snögglega, heldur jafnt; svo 14. júní 

það hafi sem minst áhrif á Í} 

Rafmagnsnefnd og uraboðsmenn hennar skulu ætíð hafa frjálsan aðgang alstaðar þar 

sem taugar og áhöld standa í sambandi við aðaltaugarnar, til þess að rannsaka hvort alt sje 
í góðu lagi. 

12. gr. 

Nú vanrækir rafmagnsnotandi 

    

þær, er hann hefir samkvæmt þessari reglu: 
gjörð, skal þá stöðinni heimilt að sambandi við hann, og ber notandi fulla ábyrgð á 

    

öllum siðingum, sem af vanrækslunni kunna að stafa. 

  

á y 
14, gt 

Stjórn rafmagnsstöðvarinnar skipa þrír menn, sem hreppsnefndin kýs. Skulu þeir 
ja ára 

   Gengur einn nefndarmaður síðan úr nefndinni árlega, tvö fyrstu skiftin eftir hlut: 
kosið í þeirra 

   

    

nefnin tilnefnir formann rafmagnsnefndar, og hefir 
inum nefndarinnar. Rafmagnsnefndin gefur fyrir hver 5 Ee 

hann á hendi aðalframkvæmdir á 

      árslok ppsn nl skýr stöðvarinnar um leið og ársreikningurinn er lagður 

  

fram. Stöðvarstjóri skal jafnan k á fundi rafmagnsnefndar og hefir þar tillögurjett og 
málfrelsi, en ekki 

    

stöðvarinnar á hendi, 

| ræður pæslumenn rafmaensstöðvarinnar Í samráði við rafmagnasnefnd.     

   með samþykki stjórnarráðsins, 

3 4 se EÐ Brot gegn reglugjörð sektum alt að 100 krónum, sem renna í sveitar= 

sjóð Húsavíkurh       sir að skal    út af þeim sem almenn lögreglumál.
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52! Reglugjörð þessi sem 14. júní í. á. var sett samkvæmt lögum nr. 51, 3, november 

14. júní 1915, um rafmagnaveitur er hjermeð birt til eftirbreytni öllum þeim, sein hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 14. júní 1920. 

Í fjarveru ráðherrans 

Oddur Bermannsson. 

Vigfús Einarsson. 

53 Gjaldskrá 
14. júní 

fyrir notkun rafmagns í Húsavíkurkauptúni. 

l. gr. 

Verð á rafmagnsstraumi til ljósa í íbúðarhúsum, samkomuhúsum, skólum, búðum, 

skrifstofum, verksmiðjum og öðrum húsum, sem ekki eru sjerstaklega tiltekinn í gjaldskránni, 

er um straumtakmarkara fyrir árið: 

Fyrir 50 watt kr.: 25,00 
— "5 — — 37,00 
— 100 -- — 49,00 

— 150 — — 72,00 
— 200 — — 93,00 
— 250 — — 112,00 
— 300 — — 129,00 

og svo 17 kr. fyrir hver 50 watt úr því. 

Til suðu og hitunar svo og til vjela í verksmiðjum eða annarstaðar ákveður hrepps- 

nefndi nverðið fyrir hverja kilowattstund eftir atvikum, þó ekki hærra en 20 aura. Til 

lýsingar á bryggjum og til annara utanhúsljósa einstakra manna og fjelaga; í sjóbúðum án 

fastrar íbúðar, í geymsluhúsum, sem enginn íbúð er í, fer um gjaldið eftir samningi við hreppsnefnd. 

Gjaldið fyrir straum um takmarkara er hreppsnefndinni þó heimilt að hækka eða lækka 

um alt að 20 0/, frá því sem það er sett hjer að framan, og fyrir götuljós og ljós til húseigna 

hreppsins, ákveður hreppsnafndin sjálf gjaldið. 

2. gr. 

Leiga eftir straumtakmarkara er á ári kr. 2,00, þar sem ekki er notaður meiri 

straumur en 50 watt í húsi, ella kr. 4,00. Leiga eftir mæli er kr. 10,00 árlega. 

3. gr. 

Reikningsár rafstöðvarinnar er fardagaár eða frá 1. júní til 31. maí. 

Gjaldið greiðist tvisvar á ári; annar helmingur gjaldsins fyrir öl. das. en hinn fyrir 

30. apríl. Þar sem straumtakmarkari er notaður, er !/, hluti greiddur í hvert skipti.
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Hafi gjaldandi árangurslaust verið krafinn og ekki greitt gjaldið 15 dögum eftir 53 

gjalddaga, er stöðinni heimilt að slíta sambandi við hlutaðeiganda, eftir skriflega tilkynningu 14. júní 

til hans. 
Taka má gjaldið lögtaki. Gjaldið greiðist til þess manns, er hreppsnefndin felur innhelmt- 

una, Húsráðandi eða straumnotandi sá, er hefir takmarkara eða mæli fyrir sig, greiðir gjaldið. 

Gjaldskrá þessi sem 14 júní f. á. var sett samkvæmt lögum nr. öl, 3 nóvember 1915 

um rafmagnsveitur, er hjermeð birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaðeild stjórnarráðsins 14. júní 1920. 

Í fjarveru ráðherrans. 

Addur Fermannzznn. 

Vigfús Einarsson. 

Auglýsing Ret 
um staðfesting stjórnarráðsins á lögreglusamþykt 

fyrir Akureyrarkaupstað. 

Samkvæmt lögum nr. 1, 1. janúar 1890, sbr. lög nr. 67, 28. nóv. 1919, um lög- 

reglusamþyktir fyrir kaupstaðina er hjermeð staðfest eftirrituð 

lögreglusamþukt fyrir Akureyrarkaupstað. 

I. kafli. 

Um reglu og velsæmi á almannafæri 3 

1. gr. 

A almannafæri mega uppþot eða óspektir ekki eiga sjer stað. Ekki mega menn 

þyrpast saman á almannafæri svo að til tálma sje fyrir umferðina. Þegar talað er um al- 

mannafæri í samþykt þessari, er átt við götur, vegi og svæði, sem almenningur fer um, eða 

ætlað er til almennings afnota, svo sem leikvellir, sölutorg, bryggjur, bólvirki, o. s. frv. 

2. gr. 

Þegar fjölmenni safnast á almannafæri, þar á meðal við dyr kirkna, sölubúða, leik- 

húsa eða annara samkomuhúsa, eða annarstaðar, þar sem almenningur kemur saman, þá skulu 

menn haga sjer eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan setur til að varðveita góða reglu,
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54 
júní Állir, sem fara um götur bæja avort heldur eru gangandi, ríð- 

   andi, í vagni, í bifreið, á hjólum, einhverjum, eða 

á vinstri helm-     einhver vill komast fram fyrir þá, h sjer, gripum sínum 
A ingi akbrautarinnar eingöngu, og svo nærri götubrún eða 

  

gangstjettabrún, sem auðið er. Við 

krossgötu skal, ef þörf gjörist, sá bíða, sem er til vinstri handar 

  

sem fara um gang- 

stjettir, skulu jafnan víkja til vinstri handar, en eru þó ekki skyldir til að víkja á akbraut, 

sje hún til vinstri handar. 

å. gr. 

Á almannafæri, stræti eða svæði má ekki fljúgast 4, æpa, blistra, syngja hátt eða 

hafa annan hávaða eða ofsalegt og móðgandi háttalag, sem raskar allsherjarrog , ónáðar 

þá, sem um fara eða nálægt búa. 

  

Enginn má að þarflausu berja á dyr 

hafast neitt það að, sem ónáðar húsbúendur. 
    dyrabjöllum eða yfir hófu 

6. gr. 

Á fjölförnum götum, eða þar sem hætta getur af 

paradís, feluleik, stikk eða klink, ekki gera rennibrautir 

eða hafa um hönd aðrar skemtanir eða leiki, sem 

an, hvaða götur þetta á við. Sömuleiðis er bann 

  

, må ekki leika 

jer á skautum eða sleðum, 

     

  

Lögr ákveður jafn. 

   reiðum, sem eru á ferð um göturnar, eða f 

óþæginda getur orðið. 

Eigi má skjóta af byssum, skammbyssum, lyklabyssum, örvabogum eða öðrum skot-   
vopnum á eða yfir almannafæri og hvergi s     að óþörfu á kaups Sömnleiðis er öll 

veiði með skotum bönnuð í landareign kaupstaðarins. Þó er Glerárdalurinn og yfjallið€ undan   

    skilið. Á almannafæri má eigi kveikja í púðri, skoteldum eða sprengiefnum Nauðsýnlegar 

sprengingar vegna mannvirkja má aðeins gera með sj ber 

  

bæði verkstjóri og sá, sem mannvir unnið fyrir, - ; J ; 

8. gr. 

Það er bannað að sýna af 

  

hneykslanlega hegðun á almaunafæri, svo sem með því 

  

  að brúka þar ölæðislæti, eða vera ó 

  

jálfbjarga fysir drykkjuskap, einnig með því að viðhafa d t5 J = á 

ósæmileg orð eða látbragð, ennfremur með því að ganga dúlklæddur eða í 

  

sem misbyð- 

kslanlegan hátt o. s. frv.        ur velsæmi, eða fletta sig klæðum, eða gera þarfir sínar á hnc 

i frammi hávaða á almannafæri með hrópi, köllum 

eða á annan hátt, eða sýna af sér óskunda, svo sem með höggum eða barsmíð, má setja 

á menn, sem sökum ölæðis hafa í 

i 

varðhald og skulu þeir sæta sektum eigi minna en 50 kr. 

9. gr 

Enginn má baða sig eða synda nakinn 

  

” annarstadar svo nålægt landi 

að hneyksli valdi, eigi heldur nálægt skipum sem á höfninni | 
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10. gr. 

  

Hver sá, sem 

heimilis, þegar lögregluvaldið krefst þess 

ll. gr. 

bið 

að afstýra óspektum og annari Óreglu á almannafæri, og hefta þá, er slíku valda, og varðar þal 

sektum samkvæmt samþykt þessari, ef slíkri áskorun ekki er sint, en heimtingu eiga slíkir 

menn á bótum úr bæjarsjóði fyrir tjó t þeir kunna að bíða við það á fatnaði eða limum, 

a karlmann, sem nálægt er, til    Lögregluvaldið getur krafið sjer til aðstoðar sjerhvern full 

en bæjarsjóður á aðgang að hinum seka, 

IL. Kafli. 

Ákvarðanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. 
=
 

bo
 

  

má ótilkvaddur slökkva eða kveikja á götuljóskerum bæjarins. 

má taka vatn úr brunahönum bæjarins eða hreyfa við þeim að neinu leyti, 

til þess fengið leyfi slökkviliðstjóra. 

'i5 brunaboðum bæjarins, nema hann þurfi að gera vart við elds- 

  

    nema að 

  

voða. — 

Brot gegn þessari grein varða sektum, er ekki sjeu lægri en 50 

sebjast að á götu, stræti eða svæði sem almenningur fer 

a atvinnu, og sje slíkt leyfi veitt, þá aðeins á þeim stað, 

er tiltekið. Börn yngri en 14 ára mega alls ekki selja 

    lögreglustjóra má 

      

  

um, til að selja vörur eða reka 

og fyrir þann tíma, sem í leyf 

  

vörur á almanna 

Án leyfis hlutaðeigandi húsráðanda eða lóðareiganda má enginn láta fyrir berast á 

engið er í hús eða garða. 

  

umgirtum garðsvæðum eða á öðrum stöðum, þar sem i 

lá. gr. 
kj 

Stjettir fram með götum skulu eingöngu ætlaðar gangandi mönnum, eftir þeim 

með sleða, reiðhjól, hjólbörur, vagna né önnur aktól, nema barnavagna, og eigi 

    

    

   

  

á annan hátt flytja með sjer fyrirferðarmikla hluti, svo sem tunnur, 

tálmar umferðinni. Ljái, gaddah rífur, skotvopn og aðra hluti, sem tjón 

  

hlotist tir götunni sjálfri, og skal svo um þá búið, að engin hætta 

    

  stafi af þeim. má eigi bera á götum bæjarins eða annarstaðar á almanna- 

færi. Byssur skal ávalt bera þannig að opið viti upp. 

15, gr. 

  

Á almannafæri má eigi leggja eða setja ní það, sem tálmar umferðinni. Þó mega 5 

þeir, sem flytja að sjer vörur, eldivið hey eða annað slíkt, og eigi geta lagt það frá sjer á 

sjálfs síns lóð, leggja það á torg og götur meðan á flutningnum stendur, en gæta skal 

ss að það geri sem minstan farartálma Að flutningnum loknum skulu þeir hreinsa vand- 

götuna eða torgið, sem notað var, Bifreiðar, vagnar, hjólbörur og sleðar mega ekki standa 

  € þe 

  

er skyldur til að segja til nafns síns og Íð. júní
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54 á götu lengur en nauðsynlegt er til að fylla þá og tæma, og aldrei mega þeir standa á 

15. júlí. gangstjettum. Bæjarstjórn ákveður í samráði við lögreglustjóra hvar á götum eða torgum 

standa megi vagnar eða bifreiðar, sem notaðar eru til fólks- og vöruflutnings, og setur sjerstakar 

reglur þar að lútandi. 

16 gr. 

Á götum, strætum eða svæðum, sem almenningur fer um, má eigi vinna neina vinnu, sem 

tálmar umferð manna eða gerir hana hættulega, t. a. m. telgja við, höggva grjót, járna hesta 

eða því um líkt. Á götum eða strætum eða á veggsvölum eða Í gluggum, sem vita að götu 

eða stræti, má eigi heldur hrista gólfteppi, viðra sængurföt eða hengja föt til þerris eða þesskonar. 

17. gr. 

Vöruskápa, sjálfsala, gluggaskýlur, auglýsingaspjöld eða annað þesskonar má eigi 

hengja utan á hús þannig að óþægindi verði að á almannafæri, að dómi lögreglunnar. Í 

opnum gluggum, sem vita að almannafæri, má eigi láva standa jurtapotta eða neitt það, er 

tjóni getur valdið, ef það fellur niður. 

18. gr. 

Eigi má fleygja glerbrotum, stelnum, nöglum, hálmi, ávaxtahíði, pappírsrusli eða 

öðru þesskonar á almannafæri, nje heldur skvetta þar vatni eða öðru, er haft getur í för með 

sjer hættu eða óþægindi fyrir vegfarendur. 

19. gr. 

Foreldrum og öðaum hlutaðelgendum er skylt að annast um, að tilhlýðilegt eftirlit 

sje haft með óstálpuðum börnum, sem eru á þeirra vegum, þegar þau eru á almannafæri. 

Börn yngri en 12 ára, mega ekki vera á almannafæri seinna en kl. 10 á kvöldin á tíma- 

bilinu frá 1. sept. til 14. maí, og ekki seinna en kl. 12 frá 15. maí til 31. ágúst. nema að 

þau sjeu í fylgd með fullorðnum. 

20. gr. 

Enginn má gera skurð í gangstjettir, götur eða torg bæjarins, nje raska þeim á neinn 

hátt, nema hann hafi til þess leyfi bæjarverkstjóra og samþykki lögreglustjóra. Slík verk 

skulu unnin þannig, að sem minstur farartálmi sje að, og ætíð skal þess gætt, að vegfarendur 

sjeu aðvaraðir um farartálmann með nægilega greinilegum ljósum, er loga skulu frá því dimma 

fer að kvöldi uns bjart er að morgni. Að öðru leyti gerir lögreglustjóri þær ráðstafanir, er 

honum þykir þurfa, til að afstýra hættu fyrir vegfarendur. Getur hann bannað umferð um 

götuna að nokkru eða öllu leyti meðan á verkinu stendur, eða skipað fyrir um, hvernig umferð- 

inni skuli hagað. Ef slíkt verk dregst úr hófi fram, eftir að byrjað er á þvi, getur lögreglu- 

stjóri látið ljúka verkinu eða setja götuna í samt lag aftur á kostnað þess sem verkið átti að 

framkvæma. 

21. gr. 

Þegar nýtt hús er bygt eða eldra hús er rifið og bygt upp að nokkru eða öllu leyti, 

er eiganda þess, ef húsið liggur við almannafæri, skylt að skýra lögreglustjóra frá, áður en verkið 

byrjar, og sanna fyrir honum heimild sína til verksins. Hann skal haga sjer eftir þeim fyrir- 

mælum, sem lögreglustjóri setur, til að afstýra farartálma og hættu eða óþægindum fyrir 

vegfarendur. Verkfæri og verkefni má ekki leggja frá sjer á almannafæri, uema þar sem lög-
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teglustjóri leyfir, og eigi, má það liggja þar lengur en nauðsyn krefur. Mold, möl, leifar af 

verkefni og annað, er af byggingunni stafar, skal eigandinn færa burtu, er húsagerðinni er 

svo langt komið, að því verði við komið. Girðingar sem kunna að hafa verið reistar til að af- 

stýra hættu eða farartálma skal taka burtu þegar í stað, þegar lögreglan krefst þess. 

Nú brennur hús eða mannvirki, eða það er tekið burt, án þess að annað sje gert Í 

staðinn, og er þá eiganda skylt að ganga svo frá hústæðinu, að ekki stafi hætta, óþrifnaður 

eða óprýði al. 
22. gr. 

Pallar, stoðir og annar umbúnaður þesskonar, sem notaður er við húsasmíðar, og 

aðrar byggingar eða viðgerðir á húsum, skal vera nægilega traustur, og þeir, sem nota hann, 

skulu vera gætnir og áreiðanlegir menn. Á slíkum pöllum utanverðum skal vera að minsta kosti 

20 em. há brík og handrið eða reipi í brjósthæð. Lausir stigar sem notaðir eru við viðgerðir 

á húsum, málun, gluggaþvott eða þesskonar, skulu vera nægilega transtir og kjálkarnir búnir 

járngöddum að neðan, ef stiginn er meira en 4. m. langur. 

Lausir stigar mega ekki standa við húsvegg á almannafæri eftir að dimt er orðið. 

Brot á þessari grein er á ábyrgð þess, er verkið annast, eða ef hann er eigi tilgreindur, 

þá á ábyrgð húseiganda. 

23. gr. . 

Nú er hús, eða hluti af húsi svo hrörlegt, að hætta er búin, að það hrynji eða falli 

niður, og getur lögreglustjóri þá bannað að nota húsið, og lagt eiganda fyrir, að láta gera 

slíkar endurbætur á því, sem nauðsynlegar eru til að afstýra hættu fyrir vegfarendur og aðra. 

Auk þess getur lögreglustjóri á kostnað eigandans gert aðrar ráðstafanir í þessa átt. 

Sama er, þegar grjótgörðum, skíðgörðum eða öðrum girðingum liggur við hruni eða falli. 
SS 

24, gr. 

Ahold öll, sem notuð eru til þess, að hefja upp eða renna niður vörum úr húsum, 

sem liogja á almannafæri, skulu vera nægilega traust. DEJ 5 > 

Nú gengur kjallaragangrið út að stjett eða götu og lengra fram en húshliðin og skal 

þá vera handrið úr járni eða öðrum málmi beggja megin við þau og lögreglustjóri getur auk 

þess krafist, að kjallaraopið sje byrgt með hlemm eða hlera frá því dimma tekur að kvöldi 

uns bjart er að morgni. 

Í kringum birtugrófir við stjett eða götu skal setja handrið úr járni eða öðrum málmi, 

eða nægilega sterkar járngrindur yfir, jafnhátt stjettinni eða götunni. Handrið samkvæmt 

þessari grein mega ekki vera lægri en 60 cm. 

26. gr. 

Um þakrennur og rensli frá húsum í göturæsin eða rennnrnar skal svo um búið, 

sem fyrir er mælt í byggingarsaraþykt kaupstaðarins. 

27. gr. 

Stórt grjót, sem til tálmunar er skipum, bátum eða fyrirdráttum, eða annað þvílíkt, 

mega menn ekki láta liggja víðsvegar um fjöruna, heldur skulu þeir, sam það eiga, flytja það 

burt eða saman eftir fyrirsögn lögreglustjóra.
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28. gr 

Ef ís á Pollinum er åtryggur, getur lågreglustjåri, 28 viðlögðum sektum, bannað að 
fara út á hann. 

að 

Enginn má höggva vakir á Pollinn nær landi en í beina lí 
sunnan Krókeyraroddann, þar sem hann gengur lengst í austur og vi gir til, í stöng þá, 
sem sett er við ósinn, á miðri Oddeyrinni, nema lögreglustjóri veiti leyfi til þess. 

nu frá melhorninu fyrir 

  

111. Kafli. 

Um reið, lestaflutning og akstur á götun bæjarins, 

29, gr. 

Þeir, sem ríða eða aka um götur bæjarins, skulu gæta tilblýðilegrar varkárni, einkum 
þegar þeir fara fyrir götuhorn, yfir þvera götu eða fram úr hliðum. Þeir eru skyldir að nema 
staðar þegar í stað, þegar lögreglan gefur þeim merki til þess. 

Á a1mannafæri má ekki ríða eða aka harðara en á hægu brokki og þar sem mikil er 
umferð, gatan mjó eða farartálmi á veginum, skal aðeins fara fót fyrir fót. Lögreglan getur 
skipað svo fyrir, hvenær sem nauðsyn þykir, að fara skuli aðeins fót fyrir fót á tilteknu svæð 
og þar sem margir vagnar koma saman á einn stað, getur ) 15 

1, 

hún raðað þeim eða skipað þeim að 
nema staðar um stund. 

Ríðandi menn og vagnstjórar skulu í tæka tíð gera viðvart mönnum, sem á undan 
þeim ganga. 

Eigi má ríða eða aka um gangstjettir bæjarins. 

30. 

  

Það er með öllu bannað að ríða, beita fyrir vagna eða flytja farangur á höltum eða 
meiddum hestum eða svo horuðum að ekki hafi þeir fullan þrótt. 
skulu auðkendir á þann hátt, að áberandi skúfur sje 

  Hestar, sem bíta eða slá, 
festur í ennistopp eða tagl. 

2 
öl. gr. 

Ríðandi mönnum, lestamönnum og öðrum, er farangur flytja á áburðarhestum, er skylt 
að víkja úr vegi og jafnvel útaf götunni fyrir vögnum er þeir m k 
leiðar sinnar að öðrum kosti. Með áburðarhesta má e 

nauðsynlegt er til að taka ofan eða láta upp klyfjar. 

3 

æta, ef sninn kemst ekki 

  

   
Ta gu 

f enoøvi FA teg 

  

viðdvöl á götunni en 

32. gr. 

Vagnar skulu vera svo sterkir og vandaðir að smíði, að ekki sje hætt við bilun 
Þeir mega ekki vera svo stórir um sig, að þeir hindri umferðina. Vagnar þeir 
til mjólkurflutnings eða til annara flutnings, sjerstakrar tegundar, skulu 
kann að vera mælt í sjerstökum reglugjörðum. 

Aktýgin skulu vera haldgóð og hesturinn vel girtur við vagninn. 
Sæti ökumanns á vagninum skal haga þannig, að hann sjái b my 

er notaðir eru 

  

gerðir eins og fyrir 

æði vel fram undan sjer og 
til beggja hliða. Ef hlassið er svo fyrirferðarmikið, að það byrgi útsýnið, er ökumanni 
að ganga vinstra megin við vagninn og teyma eykinn. 
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9 
bø, gr. 

  

20 styra    ðum ökumanni. Hesta må ekki slå með 

eða prik má ekki nota. Åldrei må slå 

  

öðru en þr eyrum eða 

  

hesta í höfuð, fætur eða nára. 

svo, að vagninn beri það og hestinum veiti 

minum og fest svo að það ekki haggist, 
Íragast við jé 

     

  

örðu. Um málmvarning skal svo 

AT 

  

búið, ad sem minstur håvadi hljó 

  

   

   

  

med fleiri en tvo vagna, er tengsladir sjeu saman. 
dvagna við aktól, sem hestum er beitt fyrir. 

  

samhliða. Eigi má nema einn maðar ríða við 

36. gr. 

4 
aðeins fara eftir þeim hluta strætisins, sem ætlaður er til 

  

jettum nje vegum, sem ætlaðir eru til annarar sjerstakrar not- 
a er þröng eða mikil umferð um hana, getur lögreglustjóri bannað alla 
enda sje það auglýst með spjaldi á gatnamótum. 

    

   

sem er við til vinstri handar, en 
löngum ef snúið er til Á götuhornum og gatnamótum er bannað að aka fram 

fyrir ða h sem undan fer 

38. ør, 

Það er bannað að móti s 6       ngum eða líkfylgdum eða fram hjá þeim. 
Skal víkja úr vegi fy 

  

þeim, ef unt er, eða nema staðar meðan þær fara fram hjá. 

   hesta eða vagna, heldur skal það gert, sem 
og skal þá snúa vagninum þannig, að hlið hans sje jafnhliða 

sem hestur eða vagn heldur kyrru     

  

rå bannað að nema staðar með hest 
eða vagn á gatnamótum, eða fast 5 baun 

40. ø 

y menn mega ekki yfirgefa hesta sína á almannafæri nema annar 

  

maður haldi í taumana eða hesturir     dinn tryggilega. Á almannafæri má ekki taka 
af hesti, sem beitt er fyrir vagn, nema meðan honum er gefið. 

  

1920 

öd 
15. júní
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ilb 

41. gr. 

Um sleða; sem hestum er beitt fyrir, gilda sömu reglur og um vagna að því við: 

bættu, að á aktýgi hestsins skal festa bjöllur, þannig gerðar, að til beirra heyrist í hæfi! 

  

fjarlægð. Enn fremur gilda framanskráðar reglur um vagna einnig fyrir hjól og bifreiðar, 

eftir því sem við á, auk sjerreglna þeirra, sem hjer fara á eftir. 

49, ør. g 

Slökkviliðið er undanþegið framanskráðum ákvæðum um vagna. Skulu allir víkja úr 

vegi fyrir því svo fljótt sem þeim er auðið. Sama gildir um sjúkravagna. 

ÍV. kafli. 

Um bifreiðar. 

43. gr. 

Bifreið nefnist í samþykt þessari hvert það ökutæki, sem knúð er áfram af aflvjel 

í ökutækinu sjálfu og ætlað er til að flytja fólk eða varning. Samþyktin nær þó ekki til 

vagna, sem renna á spori eða ökutækja, sem notuð eru eingöngu af slökkviliði. 

44, gr. 

Lögreglustjóri getur takmarkað eða baunað umferð bifreiða á einstökum götum, ef 

slík umferð álíst hættuleg eða til sjerlegra óþæginda fyrir aðra umferð. Sömuleiði     vetur lög- 
  

reglustjóri bannað eða takmarkað bifreiðaferðir innanbæjar að næturlagi 

45. gr. 

Um gerð bifreiða fer eftir 3., 6, 10. og 12. gr. í lögum um notkun bifreiða, nr. 88 

frá 14. nóv. 1917 og reglugjörð um bifreiðar 28. apríl 1915, eða þeim lögum og reglugjörðum, 

sem síðar kunna að verða settar þar að aðlútandi. Ljós á biireiðum skal tendra ekki seinna 

  

en á þeim tíma, sem ákveðinn er til tendrunar á götuljóskerum. 

46. gr. ØR
 

Bjerhver bifreidareigandi, sem búsettur er hjer í bænum, skal senda lögreglustjóra 

tilkynningu um bifreið sína, áður en hún er tekin til notkunar. Lögreglustjóri lætur skoða 

bifreiðina og greiðir bifreiðareigandi kostnaðinn. Fullnægi bifreiðin ákvæðum þessarar sam- 

þyktar, skrásetur lögreglustjóri hana og afheudir eiganda merki með áletruðu Á. og tölumerki, 

sem festa skal aftan á bifreiðina, svo að sjáist greinilega og má ekki taka það af henni, eða 

hylja á nokkurn hátt, meðan bifreiðin er notuð. Engin önnur merki mega vera aftan á bif- 

reið, sem skrásett er hjer í bænum. Verði eiganda skifti að bifreið, skal bæði hinn fyrri og 

hinn nýi eigandi tafarlaust tilkynna það lögreglustjóra. 

Lögreglustjóri ákveður hve margir menn mega vera í einu í bifreið ef hún er ætluð 

til að flytja farþega fyrir borgun, og mega aldrei vera í henni fleiri menn, enda skal bifreið. 

arstjóri ávalt hafa meðferðis skírteini lögreglustjóra, er tiltekur farþega fjölda. Í hverri slíkri 

ða um bifreiðar, svo og 

  
i 

   
    bifreið skulu og vera til sýnis öll gildandi ákvæði laga og reglugjö gjaldskrá. 

  

Bifrelðar, sem eru eign utanbæjarmanna, mega því að eins fara um gí 

  

ur bæjarins,
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að aftan á þeim sje skrásetningarmerki hpess lågsagnarumdæmis, bar sem eigandinn er busett= 54 

  

ur, og ekkert annað merki. 15. júni 

47. gr. 

Enginn má stýra bifreið nema hann sje fullra 21 árs að aldri og hafi ökuskírteini, 

  

er heimili honum að stýra bifreið, nema um undanþágu sje að ræða, lögum samkvæmt. 

Bifreiðarstjóri skal hafa einkennishúfu á höfði og framan á henni skulu standa skrá 

setningarstafir þess umdæmis, þar sem hann hefir fengið ökuskirteini og tölumerki skírteinis hans. 
Bifreiðarstjóri má ekki sleppa hendi af stýri bifreiðar sinnar meðan ekið er og meðan 

hann situr við stýrið má hann ekki reykja tóbak og ekki tala við farþega. 

Bifreiðarstjóri má ekki neyta áfengra drykkja eða vera undir áhrifum áfengra drykkja 

við blfreiðarakstur. 

48. gr. 

Öknhraða bifreiða skal ávalt tempra svo, að komist verði hjá slysum, og þannig, að um- 

sje ekki trufluð, og má ókuhraðinn aldrei vera meiri en 12 km. á klukkustund. 

tjóri sjer skamt frá sjer, í kröppum bugðum, við gatnamót, þar sem vegur 

þar sem mikil umferð er, skal gæta sjerstakrar varúðar, og má þar aldrei aka 

að stöðva megi bifreiðina þegar Í stað. Sje for eða bleyta á götu, skal aka svo 

á aðra vegfarendur nje á pangstjettir. 

ferð um 

  

Þar sem, 

  

hraðara en svo 

að ekki slettist 

49. gr. 

  

Bifreiðarstjóri skal gefa hljóðmerki með horni sínu í tæka tíð, þegár hætt er við 

Ít áður en farið er fyrir götuhorn eða yfir gatnamót og er hann ekur bifreið- 

  

inni aftur á bak. 

Hætta skal hann að gefa hljóðmerki, ef bestar hræðast eða verða óróir og ekki má 

hann gefa hljóðmerki um leið og iðin fer fram hjá hestum. 

Bifreiðarstjórar skulu gæta þess, einkum að næturlagi, að gera eigi hávaða um nauð. 

syn fram með hljóðmerkjum, þeir bera og ábyrgð á því, að farþegar í vögnum þeirra hafi 

ekki um hönd söng eða hávaða. 

    e 

öl. gr. 

Bannað er að nota til eldsneytis á bifreiðar steinolíu eða annað, sem reykur stafar af 

t 

2. gr. og
 

vill til, sem stafar af eða stendur í sambandi við notkun bifreida, skal 

bifreiðarstjóri agar stöðva bifreiðina, skýra frá nafni sínu og heimillsfangi, ef þess er krafist 
   

  

og hjálp: 

Ef hestur fælist eða verður órór, skal bifreiðarstjóri þegar í stað stöðva bifreið sína 

og gangvjel hennar 

Bifreiðarstjórl skal og ávalt stöðva bifreið, ef lögreglan gefur honum merki um að 

nema staðar.
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3. gi 

ÅS öðru leyti skal farið eftir o þeim, sem 

settar eru eða settar verða samkvæmt 

V. Katli. 

Um reiðhjól. 

94, Er, 

Þeir, sem fara á reiðhjólum nm götur bæjarins, skulu ta þess er hier segir 

Á hjólum mega ekki í senn vara fleiri menn, en hjólin eru g fyrir Sá ar stýrir hjól. 5 i 3 ; 

má hafa hænsn, þar sem svo til hagar, 

lögreglustjóri leyfir. 

    

um, skal ætíð halda að minsta kosti annari hendi um stýrið og hafa bá 

  

fætur á stig 

sveifum. Enginn má flytja með sjer á hjólum hluti, sem valdið eða hindrað    
umferðina. 

1 
sfur hvelt hljóð, en ekki horn, og hjólamaður     Á hverju hjóli skal vera bjalla, sem 

  

láta til hennar heyra, ef hætt er við 

ir gatnamót. 

  

árekstri, op 

  

er hann fer fyrir götuhorn eða yf- 

  

Á hverjum hjólum skal, þegar dimt er, er snúi fram 

lýsi fram undan sjer. Ljós skal tendrað eigi sem ák ei    
til tendrunar á götuljóskerum bæjarins. 

Okuhraði á hjólum má aldrei vera meiri en 12 km. 

    

    

ur sjer skamt frá sjer í krtöppum bugðum, við gatna | PI ; ; 
   sem vegur er sleipur, skal gæta sjerstakrar varud: 

að stöðva megi hjólin begar í stað.    
   

  

ist á aðra vegfarendur, nje di      
Be? 

hans veldur því að hestur fælist c rði órór    

    

Byrjendur mega ekki æfa sig á hjólum á götum bæj hjóla á gangstjett 

um nje yfir þær og ekki inn e i hliðam. 

Ef slys vill til, sem stafar af dur í t la            þegar nema staðar, skýra frá nafni sínu og heimil 

sem slasast hefir ef þörf gerist. 

Hjólamaður skal þegar ne 

hjóla ber ábyrgð á brotum á samþykt þer 

15 ára. 

   ia staðar, ef Íö 

  

VI. Kafli. 

Um rekstur gripa og fjenaðar um 

  

Hænsn, gæsir og endur má 

  

' 

  

bar sem 

Saudfjenadur bæjarmanna må ekki li     ya lans á svæðinu fyrir austan beina
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25 y 

ns 15. júni 
Hyrarlandi og Hamarkoti, frekar en nauðsynlegt er, til að reka hann ur o4 

  

lir he..di, skulu skyldir að annast samanrekstur 

gera gangnaskil að haustinu eftir fyrirmæl-     
ar ná einnig til geitfjár og svína. 

b7. gr. 

    Enginn má láta hesta sina ganga lausa um gotur bæjarins, frekar en naudsynlegt er 

  

reka þá í haga eða ti 
   

  

ða ferðamenn standa við í kaupstaðnum, skulu þeir hafa hesta 

skal heimilt að hafa hestana 
Á meðan 

      

   

sina Í þÚaroline sum. Sje eigi rúm þar, 

i sumriu er þó leyfilegt að hafa hest-      in umí 

  

  ulan við gotubrautms Dar sem ex == 3 i 

   

sa ríðandi menn eigi teyma meira en tvo hesta við hlið sjer. 
£ g y , 

  

rob  bætat    
Sa vagni eða hjólum, nje fleiri en tvo lausa 

  

teyma meira en einn hest sí 

  

      

hesta san 

Langa ferðamanna sta må reka ur gåtur bæjarins, nema riðið sje eða gengið 

hægt á undan þeim 

  

     

      

59 

er með um b leidd í bandi, nægilega traustu, og 

ið minsta kost nauti. Ekki mega naut heldur standa 

60. gr 

Um bro i og ofjarrekstra, koma til bæjarins til útflutninga eða slåtr« 

f ipanir, sem nauðsynlegar þykja til að afstýra farar- 

  

uuar, getur lögrep 

      

tálma eða hættu fyrir v Sláturfje að hausti má einungis reka eftir þeim götum í 

  

lögsagnarumdæminu, sem lögreglustjóri fyrirskipar 

VIL. Kafli. 

Um hunda. 

  

er hundaeigandi að hafa h á hundum sínum með áletuðu Á. og 

       

  

en lögreglustjóri afhendir þau eigendum hundanna, 

  

yn greiðslu andvirðis em rennur í bæjar 

      

Hver hundur helsi eða tanbæjarmanni, er rjettdræpur, ef 

  

ekki um greiða áfallinn kostnað innan hálfsmánaðar eftir að hundurinn hefir 

verið auglýstur. Ennfremur er 

  

lunni heimilt að láta drepa þá hunda, sem raska svefn. 

i, og skulu eigendur þeirrá sæta sektum sam-   friði ma      nna með gelti og spangóli á næturþ sl 

kvæmt 98, ør,
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ot 62. gr. 

Grimma hunda og hunda, sem hafa þann vana að ónáða menn og hræða með glepsi, 
urri eða gelti, eða sem eru óvenjulega stórir, ber eigendunum að binda eða mýla forsvaranlega, 
að viðlagðri sekt samkvæmt 98. gr. 

63. gr. 

Enginn má siga hundi á mann nje láta farast fyrir að aftra hundi sínum þegar hann 
verður var við að hann ræðst á menn. Hver sem brýtur á móti þessu skal sæta sektum þó 
ekkert tjón hafi hlotist af. Pad er og bannað að egna hunda eða siga þeim saman á al- 
mannafæri. 

64. gr. 

Blóðhunda, eða aðra grimma hunda, má ekki nota til vörslu, hvorki utan húsa 
eða innan. 

65. gr. 

Skylt er lögreglustjórninni að hafa sjerstakt eftirlit með því, að hundeigendur komi 
hundum sínum til lækninga á hausti hverju samkvæmt því, sem mælt er fyrir í roglugjörð 
bæjarins um lækning hunda af bandormum, 

VITI. Kafli. 

Um friðun almenningseigna og einstakra manna. 

66. gr. 

Mannvirki og hluti, hverju nafni sem nefnast, ar ætlaðir eru til almenura afnota eða 
til orýðis á almannafæri, svo sem minnisvarða, vatnsból, brunahana, brunaboða, síma, rafleiðslu- 

tæki, götuljósker, nafnspjöld og töluspjöld á götum og húsum, bekki, girðingar og annað þess- 

háttar, má enginn skemma eða færa úr stað, eigi heldur ata eða saurga, rita, rispa, tjarga, 

mála eða teikna á þá. Þetta á einnig við um þann hluta af húsum og girðingum, sem ligg- 
ur að almannafæri. 

67. gr. 

Enginn má klifra upp á eða yfir eða skemma girðingar, sem settar eru fram með 

götum, strætum eða svæðum eða kringum tún og garða, hvar í landi bæjarins sem er. 

Enginn má skemma eða troða ræktaða bletti, grasreiti eða trjágarða, hvort sem eru 

girtir eða ógirtir. 

68. gr. 

I kirkjugarðinum mega engir leikir eða önnur ótilhlýðileg hegðun eiga sjer stað Trje 

eða jurtir, sem gróðursettar eru á grafreltum eða leiðum, má enginn rífa upp eða færa burtu, 

nje spilla eða saurga grafreitina á nokkurn hátt. Enginn má hafa með sjer hund inn í kirkju- 

garðinn, Skepnum má ekki beita í kirkjugarðinum.



iði 1920 

Börn yngri en 14 ára mega ekki vera í kirkjugarðinúm, nema þau sjeu í fylgd með 54 
fullorðnum, sem ber ábyrgð á framferði þeirra. 15. júní 

IX. Kafli. 

Um götuspjöld, húsnúmer og uppfestar auglýsingar. 

69. gr. 

Bæjarstjórnin ákveður nöfn á götum og lætur festa upp nafnspjöld eða mála nöfnin á 
götuhornin þar sem þurfa þykir. "Töluspjöldum, sem bæjarstjórnin hefir látið eða lætur festa 
á hús til að tákna húsaröð, skulu hússigendur halda við á sinn kostnað og endurnýja ef 
þörf gerist. 

70. gr. 

Bæjarstjórnin ákveður, hvar festa skuli npp auglýsingar frá yfirvöldunum og öðrum 
stjórnarvöldum, og skal hún á kostnað bæjarsjóðs útvega spjöld í því skyni svo mörg, sem 
þurfa þykir. 

Auglýsingar um sjónleiki samsöngva sýningar og aðrar skemtanir, sem leyft er að 
halda, má festa upp hvar sem er með samþykki hlutaðeigandi húsráðanda. 

Aðrar auglýsingar má festa upp með leyfi húsráðanda, þá er lögreglustjóra hafa verið 
sendar þær samkvæmt preutfrelsislögunum. 

71. gr. 

Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður þegar þær hafa fullnægt 
tilgangi sínum. 

Löglega uppfestar auglýsingar má enginn rífa niður, saurga eða gera ólæsilegar á 
annan hátt 

Á. Kafli. 

Um veitingahús, skemtistaði og almennar skemtanir. 

me 
(2. gr. 

Allir staðir þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala, matar og Óáfengra drykkja, 
eða gististaðir fyrir almenning, skulu háðir sjerstöku eftirliti lögreglustórnarinnar og skal lög- 
reglunni heimill umgangur um húsakynni þau, sem notuð eru í sambandi við veitingarnar. 

Á öllum gistihúsum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

73. gr. 

Á almennum veitingastöðum eða samkomustöðum má enginn gerast sekur í ofsalegu 

atferli eða hávaða, svo að aðrir gestir, húsbóndi eða heimilisfólk eða nágrannar hafl ónæði af. 
Þar má heldur eigi sýna af sér ósæmilega eða hneykslanlega hegðun eða hafa áhættuspil um 
hönd. Eigi er heimilt að láta druknum manni í tje neins konar veitingar umfram lífsnauð. 

synjar á almennum veitinga- eða samkomustað.
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54 
. jåni gistingu, er skylt að gera það sem í hans valdi stendur til að afstýra því, að n 

199 

Hverjum þeim, sem hefir á hendi veitingasölu, matar og óáfengra drykkja, eða selur 

   
fram í veitingastofu hans eða gistihúsi, sem er á móti góðri reglu og velsæmi. 

er 
(4. gr. 

Allir veitingastaðir skula vera lokaðir frá kl. 11 !/, að kvöldi til kl. 6 að morgni    

  

að lokað 

að halda 

taka þátt í því aðrir 

allir gestir, sem eigi hafa náttstað skulu hafa farið út eigi sí 

  

á hvaða tíma sem er, og heimilt 

  

er. Þó má selja ferðmönnum greiða 

samkvæmi, dansleiki eða aðrar skemtanir fram yfir lokunartíma, e 

  

en fjelagsmenn og gestir þeirra. Ennfremur mega brúðkaup og önnur boð standa fram yfir 

hinn tiltekna tíma. 

75. gr. 

Enginn má halda sjónleiki fyrir borgun nema kann fái til þess leyfi löreglustjóra, er ák veður 

  

í samráði við bæjarstjóra, hve mikið skuli greiða í fyrir hverja sy sing. 

lögreglustjóra þarf einnig til að halda sjónleiki borguna 

styrkja fyrirtæki í almenningsþarfir, en fyrir slíka sjóuleiki skal ekkert gjald gr 
-f . 2 8 je … „ 

sjóð. Iþróttasýningar, myndasýningar, töfrasýningar o. s. frv. eru sömu reglum háðar sem 

  

st eða í velgerðarskyni, eða      

  

sjónleikir. 
76. gr. 

    

    

Föst kvikmyndaleikhús má ekki st 

og bæjarstjórnar og með þeim skilyrðum að því er 

1 bænum nema með 

    

Akveður bæjarstjórnin hve mikið gjald skuli g 

   eða fyrir hverja sýningu. Lögreglustjóri getur einn 

mynda sýningu í seun og ákveður þá í samráði við 

Enginn má fyrir borgun halda opinbera jöng va eða aðrar söngskemtanín nje held- 

     

      

ur dansleiki, án leyfis lögreglustjóra, er í samráði 

greiða í bæjarsjóð, An leyfis lögreglustjóra má og 

andi blys. 

Ánuk gjalds þess í bæjarsjóð, fyrir 

greiða skemtanaskatt, sem ákveðinn kann að verða m 

1918, um skemtanaskatt. 
id. gr. 

Hver så, sem samkvæmt framanskt 

  

du hefir fengið leyfi til að halda sjónleiki, dans 

leiki, samsöngva eða einhverja þá skemtun eða sýningu, sem talin er hjer 25 fr: 

skyldur að sjá um að ekkert það fari fram, sem brýtur í bága 

  

— er 

Ef 

brestur verður á þessu, er lögreglunni heimilt að slíta samkomunni og skipa áhorfendum og 

  

    regin 

    

öðrum, sem við ern staddir, að fara burtu. Lögreglnstjóri getur og fyrirskipað skoði 

  

iðspillandi 

  

kvikmyndum og bannað sýningu á myndum, sem hann telur skaðlegar 

79. gr. 

Húseigendur og húsráðendur geta li að sá, sem leyfi hefir fengið til að halda 
Fe g 77 sem hef- skemtanir samkvæmt 75 yr. noti það á þeirra lóð. Sömuleiðis er sjerhverjum 3 J J 

ir sjúkling á heimili sínu, eða ef aðrar gildar ástæður eru fyrir hendi, heimilt að krefjast þes 

  

y
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að engar almennar skemtanir, sem háreisti er að, sjeu hafðar svo nærri húsi hans að hætta 54 

eða tjón geti af því hlotist. 15. júní 

80. gr. 

Við hvert veitingahús eða alment samkomuhús skal eigandinn láta gera salerni, sem 

gestum er heimill aðgangur að. Skal veitingamaður eða húseigandi sjá um að því sje ávalt 

haldið vel hreinu. 

KI. Kafli. 

Um alment hreinlæti og þrifnað. 

Til þess að hafa eftirlit með öllu því, sem lýtur að almennum þrifnaði í kaupstaðn- 

um, og því, að reglum þeim, sem hjer koma, sje framfylgt, skal vera heilbrigðisnefnd; í henni 

eiga sæti sjálfkjörnir, bæjarfógeti og hjeraðslæknir, og einn maður, sem bæjarstjórnin kýs úr 

sínum flokki. 

82. gr. 

Á almannafæri eða í skipakvíarnar má eigi kasta hræjum, slógi, öskn, sorpi, skólpi 

eða nokkrum öðrum óhreinindum. Alt slíkt, svo og innýfli úr skepnum, sem eigi eru notuð, 

ska; látið í gryfjur þær, sem mykja og áburður er látinn í. 

Skyldur er hver húsráðandi við götur bæjarins að láta sópa allan lansan hroða af 

götunni fyrir sinni lóð, þegar lögreglustjóri fyrirskipar. 

Hey, svörð eða áburð eða annað þesskonar, sem slæðist eða hrynur við flutuing um 

göturnar, skal sá, er flutningnum ræður, skyldur að hreinsa samdægurs. 

Mold, leyfar og rusl og verkefni sem af húsabyggingum eða aðgerð á húsi stafar, 

skal færa jafnóðum burta svo langt ofan í fjöru, að flóð taki það út samdægurs. 

  

Nú eru settar safngryfjur eða safnkassar á ýmsum stöðum í bænum, og eru menn 

þá skyldir til, ef bæjarstjórnin ákveður svo, að setja slor og annan fiskúrgang í safngryfjur 

eða safnkassa þessa, ef þeir eigi nota það sjálfir. 

83. gr. 

Aburð og annað slíkt, sem óþef leggur af, má aðeins flytja um götur bæjarins í 

lokuðum vögnum vel þjettum. Má eigi fylla þá svo að neitt hrynji úr þeim meðan á flutn- 

ingnum stendur. 

84. gr. 

Sorphauga, áburðarhauga, salerni, forir eða því um líkt má eigi hafa í nánd við göt- 

ur, stræti, eða svæði, sem almenningur fer um, nema Í gryfjum, nægilega byrgðum, og skal 

þó til þess hafa leyfi heilbrigðisnefndarinnar, og mega þær ekki vera nær vatnsbólum en hell. 

brigðisnefndin ákveður. Salerni skal vera við hvert hús, þar sem heilbrigðisnefndin ákveður. 

QK 
99, gr. 

Á. húshliðum eða göflum, sem vita að götum, strætum eða torgum, má ekki hengja, 

negla eða festa á annan hátt neins konar fiskiföng nje annað, sem óþrifnaður er að, eða óþef- 
£ 

ur, og ekki má heldur hafa fiskitrönur á almannafæri.



86. gr. 

Skepnum má eigi slátra á eða við götur bæjarins eða á almannafæri, heldur skal 

þetta gert að húsabaki eða innan grinda eða á lokuðu svæði. Það er bannað að láta hunda 

koma á blóðvöllinn þegar slátrað er sauðfjenaði. Brot á banni þessu er á ábyrgð hlutaðeig- 

andi lóðareiganda, 

87. gr. 

Í saurrennur, sem hlaðnar skulu vera við hvert íbúðarhús, má eigi kasta neinu því, 

sem Óhollustu getur valdið eða stíflað upp rennurnar, nje heldur læki þá, sem renna um lóð 

kaupstaðarins, nje í kýlana og sýkin á Oddeyrinni. 

88. gr. 

Þeir, sem saurrennur hafa frá húsum sínum þvert yfir götu, stræti eða svæði, skulu 

hafa svo um búið, að lokræsi sje. Saurrennur allar, hvort heldur opnar eða lokaðar, skulu 

hreinsaðar að minsta kosti fjórum sinnum á ári, eða oftar, ef heilbrigðisnefndin finnur ástæðu 

til að fyrirskipa slíkt. 

Þar sem holræsi er komið í götu, skal húseiganda skylt að leggja holræsi frá húsi 

sínu út í göturæsið og skal leiða alt skólp frá því út í göturæsið. Húseigandi skal sjá um 

hreinsun á ræsum þeim, er ganga frá húsinu út í göturæsið eða rennum þeim, er liggja kunna 

út Í göturennur og sjá um að afrensli í þeim stíflist ekki. 

90. gr. 

Götur bæjarins og göturæsin skal hreinsa á bæjarins kostnað svo oft sem heilbrigð- 

igneind þykir þurfa. 

91. gr. 

; 
Lifrarbrædsla må eigi fram fara å 165 kaupstadarins, nema þar sem heilbrigðisnefndin 

tilvisar. 

Atvinna þessi skal standa undir sjerstakri tilsjón heilbrigðisnefndarinnar, og er sá, 

sem lifrarbræðsluna rekur, skyldur til að hlýða þeim fyrirskipunum lögreglustjóra og heil- 

Þrigðisnefndarinnar, sem lúta að því, að allur þrifnaður sje viðhafður og allri hættu afstýrt. 

92, gr. 

Stampa, opnar tunnur eða föt með lifur, grút eða áburð, má alls ekki hafa á almanna- 7 i 15 5 

færi eða við götur og stræti bæjarins, eða neitt það annað, sem ódaun leggur af eða er til óþrifn- 

aðar. 

93. gr. 

Síldarverkun má aðeins fara fram í bakgörðum eða á af 

lögreglustjóri veitt leyfi til, að hún fram fari annarstaðar, en þó eigi á almannafæri, nema þörf 

þyki til þess vera. 

viknum svæðum, þó getur 

94. gr. 

Ekkert hús eða herbergi í þeim má vera svo sett af mönnum, að heilbrigði þeirra sje 

hætta búin. Um hvort svo sje, ákveður heilbrigðisnefnd,



95. gr. 

Fiskverkun og fiskþurkun skal aðeins fram fara á þeim svæðum, sem heilbrigðisnefnd- 1 

in ákveður til þess. 

XII, kafli. 

Um staðgildi samþyktarinnar, hegningarákvæði, kostnað o. Í = 

96. gr. 

Samþykt þessi gildir fyrir alt lögsagnarumdæmi Akureyrar, en skal, nema hitt sje 

beint tekið fram, því að eins beitt utan verslunarlóðarinnar að það þyki við eiga, eða því 

verði við komið. 

Með mál, sem rísa út af brotum á samþykt þessari, skal farið með sem almenn 

lögreglumál. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum alt að 1000 kr., ef ekki liggur við þyngri 

hegning að lögum. Ef kenna má yfirsjón, er barn yngra en 15 ára drýgir, skorti á hæfilegri 

umsjón foreldra eða annara, sem barninu ganga í foreldra stað, þá skal refsa þeim fyrir yfir MB) eldra eða annara, sem barninu ganga í foreldra stað, þá skal refsa þeim fyrir yfir- 

sjónina, en ekki barninu. 

99. gr. 

Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans, samkvæmt samþyktinni, má lög- 
     reglustjóri láta framkvæma það, eða gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra, að vanræksla 

valdi tjóni. Kostnað við þetta og kostnað sem leiðir ai 

vegn samþyktinni, greiðir bæjarsjóður, en skyidur er hinn seki að 

þeim ráðstöfunum, sem lögreglustjór- 

inn gerir til að hindra brot ; 

endurgreiða kostnaðinn að fullu. 
10. gr. 

Allan kostnað, sem leiðir af framkvæmd á samþykt þessari, og eigi verður krafist af 

einstökum mönnum, greiðir bæjarsjóður. 

10k. gr. 

Logreglusambykt þessi odlast gildi 1. ågust 1920 og fellur frå sama tima úr gildi 

lågreglusampykt fyrir Akureyrarkaupstað staðfest 15. sept 1900, svo og öli ákvæði, sem kunna 

að koma í bága við samþykt þessa. 

Þetta birtist hjermeð til leiðbeiningar öllum þeim er hlut eiga að máli, 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 15. júní 1920. 

don Magnússon. 

G. Sveinbjörnsson. 

1920 

öd 
5. juni
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in Auglýsing 
um staðfesting stjórnarráðsins á lögreglusæmþykt 

fyrir Isafjarðarkaupstað. 

Samkvæmt lögum nr. 1, 3. janúar 1890, sbr. lög nr. 67, 28. nóv. 1919, um lög- 

reglusam þyktir fyrir kaupstaðina er hjermeð staðfest eftirrituð 

lögreglusamþukt fyrir Ísafjarðarkaupstað. 

Um reglu og velsæmi á almannafæri. 

gr. 

A. almannafæri mega uppþot eða óspektir ekki eiga sjer stað. Ekki mega menn 

þyrpast saman á almannafæri svo að til tálma sje fyrir umferðina. Þegar talað er um al- 

    
  mannafæri í samþykt þess 

  

vi, er átt við götur, vegi og svæði, sem almenningur fer um, eða 

ætlað er til almennings afnota, svo sem leikvellir, sölutorg, bryggjur, sjógarðar o. s. frv. 

9 2. gr. 

Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, þar á meðal við dyr kirkna, sölubúða, 

  

& anna 

  

leikhusa ei sumkomuhusa, eda annarsstadar bar sem almenningur kemur saman, þá 

skulu menn haga sjer eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan setur til að varðveita góða reglu. 

ð. gr. 

Allir, sem fara um götur bæjarins gangandi, ríðandi, í vagni, í bifreið, á hjólum eða 

öðrum farkosti, skulu, þá er þeir mæta einhverjum, eða einhver vill komast fram fyrir þá, 

     halda sjer, gripum sínum og farartækjum á vinstri helmingi akbrautarinnar eingöngu, og svo 

nærri götujaðri sem auðið er. Við krossgötu skal, ef þörf gerist, sá bíða, sem er til vinstri 

handar. — 

4. gr. 

Á. almannafæri má ekki fljúgast á, æpa, kalla, blístra, syngja hátt, eða hafa í frammi 

annan hávaða eða ofsalegt eða móðgandi háttalag, sem raskar allsherjarreglu, eða ónáðar veg- 

farendur, eða þá, sem búa í nágreuninu. 

5. gr ð. gr. 

Enginn má að ófyrirsynju berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllum eða hafast 
neitt það að, sem ónáðar húsbúendur.



6. gr. 

Á fjólfórnum götum, eða þar sem hætta getur afstafað, má ekki leika knattleik, 

paradís, feluleik, stikk eða klink, ekki gera rennibrautir, renna sjer á skautum eða sleðum 

eða hafa um hönd aðrar skemtanir eða leiki, sem hindra umferðina. Lögreglan ákveður 

jafnan, hvaða götur þetta á við. Sömuleiðis er bannað að hanga utan í vögnum, sleðum eða 

bifreiðum, sem eru á ferð um göturnar, eða festa við þá sleða, handvagna eða annað, er til 

óþæginda getur orðið. 

7. gr. 

Eigi má skjóta af byssum, skammbyssum, lyklabyssum, örvabogum eða öðrum skot- 

vopnum á eða yfir almannafæri, nje tíðka skot á höfninni. Á almannafæri má eigi kveikja Í 

púðri, skoteldum eða sprengiefnum. Nauðsynlegar sprengingar vegna mannvirkja má að eins 

gera með sjerstöku samþykki lögreglustjóra og ber bæði verkstjóri og sá, sem mannvirkið er 

unnið fyrir, ábyrgð á að allrar varúðar sje gætt. 

8. gr. 

Enginn má ganga dulklæddur á almannafæri, eða í búningi, sem misbíður velsæmi 

eða getur raskað allsherjarreglu. Sömuleiðis er bannað að sýna af sjer hneykslanlega hegðun, 

  

t. d. með því að ávarpa menn ókurteisum eða ósæmilegum orðum, eða með því að sýna af 

  

sjer ósæmilegt látbragð, svo sem fletta sig klæðum, gera þarfir sínar á hneykslanlegan hátt 

o. s. frv. — 

Hneykslanleg hegðun telst það, ef nokkur sjest drukkinn á almannafæri, og hver 

sem verður sekur um það, skal sæta sektum er ekki sjeu lægri en 50 krónur. 
? d EB 

9. gr. 

Enginn má baða sig eða synda nakinn við bryggjur bæjarins, eða annarsstaðar svo 

nærri landi eða skipum á höfninni, að hneyksli valdi. 

10. gr. 

Hver sá, sem staddur er á almannafæri, er skyldur að segja til nafns síns og 

heimilis, þegar lögreglan krefst þess. 

ll. gr. 

Álmenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögreglumanna. Ef nauðsyn ber til, 

geta lögreglumenn krafið sjer til aðstoðar hvern fulltíða karlmann, sem viðstaddur er, til að 

afstýra óreglu eða óspektum á almannafæri, en heimtingu eiga slíkir menn á fullum bótum 

úr bæjarsjóði fyrir tjón, er þeir kunna að bíða við það, á fatnaði eða limum, en bæjarsjóður 

á aðgang að hinum seka. 

1920
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Il. Kafli. 

Ákvarðanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. 

12. gr. 

Engiun má ótilkvaddur slökkva eða kveikja á ljóskerum bæjarins. 
Enginn má taka vatn úr branahönum bæjarins eða hreyfa við þeim að neinu leyti, 

nema hann hafi til þess fengið leyfi slökkviliðsstjóra. 
Brot gegn þessari grein varða sektum, er ekki sjeu lægri en 50 krónur. 

13. or gr. 

An leyfis lögreglustjóra má enginn setjast að á almannafæri til að selja vörur eða 
reka aðra atvinnu og sje slíkt leyfi veitt, þá að eins á þeim stað sem leyfið tiltekur. Börn, 
yngri en ld ára mega alls ekki selja vörur á almannafæri. Þó skal börnum 8 ára eða eldri, 
heimilað að selja dagblöð og frjettablöð, og sömuleiðis aðgöngumiða að í þróttasýningum, dagskrár 
og merki er gilda fyrir sjerstaka hátíðisdaga. 

14. gr. 

Án leyfis hústáðanda má enginn láta fyrirberast á húslóðum, á húsriðum, í garðshliðum 
eða á öðrum stöðum, þar sem inn er gengið í hús eða á húslóðir nje fara ion í híbýli hans í 
söluerindum,. 

15. gr. 

Hlaðnar byssur má ekki bera á götum bæjarins eða annarstaðar á almannafæri og 
byssur skal ávalt bera þannig að opið viti upp. 

Um ljái, gaddahrífur skotvopn og aðra hluti, sem tjón getur hlotist af, skal svo 
búið, að enginn hætta stafi af þeim 

16. gr. 

Á almannafæri má ekki leggja eða setja neitt það, er tálmar umferðinni. Þó mega 
þeir, sem flytja að sér vörur, eldivið, ley eða annað slíkt, og eigi geta lagt það frá sjer á 
sjálfs síns lóð, leggja það á torg og götur meðan á flutni J 2 J 5 oo > Do 

  

stendur; en gæta skal þess að 
það geri sem minstan farartálma. Að flutningum loknum skulu þeir hreinsa vandlega götuna 
eða torgið, sem notað var. Bifreiðar, vagnar, hjólbörur og sleðar mega ekki standa á götum 
lengur en nauðsynlegt er til að fylla þá og tæma. Bæjarstjórnin ákveður í samráði við lög- 
reglustjóra hvar á götum eða torgum standa megi vagnar eða bifreiðar, sem notaðar eru til 
fólks- eða vöruflutnings, og getur sett sjerstakar reglur þar að lútandi. 

17. gr. 

A almannafæri má eigi vinna neina þá vinnu er hindri umferðina eða gerir hana 
hættulega t. a. m. telgja við, höggva grjót, járna hesta eða því um líkt. A almannafæri 
og á veggsvölum eða í gluggum, sem vita að almannafæri, má eigi hrista gólfdúka, viðra 
sængurföt hengja föt til þerris eða annað þesskonar.



18. gr. 

Vöruskápa, sjálfsala gluggaskýlur, anglýsingaspjöld eða annað þessháttar má eigi 

hengja utan á hús þannig að óþægindi verði að á almannafæri, að dómi lögreglunnar. Í opn- 

um gluggum, sem vita að almannafæri má eigi láta standa jurtapotta eða neitt það er tjóni 
getur valdið, ef það fellur niður. 

19, gr. 

Eigi má fleygja glerbrotum, steinum, nöglum, hálmi, ávaxtahýði, pappírsrusli eða 

öðru þesskonar á almannafæri nje heldur skvetta þar vatni eða öðru er haft getur í för með 

sjer hættu eða óþægindi fyrir vegfarendur. 

20. gr. 

Foreldrum og öðrum, er ganga í þeirra stað, er skylt að annast um að tilhlýðilegt 

eftirlit sje haft með óstálpuðum börnum, sem eru á þeirra vegum, þegar þau eru á almanna“ 

færi. Börn yngri en 12 ára mega ekki vera á almannafæri seinna en kl. 10 á kvöldin á 

tímabilinu frá 1. september til 14. maí og ekki seinna en kl 12 frá 15. maí til 31. ágúst 

nema þan sjeu í fylgd með fullorðnum 

21. gr. 

Enginn má gera skurð í götur eða torg bæjarins, nje raska þeim á neinn hátt, nema 

hann hafi til þess samþykki lögreglustjóra. Slik verk skulu unnin þannig, að sem minstur 

farartálmi sje að, og ætíð skal þess gætt, að vegfarandur sjeu Í dimmu aðvaraðir um farar- 

tálmann með nægilega greinilegum ljósum, er loga skulu frá því að dimma fer að kvöldi til 

þess bjart er að morgni. Að öðru leyti gerir lögreglustjóri þær ráðstafanir, er honum þykir 

þurfa, til að afstýra hættu fyrir vegfarendur. Getur hann bannað umferð um götuna að 
2 

nokkrun eða öllu leyti meðan á ver    ínu stendur eða skipað fyrir um, hvernig umferðinni skuli 

hagað. Ef slíkt verk dregst úr hófi fram, eftir að byrjað er á því, getur lögreglustjóri látið 

ljúka verkinu eða setja götuna í samt lag aftur á kostnað þess, sem verkið átti að framkvæma. 

29. gr. 

Þegar nýtt hús er bygt eða eldra hús rifið og b 

  

'gt upp að nokkru eða öllu leyti, 
er eiganda þess, ef húsið liggur við almannafæri, skylt að skýra lögreglustjóra frá, áður en 
verkið byrjar og sanna fyrir honum heimild sína til verksins. Hann skal haga sjer eftir þeim 
fyrirmælum, sem lögreglustjóri setur, til að afstýra farartálma og hættu eða óþægindum fyrir 
vegfarendur. Verkfæri og verkefni má ekki leggja frá sjer á almannafæri, nema þar sem lög- 
reglustjóri leyfir, og eigi má það liggja þar |     engur en nauðsyn krefur. Mold, möl, leifar af 
verkefni og annað, er af byggingunni : stafar, skal eigandi færa burtu er húsgerðinni er svo 
langt komið, að því verði viðkomið.  Girðingar, sem kunna að hafa verið reistar til að ale 
stýra hættu eða farartálma skal taka burtu, þegar lögreglan krefst þess. 

Nú brennur hús eða mannvirki, eða það er tekið burtn, án þess að annað sje bygt 
í staðinn, og er þá eiganda skylt að ganga svo frá grunninum, að ekki stafi af hætt: 
óþrifnaður, eða óprýði sje að. 

    

A eða
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23. gr. 

Pallar, stoðir og annar umbúnaður þesskonar, sem notaður er við húsasmíðar og aðr- 

ar byggingar eða viðgerðir á húsum, skal vera nægilega traustur, og þeir, sem nota hann, 

skulu vera gætnir og áreiðanlegir menn. Á slíkum pöllum utanverðum skal vera að minsta 

kosti 20 cm. há brík og handrið eða reipi í brjósthæð.  Lausir stigar, sem notaðir eru við 

viðgerðir á húsum, málningu, gluggaþvott eða þesskonar, skulu vera nægilega traustir og 

kjálkarnir búnir járngöddum að neðan, ef stigin er meira en 4 metra langur. 

Lausir stigar mega ekki standa við húsvegg á almannafæri eftir að dimt er orðið. 

Brot á þessari greln er á ábyrgð þess, er verkið annast, eða ef hann er eigi til 

greindur, þá á ábyrgð húseiganda. 
24. gr. 

Nú er hús svo hrörlegt að hætt er við að það hrynji eða einhver hluti þess, og 

getur lögreglustjóri þá bannað að nota húsið og lagt fyrir eigandann að rífa það innan til- 

tekins tíma eða endurbætur svo sem þörf gerist til að afstýra hættu. Ennfremnr getur lög- 

reglustjóri á kostnað eigandans gert aðrar ráðstafanir, sem hann telur nauðsynlegar til að af- 

stýra hættu fyrir vegfarendur og aðra. Ákvæði þetta nær einnig til þess, þegar steinvegg, 

trjevegg eða annari girðingu liggur við hruni eða falli 

25. gr. 

Vindur og önnur áhöld, sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður vörum 2 

eða öðru úr húsum, sem lepja að almannafæri, skulu vera nægilega traustar, og þeir sem , öðÐ. y 5 a > 

nota þær, skulu vera gætnir og áreiðanlegir menn. 

Nú gengur kjallaragangrið út að stjett eða götu og lengra fram en húshliðin og skal 

þá vera handrið úr járni eða öðrum málmi beggja megin við þau og lögreglustjóri getur auk 

þess krafist, að kjallaraopið sje byrgt með hlemm eða hlera frá því að dimma tekur að kvöldi 

uns bjart er að morgni. 

Í kringum birtugrófir við stjett eða göbu skal setja handrið úr járni eða öðrum málmi 

eða nægilega sterkar járngrindur yfir, jafnhátt stjettinni eða götunni. Handrið samkvæmt 

þessari grein mega ekki vera lægri en 60 centimetrar. 

Um þakrennur og afrensli af húsum í göturæsin eða rennurnar skal svo umbúið, 

sem fyrir kann að vera mælt í byggingarsamþykt kaupstaðarins. 

28. gr. 

Þegar höfnina leggur, má enginn fara út á ísinn fyr en hann er orðinn vel heldur. 

Þyki lögreglustjóra ísinn eigi nógu traustur, skal hann banna alla umferð um hann. Enginn 

má heldur taka ís af Pollinum eða höggva vakir í hann, nema með samþykki lögreglustjóra, 

og ákveður hann þá jafnframt hvernig vakirnar skuli girtar eða auðkendar, svo að engin hætta 

stafi af þeim. 
29. gr. 

Eigi má kasta i Pollinn eða fjöruna við hann, grjóti, möl, sandi, ösku, dauðum fiski, 

fiskúrgangi, matarleifum eða öðru slíku, nje skilja það þar eftir,
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III. kafli. 

Um reið, lestaflutning og akstur á götum bæjarins. 

30. gr. 

Þeir, sem ríða eða aka um götur bæjarins, skulu gæta tilhlýðilegrar varkárni, einkun 

þegar þeir fara fyrir götuhorn, yfir þvera götu eða fram úr hlíðum. Þeir eru skyldir að nema 

staðar þegar, er lögreglan gefur þeim merki til þess. 

A. almannafæri má ekki ríða eða aka harðara en á hægu brokki og þar sem mikil 

umferð er, gatan er mjó eða farartálmi á veginum, skal að eins fara fót fyrir fót. Lögreglan 

getur skipað svo fyrir, hvenær sem nauðsyn þykir til bera, að fara skuli aðeins fót fyrir fót á 

tilteknu svæði, og þar sem margir vaguar koma saman á einn stað, getur hún raðað þeim eða 

skipað þeim að nema staðar um stund. 

Ríðandi menn og vagnstjórar skulu í tæka tíð gera viðvart mönnum, sem á undan 

þeim ganga 
öl. gr. 

Það er með öllu bannað að ríða, beita fyrir vagna eða flytja farangur á höltum eða 

meiddur hestum, eða svo horuðum að ekki hafi þeir fullan þrótt. Hestar, sem bíta eða slá, 

skulu auðkendir á þann hátt, að áberandi skúfur sje festur í ennistopp eða tagl. 

Ríðandi mönnum, lestamönnum og öðrum, er farangur flytja á áburðarhestum, er 

skylt að víkja úr vegi og jafnvel út af götunni fyrir vögnum, er þeir mæta, ef vagninn kemst 

ekki leiðar sinnar að öðrum kosti. Með áburðarhesta má ekki hafa lengi viðdvöl á götunum 

en nauðsynlegt er til að taka ofan eða láta upp klyfjar. 

29 3, er 50, gr. 

Vagnar skulu vera svo sterkir og vandaðir að smíði. að ekki sje hætt við bilun. Þeir 

mega ekki vera svo stórir um sig að þeir hindri umferðina, Vagnar þeir, er notaðir eru til 

mjólkurflutnings eða til annars flutnings, sjerstakrar tegundar, skulu gerðir eins og fyrir kann 

að verða mælt í sjerstökum reglugjörðum. 

Áktýgin skulu vera haldgóð og hesturinn vel gyrtur við vagninn. 

Sæti ökumannsins á vagninum skal haga þannig, að hana sjái bæði vel framundan 

sjer og til beggja hliða. í hlassið er svo fyrirferðarmikið, að það byrgi útsýnið, er ökumanni 

skylt að ganga vinstra megin við vagninn og teyma eykinn. 

34. gr. 

Ökumenn og vagnstjórar skulu vera fullsterkir og þroskaðir til þess starfa, enda hafi 

1gni af æfðum ökumanni. Hesta má ekki slá með öðru 

  

  

þeim verið kent að stýra hesti og 

en þar til gerðum keyrum eða ólarsvipum. Vírsvipur eða prik má ekki nota. Áldrei má slá 

hest í höfuð fætur eða nára. 
35. gr. 

Vagnhlassið má ekki vera þyngra en svo, að vagninn beri það og hestunum veiti ljett 

að draga það. Því á að vera vel komið fyrir á vagninum og fest svo að það ekki haggist. 

Það má hvorki ná langt út af vagninum nje dragast með jörðu. Um málmvarning skal svo 

búið, að sem minstur hávaði hljótist af. 

1920 

öð 
15. júní
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= 5,
 15. j 

ap 
Jb. gr. 

Sami ökumaður má ekki fara með fleiri en tvo vagna, er tengslaðir sjeu saman. Það 
  

er og bannað að festa sleða eða handvagn við aktól, sem hestum er beitt fyrir. 

Tveir vagnar eða fleiri mega ekki aka samhliða. Eigi má nema einn maður riða við 

hliðina á vagni. 
Ef gata í bænum er þröng eða mjög mikil umferð um hana, getur Í     

  

bannað alla vagnaumferð um hana, enda sje það auglýst með spjaldi á gatnamótum. 5 , J t 5 I d S 

Med vagna og hesta skal fara svo nærri vegarjadri til vinstri handar, sem auðið er. 
> > J 

Um götuhorn skal aka í kröppum boga, ef snúið er við til vinstri handar, en í löngum boga, 

ef snúið er til hægri. A götuhornum og gatnamótum er bannað að aka fram fyrir vagn eða 

hest, sem á undan fer. 

  

Það er bannað 
  

Skal víkja úr vegi fyrir þeim, ef unt er, eða nema staðar meðan þær f J y ram bjå. 

39. gr. 

Á miðri götu má ekki nema staðar með hesta eða vagna, heldur skal það 

     næst götujaðri og skal þá snúa vagninum þannig, að hlið hans ujaðrinurm 

Ekki má nema staðar þar sem hestur eða vagn heldur kyrru fyrir beint á móti hinumegin á 

gótunni. Ennfremur er bannað að nema staðar með hest eða vagu á gatnamótum eða fast við þau 

40. gr. 

   

  

Ökumenn og ríðandi menn mega ekki yfi 

    

maður haldi í taumana eða hesturinn sje bundinn tryggiley a) 

  

an honum er gefið, beisli af heati, sem beitt er fyrir vagn, nema með 2 

41. gr. 

Um sleða, sem hestum er beitt fyrir, gilda sömu reglur og um vagna að því við 
  

bættu, að á akt 

fjarlægð. Ennfremur gilda framanskráðar reglur um vagna einni 

i hestsins skal festa bjöllur, þannig gerðar, að til þeirra heyrist í hæfilegri 

  

Í rir hjól og bi     
því sem við á, sbr. lög um notkun bifreiða nr. 88, 14. nóvbrm. 1917. 

42. gr. 

  

Slökkviliðið er undanþegið framanskráðum ákvæðum um vagna. Skulu allir víkja úr 

vegi fyrir því svo fljótt sem þeim er auðið. Sama gildir um sjúkravagna, 

IV. kafli. 

Um reiðhjól. 

43, gr. 

  

Þeir, sem fara á reiðhjólum um götur bæjarins, sk a þess, er hjer segir: 

  

a. Á hjólum mega ekki í senn vera fleiri menn, en hjólin eru gerð fyrir. er stýrir hjól-
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minsta kosti annari hendi um stýrið og hafa báða fætur á stig- 

    

     
er á hjólum hluti, sem valdið geta hættu eða hindrað 

1 hjólum skal ves la, sem gefur hvelt hljóð, en ekki horn, og skal hjóla- 

  

maður láta til hennar heyra, ef hæts er við árekstri, og ætíð áður en hann fer fyrir götu- 

    

eða yfir gatnamót. 

dimt er, skal á hverjum hjólum vera tendrað ljósker, er snúi fram og lýsi fram- J i J , J 

  

Ljós skal tendrað eigi síðar en á þeim tíma, sem ákveðinn er til tendrunar 

  

á götuljóskerum bæjarins. 

ki vera meiri en 12 kílómetrar á klukkustund og þar sem hjóla- 

í kröppum bugðum, við gatnamót, þar sem mikil umferð er og 

  

r 

d. Okuhradi á hjólum má 

maður sjer skamt frá sje 

r er sleipur, skal gæta sjerstakrar varúðar, og má þar aldrei aka hraðara en 

vc stöðva megi hjólin þegar í stað. Sje for eða bleyta á götu, skal aka svo, að ekki 

slettist á aðra vegfareadur, Skylt er hjólamanni að nema staðar, -ef reið hans veldur því 

i 

       

  

fælist eda st Órót 

e, mega ekki æfa sig á hjólum á götum bæjarins. Ekki má hjóla inn eða út úr 

f vill til, sem stafar af eða stendur í sambandi við notkun hjóla, skal bjólamaður    
staðar, skýra frá nafni sínu og heimilisfangi, ef þess er krafist og hjálpa þeim þegar nema   

sast hefir ef þörf verist. 

Hjólamaður skal þegar nema staðar, ef lögreglan gefur honum merki um það. 

sem sl 

  

Eigandi hjóla ber ábyrgð á brotum á samþykt þessari, ef hann lánar þau þeim, sem 

er yngri en 15 ára. 

V. kafli. 

Um rekstur gripa og fjenaðar um götur bæjarins o. fl. 

tå. gr. 

   á götum bæjarins og er eigendum jafnan skylt að ið ður má ekki hafast við gæslulaus 

ra eða fjöru. El út af þessu er brugðið varðar það eiganda sekt- 

      

gja honum í h 

um, Hunfremur greiði hann kostnað við bandsömun og varðveislu búfjárins og má selja það 

andi greiðir hann ekki. Fjenaði má þó beita í fjöruna frá 

    

    
til lúkningar kostnaðinum, ef í 

15. september til 30. maí. 

Akvæði greinar þessarar ná einnig til geitfjár. Eftir fráfærur og fram til rjetta má 

alt geitfje ekki ganga í landi bæjarins. 

  

io. gr. 

A almaunnafæri mega hestar ekki ganga lausir, og lausa hesta má ekki reka um gåt- 

RD 
nr bæjarins nema fluttir sjeu úr haga og í. Fælnir og slægir hestar mega aldrei ganga laus- 

sem leika sjer eða fara á hlaupum um göturnar, skal handsama. Hesta, sem ráfa 

    

al lögreglan hýsa og fóðra. 

  

götur bæjarins, sl     
    segir i 44. gr. tnad fer eins og 

16, gr. 

A götum bæ Íðandi menn eigi teyma meira en tvo hesta við hlið sjer,    

1920 

55 
15. juni



1920 

55 
15. júní 

134 

Eigi má heldur teyma meira en einn hest samhliða vagni eða hjólum, nje fleiri en tvo lausa 

hesta samsíða. 

47. gr. 

Nautgripir, sem fluttir eru til bæjarins, skulu ávalt leiddir í bandi nægilega traustu, 

og skulu nægir gæslumenn fylgja hverjum nautgrip Það er með öllu bannað að binda naul- 

gripi Í tagl á hesti. 

48. gr. 

Um hrossarekstra og sauðfjárrekstra, sem koma til bæjarins til útflutnings eða slátr- 

unar, gerir lögreglustjóri, þær fyrirskipanir, sem nauðsynlegar þykja til að afstýra farartálma 

eða hættu fyrir vegfarendur. 

VI. kafli. 

Um hunda. 

49. gr. 

Skyldur er hver hundeigandi að hafa helsi á hundum sínum með áletruðu ÍS og tölu. 

Bæjarsjóður útvegar merkispjöldin, en lögreglustjóri afhendir þau eigendum hundanna, gegn 

greiðslu andvirðis þeirra, sem rennur í bæjarsjóð. 

Hver hundur, sem ekki ber slíkt helsi eða fylgir utanbæjarmanni, er rjett dræpur, 

ef eigandi hirðir hann ekki og greiðir áfallinn kostnað innan þriggja daga eftir að hundurinn 

hefir verið auglýstur.  Rjettdræpir eru einnig þeir hundar, sem raska svefnfriði manna með 

gelti og spangóli á næturþeli og skulu eigendur þeirra sæta sektum samkvæmt 80. gr. 

50. gr. 

Grimma hunda og hunda, sem ónáða menn með glepsi, urri eða gelti, eða sem eru 

óvenjulega stórir, ber eigendum að binda eða myla forsvaranlega, að viðlagðri sekt samkvæmt 

80. gr. 

Enginn má siga hundi á mann nje láta far 

  

fyrir að aftra hundi sínum, þegar hann 

verður var við að hann ræðst á menn. Hver, sem brýtur á móti þessu, skal sæta sektum, 

þó ekkert tjón hafi hlotist af. Það er og bannað að egna hunda eða siga þeim saman á 

almannafæri. 

52. gr. 

Blóðhunda eða aðra grimma hunda, má ekki nota til vörslu, hvorki utanhúss nje innan, 

53. gr. 

Skylt er lögreglustjóra að hafa sjarstakt eftirlit með því, að hundaeigendur komi 

hundum sínum til lækninga á hausti hverju samkvæmt því, sem mælt er fyrir Í reglugerð 

bæjarins um lækning hunda af bandormum. 

VII. kafli. 

Um friðua almenningseigna o. fl. 

54, gr. 

Mannvirki og hluti, hverju nafni sem nefnast, er ætlaðir eru til almenningsnota eða
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til prýðis á almannafæri, svo sem minnisvarða, vatnsból, brunahana, síma rafleiðslutæki götu- 

ljósker, nafnspjöld og töluspjöld á götum og húsum, bekki, girðingar og annað þessháttar má 

enginn skemma eða færa úr stað, eigi heldur ata eða saurga, rita eða rispa, tjarga, mála eða 

teikna á þá. Þetta á einnig við um þann hluta af húsum, múr- og trjegirðingum, sem liggja 

að almannafæri. 

Veiðirjettur í landi bæjarins er óheimill, nema með leyfi bæjarstjóra og samþykki lög- 

reglustjóra Eigi nær þó þetta til fiskveiða eða síldar. Leyfi bæjarstjóra þarf til skelfiskstöku, 

sands, malar og grjóts í landi bæjarins. 

55. gr. 

Enginn má skemma girðingar sem eru við almannafæri, nje setjast á þær eða klifra 

yfir eða upp um þær 

Enginn má skemma eða troða ræktaða bletti, grasreiti eða brjágarða, hvort sem eru 

girtir eða ógirtir. 

56. gr. 

Í kirkjugarðinum mega engir leikir eða önnur ótilhlýðileg hegðun eiga sjer stað. 'Trje eða 

jurtir, sem gróðursett eru á grafreitum eða leiðum, má enginn rífa upp eða færa burtu, nja spilla 

eða saurga grafreitina á nokkurn hátt. Enginn má hafa með sjer hund inn í kirkjugarðinn. 

Skepnur mega ekki hafast við í kirkjugarðinum. Vanræki eigendur gæslu búpenings 

í þessu efni, varðar það sektum og kostnaði við handsömnn búfjársins samkvæmt 44. gr. 

Börn, yngri en 14 mega eigi vera í kirkjugarðinum, nema þau sjeu í fylgd með 

fullorðnum, sem ber ábyrgð á framferði þeirra. 

VITI. Kafli. 

Um götuspjöld, hústölur og uppfestar auglýsingar. 

57. gr. 

Bæjarstjórnin ákveður nöfn á götum og lætur festa upp nafnspjöld eða mála nöfnin 

götuhornin þar sem þurfa þykir. Töluspjöldum, sem bæjarstjórnin hefur látið eða lætur festa 

á hús til að tákna húsaröð, skulu húseigendur halda við á sinn kostnað og endurnýja ef á 

þarf að halda. 
ö8. gr. 

Bæjarstjórnin ákveður, hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldum og öðrum 

stjórnarvöldum, og skal hún á kostnað bæjarsjóðs útvega spjöld í því skyni svo mörg sem 

þurfa þykir. 
Auglýsingar um sjónleiki, samsöngva, sýningar og aðrar skemtanir, sem leyft er 

að halda, má festa upp hvar sem er með samþykki húsráðanda. 

Aðrar auglýsingar má og festa upp með leyfi húsráðanda, þá er lögreglustjóra hafa 

verið sendar þær samkvæmt prentfrelsislögunum. 

59. gr. 

Uppfestar auglýsingar skulu auglýsendur taka niður, þegar þær hafa fullnægt tilgangi 

sínum. 

Löplega uppfestar auglýsingar má engin rífa niður, saurga eða gjöra ólæsilegar á 

annan hátt.



    

   
      

Um 

60. gr. 

Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn a, 

eða ir fyrir almenning skulu háðir sjerstöku órnarinnar og kal 

il umgangur um husaky bau sem við veitii       

    Á. almennum veitingast um má enginn gí 

  

atferli eða hávaða, svo að aðrir húsbóndi eða heimilisfólk eða nágrannar hafi ónc 

    þar má heldur eigi sýna af sjer ósæmilaga eða hneykslanlega hegðun ttuspil um 

hönd. Eigi er heimilt að láta druknum manni i tje neinskonar veitingar umfram lífsnauð 
> d 5 

  

synjar 

ið. 

  

á almernum veitinga eða samkomus 

a, drykkja, eða selur 

  

Hverjum þeim, sem hefur á hendi veitingasölu, matar og 

   
7 
að 

a at rr ye 20 afstyra gistingar, er skylt að gera það sem í hans valdi stendur til að neitt það Íari 

  

fram í veitingastofu hans eða gistihúsi sem er á móti góðri reglu og 

62. gr. 

    

    

Alir veitingastaðir skulu vera lokaðir frá kl. 11 !/, að kvöldi til kl. og 

allir gestir, sem eigi hafa þar náttstað, skulu hafa farið út eigi síðar en !)/, að 

lokað er. Þó má selja ferðamönnum greiða á hvaða tíma sem er, og heimilt skal fjelí að 

halda samkvæmi, dansleiki skemtanir fram yfir lokunartíma, ef eigi í því 

aðrir en fjelagsmenn og gestir þeirra. Kanfremur mega brúðkaup og önnur boð standa fram- 

yfir hinn tiltekna tíma. 

  

Enginn má halda sjónleiki fyrir borgun, nema har 

er ákveður Í samráði við bæjarstjóra, hve mikið skuli greiða 1 

  

Leyfi lögreglustjóra þarf einnig til að halda sjónleiki borgunarlaust eða í ve <yni eða       
  

til að styrkja Fyrirtæki í almennings þarl slíka sjónleiki greiða í    

  

bæjarsjóð. Iþróttasýningar, myndasýning rasýningar 0. 8. frv. eru sömu reglum háðar 

  

sem sjónleikir 

  

64. gr. 

Föst kvikmyndaleikhús má ekki starfrækja í bænum, nema med le glustjóra 

bæjarstjórnar og með þeim skilyrðum að því er útbú og loltrými snertir, sem hún til-      
ir bæjarstjórnin hve mikið gjald skuli greiða í 

  
tekur. Ákv 

hvort árlega eða fyrir hverja sýningu. Lögreglustjóri 

  

rir leyfið, annað.    
getur einn veitt leyfi til að halda eina 

  

og eina kvikmyndasýningu í senn og ákveður þá í samráði við bæjarstjóra gjald í bæ     

65. gr. 

Enginn má fyrir borgun halda opin era samsöngva eð: 

ansleiki, án leyfis lögreglustj 

  

   
A í z r heldur jóra, er i så amrådi vid bæjar ákveður hvert     

  

skuli greiða í bæjarsjóð. An leyfis 

  

kveikja skotelda eða ganoa með 

logandi blys.



iði 

alds í bæjarsjóð fyrir skemtanir, sem getur um í     „ 64. og Í 

anaskatt, sem ákveðinn kann að verða með reglur samkvæmt lögum      
att tanna 8 

66. gr. 

halda sjónleiki, Jana 

  

sem samkvæmt framanskráðu 

5 framan, er sky einhverja þá skemtun eða sýningu,   Idur       
    
   

  

AX rt það fari fram, sem brýtur í bág við Ef brestur verð 

  

#0 sjá um } m 

heimilt að slíta samkomunni lum og öðrum, sem es 5     
     að fara í burtu, Lögreglustjóri getur oðun á kvikmyndum ce     

   annað sýningu á myndum, sem hann 

  

   

  

sá, er leyfi hefur fengið til að halda 

  

idur geta bannað, 

  

'gendur í igendur 0 
  

          
   

        

  

  
        

    

skemtanir samkvæmt 63.—65, gr, noti það á þeirra lóð. Sömuleiðis er sjerhverjum, sem 

á heimili sínu, eða ef sildar ástæður eru rir hendi, heimilt að kr 

ali r skemtanu hárevsti er að, sjeu hafðar svo nærri húsi hana, að 

ti at því hloti 

68. gr. 

ærin 1 = . , ; ; FY ENA 
Við t veiting eða aln mkomuhús skal eigandinn 

salerni, sestuin heimili aðe að veitingamaður           

    

  

ginn fley; um óhreinindum. 

  

hræjum, rusli eða    i må €l 

    

      

  

Pollinn l ræsi må eigi kasta neinu hvi, er st 

  

heldur 

vatn 
  ösku eða öðrum óhreinindum má eigi kasta í fjöruna 

må    brvggjum en beim, sem til þess eru ætlaðar. É , f 

  

  
Si eða óheiluæmi. 

  

raldið getur óþriti      

10. gr. 

um 

   
annað slíkt, sem óþef leggur af, má að eins flytja um götur bæjarins Í 

úr þeim meðan á flutn- FY lokuðum     vel þjettum. Mc 

ingnum stendur. 
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72. gr. 

A húshliðar eða gafla, eða girðingar, sem vita að almannafæri, má eigi hengja eða 
festa á annan hátt neinskonar fiskiföng, nje annað, sem óþrifnaður er að, eða óþefur. Eigi 
má heldur hafa fisktrönur við almannafæri. Lifrarbræðslu eða aðra vinnu, sem óþrifnaði veld- 
ur eða óhollustu, má eigi hafa á öðrum stöðum en þeim, sem heilbrigðisnefnd ákveður. 

179 7 yy 
13. gr. 

A tún, sem liggja að almannafæri, má ekki bera nokkurn þann áburð, sem megnan 
óþef leggur af. 

74. gr. 

Sorphauga, áburðarhauga, salerni, forir eða því um líkt má eigi hafa í nánd við al- 
mannafæri, nema í steinlímdum gryfjum vandlega byrgðum, enda veitti heilbrigðisnefnd sam- 
bykki til þess. 

íð. gr. 

Skylt er húseiganda eða lóðareiganda að sjá um, að haldið sje hreinum portum og 
annari óbygðri lóð í kringum hús hans, eða óbygðri lóð, þar á meðal rústum, sem 
liggja að götu. 

Enginn má fleygja sorpi, ösku eða öðrum óhreinindum inn á lóð annars manns eða 
orsaka, að slíkt berist inn á lóðina. Hver, sem gerist sekur um slíkt, skal sæta sektum og 
flytja óhreinindin tafarlaust burtu á sinn kostnað og gera ráðstafanir til að aftra því að 

óhreinindin berist af lóð hans á lóð annars manns. 

76. gr. 

Þegar bærinn leggur holræsi í götu, skal húseiganda skylt að leggja holræsi frá húsi 
sínu út Í göturæsið og skal leiða alt skólp frá því út í göturæsið. Húseigandi skal sjá um 
hreinsun á ræsum þeim, er ganga frá húsinu út í göturæsið eða rennum þeim, er liggja 
kunna út í göturennur og sjá um að afrensli í þeim stíflist ekki. 

77. gr. 

Götur bæjarins og almannasvæði skal hreinsa á bæjarins kostnað avo oft sem heil 
brigðisnefnd þykir þurfa. 

XT. kafli 

Um stadgildi samþyktarinnar, hegningarákvæði, kostnað o. fl. 

78. gr. 

Samþykt þessi gildir fyrir alt lögsagnarumdæmi Ísafjarðar, en skal, nema hitt sje beint 
tekið fram því að eins beitt utan Skutilsfjarðareyrar að Hlíðarvegi, að það þyki við eiga, eða 
því verði við komið.
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5. gr. 7 

Með mál, sem rísa út af brotum á samþykt þessari, skal farið sem almenn lög- 

reglumál. 

80. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum alt að 1000 krónum, ef ekki liggur við 

þyngri hegning að lögum. Hagnaður sá, er sökunautur kann að hafa haft af brotinu, og enginn 

einstakur maður á löglegt tilkall til, skal upptækur ger og renna, auk sekta, í bæjarsjóð. 

Ef kenna má yfirsjón, er barn yngra en 14 ára drýgir, skorti á hæfilegri umsjón 

foreldra eða annara, sem barninu ganga í foreldra stað, þá skal refsa þeim fyrir yfirsjónina. 

Sl. gr. 

Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans samkvæmt samþyktinni, má lögreglu- 

stjóri láta framkvæma það eða gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra að vanrækslan valdi 

tjóni. — Kostnað við þetta og kostnað, sem leiðir af þeim ráðstöfunum, sem lögreglustjóri gerir 

til að hindra brot gegn samþyktinni, greiðir bæjarsjóður, en skyldur er hinn seki að endur- 

greiða kostnaðinn að fullu. 

Allau kostnað, sem leiðir af framkvæmd á samþykt þessari og eigi verður krafist af 

einstökum mönnum, greiðir bæjarsjóður. 

83. gr. 

Með samþykt þessari er úr gildi numin lögreglusamþykt fyrir Ísafjarðarkaupstað 

21. nóvbrm. 1893 með viðauka 7. ágústm. 1913 og öli önnur ákvæði, sem kunna að koma í 

bága við samþykt þessa. 

Samþykt þessi öðlast gildi 1. ágúst 1920. 

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

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 15. júní 1920. 

dón Magnússon. 

G. Sveinbjörnsson. 

1920 

55 
15, júní



1920 140 

56 
15. júní Í . uglýsin 

'æráðsins á lögreglusamþykt GQ
» 

    um staðfesting stj 

fyrir Síglufjarðarkaup>tað. 

Samkvæmt lögum nr. 1, 3. janúar 1890, sbr. lög nr. 67, 28. nóvbr. 1919, um lög- 

reglusamþyktir fyrir kaupstaðina, er hjormeð staðfest eftirrituð 

lögreglusamþykt fyrir Siglufjarðarkaupstað. 

1. kafli. 

  

glu og velsæmi á almannafæri. 

1. gr. 

  

A. almannafæri mega uppþot eða óspektir ekki eiga sjer stað. Ekki mega menn 

þyrpast saman á almannafæri svo að til tálma sje fyrir umferðina. þegar talað er um 

  

er átt við götur, vegi og svæði, sem almenningur fer um, eða 

sjur, bólvirki o. s. frv. 
s 

almannafæri í samþykt þe 

ætlað er til almennings afnota, svo sem leikvellir, sölutorg, bryg 

1, þar á meðal við dyr kirkju, sölubú 

  

    ,„ leikhúsa, 

  

Þegar fjölmenni safnast á almannafa   

  eða annnara samkomuhúsa þar sem almenningur kemur saman, þá skulu menn    
ögreglan setur til að varðveita góða reglu. 

  

haga sjer eftir þeim fyrirmælu 

Allier, sem Í: 

í vagni, í bifreið, á hjólum eða öðrum fararkosti, skulu, þá er þeir mæta eiuhverjum eða 

um götur bæjarins utan gangstjetta, hvort heldur eru gangandi, ríðandi, 

  

   
sínum og farartækjum á vinstri helmingi einhver vill komast framfyrir þá, hal 

  

akbrautarinnar ngu og svo 1 x gangstjettabrún sem auðið er. Við 

Í þörf gerist, sá bíða, sem er til vinstri handar, þeir sem fara um ngstjettir, 

  

krossgötu skal, e 

skulu jafnan víkja til vinstri handar, en eru þó skyldir til að víkja á akbraut, sje hún til 

  

vinstri handar. 

3. gr. 

Å almannafæri må eigi fljugast å, æpa, blistra eda hafa annan håvada eda ofsalegt eda 

allsherjarreglu eða ónáðar þá, sem um fara eða nálægt búa. 

  

móðgandi háttalag, sem ras 

í. gr. 

