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stad „ll... 2. 15—16 
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15.) 31, marz Stadfesting konungs å skipulag a 
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19.| 13. april Reglugerð um grenjz aleitir og refaeyðing í Skag 
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58. 24, mai Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Framfarasjóð 

| Nauteyrarhrepps ......... . 90 --91 
59.! 30. mai Keglugerð um hafnargjöld í Reykjavík 91—97 
60. | 2, juni Fjallskilareglugerd fyrir Myrasyslu ce . 98—112 
61. Sd. Reglugerð um eyðing refa í Mýrasýslu .....,..,....... 113—11 
62, 7. juni Reglugerð fyrir Eyjafjarðarsýslu um fjallgöngur og fjá 

skil ........ AR 116—12 
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| vatnssyslu ...........,.,....... . 131 
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Mýrasýslu ....,... … HA 2, 34 
67 Ss. d Reglugerð um breyting á reglugerð ? 2. nóvember fyri 

Austur-Húnavatnssýslu ............ FAR 134 
48. 16. júní Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til lögreglu- 

stjórans í Reykjavík um innflutning á svínum ....,... 80
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68 Gjaldskrá fyrir rafmagnsveitu Reykjavíkur ...... FARA . 135 

69 Reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts i 

Siglufjardarkaupstad AR RAI 136— 137 

70. 6. júli Samþykkt um lokunartíma sölubúða í Seyðisfjarðarkaup 

stað essere svenske ves eee sas nens ege 138 

71. 15. júlí Samþykkt um viðauka við og breyti ing á samþykki um ýms 

atriði, er snerta fuglaveiðar í Vestmannaeyjum, frá 16. 

júlí 1895 ER . AAN a 159 

2, 8 Reglugerd fyrir Rangå rvalla: ýslu um notkun afrétta, fjall- 

skil, réttahöld, meðferð á óskilafénaði, grenjaleitir, 

refaveiðar o. fi. ........ HANA ANNR AR . 139—150 

73. S, d. Reglugerð fyrir St trandasýslu um notkun upprekstarlands, 

fjallskil, réttahöld 0. fb. c...0..0.. 00. 51— 159 

74. S. d. Reglur um afnot af eignum Ísafjarðar og gjöld fyrir þau 

Os fl ls essere sssesese . 159—162 

75. ÍS. ágúst Staðfesting konungs á ski „ulagsskrá fyrir verðlaunasjóð 

Péturs Péturssonar óðalsbónda á Bollastöðum ......... 163—164 

54 22, ågust Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslu- 

mannsi i Gullbri ingu- og Kjósarsýslu, um greiðslu 

i rks . sons eesess ou... AR 85—86 

Sd F reglu gerð Kjósarsýslu ARA 165—176 

Sd Auglýsing um ting á gjaldskrá fyrir rafveitu Suður- 

fiardarhr s, frå 22, mai 1019.....0.000.0......... AR 176 

78, 24 Staðfesting konungs á stofnskrá oG sullpennasjóðsinsc enes 177— 178 

79, 29, Reglugerð um viðauka við reglugerð um noikun og með- 

ferð rafmagns á Patreksfirði, frá 5. október 1919 ...... 178 

112 5. sept Reglugerð um hreinsun hunda af bandormum Í lögsagnar 

umdæmi Seyðisfj kaupstaðar ....... ARNA RERRR 285--287 

83 7. sept i Nordur-P ingeyjarsyslu SNAR 197—198 
84 S, d, í Norður-Þingeyjarsýslu austan 

sons 198—205 

12. sept eyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra. 206—208 

1 17, sept Life óð embættismanna og ekkna 

þeirra ............ . versene nssnne ARABAR 287--290 

86 31. okt glugerð um mai 1908, um með 

ferð á p stjórnarvöldum og 

veita og reglugerð um viðauka 

við nefnda reglugerð .........0.00..0. 0... nan 209 -210 

87 nóv stað festin ) gsskrá fyrir „Minningarsjóð 

jónanna Vis ðardóttur og Bjarna Sigurðs- 

sonar hreppsijóra á Í svöllum€ lo... 210--211 

nóv. Reglugerð fyrir Samábyrgð Íslands á fiskiskipum ........ 212—221 
í ( nóv Samþykkt um kynbætur hesta fyrir Árnessýslu ........... 222—224 

90 id. nóv. Reglugerð um skatt og eignarskatt ..........0...... 225— 265 

des Frumvarp ti gerðar um skemmtanaskati á Ísafirði... 290-—-292 

i 10, des. Stadfesting å skipulagsskrå fyrir »Minningarsjod 

  

   
Gunnsteins Htlac . . RAÐIR 292—293
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Hl. Söfnunarsjóðsreikningar, 
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95. Yfirlit yfir efnahag Söfnunarsióðs Íslands 272 
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91, Efnahagsreikningur Landsbankans 31. marz 1921 265—267 
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93. Efnahagsreikningur Landsbankans 30, sept. 1921 ,..…. 269—270 

162, Reikningur Landsbankans með útbúum 1990 „............ 353—378 

V. Ymsir reikningar 
22-24 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs frú Önnu 

| Claessen árin 1918, 1919 og 1920 sr 32—33 
80. Efnahagsreikningur Spítalasjóðsins Vínaminning .......... 179 
96. Reikningur yfir tekjur og gjöld Samábyrgðar Íslands á 

fiskiskipum ............... 00. AR 273 
97. Efnahagsreikningur Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum … 274 
98. Reikningur yfir tekjur og gjöld Hins sameiginlega Bruna- 

bótasjóðs fyrir sveitahíbýli „...........0..0.0.0..0.., | 275 
99. Efnahagsreikningur Brunabótasjóðs Íslands 14. okt. 1918... 276 

100. Se eningur Brunabótafélags Íslands frá 15. okt. 1917 til 
- Okt. 1918 er 276— 277 

101. Reikningur yfir tekjur og gjöld hluta sveitasjóða í Bruna- 
bótafélagi Íslands 15. oki. 1917 til 14. okt. 1918 1... 277 

109. | Efnahagsreikningur Brunabótafélags Íslands 14. okt. 1919. 278 
103. Reikningur Srunahótafélags Íslands frá 15. okt. 1918 til 14. 

okt. 1919. , mener ereseete 278—279 
104 Reikningur yfir tekjur. og gjöld svei tasjóða í Brunabótaf- 

lagi Íslands 15. okt. 1918 til í4. okt. 1919 ......0.... 279 
105. Rei kningur yfir tekjur og gjöld Brunabótafélags Íslands frá á 

15. okt. 1919 til 14. okt. 1920 ......0.0.0.0. 280 
106. Reikningur yfir tekjur og gjöld hluta sveitasi jóða í í Bruna- 

bótafélagi Íslands frá 15. oki. 1919 til 14. okt, 1920 ..... 280—281 
107. Efnahagsreikningur Brunabótafélags Íslands 14, okt. 281 
108. Aeikningur styrktarsjóðs handa barnakennurum 282 
109. Reikningur Legatsjóðs Jóns Sigurðssonar ..... FR 283 
110. Reikningur yfir tekjur og gjöld ekknasjóðs Vestur. Skafta- 

fellsprófastsdæmis ................0... 0. 284 
146. | |! Reikningur yfir tekjur og gjöld Bjargráðasjóðs Íslands 339 
148. | Reikningur slysatryggingar sjómanna ................. 342 149. | | Reikningur Sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða Íslands 343 
150. | Ársreikningur Styrktarsjóðs verkamanna og sjómannafélag-     anna í Reykjavík 43--344
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  rsjóðs Kr 
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bakka .......... RANA ARNA sereees AR 
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14. gr, B. XIlI. 2. Styrkur til farkennsla ........... 

14, gr. B. KIV. a. Styrkur til unglingaskóla ............... 

16. gr, 2. Styrkur til búnaðarfélaga 

      

349 -—- 350 

  

180—-189 

190--196 

103--425 

 



  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

| | 
| 

Auglysing um utkomin låg m. m. ........ .… 1 77—79 

  

Embætti og sýslanir m. m., lausn og skipun 

Alþingismenn kosnir fyrir Reykjavík 

Konsúlar ...... 

Heiðursmerki .................... 

Heiðursgjafir og 

| kinkaréttur .. 

139 

439 

139—440 

141 

441— 442



Registur 
nafna og orda, 

A. Á. 

Aasberg, Johan, Ferdinand, sæmdur riddara- 

krossi Falkaorðunnar, 440. 

Áburður, reglugerð um verzlun með, 311 

320. 
Ágúst Flygenring, sæmdur riddarakrossi 

Fálkaorðunnar, 440. 

Ágúst Helgason, sæmdur riddarakrossi Fálka- 

orðunnar, 440. 

Akureyri: hreinsun reykháfa, gjaldskrá, 4; 

hundalækningareglugerð, 7-8; 

skrá, 68— 69. 

Alþingiskosning: auglýsing um kosning Jja 

alþingismanna fyrir Reykjavikurkaupstað, 

1; kosnir 3 alþingismenn, 439 

Andersen, P.0.A, sæmdur stórriddarakrossi 

Fálkaorðunnar, 440. 

Anna Claessen, minningarsjóður, reikningar, 
39..33, 

Appeld orn, C. W,, sæmdur stårriddarakrossi 

Fålkaordunnar, 439, 

Argjaldssjóður, reikningur, 8! 

Arnesen, Jon, Carl, Friðrik 

konsúll á Akureyri, 439. 

Árnessýsla, samþykkt um samgirðingu í 

Hjallahverti, 1718;  hestakynbótasam 

þykkt, 222—224: verðlagsskrá, 46— 47; sýslu 

maður skipaður, 433. 

Arni Einarsson, styrkur af 

VIIL, 441, 

Asgeir Sigurðsson, 

Fálkaorðunnar, 440. 

Auðkúluprestakall: sóknarprestur leystur frá 

prestsembætti, 433; sóknarprestur skipað 

ur, 434. 

verðlags- 

sænskur vice 

  

  

sjóði Friðriks 

sæmdur stórriddarakrossi 

Áveitusamþykkt fyrir þingbúa í Húnavalns- 

sýslu, 295—299, 
Axarfjarðarhérað: héraðslæknir 

héraðslæknir skipaður, 435. 

settur, 434; 

B. 

Bakarabrauð, samþykkt um þyngd, 20—2i. 

Barðastrandarsýsla: Breyting á gjaldskrá 

fyrir rafveitu  Sudurfjardahrepps, 176; 

verðlagsskrá, 58--39. 

Barðsprestakall,  sókmarprestur skipaður, 

134 

Barnakennarar: Lífeyrissjóður,  206--208; 

styrktarsjóður, reikningur, 282. 

Í arnaskólasjóðir Thorkillii, reikningur, 322. 

Bec Á. C., sæmdur ddarakrossi Fáilka- 

arðunnar. 440, 

Benedictsen, Herdis og 

sjóður, reikningur, 323. 

Bjargráðasjóður Íslands, reikningur, 

Bjarni Jónsson, sæmdur 

Fálkaorðunnar, 440. 

Bjarni Sigurðsson, minningarsjóður 

lagsskrá 210—211 

Bjarni Þ. Johnsen leystur frá 
embættinu í Dalasýslu, 433. 

3 
3 

3 

Ingileif, minningar- 

339. 

stórriddarakrossi 

skipu 

sýslumanns 

    

Bjarni Þorsteinsson, amimaður, gullbrúð 

kaupssjóður, reikningur, 329. 

Björn Jónsson, leystur frá prestsembætti 

433. 

Jjörn Sigurðsson, sæmdur riddarakrossi 

Fálkaorðunnar, 440. 

Björn Stefánsson, sóknarprestur að Auðkúlu, 

434,



Björnson, Guðmundur, leystur frá land 

læknisstörfum um tima, 435. 

Blöndahi, Sigfús, þýzkur konsúll, 439. 

Blöndal, Sophus, settur pósafgreiðslumaður 

á Siglufirði, 438. 

Bókasafnsreikningur Austurlands, 352. 

Bókastyrkssjóður prófessors Guðmundar 

Magnússonar, skipulagsskrá, 3. 

Borgarfjarðarhérað Læknir settur, 

læknir skipaður, 434. 

Borgarfjarðarsýsla, verðlagsskrá, 50—51. 

Briem, Eiríkur, framkvæmdarstjóri Söfnun 

arsjóðsins, lausn, 433; sæmdur stórridd 

arakrossi Fálkaorðunnar, 440. 

Briem, Jónsson, Elín, sæmd riddarakrossi 

Fálkaorðunnar, 440. 

Briem, Kara, póstaðstoðarmaður í Reykjavík, 

136. 

Briem, Valdemar, Ó., sæmdur riddarakrossi 

Fálkaorðunnar, 440. 

Briem, Vilhjálmur, settur framkvæmdarstjóri 

Söfnunarsjóðsins, 433, 

Briem, Þorsteinn, sóknarprestur á Akranesi, 

134. 

433; 

Brunabótafélag Íslands, reikningar, 276--281; 

framkvæmdarstjóri skipaður, 434. 

Brunabótasjóður, hinn fyrir 

  

sveitahibyli, reikningar, 

Bryndis Ólafía Jónsdóttir, minningarsjóður, 

reikningur, 351. 

Búnaðarfélagastyrkur, 197—432. 

Burðargjald, auglýsing um breyling á burð 

argjaldi tíi Danmerkur, 285. 

Böggild, J. KE, sæmdur stórriddarakr 

Fálkaorðunnar, 440. 

  

  

C. 

Carstensen, Carl, sæmdur stórriddarakrossi 

Fálkaorðunnar, 439. 

Christensen, Í, €., sæmdur stórkrossi Fálka- 

orðunnar, 439. 

Christensen, Jörgen, Anton, sæmdur riddara- 
140 

Claessen, Ánna, minningarsjóður, reikningur, 

32—33 

krossi Fálkaorðunnar 

XI 

Cold, F., sæmdur stórriddarakrossi Fálka 

orðunnar, 440 

D. 

Dalasýsla: Verðlagsskrá, 56—57; sýslumaður 

leystur frá embætti, 433; sýslumaður skip 

aður, 434 

Davíð Kristjánsson, settur póstafgreiðslu 

maður á Þórshöfn, 438; skipaður, 438. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneyti: Fulltrúi skip 

aður, 435; aðstoðarmaður skipaður, 435, 

fjármálaráðherra Magnúsi Guðmundssyni 

falin forstaða, 435—-436. 

Dornonville de la Cour, L., 

krossi Fálkaorðunnar, 440 

sæmdur riddara 

E. 

Egill  Sandhoit, póstafgreiðslumaður i 

Reykjavik, 437, 

Eignaskattur, sjå skattar. 

Einar Arnórsson, sæmdur stórriddarakróssi 

Fálkaorðunnar, 440 

Einar Hjörleifsson Kvaran, sæmdur riddara 

krossi Fálkaorðunnar, 440. 

Einar Hróbjartsson, póstafgreiðslumaður 

Reykjavík, 437 

Einkaréttur, 44í 

Eiríkur Briem, framkvæmdarstjóri Söfnun 

arsjóðsins, lausn, 433; sæmdur stórriddara- 

krossi Fálkaorðunnar, 440, 

Ekknasjóður Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis, 

reikningur, 284. 

Ekkjudrottningu Louise afhentur 

Fálkaorðunnar, 440, 

Elin Briem Jónsson, 

Fálkaorðunnar, 440. 

Elin Sigurðardóttir 

Þórshöfn, 438. 
ttismenn 

290 

442 

stórkross 

sæmd riddarakrossi 

pþóslafgreiðslumaður á 

um Reglugerd lifeyrissjóð 

  

Eyjafjarðarsýsla: Reglugerð um fjallgöngu 

og fjárskil, 116--125; melrakkaveiðareglu-. 

gerð, 126-- 129. 68—69; Þús- 

und ára afmælissjóður, ngur, 346 

Eyrarbakki: Notkun rafmagns, 

gjaldskrá, 10—-13 

verðlagsskrá 
  

   7 
relkr 

reglugerð,



XI 

F. 

Farkennsla, styrkur, 425—427. 

  

Ferðaáætlanir landpósta, 180—189, 190--196. 

Finnur Jónsson, sæmdur stórriddarakrossi 

Fálkaorðunnar, 440. 

Finnur Jónsson, póstmeistari á Ísafirði, 437. 

Firmatilkynningar, 379—403. 

Fischer's, W., gjafasjóður, reikningur, 332 

Fiske's, W., gjalasjóður, reikningur, 333, 

Fískimannasjóður Kjalarnesþings, reikning. | 

ur, dt. 

Fiskiskip, reglugerð fyrir Samábyrgð Íslands, 

212—221. 

Myrasyslu, 98 

116—125; fyrir 

fyrir Stranda 

165--176, 

205 

Fjallskilareglugerðir: Fyrir 

112; fyrir Eyjafjarðarsýslu, 

Rangárvallasýslu, 139—150; 

sýslu, 151— 159; fyrir Kjósarsýslu, 

fyrir Norður-Þ igeyiar sýslu, 198 

Fjármálaráðune fuiltrúi skipaður, 435. 

Flateyjar prestakall. prestur leystur frá prests 

embætti, 433; sóknarprestur skipaður, 434. 

Flygenring, Ágúsf, sæmdur riddarakrossi 

Fálkaorðunnar, 440. 

    

Foss, Jón, settur héraðslæknir Borgar 

fjarðarhéraði, 433. 

Framfarasjóðir: Nauteyrarhrepps, skipulags- 

skrá, 9091 Styk! <ishålms, reikningur, 

349--350 

  

Framfærslumál, 85—86. 

Framtíðarsjóður Mýrasýslu, skipulagsskrá, 

134. 

Freysteinn Gunnarsson, settur kennari við 

Kennaraskól nn, 435. 

Friðrik Vil, styrktarsjóður, reikningur, 335; 

  

styrkur, 441, 

Friðrik Möller, póstmeistari á Ákureyri 

lausn, 437. 

Fuglaveiðasamþykkt Vestmannaeyjs 

viðauki og breyti 

fyrir 

  

   

Kennari skip- 

skólameistari skipaður, 434. 

Akranesi, sóknarprestur 

  

aður, 433; 

Garðaprestakall á 

skipaður, 434. 

Geir Zoéga,landsspitalasjóður, 

”g Ola 

  

  eikningur, 325 

  

fsson, bankastjóri við Landsbank 

  

Gíigas, styrktarsjóður, reikningur, 337 

Girðingasamþykkt Hjallhverfinga, 17— 18. 

Gísli Eiríksson, settur póstafgreiðslumaður 

á Stað í Hrútafirði, 438; skipaður, 

Gísli Jón Nikulásson, reikningur, 336. 

Gjafasjóðir, reikningar: Guttorms prófasts 

Þorsteinssonar 81--82; Liebes, 328; 

Fischers, 332; W. Fiske's, 333; Péturs 

Þorsteinssonar, 347; skipulagsskrá fyrir 

sjóð frú Þóru Melsteð, 9. 
Gjernals, €., F., sæmdur 

Fálkaorðunnar, 438 

Grandjean, P.,, B., sæmdur 

Fálkaorðunnar, 440. 

Grímsneshérað, héraðslæknir 

bætti, 436. 

Grundarþing, 

Guðlaugur Guðmundsson, 

  

stórriddarakrossi 

riddarakrossi 

leystur frá em- 

sóknarprestur skipaður, 434. 

leystur frá prests 

embætti, 433. 

Guðmundur Bergsson, póstmeislari á Ákur 

eyri, 437 

Guðmundur Björnson, leystur frá land 

læknisstörfum um tíma, 435. 

Guðmundur Hannesson, settur landlæknir, 435, 

Guðmundur Loptsson, settur sýslumaður í 

Suður-Múlasýslu, 

Guðmundur Magnússon 

skipulagsskrá, 3; sæmdur 

krossi Fálkaorðunnar, 440. 

Gullbringusy verðlagsskrá, 48--49, 

Gullbrúðkaupssjóður Bjarna amtmanns Þor. 

steinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur 

reikningur, 329. 

Gullpennasjóður, 

Gunnar Benediktsson, 

rþingum, 434. 

Gunnar Egilson, 

133. 
Bókastyrkssjóður 

stórriddara- 
  

sla 

stofnskrá, 177 178. 

sóknarprestur í Grund- 

framkvæmdarstjóri Bruna- 

bótafélags Íslands, 434. 

Gunnsteinn litli, minningarsjóður, skipulags 

skrá, 293--998. 

Guttormur Þorsteinsson, gjafasjóður, teikn 

ingur, 81—82, 

H. 

Hafnarfjörður: Lokunartimi sölubúða, sam- 

þykkt um breytingu á samþykkt, 86; verð- 

lagsskrá, 48— 49, 

Hafnargjöld Reykjavík, reglugerð um, 91 

97



XIV 

Hafnarreglugerð fyrir Stykkishólmskauptún, 

21—24. 

Halldér 

134, 

Halldór Þorsteinsson, sæmdur riddarakrossi 

Fálkaorðunnar, 440. 

Hallgrímur Níelsson, heiðursgjöf af slyrki- 

arsjóði Christians ÍX., 441. 

Hannes Árnason, styrktarsjóður, reikningur, 

324. 

Hansen, Godfred, sæmdur 

Fålkaordunnar, 440. 

Hansen, H. de Jonquicres, sæmdur riddara- 

krossi Fálkaorðunnar, 440, 

Haraldur Níelsson, sæmdur 

Fálkaorðunnar, 440. 

Hartung, V., J., Á., sæmdur stórriddarakrossi 

Fálkaorðunnar, 440. 

Heiðursmerki, 439—-440. 

Helga Zotga, Landsspitalasjóður, reikningur, 

325. 

Helgi Björnsson, 

Reykjavík, 436. 

Herdís Benedictsen, minningarsjóður, reikn- 

ingur, 323. 

Hestar, kynbótasamþykkt fyrir Árnessýslu, 

223 294. 

Hjaiti Jónsson, sæmdur riddarakrossi Fálka- 

orðunnar, 440. 

Héraðslæknisembætti, sett í, 433, 434; veitt, 

434, 435; lausn, 436. 

Hlutafélagaskrár og samvinnufélaga, reglur, 

299--307. 

Hnappadalssýsla, verðlagsskrá, $t—-55. 

Húnavatnssýsla: Refaveiðareglugerð, 

133; breytingar á reglugerð um Óóskilafé, 

134; áveitusamþykkt fyrir Þingbúa, 295- 

299; verðlagsskrá, 64—65. 

Kolbeins, sóknarprestur í Flatey, 

riddarakrossi 

riddarakrossi 

óstafgreiðslumaður í 8 

131— 

Hundalækningareglugerð fyrir Reykjavik, 

71—-8; fyrir Seyðisfjörð, 285— 287. 

I. I 

iðnaðarmanna styrktarsjóður í Reykjavík, 

skipulagsskrá, 86--88. 

Ingibjörg Hansen, minningarsjóður, skipulags- 

skrå, 6—7. 

Ingileif Benedicisen, minningarsj6dur, reikn- 

ingur, 323. 

Innflutningur svína, 2, 8 

Ísafjarðarkaupstaður; auglýsing um mjóik- 

ursölu, 129—130;  verðlagsskrá, 60—61; 

reglur um afnot af eignum og gjöld fyrir 

Þau, 159—162; sýslumaður skipaður, 435. 

Ísafjarðarsýsla: Refaveiðareglugerð, 28—32; 

verðlagsskrá, 60--61; sýslumaður skipað 

ur, 435 

J. 

Jarðeldasjóðurinn, reikningur, 328--329. 

Jensen, C., 0Ó., sæmdur stórriddarakrossi 

Fálkaorðunnar, 440. 

Jensen, Thor, sæmdur stórriddarakrossi 

Fálkaorðunnar, 440. 

Jóhann Þorkell Jósepsson, viðurkenndur 

þýzkur varakonsúll í Vestmannaeyjum, 

439. 

Jóhann Þorkelsson, sæmdur riddarakrossi 

Fálkaorðunnar, 440. 

Jóhannes Jóhannesson, sæmdur stórriddara- 

krossi Fálkaorðunnar, 440. 

Johnsen, Sigfús, M., fulltrúi í dóms- og kirkju- 

málaráðuneytinu, 435. 

Johnsen, Bjarni, leystur frá sýslumannsem- 

bættinu í Dalasýslu, 433. 

Jón Árnason, settur héraðslæknir í 
fjarðarhéraði, 434; skipaður, 435. 

Jón Baldvinsson, alþingismaður í Reykjavík, 

139. 

Jón Bergsson, sæmdur riddarakrossi Fálka 

orðunnar 440. 

Jón Bjarnason, héraðslæknir í Borgarfjarð- 

arhéraði, 434. 

Jón Brandsson, prófastur í Strandaprófasts 

dæmi, 435, 

Jón, Carl, Friðrik, Arnesen, viðurkenndur 

sænskur vicekonsúll á Akureyri, 439. 

Jón Eiríksson, koliektusjóður, reikningur, 

82. 

Jón Eyjólfsson, settur póstafgreiðslumaður 

á Flateyri, 437. 

Jón Foss, settur héraðslæknir í Bor garfjarð- 

arhéraði, 433. 

Jón Krabbe, sæmdur stórriddarakrossi Fálka- 

orðunnar, 440. 

Jón Magnússon, sæmdur stórkrossi 

orðunnar, 439. 

Jón N. Jóhannessen, sóknarprestur í Staðar- 

prestakalli í Steingrimsfirði, 430. 

Axar- 

Fálka-



Jón Ólafur Samúelsson, 
skipulagsskrá, á-6. 

Jón Sig. Sigurðsson, settur 

maður í Flatey, 438. 

Jón Sigurðsson, legatsjóður, reikningur, 283. 

Jón Sveinbjörnsson, sæmdur 

krossi Fálkaorðunnar, 439. 

Jón Þorláksson, alþingismaður í Reykjavík, 

439. 

Jónassen, Þórunn, sæmd riddarakrossi Fálka- 

orðunnar, 440. 

Jónmundur Halldórsson, sóknarprestur í 
Staðarprestakalli í Grunnavík, 435. 

Jósep Blöndal, póstafgreiðslumaður á Siglu- 

firði, frávikning, 437; leystur frá embætti, 

438. 

Juel, Carl, sæmdur stórriddarakrossi Fálka- 

orðunnar, 439. 

Jörgensen, Otto, settur póstafgreiðslumaður 

á Siglufirði, 438; skipaður, 438. 

póstafgreiðslu- 

K. 

Kara Briem, póstaðstoðarmaður í Reykja- 

vik, 436. 

Kennaraskólinn, kennari settur, 435. 

Kirkjujarðasjóður, reikningur, 321. 

Kirkjusjóður hinn almenni, reikningur, 

skýrsla, 73--76. 

Kjalarnesþing, fiskimannasjóður, reikningur, 

344, 

Kjarnfóður, reglugerð um verzlun með, 311 

320. 

Kjósarsýsla, verðlagsskrá, 48—-49. 

Klemens Jónsson, sæmdur stórriddarakrossi 

Fálkaorðunnar, 440. 

Kolbeins, Halldór, sóknarprestur í Flatey, 434. 

72; 

stórriddara- ' 

XV 

  
4. | 

Kollektusjóður Jóns Eiríkssonar, reikningur, | 

82. 

Konsúlar, viðurkenndir, 439. 

Krabbe, Jón, sæmdur  stórriddarakrossi 

Fálkaorðunnar, 440. 

Kragh, O., GC, sæmdur 

Fálkaorðunnar, 440, 

Krieger, A., N., sæmdur stórkrossi 

orðunnar, 4389. 

stórriddarakrossi 

Fálka- 

Kristin Brynjólfsdóttir, póstaðstoðarmaður í | 

Reykjavík, 436. 

Kristinn Benedikisson, póstafgreiðslumaður 

á Hólmavík, 438. 

minningarsjóður, | Kristján A. Kristjánsson, póstafgreiðslumað- 

ur á Suðureyri, 439. 

Kristján Jónsson, minningarsjóður, reikning- 

ur, 439. 

Kristján Jónsson, styrktarsjóður, reikningur, 

325 — 326. 
Kristján IX. styrktarsjóður, reikningur, 334; 

heiðursgjafir, 441. 

Kristján Sigurðsson, 

Reykjavík, 437. 

Kristján Torfason, leystur frá póstafgreiðslu- 

mannsstöðunni á Flateyri, 437. 

Kristmundur Guðjónsson, settur 

læknir í Reykhólahéraði, 434. 

Kvaran, Einar Hjörleifsson, sæmdur ridd- 

arakrossi Fálkaorðunnar, 440. 

Kynbætur, sjá hestar. 

póstaðstoðarmaður í 

héraðs 

L. 

Lagabirtingar, 77— 79. 

Landhelgissjóður Íslands, reikningur, 338. 

Landlæknir, leystur frá störfum um tíma og 

annar settur, 435. 

Landpóstar, ferðaáætlanir,  180—189, 190 

—-196. 

Landsbankinn: Reikningar, 353—3/8; efna- 

hagsreikningar, 265--270; bankastjóri skip- 

aður, 43. 

Landsspítalasjóður Geirs /oöga og frú Helgu 

Zoéga, reikningur, 325. 

Lárus Arnórsson, sóknarprestur að Miklabæ, 

434. 

Lárus Bjarnason, kennari við gagnfræða- 

skólann á Akureyri, 433. 

L.egatssjóður Jóns Sigurðssonar, reikningur, 

283. 
Liebes sjafasjóður, reikningur, 328. 

Lifeyrissjóðir, reglugerðir: barnakennara og 

ekkna þeirra, 206--208; embættismanna og 

ekkna þeirra, 287--290. 