Enginn má að þarflausu berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllum, eða yfir höfuð 5 uw 5 oo“ 3 3 

hafast neitt það að, sem ónáðar íbúendur húsa. 

ð. gr. 

A fjölförnum götum, eða þar sem hætta getur af stafað, má ekki leika knattleik,
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paradis, feluleik, stikk eða klink, ekki gera rennibrautir, renna sjer á skautum, skíðum eða sleð- 

um eða hafa um hönd aðrar skemtanir eða leika, sem hi ndra umferðina. Lögreglan ákveður jafnan, 5 

  

is er bannað a 

  

hvaða götur þetta á við. Sömuleið utan Í vögnum, sleðum eða bifreiðum, 

  

sem eru á ferð um göturnar, eða festa við þá sleða, hand vagna eða annað, er til óþæginda 

getur orðið. 

6. gr. 

Á götum eða yfir götur eða svæði, sem almenningur fer um, má eigi skjóta med 

byssum eða öðrum skotvopnum, ekki kveikja í púðri, skoteldum eða nokkrum öðrum sprengi- 
   

efnum, og ekki kasta steinum, glerbrotum, snjóköglum, torfi, óhreinindum, vatni, eða neinu 

öðru, er tjóni getur valdið eða óþægindum fyrir þá, er um slíka s 

  

aði fara. Nauðsýnlega 

  

sprengingar vegna mannvirkja má að eins gera með sjert samþykki lögregustjóra, og ber 

  

bæði verkstjóri og sá, sem mannvi er unnið fyrir, ábyrgð á, að allrar varúðar 

  

i. gr 

Enginn må ganga dulklæddur á almannafæri eða í búningi, er misbýður velsæmi eða 

raskar allsherjarreglu. 

Einnig er bannað að sýna af sjer hneykslanlega hegðun á almannafæri, svo sem með 

  

ósæmilegum orðum eða látbragði, með því að fletta sig klæðum eða gera þarfir sínar á 

hneykslanlegan hátt. 

8. gr. 

Þá menn, sem eru ósjálfbjarga sökum drykkjuskapar á götun eða á almannafæri, má 

setja í varðhald þangað til þeir koma til sjálfs sín aftur. Þá menn, sem sökum ölæðis hafa í 

frammi hávaða á almannafæri með ljótum brópum eða illyrðum eða sína af r Óskunda      
með höggum og barsmið, má setja Í varðhald, ef þeir ekki skipast þegar í stað við munnlega 

áminniogu lögregluvaldsins, og skulu þeir ennfremur sæta sektum eftir samþykt þessari fyrir 

þá röskun á reglu og friði, er þeir kunna að hafa valdið með drykkjuskap sínum og ólátum. 

Enginn má baða sig eða synda nakinn bryggjur eða fjörur canpstaðarlóðarinnar, 

  

eða svo nálægt landi, að hneyksli geti valdið, eldur nálægt skipum, sem á höfninni liggja, 

ef það getur hneykslað nokkurn. Enginn má baða sig eða þvo sjer í Hvanneyraránni, vatns- 

leiðsluþrónni eða þeim uppsprettum og lækjum, er renna í ána eða þróna. 

10. gr. 

Hver sá, sem staddur er å almannfæri, er skyldur að segja rjett til nafns síns og 

heimilis, þegar lögregluvaldið krefst þess. 

  

% 
Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögre g ip % 

  

glumanna. Ef nauðsyn ber til, 
nes . st 

geta lögreglumenn krafið sjer vil aðstoðar hvern fulitíða karlmann, sem viðstaddur er, til að 

  

afstýra óreglu eða óspektum á almannafæri, en heimtingu eiga slíkir menn á fullum   

bæjarsjóði fyrir tjón, er þeir kunna að bíða við það á fatnaði eða limum, en bæjarsjóður 

á aðgang að hinum seka.
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II. Kafli. 

Akvardanir til ad afstyra tålmunum og hættum fyrir umferðina. 

12. gr. 

Enginn má ótilkvaddur slökkva eða kveikja á götuljóskerum bæjarins. 
Enginn má taka vatn úr brunahönum bæjarins eða hreyfa við þeim að neinu leyti, 

nema hann hafi til þess fengið leyfi slökkviliðsstjóra og umsjónarmanns vatnsveltunnar. 
Enginn má snerta við brunaboðum bæjarins, nema hann þurfi að gera vart 

við eldsvoða. 

Brot gegn þessari grein varða sektum, er ekki sjeu lægri en 50 krónur. 

13. gr. 

An leyfis lögreglustjóra má enginn setjast að á almannafæri til að selja vörur eða 

reka aðra atvinnu, og sje slíkt leyfi veitt, þá aðeins á þeim stað, sem leyfið til tekur. Börn 

yngri en 14 ára mega alls ekki selja vörur á, allmannafæri. Þó skal börnum, 8 ára eða eldri, 

heimilað að selja dagblöð og frjettablöð og sömuleiðis aðgöngumiða að fþróttasýningun:, dag- 

skrár og merki, er gilda fyrir sjerstaka hátíðisdaga 

An leyfis hlutaðeigandi húsráðanda má enginn láta fyrirberast á húslóðum, á hús- 

sviðum, Í garðshliðum eða á öðrum stöðum, þar sem inn er gengið í hús eða á húslóðir, nje 

fara inn í híbýli hans í söluerindum. 

14. gr. 

Stjettir fram með götum skulu eingöngu ætlaðar gangandi mönnum; eftir þeim má 

eigi fara með sleða, reiðhjól, hjólbörur, vagna nje önnur aktól, nema barnavagna, og eigi bera, 

draga, velta eða á annan hátt flytja með sjer fyrirferðarmikla hluti, svo sem tunnur, hey 

eða annað, sem tálmar umferðinni; ljái, gaddhrífur, skotvopn og aðra hluti, sem tjón getur 

hlotist af, má aðeins flytja eftir götunni sjálfri, og skal svo um þá búið, að engin hætta 

stafi af þeim. Hlaðnar byssur má ekki bera á götum bæjarins eða annarstaðar á almanna- 

færi. Byssur skal ávait bera þannig að opið viti upp. 

Á almannafæri má eigi leggja eða setja neitt það, er tálmar umferðinni. Þó mega 

þeir, sem flytja að sjer vörur, eldivið, hey eða annað slíkt og eigi geta lagt það frá sjer á 

sjálfs síns lóð, leggja það á torg og götur meðan á flutningum stendur, en gæta skal þess, að 

það geri sem minstan farartálma. Að flutningnum loknum skulu þeir hreinsa vandlega göt- 

una eða torgið, sem notað var. Bifreiðar, vagnar, hjólbörur og sleðar mega ekki standa á göt- 

um lengur en nauðsynlegt er til að fylla þá og tæma, og aldrei mega þeir standa á gang- 

stjettum. Bæjarstjórn ákveður í samráði við lögreglustjóra, hvar á götum eða torgum standa 

megi vagnar eða bifreiðar, sem notaðar eru til fólks- og vöruflutnings, og setur sjerstakar regl. 

ur þar að lútandi. 

16. gr. 

Á götum, gangstjettum eða annarstaðar á almannafæri má ekki vinna neina vinnu, 

sem tálmar umferð manna eða gerir hana hættulega, t. a. m. höggva eða mylja grjót, járna
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hesta eða því um líkt. Eigi heldur hrista gólfteppi, viðra sængurföt eða hengja föt eða 

þvotta til þerris eða þesskonar. 

17. gr. 

Vöruskápa, gluggaskýlur, auglýsingaspjöld eða annað þessháttar má eigi hengja utan 

á hús þannig að óþægindi verði að á almannafæri að dómi lögreglunnar. Í opnum gluggum, 

sem vita að almannafæri, má eigi láta standa jurtapotta eða neitt það, er tjóni getur valdið, 

ef það fellur niður. Eigi skal leyfilegt að setja upp sjálfsala. 

18. gr. 

Foreldrum og öðrum hlutaðeigendum er skylt að annast um, að tilhlýðilegt eftirlit 

sje haft með óstálpuðum börnum, sem eru á þeirra vegum, þegar þau eru á almannafæri. 

Börn yngri en 192 ára mega ekki vera á almannafæri seinna en kl.8 á tímabilinu frá 1. septem- 

ber til 14. maí og ekki seinna en kl. 10 frá 15. maí til 31. ágúst, nema þau sjeu í fylgd 

með fullorðnum. 

19. gr. 

Enginn má gera skurð Í gangstjettir, götur eða torg bæjarins nje raska þeim á neinn 

hátt nema hann hafi til þess leyfi veganefndar og samþykki lögreglustjóra. Slík verk skulu 

unnin þannig, að sem minstur farartálmi sje að, og ætíð skal þess gætt, að vegfarendur sjeu 

aðvaraðir um farartálmann með nægilega greinilegum ljósum, er loga skulu frá því að dimma 

fer að kvöldi til þess bjart er að morgni. Að öðru leyti gerir lögreglustjóri þær ráðstafanir, er 

honum þykir þurfa, til að afstýra hættu fyrir vegfarendur. Getur hann bannað umferð um 

götuna að nokkru eða öllu leyti meðan á verkinu stendur, eða skipað fyrir um hvernig um- 

ferðinni skuli hagað. Ef slíkt verk dregst úr hófi fram, eftir að byrjað er á því, getur lög- 

reglustjóri látið ljúka verkinu eða setja götuna í samt lag aftur á kostnað þess, sem verkið 

átti að framkvæma. 

Þegar nýtt hús er bygt eða eldra hús rifið og bygt upp að nokkru eða öllu leyti, 

er eiganda þess, ef húsið liggur við almannafæri, skylt að skýra lögreglustjóra frá áður en 

verkið byrjar og sanna fyrir honum heimild sína til verksins. Hann skal haga sjer eftir þeim 

fyrirmælum, sem lögreglustjóri setur, til að afstýra farartálma og hættu eða óþægindum fyrir 

vegfarendur. Verkfæri og verkefni má ekki leggja frá sjer á almannafæri, nema þar sem lög- 

reglustjórinn leyfir, og eigi má það liggja þar lengur en nauðsyn krefur. Mold, möl, leifar af 

verkefni og annað, er af byggingunni stafar, skal eigandinn færa burtu, er húsagerðinni er svo 

langt komið, að því verði viðkomið. Girðingar, sem kunna að hafa verið reistar til að afstýra 

hættu eða farartálma, skal taka burtu þegar í stað, þegar lögreglan krefst þess. 

Nú brennur hús eða mannvirki, eða það er tekið burt án þess að annað sje gert í 

staðinn, og er þá eiganda skylt að ganga svo frá hússtæðinu, að ekki stafi hætta, óþrifnaður 

eða óprýði af. 

21. gr. 

Pallar, stoðir og annar umbúnaður þesskonar, sem notaður er við húsasmíðar og aðr- , 8 , B 

ar byggingar eða viðgerðir á húsum, skal vera nægilega traustur og þeir, sem nota hann,
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skulu vera gætnir og áreiðanlegir menn. Á slíkum pöllum utanverðum skal vera að minsta 

kosti 20 cm. há brík og handrið eða reipi í brjósthæð.  Lausir stigar, sem notaðir eru við 

viðgerðir á húsum, málun, gluggaþvott eða þesskonar, skulu vera nægilega traustir og kjálk- 

arnir búnir járngöddum að neðan, ef stíginn er meira en 4 metra langur. 

Lausir stigar mega ekki standa við húsvegg á almannafæri eftir að dimt er orðið. 

Brot á þessari grein er á ábyrgð þess, er verkið annast, eða ef hann er eigi til- 

greindur, þá á ábyrgð húseiganda. 

22. gr. 

Nú er hús eða hluti úr húsi orðið svo hrörlegt, að hætt er við að það hrynji eða 

falli niður, eða það er þannig bygt, að hætt er við að járn fjúki af þaki eða veggjum, og get- 

ur lögreglustjóri þá bannað að nota húsið og boðið eiganda eða umráðamanni hússins að gera þær 

umbætur á því, að eigi geti valdið hættu fyrir vegfarendur. Auk þess getur lögreglustjóri 

gertaðrar ráðstafanir í þessa átt á kostnað hlutaðeiganda. Sama gildir og þegar grjótgörð- 

um, skíðgörðum eða annari girðingu liggur við falli. 

23. gr. 

OUN åhåld, sem notud eru til bess ad hefja upp eða renna niður vörum eða öðru úr 

húsum, sem liggja á almannafæri, skulu vera nægilega traust, og þeir, sem þau nota, skulu 

vera áreiðanlegir menn, ás) 

24. gr. 

Þegar ís leggur á höfnina, má enginn fara út á Ísinn fyr en hann er orðinn vel held- 

ur. Þyki lögreglustjóra ísinn eigi nógu traustur, skal hann banna alla umferð um hann. 

25. gr. 

Eigi má kasta í höfnina eða fjöruna grjóti, möl, sandi, ösku, dauðum fiski, síld, 

matarleifum, fiskúrgangi nje öðru slíku, og ekki skilja neitt slíkt þar eftir nema fyrir utan 

inu, er hafnarnefnd ákveður. 

26. gr. 

Síldarnætur má aldrei breiða til þerris yfir götur kaupstaðarins, gangstjettir eða 

annarstaðar þar sem umferð er mikil. "Timbur má ekki liggja laust á lóð bæjarins eða þak- 

járn eða slíkar vörur, þannig, að þær geti fokið á hús eða götur. 

TIl. Kafli. 

Um reið, lestaflutning og akstur á götum bæjanins. 

bo
 

1
 . gr. 

Þeir, sem ríða eða aka um götur bæjarins, skulu gæta tilhlýðilegrar varkárni, einkum 

þegar þeir fara fyrir götuhorn, yfir þvera götu eða fram úr hliðum. Þeir eru skyldir að nema 
staðar þegar í stað, þegar lögreglan gefur þeim merki til þess.
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Á almannafæri má ekki ríða eða aka harðara en á hægu brokki, og þar sem mikil er 56 

umferð, gatan mjó eða farartálmi á veginum, skal aðeins fara fót fyrir fót. Lögreglan getur 15. júli. 

skipað svo fyrir, hvenær sem nauðsyn þykir, að fara skuli aðeins fót fyrir fót á tilteknu 

svæði, og þar sem margir vagnar koma saman á einn stað, getur hún raðað þeim eða skipað 

þeim að nema stað um stund. 

Ríðandi menn og vagnstjórar skulu í tæka tíð gera viðvart mönnum, sem á undan 

þeim ganga. 

Eigi má ríða eða aka um gangstjettir bæjarins. 

28. gr. 

Það er með öllu bannað að ríða, beita fyrir vagna eða flytja farangur á höltum eða 

meiddum hestum, eða svo horuðum, að ekki hafi þeir fullan þrótt. Hestar, sem bíta eða slá, 

skulu auðkendir á þann hátt, að áberandi skúfur sje festur í ennistopp eða tagl. 

29. í SQ r. gq 

Ríðandi mönnum, lestamönnum og öðrum, er farangur flytja á áburðarhestum, er skylt 

að víkja úr vegi og jafnvel út af götunni fyrir vögnum, er þeir mæta, ef vagninn kemst ekki 

leiðar sinnar að öðrum kosti. Með áburðarhesta má ekki hafa lengri viðdvöl á götunum en 

nauðsynlegt er til áð taka ofan eða láta upp klyfjar. 

30. gr. 

Vagnar skulu vera svo sterkir og vandaðir að smíði, að ekki sje hætt við bilun. Þeir 

mega ekki vera svo stórir um sig, að þeir hindri umferðina. Vagnar þeir, er notaðir eru til 

mjólkurflutnings eða til annars flutnings sjerstakrar tegundar, skulu gerðir eins og fyrir kann   

  

að vera mælt í sjerstökum reglugerðum, 

Aktýgin skulu vera haldgóð og hesturinn vel girtur við vagninn. 

       

Sæti ökumannsins á vagninum skal haga þannig, að hann sjái bæði vel framundan 

sjer og til beggja hliða. Ef hlassið er svo fyrirferðarmikið, að það byrgi útsýnið, er öku- 

  

manni skylt að va vinstra megin við vagninn og beyma eykinn. 

a , 
öl. gr. 

Ökumenn og vagustjórar skulu vera nógu sterkir og þroskaðir til þess starfa, enda 

hafi þeim verið kent að stýra hesti og vagni af æfðum ökumanni. Hesta má ekki slá með 

öðru en þar til gerðum keyrum eða ólarsvipum. Vírsvipur eða orik má ekki nota. Aldrei 

má slá hesta í höfuð, fætur eða nára 

32. gr. 

Vagnhlassið má ekki vera þyngra en svo, að vagninn beri það og hestunum veiti ljett 

að draga það. Því á að vera vel komið fyrir á vagninum og fest svo, að það ekki haggist. Það 

má hvorki ná langt út af vagninum nje dragast með jörðu. Um málmvarning skal svo búið, 

að sem minstur hávaði hljótist af. 

33. gr. 

Sami ökumaður má ekki fara með fleiri en tvo vagna, er tengsladir sjeu saman. Það 

er og bannað að festa sleða eða handvagna við aktól, sem hestum er beitt fyrir. 

Tveir vagnar eða fleiri mega ekki aka samhliða. Eigi má nema einn maður ríða við 

hliðina á vagni.



1920 

56 
15. júní 

146 

34, gr. 

Med vagna og hesta må ad eins fara eftir beim hluta strætisins, sem ætladur er til 

aksturs, en ekki eftir gangstjettum nje vegum, sem ætlaðir eru til annarar sjerstakrar notkun- 

ar. Ef gata í bænum er þröng eða mjög mikil umferð um hana getur lögreglustjóri bannað 

alla vagnaumferð um hana, enda sje það auglýst með spjaldi á gatnamótum. 

35. gr. 

Með vagna og hesta skal fara svo nærri vegabrún eða gangstjett til vinstri handar 

sem auðið er. Um götuhorn skal aka í kröppum boga, ef snúið er við til vinstri handar, en 

í löngum boga, ef snúið er til hægri. Á götuhornum og gatnamótum er bannað að aka fram 

fyrir vagn eða hest, sem á undan fer. 

36. gr. 

Það er bannað að ríða eða aka á móti skrúðgöngum og líkfylgdum eða fram hjá þeim. 

Skal víkja úr vegi fyrir þeim, ef unt er, eða nema staðar meðan þær fara fram hjá. 

37. gr. 

Á miðri götu má ekki nema staðar með hesta eða vagna, heldur skal það gert sem 

næst gangstjettinni eða götujaðri, og skal þá snúa vagninum þannig, að hlið hans sje jafnhliða 

gangstjettinni eða götujaðrinum. Ekki má nema staðar þar sem hestur eða vagn heldur kyrru 

fyrir beint á móti hinum megin á götunni. Ennfremur er bannað að nema staðar með hest eða 

vagn á gatnamótum eða fast við þau. 

38. gr. 

Ökumenn og ríðandi menn mega ekki yfirgefa hesta sína á almannafæri, nema annar 

maður haldi í taumana eða hesturinn sje bundinn tryggilega. Á almannafæri má ekki taka 

beisli af hesti, sem beitt er fyrir vagn, nema meðan honum er gefið. 

39. gr. 

Um sleða, sem hestum er beitt fyrir, gilda sömu reglur og um vagna, að því við- 

bættu, að á aktýgi hestsins skal festa bjöllur þannig gerðar, að til þeirra heyrist í hæfilegri fjar- 

lægð. Ennfremur gilda framanskráðar reglur um vagna einnig fyrir hjól og bifreiðar eftir því 

sem við á, auk sjerreglna þeirra, sem hjer fara á eftir. 

40. gr. 

Slökkviliðið er undanþegið framanskráðum ákvæðum um vagna. Skulu allir víkja úr 

vegi fyrir því svo fljótt sem þeim er auðið. Sama gildir um sjúkravagna. 

IV. kafli. 

Um bifreiðar. 

41. gr. 

Umferð bifreiða og bifhjóla skal eigt leyfð um götur og vegi kaupstaðarins. Þó getur 

bæjarstjórnin leyft umferð flutningabifreiða.
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V. kafli. 

Um reiðhjól. 

42. gr. 

Þeir sem fara á reiðhjólum um götur bæjarins, skulu gæta þess, er hjer segir: 

a. Á hjólum mega ekki í senn vera fleiri menn, en hjólin eru gerð fyrir. Sá, er stýrir hjól- 

um, skal ætíð halda að minsta kosti annari hendi um stýrið og hafa báða fætur á stig. 

sveifum. Enginn má flytja með sjer á hjólum hluti, sem valdið geta hættu eða hindrað 

umferðina. 

b. Á hverjum hjólum skal vera bjalla, sem gefur hvelt hljóð, en ekki horn, og skal hjóla- 

maður láta til hennar heyra, ef hætt er við árekstri, og ætíð áður en hann fer fyrir götu- 

horn eða yfir gatnamót. 

ec. Á hverjum bjólum skal, þegar dimt er, vera tendrað ljósker, er snúi fram og lýsi fram- 

undan sjer. Ljós skal tendrað eigi síðar en á þeim tíma, sem ákveðinn er til tendrunar 

á götuljóskerum bæjarins. 

d. Ökuhraði á hjólum má ekki vera meiri en 12 kílómetrar á klukkustund, og þar sem hjóla- 

maður sjer skamt frá sjer í kröppum bugðum, við gatnamót, þar sem mikil umferð er, og 

þar sem vegur er sleipur, skal gæta sjerstakrar varúðar, og má þar aldrei aka hraðara en 

svo, að stöðva megi hjólin þegar í stað. Sje for eða bleyta á götu, skal aka svo; að ekki 

slettist á aðra vegfarendur oje á gangstjettina. Skylt er hjólamanni að nema staðar, ef 

reið hans veldur því að hestur fælist eða gerist Órór. 

e. Byrjendur mega ekki æfa sig á hjólum á götum bæjarins. Ekki má hjóla á gangstjettum 

nje yfir þær og ekki inn eða út úr hliðum. 

sem stafar af 

  

f. Ef slys vill 

  

    

a stendur í sambandi við notkun hjóla, skal hjólamaður 

þegar nema staðar, skýra frá nafni sínu og heimilisfangi, ef þess er krafist, og hjálpa þeim, 

sem slasast hefir, ef þörf gerist. 

Hjólamaður skal þegar nema staðar, ef lögreglan gefur honum merki um það. 

Eigandi hjóla ber ábyrgð á brotum á samþykt þessari, ef hann lánar þau þeim, sem er 

yngri en 15 ára. 

VI. kafli. 

Um rekstur gripa og Íjenaðar um götur bæjarins. 

45. gr. 

Bannað er að reka hesta ógætilega um götur bæjarins. Fælnir eða slægir hestar 

mega ekki ganga lausir. 

Það er á ábyrgð sauðfjáreigenda, að sauðfjenaður þeirra geri engan usla eða óskunda 

í bænum, hvorki shemmi fisk eða fari inn á umgirt svæði eða í garða kaupstaðarbúa. 

Hið sama gildir um geitfje. 

Auk sekta fyrir þetta, sem renna í bæjarsjóð, varða brot gegn þessu skaðabótum fyr- 

ir ágang og skemdir. 

Nautgripir mega ekki ganga lausir á götum kaupstaðarins, nema þegar þeir eru rekn- 

, , ir í haga og úr. 

44, gr. 

Þeir kaupstaðarbúar, sem eiga sauðfje eða hafa það undir hendi, skulu skyldir að 
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; haust og "gera gangnaskil að haustinu eftir fyrirmæluni annast samanrekstúr á því vor o 

bæjarstjórnar eða fjallskilastjóra. 

  

Nautgripir, sem færðir eru 

og skulu 2 gæslumeun fylgja hverjum nautgrip. Það er með öllu bannað að binda nautgrip 

í tagl á hesti. 

VIL. kafli. 

Um hunda. 

í að hafa helsi á hundum sínum með áletruðu Sgf. og 

  

skyldur er hver hundeiga 

tölu. Bæjarsjóður útvegar merkispjöldin, en lögreglustjóri afhendir þau eigendum hundanna 

     

  

í bæjarsje gegu greiðslu andvirðis þeirra, sem rennur 

Hver hundur, sem okki ber slíkt helsi eða fylgir utaubæjarmanni, er rjettdræpur, ef 

  

eigandi hirðir hann ekki og greiðir áfallinn kostnað innan þriggja daga eftir að hundurinn 

hefir verið auglýstur. Rjettdræpir eru einnig þeir hundar, sem raska svefnfriði manna með gelti 

og spangóli á næturþeli, og skulu eigendur þeirra sæta sektum. 

    

Grimma hunda og hunda, sem hafa þann vana að ónáða menn og hræða með glepsi, 

urri eða gelti, eða sem eru óvenjulega stórir, ber eigendum að binda eða myýla forsvaranlega 

að viðlagðri sekt. 

åd. vr 
bl; 

m má siga hundi á mann nje láta farast fyrir að aftra hundi sínum, þegar hann     
  

verður var við að hann ræðst á menn. Hver sem brýtur á móti þessu, sæti sektum, þótt 

  

ekkert tjón hafi hlotis 

18, Er 

Flækingshunda — en þar til teljast allir hundar, sem ekki eru eigu eða á vegum kaup- 

staðarbúa — getur lögreglustjóri látið handsama og auglýsa, og ef eigandinn gefur sig ekki 

  

  

fram innan þriggja sólarhringa og greiðir áfallinn kostnað, má drepa slíka hunda. 
0 > é ; 

VIIL kafli. 

Um fridun almeuringseigna o. fl. s5Eelg 

Mannvirki og hluti, hverju nafni sem nefnast, er ætlaðir eru til almennra afnota eða 

til prýðis á almannafæri, svo sem kirkju, skóla, kirkjugarð, minnisvarða, götuljósker, brunahana, 

vatnsleiðsluþró, nafnspjöld og töluspjöld á götum og húsum, trje, blómsturgarða, girðingar og 

annað þessháttar, má enginn skemma, ekki heldur áta eða saurga, ekki rita, rispa, tjarga, mála, 

eða teikna á þá. 

RA n 50. gr. 

Enginn má skemma girðingar, sem eru við almnnafæri, nje setjast å bær eda klifra 

yfir eða upp um þær.
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Engin má skemma eða troða ræktaða bletti, grasreiti eða trjágarða, hvort sem eru 56 

girtir eða Ógirtir. 

51. gr. 

Í kirkjugarðinum mega engir leikir eða önnur ótilhlýðileg hegðun eiga sjer stað. Trje 

eða jurtir, sem gróðursettar eru á grafreitum eða leiðum, má enginn rífa upp eða færa burtu 

nje spilla eða saurga grafreitina á nokkurn hátt. Enginn má hafa með sjer hund inn í kirkju- 

garðinn. Skepnum má eigi beita í kirkjugarðinum. 

Börn yngri en 14 ára mega eigi vera í kirkjugarðinum, nema þan sjen í fylgd með 

fullorðnum, sem ber ábyrgð á framferði þeirra. 

auglýsingar. 

  

52, ør. 

jöld eða mála nöfnin á 

eða lætur festa á 

  

Bæjarstjórnin ákveður nöfn á götum og lætur festa upp nafnsy 

rstjórnin hefir 

  

götuhornin, þar sem þurfa þykir. Töluspj 

hús til að tákna húsaröð, skuln húsi 

að halda. 

  

TA y , 
Old, SEM 

á sinn kostnað og endurnýja, ef á þarf     

Bæjarstjórnin ákveður, hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldunum og öðrum 

jarsjóðs útvega spjöld í því skyni svo mörg, sem 

  

stjórnarvöldum, og skal hún á kostnað | 

þurfa þykir. 
Auglýsingar um sjónleiki, samsöngva, sýningar og aðrar 

  

utaðeirandi húsráðanda, 

  

halda, má festa upp hvar sem er með samþykki h 

Dd. gr. 

bær hafa fall gi sínum.      nægt tilea     
1 gera þær ólæsi- 

Uppfestar auglýsing     niður, saurga þær 

  

Löglega uppfestar auglýsi 

rar á neinn hátt. le; y 

almennar skemtanir 

  

Um veitingahús, 

  

gr. 

la, matar og óáfengra drykkja, 

  

di almenn veitinga     Allir staðir, þar sem höfð e 

Jerstöku eftir löpreglustjórnarinnar, og skal 

  

naðir almenning, skulu sje 

  

eða gististaðir fyrir 

  

lögreglunni helmill umgangur um húsakynni þau, sem notuð eru í sambandi við veitingarnar. 

Í haldinn nákvæm 

  

Á öllum gistihúsum ska 

samkomustöðum má enginn gerast sekur í ofsalegu 

  

Á almennum veitingastöðum 

5 fólk eða nágrannar hati ónæði af. eða heimilisf 

  

atferli eða hávaða, svo að aðrir gestir, húsbóndi 

Þar má heldur eigi sýna af sjer ósæmilega eða hneykslanlega hegðun eða hafa áhættuspil um
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hönd. Eigi er heimilt að láta drukknum manni í tje neins konar veitingar umfram lfsnanð 

synjar á almennur veitinga- eða samkomustað. 

Hverjum þeim, sem hefir á hendi veitingasölu, matar og óáfengra drykkja, eða selur 

gistingar, er skylt að gera það, sem í hans valdi stendur til að afstýra þvi, að neitt það fari 

fram í veitingastofu hans eða gistihúi, sem er á móti góðri reglu og velsæmi 

Veitingahúsum öllum skal lokað kl. 10 á kvöldin til kl. 7 að morgni, og allir gestir, 

sem ekki hafa þar næturstað, skulu vera farnir út ekki seinna en kl. 101/,. 

Samt skal fjelögum, sem lögreglustjóri þekkir, heimilt að halda samkvæmi og dans- 

leika eða aðrar skemtanir á veitingahúsum, sem eigi sjeu bundnar við áðurnefndan tíma, ef 

eigi taka aðrir þátt í því en fjelagsmenn og gestir þeirra. 

Ennfremur mega brúðkaup og önnur samsæti eða dansleikar tiltekinna manna standa 

fram yfir hinn tiltekna tíma. 

58. gr sr. 

Enginn má halda opinbera sjónleika eða hlutaveltu eða aðrar skemtisamkomur fyrir 

  

borgun áu leyfis lögreglustjóra, og skali hann fyrir leyfið greiða 5 til 30 kr.,er renna í bæjar- 

sjóð. Þeir, sem fá þetta leyfi, skulu vera skyldir að hlíta þeim ákvörðunum, er lögreglustjóri 

setur um löggæslu og til að afstýra brunahættu, og greiða þann kostnað, sem af því leiðir, 

59, gr Ér. 

Enginn má halda opinbera dansleika, myndasýningar eða aðrar opinberar skemtisam 

komur nema með leyfi lögreglustjóra, og greiði í hvert sinn gjald í bæjarsjóð, 5 til 30 kr. eftir 
d >» ö J 5 (=) EJ J s 

ákvæðum hans. 

60. ør. 

Enginn má halda opinbera samsöngva nema með leyfi lögreglustjóra, og greiði gjald 

í bæjarsjóð, ó til 30 kr, nema sungið sje í góðgerðarskyni eða aðgangur sje ókeypis. Skylt 

skal og, ef þess er krafist, að sýna lögreglustjóra fyrirfram þá texta, er syngja skal eða leika, 

ef um sjónleika er að ræða. 

61. er. 5 

Þegar opinberar skemtanir, hverskonar sem ern, eða leikir, eru haldnir að kvöldi 

dags og fram á nótt í húsum, sem enginn býr í, skulu þeir sem standa fyrir slíku, láta tvo 

meun aðgæta öll eldfæri í húsinu, og skulu þeir fullvissa sig um, að eigi geti eldhætta af 

neinu stafað. 

Eins og það er vitaskuld, að húseigendur eða húsráðendur geta bannað að sá, sem 

leyti hefir fengið til þess að halda skemtanir ssmkvæmt 58. 59. og 60. gr., noti leyfið á 

Þeirra lóð, svo er og sjerhverjum, er sjúkur er eða sjúkling hefir á heimili sínu, heimilt að 

fá bannað að almennar skemtauir, sem háreysti er að, sjeu hafðar svo nærri húsi hans, að 

hætta geti af því hlotist. 

62. gr. 

Hver sá, sem samkvæmt framanskráðu hefir fengið leyfi til að halda sjónleik, dans- 

leik, samsöng eða einhverja þá skemtun eða sýningu, sem talin er hjer að framan, er skyldur 

að sjá um, að ekkert það fari fram, sem brýtur í bág við reglu eða velsæmi. Et brestur 

verður á þessu, er lögreglunni heimiit að slíta samkomunni og skipa áhorfendum og öðrum,
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sem vid eru staddir, ad fara í burtu, Lögreglustjóri getur og fyrirskipað skoðun á kvikmynd- 56 

um og bannað sýningu á myndum, sem bann telur skaðlegar eða siðspillandi. Án leyfis lög- 15. júní 

reglustjóra má ekki kveikja skotelda eða ganga með logandi blys. 

XI. Kafli. 

Um alment hreinlæti og þrifnað o. s. frv. 

63. gr. 

A almannafæri má enginn fleygja hræjum, rusli eða öðrum óhreinindum. Í ræsi má 

eigi kasta neinu því, er stíflað getur vatnsrásina. 
Sorpi, slori, ösku eða öðrum óhreinindum má eigi kasta í fjöruna nje út af bryggj- 

um eða bólvirkjam nema fyrir utan línu, er hafnarnefnd ákveður. 

Hver sá, er ekur grút, blóðvatni, síldarleifum, mykju eða öðrum áburði, eða heyi, 

arins, skal skyldur til að hafa góð ílát og aka var- 

  

þangi, mold eða þesskonar um götur b 

lega, svo að sem allra minst, helst ekkert, fari niður á göturnar, og hreinsa skal hann vand- 

lega, strax og akstri er lokið, alt það, sem niður kann að hafa farið. 

65. gr. 

Lifrarbræðslu, síldarbræðslu eða spikbræðalu eða verksmiðjuiðnað má ekki setja á stofn 

á lóð bæjarins nema þar sem heilbrigðisnefndin til vísar. 

Atvinna þessi, svo og síldarverkun öll, skal standa undir sjerstakri tilsjón heil- 

brigðisnefndarinnar, og eru þeir, sem þessa atvinnu reka, skyldugir til að blýða þeim fyrir- 

skipunum lögreglustjóra og heilbrigðisnefndar, sem lúta að því, að allur þrifnaður sje við. 

hafður og allri hættu afstýrt. 

66. gr. 

Skepnum má ekki slátra á eða við götur bæjarins eða á almannafæri, heldur skal 

það gert bak við hús, innan grinda eða á lokuðu svæði, þar sem aðrar skepnur geta ekki 

sjeð blóðvöllinn. Bannað er að láta hunda koma á blóðvöllinn þegar slátrað er. 

67. gr. 

Stampa, opnar tunnur eða föt með lifur, grút eða áburði, má alls eigi hafa á al- 

mannafæri eða við götur kaupstaðarins, nje heldur neitt það annað, sem ódaun leggur af eða 

er til óþrifnaðar. 
68. gr. 

Sorphauga, áburðarhauga, salerni, forir eða því um. líkt má eigi hafa í nánd við al- 

mannafæri nema í steinlímdum gryfjum, vandlega byrgðum, enda veiti heilbrigðisnefnd sam- 

þykki til þess. 

69. gr. 

Skylt er húseiganda eða lóðareiganda að sjá um, að haldið sje hreinum portum og 

annari óbygðri lóð í kringum hús hans eða óbygðri lóð, þar á meðal rústum, sem liggja að götu.
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Enginn má fleygja sorpi, öskn eða öðrum óhreinindum manns eða     

   

7 n : ER ” 
iver, sem gerist a sektum og 

    

flytja óhreinindin tafarlaust sinn kostnað og gera í aftra því, að 
óhreinindin berist af lóð ha annars manns.  Undanbågnu má heilbrigðisnefnd veita 
þegar sjerstakar ástæður mæla með því. 

Þar sem holræsi er komið í g holræsi frá húsi 

        

sínu út í göburæsið, og skal leiða alt skolp frá því út í pö psið. li skal sjá um 

  

þeim, er     hreinsun á ræsum þeim, er gan 

  

z 
kunna út í göturennur, og 

    

Ekkert hús eða herbergi má vera svo fólki, sumar nje vetur, að heilbrigði 

  

þess sje hætta búin að áliti heilbrigðisnefndan 

79 an 

   

        

Polla, síki eða tjarnir á 

    

heilbrigðisnefndar, er lóð s 

brigðisnefndar. Ef ut af bre fnd látið framkvæma verkið á kostnað 

  

vm kostnaði fylgir lögtaksrjet 
   

lóðarleigjenda. —Kröfum bæjarins svo og lögveð í 
    „ak OVA SE 

os veðböndum á lóðinni 

  

lóðarrjettindum leigjenda, er gangi 

XIL Kafn 

rákvæði, kostnað 0. 

  

    Siglafjarðarkanpataðar, eins og hún er amþykt þessi gildir fyrir a 
, 
ákveðin eða síðar kann að verða ákv 

        

TA 

Brot gegn samþy sektum alt að 1000 krónum. Drengir 14 til 15 ára 

skulu sæta vandarhöggum, þó ekki í en fimtán, et rera í brotum á samþykt    þessari eða gera eitthvað, sem ber vott um einstaka ónáttúru — einföldu fangelsi alt 
að 8 dögum, 

  

sem barn drýgir, skorti á Sn foreldra eða annara, 

  

Ef kenna má yfir: 

  

ekki barninu. 

  

sem ganga barninu í foreldra stað, skal refsa þeim fyrir 

  

Ef einhver lætur það ó 
1 hass 1 samkvæmt henn,      

  

skipunum lögreglustjó í látið gera það. Kostnaður við "DD 

þetta, og yfirleitt kostn: 

að hindra brot gegn þvi, sem bannað er í sam 

Ölunum, er lögreglustjórn gerir til þess   iður sá, sem leiðir af   

  

mi, greiðist af þeim, sem brýtur, og
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má taka þann lögtaki samkv. lögum 16, des, 1885. Ef hlutaðeigandi reynist ekki 56 
fær um það við lögtakið að borg 

  

hann úr bæjarsjóði. 15. juni 

  

Kostnaður sá, sem að öðru leyti leiðir af framkvæmd å pessari sambykt, og ekki 
verður krafinn af einstökum mönnum 

  

ai # 
Kai Ti im rið með sem almenn lögreglu-     

"Jar8}00.     mál, og skulu allar sektir fyrir brot á 8 ð 

  

    

Með samþykt þessari er úr gildi numin lögreglusamþykt fyrir Siglufjarðarkauptún 

frá 2. júni 1915. 

Samþykt þe dt i st Að) 

þetta birtis til I ni öllur er eiga að mál.     

  

Dóms- og kirkjumála vtið 15. júní 1990. 

don Magnússon. 

G. Sveinbjörnsson, 

. =
 

15. júni 

      igðissamþykt 

Heilbrigðissamþukt fyrir Siglufjarðarkaupstað. 

  

ildir fyrir land jarðanna Hvanneyrar og Hafnar í Siglufirði. 

CX
 > Bæjarfåg hans eiga sæti í nefndinni 2 menn,   

er bæjarstjórnin kýs til 2ja ára.
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Fundi skal halda í nefndinni að minsta kosti þrisvar á ári, í mars, júní og október. 

Formaður ákveður fundartíma og fundarstað, ritar í fundarbók gérðir nefndarinnar, hefir á 

hendi brjefaskriftir og annast um, að fyrirskipunum nefndarinnar sje blýtt. > 

á. gr. 

Heilbrigdisnefndin öll skal hafa gætur á því, að heilbrigðissamþyktin sje haldin og 

henni hlýtt í öllum greinum. 

Nefndinni skal heimilt að rannsaka eða láta rannsaka alt það, er um ræðir í þessari 

samþykt eða mikla þýðingu hefir fyrir heilbrigði manna, hvort heldur er á almannafæri eða á 

einstakra manna eign. Einu sinni á ári skal nefndin skoða allar eignir á því svæði, er sam- 

þyktin nær yfir, og er henni heimilt að skifta þessu starfi milli nefndarmanna. 

Heilbrigðisnefndin skal færa í eina bók alt það, er hún finnur aðfinsluvert samkvæmt 

þessari samþykt, og skal hún skriflega skipa þeim, er í hlut eiga, fyrir um, hvað þeir eigi 

að gera til umbóta. 

5. gr. 

Ef heilbrigðisnefudin telur nauðsynlega einhverja þrifnaðarbót eða heilbrigðisráðstöfun, 

sem hefir í för með sjer útgjöld úr bæjarsjóði, þá skal hún leggja mál það fyrir bæjarstjórn 

og fara fram á að fjeð sje veitt. Þó getur nefndin látið gera bráðnauðsynlegar þrifnaðarbætur 

án fengins samþykkis bæjarstjórnar, ef brýna nauðsyn ber til að þær sjeu gerðar tafarlaust, 

svo sem þá er hættuleg farsótt alt í einu kemur upp í bænum. Skal þá svo fljótt sem verða 

má leggja slík útgjöld undir samþykki bæjarstjórnar. 

6. gr. 

Nú býr eigandi ekki í húsi sínu, og skal hann þá fela einhverjum fullveðja manni, 

er í húsinu býr, að vera húsráðandi; skal húsráðandi gegna öllum skyldum eftir samþykt 

þessari með tilliti til húseignarinnar, sem annars hvíla á eiganda. 

  

Eigandi skal tilkynna heilbrigðisnefnd hver sje húsráðandi. 

Í. Um fráræslu. 

7. gr. 

Eldhússkólp, þvottaskólp og önnur óhreinindi má ekki láta síga í jörð svo nærri 

íbúðarhúsum að hætta sje á því, að jarðvegurinn undir húsunum saurgist, síst þar sem kjall- 

arar eru undir húsum; öllu því skolpi, sem ekki er borið í sjó, skal veita burtu frá húsunum 

í opnum eða lokuðum ræsum, svo langt, sem heilbrigðisnefnd þykir þurfa. Öll skolpræsi skulu 

vera svo víð og hallajöfn, að hvergi flói út úr þeim og hvergi komi pollur eða vilpur; skal 

hreinsa þau svo oft, að ekki leggi ódaun úr þeirn. 

8. gr. 

Ef ræsi er gert fram með alfaravegi á opinberan kostnað, skulu þeir, er hús eiga 

fram með veginum, skyldir að gera skólpræsi hver frá sínu húsi út í göturæsið, á þann hátt, 

er heilbrigðisnefnd telur hentugast.
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ÍF. Um slátrun og kjötsölu. 

Meðan ekki eru komin upp í kaupstaðnum regluleg slátrunarhús, skal heilbrigðis- 

nefndin hafa eftirlit með slátrun og kjötsölu. Slátrun skal fara fram á hreinlegum stað. 

Slátrarar skulu vera í breinum fötum með ermar brettar upp fyrir olnboga. Þeir 

skulu ávalt vera hreinir um hendurnar. Menn, sem hafa útbrot á höndum eða ganga með 

einhvern næman sjúkdóm, mega ekki vera slátrarar. Hundar mega ekki vera nálægt slátrun 

Sullum skal safna í sjerstakt ílát 

  

brennast eða grafast í jörðu niður. Kjöt af 

sjálfdauðum skepnum eða veikum má ekki selja til manneldir. 

TV. Um peningshús hauga og forir. 
> & DD 

10. gr. 

Búpening má ekki hafa í sama húsi og íbúð handa mönnum. Ef sjerstakar åstædur 

eru fyrir hendi, getur þó heilbrigðisnefndin veitt leyfi til þess að skepnur sjeu hafðar í kjallara. 

il. gr. 

Ef einhver vill reisa peningshús eða gera for, hangstæði eða haughús, þá skal hann 

gera heilbrigðisnefnd aðvart áður en hanu byrjar verkið, og skal hún gæta þess, að haldin 

sjeu fyrirmæli þau, er hjer fara á eftir. 

Ekkert peningshús má setja nær vatnsbóli en 15 álnir, fjós má ekki setja nær íbúð- 

arhúsi eða alfaravegi en nemi 10 áin 
   

  

For má ekki gera og ekki hafa haug nær íbúðarhúsi eða alfaravegi en nemi 10 áln- 

um og ekki nær vatnsbóli en 

  

álnum,  Forarveggir skulu jafnan ná Í/, alin eða meir upp 

úr jörðu, og skal hafa yfir hverri for sterkau hlera, svo að örugt sje um að menn eða skepn- 

ur geti ekki fallið í forina. 
Ef hús standa þjett saman, getur heilhrigðisnefnd bannað mykjuhauga og baughús 

og heimtað að forir sjeu gerðar úr höggnu grjóti og steinlími eða 5 

  

steinsteypu, svo ad bær sjeu 

vatnsheldar, bæði botn og veggir. 

12. gr. 

Ef peningshús, haugstæði eða forir, sem eldri eru en þessi samþykt, valda miklum óþrifn- 

aði, má heilbrigðisneind beita fyrirmælum undanfarandi greinar, en heimilt er þó eiganda að 

skjóta fyrirskipun nefndarinnar innan 8 daga undir úrskurð bæjarstjórnar, sem gefur úrskurð 

í málinu svo fljótt, sem verða má. 

V. Um salerni. 

13. gr. 

Þá er hús er reist til íbúðar, skal jafnan um leið reisa salerni og skal það ekki vera 

nær dyrum, gluggum eða vindaugum á húsinu en nemi 5 álnum, og ekki nær vatnsbóli en 

nemi 15 álnum; þó getur heilbrigðisnefnd veitt undanþágu frá þessu, ef sjerstakar ástæður 

mæla með því. Gólfið í salerninu skal vera steinsteypt og hærra en jarðvegurinn í kring. 

Hafa skal í salerninu saurkagga vel vatnsheldan, og skal hann ná fast upp að setunni. 

1920 

57 
15, juni
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då Heilbrigdisnefnd getur leyft ad hafa salerni innanhåss i sjerstokum kleta, ef utigluggi 

  

15. júni á hjörnm er á klefanum og að öðru leyti svo nm salernid búið, sem heilbrigðisnefnd telur full- 
nægjandi. 

Ef vatnsheld for er gerð hjá húsinu, má hafa salerni yfir forinni, þannig að saurind- 
in fari beina leið í hana. 

14. gr. 

I salernum skal seta og gólf jafnan vera vel hreint, og saurílátin skal tæma áður en 
þau fyllast; skal heilbrigðisnefndin ákveða hvar láta megi saurinn úr salernunum. 

15. gr. 

Ef engin salerni fylgja þeim húsum, som eldri eru en þessi samþyst, eða þau ein, 

  

sem illa eru gerð eða mikill óþrifnaður er að, þá getur heilbrigðisnefnd heimtað af húseigend- 
um að þeir geri ný salerni á þann hátt, er segir í 13. gr. 

VI. Um sorp og önnur óhreinindi, 

16, gr. 

Hver húseigandi á kaupstaðarlóðinni skal láta útbúa, innan 1. mai n. k., sorpkassa 
með loki. Sorpkassar skulu vera vatnsheldir og skal í þá safna öllu sorpi og ösku, er til 
fellur frá húsinu. Alt sorp skal svo flutt í sjó norður fyrir Siglufjarðareyri nema heilbrigðis- 
nefnd kveði öðru vísi á. Huseigandi bar ábyrgð á að sorpi sje safnað í sorpkassa og fluttt af 

   lóð samkvæmt framangreindum reglum. Nú er misbrestur á, að ákvæði þessu sje hlýtt og   

getur heilbrigðisnefnd þá látið útbúa sorpkassa, látið safna í þá, og flutt sorpið burt á kostn- 
að húseiganda. 

Hver Jóðareigandi skal láta hreinsa af lóð sinni alt rusl og sorp, strax og snjó leysir 
at lóðinni. Ef út af bregður getur heilbrigðisnefnd látið framkvæma verkið á kostnað lóðar- 
eigenda. 

Ollum ofangreindum kröfum fylgir lögtaksrjettur. 

17. gr. 

x 
Það er skylda sjómanna að fleygja öllu slori í sjóinn svo út taki, fyrir utan þá línu, 

sem hafnarnefnd ákveður, ef því er ekki safnað í gryfjur á þeim stöðum, sem heilbrigðisnefnd 
leyfir. Utgerðarmenn og skipstjórar bera ábyrgð á því að þessu sje hlýtt. 

18. gr. 

Ef einhverskonar óhreinindi safnast kring um hús manna svo að fýlu leggur af, eða 
daunilt rensli fer út á alfaraveg eða inn á eignir þeirra, er næstir búa, þá getur heilbrigðis- 
nefnd skipað hlutaðeigaudi húsráðanda að flytja burtu óhreinindin tafarlaust. 

VIL. Um iðnað, sem óþrifuaður fylgir eða óhollusta. 

19. gr. 

Í kaupstaðnum má enginn reka nokkurn þann iðnað sem óhollusta fylgir eða óþrifn- 
1 aður, t. d. lýsisbræðslu og sútun, nema heilbrigðisnefndin veiti leyfi til.
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Skal allur slíkur iðnaður vera háður eftirliti heilbrigðisnefndar og fyrirmælum hennar 57 
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að því er hreinlæti snertir, bæði utan húss og innan. 15. júní 

VIII. Um bökunarstofur. 

20. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á öllum brauðgerðarhúsum, og eru bakarar skyliir að 

hlýða fyrirmælum hennar að því er hreinlæti snertir. 

Framvegis má enginn reisa brauðgerðarhús fyr en hann hefir fengið leyfi heilbrigðis- 

nefndar og skal leyfið bundið þeim skilyrðum er hjer segir: 

Brauðgerðarhús skal vera bjart og loftgott. Loft og veggir skulu kalkaðir eða stein= 

límdir og gólf steinlímt, asfalterað eða hellulagt. 

21. gr. 

Öll tóbaksnantn er bönnuð í brauðgerðarhúsum. Enginn má sofa í stofum, er hafðar 

ern til brauðgerðar. 

Brauðgerðarmenn skulu hafa yst klæða hvítar yfirhafnir, er ávalt sjeu hreinar, þeir 

skulu þvo höfuð sitt og hendur áður en þeir taka til verka, og ekki mega þeir þvo sjer í 
vinnustofunni. 

Deig má ekki hnoða með fótum. Þeir menn mega ekki vinna að brauðgerð, sem 
lungnatæring hafa, eða annan næman sjúkdóm, eða opin sár eða útbrot á höndum eða handleggjum 

IX, Um matvæli, 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á því að ekki sje höfð á boðstólum matvara sem skað- 
leg er fyrir heilsu manna. 

Nefndinni er heimilt að taka í búðum og öðrum sölustöðum, fyrir gangverð, sýnishorn 
at hverri matvöru þeirri, er hún telur líkur til að skemd sje og skaðleg fyrir heilsu manna, 
og rannsaka hana. 

Komi það í ljós við rannsóku læknis eða annara er vit hafa á, að einhver matvara 

er skemd og skaðleg til manneldis, skal lóga vörunni eða gera hana óskaðlega fyrir heilsu 

manna á einhvern annan hátt, á kostnað þess, sem vöruna hefir á boðstólum. 

Heilbrigðisnefnd getur bannað matvælasölu, ef sölustaðurinn virðist óhæfur vegna 

óþrifnaðar. Svo getur nefndin og bannað matvælasölu um stundarsakir, ef næmur sjúkdómur 

er fyrir á sölustaðnum og hætt er við að salan greiði sjúkdóminum götu. 

  

Um íbúðarhús. 

23. gr. 

OU þau hús, sem leigð eru til íbúðar, þar með taldar sjóbúðir, skulu vera svo gerð, 
að unt sje að halda þeim hreinum; gluggar skulu vera á hjörum, að minsta kosti einn í hverju 

herbergi og trjególf í öllum íverustofum
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57 Heilbrigðisnefnd má heimta af leigjanda eða eiganda að ræstuð sje herbergi í íbúðar- 

15. júní húsi, ef herbergið er svo óhreint, að nefndin á ítur húsbúum hættu búna. 

24, gr. 

Ef íbúðarhús er svo illa gert eða hrörlegt eða þröngt, að heilbrigðisnefnd álítur 

hættulegt fyrir heilsu manna að búa í því, þá getur nefndin bannað íbúðina. 

Nefndin skal þá tilkynna húseiganda eða umboðsmanni hans bannið skriflega og færa 

rök fyrir því, og skal þá fólk fara úr húsinu á tveggja mánaða fresti frá tilkynningardegi, ef 

húsið er ekki bætt á þeim tíma, svo að nefndinni líki. Þó er húseiganda heimilt á 8 daga 

fresti að skjóta skipun nefndarinnar undir úrskurð bæjarstjórnar, er leita skal álits hjeraðslæknis 

og því næst leggja úrskurð á málið svo fljótt sem verða má. 

25. gr. 

Bannað er að taka kjallara til íbúðar án leyfis heilbrigðisnefndar. 

Nefndin getur bannað íbúð í gömlum kjöllurum, ef þeir eru mjög rakir, dimmir 

og þröngir. 

Undir íbúðarhúsum, sem reist eru hjer eftir, má ekki hafa kjallara svo gerða, að 

vatn standi í þeim nokkurn tíma. 

KI. Um samkomuhús og skóla. 

26. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa eftirlit með samkomuhúsum í bænum og sjá um að þau 

sjeu ræstuð hvenær sem hún álítur þess þörf, og af þeim, sem hún telur til þess færa, og sjá 

um að í slíkum húsum sjeu jafnan nægilega mörg hrákagögn. Vilji eigendur eða notendur 

ekki sætta sig við álit heilbrigðisnefndar, geta þeir leitað álits hjeraðslæknis, sem þá ræður 

úrslitum. 

27. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal skoða öll skólahús og skólastofur, hvort heldur eru opinber eign 

eða einstakra manna, að minsta kosti bvisvar á ári, í byrjun skólaársins og á þvi miðju. 

Hver sá er tekur til kenslu 10 börn eða fleiri er skyldur að tilkynna heilbrigðisnefnd 

hvar hann ætlar að kenna. 

28. pr. 

Hver kennslustofa handa börnum skal vera svo stór, að 100 rúmfet komi á hvert 

barn í minsta lagi. Allir gluggar skulu vera á hjörum. Gólf skal þvo á degi hverjum, en ekki sópa. 

ið 99 gr. 

Ef heilbrigðisnefndin verður, í einhverjum skóla, vör við börn eða kennara, er hafa 

einhvern næman sjúkdóm, þá skulu strax gerðar ráðstafanir til þess, að barnið eða kennar 

inn komi ekki í skólann þar til sóttnæmishættan er að dómi læknis um garð gengin, sjertak- 

lega ef um berklaveiki er að ræða. 

Holdsveik börn mega ekki ganga á skóla og holdsveikir menn mega ekki fást við 

barnakenslu.
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XTI. Um næma sjúkdóma. 

30. gr. 

Heilbrigðisnefnd, í samráði við sóttvarnarnefnd gengst sjerstaklega fyrir því að lög- 

skipuðum vörnum sje haldið uppi gegn næmum sjúkdómum. Ef upp kemur alvarlegur, næm- 

ur sjúkdómur á því svæði, er samþyktin nær yfir eða í grendinni, þá er heilbrigðisnefnd 

heimilt að setja um stundarsakir strangari fyrirmæli en Í samþykt þessari felast, um hrein- 
, 

læti utan húss og innan, burtflutning á óhreinindum o. s. frv. 

XII. Um kirkjugarða. 

3l. gr. 

Þá er gera skal nýjan kirkjugarð eða stækka gamlan garð, skal leita álits heil- 

brigðisnefndar og getur hún heimtað að garðstæðið sje þurkað með lokræsum, ef það er svo 

raklent, að vatn komi upp í grafirnar nokkru sinni. 

Vatnsból má ekki vera nær kirkjugarði á jafnsljettu eða undan brekku en nemi 100 

álnum. — 

Allir kirkjugarðar skulu vera grasi grónir. 

Grafa skal svo djúpt, að tveggja álna moldarlag sje ofan á kistu. 

XIV, Um sektir o. fl. 

39. gr. 

Hf mevn brjóta þessa samþykt eða vanrækja að framkvæma á settum fresti nokkra 

þá fyrirskipun, er heilbrigðisnefnd setur samkvæmt henni, þá varðar það alt að 200 kr.. sekt, 

er rennur í bæjarsjóð. 

Ef heilbrigðisnefnd kýs heldur að láta vinna verk það, er vanrækt hefur verið, á 

kostnað þess, er verkið átti að vinna, þá er henni það heimilt, og skal þá greiða kostnaðinn 

til bráðabirgða úr bæjarsjóði, en síðan taka hann lögtaki hjá þeim, sem sekur er. 

33. gr. 

Með mál, sem rísa út af brotum á samþykt þessari, skal farið sem almenn lög 

reglumál. — 

Samþykt þessi öðlast gildi 1. ágúst 1920 og er þá úr gildi fallin samþykt fyrir 
   Siglufjarðarkauptún frá 22. júní 1908. 

Samþykt þessi öðlast gildi 1. ágúst 1920. 

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

Dóms- og kirkjumálaráðnneytið, 16. júní 1920. 

clón Magnússon. 

  

1920 
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15. júní
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Keglugjörð 
um fjallskil í vesturhluta Þingeyjarsýslu. 

I. Um afrjetti. 

1. gr. 

Suður-Þingeyjarsýsla, ásamt Kelduneshreppi í Norður-Þingeyjarsýslu, skiftist eftir 
landsháttum í 3 fjallskilafjelög þannig: Á öllu svæðinu milli Jökulsár og Skjálfandafljóts sje 
eitt fjallskilafjelag; annað fjallskilafjelag sje á svæðinu vestan Skjálfandafljóts og norðan Ljósa- 
vatnsskarð vestur í Fnjóskadal, norðan Skógalands yfir Vaðlaheiði að Veigastöðum á Svalbarðs- 
strönd; hið þriðja fjallskilafjelag er á svæðinu vestan Skjálfandafljóts ofan við Ljósavatnsskarð. 
Hvert fjallskilafjelag skiftist í deildir, eftir því, sem landi hagar, og fjöll og vatnsföll deila. 
Sýslunefndin ákveður takmörk deilda eftir tillögum hlutaðeigandi sveitarfjelaga. 

2. gr. 

v Sýslunefndin í Suður-Þingeyjarsýslu hefir á hendi yfirstjórn allra fjallskilamálefna á 
fjallskilasvæðinu samkvæmt 30. gr. sveitarstjórnarlaganna 10. nóv. 1905, en hreppsnefndir hafa 
að öðru leyti alla stjórn og framkvæmd á fjallskilamálum deildanna. 3reytingar, sem gerðar 
verða á reglugerðinni, skal bera undir sýslunefnd Norður. Þingeyjarsýslu til samþykkis að því 
er Keldunesshrepp snertir. — Nú heyrir ein deild til tveimur eða fleiri hreppum og kjósa þá 
hlutaðeigandi hreppsnefndir úr sínum flokki sameiginlega fjallskilastjórn, er hafi störf þessi á hendi 

3. gr. 

Alt land skiftist í öræfi, afrjetti og heimalönd. Það skulu vera afrjettir, sem að hafa 
verið. Sýslunefnd getur og tekið upp nýja afrjetti, ef nauðsyn ber tii, eftir tillögum hrepps- 
nefnda og með samþykki landeiganda. 

Hver hreppsnefnd skal semja skrá yfir þá afrjetti með tölu og ummerkjum, er hún 
hefir umsjón með, og skal rita hana í fjallskilabók hreppsins. Þessar skrár skuln allar sendar 
sýslunefnd, er sjer um, að þær sjeu allar innfærðar í eina bók. 

4. pr. 

Hreppsnefndirnar gangast fyrir því, hver í sínum hreppi, að gerð sje sveitarsamþykt 
nm það, hvort nota skuli heimalönd til upprekstrar fyrir geldfje eða lömb; skal í samþyktinni 
skýrt tekið fram, hver þau lönd sje, og tala þess fjár, er í þau má reka. Má enginn nota, 
nje leyfa öðrum að nota heimaland sitt til upprekstrar, nema það sje þannig heimilað með 
gildandi sveitarsamþykt, staðfestri af sýslunefnd, ella tvígjaldi hann fjártolla grönnum þeim er 
lönd eiga að landi hans, og verður sekur að auki sem um gangnarof, — Nú liggja saman 
heimalönd hreppa, er menn vilja nota til upprekstrar, og skulu þá hlutaðeigandi hreppsnefnd. 
ir gera sameiginlega samþykt um notkun þeirra. Heimalönd þau, sem heimild er fyrir að 
nota til upprekstrar, skal skoða sem afrjett, að því er göngur snertir, enda sje þau notuð á 
þann hátt af fleirum en landeigendum sjálfum,
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Allar samþyktir, sem nefndar eru Í grein þessari, hvort sem þær ern eldri eða yngri 
en þessi reglugjörð, skulu sendar sýslunefnd til samþyktar, áður en ár er liðið frá því, er 
reglugerðin öðlast gildi, 

ð. £ SR r. Oo 

Sauðfje, sem menn hafa í hólmum, eyjum og afgirtum svæðum, skal undanskilið fjall- 
skilum, ef það kemst eigi þaðan hjálparlaust, að áliti hlutaðeigandi hreppsnefndar. 

6. gr. 

Alt sauðfje, nema kvíaær þær, sem nytkaðar eru, eða það fje, sem menn hafa í hólm- 
um, eyjum og afgirtum svæðum (sbr. 5. gr.) skal reka í afrjetti, eða þau heimalönd, sem not- 
ud eru sem afrjettir (sbr. 4. gr.). Verður hver, sem eigi hlýðnast þessu, sekur sem um gangna- 
rof, og gjaldi grönnum sínum skaðabætur að auki, eftir óvilhallra manna mati. Alt fullorðið 
geldfje skal á afrjett komið, þá er 8 vikur eru af sumri, nema ótíð og gróðurleysi banni; en 
lömb og dilkær viku eftir fráfærur. Reka skal í miðjan afrjett, nema afrjettareigandi eða 
hreppsnefnd hafi öðruvísi mælt fyrir. 

7 gr. 

Nu gengur fje å sumrum ur afrjettum og í búfjárhaga manna. Er þá rjett, að bú- 
endur þeir, er lönd eiga að afrjetti, kveðji granna sína, þá er næstir búa, til að hreinsa land 
með sjer og teka fjeð aftur í afrjetti. Svo skulu þeir haga hreinsun og rekstri, að fjenu verði 

gangnarof, nema meiru varði eftir almennum eigi mein að, ella varðar það sektum sem fyrir 
hegningarlögum. 

ö. gr. 

Rjett er þeim, sem líður usla og ágang af afrjettarfje, að kæra það fyrir sýslunefnd, 
enda hafi hann eigi náð samkomulagi við umráðamann afrjettar, og leggur þá sýslunefnd fulln- 
aðarúrskurð á málið. 

9. gr gr. 

Nú eiga tveir eða fleiri menn afrjett saman, og skiftast þá afrjettartollar milli þeirra, 
eftir tiltöla hvers eins í afrjetti, þó einn leyfi upprekstur frekar en aðrir. 

10. gr. 

Heimilt er hreppsnefnd að gera ákvörðun um, hve margt sauðfje má reka á hvern af- 
rjett, sem heyrir uudir stjórn hennar, og eigi má eigandi eða umráðamaður afrjettar taka hross 
eða sauðfje í afrjett af mönnum, er heimili eiga utan hrepps þess, er afrjetturinn liggur í, 
nema með samþykki hlutaðeigandi hreppsnefndar. Sje eigandi eða umráðamaður afrjettar 
óánægður með ákvörðun hreppsnefndar, getur hann skotið máli sínu tii sýslunefndar or leggur 
fullnaðarúrskurð á málið. 

Sú hreppsnefnd, er telur of margt fje rekið í aðliggjandi utansveitarafrjett, getur og 
skotið því atriði til fullnaðarúrskurðar sýslunefudar, náist ekki samkomulag við umráðamann 
afrjettarins. 

ll. Um fjárrjettir. 

ll. gr. 

Fjárrjettir skiftast í aðalrjettir og aukarjettir. Aðalrjettir eru nú: Tungurjett og 
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Lokastaðarjett í Fnjóskadal, Gljúfrárrjett í Höfðahverfi, Fellsrjett í Kinn, Litlutungurjett og 
J J J J , J , gur] É 

Víðirkersrjett í Bárðardal, Gautlandarjett og Reykjahlíðarrjett í Mývatnssveit, Hraunsrjett í 

Aðaldal, Tröllarjett á Tjörnesi, Fjallarjett og Höfðarjett í Kelduhverfi. Auk þessa er heimil- 

að að byggja nýa fjárrjett á Miðvíkurskarði eða þar í nánd og má þá rjetta þar daginn eftir 

Lokastaðarjettardag. 

Hver aukarjett heyrir undir einhverja aðalrjett. A aukarjettum skal rjetta Íyr en á 

aðalrjett þeirri er aukarjettin heyrir undir, enda gangi úrtýningsfje þaðan til aðalrjettar og 

dragist þar upp. 

Sýslunefnd semur skrá yfir allar fjárrjettir í sýslufjelaginu. Skal þar fram tekið, 

hverja afrjetti og heimalönd ganga skal að hverri rjett, og hverja daga þar skal rjetta. Skrá 

þessa skal síðan rita í fjallskilabók hvers hrepps. 

Skyldir eru allir fjáreigendur, er sókn eiga að fjárrjett, að halda henni við, og 

byggja að nýju, ef þörf er á. Skulu þeir leggja þar til skylduvinnu eftir niðurjöfnun hrepps- 

nefndar, þegar um rjettarbyggingar eða stærri aðgerðir er að ræða, en smáaðgerðir lætur 

hreppsnefndin framkvæma, og jafnar þeim kostnaði niður á fjáreigendur ásamt fjallskilunum. 

Hver fjáreigandi er skyldur til að sjá sjer sjálfur fyrir dilkrúmi við þá rjett, er hann á sókn 

að, handa öllu því fje, er hann á á afrjetti. Sama gildir um þær fjallskiladeildir, er von 

eiga fjár á rjettinni. Nú á maður sókn að tveim rjettum, og er hann skyldar að eiga dilk- 

rúm á báðum. Hver sem eigi vinnur þá skylduvinnu að fjárrjett, er á hann skiftist, eða 

vanrækir að hafa þar nægilegt dilkrúm fyrir fje sitt, verður sekur sem um gangnarof. Svo má og 

hreppsnefnd láta vinna verk það, er honum bar að vinua á hans kostnað. Lokið skal aðgerð 

rjettar og dilka degi fyrir fyrsta rjettardag haust hvert. 

18. or kd. gr. 

Nú þykir þörf að fjölga fjárrjettum, eða færa gamla rjett á annan hentari stað, og 

skal þá hreppsnefnd sú, er hlut á að máli, bera málefnið undir atkvæði búenda í hreppnum, 

á almennnum fundi. Sje um aukarjett að ræða, ræður meiri hluti atkvæða málinu til fulln- 

aðarlykta, en um aðalrjett þarf samþykki sýslunefndar til þess ákvörðunin sje gild. 

LIT. Um smölun til rúnings og fráfærna. 

14. gr. 

Allir þeir, sem jörð hafa til ábúðar, eru skyldir til að smala heimalönd sín á vorin, 

eftir því sem hreppsnefnd ákveður. 

Hreppsnefnd hefur heimild til að skipa fyrir um smölun geldfjár á vorin til rúnings, 

þegar hentugast þykir. Ef þörf gerist, má hún láta göngur fara fram í afrjettum og heima- 

löndum eyðijarða; hið sama gildir um smölun á ám til fráfærna. Innansveitarfje, sem kemur 

fyrir við vorsmölun, skal reka bæja á milli eftir sömu reglum og haustrekstra.  Utansveitar- 

fje, sem kemur fyrir við rúning, eða eftir rúning, er finnandi skyldur að rýja ef unt er, og 

einnig marka unglömb; skal hann gera eigendum aðvart um ullina, og gera grein fyrir merk- 

ing á lömbum. Fyrir ómak sitt ber honum borgun: Fyrir að rýja kind 50 aurar, og fyrir að 

marka lamb 50 aurar, nema öðruvísi sje umsamið.
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IV. Um göngur og rjettun. 

16. gr. 

Hver fjáreigandi, sem á sauðkindur, geitfje eða hross á afrjetti, er skyldur að gera 

fjallskil á þann hátt, sem hreppsnefnd ákveður, en skyldur er hver húsráðandi að inna fjall- 

skilin af hendi fyrir heimamenn. Enginn er undanþeginn almennri fjallskilaskyldu, þótt hann 

hafi slept geldfju sínu í heimalönd, annaðhvort í óleyfi eða samkvæmt 4. gr. 

Taki afrjettareigandi utansveitar fjenað í óleyfi á afrjett, getur hreppsnefnd átt að- 

gang að honum með fjallskil fyrir þann fjenað. 

17. g gr. 

Skifta skal hreppsnefnd afrjettum þeim, sem hún hefir yfir að ráða, Í leitir, og kveða 

á um, hve marga menn þarf í leit hverja, svo og til annara fjárrjetta, er sækja þarf fje að. 

Skrá um þetta skal rita í fjallskilabókina. 

18. gr. 

A vor hreppamóti ár hvert, skal hreppsnefndin, þá er framtal er tekið, rita upp fjár- 

tölu framteljanda, og er þeim jafnframt skylt að skýra hreppsnefndinni frá, hvaða afrjett þeir 

nota það ár. Hreppsnefnd er skyld að semja skýrslu um fjártölu þeirra hreppsbúa, er reka 

á utansveltarafrjetti, og senda skýrslu þessa hlutaðeigandi hreppsvefnd, eigi síðar en mánuði 

fyrir göngur. 

Hreppsnefnd ákveður, hve mikið hver fjáreigandi skal leggja til fjallskilanna, með 

hliðsjón af fjártölu hvers eins, eftir því, sem næst verður komist. 

Nú nota fjáreigendur utansýslu, afrjett í einhverri fjallskiladeild sýslunnar; eru þeir 

þá skyldir að gefa hlutaðeigandi hreppsnefnd skýrslu um tölu fjár þess, er þeir eiga á af- 

rjettinni, um leið og þeir reka fje sitt á afrjett, enda er þeim í öllu skylt að hlíta ákvæðum 

þessarar reglugerðar. 

19. gr. 

Nú er eigi svo mikill mannafli til, að einhver afrjettur verði hreinsaður til hlítar af 

þeim er hann nota, og er þá rjett að það fjallskilafjelag, er afrjetturinn liggur í, leggi hæti- 

legan styrk til fjallskila á þeim afrjetti. Synji hlutaðeigandi um þann styrk, eða verði á- 

greiningur um, hve mikill hann skuli vera, heyrir það undir úrskurð sýslunefndar. 

20. gr. 

Nú vanrækir einhver að gera þau fjallskil, sem á hann hafa skifst, og er honum það 

sjálfrátt, eða leggur ógildan mann til fjallskila, þá er það gangnarof og varðar 10—30 króna 

fjebótum, er renna í fjallskilasjóð hreppsins.  Sje brotið ítrekað, tvöfaldast sektirnar í hvert 

skifti; þó mega þær aldrei verða hærri en 200 krónur. Auk þess greiðir sá, er brýtur, slíkar 

skaðabætur, er samsvari fjallskilum þeim, er hann hefir vanrækt. Rjett er og að leitarforingi 

eða hreppsnefnd fál mann til að gera fjallskil í stað þess, sem gangnarof gerði á hans kostn- 

að, og falla þá skaðabætur niður. Sama gildir og um þann, er lögmæt forföll hefir. 
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16. júní 
Hæfan gangnamaun skal álíta þann, er leitarforingi og minst helmingur leitarmanna 

tokur gildan, þó aldrei yngri mann en 14 ára. Nú verður einhver leitarmaður sannur að 
óhlýðni, hirðuleysi eða handvömm, sem honum sjálfum er um að keuna, þá skal svo álíta, 
sem enginn hafi verið lagður til fjallskila í það sinni, og varðar það sektum og skaðabótum, 
sem fyrir gangnarof. — Nú er leitarmaður eigi talinn fullgildur, en þó eigi heim sendur, og 
reiknast honum þá kaup eftir mati leitarforingja og hreppsnefndar. 

22. gr. 2 

Það skal vera aðalregla, að gera þrenn fjallskil haust hvert; þó skal hreppsnefnd 
heimilt með samþykki asveitarmanna, að skipa fyrir um fleiri eða færri fjallskil, eftir því, sem 

  

henta þykir á hv verjum stað og í hvert 1fti. Nú kemur óveður þegar gangnamenn eru á 
stað komnir, og göngur byrjaðar, svo að þær verða að litlu gagni eða engu, og er þá komið 
undir hlutaðeigandi hreppsnefud, hvort hún álítur að nokkrar göngur hafi verið gorðar í 
það sinni. — 

Fyrstu haustgöngur skulu byrja 15. september ár hvert og verða þá fyrstu rjettar- 
dagar á aðalrjettum 

Gljúfrárrjett, Fell 
kastaðarjett, Víðirkersrjett, Reykjahlíðarrjett og Höfðarjstt 1 
Hraunsri 

Áðrar göngur sku 

  

allarjett 16. september 

  

srjett, Litlutungurjett, Ttöllarjstt og 1     

þe
 

7. september. 

ett og Tangurjett 18. september. 

    

u byrja 7 dögum síðar en fyrstu göngur (22 sept), og þriðju 
göngur 8 dögum seinna (30. september). 

Hreppsnefnd skal birta með umburðarbrjefi, er berist sem þingboð um hreppinn, 
fi nokkru á undan fjallskilum, hvað hver fjáreigandi skal leggja ti Hskilauna; sje þar tekið 

  

l 
fram, hvernig göngum skuli hagað í hvert skifti, tilnefndir leitarforingjar og þeir menn, sem 
sendir eru á aðrar 

  

hefi ir umsjón með rjettuu f og sundurdrætti. Rjett er að hún J = 

  

tjettinni, svo marga menn, sem þarf til þess, að sundurdráttur fjár- 
ins gangi greiðlega. Allskonar óhlýðni og þrjótska gegn skipunum rjettarstjóra, varðar sekt- 
um, sem fyrir gangnarof. 

Störf þau, sem upp eru talin í þessari grein, má hreppsnefnd fela einum eða fleiri 
mönnum til framkvæmda. 

23. gr gr. 

Hver fjáreigandi er skyldur til að hafa svo marga menn á þeirri fjárrjett, sem haun 
á sókn að, sem með þarf til þess, að fje hans verði dregið svo greiðlega, sem rjettarstjóri 

    

naælir fyrir. Skal að minsta kosti einn maður vera kominn til rjettar frá hverjum fjáreiganda, 

  

þá. rjettað er, og sundurdráttur byrjar, enda má enginn reka fje frá rjettinni fyrri en honum 

  

er lokið, nema rjettarstjóri leyfi. 
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26. gr. 

Leitarforingjar skipa fyrir nm, hvernig göngum skal haga í hverri leit. Þeir sjá svo 
  

um, sem unt er, að hver einstakur gangnamaður Í leysi hlutverk sitt vel af hendi, og að fjár- 

    

söfnin sje rekin með reglu til og í tækan tíma. Svo hafa þeir og umsjón með geymslu 
fjárins þar til rjettarstjóri tekur við því. Eru gangnamenn skyldir að hlýða leitarforingja, og 
varðar sektum sem fyrir gangnarof, ef útaf er brugðið. 

27. gr. 

Heimilt er hreppsnefnd, ef þörf krefur, að jafna niður á alla fjáreigendur í hreppn- 
um auk þeirrar skylduvinnu til fjallleita sem ræðir um í 16. gr. alt að Þriggja aura gjaldi á 

i 
   

  

hverja kind. Gjald þetta innheimtir hreppsi    , og er eindagi þess 31. desember. 

  

£ af { skal stofna fjal     Sje þessi heimild notuð kilasjóð fyrir hreppinn, sem gjaldið rennur í. 
     

Heimilt er og að í hann renni eftirstöðvar af skylduvinnu til fjallskila sem ekki hafa unnist. 
Sjóð þennan geymir hreppsnefnd, ábyrgist hann og ávaxtar. J 5 yr8 B 

  

Nú nota utansýslu-fjáreigendur afrj jett í einhverri fjallskiladeild sýslunnar, og er þá 

  

A hlutaðeigandi hreppsnefnd heimilt að leggja alt að þriggja anra gjald til allskilasjóðs á hverja 
kind er þeir eiga á afrjettinum. 

28. gr. 

  

Tekjur fjallskilasjóðs má aðeins verja til að standa straum af fjallskilakostnaði, sem 
eigi verður auðveldlega inntur af höndum með skylduvinnu, svo sem til að borga aukaleitir, 

  

öræfaleitir eftirleitagjald fyrir fjáreigendur í hreppnum og utansýslu ndur þegar svo 
stendur á, sem segir í 27. gr. o. fl. 

Hreppsnefnd semur og sendir sýslunefnd í janúar ár hvert reikning um tekjur og 
gjöld fjallskilasjóðs. 

Þyki einhverjum sjer gerð of mikil fjallskil, hefir hann rjett á að kæra það fyrir 
hreppsnefnd, er leggur úrskurð á kæru hans. Urskurði hreppsnefndar má skjóta til sýslunefndar. 
Enginn getur, með því að kæra, skotið sjer undan, að inna af hendi Jau fjallskil, er honum voru gerð. 

V. Um hreinsun heimalanda. 

30. gr. 

Hver búandi er skyldur að hreinsa heimaland sitt í hverju hausti um leið og fyrstu 

rjetta 

fyrir kemur í heimalöndum, eða sjer um rjettun þess, ef það er rjettað á aukarjettum. Heim- 

og önnur fjallskil fara fram. Skipar hreppsnefnd fyrir um rekstur þess fjár til , sem 

  

ilt er og hreppsnefnd að skipa fyrir um almenna hreinsun heimalanda að öðru leyti á hausti 

hverju, þegar henni þykir nauðsyn til bera. Jú; J . 5 

  

m Nú liggja heimalönd tveggja eða fleiri hre ulu hlutaðeigandi hrepps- >ppa Sam an, og 

  

nefndir gera sambykt um, hvernig hreinsuninni skal haga á því svæði, er lönd hreppa ná sam- 
an. Sama gildir og um smölun til rúnings og fráfærna. Greini hreppsnefndir á um þetta, 

skal sýslunefnd skera úr. Ohlýðni gegn skipunum hreppsnefnda um hreinsun heimalanda, og 
hverskonar vanræksla í því efni, varðar sektum, sem fyrir gangnarof. 

16 juni



1920; 

58 
16. juni 

166 

32, gr. 

Hver maður er skyldur að hirða fje það, er finst í heimalöndum eftir að hinni al- 

mennu hreinsun er lokið, og reka til næsta bæjar þá leið, er það á að ganga. Nú kemur 

fjárrekstur til manns frá næsta bæ, og er hann skyldur að reka hann tafarlaust áfram rjetta 

leið, nema kveld sje komið eða óveður svo að eigi sje fært. Skal þá beita fjenu eða gefa hey 

ella, uns fært er að reka. Hver sem sleppir fjárrekstri, verður sekur sem um gangnarof. 

VI. Um eftirleitir. 

33. gr. 

Þá er fjallskilum er að fullu lokið, má hreppsnefnd leyfa eftirleit á afrjetti, annað- 

hvort fyrir umsamda borgun eða á kostnað leitarmanna sjálfra. 

34. gr. 

Nú finnur maður óheimt fje á afrjetti, og ber honum þá borgun fyrir það þannig: 

Fyrir lamb hvett renna kr. 7,00 

— veturgamla kind ...... ............. mee … — 9,00 

—  dilká með dilki „a... — 13,00 

—  dilká mað 2 dilkum „......0.0....... HRAPAR … — 16,00 

—  dilká dilklausa eða mylka ...... … — 8,00 

—  gelda å = a. rr -— 12,00 

— sauð 2ja vetra og eldri 1... — 12,00 

— hrút 2ja vetra og eldri .. ........... 2... — 14,00 

Borgun fyrir eftirleitarfje greiðist úr fjallskilasjóði, þar sem hann er, en ella af eig- 

anda fjárins. 

Fyrir áður heimt fje, sem finst í löglegri eftirleit, skal eigandi borga kr. 2,50 fyrir 

hverja kind, á hvaða aldri sem er. 
Fyrir óheimt fje, sem finst í heimalöndum eða við smölun fjár, þótt í afrjett sje, eft- 

ir að fjallskilum er lokið, er eigi skylt að greiða fundarlaun. 

35. gr. 

Fjárleitir á öræfi, sem ekki geta talist til nokkurra afrjetta, skulu gerðar eftir sömu 

reglum sem eftirleitir, en heimilt er að þær fari fram samtímis fjallskilum. 

VIL. Um fjármörk. 

36. gr. 

Hver maður skal einkenna fje sitt með glöggu marki á eyrum, en ef soramarkað er, 

þá með brennimarki á hornum eða klaufum. 

Skrúð og brögð á eyrum, eru auðkenni en eigi fjármörk. 

Yngri menn en 14 ára mega ekki taka upp fjármörk nje nota. Enginn má eiga nje 

nota nema eitt fjármark. Þó ganga þessi ákvæði eigi í gildi fyrri en við næstu endurprentun 

markaskrár sýslunnar. Um markrjettindi fer sem í lögum er ákveðið.
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, * 
Hver fjáreigandi er skyldur að auðkenna fje sitt á vinstra horni með þessum sveita- 

brennimörkum : 
í Keldunesshreppi þl 

- Tjörnesshreppi þ2 

= Húsavíkurhreppi så 

- Aðaldælahreppi þð 

- Reykdælahreppi > 

- Skutustadahreppi þ4 

- Bárðdælahreppi þö 

= Ljósavatnshreppi 2 

- Hálshreppi p6 

- Flateyjarhreppi = 

- Grýtubakkahreppi þí 

- Svalbarðasstrandarhreppi þs 

37. gr. 

Öll fjármörk sýslunnar skal rita í eina skrá er sýslunefnd semur, og skal prenta hana 

svo oft, er sýslunefnd álítur þurfi, og útbýta meðal búenda í sýslufjelaginu. 

Hver búandi er skyldur að geyma markaskrána meðal þeirra heimildarskjala er fylgja 

býli hans, og skila næsta ábúanda þá er hann flytur af jörðunni. 

Vilji menn nota mörk, er eigi standa í markaskránni, skulu þeir birta markið í Lög- 

birtingablaðinn, og auk þess senda lýsingu af því til hreppsnefnda í þeim hreppum, þar sem 

helst er von fjársamgangna. 

VILI. Um óskilafje. 

38. gr. 

Óskilafje, sem ekki finnast eigendur að, skal hreppsnefnd hirða, og senda lýsingu af 

því í næstu sveitir. Það fje, sem óútgengið er á hausthreppamóti seljist við uppboð af hlut- 

aðeigandi hreppstjóra. 

Auglýsingu um fje, sem þannig er selt, sendir hreppstjóri oddvita sýslunefndar til 

auglýsingar í Lögbirtingablaðinu, ásamt auglýsingargjaldinu. 

Rjettarstjóri annast um, að öll ómörkuð lömb, sem koma fyrir í rjettnm, sje dregin 

í sjerstakan dilk, þar sem eigi er annað fje, og mönnum gefinn kostur á, að láta lambsmæður 

helga sjer lömbin. 

Þeir Ómerkingar, sem elgi spyrjast upp, seljast sem óskilafje. 

IK. Um fjárrekstra. 

39. gr. 

Þegar sauðfje er rekið er um hjeraðið, skal þess gætt, að rekstri hverjum fylgi nægi- 

lega margir og duglegir rekstrarmenn, svo og, að sem minstur bagi verði að, fyrir þá, er lönd 

eiga, sem um er rekið, eða í eráð. Eigi má leggja upp með slíka rekstra að morgni fyrri en 

markljóst er orðið, og eigi halda áfram að kveldi eftir að fer að skyggja, nema brýn nauð. 

syn beri til. 

1920 

58 
16. júní
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58 zekstrarmånnum ber að gæta þess vandlega, að annað fje lendi eigi saman vid rekstur- 

16. juni inn, en verdi pad, skulu þeir, þegar er þeir verða þess varir draga það fje úr rekstrinum, og 

annast um að það komist í átthaga sína eigendum kostnaðarlanst. 

Skaða, sem hlýst af því, að útaf þessn er brugðið, ber eiganda eða umsjónarmanni 

rekstursins að greiða eiganda fjárins, en sannist það, að skaðinn stafi af skeytingarleysi reksti - 

armanna, skal hann auk þess sæta sektum. 

X, Almennar ákvarðanir. 

40. gr. 

Hver hreppsnefnd haldi sjerskilda fjallskilabók. Skal í hara rita skrár þær, sem um 

er getið í reglugjörð þessari og allar þær ákvarðanir sem hreppsnefnd gerir um fjallskila mál- 

efni. Oddviti sýslunefndar getur heimtað endurrit úr fjallskilabókinni hvenær sem þarf. 

41. gr. 

Með brot gegn ákvörðunum reglugerðar þessarar, skal fara sem almenn lögreglumál 

sbr. lög 22. mars 1890. 

42. gr. 

Með reglugjörð þessari, sem öðlast gildi 1. september 1920 er úr gildi numin reglu- 

gjörð um fjallskil í vesturhluta þingeyjarsýslu frá 6. júni 1913. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu hefir samið og samþykt og Norður- 

Þingeyjarsýsla einnig samþykt, að því er Keldunesshrepp snertir, samkvæmt 71. gr. sveitarstjórn- 

arlaganna staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. september 1990. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 16. júní 1990. 

Í fjarveru ráðherrans 

Eddur Bermannsson. 

Vigfús Einarsson.



Keglugjörð 
s.. um breyting á reglugjörð fyrir Vestur-Húnavatnssýslu 

um fjallskil o. fl. frá 11. nóvember 1914! 

Við 

Við 

Við 

Við 

Við 

Við 

Við 

Við 

Við 

Við 

Við 

Við 

Við 

Við 5 

ð. gr 

6. gr. 

10. gr. 

13. gr. 

17. gr. 

19. gr. 

22. gr. 

31. gr. 

ál. gr. 

42. gr. 

16. gr. 

51. gr. 

=
 . gr. 

I stad »innanhreppsmanna« komi: »heirra manna« 

Í stað 50 aurar fyrir hverja kind( komi: pl króna fyrir hverja kind í 

ullu, en sje það ær í ullu með ómörkuðu lambi, þá kr. 1,50. 

Fyrir þ20 aura€ komi: 1,00 og fyrir $10 aura€ 50 aurar. 

Fyrir $10 aura€ komi: 50 aurar. 

I stað sem á 3 kindur€ komi: sem á 4 kindur. — Í stað Yleigufærar 
ær... ð kindur€ komi: af öllum framtöldlum ám skulu hverjar 2 
metnar jafnt til gangnaskila sem 3 kindur aðrar. 

Í stað 4. málsgreinar: pLeiki grunur á( . .. og út, komi: Sje ekki um 
vörð eða girðingu að ræða fyrir afrjettarlöndum þeim, sem til heiða liggja 
skal og skylt aðláta fara fram á þeim 3 göngur á þeim tíma, sem við. 
komandi hreppsnefndum kemur saman um. 

i Fyrir yeftir mati hreppsnefndar) komi: bvi verdi er hreppsnefnd, ákveð- 
ur án tillits til mats á fjallskilum. 

  

Við hana bætist: Gangnaforingi skal annast um að farið sje svo vel sem 
uut er með fje og hross í góugum. Ef kindur koma fyrir á heiðum, 
sem ekki verður komið lifandi til rjettar, skal slátra þeim og taka úr 
þeim innýfii 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 finnst fyrir skömmu dautt, skal tafarlanst Þegar 
komið er til bygða tilkynna það hreppsnefnd, er Þá lætur sækja það 
og flytja til rjettar gegn borgun að 1/, úr fjallasjóði, en að 1/, frá eig- 

lagsins; aðöðrum kosti skal selja það     auda, sje hann innan upprekstrar 

sem óskilafjenað og borga kostnað af söluverðinu. Hrökkvi það ekki, 

greiðist afgangurinn úr sveitasjóði. 

Á eftir orðinu ysektarlaust( komi: en án tillits til mats á þeim. 

A ettir orðunum ybuendur« og pábúendurg komi orðin: og fjáreigendur. 

Fyrir $30 aura€ komi: 75 aura og fyrir þ20 aura€ komi 75 aurar. 

Í stað 5 aurar€ komi: 15 aura. 

Í stað y40 aura€ komi: 1,50. 

Aftan við greinina bætist: Sýslunefndin tilnefnir einn mann í hverjum 
hreppi sýslunnar til þess að skoða mörk á öllum hrossum sem þar eru 

seid á markaði. Komi upp vafi um eyrnamark eða eignarrjett, skal fara 

með það eins og áður er fyrir mælt um sauðfje. 

sorgum til þessara manna greiðir sá, er hrossin kaupir. komi þeir sjer ekki 

saman um gjaldhæðina, sker hlutaðeigandi sýslumaður úr. 

Fyrir ystóðhrossg komi: afrjettarfjenaður. Á eftir Þá afrjettina eru rekin« 

16. júní



1920 170 

59 komi: sje eingöngu um brossavörð að ræða, en sje um fjárhelda girðingu að ræða, 

16. júní sje kostnaðinum jafnað niður að !/, eftir Jarðarhundruðum og að }/, eftir fjárframtall. 

Seinni hluti greinarinnar, ýskulu reglur( . . og út, falli burt. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Vestur-Húnavatnssýslu hefir samið og samþykt 

samkvæmt 71, gr. sveitarstjórnarlaganna, staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. september 1920. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins. 16 júní 1920. 

60 
16. juni 

Í fjarveru ráðherrans. 

Oddur Bermannsson. 

Vigfús Einarsson. 

Keglugjörð 
um breyting á reglugjörð frrir Anstur-Húnavatussýslu 

um fjallskil o. fl. frá 2. nóvember 1917. 

Við 40. gr. 

Við 42. pr. 

Við 43. gr. 

Á eftir orðunum ysbr. 42. gr.€ bætist inn i: Takist sala alls ekki og 

telji 2 menn, tilkvaddir af hreppstjóra, hross ekki fóðurtækt, má selja 

það án innlausnarfrests. Ella ber hreppsnefnd að annast geymslu og 

fóðrun slíkra hrossa næstu 12 vikur gegn fullu gjaldi frá eiganda. Eftir 

þann tíma má selja þau án innlausnarfrasts. — 

1. Í stað p10 aurar og 5 aurar€ komi 25 aurar og 10 aurar. 

9. Á eftir orðunum pum sålarhringinn« komi: nema þurfi að taka 

fjenaðinn á gjöf, þá fult endurgjald. 

Í stað hennar og breytingar á greininni frá 23. júlí 1919 komi ný grein 

svohljóðandi : 

Óskilakindur þær, sem koma fyrir eftir rjettir og ekki finst eig- 

andi að eða komast ekki til eiganda, sökum fjarlægðar, skal hrepps- 

nefnd annast um að sjeu geymdar til síðasta laugardags í sumri, sem 

skal vera almennur fjárskilaðagur um alla sýsluna. Þær kindur, sem 

ekki eru hirtar þennan dag, skulu þá seldar sem óskilafje. Þær óskila- 

kindur sem koma fyrir eftir fjárskiladag, skal hreppsnefnd annast um 

að komist til eiganda, sje hann í næstu hreppum og því verði komið 

við án sjerstaks kostnaðar, annars skal það selt sem óskilafjenaður, en 

auglýsa ber þau uppboð með minst viku fyrirvara. 

Komi óskilahross eftir smölun í janúar, skal landeigandi gera 

hreppsnefnd tafarlaust aðvart, er hrossin finnast. Lætur hún síðan 

skoða mörk þeirra og skrifa upp lýsing á þeim. Ef þörf gerist sendir 

hún lýsingarnar til allra hreppsnefnda hjer í sýslu og næstliggjandi



  

hreppa utan sýslu og ýsir um leið að uppboð á hrossunum fari fram 

eftir halfan mánuð. Skal land 

án endurgjalds, nema hann þurfi að taka þau 

andi skyldur að annast hrossin til söludags 

  

  
á gjöf, þá gegn hætilegri borg-   

     un fyrir fóður. Þe kki ef landráðandi getur sannað, að hross- 

  

in hafi ekki verið í landi hans við janúarsmölun. Tekur hreppsfjelagið 

þá við skyldum landráðanda, nema sannað verði að þau hafi verið í 

annars manns landi, sem þá ber kostnaðinn. 

Takist sala ekki á uppboðinu, fer um hrossin eins og segir Í 

£0. gr. næstsíðustu málsgrein. 

  

I hvert sinn, er óskilafjenaður er 

  

ldur með innlausnarfresti, 

skal hreppsnefnd, eigi síðar en með næstu póstferð á eftir, senda ná- i 

kvæma lýsingu á honum til 

  

allra hreppsnefnda innan sýslu og næst- 

liggjandi hreppa utan 

  

Skulu hreppsnefndir strax nákvæmlega 

yfirfara lýsingar þessar, og láta hreppsbúa sína vita, ef líkur eru til, að 

þeir eigi nokkuð af hinum seldu skepnum. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Áustur-Húnavatnssýsin hefir samið og samþykt 

        

samkv. 71. gr. sveitarstjórnarlaganna, sí tist hjermeð til að öðlast gildi 1. september 1990. 

Atvinnu. og samgöngum stjórnarráðsins, 16. júní 1990. 

Í fjarveru ráðherrans 

Oddur Bermannsson. 

arsson. 
  Vigfús Ein 

um notkun og meðíorð rafmagns í Borgarneshreoppi. 

Rafmagnastöð Borgarneshrepps selur öllum rafmagn innan þess svæðis, sem taugar 

stöðvarinnar ná yfir, að svo miklu leyti sem afl stöðvarinnar nægir til, samkvæmt eftirfylgj- 

andi skilmålum. 

verður rafveitustöðinni lokað yfir tíma- 

  

Meðan rafmagnið er eingöngu ng 

  

bilið frá 1. maí til 15. ágúst ár hvert, svo og á hverjum degi meðan dagsbirta er nægileg 

og ljósa þarf ekki við. 

3reytingar á þessn ákveður hreppsnefndin fyrir ákveðinn tíma í senn, eftir því sem 

69 
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við á, og eftir því til hvers rafmagnið verður frekar notað, verða þær breytingar auglýstar 

notendum með hæfilegum fyrirvara. 

A þeim tíma, sem vjelin eða vjelarnar eiga að vera í gangi, má því að eins stöðva 

þær eða taka af straumiun að brýna nauðsyn beri til sökum aðgerða, er ekki verður 

hjá komist, og skal þá jafnan aftur hleypa straumnum í þræðina svo fljótt sem unt „er. 

Sreytingar og aðgjörðir, svo og viðtengingar á nýjum línum skulu, að avo mikla leyti 

sem hægt er, fara fram á þeim tímum, sem stöðin er lokuð. Komi það fyrir að stöðin sje 

lokuð sökum aðgerða, sem ekki verður hjá komist, lengur en tvo sólarhringa í senn á þeim 

tíma, sem hún á að vera opin, skal draga frá !/,., hluta af árgjaldinu fyrir hvern sólarhring, 

sem fram yfir er. Að öðru leyti ber stöðin gagnvart straumnotendum enga ábyrgð á lokun, 

sem stafar af ófyrirsjáanlegum og óviðráðanlegnm atvikum (vis major), en skemdin verður bætt 

svo fljátt sem unt er. 

3. gr. 

Hver, sem Óskar að fá lagt inn til sín rafmagn eða breytt eldri innlagningu, skal 

senda, stöðvarstjóra skriflega beiðni um það með nákvæmum upplýsingum um, hve mikið rafmagn 

hann vill fá alls, hvort hann hugsar sjer seinna að bæta meiru við og öðrum nauðsynlegum 

upplýsingum fyrir innlagninguna. Stöðvarstjóri sendir umsóknina með athugasemdum sínum 

til rafmagnsnefndar, og ákveður nefndin, hvort innlagningin skuli leyfð eða ekki, og hve mik- 

ið gjald skuli greitt. Stöðvarstjóri tilkynnir umsækjanda úrskurð nefndarinnar, og skal sú 

tilkynning vera komin til hans ekki seinna en tveim vikum eftir að stöðvarstjóri fjekk 

umsóknina. 

Áður en byrjað er á innlagningunni skal hlutaðeigandi umsækjandi með undirskrift 

slnni á einu eintaki þessarar regiugjörðar, skuldbinda sig til að uppfylla allar þær kröfur, 

sem reglngjörðin gjörir til hans. 

Pöntun á rafmagni sje bindandi að minsta kosti fyrir eitt ár. Hafi þá ekki verið 

sagt upp með mánaðar fyrirvara, skoðast pöntuninn gildandi fyrir næsta ár o. gs, frv. 

4. gr. 

Húsálmur leggur rafmagnsstöðin á sinn kostnað frá aðalálmum að húsinn, alt að 

30 metra. Standi hús lengra en 30 metra frá næstu aðalálmu kostar húseigandi það, sem 

fram yfir fer, en stöðin lætur vinna verkið og kostar sjálf uppsetningu á öryggjum og mælum, 

sem hún leggur til. Ef sjerstakir erfiðleikar eru við lagningu húsálmu, getur stöðin krafist 

endurgreiðslu á þeim kostnaði, sem af því hlýst, standi svo á, skal húseiganda gert aðvart 

um það fyrirfram. 

Aðaltaugakerfi stöðvarinnar má ekki stækka, nema með samþykki hreppsnefndar. 

5. gr. 

Innanhússtaugar, lampa og önnur áhöld, vjelar o. s. frv. skal setja upp á kostnað 

hlutaðeigandi umsækjanda af löggiltum innlagningarmanni. Enginn nema sá eða þeir, sem 

hreppsnefndin, að fengnum tillögum rafmagnsnefndar og stöðvarstjóra, löggildir til þess, má 

  

leggja inn taugar, setja upp lampa eða önnur rafmagnsáhöld eða vjelar sem setja á í sam- 

band við rafveituna, nje heldur breyta eldri innlagningu eða fást við lík störf, er að rafveit- 

unni lúta, hvort heldur utanhúss eða innan,



175 

6. gr. 

Nú hafa verið lagðar inn taugar eða áhöld sett í hús, áður reglugjörð þessi er stað- 

fest, má þá ekki taka innlagninguna til afnota fyr en kjörinn maður eða meun af rafmagns- 

nefndinni eða stöðvarstjóri hafa skoðað og prófað innlagninguna og loftleiðslur allar, og vottað 

að leiðslurmar sjeu fullnægjandi. Álítist innan og utanhússleiðslur ófullnægjandi, skal hlutað- 

eigandi innlagningarmaður laga þær þannig, að þær verði í því standi, sem brunabótalögin 

heimta. Hið sama gildir um þau rafmagnstæki, sem hjer eftir kunna að verða sett. 

(í. gr, 

Enginn má án leyfis rafmagnsnefndar taka rafmagn úr taugakerfi hreppsins, nje að- 

hafast neitt það, er valdið geti skemdum á rafmagnstaugunum eða öðrum rafmagnstækjum, 

sem notuð eru í sambandi við taugarnar, hvort heldur eru á húsi hans eða utan þess. Brjåti 

nokkur gegu ákvæði þessu, skal hann greiða fullar skaðabætur og sæta sektum, sje verkið 

ekki þannig vaxið, að þyngri hegning liggi við samkvæmt hegningarlögum eða öðrum lögum 

8. gr. 

Hver rafmagnsnotandi er skyldur að sjá um sem honum er unt, að innlagning hans 

ætíð sje í góðu lagi. Komi ólag á rafmagnstæki eða rafmagustaugar í húsi þannig, að   
skemdum geti valdið á taugum eða áhöldum rafmagnsveitunnar, t. d. öryggi hrökkvi í sundur 

eða bilun sjáist á einangrun á leiðsluþráðum, þá skal húsráðandi tafarlaust tjá það 

stöðvarstjóra. 

  

Þar sem rafmagn er ljósa skal varast að taka í sundur ljóstækin, straum- 

snerlana, tengihylkin o. s. frv.  Húsráðandi ber ábyrgð á öryggjum innanhúss, en rafmagns- 

stöðin utan. 

9. gr 

Hreppsnefndin áskilur sjer einkasölu á rafmaguslömpum og öðrum rafmagnstækjum, 

er setja á í samband við rafveitu hreppsins. 

10. gr. 

lafmagusnefndinni er heimilt að banna, að nota gamla lampa og önnur áhöld, sjeu 

þau eftir áliti hennar orðin ótrygg eða til tálmunar 

  

rekstri. — Einnig hefir nefudin 

heimild til að banna, að rafmagnið sje notað til annars en ljósa. 

ll. gr. 

Stöðvarstjóri og umboðsmaður rafmagnsnefndar skulu ætíð hafa frjálsan aðgang alls- 

staðar þar sem taugar eru eða áhöld, sem standa í sambandi við aðaltaugarnar, til þess að 

rannsaka hvort alt sje í góðu lagi. 

Nú vanrækir rafmagnsnotandi skyldur þær, er hann hefir samkvæmt þessari reglu- 

gjörð, skal þá stöðinni heimilt að slíta sambandi við hann, og ber notandi fulla ábyrgð á öll- 

um afleiðingum, sem af vanrækslunni kunna að stafa. 

61 
23. juni
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13, gr 

   

  

   

ni heimilt að veita undanþágu frá 

ákvæðum þessarar reglu 

  

einstökum ákvæðum, sker hrepps 

nefndin úr, og má áfrýja 

id. gr. 

Stjórn rafmagnsstöðvarinnar skipa þrír menn, er hreppsnefndin kýs til eins árs í 

senn og stöðvarstjóri sem hreppsnefndin skipar eftir tillögum rafmagnsnefndar.. Stöðvarstjóra 

ber að fylgja í öllu fyrirskipunum ra 

  

laun hefir málfrelsi og tillögurjett á 

15. janúar ár hvert fundum nefndarinnar, en ekki atkvæðisrjatt. Rafmagnsnefndin gefur fyrir 

  

hreppsnefndinni skýrslu um störf stöðvarinnar um leið og ársreikningur er lagður fram. 

Reikningsár stöðvarinnar eru almanak 

  

Hreppsnefndin hetir yfirnmsjón stöðvarinnar á 

hendi og gefur rafmagnanefndinni 

  

  Rafmagnsnefndin annast innheimtu á gjöldum 

til stöðvarinnar, hefir alla     á hendi og greiðir öll gjöld stöðvarinnar, ræður   
menn til vinnu þegar þarf, pant     og he alla framkvæmd á hendi í samráði við stöðvar. 

stjóra, og semur ársreikning um tekjur og gjöld stöðvarinnar, og afhendir hann hreppsnefnd 

til endurskoðunar. 

| yr 0. ex c £ 

A Brot gegn reglugjörð þessari varða, að avo miklu leyti sem þyugri hegningarákvæði 

ekki taka til þeirra, sektum alt að 100 krónum, sem tenna Í sveitarsjóð Borgarneshrepps, 
  glumál. og skal farið með mál útaf þeim, sem almenn lögr 

> í | x 1 í . ' + 1 » F 2 SÅ n1m , af 
Reglugjörð þessi er hj sett: samkvæmt lögum nr. 51, 3. nóv, 1915, um raf 

  

magnsveitur, og birt til eftirbreytni Öllum þeim, n hlut eiga að máli. 

  

# 

Atvinnu- or samgöngumálaðeild stjórnarráðsins, 23. júní 1920. 

Í fjarveru ráðherrans. 

Eddur Bermannsson. 

  

Vigfús



1 

jaldskrá 
fyrir notkun rafmagns í Borgarnoshreppi. 

1. gr. 

Verð á rafmagni til ljósa í íbúðarhúsum skal vera fyrir hverja kilowatt-stund kr. 2,50. 

Í verslunarhúsum, skólum, sankomuhúsum, vinnustofum, slátu: húsum, götuljósum og 

öðrum þeim húsum, sem venjulega nota ekki ljós lengur en til kl. 8 síðd. daglega, sal vera 

fyrir hverja kilowatt-stund kr. 3,50, 

Árlegt gjald af kilowattmælun breppsizs greiðiat með 109/, af kaupverði þeirra. 

Hreppsnefndin ákveður í júní ár hvert, hvaða hús í hreppnum, heyri undir hvorn lið 

í gjaldskrá þessari. 

Einnig hefir hún heimild til að fæ.a gjöld þessi niður, ef steinolía lækkar í verði. 

Verð á rafmagni til suðu hitunar eða til vjelareksturs verður ákveðið með sjerstökum 

samningi fyrir hvern sjerstakan notanda, verði á annað borð nokkurt rafmagn selt til slíkrar 

notkunar. 

3. gr. 

Árið reiknast frá nyári til nýárs og ljósgjaldið greiðist eftir hvern mánuð sem og gjald 

fyrir mæla. Taka má gjöldin lögtaki. 

Húseigpandi ber ábyrgð á því, að gjöldin sjeu greidd í tæka tíð. iz , Bd 2 

Gjaldskrá þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum nr. 51, 3. nóvember 1915, um raf- 

magnsveitur, og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að mál}. 

Atvinnu= og samgöngumáladeiið stjórnarráðsins, 23. júní 1920. 

Í fjarveru ráðherrans. 

Eddur Fermannsson. 

Vigfús Einarsson. 
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Keglugjörð 
fymir Austur-Barðastrandarsýsla um hreinsun hunda af 

bandormum og aðrar varnir gegn sullaveiki. 

l. gr. 

Skylt er öllum mönnum að varna því, svo sem verða má, að hundar jeti sulli, eða 

nokkuð ósoðið af innýflum eða kjöti alidýra. Einnig skal gæta þess, að hundar komist ekki 
  

í matarilát, vatnsílát eða vatnsból. 

börnum eigi liðið að leika sjer við þá. Pe 

+ beir ha 

  

st og elgi við í baðstofum og búrum, svo sje og     

ar og aðrar nauðsynlegar varúðarreglur gegn sulla- 

  

veiki, skulu bæði heilbrigðisnefndir, þar sem þær eru til, hreppstjóri og hreppsvefnd hver, 

brýna fyrir mönnum á hverju manntalsþingi og endranær, er tilefni og tækifæri er til. 

Við slátrun í kauptúnum og við slátrunarhús, eiga þeir er fyrir henni stauda (kaup- 

menn, verslunarstjórar, slátursstjórar) sjerstaklega að gæta þess, að fylgt sje varúðarreglunum 

í fyrstu málsgrein þessarar greinar 

2. gr 

Alla hunda í sýslunni, 2ja mánaða eða eldri, skal hreinsa svo sem auðið er af band- 

  

ormum, eftir leiðarvísi, er sýslunefndin semur. Hreinsun sú skal fara fram fyrsta desember    

ár hvert, eða sje það sunnudagur, þá annan desember, eða næsta veðurfæran dag, ef veður 

hamlar. Áuk þess getur sýslunefndin fyrirskipað alsherjarhreinsun hunda, þá er henni þykir 

ástæða til. 

3. gr. 

Hreppsnefnd í hverjum hreppi sýslunnar skal falið á hendur að sjá um lækning á 

hundum og útnefna sjer til aðstoðar fleiri eða færri menn eftir stærð hreppanna, til að annast 

hana, og getur enginn skorast undan því starfi 2 ár í senn, sem ekki er öðrum háður sem 

hjú, og er heill heilsu, þó er hann ekki skyldur til að taka á móti þessu starfi aftur, fyr en 

eftir jafnlangan tíma. 

M. gr. 

Sjerhver eigandi er skyldur að flytja hund sinn á þanu stað, er lækningamaður skip- 

ar, sem og flækingshunda er hjá honum fyrirfinnast, í ákveðinn tíma, ella drepa þá. 

Sje hundi skotið undan lækningu, varðar það sektum, en valdi forföll að hundur 

komi eigi til lækninga, skal eigandi koma honum svo fljótt til lækninga sem auðið er, í samráði 

við lækningamann, en greiða skal eigandi þá kr. 4,00 til lækniugamanns fyrir slíka aukahreins- 

un, og tilkynna honum um færslu hundsins í hreinsunarhús. 

5. gr. 

Fyrir lækning og böðun á hverjum hundi skal greiða lækningamanni kr. 1,00 úr 

sýslusjóði og kr. 1,00 úr sveitarsjóði fyrir hvern hund, allur meðalakostnaður greiðist úr 

sýslusjóði. 

Hreppsneindir skulu sjá um, að nægilega margir steinsteyptir kofar með þásum fyrir
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sömuleiðis baðker, og ern allir bændur skyldir til 

  

hvern hund sjeu til, til hreinsunarinnar, og 

að leyfa að byggja slíka kofa, sem og að fá efni til þeirra í landi jarða sinna. Hún hefir í 

því efni samráð við lækningamaon. Ennfremur skal hreppsnefnd skylt að leggja til nægilega 

mörg helsi, svo að binda meigi hur dana meðan á lækning stendur, ef lækningamaður krefst þess, 

  

Kostnað við áhöld eftir þessari grein má greiða úr sveitarsjóði, 

7. gr. 

Lækningamaður sendir hreppsnefnd skýrslu um, hve mörgum hundum hann hefir gef   
  x ið inn, á hve marga meðalið hefir verkað, og úr hve mörgum hafi gengid bandormar 0. s. frv. y 

En hreppsnefnd semji aðalskýrsln, og sendi sýslunefnd fyrir árslok. 

3rot gegn reglugjörð þessari varða sektum frá kr. 1-—.10, er renni að helmingi í sýslu-   

og sveitarsjóð. Mál er risa útaf brotum á reglugjörð þessari, skal farið með sem opinber 

lögreglumál. 

Með reglugjörð þessari er fallin úr gild! samskonar reglugjörð fyrir Anustur-Barða- 

strandarsýsln, dags. 9. maí 1908 

Leiðarvlsir: 

um hreinsun hunda af bandormum í Austur-Barðastrandarsýslu. 

1. Sýslunefndin eða sýslumaður fyrir hennar hönd ákveður í samráði við dýralækni, hver 

lyf skuli gefin hundunum inn til hreinsunar, en lækningamaður skal svelta hundinn inni 

í hreinsunarhúsi 8 klt. á undan inngjöf, og eigi má sleppa hundi fyr, en eftir 182 klt. frá 

Inngjöf, nema að fenginni undanþágu frá dýralækni, 

Eigi má hunda hreinsa í híbýlum manna, og elgl í fjósi eða fjárhúsi. BO
 

3. Medun á hreinsun stendur, skal hver hundur vera í klefa sjer eða bás, samkvæmt reglu- 
gjörð hjer að framan, svo auðið sje að rannsaka, hvað af hundinum gengur, og hreinsa 

klefann vandlega á eftir. 

4. Áður en hundur er laus látinn, skal baða hann vandlega úr #20/, sterkri brennisteinslifur 

uppleysingu (hepar sulpburis). 

5. Sullameinvaldur (taenia echinococcus) það er bandormur sá er veldur sullaveiki í mönnum 

og ýmsum alidýrum, er aðeius ar randir (millim.) á lengd, eða 1/, úr þumlungi og mjór 

að sama skapi. han sjest því ekki nema með sjerstakri glöggri eftirtekt, en af honum 

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

sullaveikir. 

Ánnarar tegundar er vankavaldur (taenia coenius), en er elnuig bandormur í 

hundi 40--60 em. á lengd (15—20 þa.), ef hauu eða egg hans kemst úr hundi í sauð. 

kind, kemur innan þriggja vikna fram í henni vanki (höfuðsótt). Þessar tvær tegundir 

    

bandorma hundsins eru þannig afarh: tulegar, og er einsætt að gera alt sem anðið er, 

til þess að eyða þeira ormum og varna því að þeir komist í menn eða skepnur. Þegar g 

gid, eða að því búið er að hreinsa hundana, ríður að brenna alt er úr þeim hefir gen 

grafa það djúpt í jörð niður, en sótthreinsa sjálft húsið. 

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

með sjálfa sig og föt sín, og yfir höfuð gæta allrar varúðar og varkárni, 

1920 
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63 7. Sullameinvaldur kemur í hundana af því einu, að þeir jeta sulli sjerstaklega úr lifur og 

. juni lungum. Vankavaldur af því einu, að þeir nå að jeta heila eða eltthvað úr höfði höfuð Lo
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sóttarkindar. Ef komið yrði alveg í veg fyrir þetta, mundi bandormur þessi deyja út, og með 

þeim sullaveiki í mönnum og vanki í sauðkindum. 

AS vita þetta ætti hverjum manni að vera eitt ærið, til þess að hann telji það 

nauðsyn og helga skyldu sína, að varna því eftir mætti, að hundar nái að jeta sulli eða 

nokkurt hráæti, er sullir geti leynst í, og meðan hundar eru grunsamir, að þá sje hagað 

til með þá, að sem minst hætta stafi af þeim. 

Samþykt á sýslufundi Ánstur-Barðastrandarsýslu í maí 1919. 

Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 25, júní 1990. 

Einar M. Jónasson. 

Hr Samþykt 
um breyting á samþykt um lækning hunda af bandormum o. Í. 

í Vostur-Skattafellssýslu frá 30. nóv. 1895. 

1. 1. gr. orðist svo: 

Í hverjum hreppi sýslunnar skulu kosnir 1—2 menn til þess að ann- 

ast um lækning hunda af bandormum, og 1 varamaður, sem um leið sje skyit 

að vera aðalmönnum til aðstoðar, ef þeir óska. 

2. 3. gr. hljóði: 

Heimilt er lækningamönnum að skifta hreppnum í svo margar déildir 

sem þörf er á, eftir staðháttum, enda sje hreppsbúum skylt að hafa nægileg 

lækningahús. 

3. Við 9. grein: 
Ff Í stað orðanna 25 aurar€ komi 1 króna. 

Þannig sarmþykt af sýslunefnd Vestur-Skaftafellssýslu á aðalfundi hennar, sem hald- 

inn var 10.--14. maí þ. á. 

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 28. júní 1920. 

Gísli Sveinsson,
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Keglugjörð 
um hreinsun hunda af bandormum í lögsagnarumdæmi 

Siglufjarðarkaupstaðar. 

Í. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal annast um, að allir hundar 2ja mánaða og eldri, er hittast 
innan lögsagnarumdæmisins þá er hundahreinsun fer fram, sjeu hreinsaðir af bandormum svo 
vel sem frekast er unt. Hreinsun fer fram í maí og nóvember árlega eftir leiðarvísi, er heil- 
brigðisnefnd semur. Ef heilbrigðisnefnd telur sjerstaka ástæðu til getur nefndin fyrir- 
skipað aukahreinsun, 

2. gr. 

Til starfans skipar heilbrigðisnefnd 1 mann í Siglufirði og annan í Hjeðinsfirði. Getur 
enginn karlmaður, búsettur innan lögsagnarumdæmisins, að undanteknum embættismönnum, 
bæjarfulltrúum, símamónnum og starfsmönnum bæjarins, skorast undan að gegna starfi þessu 
á ár Í senn, 

Hverjum hundeiganda er skylt að hafa helsi á hundi sínum með áletruðu Sgf. og 
tölu. Heilbrigðisnefnd afhendir hreinsunarmönnum bók, er árlega skulu skráðir í hundar 
kaupstaðarbúa, aldur, heiti, helsistala, nafn eiganda og bústaður. Þar skal og skrá hvenær 
hreinsanir fari fram og með hverjum árangri. Helsið skal sett á hundana í viðurvist hreins- 
unarmanna að minsta kosti haustið 1920, er hreinsun fer fram. 

4. gr. 

Heilbrigðisnefnd lætur gera steinlímdan kofa í Siglufirði til hreinsananna og skal færa 
þangað hunda til hreinsunar samkvæmt auglýsingu hreinsunarmanns, en hreinsun hunda utan 
hreinsunarkofa er stranglega bönnuð. Þó getur heilbrigðisnefnd gert undantekningu frá þessu 
að því er snertir Hjeðinsfjörð, Siglunes og Dali. 

K 5. gr. 

Hunda skal hreinsa í nóvember og maí árlega og skulu hreinsunarmenn auglýsa stað 
og stundu hreinsana með 10 daga fyrirvara á venjulegan hátt. Öllum hundeigendum er þá 
skylt að láta koma með hunda sína í hreinsunarkofann eftir Þeirri röð, er hreinsunarmaður 
tiltekur og vera honum til aðstoðar við inngjöf og böðun ef þess er krafist. Ef forföll valda, 
að hundur komi eigi til hreinsunar á tilteknum tíma, skal eigandi tilkynna hreinsunarmanni 
og láta svo fljótt sem unt er og samkvæmt skipun breinsunarmanns koma með hundinn, er 
hreinsunarmaður svo hreinsar. Ef hundeigandi vanrækir þetta, telst hann hafa skotið hundi 
undan hreinsun. 

31. dag ágústmán. 1990. Reykjavik, Ísafoldarprentsmiðja h.f. 
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6. gr. 

4 
Hreinsunarmenn skulu tvisvar á ári, í desember og júní, gefa heilbrigðisnefnd ná- 

kvæma skýrslu um hundabreinsanir samkvæmt fyrirmynd heilbrigðisnefndar. 

7. gr. . 

Nú verður vart vid bandorm í hundi milli breinsana og skal bå elgandi hans færa 

hann hreinsunarmanni svo fljøtt sem frekast er unt, en teljast ella sekur um að hafa skotið 

hundi undan hreinsun. Sá hundur verður þó eigi undanþeginn hreinsun á hinum lögskipaða 

tíma, ef meira en 3 vikur eru til næsta hreinsunarmánaðar. 

8. gr. 

Skylt er öllum af fremsta megni að varna því, að huudur nái að jeta sulli eða nokk- 

ud ósoðið af innýflum eða kjöti alidýra Einnig skal þess vandlega gætt, að hundar komist 

ekki í matarílát, vatnsílát eða vatnsból, að þeir hafist eigi við í íbúðarhúsum, baðstofum eða 

búrum og að börn leiki sjer ekki við þá Þessar og aðrar varúðarreglur gegn sullaveiki skal 

heilbrigðisnefnd og lögregluþjónar brýna fyrir almenningi. 

9. gr. 

Heinsunarmenn skulu halda hundahaldsbækur eftir fyrirmynd heilbrigðisnefndar. Skulu 

hreinsunarmenn gæta starfsins með árvekni og alúð og rækilega brýna fyrir mönnum að gæta 

sem mestrar varúðar í umgengni við hunda og ganga eftir því eftir megni, að brendir sjeu 

sullir úr sláturfie. Hreinsunarmenn fá að launum 1 kr. fyrir hverja hreinsun hunds, er hund- 

eigandi greiðir. Ennfremur greiðist Í kr. fyrir hverja hreinsun úr bæjarsjóði. Taka má gjaldið 

lögtaki hjá hundeiganda. 

10. gr. 

Hreinsun hunda og allri meðferð á undan og eftir skal hagað nákvæmlega eftir leið 

arvísi þeim, er hjer fer á eftir og eftir ákvæðun hellbrigðlsnefndar innan þeirra takmarka, er 

leiðarvísirinn setur. Meðulin útvegar heilbrigðisnefnd á kostnað bæjarsjóðs. 

11. gr. 

Brot gegn reglugjård bessari varta sektum frå 5—50 kr, er renna í bæjarsjóð. Með 

mál út af slikum brotum skal farið sem opinber lögreglumál. 

12. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. maí 1920 og er þá úr gildi numin reglugjörð fyrir 

Eyjafjarðarsýslu um lækning hunda af bandormum o. fl. frá 23. mars 1903 að því er lög- 

sagnarumdæmi Siglufjarðarkaupstaðar snertir,
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seiðaruísir 
um hreinsun hunda af bandormum í lögsagnarumdæmi Siglufjarðarkaupstaðar. 

Í. Heilbrigðisnefnd ákveður, hver lyf skuli gefin hundunura inn við hreinsunina og 

annað nánara um tilhögun við hana. 

2. Meðan á hreinsun stendur, skal 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, 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. 

3. Á undan hreinsun skal hundur sveltur að minsta kosti í 24 klukkutíma og haldið 

í hreinsunarklefa í 12 tíma eftir að honum hefir verið gefið inn hreinsunarmeðalið. Skal þess 

gætt, ef meðalið eigi verkar eða hundurinn ælir því, að gefa honum þá inn aftur uns 

meðalið verkar. 

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

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

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

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

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

í mönnum og ýmsum alidýrum og er hann að eins 4 millimetrar á lengd (!/, úr þumlungi) 

og mjór að sama skapi. Hann sjest því eigi nema með nákvæmti eftirtekt. Af honum stafar 

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

Önnur tegund er vaukavaldur (taenia coenurus) sem er einnig bandormur í hundi 40—60 em. 

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

innan 3 vikna af höfuðsótt (vauka). 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 búið er að hreinsa hundana, ríður á því að 

brenna alt, sem úr þeim hefir gengið, en fróðlegt er að rannsaka áður hvort fyrnefndir 

bandormar eru Í því. 

6. 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 jeta sulli, sjerstaklega úr 

lifur og lungum. Og vankavaldur kemur í hundana að eins af því, að þeir jeta heila eða 

eitthvað úr höfði höfuðsóttarkindar. Ef komið yrði algerlega í veg fyrir þetta, mundu band- 

ormar þessir deyja út og með þeim sullaveiki í mönnum og vanki í sauðfje. AS vita þetta, 

ætti hverjum manni að vera ærin hvöt til þess að telja það nauðsyn og helga skyldu sína að 

varna því eftir mætti, að hundar nái að jeta sulli eða nokkurt hráæti, er sullir geta leynst í, 

og meðan hundar eru enn grunsamir í því efni, að þá sje þannig hagað umgengni við þá, að 

sem minst hætta stafi af þeim. 

Þannig samþykt af bæjarstjórn Siglufjarðar 2. mars 1990. 

Bæjarfógetinn á Siglufirði, 8. mars 1920. 

G. Hannesson, 

1920 

65 
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um staðfesting stjórnarráðsins á heilbrigðissamþykt 

fyrir Akureyrarkaupstað. 

Samkvæmt lögum nr. 64, 10. nóvbr. 1905, um heilbrigðissamþyktir fyrir bæjar. og 

sveitarfjelög, er hjermeð staðfest eftirfarandi heilbrigðissamþykt fyrir Ákureyrarkaupstað. 

Reilbrigðissamþukt 
tyrir Akureyrarkaupstað. 

I. Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Samþyktin hefir gildi á kaupstaðarlóðinni eins og hún er eða verður. 

Á bygðum svæðum í lögsagnarumdæmi bæjarins utan kaupstaðarlóðarinnar skal 

ákvæðum samþyktarinnar beitt að svo miklu leyti, sem við verður komið og heilbrigðisnefnd. 

in telur þörf á. 

2. gr. 

Bæjarfógetinn er formaður heilbrigðisnefndar. Auk hans eiga sæti í nefndinni hjer- 

aðslækuir og einn maður, er bæjarstjórnin kýs til 3ja ára. 

Bæjarstjórnin skipar heilbrigðisfulltrúa og setur honum erindisbrjef, skal launa hon- 

um úr bæjarsjóði. Hann skal hafa á hendi framkvæmd heilbrigðismála samkvæmt ák væðum 

heilbrigðisnefndarinnar. Skylt er honum að sækja heilbrigðisnefndarfundi. 

3. gr. 

Formaður kveður nefndina á fund, þá er honum þykir þurfa, eða hinir nefndarmenn- 

irnir óska þess, þó eigi sjaldnar en einu sinni á missiri hverju. Nefndin skal hafa fundar- 

bók og rita í hana allar gjörðir sínar. 

Formaður skal annast um að fyrirskipunum nefndarinnar sje hlýtt. Hann getur 

neitað að framkvæma ályktanir nefndarinnar en skal þá tafarlaust skjóta málinu til bæjar- 

stjórnarinnar. 

4. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa gætur á því, að heilbrigðissamþyktin sje haldin og henni 

hlýtt í öllum greinum. Nefndinni skal heimilt að rannsaka eða láta rannsaka alt það, sem 

ræðir um Í samþykt þessari, eða mikla þýðingu hefir fyrir heilbrigði manna, hvort heldur er 

á almannafæri eða einstakra manna eign. 

Einu sinni á ári skal nefndin skoða eða láta skoða allar húseignir á því svæði, er 

samþyktin nær yfir.
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Heilbrigölsnefndin skal færa í eina bók alt það, sem aðfinsluvert er samkv. þessari 

1920 

66 
samþykt, og skal hún (skriflega) skipa þeim, er í hlut eiga fyrir um, hvað þeir eigi að 15. júl 

gjöra til umbóta. 

5. gr. 

Ef heilbrigðisnefnd telur nauðsynlega einhverja þrifnaðarumbót eða heilbrigðisráðstöf- 

un, sem hefir í för með sjer útgjöld úr bæjarsjóði, þá skal hún leggja mál það fyrir bæjar- 

stjórn og fara fram á að fje sje veitt. Þó getur nefndin látið gera bráðnauðsynlegar þrifnað- 

arumbætur án fengins samþykkis bæjarstjórnarinnar, ef brýna nauðsyn ber til að þær sjeu 

gerðar tafarlaust, svo sem þá er hættuleg farsótt alt í einu kemur upp í bænum. Skal þá 

svo fljótt sem verða má leggja slík útgjöld undir samþykki bæjarstjórnar, 

6. gr. 

Nú býr eigandi ekki í húsi sínu og skal hann þá fela einhverjum fullveðja manni, 

er í húsinu býr, að vera húsráðandi, skal húsráðandi gegna öllum skyldum eftir samþykt þess- 

ari, með tilliti til húseignarinnar, sem annars hvíla á eiganda. Eigandi skal tilkynna heilbrigð. 

isnefnd hver sje húsráðandi. 

IL. Um alment hreinlæti og þrifnað. 

í. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á hreinsun torga og óbygðra lóða. I skipakvíarnar 

og á almannafæri, má enginn fleygja frá sjer hræjum, rusii, skólpi eða öðrum óhreinindum. 

Eigi má heldur fleygja frá sjer í læki þá, er renna í gegnum bæinn, eða í ræsi, neinu því, sem 

talið er í þessari grein, nema skólpi. Í ræsi má ekki kasta neinu því, sem stíflað getur 

vatnsrásina. 

Sorpi, slori, ösku eða öðrum óhreinindum má eigi kasta í fjöruna eða skipakvíarnar, 

nje skilja þar eftir neitt það, sem valdið getur óhreinlæti eða óhollustu. 

Skyldur er hver húsráðandi við götur bæjarins og láta sópa al an lausan hroða af 

götunni fyrir framan hús sitt. 

Hey, svörð eða áburð eða annað þesskonar, sem slæðist eða hrynur um göturnar, er 

sá sem flutningnum ræður, skyldur að hreinsa upp samdægurs Annars eiga kláfar eða önnur 

ílát, sem áburður er fluttur í, að vera svo þjett og eigi fyllri en svo að ekki hrynji úr þeim 

meðan á flutningnum stendur. 

Mold, leifar, rusl og verkefni, sem af húsbyggingum stafar, skal færa jafnóðum í 

burtu svo ekki valdi óhrelnlæti. 

Nú eru settir safnkassar eða safngryfjur á ýmsum stöðum í bænum og eru menn þá 

skyldir til, ef bæjarstjórn ákveður svo, að setja slor og annan fiskúrgang í safugryfjur eða 
safnkassa þessa, ef þeir elgi nota það sjálfir. 

oo
 

gr. 

Á húshliðar eða gafla eða girðingar, sem vita að götum, strætum eða torgum má 

ekki hengja, negla eða festa á annan hátt neins konar fiskföng eða annað. sem óþrifnaður er 

að eða óþefur. Og ekki má heldur hafa fisktrönur á almannafæri 

n 
1
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9, gr. 

  

er að halda hreinum portum og annari óbygðri lóð í 

  

hús, og er það 

á ábyrgð eigendanna að þess sje gætt. 

  

ginn húsráðandi má fleygja sorpi, ösku eða öðrum óhreinindum inn á 

manns. Gjöri hann það     skal hann vera skyldur til að flytja óhreinindin tafarl 

aftur á sinn ko nad 

  

Þar sem svo stendur á, að skólpi verður eigi veitt frá húsum nema yfir lóð annars 

manns, skal húseigandinn veita því í steinlímdu lokuðu ræsi yfir lóðina, og annast um hreins 

   un þess ræsis ningu við 

  

saman, að svo miklu leyti, sem hann eigi notar það í 

lóðareigandann, Verði hlutaðeigendur ekki ásáttir um      jórnin 

  

  
úr málinu. 

Húseigandi skal annast um hreinsun á ræsum, er ganga frá húsinu út í götura 

r sjá um að þau stíflist ekki 

  

Oc úr E 

10. ør. 

    Götur bæjarins og ræsi skal hreinsa å bæjarins kostnad svo oft, sem he 

sykir burfa 

brigdisnefnd 

  

eldhússkólpi eða þvottaskólpi verður ekki veitt í góturæsi eða til 

  

sjávar 

  

þí er renna gegnum bæinn, má þó eigi láta það síga í jörð svo     

   

húsum að hætta sje á því, að dómi heilbrigðisnefndar að jarðvegurinn saurgist, 

skólpi burt frá húsinu í lokuðum ræsum, sem sjen annaðhvort pípur úr bren 

  

sements 

  

a trjestokkar, og skulu ræsin nå svi 

  

ret, sem heilbrigðisnefndinni 
1 

OUN skólpræsi, hvort heldur er á almannafæri kra manna 
fi 

  

enst 

  

ava víð 

  

hallajöfn, að hvergi flói út úr þeim eða hætt sje við að þau stíflist, og hvergi 

   komi pí a vilpur 

12 

bar sem holræsi er komid i gotu å opinberan kostnad, skulu hbeir, er his eiga å 165- 

   um fram með götunni, skyldir að gera skólpræsi hver frá sínu húsi út í göturæs 

þau Tr! 

  

ekki lakari að gjörð en göturæsið. 

IV. Um vatnsból 

13 gr 

  

skal nýtt vatnsból, eða breyta gömlu vatnsbóli, skal jafnan leita 

  

álits heilbrigðisnefndar. 

14. gr. 

Vatnsveiturnar í bænum eru háðar umsjón og eftirliti heilbrigðisnefndar, bæði brunn-
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ir sjálfir og lindir } 

  

r, sem vatnið er leitt úr og leiðslupípurnar. Skal bess stöði > pH þ gætt 66 

  

ið vatnið sje heilnæmt. 

þessa brunna og öll önnur vatnsból, skal verja alls konar óhreinindum. Það 

  

er bann    láta í þan, frá 

  

að þeim koma rensli úr skólpræsum, forum, ernum eða 

ekki láta nærri þeim neinskonar saurindi, sorp, 

  

peningsbúsum, og má ekki 

þva hærri þeim i      A bur 

  

ja neitt það annað, sem     

[db ør. 

Brunna må e 

  

hafa nær haugum, safngryfjum eda salernum en svo. að millibiið sje 
  15 álnir. Nú vill einhver gera brunn á eign sinni eða breyta gömlum brunni, og skal hann, 

  

skal leggja dóm á 

  

heilbrigðis ndinni, en 

eða borun er lokið, hvort það sje nýtilegt og ha 

  

    
ðir á þann hátt sem hjer segir: 

  

#f brunnur er boraður og járnpípa sett niður, skal gæta 

  

unni sjeu v atnsþjett 

Ef brunnur e þá skal hlaða hann upp að innan með höggnu grjóti eða 

  

    sin við stein með steinlími, og     al hleðslan þannig gjörð 

      

  

      

          

    

svo langt heilbrigðisnefnd þykir þurfa en aldrei skemra en nemi tveim álnum 
Í stað al heilb i að hafa steinsteypu Niður með hleðslunni 
utan skal le einskonar límkendan Íeir, og skal það lag vera ein alin á þykt. Hleðslan má 
ná Í in eða meir upp úr jörðu, og út frá brunnbarminum skal leggja steypa steinkraga 
2 skal hann vera 1!/, alin breidd minsta kosti, og halla út frá brunnopinu YE 
brunnopinu vera vatusbjettur hlemmur, ( skal taka vatnið úr brunninum 

  

er gegnum hlem     

i6 p 16, gn 19. Ék 

isnefnd getur bannað að taka vatn úr brunni um stundarsakir, ef hún álít. 
æmt. Ef l: i 

  

imsókn leiðir í ljós að vatnið sje skað     g ekki er unt að    
      brunni til neyslu, sje því 

ur að moka olan í brunninn og fylla hann svo að engu vatni verði úr hon 

anni     
um náð, Ákvæði þessarar greinar ná til allra i 

Heilbrigð 

brunna 

   
  efnd er heimilt að játa fylla upp og afnema þau     tnsból, sem hún t 

ur vera mjög varasöm og óheilnæm, nema gert sje við þau viðunan 

  

áburðargryfjur 

  

Búpening má ekki hafa í sama húsi og íbúð handa mönnum, Þar sem þetta á sjer 
      ur heibrigðisnefnd þá veit undan þágu. 

18. or gr. 

   reisa peningshus eda gera åburdargryfju, på skal hann gera heil 
brigðisnefnd vil en Verkið er hafið og skal hún gæta þess, að haldin sj 
þau, sem hjer segir 

    

mm fyrirmæli
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Ekkert peningshus má setja nær vatnsbóli en nemi 15 ålnum,  Fjés må ekki setja 

15. júlí nær íbúðarhúsi eða alfaravegi en nemi 10 ålnum.  Båsgålf og flår skal gera úr steinsteypu 

og skal flór hallast að steinræsi, er gangi í áburðargryfju eða áburðarvagn. 

Aburðargryfju má ekki gera nær íbúðarhúsi eða alfaravegi en nemi 10 álnum og 

ekki nær vatnsbóli en nemi 15 áinum, gryfjur þessar skal gera úr höggnu grjóti og stein- 

lími, eða steinsteypu svo að þær sjen vel vatnsheldar, bæði botn og veggir; skulu veggirnir 

jafnan ná 1/, alin eða meir upp úr jörð og skal hafa yfir hverri gryfju sterkan hlera, svo að 

örugt sje að menn eða skepnur falli eigi í hana. 

Það skal leyfilegt að safna áburði í vel þjettan vagn, sem ekið er burt jafnskótt og 

hann fyllist. 

Bannað er að safna áburði í haug á húslóðum, en á erfðafestulöndum í nánd við bæ- 

inn getur heilbrigðisnefnd leyft það 

19. gr. 

Ef peningshús eða safngryfjur, sem eru eldri en þessi samþykt, valda miklum óþrifn. 

aði, má heilbrigðisnefnd beita undanfarandi fyrirmælum. 

VI. Um salerni. 

20. gr. 5 

På er hús er reist til íbúðar, skal jafnan um leið gera salerni innan húss eða utan, 

eitt eða fleiri eftir stærð hússins og fjölda íbúða. Í hverju salerni skal vera bakþil, en þau 

eigi bygd fast npp að húshliðum eða göflum. 

Innanhússalerni skal hafa í sjerstökum klefa og sje útgluggi á hjörum á klefanum 

og ílátið undir setunni tvískift, eða tvö ílát aunað fyrir saur og hitt fyrir þvag. Utanhús- 

salerni skal eigi vera nær vatnsbóli en nemi 15 álnum. Gólf í salernum skal helst vera stein= 

steypt, en hærra en jarðvegurinn í kring. Hafa skal í salerninu saurkagga vel vatnsheldan, 

og skal hann ná fast upp að setunni. 

21. gr. 

Í salernum skal seta og gólf jafnan vera vel hrein og saurílátin skal tæma áður 

en þau fyllast. 

Bæjarstjórnin getur látið hreinsa salerni bæjarins gegn endurgjaldi frá húsráðendum. 

Hreinsun salerna skal fram fara um nætur, frá kl. 12--5 frá 1. apríl til 30. sept., en á öðr- 

um tíma árs frá kl. 9 síðd. til kl. 7 árð. Heilbrigðisnefnd skal segja til hvar láta megi 

saur úr salernum. 

Ef ekkert salerni fylgir húsi, sem er eldra en þessi samþykt, þá skal húseigandi 

hafa komið upp salerni við húsið áður en ár er liðið frá því, að þessi samþykt öðlast gildi. Ef 

salerni við hús, sem eldri eru en þessi samþykt, eru illa gerð, svo mikill óþrifnaðnr sje að, 

þá getur heilbrigðisnefnd heimtað af húsráðendum, að þeir geri ný salerni á þann hátt, er 

segir í 20. gr., eða bæti salernið á annan fullnægjandi hátt.
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VII. Um sorp og önnur óhreinindi. 

23. gr. 

Hverju íbúðarhúsi, sem ekki hefur safngryfju skal fylgja sorpkista úr málmi, og skal 

hún gerð að fyrirsögn heilbrigðisnefndar. 

Í þessar sorpkistur skal láta alt sorp, ösku og rusl úr húsum, og fleygja á burtu 

áður en ílátið fyllist. 

Bæjarstjórnin getur látið flytja burt sorp úr bænum gegn endurgjaldi frá húsráð. 

endum, ef þeir vanrækja að flytja það sjálfir. 

24. gr. 

Fiskverkun og fiskþurkun skal aðeins fram fara á þeim svæðum sem heilbrigðis. 

nefndin ákveður til þess. 

VIII. Um iðnað, sem óhollusta fylgir eða óþrifnaður. 

25. gr. 

A kanpstaðarlóðinni eða í grend við hana má enginn reka nokkurn þann iðnað, sem 

óhollusta fylgir eða óþrifnaður, t. d. lýsisbræðsla, sútun o. s. Írv. nema heilbrigðisnefnd veiti 

leyfi til þess, skal allur iðnaður vera báður eftirliti heilbrigðisnefndar og fyrirmælum hennar 

að því er hreinlæti snertir, bæði utanhúss og innan, 

26, pr. 

Verksmiðjur og vinnustofur skula vera háðar eftirliti heilbrigðisnefndar, ef vinnan er 

þess eðlis, að hún geti haft skaðleg áhrif á heilsu vinnufólksins. Gildir þetta einkun. þá 

vinnu, sem ryk fylgir eða önnur óbreinkun á andrúmslofti, klæðaverksmiðjur, saumastofur, 

vindlaverkamiðjur o. s. frv. 

Heilbrigðisnefnd ákveður í hvert skifti, hversu mikið lofbrúm skuli ætlað hverjum 

vinnandi manni í þesskonar vinnustofum. 

Gluggar skulu vera á björum, ef ekki er sjeð fyrir loftrás á annan hagkvæmari hátt, 

Gólf skal þvo daglega. 

IK. Um matvæli. 

27. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á því, að ekki sje höfð á boðstólum matvara sem 

skemd er eða skaðleg fyrir heilsu manna. Nefndinni skal vera frjálst að taka í búðum og á 

öðrum sölustöðum fyrir gangverð sýnishorn af hverri matvöru, þeirri er hún telur líkur til, að 

skemd sje eða skaðleg fyrir heilsu manna, og láta rannsaka hana, 

Nú er það bersýnilegt, eða kemur í ljós við rannsókn hjeraðslæknis eða annara 

manna er vit hafa á, að einhver matvara er skemd og skaðleg, og ekki nýtileg til manneldis, 

og skal þá lóga vörunni eða gera bana á einhvern hátt óskaðlega fyrir heilsn manna á kostnað 

þess sem vöruna hafði á boðstólum. 

1920 
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    66 Heilbrigðisnefnd getur bannað matvælasölu, ef sölustaðurinn virðist með öllu óhæfur 

15. júlí vegna óþrifnaðar. Svo getur nefndin og bannað matvælasölu um stundarsakir, ef næmur sjúl 

dómur er fyrir á sölustaðnum og hætt við, að salan greiði sjúkdómnum götu. 

K. Um sláturhús    

IR 285. gr. 

  
rið skriflevt levfi Enginn má slátra skepnum til að selja, nema hann hafi til þess 

  

bæjarstjórnar, og skal hún veita slíkt leyfi, ef fullnægt er þeim ákvæðum um tilhögun á 

sláturhúsum, sem hjer fara á eftir. 

29. gr. 

  

koma afrensli 

  

Sláturhús má ekki reisa annarstaðar en þar, sem hægt 

eða Í neðanjarðar göturæsi (Kloak). 

afa halla að skólpopum, en frá 
í i 

sólfið í húsunum skal vera steinsteypt, og skal það 

      skólpopum skal húseigandi gera ræsi neðanjarðar til sjávar, rennur til sjái 

ar, eða Í neðanjarðar göturæsi ef til er 

  

Veggir skulu vera kalkaðir, gluggar skulu vera á tv 'g þá 

hægt að opna, svo að blásið geti í gegnum húsið. Hólta skal kosti 
1 
Í Í einu hólfi skal drepa skepnurnar og gera til, í öðru hleypa úr 

   skólpop á gólfi í hverjum klefa. Fast við in 

gryfja, og skal hana gera á þann hátt sem segir í 18. gr. um áburð 

  

Hafa skal vatnshana í hverjum klefa í húsinu og 

eða vatnsíláti. 

Heilbrigðisnefnd getur fyrst um sinn þó eigi fyiei öllum þessum 

  

ákvæðum. En slátrun má eigi fram fara utan 

  

30. gr 

Stíur, rjettir eða port, sem sláturfje er pe 

    komi Ef  sjerstök ástæða er til, getur 

í stað flórs. 

    

Ekki má hafa sláturhús nær íbúðarhúsum en nemi 10 álnum og ekki nær vatas- 

bólum en nemi 15 álnum. Stiur, rjettir eða port, sem slátur     er Seymi í, Má EKKI á 

nær vatnsbólum en nemi 15 álnum. 

32. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á því að sláturhús sjeu vel     

  

Góli skal skola hreint á bverjum degi, þá er slátrað er, jafnóðum 

ast. Gorgryfjur skal tæma jafnóðum og þær fyllast, Rjettir 

skepnur eru geymdar í þeim. 

  

moka 

  

Hundum má ekki hleypa inn í sláturhús, og ekki kasta sullum úr skepnum, 

  

sem hundar geta náð í þá, heldur skal brenna þá.



1920 

  

Slátrarar skulu vera hreinlega til fara og hafa ermar brettar upp fyrr 66 

15. júlí 

slátrunar leyfi af hverjum þeim, er þrásinnis vanrækir 

  

3: Ga
 

mfum, hestum eða svínum, að ráðfæra sig við er slátrar 

á að einhver sjúkleikur finnist í kjöti eða innýflum dýranna, 

sjúkdómi á mönnum, ef neytt er. 

slátur af sjálfdauðum skepnum eða þeim, sem         ikleika, nema dýralæknir sje tilkvaddur og dæmi það ósaknæmt. 

34. gr 

  

kjöt er haft á boðstólum, skal haga eftir fyrirmæl 

búðum má ekki hafa aðra vöru en kjöt og matvæli, sem 

  

    

  

fiskmeti, grænmeti, allskonar niðursoðnar vörur, egg 

ilyrðum, er hjer fara á eftir, enda 

    

og skula þær að minsta kosti fullnægja þeim s 

er skriflegt leyfi hei Íbri gðisnefndar.       þær til afnota, fyr en f 

  

mshelt og á því skólpop og frá opinu skólp- 

        

steinsteypt     

undir loft. Loft skal gipsa.  Veggi 

andaðri sementsblöndu). 

úr vatnsveitu eða vatnsíláti, birtu skal 

góðu lagi. 

agt á skulu vera marmarahyllur, flögustelnsþynnur, zinkþynnur 

skal vera á öllum snögum, sem kjöt er hengt á 

háð eftirliti heilbrigðisnefndar, 

isnefnd heimtað þann útbúnað, 

  

selja kjöt eða gjöra matvæli af kjöti til sölu, 

    

undanþágu frá ákvæði 99., 31., 34. og 35. gr. 

  

akal háð eftirliti heilbrigðisnefndar, og getur nefndin bannað mjólkur- 

næmur sjúkdómur gengur á heimilinu eða ástæða er til að ætla, eða 
     

  

sjeu veikar   
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66 Berklaveikar manneskjur mega hvorki hirða kýr, mjólka eða hafa með höndum þá 

15, júlí mjólk, er selja skal. 

Heilbrigðisnefnd getur og bannað mjölkursölu, ef óþriflega er farið með mjólkina, 

eða hreinlæti í fjósum og hiðing kúnna er í svo löku standi, að erfitt verði að forðast að 

mjólkin óhreinkist. 

KIl. Um brauðgerðarhús. 

38, gr, 

Heilbrigðisnefnd skal bafa gát á öllum brauðgerðarhúsum, og eru bakarar skyldugir 

að hlýða fyrirmælum hennar að því er hreinlæti snertir og þrifnað. Sama er og um brauðsölu búðir. 

Framvegis má enginn reisa brauðgerðarhús eða setja bakaraofn í hús og byrja bakaraiðn, 

fyr en hann hefir fengið leyfi heilbrigðisnefndar, og skal leyfið bundið þeim skilyrðum er hér segir: 

Brauðgerðarhús skal vera bjart og loftgott, loft og veggir skulu vera kalkaðir eða 

sementaðir og gólf steinlín:t, asfalterað eða hellulagt. 

39. gr. 

Í branðgerðarhúsum skal gæta alls þrifnaðar. Reyktóbakanautn er þar bönnuð. 

Allar stofur og klefa skal hreinsa að minsta kosti einu sinni á dag. Veggi og loft 

skal kalkbera eða mála einu sinni á ári. 

Enginn má sofa í stofum, sem hafðar eru til brauðgjörðar. 

Brauðgjörðamenn skulu hafa yst klæða hvítar yfirhafnir, og skulu þær jafnan vera 

hreinar. Þeir skulu þvo höfuð sitt og hendur áður en þeir taka til verka, en ekki mega 

þeir þva sér í vinnustofunum. 

Deig má ekki hnoða með fótunum. 

Þeir menn mega ekki vinna að brauðgerð, sem lungnatæring hafa eða annan næman 

sjúkdóm, eða opin sár eða útbrot á höndum eða handleggjum. 

XIII, Um íbúðarhús. 

40. gr. 

Ef (íbúðarhús er svo illa gjört, eða hrörlest eða þróngt að heilbrigðisnefnd álítur 

hættulegt fyrir heilsu manna að búa í því, þá getur nefndin bannað (búðina 

Nefndin skal þá tilkynna húselganda bannið skriflega og færa rök fyrir því, og skal 

þá fólk fara úr húsinu á tveggja mánaða fresti frá tilkynningardegi, ef húsið er ekki bætt á 
Þeim tíma svo nefndinni líki. 

ál. gr. 

Æi kvartað er yfir því við heilbrigðisnefnd eða nefndin verður vör við að herbergi 
í íbúðarhúsi sé svo full af óþverra, að sjúkdómshætta stafi af því, getur heilbrigðisnefnd 
heimtað af leigjanda eða eiganda að þau sjeu ræstuð. 

42. gr. 

Bannað er að taka steinhús eða kjallara til íbúðar án leyfis heilbrigðisnefndar. Eng- 
inn gluggalaus herbergi má nota til íbúðar,



Nefndin 2 

  

ur bannað íbúð í gömlum kjöllurum, ef þeir 

  

og þröngir. 

  

Heilb 

einstakra manna, að minsta kosti 

   igdisnefndin skal skoda eða láta skoða öll skólahús, hvort h 

  

dur eru opin! 

    

ársina. 

   Hver sá er tekur til kenslu i, er skyldur að tilkynna heilbrig 

nefnd, hvar hann ætlar að kenna. 

  

44. gr. 

  

Hver kennslustofa handa börnum skal vera svo stór, að 90 rúmfet komi 

að minsta i      Gluggar skulu vera å hjørum. Golf s þvo á hverjum degi, en ekki sópa. 

45. gr. 

Ef skólabarn, eða kennari hefir berklaveiki og læknir álítur að um míkia 

hættu sje að ræða, þá geiur heilbrigðisnefndin bannað að barnið eða kennarinn kor      
  ann, þar til sóttnæmishættan að dómi læknis er um garð gengin, Holdsveik bör , ekki 

s € eð    
ganga í skóla, og holdsveikir menn ekki fást við barnakens 

  

XV. Um næma sjúkdóma. 

       hættuleg farsótt kemur upp í bænum eða í SV bå er 

nefnd að setja um stundarsakir strangari fyrirmæli, en Í samþykt þessari felast, um 

  

nlæti utan húss og innan, burtflutning á óhreinindum o. #, frv. 

  

Þá er gjöra skal nýjan    
   

   

  

r, og getur hún heimt: 

  

arðstæðið    svo raklent, að vatn komi upp í grafirn: 

  wnsbål skulu ekki vera nær kirkjugarð 

  

100 álinum. 

Grafa skal avo djúpt, að tveggja álna moldarlag s, 

XVII. Um sektir o. fl. 

48. gr. 

Mál, sem rísa útaf brotum á samþykt þessari, sk: 

  

rakir eða dimmir
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686 49. pr. 

15. júlí Ef menn brjóta þessa samþykt, eða vanrækja að framkvæma á settum fresti nokkra 
þá fyrirskipun, er heilbrigðisnefnd setur samkvæmt henni, Þá varðar bad alt að 200 kr. sekt. 

Ef heilbrigðisnefnd kýs heldur að láta vinna verk það, er vanrækt hefir verið, á 
kostnað þess er verkið átti að vinna, þá er henni það heimilt og má þá grsiða kostnaðinn 
til bráðabirgða úr bæjarsjóði, en síðan taka hann lögtaki hjá þeim, sem sekur er. 

50. gr. 

Samþykt þessi öðlast gildi 1. september 1920. 
Þetta birtist hjermeð til leiðbeiningar öllum þeim, er blut að máli. 

í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 15. júlí 1920. 

sjón Magnússon. 

í. Sveinbjörnsson, 

6% KAR Erindisbrjej 
fyrir yfirsíldarmatsmenn. 

1. gr. 

Yfirstldarmatsmennirnir skulu hafa fulla þekkingu á því, hvernig síld skal vera að 
verkun og útliti, og hvernig á að fara með hana og verka hana, svo að hún verði talin góð 
vara á þeim stöðum, þar sem helstur er markaður fyrir hana. 

2. gr. 

Þeir hafa einir á hendi yfirumsjón með skoðun á nýrri síld, og merkingu á síldar. 
tunnum með saltaðri síld, sem út er flutt, hver Í sínu umdæmi. Um framkvæmd og fyrir. 
komulag á matinu og skoðuninni eru settar eftirfarandi reglur. 

3. gr. 

Þeir hafa undirmatsmeun og síldarmatamenn sjer fil aðstoðar við skoðun nýrrar afldar, 
aðgreiningu og endurmat á saltaðri síld og merkingu á tunnum með saltaðri síld. Þeir senda 
hlutaðelgandi lögreglustjóra tillögur sínar um, á hverjum stað í umdæmi þeirra þurfi að skipa 
síldarmatsmenn, hve marga, og hverja ætti að skipa. Síldarmatsmennirnir eru skyldir að hlýða 
yðrsildarmatsmanni samkvæmt þeim reglum, sem settar ern í erindisbrjefi fyrir þá.
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á. gr. GT 

Áður en síldveiði byrjar ár hvert, skulu yfirmatamenn eða síldarmatsmenn fara út á Í. Júlí 
skip þan, sem veiða ætla síld með herpinót eða reknetum, Þegar hlutaðeigandi skipstjóri til» 
kynnir þeim, að hann vilji útbúa skip sitt til síldveiða, og skulu þeir þá segja fyrir um 
hvernig skipið skuli útbúa svo hagfelt sje fyrir geymslu síldarinnar. 

Á þeim síldveiðastöðum, sem Hggja langt frá heimili yfirmatsmanna, skulu þeir veita 
einhverjum af undirmatsmönnum sínum umboð til að segja fyrir um útbúnað síldveiðaskipa á ást Að 

þeim stað, og yfirmatsmaður þá gefa honum reglur til að fara eftir. 

0. gr. 

Yfirmatsmenn skulu hafa nákvæmar sætur á því, að ný síld sje skoðuð grandgæfi- 
lega, og að samviskasemlega sje um hana dæmt af undirmatsmönnum. 

Yfirmatamenn eða undirmatsmenn, er hafa umboð þeirra, skulu skera úr, ef ágrein- 
ingur verður milli skipshafnar og matsmanna eða útgerðarmanna og matsmanna, eða annara, 
sem hafa umsjón með síldinni, og matsmanna um síld, sem matsmenn dæma óhæfa til út. 
flutnings í lagarheldum tunnum. 

6. gr. 

Þegar síld er söltuð, sem ætluð er til útflutnings, skal sá, er hana lætur salta, merkja 
tunnurnar á efra botn með olíulit sem sýni 1. mánaðardag er síldin er söltuð, og 2. númer 
þess, er síldina saltar.  Yfirmatsmennirnir setja reglur um, hver og hvernig þessi merki 
skulu vera. 

Et söltunarformaður vanrækir að merkja tunnurnar, eða merki hala afmáðst, skal 
matsmaður láta merkja tunnurnar á kostnað þess, er síldina lætur salsa. 

Síld sem söltuð er óverkuð, má því að eins kverkast til útflutnings, að hún sje góð 
/ 

vara og hali eigi legið lengur í salti en tvo sólarhringa. 8 8 8 8 

7 . gr. 

ON sild sem vottord fær sem góð vara til útflutnings, skal vera söltun í hreinar, vel 
bentar lagarheldar tunnur. 

Síld skal hafa legið í salti eigi skemur en þrjár vikur áður en endurmat getur farið 
fram. Finni matsmaður ástæðu til, getur hann, t. d. þegar mikil áta er í síldinni, eða af 
öðrum ástæðum, úrskurðað, að hún þurfi að liggja lengur í salti, áður en hún sje endurmetin. 

8. gr. 

Matsmenn skulu gæta þess, að síldin sje vel söltuð og vel lögð í tunnurnar; hvert 
lag sje lagt þannig, áð síldin í efra laginu liggi þvert yfir þær í neðra laginu; þær skulu 
liggja þjett hver við aðra, hausarnir nái alveg út að tunnustölunum, og hvert las sje endað 
með höfuðsílda. 

9. gr. 

Þegar óskað er eftir skoðun og merkingu á saltaðri síld, ber þeim, er hlut á að máli, 
að senda yfirmatsmanni skriflega beiðni um það, og geta þess þar, hverskonar síld það er, sem



16. júlí 
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að skoðuð sje og merkt, hve margar tunnur það eru og hvort síldin er kverkuð, 

raðregin. 

    

Ennfremur s beiðninni fylgja drengskaparvottorð um, að síldin sje vel verkuð í 

Si, eftir því sem beiðandi veit frekast. 

10. gr. 

meta skal, skulu allar tunnur sömu tegundar liggja út af fyrir sig. Matsmenn 

  

    

sig um, að tala tunnanna sje samkvæmt því, sem frá er skýrt í matsbeiðninni, 
& Sje talan ekki rjett, skulu þeir láta hlutaðeigandi matsbeiðanda 

  

að telja þær sjálfir. 

a töluna í matsbeiðninni, áður skoðun fer fram. 

11. gr. 

framkvæmt svo f 

  

Endurmat sk ljótt sem kostur er á, eftir að beiðni um það er 

  

fram komin, og ber matsmanni að láta framkvæma endurmatið eftir þeirri röð sem beiðnirnar 

um það berast honum í hendur. 

Endurmat skal framkvæmt á þann hátt, að hver tunna síldar, sem meta á, skal tæmd 

í þar til gerða vis skoðuð nákvæmlega og öllum skemdum síldum kastað frá og síðan 

  

tilpreind þyngd látin í hverja tunnu, sem þó aldrei má fara fram yfir 105 kg. Í norskum 

í skoskum tunnum; þetta gildir jafnt um aðrar tunnur af líkri stærð þó 

  

um síld sera veidd er á tímabilinu 15. 

  

því er snertir þyngdina í hverri 

  

[2. gr. 

ur hefir endurmetið síldina, ske 

  

æ Þegar matsma I bann tafarlaust láta leggja síldina 

niður í funnurnar aftur, skuln þá allar síldir höfuðlausar, rifnar eða skemdar á annan hátt, 

sem kynnu að hafa verið í tunnunum, teknar burtu og aðrar Óskemdar látnar í staðinn. Áð 

því loknu skulu tunnurnar bytnaðar og látinn í þær nægilega mikill pækill. 

  

   Þegar skoðun hefir fram farið, skal matsmaður merkja tunnurnar, ef síldin hefir verið   
  
  verð að hans dómi. Stjórnarráðið gefur reglur um, hvernig merkin skulu vera.     

hr 
N 

14. gr. 

  

Eftir að síldartunnur hafa verið merktar, má hvorki bæta við eða taka úr þeim, ekki 

      heldur opna þær eða flytja burtu án vitundar n manna 

15. gr. 

Við utskipun allrar síldar, er matsvottorð fær, skal vera matsmaður. Skal hann sjá 

um, að tunnurnar Í í skipið hreinar, heilar, fullbentar og pækilfullar. Honum ber og að 

  

hafa eftirlit með því, að tunnunum sje eigi hætta búin vegna slæmrar hleðslu í skipinu. 

Telji hann tunnurnar í hættu vegna ógætile 1} gray hleðslu, og fái hann eigi breytingu   

til batnaðar, skal hann geta þess í vottorðinu er síldinni fylgir.
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16. gr. 

Matsmanni er skylt að gefa vottorð um þyngd þeirrar síldar, sem í tunnunum er, 

ef þess er óskað.  Yfirmatsmaður skipar fyrir hvernig vigta skuli. 

17. gr. 

Matsmaður skal ávalt athuga, þegar haun endurmetur afld, að tuanur þær, sem hún 

er Í, sjen svo góðar, að engin hætta sje á, að síldin skemmist í þeim þeirra vegna, og ber mats- 

manni að neita að merkja eða láta merkja síldina, ef hana álítur tunnurnar ekki nægilega góðar. 

Matsmenn skulu hafa eftirlit með pæklun og allri meðferð síldar, frá því er hún 

er endurmetin og til þess að hún er flutt út. 

18. gr. 

Yfirmatsmenn sknlu vera fjórir, skipaðir af ráðherra. Hefir einn þeirra aðsetur á 

Akureyri og hefir til yfirsóknar svæðið milli Ólafsfjarðarmúla og að Langanesi. Annar hefir 

aðsetur á Siglufirði og hefir til yfirsóknar svæðið milli Ólafsfjarðarmúla og Hornbjargs. Þriðji 

hefir aðsetur á Ísafirði og hefir til yfirsóknar svæðið milli Hornbjargs og Reykjaness. Fjórði 

hefir aðsetur á Seyðistirði og hefir til yfirsóknar svæðið milli Langaness og Reykjaness. Stjórnar. 

ráðið gefur þeim erindisbrjef. 

Laun þessara yfirmatsmanna ern, hvers um sig, 1600 Er. á ári, og fá þeir dýrtíðar- 

uppbót eftir sömu reglum og aðrir starfsmenn ríkisins. Áuk þess skal þeim greiddur ferða- 

kostnaður eftir reikningi. 

Laun, ferðakostnaður, svo og dýrtíðaruppbót, greiðist úr ríkissjóði, 

19. gr. 

Síldarmatsmenn skulu hafa fast dagkaup í 6 vikur, frá því vertíð byrjar á hverjum 

stað, við skoðun og eftirlit með söltun á nýrri síld og endurmat, ef það fer fram á þessum 

tíma. Eftir þann tíma skulu þeir hafa ákveðið kaup um hverja klukkustund, er þeir starfa 

að mati. —Kaupið ákveða yfirmatsmenn. Hinu fasta dagkaupi síldarmatsmanna skulu yfir- 

mafamenn jafna niður að rjettu hlutfalli á hverja frumsaltaða síldartunnu og greiða þeir sfldar- 

matsmönnum umsamið kaup þeirra að lokinni vertíð. Yfirmatamenn geta krafist, að síldar- 

saltendur setji nægilega tryggingu fyrir greiðslu sildarmatslaunanna þegar þess er óskað af 

yfirmatsmanni. 

ON matslaun undirmatsmanna skulu greidd af þeim, er síldina lætur salta. Fáist 

reikningur eigi greiddur af síldarsaltanda þegar yfirmatsmaður óskar, úrskurðar hlutaðeigandi 

lögreglustjóri hann, og má þá taka upphæðina lögtaki, sem önnur opinber gjöld. 

20. gr. 

Yfirmatsmaður er skyldur til að sjá um, að síld verði metin á hverjum þeim stað í 

umdæmi sínn, sem þess er óskað. Til aðstoðar við matið skipar hann einhverja af hinum 

löggiltu síldarmatsmönnum Í umdæmi sína, þá er honum sýnist. 

Hann getur og gefið einhverjum af síldarmatsmönnum Í umdæmi sínu, er hann 

treystir best, umboð til að sjá um störf yfirsíldarmatamanns Í sinn stað, ef hann getur ekki 

sjeð um þau sjálfur vegaa aunríkis við síldarmatsstöri eða annara forfalla. 

1920 

67 
16. jálí
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67 21. gr. 
16. jálí við 

  

Yfirsíldarmatamenn eru skyldir til að ferðast um í umdæmi sínu, eftir 

  

síldar. stjórnarráðið, og leiðbeina mönnum um verkun og 

22. gr. 

Þeir mega ekki meta eða merkja síld, og okkl heldur vera í 

þjónustu sfldveiðamanna eða manna, sem meta láta 

  

VE    Yfirmatsmenn rita undir eiðataf, um að 

    

með alúð og kostgæfni þær skyldur, sem á þeim 

Þeir verða að sætta sig við þær breytin, 

brjefi þessu. 

Með þessu eru úr gildi feld erindisbrjef fyrir yfirsíldarmatsmenn 

  

Akvæði um stundarsakir. 

Ekki er skylt að framkvæma endurmat á síld þeirri, sem veiðlat 

þann hátt, sem greinir í 11. gr, en yfirsíldarmatsn 

kvæma skoðun á þeirri síld, áður en hún er flutt 

legan og tryggilegan. 
   

  

    
Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsíns, 16. júlí 

Pjetur vónsson. 
   

  

ETMANNSSON, 

Erindisbrjef 
fyri síldarmatamenn 

EN
 

68 
16. júlí 

1. gr. 

Sildarmatsmennirnir eða undirmatsmennirnir eiga að kappkosta að verða sem færastir 
í að geta dæmt um gæði síldar og meðferð hennar og sem leiknastir í að eina hana.    

2. gr. 

Vfirsíldarmatsmennirnir, hver í sínu umdæmi, ern yfirboi 

    

stoðarmenn yfirmatsmanna við skoðun nýrrar síldar og mat og merkin 
Þeir mega ekki vera burtu frá síldveiðastöð þeirri, sem þei 

unum stendur, nema með leyfi yfirmatsmanns 

    pþaðir fyrir meðan á veið



Joi ar skyldir = Fa ls førirelin z me 1 i Í 1 Á Þeir ern skyldir að fara eftir fyrirskipunum yfirmatsmanns og leitast við að gjöra 
h y Yy tt i ax % ny 
honu nær stjorn hans 

  

andi með 

  

síld, sem saltast á í lagarheldar 

    

taks, þegar þeim er gjört aðvart af hlutaðeigandi skip- 

ra út á skipið, sem síldina hefir, hvort heldur er að 
    

     

  

   

Áður en skoðun fer fram, skipstjóri afhenda matsmönnum útfylt 

Og bau, sem um um skoðun á síld 28. nóv. 1919. Og 

það er gjört, Komist þeir að því að á DJ 9 

þegar hann kemur með hana til sölt- 
€ 

  

firmatsmanni frá því. 

menn skoði síldina í hverju sipi, svo 

, þegar hún var söltuð til útflutnings. 

ftirlit með því að síldin sje vel kverkuð      Lg hafa 

  

niður í tunnurnar, hæfilega söltuð, og látinn í hana nægilega 

  

söltununni er lokið 

    

hvort sem það er við mat á nýrri eða saltaðri síld, að 

  

   
    

   

  

   

          

un sjen I komi eitthvad fyrir, sem yfirmatsmadur hefir ekki gefid 

ln þeir leita hans og få fyrirskipanir hans um, 

þeir ráða þar úr, sem þeim sýnist rjett- 

  

   
p 12ns, ef þeim er sýnd nokkkur óhlýðni af 

vinnufélki eða skipsmönnum eða öðrum, sem eiga síldina eða sjá um hana að einhverju leyti. 
' 5 

6. er. 

ki orðið góð verslunarvara til manneldis að áliti mats- 

armanni síldarsöltunarinnar, sem hlut á að máli, frá þvi. 

ar tunnur, skulu matsmenn merkja orðið yskemd€ á 

1 147% le 
BUGKE 
    

   

  

   

  

á annan hátt, svo þær sjeu auðþektar. 

hafa á öðrum stað en tunnur með óskemdri síld, og 
    

  

    

    

   

     

  

   

skulu men gjört, af þeim sem síldina á eða sjer um hana. 

skipi eftir því á hvaða tíma hún veiddist, eða 

haf d í og blandast svo saman við óskemda síld, ber 

matamönnum að skoða þann hluta aflans í skipinu, sem hin skemda síld hefir blandast saman 

við, óhæfan tunnum. 

7. gr. 

a i herpindtasild eda reknetasíld, eiga að vera merktar 

salta í þær. Merki þessi skuli vera greinilega skrifuð 

I) mánaðarðag, er síldin er söltuð, og 2) númer þess manns eða 

  

þegar þær 

  

a efra botninn og 

1920 
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68 þeirrar konu, sem síldina saltar; skulu síldarmatsmennirnir hafa eftirlit með því. Yfirmata= 
16. júlí maður skipar fyrir um hvernig merkja skuli. 

Síldarmennirnir skulu líta eftir, að síld sje ekki söltuð í tunnur, ser áður hafa verið 

merktar, nema merkin sjer áður afmáð. Eigi má salta útflutningssíld í annað en góðar, hreinar 

og vel bentar tunnur. 

8. gr. 

Á vikufresti skulu þeir senda yfirmatsmanni eyðublöð þau, sem getur um í 4. gr. 

og skipstjórar fylla åt og undirskrifa, ennfremur skýrslu um, hve margar tunnur saltaðar hafa 

verið af hverju skipi til útflutnings, og hve margar tnunnr af hverju skipi hafi verið dæmdar 

óhæfar til útflutnings og hvað gjört hefir verið við þá sild, 

9. gr. 

Um kaup síldarmatsmanna fer sem greinir Í erindisbrjefi fyrir yfirsíldarmatsmenn, 19. gr. 

Þeim er stranglega bannað að taka á móti nokkurri annari þóknun eða góðgjörðum, 
hverju nafni sem nefnist, frá þeiin, sem síldina láta salta, frá skipstjórum eða skipsmönnum 
eða öðrum, sem eiga að sjá um síldina. Skoði þeir hjá fleiri skipum í einu, skal jafna kostn- 
aðinum niður að rjettun hlutfalli. 

10. gr. 

Aðalatarf þeirra er við skoðun síldar á þeira stað, þar sem þeir eru skipaðir. Þó 
eru þeir skyldir að fara með yfirmatsmanni til annara staða í umdæmi hans, Þegar hann 
kveður þá til að aðstoða sig þar við síldarskoðun. Síldarmatsmanni er og skylt að framkvæma 
yfirsíldarmatsmannastörf, er yfirmatamaður kveður hann til þess í forföllum sínum, Fyrir vinnu 
við skoðun síldar á stöðum utan þess svæðis, sem þeir ern skipaðir fyrir, ákveða yfirsíldar- 
matsmennirnir einnig kaup þeirra, og eftir atvikum fæðispeninga og ferðakostnað. 

Yfirmatsmaður skrifar á reikning þeirra og lögreglustjóri eða umboðsmaður hans á 

staðnum úrskurðar þá, ef hlutaðeigendur geta ekki komið sjer saman. 

ll. gr. 

Þeir rita undir eiðstaf um, að þeir vilji rækja þær skyldur, sem á þeim hvíla, með 
alúð og kostgæfni og hlýðnast erindisbrjefi þessu. 

Þeir eru skyldir til að sætta sig við þær breytingar, sem gjörðar kunna að verða 
á erindisbrjefi þessu. 

12. gr. 

Með þessu er úr gildi felt erindisbrjef fyrir síldarmatsmenan 10. júlí 1914. 

1 stfjórnarráði Islands, 16. júlí 1930. 

Eigtur slónsson. 

Oddur Hermannsson.
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amt buk t í juli 

um breyting å sambykt um lendingarsjådi i 

sýslu, 30. nóv. 1907. 

Í, gr. orðist avo: 

Af öllum skipum, sem ganga til fiskiveiða í verstöðunun 

strönd (með Skarði), skal greiða í lendingarsjóð Í krónunn af hverjum 

gar i Bolungarvik og Qgurnesi 2 kr. af hlut 

Samþykt 19. sept. 1914 um breyting á samþykt um leadingarsjóði í Ne 

arsýslu, 30. nóv. 1907 er hjermað úr gildi numin, 

Samþykt þessi, sem sýslunefndin í Norður-Ísafjarða 

lögum nr. 86, 14. nóv. 1917, er hjermeð aðfest til ) öðlast 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

„se # z = > 2 æ 2 
Atvinnu- og samgöngumáladoild stjórnarráðsins, 21. júlí 1920 

s mu Tá 

Pigtur Jónsson. 
Oddur Hermannsson 

1920 

rr 
é 

Erindislrjef Hr 
fyrir matamenn á saltkjöti. 

  

ir) 

h
n
 

I. gr. 

   

   

    

Matsmenn skulu sjá um, að 

á 10. september 1919. Pei 

ðu standi, vei hrein vi 

haft geti áhrif á 

verði Í tunnurnar 

átrun fari fram samk 

saltkjöti tl útflutnings 

    
sem saltað 

ið í 

  

dýralækni eða umboðsmanni hans, og s Þeir sjá 

ið sje vel kælt áður en það er saltað niður, hreinu 

            

að, eða ver 112 kilógr. um to kg. af góðu 

eða Ítölsku salti. Þeir hafa eftirlit med vi 

hverjum kr nl í sex parta, pannig, ad fyrst sje krc EA 
Øg s 1 in g    skal hvorn 

  

o 

næst miðhrygg



  

    w'f, allur buppurinn 

strax eftir 
        

  

j 

í strokktunnu 100 kíló. Skulu þeir 

  

st 
9 

  

s 
kjötsins sje þannig: 

  

I. flokkur 

  

ef kropparnir eru þriflegir og vega ro kg. eða þar yfi 
    

      

      

     

  

b. Kjöt af veturgömiu fje, ef kropparnir er 

af eru þriflegi 

c. 

    

   itflatningshæft, e 

    

sáðum botnum þannig: Á efra heim. 

  

um    ingi botnsins standi skýrum ð 

  

bókstöfum fyrir und irflokkana     
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í flokk. Á neðra heimingi botnsins s 

  

   
      

  

    

fyrir nafn hans og heimilisfang, 

kjötmatsl samkvæmt 2. 

        oðað og stimplað af lækni, 

1abotnsins. 

nenn skulu varðveita merkiplöturnar og ber þei 
ekki notaðar á 

a 

   

  

snum ber að fara eftir nánari fyrirsögnum og    

  

sr ste anne 1 ry vg „{5 atemanni Wi A na To neta lyng ki SN matsmanns, lu og vera yfirmatsmanni til adstodar i starfi hans eftir f 

  

7. gr. 

  

        
samviskusemi, og    

ar þeim heitið. 

ør St 

  

verkun kijö 

        

tirlitsins    

  

igðnpumálaðeild stjórnarráðsins, 97 

  

Pjetur Jónsson. 

Odd IT 
Vadur ermannsson



      

“ um refaeyðingar og tófuoldi. 

Í. kafli 

um eyðingu refa. 

1. gr. 

Fyrir hvert gren sem finst og yrðlingar eru í þegar skotmaður kemur á það, getur 

I a, greitt alt að 4.00 kr. í fundarlaun, og hæfilega þóknun      hreppsnefnd, ef henni þykir við eig 

ber henni að greiða fyrir að tilkynna hreppsnefnd eða ráðnum skotmanni að grenið sje fundið. 
að Heimilt er og hreppsnefnd að ráða menn til grenjaleita, þyki henni ástæða til, og 

launa þeim af sveitarsjóði fyrir leitina. Skotmaður skal ávalt vera með í slíkri leit, ef unt er. 

9 vo 2. gr. 

skulu ráða hæfa skotmenn, hver í sínum. hreppi, og skal í hvert sinn 

  

tilkynna það hreppsnefnd eða þeim skotmanni, sem ráðinn hefir verið 

ð 
  

eir það svæði, er grenið finst á. 

3. gr. 

Hreppsnefnd semur um kaup við skotmenn og skulu þeir ráða sjer 

  

mann á hvert gren, enda eigi þeir heimtingu á aðstoð hreppsnefndar til þess. 

           Fyrir fyrra ar skotm vinnur á greni, fær hann sjerstaklega 5.00 kr., en 

10,00 kr. fyrir það síðara. 50 aurar greiðist fyrir hvern yrðling, sem drepinn er á preni, 

þeim er vinnur. 

sem skotmaðui nær á greni á hann, og er honum heimilt að selja þá 

    

ala þá sjálfur samkvæmt fyrirmælum reglugjörðar þessarar. 
  

sem skotr     st yrdlingar å grer aður er frágenginn, eða á víðavangi, skulu þeir 

  

vera eign þess er nær þeim, og honum heimilt að fara með þá á sama hátt. 

   Til sannindamerkis skal afhenda hlutaðeigandi hreppsnefnd skottin af tófum og yråd- 

lingnm, er unnist 

  

, á greni, sem hún þá eyðileggur. 

Skotmaður á enga heimtingu á kaupi eða verðlaunum, nema hann hati farið á grenið 

að tilhlutun hlutaðelgandi hreppsnefndar. 

4. gr. 

gjalda skotmanni kaup fyrir að liggja á greni lengur en þrjá sólarhringa. 

þess tíma, án gildra ors      Yfirgefi a, fyrirgerir hann daglaunum sínum, 

nema hann hafi uunið bæði dýrin. Þó skotmaður liggi á greni eftir að dýrin eru unnin til 

   
greiðast honum engin daglaun. Áður en skotmaður yfirgefur gren, skal 

fyrir þá yrðlinga, sem lifandi kunna að vera í greninu. —Vanræki hann 

fyrirgerir hann daglaunum sínum og verðlaunum. Hreppsnefnd sjer skotmanni fyrir eitri 

  

í þessum tilgangi
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5, gr. 

Bannað er að rjúfa gren eða spilla þeim á annan hátt. 

6. gr. 

Fyrir að vinna bitvarg er heimilt að borga alt að 50.00 kr. verðlaunum úr sýslu. 

sjóði, eftir meðmælum frá hreppsnefnd í hreppi þeim, sem dýrið er unnið í, enda hafi skot 

maður skilað henni skottinu. 

Fr 7. gr. 

Hreppsnefnd annast um eitrun fyrir refi i breppnum eftir því sem bún álítur þörf á. 

8. gr. 

Ándvirði eiturs bess, er hreppsnefndir nota til refeyðinga, skal þeim endurgoldið úr 

sýslusjóði eftir reikningi. Að öðru leyti greiðist eitrunarkostnaður úr hreppssjóði. 

II. kafli 

um tófueldi. 

9. gr. 

Hver sem óskar að ala upp yrðlinga til þess að nota skinn þeirra sem verslunar- 

vöru, verður að fá leyfi til þess hjá sýslumanni, á hverju ári ekki síðar en á manntalsþing- 

um. Fyrir leyfið greiðast 5.00 kr., er reuna í sýslusjóð, Fyrstu leyfisbeiðni skal fylgja út- 
tektargjörð sú, er getur um í 10. grein. 

10. gr. 

Yrðlingaeldi skal bannað, nema í eyjum, er liggja nægilega langt frá landi, og í hús- 

um með steinlindum eða járnvörðum veggjum að innan, steinlögðu gólfi og öruggum umbún- 

aði um glugga og dyr. 

Skal hlutaðeigandi hreppstjóri með lögskipuðum úttektarmanni taka hús þessi út og 

meta hvort fulltryggilega sja frá þeim gengið. Sje þeim í nokkru áfátt að þeirra dómi, og 

bæti eigandi það eigi þegar, skal hreppstjóri þegar í stað kæra það fyrir sýslumanni. 

Úttektir þessar borgar tófueldismaður, eins og venja er til um aðrar úttektir. 

il. gr. 

Þeir, sem ala tófur í eyjum skulu jafnt sem aðrir skyldir til að hafa hús, útbúin 

samkvæmt 10. gr. til að ala í yrðlinga sína þar til þeir eru fluttir í eyjarnar. 

Yrðlingar, sem lifandi kunna að vera í eyjum eftir 14. febrúar, skulu rjettdræpir af 

hverjum sem er.  Bannist það að tófur sjeu lifandi í eyjum eftir 15. mars, er tófueldismaður 

sekur um 50.00 kr. til 200.00 kr. eftir málavöxtum. 

12, gr. 

'Péfueldismadur skal årlega setja hreppstjóra örugt veð eða ábyrgð fyrir yrðlingaeldinu, 

er hann eða sýslumaður tekur gilda, og nemi 15.00 kr. fyrir hvern yrðling. 

1920 

71 
9. ágúst
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13. gr. 

Hreppstjóri hefir eftirlit með tófueldi í sínum hreppi. Skal hann á hverju sumri, 

hið fyrsta, eftir að tófur eru komnar á eldi, fara til og telja yrðlingana hjá hverjum tófueldis- 

manni, og líta um leið eftir að tófueldishúsum sje vel við haldið. Þegar tófudrápi er lokið, 

skal hreppstjóri gera aðra skoðun; leggur þá tófueldismaður fram refabelgina til talningar. 

Vanti nokkuð í töluna frá því um vorið, tilkynni hreppstjóri það þegar sýslumanni. 

Sektast tófueldismaður fyrir hvern yrðliug sem ávantar, svo sem hann hefði sloppið, nema 

sannað sje, að svo hafi ekki verið. Undanþegair þessum sektum eru þeir, sem alið hafa tóf- 

urnar Í eyjum, ef þeir sanna með gildum vottum, að enginn yrðlingur hafi sloppið — af þeim, 

er þeir tóku til eldis — áður en þeir voru fluttir til eyja. Nú kemur hafís eða lagís, þannig 

að leggur milli lands og eyja, áður en tófudráp hefir fram farið, og er þá sama sönnnunar- 

skylda og sektarákvæði á þeim tófueldismönnnm, sem í eyjum ala, eins og þeim, er tófur ala 

í húsum, nema sannað sje að tófur þær, sem á kann að vanta, hafi verið dauðar eða horfnar 

áður ís kæmi. 

Eftirlitsferðir hreppstjóra borgist honum frá tófueldismönnum, með 6 krónum fyrir 

hverja ferð. 

14. gr. 

Fyrir hvern yrðling, sem sannast að sleppi frá tófueldismanni, greiði hann 50 krónur 

í sekt. Sama gildir um hvern yrðling, er sleppur í flutningum frá grenjum til tófueldishúsa. 

Er aðgangurinn með sektina að eiganda yrðlingsins, eða umboðsmanni hans, sem yrðlinginn 

hefir í vörslum. 

15. gr. 

Hafi hreppstjóri tófueldi með höndum, eða sje nákominn tófueldismanni í sínum hreppi, 

skipar sýslumaður annan mann í hans stað, til að hala á hendi eftirlit með tófueldi í hreppnum. 

16, gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frá 10—-200 kr, nema þar sem öðruvísi 

er ákveðið hjer á undan. Allar sektir renna að hálfu til uppljóstrarmanns og að hálfu í sveit- 

arsjóð þess hrepps, þar sem brotið er framið. 

Með mál, sem 1ísa út af brotum á reglugjórð bessari, skal farið sem opinber lögreglumál. 

17. gr. 

Með reglugjörð þessarl er úr gildi numinn Í. og 2. kafli reglugjörðar fyrir Stranda. 

sýslu um refaeyðingar, notkun upprekstrarlands, fjallskil, rjettahöld o. fl. frá 15. des. 1914. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Strandasýslu hefir samið og samþykt samkvæmt 71. 

gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 48, 28. nóvember 1919, staðfestist hjermeð til að öðlast 

gildi 1. september 1920. 

Atvinnu. og samgöngumáladðeild stjórnarráðsins, 9. ágúst 1920. 

Bigtur Jónsson. 

  

Oddur Hermannsson.
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Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 9. ágúst 1920. 

Bietur Jónsson. 

    

ann refaeyði   
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15 2. gr. 

9. ágúst Hver búandi maður er árlega skyldur að leita urenja í heimalandi ábýlisjarðar sinnar 
(sbr. 3. gr. fjallskrgl.). A afrjettum og fjalllöndum skal leita grenja einu sinni eða tvisvar 
á vori hverju og kveður refaeyðingastjóri menn til þess, og skal skotmaður ávalt vera með í 
förinni. Finnist gren, sem refir eru við, í grenjaleit, skal skotmaður strax leggjast á grenið, 
en sá, eða þeir, er skotmaður kveður til þess, útvegar honum þá aðstoð og hjálp, er hann 
þarf. Finnist gren utan grenjaleitar, skal finnandi strax gera refaeyðingastjóra aðvart, og 
gerir hann þá þegar nauðsynlegar ráðstafanir. 

3. gr. 

Með skotraanni skal ætíð vera vökumaður á grenjum og skal hann, ef mögulegt er, 
líka vera skytta. Skulu þeir liggja 3 sólarhringa á greninu, ef ekki eru áður unnin þan 
fullorðnu dýr, sem þar eiga heima og yrðlingum náð. Vinnist gren ekki að fullu, skal skot- 
maður sjá um, að eitrað agn sje skilið eftir í greninu, og má hann þá ekki frá hverfa fyr en 
sólarhring eftir að eitrað var, ef yrðlingar eru í greninu, Gren má ekki rjúfa nje bræla. 

4. gr. 

Skotmanni og vökumanni skal greiða hæfileg daglaun, sem mega þó ekki vera minni 
en l0kr. fyrir skotmann og 8 kr. fyrir vökumann, og reiknast kaupið frá því er þeir fóru að 
heiman og þar til er þeir koma heim aftur. 

Auk daglauna fær skotmaður 15 kr. fyrir hvert fullorðið dýr, enda sanni hann fyrir 
refaeyðingastjóra að hann hafi unnið dýrið. Auk þess fær hann 8 kr. fyrir hvern yrðling, 
er hann nær og lógar. 

Drepa skal alla yrðlinga jafnóðum og þeir nást, nema þá er nota þarf við grenja- 
vinslu vorlangt. Þó skal öllum yrðlingum, sem nást við gren, vera lógað fyrir 15. júlí. 

5. gr. 

Refaeyðingastjóri skal halda bók yfir eyðing refa og gera skýrslur um það, eftir fyrir. 
mynd, er stjórnarráð Íslands setur, Auk þess skal þar lýsa öllum grenjum á leitarsvæðinu 
með stuttri en glöggri lýsingu, svo finna megi grenið af henni. (Best væri að kort herfor= 
ingjaráðsins fylgji og væru grenin merkt á það.) 

6. gr. 

Eitra skal fyrir refi árlega í hagfeldum stöðum og á hentugum tíma, og skal svo 
með farið, að sem minst bætta stafi af fyrir menn og búfje. Refaeyðingastjóri skal brýna það 
fyrir þeim, er haan felur að eitra, að sjeu rjúpur eitraðar, þá sje skylt að auðkenna eitruðu 
rjúpurnar með því að stýfa af þeim hálfan hægri væng. Til eitrunar skal nota 
strychnin eða annað eitur ekki ósterkara, og skal refaeyðingastjóri jafnan sjá um, að nægar 
birgðir af því sjeu fyrir hendi. En gæta skal hann þess, að eitrið komist í einskis manns 
höndur, nema þess, or hann felar að eitra,
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Ifl. kafli 

Um fjársmalanir á vorum. 

6. gr. 

Allir þeir, sem jörð hafa til afnota eða ábúðar, eru skyldir að smala heimalönd sín 

á vorum, eftir því sem hver hreppsnefnd ákveður. 

7. gr. 

Nú finst fje er sloppið hefir úr höndum eiganda, eða kemur fyrir fjarri eiganda, 

hvort heldur eru geldar kindur eða lambær, og 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 ómórkuð 

lömb. Skal hann gera eiganda full skil á ullinni, og grein fyrir marki og öðrum einkennum 

á hverri kind, sem hann hefir rúið eða markað. Í ómakslaun ber finnanda 50 aurar fyrir að 

rýja kind og 50 aurar fyrir að marka lamb. 

ÍV. kafli. 

Um rekstur til afrjettar. 

8. gr. 

Hreppsnefnd skal sjá um, að dilkar og geldfje, þegar það er komið úr ull, svo og 

stóðhross, sje rekið til afrjeltar svo tímanlega að vorinu, sem átferði og Önnur atvik leyfa, og 

aldrei seinna en Íl vikur af sumri. 

Reka skal þannig gegnum heimalönd manna, að sem minstur bagi verði að, og aldrei 

yfir bún og engjar, nema önnur leið sje ófær. 

Fráfæring allan, sem rekinn er á fjall, skal setja 1—3 sólarhringa, eftir þörfum, 

heima, eða þar sem hann er eftirskilinn í afrjettinum. 

Aldrei má, án leyfis eiganda, reka fjenað annara manna til afrjettar, nema víst sje, 

að afrjettarfjenaður sje, enda sje þá fje úr ullu og tryppi og lömb mörkuð. 

Sjeu heimalönd notuð til uppreksturs, skal reka þangað sem búsmali gengur síst, 

enda sje það gert með leyfi landráðanda. 

9. gr. 

Enginn má hafa stóðhross, geldfje eða dilkær í heimahögum að sumrinu, nema í 

gripheldri girðingu sje, eða hreppsnefnd og nágrannar leyfi, enda ábyrgist eigandi að fjenaður- 

inn geri engan skaða, 
Nú er fjenaður eigi rekinn til afrjettar eftir skipun hreppsnefndar, og má hún þá 

láta reka hann á kostnað eiganda, ef hann er í sama upprekstrarfjelagi. 

10. gr. 

Ef sauðfje eða hross ganga úr afrjett á sumrin í búfjárhaga, getur sá, er fyrir ágang- 

inum verður, gert hreppsnefndinni þar í hreppi aðvart um það. Skipar hún þá fyrir um smölun 

þess og rekstur til afrjettar, sjái hún nauðsyn til. —Kostnað við smölun og rekstur borgar 
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74  landráðandi að !/, en %/, greiðast úr fjallskilastjóði upprekstrarfjelagsins, að tiltölu við það, 
9. ágúst sem hver hreppur leggur til sameiginlegra fjallskila, nema öðruvísi sje um samið. 

V. kafli. 

Um fjallskyldur og fjaliskil. 

11. gr. 

Fjallskilaskyldur er hver'så, sem å kind eða hross, hvort sem það er rekið år helma- 

högum eða ekki, nema í gripheldri girðingu sje, eða hreppsnefnd og nágrannar leyfa að haft 

sje heima, enda eigi þá jörðin hvergi upprekstur fyrir hross. Skal hver leggja til fjallskila, 

það sem hreppsnefnd ákveður. —Hreppsvefnd, eða hreppsnefndir þar sem fleiri hreppar eiga 

saman upprekstur, skulu árlega meta allan fjallskilakostnað leitarsvæðisins til peningaverðs, er 

sje sem næst sannvirði, og nefnist sú upphæð fjallskilasjóður. Heimilt er hreppsnefndum 

að ákveða, að alt að !/, hluti fjallskilakostnaðar skuli greiðast í peningum, og ber að jafna 

því gjaldi sem jafnast á menn, eftir rjettri tiltölu. Skal þá jafnt auratal lagt á hvert hross, 

sem á hverjar fimm kindur. Ef ær eru látnar ganga með dilkum, skulu hverjar tvær þeirra 

metast jafnt til fjallskila, sem þrjár kindur geldar. — Fráfærð lömb teljast sem geldkindur. 

Skyldur er húsbóndi hver, að inna af hendi fjallskil, fyrir allan þann fjenað, er hann hafði á 

fóðri veturinn næstan áður, og þann fjenað, er hann eða aðrir heimamenn hans, fluttu inn í 

hreppinn, frá því að fóðurskoðun fór fram og til þess tíma, er fjenaður er á fjall rekinn, gegn 

endurgjaldi frá eiganda. Þó ber að draga frá kvíær og þann fjenað, sem húsbóndi sannar að 

farist hafi á tímabilinu frá því skoðun fór fram og til þess, er fjenaður er á fjall rekinn, 

sömuleiðis þann, er hafður er heima í gripheldum girðingum, og þann er menn utan sveitar- 

fjelagsins eiga, og færður er út af leitarsvæðinu, áður en fjenaður er á fjall rekinn, enda hafi 

oddvita viðkomandi sveitarfjelags verið tilkyntur flutningurinn fyrir miðjan júlí. 

Taki einhver fje í fjallland sitt til sumargöngu, skal hann tilkynna það oddvita við- 
komandi hrepps fyrir miðjan júní. 

Sá hluti fjallskilasjóðs, sem borgaður er í peningum, skal greiðast til hlutaðeigandi 

odddvita fyrir nóvembermánaðarlok ár hvert. 

12. gr. 