Líknarsjóður Sigríðar Melsteð, 

326. 
Lokunnartími sölubúða, 24—25; 86; 1ð8. 

Louise ekkjudrottningu afhentur stórkross 

Fálkaorðunnar, 440. 

Læknaskipun, reglugerð um skipting starfa 

milli bæjarlæknis og héraðslæknis í Reykja- 

víkurhéraði, 308, 

reikningur,



M. 

Magnus André ,„ Minningarsjóður, reikn-    
ingur, 350- 

Magnús Gíslason, sýslumaður í Suður-Múla- 

sýslu, 434. 

Magnús Guðmundsson, falin Íorstaða dóms- 

og kirkjumálaráðuneytisins í fjarveru ráð- 

herrans, 435—-436. 

Magnús Jónsson, alþingismaður í Reykjavík, 

439, 

Magnus Kristjånsson, sæmdur riddarakrossi 

Falkaordunnar, 440, 

Magnus Pétursson, leystur frå påstafgreidslu- 

mannsstöðunni í Hólmavík, 438. 

Magnús Sigurðsson, Grund, sæmdur riddara- 

krossi Fálkaorðunnar, 440. 

Magnús Torfason, sýslumaður í Árnessýslu,433. 

Melsteð, Sigríður: líknarsjóður, reikningur, 

326; æfinleg  erfingjarenta, reikningur, 336 

337. 

Miklabæjarprestakall: prestur leystur frå 

prestsembætti, 433; sóknarprestur skipaður, 

434. 

Minningarsjóðir, skipulagsskrár: Jóns Ólafs 

Samúelssonar, 4-6; Ingibjargar Hansen, 

6—7; Sigríðar Baldvinsdóttur, 19—20; Vig- 

dísar Sigurðardóttur og Bjarna Sigurds 

sonar, 210--211; Gunnsteins litla, 292—293; 

Stefáns Halldórssonar. 294— 295; reikning 

Herdísar og Ingileifar Benediclsen, 323; 

Önnu Claessen, 32 
ar, 349: Magnúsar Andréssonar og Sigríðar 

Pétursdóttur, 3 Bryndísar Ólafíu 

Jónsdóttur, 351. 

Mjólkursala á Ísafirði, auglýsing á staðfest 

ing á reglum, 129—-130. 

Monberg. N., G,, sæmdur stórriddarakrossi 

Fálkaorðunnar 440 

Mýrasýsla: fjallskilareglugerð, $8—i12; 

veiðareglugerð, 113--115; framtiðarsjóður, 

skipul rá, 134, verðlags 52--53 

Möller, Friðrik, leystur 

stöðunni á Akureyri, 437. 

  

ar! 

33; Kristjåns Jonsson 

50—351 ; 

refa- 

  

      

      

N. 

Neergaard, Niels, sæmdur stórkrossi Fálka- 

orðunnar, 439. 

Norður-Múlasýsla, verðlagsskrá, 33—35. 

0. O. 

Oddur Gíslason, sýslumaður Í Ísafjarðarsýslu 

lógeti á Ísafirði, 430. 

Oddur Guðmundsson, settur póstmeistari á 

Ísafirði, 437 

Ólafur 

        og bæjar 

   

  

gerlsson, póstafgreiðslumaður í 

Króksfjarðarnesi, 437. 

Óskilafé: breyting á reglugerð fyrir Austur- 

Húnavatnssýslu, 134; reglugerð fyrir Rang- 

árvallasýslu, 139--150. 

Oltio Jörgensen, settur póstafgreiðslumaður 

á Siglufirði, 439; skipaður 438. 

Otto Tulinius leyft að bera heiðursmerki 

sem riddari af vasaorðunni, 1. fl., 440. 

P. 

Páll Jónsson: samgöngubótasjóður, reikning- 

ur, 331; styrktarsjóður, reikningur, 337- 

338. 

Páll Steingrímsson, póstfulltrúi í Reykjavík, 

456. 

Pétur Jónasson, sæmdur 

Fálkaorðunnar, 440, 

Pétur Pétursson, verðlaunasjóður, skipulags- 

skrá, 163—164. 

Þétur Þorsteinsson, sýslumaður, gjafasjóður, 

reikningur, 347. 

Póstmál: reglugerð um breyting á reglugerð 

um meðferð á póstsendingum, 209-210, 

ferðaáætlanir landpósta, 180—189; 190-—-196. 

Pósímenn, skipun og lausn, 436— 439. 

Þaulsen, Svenn, sæmdur riddarakrossi Fálka 

orðunnar, 440. 

Prentsmiðjusjóður Norður- og 

346 —347, 

Prestaköll: lausnir, 433; veitt, 434—-435. 

stórriddarakrossi 

Áustur-amts- 

ins, reikningur, 

Prestbakkaprestakall, prestur leystur frá 

prestsembætti, 434. 
Prestsekkjur, styrkur, 423--425, 

Prestsekkna jóður, reikningur, 83. 

Prófastur skipaður, 43 

    

meðferð og notkun á Siglufirði, 

>yting á gjaldskrá, 2; meðferð og notk- 

un á Eyrarbakka, reglugerð, gjaldskrá, 10- 
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13; notkun i 

15—16; breyting å gjaldskrå fyrir Sudur- 

eyrahrepp, 176; viðauki við reglugerð 

fyrir Patreksfjörð, 178. 

tangárvallasýsla: reglugerð um fjallskil, 

Vestmannaeyjum, gjaldskrá, | 

óskilafé, refaveiðar o. fl, 139—150; verð- 

lagsskrá, 44— 45, 

Refaveiðareglugerðir: fyrir  Skagafjarðar- | 

sýslu, 25—28; fyrir Norður-lsafjarðarsýslu, 

28-—30; fyrir Vestur-lsafjarðarsýslu, 3032; 

fyrir Mýrasýslu, 113-115; fyrir Eyjafjarð- 

arsýslu, 126—129; fyrir Austur-Húnavatas- 

sýslu, 131— 133; fyrir Rangárvallasýslu, 139 

150; fyrir Norður-Pingevjarsýslu, 197 

198. 

Reykháfahreinsun: gjaldskrá fyrir Akureyri, 

t; gjaldskrá fyrir Reykjavík, 135. 

Reykhólahjerað, héraðslæknir settur, 434. 

Reykjavík: auglýsing um kosning 3ja þing 

manna, Í; hafnarreglugerð, 91-97; raf- | 

magnsveita, gjaldskrá, 138; skipting starfa 

milli bæjarlæknis og héraðslæknis í Reykja- 

víkurhéraði, reglugerð, 308; skemmtana- 

skattsreglugerð, 308--310; verðlagsskrá, 48 

—49; 3 alþingismenn kosnir, 439. 

Riísager, A., Á., sæmdur riddarakrossi Fálka- 

orðunnar, 440. 

Ræktunarsjóður Íslands, reikningur, 339 

441, 

S. 

Samábyrgð Íslands: reglugerð fyrir fiskiskip, 

212—221; reikningur, 273--274. 

Samgöngubótasjóður Páls Jónssonar, reikn 

ingur, 331. 

Samvinnufélaga og hlutalélagaskrár, reglur 

um, 299-—-307. 

Sander, H., S., sæmdur riddarakrossi Fálka 

orðunnar, 440. 

Sandholt, Egill, póstafgreiðslumaður í Reykja 

vík, 437. 

Sehested, C., C,, sæmd riddarakrossi 

orðunnar, 440. 

Seyðisfjörður: lokunartími 

Fálka- 

sölubúða, sam- 

Þykkt, 138; hundahreinsunarreglugerð, 285 ' 

287; verðlagsskrá, 34—35. 

Siglufjörður: breyting á gjaldskrá fyrir notk- 

un rafmagns, 2; reglugerð um niðurjöfnun 

og innheimtu vatnsskatts, 136— 137. 

Sigfús Blöndal, viðurkenndur þýzkur kon- 

súll í Reykjavík, 439. 

Sigfús M. Johnsen, fulltrúi í dóms- og kirkju- 

málaráðuneytinu, 435. 

Sigríður Baldvinsdóttir, 

skipulagsskrá, 1920. 

Sigríður Einarsdóttir, póstaðstoðarmaður í 

Reykjavík, 436. 

Sigríður Melsteð: líknarsjóður, reikningur, 

326; æfinleg erfingjarenta, reikningur, 336 

— 337. 

Sigridur Pétursdóttir, 

reikningur, 350—351. 

Sigurður Baldvinsson, póslmeistari á Seyðis- 

firði, 456 

Sigurður Guðmundsson, skólameistari 

gagnfræðaskólann á Akureyri, 434. 

Sigurður Jensson: leystur frá póstafgreiðsl- 

unni í Flatey, 438; leystur frá prestsem- 

bætti, 433. 

Sigurður Pétursson, sæmdur riddarakrossi 

Fálkaorðunnar, 440. 

Sigurður Sigurðsson, fulltrúi í fjármálaráðu- 

neytinu, 435. 

minningarsjóður, 

minningarsjóður, 

við 

| Sjómannafélag Reykjavíkur, styrktarsjóður, 

reikningur, 343--344. 

Sjúkra- og styrktarsjóður vitavarða Íslands, 

reikningur, 343. 

í Sjúkrasjóður Reykdæla, frumvarp til skipu- 

lagsskrár. 88-—-89. 

Skaftafellssýsla: austurhlutinn, verðlagsskrá, 

38--39;, vesturhlutinn, 40—41, 

Skagafjarðarsýsla: grenjaleita- og refaeyð- 

ingarreglugerð, 25—28; verðlagsskrá, 66— 

67. 
Skattar, reglugerð um tekjuskatt og eignar- 

skatt, 225—265. 

Skemmtanaskatiur: reglugerð um, fyrir Ísa- 

fjörð, 290—292; reglugerð um, fyrir Reykja- 

vík, 308—310. 

Skipulagsskrár: 3; 4—6; 9; 14—15; 

86--88; 8808; 90—91; 134; 163—164; 

—211; 292 —293; 294—295. 
Skuli Årnason, leystur frå héradslæknisem- 

bætti, 436. 

Slysatrygging sjómanna, reikningur, 342. 

Snæbjörn Kristjánsson, sæmdur riddara- 

krossi Fálkaorðunnar, 440. 

Snæfellsnessýsla, verðlagsskrá, öí 

Sophus Blöndal, settur póstafgreiðslumaður 

á Siglufirði, 438 

19—20; 

210 

535.
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Spítalasjóður, vinaminning, reikningur, 179. 

Staðarprestakall í Grunnavík, sóknarprestur 

skipaður, 435. 

Staðarprestakall í Steingrimsfirði: prestur 

leystur frá prestsembætti, 433; sóknarprest- 

ur skipaður, 435. 

Stanley Guðmundsson, sóknarprestur á Barði, 

434. 

Stefán Halldórsson, minningarsjóður, skipu- 

lagsskrá, 294--295, 

Stefán M. Jónsson, leystur frá prestsembætti, 

433. 

Steindór Gunnlaugsson, aðstoðarmaður í 

dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 435, 

Stjórnarráð Íslands: bréf um innflutning 

svína, 2, 8; um greiðslu sveitarstyrks, 85— 

—86; fulltrúar, 435; aðstoðarmaður, 435. 

Stofnskrá Gullpennasjóðsins, 177--178. 

Strandaprófastsdæmi, prófastur skipaður, 435. 

Strandasýsla: fjallskílareglugerð, 151—159; 

verðlagsskrá, 62— 63. 

Stykkishólmur:  hafnarreglugerð,  21-24; 

framfarasjóður, reikningur, 349—-350, 

Styrktarsjóðir, skipulagsskrár: verkstjórafé- 

lags Reykjavíkur, 14--15; iðnaðarmanna í 

Reykjavík, 86—88; reikningar: Gísla Jóns 

Nikulássonar, 336; V. Gigas's, 337; Páls 

Jónssonar 337—-338; Hannesar Árnasonar, 
324; Kristjáns Jónssonar, 325 -—326; 

Þorvaldarminning, 327; þeirra, er bíða 

tjón af jarðeldum, 328--329; verðugra og 

Þurfandi þjóðjarðalandseta, 330; Kristjáns 

IX,, 334; Friðriks VIII, 335; handa barna- 

kennurum, 282; verkamanna og sjómanna- 

félaganna í Reykjavík, 343—344; Hjálmars 

Jónssonar, 345. 

Suður-Múlasýsla: verðlagsskrá, 36--37; sýslu- | 

maður settur, 433; sýslumaður skipaður, 434. 

Sveinbjörnsson, Jón, sæmdur stórriddara- 

krossi Fálkaorðunnar, 439. 

Sveinn Björnsson, sæmdur stórriddarakrossi 

Fálkaorðunnar; 440. 

Sveitarstyrkur, sjá framfærslumál. 

Svin, innflutningur, 2; 80. 

Sýslumannsembætti: lausnir, 433; 

434. 

Sæmundur Helgason, póstaðstoðarmaður í 

Reykjavík, 436. 

Söfnunarsjóður Íslands: reikningur, 271--272; 

framkvæmdarstjóri lausn, 433; framkvæmd- 

arstjóri settur, 433. 

veitt, 433, 

  

T. 

Tegner Hans, sæmdur riddarakrossi Fálka- 

orðunnar, 440. 

Teitur Kristján Þórðarson, póstaðstoðar- 

maður í Reykjavík, 436, lausn, 437. 

Tekjuskattur, sjá skattar. 

Thor Jensen, sæmdur 

Fálkaorðunnar, 440. 

Thorkillii-barnaskólasjóður, reikningur, 322. 

Tilbúinn áburður og kjarnfóður, reglugerð 

um verzlun með, 311-- 320. 

Tofte, Hans, Truelson, sænskur aðalkonsúll, 

439. 

Tulinius, Þórarinn, Erlendur, sæmdur stór 

riddarakrossi Fálkaorðunnar, 440. 

stórriddarakrossi 

U. 

Unglingaskólar, styrkur, 427. 

Uppgjafaprestar, styrkur, 423 425. 

V 

Valdimar Guðmundsson, heiðursgjöf af 

styrktarsjóði Kristjáns IX,, 441, 

Vallholtslegat, reikningur, 83—84. 

Vatnsskattur, reglugerð um niðurjöfnun og 

innheimtu á Siglufirði, 136--137. 

Vedel, Á. H., sæmdur riddarakrossi Fálka- 

orðunnar, 440. 

Verðlagsskrár, 34— 71. 

Verðlaunasjóður Péturs Péturssonar, skipu- 

lagsskrá, 163—164. 

Verkamannafélög Reykjavíkur, styrktarsjóð- 

ur, reikningur, 343-—-344. 

Verkstjórafélag Reykjavikur, styrktarsjóður, 

skipulagsskrá, 14- 15. 

Verzlun með tilbúinn áburð og kjarnfóður, 

reglugerð um, 311--320. 

Vestmannaeyjar: notkun rafmagns, gjaldskrá, 

15—16; samþykkt um þyngd bakarabrauða, 

20-—21; samþykkt um lokunartíma sölu- 

búða, 24-— 25, fuglaveiðasampykkt, viðauki 

og breyting, 139; verðlagsskrá, 42--43. 

Vigdis Sigurðardóttir, minningarsjóður, 

skipulagsskrá, 210-—-211. 

Vilhjálmur Briem, settur framkvæmdarstjóri 

Söfnunarsjóðsins, 433.



NEX 

Vinaminning, spítalesjóður, reikningur, 179. 

Vitaverðir Íslands, sjúkra- og styrktarsjóður, 

reikningur, 343. 

Vörumerkjaauglýsingar, 403 423. 

VA 

Lotga, Geir og Helga, landspitalasjóður, 

reikningur, 325. 

Þ. 

Þingeyjarsýsla: refaveiðareglugerð, 197—198; 

fjallskilareglugerð, 198—205; verðlagsskrá, 

70—71. 

Þjóðjarðalandseta styrktarsjóður, reikningur, 

330. 

Þóra Melsteð, gjafasjóður, skipulagsskrá, 9. 
Þórarinn Erlendur Tulinius, sæmdur ridd 

arakrossi Fálkaorðunnar, 440, 

Þorleifur Jónsson, póstmeistari í Reykjavík, 

136. 

Þorsteinn Ástráðsson, sóknarprestur á Prests- 

bakka, 434. 

Þorsteinn Briem, sóknarprestur á Akranesi,434. 

Þorsteinn Gíslason, sæmdur riddarakrossi 

Fálkaorðunnar, 440. 

Þorsteinn M. Jónsson, sæmdur riddarakrossi 

Fálkaorðunnar, 440. 

Þorsteinn Þorsteinsson, sýslumaður í Dala- 

sýslu, 434. 

Þórunn Hannesdóttir, gullbrúðkaupssjóður, 

reikningur, 329. 

Þórunn Jónassen, sæmd riddarakrossi Fálka- 

orðunnar, 440. 

Þorvaldarminning, styrktarsjóður, reikning- 

ur, 327. 

Þúsund ára afmælissjóður Eyjafjarðarsýslu, 

reikningur, 346. 

Æ. 

Æfinieg erfingjarenta Sigridar Melsted, reikn- 

ingur, 336--337. 

Ættarnöfn, skrá um, 378.





Stjornartidindi 1921, B 1. 

AUGLYSING     

um 

kosning briggja albingismanna fyrir Reykjavikurkaupstad. 

Með því ad hæstaréttarmålaflutningsmadur Sveinn Björnsson hefir lagt niður þing- 
mennsku í Reykjavíkurkaupstað, og með því ennfremur að þingmenn fyrir Reykjavík sam- 
kvæmt lögum 8. maí 1920, um þingmannakosnins 

verið hafa, er hérmeð samkvæmt 53 

Í1 frá 18. maí 1920 fyrirskipað. að k K 

g 

Reykjavík, skulu nú vera tveimur fleiri 
en - gr. laga nr. 28 frá 3. nóvember 1915 og lögum nr. 

osning skuli fram fara laugardaginn 5. febrúar 1991 á 
Þremur þingmönnum fyrir kaupstaðinn um þann tíma, sem eftir er 

reglulegar kjördæmakosningar eiga að fara fr 

Þangað til almennar, 

ram árið 1923. 

Þetta er hérmeð birt öllum þeim, er hlut eiga að máli, og hefir verið lagt fyrir hlut- 
aðeigandi kjörstjórn að undirbúa kosning þessa og sjá um, að hún fari fram samkvæmt 
lögunum. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneylinu, 3. janúar 1991. 

Jón Magnússon. 

=
 r. Sveinbjörnsson. 

a 
ð. dag janúarmánaðar 1991. 

Endurprentuð blaðsíða. 

Reykjavík, Ríkisprentsm. Gutenberg. 

1921 

3. Jan.
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1921 Stjórnartíðindi 1921, B 2. 

2 Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til lögreglustjórans í Reykja- 

19. marz vík um innflutning á svínum. 

láðuneytinu hefir borizt beiðni frá slórkaupmanni Carl Olsen um að honum verði 

leyft að flytja hér í land 6 grísi frá Danmörku. 

Eftir að hafa leitað álits dyralæknisins í Reykjavík um þetta mál, hefir ráðuneytið 

samkvæmt lögum nr. 56, frá 10. nóv. 1905, sbr. lög nr. 35, frá 9. júlí 1909, veitt leyfi til 

þess með eftirfarandi skilyrðum: 

Í) Að grísunum fylgi vottorð frá dyralækni í Danmörku um að þeir séu heil- 

brigðir er þeir eru fluttir á skip. 

2) Að Þeir verði við komu þeirra hingað athugaðir af dýralækni og að hann 

finni ekkert við heilbrigði þeirra að athuga. 

3) Að innflytjandi skuldbindi sig til að flytja þá strax í vagni á afvikinn stað og 

láti þá ekki fara þaðan nema til slátrunar, og sé þeim þá ekið í vagni til slátrunarhússins. 

3 . AUGLÝSING 
6. jan. 

um 

breyting á gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Siglufjarðarkaupstað 

frá 5. júní 1915. 

Verð á rafmagni til ljósa fyrir tímabilið frá 1. ágúst til 31. des. ár hvert hækkar 

um 50% frá því sem nú er frá 1. ágúst næstkomandi að telja. 

Gjaldskrárbreyting þessi er hérmeð gerð samkvæmt lögum nr. 51, 3. nóv. 1915 og 

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

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 6. jan. 1921. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson.



3 1921 

Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir ,,Båkasty rkssjóð prófessors Guðmundar 4 
Magnússonar“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirjumálaráðherra Ís- 12. jan. 
lands 12. jan. 1991. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

„Bókastyrkssjóð prófessors Guðmundar Magnússonar“. 

li. gr. 

Sjóðurinn heitir „Bókastyrkssjóður prófessors Guðmundar Magnússonar“. 

Sy gr 

Sjóðurinn er stofnaður með 2500 kr. gjöf prófessors Guðmundar Magnússonar, er 
hann gaf Háskóla Íslands 30. júní 1919, í minningu þess, að þá voru liðin 25 ár síðan 
hann var skipaður kennari í læknisfræði. 

3. gr, 
Vöxtum sjóðsins skal árlega varið til að styrkja læknisfræðisnemendur Háskólans 

til bókakaupa, fyrst um sinn 2 á ári með 50 kr. hvorn, en afganginn skal leggja við höfuð- 
stól sjóðsins. Síðar þegar sjóðurinn vex svo, að hann verður Þess umkominn, má annað- 
hvort veita sömu upphæð fleirum eða hærri upphæð 2, en þess sé æ gætt, að ekki sé lagt 
við sjóðinn minni upphæð en sem svarar 149 af vöxtum. 

Stofnfé sjóðsins má aldrei skerða. 

5. gr. 

Háskólaráð Háskóla Íslands hefir á hendi stjórn sjóðsins, sér um að hann sé ávaxt- 
aður á tryggilegan og hagkvæman hátt og úthlutar slyrk til nemenda eins og skipulagsskrá 
þessi ákveður. Reikningur sjóðsins skal árlega birtur í B-deild Stjórnartíðindanna. 

6. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 30. desember 1990. 

(í. Magnússon.



5 GJALDSKRÅ 
19. jan. 

fyrir 

hreinsun reykháfa og pípna úr ofnum og eldstóm í Akureyrarkaupstað. 

Sótaragjald í kaupstaðnum skal eftirleiðis vera 1 króna fyrir hverja lofthæð í reyk- 

háfum og pipum, þó eigi minna en 2 krónur fyrir hvert hús. 

Gjaldskrá þessi er hérmeð sett samkvæmt lögum nr. 29, 13. september 1901, og birt 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Álvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 19. janúar 1991. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Jóns Ólafs sál. Sam- 

6 úelssonar frá Hvitadal“ útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- kirkjumálaráð- 

26. jan. herra Íslands 26. jan. 1991. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð Jóns Ólafs sál. Samúelssonar frá Hvítadal. 

I. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Jóns Ólafs Samúelssonar frá Hvítadal, stofnaður 

árið 1920 af fósturforeldrum hins látna Jóni Þórðarsyni og Onnu Bjarnadóttur og nokkr- 

um félögum í „U. M. F. Stjarnan“. Upphæð sjóðsins er nú kr. 1200, sem aldrei má skerða, 

og eigi heldur fé það, er sjóðnum kann að bætast síðar.



2, gr. 

Starfsvið sjóðsins skal aðeins vera innan takmarka Saurbæjarhreppps og tilheyra 26. jan. 

„Ungmennafélaginu Stjarnan“. 

a 
3. gr. 

Stjórn sjóðsins skulu hafa á hendi 3 menn, sem séu: hreppstjóri Saurbæjarhrepps, 
sem ávalt skal sitja í stjórn hans, formaður U. M. F. Stjarnan, og undirritaður fósturfaðir 
hins látna, meðan hans nýtur við. Við forföll stjórnenda sjóðsins. hvern veg sem þeim er 

háttað, kjósa ungmennafélagar strax mann í hið auða sæti. 

á, gr. 

Til verðlauna skal verja % af árlegum vöxtum sjóðsins til þeirra manna innan un g- 

mennafélagsins, sem skara fram úr með góða meðferð á öllum skepnum sem Þeir hafa 

undir höndum og fullnægi eftirtöldum skilyrðum: 

I. Hafi fullkomnar fóðurbirgðir árlega. 

2. Fóðri jafnvel allar þær skepnur sem undir þeirra hendi ern, og 

3. Fari vel og nákvæmlega með vinnudyrin, ofætli þeim aldrei. 

Stjórn sjóðsins úthlutar verðlaunum, og skal hún taka til greina álit og bendingar 

forðagæzlumanna hreppsins, um skilyrði þau sem getur um í 4. gr. Þá skal stjórnin sjálf 

heimsækja bá menn, sem líklegir þykja til að ná verðlaunum og skoða hjá þeim. 

6. gr. 

Verðlaun skulu vera 1. og IH. og afhendast af stjórn sjóðsins á hinum árlegu mann- 

talsþingum, í Munum þeim er stjórnin í hvert skipti ákveður. 1. verðlaun skulu að minnsta 

kosti vera 30 kr. virði og ll. verðlaun 20 kr. virði. Vinni enginn til verðlauna eitthvert ár 

að dómi stjórnarinnar, þá leggjast vextirnir óskertir við höfuðstólinn. 

í. 

  

Sjóðinn skal ávaxta á tryggum stað, og ber stjórnin fulla ábyrgð á honum. Hún 

semur árlegan reikning fyrir sjóðinn, sem liggur undir úrskurð og samþykki Ungmennafé- 

lagsins, og sér um að hann sé birtur árlega í Stjórnartíðindunum. 

8, gr. 

Hætti ungmennafélagsskapurinn eða leggist niður, þá tilheyrir sjóður þessi hrepps- 

félagi Saurbæjarhrepps, með óbreyttu fyrirkomulagi að öðru en því, að atkvæðisbærir 

menn hreppsins velja stjórn hans, og úrskurður reikninganna fellur undir sýslunefnd 

Dalasyslu.
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6 9. gr. 

26. jan. Skipulagsskrá þessa skal innfæra í gjörðabók U. M. F. Stjarnan, einnig ársreikn- 

inga sjóðsins. 

Stjórnin öll hefir sitt eintak hver af skipulagsskrá þessari, sömuleiðis af árs- 

reikningum sjóðsins. 

10. gr. 

A. skipulagsskrá þessari skal leita konunglegrar staðfestingar. 

Brekku, 17. des. 1920. 

Jón Þórðarson. Anna Bjarnadóttir. 

pr. U. M. F. „Stjarnan“ 

Markús Torfason. 

7 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Ingibjargar Hansen“ 

2. febr. útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands 

2. febr. 1921. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

„Minningarsjóð Ingibjargar Hansen“. 

1. gr. 

Minningarsjóður þessi er stofnaður með 3000 kr., sem ég hefi lagi í Söfnunarsjóð- 

inn tl minningar um móður mína Ingibjörgu Jóhannsdóttur Hansen. 

2. gr. 

Í stjórn nefnds minningarsjóðs eru borgarstjóri Reykjavíkur sem formaður og for- 

stöðumaður barnaskóla Reykjavíkur. Ef bæjarstjórnin setur á fót einn eða fleiri nýja barna- 

skóla hér í bænum, þá taka forstöðumenn þeirra einnig sæti í stjórn minningarsjóðsins.



3. gr. 

Minningarsjóðurinn ávaxtast í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands, og skulu af ársvöxtun- 

um árlega falla til útborgunar 30 kr., sem og helmingur þess, sem vextirnir eru umfram 50 

kr., en hinn helmingur þess, sem vextirnir ár hvert eru umfram 50 kr. leggist jafnan við 

höfuðstólinn. 

4. gr. 

Vexti þá sem árlega falla til útborgunar, skal stjórn sjóðsins taka og verja þeim, 

eftir að hafa ráðfært sig við kennara skólans, til að styrkja fátæk börn, sem ganga í barna- 

skóla Reykjavíkurbæjar, einkum til að fá sér nauðsynlegan fatnað og þá einnig skófatnað. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins skal árlega senda bæjarstjórn Beykjavíkur reikning hans til endur- 

skoðunar. 

6. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 4. dag jan. 1921. 

Morten Hansen. 

REGLUGERÐ 

fyrir 

lögsagnarumdæmi Akureyrar um lækningu hunda af innýflaormum. 

1. gr. 

Heilbrigðisfulltrúi heldur löggilla bók yfir tölu hunda og eigendur þeirra. Skal 

bókin árlega leiðrétt, eftir skyrslum hundahreinsunarmanns er heibrigðisnefnd ræður til 

eins árs í senn. 

2. gr. 

Lækna skal alla hunda í lögsagnarumdæminn, sem eru 6 mánaða eða eldri. Fer 

lækningin fram einu sinni á ári í nóvembermánuði. Hreinsunarmaður tilkynni hundaeigend- 

um með þriggja daga fyrirvara, hvenær lækning skuli fara fram í skyli því, sem bæjar- 

stjórnin útvegar og heldur við á kostnað bæjarsjóðs. Heimilt er þó hreinsunarmanni, að 

lækna hunda á heimili eigenda þeirra, ef beir óska þess. en heimtað getur hann sann- 

gjarna aukaþóknun fyrir það starf af hundaeigsendum. Skylt skal eigendum hundanna, 

að láta flytja þá á lækningastaðinn, og veita liðsinni til að koma þeim inn í lækninga- 

skylið og sækja þá aftur að afstaðinni lækningu. 

1921 
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2. febr. 

2. febr.
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2. febr. Hreinsa skal hunda með Orekadufti, eða einhverju öðru öruggu ormameðali, og 

skal lækningunni haga eftir því, sem dýralæknir segir fyrir. 

4. gr. 

Verði vart við bandorma í hundi milli lækninga, skal hann færður hreinsunarmanni, 

og er hann skyldur að lækna hann tafarlaust. 

5. gr. 