Þar sem tveir eða fleiri hreppar nota sama afrjett, skulu hlutaðeigandi hreppsnefndir 

eiga fund med sjer, Í síðasta lagi í 16. viku sumars, til að semja um það hvernig fjallskilum 

skuli haga. og skifta sameiginlegum fjallskilakostnaði milli hreppanna. Til þessa lundar boðar 

oddviti þess hrepps, sem aðalrjett s endur í. Skal þá leggja fram útdrátt úr skoðanaskýrslum 

hreppanna, staðfesta af forðagæslumönnum, og síðan jafna niður sameiginlegum fjallskilakostn- 

aði hreppanna eftir fjölda fjallskylds fjenaðar, þannig, að jafnt auratal komi á hvert sauðfjár- 

kúgildi í hvorum hreppnum um sig — Á fundinum ræður afl atkvæða, þannig, að hver hrepps- 

nefnd hefir eitt atkvæði, án tillits til þess, hvort fleiri eða færri eru á fundi. Verdi ágreln- 

ingur milli nefndanna, sker sýslunefnd úr eða oddviti hennar til bráðabirgða. 

13. gr. 

L Fjallskilasjóður så, er um getur i 12, gr., skal vera i vårslu bess manns, er hrepps- 

nefndir leitarsvæðisins kjósa til þess. Skylt er honum að gera hreppsnefndunum árleg reiknings-
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skil fyrir sjóðnum, og skal reikningurinn síðan samþyktur af þeim, sendast sýslunefnd til 74. 

endurskoðunar og fullnaðarsamþyktar. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 9. ágúst 

Af fjallskilasjóði skal greiða allan kostnað við refaveiðar og fjallskil að hausti, svo sem 

kaup leitarmanna, rjettarmanna, gangnastjóra, rjettarstjóra, marklýsingamauna og markskoðunar- 

manna, enda sje það sanngjarnlega metið. Ennfremur fundarlaun fjár og hrossa, er skylt var að reka 

á afrjett, eða hreppsnefnd leyfði að væri í heimahögum, gæslukostnað, reksturskostnað og það 

annað, er til fjallskila heyrir. 

Komist fje eða hross ekki til rjetts eiganda, heldur sje selt eða ráðstafað á annan 

hátt, af því að hreppsnefnd í þeim hreppi, sem fjenaðurinn er úr, telji það hagkvæmara; skal 

borga allan áfallinn kostnað á þaun fjenað úr fjallskilasjóði. Þó skal hreppsnefnd tilkynna 

eiganda, ef nm hross er að ræða, áður en hún ráðstafar því til sölu, og má eigandi þá sækja 

hrossið á sinn kostnað ef hann vill það heldur. Hagatoll og fóður hrossa borgar fjallskila: 

sjóður ekki, ef hann tilfellur eftir að !/, mánuður er af vetri. 

Rjett á hver einn til þess, að fá borgun úr fjallskilasjóði samkvæmt þessari grein, i 

þeim hreppi, sem bann borgar fjallskil 1. 

14. gr. 

Nú á búandi tilkall til afrjettar fyrir sig eða ábýlisjörð sína, en kaupir, með leyfi 

hreppsnefndar (sbr. 4. gr.), annarsstaðar upprekstur og notar eigi sinn eigin afrjett en 

ekki mega þan vera meiri en helmingur þeirra fjallskila, sem honum hefði borið að gera, ef 

hann hefði notað afrjettinn. Skyldur er hann að gera full fjallskil þar sern hann hefir fjenað sinn. 

15. gr. 

Þrennar leitir skal gera á hverju hanati til þess að smala til rjetta. Þó getur hrepps- 

nefnd felt úr miðleit, ef ástæða er til. Í öllum leitum skal smala sanðfje, en hrossum í síð- 

ustu leit. Þó má hreppsnefnd á fjallskilafundi ákveða, að hrossum sje líka rjettað í fyrri 

rjettum, enda skal það þá tilkynt í þá hreppa utan leitarsvæðisins, er þar eiga hrossa von. 

Einnig skal eftir þörfum senda menn til að hirða fje og hross í þeim útrjettum, er fjár von 

er við. (Útrjettir hjer kallaðar rjettir utan leitarsvæðisins). 

16. gr. 

Hver bóndi er skyldur að leita heimaland ábýlisjarðar sinnar, ef það er elgi stærra 

en svo, að það sje notað fyrir búpening heimilis hans, og reka skilvíslega til rjetta allan 

óskilafjenað, eftir nánari ráðstöfun hreppsnefndar. 

17. gr. 

Hreppsnefnd hver jafnar niður fjallskilum á hreppsbúa sína, eftir að hreppsnefndir 

hafa átt með sjer fund þann, er um ræðir í 12. gr., og skal niðurjöfnun lokið svo tímanlega, 

að hún geti orðið öllum hlutaðeigendum kunn eigi síðar en viku áður en göngur byrja. Nið- 

urjöfnun skal birta þannig, að fjallskilageðill eða seðlar, gangi bæ frá bæ um hreppinn, og 

hefir hann, eða þeir, hreppskilaþingboðsrjett. A seðli þessum skal standa hvaða fjallskil hver 

á að gera það haust, hvar leitarmenn skulu koma saman til að hitta leitarloringja, hvenær 

leitir elgi að byrja, hver verði leitarforingi, hverjir vera skuli foringjar fyrir þeim mönnum, 

er senda skuli í útrjettir o. s. frv.
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18. gr. 

Hreppsneindir skulu árlega kjósa leitarforingja, einn eða fleiri, fyrir hvert leitarsvæði, 

er þeir eiga yfir að segja. Enga aðalleit má gera án þess að leitarforingi sje Í henni og 

stjórni henni, enda skulu leitarmenn skyldir að hlýða honum. Einnig skulu kosnir foringjar 

yfir þá, er sendir eru til að hirða fje manna í útrjettum. 

19. gr. 

1, 
Sjerhver maður er fjallskil á að inna af hendi, skal vanda vel tillag sitt, svo sem 

það, að senda fullgilda og vel útbúna menn Í leitir og útrjettir o. s. frv. 

Láti eiahver farast fyrir að senda mann í göngur, eða gera þau fjallsskil, sem hann 

er kvaddur til í gangnaboði, skal hann borga tvöföld fjallskil. 

Ef einhver sendir mann í göngur, sem leitarforingi og helmingur ganguamannanna Í 
hans flokki, telur óhæfan sökum ágalla eða ills útbúnaðar, skal vísa honum heim aftur, og 
er þá sá fjáreigandi, er þann mann sendir, skyldur að borga gangnaskilin eins og hann hefði 
engan sent. Sama gildir og um menn Í útrjettir. 

Sannist það, að gangnamaður eða annar, sem fjallskil á að inna af hendi, vanræki 
skyldu sína, getur hreppsnefnd krafist uppbótar frá honnm, eða þeim, sem hann sendi, eftir 
því sem hæfa þykir. Vilji hann ekki hlýta úrskurðinum, getur hann skotið málinu til sýslunefndar. 

Gjaldi fyrir gangnasvik og vanrækslu á fjallskilum, má verja til að kaupa mann til 

fjallskilanna, ella renni það í fjallskilasjóð þess hrepps, sem hlut á að máli. 

20. gr. 

Áður en leit byrjar, kannar leitarforingi lið sitt, og ef svo reynist að einhverja vanti 
eða einhverjir reynist óhæfir til að fara í leitir, kaupir hann menn í þeirra stað. 

Leitarforingi hefir á hendi alla stjórn á leitunum. Hann skipar fyrir um hvernig 
hver leitarmaður hagar göngu sinni, gætir þess vel að allir vandi verk sín, að söfnin sjeu 
rekin með reglu til rjetta, svo þau sjeu komin þangað í tæka tíð, að allrar mannúðar sje 
gætt við skepnurnar, að lamakindur og nothæfir ræflar sjeu fluttir til bygða, og safnsins gætt 
þar sem rjettarstjóra ber að taka við því. 

21. gr. 

Þeir menn, sem sendir eru til að hirða fje og hross í útrjettum, eru skyldir að 
hlýða foringja sínum.  Foringjar útrjettarmanna skulu gera sitt ýtrasta til þess, að ekki verði 
fje eða hross eftir í útrjettum og fari þar fram töfludráttur, mega þeir ekki fara frá rjettinni, 
fyr en hann er afstaðinn. 

Sje einhver skepna svo fötluð, að hún verði ekki rekin með öðru fje, skal foringi 
útrjettarmanna koma henni í gæslu, eða ráðstafa henni á annan hátt, Þyki honum það hag- 
kvæmara fyrir eiganda. Komi hann kindinni Í gæslu, skal hann, svo fljótt sem hann getur, 
tilkynna það eiganda, sem þá sækir hana eða ráðstafar á sinn kostnað. Aldrei má skilja eftir 
fatlað eða uppgefið fje milli bæja, heldur ber toringja útrjettarmanna skylda til, að koma 
hinni fötluðu eða uppgefnu skepnu til bæja og sje hún skilin þar eftir í gæslu, eða ráðstafað 
á annan hátt. 

Gæta skal foringi útrjettarmanna þess, að fje sje rekið gætilega, svo það ekki upp- 
gsfist eða mæðist að óþörfu.
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22. gr. 74 

Eftir að aðalleitir eru afstaðnar geta hreppsnefadir, ef þeim þykir ástæða til, látið 9. ágúst 

gera enn eina almennu leit á leltarsvæðum þeim, er þær eiga um að sjá. Til þeirrar leitar 

má gera aukaniðurjöfnun á alla hlutaðeigendur. Leitin kallast eftirleit og sje ákveðin og boð. 

ud í síðustu rjett. Láti hreppsnefnd ekki framkvæma ettirleit, og eins eftir að hún er afstað- 

in, ef hún hefir verið ákveðin, er hverjum einstökum manni heimilt að gera eftirleit. 

23. gr. 

Nú þykir einhverjum niðurjöfnun fjallskila eigi rjett, og vill fá leiðrjetting á því, 

ber honum þá engu síður að inna þau af hendi, en sent getur hann rökstudda kæru til 

hreppsnefndar fyrir hausthreppaskilaþing og beðið hana lagfæringar, og fer þá með hana sem 

um útsvarskæru. 

VI. kafli. 

Um rjettir og rjettahöld. 

24, gr. 

Þessar skulu vera skilarjettir sýslunnar : 

I. Rauðsgilsrjett. Leitaravæði: Hvítá ræður að norðan, Langjökull að austan, 

Geitlandsjökall að sunnan, þá norðanvert við Ok, þá út og suður með Öki í Flókadalsárdrög. 

Síðan ræður Flókadalsá að Hvítá. 

Fyrsta Rauðsgilsrjett skal vera föstudaginn í 28, viku sumars, önnur fimtuðaginn í 

24, viku, þriðja þriðjudag í 25. viku sumars. 

A. þessu leitarsvæði skal sundurdráttarrjett vera á Húsafelli. Úrtíniugur rekst til 
Rauðsgilsrjettar. 

2. Oddstaðarjett. Leitarsvæði; Að leitartakmörkum Rauðsgilsrjettar frá Hvítá 

eins og Flókadalsá ræður alt að Oki, með Oki suður í Kaldadal og svo vestur sýslumót í 

Kvígindisfell, þaðan beina stefnu í upptök Suðurár, en hún skilur leitarsvæði í Kiríksvatn, en 

síðan ræður Fitjaá, Skorradalsvatn og Ándakílsá til sjávar. 

Fyrsta Öddstaðarjett skal vera miðvikudaginn í 22. viku sumars, önnur miðvikudag- 

inn í 23. viku, þriðja miðvikudaginn í 25. viku sumars. 
3. Hrafneyrarrjett. Leltarsvæði:  Áð norðan ráða leitartakmörk Oddstaða- 

rjettar alla leið frá sjó til Kvígindisfells, þaðan í Hvalvatn austanvert við Skinnhúfuhöfða. 

Svo ræður Hvalvatn og Stórabotnsá til sjávar. 

Fyrsta Hrafneyrarrjett skal vera miðvikudaginn í 22. viku sumars, önnur miðviku- 

daginn í 23. viku, þriðja miðvikudaginn í 25. viku sumars. 

A þessu svæði skulu sundurdráttarrjettir vera í Hreppsrjett, Leirár. og Melahreppi 

og Innri-Akraneshreppi. Úrtíningur úr öllum þessum rjettum rekist til Hrafneyrarrjettar. 

25. gr. 

Allir þeir, sem jörð hafa til ábúðar eða nytja, eða fje eiga, eru skyldir til að vinna að 

byggingu rjetta og Ómerkingadilka og viðhaldi þeirra, hver að sínum hluta, eftir því senn 

hreppsnefnd ákveður,
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74. Við hverja aðalrjett skulu allar jarðir í upprekstrarfjelaginu eiga nægilegt dilkrúm, 

9. ágúst hver fyrir sig, eða fleiri í fjelagi, og eru ábúendur þeirra skyldir að kosta byggingu dilkanua 

og viðhald þeirra, eftir rjettri tiltölu. 

Enn fremur skulu vera sjerstakir dilkar, einn eða fleiri eftir þörfum, Íyrir fje úr 

öðrum leitarsvæðum eða hreppum, er hlutaðeigandi upprekstrarfjelag eða hreppar byggja og 

viðhalda á sinn kostnað, nema svo sje umsamið, að rjettarfjelagið kosti byggingu þeirra og 

viðhald mót því, að hlutaðeigandi upprekstrarfjelög sýni því aftur sömu skil. 

26. gr. 

Hreppsnefnd skal sjá um: 

a. Áð almenningar rjstta sjeu nógu stórir. 

b. Að sjerhver maður innan leitarsvæðisins, sem fjár von á við rjettina, hafi nógu 

stórt dilkrúm fyrir fje sitt, svo ekki þurfi að hleypa út úr dilknum fyr en að af- 

stöðnu rjettarhaldi. 

c. Áð til sjeu nógu margir og stórir dilkar fyrir útrjettafje. 

d. Áð allir veggir rjettanna sjeu traustir og stöðugir og svo háir, að engin sauð. 

kind geti stokkið yfir þá. 

e. ÁS grindur sjeu í öllum dilkshliðum. 

27. gr. 

Vanræki einhverjir að vinna að rjettar- og dilkbyggingu, má hreppsnefnd útvega til 

þess menn á þeirra kostnað. 

28. gr. 

Viiji rjettarfjelagið byggja leitarskála eða gerði til þeas að geyma safnið í næturlangt, 

skal vinnu og kostnaði við það jafnað niður eftir sömu hlutföllum og fjallskilum. 

29. gr. 

Rjettarbóndi, þar sem safns er gætt náttlangt, fær fyrir usla og átroðning alt að 

kr. 75 — sjötíu og fimm krónur — þóknun úr fjallskilasjóði leitarsvæðisins. Andvirði seldra 

ómerklaga renna Í fjallskilasjóð. 

30. gr. 

Hreppsnefnd í þeim hreppi, sem rjett liggur í, skal kjósa rjettarstjóra, og tekur 
hann við af leitarforingja þegar markljóst er, og lætur þá þegar fara að rjetta. Hann gerir 
sjer far um, að alt fari skipulega fram, meðan á rjettarhaldinu stendur, hefir vald til að 
banna fjárkaup, slark, óreglu og alí annað, sem tafið getur fyrir rjetarhaldinu. Skyldir eru 
allir að hlýða skipunum rjettarstjóra og getur hann kært þá til sekta ef út af er brugðið. 
Rjettarstjóri getur skipað rjettarstjóra í sinn stað, ef hann þarf á að halda. 

Rjettarstjóri skal sjá um, að ómerkingar sjeu settir í ómerkingadilk, svo eigendum 
gefist kostur á að láta lambsmæður helga sjer þá. 

Enginn má taka ómerking án leyfis rjettarstjóra. 
Enginn má hleypa út úr dilk fyr en rjettarstjóri leyfir og búið er að kanna fjeð í 

dilknum. Áð þeim starfa eru allir skyldir að vinna, þeir sem rjettarstjóri nefnir til þess,
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dilkstjóra og ber þeim aðstoða rjettarstjóra eftir því sem 

    hrepps, sem rjett liggur í, skal ætíð ve við  rjettina 

          

a sjerbvers     arsókninni, er fjárvon á í einhverri skilarjett- 

mannafla að 
   

  

þar fjenað sinn; en ef einhver vanrækir þetta, er 

draga fjenað hans og reka heim til hans á hans kostnað. 

32. gr. 

Á fund     í 12. gr, skal kjósa tvo marklýsingamenn til þess að 

  

úr mörkum 

  

   

   
   

  

og brossa við skilarjettir. Skulu þeir lýsa öllum mörkum eftir að töflu- 

fyrir starfa sinn fá þeir 4 kr. — fjórar krónur — hver, og greið:   

Greini þá á um mark, skal rjettarstjóri tilnefna þrjá menn, er þá 

mark skepnunnar, er meiri hluti þeirra telur rjett að vera. 

i fundi kjósa eins marga skoðunarmenn og þörf er fyrir hverja 

sem í 

  

regið er og reka á út af rjettarsvæðinu, og skal að 

minsta kosti vera sinn maður í hverjum þeim dilksdyrum, sem útrjettarfje er dregið í. 1 
0 

Á 

þóknun starfa sinn fá markaskoðunarmeun 10 kr. á dag, er greiðist úr fjallskilasjóði 

33. gr. 

Urtiningur úr öllum sundurdråttarrjettum syslunnar skal kominn til skilarjettar 

kvöldið áður en rjetta skal, ber hlutaðeigandi hreppsnefnd að annast um slíkt. 

fn 
Enginn 

  

LT 1. > blóðmarka fje að haustum. 

kafli. þa
 yr 

vi 

  

haustum og rekstur á aðkomufjenaði, 

    
35. gr 

| Sandi er skyldur að smala heimaland sitt á haustum, svo oft 

1 lan! þar ekki fjárvon sjálfur og skal hann koma „öllu 

Il r 2 

  

nd skal sjá um, að eftir rjettir á haustum sjeu öll heimalönd smöluð ræki- 

kref snefndin regl     

  

ir um, hvernig haga skuli rekstri á 

skila, 

 



  

    arlaun 

  

Um eftirleitir 

  

Hafi 

fyr en henni 

ákveðið eftirleit, er engum heimilt að fara á     

    a skuli funda nað, áður    
hvernig ákv 

óheimtan, er 

    

Fundarlaun fyrir óheimt fje, 

      

   

  

skilasjóði þess upprekstrarfjelags, sem 

  

Fyrir heimanað slopi 

      stnað við rekstur hins fundna 

  

svæðisins, ber eigandi sjálfur. 

Hið sama gildir um hross 

    

alt fje með vafasömum mörkum, e 

    

verið notaðar markaskrár úr nærliggjandi sýslum 

hverrar rjettar selja alt það fje og ómörkuð folöld, sem c 

  

     

      

Uppboðið gerir hann heyrum kunnugt, birtir såluskil-    
   svotta og ritar hjå sjer í uppboðsbók hreppsins, mörk og I 

  

sing á sölufje 
lönnum 

40. gr 

sem finst e     tir rjettir, skal hreppstjóri selj 

£l. gr = 

lok hvers árs skal hreppstjóri senda sýslumanni,         

ákveður, skýrslu yfir selt óskilafje í sínum hreppi. Sýslumaðnr, eða sá er sý       
   

  

skal síðan hi Skal siðan ann     fjenað í Lögbirtingablaðinu, og þá 

hver kind h 

    ur, þar með talin sölulaun, ; 
    

    

Maður Ss hann inns 

  

og fund: eiganda fjárverðið, 

  

mandi septem
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Þegar lokið er útborgun á óskilafjárverði hvers árs, skal hreppstjóri senda oddvita 74 

afrit af uppboðsbók hreppsins um óskilafjársölu á árinu, ásamt sundurliðaðri skýrslu um það, 9. ágúst 

hverjum fjárverðið er greitt; jafnframt sendir hann oddvita eftirstöðvar af óskilafjárverðinu, ef 

nokkurt er, og skal það renna í viðkomandi fjallskilasjóð. 

Skilríki hreppstjóra fyrir sölu óskilafjár skal síðan fylgja fjallskilasjóðsreikningunum 

sem fylgiskjal. 

X. kafli. 

Um hirðing hrossa á haustum. 

43, gr. 

Rjettarstjóri skal gæta þess, að hryssum sje gefinn kostur á að helga sjer ómörkuð folöld, 

og má enginn taka þau til birðingar án leyfis hans. Einnig skal hann eftir mætti gæta þess, 

að hryssur klumsi ekki meðan á rjettarhaldi stendur. 

Hross þau, sem eftir eru, þegar töfludrætti er lokið, skulu þegar seld af hreppstjóra 

í þeim hreppi, er rjettin stendur í Gilda um það sömu ákvæði og um sölu óskilafjár, þó 

með þeirri undantekningu, að hross skal ætíð selja með 12 vikna gjaldfresti og jafnlöngum 

innlausnarfresti. Hrossin ern Í geymslu kaupanda frá söludegi, en ekki í ábyrgð hans fyr en 

að innlausvarfrestinum liðnum.  Gæslukaup og hagatollur eru 10 aurar um sólarhringinn, og 

reiknast frá söludegi til þess tíma, er hrossið er tekið, þó aldrei lengur en 12 vikur. 

Komi hross á hús og hey, skal fóðurkostnaður greiddur eftir mati hreppsnefndar í 

þeim hreppi, sem hrossið var geymt í. 

Verði hæstbjóðandi eigandi hrossins að innlausuarfresti liðnum, ber honum hvorki 

hagatollur, gæslnkaup nje fóður, þó þess hafi þurft. 

åd, gr. 

Almenn hrossasmölun skal fara fram fyrsta fóstudag í vetri, og svo fyrsta föstudag i 

desember og úr því, ef þurfa þykir, fyrsta föstudag í mánuði hverjum vetrarlangt. Skulu þá 

öll ókunn hross, sem fyrir koma í heimalöndum, rekin á þann stað í hreppi hverjum, sem 

viðkomandi hreppsnefnd ákveður, og þeim rjettað þar. 

Um óskilahross, sem fyrir koma við þessar almennu smalanir, gilda sömu reglur og 

um óskilahross við rjettir. Sje ekki hægt vegna veðurs að smala hina tilteknu daga, skal 

smala næstan virkan dag, sem veður leyfir. 

45. gr. 

Eftir hvert uppboð á óskilahrossum, skal hreppstjóri, innan tveggja daga, hafa sent 
, 

af stað, til hreppstjóra í aðliggjandi hreppum, tilkynningu um upphæd, åsamt nåkvæmri lys- 

ingu af hinu selda. Í lýsingunni skal tilgreint nafn og heimili kaupanda. Gangi hrossin ekki 

út, skal auglýsa þau sem annað óskilafje. 

Kl. kafli. 

Um mörk sauðfjár og hrossa og markaskrár. 

46. gr. 

Hver maður skal einkenna fje sitt og hross með glöggu marki á eyrum, en ef sauð: 

fje er soramarkað, þá brennimarka á hornum.



ágúst bver vanrækir að hafa hreppsbreunimark á fje sínu, getur hann ekki krafist sk 

   Svo er það skylda fjáreigauda, að hafa hreppsbrennimark á hægra horni. Ef ein 

aðabóta, þí   

fje he 

  

ns verði eftir í útrjettum; enda ber þá fjallskilasjóði ekki að borga gæslukostnað og a 

að, er á slíkt fja kann að falla. 

  

Rjett er að fjáreigendur einkenni fje sitt, jafnóðum og það hei 

  

      
hagamarki. Vanræki einhver að auðkenna fje sitt þannig, verður hann     

47. gr. 

Fje skal draga eftir mörkum. Markið helgar eiganda kind, nema sönnur komi fyrir, 

að annar eigi. Kind, sem ekki ber rjett mark manns, er honum óheimilt að draga sjer, hve 

   

  

    

lítið sem ávantar. Ur öllum ágreiningi, er rísa kann út af vafamörkum „ era marklýsing 

  

menn. Verði þeir ekki samdóma, fer um það sem fyrir er mælt í 

  

brennimarki eða hornamarki annars en þess, er á eyrnarmarkið, skal sá talin 

    

brennimarkið eða hornamarkið, og skal hann þá, ef eigandi eyrnaniarks 

  

grein fyrir því, hvernig hann hefir eignast kindina. Kind, sem hefir eyrnam:   

  

mark annars og hornamark hins þriðja, skal talin eign |     ss er nnimark á, þó skal hann, 

ef krafist er, gera grein fyrir, hvernig hann hefir eignast hana. 

áð, gr 

Enginn má taka upp mikil særingarmörk og mörk, sem vandi er að marl 8 På 8 
þekkileg sjen. Þessi mörk eru: Áfeyrt, bragð, netnál, hvathami 

rifað, þrístúfrifað, sýlt í blaðstýft, sýlt í hvatt, sýli 

  

   

   

  

og öll afbrigði af því, blaðstúfrifað, blaðtvístúfrifað, blaðtví 

  

hvattvírifað, 

sneitt, sneiðblaðstýft, sneið frá blaðstýft, þrírifað í 

öll afbrigði af því, tvíhamrað og öll afbrigði af því B 3 8 É 

  

stufrifad, hamarsneitt, bvatbladstyft   

tvær undirbenjar må ekki hafa sama megin á sama eyra. 

    mega ekki ganga að erfðum, gjöfum eða kaupum og sölum 5 5 5 E Í 5 

  

talin, sem sýslunefnd síðar kynni að vilja banna, skulu þau auglýst í markaskrá sýslunnar. 

49. gr. 

  

Sýslunefnd skal láta prenta markaskrá sýslunnar 5. hvert ár, þegar ártalið stend 

hana heilum og hálfum tug. Skal hver markeigandi koma marki sínu 

  

sem sýslunefnd ákveður, en hver markeigandi fær ókeypis eitt eintak af markaskránni. Einnig 

skal sýslunefnd sjá um, að nægilega mörg eintök af markaskránni sjeu se til allra 

  

Al ÓkevÐ 

  

hreppa utan sýslu, er fjársamgöngur eru við. 

Gjald það er sýslunefnd ákveður fyrir mörkin, skal ætíð vera svo hátt, að það nægi 

     fullkomlega fyrir öllum kostnaði við markasöfnun, umsjón með skrásotningu og prentun 

  

stnaður við marks 

  

anna. Ef afgangur verður, þegar allur kc 
skal hann leggjast í sýslusjóð. 

rentun er greiddur 

SU. gr. 

   Sýslunefnd kýs einn mann, til 5 ára í senn, til þess að hafa 

marka, og búa markaskrána undir prentun. Kaup hans, að meðtöldum öl
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hans, sje 159/, af markagjaldi sýslunnar og borgist það ár sem markaskrá er prentuð. Marka- 

umsjónarmaður skal gera sjer far um, að koma festu og samræmi Í nöfn og röðun marka. 

51. gr. 

/ Hreppsnefadir skulu, hver í sínum hreppi, kjósa mann til að safna mörkum hrepps= 

ins. Í ómakslaun ber honum 100/, af markagjaldi hreppsins. Kosningu hans skal oddviti 

viðkomandi, hrepps tilkynna markaumsjónarmanni, fyrir lok september það ár, sem mörkum er 

raðað. Markasöfnun fer fram í október, árið áður en mörkum skal raða. Skal henni svo haga, 

að hvert mark sje greinilega ritað á sjerstakan seðil, með nafni og heimili eiganda. Marka- 

umsjónarmaður ákveður gerð markaseðla. Öll afbrigði frá mörkum, hversu lítil sem þau 

kunna að vera, teljast mark sjer. 

Markaseðlar sjeu tilbúnir fyrir hausthreppaskil, og skal þá hver húsráðandi afhenda 

þá markasafnara hreppsins, ásamt hinu lögboðna gjaldi. Jafaskjótt sem markasafnari hefir 

veitt seðlununum móttöku, skal hann athuga þá vandlega, með samanburði við gildandi marka 

skrár og hlutast til um breytingu á þeim, er þess þurfa. Síðan skal hann tölusetja seðlana 

og senda markaumsjónarmanni fyrir nóvemberlok, ásamt markagjaldi hreppsins, að frádregnum 

ómakslaunum sínum. Jafnframt markaseðlunum skal markasafnari senda markaumsjónarmanni 

skrá yfir öll nýupptekin mörk í hreppnum, svo og þau, sem ekki eru prentuð í síðustu marka- 

skrám, þó gömul kunni að vera. Hafi markið verið notað áður, skal þess getið, hvern rjett 

hlutaðeigandi hefir til marksins, og hvenær það hafi verið prentað síðast. 

Fyrir næsta sýslufund eftir að markaskrá er fullger, skulu markasafnarar senda sýslu= 

nefnd tilkynningu um, ef prentvillur finnast á mörkum fjáreigenda í umdæmum þeirra. 

52. gr. 

Þá er umsjónarmanni hafa borist markaseðlar og skýrslur um nýupptekin mörk úr 

öllum hreppum sýslunnar, skal hann bera hverja skýrslu saman við markaseðlana úr hreppnum, 

síðan allar skýrslurnar saman sín á milli og loks hverja skýrslu saman við gildandi markaskrár 

innan sýslu og utan, þar sem fjársamgöngur geta átt sjer stað. Skal hann fella niður þau 

nýupptekin mörk, er teljast of lík eidri mörkum, svo og mörk er líkjast hvert öðru, og enn 

fremur mörk, sem ekki má upp taka, samkvæmt ákvæðum reglugjörðar. Nú hefir markaum- 

sjónarmaður felt niður mark og skal hann þá tilkynna það marktakanda Þrjeflega, og jafn- 

framt benda honum á annað mark, er hann geti fengið, sem líkast því, er hann hefir kosið. 

Hafi hann eigi svarað brjefi markaumsjónarmanns fyrir febrúarlok, skal líta svo á, að hann 

taki markið, er markaumsjónarmaður benti honum á, og skal þá prenta það í markaskránni. 

Vilj! einhver taka upp nýtt mark, milli þess sem markaskrá er prentuð, skal hann 

tilkynna það umsjónarmanni og fá til þess leyfi hans. Að því fengnu skal hann láta prenta 

það á sinn kostnað í Lögbirtingablaðinu og er það þá fyrst heimilt til notkunar. 

53. gr. 

Þeir sem nota mörk á sauðfje eða hrossum, sem ekki eru prentuð Í markaskrám sýsl- 

unnar, s. s. Þeir, er flutt hafa inn í sýslu eftir að markaskrá var prentuð, skulu lýsa mörk- 

ur sínum á fyrstu vorhreppaskilum, eftir að þeir eru fluttir inn í hreppinn. Skal þá hrepps- 

nefnd skrifa þau upp og sjá um, að þau verði brjeflega tilkynt hreppstjórum í nálægum 

"hreppum, bæði utan sýslu og innan, þar sem von getur verið fjár eða hrossa. Sje þetta van- 

rækt af markeiganda eða marknotanda, getur hann ekki krafist neins úr fjallskilasjóði, þó 

fje hans og hrosa verði eftir í útrjettum og það falli á það kostnaður. 

1920 

74 
9. ágúst
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54, gr. 

Syslunefnd Borgarfjardarsyslu skal leita samvinnu við sýslunefndir í Mýrasýslu, Dala- 
sýslu, Strandasýslu, Húnavatnssýslu, Árnessýslu og Gullbringu- og Kjósarsýslu, um ráðstafanir 
til þess, að afstýra sammerkingum á þeim svæðum, er fjársamgöngur geta komið fyrir á. 

Takist tjeð samvinna, skulu markaumsjónarmenn sýslnanna koma saman á fund í 
janúar það ár, sem prenta skal markaskrár. Á fundinum skulu markaumsjónarmenn sýsln- 
anna leggja fram nákvæma skrá, hver fyrir sína sýslu, um öll nýupptekin mörk, og þau eldri 
mörk, sem ekki hafa verið í síðustu markaskrám. Skýrslur þessar bera þeir vandlega saman 
og fella niður sam- og námerkinga, eftir því sem þurfa þykir og við á. Jafnframt koma þeir 
sjer saman um þau ný mörk, er upp skuli tekin í stað hinna, er niður eru feld. Ef markaeftir- 
litsfundur ferst fyrir, eða getur eigi orðið haldinn í tæka tíð, skulu markaumsjónarmenn bera 
sig saman brjeflega. Skal umsjónarmaður hverrar sýslu senda umsjónarmönnum hinna sysln- 
anna, skýrslu um öll nýupptekin mörk í sýslunni, að undanteknum þeim, er hann hefir felt 
niður, en að viðbættum þeim mörkum, er hann hefir bent mönnum á að taka upp Í þeirra 
stað, og ber umsjónarmanninum að annast um, að ekkert af þeim nýuppteknum mörkum, er 
valdið geti sammerkingum eða námerkingum á því svæði, er fjársamgöngur geta átt sjer stað 
á, verði prentuð í markaskrá sýslunnar. 

XII. kafli. 

Um markaði og rekstra á sölufje. 

55. gr. 

Hreppsnefndir mega árlega kjósa markaskoðunarmenn, er skoði alt fje, sem rekið er 
út úr hreppnum til slátrunar. Kaup þeirra greiðist úr fjallskilasjóði, mema þegar um fjár- 
kaup er að ræða, þá greiðist það af kaupanda. 

56. gr. 

Hverjum rekstri fylgi nægilega margir duglegir og vel útbúnir rekstrarmenn, og sje 
einn þeirra rekstrarforingi. Vita skal bann tölu rekstrarfjár. 

57. gr. 

Alt fje í sölurekstruin skal vera merkt rekstrarmerki, hvítt fje með lit framan í, en 
mislitt fje lagðuð, eða merkt á annan hátt, eftir því sem við á. 

Merki skal vera svo ljóst að vel sjáist í björtu, og svo traust að ekki máist af. 

. 

58, gr. 

Svo skal rekstrum haga, að sem minstur bagi verði að, þeim er þau lönd eiga, sem 
um er rekið eða í áð. Varast skal að rekstrum lendi saman við annað fje. Eigi má halda 
áfram með rekstar eftir að farið er að skyggja, nema brýna nauðsyn beri til, og sje það gert, 
skal ávalt kanna reksturinn að morgni. Aldrei má leggja upp með rekstur fyr en 
markljóst er. 

59, gr. 

Nú ber svo við, að öðru fje lendir saman við rekstur, skal þá á næsta bæ við það, 
er rekstrarmenn eða aðrir hafa orðið þess varir, draga það fje úr rekstrinum og gæta þess
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vandlega, að engin kind verði eftir, er eigi á í honum að vera. Skal þá sem endranær, er 

viðstaða verður svo rekstur dreifir úr sjer, telja hann. Enginn, sem er á bænum, eða í bæst, 

má skorast undan því að kanna rekstur með rekstrarmönnum og ber rekstrarstjóra að greiða 

þóknun fyrir slíka aðstoð eftir samkomulagi, eða úrskurði sýslumanns, ef á greinir. Sjá skal 

rekstrarforingi um, að fje það, er saman við hefir kumið, komist aftur Í átthaga sína eigend- 

um þess að kostnaðarlausu. 

60. gr. 

Verði rekstrarmenn sannir að því að hafa tskið fje annara í rekstur sinn, skal rekstr- 

arforingi bæta eigendum það að fulla, eftir samkomulagi, eða úrskurði sýslunefndar, ef með þarl. 

61. gr. 

Rekstrarstjóri annast um, að reglum þessum sje hlýtt, og ber hann ábyrgð á því 
, gagnvart þeim, sem kærir, en á aftur aðgang áð samrekstrarmönnum sínum, ef þeim er 

um að kenna. 

XTIl. kafli. 

Almenn ákvæði. 

62. gr. 

Það er stranglega bannað að svelta fjenað, frekar en minst verður hjá komist, hund- 

beita hann að óþörfu eða misþyrma honum á nokkurn hátt við fjárrjettir, Í rekstrum eða 

gæslu, fjallgðagum eða heimasmölun. Brot gegn þessu varða skaðabótum eða sektum, ef 

þyngri hegning ekki liggur við. 

63. gr. 

Sýslunefnd sker úr öllam ágreiningi milli hreppsnefnda út af fjallskilamálum. Undir 

úrskurð hennar heyra lika allar kærur og kröfur á hendur hreppsnefndum og hreppstjórum, 

snertandi fjallskil — Ennfremur geta einstakir menn komið sjer saman um að leggja slík mál 

undir úrskurð sýslunefndar. 

64. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frá 10—-500 krónum, og renna sektirnar Í 

fjallskilasjóð þess leitarsvæðis, sem brot er framið í. 

65. gr. 

Mál, sem rísa út af brotum gegn reglugjörð þessari, skal farið með sem almenn 

lögreglumál. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Borgarfjarðarsýslu hefir samið og samþykt sam- 

kvæmt 71. gr. sveitarstjórnarlaganna, staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. september 1920. 

Atvinnu- og samgöngnmáladeild stjórnarráðsins, 9. ágúst 1940. 

Pjetur Jónsson. 
Oddur Hermannsson, 

1920 

“4 
9. ágúst
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in Sambykt 
um framræslu og åveitn & Vikur-, Stadar- og Langholtsmyrar 

í Skagafirði. 

1. gr. 

Jarðeigendur og ábúendur á áveitusvæðinu mynda með sjer framræslu og áveitufjelag 
samkvæmt 8. gr. laga um vatnsveitu nr. 65, 1918. 

Nafn fjelagsins er: Á veitufjelagið yFreyr«. 

2. gr. 

Fjólagsmann eru ábúendur og eigendur eftirgreindra jarða eða jarðarparta, sem fram- 
ræslu og áveitunni er ætlað að ná til. 

I. I Staðarhreppi: 

Vík með hjálelgunni Pyttagerði, Ögmundarstaðir, Hafsteinsstaðir, Reynistaður með 
hjáleigum, Holtsmúli, Stóra Gröf, Litla-Gröf, Pávastaðir, Kjartansstaðir og Kjartansstaðakot, 

HI. Í Seiluhreppi: 

Marbæli, Glaumblær með hjáleigum og Halldórsstaðir. 

3. gr. 

Hlutverk fjelagsins er: framræsla og áveita á Víkur, Staðar- og Langholtsmýrar. 
Það skal láta gera aðalskurði og aukaskurði eftir þörfum, sömuleiðis stíflur eða flóðlokur í að- 
alskurðina þar sem þeirra þarf með til áveitu eða fyrirstöðu.  Flóðgarða og stíflur í auka- 
skurði skulu eigendur eða ábúendur gera svo fljótt sem kostur er á undir umsjón yfirum- 
sjónarmanas áveltunnar. 

4. gr. 

Lögmætir fjelagsfandir hafa æðsta vald í öllura málum fjelagsins, Innan þeirra tak- 
marka, sem sett eru með landslögum og með samþykt þessari. Fundarfært er þó því að eins, 
ef helmingur fjelaga á fjelagssvæðinu er á fundi. 

5. gr. 

Til fjölagsfunda skal stjórn fjelagsins boða að minsta kosti með viku fyrirvara og á 
sama hátt og anglýstir eru lögmætir sveitafundir. Dagskrá fyrir fundinn skal getið í 
fundarboðinu. 

6. gr. 

Fjelagsfundum stjórnar fundarstjóri, sem fundurinn kýs, og kveður hann sjer fund- 
arskrifara. Fundarstjóri sker úr öllu, er snertir lögmæti fundarins, form umræðanna, meðferð 
málanna á fundinum og atkvæðagreiðslur, sem þó skulu fara fram skriflega ef einhver fundar-



  

Trix manna ÆSKIN     ræður 

  

á fjelagsfunc 

  

þó verða eigi breytingar gerðar 

1920 

15 
á samþykt þessari nema ?/, fundarmanna á lögmætum fjelagsfundi greiði atkvæði með þeim 9. ágúst 

       

      
         

            

       

   

og ingu nefndar og sjórnarráðs. 

í. gr. 

Á lax rita í sjerstaka bók og sömuleiðis stutta skýrslu um annað, 

er á fi argerðirnar skulu lesnar upp í fundarlok og bornar undir 

att g undirskrifar þær fundarsjóri, fundarritari og stjórnendur fjelagsins sem voru á 

fundarskýrsla skal! full sönnun þess, sem fram hefir fa á fundinum. 

8. gr. 

fi nn h jafnan atkvæðisrjett á fjelagsfundum. Þeir fjela 

ga hei ust gefið öðrum umboð til að mæta á fjelagsftundum fyrir 

  

þeirra áveitujarða, sem eru ei 

     

haldinn fyrir lok janúarmánaðar ár hvert. Þar skulu 
, . 
þessi 

starfsári 

    

framkvæmdum á lið 

   

    

sins fyrir hið liðna ár, ásamt athugasemdum 

svörum srjórnarinna og tillögum til úrskurðar frá endurskoðendum. 

rnir skulu svo úrskurðaðir á fundinum, nema úrskurði sje frestað vegna 

  

en þó má akki fresta úrskurði lengur en til næsta aðalfundar. 

    

     

6 rá fjelagsstjórninni um tekjur og gjöld fjelagsins yfirstandandi ár, rædd 

g med breyt tingum, sem fundur gera á henni. 

| Kk orn fjelagsin 8 

€ K« fiela sing, 

    

Sendur fjelagsreikninganna. 
   ið varðar. 

  

agreiðslur um önnur mál, er fjela     

10. gr. 

halda þegar fjelagsstjórninni þykir ástæða til, eða Í/, fjelagsmanna 

    
síða p 
SÚ 3 vikum eftir að áskorunin er komin í hendur stjórnarinnar. Á    að eina 1 ákvörðun um þau mál, er nefnd hafa verið í fundarboðinu, 

fundurinn samþykki annað með %/ ereiddra atkvæða. 

  

Inc I 
AONINS skal     stjórnarnefndarmönnum og 3 til vara, skulu að minsta 

  

kosti 2 aðalmenn og varamenn búsett jelagssvæðinu. Kosning þeirra gildir um 3 ár í 

      ig að á næsta aðalfundi l úr stjórninni eftir hlutkesti,     
kosinn sje Í maður í stjórnina á hverjum aðalfundi og annar til vara. Stjórn- 

    
Lam +35 
sem setið 

  

; 3 ár samfleytt, er ekki að skyldur taka við endurkosn 

/r en eftir jafn lan     
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15 12. gr. 

9. ágúst Stjórnin kýs sjer formann, svo og varaformann úr hópi varastjórnenda, og skiftir 
með sjer verkum að öðru leyti. Engin stjórnarákvörðun er gild, nema samþykt sje með at: 

' kvæðum tveggja stjórnenda eða varastjórnenda í forföllum þeirra. 

13. gr. 

Stjórnin ræður öllum fjelagsmálum milli funda með lalkmörkunum þeim, er leiða af 

landslögum og samþykt þessari. Stjórnin í heild sinni getur skuldbundið fjelagið og elgnir 

þess með ályktunum sínum og samkvæmt ályktunum fjelagstunda, þar á meðal veðsett eignir 

fjelagsins. Undirskrift allra aðalstjórnendanna í sameiningu er skuldbindandi fyrir fjolagið 
gagnvart öðrum. 

lá. gr. 

Fjelagstjórnin annast útvegun á láni og lántöku þá, sem þarf til þess að koma fram- 

ræslu og áveitufyrirtækjum í framkvæmd; hún útvegar tryggingar þær fyrir láninu sem með 

þarf og krefst eignarnáms áveitufjelaginu til handa á jörðum þeirra jarðeigenda, sem eigi vilja 

taka þáut í framræslu og áveltukostnaðinum eða kostnaði þeim, er af henni leiðir, eftir lög- 

legan undirbúning, og framfylgir máli út af því, ef þarf. Fjelagsstjórnin skal og annast um 

fullnaðarundirbúning áveitunnar, s. s. mælingar o. fl. og framkvæmd áveitugerðarinnar sam- 

kvæmt ráðum eða tillögum verkfræðings, og undir stjórn verkfróðs manns, sem landsverkfræð. 

ingurinn eða vatnsvirkjafræðingur Búnaðarfielags Íslands mælir með. 

15. gr. 

Þegar fullgerðir eru aðalskurðir, hinir helstu aukaskurðir og stíflur, skal stjórn fje- 

lagsins jafna niður áveitukostnaðinum |stofnkostnaðinum| en til hans skal einnig telja vexti og 

afborgun af áveituláni því, sem ræðir um í 14. gr. meðan framkvæmd verksins stendur yfir. 

Kostnaði þessum skal jafna niður á allar þær jarðir, sem taldar eru í 2. grein þessarar sain- 

þyktar. Við niðurjöfnunina skal aðallega farið eftir stærð þess áveitulands, sem telja má víst 

að hverri jörð tilheyri samkvæmt undangengnum mælingum. Jarðeigendur greiða stofnkostn- 

inn, en eftirlits og viðhaldskostnað greiði ábúandi, nema öðru vísi hafi umsamist, 

16. pr. 

Stjórn áveitufjelagsins skal, þá er áveitan er orðin nothæf, með samþykki aðalfundar 
ráða umsjónarmann fyrir áveituna. Segir hann fyrir nm notkun vatnsins og sjer um fram- 
kvæmdir á viðhaldi mannvirkja áveitunnar í samráði við stjórn fjelagslns. 

17. gr. 

Enginn má án vitundar eða samþykkis umsjónarmanns, setja stíflur í vatnsfarvegi 

þá, sem áveitufjelagið hefir kostað, nje taka stíflur úr þeim, nje breyta slíkum stíflum, og ekki 

heldur gera neina röskun á hliðargörðum, flóðgáttarlokum njo öðrum mannvirkjum meðfram 
vatnsfarveginum, sem getur haft áhril á renslí vatnsins í farveginum eða áhrif á það hve 
mikið vatn rennur út úr farveginum. Bannað er að gera kakkastíflur eða kakkabrýr á skurð 
ina nje hindra greiða vatnsrás um heyannir.
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18. gr. 

Sjerhver búandi er skyldur til án sjerstaka endurgjalds að leggja hlutfallslega til eftir 

ákvörðun unsjónarmanns þá vinnu, Sem útheimtist til að setja stíflur eða taka burtu stíflur 

svo sem þarf til þess að veita vatninu úr vatnsfarvegi áveitufjelagsins inn á land ábúanda 

eða til að minka eða stöðva það rensli. 

19. gr. 

Umsjónarmaður annast viðhald áveitunnar þannig, að hann lætur tafarlaust gera við 

allar smærri bilanir og við þær bilanir, sem að hans áliti ekki þola bið, en til meiri háttar 

aðgerða skal hann leita samþykkis áveitufjelagsstjórnarinnar, 

20. gr. 

Umsjónarmaður skal hafa eftirlit með áveituskurðum, sem gerðir hafa verið eða gerðir 

verða hjereftir á áveitusvæðinu án tilhlutunar fjelagsins. — Sjerstaklega skal hann sjá um, að 

þeir sjeu ekki stíflaðir síðar en áveituskurðir fjelagsios og að stífluumbúnaður sje nægilega 

traustur og þjettur; hlutaðeigandi ábúanda skal skylt að hlíta úrskurði umsjónarmanns í þessu 

efni og leggja fram þá vinnu, sem með þarf, svo sem segir í 18. gr. þessarar samþyktar. 

21. gr. 

Kaup umsjónarmanns og allur kostnaður, sem leiðir af umsjón og viðhaldi áveitunnar, 

greiðist úr sjóði áveitufjelagsins. Launakjör umsjónarmanns og ráðningstími, uppsagnarfrest. 

ur og annað, er hjer að lýtur, skal ákveðið í ráðningarsamningi, sem fjelagsstjórnin gerir við hann. 

22. gr. 

Stjórn áveitufjelagsins skal fyrir 20. október ár hvert gera áætlun um viðhald og 

umsjónarkostnað áveitunnar yfirstandandi ár. Við samning áætlunar þessarar skal fara eftir 

því hve mikill kostnaður hefir orðið það sem af er árinu, og áætla um þau útgjöld, sem 

vænta má að falli á bað, sem eftir er ársins. Heimilt er og að taka á áætlun tekjuhalla, 

sem kann að hafa orðið á síðasta ársreikningi. — Kostnaði öllum, eins og hann verður talinn í 

áætlaninni, jafnar fjelagsstjórnin niður á jarðir þær, ser áveitan nær til eftir þeim mælikvarða 

sem greinir í 15. gr. þessarar sæmþyktar, —Fjelagsstjórnin skal gera skrá yfir gjöld þessi, 

svo og yfir afborganir þær og vexti af áreltuláninu sem hverri einstakri jörð eða jarðarhluta 

ber að greiða eftir ítölu hennar í stofnkostuaði áveitunnar. Eftir gjaldskrá þessari skal fje- 

lagsstjórnin innheimta gjöldin í heild sinni hjá jarðeigendum eða ábúendum fyrir 10. nóvember. 

23, gr. 

Ársreikning áveitunnar skal fjelagsstjórnin hafa gert upp og sent með fylgiskjölum 

til endurskoðenda tveim vikum fyrir aðalfund. Reikningsár fjelagsins er almanaksárið. 

24. gr. 

Nú vilja fjelagsmenn slíta fjelaginu og fer þá um tillögur þar að lútandi sem um 
tillögur til breytinga á samþykt þessari. 

1920 

15 
9. ágúst



VE 

25. ør 

  

—200 kr. og renna 

  

Brot gegn sambykt þessari varða sektum frå 

  

åveitu fjolagsins. 

26. gr. 

Mál út af brotum gegn samþykt þessari skal farið með sem almen 

  

Sel samin er     kt þessi 

  

Sam þy | 
9 22. nóvember 1913, s       iðfestist hjermeð 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli 

„úst 1920. 

  

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 9 

Pjetur Jónsson. 

Hermannsson 
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Keglugjörð a 
um breyting á roglugiörð fyrir Austur-Barðastrandarsýslu um 

fjallskil, eyðing refa o. fl. frá 10. ágúst 1915. 

Við 4. gr. 

Í staðinn fyrir þ28 aura€ komi 1 króna o. =. frv. 

Við 8. gr. 

Í stað orðanna: pUpprekstrargjald skal vera 7 aurar fyrir hverja kind og 4 kr. 

fyrir hvert hross(, komi: Upprekstrargjald skal vera 28 aurar fyrir hverja kind, og 16 kr. 

fyrir hvert hross o.s.frv. Aftan við grein þessa komi svofeld viðbót: Hver sem tekur sauð- 

fje eða hross til beitar í landið, hefir fulla ábyrgð á því, að fjenaður þessi gangi ekki í landi 

nágranna., Ber honum því að greiða allan kostnað þann, er nágranni getur sannað, að hann 

hafi af vörn slægjulands síns, af nefndum fjenaði. 

Við 10. gr. 

Úr henni falli niður orðin: pNema hreppsnefnd mæli öðruvísi fyrir. 

Við 19. gr. 

Í stað orðanna Í annari málsgrein: pá aurar um sólarhring, komi: 20 aurar um 

sólarhring. 

Við 23. gr. 

Í stað: $10 anra gæslukaupi(, komi: 20 aura gæslukaupi. 

Við 25. gr. 

Á eftir orðunum: í hvert sinn sem gren finst, skal( komi: Ábúandi, sá sem 

grenið finst hjá o. s. frv. 

Við 27. gr. 

Í stað: ykr. 3.004, komi: Kr. 7.00. Í stað: ykr. 4.00«, komi: Kr. 6.00, Í stað: 

ykr. 8.00«, komi: Kr. 12.00. Í stað: skr. 0.50«, komi: Kr, 2,00. 

Við 30. gr. 

Í stað: kr. 5.004, komi: Kr. 6.00. Í stað: ykr, 20.00«, komi: Kr. 50.00. 

Við 33. gr. 
Í stað: ykr. 25.006, komi: Kr. 50,00. 

Við 34, gr. 

Í stað þessarar greinar komi svohljóðandi grein: Í þeim hreppum, sem Eyja- 

hreppur hefir upprekstur, greiðir hann kostnað við refaveiðar, að tiltolu rjettri, miðað við fjár- 

tölu í hlutaðeigandi hreppi, samkvæmt vorframtali. Kostnaður þessi greiðist fyrir fardagaár 

hvert, enda hafi hreppsnefndin í hlutaðeigandi hreppi sent hreppsnefnd Flateyjarhrepps heildar- 

20. dag nóvembermán. 1920. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja h. Í.
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76 reikning yfir refaveiðakostnaðinn á árinu. Allan annan kostnað við eyðing refa í heimahög- 

      25. ágúst um, á almenningum og 

  

jettum þeim, er sveitarfjelöy eiga, iða úr sveitarsjóði, po      

kosta ábúendur grenjaleitir samkvæmt 24. gr. 

       Regiugjörð þessi, sem sýslunefnd Austur Barðastrandarsýslu hefir sami og samþykt 
  

ö     samkvæmt 71. gr. sv sbr. 

til að öðlast gildi Í. september 1920. 

  

AT stjórnar ur. 48, 28, nóv. 1919, staðlestist hjerm 

Atvinnu- og samgðngumálaðeild stjórn rarráðsins, 25. á 

  

Pjetur Jónsson. 
  

Oddur Hermannsson. 

Ti mm 

NAR Keglugjöri 
es 

  

=
 

m skemtanaskatt í Bolungavík. 

   

   

  

omur, sem haldnar eru í Bolungavík, og sen 

almenningi 

  

Skattskyldar samkomur eru: Ø 

  

kir, mynd ingar 

  

taler hrát 
Aiskonar, iIprottas 

  

einsöngur, k apu g gamanvísur þó sungnar sjeug, eftirhermur, 

tsvningar, dansleikir, 
.“ [== > 7 

  

sjónhverfingar, skrau ur og annað, ser til skemtana 

er notað og er í eðli sínu samskonar o 

  

g skulu $spiritista€-samkomur 

þær, sem aðgangur er seldur að, taldar ska 

  

Skatturinn er hundraðsgjald af 1 Obrúttó(, og greiðist af hverri tegund 

  

samkoma þannig : 
   

a. af fyrirlestrum, upplestri og sjónleikjum greið er 5 

b. af mynd     sýn ii gum, samsong 

        
      

v Q 

ce. af einsång, 8 kvedskap og skrautsyningum 

b. af irbemum, da naleik jun, böglauppboðum og hlutaveltum 

Þe skemtanir koma fyrir, sem þjer eru ekki taldar, en sem álítaat       
samkvæmt 2. gr, skal greiða sama skatt af ÞE og þeim skemtunum, 

  

þær eru svipað 

        astar, af þeim sem hjer hafa verið taldar. Þegar fleiri en ein skemtun e Fw
 ' höfð á sömu sam- 

komu, skal skatturinn reiknaður fyrir þá skomtun, a em lengstan tíma stendur yfir af sam: 

komunni. 

4, gr. 

Hreppsnefnd Hólshrepps hefir eftirlit með að reglugj 

  

ö þessari sje hlýtt og 

  

innheimtu skattsins. Ræður hún sjerstakan mann til þess fyrir sína hönd, og nefuist hann



og hefir eftirlit með skemt 

  

skemtana. 

i 
å 

  

»urfa bykir, 

se
j 

jannig gerðir d& BY" 3     

samkvæmt 2. gr., skal tilkynna það 

    

ins marga aðgöngum    Eftirlitsn 

  

afhenda eftirlitsmanni     
   

  

sam komunnt er 

      , af öllum þeim 

  

   

  

ónotuðu. 

  

á móti, að fr frá miða, sem varið hefir 

fsnðnnum samkomunnar. 

7. gr 

  

styrktar sjúkrahúsbyggingu í Bolungavík, og þegar 

til rekaturskostnaðar þess. 

    

eins árs í senn nm ákveðna skattgreiðslu fyrir 

     la uppi stöðugum skattskyldum     

s. frv. Einnig er hreppsnefnd heimilt að 2 i mn #3) 
SAMKOMUR, vi 

veita undanþág senn, fyrir skemtanir eða samkomur, sem 

  

haldnar eru í 

  

nr. 34, 29, nóvember 1918, um skemtana 

  

Reglagjörð be 

va laga um brot gegn henni. 

  

ildi þegar dóms- 

  

Reglugjörð þessi er samin af 

ps í Ísafjarðarsýslu hefir samþykt, er 

að öðlast gildi 1. október 1920, og 
   
       hier samkvæmt ; 

Mit + Si hert holm x 135 birtist ti eitirbreytni þeim, að máll. 

1920. 

  

don Magnússon. 

 



1920 

78 

8. oktbr. 

  

um Sí ipun slåkkvilids og branamåla i Sigl 

  

I Um skipun 

  

Brunamálanefnd er       

  

   

  

K 
(9) 

  

nefndarinuar, slökkviliðsstjóra beim bæjarfu 
   

sama 

  

hått á ina fara fram kosnin, 

    venjulegum bæj 
a 

arfulltrúakosningur 

  

Brunamálanefnd hetir 

        
  

kaupstaðarins, svo miklu leyt ris ber undi 

reglastóra. Hún skal hafa eftir og reglugjörðar 

þessarar sje í einu sem öllu framfylgt og ja skyldum þeim, sem henni eru þar á 

  

herðar lagð 

Hverju 

fremur stigi, er 
9 
4 

  

tvær skjólur. 

slökkviliðið. 

    

      

sjerhverju kaupstaðarins 

við vatn sr skyldi viðhalda slí    nens 

  

#10K k K Ii br É vViiliðsstörfum 

     

  

Allir karlmenn ir 

  

eða stunda    
irstjórum, og       "prestum, Í 

  

að 

  

þeim 

eru skyldur 

     beir fyrir hei 

      

   

Hver sá, 

   

    

sýni 

óhlýðni eða mótþróa a Jörð 

Við æfingar skal þó að jafnaði eigi beita ri s n en 25 kr,, nema brot sje ítrekað eða 

sjerstakar ásta 1 ti
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4. gr. 

Slökkviliði bæjarins skal þannig skift: 
i. Björgunarlið 5.  Brunabanalið 

2. Húsrifslið 6.  Brunaboðar 

3. Vatnsslöngulið 1. Lögreglulið. 

4. Stigalið 

5. gr. 

Bæjarstjórnin skipar slökkviliðsstjóra og varaslökkviliðsstjóra eftir tillögum bruna- 

málanefndar. En brunamálanefnd skipar liðstjóra og aðra starfsmenn slökkviliðsins eftir tillögu 

slökkviliðstjóra. Við eldsvoða og æfingar skal slökkviliðsstjóri sjerstaklega snúa sjer til lið- 

stjóranna með skipanir sínar. 

6. gr. 

Slökkviliðastjóri hefir 300 kr. árslaun og varaslökkviliðsstjóri 100 kr., er greiðist úr 

bæjarsjóði. Kaup umsjónarmanna áhalda skal ákveða eftir samningi. 

7. gr. 

Bæjarstjóri ákveður, eftir tillögum  brunamålanefndar, hver einkenni slökkviliðið 

skuli hafa þegar það er að starfa sínum. Kostnaður við útvegun slíkra einkenna greiðist úr 

bæjarsjóði. 

8. gr. 

Slökkviliðsstjóri og í forföllum hans varaslókkviliðsstjórl hefir á hendi allar fram- 

kvæmdir, er að eldsvörnum lúta og stjórnar slökkviliðinu í heild sinni við eldsvoða og við 

æfingar. — Hann hefir eftirlit með slökkviáhöldum bæjarins, heldur skrá yfir þau og sjer um, 

að þau sjeu í reglu og ætíð til taks. Hann hefir eftirlit með því, að yfirmenn hvers liðs 

færi nákvæma nafnaskrá yfir undirforingja, varamenn og aðstoðarmenn í sinu liði. 

Hann skal við störf sín bera einkennishúfu eða hjálm og hefir rjett á að bera ein- 

kennisbúning eftir ákvæði brunamálanefndar. 

Auglýsa skal árlega í blaði, sem gefið er út í kaupstaðnum, hver sje slökkviliðsstjóri, 

hvar hann býr og hverjir sjeu honum næstir yfirmanna Í slökkviliðinu. Slókkviliðsstjóri og 

varaslökkviliðsstjóri mega aldrei vera á brott úr bænum báðir í senn, nema alvag sjerstaklega 

standi á, enda hafi þeir leyfi lögreglustjóra til fjarverunnar. 

9. gr. 

1, Björgunarliðinu er skylt að mæta, þegar eldsvoða ber að höndum, á brunastaðnum 

svo fljótt sem unt er. Fyrsta verk þeas skal vera að bjarga fólki, þá lifandi skepnum og 

síðan öllum dauðum munum, hverju nafni sem nefnist og undantekningarlaust. Enga björgun 

má það þó framkvæma, að undauskildu fólki og skepnum, nema eftir fyrirskipun slökkviliða- 

stjóra eða annars, sem gengur Í hans stað. 

2. Húsrifsliðið skal hafa á hendi að rffa það, sem þurfa þykir, eftir skipun slökkvi- 

liðsstjóra. Skulu liðsmenn ávalt vera með sín ákveðin verkfæri á brunastaðnum. 

3. Vatnsslönguliðið skal koma slöngunum svo fyrir, að þægilegt sé að drepa eldinn 

sftir fyrirskipun yfirmannanna. 

1920 

18 

8. oktbr.
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48 4. Stigalidid skal sjå um, að stigar sjeu til eftir þörfum, reisa þá upp þar sem því 
8. oktbr. er fyrirskipað og sjá um, að þeir sjeu svo tryggilega útbúnir, að ekki stafi hætta af. Enn- 

fremur skulu þeir hjálpa til með brunaslöngurnar. 
5. Brunahanaliðið skal sameina slöngurnar brunahönunum, og skrúfa þá til eftir því 

sem slönguliðið óskar og yfirmenn fyrirskipa. 
6. Brunaboðar skulu, þá er eldsvoða verður vart, gjöra slökkviliðinn aðvart með því 

að blása í lúðra. Sje það að næturþeli, skulu þeir blása í lúður við hús hvers liðsmanns bar 
til hann verður var við þá, og skal liðsmaður þegar gefa þeim merki um að hann hafi orðið 
þeirra var. Ekki mega þeir tala við nokkurn mann, nema segja götu og húsnúmer þar sem 
eldurinn er. 

Skyldir skulu þeir, að afloknum útblástri, til að mæta á brunastaðnum og láta 
slökkviliðsstjóra þegar vita af sjer til frekari fyrirskipana. Líka skulu þeir skyldugir að tilkynna 
slökkviliðsæfingar eftir fyrirskipunum slökkviliðsstjóra. ” 

7. Lögregluliðið mætir við eldstöðvarnar svo fljótt sem uat er, og er því skylt að 
halda á reglu við eldsvoða og við æfingar slökkviliðsins, varna óviðkomandi möbnum að koma 
nærri eldstöðvunum og banna alla umferð um götur þar sem þess þarf. Það skal og pæta 
þess, að mannþyrpingar hindri ekki eða tefji slókkvivjelaliðið eða aðrar liðdeildir slökkviliðsins. 
Það sjer um, að inn í hús, sem í eldhættu eru, fari enginn nema husbúar sjálfir og björgun- 
arliðið. Það sjer um vörslu á björguðu góssi, annast brottflutning og aðhjúkrun þeirra, er 
fyrir slysum verða, vísar burtu eða tekur fasta þá, er sekir verða um brot og kærir þá. 

10. gr. 

Hinar nánari starfsreglur fyrir hvern liðsflokk um sig, semur slökk viliðsstjóri með 
ráði brunamálanefudar, og skulu yfirmenn hvers liðs birta þær liðsmönnum sem fyrirskipanir. 

li. gr. 

Það er skylda slökkviliðsins að vinna að því af fremsta megni að slökkva eld, er upp 
kann að koma í kaupstaðnum, þannig, að eigi standi hætta af, og takmarka útbreiðalu elds- 
ins svo sem mógulegt er. Enginn slökkviliðsmaður má fara burt frá eldavörnum fyrri en 
slökkviliðsstjóri gefur til þess merki, 

Slökkviliðið er, gegn hæfilegri þóknun, er slökkviliðsstjóri og bæjarfógeti í hvert sinn 
ákveða, skyldugt til að kæfa eld í rústum og ryðja þær, ef þess er krafist. 

12. gr. 

Æltingar skal slökkviliðið halda minst 6 sinnum á ári, eina æfingu annan hvern mánuð, 
og skal kvatt til þeirra með venjulegu brunakalli. 

IV. Um vatnstöku, vatnsburð, o. fi. 

13. 

Vatn til að slökkva eld, sem og til æfinga, skal tekið úr brunahönum bæjarins. 
Það er á ábyrgð umsjónarmanns vatnsveitunnar og slökkviliðsstjóra, að allir brunahanar sjau 
óskemdir og ávalt í notfæru ástandi, hvenær sem vatu þarf að taka úr þeim. Sje þess vand- 
lega gætt að moka snjó frá þeim þegar þá fennir í kaf, og á tímabilinu frá 1. október til 1.
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júní skal einusinni á mánuði saunprófa að þeir sjeu óskemdir. Enginn má taka vatn úr 78 
brunahönum eða hreyfa við þeim að neinu leyti, nema hann hafi fengið til þess leyfi slökkvi- 8. oktbr. 
liðastjóra og umsjónarmannsins. 

14. 

Skylt er sjerhverjum húseiganda að leyfa að vatn sje tekið úr vatnshönum í húsi 
hans til að slökkva með eld, gegn fullu endurgjaldi úr bæjarsjóði fyrir skemdir á húsi og 
öðrum fjármunum, sem af því hlýst, og má enginn, sem í húsinu er, leggja tálmanir í veg 
fyrir, að slökkviliðið hafi greiðan aðgang að vatnshönum hússins. Meðan verið er að slökkva 
eldsvoða eru bæjarbúar skyldir til að takmarka vatnsnotkun sína svo, að þeir noti vatn að- 
eins til nauðsynlegustu heimilisþarfa. 

15. 

Ef hus brennur þar, sem vatnsveita liggur ekki að, eða ef vatn úr brunahönum 
nægir ekki, er sjerhverjum skylt að lána þau tæki, er hann hefir, til að flytja vata, og leyfa 

að vatn sje tekið úr vatnsbólum þeim, sem á lóð hans eru eða hann hefir umráð yfir. Ef 
tæki, sem lánað hefir verið skemmist eða tínist, skal falt endurgjald koma fyrir úr bæjarsjóði. 

V. Um skoðun eldfæra og reykháfa. 

16. gr. 

Brnnamálanefnd skal, eftir fyrirmælum bæjarstjórnar, tvísvar á ári hverju láta skoða 
eldtæri og reykháfa í öllum húsum bæjarins og líta eftir að þau sjeu útbúin lögum some 
kvæmt og að reykháfar hafi verið tilhlýðilega hreinsaðir, svo og að aðgæta hvort púðurbirgðir 
og Önnur eldfim efni sjau geymd sem vera ber. Komi það í ljós við skoðunina, að einhverju 

sje ábótavant í þessu, skal það tafarlaust bætt, ef hægt er. Ella má veita hústáðanda stuttan 

frest til að fá það lagfært, og skal þá, að honum liðnum, ný skoðun fara fram. Komi það í 

ljós við hina síðari skoðun, að enn sje ekki búið að bæta úr því, sem að var fundið, skal 

tafarlaust kæra hlutaðeiganda fyrir lögreglustjóra, er kemur fram ábyrgð á hendur hinum 

brotlega og skyldar hann til að færa í lag það, sem lagfæra þarf. 

VI. Um brunaboðun. 

17. gr. 

Það er skylda hvers eins, er verður eldsvoða var að tilkynna það slökkviliðinu þegar 
í stað. Næturvörður skal á göngum sínum um bæinn hafa sjerstakt eftirlit með því, hvort 
eldur er að kvikna í húsum og tilkynna það þegar í stað slökkviliðsstjóra og öðrum úr slökk- 
viliðinn, lögreglustjóra og símastjóra. (Að öðru leyti skal, þar til önnur skipun verður gjörð, 
slökkviliðið kallað til með því að hefja brunakall um bæinn með brunalúðri, samanb. 9. gr. og 12. gr. 

VI. Ýmsar almennar varúðarreglur til að fyrirbyggja eldsvoða. 

18. gr. 

Á götum, stakkstæðum, torgum eða annarstaðar á almannafæri, eða milli húsa eða í 

görðum, má eigi sitja lausar eldstór eða bráðabirgðahlóðir til eldunar nema leyfi sje veitt til
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þess í hvert skifti af síökkvi iliðsstjóranum, og ákve hvernig eldstæðið     
  
búið og hverra varúðarreglna 

  

Þegar elík er levið skulu menn ával 

   

      við eldinn, og má eldunin ekki fara fr ef þar nálægt er ge mikið eldnæmum ef 

undir beru lofti. Í húsum Hið sama er og um ly ræðslu, tjörug     

  

inni má ekki hafa slíkt um hönd á nætur Mil) må ekki bera eldglædur, 

nema í lokuðum málmkössum. 

19. or 

hús,       "i Et Á annað av 
HE divid, SUEIUKOI, mo og 30030 e dsney 

sambykki brunamaålanefndar, og geti 

ekki veruleg elds is að 

        slökkviliðsstjóri leyfi. hve stór Kkur meg1 vera,        bil skuli vera i sem på aldrei 

minna en 6 metr 

    

    

  

    Fax hæ 1 n Í 4 c w3 Pað hærri en 6 ab} tg 

er hver . metra ot i          
nær næsta húsi en 6 me 

    

    eða húsum, sem engin íbúð er 

keri, en eld má þar ekki kvei tappa ljósvökva úr tunnu 

  

eða stærra íláti við ljós, nema ljósið 

  

látið hanga a. m. k. 

í 2 metra fjarlægð. 
x Ðf{ 3. Birgðir alt að 2       0 lítrum má geyr smíðahúsum, en þó skulu þær 

      geymdar á afviknum stað Í málmíláti eða loku 

4. Í húsum eða herbergjum, þar sem farið er    
        
   

ílátum neitt ljósmefi, sem er 

  

Afi mt > { hæf eldfimt, áð í þvi 

  

Hósvökvi er geymdur, hvort 

   ljósvökvi 

  

sim sje höfð ábr Vánun né 

    

200 lítrar af framangreindum ljósvökvum,     manns, er þar sje ávalt staddur. 

komandi menn komist þar ekki inn. 

6. Í hverjum geymslustað skal prentað eintak af reglum þessum hanga á vegg þar 

í smíðahúsum handiðnamanna, sem fást v 

  

trjesmíðar, skal gæta þessara varúðarreglna: 

1. Eld má ekki fara með nema Í eldhúsinu eða ofninum og ekki má re 

  

2. Kertaljós má því aðeins nota, að það sje haft í ljósastjaka úr málmi og nanð-
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   synlegrar varúðar gætt við met þess. Sje borðlampi notaður skal, hann standa á þungum 78 

fæti, svo ekki sje hætt við, að hann velti um koll. 8. oktbr. 

  

Þegar tinpottur er tekinn af eldstæði 

       

     

        

   

málmplötu, er nái 

a. m. k. 5 obm. út á 4 

  

Kantur málmplötunnar við, 

ir slíkir eldn Tr SliKIr iði 

  

   d egt,      
bornir burtu úr smíðahúsinu 

   er fyrir þá. Miklar birgðir af 

  

sjerstök eidhætta getur staf: 

R
 Miklar birgðir af t 

  

og heldur 

    

ekki utan      

       
   

Handiðnamenn, sem    

  

    

    

og fármsmíði, í g meira viðargr fni í ju sinni, 

vinnan verði int af hendi viðst 

vinnu er loki 5 að Í kvöldi og 

  

vatnsslöngu 
ið
 > 2 lum þessum fest á vegg þar 

sje hlýtt og að hinnar 

  

ta
ð 
=
 

æ or
 

o
 

og
 regn reglugjörð þessari skal reglumál og greiði hinn 

    

seki alt að 50 kr. sekt fyrir afbrot sitt Í 

23. gr. 

nóvember 1920. 

  

Framanskráð 

  

samin er og samþykt af bæjaratjó 

22. nóvembe 

jarðarkaup- 

birtist til     staðar, staðfestist hjermeð samkvæmt . gr. laga nr. 

    irbreytni öllum þeim, sem hlut 

Atvinnu- og samg   Öngumáladeild stjórnarráðsins, S október 1920. 

  

Pjetur dånsson. 

  

Oddur Hermannsson. 
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Sampukt 
um sysluveginn Svinvetningabraut. 

1. gr. 

Svínvetningabraut er nefndur í samþykt þessari sýsluvegur sá, frá Húnvetuingabraut 

að Guðlaugsstöðum og hliðarbrautin frá Tindum vestan Svínavatns austur yfir Svínadalsá, sem 

sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu ákvað 1919. 

2. gr. 

Svinvetningabraut skal gera vagnfæra svo årt sem hægt er ad få menn til lagningar 

hennar. 

Vegurinn skal gerdur samkvæmt åkvårdun syslunefndar 1919 og vel vandaður að öllu. 

3. gr. 

. - Helminginn''af kostnaði þeim við vegagerð þessa, sem ekki fæst úr ríkissjóði, greiðir 

sýslusjóður Austur- Húnavatnssýslu 

Hinn helming kostnaðarins skal greiða af notendum vegarins svo sem hér segir: 

a. Hver, sem á land eða jörð er vegurinn liggur um, eða er í Svínavatushreppi svo 

og eigandi Hamrakots skulu árlega greiða 10/, af virðingarverði lands síns eða jarðar án húsa 

en með jarðabótum. 

Rétt eiga landsdrotnar á að fá árlega frá leiguliðum sínum 10'/, af því, er þeir hafa 

greitt af leigulandinu til vegarins. 

b. Hver sem á skepnur, er hann beitir að jafnaði á land það, sem nefnt er í staf 

lið, skal greiða árlega: 

l. af hverri sauðkind . . . . 5 aura 

2, — hverju hrossi 25 — 

3. — hverjum nautgrip. 50 — 

Hreppstjórar skulu skyldir að láta í tje árlega fyrir júnílok staðfestan útdrátt úr 

búnaðarsk ýrslun til notkunar við útreikning á gjaldinu. 

G. Hver húsráðandi á fyrnefndu svæði skal árlega vinna 1 d>gsverk fyrir hvern verkfær- 

an heimilisfastan karlmann 20—60 ára eða greiða 12 krónur í vegasjóð og má stjórnin hækka 

það gjald með samþykki aðalfundar. Rétt á húsráðandi til endurgreiðslu frá hlutaðeigendum. 

Stjórn vegafélagsins hefir heimild til að hækka þessar tekjur, a og b lið, hlutfallslega 

um alt að helmingi með samþykki aðalfundar. 

  

4. gr. 

Allir einstakir menn, er gjalda til vegarins, ern til samans félag, er nefnist Svínvetn- 

ingabrautarfélagið. Skal það eiga með sér aðalfund árlega síðla vetrar. Á fundi er samþyks 

þessi verður samþykt til fullnustu skal kosin 5 manna stjórn fyrir félagið. Eftir 2 ár ganga 

2 úr stjórninni á aðalfundi eftir hlutkesti og kýs aðalfundur 2 menn í þeirra stað, en binn hlati 

stjórnarinnar fer frá eftir 4 ár. Stjórnin sé kosin til 4 ára; í henni sje altaf einn maður úr 

Torfalækjarhreppi. Á aðalfundi skulu rædd fjelagsmál, kosinn endurskoðari, úrskurðaðir reikn- 

ingar fjelagsins næsta ár á undan o. s. Írv.
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5, gr. 79 

12. okt. 

te
 Stjórn fjelageins annast um allar framkvæmdir þess, svo sem að útvega menn og 

annað, sem þarf til vegagerðarinnar, heimta saman tekjur vegarins, semja reikninga fjelagsins 

og glöggva frásögn um það, er gerist á fundum þess og stjórnarinnar, í gerða bók, 

í skal eiga. Kostnað þann, er flýtur af fjelagsskapnum, skal greiða af tekjum þeim, 

  

' nefndar eru í 3. gr. 2. málsgrein, staflið a, b, c. 

6. gr. 

Heimilt er fjolagsstjórninni að taka lán, hvar og með hvaða kjörum sem er, til lúkn- 

ingar stofnkostnaði vegarins, gegn trygging í tekjum hans, er allir fjelagsmenn bera svo 

ábyrðg á, allir fyrir einn og einn fyrir alla. 

lød 
UN gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum alt að 200 krónum. 

Samþykt þessi, sem samin er og samþykt samkvæmt lögum nr. 38, 28. nóvember 

1919, staðfestist hjermeð og birtist til eftirbreytni þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgðugmáladeild stjórnarráðsins, 12. október 1920. 

Pjetur dJónsson. 

Oddur Hermannsson.
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Efnahagsreikningur 

  

Landsbankans með útbúunum á Ísafirði, 

Skuldabrjef fyrir lánum: 
  

  

a. Fasteignaveðslán … 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán 

d. Lán landssjóðs, sv og 

e. Reikningslán 

f. Ákkreditivlán 

Víxlar og ávísanir 

Kgl. ríkisskuldab'} 

Önnur erlend ver 

     

Bankavaxtab jef 

    

   

  

    

Bankavaxtabrjef 

axtabri flokks … . 

Rvikur frå 1912 

Rvíkur frá 1919 

! Rvíkur frá 1919 

Onnur innlend verðbrjef 

Fasteignir 

  

Ta 

ca Húseignir útb 

bankans og útbúanna ee use 

Ínneign erlendis 

debitorar Ymsir de 

Peningar Í sjóði … 

z 

  

   
Ianskotsfje land … 

Bankaskuldabrjef … 

  

Innstæðufje kningi 

Inn 

Iunstæð 

i hlauparei 

  

í spari 

  

gegn viðtökuskírteinum 

  

Inn flokks veðdeildar sa. 

  

1 
Ås 

Inneign ílokks veðdeildar 

Akureyri, Eskifirði 

  

fossi 

  

Selfoss ; 

  

350000 

200000 

1200 

og húsbúnaður og áhöld 

Skuldir: 

kr. 

desbr. ba
 9 pm
 

    

1200 00 

30967 02 

157241 73 

1084134 11 

626179 32 

450000 

600000 
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Ínneign 3. flokks veðdeildar 

Inneign 4. flokks veðdeildar 

Iunheimt fje ekki útborgað 

Ákceptkouto 

Skuld erlendis 

Ýmsir kreditorar 

Varassjóður bankans 

Flutt til næsta árs 

239 

Fluttar kr. 29245487 

— 348948 1 

— 116804 

— 53994 

— 20868 

— 8679 4 

— 1077341 

— 2103149 

— 172369 

kr. 33749642 

  

Landsbankinn í Reykjavík, í apríl 1920. 

Stjórn Landsbankans 

L. Kaaber. Magnús Sigurðsson. Benedikt Sveinsson. 

98 
  

77 

Rich. Torfason. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur bankans og 

ekkert haft við hann að athuga. 

ot
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Guðjón Guðlaugsson. Sig. Eggerz. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Landsbankans á árinu 1919. 

Flutt frá fyrra ári . 

Ágóði af rekstri útbúsins á Ísafirði 

Ágóði af rekstri útbúsins á Akureyri 

Ágóði af rekstri útbúsins á Eskifirði 
Netto tekjur af fastelgnum bankans 

Innborgaðir vextir 

Forvextir af víslum og ávísunum 

Ýmsar tekjur 

Utborgaðir vextir … 

Kostnaður við rekstur bankans 

Tap á rekstri útbúsins á Selfossi 

Flutt til næsta árs 

Tekjur: 

kr. 65591 

— 56948 

— 38197 

11914 

231 

695115 

— 839619 

— 142958 

kr. 1850576 

  

kr 813474 78 

201202 35 

— 3464 98 

— 64050 70 
  

26 

70 

70 

31 

00 

70 
  

33 

kr, 1082192 81 

Flyt kr. 1082192 81 

1920 

80
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Fluttar kr. 1082192 81 

80 I. Tekju afgangur... 00 see en eee ken ne ren ure kar es mm 768383 52 
sem varið er þannig: 

a, Gjald til landssjóðs samkv. lögum 18. sept. 1885 

og lögum 12. jan. 1900 ……… … kr, 7500 00 

b. Gjald til byggingarsjóðs samkv. lögum 21. okt. 

1905... er as mm 7500 00 

c. Verðbrjef færð niður í verði um . se ses rr 98365 00 

Ágóði landssjóðs af innskotsfje …… 0 mm 97567 65 

e. Lagt við varasjóð: 

Il, 20/, af seðlaskuld bankans kr. 15000 00 

2. Ennfremur er... — 542450 87 

—  557450 87 

kr. 768383 52 

    
    

      

  

kr. 1850576 33 

Efnahagsreikningur 
Landsbankans 31. desember 1919. 

Eignir: 
1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ... . a. kr, 271769 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán mn... — 2333940 58 

c. Handveðslán . er er orm 10150 49 

d. Lán NN sveitar og bæjarfjelaga se... 911429 95 

e. Reikningslån .… 00 su mee mee er er 1908765 36 

f. Ákkreditivlán … en ken ke ren nav mm 1500 00 
—— —— kr. 5437555 38 

2. Víxlar innlendir og ávísanir FR er ROSEESE 11991033 1] 

3. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis sn DEEPER SEES EEEEOSEEEE 80310 28 

4. Kgl. rikisskuldabrjef…  .……. ... ... kr. 572800 — 337952 00 

5. Önnur erlend verðbrjef … ... „.. — 207000 — 163350 00 

6. Bankavaxtabrjef 1. flokks …. ... — 200800 — 200800 00 

7. Bankavaxtabrjef 2. flokks…  .… .… ——… 470700 — 461286 00 

8. Bankavaxtabrjef 3. flokks... ... —  58100 — 55195 00 

9, Bankavaxtabrjef 4. flokks… — 587900 — 529110 00 

10. Hafnarlansskuldabrj. Rvikur frå 1919 —  162000 — 155520 00 

11. Hafnarlánsskuldabrj. Rvíkur frá 1919 — 350000 — 350000 00 

12. Rafveitulånssk.brjef Rvikur frå 1919 — 200000 — 190000 00 

13. Önnur innlend verðbrjef en 1200 — 1200 00 
14. Fasteignir ... BFF 30967 02 

15. Húsbúnaður bankans og áhöld mn ke en are henne mer rr re 34213 17 

Flyt kr. 20017491 96
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Fluttar kr. 80 

  

16. Utbúið á Ísafirði... see mee mee aen er ar er mm 
IT, Útbúið á Akureyri... 0 HENNAR rer rem 

18. Útbúið á Eskifirdi … menn en kan ke ken rn mm 
19, Útbúið á Selfossi... ... BE ke ankre ren rn ar mm 685634 99 
20. Inneign erlendis FR RANA ran aen ren rue mmm 3908772 05 

21. Ymsir debitorar en are mee re ke mee re kan sen ken mee 1079175 55 

22. Peningar í sjóði BER us … enken an ere kar re 360477 59 

kr, 29434078 90 

Skuldir. 

i. Sedlaskuld bankans vid landssjóð ... ... ser eee ere re es kr. 750000 00 

2. Iunskotsfje landssjods men nen kk ken ke mee ene FEEL 600000 00 

3. Bankaskuldabrjef SR …… — 1400000 00 

4. Innstædufje i hlaupareikningi … ... ... FAR SØE 7968427 80 

5. Innstæðufje í sparisjóði ... 0 40 BNA nen ken me 11788201 26 

6. iInnstædufje gegn viðtökuskírteinum ene se ven rue me mm 1784449 78 

7. Ioneign 1. flokks veddeildar ... ... sen meeen ves mee rem 392933 66 

8. Inneign 2. flokks veddeildar RN EINER er ver mm 365754 01 

9. Inneign 3. flokks veðdeildar ... 000 ver eee mee mee mee rer re 348948 12 

10. Iuneigu 4. flokka veðdeildar ... ... men een er ken mm 116804 54 

ll. lanheimt fje ekki útborgað 00 ses see mee mee ker sn er re 46277 35 

12. Akceptkonto 2 er eee eee se re 20868 30 

13. Skuld erlendis ... sa see rer enn ere kreere men 8679 46 

4. Ymsir kreditorar eee eee en een ser . en ure mee 1075534 77 

15. Varasjóður bankans ... ... 2... 40 mee re ren ken ere em 2703149 15 

16. Flutt til næsta års ... 000 000 see mee een ke ken rer re 64050 70 

kr. 29434078 90 

Athugasemdir: 

Verðbrjef átti Landsbankinn í árslok 1919 alls að nafnverði . kr. 2810500 00 
Tryggingu fyrir veddeildinni hafdi bankinn sett i årslok i kgl ríkis- 

skuldabrjefum og bankavaxtabrjefum samtals ... ... es . — 558900 00 

ÅS öðru leyti leggur landssjóður tryggingarfjeð fram samkv. lögum nr. 1, 12. jan. 1900, 
og lögum nr. 21, ll. júlí 1911.
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 
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Reikningur 
yfir innborganir og útborganir Landsbankans á árinu 1919. 

Innborganir: 

Peningar í sjóði 1. jan. 1919 

Borgað af lánum: 

2. 

b. 

a
n
 

ma
 

Fasteignavedslån 

Sjálfskuldarábyrgðarlán 

Hand veðslán 

Lán landssjóðs, 

Reikningslán 

Akkreditivlán 

Víxlar og ávísanir 

Víxlar og ávísanir 

Vextir innborgaðir: 

a. 

b. 

Áf lánum … er 3, us 

(Paraf åfallid fyrir lok reikningsårsins kr. 258793,82 

Af verðbrjefum 

sveita- og bæjarfjelaga 

… 

greitt innanlands 

greitt erlendis ... 

og tilheyrandi næsta ári 

Af starfsfje útbúannna 

Áf inneign hjá öðrum bönkum 

Ymsir vextir 

Forvextir af víxlum og ávísunum 

Innborganir Í 

Innborganir Í 

Innborganir í 

Innborganir í 

Ínnborganir í 

Innborganir í 

reikning 

reikning 

reikning 

reikning 

útbúsins á 

útbúsins á 

útbúsins á 

útbúsins á 

  

34631.33 

kr. 60535 5 

—… 315049 

— 11278 22 

19572 

— 13138261 

— 27900 

kr, 343425 

  

reikning erlendra banka 

akceptkonto 

Ísafirði 

Akureyri 

Eskifirði 

Selfossi 

Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum 

Ínnlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum … 

Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum vöxtum 

Innborganir í 

Innborganir í 

Innborganir í 

Iunborganir í 

Innlend verðbrjef seld og 

reikning 1. 

reikning 2. 

reikning 3. 

reikning 4. 

innleyst 

Útlend verðbrjef lækkuð í verði 

Innheimt fje fyrir aðra FER 

Meðtekið frá landssjóði Í nýjum seðlum 

24. Innskotsfje landssjóðs 

flokks veðdeildar ... 

flokks veðdeildar ... 

flokka veðdeildar ... 

flokks veðdeildar ... 

“.. 

s… 

—… 114970 & 

144994 
— 70474 
— 21250 

00 

49 
06 

52 

Flyt 

kr. 

kr. 

3
 417102 

  

695115 31 

839619 00 

27616502 03 

57630 88 

2728298 14 

2464693 58 

1012547 80 

230777 05 

49536921 75 

16314179 91 

664711 51 

177130 

230326 

248790 

121024 

441743 

98365 00 

1976626 

95000 

100000 C 

157876695 89 
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16. 
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18. 

19. 

20. 

21. 
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Húsbúnaður bankans og áhöld 

Tekjur af fasteignum bankans 

Ýmsir kreditorar 

Ýmsir debitorar 

Ýmsar tekjur - FE 

Borgað í reikning yfir tekjur o, og , gjöld … 

Fluttar 

Útborganir: 
Veitt lán: 

a, Fasteignaveðslán …. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Reikningslán 

d. Ákkreditivlán 

Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ... 

Útborgað í reikningi erlendra banka 

Útborgað í akceptkonto a 

Utborgad í reikningi útbúsins á Ísafirði 

Útborgað í reikningi útbúsins á Akureyri 

Útborgað í reikningi útbúsins á Eskifirði 
Útborgað í reikningi útbúsins á Selfossi 

Útborgað af hlaupareikningsfje 

Útborgað af sparisjóðsfje ... 

Útborgað af fje með innlánskjörum 

Útborgað af innheimtufje … 

Útborgað fyrir 1. flokk veðdeildar ... 
Útborgað fyrir 2. flokk veðdeildar …. 

Útborgað fyrir 3. flokk veðdeildar 

Útborgað fyrir 4. flokk veðdeildar ... 

Keypt innlend verðbrjei ... 

Afhent landssjóði í ónýtum seðlum... 

Bankaskuldabrjef innleyst ... 

Útborgaðir vextir: 

Áf sparisjóðsfje 

Af hlaupareikningsfje ... - 

Af innlögum gegn viðtökusk ýrteinum 

Áf inneign á reikningslánum 

Af bankaskuldabrjefum 

Af keyptum verðbrjefum 

Af inneign veðdeildar ... 

Til erlendra banka 

Endurgreiddir vextir ... "
F
R
 

mo
 

Ap
 

re
 

Er. 39900 

—… 747850 

— 13778821 

00 

00 

85 

—- 29400 00 
  

kr, 421261 

— … 176822 

— 62869 

mm 4509 

— 67500 
— 5224 

— 22264 

— 49866 

— 3155 

84 

07 

82 

62 

00 

68 

80 

79 

16 

kr. 

  

kr. 

Flyt kr. 

  

157876695 

2147 

661 

1832389 

20280853 

272375 

107059 

180372183 

14595971 

40439388 

1294710 

28544054 

37165 

3597632 

3336970 

1330907 

696413 

44902972 

13810047 

370947 

1949136 

158783 

210144 

213197 

90119 

875340 

95000 

100000 

813474 

157462378 

89 

30 

92 

47 

54 

28 

99 
  

39 

85 

43 

10 

49 

59 

94 

13 

42 

65 

06 

70 

92 

19 

91 

44 

98 

27 

00 

00 

00 

78 
  

85 
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Flurtar kr. 157462378 85 

Keypt hússigu og kostnaður við fasteignir ... ... ... mu mm 22403 69 

Húsbúnaður bankans og áhöld... 2. see meen eee en rer nar 13129 27 

Utborgad af ymsum tekjum 2200 see anne nen ken nen ker arm 129416 58 

Kostnaður við rekstur bankans: 

a. Laun bankastjórnar og starfsmanna, og ábyrgð. 

    

    

arfje fjehirðis . ... kr 147029 11 

b. Húsaleiga —... . a 14410 56 

e. Hiti ljós og ræsting FE ker kr me er 8929 39 

d. Prentun, auglýsingar, bækur og ritföng . 4551 79 

e. Burðargjald og símakostnaður ... 2... — 3070 81 

f. Áhöld, viðhaldskostnaður o. fl. ... 00 se — 2648 72 

g. Kostnaður við innheimtu og rekstur måla  …  — 1800 00 

h. Eftirlaun Björns Kristjánssonar... 0 a... mm 6285 00 

i. Styrkur til Steinunnar Kristjánsdóttur... — 500 00 

j. Ýmislegt 1976 97 
201202 35 

Ýmsir kreditorar BAR NA 1059053 95 

Ýmsir debitorar... ... mn an er ne … mm 20909723 48 
Útborgað í reikningi yfir tekjur og , gjöld BE FE 214397 63 

Peningar í sjóði 3l. desember... 2 se es ek BR 360477 59 

kr. 180372183 39 

Efnahagsreikningur 

útbús Landsbankans á Ísafirði 31. desbr. 1919. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum : 

a. Fasteignaveðslán ... kr. 150540 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán BERA re 57550 00 

c. Handveðslán … eee ker ke rem 4065 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveitafjslaga a — 15200 00 

e. Reikningslán BENNA 81206 27 
— kr. 308561 27 

Víxlar innlendir og ávísanir ... RES er seere eee me 3189598 28 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis eee ere 1931 30 

Bankavasxtabrjef I. fi. … ... kr. 500 00 — 500 00 

Bankavaxtabrjef 4. fl. …. … .. — 500 00 — 450 00 

Íuneign erlendis BER en ken ken kk eee rr rr 534488 06 

Húseign útbúsins, húsbúnaður og áhöld … NR 28000 00 

Ýmsir debitorar NR rr 5 50 

Peningar i sjødi see see see en ke eee ke er re me 111362 76 
      

kr. 4174897 17
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Skuldir: 

Skuld við landsbankannn kr. 2126455 37 

Inustæðufje á hlaupareikningi RN ren rr rr rem 232382 48 

Tnnstædufje i sparisjødi .……  .… er 0 ENTER ONE SSEERERE 1499946 26 

Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum RA enn re rer rem 244179 56 

Innheimt fje ekki åtborgad —… en ae kreere ane me re 7418 75 

Flutt til næsta års sm see eee mee ren ken re ren ark ren re rem 64514 75 

    

  

kr. 4174897 17 

Reikningur 

yfir innborganir og útborganir utbús Landsbankans á Ísafirði á árinu 1919. 

Innborganir: 

    

    

  

Peningar í sjóði 1. jan. 1919... 20. kr. 64253 48 

Borgað af lánum: 

a, Fastelgnaveðslán —..  ... kr. 45640 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán mee er er re mm 34380 00 

c. Handveðslán eee reen re re rr Te 6600 00 

d. Lån til sveitafjelags 00 0 see re er er TT 1100 00 

e. Reikningslán a eee mee em 2874226 84 
— kr. 2961946 84 

Víxlar og ávísanir greitt innanlands Co. se mee eee er er 8771034 94 

Vixlar og ávísanir greitt erlendis 220 a. ser ser ar rer een er TT 18014 73 

Vextir innborgadir: 

a, Af lánum — ... ar ms kr. 45554 75 

(Þaraf áfallið fyrir lok reikningsársins k r. 36707.15 

og tilheyrandi næsta ári —- ... ... — 8847.60 

kr. 45584.75) 

b. Af bankavaxtabrjefum eee ren re ane 177 75 

ce. Af inneign erleudis 2. eee rer er er TT 820 15 

—— kr. 46552 65 

Forvextir af víxlum og ávísunum ... eee re ere er gns TTT 215924 30 

Innborganir Í reikning Landsbankana ses 0 mee ker ere er re rr 3621357 46 

Tanborgauir i reikuing erleodra banka mee sen ere ene nen see rem 609114 76 

Tonlög í hlaupareikning að viðbættum vögtum 2. a re er et TT 4622694 81 

Innlög í sparisjóð að viðbættum voxtum . a mer ae rr 2141181 82 

. Tunlög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum vöxtum ven ses ner re 152328 85 

Seld bankavaxtabrjef na eee ren ken ran ere arr rer rer 5060 00 

Innheimt fje fyrir aðra 00 ses see 0 411522 70 

Húseignir útbúsins sr ee rr ne ra nen rr 10976 28 

Ýmsir debitorar lr re re ae ken ker nen mee 149 31 

Ýmsar tekjur se ve ve ser men mer re rr rr ner ner er TT 11683 37 
  

kr, 23663796 30 
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Utborganir: 

    

  

Veitt lán: 

a. Fastelgnaveðsláa … kr. 77450 00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán — 9100 00 
c. Handveðslán SES kan ken nen ner 1000 00 
d. Lån til sveitafjelaga — 12000 00 
a. Reikningslán — 2761871 72 

Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlanda 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ... 