Banni forföll að lækna hund á ákveðnum tíma, skal það gert svo fljótt sem unnt er. 

6. gr. 

Snemma í desember, ár hvert, skal hreinsunarmaður senda heilbrigðisfulltrúa 

skýrslu um lækninguna, er tilgreini hvenær og hvar lækningin hafi farið fram, hve margir 

og hverra hundar hafi verið læknaðir, með hvaða lyfi og með hverjum árangri. 

Nú er hundi skotið undan lækningu, og skal þá hreinsunarmaður tilkynna það lög- 

reglustjóra þegar í stað, og er þá hundurinn rétt dræpur, nema eigandinn láti lækna bann 

innan viku frá því hann fær viðvörun um það. 

1. gr. 

Hreinsunarmaður annast útvegun meðala og baðlyfja, sem borgist år bæjarsjóði 

samkvæmt reikningi, sem heilbrigðisnefndin tekur gildann. 

Fyrir hreinsun hvers hunds, fær hreinsunarmaður 2 tvær kr. úr bæjarsjóði. 

8. 

Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað, og varða brot segn henni 5--350 króna 

  

sekt, er renni í bæjarsjóð. Mál er rísa út af brotum gegn reglugerð þessari, skal fara með 

sem opinber lögreglumál. 

Framanrituð reglugerð var þannig samþykkt á fundi bæjarstjórnarinnar hinn 1. 

febr. 1921, og staðfestist hérmeð. 

Bæjarfógetinn á Akureyri, 2. febr. 1921. 

Júlíus Havsteen. 

settur.
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Gjafasjóð frú Þóru Melsteðs“, út- 9 

gefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands 9. febr. 1921. 9. febr. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Gjafasjóð frú Þóru Melsteðs. 

1. gr. 

Sjóður þessi, sem frú Þóra Melsteð hefir stofnað með bréfi dagsettu 5. apríl 1902, 

heitir „Gjafasjóður frú Þóru Melsteðs“. Því nafni má aldrei breyta. 

Sjóður þessi er undir stjórn biskupsins vfir Íslandi og ávaxtast í Aðaldeild Söfn- 

unarsjóðs Íslands. 

Allir ársvextir leggjast við höfuðstól sjóðsins í 100 ár frá stofnun hans, eða í sið- 

asta sinn vorið 2002. Síðan skal greiða árlega allt að % þrjá fjórðu hluta ársvaxt- 

anna til biskupsins yfir Íslandi. og úthlutar hann þeim meðal þeirra kennara við Kvenna- 

að minnsta kosti í tíu ár kennarar við Kvennaskól- skólann í Reykjavík, sem verið hal: 

ann, og hann álitur verðugasta og nrest þurfandi. En að öðru leyti skal leggja vextina ár- 

lega við höfuðstól sjóðsins. 

Beikninga sjóðsins skal endurskoða löglega, þá er tekið er að veita fé úr honum. 

og birta árlega í stjórnartíðindunum. 5 

ør, 

Á skipulagsskrá þessari er biskup beðinn að fá konunglega staðfestingu og birta 

hana í stjórnartíðindunum. 

Kaupmannahöfn, 26. nóv. 1920. 

Bogi Th. Melsteð.
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11. febr. 

10 

REGLUGERÐ 

notkun og meðferð rafmagns á Eyrarbakka. 

Í. gr. 

Rafveitan á Eyrarbakka selur öllum rafmagn innan þess svæðis, sem laugar rafveit- 
unnar ná yfir, að svo miklu leyti sem afl stöðvarinnar nægir samkvæmt reglugerð þessari. 

2. gr. 

Rafmagnið er eingöngu ætlað til lýsingar, þó má rafveitunefnd með ráði stöðvar- 
stjóra, selja til annara afnota afl það. sem stöðin selur framleitt umfram það, sem til ljósa 
þarf, ef það á engan hátt truflar rekstur stöðvarinnar til ljósa. 

ð. gr. 
Reksturstimi stöðvarinnar til ljósaframleiðslu er frá Í. ágúst til 15. maí, frá þeim 

líma dags, sem ljósa er þörf, og þar til á morgna að vinnubjart er orðið. 

4, gr. 

Þann tíma, sem ljósa er þörf, má ekki taka strauminn af, nema nauðsyn beri til, 
og svo stuttan tíma sem unnt er. 

5. gr. 
Aðalálmur og húsálmur, ásamt öryggjum, leggur rafveitan á sinn kostnað; þó ekki 

lengri húsálmur en 40 metra, það sem umfram er kostar húseigandi. 

Aðalkerfi rafveitunnar má ekki stækka nema með leyfi hreppsnefndar. 

6. gr. 

Hver sem óskar að fá hús sitt raflagt eða breytt eldri raflagningu, skal senda 
stöðvarstjóra skriflega beiðni um það með upplýsingum um, hve mikið rafmagn hann óskar 
að fá, ásamt öðrum upplýsingum nauðsynlegum fyrir raflagninguna. 

Stöðvarstjóri sendir umsóknina með alhugasemdum sínum UÚl rafveitunefndar, og 
nefndin ákveður þvínæst, hvort lagningin eða breytingin skuli leyfð. Umsækjanda sé til- 
kynntur úrskurður nefndarinnar, og skal sú tilkynning vera komin til hans ekki seinna en 

Þrem vikum eftir að stöðvarstjóri fékk umsóknina. 

i. gr. 

Húsveitur skal gera á kostnað húseiganda af löggiltum rafvirkja. Enginn nema sá 
eða þeir, sem hreppsnefnd eftir tillögum rafveitunefndar og stöðvarstjóra hefir löggilt til 
þess má framkvæma slík verk eða breyta neinu, er rafveitunni tilheyrir innan húss 

eða utan. 

8. gr. 

Nú hefir hús verið raflagt, áhöld sett í hús, eða Þreytt eldri raflagningu, og má þá



ekki taka húsveituna til afnota fyrr en stóðvarstjóri hefir skoðað og prófað hana og vottað 

að hún sé fullnægjandi. Álítist raflagningin ófullnægjandi, skal hlutaðeigandi rafvirki laga 

hana þannig að hún sé fullnægjandi. 

9. gr. 

Allir rafmagnsnotendur skulu hafa straummæla, er rafveitan leggur til, gegn hæfi- 

legu ársgjaldi, þó getur rafveitunefnd selt ljós án straummæla, og greiðist gjald fyrir það 

eftir styrkleika ljósa. 

10. gr. 

RBafveitan selur ljósin í réttu hlutfalli við það, sem mælir hvers notanda segir til um 

straumeyðsluna. Ef straummælar bila, skal rafveilan hafa til varamæla, sem nota má í 

þeirra stað. 

11. 

  

Enginn má án leyfis rafveitunefndar taka rafmagn úr taugakerfi rafveitunnar, né 

aðhafast neitt það, er valdið geti skemmdum á raftaugum eða öðrum raftækjum, sem notuð 

eru í sambandi við taugarnar, hvort heldur er í húsi hans eða utan þess. Brjóti nokkur 

gegn ákvæði þessu, skal hann greiða fullar skaðabætur og sæta sektum, sé verkið ekki 

þannig vaxið, að þyngri refsing Hggi við samkvæmt hegningarlögunum. 

12. gr. 

Hver rafmagnsnotandi er skyldur til að sjá um, svo sem honum er unnt, að innleiðsla 

hans sé jafnan í góðu lagi. Komi ólag á taftaugar eða tæki í húsi þannig, að skemmdum 

geti valdið á taugum eða áhöldum rafveitunnar t. d. að Öryggi hrökkvi í sundur eða að 

bilun sjáist á einangrun á leiðslum, þá skal húsráðandi tafarlaust tjá það stöðvarstjóra. 

Varast skal að taka sundur ljóstækin., straumsnerlana, tengihylkin, o. s. frv. 

13. gr. 

Rafveitunefndinni er hejmilt ad banna ad nota i sambandi vid rafveituna gamla 

lampa og önnur áhöld, sem eftir áliti hennar og stöðvarstjóra eru ólrvgg eða til tålmunar 

góðum rekstri 

14. gr. 

Stöðvarstjóri og rafveitunefnd skulu ætið hafa frjálsan aðgang þar sem eru taugar 

eða áhöld, sem standa í sambandi við aðaltaugar stöðvarinnar, til þess að ganga úr skugga 

um hvort allt sé í góðu lagi. 

15. gr. 

Vanræki rafmagnsnotandi skyldur þær, sem á honum hvíla samkvæmt reglugerð 

þessari, eða virðir að vetlugi fyrirskipanir rafveitunefndar, skal stöðvarstjóra heimilt að 

slíta sambandinu við hann til bráðabirgða og að fullu með samþykki rafveitunefndar. Not- 

andi ber fulla ábyrgð á öllum afleiðingum, sem af vanrækslunni kunna að stafa. 

11. 

10 
febr.
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11. febr. 

16. gr. 

Þegar sérstaklega stendur á. er hreppsnefnd, eftir tillögum rafveitunefndar, heimilt 
að veita undanþágu frá ákvæðum Þessarar reglugerðar. Rísi ágreiningur út af einstökum 
ákvæðum sker hreppsnefnd úr, en úrskurði hennar má áfrýja til stjórnarráðsins. 

17. gr. 

Hreppsnefndin hefir á hendi yfirstjórn rafveitunnar. Hún kvs þrjá menn í rafveitu- 
nefnd til þriggja ára í senn. Gengur einn maður úr nefndinni árlega, tvö fyrstu skiptin eftir 
hlutkesti og er kosið í þeirra stað. Stjórnin kys sér formann og féhirðir og ræður stöðvar- 
stjóra, sem á að setja fundi nefndarinnar og hefir atkvæðisrétt, í öllum málum. sem ekki 
snerta hann persónulega. Stöðvarstjóra ber að fylgja í öllu fyrirmælum rafveitunefndar. 

18. 
Rafveitunefndin skal hafa nákvæmt eftirlit með rekstri stöðvarinnar, sjá um að jafn- 

  

an sé nægilegt efni til reksturs, varahlutar. o. s. frv. Hún skal halda glögga bók yfir 
tekjur og gjöld rafveitunnar, svo og eignir og skuldir. Ársreikning skal hún semja fyrir 1. 
marz ár hvert og afhenda hann hreppsnefndinni, sem kýs tvo menn fil að endurskoða 
reikninginn og úrskurðar hann síðan. 

ieikningsár rafveitunnar er almanaksárið. 

19. 
Hreppsnefndin semur, í samráði við rafveitunefnd, gjaldskrá fyrir notkun rafmagns- 

or gr. 

ins og leitar samþykkis stjórnarráðsins á henni. 

20. 
Reglugerð þessari og einnig gjaldskránni má breyta með samþykki stjórnarráðsins. 

gs
 T. 

21. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 200 krónum. nema Þyngri hegning 
liggi við og skal farið með mál út af þeim sem almenn lögreglumál. Sektir renna í sveitar- 
sjóð Eyrarbakkahrepps. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 51, 3. nóvbr. 1915 og birt 
Hl eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 11. febrúar 1991. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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GJALDSKRÅ 

fyrir 

rafveitu Eyrarbakkahrepps 1920. 

kiló- 

1. 

fyrst 

ut Tr. 

til ljósa skal um sinn vera kr. 2.00 fyrir hverja 

gø 

rafmagni Verð á 

eftir því sem stöðin ber si 

vattstund. 

Verð þetta má lækka eða hækka um allt að þriðjung 

2. gr. 

rið rafmagnsnotkun 1. okt., Í. des., 

aga, má slíta sam- 

lafmagnsgjaldið greiðist 5 sinnum á ári miðað vi 

{. febr., 1. apr. og 15. maí. Sé gjaldið eigi greitt 15 dögum eftir gjaldd: 

notanda, eftir skriflegri tilkynningu til hans eða húseiganda. 

æka tíð. Taka má gjaldið lögtaki. 

bandi við hlutaðeigandi 

Húseigandi ber ábyrgð á að gjaldið sé greitt í 

3. gr. 

/era 12 krónur á ári hverju, er greiðist í einu Leiga fyrir hvern straummæli skal 

lagi með rafmagnsgjöldum í nóvember ár hvert. Að öðru leyti gilda sömu reglur um það 

gjald og rafmagnsgjaldið. 

Gjaldskrá þessi er hérmeð sett samkvæmt lögum n1 51, 3. nóvember 1915, og birt 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 11. febrúar 1921. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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12 Stadfesting konungs å skipulagsskrá fyrir „Styrktarsjóð Verkstjórafélags Reykja- 
26. febr. víkur“ útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands 

26. febr. 1921. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

„Styrktarsjóð Verkstjórafélags Reykjavíkur“. 

I. gr. 

Sjóðurinn heitir: Styrktarsjóður Verkstjórafélags Reykjavíkur. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af tillögum verkstjóra þeirra, sem eru meðlimir Verkstjóra- 
félags Reykjavíkur, og er hann í ársbyrjun 1921 kr. 3268.83. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja verkstjóra þá, sem í félaginu ern, sem og konur 
þeirra og börn. 

4. gr. 

Tekjur sjóðsins eru árstillög félagsmanna í Verkstjórafélagi Reykjavíkur, sem er 
Í kr. fyrir hvern almanaksmánuð eða 12 kr. á ári. sem greiðasl í tvennu lagi: 31. maí og 
30. nóv. ár hvert. Vextir af höfuðstól og frjálsar gjafir. 

5. gr. 

Stjorn Verkstjorafélags Reykjavikur hefir å hendi stjórn sjóðsins. Henni ber að sjá 
um, að höfuðstóll sjóðsins sé ávaxtaður með sömu tryggingu, sem fyrirskipuð er fyrir lán- 
um af ómyndugra fé, sem og tekjur sjóðsins séu lagðar við höfuðstólinn og ávaxtaðar á 
sama hátt og hann, eins fljótt og því verður við komið að því leyti sem þeim er ekki varið 
til styrkveitinga samkv. 6. gr. Stjórn sjóðsins ber um hver áramót að gera reikning um fjár- 
hag sjóðsins fyrir það ár, sem þá er að líða út, og skal sá ársreikningur endurskoðaður af 
sömu mönnum og kosnir eru til að endurskoða reikninga Verkstjórafélags Reykjavíkur 
samkvæmt lögum þess. Aðalfundur Verkastjórafélagsins leggur síðan úrskurð á reikninginn. 

6. gr. 

Höfuðstólinn má aldrei skerða. Þegar hann er orðinn 4000 kr. má verja helming 
af vöxtum hans og helmingi árstillaga til styrkveitinga. Þó má þegar sérstakleg atvik ber 
að höndum, verja allt að því öllum ársvöxtum og helmingi árstillaga í þessu skyni. 

Í. gr. 

Aðnjótandi styrks úr sjóðnum geta orðið meðlimir Verkstjórafélags Reykjavíkur, 

þegar þeir verða hjálparþurfa, sökum veikinda eða ellilasleika, sömuleiðis ekkjur Þeirra 
og eftirlátin börn, sem hjálpar þurfa sér til framfæris.
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8. gr. 12 

Styrk úr sjóðnum veitir 5 manna nefnd, og eru i henni stjårn Verkstjårafélags 26. febr. 

Reykjavikur og 2 félagsmenn adrir, sem til bess eru kosnir å åri hverju å adalfundi félags- 

ins. Um styrkveitingar skal sækja fyrir hver árslok, og eiga umsóknarbréfum að fylgja 

skilríki um verðleika og þörf umsækjenda. Sé styrkur veittur skal því lokið, og honum 

úthlutað, fyrir aðalfund Verkstjórafélags Reykjavíkur ár hvert. 

Nú verður svo ástatt um félagsmann, eða konu hans eða börn, vegna sérstakra 

óhappa af veikindum, slysum eða dauða, að nefndinni virðist bráð þörf á skjótri hjálp, en 

of langt að bíða næstu árlegrar styrksúthlutunar. Er nefndinni þá heimilt að veita styrk 

þá Þegar, en leita skal hún þó áður samþykkis aukafundar í félaginu. 

9. gr. 

Skyldi svo fara að Verkstjórafélag Reykjavíkur leystist upp, skal sjóðurinn ganga til 

Ekknasjóðs Reykjavíkur svo framarlega sem hann þá er enn til og starfandi. En sé hann 

undir lok liðinn skal sjóðnum varið ll styrktar stofnun eða starfrækslu gamalmennahælis 

i Reykjavík. Sé það þá enn óstofnað, afhendist sjóðurinn bæjarstjórn Reykjavíkur til 

geymslu og ávöxtunar samkv. skipulagsskrá þessari, þartil nefnt hæli verður stofnað. 

10. gr. 

Á skipulagsskrá þessari skal leitað konunglegrar staðfestingar. 

Skipulagsskrá þessi er þannig samþykkt á fundi Verkstjórafélags Reykjavíkur 

12. des. 1920. 

Reykjavík, 31. des. 1920. 

Í stjórn Verkstjórafélags Beykjavíkur: 

Bjarni Pétursson. Jón Jónatansson. Jóhannes Hjartarson. 

GJALDSKRÁ 13 
2. marz 

fyrir 

notkun rafmagns í Vestmannaeyjakaupstað. 

I. gr. 

Verð á rafmagni til ljósa í íbúðarhúsum, samkomuhúsum, skólum, búðum, verk- 

smiðjum og öðrum húsum, sem ekki eru sérstaklega tiltekin á sjaldskránni skal vera yfir 

árið, auk gjalds þess er síðar getur: 

Fyrir 1 ljós 16 kerta ........02 0. kr 7,00 

- 2 eee eee ereresee 13,00 

3 A 19,00 

— 4 — — eee. RA 25,00 

D eneret - 30,00 

Síðan 5 krónur að auki fyrir hvert ljós 16 kerta þar vfir upp í 20 ljós, en 4 krón 

ur fyrir hvert ljós 16 kerta þar yfir.
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Þegar ljósmagn það sem hvert hús viil fá er talið saman í 16 kerta ljós, skal % 
marz ljóss slept, en % ljóss reiknað sem heilt; hálft ljós reiknað sem háltt. 

Bæjarstjórn er heimilt að færa gjald Þetta niður allt að helmingi fyrir Þau hús, 
sem nota ljósin minna en hálfan ljóstíma ársins. ” 

Verð á rafmagni til ljósa á götum. bryggjum og fiskhúsum kaupstaðarins skal vera 
hið sama eftir ljósmagni eins og að ofan er ákveðið; en bæjarstjórn hefir hina sömu heim- 
ild til niðurfærslu, allt að helmingi. ef sérstakar ástæður mæla með þvi. 

2. gr. 

Auk þess gjalds, sem um gelur í fyrstu grein þessarar gjaldskrár, greiða sömu not- 
endur, þeir er fá rafmagn um mæli, 70 aura fyrir hverja kilowattstund. 

3. Er. 

Aðrir þeir, er gjald eiga að greiða samkvæmi 1. gr. en ekki hafa mæla, skulu greiða 
gjaldið samkvæmt Í. gr. þrefallt. 

Þó skulu allir notendur greiða ljósgjald samkvæmt 2. gr. eftir 1. júlí 1921, og raf- 

magn eftir þann tíma eingöngu selt um mæla. 

1. gr. 

Verð á rafmagni til suðu eða hitunar, eða til vélareksturs, verður ákveðið með 
samningi fyrir hvern sérstakan notanda, verði á annað borð nokkurt rafmagn selt til 
slíkrar notkunar. 

5. gr. 

Årid reiknast frå nýjári til nýjárs, og ljósagjaldið greiðist í tvennu lagi. Fyrri helm- 
ingur gjaldsins greiðist fyrir Í. marz, en síðari helmingurinn fyrir Í. október ár hvert. 

Taka má öll gjöld rafmagnsstöðvar lögtaki. Húseigandi ber ábyrgð á því að gjaldið 

sé greitt í tæka tíð. 

6. gr 

Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari um 

allt að 50%, en þó skal slíkt auglýst í kaupstöðum á venjulegan hátt einum mánuði fyrir 

gjalddaga. 

Gjaldskrá þessi er hérmeð sett samkvæmt lögum nr. 51, 3. nóv. 1915 og birt til 
ertirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 3. marz 1991. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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SAMPYKKT 14 
30. marz 

um 

jallahverfi i Olfushreppi i Årnessyslu. 3 LER
 

or St
 3 72 c ja
 

Hreppsnefndin í Ölfushreppi hefir, samkvæmt girðingalögum 22. nóvember 1913, 
sert eftirfarandi samþvkkt um samgirðingu í Hjallahverfi í Ölfushreppi. 

Í. gr. 

Stofna skal girðingafélag í Hjallahverfi í Ölfusi. Tilgangurinn með því er sá að gera 

gaddavírsgirðingu um sauðfjárhaga í Hjallahvertislandi, 5-þætta og að öðru leyti sam- 

kvæma girðingarlögum frá 22. nóv. 1913 og reglugerð um sama efni. Girðingsin skal vera á 

mörkum milli Riftúns og Hjallatorfunnar að austan, en að vestan á mörkum milli hennar 

annarsvegar og Breiðabólstaða, Hrauns og Grímslækjar hinsvegar; að sunnan og norðan 

liggur girðingin þvert vfir land Hjallatorfunnar. 

2. gr. 

Í girðingarfélaginu eru þessar jarðir eða ábúendur þeirra: Hjalli, Lækur ásamt 

Gerðakoti, Bjarnastaðir, Þorgrímsstaðir, Krókur og Bakki. 

3. gr. 

Félagið tekur lán til þess að koma girðingunni á fót. Lánið fylgir jörðunum, enda 

ábyrgjast ábúendur jarðanna skilvíslega greiðslu á vöxtum þeirra og afborgunum svo og 
öðrum kostnaði, sem girðingin og félagsskapurinn kann að hafa í för með sér. 

Á. gr. 

Öllum kostnaði við girðinguna svo sem vöxtum af láninu, afborgunum þess og ár- 
legu viðhaldi girðingarinnar skal jafna niður á alla félagsmenn Þannig: að hálfu leyti á 

hvert jarðarhundrað og hinum helmingnum á tölu sauðfjár þess, sem á fóðrun er. 

Ábúendur annast um greiðslu á sjáfsögðum gjöldum til félagsins fyrir sig og sína 

heimamenn. 

ð. gr. 

Engum félagsmanni skal heimilt að nota girðinguna fyrir meira en 10 sauðkindur 
og Í stórgrip fyrir hvert jarðarhundrað þeirrar jarðar, er hann hefir til ábúðar, án þess fé- 

lagsstjórnin samþykki. Nú vill félagsmaður nota girðinguna fyrir fleiri fénað og verður 

hann þá að sækja um leyfi til félagsstjórnarinnar, en ganga verður hann þá að hærra gjaldi 

fyrir hvern grip, er hann hefir fram yfir sína tiltölu. Öllu sauðfé, sem beitt er í girðing- 
unni, Skal réttað innan girðingar. 

6. gr. 

Engum félagsmanni er heimilt að taka sauðfé eða nokkurn annan fénað af utan- 

félagsmönnum án samþykkis félagsstjórnar. Þá skulu innansveitarmenn ganga fyrir utan- 

3
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sveltarmönnum ef tekinn er fénaður í girðinguna. Nú notar einhver félagsmaður ekki sína 

tölu og skal hann þá hafa gefið það félagsstjórn til kynna fyrir 15. apríl ár hvert. 

1. gr. 

Girðingarfélagið heldur einn aðalfund á ári hverju í maímánuði. Skulu á aðalfundi 

kosnir 3 menn í stjórn félagsins til þriggja ára í senn; skal formaður kosinn sérstaklega og 

svo tveir meðstjórnendur. Skipta þeir svo að öðru leyti verkum á milli sín. Ef stjórnar- 

nefndarmaður forfallast eða flytur burtu af félagssvæðinu áður en kjörtími hans er á enda, 

skal kjósa mann í stjórnina í hans stað fyrir þann tíma sem eftir var. Endurkosning er 

heimil, en sá sem unnið hefir í stjórn hinn ákveðna tima er þó ekki skyldur að taka á móti 

endurkosningu næstu þrjú árin. 

8. gr. 

Formaður félagsins skal ásamt meðstjórnendum sinum annast um alla stjórn í félag- 

inu, innheimta gjöld félagsins í tæka tíð, lita eftir girðingunni og sjá um viðhald hennar 

o. s. frv. Ennfremur skal girðingin vera sauðheld og í góðu lagi. 

9. gr. 

Brot á samþykkt þessari varða sektum, 25—-100 kr., er renna í sveitarsjóð. 

. 10 gr. 

Mál út af brotum á samþykkt þessari skal farið með sem almenn lögreglumál og 

annast stjórn félagsins um rekstur slíkra mála. 

Samþykkt þessi er hérmeð staðfest til að öðlast þegar gildi, og birt til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 30. marz 1991. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Sigríðar Baldvinsdótt- 15 
ur“ útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra Íslands 31. 31. marz 
marz 1921. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð Sigríðar Baldvinsdóttur. 

Gjafabréf. 

Eg undirritaður sef hérmeð kr. 300 þrjú hundruð krónur, til að stofna með 
sjóð einn með þeim skilyrðum er hér segir: 

Í. er. 

Sjóður þessi skal bera nafn móður minnar Sisríðar Baldvinsdóttur og heita 
„Minningarsjóður Sigríðar Baldvinsdóttur“. Nafni þessu má aldrei breyta. 

2. gr. 

sjóður þessi skal vera handa fátækum munaðarlausum ekkjum, er eiga barn eða 
börn innan 15 — fimmtán - ára aldurs og lögheimili eiga í Glæsibæjar-, Öxnadals-, 
Skriðu- og Arnarnes-hreppum, eða eins og þeir hreppar verða, er styrkur er veittur úr 
sjóðnum. Ef eitthvað af þessum hreppum skiptist sundur og mynda sjálfstæð sveitafélög, 
njóta þau styrks úr sjóðnum. 

3. 8 

Sjóður þessi skal ávaxtast í Söfnunarsjóði Íslands þar Hl ársvextir eru orðnir kr. 

r. G 

500 — fimm hundruð krónur. 

Á. gr. 

Þegar ársvextir af sjóðnum eru orðnir 500 — fimm hundruð krónur, má taka til 
styrkveitinga allt að hálfum ársvöxtum, en afgangurinn leggist allt af við höfuðstólinn þar 
til sjóðurinn er orðinn kr. 100.600 eitt hundrað þúsund krónur. 

5. gr. 

Ef þessum hálfum ársvöxtum er ekki öllum varið til styrkveitinga á ári, skal leggja 

afgangs við höfuðstólinn. 

6. gr. 

Skilyrði fyrir styrkveitingu úr sjóðnum eru: 

Að ekkjan eigi börn eða barn innan 15 fimmtán — ára aldurs, og hafi ekki sjálf 
fengið sveitarstyrk eftir að hún náði 16 ára aldri, eða maður hennar meðan þau voru í 

hjónabandi.
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15 Styrkbeiðni þarf að fylgja vottorð frá sóknarpresti þeirrar kirkjusóknar, er ekkjan 
, … . s1s , … … , . . . - , . , 31. marz á lögheimili í, um aldur hennar, hve mörg börn hún eigi innan 15 ára aldurs, hvort hún 

sé fátæk og þurfi styrksins með. 

7. gr. 

Ekkjur, er biðja um styrk úr sjóðnum, skulu senda skriflega beiðni ásamt áður- 

nefndu vottorði frá sóknarpresti sínum til héraðsprófasts eða sýslumannsins í Eyjafjarðar- 

sýslu, er taka á móti styrkbeiðnum, og sjá um útborgun úr sjóðnum, enda stendur sjóður- 

inn undir stjórn þeirra. 

Engri ekkju má veita minni styrk en 80 áttatíu — krónur í einu. Fyrir styrk 

ganga þær ekkjur, er flest börn eiga innan 15 ára, eða eru mjög heilsulitlar. 

8. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn kr. 100.000 — eitt hundrað þúsund krónur má verja 

ársvöxtum hans að undanskyldum kr. 200 tvö hundruð krónum — sem um aldur 

og æfi leggist við höfuðstólinn til að veita styrk ekkjum, sem lögheimili eiga í Eyja- 

fjarðarsýslu. 

9. gr. 

A þessari skipulagsskrá sjóðsins skal fengin konungleg staðfesting. 

Ákureyri, 9. júlí 1920. 

Sigurvin Jónsson. 

16 SAMÞYKKT 
9. apríl 

um 

þyngd bakarabrauða í Vestmannaeyjum. 

Í. gr. 

Samkvæmt heimild, sem gefin er í lögum nr. 11, 16. marz 1917, um þyngd bakara- 

brauða, hefir bæjarstjórnin í Vestmannaeyjum ákveðið að þyngd bakarabrauða í lögsagnar- 

umdæmi Vestmannaeyjakaupstaðar skuli vera sem hér greinir: 

1. Rúgbrauð .......0... 0 heil 3000 grömm 

2 hálf 1500 

3. Fransbrauð  ........... 0 heil 500 

4. rr hálf 250 

5. Sigtibrauð .........0.. 0 heil 500 

Ge ennen eee serrreee ec. hálf 250 - 

í. Súrbranð 22... heil 500 -
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8. Surbraud Lo... hålf 250 gromm 16 
9. Landbraud .......0...000 heil 500 — 9. april 

10. hálf 250 
11. Normalbrauð og hálfsigtirúgbrauð ...... heil 2500 - 

12. FR hálf 1250 

13. Hveitihleifar .............. es. 1500 

2. gr 

Óheimilt er að selja brauð, sem hafa minni þyngd en þá, sem ákveðin er í Í. gr., 
er þau eru vegin nýbökuð, en þó kólnuð svo, að vel megi handleika þau berum höndum. 
Mega brauðin eigi hafa meira vatn í sér, er þau eru vegin, en 38%. Þó skal það eigi teljast 
brot þótt einstök brauð séu 4% léttari en ákveðið er. en á Þyngd 20 brauða má mismun- 

urinn aðeins vera 1%. 

3. gr. 

Brot á samþykkt þessari varða sektum 25--500 króna, er renna í bæjarsjóð. 

Mál út af brotum á samþykkt þessari skal farið með sem almenn lögreglumál. 

á. gr. 

Samþykkt þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Samþykkt þessi, sem gerð er af bæjarstjórn Vestmannaeyjakaupstaðar samkvæmt 

lögum 16. marz 1917, um þyngd bakarabrauða, staðfestist hérmeð. 8 s yns 

Alvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 9. apríl 1921. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

HAFNARREGLUGERÐ 17 
12. apríl 

fyrir 

Stykkishólmskauptún. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið hefir í dag gefið út svofellda hafnarreglugerð 

fyrir Stykkishólmskauptún í Snæfellsnessýslu samkvæmt lögum nr. 76, 14. nóv. 1917. 

I. Hafnargjald. 

Af öllum skipum og gangvélabálum, sem mæld eru til lestatals, hvort sem þau 

sigla tóm, með seglfestu eða fermd vörum, skal greiða í hafnargjald 15 aura af hverri smá-
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lest alls farmrúmsins í hvert skifti, er þau leggjast á höfnina, minnsta gjald þó 5 krónur. Þar 
12. apríl með eru talin fiskiskip og öll önnur skip, er sanga millum hafna á Íslandi. Undanþegin 

Þessu gjaldi eru þau skip, sem ræðir um í 3. gr., en gangvélabátar minni en 19 smálestir 

greiða í hvert skifti 3 krónur eða 10 krónur í árgjald. 

Skipin greiði framangreind gjöld, þá er lagst er fyrir innan línu, sem hugsast dregin 

úr svo nefndum Baulutanga beina línu í Hvilabjarnarey, Þaðan beina leið í Þórishólma, 

þaðan beina línu í Böllusker og þaðan sjónhending í Lundaklett. Gjaldið skal og greiða af 

skipum, er leita hafnar fyrir ísreks sakir, storma eða því um líkt. 

Þau skip, sem liggja vetrarlangt á Stykkishólmshöfn. skulu greiða í hafnarsjóð: 

Skip stærri en 50 smálestir 20 krónur, skip 50 smálesta og minni 10 krónur. en til vetrar- 

legunnar þurfa slík skip að fá leyfi hafnarnefndar. 

IH. Aukagjald. 

Auk þeirra gjalda, sem þegar eru talin, skal greiða 8 aura af hverri smálest í skipi, 

sem lagt hefir verið upp í fjöru til hreinsunar eða aðgerðar, þó aldrei minna en 5 krónur. 

Skip, sem taka seglfestu í landi Stykkishólmskauptúns greiði í hafnarsjóð 8 aura af 

hverri smálest skipsins, en þó aldrei minna en 5 krónur. 

Hf. Undanþágur frá hafnargjaldi. 

Undanþegin hafnargjaldi eru: 

{. Öll herskip og skemmtiskip hverrar þjóðar sem eru. 

2. Skip, sem leita hafnar sakir sjóskemmda eða veikinda skipshafnar, þótt farmur hafi ver- 

ið fluttur úr þeim, ef þau flytja allan farminn í burtu aftur og eigi annað. 

ÍV. Seglfesta. 

Seglfestu má hvergi kasta út á höfninni, nema með leyfi hafnarnefndar, og seglfestu 

má hvergi taka, nema með leyfi landeiganda eða umráðamanns. 

V. Hafnarsjóður og hafnarnefnd. 

Gjöld þau, sem talin eru hér að framan, skulu renna í hafnarsjóð Stykkishólms- 

kauptúns og skal honum eingöngu varið til þess að standast kostnað af mannvirkjum, er við 

höfnina eru eða verða serð, viðhaldi þeirra og frekari umbótum. 

Hreppsnefnd Stykkishólmshrepps kýs 3 menn í hafnarnefnd til þriggja ára í senn og 

skal einn þeirra jafnan vera hreppsnefndarmaður. Hafnarnefndin hefir umsjón með, að 

reglugerð þessari sé hlýtt; innheimtir eða sér um að gjöldin til hafnarsjóðs séu innheimt, 

og stjórnar sjóðnum með umsjón hreppsnefndar. Hreppsnefndin veitir fé úr sjóðnum til 

umræddra framkvæmda, eftir tillögum hafnarnefndar, og ákveður hvernig hann skuli 

ávaxta, enda ber hún ábyrgð á innstæðu hans, eins og öðrum eignum hreppsfélagsins. 

Reikningar hafnarsjóðs skulu fylgja sveilarsjóðsreikningunum og endurskoðast og úr- 

skurðast ásamt þeim. 

VI. Notkun hafnarbryggjunnar. 

  

a. Öll skip, er ætla að leggjast við hafnarbryggjuna, skulu skyld að hlífa bryggjuhöfðinu 

draga sig að, ból þau beggja megin bryggj- 

  

sjálfu við átökum, en nota aðallega til að 

unnar og hringi í Stykkinu, sem til þess er ætlað. Leiðbeini hafnsögumaður skipi inn 

á höfn skal hann skyldur að benda skipstjóra á bólin og hringina, er skipinu sé ætlað 

að nota, til að draga sig að bryggjunni.
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b. Skip hafa rétt til þess að leggjast að bryggjunni í þeirri röð, sem þau koma; þó skulu 

þau skip, sem sigla fyrir fastákveðinni fyrirfram auglýstri ferðaáætlun og flytja póst, 

hafa rétt til þess að leggjast að bryggjunni, þó önnur liggi þar fyrir, og verða þau að 

víkja á burt meðan hin fá afgreiðslu. 

Hafnarnefnd ákveður hvar skip skuli liggja fyrir innan línu, sem hugsast dregin 

úr vestra horni Súgandiseyjar í svo nefndan Fálka. 

ce. Sérhver skemmd, sem verður á bryggjunni, áhöldum eða öðru því, sem skip nota, skal 

að fullu bætt af viðkomandi skipi, ef hún stafar af ásettu ráði eða vangá. 

Aðrar skemmdir, er bryggjan og áhöld hennar verða fyrir af manna völdum, skal 

að fullu bæta af þeim, er skemmdunum valda af ásettu ráði eða vangá. 

d. Hafnarnefndin hefir, undir umsjón hreppsnefndar, alla umsjón með hafnarbryggjunni 

og áhöldum þeim, er henni fylgja, og er öllum óheimilt að nota, nema leyfi nefndar- 

innar komi Hl. 

Hafnarnefnd skipar hafnarvörð, er hafi stöðuga umsjón með bryggjunni og 

áhöldum hennar, og kveður á um starfsvið hans og þóknun. 

VII. Vörugiald. 

Af öllum vörum, sem fluttar eru úr eða í skip á höfninni skal greiða gjald sem hér 

segir, hvort sem vörurnar eru fluttar um hafnarbryggjuna eða eigi: 

I. Af kolum, 1 kr. af hverri smálest. 

2. salti, 75 aura - 

3. timbri og öðrum vörum sem reiknast eftir rúmmáli, 4 aurar af hverju teningsfeti. 

i. - múrsteini og sementssteini, 50 aurar af hverjum 100 stk. 

BD. storgripum, 1 kr. af hverjum. 

6. sauðfé, 25 aurar af hverri kind. 

7. kjöttunnum, sildartunnum, fisktunnum og olíutunnum, 30 aurar af hverri tunnu. 

8. Öllum öðrum vörum, 20 aura af hverjum 100 kg., minnsta gjald bå 20 aurar. 

Af umhlöðnum vörum greiðist gjaldið aðeins einu sinni. 

Póst- og farþegaflutningur er undanþeginn gjaldi þessu. 

Vörugjaldið skal reikna eftir máli eða þyngd vörunnar með umbúðum. Brot úr gjald- 

eining telst sem heil gjaldeining. Fara skal eftir farmskrám skipa við útreikning vörugjalds, 

og er öllum skipaafgreiðslumönnum skylt að láta hafnarverði í té eintak af öllum farm- 

skrám yfir vörur, sem skipað er upp eða út í Stykkishólmi, innan sólarhrings eftir komu 

eða burtför skipanna. 

Hafnarnefndin hefir haldsrétt á vörum þeim, sem greiða skal af vörugjald, unz gjald- 

ið er greitt. 

Hafnarnefndin sér um innheimtu á vörugjaldinu og reikningsskil fyrir þvi, og ræð- 

ur einn eða fleiri menn til að hafa innheimtuna á hendi gegn innheimiulaunum þeim er 

um semur. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins innheimta 

gjaldið að öllu eða nokkru leyti, eftir því sem hafnarnefnd ákveður, og standa skil á þvi. 

VI. Lögtaksréltur. 

Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

1921 

17 
12. apríl
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17 IX. Sektarákvæði o. fl. 

12. apríl . . . . , , 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 400 krónum, er renna í hafnarsjóð 

Stykkishólms, og skal með mál út af brotum á reglugerð þessari farið sem almenn lög- 

reglumál. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. mai 1921. 

Átfvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 12. apríl 1991. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

18 SAMÞYKKT 
12. apríl 

um 

lokunartima sålubuda i Vestmannaeyjakaupstad. 

I. gr. 

Öllum sölubúðum kaupmanna og kaupfélaga í Vestmannaevjakaupstað skal lokað 

eftir því sem segir í 2. og 3. grein samþykktar þessarar. 

Undanskyldar eru þó sölubúðir er eingöngu verzla með brauð og mjólk. 

> 2. gr. 

Alla virka daga skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 7 síðdegis og opnaðar eigi 

fyrr en kl. 9 árdegis, þó með þeim undantekningum, er nú skal greina: 

Aðfangadag jóla og gamlárskvöld skal öllum sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 4 sið- 

degis. Síðustu virka daga fyrir aðfangadag jóla og gamlárskvöld skal heimilt að halda 

opnum búðum til kl. 10 síðdegis. 

3. gr. 

Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta og 17. júní mega engan sölubúðir vera opnar. 8 8 í ! í 

d. gr. 

Á lokunartíma sölubúða er óheimilt að selja í sölubúðum, brauðsölubúðum, á stræt- 

um, torgum eða annarsstaðar utan sölubúða kaupmanna, nema úr sjálfsölum, nokkurn 

Þann varning, sem verzlunarleyfi þarf til að selja. Heimilt er þó að selja á þeim tíma vistir, 

kol, salt og olíu til báta, skipa og viðskiptamanna, er nauðsyn krefur.
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18 5. gr. 

Menn sem komnir eru inn i verzlun fyrir lokunartima, er heimilt ad afgreida eftir 12, april 

að lokað er, þó eigi lengur en í hálftíma 

6. gr. 

Lögreglustjóra er heimilt, þegar sérstaklega stendur á að veita undanþágu frá sam 

Þykkt þessari fyrir einstaka daga og til þess að sala fari fram í góðgerðarskyni, eða til 

ágóða fyrir stofnanir eða vegna nauðsvynjafyrirtækja, sem að dómi lögreglustjóra horfa til 

almenningsheilla. 

7. gr. 

Brot á samþykkt þessari varða sektum 20—500 krónum og renna sektirnar í 

bæjarsjóð. 

Mál út af brotum á samþykkt þessari skal reka sem almenn lögreglumál. 

8. gr. 

mai 1921. Sampykkt bessi gengur i gildi 1 

Samþykkt þessi staðfestist hérmeð samkvæmt lögum nr. 79, 14. nóv. 1917, sbr. lög 

iga að máli. 9 nr. 9, 2. ágúst 1918, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut ei 

2, apríl. 1921. Atvinnn- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 1 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

19 
13. apríl 

REGLUGERÐ 

um 

grenjaleitir og refaeyðing í Skagafjarðarsýslu. 

Í. er. 

grenjaleitir og grenjavinnslu í heima- og al- 

sa og 
Sérhver hreppsnefnd skal annast um 

å hverju vori útnefna svo marga kunnuga o réltarlöndum hrepps sins, og því í tæka tíð 

áreiðanlega menn, sem þörf er á, til þess að grenjaleit geti orðið sem víðast sama dag 

Hver innanhreppsmaður er skyldur Gl þess að starfa, ef fortöll ekki banna, gegn sann- 

gjarnri borgun. 

2. gr, 

yfir öll gren, sem eru í landeign hreppsins, hvar Hreppsnefndin skal semja skrá
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19 bau séu og hvernig å sig komin. Å skrå Þessa skal bæta þeim grenjum, er síðar kynni að 
13. apríl finnast eða eru óþekkt þá er skráin fyrst var samin. Hver, sem til grenialeitar er sendur, 

skal hafa seðil frá hreppsnefndinni um, á hvaða grenjum hann skal leita í hvert skipti. 
Fyrsta grenjaleit skal fara fram svo snemma, sem líkindi eru til, að refir séu lagstir á gren, 
og síðan svo oft, sem þurfa þykir eftir áliti kunnugra manna og kringumstæðum, en þó 
aldrei sjaldnar en tvisvar sinnum. Jafnan skulu 2 menn vera saman Í grenjaleit, og ef 
unnt er, skotmaður með þeim að öllu útbúinn til grenjavinnslu. 

Finnist refar á greni, má ekki yfirgefa Það fyrr en skotmaður er kominn á það. Í 
afréttar- og heimalöndum, sem saman liggja (þótt ekki sé í sama hreppi) skulu grenja- 

leitir í hvert skipti fara fram hinn sama dag. 

3. gr. 

Hreppsnefnd skal i tæka tid år hvert hafa rådid áreiðanlega skotmenn til grenja- 
vinnslu í landeign hreppsins, og má enginn skotmaður innanhrepps skorast undan þvi 
verki án gildra orsaka. Einnig ræður hreppsnefndin vökumann, sem er vaxinn þeim starfa 
og skotmaður tekur gildan. Enginn má hafa með sér hund á sgren, eða gera nokkuð það, er 
fælt geti refi frá þeim, eða á annan hátt spillt fyrir grenjavinnslu. 

4. gr. 

Hreppsnefndin skal tilkynna hreppsbúum, áður en grenjaleitir byrja hverjir skot- 
menn séu ráðnir, og skal landráðandi, þegar gren finnst og skotmaður ekki er í leitinni, 
senda tafarlaust eftir honum, sem skyldur sé að hafa útbúnað allan og skotfæri í gildu 
standi. Ef út af er brugðið, án þess gild forföll sé sönnuð. varðar það sektum. 

5. gr. 

Ækki má skotmaður yfirgefa gren, eða fara heim af því, ef dýrin eru ekki bæði 
unnin, fyrr en 4 sólarhringar eru liðnir frá því hann kom á Það, nema sérstakar orsakir 

séu til þess. Vanræki skotmaður eða vökumaður vísvitandi að einhverju leyti að vinna 

gren, og það verði vitnum fest. missa þeir kaup fyrir að hafa legið á greninu, og geta 
þess utan sætt sektum eftir málavöxtum. 

6. gr. 

Á vetrum skal hreppsnefndin í hverjum hreppi láta eitra fyrir refi á hentugustu 

stöðum í heimalöndum hreppsbúa og afréttum. Til eitrunar skal jafnan hafa „„stryehnin“, 

og skal hreppsnefndaroddviti taka út eitur þetta með ráði héraðslæknis, og segja fyrir um 

notkun þess. Varðar það sektum ef út af þessu er brugðið. 

i. ST. 

Nú finnst gren af ferðamönnum eða utansveitarmönnum, og skulu þeir þá til- 

kynna það þeim, sem landið tilheyrir, er grenið er í og fer að öllu leyti með það sren 

eins og segir í Í. og 4. gr. 

8. gr. 

Hver sem vinnur fullorðið dýr á öðrum tímum en almennar grenjaleitir og grenja- 
vinnsla fer fram, skal fá fyrir það borgun úr svslusjóði, 30 krónur fyrir dýrið, og eiga
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það að auki. Hver, sem slíka þóknun vill fá, skal skyldur að sanna fyrir sýslunefndinni að 19 

hann hafi unnið til hennar. Kostnað allan ber hann sjálfur. Komi dýrbítir fyrir í sveit- 19, apríl 

inni, skal hreppsnefndin sjá um, að þau dýr vinnist, sem því valda, svo fljótt, sem unnt er. 

9. gr. 

Refaeldi er bannað og yrðlinga, sem nåst lifandi å grenjum må enginn ala nema 

meðan á grenjavinnslunni stendur og þó ekki lengur en til 30. júní. Sleppi yrðlingur 

úr haldi varðar það sektum fyrir þann, sem elur hann, 1020 kr. fyrir hvern. 

10. gr. 

Kostnað við eyðing refa í heimalöndum, á almenningum og afréttum þeim, er 

sveitarfélög eiga, skal greiða úr sveitarsjóði eða sveitarsjóðum ef fleiri hreppar eiga af- 

rétt saman. 

l1. gr. 

Borgun til skotmanna skal vera Þessi, nema öðruvísi um semji: 

a. dagpeningar fyrir hvern sólarhring frá því er hann fer 

að heiman og þangað til hann kemur heim ............ Kr. 12.00 

b. fyrir fyrra dýrið, sem vinnt vid hvert gren .......... 5.00 

c. fyrir síðara dýrið ........00.00 00. 10.00 

d. fyrir hvern yrðling .........00.0 0000 1.50 

en leggja skal hann sér til fæði, reiðskjóta, skotfæri, byssu og hvolpaboga. En eitur leggja 

þeir til, sem kosta grenjavinnsluna. 

Vökumaður skal hafa um sólarhringinn, frá því hann fer að heiman og þangað til 

hann kemur heim kr. 9.00, en leggja skal hann sér allt til. 

Annar kostnaður fer eftir samkomulagi við þá menn, er að einhverju leyti þjóna 

að grenjavinnslu eða eyðing refa, eftir því sem áður er sagt. 

12. gr. 

Hreppsnefndin skal hvetja unga menn, er með byssu fara, að temja sér skotfimi, 

einkum þá, er líklegir eru til að verða dvraskytlur, og stuðla til þess, að þeir séu vöku- 

menn með skotmönnum á grenjum. 

Skylt skal hverri hreppsnefnd fyrir desemberlok ár hvert að gefa svstunefndinni 

skyrslu um grenjavinnslu og eyðing refa á annan hátt, um eitrun fyrir refi og árangur af 

henni. Ennfremur sendi þær reikning yfir kostnað þann, er til refaeyðingar hefir gengið 

úr sveilarsjóði. 

14. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 10--200 kr.; sem renna í sveitar- 

sjóð þess hrepps, þar sem brotið er framið. 

15. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið sem almenn lögreglumál.
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19 16. gr. 
13. april Reglugerð um grenjaleitir og refaeyðing í Skagafjarðarsýslu frá 12. júlí 1894 er 

úr gildi felld. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Skagafjarðarsýslu hefir samið og samþykkt, sam- 
kvæmt lögum nr. 48, 28. nóvember 1919, staðfestist hérmeð til að öðlast gildi 1. júní 1921. 

> Afvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 139. april 1921, 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

20 REGLUGERÐ 
13. apríl 

um 

eyðing refa í Norður-Ísafjarðarsýslu. 

I. gr. 

Hreppsnefnd annast um eyðing refa samkvæmt reglugerð þessari. Hreppur er refa- 

eyðingarsvæði. 

Refum skal einkum eytt með grenjavinnslu og skotum. Eyða má og refum með eitri 

er hreppsnefnd þykir líklegt að þeir gangi í útburð, enda annist hún um eitrunina. 

3. gr. 

Áður en 6 vikur eru af sumri skal hver búandi hafa leitað grenja í landi ábúðar- 

jarðar sinnar. Leitir þessar kostar hann sjálfur. 

Almenninga og eyðilönd lætur hreppsnefnd leita á kostnað sveitasjóðs. Hrepps- 

nefnd lítur eftir að grenjaleitir fari fram. 

Nú finnst gren eftir grenjaleitir og má þá hreppsnefnd greiða finnanda fundar- 

laun allt að 5 kr. fyrir gren. 

f. gr. 

Hreppsnefnd rædur skolmann til grenjavinnslu i hreppnum, ef bess er kostur, og 

birtir hreppsbúum í tæka tíð, hver hann er. Eigi mega aðrir en skotmadur vinna að 

grenjavinnslu án samþykkis hreppsnefndar.
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5. gr. 20 

Nú finnst gren og tilkynnir finnandi það tafarlaust búanda þeim, er byr á landi 13. apríl 

þar sem gren finnst eða næst því og tilkynnir hann það tafarlaust skotmanni eða 

hreppsnefnd. 

6. gr. 

Ekki má hafa hund á greni né 1 grenjaleitir og varast skal allt sem styggt get- 

ur refina. 

7. gr. 

Å timabilinu frå 1. mai til 1. des. skal gjalda 10 kr. fyrir hvern hlauparef, sem 

skotinn er. 

Sanna skal skotmaður tölu skotinna hlauparefa fyrir hreppsnefnd með vottorði 

hreppstjóra eða vottorði tveggja áreiðanlegra manna. 

Fyrir grenrefi fær skotmaður 15 kr. fyrir hinn fyrri og 25 kr. fyrir hinn seinni og 

10 kr. fyrir hvern sólarhring er hann liggur á greni, þó ekki lengur en 2 sólarhringa. Hafa 

má skotmaður vökumann með sér og fær hann sömu daglaun. 

8. gr. 

Afhenda skal grenjaskytta búanda þeim, er næstur byr greni, skottin af grenrefum 

beim, er hún hefir unnið en hann afhendir þau hreppsnefnd, nema skyttan kjósi heldur 

að afhenda þau hreppsnefnd sjálf. Nú eru ekki skottin afhent og missir skyttan þá rétt 

sinn til borgunar fyrir refina. Skottin skal ónvta. 

9. gr. 

Enginn má ala refi án leyfis svslunefndar lengur en einn mánuð. Sá er refi vill 

ala um lengri tíma skal senda sýslunefnd beiðni um það ásamt vottorði hreppsnefndar 

um að hann hafi öruggan geymslustað fyrir yrðlingana. Leyfið veitist eigi lengur en Hl 

5 ára í senn, það má endurnvja. 

10. gr. 

Nú missir maður yrðling úr eldi og skal hann þá sekur um ekki minna en 50 kr. 

fyrir hvern yrðling, er sleppur; tekur uppljóstrarmaður helming sektar en helmingur 

rennur Í sveitarsjóð þar sem yrðlingur slapp. Sömu sekt varðar ef eldisrefir eru ekki 

unnir fyrir 20. febrúar. 

11. gr. 

Verðlaun má veita úr sýslusjóði fyrir framúrskarandi dugnað í eyðing refa. Ákvæði 

þetta nær Þó eigi til dráps refa, sem teknir hafa verið í eldi. 

12 2. gr. 

Allur kostnaður við eyðing refa, sem ekki er skyldukvöð, greiðist úr sveitarsjóði. 

13. gr. 

Hreppsnefnd semur skyrslu um cyding refa og refaeldi og kostnað til þess úr sveit- 

arsjóði, eftir fyrirmynd er stjórnarráðið semur. Skýrsluna sendir hún sýslumanni fyrir 

lok hvers árs og má halda henni til þess með allt að 2 kr. dagsekt.
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20 14. gr. 
13. apríl Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 10 til 500 kr. Sektir renna í sveitar- 

sjóð þar sem brotið er framið en dagsektir þó í svslusjóð. 

15. gr. 

Mál, sem rísa út af brotum gegn reglugerð þessari, skal fara 
lögreglumál. 

með sem almenn 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Norður-Ísafjarðarsýslu hefir samið og samþykkt 5 

samkvæmt lögum nr. 48, 28. nóv. 1919 staðfestist hérmeð til að öðlast gildi 1. júní 1921. 

Alvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 18. april 1991. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

21 REGLUGERÐ 
13. april 

um 

eyðing refa í Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

Í. gr 

Hreppsnefndir annast eyðing refa. 

2. gr. 

Refum skal eyða með skotum og eitrun. 

3. gr. 

Ådur en brjår vikur eru af sumri skulu hreppsnefndir hafa skipað fyrir um 

srenjaleitir, er fari fram áður en 7 vikur eru af sumri. Búandi hver skal kosta grenja- 

leitir í heimalandi sínu og upprekstrarlandi, en leitir eyðilanda kostar sveitarsjóður. Van- 

ræki einhver grenjaleit, lætur hreppsnefnd leita á hans kostnað. 

4. gr. 

Aukagrenjaleitir fyrirskipa hreppsnefndir þegar þörf gerist og kveða á um hvar og 

hvenær þær skuli fara fram, Um kostnað við leitir þessar fer eftir því, sem segir í 3. gr.
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5. gr. 21 

Varast skal að hafa hund með sér í grenjaleit eða å gren, sem og allt annað, er 13. apríl 

fælt geti refina í burtu eða valdi því að þeir flytji yrðlinga sína. 

Engin merki má sera við gren er valdið geti því að tefirnir verði áskynja um 

að grenið sé fundið. 

Þegar gren finnst skal tafarlaust tilkynna það búanda þeim, er leita ber landið, 

sem grenið hefir fundizt í, en hann tilkynnir það annaðhvort skotmanni eða hrepps- 

nefnd. Sé um eyðiland að ræða, skal tilkynna hreppsnefnd grenfundinn. 

7. gr. 

Hreppsnefndir råda skotmenn til grenjavinnslu og tilkynna hreppsbúum í tæka tíð, 

hverjir beir séu. 

Eigi mega aðrir en skotmenn vinna að grenjavinnslu án samþykkis hreppsnefndar. 

8. Er. 

Hreppsnefnd ákveður daglaun við grenjavinnslu og grenjaleitir í eyðilölndum. Verð- 

iaun fyrir refi unna á greni skulu vera þessi: Fyrir fyrri refinn 5 krónur, fyrir síðari refinn 

15 kr. og fyrir hvern yrðling Í kr., en vrðlinga má skotmaður eigi selja án leyfis hrepps- 

nefnda. Auk þessa skal greiða 5 kr. fyrir hvern hlauparef, sem unninn er á tímabilinu 

frá 1. maí til 1. okt. 

9. gr. 

Eftir að skotmaður hefir unnið gren, skal hann afhenda hreppsnefndinni skottin af 

refum þeim, er hann hefir unnið og sömuleiðis fullnægjandi sannanir fyrir því, hve marg: 

yrðlinga hann hefir unnið; að öðrum kosti glatar hann rétti sínum til verðlaunanna 

10. gr. 

Heimilt er hreppsnefndum að eyða refum með eitrun, en gæta skulu þær allrar var- 

úðar við það, svo ekki hljótist af tjón fyrir búpening eða alidyýr. 

11. gr. 

Allur kostnaður við eyðing refa, sem ekki er skyldukvöð samkvæmt reglugerð þess- 

ari, greiðist úr sveitarsjóði. 

12. gr. 

Enginn má ala refi án leyfis syslunefndar, þó mega skotmenn ala yrðlinga allt að 

mánaðartíma með samþykki hreppsnefnda. 

Sá, er ala vill refi, skal senda beiðni um það til sýslunefndar ásamt vottorði hrepps- 

nefndar um að hún sé því samþykk að leytið sé veitt.
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21 14. gr. 
13. april Missi maður ref eða yrðling úr eldi, skal hann greiða 100 eitt hundrað - 

króna sekt fyrir hvern ref eða yrðling sem sleppur. 

Brot gegn öðrum ákvæðum reglugerðar þessarar, varða frá 10--500 kr. sektum. 
Sektir renna í sveitarsjóð, þar sem brotið cr framið. 

15. gr. 

Mál, sem risa út af brotum gegn reglugerð þessari, skal fara með sem opinber 
lögreglumál. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu hefir samið og samþykkt sam- 
kvæmt lögum nr. 48, 28. nóv. 1919, staðfestist hérmeð til að öðlast gildi 1. júní 1921. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 18. april 1921. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

22 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs frú Önnu Glaessen, árið 1918. 

Tekjur: 

FUN een nee Kr. 600,00 

FRI - 820,33 

I. a. Stofnfé 

b. Gjafir 

Kr. 1420,33 

BAR neuen renee - 39,11 

Samtals kr. 1459,44 

Gjöld: 

1. Eignir 31. desember. 

Innstæða í viðskiptabók nr. 1172 í Sparisjóði Sauðárkróks Kr. 1459,44 

Samtals kr. 1459,44 

Sauðárkróki, 15. janúar 1919. 

Álfheiður Blöndal, Herdís Pétursdóttir, Helga Guðjónsdóttir. 

23 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs frú Önnu Claessen. árið 1919. 

Tekjur: 

1. Inneign 31. desbr. 1918 í viðskiptabók nr. 1172 í Sparisjóði Sauðárkróks Kr. 1459,44 

2. Gjafir „00.00.2220... eee neuen nens eneke Kr. 185,00 

3. Hagnaður við kaup á bankavaxtabréfum .............. - 105,00 

RENE HE 290,00 

Flyt kr. 1749,44



i. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum 

b. Af innstæðu í sparisjóði 

Í. Eignir 31. desember 1919: 

a. 3 Þbankavaxtabréf 

33 

b. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks í viðskiptabók nr. 1172 

Sauðárkróki, 1. 

Álfheiður Blöndal, 

yfir tekjur og 

Í. Eign frá fyrra ári: 3 bankavaxtabréf á 500,00 

Innstæða í sparisjóði ..... 

Innkomið fyrir sjónleiki 

Gjafir: 1 

Peningar 

2
 

bo
 

4. Keypt bankavaxtabréf nr. 

Hagnaður af kaupinu ..... 

bd. Vextir: At 

innstæðufé … 

1. Keypt bankavaxtabréf 

hø
 

Eign 31. desember: 

5 bankavaxtabréf á 500 kr. 

bankavaxtabréf .. 

bankavaxtabréfum 

janúar 1920. 