Útborgað í reikningi Landsbankans 

Útborgað í reikningi erlendra banka 

Útborgað af hlaupareikningsfje 

Útborgað af sparisjóðsfja ,.. . 

Útborgað af fje med innlánskjörum 

Útborgað af innheimtu fje 

Útborgaðir vextir: 
a. Áf hlaupareikningsfje kr 6359 49 
b. Af sparisjóðsfje er se — 49467 71 
c. Af innlögum gegn viðtöknskírteinum a 7461 38 
d. Til Landsbankans = 90067 92 
e. Til erlendra banka — 831 71 
f.. Endurgreiddir vextir — 694 83 

Utborgad af ýmsum tekjum 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun og aukavinna kr 19895 50 
b. Hiti, ljós og ræsting — 1097 30 
c. Prentun, bækur og ritföng — 764 60 
d. Burðargjald-og símakostnaður mr 1172 68 
e. Opinber gjöld og vátrygging — 463 97 
f. Áhöld, viðhaldskostnaður o. fl. ... — 2122 19 

  

Keypt bankavaxtabrjef 
Ýmsir debitorar a eee nen ken ken ken nes 
Ágóði útbúsins 1919, færður Landsbankanum til tekna 
Peningar í sjóði 31. desember 

2861421 

9767731 

17946 

2752022 

1187303 

— 4598546 

1692102 

32653 

404103 

kr. 154883 

193 

25516 

925 

135 

56948 

111362 
    

kr. 23663796 
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Efnahagsreikningur 
útbús Landsbankans á Akureyri 31. desbr. 1919. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignarveðslán FSA kr. 13908 23 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán — ... „0 —  873341 31 

ce. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjar fjelaga us orm 31005 00 

d, Handvedslån meeen ke rn er rer rer 3500 00 

e. Reikningslán 2... see er eee …. mm 660185 35 

Víxlar innlendir og ávísanir FE 

Víxlar og ávísanir til greiðslu er lendis … . 

Bankavaxtabrjef 4. fl. kr. 12000 00 

Ínneign erlendis 

Húsbúnaðar og áhöld 

Peningar í sjóði 

Skuldir: 

Skuld við Landsbankann ... 

Innstæðufje í hlaupareikningi ... 

Innstæðufje í sparisjóði … 

Innstædufje gegn vidtåkuskirteinum 

Ianheimt fje ekki útborgað 

Ymsir kreditorar 

Flutt til næsta års … 

Keikningur 

  

  

kr. 1081939 89 

— 554092 10 

— 385525 00 

— 10800 00 

— 56607 22 

— 1002 10 

— 83178 64 

kr. 2173144 95 

  

kr. 589152 94 

— 84242 31 

— 1057984 02 

—- 420314 95 

— 1265 81 

— 1806 54 

— 18378 38 
    

kr. 2173144 95 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Akureyri á árinu 1919. 

lnnborganir: 

Peningar í sjóði Í. jaa. 

Borgað ai lánum: 

a. Fasteignaveðslán (2... kr. 6245 23, 

b. a rábyrgðarlán 2 ken ker 004. mm 101545 54 

c. Handveðslán … me ku mee 21000 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og : bmjartjelngs 2 mmm 1335 00 

e. Reikningslån FER 0. 1069814 09 

  

Flyt 

kr. 116601 34 

kr. 1199939 86 
    

kr. 1316541 20 
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Fluttar kr. 1316541 20 
Víxlar og ávísanir greitt innanlands — 1250024 45 
Víxlar og ávísanir greitt erlendis en 64740 14 
Vextir innborgaðir : 

a. Af lánum kr. 63555 37 
(Þaraf áfallið fyrir lok reikuingsársina kr. 45176. 99 

og tilheyrandi næsta åri — 18378.38 

kr 63555.37) 
b. Af bankavaxtabrjefum BRE eee ere 908 00 
c. Af inneign erlendis …… … mer see — 4138 05 

—— a. kr, 68651 42 
Forvextir af vixlum og åvisunum — 42540 8% 
fanborganir í reikning Landsbankans — 3326560 48 
Íanborganir í reikning erlendra banka ... 1992842 12 
lunlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum — 5538626 66 
Ínnlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum — 1026101 52 
Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum vöxtum — 229576 34 
Innheimt fje fyrir aðra — 214238 10 
Seld bankavaxtabrjef — 97575 00 
Ymsar tekjur — 14037 88 
Ymsir kreditorar — 5625 13 
Ýmsir debitorar — 518 67 

kr. 15188199 93 

Utborganir: 

Veitt lån : 

a. Sjálfskuldarábyrgðarlán 0... kr. 153500 00 
b. Handveðslán re eee er ker kur se rem 24500 00 

c. Reikningslán mee men use ken ene ker ae mm 1545964 39 
-— kr. 1723964 39 

Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands — 1344326 55 
Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis En 449855 14 
Útborgað í reikningi Landsbankans — 2454983 93 
Útborgað í reikningi erlendra banka —= 1934292 44 
Útborgað af hlaupareikningsfje — 5603488 30 
Utborgad af sparisjóðsfje ... … — 949019 45 

Utborgad af fje gegn viðtökuskírteinum — 193734 15 

Utborgad af innbeimtufje — 212972 29 
Útborgaðir vextir: 

a. Áf hlaupareikningsfje ... 2... kr. 3381 90 

b. Áf sparisjóðsfje …… . me see eee 38186 53 

c. Áf innlögum gegn viðtökuskírteinum a 18321 39 

d. Til Landsbankans a ere mee re 9982 35 

Flyt kr, 69872 17 kr. 14965936 64
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Fluttar kr. 69872 17 kr, 14965936 64 

e. Til erlendra banka rn 864 34 

f. Endurgreiddir vextir — 485 62 

san — kr. 71222 13 
Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun, eftirlaun og húsaleiga kr. 13419 88 

b. Hiti, ljés og ræsting . nn 790 27 

c, Prentun, bækur og ritföng a 26 93 

d. Burðargjald og símakostnaður 190 87 
sr tn meen 14497 95 

Keypt bankavaxtabrjef — 107520 00 

Ymsir kreditorar — 7201 24 

Ymsir debitorar … — 516 07 

Ágóði útbúsins færður Landsbankanum tiltekna — 38197 26 

Peningar í sjóði 31. des. ... — 83178 64 

Efnahagsreikningur 

útbús Landsbankans á Eskifirði 31. desbr. 1919. 

Eignir: 
. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðsláns kr. 28815 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán — 154868 00 

c. Handveðslán ... … mu me 1280 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveitarfjelaga .. … a 800 00 

e. Reikningslán ... 2... — 741954 34 
  

Víxlar innlendir og ávísanir . 

Víxlar og ávísanir til greiðslu er lendis 

  

Bankavaxtabrjef 4. fl, ... … kr, 21200 00 

laneign erlendis … 

Húsbúnaður og áhöld 

Ýmsir debitorar ... 

Peningar í sjóði... 

Skuldir: 

Skuld við Landsbankann 

Innstæðufje í hlaupareikningi ... 

Innstæðufje í sparisjóði 
  

Flyt 

  

kr, 15188199 93 

kr. 327717 34 

me. 590819 94 

— 58200 00 

— 19080 00 

— 33087 61 

— 5485 58 

— 4955 06 

— 47817 52 

kr. 1087163 05 

  

kr. 665920 45 

— 73677 18 

— 203450 31 
  

kr, 943047 94 

1920 

80



1920 

80 

  

  

  

  

    

250 

Fluttar kr. 943047 94 

á. Innstæðufje gegn viðtökuskírteinum —— 136195 82 

5. Innheimt fje ekki útborgað — 1032 83 

6. Flutt til næsta árs — 6886 46 

kr. 1087163 05 

Keikningur 
yfir innborganir og utborganir útbús Landsbankans á Eskifirði á árinu 1919. 

ÍInnborganir 

1. Peningar í sjóði 1. jan kr. 26866 34 

2. Borgað af lánum: 

a. FPasteignaveðslán ... ... kr. 3205 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán er er se nar mm 18512 90 

c. Handveðslán ES ne 220 00 

. Lán gegn ábyrgð sveitarfjelaga BR 200 00 

e. Retkningslán 2 853718 53 
men menn rens kr. 875855 53 

3 Víxlar og ávísanir greitt innanlands — 1680323 68 

4. Víxlar og ávísanir greitt erlendis — 57317 29 

5. Vextir lunborgadir: . 

a, Af lánum kr 22226 56 

(Þaraf áfallið fyrir lok reikningsársins kr. 15340.10 

og tilheyrandi næsta ári —... ... — 6886.46 

kr. 22226.56) 

b. Áf bankavaxtabréfum ... 00 sus me er em 664 87 
c. Áf inneign hjá erlendur bönkum 2... — 311 45 

d. Ymsir vextir … BER FAR rem 882 73 
mmm kt 24085 61 

6. Forvextir af vixlum og åvisunum mu 44775 25 

7. Innborganir i reikning Landsbankans — 1331650 70 

8. Innborganir i reikning annara banka — 652509 51 

9. Ínnlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum — 1847158 83 

10, Innlåg í sparisjóð að viðbættum vöxtum — 329195 31 

11. Ínnlög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum vöxtum - 20275 33 

12, Innheimt fé fyrir aðra — 284374 27 

13. Bankavaxtabréf … — 11560 00 

14. Ymsir kreditorar — 2000 00 

15. Húsbúnaður og áhöld — 2000 00 

16. Ýmsir debitorar... — 7331 16 

17. Ýmsar tekjur — 6354 52 

Kr. 7203633 03
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Útborganir 80 

1. Veitt lán: 

a, Fasteignaveðslán ... 2... kr. 6500 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán enn eee are re ere rem 62900 00 

ce. Handveðslán ... 000 su00 re ses mer rr 300 00 

d. Reikningslán... 200 0 00 0 mee ar es mm 868299 51 
—— kr. 937999 51 

Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands eee keen rer ke rem 1923580 53 

1 greiðslu erlendis AR … pen ger tee 115517 29 

   

  

LS
 

es
 

Vfxlar og ávísanir ti 

) í reikningi Landsbankans A a — 1013291 08 

í reikningi annara banka RAÐA me 690606 46 

Útborgað af hlaupareikningstje FA 1842119 08 

Utborgad af sparisjodstje 00 see mer us mee see ren eee ks mm 245316 72 

Utborgad af fje gegn vidtokuskirteinum 20 een re rer rem 4068 82 

9. Útborgað af inuheimtufje RA BR em 283657 74 
10. Utborgadir vextir: 

a. Áf hlaupareikningsfje ... 2... kr. 2120 35 
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b. Af sparisjóðstje - … av. … … … cm 6220 62 

c. Af innlögum gegn viðtökuskírteinum … — 5656 38 

d. Af keyptum bankavaxtabrjefum mee nere re 193 75 

e. Til Landsbankans … a — 25128 23 

f. Til annara banka HAR re mm 242 22 

g. Endurgreiddir vextir 2000000 eee mar ker re 113 89 

11. Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun starfsmanna og húsaleige … … kr. 13791 67 

b. Hiti ljós og ræsting 00 see mer eee er er 672 00 

c. Prentun, hækur og ritföng mee er ser es mm 763 97 

d. BurSargjald og sfmakostnadur ... see see eee mm 564 41 

e. Ýmislegur kostnaður ... AR … per mm 904 04 
mm kr. 16696 09 

12. Húsbúnaður og áhöld … … BNA rem 2738 00 

13. Keypt bankavaxtabrjef 20 see see rar eee rer rr eee eee rem 15440 00 

— 2000 00 14. Ymsir kreditorar mee ke eee eee ven 

15. Ymsir debitorar Eee eee mee — 7354 16 

16. Ýmsar tekjur 0 ss see Te see eee ser … em — 3239 89 
17. Ágóði útbúsins færður Landsbankanum til tekna RNA mme 11914 70 

18. Peningar i sjådi 31, des. 20 see see ae re ran ren ken ke ak rr 47817 52 

Kr. 7203633 03
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Efnahagsreikningur 
útbús Landsbankans á Selfossi 31. desember 1919. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ... 0 me re nen. kr, 59100 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ser ker rer ker es 903340 00 
c. Reikningslán SR FS er ar mm 63118 95 

Víxlar innlendir og ávísanir rr mee 

Huseign útbúsins, húsbúnaður og áhöld 
o , 5 

Peningar í sjóði 

Skuldir: 

Skuld við Landsbankann 

Innstæðufje í hlaupareikningi ... 

Innstæðufje í sparisjóði 

Innstæðafje gegn viðtökuskírteinum 

Flutt til næsta árs 

Reikningur 

kr. 

kr. 

  

kr. 

425558 

410079 

883540 

23342 

947522 

685634 

86687 

140038 

16621 

18539 

947522 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Selfossi á árinu 1919. 

Innborganir: 

Peningar í sjóði 1. jan. 

Borgað af lánum: 

a. Sjálfskuldarábyrgðarlán —... .. .. .. ... kr. 17210 00 

b. Reikningslán BEAR en... — 102306 97 

Vixlar og ávísanir greitt innanlands 

Innborgaðir vextir af lánum RA ses 

(Þaraf áfallið fyrir lok reikningsársins kr. 8087.69 

og tilheyrandi næsta ári ... ... ... — 18539.69 

kr. 26627.38) 
  

Forvextir af víxlum ... FR 

Innborganir í reikning Landsbankans . 

Innlåg í hlaupareikning að viðbættum vöxtum 

Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum 
  

Flyt 

kr. 

kr. 

  

18195 í 

26003 

696150 

343536 

307693 : 
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2308751 09
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Fluttar kr. 2308751 09 

Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum vöxtum — 12675 89 

Ýmsar tekjur — 1135 31 

Ýmsir debitorar BSR 2 FR — 29 00 

Tap á rekstri útbúsins, fært Landsbankanum til skuldar ... — 3464 98 

kr. 2326056 27 

Útborganir: 

Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán . kr. 46600 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán — 232520 00 

c. Reikningslán —  155091 36 
— —— kr. 434211 36 

Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands — 997253 91 

Útborgaðir vextir: 

a. Af hlaupareikniugsfje kr 2533 08 

b. Af sparisjødstje — 2957 22 

c. Af fje gegn viðtökuskírteinum - 719 41 

d. Til Landsbankans - 19815 57 

e. Endurgreiddir vextir — 97 14 
-— —— —- kr 26122 42 

Útborgað i reikningi Landsbankans — 230513 70 

Utborgad af hlaupareikniugstje — 288407 06 

Utborgad af sparisjóðsfje - — 215832 95 

Útborgað af fje gegn viðtökuskírteinum — 7454 00 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun starfsmanna og húsaleiga kr. 15230 00 

b. Hiti, ljós og ræsting — 1379 50 

ce. Bækur og vitföng . — 19 40 

d. Símakostnaður og burðargjald — 350 85 

e. Ymislegt — 953 30 
————— kr. 17933 05 

Húseign utbúsins — 84816 01 

Húsbúnaður og áhöld — 160 50 

Ýmsir debitorar … — 8 50 

Peningar í sjóði 31. desbr. — 23349 81 

kr. 2326036 27 

Keikningur 
yfir innborganir og utborganir 1. flokks veddeildar 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 

Borgað af lánum 

Landsbankans á árinu 1919. 

kr. 374587 07 
— 123581 46 

Flyt kr. 498168 53 

1990 

80
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Fluttar kr. 198168 53 

80 3. Vextir af lánum.. A eee re re 35994 74 

4. Varasjóðstekjur: 

a. 1/,9/, af lánum mer mes oe un. kr, 8397 00 

b. Dráttarvextir …… 00 sne eee ere re er rem 867 04 

ce  Vextir af inneign hjå Landsbankanum .…… … — 8290 26 
AA — 17554 30 

kr. 551717 57 

Utborganir: . 

Í. Innleyst bankavagtabrjef ... 2... kr. 112000 00 

2. Vextir af bankavaxtabrjefum ... 000 see mee mee kue ver ner mm 42563 25 

3. Varasjóðskostnaður : 

a. Skrifstofu og stjórnarkostnaður... |... .…. ... kr. 4000 00 

b. Annar kostnaður een see men rr mer rem 220 66 
em mm 4220 66 

4. Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 392933 66 
    

  

Efnahagsreikningur 
1. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1919. 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum FARA . 08. kr. 666665 91 

2. Ógoldnir vextir og varasjóðstillög : 

a, Fallið í gjalddaga a. kr, 3566 ól 

b. Ekki fallið í gjalddaga . re mere rer 9577 52 
mmm mmm en 13144 03: 

3. Inneign hjá Laudsbaukanum ... 2. er eee er kr ke re me 392933 66 
  

kr. 1072743 60 

Skuldir: 

1. Bankavaxtabrjef í umferð... Kr. 904400 00 

2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum: 

a. Fallnir í gjalddaga 2. 2. a kr, 5278 50 

b. Ekki fallnir í gjalddaga RA 20349 00 
——— — 25627 50 

3. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði: 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðstillög, sbr. eignalið 2 kr. 13144 03 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur see ner ker mr 129572 07 
mmm — 142716 10 

  

kr. 1072743 60
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Reikningur 
yfir iunborganir og útborganir 2. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1919. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum Í. jan. 2. een are ner nes kr. 345571 67 

Jorgad af lånum RAS a 133736 68 

Vextir af lánum NANNA ken re Tem 78362 78 

Varasjóðs tekjur: 

a. Í/,„ð/, af lánum  … . men ker ker … kr. 8705 97 

b. Dråttarvextir . ER ann a a — 1886 11 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum >... — 6635 24 — 
—— — —  — 17227 32 

    

Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabrjef ... BR BAR … kr, 121200 00 

Vextir af bankavaxtabrjefum 220 see see eee eee rer rr rar rer 85124 25 

Varasjóðs kostnaður : 

a, Skrifstofu- og stjórnarkostnaður 24 40, 4, kr, 2500 00 

b. Annar kostnaður AAA — 320 19 
————.. kr. 2820 19 

Inneign hjá Landsbankanum 31. desbr. en ker ren eee rem 365754 00 
  

kr. 574898 45 

Efnahagsreikningur 
9. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desbr. 1919. 

Eignir: 

0 
ot
 

Skuldabrjef fyrir lánum 2. 20. see en en er rar er er mee kr. 1585901 80 

Ógoldnir vextir og varasjóðstillög : 

a. Fallið í gjalddaga EÐ en. Kr. 8745 09 

b. Ekki fallið í gjalddaga ss … mm 19685 88 
mn kr 28430 97 

Inneign hjå Landsbankanum .. 0 a 0 365754 01 
    

kr. 1980086 78 

Skuldir: 

3ankavaxtabrjef i umferð kr. 1834900 00 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum: 8 J 

a. Fallnir í gjalddaga nn kr. 1507 50 

b. Ekki fallnir í gjalddaga ... - see var — 41285 25 
— kr. 42792 75   

  

7 

Flyt kr. 1877692 75 
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Fluttar kr. 1877692 75 
Mismunur sem reikningslega tilheyrir varasjóði : 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðstillög (sbr. eignalið 2) kr. 28430 97 
b, Innborgadar varasjådstekjur åd 0  . — 73963 06 

— —— kr. 102394 03 
      

kr. 1980086 78 

Reikningur 
yfir innborganir og útborganir 3. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1919. 

Innborganir. 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan... 2... mee re kr. 313355 38 

Borgad af lånum en san a eee eee es 125687 69 

Vextir af lånum en een ke eks . rr 103765 81 

Varasjød stekjur: 

a. lf af lánum ... ... kr. 11529 02 

b. Dráttarvextir … os re 1761 25 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .. . — 5866 58 
— — 19156 85   

    

kr. 561965 73 

Útborganir. 

Innleyst bankavaxtabrjef ... see se re are kr 101400 00 

Vextir af bankavaxtabrjefum ... ... see mee ene ennen sen ar re 109379 25 

Varasjodskostnadur : 

a. Skrifstofu og stjórnarkostnaður kr. 2000 00 

b. Annar kostnaður... 20 see 00 se ser me re 238 36 

— ——-— — 2238 36 

Inneign hjá Landsbankanum 31 des... 2... emne rer ere er re 348948 12 
      

kr. 561965 73 

Efnahagsreikningur 
3, flokks veðdeildar Landsbankans 31. desbr. 1919. 

    

Eignir 

Skuldabrjef fyrir lánum ... a kr. 2133774 78 

Ógold nir vextir og varasjóðstillög 

a. Fallið í gjalddaga kr. 7247 15 

b. Ekki fallið í gjalddaga se meeen eee rem 26583 57 

— — — 33830 72 

inneign hjá Landsbankanum ... .. 2. eee eee ren sn rer rer re 348948 12 
      

kr. 2516553 62
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Skuldir 

Bankavaxtabrjef í umferð 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum: 

1329 75 

53399 25 

a. Fallnir í gjalddaga kr. 

b. Ekki fallnir í gjalddaga 
  

Mismunur sem reikningslega tilheyrir varasjóði 

33830 72 

54693 90 

a, Ogoldnir vextir og varasjóðstillög, sbr. eignalið 2 kr. 

d. Innborgaðar varasjóðstekjur 

  

Reikningur 
yfir innborganir og útborganir 4. flokks veðdeildar Landsbankans á 

Innborganir: 

  

kr. 2373300 00 

— 54729 00 

— 88524 62 

kr. 2516553 62 

árinu 1919. 

  

  

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. kr. 85899 40 

Útgefin bankavaxtabrjef ... — 357800 00 

Borgað af lánum — 36755 96 

Vextir: 

a. Áf lánum FR ner rer er kr. 65189 22 

b. Af útgefnum bankavaxtabjefum... — 5279 51 
———— — 70468 73 

Varasjóðstekjur: 

a. 1/,0/, af lánum kr. 1245 14 

b. Dráttarvextir — 465 22 

c. 10, lántökugjald ... — 3578 00 

d. Eigendaskiftagjöld BARA — 1040 64 

e. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .. .. — 1472 72 
——-—————— — 13799 72 

kr. 564723 81 

Utborganir: 

Veitt lån BERA nes kr. 357800 00 

Innleyst bankavaxtabrjef … -— 12500 00 

Vextir af bankavaxtabrjefum — 72003 37 
Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu og stjórnarkostnaður ... kr. 5000 00 

b. Endurskoðunarlaun — 600 00 

c. Ánnar kostnaður ... — 15 90 

—————— — 5615 90 

Inneign hjå Landsbankanum 31. des. — 116804 54 

kr. 565723 81 

1920 

80
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Efnahagsreikningur 
4. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1919. 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum ... a. see men en ken ker er er kr. 1857238 39 

2 Ógoldnir vextir og varasjóðstillög : 

a, Fallið í gjalddaga nn Kr. 9124 98 

b. Ekki faliið gjalddaga ener rr rr 21871 88 
— 30996 86 

3. Ioneign hjá Landsbankanum ... ... 0 eee re rer re 116804 54 

kr. 2005039 79 

  

Skuldir: 

1. Bankavaxtabrjef i umferd . enken ren ren kerne eee kr. 1916600 00 

2, Ogreiddir vextir ad baukavaxtabrjefum: 

a. Fallnir í gjalddaga ER … kr. 1692 00 

b. Ekki fallnir i gjalddaga  … … 4 orm 43123 506 
. ——— — — 44815 50 

3. Mismunur sem reikningslega tilheyrir varasjóði: 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðstillög, sbr. eignalið 2 —- 30996 86 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur BR nen mee kar rem 12627 43 
— — —— — 43624 29 

  

kr. 2005039 79 

Landsbankinn í Reykjavík, í apríl 1920. 

Stjórn Landsbankans 

L. Kaaber. Magnús Sigurðsson. Benedikt Sveinsson, 

Rich. Torfason. 

Framanritaða reikninga veðdeildar Landsbankans höfum við endurskoðað og borið 

saman við bækurnar og ekkert fundið við þá að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Sig. Eggerz.
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Efnahagsreikningur 

Landsbankans 31. mars 1920. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

Fasteigna veðslán 

Sjálfskuldarábyrgðarlán 

Handveðslán … FA 

Lán landssjóðs, sveitar- og bæjarfjelaga … 

Reikningslán 

Akkreditivlán 0
 

n
m
.
 

Víxlar innlendir og ávísanir … 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ... 

Kgl. rikisskuldabrjef 

Önnur erlend verðbrjef 

Bankavaxtabrjef 1. flokks 

Bankavaxtabrjef 2. flokks 

Bankavaxtabrjef ð. flokks 

Bankavaxtabrjef 4. flokks … … 

Hafuarlånsskuldabrjef Reykjavikur frå 1912 

Hafnarlånsskuldabrjef Reykjavikur fra 1919 

Rafveitulånsskuldabrjef Reykjavikur frå 1919 

Önnur innlend verðbrjef 

Fasteignir … - 

Húsbúnaður bankans og áhöld ld 

Útbúið á Ísafirði 

Útbúið á 

Utbúið á Eskifirði 
Útbúið á 
Íuneign erlendis 

Akureyri 

Selfossi 

Ymsir debitorar 

Peningar í sjóði 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landssjóð 

Innskotsfje landssjóðs 

Bankaskuldabrjef 

Innstæðufje í hlaupareikningi ... 

2159688 97 

5000 00 
(2 Kr 5646522 

— 12361371 

— 338069 

— 337952 

— 163350 

— 178100 

— 433748 

— 52820 

— 509670 

— 155520 

— 350000 

— 190000 

— 1200 

— 30967 

— 35414 

— 1775288 

— 397439 

— 738120 

— 810635 

— 3788971 

— 212561 

— 156170 

kr. 28663891 

  

kr. 750000 

— 600000 

— 1400000 

— 7009602 

60 

15 

39 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

0Q 

02 

45 

10 

72 

82 

53 

41 

16 

34 

69 

00 

00 

00 

90 
  

Flyt kr. 9759602 90 

81 

0



1920 260 

Fluttar kr. 9759602 90 

  

  

St 5 Innstæðufje í sparisjóði .. ... FAR NR — 12340729 02 

6, Innstædufje gegn vidtokuskirteinum BARA mee ke rr 1763673 28 

7. Inneign 1. flokks veðdeildar 0 see see eee eee er rem 331990 93 

8. Iuneign 2. flokks veddeildar 00 see me .. ker ke mm 308546 87 

9. Inneign 3. flokks veðdeildar … RA sr een re rem 263366 74 

10. Inneign 4. flokks veðdeildar RNA kr re rer rem 65286 68 

11. Innheimt fje ekki útborgað ... ... BEAR —- 10973 88 

12. Akceptkonto BARA set se BAA rem 22329 71 

13. Skuld erlendis SANNAR RNA re er re 649007 05 

14. Ymsir kreditorar se see mener see FREDENS 112955 08 

15. Varasjédur bankaus 2... rer ren renee ren rar ke 2703149 15 

16. Tekjur, sem ekki eru enn lagðar við varasjóð: 

a. Vextir ... .. ... É… … kr. 61802 70 

b. Forvextir af vixlum og åvisunum  ... — 235055 68 

c. Ýmsar tekjur FRA es me orm 27706 19 

Frá þessum samtals kr. 324564 57 

dregst : 

Kostnaður við rekstur bankans BA mm 56334 87 
mm —- kr. 268229 70 

17. Ágóða og tapskonto a me re 64050 70 

kr. 28663891 69 

    

Landsbankinn í Reykjavík, í júní 1920. 

Stjórn Landsbankans 

L. Kaaber. Benedikt Sveinsson. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur bankans og 

okkert fundið við hann að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Sig. Eggerz.
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Efnahagsreikningur 

Landsbankans 30. juli 1920, 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. TFasteignaveðslán ... 2. 2... kr. 264958 95 

b. Sjálfskaldarábyrgðarlán — ... ser ae, 4, 2320856 33 

Hand veðslán … FR FARA — 9201 91 

Lán landssjóðs, sveitar- og bæjarfjelaga ... ... —  905413 60 

Reikningslán en rer use se ss 0, 2481314 92 

Akkreditivlan eee er ken ve re mm 20000 00 
——————— kr. 6001745 71 

=
o
 

a
g
 

Víxlar innlendir og ávÍsanir 2000 su 0200 mee mee ere eee res sr 16211871 96 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis .., (20. ven eee eur vere ere rr 129639 72 

Kgl. rikisskuldabrjef … AR AAA ER — 337952 00 

Önnur erlend verdbrjef 20 see see men en en ke ker rer — 159387 30 

Bankavaxtabrjef 1. flokks BERNRR enken rer kr re 178100 00 

Bankavaxtabrjef 2. flokks re es see eee rense rr 433748 00 

Bankavaxtabrjef 3. flokks ene ren ken er se mm 52820 00 

Bankavaxtabrjef 4. flokks AR RA A 532530 00 

Hafnarlánsskuldabrjef Reykjavíkur frá 1912 BARA NR — 153600 00 

Hafoarlånsskuldabrjef Reykjavikur fra 1919 su. see er rr 350000 00 

Rafveitulansskuldabrjef Reykjvikur frå 1919 ore er rem 190000 00 

Öunur iuuleud verðbrjef ... BAR RANA sr ker re 1200 00 

Fasteignir 000 000 ses sr 400 . a 27110 00 

Húsbúnaður og áhöld ARNA rem 36291 95 

Útbúið á Ísafirði … … AR mee ke re — 2183814 85 
Útbúið á Akureyri 00000000 se men een een nen ner — 646888 99 

Útbúið á Eskifirði 22 22 san mee kan enken re mee 1110122 92 
Útbúið á Selfossi — A …. — 1162079 81 
Íuneigu hjá öðrum bónkum 000 2. ser rer res me eee rer rr 1037237 20 

Ymsir debitorar FAR en eee ene rer re er 157 72 

Peningar í sjóði AAA re ken ere — 356554 39 

kr. 31292852 72 

Skuldir: 

Seðlaskuid bankans við landssjóð ... 000 mee ner re 04, kr, 750000 00 

Bankaskuldabrjef FARA FAR 1400000 00 

Innskotsfje landssjóðs AÐ … . … ms mm 600000 00 

Skuld vid adra banka RAÐAR 3765268 02 
  

Flyt kr. 6515268 02 

1920 

82
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>
 

Do
 

Fluttar kr. 6515268 

82 5. Innstæðufje í hlaupareikningi ... 200 000 see eee re er re re 5374593 90 

6. Innstæðufje í sparisjóði 00 0 0 ke er... — 13292182 78 

7. Innstædufje gegn viðtökuskírteinum en renerne nen ren ser re 1755062 59 

8. Inneign 1. flokks veddeildar 0 20 see eee meeen ere msn ker re 283100 19 

9. Inneign 2. flokks veðdeildar ... ss see see een eee er mee 229415 55 

10. Iuueigu 3. flokks veddeildar …  … FRA SERENE 230311 57 

11. Inneign 4. flokks veddeildar ... se mee eee — 65750 32 

12. Innheimt fje ekki útborgað ... … . se — 22877 38 

13. Akceptkonto BER sin an te annan en ken are rer kar re 30875 76 

14. Kreditorar ... ... .., FR HERRA … — 96894 26 

15. Varasjóður ... …. en een ren re ken ane men re rem 2703149 15 

16. Tekjur sem ekki eru enn lagðar við varasjóð: 

a. Vextir kr. 59374 87 

b. Forvextir af vixlum og ávísunum  .…. … … — 622234 70 

c. Tekjur af rekstri fasteigna SR ve —- 4662 86 

d. Ýmsar tekjur 2. 0 me mee mee eee — 58007 54 

Frá þessum samtals kr. 744279 97 
dregst : 

Kostnaður við rekstur bankans ee. a... — 115159 489 

mmm kt. 629120 55 

17. Agóða og tapskonto FR BEAR a 64050 70 

kr. 31292852 72: 

Landsbanki Islands. 

L. Kaaber. Magnús Sigurðsson. Benedikt Sveinsson. 

Rich. Torfason. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur bankans og 
ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Sig. Eggerz.
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs druknaðra mauna í Borgarfjarðarsýslu árið 1919. 

Tekjur: 
Sjóður við ársbyrjun: 

a. Í Söfnunarsjóði 

b. Í peningum 

Tekjur á árinu 1919: 

a. Leigur af Bjarteyjarsandi 40 pd. smjörs á kr. 2.30 

b. Landsskuld af sömu jörð 1918—19 

c. Vextir í Söfnunarsjóði 

Gjöld: 

Uthlutað á árinu 1919: 

Ekkju Helgu Jónsdóttur 

Ekkju Maríu Magnúsdóttur ... 

Brunabótagjald at bæjarhúsum á Bjarteyjarsandi 1919 

Sjóður við árslok: 

a. Í Söfnunarsjóði ... 

b. Í peningum 

kr 4227 56 

—- 109 80 
A... kr 4337 36 

kr. 92 00 

— 25 00 

— 198 55 
315 55 

kr. 4652 91 

    

kr. 55 00 

— 55 00 
—— — kr. 110 00 

— 0 50 

kr. 4426 11 

— 116 30 
————-——— — 4542 41 

kr. 4652 91 

  

Í stjórn Ekknasjóðs druknaðra manna í Borgarfjarðarsýslu, 

Akranesi, 3. júlí 1920. 

G. Björnsson. Jón Sveinsson. 

Böðvar Þorvaldsson. 

Reikningur 

Jóh. Björnsson. 

Pjetur Ottesen. 

yFramfarasjóðs Stykkishólms árið 1919. 

Tekjur: 

I. Eftirstöðvar frá 1918: 

1. í bankavaxtabrjefum veðdeildar Landsbankans 

2. í sparisjóði Stykkishólms 

    

kr. 10600 00 

— 1174 80 
———— kr. 11774 80 

Flyt kr. 11774 80 

1920 

83 

St
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Fluttar kr. 
84 IL Vextir: 

1. af bankavaxtabrjefum …… kr. 477 00 
2. af sparisjóðsinnstæðu ... 2... — 54 28 

  

ÍTI. Mismunur á útdregnu og keyptu bankavaxtabrjefi ... GG 0 — 

  

IV. Til jafnaðar móti gjaldlið II nn nen eee eee kue mee eee er rr 
V. Til jafnaðar móti tekjulið IV sen 

kr. 

Gjöld: 

I. Úthlutað á árinu .. . sn kr. 

1. Lagt við höfuðstól samkv. 2. gr. skipulagsskrár a er re 
III. Burðargjald á árinu a FE nen ves . mee are re 
IV. Geymt til uthlutunar 1920 ane re re er mee 

V. Eftirstöðvar til 1920: 

1. í bankavaxtabrjefum veðdeildar Landsbankans... ... kr. 10600 00 

2. í sparisjóði Stykkishólms BER … — 1543 88 
——— kr. 

kr. 

Stykkishólmi, 31. desember 1919. 

P. V. Bjarnason. Sæm. Halldórsson Ágúst Þórarinsson. 

Reikningur 

Kkknasjóðs Vestur. Skaftafellsprófastsdæmis árið 1919. 

Tekjur: 
1. Hörgslandshreppsdeild : 

a. Í sjóði frá f. á. a kr. 441 63 
b. Tillög og gjafir til 31. des. 1919... ... mu mm ... — 4200 

6. Vextir 1919... 2255 
  

2. Kirkjubæjarhrepptdeild: 

a. Í sjóði frá f. á. kr 340 27 
b. Gjafir til 31. des. 1919 =... — IE 00 
ce. Vextir 1919 .… 0 mee ren mee ner as rr 16 54 

  

  

—… kr, 

531 28 

24 50 

185 26 

183 82 
  

12699 66 

184 90 

185 26 

183 82 

12143 88 

12699 66 

506 18 

 



Leiðvallahreppsdeild: 

a. Í sjóði frá í. á. 
b. Gjafir til 31. des. 

c. Vextir 1919 

Hvammshreppsdeild : 

a. Í sjóði frá f. á. 
b. Vextir 1919 

Dyrhólahreppsdeild : 

a. 1Í sjóði frá f. á. 
b. Vextir 1919 

265 

1919 

Fluttar kr. 877 99 

  

    

I) tpphæð sú, er stóð inni hjá reikningshaldara, sbr. reikn. 1918, var greidd 

í Söfnunarsjóðinn í júnílok. 

Hörgslandshreppsdeild : 

Í sjóði 31. des. 1919 

Gjöld: 

Kirkjubæjarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1919 

Leiðvallahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1919. 
Hvammshreppsdeild : 

Í sjóði 31. des. 1919. 
Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1919 

kr. 129 02 

— 50 00 

mm 7 17 
———— — 186 19 

kr. 53 60 

-— 2 55 
——-—- — ö6 15 

kr. 53 71 

— 2 33 
—-——— - 56 04 

kr. 1176 37 

Magnús Bjarnarson. 

kr. 506 18 

— 371 81 

— 186 19 

— 56 15 

— 56 04 
      

kr. 1176 37 

Prestsbakka og Vík í júní 1920. 

Magnús Bjarnarson. Gísli Sveinsson. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir yfirfarið og ekkert fundið við hann að athuga, 

St. í Kirkjubæjarklaustri, 14. júní 1920. 

Elías Bjarnason. Björn Runólfsson, 

1920 

85
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86 Keikningur 

um tekjur og gjöld Framfarasjóðs Einars Ásmundssonar 31. desbr. 1919. 

Tekjur: 

1. Innstæða frá f. á. 

Vextir, greiddir á árinu to
 

Gjöld: 

1. Innstæða til næsta árs: 

Í aðaldeild Söfnunarsjóðs nr. 373 

Framfarafjelag Grýtubakkahrepps. 

Grenivík, 15. janúar 1920. 

Árni Jóhannesson, 
p. t. formaður. 

87 Reikningur 

minningarsjóðs alþm. Sighvats Árnasonar 1919. 

Eign í aðaldeild Söfnunarsjóðs við ársbyrjun 

Vextir 1918 lagðir við höfuðstól 

Á vöxtu í Söfnunarsjóði við árslok 

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 2. jan. 1920. 

Björgvin Vigfússon. 

Þannig samþyktur af sýslunefnd Rangárvallasýslu, 27. apríl 1920. 

Björgvin Vigfússon. 

kr. 1046 13 

— 49 80 

kr. 1095 93 

kr. 1095 93 

kr. 1095 93 

  

kr 94 44 

— 4 49 

kr 98 93
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Reikningur 
Minningarsjóðs frú Ragnheiðar Thorarensen á Móeiðarhvoli árið 1919. 

1. Í aðaldeild Söfnunarsjóðs, bók nr. 367: 

a. Innstæða við ársbyriun kr. 526 89 

b. Vextir 1918 lagðir við höfuðstól... .… . mee see rr 8 36 
———— kr. 535 25 

2. Bankavaxtabrjef geymt í Íslandsbanka að nafnverði nen as es 500 00 

3. Í Landsbankanum, bók nr. 18303: 

a. Innstæða við ársbyrjun ... ... ... see … kr, 193 33 

b. Vextir 1918 vidlagdr  …… ... FORENES 6 56 

c. Viðlagðir ?/, vaxta 1918, fallnir til útborgunar í aðal- 

deild Söfnunarsjóðs 0. kr. 16 72 

d. Innborgaðir vextir af bankavaxtabrjefum i Íslands- 

banka  — 16 50 
— — — kr. 233 11 

Eign við árslok kr. 1268 36 

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 2. jan. 1920. 

Björgvin Vigfússon. 

Þannig samþyktur af sýslunefnd Rangárvallasýslu, 27. apríl 1920. 

Björgvin Vigfússon. 

Reikningur 
Minningarsjóðs Sigríðar Thoroddsen árið 1919. 

Tekjur: 

Eign við ársbyrjun: 

1. Stofnfje: 

a. Í bankavaxtabrjefum AR . BAR „kr. 3400 00 

b. I innlånsbåk Islandsbanka nr. 5612 00 se 00 mmm 220 00 
—-——— kr. 3620 60 

2. Til úthlutunar: 

Í innlánsbók Íslandsbanka nr. 3372 — 118 37 

Vextir 1919: 

a. Af bankavaxtabrjefum 2. 2. kr. 153 00 

b. Í innlánsbókum … LT 11 22 
————— kr. 164 22 

Tekjur samtals kr. 3903 19 

1920 

88 

89



1920 

89 

1. 

2. 

3. 

90 

1. 

2. 

1. 

2 
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Gjöld: 

Auglýsingar kr. 14 40 

Úthlutað: 
Svafa Ársælsdóttir kr. 20 00 

Helga Runólfsdóttir a. mee eee ker re 20 00 

Lucia Kristjånsdåttir 200 ss0 00 mee see re rer aar rr 20 00 

Guðrún Þorgrímsdóttir ... 2... — 20 00 

Dorotha Guðný Helgadóttir se a eee re rem 20 00 
— — 100 00 

Eign við árslok: 

1. Stofnfje: 

a. Í bankavaxtabrjefum mee eee een ker ner kr, 3400 00 

b. Í innlánsbók Íslandsbanka nr. 3612 re es res 261 65 
—— — 3661 65 

2. Til úthlutunar: 

Í innlánsbók Íslandsbanka vr. 3372 — 127 14 

Reykjavík í janúar 1920. 

Þórunn Jónassen. 

Susie Briem. 

Reikningur 
Styrktarsjóðs P. Hansens árin 1916— 1919. 

1916. 
Tekjur: 

Innstæða í Söfnunarsjóði (viðskiftabók nr. 363) ..  …… a. 

Vextir ... … 

Gjöld: 
Sjóður: 

Í Söfnunarsjóði 

1917. 
Tekjur: 

Innstæða í Söfnunarsjóði . 

Vextir .. 

Jöfnuður kr. 

Kristín Sigurðardóttir. 

3903 19 

  

kr. 519 00 

— 8 51 

kr. 527 51 

    

  

kr. 527 51 

kr. 527 51 

kr. 527 51 

— 24 95 
  

kr. 552 46 
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Gjöld: 
Sjóður : 

Í Sofnunarsjóði 

1918. 
Tekjur: 

Innstæda í Söfnunarsjóði ... 

Vextir ... 

Gjöld: 
Sjóður : 

Í Söfnunarsjóði 

1919. 
Tekjur: 

Innstæða í Söfnunarsjóði ... 

Vextir ... 

Gjöld: 
Sjóður: 

Í Söfnunarsjóði 

Eiðum, 13. mars 1920. 

Ásmundur Guðmundsson. 

Reikningur 

  

  

  

  

kr. 552 46 
  

kr. 552 46 

  

  

  

kr. 552 46 
— 26 30 

kr. 578 76 

kr. 578 76 

kr. 578 76 

kr. 578 76 

— 27 60 

kr. 606 36 

kr. 606 36 

kr. 606 36 

yfir tekjur og gjöld pMinningarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar€ árið 1919. 

Tekjur: 

Eftirstöðvar frá Í. ári: 

a. Hlutabrjef í Íslandsbanka … 

b. Peningar í innlánsbók í Íslandsbanka ... 

Vextir: 

a. Af hlutabrjefum í Íslandsbanka 

b. Af innlögum í Íslandsbanka ... 

kr. 10000 00 

— 1766 18 

kr. 1000 00 

— 92 04 
  

  

kr. 11766 18 

— 1092 04 

kr. 12858 22 

1920 

90 

91
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91 *jöld: 
1. Styrkur veittur: 

a. Gunnari Þorsteinssyni a. see 0 me kr. 250 00 

b. Þórði Guðnasyni FREDE SON ROSES SER 250 00 

c. Þórdísi Magnusdottur 00 see ene ke rr ke kr re 200 00 

d. Elfou Lårusdåttur 2... eee ker rer er 7 180 00 

——— kr. 880 00 
2. Eftirstöðvar til næsta árs: 

a. Hlutabrjef í Íslandsbanka ER EET kr. 10000 00 
b. Peningar í innlánsbók í Íslandsbanka ... a 1978 22 

———— kr. 11978 22 

kr. 12858 22 

Reykjavík, 24. janúar 1920. 

Jón Helgason. Sigurjón Jónsson. Sig. Magnússon, 

92 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum frá 1. Janúar 1919 til 31. desember s. á. 

Tekjur: 

1. Frá f. á. áætlað fyrir ekki fullbætt slys... 2. kr. 26700 00 

2. Tögjöld og inngöngueyrir skipa ER eee ner ker es rr 225437 8 

3. Idgjold fyrir afla, veiðarfæri og annan útbúnað HARA ner var me 3718 75 

4. Bankavextir og aðrir vextir FRA RNA ere mee 6370 81 

5. Frá vátryggingarfjelögunum Mannheimer og Skandinavia npp í skaða- 

bætur og ristorði 2. 00 2 00 er SARA a 79224 55 

6. Frá umboðsmönnum Szmábyrgðarinnar, ionheimtulaun af endurgreidd- 

um iðgjöldum og sjereignum FRA HE ek ken em 106 10 

7. Mismunur á óvissum gjöldum og tekjum... ... enken ken kr mm 1 00 

  

kr. 341559 02 

Gjöla: 

1. Laun og dýrtíðaruppbót framkvæmdarstjóra og tveggja gæslustjóra —... kr. 8010 00 

2. Iunheimtulaun og ómakslaun umboðsmanna Samábyrgðarinnar ... 2. — 5672 19 

3. Skrifstofukostnaður (þar í fólgin laun ýrtíðaruppbót til aðstoðar- 3. Skrifstofukostunað (þar í fólgin | og dýrtiðaruppbót til aðstoð 

manna og endurskoðanda, húsaleiga, ljós, hiti og ræsting) 0 4 me — 5301 76 

4. Goldið upp í endurtryggingargjald til vátryggingarfjelaganna Mann. 

heimer og Skandinavia sr kr re ken een mee mm 75734 32 

Flyt kr. 94718 27



nm
 

(#
4 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Fluttar 

zarfjelagsins Skandinavia 

    

   Ogoldið endurtryggingargjald til vátryggi 

Greiddar skaðabætur og ristorni á reikningsárinu 

  

Prentun eyðublað    

  

Im 1 „gl „ti vv Símtöl, símskeyti og 

Aætlað fyrir áfallin 

Sjereignahækkun á 

Ýms áhöld o. fl... .. er mas 

Årsvextir af vara 

Tekjuhalli frå årinu 1917, kr. 22412.33 = kr. '950. 99 

90 0/, af tekjuafsangi eða ársarði Samábyrgðarinnar, sem færist í reikn- 10 J 5 & J , 

  

   sjóðnum … FF 

ing hinna vátrygðu skipa 2. see see es menuen ves ER 

Tekjuafgangur, sem yfirfærist til varasjóðs 

Reykjavík, 18. mars 1920. 

Jón Gunnarsson. 

Efnahagsreikningur 

Sar Islands á fiskiskipum 31. desember 1919.    Samáby 

Aktiva: 

Ýms áhöld, sem sje: skrifborð, peningaskápur, skjalaskápur, stólar, sjó- 

kort, o. fl FR FD SF er eee. mee ner 

Utistandandi iðgjöld en eee 

Skuld vátryggingarfjelagsins Maunheimer ... . FA 

Utistandandi skaðbótahluttaka hjá 2 skipaeigendum … a. 

Ofmikið áætlað í fyrra ársreikningi fyrir óbætt slys 

Hlutabrjef í björgunarfjelagi Vestmanneyja 

AT sjereign hinna vátrygðu skipa er innistandandi hjá vátryggingar- 

fjelaginu Skandinavía (... a. mee en ere ren mee 

í sjó 31. desember 1919: 

a. a. Innstæða í Landsbankanum AR 00.0. kr, 139042 43 

b. Peningar hjá aðalskrifstofunni ... 000 00 ser ak 322 19 
  

kr. 

kr. 

94718 

68767 

129405 

142 
473 

16500 

1968 

12 

1273 

21461 

1367 

5468 

16 

67 

341559 

1073 

1473 

4449 

10365 

1211 

1000 

17646 

139364 

02 

61 

35 

41 

00 

00 

86 

62 

176584 22 

1920 

92 

93
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93 Passiva: 

1. Inneign vátryggingarfjelagsins Skandinavia kr. 68767 52 

2. Inneign umboðsmanna Samábyrgðarinnar og annara — 1174 42 

3. Aætlað fyrir áfallin en ekki fullbætt slys á reikningsárinn — 16500 00 

4. Varasjóður: 

a. Innstæða í reikningum skiparna . a — 47854 52 

b. Sjereign, bankavextir og vextir af endurgreiðslum m. m. frá fyrri 

árum, sem er orðin fullkomin eign varasjóðs . — 24614 64 

c. Sjereign og vextir af endurgreiðslu m. m. á reikningsárinu, sem er 

orðin fullkomin eign varasjóðs — 3192 81 

Ennfremur þessa árs 

bankavextir og aðrir vextir re ker es er. kr. 6370 81 

vextir af varasjóðnum mee een ren ner see 4 rr 1273 67 
— kr. 7644 48 

d. 200/, af tekjuafganginum er skiftist milli hinna vátrygðu skipa — 1367 16 

e. Tekjuafgangur í árslok — 5468 67 

kr. 176584 22 

Reykjavik, 18. mars 1920. 

Jón Gunnarsson. 

94 Keikningur 

styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jónssonar fyrir reikningsárið */, 1919--31/, 1990. 

Tekjur: 

1. Eign sjóðsins 31/, 1919 (sbr. Stjórnartíðindi B 1919, bls. 278). 

a. Bankavaxtabrjef 0... kr, 16800 00 

b. Sparisjóðsinnatæða ... sus 00 0 eee eee ker er 242 26 

c. Inneign i hlaupareikningi 0 see see mee rer er rr 19 70 
kr, 17061 96 

2. Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum kr. 156 00 

b. — sparisjóðsinnstæðu — 14 46 

c. — hlaupareikningsinnstæðu — 2 41 
———-— 772 87 

3. Ágóði af skiftum bankavaxtabrjefa — 180 00 

kr. 18014 83
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Gjöld: 94 

Styrkur veittur á árinu ... BAR kr. 600 00 

Fyrir auglýsingu Í Lögbirtingablaðinu ve re ren ken ren aan rer re 5 60 

Eign i lok reikuingsårsins: 

a. Bankavaxtabrjef ER 4044. kr. 16800 00 

b. Inneign í sparisjóði enn eee eee ene rr er rr 587 12 

ce. —— i hlaupareikningi mee er mee ke oss ves mm 22 11 
— —— — 17409 23 

  

kr. 18014 83 

Reykjavik, 31. október 1920. 

Jón Helgason. Eiríkur Briem. Kristján Jónsson. 

Framanritaður reikningur staðfestist. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 4. nóvbr. 1920. 

Oddur Hermannsson.
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Áæt!- 
um ferðir 

19 

Norðurlands- 

A leið frá 
      

Póststöðvar | 1. ferð | 9. ferð. | 8. ferð | 4. ferð 5. ferð. | 6. ferð 

Frá Reykjavík su 4 jan. | 30 jan. | 25 febr.| 22 mars 13 apríl) 7 mai 
— Akranesi............ 4 — | 30 — 25 — 22 — 15 — 7 
— Borgarnesi | 6 — | 1 febr.| 27 — (24 — 15 — 9 — 
— Munaðarnesi ............ 6— | 1— 27 — 24 — 15 - 9 — 
— Dalsmynni ......... 6 — | — 27% 24 (15 — 9 — 

að Stað senere 8— | 3— | ] 17 — | 10 — 
      i | i i | | | | 

Frá Stað ÞG. seer 10 jan. | 5 febr. 

  

  
3 8 19 april! 12 mai 

— Staðarbakka ...... 1 — 6 — 4. PA: 20 — (12 — 
— Lækjamóti ….…..… ll — | 6 — 4 } 20 — (113 — 
— Sveinsstöðum  ......... 11 — 6 — 4 29 - 20 — (13 — 
— (Stóru-Giljá) ......... 1 — 6 — 4 29 20 — | 13 — 
— Blönduósi ......... Å 11 — 6 — 4. 3€ 21 14 — 
— Holtastöðum ............ þ 12 —- T — 5 — | 30 — 21 — 14 — 
— Æsustöðum … . ….… 12 — T — 5 — 30 — 21 -- 14 — 
— Víðimýri......... 13 — 8 — 6 — | 31 — 22 — 15 — 
— Miklabæ = seseseverses 13 — 8 — 6 — | 31 — | 22 — 15 — 
— Silfrastöðum ......... „118 — 8 -— 6 — 131 — (22 — | 15 — 
— Steinsstöðum  ......... 14 — 9 — 1 — | 1 april 23 — 16 — 
á AÅkureyri ...... 16 — Il — | 8— 2 — 25 — 17 — 
  

Frá Akureyri ... 18 jan. 
— Hálsi  ..... ............ 18 — | 
— Ljósavatni .............. þ 18 — 

  

  

        
l 
| É 

13 — | 10 — 4 — 28 — 19 - 
— Einarsstöðum ......... 18 — 13 — | 10 — t — 28 — 19 — 
— Grenjaðarstað 19— (14 — (11 — 5 — | 29 — | 20 — 
— Reykjahlíð............... | 20 — 15 — | 12 5 —— 30 — 21 — 
að Grímsstöðum 22 — 17 — ld 6 l maí | 22 — 

Frá Grímsstöðum 23 jar 18 febr.| 15 mars| 7 apríl 2 maí | 23 maí 
— Skjöldólfsstöðum 24 — 19 — | 16 — 8 — 3 — 24 — 
— Hvanná ................. 25 — 20 — | 17 — 9 — 4 — 25 — 
— (Fossvöllum) | 25 — 20 — | 17 — ) — 4 — 25 — 
— (Bót) ......... 25 — 120 — | 17 — | 9 — 4 — | 2 
— (Ekkjufellsseli) ......... 25 — | 20 — | I7— | g- 4 — | 25 — 
— Egllsstöðum 26 — 21 — | 18 — 10 — 5 — 26 — 
á Seyðisfirði 27 — 22 — | 19— |ll—  6— | 27 — 

|
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1
 

co
 

un ” 
aðalpóstanna 

21 

póstur 

Reykjavík 

- en
 

=>
 
I
 

a 7. ferð | >. ferð 9. ferð 10. ferð | 11. ferð | . ferð | 

29 maí | 19 juni | 16 juli nóv, 
29 — 19 —- 16 — 
31 — 21 — | 18 — - 
31 — a — | 18 — 9— | 29 — 
31 — 1 21 18 — 

1 juni! 22 — | 19 — 

ag. 27 ag. 
) | 

a
 | I 

| 

o
r
 

| 

    

  

  

  

3 Júní | 24 12 ag. l sept li | nåv,| 7 des. 
3 — | 24 12 — — ( i | — 8 — 
3 24 112 — | 20 — (16 — | 11 — 8 — 
4 — 25 (13 — 2— (21 — 116 — 111 — 8 — 
4 — 25 13 2 — 2 16 — | 11 — 8 — 
4 — 25 13 — 2— (21 — 17 — | 12 — | 9 — 
4 — „25 13 — 2— 121 — | 17 — | 12 — 9 — 
4 — ' 25 13 — 2— 21 — (17 — 112— | 9 — 
5 | 26 | 14 — 3-— 199 — |18— | 13 — | 10 — 
5 — 26 | 14 - 3 — | 22 18 — 113 — (10 — 
5 | 26 (14 - 3— 010282 IS (13— | 10 — 
6 1 27 ' 15 - 4 23 (19 (14 — 111 — 
T — | 29 | 16 — 5 24 -- 20 — (16 — | 13 — 

  

  

10 juni 2 juli | 26 juli | 18 ag. 7 22 okt, | 19 nåv.! 15 des. 
10 — 2 - 7 22 — | 19 — 15 — 

10 — 2 — 7 22 - 19 — 15 — 
10 — — 7 29 — 19 — 15 — 
ll — - 7 22 —- | 20 — 16 — 
12 — - 8. 93 — |27 — | 17 — 
13 — — 9 94 — 22 — | 19 — 

  

    

    
  

14 juni | 5 juli | 29 juli | 21 åg 10 26 okt. | 24 udv. | 20 des. 
15 — 6—- 180 — (99 — | 11 297 — |95— (91 — 
16 — T. 31 — {93 — {12 — 2— (28 26 — | 22 — 
16 — T— (31 — (23 - 12 — 2—- | 28 — | 26 — | 22 — 
16 — T— (31 — |23— | 12 - 2— 28 — |26— |22 — 
16 — 7 — (31 — (23 — | 12 — 2— |28— (26 — |22 — 
T— | 7— (31 — (93 | 12 2— 29 — | 27 — | 23 — 

18 — | 8— | låg. (24 — | 13 — 3— (30 — |28 — | 24 —    



1920 

95 Norðurlands. 

Á leið til 
        

Póststöð var ferð I. ferð | 5 
  

          

  

  

    
  

    

Í. ferð 2 |. ferð 

Frá Seyðisfirði... | ..... 18 jan. | 12 febr 9 mars| 2 april! 27 april 
Ewilisstodum 19 — 13 — 10 — 3 — | 28 — 

— (Ekkjutellsseli) 2... 19 — {13 — | 10 — 3 — | 28 — 
— (Bot) Ge | 19 — |13 — | 10 — 3 — | 28 — 
—- (Fossvöllum) 19 - 13 — 10 — 3— | 928 — 

— Hvanna 0 0. 19 — 13 —-- 10 — | 3 — | 28 — 

— Skjoldólfsstöðum | 20 — I4 — 11 — | 4 — | 29 — 
að Grímsstöðum | ..... 22 16 -— l4 — | 6 — | l mí 

Fra Grímsstöðum 25 þan 18 febr.| 15 mars; 7 apríl 2 mal 

— Reykjahlið .. …… Ao 24 — 19 — 15 — 8— | 2 — 
— Grenjaðarstað 23 — 20 — 16 — 9 — 3 — 

— Kinnrsstuðurn 25 — 20 — 16 — 9 — 3 — 
— Ljósavatni 25 — 20 — | 16 — | 9 — 3 — 

— Hálsi … 25 20 — |(16— | 9— 0 3 — 
á Akureyri . | … 27 21 - Is — 10 -- 4 — 

| 1. ferd 2. ferd ð. ferð 4 ferð | >. ferð 6. ferð 

| | 
Fra Akurey:i 4 jan. | 30 jan 1 22 mærsi 18 april! 6 mai 
— Steinsstodum  .. ….. 5 31 — | 23 — l4 — 6 — 

— Silfrastöðum ...... 5 — |; 31 — 23 l4 — 6 — 
— Miklabæ... ð — 31 — 6 23 l4 — T — 
— Víðimýri 6 — 1 febr! 27 — | 24 — 15 — T — 
— Æsustodum 6 — | — 27 — | 24 — 15 - 8 — 
— Holtastodum 6 — 1 — 27 — 24 — 15 — 8 — 

— Blösdnuosi 6 — 1 — 27 — 94 — 16 — 8 — 
— (Storu—Gilja) … 6 — 1 — 21 — 24 — 16 — 8 — 
— Sveinsstöðum T 2 — 28 — 25 — 16 — 9 — 

— Lækjamóti T — 2 28 — 235 — 17 — 9 — 
— Staðarbakka ......... T — 2 — 28 — 25 — 17 — 10 — 
að Stað 9 — 4 - 2 mars! 27 — 18 — 11 — 

Frá Stað ...... 10 jan. 5 febr.| 3 mars| 28 mars| 19 apríl 12 maí 
— Dalmynni 10 — åd - 3 — | 23 — 19 — 12 — 
—- Munaðarnesi 11 — 6 — 4 — 29 — 20 — 13 — 
— Borgarnesi 14 — 8 — 6 — 31 — 22 -— lð -— 
— Akranew1 ... 14 — 8 — 6 — 31 — 122 — 15 — 

í Reykjavík . -,.... 14 — 8 — 6— |31 — |22 — | 15 —      



þóstur 

Reykjavíkur 

1920 

95 

  

10. ferð 1 
  

  

  

    

6. ferð 1. ferð 8. ferð | 9. ferð I. ferð | 12. ferð | 138. ferð | 14. ferð 15. ferð 

| | | | | | | 
18 maí | 9 júní | 80 juni | 24 júlí | 16 ág. 5 sept| 24 sept. 20 okt. | 18 våv, | 14 des. 
19— J10— | 1 jåle 1258 — 117 — | 6— 125 (21 — 119 15 — 
19 — (10— 0 1 (25 — |17 — | 6— (25— |21 — (19 — | 15 — 
19 — | 10 — (| 1 125 — |17— | 6— |25— |21— |19— | 15 — 
19— |10— | 1 — (25 — (17 — | 6— (25 — |?1— 119— | 15 — 
19 — (10— | 1— 125— 17 | 6— (253— |21— (19 — | 15 — 
20 — (11 — | 2 128 18 | 7 96 22 — | 30 — | 16 — 
2— |13— | 4— |28- | 20 - 9— 27 — (24 — 22 — | 18 — 

23 mai | 14 juni | > juli | 29 juli | 21 ág. | 10 sept.) 29 sept. 25 okt. | 24 nóv. 20 des. 
4 | 5 Jag — | 21 |10— 199 -- | 26 25 — | 21 — 
25 - ID = | 6 — | 30 — 22 — 1 — 30 — 127 — 26 — | 22 — 
25 — 15 — 6 - | 30 20 11 30 — |27 — 26 — | 232 — 
25 — 1.15 — 6 — 130 — 22 — Il — 30 — 28 (26 — | 22 — 
25 15 — T 130 — | 22 ll — (30 — | 28 126 — | 22 — 
36 — | 16 — 8 31 -— | 23 — | 12 — 1 okt | 30 - 28 — 4 — 

{. ferð 8. ferð 9. ferð 10. ferð | 11. ferð | 12. ferð | 18. ferð | 14. ferð | 15. ferd 

| | —T | 
29 maí | 19 júní | 16 jálí | T ág. | 27 ag 15 sept. 9 okt. nóv.| Il des. | ...... 
29 — |19— (16 — Tú |15— | 9 — 5— | 2 — 
299 — 179 — 116 — | tm. |15— |9— | 5— | 2— 
30 — (20 — (1% — 8 — | 928 16 — | 10 — 5 12 ff 
30 — 120 — | 17 —- | 8 — | 28 — 0 1103 | 
> a | 6 SIR G 90 - FO | 1 MEN 6 - | 3 — … 

31 ma gs go æli nz 632 |“ = os | 9 — | 2 tl 7 | ol — (5 IS — | 9 — Ia 17 — (ll — (— á — 

31 — (21 - | 18 — | 9 — | 29 — | 17 — (11 -— | (— 4 — 

I jåui | 22 — (19 — (10— | 30 — 1I8— 12 | 4 | 
1— |þ22— (19— | 10 — | 30 (018— 113 — | 8S— |5— | 
2 — | 23 20 — |11— (31 — |19— |13— | 8— | 5 — 
2— |23— | 20 — Il — | 31 - 19 — | 14 - 9— | 6 — 

| 
3 juni | 94 júní“ 21 júlí | 12 ág. | 1 sept. 20 sept.) 15 okt. | 10 nóv.| 7 des. 
3 |%— 2 |I2— | 1— | 20 — Il — 10 7 |... 
#— (25 122 — (13— | 2 21 16 — 11 — 8 — 
6 — |26 — (24 — 114 — | 3 22 — 117 — (13 — | 10 — 
6— 126 — |24— | 14 — 3— (22 — |17— 113 — | 10 — 
6 — 196 — |24 — | 14 — 3— |22 — |17— | 13 — | 10 —



278 

Suðnrlands- 

Á leið frá 
    

  

  

  
    

  

  

     

Póststöð var 1. ferð | 2. ferð 3 5. ferð 6. ferð 

| | { 

Frá á Reykjavík RA ll jan 3 febr.| 27 febr, | 22 mars 15 april! 11 mal 
Kotstrond … …… …..…. 12 — 4 — 28 — | 23 — | 16 — | 12 — 

—- Selfossi a. 12 — 4 — 28 — {23 | 16 | 12 — 
- Hraungerði ..... 12 — 4 28 — | 23 - (16 — 12 — 

— Þjórsárbrú 12 — 4 — | 28 | 23 | 16 — 12 - 
— Ægissíðu ... 12 — (1 — | 28 — | 23 | 16 - (12 — 
að Garðsauka......... 13 -— 5 — | 1 mars| 24 - | 17 — | 18 — 

Frá Garðsauka... ..... 14 jan 8 febr 2 mars! 27 mars 19 april! 14 maí 
— Ossabæ ... suse 14 - 8 — 2— | 27 — 19 — | 14 — 
— Seljalandi ............... 14 — 8 2— | 27 — 19 — 14 —- 

— Holti 1.0. 14 — 8 — 2 — 27 — 19 — 14 — 
— Skarðshlíð ............... 14 — 8 2 27 — | 19 — 14 — 

— Pjetursey ......0..... lå — 9 3 — 28 1 20 — 15 — 
— Vík DL = 9— | 3 28 — | 20 — (15 — 
— Herjólfsstöðum | 16 — 10 - 4 — 29 — (21 — 16 — 
— Flögu 16 — | 10 — 4 — 29 — 21 — | 16 — 
— (Asum) 16 - 10 — å — 29 — | 21 — | 16 — 

(Kirk; 8 ) 17 — 10 — 4 — 29 21 — | 16 — 
að Prestsbakka… .. | 18 — 12 — 6 — 31 23 — 17 —- 

Frá Prestsbakka 20 jan 14 febr.) 10 mars! 2 april/ 28 apríl| 19 maí 
— Fagurhólsmýri 21 — 15 11 | 3 29 — 20 — 
— Kálfafellsstað ......... 2 — | 16 12 | 4 30 — (21 — 
— Hólmi.. 22 16 — 12 — 4 —- 30 21 — 
að Hólum 1... 24 — 18 - lå — | 6 — 2 maí | 23 

Frá Hólum 26 jan. | 20 febr.| 16 mars! 9 april| 4 maí | 24 maí 
— (Fidi) 20 — 20 — | 16 - 9 — + (94 — 
— Stafafelli .. ........... 27 21 — | 17 — | 10 — 4 — | 24 — 
— Starmyri eee 27 21 — | 17 - (10 — 5 — (95 — 

— Djúpavogi... 29 2 — |18— | 11 — 6— | 26 — 
— Höskuldsstöðum 29 — 23 — 19 — , 12 — 7 — | 27 — 
— Litla-Sandfelli ...... 30 —- 24 —- 20 — 113— | 8&8— | 28 — 

— Egilsstodum 31 — | 25 — 21 — | 14 — | 9 — | 29 — 
— Reydarfidi 2... 31 — 125 — (21 — (14 — | 9 — | 929 - 
á Kskifirði ................ 1 febr.j 26 — 22 — | 15 — | 10 — | 30 — 

| | 

| |



póstur 

Reykjavík 
  

7. ferð 8. ferð | 9. ferð 10. ferð | 11. ferð 12. ferð 
  

Áætlun um þessar ferðir verður 

auglýst síðar. 

| | 
| 
| 
i 
{ 

| 

10 — 
11 — 

„ ferð | 14. ferð | 15. ferð 

des. 

  

      

3 júní! 24 júní | 15 júlí | 5 ág. | ? sept.) 20 sept.| 10 okt. | 13 udv. | 9 des. 
3 — 24 lå — | 5 — 2— 1290 — (10— | 13 — 9 — 
3— | 24 — 5— | b— 2— 120 — | 11 — | 13 — 9 — 
3 - 24 — 15 — 5— | 2— (20 — | 11 — | 13 — 9 — 
3 - 24. 15 5 — 2— 20 — 112 — | 13 — 9 - 
4 — 94 — 15 6 3 21 - | 12 (14 — 10 — 

4 - 25 16 6 3 21 | 12 (14 — 10 — 
5 -— 25 16 — 6 — 4 — 22 — 13 — #15 — ll — 
5 25 — | 16 — 6 — ft — 22 — (13 — (15 — 111 — 
5 ud 16 — 6 — 4 — 232 — | 13 — 15 — 11 — 
5— 26 — | 16 — 6 4 — 2 — 113 — | 15 - 11 — 
6 - 27 — | 17 7 — 5 23 — | 14 — 16 — | 13 — 

| | 

10 jún! Il juli | 24 juli | 16 ag 6 sept. | 26 sept.| 23 okt. | 20 nov. | 15 des. 
11 — 2 25 — 117 — Ta 127 — (24 — 121 — | 16 — 
12 — 3 — 26 — | 18 — 8 — | 28 — 25 — | 22 — | 17 — 
12 — 3— |96— | 18 - s— |og— 125 — |22 — | 17 — 
13 — 5 — | 27 — | 19 9 — {29 - 26 — |94 — {19 — 

| | 

15 ju 6 júlí | 29 júlí | 20 ág. ll sept.! 30 sept.|2 8 okt. | 26 nóv.| 21 des. 
15 - 6— |29 — 120 — |11— |30— |28— |26 — (21 — 
16 — T 30 — | 21 - 12 — | 1 okt | 29 — 27 — {29 — 
[6 — 7 30 — (21 — |12— !'! 1— 29 — | 27 — | 22 — 
17 — 8— |31 — 122 |113— | 2-— 30 — |28— | 23 — 
18 — 8 — |31-— |22 — |13— | 3— |31 — |29— | 24 — 
18 — 9 — Lag. | 23 - 11 | 4 — IL nóv.) 30 — | 25 — 
19 — 10 — 2— (24 — |15— | 5 — 2— | 1 des. | 26 — 
19 — | 10 — 2— 124 — flå — | 5 — 2 — 1— | 26 — 
20 — | 11 — 3— 125 — |16— | 6 — 3 — 2 — | 27 — 

| 

| 
|         

  

1920 

95



280 

Suðurlands- 

Á leið til 
  

Póststöð var | 1. ferð 2. ferð 3. ferð | 4. ferð | 5. ferð 

Frá Eskifiið: ............. . … | 17 jan. | 11 febr.| 8 mars 
— Reyðarfirði |... 117 — 111 — 8 — 
— Egilsstöðum... | ...... | 19 — |13 — |10— 

| 

| 

april! 26 april 

— 28 — 

— Litla-Saudfelli 19 — | 13 — |10— 
— Höskuldsstöðum ves fo cunses 20 — | 14 — 11 — 

| to
 

co
 | 

TIT 
O
3
 

3 
C
a
 

C
O
U
R
 

UD
 

GS
 

re
 
j
a
 

| I Co
 
B
O
 

o
 | 

— Djúpavogi ...... | ...... | 91 — 15 — 12 — 0 — 
— Starmyri | ...... | 22 — 16 — 13 — — 1 maí 
— Stafafelli .............. | ...... | 22 — 16 — 13 — — 2 — 
— (Firdi) | mee | 22 — 16 — 13 — — 2 — 
að Hólum 1... | 24 — 18 — 14 —- — 3 — 
      {— ———— — —— 

| 
| Frá Hólum     . BAR …… | 26 jan. | 20 febr. 16 mars! 8 april| 4 maí 

— Hólmi... | 26 — 20 — 16 — 8 -— 1 — 
— Kálfafellsstað 27 — | 21 17 — 9 — 5 — 
— Fagurhølsmyri … .… ER | 28 — | 22 18 — 10 — 6 — 
ad Prestsbakka … | 30 — 24 20 — 11 — 8 — 
  

1. ferð | 2. ferð | 3. ferð | 4. ferð | 5. ferð | 6. ferð 
  

1 

Frá Prestsbakka 21 mas     í jan. l febr.} 25 febr 1: c 
— (Kirkjubæjarkl,) .….… T — 1 — 25 — | 21 — 12 — 9 — 
— (Asum) …….…..…… f 7 — 1— |25—- (91 — | 12 — 9 — 
— Fløgu serne . T— 1 — 25 — | 21 — 12 9 — 
— Herjólfsstöðum - ...... 3 — | 2 — 26 — (22 — 13 — 10 — 
— Vik so nueerereeserrese 9— | 3 — 27 — | 323 — 14 — 11 — 
— Pjetursey ............ 9 — 3 — 27 — | 23 — l4 — ll — 
—- Skarðashlíð...... . ...... 9 — 3 — 27 — | 23 — 14 — 11 — 
— Holti oa. 9 — 3 — 27 — | 23 — 14 — 11 — 
— Seljalandi .. ...... a. | 10 — 4 — 28 — | 24 — 15 — 12 — 
— Ossabæ a... 10 — 4— | 28 — |24 — (lå — | 12 — 
að Garðsauka........ þ 182 — 6 — 1 mars 25 — 17 — 13 — 
    

          
Frá Garðsauka......... ð Jan. 7 febr.| 3 mars! 26 mars| 19 april 15 maí 
— Ægisssíðu ............... 15 — 7 — 3 — (26 — 19 — 15 — 
— Þjórsárbrú............... 15 — T 3 — | 26 — 19 — 15 — 
— Hraungerði... 16 — 8— | 4— (27 — 20 — 16 — 
— Selfossi .…............….. Å 16 — 8— | 4 — | 27 — 20 — | 16 — 
— Kotstrénd …. 16 — 8— | 4 — | 27 — 20 — | 16 — 

í Reykjavík .......... 17 — 9 — 6 — 128 — 22 — | 17 — 

 



póstur 

Reykjavíkur 

1920 

          

ferð 9. 
  

  

  

  

      

6. ferð í terð | 8 ferð 12. ferð | 13. ferð | 14. ferð } 

| | | | | 
17 mai 8 júní! 29 júní | 23 júlí | 15 åg. | 4 sept 23 sept. 19 okt | IT nóv.| 13 des. 
118 29 — (23— 115 — | 4 123— (19— 17 — (13 — 
9 — (10— | Ljúlí (25— (17 — | 6— |95— (91 — (19 — | 15 — 
9— J10— | 1 — 23 — |17— | 6— 5 200 190 (130 
20 — |11— | 2— |26 — | 17 — 7— (26 — (2 — (20 — | 16 — 
20 — |11— | 3— | 26 — | I8— | 7— (am — 123 | 22 | 17 — 
21 — (12— | 3— |26— 118— | 8% 127— |24— |22— | 17 — 
21 — (12 — | 4 — 27 — (19— | 8— | 27 — 25 — (23 — | 18 — 
21 — (12 | 4— 127 — |19— | 8— |(27— 25 — |23 — | 18 — 
330 013 | 5 (27 19 | 9 128 128 124 19 

| RANA RN NER „| FR RN 

24 maí 15 júní | 6 júlí | 28 júlí | 20 ág | 10 sept. 30 sept.i 27 okt. | 25 nóv. | 21 des. 
M— |i5— | 6— (28 (90 — {10— (380 — (27 — |25— | 91 — 
25— |15— | 7 — | 29 — |21— ll — 1 okt. , 28 — | 26 — | 22 — 
26 — | 16 — 8 - 30 — 122 — | 12 — 2— (29 (97 — | 23 — 
28 — |17— | 9— |31— | 23 — 13 — 3— |31 — |29—— | 24 — 

í. ferð 8. ferð 9. ferð | 10. ferð | 11. ferð | 12. ferð | 138. ferð | 14 ferð | 15. ferð 

| 

30 maí | 20 júní | 11 júlí | 1 av | 29 ar 16 opt. í okt. 6 tóv. 2 des 

30 — (20 — (11 — | 1— (29 (1641 2 — 
30 — (920 — | 11 — I - 29 - 16 -— 4 — 6 — 2 — 
30— (20— (11 — | 1 - 29 — 16 — | 5 — 6 — 3 — 
31 — |21 — |11 — | I1— | 29 — 16 — I 3 — 
31 — | 1 228 6— | s— 4 — | 
31 — (21 — 12 | 2— (30 — | 17 — 6 — | 8 4 | 
31 — (21— | 12 -— 2— |30— 17 — 7— | 8— 4 ff 

1 juni | 22 — 112 — | 2— (30 — | 17 — T— | 9 - 5 — 
1 — 2 30 | 5 | 
1— 192 — (18 — 3— (31 — (18 1 7 | 9-- 5 — 
2— |23— 114— | 4— | 1 sept. 19 — 9— (11 7 

| 13 nóv. | 9 des 
, |13— | 9 — 
Áætlun um þessar ferðir verður | 13 — FG — fo 

auglýst síðar. 0 EN 

14 — | 10 — 
| 16 — | 12 — .  



1920 282 

95 Vesturlands- 

A leið frá 

            

  

  

Póststöð var 1. ferð | 9. ferð | 3. ferð | 4. ferð | 5. ferð | 6. ferð 

Frá Reykjavík ...... 4 jan. | 30 jan. | 25 febr.! 22 mars! 13 apríl| 7 maí 
— Stað a. 10 — 5 febr.| 3 mars 28 — | 19 — 112 — 
— Borðeyri......... us 10 — 5 — 3 — 28 — (19 — | 12 — 
— (BÆ) 0— }5— |3= |2— |19— |12— 
— Guðlaugsvík ... . ...... þ 11 — 6 — 4 — | 29 — 120 — (12 — 
— Grof ...... 1 — í 5 — 30 — [2] — | 13 - 
— Stóra-Fjarðarhorni ... | 12 — T— 5— (30 — (21 — (13 — 
— (Kollafjarðarnesi) ...... 12 — T— 5 — 30 — (21 — (13 -- 
— Kirkjubóli... ......... þ13 — 8 — 6 — ål — | 22 — | 13 — 
— Hólmavík ......... 14 — 9 — 7 — 1 april! 23 - 14 — 
-— (Stað) FARA susr 14 — 9 — T — 1— 123 — lá — 

— ÁArngerðareyri . ...... 17 — 12 — 10 — 4 — 26 | 16 — 
— Vatnsfirði IT — {12 — {10 — 4 — (26 — | 16 — 
— Ögri suser 000 eres 17 — 12 — lg - 4 — 26 — | 16 — 
— (Vigur) ......... 17 — 12 — 10 — 4 — 26 — | 16 — 
á Tsafirði............ ..... IS — 13 — 11 — bd — 27 — 17 --       
  

    

  

  

  

Póststöðvar | 1. 4. ferð ð. ferð | 6. ferð 

Frá Ísafirði .... .... 3 20 mars! 11 apríl| 6 mai 
— (Vigur) 2... 3 20 — ll — | 6— 
— Ögri ussesveererrereee 3 120 — (11— | 6— 
— Vatnsfirdi 3 20 — ll — | 6 — 
— Årnperdareyri BR 4. 21 — 12 — T — 
— (Stað) ne i 2 21 — 12 — | 7 - 
— Hólmavík ..... . 5 31 - 23 — 14 — | 8 — 
— Kirkjubdli 1... 5 - 31 23 — 14 — 8 — 
— (Kollafjarðarnesi) ...... 5 31 23 - l4 — 8 — 
— Stóra-Fjarðarhorni ., 6 l 27 24 - 15 - 9 — 
— Grof suse 0 eee 6— | 1 — 27 — 24 — 15 9 — 
— Guðlaupsvík |........... 6— | 1- 27 — 4 — | 15 — 10 — 
— (BÆ) Tr 8 — 195 — |16— | 10 — 
— Borðeyri su. 2... 8 — | 3— I mars 26 — 17 — | 10 — 
— Stad ……… som 10 — | 5— | 3— |(28— |19— | 12 — 

í Reykjavík ........... 14 — | 8— 6 — |31 — | 22 — | 15 —   
Fardagar póstanna frá endastöðvum póstleiðauna eru fastákveðnir þá daga, 

11. gr. f. í póstlögunum, og böggul- og peningasendingum er ekki tekið lengur



283 1920 

póstur 95 

Reykjavík 

  

1. ferð | 8, ferd | 94. ferð | 10. ferð | li. ferð | 12. ferð | 18. ferð I4. ferð | 15. ferð 
  

maí | 18 bo
 

cð
 

| | 

) juni | 16 juli | 7 åg. | 27 åg. | 15 sept.| 9 okt. | 4 nóv. | 1 des. 
3 juni | 24 — (21 — (12 — | 1 sept! 20 — {15 — (10— | 7 — 
3— 124— (21 — j12-- | 1— |20— 115 — | 10 — | 
3— |24— 1 (12— | 1— 190 — |15— (10 | 7 — 
3 — | 24 - 21 — |12 — | 1— | 20 — | 15 — ig — | T— 
4 — 25 — 22 — | 13 — |! 2 — | 21 — 16 — 12 — | 8— 
4 (253— 122— 113— | 2— (21 — |16— |12— | 8— 
tJ |22— 113— 1 2— 21— 116— 112— | 8— 
4— (25 — 122 — (13 — | 2— | 21 — 17 — (13— | 9 — 
5— (26 — 123— |l1f£— | 3— (2— |18— |14 — | 10 — 
5— |26 — 123 — 114 — 3— (29 — | 18 14 — | 10 — 
1 |28— (25— |i6— | 5- 24 — |90— þ17— 112 — 
T— (28— |25 116— | 5— (24 — (20 — |17— | 12 — 
T -— | 28 — 25 — | 16 — | 5 — 24 — 20 — 4 17 — | 12 — 
T — |928— 25 — 16 — | 5 -— 2 — 20 — | 17 — | 12 — 
8 — 29 — 26 — 17 — 6 — 25 — 21 — |18— 113 —   
  

Reykjavikur 

7. ferð 8. ferð | 9. ferð | 10. ferð | 11. ferð | to
 

a — u 3. ferd | 14. ferd | 15. ferd | 

  

  

28 maí | 18 juni | 15 jul | 6 åg, | 26 åg. | 19 sept.| 7 okt, | 2 nå 29 nóv. 
B— |I8— 156 (26 113— | 7— | 2— |99 — 
B— JS (15 — | 6 — (26 — |(13— | 7— | 2— (29 |... 
28 — |18— |15— | 6 — % — (13 | 7— | 2- 29 — 
29— |1i9— |16— | 7— (27 — |l4— | 8— 3 — 30 — | 
9 — (19 — (16— (7 |27— 14 — 8— | 3— |30— | 
30 — (20 — | 17 — | sS— (28— (15 — | 10 — 5 — 2 des. 
30 — (90 |(17— | 8— (98 — 115 — (100 | 5 — 2— | 
30— |20— |17— | 8— |28— |15— |10— | 5— 2— | 
31 — 21 — |18— | 9— (29 — |116— 111 — 6— | 3 — 
31 — (21 — (I8— | 9 — (29 — |16 — |11 — 6 1 3 | 

1 jåni | 22 — |19— 110— |30— "17 -— | 12 — 6— | 83 | 
1— |22— |19— 110— (30— |17— (12— | 7— | 4— 
1— (22 — |19— |10— (30 — Ji8— |13— | 8— | 5— 
3— (24 121 — |12— | 1 sept. 20 — | 15 — | 10 — | 7 
6— |26— |24— |14— | 3— |22— þir— |13— 110 |   

sem hér eru nefndir, þannig að við blöðum og 

en til kl. 7 síðdegis daginn áður. 

tímaritum, sem send eru samkvæmt 

Atrinnu- og samgöngumálaráðheorrann. 

Reykjavík, 7. nóvember 1990. 

Pjetur Jónsson. 
S. Briem.



1920 284. 

Áætlun aukapóstanna 1921. 
1. Milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar 

fært er, 

96 

Þangað í aðalpóstferð, um (Ós), Vogatungu, 

gengur póstur, með bíl þegar hvern Saurbæ, (Grund), Hest, (Geitaberg), 

mánndag, miðv 

ærfirða Kl. 1 

ikudag og laugardag. Frá Hafn- 

síðdegis, en frá Reykjavík kl 3. 

2. Milli Reykjavíkur og Garðsauka 

gengur póstvagn í viku hverri frá því í júní 

  

og fram í október. 

3. Milli Reykjavíkur 
verður póstur 

og Þingvalla 

sendur með vögnnn í júlí og 
í Sat 
Agust. 

4. Gullbringusýslupóstarnir eru þrír: 

a. Fyrsti fer frá eftir komu aðal- 

ferð og 

flarík að 

leið til 

Hafnarfirði, 

stanna til på Reykjavikur 1 1.—5. 

TA ferð, um Pórustaði og Á 

Jum og snýr 

    
        

  

sömu 

b. Annar fer frá Keflavík, eftir komu fyrsta 

aukapósts, um Gerða að Sandgerði og snýr 

baka. 

e. Þriðji fer frá 

sömu leið til 

komu fyrsta 

leið ti 

Keflavík, eftir 

aukapósts, til Kirkjuvogs og sömn 

baka. 

Frá byrjun maí til októberloka verður póst- 

ur sendur tl Keflavíkur með bílum í hverri 

viku. 

kf 6—13. 
Keflavík um 

vik til 

Kirkjuvogs. 

aðalpóstferð 

Sandgerðis, frá 

vanga póstar frá 

K efla- 

Keflavík til 

Gerða til 

Járngerðarstaða og frá 

5. Kjósarsýslupóstarnir eru tveir: 
Fyrsti fer frá teykjarík, eftir komu aðal 

póstanna til Reykjavíkur, um Brautarhol 

  

að Neðra-Hálsi í Kjós og snýr aftur sömu 

leið til Reykjavíkur. 

y. Annar fer frá Re =
 eftir komu aðal- 

  

pósta að Varmá. 

S Borgatrfjarðarsýslupóstarnir eru níu: 
Fyrsti fer frá SI

 Akranesi eftir komu „Skjölds“ 

H rítárbakka, 

Arnarholt), að 

að 

(Varmalæk), (Stafholtsey), 

Munaðarnesi, í veg fyrir 

alpóst og heldur sömu leið til baka til 

Áleraness. 

Hesti, e 

Ákranesi, um Lund, (Reyki) að 

aftur að Hesti 

ftir komu fyrsta auka- 

þaðan og snýr Í 

  

komu aðal 

  

frá Borgarnesi, ettir 

rá Reykjavík, um Munaðarnes, 

    

Deildartungu, Rewl- 

holt, (Stórgás) að Gilsbakka og snýr þaðan 

aftur um Norðlungu og Munaðarness að 

Borgarnesi. 

d. Fjórði fer frá Munaðarnesi, eftir komu að- 

Stað, að 

snýr sömu leið til baka. 

alpóstsins frá Hvítárbakka, og 

Fimti fer frá Vogatungu, eftir komu fyrsta 

(Fiskilæk) og 

Vogatungu. 

aukapósts frá Akranesi, að 

  

aftur sömu leið til 

f. Sjötti fer frá Saurbæ, eftir komu fyrsta 

ankapósts frá Akranesi, að (Þyrli) og snýr 

aftur sömu leið til baka 

Hesti, eftir 

Akranesi, að 

g. Sjöundi fer frá komu fyrsta 

(Hvanneyri) 

  

tii baka aftur 

h. Áttandi fer frá Kúludalsá eftir komu 

    

„Skjólas“ í aðalpóstferð, til Akraness um 

{fnnra- og Ytra-Hólm) og snýr aftur sömu 

leið að Kúludalsá. 

i. Níundi fer frá Deildartungu, eftir komu 

Brús- 

(Litla-Kropp), að 

nefnds aukapósts, á 

þriðja aukapósts, um (Stóra-K ropp), 

holt, (Geirshlíð) og 

  

   Vorðtungu fyrir komu 

bakaleið. 

7. Mýrasýslupóstarnir eru þrír: 

a. Fyrsti fer frá Borgarnesi, eftir komu aðal- 

pósta frá Reykjavík, um (Jarðlangsstaði), 

(Stangarholt), (Valbjarnarveili) að (Gríms- 

stöðum) og þaðan beint til Borgarness.



afer frá Álftanesi um (Smiðjuhól) b. Annr 
y 

og Í Langárfoss ) 

  

til Borgarness dag 

|. Ellefti fer frá Asi í Vatnsdal að Sveinsstöð- 

He: 

ur en póstar leggja af stað þaðan norður 

  

wrar aftur. 

  

  
og vestur, og snýr aftur sömu leið til baka, 

en kemur við á (Hofsstöðum) og (Voga- 

læk). 

ce. Þriðji fer frá Br 

ishóhnspósts, um (Akra) að (Seljum). 

    

rfossi eftir komu Stykk- 

8. Stykkishólmspósturinn 
öldur 

  

fer frá Borgarnesi, þegar , er kom 

inn þangað í aðalpóstferð, um (Arnarstapa) 

Brúrfoss, Garða Dalsmynni, og (Skjold) 

    

ftur eftir 36 stunda 

  

til Stykkishålms og snyr a 

viðstöðu þar sömu leið að Borgarnesi. 

9. Snæfellsnessýslupóstarnir eru sjö: 
a. Fyrsti fer frá Gröf, eftir að Stykkishólms- 

pósturinn er þangað kominn frá Borgar- 

Búð 

snýr þaðan aftur eftir eyktardvöl 

  

nest um Staðastað, Ólafsvík til 

Sands, og 

að fr 

nógu snemma til 

sé komi 

  

    sömn 

    

inn á bakaleið. 1 

svo lengi, að hann fari eigi 

  

. La N Hal frp f stað þaðan á bakaleið fyrr en 

að hann kom bar     
b. Annar fer frá Stykkishólmi, eftir komu 

aukapóstsins frá um Grundar- 

síð- 

Stað, og fer 
n 7.211; 
Drimsvelit, KR fjörð, Ólafsvík að 

hann aftur um an SANT 

  

(Hofsstaði) 

ct „ha in Tandatirs Stykkishólms. Aukapóstu 

  

rðarhorni) þegar hann fer um G 

  

ji fer frá Arnarstapa fyrir komu fyrsta 

  

pósts að Búðum, en eftir komu hans 

leið að ur sömu Arnarstapa. 
7 

fyrir komu 

  

frá Grundarfirði 

  

ispósts frá Borgarnesi til Stykk- 

ishólms; síðan snýr hann sömu leið til 

aftur og kemur við á (Fjarðarhorni), þeg- 

fer um Grjótháls, og (Berserkja- 

  

hrauni) í báðum leiðum. 

e. Fimti fer frá Ólafsvík, eftir komu fyrsta 

    

  

aukapósts, að Brímilsvöllum og sömu leið 

til baka. 

komu fyrsta 

leið til 

f. Sjötti fer frá Sandi, eftir 

  

tkapósts að (Saæhóli) og sömu 

baka. 

  

g. Sjöundi fer frá Gröf, eftir komu Stykk 

    hólimspósts Borgarnesi, að Skógarnesi i 

leið til baka. sömu og snyr 

    10. Flateyjarpósturinn 
; ) ma (Ællðaey), (Bjarn- 

eftir komu aukapóstsins 

leið til aftur sömu    
    inn staðnæmist fyrir utan lending- 

(Bjarneyjum) o bíður þar o 
> i 

   

  

alt að il þess að gefa ábú- 

endunum kost á að sækja póst sinn út í bátinn. 

11. Dasasyslupóstarnir eru þrír: 
fer frá Stykkishólmi um Breiðabóls- 

  

tað å (Bugðustaði), Harra- Skógaströnd, 

Búðardal svo tímanlega, að hann síað? ov 

  

en aðalpóstar le 

eftir komu þeirra snýr hann 

Stykkishólms, og kemur 

(Dömustöðum) og Borð 
  

við á „ri í báðum   

leiðum. 

b. Annar fer frá     Skar ; Hnú 

(Knararhöfn 

Stórholti um 

(Kjarlaksstaði), Staðarfell, 

og Hovainm svo tímanlega, að hann nái að 
  

fyrsti aukapóstur leggur 

  

Búðardal áður en 
x af stað þaðan norður að Stað, snýr síðan 

aftur sömu leið að Stórholti eftir komu 

  

a aukapósts frá Stað. 

frá Mjóabóli að Harrastöðum áð- 

  

rsti aukapóstur fer að Búðardal,   

eftir komu sama þangað á bakaleið, snýr 

haun sömn leið til baka aftur. 

12. Barðastrandarsýslupóstarnir 

eru ellefu: 
#7 (sramporg) vn negis 0 20 smsæp my 

Þangað komnn frá að vestanpóstir er 

þaðan um Króksfjarðar- 

,„ Kinnarstaða, Brekku, 

(Brekkurelli), 

Stað, fer hann 

Vattarnes, 

  

nes 

B 

   
jánslæk, Haga, (Vestur- 

1920 

96



1920 

96 

). 

  

13. i 
a. 

  

botn), Patreksfjörð og Sveinseyri að Bíldu- 

dal. Eftir komu ellefta ankapósts frá Rafns- 

eyri snýr hann aftur sömu leið að Króks- 

fjarðarnesi. 

fer frá Annar Sveinseyri, þegar eftir að 

kominn frá 

að 

jótt aftur að Sveinseyri. 

fyrsti aukapóstur er þangað 

Patrekstirði, um (Fófustaði) Selárdal, 

   og snýr jafn: 

Þriðji. fer 

fyrsta aukapósts þangað frá Króksfjarðar- 

frá Patreksfirði, eftir komu 

nesi, um Sauðlauksdal að Saurbæ á Rauða- 

sandi og snýr þegar aftur til Patreksfjarðar. 

Fjórði fer frá Flatey, eftir komu Flateyj- 

arpóstsins þangað frá Stykkishólmi. um 

(Suðureyjar) að Brjánslæk, og snýr þaðan 

aftur til Flateyjar. 

Fimti 

þriðja aukapósts, um Breiðuvík að (Hvral- 

fer frá Sauðlauksdal, eftir komu 

látrum) og fer sömu leið til baka aftur. 

Sjötti fer frá Vattarnesi, eftir komu 

fyrsta aukapósts bangað, um (Fjörð) að ) ban; J 
(Skálmarnesmúla) og þaðan sömu leið til 

baka. 

    Sjöundi fer frá Flatey, í 1-—4. og 14—-15. 

póstferð, til (Hvallåtra) eftir komu Flat- 

eyjarpóstsins frá Stykkishólmi og g snýr sömu 

lerð til baka. 

Áttundi 
fo 

Bæ, ettir komu fyrsta auka- 

(Reyk- 

fer frå 

pósts frá Króksfjarðarnesi, um 

hóla) að Stað á Reykjarnesi og snýr svo aft- 

ur sömu leið að Bæ. 

Níundi fer frá Haga, eftir komu fyrsta 

Króksfjarðarnesi, 

til 

snýr sömn leið til baka aftur. 

aukapósts þangað frá 

yfir Fossheiði um (#05s) Bíldudals og 

Tíundi fer frá Brekku að Arngerðareyri, 

eftir komu vestanpóstsins frá Ísafirði, fer 

(Gufudal), (Klett) um ,„ (Eyri), snýt 

sömu leið til baka aftur. 

og 

bheo 
peg- Ellefti fer frá Rafnseyri til Bíldudals, 

ar eftir komu aukapósts frá Ísafirði, og sé 

kominn til Rafnseyrar aftur áður en auka- 

pósturinn frá Ísafirði snýr aftur þaðan. 

safjarðarsýslupóstarnir eru sautján: 

frá Holti, eftir komu   Fyrsti fer annars 

aukapósts þangað frá Ísafirði, að (Hesti), 

og snýr þaðan aftur sömu leið til baka. 

ter Annar frá Ísafirði, eftir komu 

um Flateyri, Veðrará, Holt 

undarfirði, (Gemlufall), 

ri, og fer svo sömu leið aftur til Ísa- 

eftir ellefta 

slupósts frá Bíldudal. 

vestan- 

  

Þingeyri að 

komnu Barðastrandar- 

    

Þriðji fer frá Ögri um (Hvítanes) að 

(Eyri) í Skötufirði eftir komu aðalpósts 

frá Ísafirði. 