Herdís Pélursdóttir, 

REIKNINGUR 

Tekjur: 

RN Kr. 

Kr. 

rjöld: 

Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks 

Óinnleystir arðmiðar 

Sauðárkróki, 2. janúar 

Álfheiður Blöndal, 

1921. 

Herdis Pétursdóttir, 

Fluttar 

33,75 

14,93 

Samtals 

Samtals 

1500,00 

298,12 

500,00 

20,00 

450,00 

50,00 

67,50 
8,31 

Samtals 

2500,00 
110,18 

33,75 

Samtals 

kr. 

Kr. 

ler 
KT. 

Kr. 

kr. 

Helga Guðjónsdóttir. 

gjöld Minningarsjóðs frú Onnu Claessen árið 1990. 

Kr. 

kr. 

Kr. 

kr. 

Helga Guðjónsdóttir. 

1749,44 

18,68 

1798,12 

1500,00 

298.12 

1798,12 

1798,12 

200,00 

520,00 

500,00 

75,81 

3093,93 

450,00 

2643,93 

3093,93 

1921 

24
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25 Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1921 til jafnlengdar 1922. 
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11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

16. 
17. 
18. 

20. 
21. 

22. 
23. 

25. 
26.   

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

október til nóvembermánaðarloka, í fard. 

—- Gær, 2til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver 

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

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

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ... . hver 
-- 8 ær geldar á hausti. .......... hver 
— 10 ær mylkar á hausti ......... hver 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 

— 1'/s hryssu, á sama aldri ........ hver 

B. Ull, smjör og lólg. 
hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni . pd. 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni . . pd. 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ....... pd. 

(. Tóvara af ullu. 
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hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði... pundið 

— 60 pör eingirnissokka .......... parið 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... parið 
— 180 pör sjóvetlinga ........... parið 
— 20 eingirnispeysur 2... hver 
— - 15 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. 

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

D. Fiskur. 
hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum . vættin 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vættin 
— 6 vættir af ýsu, hertri ......... vættin 
— 6 vættir af hákarli, hertum..... . vættin 
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Í peningum| Hundrað á 

  

kr. aur. kr. aur. 

566 67| 566!67 

82 081 492,48 

69 ,00| 414 00 

58 ,33| 466 64 
441331 53196 
58192| 431 36 
41100 41000 

472192| 472 92 
436 1001 581 33 

1152| 182140 
1}04| 124}80 
2150 300 00 
1/30| 156/00 
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E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar 

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

29. — 1 tunna (120 pt.) selslysis ./.... 8 pottar 

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

F. Skinnavara. 

31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns „ - 10 pund 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund 

33. 6 fjórðungar hrossskinns ...... 10 pund 

34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pand 

35. 12 tjórð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund 

36. - 6 fjórðungar selskinns ....... 10 pund 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit. . . hvert 

G. Ymislegt. 
3s. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið   39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . 
10. — 120 pd. af fuglafiðri......... 
41. — 480 pd. af fjallagrösum... .... 
19. Í 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir..... 
13. — 1 lambsfóður .. 0... 

. pundið 
10 pund 
10 pund 
0... 
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Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður; 

fríðu 2... 
ullu, smjöri Og tólg... 0. 

fiski 2... 
lys. snuser aen eee erne renees 

Eftir Á. eða í 

Eftir B. eða í 
Eftir GC. eða í ullartóvöru „0... 

Eftir D. eða í 
Eftir E. eða í 
Eftir F. eða í skinnavðrn „...... ene 

En meðalverð allra landaura samantalið . „ooo... 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða. ........ 

Í peningum| Hundruð á | Alin 

kr. aur. kr. aur aur. 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

44 21) 1761841 147 

40 32t 2411921 202 

3305| 1981301 165 

24 44| 195152) 163 

15 50f 186100) 55 
» » » » » 

0.321 76180 64 

19 42) 1161524 97 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

1196 »| »I 239 
1479 »| »| 296 

485126| 404 
1901804 159 

» » » 

297 (601 248 
» » » 

1791231 149 

11521891 960 

288 221 240 eee eee ere +       
  

Skrifstofu Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstaðar, 21. janúar 1921. 

Ari Arnalds. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 14. febr. 1921. 

Magnús Guðmundsson. 

Gísli Ísleifsson.
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Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Sudur-Mulasyslu 

frå 16. maimånadar 1921 til jafnlengdar 1922, 
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A. Fridur peningur. 
hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frå midjum 

október til nóvembermánaðarloka, í fard.. . á 
— Gær,2til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver á 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .... hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti „..... hver 

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .... hver 
—- 8 ær geldar á hausti. .......... hver 
— 10 ær mylkar á hausti ......... hver 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 
— 1!s hryssu, á sama aldri ........ hver 

B. Ull, smjör og tólg. 
hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni. . pd. 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni.. pd. 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ....... pd. 

C. Tóvara af ullu. 
hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði 0000 ee pundið 

— 60 pör eingirmissokka .......... parið 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... parið 

— 180 pör sjóvetlinga ........... parið 
— 20 eingirnispeysur .......,..... hver 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur .......,.. hver 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. 

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

D. Fiskur. 
hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin 
— 6 vættir af ýsu, heriri......... vættin 
— 6 vættir af hákarli, hertum...... vættin 

Í peningum Hundrað á 
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kr. aur. kr aur aur. 

509 33| 509133| 424 
63107) 378142) 315 
611/85f 371! 10) 309 
50:00 4001001 333 

40'26| 483|192| 403 

46/28 3701241 309 

35/10f 350! 10 292 

433331 4331331 361 

391/67) 522|224 435 

1151) 181!20f 151 

1108| 1291/60) 108 

21631 315|60f 263 

1135) 162/00) 135 
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í 26 
Í peningum| Hundruð á } Alin 

. kr: Taur. kr. aur aur. 

E. Lýsi. 
27. { í hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á ÞIÐ »| » » 

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

29. — tunna (120 pt.) selslysis . .... 8 pottar å »| » » |» » 

30. 1 tunna (120 pt.) borskalysis . . . 8 pottar å 41651 69/75 58 

F. Skinnavara. 

    
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ... . 10 pund á 62,751 251 001 209 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns .. ..... 10 pund á 6000} 360 00} 300 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns . .. . 10 pund á 47 21{ 283126| 236 
3 - 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 32/331 258 644 216 
35 — 182 fjórð. sauðskinns. af veturg.ogám 10 pund á 25|201 302 40| 252 
36. — 6 fjórðungar selskinns. ... „ 10 pund á »| » ÞIÐ „ 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit „. . hvert á 0'421 100/80| 84 

(í. Ymuislegl. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á 20 891 125/34{ 104 

39. — 40 pd. af æðardún, óbreinsuðum . . pundið á »| » »| » » 
40. — 120 pd. af fuglafiðri......... 10 pund á 18.75| 225 00} 187 

41. — 480 pd. af fjallagrösum... .. .. 10 pund á 0 „0 „ 

42. 1 5 álnir, í dagsverk um heyannir. .......... á 11 70 »| »j 234 
43. — 1 lambsfóður............ 00... Á Í 14/13) „| >| 283 

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

    
Eftir A. eða í fríðu. ...... | 424 1211 353 

Eftir B. eða í ulla, smjöri og tólg. ...... | 197 1101 164 
Eftir C. eða í ullartóvörn 2... ene „1, » 
Eftir D. eða í fiski ........ sf 261163f 218 
Eftir B. eða í lýsi 20. eee eee renee ene 0, 69175) 58 
Eftir F. eða í skinnavðru ......0.. eee eee eee. + f 2591 354 216 

En medalverd allra landaura samantalid. 2.222222242444. » (1212) 0411009 

og skipt med 5 synir: 

Meðalverð allra meðalverða .......0.0 242 41; 202 
  

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, 12. febrúar 1921. 

Guðm. Loptsson 
sellur. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs lslands, 23. febr. 1921. 

Magnús Guðmundsson. 

Gísli Ísleifsson.
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Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Austur-Skaftafellssyslu 

frå 16, maimånadar 1921 til jafnlengdar 
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Á. Fríður peningur. 
hndr,, 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

6 ær, 2til6 vetra, loðnar oglembdar, 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... ........ hver á 
10 ær mylkar á hausti ......... hver á 
í áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
1!/s hryssu, á sama aldri ...... ".. hver á 

B. Ull smjör og lólg. 
hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni pd. á 

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

(. Tóvara af ulli. 

hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 8 hespur í pundi, 

hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði 2. reree pundið á 
60 pör eingirnissokka.......... parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... parið á 
180 pör sjóvetlinga ........... parið á 
20 eingirnispeysur ............ hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áin. breiðs, Í 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 vættin 
6 vættir af ýsu, hertri ......... vættin 
6 vættir af hákarli, hertum ...... vættin Sr

 
Bó

r 
fö
 

þó
 

fó
 

  

  

1922. 

Í peningum) Hundrað á Í Alin 

kr. aur. kr. „aur i aur. 

325;20| 32520) 271 

40120; 241/20t 201 

41100f 2461001 205 
30 160, 244 '80| 204 
25120| 302140| 252 
30607 244180) 204 

23404 234001 195 
284001 284/00f 237 

228/00f 304'00| 253 

1581 189 60! 158 
1/06} 127 20} 106 

1/91| 229/90| 191 

1'26| 151 201 126 

DR W BIÐ » 

VN) vi » 

» » » » » 

ÞIÐ ÞIÐ » 

» » » » » 

» » » » » 

»!| » »| /» » 

Di » »| »D » 

» » » » » 

» » » » » 

» » »! » » 

”»| ÞIÐ » 

» » » » »    
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i i peningumf Hundrað á | Alin 

. kr. aur kr. aur} aur 

k. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á ÞIÐ ÞIÐ » 

28. — 1 tunna (120 pt.) håkarlislysis . . . 8 pottar å »| » »| » » 

29. — 1 tunna (120 pt.) selslysis ..... 8 pottar å »| » „Im » 

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

F. Skinnavara. 

31. | 1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns .... 10 pund å 19/50) , 78100] 65 

32, — 6 fjordungar kyrskinns ...... „ 10 pund á 1475) 88150) 74 

33. — 6 fjordungar hrossskinns...... 10 pund å 9100) 54/00t 45 

34. — 8 fjórð. sauðskinns af tvæv. og eldri 10 pund á 6150) 52)00| 43 

3ð. — 12 fjórð. sauðskinns af veturg. ogám 10 pund á 41371 52144f 44 

36. —- 6 fjórðungar selskinns ....... 10 pund á 7100} 42J00| 35 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit .. . hvert á 0123| 55}20| 46 

GG. Ymislegl. | | 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á 15183| 91/98{ 79 

39. —- 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið á DU „ID » 

40. — 120 pd. af fuglafidri......... 10 pund å 11/67) 1401/04f 117 

41. — 480 pd. af fjallagrösum ....... 10 pund á „Im »/ » » 

42.1 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ...... Á 7160 „| Þ|{ 152 

43. — 1 lambsfóður „2... „á 9100 „| ol 180 

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

Ettir Á. eða í fríðu 2... e ennen enke een enene 269 60, 225 

Eftir B. eða í ullu, smjöri Og tólg. ...... eee sene 174 30} 145 

Eftir GC. eða í ullartóvöru „2... e ener ener, ÞIÐ „ 

Eftir D. eða Í fiski ......... eee ene n nens ll» » 
Eftir E. eða í lýsi „0... „ið » 

Eftir F. eða í skinnavöru „2... 0. 601314 50 

En meðalverð allra landaura samantalið . oo... 504 '211{ 420 

og skipt með 3 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða .......0.0...0.........0.. | 168197 140 
  

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 5. febrúar 1921. 

Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 7. marz 1921. 

Magnús Guðmundsson. 

Gísli Ísleifsson.



1921 

28 

40 

Verðlagsskrá 

a 
sem gildir fyrir 

Vestur-Skaftafellssyslu 

frå 16. maimånadar 1921 til j 

  

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 

my 
£. 

18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

v # 

A. Fríður peningur. 
3 til 8 vetra, sem be 
nóvembermánaðarl 

  

hndr., í kýr, 
október til 

i frá miðjum 
„st fard. » å 

    

— Gær,2til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver á 

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

— 3 saudir, tvævetrir, å hbausti .….….……. hver å 

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti. hver á 

— 8 ær geldar á hausti. ......,.... hver á 
— 10 ær mylkar å hausti .……… + hver å 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, Í fard. á 
— 1'/s hryssu, á sama aldri ........ hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
hndr., 120 pd. af hvítri aliu, vel þveginni pd. á 

— 120 pd. af mislitri ulln, vel þveginni . . pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu „ pd. á 

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

i. Tóvara af ullu. 

  
Í 

and. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
raldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
á þræði „0... pundið á 

— 60 pår eingirnissokka 28828888 … e Pparid á 

— 30 pår tvibandsgjaldsokka ..…… + parid å 
— 180 pör sjóvetlinga parið á 
— 20 eingirnispeysur FR hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur „... hver á 
— 120 ålnir gjaldvoðarvaðmáls, : áln. breiðs, í al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al.t 

D. Fiskur. 

hndr., 6 vættir af salifiski, vel ver 
6 vættir af harðfiski, vel 

— 6 
— 6 

— 6 

vættir 

vættir 

vættir 

af ysu, hertri .... 

verkudum . 

af byrsklingi, vel verkudum 

af hákarli, hertum ., 

il 5 kv. breiðrar 1 al, á 

kuðum vættin á 
vættin á 

vættin á 

.… + vættin á 

.. vættin á   

Í peningum 

kr. aur 

  

Hundrað á 

kr. aur 

370 00 

235 74 

262 26 

256 | 00 

294 84 

258 | 32 

208 60 

273 57 

307 61 

136 80 

91 20 

282 00 

123 60 

» » 

». »! 
» » 

» » 

» B 

» » 

» » 

» » 

» » 

nm » 

» » 

» » 

» DJ   

308 

196 

219 

213 

246 

215 

174 

228 

256 

114 

16 

235 

103



4i 

  
  

  

  

  

    
  

I peningumj Hundrad å f Alin 

, kr. (aur kr aur aur. 

E. Lýsi. 
27. hndr., í tunna (120 pi.) hvalslýsis. . . 8 pottar á »| » ,» dd» » 

28. — Í tunna (120 pi.) hakarlslýsis . . . 8 pottar å DU #0 dd » 

29. — Í tunna (120 pt.) selslysis ...….. 8 pottar á „0 Þið » 

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

F. Skinnavara, 
31. hbndr., 4 fjórðungar nautsskinns „10 pund á 33/00? 13200; 110 
32. — 8 fjórðungar kýrskinns ......- 10 pund á 26/00f 1561007 130 
33. — 6 fjórðungar brossskinns ......- 10 pund á 18117 109 02 91 

34. — 8 tfjórð. sanðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 1508) 120.64) 101 
35. — 12 fjórð. sauðskinns, af vetarg.ogam 10 pund á 970} 116)40) 97 
36. — $ fjórðungar selskinns „2... 10 pund a »| » »| » » 

37. — 340 lambskinn (vorlamba). einlit.. . hvert á 0/26| 6240) 52 

G. Ymislegl. 
38. hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á „0 »| » » 

39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið á »| » ÞIÐ » 
40. — 120 pd. af fuglafiðri. 2... ... 10 pund á #03 »| » » 

41. — 240 pd. af fjallagrðsum....... 10 pund á »| » ”| » ” 

42. álnir, 1 dagsverk um heyannir . . 0... á 1157 »| »| 231 
43. — I lambsfødur 0. ene å 1543 „1 „1 309 

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

Kítir Á. eða Í fríða. 2... eee reen ekte 274 (101 228 
Eftir B. eða í ulla, smjóri og tólg... 0. eee 158 (40 192 
Ettir GC. eða í ullartóvöru 2... eet „1 > „ 
Eftir D. eða Í fiski 2... eee ene keen en „15 » 
Ettir E. eða få lys 220 an eee enn rn enn ekkoer se »| 5 » 
Eitir F. eða í skinnavörn 2... ke 116108] 97 

En meðalverð allra landaura samantalið 0000... 5481/58: 457 

og skipt med 3 synir: 

Medalverd allra medalverda 2222 eee eee ener kk eee 1821861 152       
  

Skrifstofu Skaftafellssýsla, 5. febrúar 1921, 

Gísli Sveinsson. 

Framanriinð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 7. marz 1921. 

Magnús Guðmundsson. 
  

Gísli Ísleifsson. 

6 
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1921 

29 Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjakaupstad 

frå 16. maimånadar 1921 til jafnlengdar 1922, 

  

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

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

22. 
23. 
24. 
25. 
26.   

A. Fríður peningur. 
hndr., 1 kýr, 3ttil 8 vetra, sem beri frá miðjum 

október til nóvembermánaðarloka, í fard... 
6 ær, 2 til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver í 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .. .. hver 

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

12 sauðir, veturgamlir, á hausti .... hver 
8 ær geldar á hausti. .......... hver 
10 ær mylkar á hausti ......... hver 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 
1! s hryssu, á sama aldri ........ hver 

B. UN, smjör og tólg. 
hndr., 120 pd. af hvíiri ulin, vel þveginni. . pd. 

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

C. Tóvara af ullu. 

2"
 

fø
r 

DD
 

Øs
 

hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði 2... . pundið 
60 pör eingirnissokka .......... parið 
30 pör ivíbandsgjaldsokka ....... parið 
180 pör sjóvetlinga ..........,. parið 
20 eingirnispeysur ............ hver 

15 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. 

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

D. Fiskur. 

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

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin 

6 vættir af ýsu, hertri .....,... vættin 
6 vættir af hákarli, hertum...... vættin 

á 

a   

  

  

  

Í peningum Hundrað á | Alin 

kr. Jaur.| kr. aur | aur. 

500 00 | 500 |60| 417 
IN) ÞI » » 

80 [00 486; 00 400 

43:00! 344|90' 287 
30 1001 560 00} 300 

45100{ 360100| 300 
»| » „| v » 

400/00f 400100f 333 
» | » Di » » 

1150) 180100) 150 
1/00{ 120100}| 100 
21501 300100) 250 

11251 150100f 125 

» » Ð | » » 

Ja » » | » » 

» » »D | » » 

» » » | » » 

» » » | » » 

»| »| » » 

„Im »| » » 
»| » »| » » 

| | 

| | 
| | 

50/00! 300 00| 250 
Di » » | » » 

40/00!) 240,00) 200 
351001 2107001 175 
ÞIÐ „EÐ „    



  

27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 
33. 
34. 
om 
öð. 

36 
37. 

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

  

þe
 

Etir A. eða í fríðu 2... 407 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg... 0... nn 187 

Eítir GC. eða í ullartóvðru „2... e es » 

Eftir D. eda i fiski . ss 2 aan een eee eee een 250 

Eftir E. eða i lýsi 222 en een ne eee nakken e » 

Eftir F, eda i skinnavdru . 2 se aen eee een » 

E. Lyjsi. 
hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis. . . 8 pottar 

1 tunna (120 pt.) håkarlslysis . . . 8 pottar 

— 1 tunna (120 pt.) selslysis ..... 8 pottar 

— 1 tunna (120 pt.) borskalysis . . . 8 pottar 

F. Skinnavara. 

hndr., 4 fjórðungar nautsskinns .. .. 10 pund 

— 6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund 

— 6 fjórðungar hrossskinns ...... 10 pund 

— 8 fjórð. sauðskinns af tvæv. og eldri 10 pund 
-— 12 fjórð. sauðskinns af veturg. og ám 10 pund 
— 6 fjórðungar selskinns ....... 10 pund 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . . hvert 

G. Ymislegl. 
hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum „ . pundið 

— 120 pd. af fuglafidri......... 10 pund 

— 480 pd. af fjaliagråsum ....... 10 pund 
álnir, 1 dagsverk um heyannir ...... FA 

— 1 lambsfóður 0... e00 

En meðalverð allra landaura samantalið. . 2... 2... 

Meðalverð allra meðalverða ........0. eee 00 te 

og skipt með 3 sýnir: 

5
 

Bö
 

fó
r 

f5
= 

Bo
s 

Dr
 

Þr
 

85
 

0
 

á 
á 
á 

  

  

Í peningum Hundrað á { Alin 

kr. Taur kr aur aur. 

| 
SD »| » » 
„iy „ | » „ 
„ið »| » » 

„im „| > „ 
| | 
| | 
| | 

„1 „ » | » » 

»! » „lo „ 
ÞIÐ ÞIÐ » 

pl > »| » » 

» | » » » » 

» | » „ID » 

» | Y vi » » 

| 
| 

| 
»/ » »| » » 

» | » » » » 

201001 240| 00 200 

»! » » » » 

10100 »! »| 200 
DR » »| » » 

331 339 
50 {| 156 

» » 

00 208 
» » 

» » 
  

„| 844|83l 703 

„| 281     
Skrifstofu Vestmannaeyjakaupstaðar, 30. marz 1921. 

Kristinn Ólafsson 
seliur. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 9. apríl 1921. 

Magnús Guðmundsson. 

Gísli Ísleifsson. 

61| 234   

1921 

29
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30 Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 

frá 16, maímánaðar 1921 til jafnlengdar 1999. 

  
  

Í peningumf Hundrað á Í Alin 

Á. Fríður peningur. kr. jaur.f kr. (aur aur. 
  

  

  

1.{ 1 hndr, í kýr, 3 tl 8 vetra, sem beri fiá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. , å Í 430 001 430 1001 358 

2. —  Sær, 2til6 vetra, loðnar oglembdar, ífard, hver á 421301 253'80f v11 
3. — 6 sanðir, 3 til 5 vetra, á hausti „,., hver á 4870 2801201 938 
Á, — 8 sauðir, fvævelrir, á hausti .,.... hver á 35/40! 283201) 236 
5 — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . . . hver å 28110} 337 9201 281 
6. — … 8 ær geldar å hausi 1 .,........ hver å 33190! 271120 226 
7. — 10 ær mylkar å hansti .,....... hver å 20190) 2091060f 174 
8 — Í áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á Í 315 001 315 001 989 
9 —  1ð/s hryssu, á sama aldri ,....... hver á | 249 50! 332 671 277 

B. Ull, smjår og lålg. 
10. {1 bndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni pd. å 01941 112'80t 94 
11. — 120 pd. af mislitri ulla, vel þveginni ... pd. á 01/61 731207 61 
12. — 120 pá. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. á 2 61} 318/201 261 
13. — 120 pd. af tólg, vel bræddi ....... pd. á 1/32! 158/40| 132 

C. Tóvara af ullu. 
14. {1 hndr, 30 pd. hespogarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi bver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði 20000000 pundið á „| > »| » » 

15. — 60 pör eingirnissokka ......,..,, parið á »| » »| » » 
16. — 30 pår ivibandsgjaldsokka ....... parið á »| » »| » » 
17. — 180 pör sjóvetlinga ........... parið á DR » „| > „ 
18. — 30 eingirnispeysur,........... hver á »| » »| » » 
19, — 15 tvíbandsgjaldpeysar .......,., hver á „| > „19 „ 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á DR) »| » » 
21. —- 120 álnir einskeftu, Í al. til5 kv. breiðrar í al. á sl > „| > » 

D. Fiskur. 
22. | I hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á »! v „Im » 
23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkaðum . vættin å »| » »| » » 
24. — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum vættin å »| » »| » » 
25. — 6 vættir af ysu, hertri ,........ væltin å »| dd ,»| » » 
26. —- 6 vættir af håkarli, bertum . ..... væltin å »| » »| » »          



45 

  

27. 

29, 
30. 

al. 
32. 
33. 
34 
35 
36. 
37. 

38 
39 
40. 
41 
42. 
43. 

  

  

E. Lýsi. 
1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis, .. 

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

F. Skinnavara. 
1 hndr,, Á fjórðungar nautsskinns 

— 6 fjórðungar kýrskinns ...... 
— 6 fjórðungar hrossskinns ..... 

8 poltar 
8 poltar 
8 pottar 

. 8 pottar 

„ 10 pund 
10 pand 

. 10 pund 
— 8 fjórð. sauðskinns, af tvær, og eldri 10 pund 

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

G. Ýmislegt. 

. 10 pund 

. bvert 

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

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

5 álnir, Í dagsverk um heyannir. .., 

— 1 lambsfóður......... 

. pundið 

10 pund 
10 pund 
2 

2... 0... 

Ba
= 

DD
 

Bö
 

f9
= 

að.
 

99.
 

ADS
 

Dr
 

29
 

  

  

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

Eftir A. eða 

Ettir B. eða 

Ettir C. 

Eftir D. eða 

Ettir E. eða 

Eftir F. eða 

Í frÍðin. eee eee 

í ullu, smjöri og tólg. ...... ene 

eða í ullartóvörn „2... 

Í ÝSI 0 

i skinnavoru 2... eeee 

En meðalverð allra landaura samantalið . 0... 

Meðalverð allra meðalverða 

og skipt með 3 sýnir: 

  

Í peningum Hundrað á í áin 

kr. |aur. kr. (aur aur. 

| 

„im » | » » 
Ð » D | Ð » 

»| » » | » » 
»| » ÞIÐ » 

29/56| 118124! 99 
20175 124 50 104 
14/81) 88186: 74 
1050 84 | 00 70 

$/44} 77 281 64 
»| » »| » » 
0118; 43120! 36 

| 

JJ » » y Ð 

ÞIÐ »| » » 
„iy „15 » 
ÞIÐ »/ » » 

13/80 „1 „1 276 

1650 »| »| 330 

3011361 251 

164|401 137 
B| » » 
»| » » 
JJ % » 

A 89/35 TA 

555 11{ 462 

185 04! 154       
  

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 12. janúar 1921. 

Björgvin Vigfússon. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 5. febrúar 1921. 

Magnús Guðmundsson. 

Gísli Ísleifsson. 

1921 

30



31 Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Årnesssyslu 

frá 16. maímánaðar 1921 til jafnlengdar 1922, 

  
  

  

  

    

Í peningumf Hundrað á} Alin 

A. Fríður peningur. kr. aurj kr. aur} sur. 
1. | 1 bndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

október til nóvembermánaðarloka, í fard.. . á | 548 121 548 12} 457 
2. — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 57 621 345 721 288 

3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .,. , hver á 63 62f 381721 318 

d. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ...... hver á 46 60} 372 80} 311 

5. — 12 saudir, veturgamlir, å hausti . ... hver å 34 64) 415 68 346 
6 — 8 ær geldar å hausti........... hver å 44 191 353 !52| 295 

7, — 10 ær mylkar á hausti „........ hver á 26 56| 265 |60{ 221 
8. = í áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. å | 428 331 428331 357 
9. — 1'/s hryssu, á sama aldri ........ hver á | 339 00) 452 00f 377 

B. Uli, smjör og tólg. 
10. {| 1 bndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni . pd. á 1, 391 166 80} 139 

11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni . . pd. å 0183: 99/60) 83 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. á 3 07} 368 401 307 
13. 120 pd. af tólg, vel bræddrii ....... pd. á 1 50| 180 00} 150 

(. Tóvara af ullu. 
14. { 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 brædi … 0 eee. pundid á » ” » » » 

15. — 60 pår eingirnissokka.......... parid å DR » »! dD » 
16. — 30 pår tvibandsgjaldsokka ....... parid å » | » »| » | 
17. — 180 pör sjóvetiinga ........... parið á 1 37 246160| 205 
18. — 20 eingirnispeysur ............ hver á Þ »| » „ 
19. — 15 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver á „0 „| 0» » 
20. — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å „0 »| » » 
21. — 180 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar Í al. á Þ. „im » 

D. Fiskur. 
22. {1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin å 17 861 287/16| 239 
23. 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum . vættin á vm »| » 

24. — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum vættin å VI (d» »| » » 

25. — 6 vættir af ysu, hertii ..,.,...... vættin á 0 »| » y 
26. —— 6 vættir af hákarli, hertum ...... vættin á „I „ly „    



  

    

  

  

    

47 

i — Í peningum Hundrað á{ Álin 

. , kr. aur. kr i aur. aur. 

E. Lýsi. 
27. | í hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á »| » »| » > 
28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis „ .. 8 pottar á D| 5» »| » » 
29, — 1 tunna (120 pt.) selslysis ..... 8 pottar á »| »| » „ 
30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis .. . 8 pottar á 9/63| 142/95| 119 

F. Skinnavara. | 
31. { 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns .... 10 pund á 44(58| 178132} 149 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund á 36(92| 221/52| 185 
33. — 6 fjérdungar hrossskinns ...... 10 pund å 2908} 174 |48| 145 
34. — 8 tjórð sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 20371; 16296) 136 
35. — 182 tjórð. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å 1354} 162/48| 135 
36. — 6 tjórðungar selskinns ....... 10 pund á „0 ÞIÐ » 
37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit. . . hvert á 0,251 60/00{ 50 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á „| ÞIÐ » 
39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið á »| » jo „ 
40 — 120 pd. af fuglafiðri........ „ 10 pund á DAN »| » » 
4l. — 480 pd. af fjallagrosum....... 10 pund å „|, »| » » 
42. | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir........... á 15/53 „I ol 311 
43. — 1 lambstóður.. 0... enken ene á 21133 »| »| 427 

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

Ettir Á. eða Í fríðu... eee eee ener rn ket 395194) 330 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg...... HA 203{70} 170 
Eftir GC. eða í ullartóvöru ....... 246 (601 205 
Eftir D. eða í fiski . . 2... 287 1161 239 
Eftir E. eða í lýsi... 0... nen enn 142 {951 119 
Eftir F. eda i skinnavoru . ..............- 1 159196| 133 

En meðalverð allra landaura samantalið. 0...) 1436 | 31 1196 

og skipt með 6 sýnir: | 
| - 

Meðalverð allra meðalverða.......... 0... 239'38{ 199 
  

Skrifstofu Árnesssýslu, 31. janúar 1921. 

St. Gunnlaugsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 12. febr. 1921. 

Magnús Guðmundsson. 

Gísli Ísleifsson. 

1921 

31
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48 

Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjörð og Reykjavik 

frå 16, maimånadar 1921 til jafalengdar 1922, 

  
  

rv
 

10. 
11. 

13. 

22. 

24. 
25. 
26. 

S
Æ
N
R
 

ST
ER
 
Co

 
9 

  

A. Fridur peningur, 
hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri Írá miðjum 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. . á 
6ær, 2116 vetra, loðnar og lembdar, Í fard. hver a 

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

8 sauðir, tvævetrir, á bausti ...... hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hansti „. . . hver á 

8 ær geldar á hausti... ........ hver á 
10 ær mylkar á hausti ......... hver á 
í aburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í tard. á 

1'/s hryssu, á sama aldri ........ hver á 

B. Ull smjör og lólg. 
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 ....... pá. á 

hndr., 30 pd. hespugarns, 

C. Tóvara af ullu. 
3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa lí skreppur, en hver skreppa 
4 þræði... pundið á 

— 80 pór eingirnissokka „....... . parið á 
— 30 pör tvibandsgjaldsokka „2... ... parið á 
— 180 pör sjóvellinga „.......... parið á 
— 20 eingirmispeysur 2... hver á 
— 15 tvibandsgjaldpeysur ......... hver á 
—- 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, Í al. á 
— 120 álnir einskefin, Í al. til 5 kv. breiðrar Í al, á 

D. Fiskur. 
hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum . vættin á 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vættin á 
— 6 vættir af ýsu, herti ......... vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum,..... vættin á   

í peningum 

. aur. 

| | | 

568 | 00 
61 
66 
51 
38 
49 
3i 

432 
356 

3 

» 

» 

» 

» 

» 

55 
80, 

51 
» 
»   

43 
71 
14 
71 
21 
57 
14 
54 

13 
11 
61 

57 
00 

33 

» 

Hundrað á Alin 
  

588 
368 
400 

409 
464 
393 
315 
432 
475 

162 

135 
373 

193 

356 

333 
480 

307 

» 

»     

kr. |sur 
  

00 

58 

26 

12 

52 

68 

70 

14 

39 

00 

60 

20 

20 

42 
00 
98   

aur. 
  

473 
307 

334 

sál 

387 
3928 

263 
360 

396 

135 
113 
öll 
161 

» 

» 

297 

B 

278 
400 

257 

»



49 1921 

  7 : 33 

  

  

i peningum Hunár að á {| Alin 

, kr. aur kr. aur. aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á „Im »| » » 

28. — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis . . . 8 pottar å »| »| » » 

29. — … 1 tunna (120 pt.) selslysis . . . . . 8 pottar å ÞIÐ »| » » 

30, — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis .. . 8 pottar á 7130) 109150f 91 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hodr., 4 fjórðungar nautsskinns .. .. 10 pund á 56/36) 225|44}{ 188 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns . ...... 10 pund á 50 |64f 303184] 253 

33. — 6 fjordungar brossskinns .... 10 pund å 39 45| 2361701) 197 

34. — sg „jórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 331541 268132] 224 

35.4 — 2 tjórð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund á 26254 315100; 262 

36, | — 6 fjórðungar selskinns ....... 10 pund á „IÐ ÞIÐ » 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . . hvert á »| »| » „ 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á 15/38) 91/98t 77 

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

40. — 120 pd. af fuglafidri......... 10 pund å „I »| (» » 

41. — 480 pd. af fjallagrösum... . ... 10 pund á „1, DR » 

42, | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir...........å 14 88 „| >{ 298 

43. — 1 lambsfóður....... 8Ø 27 |44 „| oj} 54     
A, eða i 

      
        

  

  

    

B. eða í 
C. eða í . 

D. eða í ci . FR - 
E. eða í FR . 

F. eða i skinnavéru 

En meðalverð allra landaura samantalið. . 2... 0... .…… + f1750 | 83 11458 
" 

og 0 6 ss 

Meðalverð meðalverða 2. ...... … 291180 24: 

Skrifstofu Gu itSu- og KJjosarsysin og „ febr. 1921 

Magni I 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

   25. febr. 1921. 

  

Í fjármálad 

Gísli Ísleifsson.



192 

34 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26   

1 hndr. 

1 hndr., 

1 hndr., 

1 Endr., 

50 

Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Borgarfjardarsyslu 

frå 16. maimånadar 1921 til jafnlengdar 1922. 

A. Fríður peningur. 

október til nåvembermånadarloka, í fard.. 
G ær, 2 til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .... hver 
8 sanðir, tvævetrir, á hausti ...... hver 

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

8 ær geldar á hausti. .......... hver 
I0 ær mylkar á hausti ..... . hver 

1 åbnråarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 

1*s hryssu, á sama aldri „.. ..,... hver 

B. Ull, smjör og tólg. 
120 pd. af hvítri ulla, vel þveginni. . pd. 

120 pd. af mislitri uila, vel þveginni. . pd. 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. 
120 pd. af tólg, vel bræddri ....... pd. 

C. Tóvara af ullu. 

,„ Í kýr, 3til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur Í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði 2... pundið 
60 pör eingirnissokka a... parið 

30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... parið 
180 pör sjóvetlinga ........... parið 
20 eingirnispeysur ............ hver 
15 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáis, áin, breiðs, Í gl. 

120 álnir einskefta, Í al. til 5 kv. breiðrar Í al. 

D. Fiskur. 
6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin 

6 vættir af harðiiski, vel verkuðum, vættin 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðam, vættin 

6 vættir af ýsu, hertri ......... vættin 

6 vættir af hákarli, hertum ...... vættin 

á 
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> 
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i peningum Hundrad á { Alin 

kr. 1 aur. kr. aur aur, 

502 | m 5502/6001 418 
631671 3321021 318 

ÞIÐ ÞIÐ » 
Di DD mi Í » 

„ly ÞIÐ » 

43/20) 345|601 288 

291601 2961/00) 247 

347 | 001 347 |00| 289 

285 {50 | 380 67 { 317 

1143} 171|60| 143 
0198 1171(60| 98 

2'61| 316|80{ 264 

1'41{ 169/901 11' 

| 
» » »i » » 

sy »| » » 
BD! » » » 

11061 190/80f 159 

ÞIÐ Di » 

» » » » » 

»| » „I » 

ÞIÐ »| » » 

VN) Di » » 

„Im ÞIÐ » 

ÞIÐ ÞIÐ » 

” » » » » 

ÞIÐ BIÐ »



    

  

  

    

   

  

    

      

  

meer me mm mee ene me —er… monne — — —— 
Í peningum) Hundrað á Alin 

NE kr, aur, kr aur Í aur. 

Kk. Lýsi. 
27. { í hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis. 8 ottar á ÞIÐ »| » » 

' I Á 
28. — 1 tunna (120 pl.) håkarislesis . . 8 pottar å ÞE » VI » » 

29. — 1 tunna (120 pt.) selslysis . . ... 8 po tar á „15 „13 » 

30. 1 tunna (120 pi.) þorskalýsis ...8 á »| » ÞIÐ » 
i ! 

F. Skinnavara, | 

31. | 1 hndr., 4 fjérdungar nautsskinns . 10 pund å 34 (461 137/841 115 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns .... .. . 10 pund á (001 168/00{ 140 

33. — 6 fjórðungar hrossskinns . . .... 10 pund á 20 {87 5122} 104 

34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eld:i 10 pund á „| > »| » » 

35. — 12 fjórð.sauðskinns, af veturg.ogam 10 pund á 131751 165/00f 137 

36. 6 fjordungar selskinns ....... 10 pund å ÞIÐ „I > » 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . . hvert å 0128£ 67120f 56 

| 
Gr. Ymislegl. | 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel brein "Sud nm pundid å 19/20! 115/20| 96 

39. 40 pd. af æðardún, í insuðuim . . pundið á „13 DR) » 

40. — 120 pd. af fugl i „10 pund á ÞIÐ „I > » 

11. 240 pd. af fjallagrösum. . „ 10 pund á »| » »| (» » 

(2. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir........... á 15 83 »| »| 317 
43. — 1 lambstóður 0... 23 | 67 > | 473 

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

Eftir 

Eftir 

Eftir 

Eftir 

Eftir 

Eftir 

A. eða í fríða... eee earn een 

B. eða í uilu, smjöri og tólg. 0. ....0 een ne 
GC. eða í ullartóvöru ........ NR 

D. eða í fiski. . 

E. eða í lýsi a 

F. eða í skinnavöru RA 

En meðalverð allra landaura samantalið 

Á og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða . 

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 8. janúar 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs 

Magnús Guðmundsson. 

  
  

íslands, 5. febrúar 1921. 
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1921 

35 

52 

Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 

frá 16. maímánaðar 1921 til jafnlengdar 1 999 I bå lade 

  

  

  
  

4 
i 

  

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

  

hndr., 120 pd. 
1 

1 

i 

   

   2 mispeysur .... …. hver å | 
15 tvibandsgja sur ......... hver á | 

- 120 álnir gjaldvoðarvaðmáis, áln. breiðs, Í al. á | 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar í al. á | 

| 

D. Fiskur. | 
hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á | 
- 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum . vættin á | 

— 6 vættir af byrsklingi, vel verkuðum vættin å 
— 6 vættir af ysu, hertri . ........ vættin á | 
—- 6 vættir af hákarli, hertum ...... vælttin á | 

0 

6 

6 

8 
1 

þe 
þri

 
þri

 
þe

 
00
 

  

mn 
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Á. Fríður peningur 

któber til nóvembermánaðarloka, í fard.. . á 

ær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
sagðir, 3 til 5 vetra, á hausti „ ,.. hver á 

sauðir, tvævetrir, á hausti .. ..,.. hver á 

2 sauðir, veturgamlir, á hausti ...., hver á 
ær geldar á hausti. .......... hver á 

0 ær mylkar á hansti „,....... hver á 
áburðarhestur, t 11 12 vetra, í fard. á 

hryssu, á san .……… hver å 

a
 

   1 

     

  

1 þú. á 

20 pd. 1 

20 pd. pd. á | 

20 pd. ) Á 

í gt ” ] Í 
í I QUE ij | 

,„ ö til6 hespur í pundi, 

skreppur, en hver | 
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Hundrað á 

  

   

  

    

Í peningum 

; Ek kr. aur kr aur Í aur 

KE. Lýsi 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis , .. 8 pottar á ÞIÐ »| d» » 

28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslý .. 8 pottar á »| » »| /» » 

29. — 1 tunna (120 pt.) selslysis ..….…+…. 8 pottar á L/87f 73105 61 

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

F. Skinnavara. 
31. Í 1 hndr., 4 fjórðungar nauisskinns .... 10 pund å „1 ÞIÐ » 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns . . ..... 10 pund á 33/75; 2021501 169 
33. —…… 6 fjordungar hrossskinns . . .... 10 pund á 241001 144004 120 

34. — 8 fjórð. sauðskinns af tvæv. og eldri 10 pund á „0 „| » 

35. — 12 fjórð. sauðskinns af veturg. og ám 10 pund á „ið „| „> „ 

36. — 6 fjórðungar selskinns ....... 10 pund á »| » »| » » 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . . hvert å 0/26| 62:40} 52 

G. Ymislegl. 
38. | 1 hndr, 6 pá. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á 18:50 111:00} 92 

9. - 10 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið á ÞIÐ „5 » 
10.) — 120 pd. af fuglafiðri „10 pund á 231331) 3391961 283 

11. — 480 pd. af fjallagi .… + 10 pund á »| » DR) » 
12, | 5 ålnir, Í dagsverk u FA á 17112 Þ| „st 348 

13. 1 lambsfóður á 24 75 »| »f 495 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 
, 24 

E!tir A. eða í fríðu . 

        
  

Eftir uliu, smjöri og tólg 183100) 152 
Eftir ullartóvöru 127 (801 106 

Eftir fis 233 16} 194 
Eftir 13105| 61 

Eftir 136 30| 114 

En meðalverð allra landaura samantalið 1128 621 940 

og skipt með 6 sýnir | 

Niedalverd allra medalverda .…. 22020200 reven 0 | 188 10f 157 

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 8. janúar 1921. 

G. Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 9. april 1921. 

Magnús Guðmundsson. 

Gísli Ísleifsson.



1921 

36 Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

4 frá 16. maímánaðar 1921 til jafnlengdar 1922, 

  

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

16. 
17. 
18. 
19, 
20. 

21. 

99 
hú bån 
99 
án 3 

24. 
25. 
26.   

A. Fríður peningur. 
hndr., Í kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frå miðjum 

október til nóv embermánaðarloka, í fard. . á 
6 ær, 2til6 vetra, loðnar oglembdar, 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... ....... „ hver á 
—- 10 ær mylkar á hausti ......... hver á 

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

1'/s hryssu, á sama aldri ........ hver á 

B. UW, smjör og lólg. 
hndr., 120 pd. af hvitri uilu, vel þveginni . pd. 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni . . pd. 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu „.... pd. 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ...... . pd. 

C. Tovara af ullu, 
hndr,, 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

halc li hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
{4 þræði... 2... 0000 Þundið 
60 pör eingirnissokka ....,,. …» parid 

30 pör tvibandsgjaldsokka ....... barið 
— 180 pör sjóvetlinga .......... . parið 

20 eingirnispeysur ............ hver 
15 tvíbandsgjaldpeysur ........ - hver 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. 

D. Fiskur. 
hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum . vættin 

- 5 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vættin 
— 6 vættir af ýsu, hertri ..... .………. vættin 
— 6 vættir af hákarli, hertum,..... vættin   
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55 1921 

Í peningum| Hundrað á { Alin 36 

; kr. ' aur4 kr. |aurf aur. 

hk. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 poitar á „., „| > » 

28. — 1 íunna (120 pt.) hákarlslýsis. .. 8 pottar á I ÞIÐ » 

29. — 1 tunna (120 pt.) selslysis ..... 8 pottar å 41/59) 68l85f 57 
30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ... 8 pottar á „| > „|. » 

F. Skinnavara. | 

31. | 1 hndr,, 4 fjordungar naulsskinns .... 10 pund á 33!/291 133164 111 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund á 38155| 231 301 193 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns ...... 10 pund á 32001 192100) 160 
34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 18121| 145 68{ 121 
35 — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund á 17 |68{ 212 16| 177 
36. — 6 fjórðungar selskinns. ....... 10 pund á 311371 188 22f 157 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit , . . hvert å 0/36) 86140f| 72 

(. Ymislegl.     38. { 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á 18/62{ 111/72| 93 

39. — 40 pd. af æðardún, óbreinsuðum . . pundið á „| „ »| » » 
40. — 120 pd. af fuglafiðri ......... 10 pund á 18:30 219/60| 183 
41. — 480 pd. af fjallagrösum... .... 10 pund á „0 »/ 9 » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir....... ..….…… RÅ 11125 „! „1 225 

43. — Í lambsfóður . 2... uens á 15 33 »| »| 307 

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

Eftir A. eða í fríðu. ....... | 94456] 287 

  

  
í 287 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 2... 0... „1 188(401| 157 
Eftir GC. eða í ullartóvöru „...... »| » » 
Eftir D. eða í fiski ......... .….f 258190) 216 
Eftir E. eda i lysi ..... HA BA 68185| 57 

Eftir F. eða í skinnavörnu ...... A sr 16985) 142 

En meðalverð allra landaura samantalid. ......- eee... J1030 56 859 

og skipt med 5 synir: 

Medalverd allra medalverda ............ eee] 206] 11 åg 172   
  

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssyslu, 22. des. 1920. 

P. V. Bjarnason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 5. febrúar 1921. 

Magnús Guðmundsson. 

Gísli Ísleifsson.
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sem gildir fyrir 
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frå 16, maimånadar 1921 til jafnlengdar 1922, 

  

9 

3. 

5. 

10. 
11. 
12 EA 
13. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19, 

20. 

21. 

22. 

24. 

26.   

  

    

  

    

  

       

  

    

       

  

Í peningumj Hundrað á { Alin 

Á Fríður #0 y sr kr. aur. kr. aur aur. Á. Í peningui 
1 hndr,, 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri hå miðjum | 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. „ á | 5011111 50111 f 418 

6 ær, 2ti16 vetra, loðnar og lembdar, í fard.hver á 74144) 4461651 372 

6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti . ... hver á »| » „I » » 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ...... hver á Ii 9 »| » » 

— 12 saudir, veturgamlir, å hausti . ... hver å „iy „iy » 

—… 8 ær geldar á hausti. .......... hver á 43}89| 3511121 293 
— 10 ær mylkar á hausti ......... hver á 36!11{ 361 '101| 301 

1 áburðarhestur, taminn, 5 tl 12 vetra, í fard. á | 357 {781 357 |78{ 298 

— 1!/s hryssu, á sama aldri ........ hver á | 306/67| 408/89| 341 

þ. Ull, smjör og lólg. | 
1 hndr., 120 pd. af hvitsi ullu, vel þveginni pd. á 1/31| 157 20} 131 

- 120 pd. af mislitri ullu, vei þveginni . . pd. á 01954 11400 95 
120 pd. af smjåri, vel verkudu . ....pd. å 2321 278 (401 232 
120 pd. af tólg, vel bræddrii ....... pd. á [1044 12480) 104 

(. Tóvara af ullu. 

1 Ehndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur Í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 

44 þræði 2... pundið á | „15 »| » p 

60 pör eingirnissokka. parið á } » »| » 

i sgialdsokka ....... pariå å | í „15 y 
i Í | ) | | > » 

2 NVE | y | | ) 

} sgjaldpeysur ......... hvei | „| >» | 
120 ålnir gjaldvodarvadmals, åln. breiås, I al. å | | 

-- 120 álnir einskeftu, i al, til 5 kv. breidrar 1 al, á | | | DAN » 

| | 
nn | | 

D. Fiskur. | | 
1 hndr., 6 vættir af saitfiski, vei verkuðum vættin á | » > | »| » » 

— 6 vættir af harðfiski, vel verkudum . vættin á | „Í „ly y 
= ss Að 3 * “ - v a? 2 i 

— 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum vættin å | ) > | „13 » 
6 vættir af ysu, bertri ......... væltin å | ÞIÐ „13 ” 

6 vættir af hákarli, hertum ...... vættin á | „| >! „io »  
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Í peningum| Hundrað á { Alin 

i NE kr. aur.f kr. "aur. aur 

KE. Lýsi. 
27. | 1 hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á ÞU „| > 
28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ... 8 pottar á »  d» »| » » 
29, 1 tunna (120 pt.) selslýsis ..... 8 pottar á 6 00| 901001 75 
30, 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ... 8 pottar á Þ »| » „ 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns .. , . 10 pund á 48 06| 192124{ 160 
32. —- 6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund á 37 781 226168{ 189 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns ...... 10 pund á 29 221 1751324 146 
34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „ »| » ”» 

35. — 182 fjórð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund á 14 75f 177 {001 147 
36. — 6 fjórðungar selskinns ....... 10 pund á 83 00} 498j001| 415 
37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . . hvert á 0 81} 74140{ 62 

G. Ymislegl. 
38. | 1 bndr.,, 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á 1575} 94}59| 79 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið á „im »| » » 
40. — 120 pd. af fuglafiðri........ „ 10 pund á „Ð ÞIÐ » 

41. — 480 pd. af fjallagréosum ....... 10 pund å „1, »| » „ 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir........... á 13,00 »| »f 260 

13. 1 lambsfóður ....... eee eee ene å 1944 „| »f 389 

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

Eftir A. eða í fríðu. ........ ens 404 |44f 337 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg... 0... ene 168 |60{ 140 
Eftir GC. eða í ullartóvöru „2... »| » » 
Eftir D. eða i fiski , . 22 eee een een eee reen ee „ið » 
Eftir E. eða í lys. 22 20 e ennen enken enke ree 901001 75 
Eftir F. eða í skinnavöru ........0 0 223194{ 186 

En meðalverð allra landaura samantalið. 2... eneeene 886 (981 738 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða.......0.. 00. 291(74| 184     
  

Skrifstofu Dalasýslu, 19. febr. 1921. 

Þorsteinn Þorsteinsson, 
settur, 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 25. febr. 1921. 

Magnús Guðmundsson. 
  

Gísli Ísleifsson. 
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38 Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Barðastrandarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1921 til jafnlengdar 1922. 

  

10. 
11. 

13. 

14. 

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

22. 
23. 
24. 
25. 
26.   

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

október til nóvembermánaðarloka, í fard... á 

— 6Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
— 6 sauðir, 3 hi 5 vetra, á hausti .. .. hver 
— 8 sanðir, tvævetrir, á hausti ...... hver 

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .... hver 
— 8 ær geldar á hausti. ......... . hver 
— 10 ær mylkar á hausti „........ hver 
—- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 

— 1/3 hryssu, á sama aldri ........ hver 

B. Ull, smjör og tólg 
hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni . pd. 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni . .. pd. 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ......., pd. 

GC. Tóvara af ullu. 
hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði „0... pundið 

— 60 pör eingirnissokka.......... parið 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... parið 
180 pör sjóvetlinga ........... parið 

— 20 eingirnispeysur ....... „.... hver 
15 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver 

— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáis, áln. breiðs, 1 al. 
% 180 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. 

D. Fiskur. 
hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 
-— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum . vættin 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vættin 
— 6 vættir af ýsu, hertri ......... vættin 

6 vættir af hákarli, hertum ...... vættin 
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Í peningumj Hundrað áj Alin 

kr. aur. kr i aur. au 

168 64| 468 64} 391 

61 361 388 16| 307 

» » » » » 

”» » » » > 

36 00{ 432 001} 360 

3 891 351 12| 293 

öl 91{ 319 101 266 

346 11} 346 11} 288 

303 331 414 441 337 

1 45} 174 00} 145 
0 951 114 00| 95 
2 691 322 801 269 

1 79( 214 80} 179 
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Í peningumf Hundrað á | Alin 

. kr. 'aur4 kr. Jaurf aur. 

E. Lýst. 
27. 1 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 potiar á ÞIÐ »| » 
28. — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis . . . 8 pottar å »| dd » » » 
29, 1 tunna (120 pt.) selslysis ..... 8 pottar å 5100} 75 00| 62 
30. 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis .. . 8 pottar á »| »| » » 

F. Skinnavara. 
31. | í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns „. .. 10 pund á 52187) 211 48f 176 
32. 6 fjordungar kyrskinns ....... 10 pund å 46 001 276 00} 330 
3ð. 6 fjórðungar hrossskinns .. . . .. 10 pund á 38 50} 231100} 192 
34. 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 25 1861 206 881 172 

35. — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund á 23 (571 282, 84{ 236 
36 6 fjórðungar selskinns. ....... 10 pund á 2820} 169 20} 141 
37 240 lambskinn (vorlamba), einlit . .. hvert á 0/43{ 103, 201 86 

GG. Ymislegl. 
38. { 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á 17 50} 105 00| 87 
39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið á „Uu »| dd» » 

40. 120 pd. af fuglafidåri......... 10 pund å » 0» „0 » 
il. 480 pd. af fjallagråsum . ...... 10 pund å ÞAÐ » | » 
42, | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir. .... 4, å 9 91 »; >} 198 
43. í lambsfóður .. 0... see á 18 82 „' „1 376 

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

Eftir A. eða í fríðu... 2... enn eee ree 384 221 320 
Eftir B. eða í uliu, smjöri og tólg. ............ 206 |40| 172 
Eftir G. eða í ullartóvöru ...... RNA 2301401 192 
Eftir D. eða i ski . 220 aen ener eee eee ene e 235|44{ 196 
Eftir E. eða í lýsi „2... eee ener une us 75100) 62 
Eftir F. eda i skinnavéru . , 22 eee eee eee en een nn 211'51} 176 

En meðalverð allra landaura samantalið . 00... 1342 (97 {1118 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ....... HR 223 (83) 186   
  

Skrifstofu Bardastrandarsyslu, 31. des. 1920. 

Einar M. Jónasson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 9. apríl 1921. 

Magnús Guðmundsson. 

Gísli Ísleifsson. 
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39 Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Ísafjörð og Ísafjarðarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1921 til jafnlengdar 1922. 
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A. Fríður peningur. 
hndr., í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

— Gær,2til6 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. .......... hver á 

10 ær mylkar á hausti ......... hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard, á 
— 1'/s hryssu, á sama aldri ........ hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
hndr., 120 pd. af hvíiri 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. 
hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur Í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði... pundið á 

— 60 pör eingirnissokka .......... parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... parið á 
— 180 pör sjóvetlinga ........... parið á 
— 20 eingirnispeysur ............ hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

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

D. Fiskur. 
hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum . vættin 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vættin 
— 6 vættir af ýsu, hertri ......... vættin 
— 6 vættir af hákarli, hertum...... vættin Si
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i peningum. Hundrað ål Alin 

. Á kr, aur.| kr. sur aur. 

Kk. Lýsi. 

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

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

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

30. I tunna (120 pt.) þorskalýsis ... 8 pottar á 11,81{ 177 |16{ 148 

F. Skinnavara. | 

31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns .. . . 10 pund á 53 1081 212,32{ 177 

32, — 8 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund á 46|83| 280198) 234 

33. 6 fjórðungar hrossskinns ...... 10 pund á 37 081 222!48| 185 

34, . 8 fjórð. sauðskinns af tvæv. og eldri 10 pund á 32 41f 25928! 216 

35. — 12 fjórð. sauðskinns af veturg. og ám 10 pund á 30 091 360 100} 300 

36. — 6 fjórðungar selskinns ....... 10 pund á „9 „im » 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . . hvert á ÞIÐ „1 > 

G. Ymislegt. 

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

39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið á „03 »| » » 

40. — 120 pd, af fuglafidri......... 10 pund å „Im „iy » 

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

42,å 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ..... „Á 12/60 »! »| 252 

43. — 1 lambsfédur ........2-224 0 „á 27 (68 „| of 553 

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

Eftir A. eða í fríðu .. 2220 ene enrenenk keen 467 01} 389 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. ......0 216160) 180 

Eftir C. eða í ullartóvöru .......... HR „| > » 

Eftir D. eða í fiski. 2... 240 48} 200 

Eftir E. eða í lýsi 2... enken ne 177 '15| 148 

Eftir F. eða í skinnayðru . ....... 267 |01{ 222 

En meðalverð allra landaura samantalið . 00... ekke ke 1368 25 {1139 

og skipi með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ........ A 273 Gó} 228     
  

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðar, 2. 

Magnús Torfason. 

febrúar 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

1921. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 11. febrúar 1921. 

Magnús Guðmundsson. 

Gísli Ísleifsson.
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Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Strandasyslu 

frå 16. maimånadar 1921 til jafnlengdar 1922, 
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18. 
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Á. Fríður peningur. 
1 hndr., í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

október til nóvembermánaðarloka, í fard.. . á 
6ær,2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

e 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .. .. hver á 

8 sauðir, fvævetrir, á hausti „..... hver á 
- 12 sauðir, velurgamlir, á hausti .... hver á 

8 ær geldar á hausti. ....,...... hver á 
Í0 ær mylkar á hausti .... -. . hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til í 2 vetra ,„ Í fard. á 

— 1}/s hryssu, á sama aldri , ....... hver å 

B. Ull smjör og lólgq 
hndr., 120 pd. af hvítri ulla, vel þveginni. . pd, á 

50 Po af mislitri ullu, vel bvegir i... pd. á 
120 på . af smjåri, vel verkudu .....pd. á 

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

þe
i 

    

(. Tóvara af ullu. 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skr reppa 
44 þræði ................ pundið á 
60 pör eingirnissokka .......... parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... parið. á 

— 180 pör sjóvetlinga ........... parið á 
20 eingirnispeysur ........... hver å 
15 tvibandsgj aldpeysur ... „a... hver á 

— 120 álnir gja sldvoðarvaðmáls, í áln, breiðs, 1 al. á 
120 álnir einskeftu, Í ai, 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, væltin á 
6 vættir af ýsu, hertri „...,.,,... vættin á 

— 6 vættir af hákarli, hertum...... vættin á   
  

  

  

Alin 

kr I aur kr, aur aur 

457 14 ö7 | 14| 381 

55 1431 3321581 277 

» » Bi y » 

» » » » » 

29/40) 3521801 394 

36 361 290188( 242 

25 508 255 |uð| 212 
528 14} 328(14| 273 

267 14| 3561191 297 

1 13? 1351604 113 

0 S4l 10080) 8 
2321 287/40} 232 
1 24|{ 148|70} 124 

Ð » Ð » » 

». dd ÞIÐ » 

2179f 831701 70 

1 041 1871201 156 
» » » Ð Ð 

Ð » » Ð » 

» » » » » 

» D » » Ð 

22 S0{ 136/80{ 114 

Ð I » » » 

» » I » 

» » » Di » 

» » Bi »    
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  mm : 40 

  

  

  

    
      

Í peningum) Hundrað á{ Alin 

kr. aur, kr. 'aurj aur. 

k. Lysi 

27. 1 1 hmdr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á »/ é» » 0) » 

28. Í tunna (120 pt.) hákarlslýsis „ .. 8 potiar á »| d» » » 

29. — 1 tunna (120 pt.) sel slýsis . . . .. 8 pottar å 21724 40180f 34 
30. 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis . . . 8 pottar á ”| ÞIÐ „ 

F. Skinnavara. 
31. Í 1 hndr., 4 fjórðung gar naut tsskinns .... 10 pund å 34 1001 156/001 113 

32, — 6 fjórðungar I kýrskinns ....... 10 pund á 28 501 171/00} 142 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns „10 pund á 22 50} 135 1001 112 
34, - 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „5 „iÐ » 
35. — 182 fjórð. sauðskinns, = f veturg. ogám 10 pund á 12:40} 148 80} 124 
36. — 6 fjórðungar selskinns ....... 10 pund á 28/671 172/02{ 143 
37, — 240 lambskinn (vorlamba), einlit .. . hvert á 0136} 86/40} 72 

(, Ymislegl. | 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum pundid å 16100; 96100f 80 
39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið í „0 dd »| 9 » 
40. — 120 pd. af fuglafidri . 222,44.» 10 pund å 20004 240100! 200 

41. — 240 pd. af fjallagråsum . ..+…+…+ + 10 pund å » ÞIÐ ” 

42,4 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir........... Á 11,00 „| „| 220 
43. — 1 lambsfóður ....... 0. 22 97 »| »å 441 

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

Eftir A. eða í fríðu. ........ nt 338(96{ 282 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. ................} 165(90( 138 
Eftir C. eða í ullarióvöru .......... 2228228, 21 1351451 113 

= gs en: oc bon 
Eftir D. eða Í fiski 2... 136/60) 114 
Eftir E. eða í lýsi. ....... rr 40180] 34 
Eftir F. eða í skinnavöru 2... l4l/54{ 118 

En meðalverð allra landaura samanialið . 2... 1} 959(45| 799 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða........ 0... | l69'91| 193 
  

Skrifstofu Strandasýsiu, 9. febrúar 1921. 