Fjórði fer frá (Gemlufalli) um Mýrar, 

(Núp) og (Gerðhamra) að (Sæbóli), þeg- 

ar eftir komu annars aukapósts þangað frá 

Ísafirði, og snýr aftur sömu leið. 

Fimmti fer frá /safirði eftir komu vestan- 

pósts þangað, að Suðureyri í Súgandafirði 

þaðan eftir eyktardvöl til 

fsafjarðar. 

snýr aftur 

  

tti fer frá Ísafirði, eftir komu vestan- 

póstsins þangað, um Hnífsdal út í Bolung 
    arvíl;, og snýr þaðan aftur eftir eyktardvöl 

sömu leið til Fsafjarðar. 

Sjöundi fer frá Ísafirði eftir komu vestan- 

Tröð í 

1, að Kleifum, 

þangað, 

ttafirði, Eyri í Seyðisfir 

póstsins um (4Arnardal), 

    
og fer síðan sömu leið aftur til Ísafjarðar. 

Áttundi fer frá /safirði, þegar eftir komu 
  estanpóstsins þangað, sjóveg um Sandeyri   

og Stað í Grunnavík að Hesteyri og sömu 

leið aftur til Ísafjarðar. 

    inn eftir komu 

í 1—3. 

(Steinólfsstaði 

undi 

  

póstsins og 

að 

þar við 

Grof 

  

13.—15. 

Höfn á Hornströndum, stendur 

frá Króksfjarðarnesi að Fyrsti fer 

Tíundi fer frá Þingeyri, eftir komu annars 

aukapósts þangað frá Ísafirði, um Hauka- 

að 

leið til baka að Þingeyri. 

dal (Arnarnúpi) og snýr þaðan sömu 

Ellefti fer frá Rafnseyri, eftir komu auka 

pósts frá (Lokinhömrum |) Bíldudal, að ) og 

snýr aftur sömu leið að Rafnseyri. 

Tó 
  

fti fer frá Stað í Grunnavík, eftir komu   

áttunda aukapósts þangað, um Dynjanda, 

að (Furufirði) og snýr aftur sömu leið að 

Stað í veg fyrir póstinn frá Hesteyri.
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Þrettándi fer frá Holti, eftir komu annars 

aukapósts, út í (Valþjófsdal) og snýr til 

baka aftur að Holta. 

Fjórtándi fer frá Hesteyri, eftir komu átt- 

unda aukapósts þangað, að Látrum í Aðal- 
A x 

vík og snýr sömu leið til baka aftur. 

Fimtándi fer frá Bolungarvík um Hnífs- 

dal til Ísafjarðar daginn áður en aðalpóst- 

ur leggur af stað þaðan og fer sömu leið 

til baka. 

Sextándi fer frá Rafnseyri, eftir komu 

aukapósts frá Bíldudal, að (Skógum) Í 

Mosdal og fer sömu leið til baka. 

Sautjándi fer frá Hesteyri, eftir komu átt- 

unda aukapósts, um (Sléttu), Stað í Aðal- 

vík að (Sæbóli) og sömu leið til 

14. Strandasýslupóstarnir eru þrír: 
Fyrsti fer frá Ófeigsfirði um Norðurf jörð, 

(Eyri) við Ingólfsfjörð, Árnes, Reykjarfjörð, 

(Eyjar), (Svanshól), Sandnes að Hólma- 

vík og sé kominn þangað áður en aðalpóstur 

fer til Staðar. Eftir komu aðalpósts frá 

Stað snýr hann sömu leið til baka. 

Ánnar fer frá Króksfjarðarnesi um (Vals- 

hamar), (Tröllatungu) að Hólmavík og sé 

þangað kominn áður en aðalpóstur leggur 

af stað til Staðar. Eftir komu 

leið 

komu 

frá Ísafirði 

Þriðji fer frá 

aukapósts frá Hólmavík um (Hellu), (Kleif- 

aðalpósts 

] 

  

snýr hann sömu til 

Sandnesi eftir 

ar) að Kaldrananesi og sömu leið til baka. 

15. Húnavatnssýslupóstarnir eru ellefu: 
eftir 

um 

begar 

Stad, 

að Hvammtanga. 

v 

Fyrsti fer frå Stadarbakka, 

komu aðalpóstsins þangað frá 

(Ytri-Reyki), 

Fyrir komu aðalpósts að norðan skal sami 

(Ytri- 

(Stóraós) 

frá Hvammstanga um 

að Staðarbakka. 

rá Lækjamóti, þegar eftir komu 

Stað, 

póstur fara 

Rewyki), 

Annar fer í 

(Stóraós) 

norðanpóstsins þangað frá um 

(Breiðabólstað), (Vesturhópshóla), 

(Hindisvík) að 

komu aðalpósts að norðan skal sami póstur 

(Ósa) 

og Flatnefsstöðum. Fyrir 

fara sömu leið að Lækjamóti. 

Þriðji fer frá Sveinsstöðum, eftir komu að- 

La
 

Ási í 

að 

alpóstsins þangað sunnar, að 

Vatnsdal, og snýr þaðan aftur Sveins- 

stöðum. 

aðal- 

Auð- 

aðal- 

póstsins að norðan skal sami póstur fara 

frá 

Fimmti 

Fjórði fer frá Blönduósi, eftir komu 

að 

kúlu að Guðlaugsstöðum. Fyrir 

póstsins sunnan, um (Reyki) og 

I komu 

Auðkúlu til Blönduóss. 
     

fer frá Kálfshamarsvík, fyrir komu 

aðalpóstsins á norðurleið, um (Hof), Skaga- 

strönd og Höskuldsstaði að Blönduósi og 

fer aftur sömu leið til Kálfshamarsvíkur. 

Sjötti fer frá Æsustöðum, þegar eftir komu 

að 

snýr þaðan aftur til baka 

norðanpóstsins þangað, á norðurleið, 

Bergsstöðum og 

um (Bollastaði), ef Svartá er fær. 

Sjöundi fer frá Núpsdalstungu að Stað, svo 

tímanlega að hann nái þar aðalpóstum og 

snýr aftur sömu leið að Núpsdalstungu. 

Áttundi fer frá Holtastöðum um (Kirkju- 

skarð) að (Refsstöðum) aðal- 

póstsins á norðurleið, og snýr aftur beina 

leið að Holtastöðum. 

Níundi fer frá Bergsstöðum til Æsustaða 

eftir komu 

fyrir komu aðalpósts á suðurleið. 

Tíundi fer frá Skagaströnd ma Höskulds- 

til 

á suðurleið. 

ir komu aðalpósts þangað frå Akur- 

staði Blönduóss fyrir komu aðalpósts 

um fyr 

eyri. 

16. Skagafjarðarsýslupóstarnir eru átta: 

1. Fyrsti fer frá Víðímúri, eftir komu norð- 

anpóstsins þangað frá Stað, um Mælifell 

að Goðdölum og sömu leið aftur að Víði- 

mýri. 

Annar fer frá Sauðárkróki, þegar eftir 

komu sjöunda aukapósts þangað um Ás, 

  

Lón, Ósland. Hofsós, Fell, Haganestík og 

(Hraun) til 

leið eftir 

Siglufjarðar og snýr aftur 

sömu 24 stunda dvöl þar i 1.—5. 

og 183.—-15. ferð, en eftir 12 stunda dvöl í 

6.—-12. ferð. 

Þriðji fer frá Sauðárkróki. eftir komu 

sjöunda  aukapósts frá Víðimýri, um 

(Veðramót), Hvamm í Laxárdal, (Selnes) 

að (Hrauni) og snýr aftur til Sauðárkróks. 

1920 

96



1920 

96 a. 

288 

Fjórði frá Lóni, eftir komu annars 

aukapósts þangað frá Sauðárkróki, um Við- 

að 

fer 

vík að Hólum, og snýr þaðan aftur 

Lóni. 

Fimti fer frá Sauðárkróki, svo tímanlega, 

að hann sje kominn að Víðanúýri áður en 

norðanpóstur fer suður um. Eftir komu 

hans frá Akureyri snýr hann aftur sömu 

leið til Sauðárkr 

stað og (Halldórsstöðum ) 

Sjötti fer frá Miklabæ í Blönduhlíð eftir 

komnu Frosta- 

stað? og (Hofstaði) að Lóni og sömu leið 

s og kemur við á Reyni- 

  

í báðum leiðum. 

aðalpósts á norðurleið, um 
F 

til baka til Miklabæjar. 

Sjöundi fer frá Sauðárkróki mm Reynistað 

og (Halldórsstaði) til 

Stað 

baka 

Áttundi fer frá Sauðárkróki 

Víðimúrar áður en 

pósturinn frá fer norður um og snýr 

sömu leið til aftur. 

í 16. og 13. 

— 15. ferð, eftir komu fimta aukapósts frá 

Víðimýri, um Lón, Hóla og Hofsós og 

aftur um Lón til Sauðárkróks. 

snýr 

17. Byjafjarðarsýslupóstarnir eru fimm: 
A. Fyrsti fer frá Akureyri, eftir komu norð- 

anpóstsins þangað frá Stað, um Spónsgerði, 

(K via- 

  

Stærra-Árskóg), Hjalteyri, Dalvik, 

  

bekk), Ólafsti (Knappsstaði) og Haga- 

  

og snýr aftur til Sígluf jarðar 

leið til 

fer frá Akureyri, eftir komu norð- 

nesvik 

rar. 

    

anpósts þangað frá Stað, um (Kropp), 

Grund og Saurbæ að (Jórunnarstöðum), og 

fer um (Munkaþverá) og Þverá aftur til 

Akureyrar. 

Priðji fer frá Akureyri, eftir komu norð- 

anpóstsins þangað frá Stað, um Svalbarð 

og Gard að Grenivík og þaðan aftur um 

(Laufás) til Akureyrar. 

Dalvik, 

fjarðarpóstsins, um (Velli), (Syðra-Hvarf), 

Fjórði fer frá eftir komu Siglu- 

  

jörn) og (Mela) og snýr aftur sömu leið 

að Dalvik. 

Fimti fer frá Spónsgerði, eftir komu fyrsta 

(Þúfnavelli) 

að (Myrká) og fer í bakaleið um (Bægisá) 

aukapósts frá Akureyri, um 

aftur til Spónsgerðis. 

sa
 

18. Þingeyjarsýslupóstarnir eru níu! 
Fyrsti fer frá Ljósavatni, eftir komu Seyð- 

isfjarðarpóstsins þangað frá Akureyri, 

Bárðardal 

þaðan út dalinn aftur að vestan 

fram austan fljóts, að Lundar- 

brekku og 

að Ljósavatni. 

Annar fer frá Grenjaðarstað, eftir komnu 

Akureyri, um (Halldórs- 

(Ljótsstaði) að Skútu- 

Harð- 

(Laxamyri), 

Seyðisfjarð- 

Eftir komu 

(Garð), 

I), Húsavík og (Hjeðinshöfða) að 

ins frá 

    staði), (Þverá) og 

  

að Grenjaðarstað, fyrir komu Seyðis 

Húsavík, 

fyrir komu 

fer frá um 

austurleið. 

hann um 

  

ri fer 

  

Vékingavatni, og snýr aftur sömu leið að 

Grenjaðarstað, og skal hann ná Seyðisfjarð- 

arpóstinum á leið til Akureyrar, og fer því 

aftur til Húsavíkur. 

Fjórði fer frá Vopnafirði, um (Hvamms- 

gerði), Höfn í Bakkarfirði, Þórshöfn, 

ð Skinnastað til barð 

mætir þar Grenjaðarstaðapósti. 

næst 

  

Sval 

og Vílingavatns og 

  

Pósturinn 

  

snýr aftur sömu leið til Vopnafjarðar. 

    es), Fimti fer frá Raufarhi 

Kópasker, (Presthóla), (Ærlækjarsel) að 

cingavatni, svo tímanlega að hann verði 

"m
ed
 

þangað kominn fyrir komu aukapóstsins 
  trenjaðarstað og Vopnafirði, og snýr 

A 
frá G 

Raufarhafnar, þegar eftir komu 

Víkingav 

komu Greni- 

aukapósta að 

  

   frá arði, eftir 

  

frá Akureyri, að Brettingsstöð- 

óska- 
  

  

um, og snýr þaðan aftur að Hálsi í Enj 

  

frá L eftir komu 

seyðisfjarðarpóstsins þangað frá 

  

fer savatni, 

Akureyri, 

að Póroddsstað í Kinn og snýr þaðan aftur 

sömu leið til baka. 

Áttundi 

póstsins þangað 

komu aðal- 

að (Illuga- 

1 aftur. 

Hálsi, eftir 

Akureyri, 
| 

fer frá 

frá 

   stöðum) og sömu leið til hb: 

  

Níundi fer frá Þórshöfn, eftir komu fjórða 

ankapósts þangað frá Víkingavatni, um 

(Sauðanes), (Heiði) að Læknisstöðum og 

— 11. ferð fer    snýr sömu leið til baka. Í 7. < 

pósturinn alla leið að Skálum.
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19. Múlasýslupóstarnir eru átta: 

Fyrsti fer milli Seyðisfjarðar og Vopna- 

fjarðar. Hann fer frá Seyðisfirði svo tím- 

  

  
anlega, að hann nái HEskifjarðarpósti á 

Jqilsstöðum á ansturleið. Þaðan fer hann 

  

Hjaltastað, Kirkjubæ í Hr 

tungu, Steðbrjót, (Torfastaði), og (Vind- 

fell) á Vopnafjörð og snýr aftur    
eftir sólarhringsdvöl sömu leið á Seyðis- 

fjörð. 

Annar fer frá Seyðisfirði, eftir komu aðal- 

póstsins þangað frá Akureyri, um Stakka- 

(Dalland) að 

í Borgarfirði og sömu leið aftur til Seyð- 

re 
ö?   hlíð, (Nes) og Bakkag 

jarðar. 

Þriðji fer frá Hjaltastað, eftir komu Vopna- 

fjarðarpósts þangað frá Seyði 

      

  

1rði, um 

(Kóreksstaði) og (Njarðvík) til Borgar- 

aftur sömu leið 

  

   fer Egilsstöðum, þegar eftir 

komu aðalpóstanna á austurleið, um (Valla- 
  nes), (Hallormsstað) að Valþjófsstað og 

haðan aftur vestan Lagarfljóts um (Ás) í 

  

að Hyilsstöð um. 

  

Fimti fer frá S 

komu aðalpóstsins þangað frá 

lólfsstöðum, begar eftir 

Akureyri, 

á Jökuldal og heldur sömu 

  

xx „. . 
að Wiriksst? 

öðum. 

  

leið aftur að Skjöldálfs: 

Sjötti fer frá Djúpavogi, þegar eftir komu 

aðalpóstsins þangað frá Hólum, í 1—-4. og 

1315. ferð, um (Berunes), Breiðdalsvík, 

Stöðva irð, Fáskrúðsfjörð, (Haf ranes),      
   Reyðarfjörð og (Hólma) að Eski) , og 

sömu leið aftur til Djúpavogs. I 2. 

  

ferð gengur póstur þessi að eins til Fá- 

skrúðsfjarðar, og þó því að eins, að eigi ná- 

ist í skipsferð. 

Sjöundi fer frá Eskifirði, þegar eftir komnu 

sjötta aukapósts þangað frá Djúpavogi, Í 

1—4. og 18—15. ferð, um Norðfjörð, 

Mjóafjörð og (Fjörð) til Seyðisfjarðar og 

snýr þaðan aftur sömu leið á Zskifjörð 

Áttundi fer frá Eskifirði til Karlsskála 

eftir komu aðalpósts í hverri ferð og sömu 

leið til baka. 

21. Ra 

  

0. Skaftafellssýslupóstarnir eru fimm: 

Fyrsti fer frá (Ásum) þegar eftir komu 

aðalpóstsins þangað frá Garðsauka, um 

Botn) að Rofaba 

  

Annar fer frá Köúkjubæjarklaustr, eftir 

  

nu aðalpóstsins þangað frá Garðsauka, 

að (Holti). 

fer frá Rofabæ að Herjólfsstöðum, 

  

fyrir komu aðalpósts þangað á vesturleið, 

  

Kúðafljót er fært. 

  

'órði fer frá Kíirkjubæjarklaustri, ettir 

komu aðalpósts frá Garðsauka, að Þykkva- 

nn fer frá Flögu, um (Hemru) að Borg- 

eftir - komu aðalpósts frá Garðsauka. 

  

ngárvallasýslupóstarnir eru sjö: 
Fyrsti fer frá Þjórsárbrú, þegar eftir komu 

teykjavík, um 

að Fells- 

snýr þaðan aftur að Þjórs- 

ðalpóstsins þangað frå 

ungu og (Holtsmúla)       

  

míla á Landi og 

Annar fer sömuleiðis frá þjórsdrirds jafn 

snemma AA fyrnefnda, um (Ás), (Háf) 

í Háfshverfi að Ní 

aftur beina iD, að Pjårsårbrå. 

Dridji Ter 

   jabæ í Þykkvaba og snýr 

  

frá Garðsauka, þegar eftir komu 

aðalpóstsins þangað frá Reykjavík, um 

(Breiðabólstað) að Þverá í Fljótshlíð og 

þaðan aftur sömu leið að Garðsauka. 

Fjórði fer frá Garðsauka að Kálfsstöðum 

  

í Landeyjum eftir komu aðalpóstsins á aust- 

   urleið, og snýr þegar aftur að Garðsauka. 

Fimti fer frá Ægisíðu um (Odda), (Kirkju 

bæ), (Reyðarvatn) að (Keldum) daginn 

eftir komu aðalpósts og fer aftur um (Stóra- 

hof) að Ægisíðu. 

í fer frá Ossabæ, eftir komu aðal- 

frá Garðsauka, um (Kanastaði) að 

   'allgeirsey) og sömu leið til baka. 

jöundi fer frá Marteinstungu að (Haga) 

eftir komu fyrsta aukapósts þangað og snýr 

sömu leið til baka 

22. Árnessýslupóstarnir eru ellefu: 
Fyrsti fer frá Selfossi, þegar eftir komu
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aðalpóstsins þangað frá Reykjavík, í 1—. 

(Torfa- 

Villingavatn að Þingvöllum, og 

aftur að Selfossi. Í 8.--11. 

ferð fer póstur þessi að eins að Villinga- 

  

og 12— 15. póstferð, um (Alviðru), 

staði) og 

snýr þaðan 

vatni. 

Annar fer frá Hraungerði, sem fyrst eftir 

komu aðalpóstsins frá Reykjavík, um Olf- 

nsárbrú og Sogsbrú, > Klausturhola, (Ståru- 

að Brekku og borg), Mosfell og Torfastaði g 

þaðan aftur sömu leið að Hraungerði. 

>, Þriðji fer sömuleiðis frá ran goriii sem 

fyrst eftir komu aðalpóstsins frá Reykja- 

BH 

(Ólafsvelli) 

þaðan aftur 

vík, um og Reyki á Skeiðum 

að Stóra-Núpi og að Hraun- 

gerði. 

komu H 

Birtingaholt að 

eftir 

um 

Fjórði fer frá Reykjum, "aun- 

gerðispóstsins þangað, 

Hruna og heldur sömu leið til baka aftur. 

Fimti fer frá Hraungerði, sem fyrst eftir 

komu aðalpóstsins frá 

arsholt) að 

aftur um (Víllingaholt) að 

Sjötti fer frá Mosfelli, 

  

um (Hró- 

Brandshúsum og snýr þaðan 

Hraungerði. 

eftir komu annars 

aukapósts, að Laugardalshólum og snýr aft- 

ur sömu leið. 

Sjöundi fer frá kemu 

(Króki), og 

snýr þegar aftur að Torfastöðum. 

Torfastöðum, eftir 

annars ankapósts þangað, að 

Áttundi fer frá Eyrarbakka, í 1— 7. og 

1315. póstferð, svo tímanlega, að hann 

sje kominn að Selfossi áður en aðalpóstur 

leggur á stað þaðan austur. Frá Selfossi 

hann aftur um (Sandvík) og (Kaldað- 

Þaðan fer hann um 

Stokkseyrar. 

  

arnes) til Eyrarbakka. 

(Stóra-Hraun) til 

Níundi fer 

+ til Selfo SS 

frå Eyrarbakka um Stokkseyri 

13.—15. 

timanlega ad hann nåi bar aSalpåsti å baka- 

leið; 

Eyrarbakka og 

Tíundi 

arsýslupóstarnir 

1.—7. og póstferð svo 

eftir komu hans snýr hann aftur til 

Stokkseyrar. 

fer frá Kotströnd sama dag og Kjós- 

fara frá Reykjavík, 

Þorlákshöfn til Stakka- 
nýr sömu leið til baka. 

um 

(Vorsabæ), Hjalla, 

   Klausturhólum, eftir komu 

frá 

r svo til baka, en kemur 

  

Hraungerði, að 

(Kiðjabergi) og sný 

við í (Heyvík) í leiðinni. annari hvorri 

Atvinnu- og samgöngumálaráðherrann. 

Reykjavík, 1. nóvember 1920. 

Pjetur Jónsson. 
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breyting å gjaldskrå fyrir notkun rafmagns i Vik i Myrdal 

frå 4. jantar 1919. 

Ljåsgjåld samkvæmt 1. gr. gjaldskrår fyrir notkun rafmagns i Vik i Myrdal frå 4. 

janúar 1919 skulu hækka úr 5 krónum upp í 8 kr. á ári fyrir hvert 16 kerta ljós. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem hreppsnefnd Hvammshrepps hefir samþykt, staðfestist 

hjermeð samkvæmt lögum nr. 51, 3. nóvember 1915 til að öðlast gildi þegar í stað og birtist 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli 

Í stjórnarráði Íslands, 30. október 1920. 

Pjetur Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

Reglugjörð 5. að 
fyrir 

rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

1. gr. 

Markmið raf- Rafmagnsveita Reykjavíkur er fyrirtæki, sem bæjarstjórn Reykjavíkur 

magnsveit- stofnar til á kostnað bæjarsjóðs, í þeim tilgangi að veita raforku um bæinn og 

unnar. — selja hana til heimilisnotkunar, iðnaðar og annara þarfa. 

2. gr. 

Stjórn raf- Yfirstjórn rafmagnsmála bæjarins er í höndum bæjarstjórnar, en fram- 

magnsmíla. kvæmdarstjórnin skal falin rafmagnsnefnd, er bæjarstjórnin kýs á sama hátt og 

aðrar fastar nefndir innan bæjarstjórnar, eftir því sem fyrir er mælt í samþykt um stjórn 

bæjarmálefna, ásamt rafmagnsstjóra, sem bæjarstjórnin skipar eftir tillögum rafmagnsnefndar 

og skal hann vera lærður rafmagnsfræðingur.  Bæjarstjórnin setur honum erindisbrjef. 

Rafmagnsnefndin skal skipuð borgarstjóra og 4 bæjarfulltrúum og er hún ásamt raf= 

magnsstjóra rafmagnastjórn.  Rafmagnsstjóri er framkvæ.ndarstjóri rafmagnsveitunnar. 

31. dag desembermánaðar 1920 Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja h. f.
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98 3. gr. 

5. nóvbr. vergsvið raf- Rafmagnsstjórn hefir á hendi stjórn rafmagnsveitunnar; sjer um viðhald 
magns- og umbætur og alt, er að starfrækslu veitunnar lýtur, sölu á raforku, fjárhald og 

stjórnar. reikningsskil. Hún skal gefa bæjarstjórn þær skýrslur, sem óskað er eftir, um 

starfrækslu og ástand rafmagnsveitunnar og senda henni ársreikning veitunnar fyrir lok febrú- 
armánaðar ár hvert. 

Rafmagnsstjórn semur tillögur um, en bæjarstjórn setur nánari reglur, eftir því sem 

þörf gerist, um einstök atriði þessarar reglugjörðar, hún semur tillögur til gjaldskrár fyrir 

rafmagnsveituna, undirbýr og annast framkvæmdir allra rafmagnsmála bæjarins. 

Hún skipar alla fasta starfsmenn veitunnar eftir tillögam rafmagnsstjóra og setur 
þeim erindisbrjef. 

4. gr. 

Verksvið raf- Rafmagnsstjóri annast daglega starfrækslu og reikningshald veitunnar, 
magnsstjóra. eftirlit og viðhald á stöðvum, taugum og öðrum útbúnaði, og allar verklegar fram- 

kvæmdir, er snerta veituna, þar á meðal þær, sem miða að því að halda uppi stöðugum rekstri 

og bæta úr truflunum. Hann hefir umsjón með rafmagnslagningu í bænum, sjer um af- 
greiðslu og innheimtu við kaup og sölu á raforku, efni og tækjum, sem veitan kaupir eða selur 

Rafmagnsstjóri ræður verkamenn og starfsmenn veitunnar svo sem þörf er á, auk 
hinna föstu starfsmanna. 

5. gr. 

Sala á Rafmagnsveita Reykjavíkur selur raforku til þeirra þarfa, sem um getur 
raforku. }, gr. eftir því sem afl endist, allstaðar þar sem lagnir hennar ná til og við þv 

verði, sem ákveðið er í gjaldskrá veitunnar á hverjum tima. 

Raforkan skal seld sem ein- eða þrífasa breytistraumur með 220 volta spennu og 50 
sveiflum á sekúndu. Þegar sjerstakar ástæður mæla með, má rafmagnsstjóri láta í tje raforku 
með annari spennu. 

í 
, 
i 

6. gr. 

Takmörkun Rafmagnastjóri getur lokað fyrir strauminn á helgidögum á þeim tíma, 
eða truflun á gem heimilisnotkun er alment minst og að nóttu til í júní og júlí, í því skyni,að 

rekstri.  ttiglíta veituna, svo og endranær, ef þörf gerist. Meðan verið er að leggja heim- 
taugar, má taka spennuna af þeim götutaugum, sem nauðsyn krefur. Alla stöðvun á rekstri 
skal auglýsa fyrirfram, ef auðið er. Komi það fyrir að minka þurfi notkun á raforku um 
lengri eða skemri tíma, ákveður bæjarstjórn eftir tillögum rafmagnsstjórnar hver notkun skuli 

fyrst takmörkuð. 

Stöðvun eða takmörkun á rekstri rafmagnsveiturnar hefir ekki neinar skaðabóta- 
skyldur á hendur veitunni í för með sjer, en koma skal reglulegum rekstri á aftur, eins fljótt 
og auðið er. 

Þeir, sem kaupa raforku við föstu árgjaldi fá endurgreiddan tiltölulegan hluta af gjaldi 

sínu fyrir þann tíma, sem þeir missa raforkunnar vegna truflunar á veitunni, þó ekki fyrir 
skemri tíma en tvo sólarhringa. 

7, gr. 

Umsókn og Umsókn um notkun raforku skal stíluð sem umsókn um lagningu heim- 
uppsögn. tauga, eða um aukning á húsveitu, sem fyrir er, eftir því sew við á. Eyðublöð, 

undir slíkar umsóknir, lætur rafmagnsstjóri í tje. Skal í umsókninni skýrt frá hve mikið afl 

þarf og til hverra nota það er ætlað.
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Uppsögn eða breyting á notkun raforku (við flutning og þ. 1.) skal tilkynt rafmagns- 98 

stjóra með að minsta kosti hálfs mánaðar fyrirvara. 5. nóvbr. 

8. gr. 

Rafmagns- Rafmagnsveitan lætur leggja heimtaugar frá götulögnui inn fyrir húsvegpg, 

lagning. að stofnvari og eru heimtaugar ásamt stofnvari eign hennar, en umsækjandi (sbr. 7. gr.) 

skal að verkinu loknu greiða heimtaugagjald, sem bæjarstjórnin ákveður. Umsækjandi skal láta 

einhvern löggiltan rafvirkja leggja húsveiturnar, eða rafmagnsstjóra, taki rafmagnsveitan slik 

verk að sjer, en sjálfur stendur hann straum af kostnaðinum. 

Rafmagnsstjóri ákveður hvera kyns mælitæki skulu notuð fyrir húsveitu hverri, hann 

ákveður og stað fyrir þau og annast uppsetningu þeirra, sölu eða leigu. 

Sjerhver húsveita að meðtöldum tækjum til notkunar á raforku, skal fullnægja kröf- 

um þeim, sem settar eru í reglugjörðum rafmagnsveitunnar. 

9. gr. 

Löggilding Rafmagnsstjórn löggildir þá menn, til lagninga á húsveitum, er sýnt hafa 

rafmagns- 35 þeir sjeu hæfir til þess með því að fullnægja löggildingarskilyrðum. Þessir 

virkja. — menn verða kallaðir löggiltir rafmagnsvirkjar og skal rafmagnsstjórn ákveða lög- 

gildingarskilyrði og setja reglur um frágang og tilhögun á verkum þeim, er falla undir verk- 

svið þeirra. Engir aðrir en þeir, sem löggiltir eru, mega taka að sjer lagningu á húsveitum 

eða framkvæma á sína ábyrgð nokkurt verk, er snerti taugakerfi rafmagnsveltunnar. 

Rafmagnsstjórn getur þegar henni þykir áetæða til, ákveðið verðlag á efni og vinnu 

rafmagnsvirkja. 

10. gr. 

Eftirlit með Rafmagnsstjóri hefir eftirlit með öllum húsveitum, gögnum og tækjum, 

húsveitum sem notuð eru við hagnýtingu á rafmagni og er starfsmönnum rafmagnsveitunnar 

heimill aðgangur til eftirlitsins á öllum sanngjörnum tíma eða þegar nauðsyn krefur. Gallar 

á húsveitum skulu tafarlaust bættir á kostnað eiganda. Sjeu gallar ekki bættir, eða meðan 

galli er á veitu, og hætta getur stafað af honum fyrir reksturinn, getur rafmagnsstjóri rofið 

samband við veituna, þar til úr er bætt. Verði uppvíst að straumur sje notaður á annan 

hátt en um var samið eða raskað hefir verið mælitækjum, skal rafmagnsstjórn meta þann 

straum, sem notaður hefir verið óleyfilega og skal notandi gjalda fyrir hann þrefalt verð eft- 

ir gjaldskránni fyrir allan þann tíma, sem liðinn er frá síðustu skoðun veltunnar og þar til 

leiðrjett er, nema þyngri refsing liggi við. 

Við endurtekningu skal rjúfa samband við veituna og gera viðeigandi ráðstafanir, til 

að koma fram ábyrgð á hendur þeim, sem brotlegur hefir gerst. 

11. gr. 

Greiðsla. Fast árgjald skal goldið fyrirfram að fjórðapartl í senn fyrir hvern ársfjórð- 

ung og eru gjalddagar 2 janúar, 1. apríl, l. júlí og 1. október. Gjald eftir tölu kílóvatt- 

stunda skal greitt mánaðarlega eftirá undireins og krafist er. 

Sje gjald eigi greitt á rjettum gjalddaga er heimilt að taka straum af veltunni, en 

þó ekki fyr en 3 dögum eftir að skrifleg tilkynning þess efnis til gjaldanda er afhent gjald- 

anda eða afhent í húsnæði því, er veita hans er Í. 

Gjöld fyrir raforku má taka lögtaki.
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5. nóvbr. ER ; a % Brot gegn reglugjörð þessari eða gegn reglugjörðum, sem settar verða samkvæmt henni 

varða sektum alt að 1000 krónum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. Ef brot 
veldur skemdum á eignum rafmagnsveitunnar skal hinn brotlegi þessutan bæta skaðann. 

Sektir renna í bæjarsjóð Reykjavikur. 

13. gr. 

Með mál út af brotum á reglugjörð þessari eða á reglugjörðum, sem settar eru sam- 
kvæmt henni skal farið sem almenn lögceglumál. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum nr. 51, 3. nóvember 1915 um raf- 
magnsveitur og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 5. nóv. 1920. 

Pjetur Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

ven Reglugjörð 
um 

hafnsögu í Hafnarfjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Hafnarnefnd Hafnarfjarðarkaupstaðar skipar hafnsögumenn svo marga sem þurfa 

kir og ákveður laun þeirra. Laun hafnsögumanna greiðast ú hafnarsjóði. 7 8 8 J 

2. gr. 

Hafnsögumönnum ber í starfi sínu að haga sjer eftir því, sem sagt er í reglugjörð 

þessari og eftir skipun hafnarnefndar. Þeim skal skylt að bera einkennisbúning þann, er 

hafnarnefnd ákveður. 

3. gr. 

Hafnarnefnd getur með 3ja mánaða fyrirvara sagt hafnsögumanni upp starfi sínu, 

Með sama fyrirvara getur hafnsögumaður sagt starfa sínum lausum. Hafnarnefnd getur fyrir- 

varalaust vikið hafnsögumanni frá starfanum, ef hann verður ber af vanrækslu í starfi sínu.
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4. gr. 99 

Hvert skip, sem ætlar til Hafnarfjarðar og nota vill hafnsögumann, skal þegar það 5. nóvbr. 

er komið 1/, mílu undan Álftanesi eða Helguskeri, gefa merki um að það óski hafnsögumanns, 

og er hafnsögumanni skylt að vitja skipanna þangað. 

5. gr. 

Hafnsögumaður, er vísar skipi leið til hafnar, má eigi yfirgefa skipið án samþykkis 

skipstjóra, fyr en skipið er lagst við festar á höfninni. Meðan hafnsögumaður dvelur á skipi, 

ber því að sjá honum fyrir fæði. 

6. gr. 

Hvert skip, sem af höfninni fer, á rjett á að fá hafnsögumann, og skal hafnsögu- 

manni skylt að fylgja því þangað, sem honum samkvæmt á. gr. er skylt að vitja þess. 

Hafnsögumaður skal og hafa á hendi leiðsögu skipa um höfnina, komi það eigi í bága við 

aðalstarf hans. 

1. gr. 

Hafnsögumanni er skylt að banna allar ónauðsynlegar samgöngur við skipið áður en 

hann hefir lokið starfi sínu á skipsfjöl. 

8. gr. 

Ef sjúkdómur er á skipi, eða ástæða til þess að ætla að sótthætta geti stafað frá 

því, ber hafnsögumanni að sjá um að fylgt sje reglum þeim, sem settar eru í lögum um 

varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til landsins. 

9. gr. 

Hafnsögumenn leggja sjer sjálfir til báta og önnur tæki, er þeir þurfa að nota við 

starfa sinn, svo og mannahjálp. 

10. gr. 

Gjöld fyrir hafnsögu skulu greidd samkvæmt því sem ákveðið er í reglugjörð um 

hafnsögugjöld í Hafnarfirði. 

ll. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum alt að 1000 krónum. Sektirnar renna í 

hafnarsjóð. Með mál út af slíkum brotum skal fara með sem almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar hefur samið og samþykt, 

staðfestist hjermeð til að öðlast gildi þegar í stað. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 5. nóvember 1920. 

Pjetur Jónsson. 
Oddur Hermannsson.
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100 
9. nóvbr. Reglugjörð 

um 

hafnsögugjald í Hafnarfjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Öll skip, sem eru 30 smálestir að stærð eða meira, skulu, hvort sem þau nota hafn- 
sögumann eða elgi, skyld að greiða hafnsögugjald í fyrsta sinn á ári hverju, er þau koma frá 
útlöndum og leggjast við festar innan takmarka hafnarinnar. Komi skip oftar á sama ári, 
skal það ekki greiða hafnsögugjald, nema það noti hafnsögumann. 

Herskip, skemtiskip og fiskiskip, sem skrásett eru hjer á landi, eru undan þegin 
hafnsögugjaldi, nema þau noti hafnsögumann. 

2. gr. 

Hvert það skip, sem hafnsögumann notar til hafnarinnar eða frá höfninni, skal grelða 
hafnsögugjald. Auk þess skal greitt sjerstakt gjald fyrir leiðsögu skipa um höfnina sjálfa, 

3. gr. 

Hafnsögugjaldið, ásamt sjerstöku gjaldi fyrir leiðsögu skipa innan hafnar samkvæmt 
2. gr., skal greitt til innheimtumauns hafnargjaldanna. Hefir hafnarsjóður haldsrjett yfir 
skipunum þar til gjaldið er greitt. 

4. gr. ag
 

Hafnsögugjöldin, ásamt gjaldi fyrir leiðsögu innan hafnar, renna í hafnarsjóð. Þau 
má taka lögtaki. Gjöldia skulu greidd þegar innheimtumaður hafnargjaldanna krefst þess 
og áður en skipið fer burt af höfninni, og getur enginn skipstjóri vænst þess að fá afgreiðslu 
fyrir skip sitt hjá lögreglustjóra, nema hann með vottorði innheimtumanns, sanni, að hann 
hafi greitt gjöld samkvæmt reglugjörð þessari. 

5. gr. 

Gjöldin skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögu til hafnarinnar 15 aurar á hvert nettó reg. tn., þó aldrei minna 

en 20 krónur. 

b. Fyrir leiðsögu frá höfninni hálft gjald, þó aldrei minna en 15 krónur. 
ce. Fyrir leiðsögu um höfnina sjálfa, þar á meðal að og frá bryggjum eða hafnar- 

uppfyllingum, greiðast 15 krónur fyrir hvert skip alt að 100 reg. tn. nettó, og 30 krónur 
fyrir stærri skip. 

Fyrir leiðsögu skipa frá og til nærliggjandi hafna greiðist sú borgun, er hafnarnefnd 
ákveður eða innheimtumaður hafnargjalda í umboði hennar, og rennur gjald þetta einnig 
í hafnarsjóð.
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6. gr. 100 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum alt að 1000 kr., og renna sektirnar { 5. nóvbr. 

hafnarsjóð. Með mál út af slíkum brotum skal fara sem almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórnin í Hafnarfjarðarkaupstað hefir samið og samþykt, 

staðfestist hjermeð til að öðlast gildi þegar í stað. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 5. nóvember 1920 

Pjetur Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

Samþykt á. ór 
um 

lokunartíma sölubúða á Ísafirði. 

1. gr. 

Allar sölubúðir kaupmanna og kaupfjelaga á Isafirði, að undanskildum þeim sölubúð 
, um, sem eingöngu versla með brauð og mjólk, skulu vera lokaðar eftir því, sem ákveðið er í 

2. og 3. gr. samþyktar þessarar. 

2. gr. 

Alla virka daga skal sö 

  

ubúðum lokað eigi síðar en kl. 7 síðdegis og opnaðar eigi fyr 
en kl. 8 árdegis á tímabilinu frá 1 apríl--30. sept, og kl. 9 árdegis á tímabilinu frá 1 okt, 
—ðl. mars, þó með þeim undantekningum, er nú skal greina: 

Áðfangadag jóla og gamlárskvöld skal öllum sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 4 síð- 
degis, en laugardaginn fyrir páska og laugardaginn fyrir hvítasunnu eigi síðar en kl. 6 síðd. 

Síðustu virka daga fyrir aðfangadag jóla og gamlársdag skal heimilt að halda opnum 
búðum til kl. 10 síðdegis. 

3. gr 

Almenna helgiðaga, sumardaginn fyrsta, 17. júní og frídag verslunarmanna á Ísafirði 
mega engar sölubúðir vera opnar. 

4. gr. 

Eftir lokunartíma sölubúða er óheimilt að selja í lyfjabúðum, á strætum og torgum 
eða annarsstaðar utan sölubúða kaupmanna, nema úr sjálfsölum, nokkurn þann varning, sem 
ekki má selja nema samkvæmt verslunarleyfi.
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9, nåvbr. Menn, sam komnir eru inn í verslun fyrir lokunartíma er heimilt að afgreiða eftir að 

lokað er. 
6. gr. 

Lögreglustjóra er heimilt þegar sjerstaklega stendur á, að veita undanþágu frá þess- 

ari samþykt fyrir einstaka daga og til þess að sala fari fram í góðgerðaskyni eða til ágóða 

fyrir stofnanir eða vegna nauðsynjafyrirtækja, sem að dómi lögreglustjóra horfa til almenn- 

ingsheilla. 

br í. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum, 20—500 krónum, og renna þær í bæjarsjóð. 

Mál út af brotum gegn samþykt þessari skal reka sem almenn lögreglumál. 

Samþykt þessi staðfestist hjermeð samkvæmt lögum nr. 79, 14. nóv. 1917, sbr. lög 

nr. 9, 2. ágúst 1918 til að öðlast gildi 1. desember þ. á. og birtist til eptirbreytni öllum þeim 

sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 19. nóv. 1920. 

Pjetur Jónsson. 

Oddur Hermannsson, 

102 Samþykt 
9. nóvbr. 

um 

lokun sölubúða í Siglufjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Öllum sölubúðum kaupmanna, kaupfjelaga og heildsala skal lokað eftir því, er segir 

í 2., 8. og 4. grein. ' 

Jndanskildar eru þó sölubúðir, sem eingöngu versla með brauð og mjólk. 

2. gr. 

Á tímabilinu frá 1. okt. til 31. mars skulu sölubúðir vera lokaðar, virka daga, frá 

kl. 6 síðdegis til 9 að morgni, frá 1. apríl til 31. maí frá kl. 8 síðdegis til kl. 8 árdegis, frá 

1 júni til 30. sept. frá kl. 10 síðdegis til 8 árdegis nema á laugardagskvöldum frá kl. 11 síðd. 

Aðfangadag jóla og gamlárskvöld skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 4 síðdegis. 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að halda opnum búðum til miðnættis. 

3. gr. 

Sölubúðir skulu lokaðar almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta og 1. desember,
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4. gr. 102 
… , Lg . art og 9. nó 

Á lokunartíma sölubúða, samkvæmt framansögðu er óheimilt að selja á strætum eða “ nåvbr. 

torgum nokkurn þann varning, sem ekki má selja nema samkvæmt verslunarleyfi. Heimilt 

er þó að selja á þeim tíma kol og salt til skipa. 

ð. gr. 

Menn, sem komnir eru inn í verslun fyrir lokunartíma, er heimilt að afgreiða eftir 

að lokað er, þó ekki lengur en í hálftíma. 

6. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum 20--500 kr. og renna sektirnar í bæjar- 

sjóð. Mál útaf brotum gegn samþykt þessari skal reka sem almenn lögreglumál. 

Samþykt þessi staðfestist hjermeð samkvæmt lögum nr 79, 14. nóv. 1917, sbr. lög 

nr. 9, 2. ágúst 1918 til að öðlast gildi 1. desember þ. á. og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli 

Atvinnu. og samgöngumáladeilð stjórnarráðsins, 9. nóvember 1920. 

Pjetur Jónsson. 

  

Staðfesting könungs á skipulagsskrá fyrir pHeimilisiðnaðarsjóð Skagafjarðarsýslu(, 193 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands 6. des. 1920. 6, desbr.    

Skipulagsskráin er þannig: 

Heimilisiðnaðarsjóð Skagafjarðarsýslu. 

l. gr. 

s 
Stofnfje sjóðsins er 1000 krónur, sem lagðar eru Í Söfnunarsjóð Íslands 6. desember 

1920 Stofufjeð má aldrei skerða, og skulu 

  

allir vextir leg zjast við innstæðu, uns þeir nema g 

100 krónum á ari. Frá þeim tíma leggist halfir vextir við höfuðstól, en helmingur vaxta út Í É , g á 

borgist árlega til sýslunefudarinnar í Skagafjarðarsýslu.
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103 2. gr. 
6. desbr.    

   

      

Tilgangur sjóðsins er að efla heimilisiðnað í fjarðarsýslu, og má í því skyni 

verja vöxtum hans: 

1. til verðlauna á iðnaðarsýningum. 

2. til kostnaðar við iðnaðarnámsskeið. 

3. til iðnaðarkenslu í barna- og unglingaskólum. 

4. til alþýðufræðslu um framfarir í verknaði. 

5. til innkaupa á verkefnum og áhöldum, 

6. til hverskonar framkvæmt 5 því, að áhuga og auka kunnáttu Í 

  

verklegum störfum. 

  

   

   

  

      

  

a 
ð, ET 

ljár sjóðalna "+ falln aalunafnd ; Vi £ Stjórn sjóðsins er falin sýslunefndinni ) Vöxtum hans ráðatafar 
sl | f li í aðalf iði 1 m ár hvart EF 304 sa safna saman étin flatt na Á 

SYS uneindin å å0alTunal sum ár hvert. Heimilt er a9 safna saman voxtum fleiri åra og 

velta meira fje í einu lagi. 

á. or 

ða nt . , 
teikning sjó y 

koma til útbor Í R 

sama hátt og sýslu 

Re 6. desember 1920 

Olafur Brie 

104 

11. des.      

    

        Stjórnarráðið hefir il. í lda Í 

mannaeyjakaupstað, samkvæmt 16 i er 1917 

ti 

Fakmörk haf nar 

  

Höfnin takmarkast af strandlengjunni á Í 

a. Innri höfn 

    

     b. Ytri höfn 

  

ce. Hafnarlegu.
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Hafnarsvæði þessi eru: 104 

a. Innri höfnin er hinn svokallaði Botn og takmarkast af skjólgörðunum á Hringskeri og 11. des. 

Hörgseyri og landinu í kring. 

b. Ytri höfnin takmarkast af Heimaey, Heimakietti, Ystakletti að Klettsnefi og línu frá 

því í Sigurðar-Rönku. 

c. Hafnarlegan er austan og norðan Heimaeyjar: 

1. Austan Heimaeyjar nær hún yfir svæðið, sem myndast innan við línur, sem dregnar 

eru úr Sigurðar-Rönku sunnan í Bjarnarey, þaðan í Elliðaey að norðvestan, þaðan Í 

Faxasker, þaðan í Ystaklett og meðfram honum í Klettsnef og úr því í Sigurðar-Rönku. 

2. Norðurlegan nær yfir svæðið, sem myndast innan við línur, sem dregnar eru úr Faxa- 

skeri í Ystaklett með honum og Heimakletti, Eiði, Klyfi og Dalfjalli móts við Gras- 

leysu, í hana og þaðan í Faxasker. 

II. kafli. 

Um lestagjald. 

2. pr. 

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

sem þau eru tóm, eða með vörur eða seglfestu skulu greiða lestargjald í hvert sinn er þau 

leggjast á Innri. eða Ytri höfn, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. Gjaldið reikn- 

ast af nettó burðarmagni skipsins sje skki öðruvísi ákveðið, talið í heilum tonnum og er hálft 

tonn talið sem heilt en minna broti slept. 

3. gr. 

a. Állar fleytur, sem heima eiga í Vestmannaeyjum og minni eru en 30 tonn, skulu greiða 

lestargjald einu sinni á ári 1. april, 10 krónur fyrir hvert tonn af brútto stærð skipsins 

eða fleytunnar, þó aldrei minna en 20 krónur. Uppskipunarbátar, prammar og önnur 

uppskipunartæki, svo og geymsluskip greiða sama gjald, þótt stærri sjeu en 30 tonn. 

b. Innlend fiskiskip, hverju nafni sem nefnast, svo og öll skip, sem eru eingöngu í innanlands 

siglingum, skulu greiða lestagjalð, 30 aura fyrir hvert tonn, þó ekki oftar en einu sinni 

á mánuði, þótt þau komi oftar til hafnar. 

c. Öll önnur skip, sem á tjeð hafnarsvæði (Iunri- og Ytri höfn) koraa, nema herskip, björg- 

unarskip, skip sem hafa skírteini sem skemtiskip, skip sem gjörð eru út til vísindalegra 

rannsókna og skip sem nefnd eru undir staflið d. þessarar greinar, skulu greiða 40 aura 

lestargjald fyrir hvert toun; skip sem sigla eftir fastri áætlun, skulu þó eigi greiða gjald 

þetta oftar en einu sinni á mánuði. Hafnarnefnd er heimilt að semja um lægra gjald 

fyrir skip er sigla eftir fastri áætlun hvort er með ströndum landsins eða milli landa. 

d. Skip, sem leita hafnar vegna óveðurs, sjóskaða eða skemda á skipi, greiða ekki lestargjald, 

nema þau jafnframt affermi eða fermi einhverjar vörur. Sama gildir um skip, sem leita 

hafnarinn til að rjetta áttavita eða fá skipanir. 

á. gr. 

Skip, sem liggja á Innri höfn lengur en sólarhring, en eiga að greiða lestagjald eftir 

3. gr. staflið b eða c, skulu auk þess gjalds greiða 20 aura lestagjald af hverju tonni fyrir 

sólarhring, þó aldrei meira en 10 krónur fyrir hvert tonn í senn.
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11. des. Skip, sem lestagjald å. ad greida samkvæmt 3. gr. stafl, b eda c, ef þau leggjast å 

  

Innri eða Ytri höfnina, skulu, ef þau leggjast á Hafnarleguna (sbr. 1. gr.) greiða sama lesta- 

gjald og sem þau læju á Ytri höfn, ef þau afferma eða forma vörur eða hafa viðskifti við 

Eyjarnar og ekki eru undanþegin lestagjaldi, samkvæmt 3. gr. stafi. c eða d. 

il. kafli. 

Um hafnarfestar og gjöld fyrir afnot þeirra. 

6. gr. 

Hafnarfestum þeim, sem lagðar eru á höfnina á kostnað lendingarsjóðs, skal haldið 

við á kostnað hafnarsjóðs, sem hefur umráð yfir þeim, til afnota fyrir vjelarbáta og önnur 

smáskip, er stunda fiskiveiðar í Vestmannaeyjum. 

Þangað til 1. janúar ár hvert hafa Vestmannaeyingar forgangstjett til að fá á leign 

hafnarfestar hjá hafnarnefnd til afnota fyrir báta, sem er eigu þeirra að öllu leyti. Hafnar- 

festar þær, sem eigi eru leigðar Vestmannaeyingum 1. janúar ár hvert, skal hafnarnefnd leigja 

eða lána til afnota fyrir báta án tillits til hverjir eru eigendur þeirra, um eitt ár eða skemri 

tíma, og gengur sá fyrir, er fyr beiðist láns eða leigu. Í byrjun leigutímans, sem eigi má 

vera lengri en eitt ár, skal hafnarnefnd sjá um, að hin leigða hafnarfesti sje í góðu lagi. 

Hafnarnefnd er skylt að sjá um, að jafnan sjeu nógar hafnarfestar fyrir báta Vest- 

mannaeyinga, og ennfremur nokkrar handa öðrum bátum, svo framarlega sem rúm hafnar- 

innar leyfir. 

Enginn bátur má liggja á Innri höfninni fyrir akkerum eða öðrum festum en ein- 
hverri hafnarfestanna, nema þær sjeu allar leigðar, og má bátur þá ekki liggja á öðrum stað, 
en hafnarvörður vísar til. 

   
Hafnarvörður skipar fyrir um hvar og hv skipum er lagt á Innri höfn og er 

helmilt að skipa einnig fyrir um legu þeirra á Ytri höfn. 

7. gr. 

Bátar eða skip, sem fá leigðar festar þær, er umgetur í 6. gr. hjer á undan, skulu 

  

greiða í festurgjald 10 krónur á ári í leigu fyrir hvert tonn af brutto stærð skips eða báts, 

en fyrir styttri tíma minna gjald, er hafnarnefnd ákveður. 

IV. kafli. 

Um hafnarbryggjugjald og afnot hafnarbryggjunnar. 

8. gr. 

Fyrir afnot hafnarbryggjunnar greiði kaupmenn, skipaafgreiðslur og aðrir atvinnurek- 

endur, sem flytja að eða frá vörur um skemmri eða lengri tíma 50 til 1500 krónur um árið 

eftir ákvörðun hafnarnefudar. Ákvæði þetta nær þó eigi til þeirra, sem sjálfir hafa bryggjur 

sunnan við höfnina til almenningsafnota, og skulu þeir ekkert gjald greiða. Án leyfis hafnar- 
ov
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nefudar eða hafnarvarðar må ekkert liggja å hafnarbryggjunni, sem tálmað getur umferð um 104 

hana eða afnotum hennar við vöru eða fiskflutning. Bátar mega aldrei liggja við hafnar- 11. des. 

bryggjuna að nauðsynjalausu án leyfis hafnarvarða 

   

    

Yms gjöld til hafnarinnar. 

9. gr. 

Fyrir að leggja skipi yfir 30 tonn að stærð eða sem ekki á heima í Vestmannaeyjum 

á fjöru til hreinsunar eða aðgerðar, skal greiða 10 aura af hverju 1 tonni af netto stærð skips- 

ins fyrir hvern sólarhring. 

Fyrir uppsátur báta á Innri höfn greiði n iðist 15 krónur fyrir róðrabát og 30 krónur 

fyrir mótorbát ár bvert hinn 1. apríl. 

VI. kafli, 

Yms ákvæði. 

  
  Öll gjöld samkvæmt reglugjörð þe 

  

sari renna í Hafnarsjóð 

á. Er pun
d 

Formadur skips, båts eda fleytu ber åbyrd å gr 

Eigandi skips eda båts ber 

  

lestar, festar og uppsátursgjaldi, 

  

væmt reglugjörð þessari, nema bryggju- 

' á, sem hlut á að máli. 

  

gjaldi, er kaupmaður sá, eða atvinnurekandi 

13. gr. 

Öll gjöld samkvæmt reglugjörð þessari má taka lögtaki og hefir Hafnarsjóður halds- 

rjett á skipum eða bátum fyrir lestar. festar- og uppsátursgjaldi. 

  

kafli. 

Um seglfestu o. fl. 

14. gr. 

Enginn má kasta út seglfestu eða grjóti á Innri höfninni; eigi heldur má taka segl- 

festu nja leggja hana á land á öðrum stað en þeim, er hafnarvörður ákveður. Öll óþörf 

akkeri sknlu tekin af höfninni svo og skipsflök og hvaðeina skipum hættulegt, er liggja 

kann á henni eða á ströndinni meðfram henni. 

Skal þetta gert á kostnað hlutaðeiganda, ef þeir gjöra það ekki sjálfir eftir skipun 

hafnarnefndar.
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VILL. kafli. á 

Leiðarljós og önnur merki. 

15, gr. 

Til leiðbeiningar við inn og útsiglingu af höfninni skal á tímabilinu frá 1. ágúst til 

15. maí, vera ljós á þeim stöðum, sem hafnarnefnd tiltekur, frá því hálftíma eftir sólarlag 

og til hálftíma fyrir sólaruppkomu. 

Veifur um daga en ljós á nóttum skal vera til taks á Gjábakka og Eiðinu, er gefi 

bendingu um að leið sje ófær. Aldrei mega vjelarbátar fara með fullri ferð á Innri hafnar- 

legunni eða Leiðinni, þegar fleiri bátar eru þar á ferð. ÁA höfninni má eigi blása í þoku 

horn, nema hjálpar þurfi. . 

IX. kafll. 

Hafnarnefnd, hafnarvörður, hafnarsjóður. 

16. gr. 

I hafnarnefnd skulu vera 5 menn, oddviti bæjarstjórnar og 4 menn, er bæjarstjórn 

kýs, 2 úr sínum flokki og 2 utan bæjarstjórnar úr flokki kjósenda og skal annar vera kaup- 

maður og hinn sjómaður; kosningin gildir til eins árs. 

Hafnarnefndarmenn fá engin laun fyrir starf sitt. 

Bæjarstjórn skipar eftir tillögum hafnarnefndar hafnarvörð og aðstoðarmenn hans, 

sem fyrir hönd hafnarnefndar hafa alla daglega umsjón með höfninni. 

Hafnarvörður sjer um að hafnarreglugjörðinni sje fylgt og að alt fari reglulega fram 

á höfninni; hann hefir og umsjón með og segir fyrir um afnot allra opinberra bryggna; hann 

kveikir og slokkur á leiðarljósunum á ákveðnum tíma og sjer um að hafnarmerki og hafnar- 

festar sjeu í góðu lagi. Hann skal ráða bót á öllum skemdum sem fyrst og haganlegast og 

hefir hafnarnefnd í ráðum. ef þörf þykir, og hann ber ábyrgð á því fyrir hafnarnefadinni, að 

alt sje í reglu. Bæjarstjórnin ákveður þóknun handa honum og aðstoðarmanni hans, sem 

greiðist úr hafnarsjóði. 

Lögreglustjóri innheimtir tekjur hafnarsjóðs gegn 60/, innbeimtulaunum og gerir 

árlega reikning Íyrir tekjum hans og gjöldum. Reikningarnir skulu fylgja bæjarsjóðs-reikn- 

ingunum og endurskoðast og úrskurðast ásamt þeim. 

Bæjarstjórnin ákveður hvernig fje hafnarsjóða skuli ávaxtað, enda ber hún ábyrgð á 

innstæðum hans eins og öðrum eignum bæjarsjóðs. 

X. kafli. 

Hogningarákvæði o. fl. 

17. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum 10 til 500 krónum, nema þyngri hegning 

liggi við samkvæmt almennum lögum. 

Sektirnar renna í hafnarsjóð.



305 1920 

18. gr. 104 

Mál út af brotum á reglugjörð þessari skal farið með sem almenn lögreglumál. 11. des, 

19. gr. 

Hafnarreglugjörð fyrir Vestmannaeyjakauptún frå 14. febrúar 1911, er hjermeð úr 

gildi feld. 

20. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. janúar 1921 og skal endurskoðuð fyrir 1. janúar 

1926, þó ekki síðar en þegar hinni fyrirhuguðu hafnargjörð er lokið. 

Atvinnu. og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, lí. desember 1920. 

Pietur Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

Reglugjörð ið. jon 
um 

notkun og meðferð rafmagns í Seyðisfjarðarkaupstað. 

l. gr. 

Rafveita Seydisfjardarkaupstadar selur öllum rafmagn innan þess svæðis, sem taugar 

veitunnar ná yfir að svo miklu leyti sem afl hennar nægir til, samkvæmt eftirfarandi skilmálum. 

2. gr. 

Bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar hefir á hendi yfir stjórnrafveitunnar. Hún ákveð- 

ur hvernig rekstri rafveitunnar skuli hagað og stjórnar fjármálum hennar, ræður starfsmenn 

og ákveður laun þeirra og starfssvið, að fengnum tillögum rafveitunefndar í hvert sinn. 

Rafveitunefnd er bæjarstjórn kýs stjórnar málefnum rafveitunnar. Í nefndinni eru 3 

menn kosnir til þriggja ára og skulu 2 þeirra ávalt vera úr tölu bæjarfulltrúa. Gengur einn 

maður árlega úr nefndinni. Tölu nefndarmanna getur bæjarstjórn breytt með fundarsamþykt. 

Rafveitunefnd skal halda gjörðabók. Í hana skal skrá allar samþyktar tillögur svo og ágrein- 

ingsatriði, ef hlutaðeigandi æskir þess. Rafveitunefnd velur sér formann í byrjun hvers árs, er 

boðar til nefnarfundar þegar þörf krefur. Skyldur er hann að boða fundi þá er bæjarstjórn- 
in æskir eða meirihluti nelndarmanna. 

3. gr. 

Á þelm tíma, sem vjelarnar eiga að vera í gangi, má því aðeins stöðva þær eða taka
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af strauminn, að brýna nauðsyn beri til sökum aðgerða eða eftirlits, er ekki verði hjá komist, 

13. des. og Skal þá jafnan aftur hleypa straumnum í þræðina svo fljótt sem unt er. 

Breytingar og aðgerðir, svo og viðtengingar á nýjum línum skulu, að svo miklu leyti 7 > > > Sd 5 vw 

sem hægt er, fara fram á þeim tímum, sem veitan er lokuð. Komi það fyrir, að veitan sje 

lokuð sökum aðgerða, sem ekki verður hjá komist, lengur en tvo sólarhringa í senn á þeim 

tíma, sem hún á að vera opin, skal draga frá Í/,, af árgjaldinu hjá þeim, sem hafa straum- 

  

takmarkara fyrir hvern sólarhring, sem framyfir er, þó ekki á tímabilinu frá 20. maí til 20. 

júlí ár hvert. Að öðru leyti ber bæriun enga ábyrgð gagnvart straumnotendum á lokun, sem 

stafar af ófyrirsjáanlegum atvikum force majeure), heldur verður skemdin bætt eins fljótt eins 

og unt er. Állar breytingar frá venjulegum rekstri auglýsir bæjarstjórnin með hætilegum fyr- 

irvara, 

gr, 

, F » Hver „sá, sem óskar að fá leitt inn til sín rafmagn eða breytt eldri raflagningu, skal 

senda formanni rafveitunefudar skrif 

  

beiðni um það, með nákvæmum upplýsingum um, hve 

  

sr 
suðu, vjela eða annars. Rafveitunefnd 

ákveður, að fengnu áliti stöðvarstjóra, hvort raflagningin skuli leyfð; eða ekki og tilkynnir um. 

sækjanda úrskurð sinn og skal sú tilkynning vera komin til hans ekki seinna en 3 vikum eft- 

ir að formaður rafveitune 

   mikið rafmagn hann vill fá alls, hve mikið til ljósa, 

  

    
fengið umsóknina 

   

   

  

Áður en by utaðeigandi með undirskrift sinni á pönte 

unarseðil skuidbinda sig til kröfur, sem reglugjörðin gerir til hans. 

bindandi til 1. október næst á eftir, Hafi þá ekki 

  

Pöntun á raf 

    

verið sagt upp með mánaðar fyrirvara, 

1 október til 30. 

sje án íbúðar, þó skal 

)ðast pöntunin gildandi fyrir næsta ár, sem telst fr 
, 
á 

flytji búferlum og húsið 0. s. frv, nema notandi eða húsráðandi 

      fyrir ársfjórðung þann, er hann flytur burt á. 

5 pr. 

Húsálmur leggur rafveitan á sinn kostnað frá aðaltaugum að húsinu, alt að 35 metra. 

Standi hús lengra en 35 metra frá næstu aðaltaug, kostar húseigandi það, sem fram yfir fer, 

en rafveitan Jætur undir öllum kringumstæðum vinna verkið og kostar sjálf uppsetningu á 

  

vörum og“ takmarkara eða mæli. Ef sjerstakir erfiðleikar eru við lagning húsálmu, getur raf- 

veitan krafist endurgreiðslu á þeim kostnaði, sem af því hlýtst, en ef svo stendur á, skal gera 

húseiganda aðvart fyrirfram. 

Áðaltaugakerfi rafveitunnar má ekki stækka nema með samþykki bæjarstjórnar. 

gr. 

Iunanhústaugar, lampar og önnur áhöld, vjelar o. s. frv., skal setja upp á kostnað 

hlutaðeiganda af löggiltum rafvirkja. Engir nema þeir, sem bæjarstjórnin eftir tillögum raf- 

veitunefndar löggildir til þess; mega leggja raftaugar, setja upp lampa eða önnur raftæki eða 

vjelar, nje heldur að neinu leyti breyta eldri raflögnum.



verið lagðar raftaugar í hús eða breyting verið gerð á eldri taugum, og má ekki 

í samband við raftaugar bæjarins, fyr en fulltrúi rafveitunefndar, eða annar, æ 

  

ind felur það, hefir prófað þær og gengið úr skugga um, að þær sjeu öruggar 

udar. 

  

     og samkvæmt fyrirmælum rafveitur 

lítist innanhústaugarnar ófullnægjandi að einhverju leyti, skal hlutaðeigandi rafvirki 

laga þær þannig að þær sjeu fullnægjandi. 

2 

8. gr. 

Enginn má án leyfis rafveitunefndar taka rafmagn úr taugakerfi bæjarins, nje ótil- 

kvaddur brjóta innsigli rafveitunnar og ekki heldur aðhafast neitt það, er valdið geti skemd- 

öðrum raftækjum, sem notuð eru Í sambandi við taugurnar, hvort heldur 

er í húsi hans eða utan þess. Brjóti nokkur gegn ákvæði þessu, skal hann greiða fullar 

skaðabætur og sæta sektum, sje verkið ekki þannig vaxið, að þyngri refsing liggi við sam- 

kvæmt hegningari 

  

um á raftaugum 

     

    

ogunum 

Hver rafmag 

lagi. Komi 

  

er skyldur að      ólag á raftaugar að skemdum valdi á taugum eða 

  

áhöldum rafveitunnar, t. d. að öryggi hrökkvi í „sundur, ar eða takmarkarar skemmist, þá 
ndi ta 

Þar sem raf 

     

   

varast að taka Í sundur ljóstækin, straum: 

  

snerlana, tengihylkin o. 8. 

Þar 

  

eða hitunar, ber þess að gæta, að suðu- eða hit 

jum, så brunahætta stafi af, Suðuáhöld skulu 

traustu efni.  Húsráðandi ber ábyrgð á öryggjum innanhúss 

  

en rafveitan utan 

  

Rafveitur dinni er heimilt að banna að nota lampa og áhöld, sem eftir áliti hennar 
eru talin ótrygg,      skulu vjelar vera þannig gerð- 

ur jafnt, svo það hafi ekki áhrif 
      

  

mkvæmt þessari reglu- 

notandi fulla ábyrgð á       

1920 

105 

13. des.
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105. 13. gr. 

13. des. Þegar sjerstaklega stendur á, er bæjarstjórninni heimilt að veita undanþágu frá 

ákvæðum þessarar reglugerðar. —Rísi ágreiningur út af einstökum ákvæðum, sker bæjar. 

stjórnin úr. 

14. gr. 

Reglugjörð þessari og gjaldskránni má breyta með samþykki stjórnarráðsins. 

15. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum alt að 100 krónum, sem renna Í bæjar- 

sjóð Seyðisfjarðarkaupstaðar, og skal farið með mál út af þeim sem almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum nr. 51, 3 nóvember 1915 og birt til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 12. desember 1920, 

Pjetur Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

106 Gjaldskrá 
13. des. 

fyrir 

notkun rafmagns í Seyðisfjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Verð á rafmagni til lýsingar er um straumtakmarkara fyrir árið: 

Fyrir 50 Watt kr. 36,00 
y 75 y  y»… 52,00 

> 100 0 » 64,00 

> 150 > > 96,00 

> 200 > > 124,00
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> 250 y„ > 156,00 

Þ 800 y „> 184,00 
350 > > 212,00 

» 400 > > 240,00 
> 450 y „> 268.00 

> 500  y „> 296,00 

og svo 28 kr. fyrir hver 50 watt úr því. Leiga fyrir takmarkarana er innifalin í þessu verði. 

Um mæli er verðið þannig: 

a. Til lýsingar 100 aurar fyrir hverja kilowattstund. 

b. Til vjela við iðnrekstur 50 aurar fyrir hverja kilovattstund. 

ce. Til suðu og hitunar 12 aurar fyrir hverja kilowattstund. 

Ofannefnt gjald undir staflið a. og c. er bæjarstjórninni heimilt að hækka eða lækka 

um alb að 250, og gjald undir staflið b. um alt að 500/, bæði í einstökum tilfellum og almennt. 

Gjald fyrir götuljós og ljós til húseigna og bryggja bæjarins ákveður bæjarstjórnin sjálf. 

2. gr. 

Leiga eftir mæli er kr. 16,00 á ári. Sja mælir eða straumtakmarkari ekki til í svip 

handa einhverjum straumnotanda ákveður rafveituneind gjaldið, með tilliti til straummagns 

þess, sem notað er, þar til úr því verður bætt. 

3. gr. 

Gjaldið greiðist ársfjórðungslega eftir á. Par sem straumtakmarkari er notaður er !/, 

hluti greiddur í hvert skifti. Hafi gjaldandi árangurslaust verið krafinn og ekki greitt gjald- 

ið 15 dögum eftir gjalddaga er rafveitunni heimilt að slíta sambandi við hlutaðeiganda, eftir 

skriflega tilkynningu til hans. 
Taka má gjaldið lögtaki. Gjaldið greiðist til þess manns, er bæjarstjórnia felur inn- 

heimtuna. Húsráðandi eða straumnotandi sá, er hefir takmarkara eða mæli fyrir sig, greiðir 

gjaldið. 

Gjaldskrá þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum nr, 51, 3. nóvember 1915 og birt 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 12. desbr. 1920, 

Pjetur JTónsson. 

Oddur Hermannsaon, 

1920 

106 

18. des.
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51. á. Reglugjörð 
um 

breyting á reglugjörð 3. okt. 1919 um notkun og meðferð rafmagns 

á Patreksfirði. 

2. málsgrein 16. greinar reglugjörðarinnar orðist þannie: 

    

Fardagaárið er reikningsár rafveitonnar. 

  

Reðiugjörð þessi er hjerr ætmt lögum nr. ól, 3 nóvember 1915 og birt    til eftirbreytni öllum þeim, sem hint eis 

Atvinnu. og samgöngumáladeiid stjórnarráðsins 31. des. 1920, 

3 må TÅ am gr Pjetur Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

KO Auglysing 

breyting á gjaldskrá fyrir rafveitu Patrikshrepps frá 3. okt. 1919. 

1. málsgrein 2. greinar orðist þannig: 

Fardagaárið er reikningsár rafveitunnar. 

Þetta birtist hjermeð til eftirbreytni öllum beim. sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 31. desember 1920, 

Pjetur Jónsson 

Oddur Hermannsson,
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld árgjaldasjóðs árið 1919. 

Sjóður í ársbyrjun: 

a. Í bankavaxtabrjefum Messer seernes kr, 2000,00 

b. - sparisjóði BANANANA nere enn - 62,74 

Vextir á árinu; 

kr 90,00 

3,30 

    

a. Bankavaxtabrjef ..........0 0... ennen nrernnee kr. 2000,00 

b. Innstæða í sparisjóði suser 2... BARNA — 66,04 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 15. jan. 1920. 

Jón Helgason. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar árið 

Tekjur: 

Sjóður í árslok 1918: 

a. Bankavaxtabrjef ........ ... senn er rn kr. 1500,00 

b. Skuldabrjef ......... FANN ARARARRANNRARARARRAA A 1000,00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði ............... sn — 3964,69 

d. — Landsbanka ... en sr ver ereken — 402,17 

e. Hjá reikningshaldara ...........0..010.008 en nsetnr er re 16,85 

kr. 2069,74 

kr. 93,30 

Kr.  2156,04 

kr. 906,00 

2066,04 

1919. 

Kr.  6883,71 

1920 
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110
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111 

to
 

Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum 

b. — Skuldabrjefi … 

Cc. —- innstæðu í Söfnunarsjóði 

d. — i Landsbanka 

Til jafnaðar við gjaldlið 3 b. 

Auglýsing í Lögbirtingablaði 

Keypt bankavaxtabrjef (400 kr. 

Sjóður í árslok: 

a. Bankavaxtabrjef 

b. mm 

c. Skuldabrjef ... 

d. Innstæða í Söfnunarsjóði 
e — 

f. Hjå reikningshaldarå 

312 

Gjölc 

keypt á árinu .............. 

í Landsbanka senere. 

75,50 
45,00 

188,72 

d: 

1500,00 
— 400,00 

1000,00 
on es — 4153,41 

89,56 
61,85 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 15. jan. 1920. 

yfir tekjur og 

  

b. Innstæða í sparisjóði 

Vextir á árinu; 

a. Af bankavaxtabrjefum ...... 

b. Af innstæðu í sparisjóði 

Til jafnaðar við gjaldlið 5 b 

g gjöld 

Jón Helgason. 

Reikningur 

Kollektusjóðs Jóns Eir 
   

arið 1919. KSSONar 

Tekjur: 

    

kr. 

315,91 
400,00 

  

204,82 

7599,62 

 



teyrarprestakalli ............ keen kernen vue sen eennere kr. 140,00 

(RV ANNARRA er em 400,00 

anglýsingu „0. a rr en - 6,30 

580,00 

  

4. Keypt bankavaxtabrjef (nafnverð 600,00) vöxtum frá 1 

  

gn í árslok 

Bankavaxtabrjef AAA a rr kr. 15900,00 

b. Hin keyptu brjef á árinu sets snertu - 600,00 

e. Í sparisjóði .… sr sr sense —- 334,50 
——-——— — 16834,50 

Kr. 1 1960,80 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 15. jan. 1920. 

Jón Helgason. 

Reikningur 112 

' og gjöld prestsekknasjóðs árið 1919, 

  

Tekjur: 

Stjórnartíð 1919 B bis. 125) BAR 000: kr. 35964,11 

a kr, 616,50 
— 120,00 

stæðu í Söfnunarsjóði .… HANNA a 876,64 

  

1dsbar     
———-— kr. 1660,38 

3. Ghafir og tillög á årlnu 2.0. FA AR ARFANARA es mmm 547.00 

  

nodus … been ser kureres nr see kunnet e ss rese tre teser rsgss kr. 1300,00 

1919: 

  

    

bo
 

3. xt rn. kr. 3100.00 

b. Veðskuldat RANA sn — 2400.00 

ce. Innstæða í Söfnunarsjó 30 betra a na 46 

d. — - Landsbanka .................. se a — 129, 9,56 

e. I hlaupareikningi 

   

  

f.. Hjå reikningshaldara 

  

—  36871,49 

Kr. 38171,49 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 15. janúar 1990. 

Jón Helgason.
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113 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1919. 

Tekjur: 

1. Eign í ársbyrjun 1919: 

a. Jörðin Ytra-Vallholt............ servere sense srverknesenese kr. 4.000,00 

  

b. Bankavaxtabrjef — | 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði 

d — - Landsbanka 

  

000,00 

—  2043,85 
11,46 

2. Landskuld og leigur Ytra-Valiholts ARNA sener esnnee te 

GS
 

3. Vextir á árinu: 

a. Áf bankavaxtabrjefi ...............0..... kr. 

b. — innstæðn í Söfnunarsjóði 

  

e. — — - Landsbanka 

    

Gjöld: 
I. Uthlutað fátækum ekkjum í Hegranessþingi: 

a. Jarðarafgjaldinu öllu ARNARS kr. 

b. Áf vöxtum legatsins 2. 2.......000.00.000. sn — 

Eign í árslok: Lo
 

116,00 
75,00 

a. Jörðin Ytra-Vallholt ... 0 vrneee kr. 4000,00 

b. Bankavaxtabrjef ...... RNA RANA HANNAR —- 1000,00 

c. Innstæða í söfnunarsjóði ..........0.... 2... sener sense mm 2068.18 

d. nm í Landsbanka 0 se seerr senere — 57,48 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 15. jan. 1920. 

Jón Helgason. 

114 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Kirkjujarðasjóðs árið 1919. 

Tekjur: 

I. Sjóður frá Í. á. 

a. Bankavaxtabrjef.......0. 0000... rns. kr, 267 

b. Innstæða í Söfnunargjóði .... 200. os aan 

57300,00 

  

kr.  7055,49 
— 116,00 

— 145,17 

Kr.  7316,66 

kr. 191,00 

—  7125,66 

Kr. 7316,66
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kr. 302297,57 

— 587763,00 c. Utistandandi i lånum 1... RAFNAR 

    

d. bum í Landsbankanum ...... -....... ARNA en --  12594,07 

Ándvirði seldra kirkjujarða 1919 ......... an... seta r ea 0000. . 

ÁAndvirði fallinna húsa á pretssetrinu Hesti ass 2000... 220... en 

Ágóði af útdregnum bankavaxtabrjefum (8400 kr.) ........... ee 

Afborganir af lánum  ...........0... 0. Benna oonaen snara 

Vextir: 

a. Áf lánum ........ eeen sr kr. 23573,06 

b. —- söfnunarsjóðsinnstæðu ses 0 versene ert. vann. — 1665,89 

—- bankavaxtabrjefum. —… 12267,00 

d. — bankainneign entreen ar erna ra 1379,37 

a = Þr
 

EB
 w OX
 ar móti gjaldid 722 …...…. . 

  

Gj öld: 

  

Vextir af a seldra kirkjujarða frá prestaköllum, þar sem prestarnir 

eftir eldri Íaunalögum ... .....000 - aan. a ves    

   
ypt bankavaxtabrjef aå upphæd J 

   ; og 1600 å 94,59 even suser sees . SA AÐRAR 

SJÓÖMIS .....0000 arinn 18 RANA ARNA . 

Til jafnaðar móti tekjnlið ö ...... FER RA FARA 

Vextir til Prestslaunasjóðs nr nens . seven suse 
J 

re . . 
fillag fyrir prestsetrið 

  

við árslok: 

a. Í. Bankavaxtab jef frá fyrra ári kr. 267300,00 

    

— keypt á árinu ...... 10600,00 
- ——— kr. 277900,00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði ... . ..... onkur a —  36663.46 

c. Utistandandi í lánum .........0.0.0. oe er B08306, 24 

d. Á vöxtum í Lauðsbankanum ... ......... — 36231,12 

Reykjavík, 19. maí 1920. 7K) 

G. Sveinbjörnsson. 

  

902654,64 
58500,00 

55,00 
—  469,00 

27511,76 

—  38885,32 
— 10600,00 

8668,72 

kr. 8354,73 
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— 959250 82 

Kr. 1038668,72 
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Reikningur 

yfir tekjur og gjåld Thorkillii-barnaskålasjéds årid 1919. 

Tekjur: 

) L 
sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1919, B, bis. 122): 

a.  Veðskuldabrjef ............ . 

rn
 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka ea. enn rr 

c. Bankainnstæða .................. sen tlnatene san 

Seld eintök af æfisögu Jóns Þorkelssonar ........ 

Vextir: 

a. Áf veðskuldabrjefum ... ………..GGssssssenee sevevrsnereees 

b. Af hlutabrjefum í Íslandsbanka ........ rn errsres 

ce. Áf bankainnstæðu ............. = arnar nssa rn 

Meðlag með börnum: 

a. Geir Jónssyni ses 00000000 seeeeerenee suseeerkrksernnsne - 

b. Helgu H. Helgadóttur með kostnaði við lækning 

ce. Hirti Jónssyni estere unten 

d. Guðrúnu Elliðadóttur ...cce00.0.000 a 

e. Ólafi Åsmundssyni 2 sseeeevee ou veerersen skeerne 

f. Tómasi Klog Jochumssyni ............00 00... . 

g. Ólafi Jónssyni Thorarensen Þ.a.l vere 

h. Sverri Jónssyni ......... . aerea 

Eign til næsta árs: 

a. Veðskuldabrjef ...... . ....... sn sen 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka ... a... 
ce. Bankainnstæða 2. 2... 0. 

  

160,00 

165,45 

160,00 

150,00 

140,00 

140,00 

140,00 

160,00 

77606,74 
3000,00 
1618,10 

Dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 2. februar 1920. 

G. Sveinbjörnsson. 

kr. 7998871 

— 60,00 

3391,58 

kr, 8344029 

kr.  1215,45 

— 829224 84 

kr. 83440,29
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Reikningur 

tyrktarsjóðs Hannesar Árnasonar 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1919, B, bls. 123): 

8, Lån Reykjavikur 

b. Veðdeildarbrjef .............. 

c. Lán gegn fasteignarveði ... 

d. Hlutabrjef í Íslandsbanka 

e. Lanstæða í bönkum .... .... 

Vextir: 

a. Áf láni Reykjavíkur ......... 

b. Af Veðdeildarbrjefum ...... 

c. Af fasteignarveðslánum 

d. Af Íslandsbankabrjefum ... 

e. Af bankainnstæðu ......... 

Styrkur til Dr. phil. prófessors 

Leiga á fyrirlestrahúsnæði 

Sjóður til næsta árs: 

a. Lán Reykjavíkur .......... 

bh. Veðdeildarbrjef ...... 

c. Lán gegn fasteignarveði 

d. Hlutabrjef í Íslandsbanka 
e. Tunstæða í bönkum 

Dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðssins, 2. febr. 

kr. 

Gjöld: 

Sigurðar Nordal 

essens eee rare sved sne se 

sasssa 

seen. — 

G. Sveinbjörnsson, 

árið 1919. 

15000,00 

  

  

    

  

7600,00 
44850,00 
3000,00 
2329,89 
— — kr, 72779,89 

600.00 
330,75 
1836,94 
250,00 
50,76 

———— ——  3068,45 

Kr. 75848,34 

ANN kr. 1000,00 
— 677,50 

14000,00 
7100,00 

46650,00 
3000,00 
3420,84 

— 74170,84 

kr. 75848,34 

1920. 

116



1920 318 

117 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og Íngileifar Benedictsen 1919. 

Tekjur: 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1919, B, bis. 124): 

a. Lán gegn fasteignarveði eenrnraernarre rr. kr, 79790,00 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka  ........0.0..00. sann —  2400,00 
c. Innstæða í SöfnunargjÓði ......00.0.0000 0 ves RN 7757,61 

d. Veddeildarbrjef res unser sr ken serernse: annan — 1200,00 

e. Innstæda i bonkum se senn orm 2043,67 
mm mer kr 93191,28 

2. Vextir: 

a. Af fasteignarveðslánum dd... ne eres …… kr 3331,04 

b. Af hlutabrjefum í Íslandsbanka ...... ...xeeeeeec nn. — 200,00 

c. Af iunstæðu í Söfnunarsjóði ... ......0.0.000.. ER 369,26 

d. Af veðdeildarbrjéfum  ...0..0...0.. ee 99,00 

e. Áf fje í bönkum 2... er - 33,02 

  

— —  4032,32 
3. Agóði á keyptum veðdeildarbrjefum ...... venner a AR - 110,00 

Kr. 97333,60 

Gjöld: 

I. Greiddur kostnaður við viðhald á grafreiti sjóðstofnanda Vere … kr, 11,50 

2. Endurgreiddir ofreiknaðir vextir er err a sansen ves . FEE 95,24 

3. Sjóður í árslok: 

a. Lán gegn fasteignarveði  ...... ......00.0...00..000.0...00.00 Kr. T9790,00 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka a 2400.00 

c. Innstæða í Sofnunarsjóði ,… 2... 2 surreee mee un mmm 8126 87 

d. Veðdeildarbrjef ... nr  vevenee … - 3200,00 

e. Innstæda í bönkum rr ku 3709 99 

  

Dóme- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 2. febr. 1920, 

G. Sveinbjörnsson.
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Reikningur 118 

yfir tekjur og gjöld ÞLandsspítalasjóðs Geirs Zoéga kaupmanns og 

frú Helgu Æoðga konu hansq árið 1919. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári (Stj.tíð. 1919, B, bls. 330): 

a. Á innlánsskírteini í Íslandsbanka ......... a... kr. 2285,65 

b.  Sparisjodsinnstæda i sama banka 2... SERAS 60.54 
a mn nn nen. kr. 2346,17 

Vextir: 

a. Áf fje á innlánsskírtelni ...  .....0..0.0..0.. kr 103,96 

b. Af sparisjoSsinnstædu 2... FORNA - 2,46 
HE A 106,42 

Kr. 2452 59 

Eign í árslok: 

a. Á innlánsskírteini í Íslandsbanka .ccdc.cceseer seere kr. 2389,59 

b. Sparísjóðsinnstæða í sama banka  ............ a - 63,00 
— kr,  2452,59 

Kr.  2459,59 

    

Í dóma- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, Í. júlí 1920. 

G. Sveinbjörnsson. 

Reikningur 119 

yfir tekjur og gjöld ÞStyrktarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknisg árið 1919. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári (Stj.tíð. 1919, B, bls. 331): 

a.  Bankavaxtnbrjef ene  urnnrnnee kr. 5000,00 

b. Bankaiunstæða FERRARI 1140,70 
kr. (ar

) 
þm
 

réð
. 

að
 

C
D
 

E
R
 

  

as. Áf bankavaxtabrjefum ......... RANA 7004. kr. 270,00 

b. Af bankainnstæðu …… soeveessesrerre sv kvrreereerse HARA — 11,63 
———— em 281,63 

Ágóði å keyptu bankavaxtubrjefi „........000....0 urnen rrnree ener re mm 55,00 

Kr.  6477,33



1920 

119 

120 

121 

320 

Gjöld: 
l. Styrkur veittur 2. osse sveusesresv vesssrree ver nreree #88 neinna aa rr kr. 80,00 
2. Eign í árslok: 

a. Bankavaxtabrjef — ............... SANNAR . kr 6000.00 
b.  Bankainnstæda 00 00usversvereererres ene senn mm 397,33 

———-—  — 6397,33 

Kr. 6477,33 

Í dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 1. júlí 1990. 

G. Sveinbjörnsson. 

Reikningur 

ÞLíknarsjóðs Sigríðar Melstedq árið 1919. 

Stofnfja: Keldnakot í Stokkseyrarhreppi, 11,12 hndr. n. m. 

Tekjur 

I. Lunstæða í Söfnunarsjóði - ........ ssecerree entist sonna rnn rr kr 409,56 
2. ÁAfgjald af Keldnakoti ...... EEN - 120,00 
3. Vextir í Söfnunarsjóði ...... states esn ir sessa r laera 1... — 19,66 

Kr. 549,22 

Gjöld 

Sjóður: 

Í Söfnunargjóði ..............00.00 nn le sorter AR AARANARA kr. 549,22 

Kr. 549,22 

I déms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 19. okt. 1920, 

G. Sveinbjörnsson. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Ræktunarsjóðs Íslands 1919. 

Tekjur: 

Höfuðstóll 31. desember 1918: 

49/, þjóðjarðasölulán .....,.........00...00. 0 se vesree renere kr. 426929,86 
40/, önnur lán =... lr perra rernser sr 3098,37 

Flyt kr. 430098,23



öði 1920 

Fluttar -— 430028,93 121 
    

      
    

31/,9/, tovjela SARA setsssnss sasssa rn — 720,00 
3%, I til hreppa ..... eels sense seerne seer — 488,57 
30 til bænda ......... … err —  10354,47 
åt 1 til prestakalla —...... seen sta res - 2558,00 
kt ár til bænda — sssssnseuen vennen seere, — 21573155 
4/7, jardakaupalån 0 suse sn venerne nerne es 26445,70 
Ogoldnir vextir 1916: 

(9/, lán til bænda seernesee kr. 8,00 
Ógoldnir vextir 1917: 

39%, lán til bænda .......... a að 22,50 

  

4/1, lån til bænda 200 eresnsereee sene. — 44,00 
Ogoldnir vextir 1918: 

/, þjóðjarðasölulán ............. … — 133,22 

  

39%, lån til bænda 20 eeesenseereene — 24,90 
47, lán til prestakalla ...... senn 4,2 
4%, lån til bænda 0 seere — … 143,52 

—- — 380,34 
Í Landsbankanum með sparlsjóðskjörum ......... - ........ — 105538,47 
Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum seere: —  56240,38 

——-— kr. 848485,71 
Vextir goldnir 1919: 

   

  

   

49/, þjóðjarðasölulán ........... 0 sees sr seere: kr. 17832,49 
fg Onnur lán 2 sssssseeeree ovre revers a — 134,18 

31/,9/, tåvjelalån 1. seere. re rss serne re 25,20 
Ís lán til hreppa ...... neðra ERNA — 14,81 

39%, lån til bænda .….. seerne nerne mu. rr 359,82 
19%, lån til prestakalla sr an ARA — 101,27 
17, lån til bænda 200000 renees renerne re ELL, — 8821,96 
49/, Jarðakaupalán FORNRA NANNA — 1059,31 
Åf inneign í bönkum >... serveres se — 7937, 

1 FS ————— 36286,7 
Ógoldnir vextir 1919: 
42/, þjóðjarðasölulán —............... RENA RSANNARRRRRA kr. 23,52 
39/5 Jarðabótalán til bænda  ... …. ses neer ueseee — 3,00 
4"/, jarðabótalán til préstakalla ..............0. esse — 7,00 
4%, jarðabótalán til bænda ........ .....0n — 57,76 
40/, jarðakaupalán ..... Gee sensenuse venten vs e mera ner vendes ser — 18,80 

  —- 110,08 
Afborganir lána: 

497, þjóðjarðasölulán eeetnne en nsð ran sstas is —  48582,68 
40/ Ör lán a renere Leer — 930,77 
Ff tóvjelalán ………. …ssssse sne see neeveenerere ere bbe rer — 120,00 
3%, lån til hreppa 2... rr — 488,57 
397, lån til bænda 20 2 sveveneerer vennerne ver — 2090,71 
4%f, lån til prestakalla 2... sees seecseere renser mee nem 282,00 

Flyt kr. 51494,73 kr. 884882,54 
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Fluttar 

tð/, lán til bænda 

40/, jarðakaupalán 

Ándvirði seldra þjóðjarða: 

Gjöld: 

VerSlaun se sa err … 

Vextir í ríkissjóð ............ 

Gjöld sjóðsins … IA 

Til jafnaðar móti tekjulið. 4 færist 

Höfuðstóll 31. desember 1919: 

    

   

  

40/, þjóðjarðasölulán —......... a revser ren 

40/, öunur lán 2... eeen ser sener ea. 

31/,/, tovjelalán se seina se 

39/7, lån til bænda 2... 2... snar a 

40/, lán til prestakalla rr rr nr 

40/, lán til bænda 0... a err ra 

49/7, jarðakaupalán rue 

Ogoldnir vextir 1919: 

19/7, pjødjardasdlulån 2... sererrer kr 

30/, lán til bænda sa sn — 

49/, lán til prestakalla 

40/, lán til bænda 00... venrersenses a 

4ð/, jarðakaupalán — seoiseseesneseree SAR — 

Å hlaupareikningi i Landsbankannm 20100211 re 

Í sama banka með sparisjóðskjörum 

í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum 

Reykjavik, 20. september 1 

Vigfús Einarsson. 

    

s.0.0.% 

kr. 51494,73 

52 

  

Kr. 1071! 598,3 då 

  

. kr 

kr. 472577,18 

— 2167,60 

600,00 

— 8263,76 

— 3876,00 

203876,30 

24924,89 

110,08 

— 245354,84 
5540,66 

10517,38 

977808,69 

Kr. 1071528,33



Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Íslands árið 1919. 

Sjóður frá fyrra ári: 

Skuldabrjef fyrir lánum 

i Íslandsbanka á innlánsskírteini 

Í sama banka með sparisjóðskjörum 

Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum 

Vextir á árinu: 

Áf útistandandi lánum... 

At inneign í bönkum 

Afborganir lána...... 

Tillag úr ríkissjóði 

109/, útflutningagja 

Hluti Fiskiveiðasjóðs og sektarfje 

id af síld 

Tekjur: 

Gjöld: 
Styrkur til útgáfu fiskiveiðatímaritsins Ægis 

Gjöld sjóðsins 

Til jafnaðar tekjulið 3.. 

     

  

brjefi stjórnarráðsins 9. 

Sjóður til 

Skuldabrjef fyrir lánum 

næsta árs: 

sess ERR ERE ER L ER KEE 

egar eftirstöðvar af láni Eiríks Sigurðssonar, f 

júlí þ. á. 

Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum FR SARA 

Í Landsbankanum með eparisjóðskjörum 

Í sama banka á hlaupareikningi.................. 

fyrir ólöglegar fiskveiðar í í landhelgi 

kr. 1611929,43 
20000,00 

ln. —  60406,36 
— 130990.09 

kr. 382519,38 

|. kr. 4855,99 
er orm 9784,78 

———-— kr. 14640,77 
ea na ser venne — 45334,14 

ÍR —  6000,00 
en a — 740,85 

—  1333,33 
      

kr. 450568,47 

lara erna kr. 200,00 

RANA — 800,00 

str rr — 45334,14 

eldar burtu samkvæmt 

RARRNARARRANANNÐ —  1576,54 

kr. 114812,25 

FER me "5892 29 

WE —  3644,56 
AR — 274908,69 

kr. 402657,79 

kr. 450568,47 

  

Reykjavík, 20. september 1920. 

Vigfús Einarsson, 

1920 

122



1920 

123 

124 

324 

Reikningur 

ylir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta og ekkna 

þeirra í hinu fyrverandi Suðuramti árið 1919, 

  
    

  

  

Tekjur: 

1. Sjóður Í ársbyrjun (Stj.tíð. 1919 B, bls. 131): 

a. Veðsktildabrjöf.........0...0.0. venner terrnrse A kr.  4200,00 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka... sees eeest sener 500,00 

ce. Í Landsbankanum 2... RANA = 976,36 
——-——— kr. 5676,36 

2. Vextir: ' 

a. Af vedskuldabrjefum 2... so vuesnerenneenee … kr, 172,88 

b. Af hlutabrjefasign 0 200. men unsere ker kernne — 50,00 

ce. Áf bankainnstæðu ......000000 0. rknne — 76,26 
en men — 299,14 

kr. 5975,50 

Gjöld 

1. Styrkur Veittar .....0.0.000.. seveesee se veesennen kk ere nktrnknenr Kr, 52,00 

2. Sjóður við árslok: 

a. Veðskuldabrjéf . suossssssseeeesssserter serene renten 24. kr, 3200,00 

b. Hlutabrjef í Íslandsbanka 0... seeseeseeeeeneee —  500,00 
ce. Í Landsbankanum sceuseseeeee veven eee renerne — 2223,50 

— — —  5923,50 

kr, 5975,50 

Åtvinnu- og samgångumåladeild stjornarrådsine, 31. januar 1920. 

Oddur Hermannsson. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóða Friðriks konungs hins áttunda árið 1919. 

Tekjur : 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1919 B, bls. 134): 

a, Bankavarbabrjef ... 0... vove veuvesen sne renerne kr. 11000,00 

b. Í Landsbanka 0... erne seernes neerer — 706,15 

kr. 11706,15



2, Vextir: 

a, Áf bankavaxtabrjefum 

b. Af bankainnstæðu … 

1. Styrkur til trjáræktar: 

a. Til Sambands Ungmennafjelaga 

b. Til Lystigarðsfjelags Ákureyrar 

2. Sjóður til næsta árs: 

a.  Bankavaxtabrjef 

b. Í Landsbankanum 

325 

Gjöld: 

Íslands 

sanns ss eee ender 

    

kr. 495,00 
— 40,16 

— Kr. 535,16 

kr. 12241,31 

kr. — 200,00 
— — 200,00 
—-— kr, 400,00 

kr. 11000,00 
— 841,31 
———— — 11841,31 

  

kr. 12941,31 
  

Ábvinnu- og samgóngumáladeild stjórnarráðsins, 31. janúar 1990. 

Oddur Hermannsson, 

Reikningur 

ylir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóða Bjarna amtmanns Þorsteinssonar 

og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1919. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 

a. Bankavaxtabrjef 

b. Lán gegn fasteignaveði 

ce. Í Landsbankanum ...... - 

2. Vextir: 

a. Áf bankavaxtabrjefum 

b. Af fasteignaveðlánum ... 

oe. Áf bankalnnstæðu 

Tekjur: 

1919 B, bls. 136): 

eeðavasans0:0e 

2500,00 
2000,00 
2174,20 

6674,20 

285,52 

6959,72 
  

kr, 

1920 

124 

125



1920 326 

125 Gjöld: 

1. Styrkur til vegabóta í Snæfellsnessýslu .......0),.0..0.0.. 0000... vener kr. 259,00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef ...........0.000...00000. sv erne rn ssnrene „ kr.  2500,00 

b. Lán gegn fasteignaveði ........... 2... veer server renser - - 2000,00 

ce. Í Landsbankanum esse sereree se kernerne - 2209,72 
—-——--. — 6709,727 

kr 6959,72 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 31. janúar 1920. 