Kr. Júlínsson. 

Framanriltuð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 12. marz 1921 

Magnús Guðmundsson. 
= 

Gisli Ísleifsson.
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41 Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. maímánaðar 1921 til jafnlengdar 1922. 
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11. 
12 is 
13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
23. 
24. 
25.   

A. Fríður peningur. 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. 
6 ær, 2til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver 

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

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

12 sauðir, veturgamlir, á hausti „... hver 
— 8 ær geldar á hausti. .......... hver 
— 10 ær mylkar á hausti ......... hver 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 
1'/s hryssu, á sama aldri... ..... hver 

B. Ull smjör og lólg. 
hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni pd. 

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

C. Tovara af ullu. 

1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri flå midjum 

Sov
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hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
dd þræði 0 ns pundið 

"60 pör eingirnissokka.......... parið 
—- 30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... barið 

- 180 pör sjóvetlinga ........... parið 
— 20 eingirnispeysur............ hver 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, í al. 
—- 120 álnir einskeftu, Í al. tiló kv. breiðrar Í al. 

D. Fiskur 
hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum . vættin 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vættin 
— 6 vættir af ýsu, herti ......... vættin 
— 6 vættir af håkarli, hertum . ..... vættin 

So
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Så
 

RO
 

Ra
s 

Sø
s 

Ds
 

Bo
s 

Bo
y 

Bo
s 

ór
 

fö
 

20
= 

  

  

Í peningum| Hundrað á { Ali 

kr. 1 aur. kr. aur tur 

630193| 630,93| 526 
7743) 4641581 387 

» | » » » » 

BO) »: » » 

38 (18| 458 /16| 382 
47148| 379 (84| 317 

36501 365 00{ 304 

919 164| 379 64 | 316 
322'86| 430 481 359 

11391 16680) 139 

0198 117 60f 98 

2130) 276100f 230 

11241 148 80} 124 

» > DO) » 

» » » » ») 

» » » » » 

DO d»D » » » 

»| » » » » 

END » » » 

Di » » » » 

» » » » » 

30714 184264 154 

»| » »| 9 » 
» » » » » 

” » » » »    
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i peningum Hundrad å Alin 

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

E. Lýsi. 
27. { 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á »| 9 DR » 
28. — Í tunna (120 pt.) hákarlslýsis . .. 8 pottar á »| » »| ”» » 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ..... 8 pottar á 5/43) 81/45} 68 
30. — Í tunna (120 pt.) þorskalýsis .. . 8 pottar á „0 »| » » 

F. Skinnavara. 
31. { 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns .... 10 pund á 36 '14| 1441561 120 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund á 30/36) 182116) 152 
33 — 6 fjórðungar hrossskinns ...... 10 pund á 23 574 141142) 118 
34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „'„ »| » „ 
35. — 12 tjórð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund á mm »| » „ 
36. — 6 fjórðungar selskinns ....... 10 pund á RN »f| (» » 
37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . . hvert å 0/29| 69160) 58 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum pundid å ÞIÐ „1 „ » 
39. — 40 pd. af ædardun, åhreinsudum . . pundid å »| » „| > » 
40. — 120 pd. af fuglafiðri........ „ 10 pund á ÞIÐ mIÐ » 
41. — 480 pd. af fjallagrösum....... 10 pund á „io, DR „ 
42. | 6 álnir, 1 dagsverk um heyannir........... á 1614 „| „| 323 
43. — 1 lambsfóður........... á 21| 68 »| ») 434 

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

Eftir A. eða í fríðu. eee eee eee eee ne 444 {09| 370 
Ettir B. eða í ullu, smjöri og tólg. ........... 174|30| 148 
Eftir C. eða í ullartóvöru ........... eee e „| > » 
Eftir D. eda i fiski . 2.2 eee een eee rne 1841/26) 154 
Eftir E. eða í lysi. 2.200 es 81/45| 68 
Eftir F. eða í skinnavöru „.......00 0. 134 {44| 112 

En meðalverð alira landaura samantalið. ............. 1021|54| 852 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða............... ene 204 |31| 170       
  

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 3. janúar 1921. 

B. Brynjólfsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 5. febrúar 1921. 

Magnús Guðmundsson. 

Gísli Ísleifsson. 

1921 

42



1921 

43 

66 

Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Skagafjardarsyslu 

frå 16. maimånadar 1921 til jafnlengdar 1922, 

  

10. 
11. 
12 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
23. 
24. 

26.   

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

október til nóvembermánaðarloka, í fard. 

— Gær,2til6 vetra, loðnar oglambdar, í fard. hver 

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

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

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

-- 8 ær géldar á hausti. .......... hver 
Í0 ær mylkar á hausti ......... hver 

— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 
1'/s hryssu, á sama aldri ........ hver 

B. UW, smjör og lólg. 
hndr., 120 pd. af hvítri ulla, vel þveginni . pd. 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni . . pd. 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu „.... pd. 

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

(. Tóvara af ullu, 

So.
 

þor
 

pos
 

pos
 

hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 brædi. . 20000. pundid 

— 60 pör eingirmissokka .......... parið 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka „...... parið 
—- 180 pör sjóvetlinga ........... parið 
— 20 eingirnispeysur ............ hver 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver 

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

D. Fiskur. 
hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 
— 6 vættir af hardfiski, vel verkudum . vættin 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkudum vættin 
— 6 vættir af ýsu, herti ......... vættin 
— 6 vættir af hákarli, hertum...... vættin 
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Í peningum| Hundrað á | Alin 

| kr, aur| kr |aur | aur. 
E. List. 

27. $ 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis . . . 8 poltar å „iÐ „im » 

28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis . .. 8 pottar á 6'80| 102 90| 85 

29. — 1 tunna (120 pt.) selslýsis . . . .. 8 pottar á ÞIÐ ÞIÐ » 

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

F. Skinnavara. | | 
31. | 1 hndr., 4 fjérdungar nautsskinns .... 10 pund á 40 |71 162 | 84 136 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund á 33|00| 198/00| 165 

33. — 6 fjérdungar hrossskinns .... 10 pund å 24 [71 148 | 26 124 

34, — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 17(64| 141 12| 118 

35. — 182 fjórð.sauðskinns, af veturg.ogam 10 pund á 14 |82 177 |84| 148 

36. — 6 fjórðungar selskinns ....... 10 pund á »| » »| » » 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . . hvert å 0/36| 86140) 72 

G. Ymislegt. | 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á 18125| 1U9(50| 91 

39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið á „im „Im „ 
40. — 120 pd. af fuglafiðri......... 10 pund á 19 28| 231136) 193 
41. 240 pd. af fjallagråosum ....... 10 pund å „im DR) » 

42.1 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir. Á 12 04 »| »j 241 
43. —…… 1 lambsfådur . . ennen eee re nes á 21 11 »| »j 422 

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

Eftir A. eða i fridu. . 222 a eee renee ene e eres 437 |60| 365 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. ......0. 185(10{ 154 
Eftir C. eða í ullartóvörn „2... es 138 {601 115 
Eftir D. eða í fiski 2... aen eee ener rese eee 409 {11| 341 
Ettir E. eða Í lyst. ..... ne 102100| 85 
Eftir F. eða í skinnavöru .....0.. enne 152 141} 127 

En meðalverð allra landaura samantalið . 0. 0.0..0........ 1424 }82}1187 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða.......0........ „| 237147| 198 

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu, í. janúar 1921. 

Kr. Linnet 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hér med. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 5. febrúar 1921. 

Magnús Guðmundsson. 

Gísli Ísleifsson. 

1921 

43
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44 Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Eyjafjardarsyslu og Akureyri 

frå 16. maimånadar 1921 til jafnlengdar 1922, 

  
    

Í peningum| Hundrað á | Alin 

  

A. Fríður peningur. kr. jan kr. jaur| aur. 

1. {1 hodr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 

október til nóvembermánaðarloka, í fard.. . á | 622/921 622}921{ 519 

  

2. — Gær,2 til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver á 731501 441| 00! 367 

3. — 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti .. .. hver á „iy „I » 
4, — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ...... hver á ÞIÐ D| » » 
5. — 12 saudir, veturgamlir, å hausti .... hver å 45/18) 5421/16) 452 
6. — 8 ær geldar å hausti........... hver å 58/18) 465/441 388 
7. — 10 ær mylkar á hausti ......... hver á 38911 389110) 324 
8. —- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 536 (08{ 536/08| 447 
9. — 1!/s hryssu, á sama aldri ........ hver á j 49250! 656167) 547 

B. Ull, smjör og lólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni. . pd. á 1147) 1761401 147 
11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni. .. pd. á 1/14| 136/80| 114 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu „.... pd. á 21/55) 306100) 255 
13. — 120 pd. af tólg, vel bræddri ....... pd. á l/öl| 181/201| 151 

(. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 
44 þræði 2... pundið á 5 ÞIÐ » 

15. — 60 pör eingirnissokka.......... parið á 3 „I » 
16. — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... parið á 2 65) 79/50) 66 
17. — 180 pör sjóvetlinga ........... parið á 1'26| 226}80| 189 
18. — 20 eingirnispeysur ........,.... hver á „im »| » Ð 
19. — 15 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver á »| » »| » | 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, Í al. á »| » „I „ „ 
21.{  — 120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á „> „iy » 

D. Fiskur.         22. { 1 bndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 54/29) 325174 f 271 
23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 61'331 367 98 | 307 
24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 53 | 00 318100 265 
25. — 6 vættir af ysu, hertri ......... vættin å DD » „15 » 
26. — 6 vættir af hákarli, hertum...... vættin á 421001 252100f 210
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Í peningum Hundrað á | Alin 

. kr. aur. kr. jaurj aur 

KE. Lýsi. 
27. { 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á „0 ÞIÐ » 

28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis.. . 8 pottar á 5,90) 88/50| 74 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ..... 8 pottar á ÞIÐ „| » 

30. — 1 tunna (120 pt.) borskalýsis ... 8 pottar á 5!26| 78/90| 66 

F. Skinnavara. 

31. | í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns .... 10 pund á 52/86| 211'44} 176 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund á 821 2741921 229 
33. — 6 fjordungar hrossskinns ...... 10 pund å 35/80) 214/80f 179 
34. — 8 fjórð. sauðskinns af tvæv. og eldri 10 pund á „| „ »| » » 
35. — 182 fjórð. sauðskinns af veturg. og ám 10 pund á 25/86{ 310/32| 259 

36. — 6 fjórðungar selskinns ....... 10 pund á »| 9 »| » » 

37. —- 340 lambskinn (vorlamba), einlit .. . hvert á 0138) 91120f 76 

G. Ymislegl. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á „3 »| » » 

39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið á »| d» DAN » 

40. — 120 pd. af fuglafiðri......... 10 pund á ÞIÐ „13 » 

41. — 480 pd. af fjallagrösum ....... 10 pund á „1 »| » » 

12. | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ..... Á 15 | 58 „I »j 312 

43. — 1 lambsfóður ....... e á 24 (50 „1 „st 490 

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

Eftir A. eða í fríðu „0... ene 521/91| 435 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. ....0.... ereeee 200 10} 167 

Eftir C. eða í ullartóvöru „2... e ener kene 153 |15| 127 

Eftir D. eda i fiski . . 2 2 sne eee een eee re 315931 263 
Eftir E. eða i lysi 2222 eee ennen ennen kernens 83}70| 70 

Eftir F. eða í skinnavört 0... eee SA 220 54} 184 

En meðalverð allra landaura samantalið ooo... 1495 | 33 (1246 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .............00... 0... 249122| 208     
  

Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu og Akureyrar, 13. febr. 1921. 

J. Havsteen 
settur. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 12. marz 1921. 

Magnús Guðmundsson. 

Gísli Ísleifsson. 

1921 

44



1921 

45 

  
  

  

70 

Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1921 til jafnlengdar 1922. 

MN — 5 Ti peningum| Hundrag af Atin 
Fríður peningur. kr. aur kr. |aurj aw 

1. hndr., í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard.. . á {| 535. 291 585 291 446 

2. — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 74 591 447 54| 373 
3. — 6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti . ... hver á 80 831 484 98{ 404 

4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ...... hver á 66 67) 533 361 444 
5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ...., hver á 45 88 550 561 459 
6. — 8 ær geldar á hausti. .......... hver á 60 19} 481 52{ 401 

7. —- 10 ær mylkar á hausti ......... hver á 42 291 422 901 352 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 543 531 543 581 453 
9. — 1!/3 hryssu, á sama aldri ........ hver á } 486 43| 848 57| 540 

B. UW, smjör og tólg. 
10. hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni . pð. á 1 55f 186 001 155 
11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni . . pd. å 1 04{ 124 80| 104 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. á 2 46) 295 20} 246 
13. — 120 pd. af tólg, vel bræddri ....... pd. á 1 241 148 80| 124 

C. Tovara af ullu. 
14, hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði „0... pundið á » 0» nd» » 

15. — 60 pör eingirnissokka.......... parið á SN) 0 » 
16. — 30 pår tvibandsgjaldsokka ....... parid å 2 09| 62 70f 52 
17. — 180 pör sjóvetlinga ........... parið á 1 17| 210 .60{ 175 
18. — 20 eingirnispeysur ............ hver á Þ.Ð LR) » 
19. — 15 tvibandsgjaldpeysur ......... hver å „., „0 » 
20. — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiðs, í al. á 3331 399 60| 333 
21. — 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar 1 al. á Do 9 Dj » 

D. Fiskur. 
22. hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin å 35 931 215 58} 180 
23. -— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum. vættin á 6233) 373 981 312 
24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vættin á 36/33| 217 98} 182 
25. — 6 vættir af ýsu, herti ......... vættin á „0 BL „ 
26. 6 vættir af hákarli, hertum ...... vættin á 36 45} 218 70} 182        



þa
n 

  

  

KE. Lýst. 

27. 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 poltar á 

28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis. .. 8 poltar á 

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

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

F. Skinnavara. 

31, | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ... . 10 pund á 

32. 6 fjórðungar kýrskinns . 2... .. 10 pund á 

33. — 8 fjórðungar hrossskinns ...... 10 pund á 

34. 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 

35 — 12 fjord. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund á 

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

37. — 940 lambskinn (vorlamba), einlit . . . hvert á 

G. Ymislegl. 

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

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

10. 120 pd. af fuglafdri......... 10 pund á 

[1 480 pd. af fjallagrösum... .. ,. 10 pund á 

42. Í 5 álnir, 1 dagsverk um hevannir. 2... 2... á 

43. | 1 lambsfóður . 2... eee HR Å 

  

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

Eftir A. eða j 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. .......... 

Eftir C. eða í uilartóvöru .. . 

Eftir D. eða í fiski 2... n ne FI . 

Eftir E, eda i 
Eftir F. eða í 

SI sun ene ek ere ee 

skinDAaVÖrIN 2... e 

En meðalverð allra landaura samantalið oo... 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 2...       

Í peningum Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur | aur. 

» » » » » 

t 58) 68 70| 57 
4'40| 66 00f 55 
4'47} 67 05 56 

13:85} 175 40{ 146 
39.291 235/74{ 196 
31,37| 188122| 157 
21 85} 174 80} 146 
1713} 205 56} 171 

3400} 204;00{ 170 

0.38{ 91'20/ 76 

19120| 115:20} 96 

» » » » » 

14 52{ 174 24f 145 
» mn » » » 

12 68 »| »j 254 
19 18 „im 384 

rr 516,47) 430 
188170 157 

A 224 30} 187 
A 256 56} 214 
veere 65/25| 56 
une 182113 152 

1435 4111196 

… 239 23; 199 

  

Skrifstofu Þingeyjarsýslu, 25. janúar 1921. 

Steingrímur Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Í fjármáladeild stjórnarráðs Íslands, 14. febrúar 1 

Magnús Guðmundsson. 

921. 

Gísli Ísleifsson. 

1921 

45



1921 

46 

72 

REIKNINGUR 

vfir tekjur og gjöld hins Almenna Kirkjusjóðs árið 1990. 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári Ll.lll Kr. 207213.44 
Innborgað á árinu: 

a. Af reikningshöldurum kirkna 2....0000 Kr. 7188,42 
b. Innleyst skúldabréf Ll. 200,00 

1988.42 
Vextir af árinu: 

a. Af lánum kirkna ll. Kr. 1132,73 
b. inneign í Landsbanka ses 2524,26 
c. í Íslandsbanka 0000. …. 28,84 
d. bankavaxtabréfum oll 2137,50 

Kr. 8823,33 
ce. Vangoldnir vextir old ere 89,60 

8912,93 
Endurborgun låna ss FR 7659,43 
Til jafnaðar við gjaldlið 2... sr S600,00 

lo 
3977,80 

By el Ben 9000,00 

Kr. 253352,02 
Gjöld 

Útborgað al inneign kirkna lo Kr. 5680,40) 
Lánað á árinu 00... a 8600,00 
Keypt bankavaxtabréf (nafnverð 9000 kP.ð lll 8190,00 
Vaxtaafgangur .....0 AR 3977,80 
Kostnaður 20... se eevee 100,00 
Til jafnadar vid tekjulid 2, bl. SR 200,00 

B, EL 89,60 
Bo 7659,43 

Sjóður i årslok 1920: 

a. Í lánum 2. Rr. 10)4461,72 
b. Skuldabréf Glæsibæjarkirkju 2... IR 200,00 
c. Ínneign í Landsbanka „00.00.0000 61111,47 
d. í Íslandsbanka 2.2 601,13 
e. 1. Í bankavaxtabréfum oo... 13000,00 

2. Keypt bankavaxtabréf ......... sr 9000,00 
f. Hjá reikningshaldara .......000.000 0 180,47 

218854,79 

Kr. 253352 02 

Biskupinn vfir Íslandi, Beykjavík 14. janúar 1991. 

Jón Helgason.
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Skýrsla 

um eign kirkna í hinum Almenna Kirkjusjóði árið 1920. 
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Eign við Lagt Tekid Vextir | Eign vid 

Kirki i árslok inn út á árslok 

vfr KJ 1919 á árinu | á árinu árinu 1920 

kr. auf kr. auf kr. auf kr, auf kr. au. 

Norður-Múlaprófastsdæmi : | 

1. Skeggjastaðarkirkja ........... 2536 | 71 538 | 17 
2 Hofteigskirkja .........,............ 2538 | 16 ” 339 | 68 
3. Kirkjubæjarkirkja .................. 13442 42 „ 
í. Hjaltastaðarkirkja .................. 1968 | 50 Di 
ö. Eiðakirkja .......000.. 00... 923 | 00 |» 
6. Áskirkja .......0...... 3015 | 08 » | 
7. Valþjófsstaðarkirkja ................ 1781 | 77 » » 
8. Hotskirkja í Vopnafirði AR 1040 (81 ÞIÐ 

Saður-Mulaprófastedæmi: 

9. Vallaneskirkja .............. 9094 61 
10. Þingmúlakirkja .............. 106 08 „15 » 
11, Klippstadarkirkja ,......…. 263 ' 38 „| > „15 
12. Vestdalseyrarkirkja . 2525 834 3751/00 vi 
13. Nesskirkja í Norðfirði 29 (53 Þið 0 
4, Kolfreyjustaðarkirkja ..,............ 215 26 »å » 12 80 
15. Stöðvarkirkja - 1724 | 45 260 {00 vð í 
16. Eydalakirkja ............. 5014 |99 |» 2060 | 
17, Hofskirkja í Álftafirði .............. 1285 | 81 „15 „1 | 

Austar-Skaftafellsprófastsdæmi : | | 
18. Sandfellskirkja ...............0..... 1087 66 1 1131 | 16 
19. Stafafellskirkja .................. … 2278 | 27 »| » 2445 | 15 
20 Einholískirkja ...................... 526 (10 Þið 547 | 14 
21. Kalfafellsstaðarkirkja ............. 536 | 33 „1 869 ' 69 
22. Hofskirkja í Oræfum....., 1334 | 90 „1 1491 | 29 

Vestar-Skaftafellsprófastsdæmi : | 

25. Prestsbakkakirkja ........... 1435 | 37 » på » 17741 
24. Reyniskirkja .. AN ARNRRRIR 209 | 41 ) »| d» 8 | 37 

Rangárvallaprófastsdæmi : 

5. Øddakirkja .......000000. 0. 0... 3861 70 120 00 » 158 | 06 
26. Stórólfshvolskirkja .......... 302 | 75 50 | 00 NN 13| 94 

27. Kálfholtskirkja ..........., 1669 | 5: #0 ) 66 | 78 
28. Krosskirkja ........... 1392 | 65 »| » »| »f 175170 
29. Eyvindarhólakirkja ................ 1659 | 91 100 00 "> 69 (05 
30, Breiðabólsstaðarkirkja ........ 104 | 80 ÞAÐ 100 | 00 3119 
#1. Skarðskirkja ............ 1117 | 89 130 00 DR 14 71 

Árnessprófastsdæmi : 

32, Mosfellskirkja .........000....0 1873 | 33 40 | 60 701274 1403/60   72926 |! 98   1657 | 01   673 | 40   2934 | 14  



    

  

        

  

        
           

       

       
    

Eign vid Lagt Tekið Vextir | Eign við 

árslok inn út á árslok 

Kirkjur 1919 á árinu | á árinu árinu 1920 

kr. auf kr. auf kr. auf kr. auf kr. au. 

Fiutt 1657 | 01 675 40f 2934 | 14 
33. Þingvallakirkja 2.2... AI 100 ' 00 » 703 
34, Strandarkirkja RAI á „ 12 06 101 
35. Gaulverjabæjarkirkja ............... 172; 28 vð 1200 6 | 73 
36. Haukadalskirkja ...........02%.. ves 62 | 28 |. »| DD 2) 49 
37. Stokkseyrarkirkja ..... ARNA 1907 | 96 „5 t 800 00 3165 
38. Olafsvallakirkja ......0...00.0...00. í 100 00 NN) 8! 36 
39. Miðdalskirkja .......000.0.00. ) LA 66 
10. Eyrarbakkakirkja ......,........... sd 07 (00) 13 93 

| Kjalarnessprófastsdæmi : 

41. Grindavíkurkirkja ........ a ) 500 

12, Brautarholtskirkja ................. n , 
13. Reynivallakirkja ............2...... » 0 2 
í4 Lágafellskirkja ................2.... »| » „ 
45. Njarðvíkurkirkja ..,................. » ) 

Borgarfjarðarprófastsdæmi : 

46. a. Saurbæjarkirkja ................. „ið 34 

b. Hallgrimskirkja ................. 30 ) 183 
47. Stóra-Áskirkja ..........00.......... »å 550 00 lá 
48. Reykholtskirkja ..............0..... Í » 5 110 2 
49. Eundarkirkja ..c.c.0.0.0 0 00} 5 of at 35 
50, Bæjarkirkja .......0.0.0..0. 0. »I »I 6 "3 

| 

Myraprófastsdæmi : 
s 3 as í tí sp 9 
kaftholtskirkja ..........0...0.0..... | ” 140 661 0 

Síðumúlakirkja .............0.00... D ) 92 2412 | 2ö 
„ Hvammskirkja í Norðurárdal ...... 00 >; I 27 737 | 3D 
Borgarkirkja ....,...0...00...... » ON 9 34 SYT | 42 

Snæfelisnesspråfastsdæmi i: 

B iðbólstaðarkirkja RN 36 | »; 2 
Miklaholtskirkja ............ AR i 70 ÞIÐ » 
Narfeyrar! kirkja 00... á2 ) »… » ; É , iv 
Ytra-Raudamelskirkja ...... 15 0 100 00 

Dalaprófastsdæmi : 

/atashornskirkja ......... » ? 

61, Garpsdalsk rkja 62 07 > 
62. Sanðafellskirkja ........... … D ) 
63. Hvammskirkja i Hvammssveit ..... ÞE ” | 

| 

Bardastrandarpréfastsdæmi : 
64, Selárdaiskirkja ... 109 04 91 26 1290 56 504 | 86 

65, Sauðlauksdalskirkja ........... , 519 321 602 52 | S0f 1150 64 

Fiyt (116905 15} 4824 34 #01 4748 | 42 51              



  

  

Eign við 

árslok 

1019 á árinu A 

Vextir 

á 

árinu 

Eign við 

árslok 

1920 

  

  

   

  

    

      

     

    

kr. auf kr. auf kr ul kr. au kr. au. 

Flutt [116905 (154 4824'34f 2571/40) 4748 421123906 | 51 

Vestur-Esafjarðarprófastsdæmi : 
Holtskirkja „00.00.0202... DR „1 of 202}49} 5264 87 
Mýrakirkja „.....0.0.00.0.. FAR 4000 »1 9 10 | 84 312 | 04 

. Sæbólskirkja ........... ee sses 200 00 „| 69 í 1851 | 70 
69. Staðarkirkja í Súgandafirði........, „ 10} 269 | 68 
70. Hraunakirkja...... AAA »| 0» 8 213 20 

Nordur-Isafjardarprofastsdæmi : 

71. Staðarkirkja í Grunnavík........... 705 |9í ) » |» 734 | 14 

Strandaprófasitadæmi : 

72, Staðarkirkja í Steingrimsfirði.... „ „ 77 | 39 
73 Prestsbakkakirkja .................. „1 » 16 | 54 
74. Stadarkirkja i Hrutafirdi ....... BIÐ 35 | 48 
73. Árneskirkja..... BI 155 | 27 » 109 | 48 
76, Óspakseyrarkirkja .................. PR » 21109 

Húnaratnsprófastsdæmi : { 
77. Staðarbakkakirkja ........ | » 
78. Melstaðarkirkja.............. i ”» » 

Hofskirkja á Skagaströ » 
Bergstaðakirkja...... 57 

81. Höskuldsstaðarkirkja. AR . 5 32 
82. Efranúpskirkja .............0..2002. 6 46 
83. Tjarnarkirkja á Vatnsnesi ., „ 90 
81. Spákonufellskirkja.............. » 15 

Skagafjarðarprófastsdæmi : 

Rípurkirkja............. 
86. Glnumbæjarkirkja ..... 
87, Mælifellskirkja 
88. Barðskirkja ............ . 

9. Fellskirkja í Sléttuhlíð 
Ódalakirkja .....,....... HAR 

91. Miklabæjarkirkja .............2.. . 
92. Ketukirkja....,.......... 

. Viðvíkurkirkja........... … 
Hofskirkja á Höfðaströnd . 

    

   

  

Eyjafjarðarprófastsdæmi : 

Grimseyjarkirkja 
Glæsibæjarkirkja 

  

Kaupangskirkja............ 
Saurbæjarkirkja ............. AAA 

Fivt 

") Innleyst 200 kr. skuldabréf 

  
    

  
  

"200 

7563   
    

3819 i0   
    

71. 84 
65 

155 65 

98 85 

ål   
    

168789 

86 
68 
97 
#35 
ar) 

92 
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1921 

46 

76 

  

  

  

           

      

  

  

En = mt I — = == 

Eign vid Lagt Tekid Vextir | Eign við 
BA árslok inn út á árslok Kirkjur sort FR rer FR 09 ' 1919 á árinu | á árinu árinu 1920 

kr. auf kr. auf kr. auf kr. au kr. au. 