Oddur Her mannsson. 

mi
 

Da
 

|
 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebe?s árið 1919. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (St.j.tíð. 1919 B, bls. 136): 
Bankavaxtabrjef ................... BARN ANAS a vs venne nersneren kr.  11400,00 

2. Vextir af bankavaxtabrjefum ................... bes ran see ssn ennen seere snes mee 513,00 

kr. 11913,00 

Gjöld 

1. Greitt Búnaðarfjelagi Íslands ...........0..0...00.... ans rn kr. 513,00 
Sjóður í árslok: 

Bankavaxtabrjef uses sesee sees ren seek n este ben reen rn r reen ere, — 11400,00 

kr. 11913,00 
  

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 31. janúar 1990 

Oddur Hermannsson.



RD
 
h
n
 

CA
 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóða W. Fiachei 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (St.j.tíð. 1919 B, bls. 129); 

a. Innritunarskirteini Litra A. fol, 373 100 

b.. Bankavaxtabrjef HANNAR rs ken vær nas sr nes 

ce. Lån gegn fasteignavedi…  … 

d. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar 

e.  Bankainnatæða 

Vextir: 

a. Áf lonritunarskírteini (...........0... en kreere 

b. > bankavaxtabrjafum ............. . 

c. > fasteignavedlanum BEAR 

d. > láni Seyðisfjarðarkaupstaðar ......... BR 

es.  D bankainnstæðu........0............. 

  

Gjöld: 

Styrkur veittur samkvæmt stofnskrá sjóðsins ... ... .... 

Borgun fyrir auglýsingar 00... 

Sjóður til næsta ára: 

  

a. Ínnritunarskírteinl .............0. a vener versene 

b. Bankavaxlabrjef ......... 

c. Lán gegn fastelgnaveði ... . ....... ER lr sr erses . 

d. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar ......... 0... 0... 

e. Í Landsbankanum ... kreeres ere kuren se 

Átvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 

Öddur Hermannsson. 

  

; árið 1919 

kr. 20000,00 

4000,00 

1800,00 

kr 100,00 

180,00 

— 81,00 

562,50 

170,40 

  

kr. 

    

  

kr. 

3l. janúar 1990. 

1920 

127 

1693, 

  

44140,07 

RNA kr. 1475,00 

46,80 

kr... 20000 00 

— 4000,00 

— 1800,00 

— 182000,00 

— 4818 
mm — 4618, 

44140,07
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128 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1919. 

  

  

Tekjur: 

1. Sjóður Í ársbyrjun (Stj.tíð, 1919 B, bls. 133): 

a. Bankavaxtabrjef... —......... slasa sleðann ret kr, 6000,00 

b. Í Landsbankanum 2 meer rr 2260,15 
— — kr. 

2. Vextir: 

a, Áf bankavaxtabrjefum — sesssessesueesneenene ne ke never kr 270,00 

b. — bankainnstædu 000 osonsesenesevereernee le — 97,67 

Kr. 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavagtabrjéf ... 0... senere kr. 6000,00 

b. Í Landsbankanum 2... RA sr 2697,82 
mm kr.   

  

  

Kr. 

Átvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 31. janúar 1920. 

Oddur Hermannsson, 

129 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas's árið 1919. 

Tekjur: 

1. Sjóður við ársbyrjun (Stj.tíð, 1910 BR, bls. 130): 

Í Tændsbankanum „00... nr eres rer seenersrnsennes kr 

2. Vextir af bankainnstæðu ....,..0..0.00.0) ai. rene nrr serne. RN — 

Kr. 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 

Í Landsbankanum  ........ RANA eg make ener sakse A kr. 

Kr. 

Átvinnu og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 31. janúar 1920. 

Oddur Hermannsson. 

  

3609,98 

8260,15 

  

8627,82 
  

8627,82 

3471,14 
138,84 

3609,98 

3609,98 
 



yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns 

529 

Reikningur 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1919 B, bls. 133): 

a. Veðskuldabrjef ... 

b. Í Landsbankanum 

2, Vextir; 

a. Áf veðskuldabrjefum 

b. — bankainnstæðu 

Eign til næsta árs: 

a. VeSskuldabrjef … 

b. Í Landsbankanum......... 

Nikulássonar árið 1918. 

NN kr, — 4900,00 
545,82 

mmm kr 5445,82 

kr. — 209,10 
— 88,93 

mm 998,03 
  

Kr.  5743,85 

kr. 2500,00 
—  3243,85 

    kr,  5743,85 

Kr. 5743 8h 

Átvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 31. janúar 1990. 

Oddur Hermannsson 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóða Páls Jónssonar árið 1919. 

Tokjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1919 B, bis. 184: 

Í Landsbankanum ......... 

Vextir ... to
 

Sjóður til næsta ára: 

Í Landsbankanum ....,..0.220..... err 

ðasserasausaaruss. 

1762,14 
— 70.48 

kr. 1832.62 

sen kr, 1832.62 

kr.  1832,62 
  

Atvinnu- og samgingumåladeild stjornarrådsins 31, januar, 1920. 

Oddur Hermannseon. 

1920 

130 

131



1920 

132 

þa
 

ts
 

133 

1. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1919 B, bls 

a. Lán Seyðisfjarðar 

b. Lán gegn fasteign og ábyrgð sýslufjelaga 

ce.  Bankavaxtabrjef 

d. Innstæða í bönkum 

Vextir: 

a. Áf láni Seyðisfjarðar 

b. — lánum gegn fasteign og ábyrgð sýslufjelaga 

6.  — bankavaxtabrjefum 

d, — bankainnstæðu 

Styrkur til Búuaðarsambands Áusturlands 

Eign til næsta ára: 

a. Lán Seyðisfjarðar................. BNF 

bh. Lán gegn fasteign og ábyrgð sýslufjólaga 

c.  Bunkavaxtabrjef ......... 

d. Sankalunstæða 

Átvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsina 8 göng J ; 

Oddur 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Qjafasjóðs W 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1919 B, b 

a. Bankavaxtabrjef ... ........... 

b. Lán gegn fasteignaveði 

ec.  Bankainnstæða 

Hermannsson, 

tjón af jarðeldum, árið 1919 
J 

kr. 7200,00 

29450,00 

2600,00 

2693,49 
——..z.. kr.  41943,49 

kr. 324,00 

1246,75 

— 117,00 

—— — 1817,09 

kr. 437 60,5 58 

  

kr. 1 200,00 

kr.  6400,00   

  

— 27775 
2600, 00 

— 5785,58 

men 42560,58 
  

kr. 43760,58 

31. janúar 1990 

il Grímseyinga, árið 1919. 

kr. 18000,00 

— 20000,00 

— 585477 
mmm kr. 43854,77 

F lyt kr. 4385417
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Fluttar kr. 43854,77 

  

2. Vextir: 

a. Áf bankavaxtabrjéfumi ....i.06 disease rir kr. 810,00 

b. — fasteignaveðlánum .........00)0.0 00 near in — 900,00 

— bankainnstæðu .........000 ee.s0eee 10 sn — 255,26 
—--—.—. — 1965,26 

kr. 45890,03 

Gjöld 

1. Styrkur til Grímseyinga .........0.0.000.0000 en tenn. sen secure kr. 1850,00 

2. Eign til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef .........00..0.0000.000n ene att kr. 17900,00 

b. Lán gegn fastelgnaveði ...............0.0...... . — 20000,00 

ce. Í Landsbankanum .......0.000 eeen se ser ere sen seer serene ve —  6070,03 
——.—.— 43970,03 

kr. 45820,03 

Átvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, öl. janúar 1920. 

Oddur Hermannsson. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns konungs hins Níunda, árið 1919. 

Tekjur: 

li. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1919 B, blæ. 132): 

  

a. Ínnritunarskírtaini Litra A Fol. 84.00.0000)... … kr. „ 8600,00 

b. Veðskuldabrjef... ........000.. ve... one en — 1600,00 

c.  Bankavaxtabrjef .............. ...... FR RANNRSARNA se mm 500,00 

d. I Landsbankanum 00 „54 
— kr. 11483,54 

2. Vextir: 

a. Áf innritunarskírteinl ........0..00.0000 00. sanna kr. 301,00 

b. — - veðskuldabrjefum ...............00.000 00. neee renerne — 64,00 

ct. — bankavaxtabrjefi ............0......0.. 000. ser — 22,50 

d. — bankainnstæðu ........ lan a ar er ese ses son rr 32,99 
—.—.—..2. kr. 420,49 

kr. 11904,03 

1920 

133 

134
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134 Gjöld : 

I. Heiðursgjafir veittar: 

a. Magnúsi Sigurðssyni Hvammi .........000..0...000 0... … kr, 160,00 

b.. Magnusi FriSrikssyni StaSarfelli ere ure mm 160,00 

„mmm kr 320,00 
2. Eignir til næsta års: 

Innritunarskirteini Litra A, Fol, 84 0000. kr. 8600,00 

b. Veðskuldabrjef................0......... nr vs kernen ses 1600,00 

  

ce. Bankavaxtabrjef ocean... … ER — 500,00 

d. T Landsbankanum 000 seveeveerereeee menesker een 884 03 

———— — 11584,03 

kr. 11904,03 

Atvinnu. og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 31. janúar 1990. 

Oddur Hermannsson. 

135 Efnahagsreikningur 

Landsbankans 30. september 1920 

Fignir 
I. Skuldabrjef fyrir lánum: 

   

    

  

  

  

a. Fasteignaveðslán ........... AA FARA kr. 260124,95 
b. SjalfskuldaråbyrgSarlån 2. 2... —  2281960,24 
c. Handveðslán ........... FARA sense seeren rsr rense 8997,03 
d. Láa landssjóðs, sveitar- og bæjarfjelaga ......... a 289568,92 
e. Reikningslán .................. HARA enn... 2538919,78 

——--— kr. 5979570,9% 
2. Víxlar innlendir og ávísanir..,..............0.. lina kernen neesn — 16904819.45 
3. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis SENNA 203057,33 
4. Kgl. ríkisskuldabrjef .............. nusse ven  veeeks erneeser sen nen mm 337952,00 
5. Önaur erlend verdbrjef sG.s000 mee nerskeernese nerverne mee kreisen mee 159387,50 
6. Bankavaxtabrjef 1. flokks -. .........000.... BERA BEAR — 178100,00 
í. Bankavaxtabrjef 2. flokka ..........0000.. 0 sten er e00 tr a0. … — 433748,00 
8. Bankavaxtabrjef 3. flokks ............ seeren rense BRANN ven —- 53295,00 
9. Bankavaxtabrjef 4. flokka sees venne sne versene 532530,00 

10. Hafnarlánsskuldabrjef Reykjavíkur frá 1919 RENNA 153600,00 
I Hafnarlånsskuldabrjef Reykjavikur frå 1919. ene une ken uren — 350000,00 

KØ
 

me
 

Rafmagnaveitulånsskuldabrjef Reykjavikur 2... FE 190000,00 
Ríkissjóðsskuldabrjef Íslanda .................. FERRARI —  928320,00 
Onnur innlend verðbrjef .........000.0.00....0 000... skanna mm 1200,00 þe 

þa
n 

þr
 

#
=
 

Ga
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Fluttar 

15. ea. set 

16 ur og áhöld 

17 Ísafirði nuts eee nentenne en meen en vener ennrrnnen 
18, i 

19. sen vage 

20. Útbúið á Sel fossil lll a na ka 

21. Inneign hjá öðrum bönkum  ............00, eeen arnar 

22. Ýmsir debitorar verna 

23. Peningar Í sjóði .....0..0.0000 air ie eseanr nennir rns moses rereres en 

Skuldir 

I. Seðlaskuld bankans við landssjóð v.… 

2. Bankaskuldabrjef ... 2... ern en . … 

3. Innskotsfje laudsjéds 2. 0. an era ET 

4. Skuld við aðra banka ARRNNNNNRANARÐA NENNIR RSA rr ken sne 

5. Innstæðufje í hlaupareikningi ...  ... 2. aa. ae .… 

6. Tnnstæðufje í sparisjóði...... ve ene ru rr .… 

7. Innstædufje gegn viðtökuskfrteinum ........0..0000000.0 veð er 

8. Tnneign Í. flokks veðdeildar .........000....000...0. eens senn 

9. Inneign 2. flokks veðdelldar ..... . a. . FRA 

10. IÍnneign 3. flokks veðdeildar ..........0..0. 0000. - sen rennur . 

I. íÍnneign 4. flokks veðdeildar ............ 

12. Innheimt fja ekki útborgað .................. 

13. Akceptkonto ......... ene. aerea 

14. Ýmsir kreditorar ............. sereesasgengnasa rr. 00. ses. … 

15. Varasjóður ARAFAT 

16. Tekjur, sem ekki eru en lagðar við varasjóð: 

a. Vextir lll kr. 134548,01 

b. Forvextir af víslum og ávisunum 2... 2... 7 878078,88 

c. Tekjur af rekatri fasteigna ......0...0..0.00. 00. 000. — 4633,11 

d. Ýmsar tekjur ... 20000 serene sseeeerennsnerenses — 99151,90 

Frá þessum samtals kr. 116391, 90 

dregst: 

kostnaður við rekstur bankans 168744,46 

17. Ágóða og tapskonto 

Íslands. 

Sigurdsson. 

Landsbanki 

L. Kaaber. Magnús Benedikt Sveins 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 

ert fundið við hann að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson, Sig. Eggerz. 

  

— 2 
— 1 
— 14 

— 1235 5837,96 

— 939432,29 

— 6906,26 

  

750000,00 
1300000,00 
700000,00 

—  5364109,20 
5882309,64 
13137951,96 

989805 83 

277973,26 
— 21 1058 63 

| 

— 12367,21 
— 21814,46 
— 20,76 
—… 2703149,15 

947647,44 
64050,70 

  

3 36016 75,75 

g0n. 

Richard Torfason. 
r bankans og ekk- 
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld »Hins sameiginlega brunabdtasjods fyrir sveitahibyli«. 

Sjóður frá fyrra ári: 

a. Á innritunarskírteini 

b. Á innritunarskírteini 

c. Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum 

Endurtryggingargjöld frá 

a. Frá árinu 1918 

b. Frá árinu 1919 ... 

Áætluð ógreidd iðgjöld árið 1919 720. 
Vextir: 

a. Áf innritunarskírteinum 

b. Áf sparisjóðsinnstæðu 

. Útborguð tjón. 

a. Til Hvalfjarðarhrepps 

b. Til Ölveshrepps ... 
c. Til Ásahrepps...... 

Kostnaður sjóðsins 

Til jafnaðar móti tekjulið 

Sjóður til næsta árs. 

a. Á innritunarskírteini 

b. Á innritunarskírteini 

c. Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum 

Vátryggingarárið 1919. 

í Landsbanka 

í Íslandsbanka 

brunabótasjóðum sveitafjelaga. 

Oddson rss sens tsð sn sss ða us 

kr. 10455,04 
— 15000,00 

9697,31 
———— kr. 35159,35 

435,14 
—  5943,44 

———-—— —  5678,58 
A 91,19 

—  1158,32 
395,47 
—— — 1553,79 

      

kr. 42475,91 

    

Gjöld 

enter sessa te a kr 6,25 

enter rat res 277,08 
erase erne nere errse — 29,00 

———— kr. 312,33 
uke se bene ve vke rene k ek k kerner ne kbnv teen bre renere — … 684,53 

verra snakk RANA — 91,19 

í Landsbanka ...... ....0......00000. kr. 10930,78 

í Íslandsbanka .....................  — 15000,00 
tenn — 15457,03 

——— 41387,81 

kr. 49475,91 

Reykjavík 24. september 1920. 

Sveinn Björnsson,



Reikningur 

Styrktar- og sjúkrasjóðs vitavarða Íslands fyrir árið 1919. 

  

  

  

Tekjur: 

1. Í sjóði pr. Í. jan. 1919 add... res kr 400,39 
2. Tillag vitavarða ...........)..0..0 000. rr kr. 436,80 

3. Gestafje og gjafir . ud annarra ears sne — 263,00 

4, Vextir dee. a veere er enn ventenses — 24,68 
— — — 724,48 

kr.  1124,87 

Gjöld: 

Í sjóði pr. 31. des. 1919: 
Í innlánsbók í Íslandsbanka... ........... AAN kr. 1099,87 

Hlutabrjef í E. F. Í. „nennu — 25,00 

kr.  1124,87 

Reykjavík 27. febrúar 1920. 

Th. Krabbe. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 1919. 

Tekjur: 

I. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Veðskuldabrjef........ .............. erase nn kr. 24389,50 

b. Bankavaxtabrjef ...........00....00 00... erna aan — 10300,00 

c.  Sparisjóðsinnstæða .............. aeccca ea. .0 rr —  1042,61 
———— - kr. 35734,11 

2. Vextir: 

a. Áf veðskuldabrjefum ...........00..0.0.0 0. 0n a. kr.  1088,58 

b. Af bankavaxtabrjefum ...........00.......0 0000 —- 463,50 

ce.  Áf sparisjóðsinnistæðu .......000,., 0000... 000. —- 77,63 
mmm mm — 1629,71 

kr, 

  

31361,82 

138
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138 Gjöld: 

1. Greiddur styrkur til ekkna sjómanna.........00..00 000. rr kr. 1245,00 

2. Styrkur til Sigridar Gudmundsdåttur esse nere seere er me 120,00 

3. Sjóður til næsta árs: 

a.  Veðskuldabrjef..............00.. BER RÐRA A ARNRNARRA kr. 24189,50 

b. Bankavaxtabrjef ...........0.00....0% = ceanee ene —  10300,00 

c.  Sparisjóðsinnstæða ............200.... sessa sen nes —  1507,39 
—————— 35996, 82 

kr. 37361,82 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 7. janúar 1920. 

Jón Hermannsson. 

139 Skrá 

yfir ættarnöfn, er upp hafa verið tekin á árinu 1920. 

1. Agnars 13. Kaldal 

2. Bergland 14. Lind 

3. Birkis 15. Marberg 

t. Birnir 16. Maron 

5. Bjarklind I7. Núpan 

6. Brekkan IS. Risberg 

1. Engilberts 19. Sighvats 

8. Foss 20. Sigurðsson 

9. Gígja 21. Snæfeld 

10. Grundfjörð 22. Snævarr 

11. Heyðal 23. Svanberg 

12. Hoffell 24. Sæland
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Firmatilkynningar. 

Samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóvember 1903, um versluuarskrár, firmu og prókúru- 

umboð, hafa eftirgreindar tilkynningar verið auglýstar 1920: 

| SS
) 

ca
 

I. Reykjavik. 

Vjer Jon Magnusson fiskimatsmadur, Pjetur J. Thorsteinsson framkvæmdarstjåri og Sveinn 

Björnsson yfirdómslögmaður, allir til heimilis í Reykjavík, tilkynnum að fiskiveidahluta- 

fjelagið ÞHaukurg í Reykjavík rekur fiskiveiðar, þar á meðal síldveiðar, siglingar, fisk- 

verkun, fiskkaup og sölu og annan þann atvinnurekstur sem stendur í sambandi við 

hverskonar útgerð og tiltækilegt þykir á hverjum tíma. Í stjórn erum vjer 3 undirrit- 

aðir og er Jón Magnússon formaður, framkvæmdarstjóri er Pjetur J. Thorsteinsson. 

Firmað ritar framkvæmdarstjóri og ennfremur formaður og annar meðstjórnandi. —Hluta- 

fjeð er 800,000 krónur og getur stjórnin aukið það upp í eina miljón. Stærð hlutanna 

er 5000 krónur hver. Hlutirnir hljóða á nafn. Hlutafjeð er greitt að fullu. Birtingar 

til fjelagsmanna eru settar í Lögbirtingablaðið. 

Formaður Jón Magnússon og Sveinn Björnsson rita firmað þannig : 

Fiskiveiðahlutafjelagið Haukur 

Sveinn Björnsson. Jón Magnússon. 

Framkvæmdarstjóri ritar firmað þannig : 

Fisklveiðahlutafjelagið Haukur 

P. J. Thorsteinsson. 

Reykjavík, 4. des. 1919. 

P. J. Thorsteinsson. Sveinn Björnsson. Jón Magnússon. 

Hjermeð tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að hlutafje h/f. Nýja Bio hefir verið aukið 

upp í kr. 50,000,00. Aukahlutirnir eru að fullu greiddir. 

Reykjavík, 22. desember 1919. 

Stjórn h/f. Nýja Bio. 

Lárus Fjeldsted. Bjarni Jónsson. G. Jensron. 

Undirritaðir tilkynna hjermeð, að fiskiveiðahlutafjelagið yOtur< rekur fiskiveiðar. Log 

fjelagsins eru dagsett 3. og 16. maí 1919. Lögheimili fjelagsins er í Reykjavík. Í stjórn 

fjelagsins eru: 

tinar Markússon formaður og framkvæmdarstjóri. 

Leifur Þorleifsson og J. Bjarni Pjetursson, meðstjórnendur. 

Stjórnin öll ritar firmað. Prókúru fyrir fjelagið hefir Einar Markússon. Hlutafje 

fjlagsins er 300,000 kr, sem skiftist í 60 hluti á 5000 kr. og má auka það upp í 

400,000 kr. Hlutafjeð er að fullu greitt. 

Stjórnin ritar firmað þannig: 

Fiskiveiðahlutafjelagið ÞOtur<. 

Einar Markússon. Leifur Þorleifsson. J. B. Pjetursson. 

1920 
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140 Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

p. p. Fiskiveiðahlutafjelagið ÞOtur<. 

Einar Markússon. 

Reykjavík, 15. jan. 1920. 

Einar Markússon. Leifur Þorleifsson. J. B. Pjetursson. 

4. Það tilkynnist hjermeð, að synir mínir Lúðvíg Lárusson, Jón Lárusson og Óskar Lárus 

son, eru orðnir meðeigendur í firma mínu Lárus G. Lúðvígsson og rita þeir firmað þannig: 

Lúðvíg Lárusson ritar: 

Lárus G. Lúðvígsson. 

Jón Lárusson ritar: 

Lárus G. Lúðvígsson. 

Óskar Lárusson ritar: 

Lárus G. Lúðvígsson. 

Jafnframt afturkallast prókúruumboð Lúðvígs Lárussonar og Óskars Lárussonar. 

Reykjavík, 15. jan. 1920. 

Málfríður Jónasdóttir. 

5. Tilkynni hjermeð, að jeg gef Ara Ó. Thorlacius prókúruumboð samkvæmt lögum, fyrir 

verslun mína hjer í Reykjavík. 

p. Johs. Hansens Enke. 

N. B. Nielsen. 

Åri O. Thorlacius ritar firmad bannig: 

p. p. Johs. Hansens Enke. 

A. Ó. Thorlacius. 

eg Við undirritaðir gjörum hjermeð kunnugt, að herra Leifur Böðvarsson er genginn úr firmanu: 

Böðvarson á Hafberg. 

Reykjavík, 8. janúar 1920. 

L. Böðvarsson. E. Hafberg. 

7. Ólafur Ófeigsson kaupmaður og Hallur Þorleifsson kaupmaður reka verslun í Reykjavík 

sem fullábyrgir fjelagar, undir firmanafninu: pVerslunin Vaðnesd. 

Reykjavík, 26. janúar 1920. 

Ólafur V. Ófeigsson. Hallur Þorleifsson. 

Ólafur V. Ófeigsson ritar firmað: 
Verslunin Vaðnes 

Ólafur V. Ófeigsson. 
Hallur Þorleifsson ritar firmað: 

Verslunin Vaðnes. 

Hallur Þorleifsson. 

8. Við undirritaðir tilkynnum hjermeð, að fiskiveiðahlutafjelagið ÞHákon< rekur fiskiveiðar. 

Lög fjelagsins eru dags. 24. janúar 1920, lögheimili fjelagsins er í Reykjavík. Í stjórn 

fjelagsins eru: Geir Sigurðsson,“ skipstjóri, formaður og framkvæmdarstjóri, Hannes Ólafa- 

son, kaupmaður, og Helgi Jónssun, verslunarmaður, meðstjórnendur. Stjórnin öll ritar 

firmað; prókúru fyrir fjelagið hefir Geir Sigurðsson. Hlutafje fjelagsins er kr. 35,000,00
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er skiftist í 7 hluti á krónur 5000,00, og má auka það upp í 50,000,00, hlutafjeð er 140 

að fullu greitt. Stjórnin ritar firmað þannig: 

Fiskiveiðahlutafjelagið pHákond. 

Geir Sigurðsson. Helgi Jónsson. Hannes Ólafsson. 

Prókúruhafinn ritar: 

p. pr. Fiskiveiðahlutafjelagið y Hákon< 

Geir Sigurðsson. 

Reykjavík, 30. janúar. 1920. 

Geir Sigurðsson. Helgi Jónsson. Hannes Ólafsson. 

9. Tilkynnist hjermeð, að eg gef Birni Þorgrímssyni prókúru-umboð samkvæmt lögura, fyrir 

verslun mína hjer í Reykjavík. 

Reykjavík, 2. febrúar 1920. 

P. Stefánsson. 

Björn Þorgrímsson ritar firmað þannig: 

p. p. P. Stefánsson. 

Bj. Þorgrímsson. 

10. Prókúrurjettur hr. Ingimundar Ögmundssonar fyrir firmað Breiðfjörð á Co. afturk. hjermeð. 

Reykjavík, 5. febrúar 1990. 

Guðm. J. Breiðfjörð. Jón Sigmundsson. Oddur Jónsson. Ingimundur Ögmundsson. 

1l. Fiskiveiðablutafjelagið >Hilmirq tilkynnir til firmaskrár Reykjavíkur, að það reki atvinnu 

við fiskiveiðar. Lögheimili fjelagsins er í Reykjavík. Lög fjelagsins eru dags. 27. des. 

1919. Stjórn fjelagsins skipar: Formaður: Guðm. Kr. Guðmundsson, skipamiðlari. Með- 

stjórnendur: Ásgeir G. Gunnlaugsson, kaupmaður, Jón Árnason skipstjóri, allir í Reykjavík. 

Varameðstjórnendur: Marteinn Einarsson, kaupmaður í Reykjavík, Sigurður Guðmunds- 

son, gjaldkeri á Eyrarbakka. Undirskrift tveggja stjórnenda er skuldbindandi fyrir fje- 

lagið. Prókúru hefir Guðm. Kr. Guðmundsson. Stofnfje fjelagsins er kr. 200,00,00, en 

var á fundi stjórnarinnar Il jan. 1920 hækkað upp í kr. 300,000,00, og skiftist í 

60 hluti, sem hver er að npphæð 5000 kr., þar af innborgað nú þegar kr. 215,000,00, 

afganginn má innkalla eftir einn mánuð. Hlutabrjefin hljóða á nafn. Birtingar til fje- 

lagsmanna skulu gerðar í ábyrgðarbrjefi eða með símskeyti. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. Fiskiveiðahlutafjelagið þ Hilmir< 

G. Kr. Guðmundsson. 

Guðm. Kr. Guðmundsson og Ásgeir G. Gunnlaugsson rita firmað þannie: 

Fiskiveiðahlutafjelapið p Hilmir 

G. Kr. Guðmundason. Asg. G. Gunnlaugsson. 

Guðm. Kr. Guðmundsson og Marteinn Einarsson rita: 

Fiskiveiðahlutafjelagið þ Hilmir< 

G. Kr. Guðmundsson. Marteinn Einarsson. 

Ásgeir G. Gunnlaugsson og Marteinn Einarsson rita: 

Fiskiveiðahlutafjelagið þHilmir< 

Ásg. G. Gunnlaugsson. Marteinn Einarsson. 

Reykjavík, 10. febrúar 1920. 

Fiskiveiðahlutafjelagið ÞHilmir< 

G. Kr. Guðmundsson. Ásg. G. Gunnlaugsson. Marteinn Einarsson.
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12. Frú Marie Hansen Bankastræti 14, og nngfrú Jóhanna L. Hansen, sama atað, báðar í 

13. 

14. 

15. 

Reykjavík, tilkynna að þær undir firmanafninu ÞSóley( reki verslun með allskonar blóm 

hjer í bænum og beri bær báðar fulla ábyrgð á skuldbindingum firmaus. Þær rita 

báðar firmað þannig: 

Blómaverslun ÞSóley<. 

Jóh. L. Hansen, Marie Hansen. 

Reykjavík, 6, febrúar 1920. 

Jóh. L. Hansen. Marie Hansen. 

Jeg undirrituð Margrjet Jónsdóttir, Vesturgötu 50 bjer í bænum, tilkynni hjermeð, að 

jeg með fullri ábyrgð rek verslun hjer í bænum undir firmanafninu: 

»Valkyrjan« 

og rita jeg firmað þannig: 

ÞValkyrjan4 

, M. Jónsdóttir. 

Reykjavík, il. febrúar 1920. 

M. Jónsdóttir. 

Hinn 6. febrúar 1920 var stofnað klutafjelag til að reka fiskiveiðar og annast aðrar fram- 

kvæmdir, sem þar að lúta. Nafn hlutafjelagsins er þHlutafjelagið Geir. Lögheimili er 

í Reykjavík. Hlutafjeð er kr. 215,000,00, en stjórnin hefir heimild til að auka það upp 

í kr. 250,000,00. Stærð hlutabrjeia er 1000 kr. og hljóða þau á nafn. Hlutafjeð inn- 

borgast þegar stjórnin krefst þess. Fundir verða boðaðir samkvæmt 9. gr. Íjelagslaganna. 

Stjórn fjelagsins skipa: Formaður: John Fenger, kaupmaður. Varaformaður: Gísli J. 

Johnsen, ræðismaður. Meðstjórnandi: Geir G. Ácöga, verkfræðingur. Rjett til að rita 

firmað hefur formaður, John Fenger kaupmaður, ásamt öðrum hvorum meðstjórnanda, 

eða, báðir meðstjórnendur. Formaður hefur prókúru fyrir fjelagið og ritar firmað þannig: 

p. p. h/f. Geir. 

John Fenger. 

John Fenger og Gísli Johnsen skrifa: 

h/f. Geir. 

John Fenger. G. J. Johnsen. 

John Fenger og eir G. Zoöga skrifa: 

h/f. Geir. 

John Fenger. Geir G. Zoéga 

Gisli Johnsen og Geir G. Zoéga skrifa: 

h/f. Geir. 

G. J. Johnsen. Geir G. Zoéga. 

Reykjavík, 17. februar 1920. 

John Fenger formadur. G. J. Johnsen. Geir G. Zoéga. 

Vjer undirritaðir, Helgi Helgason, Bjarni Pjetursson, Kristján V. Guðmundsson, Kjartan 

Ólafsson og Helgi Björnsson, tilkynuum hjermeð, að á aðalfundi Kaupfjelags Verkamanna 

í Reykjavík, sem haldinn var 9. febrúar 1920, var ssmþykt að breyta firmanafni fjelags- 

ins þannig, að hjer eftir beitir fjelagið ÞKaupfjelag Reyevíkinga(. Fjelagið með hinu 

nýja firmanafni tekur á sig allar skuldbindingar, sem gerðar hafa verið með hinu eldra 

nafni. Núgildandi lög fjelagsins eru dags. 9. febrúar 1920.
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Ennfremur var samþykt á nefndum aðalfundi, að tillag hvers fjelagsmanns skuli hjer eftir 140 

vera kr. 15,00 í stað 2,00, sem áður hefir verið. 

Nafn prókúruhafa í firmatilkynningu fjelagsins, dags. 26. mars 1919, hefir á tveim 

stöðum misritast Elías Ó. Guðmundsson, í stað Elís 0. Gudmundsson. 

Reykjavík, 18. febr. 1920. 

Í stjórn Kaupfjelags Reykvíkinga. 

H. Helgason. Kjartan Ólafsson. Helgi Björnsson. Kristján V. Guðmundsson, 

Bjarni Pjetursson. 

Vjer undirritaðir tilkyunum hjermeð, að myndað er í Reykjavík hlutafjelag, er nefsist 

h/f. Levanta, með þeim tilgabgi að reka siglingar. Lög fjelagsins eru dags. 30. apríl 

1919 og breytingar 14. febr. 1920. Stjórnina skipa: Th. Thorsteinsson, kaupmaður og 

er hann formaður stjórnarinnar, P. J. Thorsteinsson kaupmaður og Jes Zimsen konsúll, 

allir til heimilis í Reykjavík. Varamaður í stjórn er Loftur Loftsson útgerðarmaður i 

Reykjavík. Firmað ritar stjórnin. Geo Copland i Reykjavik ritar sem útgerðarstjóri fje- 

lagsins eða sá, sem hann felur útgerðarstjórn { fjarveru sinni. Höfuðstóll fjelagsins er kr. 

1,500,000,00 —- Hin miljón og fimm hundruð þúsund krónur — og skiftist í 300 hluti á 

5000 ke, hver. Hlutirnir hljóða á nafn og eru greiðdir að fullu, 

Reykjavík, 18. febr. 1920. 

Í stjórn h/f. Levanta. 

Th. Thorsteinsson. Jes Zimsen. P. J. Thorsteinsson. 

Í dag hefir herra Þórarinn Björn Stefánsson fengið prókúru-umboð fyrir firmað 0. Frid- 

geirsaon á Skúlason og ritar hann firmað þannig: 

p. p. 0. Friðgeirsson é Skúlason. 

Þ. B. Stefánsson. 

Reykjavík, 25. febr. 1990. 

0. Friðgeirsson £ Skúlason. 

0. Friðgeirason. 

Jafnframt að eg undirritaður hjer með afturkalla prókúru-nmboð það, er jeg gaf herra 

Olgeiri Feiðgeirsayni 1. janúar 1918, veiti jeg herra Carl Theodor Sonnichsen Bramm pró- 

kúru-umboð fyrir heildverslnn mína, og hefir hann öll rjettindi prókúrista lögum samkvæmt. 

Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. heildverelun Garðara Gíslasonar 

0. 'T. S. Bramm. 

Reykjavík 96. febr. 1990. 

Garðar Gíslason. 

Hlutafjelagið pMarg tilkynnir, að það reki útgerð og siglingar. Hlutafjelagið er stofnað 

6. janúar 1920 og lög þessa samþykt.  Hlutafjeð kr. 90,000,00, er skiftist í 18 hluti 5000 

kr. hver, er að fullu innborgað, og hljóða hlutabrjefin á nafn. Í stjórn fjelagsins eru: 

Þórður Bjarnason formaður, Eggert Jónsson ritari og Guðm. Kristjánsson gjaldkeri, allir 

búsettir í Reykjavík. Stjórn er kosin á aðalfundi ár hvert og skal ávalt skipuð þrem
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140 hluthöfum, Undirskrift formanns og annarshvors meðstjórnanda skuldbindur fjelagið og 

eignir þess. Prókúrusumboð er snertir daglegan rekstur hefir firmað Guðm. Kr. Gud- 

mundsson & Co. í Reykjavík. Lógheimili fjelagsins og varnarþing er í Reykjavík. Til 

fundar skal boðað með skriflegum tilkynningum til hluthafa. 

Reykjavík, 8. janúar 1990. 

Þórður Bjarnason. Eggert Jónsson. G. Kristjánsaon. | 

Þórður Bjarnason og Guðmundur Kristjánsson rita: 

H/f. »Mar« 
Þórður Bjarnason. G. Kristjánsson. 

Þórður Bjarnason og Eggert Jónsson rita: 

H/f. pMar4. 

Þórður Bjarnason. Eggert Jónsson. 

20. Hiutafjelagið ySulitjelma« tilkynnir, að það reki atvinnu frá Reykjavík við siglingar og 

fragtflutninga. Lög fjelagsius eru dags. 15. febr. 1919. Stjórn fjelagsins skipa: For- 

maður: Guðm. Kr. Guðmundsson, skipnmiðlari í Reykjavík. Meðstjórnendur: Paul Smith 

verkfræðingur og Othar Kllingsen kaupmaður, báðir í Reykjavík. Firmað rita einhverjir 

tveir úr stjórninni. Prókúru hefir skipamiðlarafirmað G. Kr. Guðmundsson & Co. í 

Reykjavík. Hlutafje fjelagsins er kr. 45000,00, er skiftist í 45 hluti, sem hver er að 

upphæð kr. 1000,00. Hilutabrjefin hljóða á nafu og eru að fullu innborguð. Birtingar 

til fjelagsmauna eru gerðar Í ábyrgðarbrjefi eða með símskeyti. 

Guðm. Kr. Guðmundsson og Othar Ellingsen rita firmað þannig: 

H/f. Sulitjelma 

G. Kr. Guðmundsson. 0. Ellingsen. 

Guðm. Kr. Guðmundsson og Paul Smith rita firmað þannig: 

H/t. Sulitjelma 

G. Kr. Guðmundsson. Paul Smith. 

Othar Ellingsen og Pauli Smith rita firmað þannig: 

H/f. Sulitjelma 

0. Ellingsen Paul Smith. 

Prókúruhafi G. Kr. Guðmundason á Co. rita firmað þannig: 

p. p. H/f. Sulitjelma. 

G. Kr. Guðmundsson á Co. 

Reykjavík. 8. mars 1990. 

Stjórn H/f. Sulitjelma. 

G.-EKr. Guðmundsson. 0. Ellingsen. Paul Smith. 

21. Undirrituð stjórn h/f. ÞGeir€ veitir hjermeð hr. kaupmanni Geir Zoéga í Reykjavík, pró- 
kúrunmboð sem framkvæmdastjóra fjelagsins, með valdaviði því sem ákveðið er í lögum 
nr. 42, 13. nóv. 1903. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. h/f. ÞGeir< 

Geir Zoðga. 

Reykjavík, 20. mars 1920. 

John Fenger. Geir G. Zoöga. G. J. Johnsen.
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Feðgarnir Th. Thorsteinsson kaupmaður og Geir Thorsteinsson útgerðarmaður, háðir til 

heimilis í Reykjavík, reka fiskiveiðaatvinnn með botnvörpuskipinu Leifi Heppua€ undir 

firmanafninu Geir á Th, Thorsteinsson með Ótakmarkaðri ábyrgð.  Firmað er stofnað 

með samningi 18. október 1919. Heimili og varnarþing firmans er í Reykjavík. Til 

þess að skuldbinda firmað barf undirskrift beggja.  Framkvæmdarstjóri er Geir Thor- 

steinsson og hefir sem prókúruhafi heimild til að rita firmað. 

Reykjavík, 23. mars 1920. 

Geir € Th. Thorsteinsson. 

Th. Thorsteinsson. Th. Geir Thorsteinsson. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. Geir á Th. Thorsteinsson. 

Geir Thorsteinsson. 

Undir firma: A/s. De Danske Cigar- og Tobaksfabrikker Hovedoplag Reykjavík, er rekin 

heildsala á vindlum og tóbaki af hlutafjelagi, með lögum dags. 14. apríl 1919. Í stjórn- 

inni eru: Salomon Horwilz, formaður, Kastelvej 21, Peter Emil Christian Reyn, varaformaður, 

Strandgade 36, Álpbons Emil Ohristian Áugustinus, Viggo Rothesvej 13, Jens Julias 

Maximilian Kattentid, Jacobys Allé 12, Peter Friderik Rasmus Alexander Lassen Lan- 

dorph, Frydendalsvej 25, bankastjóri Harry Johannes Holm, Nyköbing Falster, yfirrjettar- 

málaflutningsmaður Johan Ánton Carl Becker, Vester Voldgade 10 og yfirrjettarmála- 

flutningsmaður Carl Vilhelm Skovgaard Ostenfeld, Nörre Farimagsgade 15, bådir i Kaup- 

mannahöfn. Í framkvæmdastjórninni ern: Emilius Ferdinand Nobel, Sjælsölund, Hörs- 

holm, Bruno Horwitz, Vester Voldgade 110, Köbenhavn, Herman Smith Nobel, Nyköbing 

Falster, Ludvig Sophus Christian Augustinus, Puggaardsgade 11, Köbenhavn.  Hlutafjeð 

er B miljónir krónur, og er skift í hluti á 1000, 2000 og 4000 krónur. Hlutafjeð er alt 

innborgað. Hlutabrjef hljóða á handhafa, en gætu hljóðað á nafn. 

Firmað rita: formaður eða varaformaður stjórnarinnar, báðir ásamt einum úr 

stjórninni, einhver einn af framkvæmdarstjórunum, eða einhver einn, sem stjórnin 

tilnefnir, 

Ál fjelaginu viðvíkjandi verður tilkynt í Berlingske Tidende«. 

Prókúru hefir firmað F.C. Möller í Reykjavík. 

Verksmiðjueipandi Salomon Horwitz ritar þannig: 

s. Horwiltz. 

Bankastjóri P. Reyn ritar þannig: 

P. Reyn. 
Verkamiðjueigandi A. Áugustinus ritar þannig: 

C. Augustinus, 

Verksmiðjueigandi Jens Kattentid ritar þannig: 

Jens Kattentid. 

Umboðsmaður Lassen Landorph ritar þannig: 

Lassen Landorph. 

Bankastjori Holm ritar bannig: 

Harry Holm. 

Yfirrjettarmálaflutningsmaður Becker ritar þannig : 

Carl Becker. 

Yfirrjettarmálaflutningsmaður Ostenfeld ritar þannig: 

Carl Ostenfeld, 

1920 

140
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140 Framkvæmdarstjóri KE. Nobel ritar þannig: 

E F. Not 

Framkvæmdarstjóri H. Nobel ritar þannig: 

Herm. Nobel, 

Framkvæmdarstjóri L. ÁAugustinus ritar þannig: 

Luðv. Avgi 

Framkvæmdarstjóri Bruno Horwitz ritar þannig: 

     i 

    

  

mus, 

Bruno Horwitz 

   
Kaupmannahöfn, 5. desen 19 

S. Horwitz. P. Reyn C. Augustinus. Jens Kat n Landorpb 

Carl Becker. Car! Ostenfeld. E. e 

Herm. Nobel. Ludv. Á stinug Bruno Horwitz 

    

janúar 1920 

  

   
    

   
Prókúruhafi 

Aktieselskabet, De Danske Cigar 

þannig : 

sfabrikker Hovedop     

24. Guðmundur Ólafsson og Stefán Sandholt bakarar     ka Brauð- á Kökug 

& Sandholt 

    

Reykjavik, sem fullåbyrgir fjelagar med firma: G. 

Guðmundur Ólafsson ritar : 

Ólafsson é Sandholt. , 

efån Sandholt ritar: 

G. Ólafsson á Sandholt 
1920. 

Guðm. Ólafsson, Vitastíg 7. 

Stefán Sandholt, Njálsgötu 51 B 

G. 
a 
St 

  

Reykjavík, 27. m 

  

25. H/f. Geo. Copland á Co. rekur verslun hjer í bænum og útg 

h/f. Geo. Copland á Co. Reykjavík. Li i 

fjelagsins eru þrír menn þeir: Geo. Cop 

    

   dagsett 1, 

                

ind, kaupmaður í Reykjavík, fo 

Zimsen, kaupmaður í Reykjavík og Olafur Briem, í Reyki 3 

i. madur er jafnframt framkvæmdarstjåri hefir einn het 

  

> umboð fyrir fjelagið hefir Ólafur Briem. Hlutafjeð er kr. 

hluti á kr. 1000,00 hver.  Hlutafjeð er að fullu greitt og 

kynningar er snertir fjelagið skulu sendar hluthöfum í ábyrg 

#60. Copland ritar Firmað þannig: 

H/f. Geo. Copland & Co. 

380. Copland, 

Prókúruhafi ritar firmað þannig : 

H/f. Geo. Copland & Co. 

Ólafur Briem. 

Edinburgh, 10. February 1920. 

Geo. Copland. 

Reykjavík, 13. mars 1920. 

Jes Zimsen. 

Ólafur Briem.
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Hjerme 105 árinnar, að undir firmanafninu h/f. pAri fróðig, er rekin 140 

og annað það, er stendur í sambandi við fiskiútgerð. Lögheimili 

  

atvinn 

      1 Have Lög fjelagsins eru dags. 4 febr. 1919. Stjórn fjelagsins skipa: 

Páli Gíslason kaupmaður Í Reykjavík, sem jafnframt er framkvæmdarstjóri 

in Meðstjórnendur: Björn Ólafs, skipstjóri í Mýrarhúsum á Seltjarnarnesi og 

   kaupm. í Grindavík. Einhverjir tveir úr stjórninni hafa heimild til 
   ÞAT uldbinda firmað. Prokúra hefir Páll H. Gíslason kaupm. Höfuðstóll fjeiagsins er 

250,000,00 k iftist í 50 hluti, hver að upphæð 5000,00 kr. Hlutafjeð er að 

innborg: Hlutabrjefin hljóða á nafa. Tilkynningar til fjelagsmanna sendar Í 

Að AU 

  

er 

   fullu    

ábyrgðarbrjefi, símskeyti eða á annan sannaniegan hatt. 

Reykjavík, 31. mars 1920. 

Í stjórn h/f. Ara fróða 

Páil H. Gíslason. Björn Ólafs. Einar G. Einarsson. 

H/f Stefnir tilkynnir að það reki fiskiveiðar, siglingar og verslun með sjávarafurðir. Lög 
fjelagsins eru das    „sett 22. apríl 1920. Stjórn fjelagsins skipa: Sigurjón Pjetursson kaupm. 

      

   

  

form. og stjórnendur Sigurður Jónsson bóndi Görðum og Þorlákur V. Bjarnar bóndi 

á Rat ja stjórnenda þarf til að skuldbinda fjelagið. Formaður 

p > er 150,000,00 krånur, alt innborgad ( g skiftist i 1000 kr. 
il 

o 

fjelagsins hefir neimild ti 

    

hluti Stjó að auka hlutafjeð 
pp boða með ábyrgðarbrjefi eða símskeyti. 

  

teykjavik, 8, mai 1920. 

  

Í stjórn h/f. Stefnir 

    igurður Jónsson. Þorlákur V. Bjarnar. 

herra verslunarmaður Þorleifur Jónsson hefir haft fyrir verslun 

móti hefir Björn Jónsson verslanarnáður Lindar- 
    un mína og 

  

ritar hann firmað þannig: 

p. p- verslun Páls H. Gíslasonar 

jörn Jónason. 

teykjavík, 14. april 1920 

Páll H. Gíslason. 

pí
 

w
 

(d
ut
y 

Gi
: 

;kjavikur tilkynnir til firmaskrárinnar, að Mjólkurfjelag 

Reykja 

Jafniramt annast 

   sem samvinnufjelag, með ótakmarkaðri ábyrgð 

     
   

  

   

lagið Íunkaup á vörum fyrir fjalagsmenn, sem 

f með opinni sölubúð. Lögheimili fjelagsins er í Reykjavík. Aðalstjórn fjelags- 

   Bjarnar óðalsbóndi á Rauðará. Meðstjórnendur: Tryggvi Þór- 

  

Olafs óðalsbóndi í Nýjabæ. Varamaður: Kol- J 

órnenðanna er skuld- 

  

Kol lafirði. U: adirskrift allra þriggja st; 
ggj 

s. Prókúruumboð hefir Eyjólfur Jóhannsson fram- 

  

Fjelagsfundir skulu boðaðir skriflega til fjelagsráðsins 
fyrirvara. 

ÁBalstjórnin ritar firmað þannig: 

Mjólkurfjelag Reykjavíkur 

Þori. V. Bjarnar Guðm. Ólafs. Tr. Þórhallsson.
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32. 

33. 

546 

Prókúruhafi ritar: 

  

        

. 

Þorl V. Bj 

Það tilkynnist hjer með til firmaskrárn ið herra Tr genginn úr 

firmanu  Viðskiftafjelagið, en í hans stað hefir komið herra Björi kaupm. sem 

fullábyrgur fjelagi og ritar hann firmað þan 

   Viðskiftafjelap 

Björn Olafsson. 

Reykjavík, 23. april 1920. 

Þórður Sveinss Baldur Sveinsson. 

  

Veiti hjermeð Jóni A. Egilsson prókúruumboð fyrir firma mitt í Reykjavík 

  

Prókúruhafinn rit 

    

Brynjólfur Árnason cand. phil, Allan Jónsson og Magnús 

hafa stofnað fjelagsskap til að rel Í   
Árnason. Tillag hvers er kr. 2000,00. Firmanaf 

Allir fjelagar 

  

eru fullábyrgir. 

    3rynjólfur Árnason, Lindargötu 1 Rvík. Allan Jønsson, B ) Rvík 

Magnús Þorsteinsac Öðinaí Bvík     

Prókúruhafinn ritar: 

  

Fiskiveiðahlutafjelagið ÞAtlanta< í Reykjaví! 

      

   
   

    

   

fiskiveiðar með lögheimili í 

1920. Stjóra fjelags 

Meðstjórnendur: Skúli Jónsson fram 

> ; Ir , 
Rey Kjavig og 

20. april 

  

sl ingsmadur, allir til heimilis 

er skuldbindandi fyrir fjelagit 

stjóri fjelagsins.  Hlutafje sem 

hver er að upphæð krónur inn 

borgaðir. Tilkynningar til 

DD GX
 Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. 

Skuli Jon 

Elías Stefánsscn og Skúli Jónsson rita 

Fiskiveiðahlutafjel 

Elías Stefánsson
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Elias Stefánsson og Lárus Fjeldsted rita firmað þannig : 140 

Fiskiveiðahlutafjelagið pAtlantad 

Elías Stefánsson. Lárus Fjeldsted. 

Skúli Jónnson og Lárus Fjeldsted rita firmað þannig: 

Fiskiveiðahlutafjelagið þ Atlanta 

Skúli Jónsson. Lárus Fjeldsted. 
Reykjavík, 16. júní 1920. 

Stjórn fískiveiðahlutafjelagsins ÞAtlanta< 

Elias Stefansson. Skúli Jónsson, Larus Fjeldsted. 

34. Það tilkyunist hjermeð, að á auka-aðalfundi, sem haldinn var þann 12. nóvember Í. á. í 

h/f, Íslands Salt á Kemiske Fabriker að öllum hlutabrjefseigendum viðstöddum, voru sam- 

in ný lög handa fjelaginu, sömuleiðis, að í staðinn fyrir gömlu stjórnina, sem sagt hafði af 

sjer, var valin eftirfarandi stjórn: 

Vexelerer Eiler Theodor Lehn-Schiðler til heimilis á Uraniavej 14, Frederiksberg. 

Kaupmaður Kristján Torfason, til heimilis á Sólbakka í Önundarfirði, Íslandi. 

Bankastjóri Benedikt Sveinsson, til heimilis í Reykjavík, Íslandi. 

Stjórnin ritar firmað þannig : 

h/f. Islands Salt & Kemiske Fabrikker. 

T. Lehu-Schiðler. Benedikt Sveinsson. Kristján Torfason. 

35. EH/k »Kol & Salt« veitir hjermeð herra konsúl C. Zimsen í Reykjavík prókúrusumboð 

fyrir fjelagið. Prókúruhafinn ritar firmað þannig: 

Pr. pr. H/f. Kol á Salt. 

0. Zimsen. 

Reykjavík 30. júni 1920. 

Í stjórn H/f. Kol & Salt. 
Hjalti Jónsson. 0. Zimsen. Jón Ólafsson. 

38. Stjórn H/f. Geir, tilkynnir hjermeð, að hún hefir notað heimild í lögum fjelagsins til þess 

að auka hlutafjeð upp í kr. 250,000,00 og er sú upphæð öll innborguð. 

Reykjavík, 10. maí 1920, 

H/f. Geir 

John Fenger. Geir G. Zoðga. G. J. Johnsen. 

37. Það tilkynnist hjermeð til firmaskrár Reykjavíkur, að samkvæmt sölusamningi dags 20. 

maí 1920 hefi jeg selt firnma mitt Kjötversina M. Frederiksens til herra slátrarameistara 

M. Frederiksen í Reykjavík. Jeg svara til allra skuldbindinga firmans til 1. júní 1920. 

Reykjavik, 25. júní 1920. 

Jón Bjarnason. 

Samkvæmt ofanritaðri tilkynningu tek jeg firmað Kjötverslun M. Frederiksens, Reykjavík 

með ótakmarkaðri ábyrgð írá l. júní 1920 að telja. 

Reykjavík, 25. júní 1990. 

M, F. Frederiksen-
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38. Fiskiveiðahlutafjelagið pÓðinnd er stofnað 30. ágúst 1919. 

39. 

40. 

ál. 

12. 

Tilgangur fjelagsins er ad reka fiskiveidar og aðra atvinnu, er stendur í sambandi við 

þær. Í stjórn fjelagsins eru: 
Framkvæmdarstjóri Þorsteinn Einarsson. 

Meðstjórnendur Jón Högnason skipstjóri og Blías Lyngdal kaupmaður, allir til heim- 

ilis í Reykjavík. 

Heimild til að rita flrmað hefir framkvæmdaratjóri. Tveir stjórnarmenn þar af annar fram- 

kvæmdarstjóri, geta skuldbundið fjelagið og eignir þess, með undirskrift sinni. 

Prókúru hefir framkvæmdarstjóri einn. 

Hlutafje er kr. 275,000,00, þar af innborgað kr. 259,500,06.  Hftirstöðvar greiðast 

þá krafist verður. 

Hver hlutur er að upphæð 5000 krónur og hljóðar á nafn, 

Framkvæmdarstjóri ritar firmað: 

pr. pr. H/i. Óðinn 

Þ. Einarason. 

Reykjavík, 20. maí 1920. 

Í stjórn H/f. Óðins. 
Þ. Einarsson. Jón Högnason. Elías Lyngdal. 

Frú Guðrún Indriðadóttir, Tjarnargötu 3 B og ungfrú Guðrún Magnúsdóttir, Garðastræti, 

reka verslun bjer í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu: Barnafatabúðin. 

Þær rita firmað sameiginlega þannig: 

Barnafatabúðin. 

Guðrún Indriðadóttir. Guðrún Masnusdóttir. 

Reykjavík, 31. maí 1920. 

Guðrún Indriðadóttir. Guðrún Magnúsdóttir, 

Hjermeð tilkynnist til tirmaskrár Reykjavíkur, að jeg hefi geiið herra úramið Haraldi 

Hagan prókúrumboð fyrir mig frá dags dato að telja. 

Prókúruhafi ritar nafn mitt þannig: 

pr. pr. Magnús Benjamínsson. 

Haraldar Hagan. 

Reykjavík, 8. júní 1920. 

Magnús Benjamínsson. 

Hjermeð tilkynnist bil firmaskrar Reykjavíkur, að jeg frá og með þessum degi hefi geiið 

herra Viggo Jensen prókúruumboð fyrir mig. Nafn mitt ritar prókúruhafi þannig: 

pr. pro. Bernh. Petersen. 

V. Jensen. 

Reykjavík, 11. júní 1990. 

Bernh. Petersen. 

Frú Anna Ásmundsdóttir og frú Stefanía Á. Guðmundsdóttir tilkynna, að þær reki versi- 

un með ótakmarkaðri ábyrgð, með allskonar kven- og barnahöfuðföt og alt, sem til þess 

heyrir, undir firmanafninu 

Hattabúðin. 

Hvor þeirra um sig hefir rjett til að rita firmað og skuldbinda það.
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pr. Hattabúðin 

Anna Ásmundsdóttir. 

pr. Hattabúðin 

Stefanía Á. Guðmundsdóttir 

Reykjavík, 17. júlí 1920. 

Anna Ásmundsdóttir. Stefanfa Á. Guðmundsdóttir. 

43. Halldór Guðmundsson, raffræðingur og Þórður Bjarnason, kaupmaður, reka verslun með 

raftæki og rafvirkjastvinnu með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu: Halldór Guð. 

munnsson & Co. Rafvirkjafjelag. Hvor um sig hefir leyfi til að rita firmað og rita það 

þannig: 

Halldór Guðmundsson ritar: 
Halldór Guðmundsson á Co. rafvirkjafjelag. 

Halldór Guðmundsson. 

Þórður Bjarnason ritar: 
Halldór Guðmundsson á Co. rafvirkjafjlag. 

Þórður Bjarnason. 

Reykjavík, 23. júlí 1920. 

Halldór Guðranndsson. Þórður Bjarnason. 

44, Wjer, Hallur Þorleifsson, Vatnsstíg £, Loftur Guðmundsson, Eiríkur S. Bech, Nýlendu- 

götu 4, og Þorgils Ingvarsson, rekum brjóstsykursgerð í Reykjavík uudir firmanafninu 

s/f. Brjóstsykursgerðin pNúi€ og allir fullábyrgir fjelagar. Í stjórn eru: Hallur Þorleifs- 

son, Eiríkur Bech og Þorgils Ingvarsson. 

Þorgils Ingvarsson hefir einn rjett til að rita firmað. 

Reykjavík, 27. júlí 1920. 

Hallur Þorleifsson. 

Loftur Guðmundsson. 

Eiríkur S. Bech. 

Þ. Ingvarsson. 

Þ. Ingvarsson ritar firmað bannig: 

a/f. Brjóstsykurag. ÞNóiq. 

Þ. Ingvarsson. 

45. Björn Guðmundsson, kaupmaður og Geir H. Zoéga, reka verslun i Reykjavík sem 

fullábyrgir fjelagar undir firma: 
ÞVerslun Helga Zoðpaq. 

Björn Guðmundsson ritar firmað þannig: 

Verslun Helga Zo8ga. 

Björn Guðmundsson. 

Geir H. Zoðga ritar firmað þannig: 

Verslun Helga Zoðga. 

Geir H, Zoéga. 

Reykjavik, 9. ågust 1920,
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46. Kaupfjelag Reykjavíkur rekur verslun í Reykjavík undir sama firmanafni. Samþyktir 
fjelagsins eru dags. 6. mars 1920. Hver fjelagamaður greiðir í varasjóð fjelagsins 5 króna 
inngangseyri, er hann gengar í það.  Eunfremur skal hver fjelagsmaður eiga að minsta 
kosti tvo hluti hvorn á 25 krónur, í stofnajóði fjolagsins. Fjelagsmenn ábyrgjast skuld- 
bindingar fjelagsins að eins með hlutaeign sinni í stofnsjóði þoss og helst sú ábyrgð í 2 
ár frá lokum þess almanaksárs, er fjelagsmaður gengur úr fjelaginu. Tilkynningar til 
fjelagsmanna skal birta í 2 dagblöðum í Reykjavík. Í stjórn fjelagsins eru: formaður: 
Hjeðinn Valdimarsson, cand. polit. Þingholtsstræti 18. Meðatjórnandur: Jón Jónatansson, 
afgreiðslumaður, Jónas Jónsson kennari, Skólavörðustíg 35, Gísli Halldórsson trjasmiður, 
Óli F. Ásmundsson, múrsmiður Vonarstræti 1. Formaður ásamt 2 meðstjórnendum hafa 
einir rjett til að rita firmað.  Prókúru hefir Jón Kjartansson framkvæmdarstjóri. 

Stjórn fjelagsins ritar firmað þanuig: 

Kanpfjelag Reykjavíkur 

Hjeðinn Valdimarseon 

Jónas Jónsson 

Jón Jónatanason 

eða: Kaupfjelag Reykjavíkur 

Hjeðinu Valdimarsson 

Jón Jónatansson 
Gísli Halldórsson 

eða: Kaupfjelag Reykjavíkur 

Hjeðinn Valdimarsson 

Jón Jónatansson 
Óli F. Ásmundsson 

eða: Kaupfjelag Reykjavíkur 

Hjeðun Valdimarsson 

Gísli Halldórsson 

Óli F. Ásmundsson 
eða; Kaupfjelag Reykjavíkur 

Hjeðinn Valdimarsson 

Gísli Halldórsson 

Jónas Jónsson 

eða: Kaupfjalag Reykjavíkur 
Hjeðinn Valdimarsson 

Jónas Jónsson 

Óli F. Ásmundsson. 
Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

p. p. Kaupfjelag Reykjavíkur 

Jón Kjartansson. 
Reykjavík, 17. apríl 1990. 

Hjeðinn Valdimarsson, Jónas Jónasson. Óli F. Ásmundsson, 
Gísli Halldóræson. Jón Jónatansson. 

47. Hjarmeð leyfum vjer oss að tilkynna, að sú hreyting hefir orðið á stjórn Hf. Eimskipa. 
fjelaga Íslands, að á aðalfundi, er haldinn var í fjelaginn 26. júní þ. á., gengu þeir 
Eggert Claessen hæstarjettarmálaflutningsmaður, Jón Þorláksson verkfræðingur, Halldór 
Daníelsson hæstarjettardómnari og J. J. Bíldtell, Winnipeg, úr stjórn fjelagsins, og voru
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þeir Eggert Claessen hæstarjettarmálaflutningsmaður, Jón Þorláksson verkfræðingur og 

Jón J. Bíldfell endurkosnir, en í stað Halldórs Daníelssonar hæstarjettardómara var kosinn 

Garðar Gíslason, stórkaupmaður. 

Virðingarfylst 

H.f. Eimskipafjelag Íslands. 

Emil Nielsen. 

Hjermeð tilkynnist, að herra kaupmaður Þorsteina Jónsson frá Seyðisfirði er genginn úr 

firmanu Helgi Zoéga á Co. og að Helgi Zoðga rekur einn firmað framvegis undir 

sama firmanafni. 
Reykjavík, 17. september 1920. 

Þorst. Jónsson. Helgi Zoéga. 

Jeg undirsitaður Þorsteinn Jónasson samþykki hjermeð, að firmað Helgi Z08ga á Co. 

hjer í bænum verði áfrnm rekið undir sama nafni, þótt jeg sje genginn úr því. 

Reykjavík, 17. september 1990. 

Porat, Jonsson. 

Það tilkynnist hjermeð til firmaskrárinnar, að herra hæstarjettarmálaflutningsmaður Sveinn 

Björnsson er genginn úr stjórninni Í fiskiveiðahlutafjelaginu ÞHaukuré, en herra alþingis- 

maður Ólafur Proppé genginn inn í hana í hans stað og ritar hann firmað ásamt 

Jóni Magnússyni þannig: 
Fiskiveiða h/f. ÞHankur€ 

Jón Magnússon. Ó. Proppé. 

Framkvæmdarstjóri ritar firmað eins og áður þannig: 

Fiskiveiða h/f, »pHaukur« 

P. J, Thorsteinsson. 

Það tilkynnist hjermeð til verslunarskrár Reykjavíkur, að vjer höfum veitt verslunarstjóra 

vorum í Reykjavík, hr. Caraten Behrens prókúruumboð fyrir firma vort í Reykjavík. 

Prókúruhafinn ritar þannig: 

pr. pr. hlutafjelagið Carl Höspfner. 

C. Behrena. 

Als. Carl Höspfner. 
Aaga Berléme, J. F. Fenger. Harald Plum. 

Hinn 8. júlí 1919 var stofnad fjelagis yTsafoldarprentsmidja hlutafjelag« i beim tilgangi 

að reka prentamiðju, bókband, bókaútgáfu og annað, er stendur í sambandi við þær iðnir. 

Stjórn fjelagsins skipa: Sveinn Björnsson yfirdómslögmaður í Reykjavík, formaður, August 

Flyggnring kaupmaður {í Hafnarfirði, ritari og Ólafur Johnson kaupmaður í Reykjavík, 

gjaldkeri. Formaður og annar meðstjórnandinn hafa heimild til að rita firmað. Herbert 

M. Sigmundsson er framkvæmdarstjóri fjelagsins og hefir hann prókúru. Stærð hlutafjár- 

ina er 170 þús. kjónur, sem stjórnin má auka upp í 200 þús. krónur, og skiftist það í 

hluti, 5000 kr. hver hlutur. Hlutirnir hljóða á nafn og eru 170 þús. krónur í hlutafjel. 

greiddar að fullu. Birtiogu til fjelagmmanna eru ekki settar Í opinber blöð. 

Í stjórn Ísafoldarprentamiðju h/f. 

Sveinn Björnsson, Áng. Flygenring. Ól. Johnson. 
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Prókúrnhafinn ritar þannig 

p-     Isafoldarpren 

M. 

niðja p. 

Herbert Sigmundsson. 

59. zur, 

  

firmas að á fur Hjermeð tilkynnist til 

inn var Í 

Hannes 

Larus 

krár Reykjavíl 

Reykjavik 18, okt, 1920, 

Thorstei: fjekk lausn 

Fjeldsted lögfræðingur 

varð sú breyting á 

ur 

Reyki 

isson en I han stjórninni, 

avík. 

pr. h/f. 

Þorsteinsson. E 

Eggert Ólafsson 
Halldór Kr. 

Undirskrift hina 

Lárus F líÍas Stefánsson. 

uýja meðstjórnanda ritast þannig: 

Eggert Ólafsson. 

Elías Stefánsson. Lárus Fjeldsted. 

h/f. Eggert Ó 

Halldór Kr. Þorsteinsson. Lárus 

   

53. Það tilkynnist hjermeð til firmaskrár, að sú breyting varð á stjórn Í 

h/f., á aðalfundi fjelagsins, sem haldinn + 21. september 1920, 

hæstarjettarmálaflutningsmaður gekk úr inni, í hans stað stjórr 

  

      

    
Pjetur J. Thorsteinsson kaupmaður fjelag Pjetur 

kaupmaður, formaður. Aug. Flygenring kaupmaður, ritar on kaup: 

Virðingarfyllst 

Ísafoldarprentsmniðja h/f. 

Pjetur J. Thorsteinsson Ól. Johnson 

Það tilkynnist hjermeð 28 herra haupmaður Björn Guðmundsson 

De Islandske kem. á tekn. 

Fr 

kúru- umboð fyrir verksmiðjur mínar 

íslensku efnatilbúninsverksmiðjur (Chr. Nielsen). 

De Islandske kem. & tekn. Fabrikker Reykjavik 

Chr. Fr. Nielsen. 

Pr. p. Hinar járn 

(Chr. 

Björn 

efnatilbúningsverkamiðjur 

  

. Nielsen) 

mun 

hætt Undirritaðir með að hlutafjelagið »Bjork«, er Er
 

Ex
 tilkynna hjer 

leyst upp þann 1 október þessa árs. 

Stjórn hlutafjelagsins pBjörka 

Pjetur Ingimundarson. Kjartan Gunnlau 

  

frå med jeg til firmaskrår Reykjavikur, a5 og Hjermeð tilkynnist 

C. Magnússyni 

  

fulltrúa mínum herra Ludvig Reykjavík, prókút 

Prókúruhafi ritar Firmað þannig: 

pr. pro. 0. J Havsteen 

L. C. Magnússon. 

Reykjavík 17. júlí 19 

0. J. Havsteen 

að 

V 

454 
Grjót 

Fabrikker, 

    

umboð fyrir 

4% 

    

ldsted 

Isafoldarprentsmidju 

    

og Á 

  

gnusson, 

hefi 

firma raitt: 

veitt m degi
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Vjer leyfum osa bjermeð að tilkynna til firmaskrárinnar, að herra kaupmaður Aug. Flyg- 140 

kosinn í stjórn Hins íslenska steinolíuhlutafjelags. Hinn hefir ve     
firrmað ásamt formanni þannig: 

Hið íslenska steinolíuhlutafjelag 

M. Eskildsen. Aug. Flygenring. 

Virðingarfyllst 

Hið íslenska steinolíuhlutafjelag 

M. Eskildsen. Aug. Flygenring. Eggert Úlaessen. Jes. Zimsen. 

til firmaskrár Reykjavíkur, að jeg hefi veitt herra kaupmanni 

  

    

  

oppá í Reykjavík prókúrnumboð fyrir mig, frá og með þessum degi að telja. 

jeg á sínum tíma veitti herra lög- íruumboð það,       hjermeð pról 

fræðingi Birni Pálsyni Kalman. Ólafur Prc yppé ritar nafn mitt þannig: 

p. G. Egilson 

Ó. Proppé. 

Reykjavík, 13. júlí 1920. 

1. Egilson. 

    
     

& 

Það tilkynnist hjermeð til firmaskrárinnar að þessir menn eru gegnir úr stjóri fiskiveiða 

hlutafjelagsins ÞHilmirg. Guðmundur Kr. Guðmundsson, Ásgeir G. Gunnlaugsson og Jón 

Árnason, en Í stað u ko stjórn fjelagsins á fundi þess 25. nóvember 1920, 

heir Friðrik K. Masnússon formaður og meðstjórnendur Guðmundnr Ólafs og Sigurður 

  

2 ekki lengur prókúru fyrir fjelagið. Pró-   

tatjóri fjelagsins. Friðrik K. Magn- 

  

Hiskiveiðahlutafjelagið ) Hilmir< 

Magnú Guðm. Ölaís, 

Fr. K. Magnússon Sigurður Hjaltested rita firmað þannig: 

»Hilmir« 

Sig. Hjaltested 

   
lutafjel:          

ússon. 

Guðm, Olafs og Sig. Hjaltested rita firmað þannig: 

'iskiveiðahlutafjelagið pHilmir< 

Guðm. Ólafs Sig Hjaltested. 

  

Cx
 

pr. pr. h/f. »Hilmir« 

Skúli Jónsaon. 

Reykjavík H desember 1920. 
   kiveiðah 

  

Fis 

  

r, K. Magnusson "dig, Hjaltested. 

II. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

Símonarson tilkynna, að þeir reki, með Ótakmarkaðri ábyrgð, 

    Álkranesi með einkaleyfi fyrir Mýra- og Borgarfjarðarsýslu undir 

Báðir hafa rjett til að rita firmað 

tar firmað þar 

ÞH. 8. G. Lean“ 

árni Böðvarsson. 
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Sigurður Símonarson ritar firmað þannig: 

pH. S. 6. Lean€ 

Sigurður Símonarson. 

Stjórn pKaupfjelags Akraness( tilkynnir, að hún hafi veitt Arnmundi Gíslasyni prókúru. 

umboð. 

Hann ritar firmað þannig: 

p. p. Kaupfjalag Ákraneas. 

Árnmundur Gíslason, 

Vigfús Guðmundsson og Björn Guðmundsson reka verzlun í Borgarnesi, báðir með ótak- 

markaðri ábyrgð, undir firmanafninu: Vigfús £ Björn. Hvor um sig hefir rjet tilaðrita firmað. 

Vigfúa ritar firmað þannig: 

Vigfús £ Björn 

Vigfús Guðmundsson. 

Björn ritar firmað þannig: 

Vigfús g Björn. 

Björn Guðmundsson. 

Í stjórn Kaupfjelags Borgfirðinga ern: Sigurður B. Runólfsson í Borgarnesi, framkvæmd. 

arstjóri. Guðmundur Ólafsson á Lundur og Guðmundur Jónsson á Skeljabrekku, með- 

stjórnendur. Prókúruhefi er Sig. B. Runólfsson. 

Bændur í Mýra-, Borgarfjarðar- og Hnuappadalssýslum rska samvinnufjelag í Borgarnesi 

undir nafninu ySláturfjelag Borgfirðioga€ og annast fjelag þetta um slátrun á búfje fje- 

lagsmanna, og sölu á afurðum af því. — Lög fjelagsins eru dagsett 20. júlí 1920.  Fje- 

lagsatjórnin getur tekið lán handa Íjslaginu og veðsett eignir þess. Fjelagsmenn bera 

ábyrgð á skuldum fjelagsius sem sjálfskuldarabyrgðarmenn, allir fyrir einn og einn fyrir 

alla. (lu solidum). Stjórn fjelagsins skipa: Formaður: Sig. B. Runólfsson framkvæmdar- 

stjóri. Sláturhússtjóri: Guðm. Jóusson, Skeljabrekku. Meðstjórnendur: Davíð Þorsteins. 

son, ÁArnbjargarlæk, Jón Hannesson, Deildartuugu og Páll Jónsson, Einarsnesi. Prókúru 

hefir Sig. B. Runólfsson, Borgarnesi og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Sláturfjelag Borgfirðinga 

Sig. B. Runólfsson, 

Stofnfje fjelagsins er kr. 36,000,00. 

111. Snæfellsness. og Hnappadalssýsla. 

Jón Hallgrímsson og Hallgrímur Jónsson, til heimilis í Grafarnesi í Grundarfirði, tilkynna 

að þeir með firmanafninu Jón Hallgrímsson & sonur« reka verslun og útgerð í verslun- 

arstaðnum Grafarnesi í Grundarfirði, báðir með ótakmarkaðri ábyrgð. Firmað rita þeir 

báðir þannig: Jón Hallgrímsson á sonur. 

IV. Ísafjarðarsýsla og Isafjarðarkaupstaður 

Ólafur Sigurðsson og Ólafur Pálsson tilkynna, að þeir reki verslun á Ísafirði með fullri 

ábyrgð undir firmanafninu: Verslun S. Guðmundssonar. Rita firmað hvor um sig.
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2, yKaupfjelag Ísfirðinga rekur verslun á Ísafirði. Fjelagar sem eiga 1 stofnbrjef og versla 140 

fyrir 100 kr. á ári, hafa fulla samábyrgð. Stofnfjeð er 4000 kr., innborgað, og skiftist í 
  100 kr. nafnhluti. Forstjóri ritar firmað utan Ísafjarðar, en 2 stjórnendur á Ísafirði. 

Í stjórn: Guðm. Guðmundsson forstjóri, Vilmundur Jónsson og Guðjón Jónsson með- 

stjórnendur. Lög 30. apríl 1920. 

Ólafur Guðmundsson, Guðm. Pétursson, Þorl. Ólafsson og Jóhann Bárðarson tilkynna að 

fi með fullri ábyrgð. Þeir rita    þeir, auk verslunar í Bolungavík, reki 
   hvor um sig firmanafnið Ölafur g Guðmundsson £ Úc., með nafni sínu undir, Tilkynning- 

in er gerð 2. mars 1920 

slun á Þingeyri Fjelagar hafa fulla samábyrgð. Lög Kaupfjelar Mýrachrepps rekur ve 

  

12. juni 1920, Í stjórn: Kristinn Guðlaugsson formaður, Friðrik Bjarnason, Björn Guð- 

in Davíðsson, Jóhannes Davið 

  

mundsson, Kristi 

  

son meðstjórnendur. Formaður ritar einn 

firmað. Oskar Jónsson hefir prókúru. 

  

Jlafur Kárason tilkynnir að hann reki verslun á Ísafirði með fullri ábyrgð undir firma- 

nafninu : 

Verslunin Björninn 

Ci Kårason. 

Kaupfjelag Súgfirðinga rekur verslun á Suðureyri. Fjelagar hafa allir samábyrgð uns ár 

er liðið frá brottför úr fjelaginu. Friðbert Friðbertsson og Friðrik Hjartarson rita firm 

að hvor um sig. Prókúru hefir Magnús Árnason. Í stjórn: Þorvarður Brynjólfsson, for- A 

ert Frið 

  

maður. Meðstjórnendur: Fr bertsson, Friðrik Hjartarson, Halldór Guðmundsson, 

Jón Einarsson, Lög 16. ágúst 1920. 
" 

bt Stjórnin tilkynnir, að stórkaupmaður John Fenger í Reykjavík hafi prókúruumbeð fyrir 
  

verslunarfjelagið: 

Hæstikaupstaðurinn 

(Nathan á Olsen). 

Jóh. J. E 

  

irðingur £ Co. h/f. tilkynna, að Ingólfur Árnason hafi prókúruumboð. 

Ólöf Benediktsdóttir tilkynnir að hún reki verslun á Ísafirði með fullri ábyrgð undir firma- 

nafninu: 

Verslunin Ljónið, 

Ölöf Benediktsdóttir. 

Gísli Hjálmarsson hefir prókúru. 

Öll Ketilsson kaupmaður tilkynnir að bann veki verslun á Ísæfirði með fullri ábyrgð undir 

firmanafninn: 

Hann ritar firmað þannig: 
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11. Guðjón Halldórsson járnsmiður, Kristjár A. Kristjánsson kaupmaður og Örnólfur Valdi- 

29
 

marsson kaupmaður, reka í fjelagi járnsmíðaverkstæði á Suðureyri með fullri ábyrgð með 

firmanafninu: G. Halldórsson á Co. Sala fasteigna og veðsetning fer fram Í sameiningu, 

en annars rita þeir firmað hver um sig með nafnfesting. Samningar 27. nóvember 1920. 

V. Húnavatnssýsla 

Sláturfjelag Austur-Húnvetninga tilkynnir hjermeð, að sú breyting hefir orðið á stjórn 

fjelagsins, að úr henni hafa gengið Einar Jósefsson og Jón Hannesson og í stað þeirra 

hafa komið Hannes Jónsson á Undirfelli og Bjarni Jónasson frá Litladal. 

Rjett til að rita firma hefir fjelagsstjórnin, en prókúruumboð hafa ad eins Hannes 

Jónsson og Árni Á. Þorkelsson. 
Blönduósi, 11. september 1920. 

Í stjórn Sláturfjelags Áustur-Húnvetninga. 

Hannes Jónsson. Bjarni Jónasson. Jón Jónsson. 

Samkvæmt símskeyti frá stórkaupmanni Carl Sæmundsen, Kaupmannahöfn, hingað, dags. 

í dag, er firmað Carl Sæmundsen £ Co., Blönduósi, hætt atvinnurekstri á Blönduósi. 

VI. Skagafjarðarsýsla. 

Kaupfjelag Fellshrepps rekur verslun í Hofsós. Lög fjelagsins dagsett 20. mars 

1990. Hver fjelagsmaður greiðir ö kr. inntökugjald og ábyrgjast þeir allir skuldir þess 

in solidum, uns eitt ár er liðið frá burtför þeirra úr fjelaginu. 

Stjórnendur eru: Jón Konráðsson hreppstjóri í Bæ, Sveinn Árnason hreppstjóri á 

Felli og Tómas Jónasson oddviti á Miðhóli. Stjórnin í heild sinni ritar firmað. 

VII. Eyjafjarðarsýsla og Akureyri. 

Jóhannes Þorsteinsson kaupmaður og Jón E. Sigurðsson kaupmaður, báðir til heimilis hjer 

í bænum, reka ýmiskonar verslun á Ákureyri og útibú á Siglufirði með ótakmarkaðri 

ábyrgð undir firmanafninu: 

ÞVerslunin Hamborg, Jóhannes Þorsteinsson á Co. 

Jón E. Sigurðsson ritar einn firmað þannig: 

Jóhannes Þorsteinsson á Co. 

Jón E. Sigurðsson. 

Ákureyri, 5. janúar 1920. 

Jóhannes Þorsteinsson. 

Jón E. Sigurðsson. 

Hlutafjelagið $Sv. Sigurjónsson á Co.€ tilkynnir, að það teki verslun með allskonar 

vörur. Hlutafjelagið er stofnað 1. mai 1919 og lög þess samþykt. Hlutafjeð 7000 krón- 

ur, er skiftist í 7 hluti, 1000 krónur hver, er að fullu innborgað, og hljóða hlutabrjefin 

á nafn. I stjórn fjelagsins eru: Hallgrímur Kristjánsson formaður. Meðstjórnendur: 

Gísli R. Magnússon og Eggert Melstað, allir búsettir á Akureyri. Framkvæmdarstjóri 

fjelagsins er: Sveinn Sigurjónsson Ákureyri. Undirskrift formanns og framkvæmdarstjóra



a 
Je 

L 

2 

357 1920 

í sameiningu, skuldbindur fjelagið og eignir þess. Logheimili fjelagsins og varnarþing 140 

er Akureyri. 
Formaður og framkvæmdarstjóri rita firmað þannig: 

p. p. h/f. Sv. Sigurjónsson á Co. 

Hallgr. Kristjánsson. 

Sveinn Sigurjónsson. 

Akureyri, 1. maf 1920. 

Stjórn h/f. Sv. Sigurjónsson á Co. 

Hallgr. Kristjánsson. Gísli R. Magnússon. Eggert Melstað. 

Hólmfríður S. Geirdal rekur verslun í Grímsey innan Eyjafjarðarsýslu, með ótakmarkaðri 

ábyrgð, undir firmanafninu $H. Geirdalq. —Prókúruumboð hefir maður hennar Steinólfur 

H. Geirdal og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. H. Geirdal. 

Steinólfur E. Geirdal. 

VIII. Þingeyjarsýsla. 

Bjarni Benediktsson og Páll Einarsson, báðir vil heimilis hjer í bænum, reka ýmiskonar 

verslun og útgerð í Húsavík í Suður-Þingeyjarsýslu, með ótakmarkaðri ábyrgð undir 

firmanafuinu: 
Bjarni Benediktsson á Co. 

og rita þeir báðir firmað þannig: 

Bjarni Benediktsson á Co. 

Húsavík, 17. nóvember 1919. 

Bjarni Benediktsson. Páll Einarsson. 

a Langnesinga gefur hjermeð meðundirrituðum for- Undirrituð stjórnarnefnd Kaupfjela 
ilhjálmssyni á Syðra Lóni fult umboð sem prókúrista manni stjórnarinnar Guðmundi V 

fyrir ofannefnt fjelag, og hefir hann óll rjettindi prókúrista samkvæmt lögum nr. 42, 

13. nóvember 1903. 

g 

h 

Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Kaupfjelag Langnesinga. 

Guðm. Vilhjálmsson. 

Þórsköfn, 26. ágúst 1920. 

Í stjórnarnefnd Kaupfjelags Langnesinga. 

Guðm. Vilhjálmsaon. Jóhannes Jóhannesson. Ólafur Þórarinsson. 

IX. Norður-Múlasýsla og Seyðisfjarðarkaupstaður. 

Jeg undirritaður Tanke Hjemgaarð kaupmaður á Seyðisfirði, gef hjermeð erfingjum 

T. L. Imsland sama staðar, fult og ótakmarkað prókúruumboð til að annast öll mín við- 

skifti hjer á landi frá því í dag.
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Prókúristarnir rita nöfn sín fyrir mína hönd þannig: 

p. p. T. Hjemgaard Seyðisfirði 

Erfingjar T. L. Imsland. 

T. C. Imsland 

eða: L. J. Imsland. 

Seyðisfirði, 6. desember 1919. 

Hjemgaard. 

>)
 

Hlutafjelagið ypPrentsmiðjufjelag Austurlands( rekur atvinnu á Seyðisfirði við rekstur 

prentsmiðju og útgáfu blaðsins ÞÁusturlandg. Lögheimili fjelagsins er á Seyðisfirði. Lög 

  

1 fjelagsins samþykt á aðalfundi 12. desember 1919. Formaður Jón Jónsson bóndi í Firði. 

Meðstjórnendur: Eyjólfur Jónsson bankastjóri á Seyði 

stjóri á Seyðisfirði, Herm 

      
  firði, Benedikt Jónasson verslunar- 

ann Þorsteinsson skósmiður á Seyðisfirði, St. Th. Jónsson konsúll 

og kaupmaður á Seyðisfirði. Formaður og tveir meðstjórnendur hafa heimild til þess að 

skuldbinda fjelagið. Hlutafje fjelagsins er ákveðið alt að 25 þúsund kr., sem skiftist í jelag , 

  

100 hluti á 250 kr. hver. Af hlutafjenu er selt 22 þúsundir kr. og innborgast alt hluta- 
> 

fje jafnóðum og selt er. Tilkynningar til fjelagsmanna auglýsast í blaðinu pÁusturland<. 

Hlutabrjefin hljóða upp á nafn eiganda. 

  

3. ÞKaupfjelag Austfjarða€ rekur verslun á Seyði 

eru dagsett 25. apríl 1920, Hver fjela 
firdi, undir sama nafni. Log fjelagsins 

  

smaður greiðir 20 krónur, er hann gengur í fje- 

lagið og ábyrgjast þeir allir skuldir þær, er myndast hafa á meðan þeir eru í fjelaginu, 

þin soliðum€, uns tvö ár eru liðin frá brottför þeirra úr því. Í stjórn fjelagsins eru: 

Stefan Baldvinsson, Stakkahlíð Loðmundarfirði, formaður, Hjálmar Vilhjálmsson, Brekku 

Mjóafirði, varaformaður og Arni Friðriksson, Þórarinsstaðaeyrum Seyðisfirði, meðstjórn- 

andi. Varamaður í stjórninni er, Jón Sigurðsson Seyðisfirði. Prókúru hefir framkvæmdar 

stjóri fjelagsins, Sigurður Vilhjálmsson Seyðisfirði. — Tilkynningar skal birta í Lög: 

birtingablaðinu. 
Stjórn fjelagsins ritar firmað þannig: 

ÞKaupfjel:     ry Austfjarða< 

Stefán Baldvinsson. Hjálmar Vi ilhjálmason. Árni Fr 

  

Formaður ritar firmað þannip:    

  

ÞKaupfjelag Austfjarða{ 

Stefán Baldvinsson. 

Prókúristinn ritar firmað þannig: 

p. p. ÞKaupfjelag Austfjarða 

Sig. Vilhjálmsson. 

X. Suður-Múlasýsla 

1. Engelhardt Svendsen og Páll G. Þormar, báðir til heimilis í Neskauptúni í Norðfirði til. 

kynna hjermeð til skrásetningar í firmaskrána, að þeir í fjelagi reka vjelsmíðaverkstæðli 

Norðfirði undir firmanafninu: yVjelaverkatæði Norðfjarðard (Svendsen & Þormar) með 

ótakmarkaðri ábyr 

2500,00, eða samt 

gå. Til reksturs atvinnunnar hafa þeir hvor um sig lagt fram kr 

kr. 5000,00. Rjett til að skuldbinda firmað hafa eigendur hvor um ala
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sig, að öllu öðru leyti en því, er til veðsetningar kemur á eignum sameignarinnar, þá 140 

skal burfa undirskrift beggja, annars hvors sem er, 

Engelhardt Svendsen ritar firmað þannig: 

ÞVjelaverkstæði Norðfjarðar 

(Svendsen á£ Þormar). 
Engelhardt Svendsen. 

Páli G. Þormar ritar firnmað þannig : 

>Vjelaverkstæði Norðfjarðar 

(Svendsen á Þormar). 

Páll G. Þormar. 

3. Kaupfjelag Eskifjarðar rekur verslun á Eskifirði undir sama nafni. Samþyktir fjelagsina 

eru dagsettar 20. janúar 1920. Fjelagsmenun ábyrgjast skuldir þess in solidum, uns ár 

er liðið frá brottför þeirra úr fjelaginu. Í stjóra ern; Jóhann Þorvaldsson útvegsmaður 

Eskifirði, Jón Brynjólfsson útvegsmaður Eskifirði og Jón Valdimarsson kennari Eskifirði. 

Formaður fjelagsins er Jón Valdimarsson kennari Eskifirði. Prókúru hefir: Ólafur Her. 

mannson Eskifirði, framkvæmdarstjóri fjelagsins. 

Firmað skrifar meiri hluti stjórnarinnar þannig : 

pr. pr. Kaupfjelag Eskifjarðar 

Jón Valdimarason. Jóhann Þorvaldsson 

eða 

Jón Valdimarsson. Jón Brynjólfason 

aða 

Jóhann Þorvaldsson. Jón Brynjólfsson. 

3. Jeg undirritaður Hallgrímur Benediktsson, sem rek heildsölu og umboðsverslun í Reykja- 

vík með nafninu H. Benediktsson, tilkynni hjermeð, að jeg hefi sett á stofn úthú á 

Reyðarfirði, með nafninu: YH. Benediktsson, útbúið á Reyðarfirðig. Útbúið rekur heild- 

sölu og umboðsverslun og get jeg sjálfur ritað firmað. Jeg er einn einn eigandi firmana 

og fullábyrgur. Pjetur Bóasson hefir prókúru fyrir firmað. Einnig hefir Hallgrímur A. 

Tulinius prókúru fyrir iirmað. 

Reykjavík, 23. maí 1919. 

H. Benediktsson. 

Prókúru hefir Pjetur Bóasson og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr, H. Benediktason, Reyðarfirði. 

Pjetur Bóasson. 

Prókúru hefir ennfremur Hallgrímur Á. Tulinius og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. H. Benediktsson, Reyðartirði. 

H. A, Tulinius. 

4. Utgerdarmannafjelag Eskifjardar tilkyanir til firmaskrår Sudur-Mulasyslu:  Logheimili fje- 

lagsins er á Eskifirði. Lög þess dags. 10. janúar 1990. Ábyrgð þess gagnkvæm. Fje- 

lagið selur afurðir fiskiveiða og kaupir það, sem framleiðslan þarfnast. Í stjórninni eru 

3 menn: Bjarni Sigurðsson, Finnbogi Erlendsson, Halldór Jónsson, og auk hennar frame
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140 kvæmdarstjóri Símon Jónasson. Undir skuldbindingar fjelagsins rita framkvæmdarstjóri 

og einn maður úr stjórninni, eða tveir menn úr stjórninni, þannig: 

Pr. Utgerðarmannafjelag Eskifjarðar. 

Símon Jónasson. Bjarni Sigurðsson. 

eða 

Símon Jónasson. Finnbogi Erlendsson. 

aða 

Bjarni Sigurðsson. Halldór Jónsson. 

Prókúru hefir Símon Jónasson. 

5. Undirritaðir Marteiun Þorsteinsson, Jónas Gíslason og Björgvin Þorsteinsson, allir til heim- 

ilis á Fáskrúðsfirði, tilkynnum hjermeð að við rekum í fjelagi verslun á Búðum í Fáskrúðs- 

firði, sem fullábyrgir fjelagar, með allskonar innlendar og útlendar vörur, undir firma- 

nafninu Marteinn Þorsteinsson d Co. og skal undirskrift hvers okkar vera bindandi fyrir 

firmað. 

Búðum í Fáskrúðsfirði, 2. júní 1990. 

Marteinn Þorsteinsson. Jónas Gíslason. Björgvin Þorsteinsson. 

Marteinn Þorsteinsson ritar firmað þannig: 

  

Marteinn Þorstelnsson £ Co. 

Marteinn Þorsteinsson. 

Jónas Gíslason ritar firmað þannig: 

Marteinn Þorsteinsson & Co. 

Jónas Gíslason. 

Björgvin Þorsteinsson ritar firmað þannig: 

Marteinn Þorsteinsson & Co. 

Björgvin Þorsteinsson. 

6. pKaupfjelag Breiðdælaq rekur verslun á Breiðdalsvík undir sama nafni. Samþyktir fje 

  lagsins eru dagsettar 9. janúar 1920. Hver fjolagsmaður greiðir 10 kr. er han gengur Í 

fj 3 

bei 

     þeir allir skuldir þess, in solidum, uns 2 ár eru liðin frá brottför 

Í stjórn eru: Hóseas Björnsson, Guðmundur 
i i , 

  

y ason og Lárus 

Jónsson. Prókúru hefir: Einar Björnsson. Tilkynningar skal birta í Lögbirtingablaðinu. 

Hóseas Björnsson hefir einn stjórnenda rjett til þess að rita firmað. 

Hóseas Björnsson ritar firmað þannig: 

Kaupfjelag Breiðdæla. 

Hóseas Björnsson. 

Prókúristinn ritar firmað þannig: 

p. p. Kaupfjelag Breiðdæla. 

Einar Björnsson. 

Þverhamri 1. mars 1920. 

Hóseas Björnsson. Lárus Kr. Jónsson. Guðmundur Árnason. 

XI. Skaftafellssýsla. 

Kaupfjelag Austur-Skaftfellinga — símnefni Kask — rekur verslun á Hornafirði, með 

innlendar og útlendar vörur. Stjórn fjelagsins skipa: Formaður Þorleifur Jónsson alþm.
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í Hólum, meðstjórnendur Sigurður „Jónsson bóndi í Stafafelli, Gunnar Jónsson bóndi í 149 

Þinganesi, Halldór Eyjólfsson bóndi í Hólmi og Steinþór Þórðarson bóndi í Hala. Fram 

kvæmdarstjóri fjelagsins, er hefir Þrókúrn fyrir það, er Guðm. J. Hoffell, og ritar hann 

firmað þannig: 
pr. pr. Kaupfjelag Austur-Skaftfellinga. 

Guðm, J. Hoffell 

Lög fjelagslns eru sarmþykt 28. desbr. f. á. 

ATI.  Vestmannaeyjasýsla. 

l. Undir firma: yFiskiveiðafjelagið Draupnir b/f.€ eru frá Vestmannaeyjum reknar fiski 

veiðar og atvinnugreinar, sem standa í sambandi við fiskiveiðaútgerð svo og kaupskapur 

með fiskiveiðaafurðir og vörur, sem snerta fisklveiðaútgerð, af hlutafjelagi með lögum frá 

. februar 1920. Í stjórn leigt sins eru þrír menn og eru það þeir: Gísli Lárusson 

framkvætmndarstjóri Vestmannaeyjum, formaður, Bjarni Sighvatsson kaupmaður, Reykjavík, 
   

yfirfiskimatsmaður, Vestmannaeyjum. Formaður 

  

varaformaður og Kristmann Þorke 

3 Prókúru hefir: Gísli Lárusson fram- 

kvæmdarstjóri.  Hlutafjed er 330,000 krónur, sem er skift i 66 hluti á 5000 krónur. 

á nafn. Tilkynningar til fjelagsmanna 

3 þannig: 

fir 

  

og einhver annar úr stj 1 fjelagsins ritar 
  

    

Hlutafjeð er alt iunborgað. HHntabrje bli 

fi í 

Fiskiveiðafje elagið Draupnir h/f. 

   eða sír Stjórnin ritar firm      skulu gerðar í ábyrgðarbrje 

Gísli Lárusson. 

Kristmann Þorkelsson eða Fiskiveiðafjelagið Draupnir h/f. 

Gísli Lárusson. Bjarni Sighvatsson. 
[3 

Prokuristinn ritar firmað þannig: 

p. p. Fiskiveiðafjelagið Draupnir h/t. 

Gísli Lárusson. 

Vestmannaeyjum, 9. febr, 1920. 

Gísli Lárusson. Kristmann Þorkelsson. Bjarni Sighvatsson. J 5 

2. Undir firma: yFiskiveiðahlutafjelagið Víkingur“ eru rekna fiskiveiðar í Vestmannaeyjum 

af hlutafjelagi með lögum dags. 7. nóv. 1919. Í stjórn fjelagsins eru 3 menn og eru 

þeir: Þorsteinn Þorsteinsson, kaupmaður, Vík, formaður, Guðlaugur Br. Jónsson kaup- 

maður Vestmannaeyjum, varaformaður og Jón Þorsteinsson kaupmaður, Vík, ritari. —For- 

maður og einhver annar úr stjórn fjelagsins ritar firmað. Prókúru hefir: Guðlaugur Br. 

Jónsson kaupmaður. Hlutafje er 35000 krónur, skift í 14 hluti á 2500 krónur.  Hluta- 

brjef hljóðar á nafn. Hlutafjeð greiðist 10. desember 1919. 

Stjórnin ritar firmað þannig: 

Fiskiveiðahlutafjelagið Víkingur 

Þorsteinn Þorsteinsson, 

Jón Þorsteinsson 

eða Fiskiveiðahlutafjelagið Víkingur 

Þorsteinn Þorsteinsson. Guðlaugur Br. Jónsson.
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140 Prókúristinn ritar firmað þannig: 

iðahlutafjelagið Víkingur. 

  

p. p. Fiskiv 

{ruðlaugur Br. Jónsson. 

  

Þorsteinn Þorstein Jón Þorateinsaon. 

Vestmannaeyj} nóv. 1919, 

{suð 800 

  

    

  

   

  

   

  

Firmað þ Björgunarí með veiðarfærum, og       

  

landhelgisgæslu við Ísland fyrst u inn með björgunar- og eftirlitaskipinu pÞórd 

  

Vestmannaeyjum. Lög fjel: skipa 5 

hafar i Vestmanuaeyjum, upmadur Johann 

  

icurdur Sion 

  

on og kaup. 

tjórn- 

b, Jósefsson ritari, kaup 

  

maður og     

  

   
   
   

   
   

fjelagsstjóri Gísli Lárusson. Heimild til að rita firm 

endur hverjir sem eru: Utg 

bundið fjelagið í daglegum r 

og Ö00 króna hluti. Hlut 

  

ion bore tg
    

  

160 þús. 

und krónur.  Stofnfj landssjóði, þar af inn- 

  

Jorgaðar 40 þúsundir Áðalfu blaðinu með tveggja 

mánaða fyrirvara. Í Vestmanna 

Vestn 

  

daga fyrirvara. 

  

1agy] um, 

Stjórn Björgun 

  

urðösson Jóhann Þ. Jósefsson. Karl 

  

Jón Hinriksson 

% Stjórn  kaupfjelagsins pDrífandi€ í Vi 

  

þeir gerðarmennirnir  Kiríkur     

  

Ss sheving, verkam suðlaugur Hansson Ogmundsson, Guðmundur Sigurðsson, 

      og trjesmiður Guðmundur Magnússon, kaupfjelagið 

  

Drífandi reki verslun, undir nefndu firma í innganeseyri minst 

  

£ 100 kr. og åbyrgjast skuldir fjelagsins 

              

   

   

  

—, bå svo að hver 

einstakur fjelagsmaður losnar við fjelag- 

inu. Samþyktirnar eru frá 29. maí 1920. vera brjef- 

legar eða opinberlega auglýstar með þriggja daga fyrirvara. sle Högnason er fram- 

  

kvæmdarstj jórl fjela gsins, og er 

p. Þ 
   Ísleifur Högnason 

Stjórn Fiskiveiðafjelagsins $Draupnir( h/f. tilkyonir: Samkvæmt reytingu á fundi 

jelagsins og 1 í Fiskiveiðafjelaginu $Draupnir( h/f, 8. sept. 1920, eru 5 g     Lárusson framkvæmda 8 mannaeyjum, for- 

      
varamaður og eru það þessir: 

  

     sson útveg maður; Kristmann Þorkelsson 
  

bóndi Vestmannaeyjum; Bja shvatsson Reykjavík og suðmundur 

    

er Þorsteinn Jónsson útvegsbóndi Vest= 

  

Kristjánsson skipamiðlari Reykjavík: varamað 

  

og, ákveðið er     með sama valdav    mannaeyjum. Prókúru hafa formaður og útgerð 

    fyrir prókúruhafa í gr. laga nr. 4
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Á stjórnarfundi í fjelaginu 12. sept. 1920 var skipstjóri Guðmundur Sigur 

Reykjavík ráðinn útgerðarstjóri fjelagsins. 

GX
 

a son Í 140 

Prókúruhafarnir rita firmað þannig: 

Gísli Lárusson ritar: p. p. Fiskiveiðafjelagið yDraupnir€ h/f. 

Gísli Lárusson 

Guðmundur Sigurðsson ritar: p. p. Fiskiveiðafjelagið $Draupnir< h/!. 

Guðmundur Sigurðsson 

XIII. Arnessýsla. 

Kaupfjelag Grímsnesinga rekur verslun á Minniborg í Grímsnesi, undir nafninu >Kaup- 

  

fjelag Grímsnesingag. Samþyktir fjelagsins eru da 1. apríl 1919. Fjelagsmenn ábyrgj- 

  

ast skuldir þess in solidum. Í stjórninni eru: Stefán Diðriksson framkvæmdarstjóri 

Minniborg, Guðlaugur Þórðarson bóndi á Vatnsnesi, Þorsteinn Briem, prestur á Mosfelli, 

Eirikur Þ. Stefánsson, prestur á Torfastöðum og Björn Bjarnason, hreppstjóri á Brekku. 

Prókúru hefir: Stefán Diðriksson framkvæmdarstjóri á Minniborg. Rjett til að rita firm- 

að hafa: Stefán Diðrikason, Guðlaugur Þórðarson 

Guðlaugur Þórðarson ritar firmað þannig: 

Kaupfjelag Grímsnesinga 

Guðl. Þórðarson. 

Prókúristinn ritar firmað þannig: 

p. p. Kaupfjelag Grímsnesinga 

Stefán Diðriksson. 

XIV. Gullbringu- d: Kjósarsýsla og Hafnarfjarðarkaupstaður. 

I. ÞH/f. Eosg tilkynnir, að fjelagið reki atvinnu við siglingar undir firmanafninu >hlutafja- 
  lagið Eos«. Lögheimili fjelagsins er í Hafnarfirði. Lög fjelagsins eru dagsett 2. janúar 

1920. Hlutafje fjelagsins er kr. 105,000,00, er skiftist í 30 hluti, sem hver er að upp- 

hæð kr. 3,500,00. Af hlutafjenu eru þegar teiknaðar kr. 94,500,00. Hlutabrjefin hljóða 

á nafn. Helmingur hlutafjárins greiðist 14 jan. 1920 og afgangurinn fyrir 15. febr. 

1920. Stjórn fjelagsins skipa: Formaður: Lárus Fjeldsted, lögfræðingur, Reykjavík. 

Meðstjórnendur: Jóh. J. Reykdal, kaupmaður, Setbergi við Hafnarfjörð. Ásmundur 

Árnason, bóndi, Hábæ í Vogum. Varastjór 
Vegamótum, Reykjavík.  Prókúruumboð hefir firmað G. Kr. G 

andi: Guðmundur Guðmundsson, bóndi á 

  

Ömundsson á Co., 

  

Reykjavík. (kynning | til hluthafa sendist í ábyrgðarbrjefi eða símskeyti eða á annan 

  

sannanlegan hátt. 

Jóh. J. Reykdal 

  

í fjelagsins ritar firmanafnið þannig: 

Lárus Fjeldsted rita: 

  

pr. h/f. Eos. 

Jóh. J. Reykdal. Lárus Fjeldsted. 

Jóh. J. Reykdal á Ásmundur Árnason rita: 

h/f. Eos. 

Jóh. J. Reykdal Ásmundur Árnason. 

Ásmundur Árnason £ Lárus Fjeldsted rita: 

pr. h/f. Kos. 

Ásmundur Árnason Lárus Fjeldsted.
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140 Prókúruhafi ritar: 

pr. h/f. Eos. 

G. Kr. Guðmundsson á Co. 

2. Hlntafjelagið »Nordri«, stofnað 27. nóvbr., tilkynnir að ætlunarverk þess sje, samkvæmt 

,„ að hagnýta eignir þess: Gufunes, Knútskot, Eiði og a.
 lögum fjelagsins samþyktum s. 

Geldinganes, með því sjerstaklega, að gera þar hafnarvirki, bryggjur, fiskreiti, byggingar 

og annað, er til þess þarf að útgerðarfjelög geti haft þar stöðvar sínar. Að yrkja og 

bæta jarðirnar til landbúnaðar, og ef til vill í framtíð að reka þaðan útgerð. Stjórn fje- 

lagsins skipa 5 hluthafar, formaður og 4 meðstjórnendur. Undirskrift formanns og tveggja 

meðstjórnenda nægir til þess að skuldbinda fjelagið. Prókúruumboð hefir Þorsteinn Jóns 

son frá Seyðisfirði. Hlutafjeð er alt 500,000 krónur, er skiftist í 1000 og 5000 króna 

hluti. Hlutir hljóða upp á nafn. Innborgað hlutafje nú þegar 120 þúsund krónur. Birt- 

ingar til fjelagsmanna fara fram brjeflega eða með símskeyti til þeirra. 

3. Steingrímur Torfason og Sveinn Jónsson, báðir til heimilis í Hafnarfirði, tilkynna að þeir 

reki verslun undir firmanafninu þ Veiðarfæraverslunin Aldac, með sameiginlegri ábyrgð. 

Rita þeir hvor um sig firmað þannig: 

þ Veiðarfæraverslunin Alda4 

Steingrímur "Torfason 

pVeiðarfæraverslunin Ålda« 

Sveinn Jønsson 

Hafnarfirdi 12. febr. 1920. 

Steingrimur Torfason. Sveinn Jónsson, 

4. Klæðskerarnir Einar Einarsson og Einar Haus Sigurðsson í Hafnarfirði tilkynna ó. þ. m., 

að þeir reki klæðskeraiðn í Hafnarfirði með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu: 

Einar é Hans. — Hvor um sig ritar firmað þannig : 

Einar Einarsson ritar: 

Einar & Hans. 

E. Einarsson. 

Einar Hans Sigurðsson ritar: 

Einar £ Hans. 

Ek. H. Sigurðsson. 

5. Sigurjón Pjetursson og Einar Pjetursson, kaupmenn í Reykjavík, tilkynna, að þeir, undir 

firmanafninu: yKlæðaverksmiðjan Ålafoss« reki ullariðnað með vjelum á Alafossi í Mos- 

fellssveit. Báðir bera ótakmarkaða ábyrgð á skuldum fjelagsins og hafa hvor fyrir sig rjett 

til að rita firmað. Til þess að veðsetning á eignum fjelagsins sje gild, eða sala á fast- 

eignum þess, þarf þó undirskrift beggja. Báðir eiga jafnan hluta í fjelaginu. Hvorugur 

hefir rjett til að selja sinn hluta í fjelaginu án samþykkis hins. 

Signrjón Pjetursson ritar: 

Klæðaverksmiðjan Álafoss 

Sigurjón Pjetursson.
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Einar Pjetursson ritar 140 

læðaverkamiðjan Alafoss 

Einar Pjetursson. 

Reykjavík, 20. maí 1920. 

Sigurjón Pjetursson Einar Pjetursson. 

6. Við undirritaðir rekum verslun með kol, salt, fisk og ýmsar útlendar vörur undir firma- 

nafninu pÞórður á Ingólfur Flygenringd, með ótakmarkaðri ábyrgð. — 

Firmað ritum við þannig : 

Þórður £ Ingólfur Flygenring. 

Þórður Flygenring. 

Þórður á Ingólfur Flygenring. 

Ingólfur Flygenring. 

141 Auglýsing 

frá skráritara vörumerkja í Reykjavík, 

um skrásetningar þær, sem gjörðar hafa varið árið 1920. 

Skrás. 1920 nr. Í. 

Tilkynt 23. desember 1919, kl. 4 síðd, af Shinola Company, verksmiðjurekstur, 

Rochester í New-York-ríki, Bandaríkjunum, N.-Am. og skrásett 16. janúar 1990. 

Lýsing á merkinu: 

Orðið Shino'A, sem einungis á að ná til bursta og áburðar til skófágunar. 

Samkv. 2 tilk. dags. 7. april 1911 og 10. jan. 1912, er merkið skrásett í Was- 

  

hington 16. júlí 1912, fyrir ofangreindar vörutegundir, 4. og 29. flokki.
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141 Skrás. £990 nr. 2, 

Tilkynt 23. desbr. 1919, kl. 4 síðd., af Seager Evans á (0. Limited, 

London, Englandi, og skrásett 16. janúar 1990. 
áfengisgerð, 

  

Lýsing á merkinu: 

Á dökkum grunni, sem er ferstrendur með bogadregnum hornum og mjókkar ögn 
niður á við, standa efst orðin: Trade Mark, þá mynd af grind, en til beggja hliða við hana 
hanga niður hlekkir og eru orðin: Established over a Century letruð hinu megin við myndina. 5 5 J 8 
Fyrir neðan það, sem nú er talið, er hvitur reitur med bognum hornum ov efst í honum y ; 8 8 
stendur orðið: S 

  

ager's, en undir hvíta reitnum, sem er með dökkum deplum meðfram hlið. 
unum, standa orðin: Seager Evans £ Co., Limited og þar fyrir neðan: Millbank Distillery, 
Westminster, London, S. W. 

Merkið á að ná til áfengra drykkja og er samkv. tilk, dags. 14. jan. 1919 skrá 
sett í London 11. okt. s. á., 43. flokki. 

Skrás. 1920 nr, 3. 

Tilkynt 23. desbr. 1919, kl. 4 síðd., af Vacuum Oil Company, olíuframleiðsla, New- 
York í New-York-ríki, Bandaríkjunum N.-Am., og skrásett 16. janúar 1920. 

   

     að: 
CU 

  

UL 
Lýsing á merkinu: 

Orðið: Vacuum, sem á að ná til steinolíu eða steinolínafurða, annaðhvort út af 
fyrir sig eða Í sambandi við önnur efni. 

Samkv. tilk. dags. 21. apríl 1898, er merkið skrásett í Washington 91. júní s. á 
fyrir ofangreindar vörutegundir. 

.y



Skrás, (920 nr. 4, 141 

Tilkynt 

  

. desbr. 

Oil Company, verslun, er Fr 

16. janúar 1920. 

ki. 4 síðd., af Norðurlanda-útbúi hlutafjelagsins Vacnum 

Michaelsen veitir forstöðu í Kaupmannahöfn, og skrásett 

    

Lýsing á merkinn: 

Imynduð mynd af dýri með huudshöfði og fuglslíkama, er skagar lárjett út frá múrhluta. 

Samkv. tilk. dags. 26. júní 1906, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 30. s. m. 

skrásetning síðan endurnýjuð fyrir se sama 30. júní 1916. 

    

   

  

  

fyrir tilkynnanda, og sú 

Skrás. 1920 nr. Ö. 

Tilkynt 23. desbr. 

  

kl. 4 gsíðd., af sama, og skrásett 16. janúar 1920. 

  

Lýsing á merkinu: 

Ímynduð mynd af dy lýri með hnodshöfði og fuglslíkama, sem gnæfir út frá horninu 

að hálsinn og höfuðið nær upp fyrir múrinn. 

en hægra megin: OYLR. 

Merkið á einungis að ná til allra olíutegunda og fituefna og til allra annara jurta 

og dýraafurða til iðnlegrar-, lækninga- og annarar notkunar. 

Samkv. tilk. dags. 22. sept 1904, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 30. s. m, 

fyrir tilkynnanda, og sú skrásetaing síðan endurnýjuð fyrir sama 30. sept. 1914. 

á hlöðnum múrvegg þannig, rs ; 
instra megin 

við hálsinn stendur; GARG,
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141 Skrås, 1920. nr. 6. 

Tilkynt 23. des. 1919. kl. 4 síðd., af Norðurlanda-útbúi h/f. Vacuum Oil Company, 

er Ernst Michaelsen veitir forstöðu, verslun, Kaupmannahöfn og skrasett 20. janúar 1920. 

A 0 Yz & 

Lýsing á merkinu: Orðið: GARGOYLE, 

Merkið er skrásett sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir olíur og fituefni, sem unnin 

eru úr dýra-, Jurta- og steinaríkinu. 

Samkv. tilk. dags. 25. jan. 1965 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 15. febr. s. á., 

fyrir tilkynnanda og sú skrásetning síðan endurnýjuð fyrir sama 15. febr. 1915. 

Skrds. (920 nr, 7. 

Filkynt 23. des. 1919, kl. 4 sidd, af Tuxham A/s, vjelagjörð, Valby, Kaupmanna- 

hofn, og skråsett 20, januar 1920, 

  

Lýsing á merkinu: 

Mynd af hjóli; bak við það sjest mótor, sem geislar út frá. Fyrir framan hjólið 

sjest stafurinn 'T og stendur í efsta hluta hans orðið: Tuxham, en í leggnum: Motor, lesið     

ofan frá og niður eftir. 

Merkið á einungis að ná til allskonar aflvjela og vinnuvjela og er orðið Tuxham að 8 J 8 J 8 
skoða sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar vörutegundir. 

Samkv. tilk. dags. 8. sept. 1919 er merkið skrásett fyrir tilkynnanda í Kaupmanna- 

höfn 20. s. m., fyrir áðurgreindar vörutegundir, 

Skrás. 1920 nr. 8. 

r 
Tilkynt 12. jan. 1920, kl. 5 síðd., at Norðurlanda<útbúi h/f. Vacuum Oil Company, 

r Ernst Michaelsen veitir forstöðu, verslun, Kaupmannahöfn, og skrásett 22. s. m. 

GARG 
Lýsing á merkinu: Orðið: GARG. 

Merkið á einungis að ná til eftirtaldra vörutegunda: Olíu til ljósa, mótorolíu, mó- 

torfeiti, iðnaðarolíu, skreytiolíu, loftnæmrar olíu og fituefna, áburðarefna, rykverjandi- og tengi- 

o
d
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efna; vax og vaxeftirlíkinga, gólffágunarefna, harpeis, fernisolíu, litarefna, lakktegunda, bæsi- 141 

áburðar, kerta, lýsingarefna, náttljósa, kveikja, sótthreinsunarefna, bensin, kolvetnissamsetninga 

til skrauts, sápa, hreinsunar-, fágunar- og varðveitandi efna sem og efna til varnar ryði, gljáunar- 

og sútunarefna, steinolfuafurða, smurningsáhalda, íláta til geymslu, flutnings og skiftingar 

nefndra efna, tækja til fágunar og hreinsunar gólfa, tækja til að olíubera með gólf, pentla, 

bursta, kanna, flaskna, karfna og kassa, pjáturíláta, tunna og annara umbúða, hylkja, tappa 

og annara lokunartækja, umbúðapappírs- og ljerefts, einkeunismiða, auglýsingaspjalda, brjefa- 
  pappírs, umslag, brjefspjalda, brjefhylkja, brjefpressa, hnífa, ritblýja vindlakveikjara og lampa. 

Orðið Garg ber að skoða sem sjestaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar vörutegundir. 

Samkv. tilk. dags. 28. jan 1907 er merkið skrásett fyrir tilkynnanda 23. febr. s. á. 

Kaupmannahöfn, og skrásetningin síðan endurnýjuð fyrir sama, 23. febr. 1917. 
, 

Skrás. 1920 nr. 9. 

Tilkynt 12. jan. 1990, kl. 4 síðd., af The Texas Company, verksmiðjurekstur, Port 

Arthur í Texaseríki og New-York, Bandaríkjum Norður-Ameríku og skrásett 30. s. m 

TEXACOAT 

Lýsing á merkinu: 

Orðið: 'TEXACOAT, sem einungis á að ná til vatnsheldrar málningar fyrir málara, 
þakmálningar og málningar á ílát; ber að skoða orðið Texacoat sem sjarstaklega tilbúið heiti 

fyrir þessar vörutegundir 

Samkv. tilk. dags. 19. júní 1917, er merkið skrásett í Washington 27. nóvember 
s. á. fyrir ofangreindar vörutegundir, 16. flokki. 

Skrás. 1920 nr 10. 

Tilkynt 12. jan. 1920, kl. 4 síðd., af sama, og skrásett 30. s. m 

TIGER 

Lýsing á merkinu: 

Orðið: TIGER, sem einungis á að ná til sjerstaklegs, uppfundinnar þaksamsetningar. 
Samkv. tilk. dags. 26. febr. 1914, er merkið skrásett í Washington 9. júní 8. á.
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141 Skrås. 1920 nr. 11 

Tilkynt 12, jauuar 1920, ki. 4 sfåd., af Aunt Jemima Mills Company, verksmidju- 

rekstur, St. Joseph i Missouri-riki, Bandarikjum Nordur-Ameriku, og skråsett 30, s. m. 

     
    LØ GES 

AuntJEniMa 

Lýsing á merkinu: 

Brjóstmynd af svertingjakonu með tíglóttan klút bundinn um höfuð sjer, en undir 

myndinni standa orðin: ÁUNT JEMIMA, og á merkið einungis að ná til pönnukakna, bók- 

hveitis, korns og hveitimjöls. 

skrásett í Washington 15. janúar 

  

er merk Samkv. tilk., dags. 23. ágúst 1917 

1918 fyrir ofangreindar vörutegundir. 

Skrás, 1920 nr 12. 

Tilkynt 23, janúar 1920 kl. 5 sidd., af Monkhouse & Glasscook, Ltd., verslun Ber- , ; 

tondsey, London í Englandi, og skrásett 6. febrúar s. á. 

MONK 

  

Lýsing á merkinu: 

Orðin: MONK & GLASS, sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir áfengislausa drykki 

ávaxtasafa til framleiðslu áfengislausra drykkja, pLemon Squash( (áfengislaust, uppsogað loft 

og lyf), >Lime Juice Cordialq (áfengislaust), hlaup í mat, ÞBlancmanger4, eggjamjólkur- og 

ávaxtaduft. 
Samkv. tilk. dags. 4. mars 1911, er merkið skrásett í London 48. júní s. á. fyrir 

ofangreindar vörutegundir, 42, flokki.
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Skrås. 1920 nr. 13. "| 441 

filkynt 4. febrúar 1920, kl. 5 síðd., af The Scottish Woollen Trade Mark Associa- 

tion, Ltd., verksmiðjurekstur, Edinburgh í Skotlandi, og skrásett 10. s. m. 

  

  

Lýsing á merkinu: 

Mynd, sem er samsett af ílöngum ferhyrning og bogadreginni línu ofan og neðan 

um miðju hans. Neðan undir efri bugðunni standa orðin: TRADE MARK, þar undir: 

SCOTTISH WOOLLEN, og í neðri bugðunni: ASSOCIATION, en undir henni stendur: 

Limited. — Ofan á efri bugðunni er mynd, lík blævæng, en niður úr neðri bugðunni gengur 

önnur mynd, lík skafti í lögun. — Merkið er einungis skrásett fyrir klæði og efni úr ull. 

Samkv. tilk. dags. 26. júní 1919, er merkið skrásett í London 1. okt. s. á fyrir 

ofangreindar vötutegundir, 34. flokki. 

Skrás. 1920 nr, ÍÁ, 

'filkynt 26. febrúar 1920, kl, 2 síðd., af Rice á, Hutchins, Incorporated, verksmiðju: 

rekstur, Boston í Massachusetts, Bandaríkjum N.-Am., og skrásett 9. mars s. á. 

MAYFAIR 

Lýsing á merkinu: Orðið: MÁYFAIR. 

Samkv, tilk., dags. 29. maí 1917, er merkið skrásett í Washington 4. sept. s. á. 

fyrir stígvjel, skó og inniskó, sem búnir eru til algerlega eða að nokkru leyti úr leðri eða 

vefnaði, svo og sokkavarning handa körlum, konum og börnum.



Do
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141 Skrås. 1920 nr. 15. 

Tilkynt 5. mars 1920, kl. 4 síðd., af sama, og skrásett ll. s. m. 

  

Lýsing á merkinu: 

Innsigli, ólmyndaður hringur, og yfir því kóróna; á ólina eru letruð orðin: Built on 

the square, en fyrir innan Ólina er fangamark gert úr bókstöfunum: R. og H. — Undir 

innsiglinu stendur orðið: SIGNET. 

Samkvæmt tilkynningu, dags. 10. júní 1905, er merkið skrásett í Washington 14. 

ágúst 1906 fyrir leðurstígvjel og skó og leður, sem notað er við tilbúning þeirra. 

Skrás. 1920 nr. 16, 

Tilkynt 23. mars 1920, kl. 5 síðd., af A/s Bakteriologisk Laboratorium yRatin«, 

efnaframleiðsla, Frederiksberg, Kaupmannahöfn, og skrásett 30. s. m. 

TIN 
Lýsing á merkinu: Orðið: RATIN. 

Merkið er aðeins skrásett fyrir sóttkveikjuefni, og er orðið Ratin að skoða sem 

sjerstaklega tilbúið heiti fyrir þá vörutegund. 

Samkv. tilk. dags. 6. ágúst 1903, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 5. sept. 8. á. 

og sú skrásetning síðan endurnýjuð 5. september 1913 fyrir tilkynnanda, sem nú er eigandi 

merkisins samkvæmt tilk. dags. 6. febrúar 1920. 

  

Skrás. 1920 nr. 17. 

Tilkynt 23. mars 1920 kl. 5 síðd., af Det danske Petroleums-Aktieselskab, verslun 

Kaupmannahöfn, og skrásett 30. s. m. 

PETRODUKT 

Lýsing á merkinu: Orðið: PETRODUKT.
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Merkið, sem einungis á að ná til steinolíu og steinolíuafurða, er skrásett í Kaup- 141 

mannahöfn 31. janúar 1920, samkv. tilk. dags. 26. nóvember 1919. 

Skrás. 1920 nr. 18. 

Tilkynt 25. mars 1920, kl. 4 síðdegis, af Stefáni Thorarensen, lyfsala, Reykjavík 

og skrásett 30. s. m. 

g„OlIn 

Lýsing á merkinu: Orðið: SOLIN. 

Merkið er aðeins skrásett fyrir hægðapillur, og ber að skoða orðið Solin sem sjer- 

staklega tilbúið heiti fyrir þá vörutegund. 

Skrás. 1920 nr. 19. 

Tilkynt 27. mars 1980, kl. 4 síðd., af Rice á Hutchins, Incorporated, versmiðju. 

rekstur, Boston í Massachusetts, Bandaríkjum N.-Ameríku, og skrásett 3. apríl s. á. 

ble Vera 
Lýsing á merkinu: Orðin: THE VERA. 

Samkv. tilk. dags. 12. júlí 1905, er merkið skrásett í Washington 7. ágúst 1906 

fyrir stígvjel, skó, morgunskó og reimaðan skófatnað. 

Skrás. 1920 nr. 20. 

Tilkynt 27. mars 1920, kl. 4 síðd., af R. J. Reynolds Tobacco Company, tóbaksgjörð 

Winston-Salem í North Carolina, Bandaríkjum N.- Ameríku og skrásett 3. apríl s. á. 

CAMEL 

Lýsing á merkinu: Orðið: CAMEL. 

Samkv. tilk. dags. 4. apríl 1919, er merkið skrásett í Washington 30. september 8, 

á. fyrir reyktóbak og brjefvindlinga (Cigarettes).
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141 Skrás. 1920 nr. 21, 

Tilkynt 10. apríl 1920, kl. 5 síðdegis, af Hið íslenska steinolíuhlutafjelag, verslun, 

Reykjavík, og skrásett 16. s. m. 

að arl ] Ø „Sr 

Lýsing á merkinu: Orðið: SÓLARLJÓS. 

Merkið á að ná til steinolíu og steinolíuafurða, og er nafnið p„Sólarljóst að skoða 

sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir þær vörutegundir. 

Skrás. 1920 nr. 22. 

Tilkynt 10. apríl 1920, kl. 5 síðd., af sama, og skrásett 16. s. m. 

Óðinn 
Lýsing á merkinu: Orðið: ÓÐINN. 

Merkið á að ná til steinolíu og steinolíuafurða, og er nafnið Óðinn að skoða sem 

sjerstaklega tilbúið heiti fyrir þær vörutegundir. 

Skrás. 1920 nr. 23. 

Tilkynt 10. apríl 1920, kl. 5 síðdegis, af sama, og skrásett 16. s. m. 

þor 
Lýsing á merkinu: Orðið: ÞÓR. 

Merkið á að ná til steinolíu og steinoliuafurða, og er nafnið pÞór( að skoða sem sjer- 

staklega tilbúið heiti fyrir þær vörutegundir.
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Skrás. 1920 nr. 24. 141 

Tilkynt 15. maí 1920, kl. 5 síðdegis, af Chas, á, Thos. Harris é Co., Limited, 

svínakjöts- og flesksala, Calne í Wiltshire, Englandi, og skrásett 25. júní s. á. 

  

Lýsing á merkinu: 

Mynd af kórónu; fyrir ofan hana í boga stendur orðið: HARRIS, en fyrir neðan 

hana orðin: CALNE WILTS, sem einnig standa í boga, þannig, en orðin bæði fyrir ofan 

og neðan mynda hring um kórónuna. 

Merkið er einungis skrásett fyrir flesk. 

Samkvæmt útskrift úr ensku vörumerkjaskránni, er merkið skrásett fyrir tilkynn- 

anda í London, 10, júlí 1888, 42. flokki, 

Skrás. 1920 nr. 25. 

Tilkynt 15. maf 1920, kl. 5 síðd., af sama, og skrásett 25. júní s. á. 

HARRIS 
Lýsing á merkinu: Orðið: HARRIS. 

Merkið á einungis að gilda fyrir svínakjöt, svínslæri, svínafeiti til matar og pækila- 

kryddað svínakjöt. 

Samkvæmt tilkynningu daga. 22. desember 1909. er merkið skrásett í London, 8. 

júlí 1910 fyrir ofangreindar vörutegundir, 42. flokki. 

Skrás. 1920 nr. 26. 

Tilkynt 15, maí 1920, kl. 5 síðdegis, af F. F. Dalley Company of New-York. Inc.,
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141  verksmidjurekstur, Buffalo í New-York-ríki, Bandarikjum N.-Am., og skråsett 25. juni s. å. 

  

Lysing å merkinu: 

Tölustafurinn 1 og í honum tölustafurinn 2. Út frá hliðum tölustafsins 1 liðast 

bönd; standa í efri böndunum orðin: TWO IN ONE, og í þeim neðri orðin: DEUX DANS UN. 

Merkið er einungis skrásett fyrir skósvertu. 

Samkv. tilk. dags. 15. maí 1905, er merkið skrásett í Washington 14. mai 1907. 

Skrás. 1920 nr, 27. 

Tilkynt 28. maí 1920, kl. 4 síðd., af S. Garmann Clausen, Administrationskontor 

A(/S., verslun, Bergen í Noregi, og skrásett 29. júní s. á. 

Lýsing á merkinu: 

Bókatafirnir S G C og eru stafirnir S og C samtengdir með bogadreginni línu. 

Merkið er skrásett fyrir skrifstofuvjelar, skrifstofuáhöld og skrifstofuhúsgögn. 

Samkvæmt tilkynningu dagsett 29. janúar, 1919, er merkið skrásett í Kristianiu 14. 

apríl s. á, fyrir ofangreindar vörutegundir,
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Skrás. 1920 nr. 28. 141 

Tilkynt 4. júní 1920, kl. 4 síðd., af A.J. Tower Company, verksmidjurekstur, Portland 

og Boston, Bandaríkjum N. Ameríku og skrásett 10, júlí a. á. 

Lýsing á merkinu: 

Orðin: STAR BRAND, sem standa í bogadreginni línu undir fimmgeislaðri stjörnu. 

Merkið er einungis skrásett fyrir olíuborinn fatnað. 

Samkv. tilk. dags. 12. júní 1913, er merkið skrásett í Washington 4. nóvbr. s. á. 

fyrir ofangreindar vörutegundir. 

Skrás. 1920 nr. 29. 

Tilkynt 4. júní 1920, kl. 4 siðd., af sama, og skrásett 10. júlí s. á. 

  

Lýsing á merkinu: 

Mynd af fiski, en undir henni standa í boginni línu upp á við orðin: FISH BRAND. 

Merkið á einungis að gilda fyrir olíufatnað af öllum tegundum. 

Samkv. tilk. dags. 17. apr. 1905, er merkið skrásett í Washington 24, apr. 1906, 

fyrir áðurgreindar vörutegundir.
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141 Skrås. 1920 nr. 30. 

Tilkynt 4. júní 1920, kl. 4 síðd., af sama, og skrásett 10. júlí s. á. 

CT 
S > 9 

“ VU 
< Ýr AR 

, Lýsing á merkinu: 

Órðin: VICTOR BRAND, er standa í bogadregnum línum, hvort á móti öðru, 

Merkið er skrásett fyrir olíufatnað, og ber að skoða orðin Victor Brand sem sjerstak- 

lega tilbúið heiti fyrir þá vörutegund. 

Samkv. tilk. dags. 12. júní 1905, er merkið skrásett í Washington 9. jan. 1905 fyr- 

ir ofangreinda vörutegund. 

Skrás. 1920 nr. 31. 

Tilkynt 31. júlí 1920 kl. 5 síðd., af A/S De danske Spritfabrikker, vínandagerð, 

Kaupmannahöfn, og skrásett 5. ágúst s. á. 

Lýsing á merkinu: 

Sporöskjulagaður einkennismiði og í honum Möltukrossmark á rauðum grunni. 

Merkið er aðeins skrásett fyrir alla áfenga vökva, ger og dreggjar. 

Samkv. tilk. 26. sept. 1911, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 14. okt. s. á., fyr- 

ir ofangreindar vörutegundir.
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Skrås. 1920 nr. 32. 141 

Tilkynt 31. júlí 1920, kl. 5 síðd., af Virol Limited, verksmiðjurekstur, London, Eng- 

landi, og skrásett 5. ágúst s. á. 

VIROLAX 
Lýsing á merkinu: VIROLAX. Orðið: 

Merkið er skrásett fyrir kemisk efni, til notkunar í læknis- og lyfjafræði, og er orð- 

ið Virolax að skoða sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir þessar vörutegundir. 

Sarakv. tilk. 30. júlí 1913, er merkið skrásett í London 3. nóvbr. s. 
” 

á., 3. flokki. 

Skrás. 1920 nr. 

Tilkynt 31. júlí 1920, ki. 5 síðd., af 8. 

og skrásett 10. ágúst s. á 

sarmann Clausen verslun, Bergen 

á. 

Nonni 
í Noregi, 

  

Lýsing á merkinu: 

Hringmyndaður einkennismiði og í miðju hans upphafsstafirnir TEP, en yfir þá ligg- 

ur lárjett ör, og standa í henni orðin: Tid er Penge. Yfir bókstöfunum TEP standa orðin: 

S. Garmann Clausen — Bergen, en fyrir neðan þá orðið: Forretningsmærke. 

Merkið er skrásett fyrir skrifvjelar og reikningsvjelar. 

Samkv, tilk. 22. maí 1915, er merkið skrásett í Kristianíu 22. nóvbr. s. á. 

Skrás. 1920 nr. 54 od. 

og skrásett 10. s 

Tilkynt 3. ágúst 1920, kl. 5 síðd, af De danske Mejeriforeningers Mælke — Eksport, 

mjólkurframleiðsia, Aarhus í Danmörku, c m. 

  

Lysing å merkinu: 

Rauður þríhyrningur, en fyrir utan hann, medfram hlidunnm, standa ummæli um
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141 vöruna og nafn þess lands, sem hún er framleidd í; innan i þríhyrningnum er annar minni 

þríhyrningur einnig rauður að lit, á hvítum grunni.  Þversum yfir báða þríhyrningana 

stendur bókstafurinn: M yfir bókstöfunum : DD. 
Merkið er aðeins skrásett fyrir mjólkurafurðir, þarmeð talin niðursoðin og gerilsneydd 

mjólk, rjómi og þurmjólk. 
Samkv. tilk. 20. jan. 1920, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 31. s. m. fyrir áð- 

urgreindar vörutegundir. 

Skrás. 1920 nr. öð. 

Tilkynt 10. ágúst 1990, kl. 11 árd., af firmanu Þórður Sveinsson á Co. heildsölu, 

Reykjavik, og skrásett 14. s. m. 

  

Lýsing á merkinu: 

Orðið KAKALI í sporöskjulöguðum hring; stafirnir samanbundnir. 

Skrás. 1920 nr. 36. 

Tilkynt 20. ágúst 1920, kl. 51/, síðd., af firmanu Fussel á Co, Limited, verksmiðju- 

rekstur og verslun, London í Englandi, og skrásett 30, s. m. 

  

Lýsing á merkinu: Mynd af fiðrildi, og yfir henni orðið: BUTTERFLY. 

Merkið er skrásett fyrir sætabrauðsvarning og sætindi — þó ekki þar með talið 

súkkulaði nje aðrar vörur, er líkjast súkkulaði — mjólk, rjóma og önnur svipuð efni, sem 

notuð eru til fæðu eða sem efni í fæðu. 

Samkv. tilk. 4. febr. 1920, er merkið skrásett í London 3. júní s. á. fyrir ofangreind. 

ar vörutegundir, 42. flokki,
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Skrás. 1920 nr. 87. 

Tilkynt 26. ágúst 1920, kl. 51/, síðd., af firmanu Thermos, Limited, verksmiðjurekst- 

ur, London í Englandi, og skrásett 30. s. m. 

Thermos 

Lýsing á merkinu: Orðið: THERMOS. 

Merkið er skrásett fyrir brúsa, flöskur og önnur hylki, eldhús- og búskaparílát, sem 

notuð eru til að geyma í aðallega efni úr jurta- og dýraríkinu. 

Samkv. tilk. 2. okt. 1907, er merkið skrásett í London 25. febr. 1908 fyrir áður- 

greindar vörutegundir, 50. flokki. 

Skrás. 1920 nr. ð8. 

Tilkynt 26. ágúst 1920, kl. 5l/, síðd., af firmanu Libby Mc. Neill d Libby, verk- 

smiðjurekstur, Chicago í Illinois, Bandaríkjum N.-Ameríku, og skrásett 30. s. m. 

IJ 

Lýsing á merkinu: Hringflatargeiri (Sektor). 

Merkið er skrásett fyrir sætmeti, hlaup, ávaxtamauk, kryddað kjöt til búðinga, súpu- 

teninga, krydd, svo sem kryddaða ávexti, súpukrydd, piparsósu, edik, tilbúinn mustard, sveppa- 

sósu, salat-mauk og viðsmjörsolíu. 

Samkv. tilk. 29. okt. 1915, er merkið skrásett í Washington 14. mars 1916 fyrir of- 

angreindar vörutegundir.
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141 Skrás. 1920 nr. 39. 

Tilkyut 26. september 1920, kl. 5 síðd, af Libby, Mc Neil á Libby, verksmiðjurekst- 
ur, Chicago, Illinois, Bandaríkjum, N.-Ameríku og skrásett 5. október s. á. 

  

Lýsing á merkinu: Orðið: LIBBY'S, með skrifletri, í oddveifu innan í hring. 

Merkið er skrásett fyrir ávaxtamauk, hlaup, sætmeti, ávaxtasafa, niðursoðna ávexti, 
kryddað kjöt, kryddaðar agúrkur, sveppasósur, salatsósu, Kastanie Worcester-sósu, tilbúinn 
mustarð, eplamauk, olíuviðarber, Picealilli og bragðmikinn lauk. 

Samkv. tilk. 8. febr. 1907, er merkið skrásett í Washington 14. jan. 1908 fyrir áður 
tilgreindar vörutegundir. 

Skrás. 1920 nr. 40. 

Tilkynt 26. september 1920, kl. 5 síðdegis af sama, og skrásett 5. október s. á. 

  

Lýsing á merkinu: Mynd af stóru vörugeymsluhúsi og hóp af nautpeningi. 
Merkið er skrásett fyrir ísalt nautakjöt. 
Samkv. tilk. 22. ágúst 1919, er merkið skrásett í Washington 13. apríl 1920 fyrir 

ofangreinda vörutegund.
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Skrás. 1920 nr. 41. 141 

Tilkynt 30. september 1920, kl. 4 síðd. af Verslunin Arnarstapi í Reykjavík og 
skrásett 15. október s. á. 

  

Lýsing á merkinu: Innsigli, Inst í því er örn með þanda vængi, er stendur á 
stapa, en þversum við stapann er orðið gæðamerki; alt er þetta í svörtum lit, Utan um 
þetta er svartur hringur og síðan orðin: VERSLUNIN ARNARSTAPI, í boga að ofan og 

/ neðan, í rauðum lit. Ytst er lakkliking i raudum lit. 

Skrås. 1920 nr. 42, 

Tilkynt 18. október 1920, kl. 5 síðd., af Hood Rubber Company, skófatnaðargerð, 
Watertown í Massachusetts, Bandaríkjum N. Ameríku, og skrásett 5. nóvember s. á. 

-HO0D- 
Lýsing á merkinu: Örðið HOOD, en yfir miðju orðsins liggur lárjett ör sem snýr 

oddinum til hægri handar. 

Merkið er skrásett fyrir togleðursstígvjel og skó, togleðursskóhlífar og strigaskó með 
togleðurssólum. 

Samkv. tilk. 6. júlí 1918, er merkið skrásett í Washington 6. maí 1919 fyrir 
ofangreindar vörutegundir.
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Skrás. 1920. nr. 43. 

Tilkynt 18. október 1920, ki. 5 síðd., af firmanu Virol, Limited, verksmiðjurekstur, 

London í Englandi, og skrásett 5. nóvember s. á. 

VIROL 
Lýsing á merkinu: Orðið VIROL. 

Merkið er skrásett fyrir efni, sem notuð eru til fæðu, eða sem efni í fæðu, svo og 

fyrir kemisk efni til notkunar í læknis- og lyfjafræði — þó eigi þar með talin sápa eða aðrar 

vörutegundir svipaðar henni. 

Samkv. tilk. 30. des. 1902, er merkið skrásett í London 23. mars 1903 fyrir áður- 

greindar vörutegundir, 3. og 42. flokki. 

Skrás. 1920 nr. 44. 

Tilkynt 18. október 1920, kl. 5 sföd., af A/S Dansk Flöde Export, verslun, Odense í 

Danmörku, og skrásett 5. nóvember s. á. 

  

Lýsing á merkinu: Sporöskjulöguð umgerð og stendur efst Innan í henni nafn til- 

kynnanda yfir víkingaskipi, en undir því á bandi orðið: SANA yfir meðmælum og heimilis- 

fangi tilkynnanda. 

Merkið er, samkv. tilk. 27. nóv. 1912, skrásett í Kaupmannahöfn 14. des. s. á. fyrir 

mjólkurbúsafurðir, svo sem mjólk, rjóma, smjör, ser og niðursoðnar vörur, er búnar eru til 

úr þessum efnum. Orðið Sana ber að skoða sem sjerstaklega tilbúið heiti fyrir þessar 

vörutegundir. 

Skrás, 1920. nr, 45. 

Tilkynt 18. október 1990, kl. 5 síðd., af firmanu Libby, Mc Neill £ Libby, verk- 

smiðjurekstur, Chicago, Illinois, Bandaríkjum N.-Ameríku, og skrásett 5. nóvember s. á. 

HAPPY- VALE 

Lýsing á merkinu: Orðin HAPPY-VALE.
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Merkið á einungis að nota á niðursoðna ávexti, fisk og grænmeti, og er það samkv. 

tilk. 25. sept. 1915 skrásett í Washington 14. mars 1916 fyrir þær vörutegundir. 

Skrás. 1920 nr. 406. 

Tilkynt 18. október 1920, kl. ö síðd., af firmanu Libby, Me Neill á Libby, verk- 

smiðjurekstur, Chicago í Tllinois, Bandaríkjum, N.-Ameríku, og skrásett 20 nóvember s. á. 

  

Lýsing á merkinu: Mynd af nautshöfði með vængjum. 

Merkið er skrásett fyrir geymsluhúsvörur, svo sem nýtt kjöt, þurkað kjöt, soðið kjöt, 

reykt og saltað kjöt, vistir, steikara. og bökunarfeiti, samanþrýst kjöt, niðursoðið kjöt, súpur 

tilreitt grænmeti og jurtasamsetningar, sósur, eftirmat og krydd, saltað nautakjöt, grísatær, 

svínslæri ýmislega tilreidd, svínakjöt, tungur af ýmsum tegundum og mismunandi tilreiddar, 

nautshala, innmat, kryddað kjöt, nautasteik, soðið nautakjöt, lambatungur, bjúgur af ýmsum 

tegundum, ýmiskonar seiði og súpur, nautamerg, ristarsteikt kindakjöt, þurkað nautakjöt í 

ýmsum myndum, posteikur með kálfskjöti eða nautakjöti, kryddpækil, skanka í hlaupi, skorið 

flesk, posteikur með svínakjöti eða hænsnakjöti, pipraða kjötrjetti, Hachis úr söltuðu nauta- 

kjöti, Irish stew, nautasteik með grænmeti, Hamborgarsteik með lauk, búðing, Kalkuna, bein- 

lausa fugla, mauksoðin nýru, Sauerkraut, niðursoðið hænsnakjöt, svínakjöt með baunum, fljót- 

andi eða hlaupið seyði af nautakjöti og kryddaðar kjöttegundir. 

Samkv. tilk. 19. nóv. 1900, er merkið skrásett í Washington 18. des. s. á. fyrir 

ofantaldar vörutegundir. 
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Skrás. 1920 nr. 47. 

Tilkynt 18. nóvember 1920, kl. 6. síðd. af Lever Brothers, Limited, sápugerðarmönnum, 
Port Sunlight í Englandi, og skrásett 25. s. m. 

  

  

  

  

Lýsing á merkinu: Einkennismiði, aflangur. Efst í honum til vinstri handar stendur 
orðið TWINK með dökkbláum lit á gulum grunni; þar undir hægra megin sama orð með 
hvítum stöfum á rauðum, hnattmynduðum fleti. Í neðra horni miðans til vinstri sjest dökk- 
blár, sporöskjulagaður flötur, og er marglitum dröfnum dreift um hann og miðann yfirleitt. 

Merkið er skrásett fyrir litunarefni, kerti, almenna sápu, hreinsunarefni, ljósa-, hitunar- 
og smurningsolfur, eldspítur, línsterkju, blákku og önnur efni til þvotta. 

Samkv. tilk. 18. nóv. 1919, er merkið skrásett í London 26. júní 1920 fyrir áður- 
greindar vörutegundir, 1. og 47. flokki. 

Skrás, 1920 nr. 48. 

Tilkynt 30. október 1920, kl. 5 síðd. af Dollfus-Mieg át Cie., verksmiðjurekstur, Mul- 
house (Haute Alsace) í Frakklandi, og skrásett 25. nóvember s, á. 

  

Lýsing á merkinu: Stafirnir; D M C



387 1920 + 

Merkið er skrásett fyrir band, þráð, garn, snæri, borða, kniplinga, slæður, vefnað, kög. 141 

, úfsaum og sokka úr baðmull, silki, hör, ull, hampi, silkigarn, eftirgert silki og 

laðackend efni, gull, silfur, tambak og málma úr öðrum efnum, hvernig sem sam- önnur vefn 

setning þessara frábrugðuu efna er sín í milli og hver sem lögun þeirra er, prentaðar bækur 

ur, dregl 

  

og allskonar hannyrðir. 

Samkv. tilk. 1. júlí 1919, er merkið skrásett í París fyrir ofangreindar vör..tegundir 

Skrás. 1920 nr 49. 

Tilkynt 11. nóvember 1920, kl. 6 síðd., af Buick Motor Company, bifreiðagerð, Flint 

Michigan Bandaríkjum, N.-Ameriíku, og skrásett 30. s. m. 

  

Lýsing á merkinu: Mynd af rjettum ferhyrningi innan í öðrum stærri og yfir 

þá báða á ská stendur orðið: BUIUK, með skrifletri. 

Merkið er skrásett fyrir bifreiðar. 

Samkv. tilk. 8. júní 1915 er merkið skrásett í Washington 29. febrúar 1916 fyrir   

ofangreind flutningstæki. 

Skrás. 1920 nr. 50. 

Tilkynt 11. nóvember 1920, kl. 6 síðd., af The American Tobacco Company, tóbaks- 

gerð, New-York, Bandaríkjum N. Ameríku, og skrásett 3 

Fa 

0. s, m. 

Lýsing á merkinu: Orðin PALL MALL. 

Merkið er skrásett fyrir brjefvindlinga, vindla, reyktóbak, munntóbak og tóbaksafurðir. 

Samkv. tilk. 6. sept. 1919, er merkið skrásett í Washington 6. apríl 1920 fyrir ofan. 

  

yreindar vörutegundir, g 8
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141 Skrás. 1920 nr. 51. 
Tilkynt 11. nóvember 1920, kl. 6 síðd., af Oakland Motor Car Cumpany, bifreiðagerð, 

Pontiac, Michigan, Bandaríkjum N.-Ameríku, og skrásett 30. s. m. 

  

   
   Á — Qaklanc 

Lýsing á merkinu: Orðið OAKLAND milli tveggja lárjettra lína innan í sporöskju- 
löguðum hring. Merkið er skrásett fyrir bifreiðar. 

Samkv. tilk. 23. júlí 1918, er merkið skrásett í Washington 25. febr. 1919 fyrir 
ofangreind flutningstæki. 

Samkv. 10. gr. laga lö. nóv. 1903, um vörumerki, hafa eftirgreind merki verið 

endurnýjuð: 

Skrás. 1910 nr. 1. 
Det danske Petroleums Áktieselskab, Köbenhavn, frá 1. febr. 1990. 

Skrás. 1910 nr. 2. 

R. P. Riis, Borðeyri, frá 12. júlí 1920, og ennfremur hafa verið afmáð úr 

vörumerkjaskránni, samkvæmt 12. gr. sömu laga: 

Skrás. 1910 nr. 3. 
Fabriken pArthur<, Fredriksværn 16. júlí 1920. 

Skrás. 1910 nr. 4. 
H. Th. A. Thomsen, Reykjavík, 15. október 1920. 

Skrás. 1910 nr. 5. 
Sami 15. október 1920. 

Skrás. 1910 nr. 6. 
Sami, 15. október 1920. 

Skrifstofu vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 31. desember 1920.



5000 kr. af fje því fyrir árið 1920, er ræðir um í 14. gr. Á. b. ð fjárlaganna fyrir 

1300 kr. af vöxtum Prestekknasjóðs og 90 kr. af vöxtum svonefnds Ár- 

gjaldasjóðs, samtals kr. 6390,00, hefir verið úthlutað svo sem hjer segir, og var úthlutun sú 

samþykt að því er snertir ríkissjóðsstyrkinn með brjefi kirkjumáladelldarinnar, dags. 29. júní. 

árið 1920 og 1921, 
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Styrkur úr ríkissjóði. 
14 gr. A. b 5. 

I. Uppgjafaprestar: 

Jón Ó. Magnúsgon ......000000000 sine ar ae 

Páll Sivertsen ..... .ceeccaesnernrear sera enn 

Stefán Stephensen ..... aeccccaeeerrerena ritara … 

Tómas Björnsson 2... seven serere erna 

Il. Prestsekkjur: 

Anna J. Kristjánsdóttir frá Þóroddsstað ............ 

Arnbjörg Einarsdóttir frá Breiðabólsst. á Skógarstr. 

Anna Vilhjálmsdóttir frá Stað í Grindavík ...... 

Ásta Þórarinsdóttir frá Grenjaðarstað .. ......0..00. 

Ástríður Petersen frá Svalbarði FARA 

Auður Gísladóttir frá Hólmum #........0.000.0... ER 

Bergljót Blöndal frá Hvammi í Laxárdal ......... 

Guðlaug M. Jónsdóttir frá Hjarðarholti ............ 

Guðríður Pálsdóttir frá Ásum . GG... suser 
Guðríður Pjetursdóttir frá Höfða .........00000.00000. 

Guðrún Björnsdóttir frá Sauðanesi 

Guðrún B. Gísladóttir frá Staðarhólsþingum .. 

Guðrún J. Jónsdóttir frá Bergstöðum... .......0.... 

Guðrún S. Jónsdóttir frá Kolfreyjustað............ 

fuðrún Ólafsdóttir frá Otrarðal ........0.00.. a. . 

Guðrún Pjetursdóttir frá Görðum á Álftanesi 

Guðrún Torfadóttir frá Hólmum ........ ce.c0 1000... ' 

Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólsst. í Vesturh. 

Hansína Þorgrímsdóttir frá Þingeyraklaustri ...... 

Helga Ketilsdóttir frá Stað í Grindavík...... ..... 

Hlíf Bogadóttir frá Eydölum ...... re serne 

Ingunn Loftsdóttir frá Desjarmýri l....0000. ae00.. 

Jóhanna S. Jónsdóttir frá Viðvík ...... „ aooccc... 

Kamilla S. Briem frá Hruna 

Kristín Pjetursdóttir frá Valþjófsstað . 

Kristín Sveinbjarnardóttir frá Holti ARA 

Kristín Thorlaclus frá Saurbæ í Eyjafirði ..... ... 

Lilja Ólafsdóttir frá Breiðabólsst. á Skógarströnd 

Margrjet Erlendsdóttir frá Stafafelli ...........0... 

kr. 200,00 
150,00 
210,00 
140,00 

100,00 
125,00 
100,00 
100,00 
150,00 
80,00 

150,00 
120,00 
120,00 
50,00 

100,00 
50,00 

200,00 
75,00 
150,00 
50,00 

100,00 
120,00 
150,00 
100,00 
200,00 
50,00 

100,00 
110,00 
100,00 
100,00 
80,00 

150,00 
50,00 

1920 

142



1920 

142 
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30. Margrjet Á Þórðardóttir frá Gaulverjabæ ......... = 
öl. Metta Einarsdóttir frá Stafafelli sc — 
32. Ragnheiður Jónsdóttir frá Vestmannaeyjum ...... — 
33. Ragnheiður H. Magnúsdóttir frá Stað í Steingr.f. 
34. Ragnheiður Pálsdóttir frá Tjörn á Vatnsnesi... — 
35. Ragnhildur Gísladóttir frá Eyvindarhólum......... — 
36. Ragnhildur Metúsalemsdóttir frá Hjaltastað ...... rn 
37. Rannveig Gísladóttir frá Sauðlauksdal ......0..... — 
38. Sesselja Þórðardóttir frá Skinnastað  .............. — 
39. Sigríður Jónasdóttir frá Melstað ............0000nn. — 
40. Sigríður Metúsalemsdóttir frá Staðarbakka ...... — 
41. Sigríður Ólafsdóttir frá Möðruvallaklaustri ...... — 
42. Sigrún Kjartansdóttir frá Mosfelli 2... — 

43. Steinunn Kiríksdóttir frá Þingmúla a — 5 

44. Steinunn Pjetursdóttir frá Árnesi ............ — 
45. Steinunn Sivertsen frå Utskålum — 
46. Valgerður Jónsdóttir frá Vollum 1... — 

47. Vigdís Einarsdóttir frá Stað í Grunnavík ...... — 

45. Þórey Bjarnadóttir frá Staðarbakka .............. — 
49. Þórunn S. Pjetursdóttir frá Eydölum ............ — 

50. Þuríður Kjartansdóttir frá Hofi í Vopnafirði 

70,00 

110,00 

50,00 

150,00 

150,00 

120,00 

150,00 

150,00 

100,00 

120,00 

80,00 

100,00 

150,00 

150,00 

200,00 

160,00 

120,00 

120,00 

150,00 

60,00 

100,00 

Samtals kr. 

id. gr, B. XIIL 2, 

6390,00 

Samkvæmt fjårlågunum fyrir årin 1920 og 1921 14. gr. B. XIII, 2 var veittur þessi 
styrkur til farkenslu fyrir árið 1920. 

I. Skaftafellssýsla: 

1. Mýrahreppur ............ serene es kr. 50,00 
2. Leidvallahreppur ...... 2 2. meereesee — 75,00 
3. Álftavershreppur ......... „age ag. 0000 ben — 50,00 
4. Skaftártunguhreppur ..... susseeseeseeereeee — 50,00 

IL Rangárvallasýsla: 

Vestur-Laudeyjahreppur ...... BARA en in 

III. Árnessýsla: 

I. Ölfushrepptr sc... rrnnen kr. 150,00 

2. Biskupstungnabreppur ......c0c0.e0ee nn — 15,00 

kr. 225,00 

kr. — 100,00
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Skeiðahreppur a re res rr 100,00 

Villingahcltshreppur ... 00 a. kerner — 100,00 

Gaulverjabæjarhreppur pe nerne — 100,00 

Sandvikurhreppur 10. susssessesseserrennee … — 100,00 
—— kr. 

IV. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla: 

Reykholtsdalshreppur cc... 20 rer kr. 50,00 

Andakilshreppur 0000... kerkerrer — 150,00 

Hvitårsida 1... ssseesee 0 serverer srrrennenr — 25,00 

Þverárhlíð 20 2 ssecenvereee sv kreeres seer mee 25,00 

Borgarhreppur 2. a kerner — 150,00 
———— kr. 

V. Snæfellsness- og Hnappadalssysla: 

Skógarstrandarhreppur ......0...0) 2020... kr. 100,00 

Helgafellssveit 2... 2 suresererersernne — 75,00 

Kolbeinsstaðahreppur es... — 75,00 

VI. Dalasýsla: 

Hörðudalshreppur ..........0. 2... 2... kr, 50,00 

Haukadalshreppur... 2... ar — 50,00 
    

Vil. Barðastrandarsýsla: 

Gufudalshreppur | sueseeseerersersenrer ….… kr, 100,00 

Ketildalahreppur ld „1, — 100,00 
  

VI Ísafjarðarsýsla: 

Þingeyrarhreppur .........0.... … kr. 150,00 

Myrabreppur 2000 1. enn ra — 150,00 

Mosvallahreppur ...... ace — 150,00 

Súðavíkurhreppur 2... nen rener — 100,00 

kr. 

kr. 

kr. 

625,00 

400,00 

250,00 

100,00 

200,00 

1920 

142



1920 

142 
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Ögurhreppur .......0..... ee — 100,00 

Reykjarfjardarhreppur ……… 2. seere — 100,00 

Grunnavíkurhreppur ...... . 2ieea eee …  — 150,00 
  

Kirkjuhólshreppur........ ssssssesesseveseee ve res urne serne rss 

X. Hunavatnssysla: 

Bólstaðarhlíðarhreppur ......... . 2... varene kr. 50,00 

Svínavatnshreppur. 0 suse.» 125,00 

Áshreppur ... . ae rr sresseree — 125,00 
Þverárhreppur .................0000000..0....e  — 100,00 

XI. Skagafjarðarsýsla: 

Fellshreppur ..........0 0... kr. 75,00 

Hólahteppur ....c0..0.0.00.000 see sr — 75,00 

Akrahreppur .. .......... sn men eveenesee — 125,00 

Ripurhreppur 0.0. eeeveeese renses enesee — 75,00 

Skarðshreppur ...... ll sae ann —  100,00 

Óslandshlíð... .......00.00.00ee. . — 125,00 
  

XIL Eyjafjarðarsýsla: 

Baurbæjarhreppur .....0..000.......... ne. kr. 150,00 

Hrafnagilshreppur se er. 100,00 

Svarfaðardalshreppur...s0e...00e.e. ea. —  200,00 

Arskóghreppur ........0....0...0.0.. see — 100,00 
Hrísey  ..... enst — 200,00 

XIII. Pingeyjarsysla: 

Svalbardsstrandarhreppur 6.6.0. kr; 75,00 

Grytubakkahreppur 0. —— 100,00 

Hálshreppur Þa re. — 50,00 

Ljósavatnahreppur  20…..sescesersreseeseree: — 100,00 

Skutustadahreppur 1... seernes mm 100,00 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

900,00 

50,00 

400,00 

575,00 

750,00
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Tjörneshreppur .........000.0000 teenen ee... kr. 100,00 

Flateyjarhreppur le era —  50,00 

Kelduneshreppur ... . 2. 20. 2 meeee mm 15,00 

Presthólahreppur ......... .ccecncenererserene — 100,00 

Sauðaneshreppur — 125,00 
— — kr. 875,00 

XIV. Norður-Múlasýsla: 

Vopnafjarðarhreppur .............0% kr. 50,00 

Jökuldalshreppur .......0.0.0 2... .0.. 0... — 150,00 
——-— kr. 200,00 

XV. Suður-Múlasýsla: 

Skriðdalshreppur ...... ideas neei kr. 75,00 

Mjóafjarðarhreppur 1... serseererenesersee — 125,00 

Beruneshreppur 1... 0 re mm 100,00 

Fáskrúðsfjarðarhreppur des... — 200,00 
——— kr. 500,00 

Alls kr,  6150,00 

14. gr. B. XIV. a. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir árið 1920 og 1921, 14 gr. B. XIV. 

styrkur til unglingaskóla fyrir árið 1990: 

þu
 OS 

o 
o
m
 

mn 
Rn 

Er 

  

a. var veittur þessi 

  

Núpsskóla í Dýrafirði ...........0.0.000.. a.aeneren nn kr. 4000,00 

Hvítárbakkaskóla ........0.000..00. 000 ret ananse - ennen kernen — 4500,00 

Hvammastangaskóla .......00... . 200000 2 20 en saran — 3000,00 

Húsavíkurskóla .............. veereesee sense rr rr 2000,00 

Stykkishólmsskóla …...sseessesne eee serssn skeer ssneee . — 800,00 

Unglingaskólans í Skógum i Fnjóskadal ennta — 500,00 

- Vík í Mýrdal .........00000... — 900,00 

Sauðárkróksskóla ... . ......00000. 0000 —  1000,00 

Stokkseyrarskóla ....... a — 500,00 

Lydskålans i Bergstadastræti ves „pitsu aerea snar — 600,00 

Samtals kr. 17800,00 

1920 

142
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Styrkur til búnaðarfjelaga. 
16. gr. 4. 

Samkvæmt fjárlözunum fyrir árin 1918 og 1919 16. gr. 4. var með brjefi stjórnar- 

ráðsins, dags. 20. febrúar 1990 veittur bessi styrkur fyrir árið 1919 til búnaðarfjelaga. 

Í Skaftafellssýsla: 
Dagsverk Kr. a. 

  

  

  

  

  

  

1. Búnaðarfjelag Öræfinga ............ a 586 171 53 
2. Borgarhafnarhrepps  ........0.0..... 354 103 62 

3. Bæjarhrepps 2... 0 vesseneeres mee 551 161 28 

4.  Búnaðarfjelagið »Afturelding« i Nesjahreppi …..…. 508 148 70 

5.  Búnaðarfjelag Hvammshrepps ..............0). 20... 1948 570 20 

6. Dyrhålabrepps  …… sssssseeesenter senere 993 290 66 

7. —- Hörgslandshrepps .....0...0... 738 216 02 

8. — Hörgslands- og Kirkjubæjarhrepps 1343 395 11 

9. Álftavershrepps sr rer rnngee 235 68 20 

10. Framfarafjelag Leiðvallahrepps ...... . FA 604 176 80 

Samtals 7858 2300 12 

IL Rangårvallasysla: 
Dagsverk Kr. a. 

1. Búnaðarfjelag Austur-Eyjafjallahrepps ............ 965 282 46 

2. er Vestur. Eyjafjallahr.( Ásólfssk. sóknar) 509 148 99 

3. —— Austur-Landeyjahrepps ....... .... … 224 65 57 

4. a Fljótshlíðarhrepps 2... seere 1981 579 86 

5. — Holtamanna ....00. seek en 674 197 29 

6. — Hvolhrepps oser vers veesersen 716 209 58 

7. — tangárvallahrepps 2... 565 165 38 

8. Framfarafjelag Landmannahrepps 846 247 63 

Samtals 6480 1896 76 

IH. Árnessýsla: 
Dagsverk Kr. a. 

í. Búnaðarfjelag Skeiðahrepps 2... serereererner „3623 1060 50 

2. — Gnúpverjahrepps... seere 1085 317 59 

3. — Sandvíkurhrepps 0 seem. … 508 148 69 

4. mm Stokkseyrarhrepps 2... 575 168 31 

5, — Grímsnoshrepps oo vorrenes 897 262 56 

6. — Biskupstungnahrepps ... 20... 2....... 1565 458 09
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Bunadarfjelag Hraungerdishrepps …......….……….… 
  Hrunamannabrepps sees 

— Gaulverjabæjarhrepps .......... 

— Laugardalshrepps ............ 

— Grafningshrepps ..... .......... 
  Þingvallahrepps … 

Jardabotafjelag Olfushrepps .…….............….. 

Samtals 

Dagsverk 

342 

1639 

806 

480 

172 

202 

550 
  

12444 

IV. Gullbringu- og Kjósarsýsla: 

  

Búnaðarfjelag Seltjarnarneshrepps … ..... 

Mosfellssveitar ..... ............. 

— Kjalnesinga ........................ 

— Kjósarhrepps ........ ......... 

— Garðahrepps. 2... 2... 

senn - Bessastaðahrepps 

Samtals 

V. Reykjavík: 

Jarðræktarfjelag Reykjavíkur .............,. . 

seernes.» 

rv 00 

Dagsverk 

415 

592 

552 

634 

567 

573 
  

3333 

Dagsverk 

1416 

VI. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla: 

Búnaðarfjelag Leirár- og Melahrepps ............ .. 

— Hvalfjarðarstrandarhrepps ... 

— Skorradalshrepps ...... 

— Andaktlshrepps . 

— Skilmannahrepps ................ 

— Innri-Ákraneshrepps ... .... 

— Reykdæla .................0.... 
— Hálsasveitar ........... ... 

— Lundareykjadalshrepps ....... 

— Þverárhlíðarhrepps 

—— Stafholtstungnahrepps .... ... 

— Álftaneshrepps...... 

—— Borgarhrepps ... seere 

s.n. 

Dagsverk 

756 

468 

319 

743 

349 

214 

1155 

509 

543 

246 

641 

410 

1016 

Kr. 

100 

479 

235 

140 

50 

59 

160 

3642 

Kr. 

121 

173 

161 

185 

165 

167 

Kr. 

414 

Kr. 

221 

136 

93 

217 

102 

62 

338 

148 

158 

72 

187 

120 

297 

a. 

11 

75 

92 

50 

35 

13 

99 
  

49 

47 

29 

57 

58 

  

48 

37 

48 

16 

64 

08 

99 

94 

01 

63 

01 

40 
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Dagsverk Kr. a. 

Búnaðarfjelag Hvítársíðuhrepps..........000000.0.0. 569 166 55 

— Hraunhrepps 776 227 14 

— Norðurárdalshrepps . .....2...0.0.0..... 290 84 88 

Samtals 9004 2635 55 

VII, Snæfellsnass- og Hnappadalssýsla: 

Dagsverk Kr. a. 

Búnaðarfjelag Helgafellssveitar ... .......0.0.0...0000. 333 97 47 

Eyjahrepps ee 300 87 81 

— Staðarsveitar ..........0. 0000 eersee 169 49 47 

— Kolbeinsstaðahrepps . 2... 678 198 46 

— Miklaholtshrepps 257 75 22 

— Eyrarsveitar ... nr 222 64 98 

Samtals 1959 573 41 

VIII. Dalasysla: 
Dagsverk Kr. a. 

Búnaðarfjelag Laxárdalshrepps  .... 20.02.0000... 913 267 25 

— Miðdalahrepps ...... . 2000. 1409 412 42 

— Fellsstrandarhrepps  ....00.0.0.. 000... 849 248 51 

— Hvammshrepps .......0.000.0. 00... 480 140 50 

— Haukadalshrepps 360 105 38 

— Saurbæjarhrepps 0 783 229 19 

Hörðudalshrepps a. rese 891 260 81 

Samtals 5685 1664 06 

IX. Barðastrandarsýsla: 

Dagsverk Kr. a, 

Búnaðarfjelag Gelraðalshropps .....0...0.0,00 00... 245 71 72 

Ketildalahröpps ......00.000.00.. a... 145 218 07 

Samtals 990 289 79 

X. Ísafjarðarsýsla: 
Dagsverk Kr. a. 

Búnaðarfjelag Reykjarfjarðarhrepps ss. 159 46 54 

Nauteyrarhrepps ai... 2 vessee 383 112 11 

Samtals 542 158 65
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XI. Strandasýsla: 

Búnaðarfjelag Bæjarhrepps 

Kirkjubóls- og Fellshrepps...... .. .   

Hrófbergshrepps ... SERA 

Kaldrananeshrepps ...........0......... 

  

— Óspakseyrarhrepps . ......... 

Samtals 

XII. Húnavatnssýsla: 

Búnaðarfjelag Bólstaðarhlíðarhrepps ............... 

Blönduóss... ane 

—- Torfalækjarhrepps ... 20... ..0000.00. 

— Åshrepps ... 

Samtals 

XIII. Skagafjarðarsýsla: 

Búnaðarfjelag Akrahrepps 

Viðvíkurhrepps 

Óslandshlíðar FERSRR . 

Haganeshrepps...... „.cccceeeee near 

Hólahrepps ...... a 

Hofshrepps 2. ao 

Fellshrepps ...... 

  

Samtals 

KIV. Eyjafjarðarsýsla. 

2 
Búnaðarfjelag Öngulstaðahrepps 

Svarfdæla BR 

Hrafnagilshrepps ........000.. 

Saurbæjarhrepps 

  

Samtals 

XV. Þingeyjarsýsla. 

Búnaðarfjelag Svalbarðastrandar 

Bárðdæla   susana ses snar essa. 

Dagsve 

557 

426 

178 

116 

253 
  

1530 

Dagsve 

357 

280 

967 

1097 
  

2701 

rk Kr. a. 

163 03 

124 69 

54 11 

33 96 

74 06 
  

447 85 

rk Kr. a. 

104 50 

81 96 

283 05 

321 10 
  

790 61 

Dagsverk Kr. a. 

728 

350 

513 

285 

691 

264 

263 
  

3094 

213 10 

102 45 

150 16 

83 42 

202 27 

77 27 

76 98 
  

905 65 

Dagsverk Kr. a. 

      

230 67 32 

2432 711 87 

438 128 20 

822 240 61 

3922 1148 00 

Dagsverk Kr. a. 

862 

330 

252 32 

96 59 

1920 
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142 Dagsverk Kr. a. 
3. Búnaðarfjelag Hálshrepps ......... 2... 2... ud em 443 129 66 

4... Framfarafjelag Grytubakkahrepps 000 vere 470 137 58 

5. Jarðabótafjelag Flateyjarhrepps ........ s........ BAA 276 51 53 

6. Adaldæla .G.ssesseeevereersenere sneen anses 701 205 19 

7.  Búnaðarfjelag Þórshafnar... . ...... een eaten 470 137 58 

8. — Presthólahrepps ...... a... Hven 303 88 69 
      

Samtals 3755 1099 14 

XVI. Norður-Múlasýsla. 

Dagsverk Kr. a. 

I. Búnaðarfjelag Fljótsdæla ...... a.c000... nn 479 140 20 

XVII. Suður-Múlasýsla. 

Dagsverk Kr. a 

  

    

1. Búnaðarfjelag Helgustaðahrepps......00000.. 0000. 609 178 26 

2. Norðfjarðarbreppsose....... svesserrrses 1140 333 70 

3. — Beruneshrepps ... 2... . 420 122 94 

4. -— Austur-Valla.....000. see. 444 229 95 

Ís | meme Fáskrúðsfjarðar ...................... … 522 152 79 

Samtals 3135 917 64 

Dagsverk Kr. a. 

I. Skaftafellssýsla ...... 2....0.00%.0.00 0000. ÍBÐB 2300 12 

2. Rangárvallasýsla .......00..0.0.0...0.0 00... ann 6480 1896 76 

3. Árnessýsla .........000000 000 eee neee 12444 3642 49 

4. Gullbringu og Kjósarsýslu..........000,0.. sense sersensne 3333 975 60 

5. Reykjavik ces tenn nennt mee ker nsnner 1416 414 48 

6.  Borgarfjardar- og Myrasysla ............20. .. rs, 9004 2635 55 

7. Snæfellsness. og Hnappadalssýsla ........0.....0.00.0..0. 1959 573 41 

8. Dalasýsla ssssveeressesessee SAFNAÐI RRN APR BER 5685 1664 06 

9. Barðastrandarsýsla .. .......000000..00 rn... 990 289 79 

10. Ísafjarðarsýsla ... 2. a0.0.e0eana err HARÐAR 542 158 65 

ll. Strandasýsla . ...c.0.. er 1530 447 85 

19. Húnavatnssýsla „ ......000 a sv keeser ser rersnnnen 2701 790 61 

13. Skagafjarðarsýsla ... sees rn. 9094 905 65 

14. Eyjafjarðarsýsla ... 2 2... 2... nn rr 3922 1148 00 

15. Þingeyjarsýsla ..... 22... a nr er krrnen 3755 1099 14 

16. Norður-Múlasýsla ...... . seevereerseeee 0 torerrersenise 479 140 20 

17. Suður Múlasýsla ......00.0.0. ea renses 3135 917 64 
    

Samtals 68327 20000 00 

Alls 105 fjelög, dagsverkið 29,271.
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Embætti og sýslanir m. m. 
30. desember 1919 var sóknarprestur í Reynistaðaklaustursprestakalli, síra Hálfdán 

Guðjónsson, skipaður prófastur í Skagafjarðarprófastsdæmi frá 1. jan. þ. á. að telja. 

4. febrúar var settur prófessor Einar Arnórsson, R. af Dbr., allramildilegast skipaður 

prófessor innan lagadeildar Háskóla Íslands. 

25. febrúar voru með allrahæstum úrskurði þeir: 

Jón Magnússon, kommandör af Dannebrog og Dannebrogsmaður, 

Pjetur Jónasson, alþingismaður, riddari af Dannebrog, og 

Magnús skrifstofustjóri Guðmundsson, alþingismaður, allramildilegast skipaðir ráð- 

herrar Íslands, og hinum, fyrstnefnda falið forsæti ráðuneytisins. Ennfremur var þeim: 

Sigurði alþingismanni Jónssyni, atvinnu- og samgöngumálaráðherra, kommandör af 

Dannebrog og Dannebrogsmanni, og 

Sigurði alþingismanni Eggerz, fjármálaráðherra, kommandör af Dannebrog, með sama 

allrahæstum úrskurði, veitt lausn í náð frá ráðherraembættunum. 

11. mars voru þeir, framkvæmdarstjóri Hallgrímur Kristinsson, bankastjóri Hannes 

Thorsteinsson, konsúll Jes Zimsen, bankastjóri L. Kaaber og skrifstofustjóri Oddur Hermanns- 

son af stjórnarráðinu skipaðir í Viðskiftanefnd, er starfi að ráðstöfunum viðvíkjandi vöru- og 

greiðsluviðskiftum Íslands við önnur ríki. 

12. mars voru prófessor, dr. phil. Guðm. Finnbogason og prófessor Sigurður Sivert- 

sen skipaðir samkvæmt þingsályktun 23. sept. 1919 um fræðslumál, til þess að vera stjórn- 

inni til aðstoðar í yfirvegun og rannsókn þeirra atriða, er þingsályktunin greinir. 

17. mars var sóknarprestur í Helgafellsprestakalli síra Ásgeir Ásgeirsson skipaður 

sóknarprestur í Hvammsprestakalli í Dalaprófastsdæmi. 

24. mars var fiskimatsmaður Jóu Magnússon settur til þess, fyrst um sinn, þar til 

öðruvísi verður ákveðið, að gegna störfum sem yfirfiskimatsmaður í Reykjavík. 

15. apríl þóknaðist Hans hátign konunginum að fela fjármálaráðherra Magnúsi Guð- 

mundssyni að veita forstöðu dóms og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, á meðan dóms- og 

kirkjumálaráðherra Jón Magnússson er fjarverandi í embættisferð til Kaupmannahafnar. 

20. apríl voru þeir Guðm. Hannesson prófessor, Stefán Jónsson dócent og Magnús 

Pjetursson hjeraðslæknir, leystir frá störfum í hinni sjerstöku sóttvarnarnefnd í Reykjavík. 

10. maí var Magnús Jónasson cand. jur. og polit., allramildilegast skipaður prófessor 

innan lagadeildar Háskóla Íslands. 

12. júní var sóknarpresti í Hjarðarholtsprestakalli og prófasti í Dalaprófastdæmi, síra 

Ólafi Ólafssyni, veitt lausn frá embætti frá síðastliðnum fardögum að telja, með eftirlaunum. 

1920 
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16. júní var Steingrímur Jónsson sýslumaður í Þingeyjarsýslu allramildilegast skipað 

ur sýslumaður í Eyjafjarðarsýslu og bæjarfógeti í Akureyrarkaupstað. 

31. júlí vjek dóms- og kirkjumálaráðherrann sýslumanni í Dalasýslu Bjarna Þ. John- 

son frá embætti um stundarsakir. 

Sama dag var aðstoðarmaður Í stjórnarráðinu cand. juris Þorsteinn Þorsteinsson sett- 

ur til þess að gegna um stund sýslumannsembættinu í Dalasýslu. 

16. ágúst þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að samþykkja skipun 

íslensks erindreka í Danmörku með stöðu sem sendiherra og ráðherra með umboði.og að skipa 

í þá stöðu hæstarjettarmálaflutningsmann Svein Björnsson. 

24. ágúst veitti atvinnu- og samgöngumálaráðherrann Birni Sigurðssyni lausn frá 

bankastjórasýslan við Landsbankann frá 1. september að telja. 

15. september var sóknarprestur í Hvammsprestakalli í Dólum, síra Ásgeir Asgeirs- 

son, skipaður prófastur í Dalaprófastsdærai, frá síðastliðnum fardögum að telja. 

Sama dag var bændaskólakennari Páll Zophoníasson skipaður skólastjóri við bænda- 

skólann á Hólum í Hjaltadal, frá 1. október n. k. að telja. 

Sama dag var kennari Páll Jónsson skipaður 1. kennari við bændaskólann á Hvann- g F 
eyri, frá 1. október n. k. að telja. 

Sama dag var kennari Gunnlaugur Björnsson settur til þess að vera fyrst um sinn 

2. kennari við bændaskólann á Hólum í Hjaltadal, frá 1. október n. k. að telja. 

Sama dag var búfræðiskandídat Þórir Guðmundsson settur til þess að vera fyrst um 

sinn 2. kennari við bændaskólann á Hvanneyri, frá 1. október n. k. að telja. 

91. september skipaði atvinnu- og samgöngumálaráðberrann eftirgreinda menn Í 

Verðlapsnefnd, fyrst um sinn fyrir Reykjavíkurkaupstað: 

Björn Þórðarson, hæstarjettarritara, formann, 

Björn Sigurðsson fyrv. bankastjóra, 

Geir Sigurðsson skipstjóra, 

Guðjón Guðlaugsson alþingismann, 

Hjeðinn Valdimarsson skrifstofustjóra. 

21. september var cand. juris Júlíus Havsteen allramildilegast skipaður sýslumaður í 

Þingeyjarsýslu. 

4. október þóknaðist Hans hátign konunginum að fela forsætisráðherra Jóni Magnús- 

syni að veita forstöðu fjármáladeild stjórnarráðsins, meðan fjármálaráðherra Magnús Guð- 

mundsson er fjarverandi í embættisferð til Kaupmannahafnar. 

13. október var fulltrúi Gísli Ísleifsson allramildilegast skipaður skrifstofustjóri í 

fjármáladeild stjórnarráðs Íslands.
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13. október var settur hjeraðslæknir Halldór Kristinsson allramildilegast skipaður 

hjeraðslæknir { Hólshjeraði í Norður-Ísafjarðarsýslu. 

21. október fjekk ungfrú Inga Magnúsdóttir löggildingu stjórnarráðsins sem dóm- 

túlkur og skjalþýðandi í Reykjavík við þýðingar úr og á dönsku og ensku. 

15. nóvember var prófessor Eiríki Briem veitt samkvæmt beiðni lausn frá starfinu 

sem framkvæmdarstjóri Söfnunarsjóðs Íslands frá 1. janúar þ. á. að telja. 

15. nóvember var bankaritari Vilbjálmur Briem settur framkvæmdarstjóri Söfnunar- 

sjóðs Íslands, fyrst um sinn frá 1. janúar að telja. 

23. nóvember var settur yfirfiskimatsmaður Jón Magnússon skipaður yfirfiskimats 

maður í Reykjavík með umdæmi frá Þjórsá að Ondverðarnesi. 

26. nóvember var sýslumanni í Arnessýslu, Guðm. Eggerz allra mildilegast veitt 

lausn í náð frá sýslumannsembættinu í Árnessýslu frá 1. des. að telja, með eftirlaunum. 

29. nóvember var aðstoðarmaður í stjórnarráðinu cand. juris Steindór Gunnlaugsson 

settur til þess fyrst um sinn frá 1. des. að telja að gegna sýslumannsembættinu í Árnessýslu. 

2. desember var settur umboðsmaður Jón Proppé, kaupmaður í Ólafsvík, skipaður 

umboðsmaður þjóðjarða í Arnarstapa- og Skógarstrandarumboði og Hallbjarnareyrar. 

Sama dag ákvað atvinnu- og samgöngumálaráðherrann, að starfsvið verðlagsnefndar 

þeirrar, sem 21. september þ. á. var skipuð fyrst um sinn fyrir Reykjavíkurkaupstað, skuli 

framvegis ná yfir alt landið. 

21. desember var sýslumanni í Suður-Múlasýslu, Sigurjóni Markússyni, allra mildi- 

legast veitt lausn frá sýslumannsembættinu í Suður-Múlasýslu frá 31. s. m. að telja án eftirlauna. 

Konsúlar. 

8. janúar var Henry Eugen Bay viðurkendur norskur aðalkonsúll á Íslandi, með 

bústað í Reykjavík. 

21. júlí var André Carlos Joseph Courmont viðurkendur forstöðumaður hins franska 

vice-konsúlats fyrir Ísland með aðsetri í Reykjavík. 
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Heiðursmerki. 

4, júní var bæjarfógeta á Siglufirði Guðmundi Hannessyni allramildilegast leyft að 

bera heiðurmerki sem riddari af II. fl. St. Olavsorðunnar, er hans hátign Noregs konungur 

hefir sæmt hann. 

Heiðursgjafir. 

Af vöxtum af styrktarsjóði Kristjáns konungs IX fyrir árið 1919 hefur stjórnarráðið 

veitt þeim Guðmundi Daníelssyni, bónda í Svignaskarði í Mýrasýslu og Hávarði Jónssyni, 

bónda á Efri-Fljótum í Skaftafellssýslu heiðursgjafir, 160 kr. hvorum, fyrir framúrskarandi 

dugnað í jarðabótum, byggingum og öðru, sem að búnaði lýtur. 

Styrkveiting. 

Af vöxtum af styrktarsjóði Friðriks konungs VIL. fyrir árið 1920 hefir stjórnarráðið 

veitt Lystigarðsfjelagl Akureyrar 300 kr. styrk til trjáræktar. 

Einkarjettir. 

9. apríl þóknaðist Hans hátign konunginum að veita organleikara Ísólfi Pálssyni í 

Reykjavík einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á tilbúningi á plógvörpu til veiða. 

S. d. þóknaðist Hans hátigu konunginum einnig að veita organleikara Ísólfi Pálssyni 

í Reykjavík einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á tilbúningi á hafplógi til veiða.
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Reglugjörð 
um próf fyrir bifreiðarstjóra 

Samkvæmt lögum nr. 88, 14. nóvember 1917, um notkun bifreiða, eru hjermeð sett- 

ar eftirfarandi reglur um próf fyrir bifreiðarstjóra. 

Sjerhver sá, sem vill fá ökuskírteini, sem heimilar honum að stýra bifreið, skal senda lög- 

reglustjóra skriflega umsókn um það. (Eyðublöð undir umsóknir fást hjá lögreglustjóra). 

Með umsókninni skal hann senda: 

1. 

9 

a. 

b. 

c. 

Skírnarvottorð. 

Vottorð tveggja valinkunnra manna um að hann sje áreiðanlegur og samviskusamur. 

Vottorð læknis um: 
Að hann hafi, með eða án gleraugna, minst sjónskerpuna $/;,. á betra auga, 

en 6/,,. á hinu, og að útsýnið, prófað með hendinni, sje eðlilegt. Að haun hafi heyrn 

svo góða, að hann að minsta kosti heyri orð, töluð vanalegum rómi, í 16 metra fjar- 

lægð, og ekki minni heyrn á verra eyra en að hann heyri þau í 2 metra fjarlægð. 

A5 hann sje svo límaliðugur, að honum sje fært að nota hendur og fætur 

við aksturinn (sbr. 3 c). 
Vottorð um að hann hafi notið kenslu í notkun bifreiða hjá kennara, er stjórnarráðið 

hefir löggilt til þess (sbr. 8), að haun hafi stjórnað bifreið minst 25 klukkustundir 

samtals, sem skiftist á minst 14 kensludaga og að hann hafi óðlast hæfilega hand- 

leikni í stjórn bifreiðarinnar. Skal fylgja vottorðinu útdráttur úr dagbók kennarans, 

er sýni á hvaða tíma hann hafi stýrt bifreiðinni. Til þess að sækja um ökuskírteini 

fyrir bifhjól þarf þó að eins vottorð kennarans um að umsækjandi hafi öðlast hæfilega 

leikni í stjórn bifhjólsins. 

Ljósmynd af sjer óupplímda. 

Vottorð þan, sem talin eru Í b, c og d, mega ekki vera meir en mánaðar- 

gömul, þá er umsókn er send. 

Telji lögreglustjóri skilríki þau, sem umsókninni fylgja, fullnægjandi, sendir haun þan til 

fasta prófdómara, sem stjórnarráðið löggildir til þess að halda próf það, sem ákveðið er Í 

5. gr. laganna, og prófar hann umsækjanda svo fljótt, sem ástæður leyfa. 

Prófið er bæði munnlegt og verklegt, og nær ylir þessi atriði, en mesta áherslu ber að 

leggja á verklega prófið. 

S
e
r
 

Munnlega pråfid nær yfir: 

Gerð og hirðing vjelarinnar og un:búnaður í vagninum. 

Lög og reglur er snerta ökumenn bifreiða. 

Spurt skal um, hvaða ráð skuli höfð, er einhver vandkvæði bera eð höudum. 

Verklega prófið nær yfir: 
Prófun á hemlum, stýri, kveikingu vjelarinnar m. m., og að hleypa vjelinni, stöðva 

hana, snúa við og fara afturabak. s 

Prófakstur. Prófdomari skal sitja í vagninum, en umsækjandi stjórna honum hj par- 

laust, og skal haga akstrinum þannig, að bæði sje ekið þar sem talsverð umferð er, 

og einnig á auðum vegi, eftir bugðum og brekkum, og skal aksturinn vera svo lavg- 

ur, að prófdómarinn fái fulla vitneskju um, hvort óhætt sje að veita umsækjanda 

ökuskírteini. 

31. dag desembermánaðar 1990. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja h. f. 
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10. 
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c. Jafnframt skal prófdómari fullvissa sig um, að umsækjandi sje ekki fatlaður á neinn 

hátt, er geri hann óhæfan til að stýra bifreið. 

Að loknu prófi skal prófdómarinn tafarlaust endursenda lögreglustjóra skilríki umsækj- 

andans. Hafi hann staðist prófið, fær lögreglustjóri honum ökuskírteini, og skal í 

því vera: 

a. Númer skírteinisins. 

b. Nafn, fæðingardagur, fæðingarstaður og heimili ökumanns. 

ce. Mynd af ökumanni, með stimpli lögreglustjóra og númeri skírteinisins. 

Hafi vmsækjandi ekki staðist prófið, getur hann ekki fengið að ganga undir 

próf á ný, fyr en að 2 vikum liðnum, og skal hann þá færa sönnur á það, að hann hafi 

notið rækilegrar kenslu á þeim tíma. 

Læknisvottorð það, sem ræðir um í 1. c, skal endurnýja fimta hvert ár og 

leggja fyrir lögreglustjóra, sem ritar vottorð um það á ökuskírteinið eða gefur út nýtt 

ökuskírteini, að öðrum kosti er ökuskírteini úr gildi fallið. 

Ó.ki einhver að fá ökuskírteini, er heimili honum að stýra tvíhjólabifreið og einmennings- 

þríhjólabifreið, en ekki öðrum bifreiðum, þá getur prófdómari veitt þær tilslakanir að því 

er prófkröfurnar snertir, sem hann telur hæfilegar. 

Fyrir prófið greiði umsækjandi prófdómara 15 kr., og leggi auk þess til á sinn kostnað 

vagn, er prófdómari tekur gildan. Fyrir prófun á meðferð tvíhjólabifreiða, greiðist hálft 

gjald. 

Sá sem hefir ökuskírteini frá erlendum stjórnarvöldum, getur fengið ökuskírteini hjá lög- 

reglustjóra, án þess að taka próf, ef lögreglustjóra er ekki kunnugt um neitt það, er 

jandann miður hæfan til að stýra bifreið, Krafist getur lögreglu- 

stjóri skilríkja þeirra, er greinir í 1. a—c og e, ef honum þykir ástæða til. 

Löggilding til kenslu þeirrar, sem um ræðir í 1. d., getur stjórnarráðið veitt hæfilega 

ætla má að geri umsæk 

  

mörgum mönnum, er til þess álítast færir. 

Með umsókninni skal senda: 

a. Vottorð lögreglustjóra, að umsækjandi hafi fengið  viðbótarskírteini það, sem um 

ræðir í 10. 

b. Vottorð prófdómara um, að umsækjandi hafi umráð yfir bifreið til kenslunnar og að 

hann hafi til vmráða húsrúm, þar sem unt sje, að taka í sundur vjelar, setja þær 

saman og gera við smáskemdir. 

c. Skýrsla um aldur, fyrri og núverandi atvinnu, almenna og verklega mentun, er um- 

  

sækjandi hefir fengið, ennfremur hverja reynslu og æfingu, sem hann hefir sem bif- 

reiðarstjóri 

Löggildingin getur verið tímabundin, og stjórnarráðið getur afturkallað hana ef 

því virðist ástæða til 
TA 

Löggildingu s   em prófdómara má veita einum eða fleiri mönnum, sem til þess álítast hæfir, 

og eru ekki á neinn hátt riðnir við verslun með bifreiðar. Löggildingin getur verið tíma- 

bundin, og stjórnarráðið getur afturkallað hana, ef því virðist ástæða til. 

Til þess að stýra leigubifreið til manvflutninga, þarf sjerstakt viðbótarskírteini. Skal um- 

; I    

sókn um það sendast lögreglustjóra, en hann sendir umsóknina til hins skipaða prófdóm- 

ara, sem prófar umsækjanda svo fljótt sem ástæður leyfa, mjög ítarlega í sömu atriðum 

og hið venjulega próf. Skal við prófið komist að raun um, að umsækjandi sje svo vel 

  

að sjer Í gerð vjelarinnar og öllum útbúnaði í vagninum, að hann geti gert við algeng- 

ustn smábilanir, er fyrir koma á vjel og hringum.
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Svo skal umsækjandi og færa sönnur á, að hann hafi að jafnaði undanfarna 3 

mánuði verið bifreiðarstjóri. 
Við próf það, sem nefnt er í þessari grein, skal auk prófðómara vera meðdóm- 

andi, sem stjórnarráðið skipar. 
Standist umsækjandi prófið, tilkynnir prófdómari það lögreglustjóra, sem síðar 

lætur bæta við á ökuskírteinið hlutaðeigandi heimild til þess að stýra leigubifreið til 

mannflutninga. 
Fyrir þetta próf greiði umsækjandi 20 kr., sem skiftist jafnt milli próðómenda. 

Ákvæði um stundarsakir í sambandi við 10.: 

Fyrir 1. apríl næstkomandi skulu þeir, sem hafa venjulegt ökuskírteini og óska 

framvegis að hafa heimild til þess að stýra leivubifreið til mannflutninga, hafa leyst af 

hendi þetta hið meira próf, ella er þeim frá þeim tíma óheimilt að stýra slíkri bifreið. 

Undanskildir þessu ákvæði eru þeir, sem hafa tekið hið venjulega próf fyrir 1. janúar 

1919, ef þeir geta fært sönnur á, að þeir hafi stýrt bifreið að jafnaði undanfarið ár (1919), 

og ekki orðið valdandi að neinu slysi, enda að dómi lögreglustjóra duglegir og ábyggi- 

legir bifreiðarstjórar. Geta þeir þá próflaust fengið heimild þá, sam um ræðir, skrifaða á 

skírteini sitt. 

Með reglugjörð þessari er numin úr gildi B-kafli reglugjörðar um bifreiðar og 

próf fyrir bifreiðarstjóra frá 28. apríl 1915 og ennfremur reglugjörð um breyting á og 

viðauka við sömu reglugjörð frá 17. desember 1917. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 9. febrúar 1920. 

Sigurður Jónsson. 

Reikningur 
yfir Landhelgissjóð Íslands árið 1919. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1919, B, bls. 189): 

Í Landsbankanum .....e.c..e.nsense sess err REB ver kr. 138068,33 

Tillag úr ríkissjóði......... „ 2.cc.00000.. 2 euanenan senn sneru aas Gras —  20000,00 

Vextir ...... 000 2 veerressesenrerene venas arraerr aerea aonseraee mm 6043,84 
    

Kr. 164112,17 

Í Landsbankanum .................0enrrraee esas rss kr. 164119,17 
  

Kr. 164112,17 
  

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 31. janúar 1920, 

Oddur Hermannsson. 

1920 
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Reikningur 

Slysatryggingar sjómanna 1919. 

Tekjur 

Sjóður 1/, 1919: 

a. Bankavaxtabrjef ........0.00000 0000 enn nenna ner kr. 31700,00 

b. Innlánsskírteini.......00........00.. lensa —  51125,00 

6. Í Bparisjóði „0... rr — 95004,60 
———-—— kr. 177829,60 

Iögjöld: 

a. Töpjöld fyrir 1919 -..... . suse sencevererere vareensse „ee . — 90638,04 

b. Iðgjaldatillag úr ríkissjóði fyrir 1919 ............... ..... — 13738,35 
-— —— — 104376,39 

Samkvæmt reikningsúrskurði fyrir 1918 ...........0000.00 - anne ene terra — 13,16 

. Vextir: 

a. Áf bankavaxtabrjefum ..............0. aeeceeeeeeenveeceeree.ss — 1426,50 

b. Af innlánsskírteini ...........0000000..0 rns —  2326,49 

c. Af innstæðu Í sparisjóði .......... 2e.ene0 00. 00n neee. sener —  2537,69 
——— — 6290.68 

Kr. 288509,83 
  

Gjöld: 

. Grelddar skaðabætur : 

a. Dánarbætur: 

1. Samkv. 1. nr. 53, 30. júlí 1909...... kr. 17700,00 

2. Samkv. 1. nr. 84, 14. nóv. 1917 ... — 32000,00 
kr. 49700,00 

b. Örorkvbætur er 700,00 

    

kr. 50400,00   

Endurgreidd iðgjöld ................. ser sseesesserenver senere ae tøgre, ve seere — 3,65 

Sjóður #/,, 1919: 

a. Bankavaxtabrjef .........000 . aoeceeeeernense renn — 31700,00 

b. Innlánsskírteini.......0....000 - veeeeeeen ser er 53451,49 

0. Í sparisjóði nr sneru — 152954,69 
- —-— — 238106,18 

Kr. 288509,83 
  

Reykjavík, 25. september 1920. 

Oddur Hermannsson. Georg Olafsson. Þorst. Þorsteinsson,