Flutt {158577 471 7563 421 3819 40! 6468, 401 165789 89 
99. Munkaþverárkirkja .....; IR 9008 50 ÞIÐ „1 of 360/34{ 9368. 84 

100. Lögmannshlíðarkirkja 397 | 23 1 > 15,88 413 11 
101. Akureyrarkirkja ....,.............. 8800 | 00 »| » „töf 352/00 | 00 102. Bægisárkirkja .............. 1522 | 98 „| » »l »f 60/91 
103. Vallakirkja ........... AR 1841 | 33 „1 of 1840/00 1841 
104. Tjarnarkirkja ..................... 115 | 40 50 } 00 | dm 16/61 
105 Stærra-Arskógskirkja .............. 1711834  165100 „15 13 |47 

Suður-Þingeyjarprófastsdæmi : | 
106 Laufåskirkja ............. on 1038 16 »| » |» 
107, Hålskirkja .............)........... 1517 | 43 » »| » 
108, Péroddsstadarkirkja .............. 115 | 98 * » 
109. Skutustadarkirkja 5 | dd » 
110. Brettingsstaðakirkja ............., „| i 0 
111. Grenjaðarstaðarkirkja ............. #1 21100 
112. Grenivikurkirkja ..............., | „1 
113. Illugastaðakirkja ......... SA » | » | 9 
114. Draflastaðakirkja .................. í 120 00 „5 
11. Þönglabakkakirkja ............. BR 1234 | Sí „io »| 5» 
116. Nesskirkja í Áðaldal .............. 142! 04 „> „| 5 

Nerðu r-Þinseyjarprófast sdæmi: | 
1i7, Skinnastaðakirkja ....,..... 18 |» 0 
118 Presthólakirkja ........ AIR | 80 90 | 00 3L 69 
119. Asmundarstaðarkirkja ........, 1671 10 » HER. 66 | 84 1737 | 94 
120. Svalbarðskirkja ................... 2615 | 38 ÞIÐ #0 104, 61 2719 |; 99 
121. Vidirhålskirkja ...........…... A 1169 16 1 si dd 3176 1215 | 86 
122. Sauðanesskirkja .................. 574 19 ”| dd »i » 96 597 115 

| i 

Samtals| 204121 | í1l 7988 ' 12| 5680! 40l 8247! 86| 214676 | 99 

Afhs.: Að meðtöldum 200 kr. í skuldabréfi tilheyrandi Glæsibæjarkirkju í Eyjafjarðar- 
yrófastsdæmi og vaxtaafgangi kr. 3977,80, verður eign sjóðsins í árslok. eins og í I > Ð 5 3 ea w D 

reikningnum er talid, samtals kr, 218854,79, 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 14. janúar 1921. 

Jón Helgason.



Stjórnartíðindi 1921, B3 í 

ÚTKOMIÐ Í A-DEILD STJÓRNARTÍÐINDANNA 
1921 

Opið bréf, er stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar 15. febr. 1921, undir- 

skrifað af konungi 4. janúar 1921. 

konungsbréf um setningu Alþingis, undirskrifað af konungi sama dag. 

Lög um framlenging á gildi laga nr. 57, 28. nón. 1919 (Seðlaauki Íslandsbanka). 

undirskrifuð af konungi 29. april 1921. 

Lög um breyting á póstlögum nr. 45, 16. nóv. 1907 og lögum nr. bá, 28. nóv. 

1919, undirskrifuð af konungi 7. maí 1921. 

Pósllög, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um seðlaútgáfu Íslandsbanka, hlutaf járauka o. fl, undirskrifuð af konungi 

51. maí 1921. 

Tilskipun um að vernd sú, sem heimiluð er fyrir vörumerki með lögum 13. nov. 

1903, skuli einnig ná til Svíaríkis, undirskrifuð af konunei 6. Júní 1921. 

Lög um afnam laga nr. 12, frá 18. sept. 1891, um að íslenzk lög verði eftirleiðis 

aðeins gefin úl á íslenzku, undirskrifuð af konungi 27. Júní 1921. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina Ul þess að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs 

nýllt skipaveðlán hf. Eimskipafélags Íslands, undirskrifuð af konunsi 

sama dag. 

Lög um sendiherra í Kaupmannahöfn, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina lil að taka í sínar hendur alla sölu á hross- 

um fil útlanda, svo og úiflutning þeirra, undirskrifuð af konungi sama 

dag. 

Lög um samþykkt á landsreikningnum 1918 og 1919, undirskrifuð af konungi 

sama dag. 

Fjáráukalög fyrir árin 1918 og 1919, undirskrifuð af konungi sama das. 

Lög um friðun rjúpna og breyting á lögum um friðun fugla og eggja nr. 59 fra 

1918, undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um veiting ríkisborgararétlar, undirskrifuð at konungi sama dag. 

Lög um breyting á lögum 8. okt. 1883, um bæjarstjórn á Akureyri, undirskrifuð 

af konungi sama dag. 

Løg um stækkun ver<lunarlóðarinnar í Bolungarvík í Hólshreppi, undirskrifuð 

af konungi sama dag. 

Lög tm löggilding verclunarslaðar á Suðureyri við Pálknaf jörð, undirskrifuð 

af konungi sama dag. 

Lög um sölu á kirkjujörðinni Upsum í Svarfdælahreppi í Eyjafjarðarsýslu, 

undirskrifuð af konungi sama dag. 

Lög um eignarnám á valnsréllindum í Andakílsá o. fl, undirskrifuð af konungi 

sama dag. 

Lög um biskupskosningu, undirskrifuð af konungi sama das. 

Lög um breyting á lögum nr. 54, 30. júlí 1909, um stofnun válryggingarfélags 

fyrir fiskiskip, undirskrifuð af konungi sama dag 

18. dag ágústmánaðar 1921 

1921
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um válryggingarfelag fyrir fisk undirskrifuð af konungi sama dag. 

m breyting á lögum nr. 38, 26. okt. 1917, um stofnun alþýðuskóla á Eiðum 

{hending Kiðacignar til landssjóðs, vndirskrifuð af konungi sama dag. 

um einkaleyfi handa Háskóla Íslands til útgáfu almanaks, undirskrifuð 

  

  

  

af konungi sama dag. 

um sölu á landspíldu, tilheyrandi Þingeyraklauslursprestakalli, til Blöndu- 

ósshrepps, undirskrifuð af konungi sama dag. 

af konungi sama dag. 

sjarnfóður. undirskrifuð af konungi 

um aukatekjur ríkissjóðs, undirskrifuð 

um verslun með tilbúinn áburð og Í 

sama dag. 

um breyting á lögum nr. 40, 30. júlí 1909, nm sóknargjöld, undirskrifuð 

af konungi sama dag. 

um erfðafjárskatt, undirskrifuð af konungi sama dag. 

um breyting á lögum nr. 48, #4. nóv. 1907, um slysalrygging sjómanna, 

undirskrifuð af konungi sama dag. 

um slysalrygging sjómanna, undivskrifuð af konungi sama dag. 

um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra, undirskrifuð af konungi 

sama dag. 
um breyting á lögum nr. 11. frá á. nov. 1917, um vátrygging sveilabæja 

og annara húsa í sveitum utan kauptuúna, svo og um lansafjárválrygg- 

ingu, undirskrifuð af konungi sama das. 

tm válrygging sveilabæja og annara húsa í sveitum utan kauplúna, svo 

og um lausafjárválrygging, undirskrifuð af konungi sama das. 

um samvinnufélög, undirskrifuð af konungi sæma dag. 

um lestagjald af skipum, undirskrifuð af konungi sama dag. 

um vöruloll, undirskrifuð af konungi sama dag. 

um stofnun og slíl hjúskapar, undirskrituð af konungi sama dag. 

um einkasölu á tóbaki, undirskrif af konungi sama dag. 

um breyting á Í. gr. tolllaga, nr. 54. 14. júlí 1914. undirskrifuð af kon- 

  

ut 

ungi sama dag. 

um fríðun lunda, undirskrifuð af konungi sama dag. 

um Derma gegn berklaveiki. í indirskrifud af konungi sama dag. 

um íðauka við lög um laun embættismanna, nr. 71, 28. nóv. 1919, undir- 

skril 'uð af konungi sama dag. 

um breyting á lögum nr. 58, 30. júlí 1909, um breyting á lögum nr. 34, 16. 

nóv. 1907, um skipun læknishéraða o. fl, undirskrifuð af konungi 

sama dag. 

um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna, undirskrifuð af konungi 

sama dag. 

um breyting á lögum nr. 67, 14. nov. 1917, um bæjarstjórn Ísafjarðar, und- 

irskrifuð af konungi sama dag. 

Fjáraukalög fyrir árin 1990 og 1921, undirskrifuð af konungi sama das. 

Lög 

Lög 

Lög 

um viðauka við og broyting i lögum nr. 58, 28. nøv. 1919, um bæjarstjórn 

á Siglufirði, undirskrifuð af konungi sama dag. 

um húsnæði í Reykjavík, und FYRR rifuð af konungi sama dag. 

um lífeyrissjóð embættismanna og ekkna þeirra, undirskrifuð af konungi 

sama dag.
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um læknaskipun í Reykjavík, undirskrifuð at konunei sama dag. 

um hvildarlíma hásela á íslenskum botnvörpuskipum, undirskrtuð at 

konungi sama dag. 

um sölu prestsmötu, undirskrifuð af konungi sama dag. 

um skipulag kauplúna og sjávar þorpa, undirskrifuð af konungi sama dag. 

um bifreiðaskalt, undirskrifuð af konungi sama dag. 

um afstöðu foreldra til skilgelinna barna, undirskrifuð af konunsi sama 

dag. 

um breyting å løgum nr. 21, 9. juli 1909, um fiskimat, undirskrifud af kon- 

ungi sama dag. 
   rorgararéllar, undirskrifuð af konungi sama dag. um veiling rík 

síld o. fl, undirskrifuð af konungi sama dag. 
Í 

um úlflufningsgjald a, 

  

    

um breylingar á fátækralögum frá #0. nóv. 1905, undirskrifuð af kon- 

ungi sama dag. 

um einkasölu á áfengi, undirskrifuð af konungi sama dag. 

un eignarnám á landspildu á Bolungarvíkurmölum, undirskrifuð af kon. 

ungi sama dag. 

um stofnun Rikisvedbanka Íslands, undirskrifuð af konungi sama dag. 

um breyting á lögum nr. 26, 2. nov. (918, um bæjarstjórn Vestmannaeyja, 

undirskrifuð af konungi sama das. 

um fasleignaskatt, undirskrifuð af konungi sama dag. 

um breyling á sveitarsljórnerlögum 10. nóv. 190). undirskrifuð af konungi 

sama dag. 

um breyting á þeim líma er mannlalsþing skulu háð, undirskrifuð af kon- 

ungi sama dag. 

um hreppskilaþing, undirskrifuð af konungi sama dag. 

um úlflutningsgjald, undirskriluð af konungi sama dag. 

  

lög fyrir árið 1922. undirskrifuð af konungi sama dag. 

um afsals- og veðmálabækur Wúra- og Borgarfjarðarsýslu, undirskrifuð 

af konungi sama dag. 
inn til framkvæmda á rannsóknum til und-      um heimild handa Í 

irbúnings virkjunar Sogsfossanna, undirskrifuð af konungi sama das. 

krifuð af konungi sama das    um fekjuskatl og eignarskall, undir 

um stimpilgjald, undirskrifuð af konungi sama dag. 

a fyrir ríkissjóð, undirskrifuð af konungi sama dag. 

  

um heimild til lanlök 

um hlutafélög. undirskrifuð af konungi sama dag. 

um heimild handa ríkisstjórninni lil að hafa á hendi útflutning og sölu 

síldar. undirskrifuð af konungi sama dag. 

Konungsbréf um stofnun hinnar íslenzku fálkaorðu, undirskrifað af konungi 

3. júlí 1921.
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47 Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til lögreglusljórans í Reykjavík 

9. maí um innflutning á svínum. 

Ráðuneyvtinu hefir borizt beiðni frá konsúl Chr. Zimsen um að honum verði levft 

að flytja hér á land 8 svín frá Danmörku. 

Eftir að hafa leitað álits dvralæknisins í Beykjavík um þetta mál, hefir ráðuneytið 

samkvæmt lögum nr. 56, frá 10. nóv. 1905. sbr. lög nr. 25, frá 9. júlí 1909, veitt leyfi til 

þess með eftirfarandi skilyrðum: 

I) Að svinunum fylgi vollorð frá dyralækni í Danmörku, um að þau hafi verið 

heilbrigð er þau voru flutt á skip. 

2) Að þau verði við komu þeirra hingað athuguð af dvralækni og að hann finni 

ekkert við heilbrigði þeirra að athuga. 

33 Að innflytjandi skuldbindi sig til að flytja þau strax í vagni á afvikinn stað, 

og láti þau ekki fara þaðan nema ll slátrunar. og sé þeim þá ekið í vagni til slátrunar- 

hússins. 

Þetta er yður, herra lögreglustjóri, hérmeð til vitundar sefið til leiðbeiningar. 

48 Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins bl lögreglustjórans í Reykjavík 

16. júní um innflutning á svínum. 

Ráðuneytinu hefir borizt beiðni frá Carl Olsen kaupmanni hér í bænum um að 

honum verði leyft að flytja hér á land 9 svín í Danmörku. 

  

Með því að dýralæknir hér er ekki heima, geta svínin ekki orðið skoðuð þesar i 

stað af honum. en hann hefir skoðað bau í Kaupmannahöfn áður en þau fóru af stað 

ekkert fundið við heilbrigði þeirra að athuga. Vill því ráðuneytið samkvæmt 

tillögum hans og að öðru leyti samkvæmt lögum nr. 56. 10. nóv. 1905, sbr. lög nr. 25. 

þaðan og 

9. túli 1909, veita leyfið til þessa innflutnings með eftirfarandi skilvrðum: 

1) Að svinunum fylgi vottorð frá dýralækni í Danmörku um að bau hafi verið heil 

brigð er þau voru flutt á skip. 

2) Að Innflytjandi skuldbindi sig til að flytja þau strax í vagni á afvikinn stað. 

þar sem þau verði örugglega geymd þangað til dýralæknir kemur heim, án þess að þau 

hafi samgang við nokkrar aðrar skepnur, þannig að hann geti þá athugað þau, og verði 

þau ekki látin fara þaðan nema Hl slátrunar og sé þeim bá ekið í vagni til slátrunarhússins. 

Þetta er yður, herra lögreglustjóri, hérmeð til vitundar gefið til leiðbeiningar,
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REIKNINGUR 49 

vfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1920. 

Tekjur: 

I. Sjóður í ársbyrjun: 

a. Í bankavaxtabréfum ........00..0. 0 Kr. 2000,00 

b. Innstæða í sparisjóði ........00.0 0. 66,04 

- — — Kr. 2066,04 

2. Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabréfum .......0.00. 0000 Kr. 90,00 

b. innstæðu í sparisjóði ........0.00. 0000 2,81 

mmm 92,81 

Kr.  2158,85 

Gjöld: 

í. Úthlutað á Svnodus 1990 ............2..0. 0 Kr. 90.00 

2. Eign í árslok: 

a. Bankavaxtabréf .......0.0.....00 000 Kr. 2000,00 

b. Innstæða í sparisjóði .........0.00000 00... 68,85 

—A 2068,85 

Kr. 2158,85 

Biskupinn yfir Íslandi. 

teykjavík, 28. febr. 1921. 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 50 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar árið 1920. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun 1920, (sbr. Stjtíð. B, bls. 311) 22.00.0000... Kr. 7204,82 

2. Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabréfum ...........0 0000 Kr. 85,590 

b. vedskuldabréfi ...........0 00 - 45,00 

c. — innstæðu í Söfnunarsjóði .........0. 00. 198,11 

d. — innstæðu í Landsbanka ........0.. 000... 6,45 

———— — 335,06 

Kr. 7539,88 

11
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Gjöld: 

Auglysing í Lögbirtingablaðinu ............0.0..0000 00 

Eign í árslok 1920: 

a. Bankavaxtabréf ..........0.0... 0 Kr. 1900,00 

b. Veðskuldabréf ........0.0.0..0 00 1000,00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .......0.0.0.000.. 4351,52 

d. Innstæða í sparisjóði .........0.. 181,51 

e. Hjå reikningshaldara ..........0.0.00.000 0. 97,05 

Biskupinn yfir Islandi. 

Reykjavik, 28. febr. 1921. 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 

vfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jón Eiríkssonar árið 1920. 

Sjóður í ársbyrjun: 

a. Bankavaxtabréf ..........00. Kr. 16500,00 

b. Innstæða í Sparisjóði ..........0.00 00 334,50 

Vextir å årinu: 

a. Af bankavaxtabréfum .........000 00. Kr. 742,50 

b. sparisjodsinnstædu  ..........0.0 40,87 

Grodi á bréfaskiptum ...........20 000 

Skuld við reikningshaldara ............ a 

Greitt til Hvanneyrarprestakalls ..,.......0.002. 0. 

fyrir auglýsingu í Lögbirtingablaðinu ...................... 

Eign í árslok 1920: 

a. Bankavaxtabréf ........0000. 0 …. Kr. 16500,00 

b. Innstæða í sparisjóði .......0.0.0000 0. 1067,87 

Biskupinn vfir Íslandi. 

Reykjavik, 28. febr. 1921. 

Jón Helgason. 

Kr. 

Kr. 

9,80 

1530,08 

7539,88 

Tr 

16834,50 

183,37 
90,00 

6,30 

17714,17 

140,00 

6,36 

17567,87 

17714,17



83 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs árið 1920. 

1. Eign í árslok 1919 (sbr. Stjtíð. 1920 B, bls. 313) 

2. Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabréfum 

b. —- veðskuldabréfi 

c. — innstæðu í Söfnunarsjóði 

d. — — í Landsbanka 

3. Gjafir og tillög á árinu 

4. Vantalin tillög á f. ári 

5. Gróði af útdregnum bréfum 

1. Úthlutað á Sýnódus 
2. Eign í árslok 1920: 

a. Bankavaxtabréf ..........0.0.22%200 00. ene 

b. Veðskuldabrét ....... 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði 

d. -- 

e. Hjá reikningshaldara 

í Landsbanka 

Tekjur: 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 28. febr. 1921. 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 

Kr. 

Kr. 36871,49 

AREA nens eee kurerer eres eres — 15,00 

AAA - 18,00 

616,50 

120,00 

896,38 

82,28 

— - 1715,16 

— 881,48 

Kr. 39501,13 

Kr.  1300,00 

13700,00 

2400,00 

19189,84 

2437,06 

474,23 

mm - 38201,13 

Kr. 39501,13 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1920. 

1. Eign í árslok 1919: 

a. Jörðin Ytra Vallholt, metin 

b. Bankavaxtabréf 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði 

d. - i Landsbanka 

4000,00 
1000,00 
2068,18 

57,48 
7125,66 

Flutt Kr. 7125,66 

1921 

52 

53
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Dø
 

Landskuld og leigur eftir Ytra Vallholt 

Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabréfi 

b. — innstæðu í Söfnunarsjóði ... 

Cc. - i Landsbanka 

Gróði á bréfaskiptum 

Úthlutað fátækum ekkjum á árinu: 

a. Jarðarafgjaldinu öllu 

b. Af vöxtum 

Eign í árslok 1920: 

a. Jörðin Ytra Vallholt, metin 

b. Bankavaxtabréf 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði 

dl. - í Landsbanka 

84 

15,00 

98,65 

6,36 

Kr. 116,00 
75,00 

Kr. 4000,00 

1000,00 

2092,84 

125,83 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 28. febrúar 1921. 

Jón Helgason. 

Kr. 

Kr. 

7125,66 

116,00 

150,01 
18,00 

7409,67 

191,00 

7218,67 

7409,67
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Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslumannsins í Gullbringu- 

og Kjósarsýslu um greiðslu sveitarstyrks 

  

Guðjón fisksali Jónsson, sveitlægur í Bessastaðahreppi, hefir um allmörg ár búið í 

Reykjavík ókvæntur með Málhildi Þórðardóttur. sem þar á sveit, og hafa þau átt saman 6 

börn, er framfærst hafa á heimili þeirra, er um nokkurt skeið af Reykjavikurbæ var lagður 

fátækrastyrkur, sem að helmingi var endurgreiddur af Bessastaðahreppi. 

Vorið 1919 tók fátækrastjórn Reykjavíkur upp þá ráðabreytni að flytja Guðjón þurfa- 

mannaflutningi til framfærslusveitar hans, en baðan hvarf hann um hæl aftur til síns fyrra 

heimilis og hefir síðan sem fyrr alið önn fyeir heimilinu eftir mætti. Eftir að flutningur 

þessi átti sér stað, var heimilinu eftir þörfum veittur fátækrastyrkur, er var bókfærður 

þannig, að styrkurinn var sumpart veitiur Málhildi sjálfri, en meginhluti talinn greiddur 

samkvæmt meðlagsúrskurðum með börnum þeirra Guðjóns og Málhildar. Höfðu 3 þessara 

meðlagúrskurða upprunalega verið gefnir úl af bæjarfógetanum í Reykjavík 10. apríl 1915, 

en aldrei hafði verið gerð tilraun til að beita þeim. Hinn 21. maí þ. á. gaf lögreglu- 

stjóri Reykjavíkur út nýja úrskurði um hækkað meðlag með þessum þrem börnum og 

saf jafnframt út úrskurði um meðlag með yngri börnunum þremur. Eftir því sem meðlögin 

féllu í gjalddaga samkvæmt úrskurðunum, krafði borgarstjóri svo hreppsnefnd Bessastaða- 

hrepps um endurgreiðslu meðlaganna að fullu. Hreppsnefndin bauðst í fyrstu til að greiða 

eins og að undanförnu helming þess styrks, sem heimilinu var veittur, en er borgarstjóri 

hafnaði því boði, neitaði nefndin alveg að verða við kröfunni vegna þess að barnsmóðirin 

hefði ekki krafizt úrskurða þessara og einnig vegna þess, að faðir barnanna hefði af sinni 

hálfu lagt til heimilisþarfa þeirra Málhildar fyllilega það, er meðlagsúrskurðirnir gera 

honum að greiða, og leggi enn. Samkvæmt framlagðri óvéfengdri skýrslu virðist 

þetta rétt vera. Borgarstjóri heldur því hins vegar fram, að framfærslusveitin, eftir að 

áðurnefndur þurfamannaflutningur fór fram, sé skyld að greiða löglega úrskurðuð með- 

lög. Ágreiningur þessi leiddi til úrskurðar yðar, kerra sýslumaður, er 11. júni s. Í. féll 

bá leið, að Bessastaðahreppi væri eigi skvit að greiða umkrafin úrskurðuð meðlög á með- 

an foreldrarnir hefðu sameiginlegt heimili með börnunum. Þessum úrskurði hefir borgar- 

stjóri skotið til stjórnarráðsins, jafnframt og bann hefir lagt fram sundurliðaða skýrslu 

um allan styrk lagðan heimilinu frá því í aprilmánaði 1919 og til 15. júlí þ. á. og er hann 

   að upphæð kr. 2714,33, af þessari fjárhæð gera meðlögin samanlögð kr. 2370,00. 

Eins og þér gerið í úrskurði yðar, verður að taka tillit til þeirrar staðreyndar, að 

faðir barnanna hefir á því tímabili öllu, sem um er að ræða, lagt, ásamt móður barnanna, 

allan sinn vinnuafla inn í sameiginlegt heimili þeirra til uppeldis börnunum. Skilyrði 7. 

gr. fátækralaganna um að þröngva barnsföður með úrskurði til bess að gefa með börnum 

sínum eru því ekki fyrir hendi. En ef úrskurðinum ætti að beita gagnvart fr amfærslusveit 

barnsföður. bæri óhjákvæmlega að taka tillit til þess framfærslueyris, er hann í reynd- 

  

inni hefir greitt á hinu líðandi meðlagsári barnanna, en þar sem mat þessa framlags er 

bæði örðugt og ekki gert ráð fyrir því í fátækralögunum, getur það ekki komið til greina. 

Að gram Fer sur el móðurinnar eigi hins vegar ein að kosta framfærsluna, að svo miklu 

leyti sem fjárafli foreldranna ekki hrekkur 1il, getur heldur ekki átt ser stað, sbr. 6. gr. 

fleka aa. er skylda föður óskilgetins barns jafnt móður þess til að framfæra það, 

en ríkari skyldu en faðirinn getur framfærslusveit hans þó ekki haft. Á meðan barnsfað- 

irinn leysir af hendi framfærsluskyldu sina á þann hátt, er áður er lýst, verður því með- 

lagsúrskurðunum ekki beitt á venjulegan hátt, hvorki sagnvart honum né framfærslusveil 

hans. heldur verða framfærslusveitir foreldranna að bera að jöfnu þann fátækrastyrk, 

1. dag októbermánaðar 1921. Reykjavík, Ríkisprentsm. Gutenberg. 

1921 

54 
22. ágúst
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54 sem þeim er löglega veittur til framfærslu barnanna af framfærslusveit móðurinnar. Þar 
22. ágúst sem ofannefndar kr. 2714,33 er löglega veittur fátækrastyrkur, úrskurðast, að Bessastaða- 

hreppur skuli endurgreiða Reykjavíkurbæ helming styrks Þessa, eða kr. 1357,16. 
Þetta er yður hérmeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og til frekari birtingar 

fyrir hreppsnefnd Bessastaðahrepps og annist þér um að hin úrskurðaða upphæð verði 
greidd án tafar. 

55 SAMÞYKKT 
9. maí 

um 

breyting á samþykkt 2. janúar 1919, um lokunartíma sölubúða 

í Hafnarfjarðarkaupstað. 

Í stað 4. málsgr. 2. greinar samþykktarinnar komi: 

Á tímabilinu frá 15. april til 15. september, skal á miðvikudögum og laugardögum 
loka búðum eigi síðar en kl. 8 síðdegis. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 79, í4. nóv. 1917, sbr. lög 
nr. 9, 2. ágúst 1918, til að öðlast gildi 17. maí 1991. og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

AÁfvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins 9. mai 1991. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

56 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð iðnaðarmanna í 
17. maí Reykjavík, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 

17. maí 1921. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

styrktarsjóðs iðnaðarmanna í Reykjavík. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af Iðnaðarmannafélaginu í Reykjavik 7. april 1895, með 

Þeim 2263 krónum og 6 aurum, er það átti í Söfnunarsjóði Íslands í ársbyrjun 1895, og 

nefnist Styrktarsjóður iðnaðarmanna í Reykjavík.



Tilgangur sjóðsins er að styrkja meðlimi sjóðsins, ekkjur þeirra og börn, en með- 

limir geta orðið allir meðlimir Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík og aðrir iðnaðarmenn 

i Reykjavík, ef þeir eru samþykktir á aðalfundi sjóðsins. 

3. gr. 

Tekjur sjóðsins eru árstillög meðlima, ársvextir af höfuðstólnum og frjálsar gjafir. 

Árstillagið er 5 krónur frá hverjum meðlimi sjóðsins, en breyta má upphæð til- 

lagsins á aðalfundi sjóðsins. 

Aðalfundur setur reglur um innheimtu tillagsins og gjalddaga, og telst enginn með- 

limur sjóðsins, sem í árslok skuldar árstillag, fyrr en hann hefir greitt áfallin gjöld. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skal vera skipuð 5 mönnum. er kjósist af meðlimum sjóðsins á aðal- 

fundi í marzmánuði ár hvert, og skiptir stjórnin með sér verkum. Á sama fundi ber einnig 

að kjósa 2 menn til að endurskoða reikninga sjóðsins fyrir yfirstandandi ár. Kjósa skal og 

til vara 1 mann Í stjórnina og Í endurskoðanda. 

Stjórninni ber að sjá um að höfuðstóll sjóðsins sé ávaxtaður í aðaldeild Söfnunar- 

sjóðs Íslands, og að tekjur sjóðsins séu lagðar við höfuðstólinn og ávaxtaðar á sama hátt 

og hann, eins fljótt og því verður viðkomið, að því leyti sem þeim ekki er varið til styrk- 

veitinga samkvæmt ð. grein. 

Stjórn sjóðsins skal þegar eftir hver áramól semja reikning sjóðsins fyrir liðið ár, 

og skal reikningurinn úrskurðaður á aðalfundi eftir að endurskoðendur hafa yfirfar- 

ið hann. 

5. gr. 

Höfuðslólinn má aldrei skerða, en verja má árlega til styrkveitinga allt að % af 

ársvöxtum og % af árstillögum meðlima. 

6. gr. 

Aðnjótandi styrks úr sjóðnum geta orðið þeir meðlimir sjóðsins, er greitt hafa árs- 

tillag í minnst 3 ár samfleytt, svo og ekkjur þeirra og eftirlátin börn. 

    

Umsóknir um styrk skal senda stjórn sjóðsins fyrir 20. september ár hvert, og skal 

f umsóknunum fylgja skilríki um verðleika og þörf umsækjanda. 

Stjórn sjóðsins úthlutar síðan styrk Í. dag októbermánaðar, og skal miða fjárhæð 

styrks við tekjur sjóðsins næsta ár á undan. 

Aðalfundur sjóðsins getur sett nánari reglur um styrkveitingar og um upptöku 

nýrra meðlima. 

Skyldi svo fara að meðlimir sjóðsins verði færri en 10, skal sjóðurinn leggjast undir 

umsjón borgarstjórans í Reykjavík, og skal hann taka með sér til styrkveitinga á menn 

úr flokki iðnaðarmanna í Beykjavík. Skulu þeir árlega veita styrk úr sjóðnum samkvæmt 

fyrirmælum þessarar skipulagsskrar.
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56 9. gr. 
17. maí Eftir aðalfund í marzmánuði ár hvert, sendir stjórn styrkiarsjóðsins, eða borgar- 

stjórinn Í Reykjavík (sbr. 8. gr.), skýrslu um fjárhag og starfsemi sjóðsins síðastliðið ár, 
til Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík, sem hefir eftirlit með Því að sjóðnum sé stjórnað 
samkvæmt framanskráðri skipulagsskrá. 

10. gr. 
Skipulagsskrá þessi er samin af sameiginlegri nefnd Íðnaðarmannafélagsins og 

styrktarsjóðs iðnaðarmanna í Reykjavík, og samþykkt á fundi Iðnaðarmannafélagsins 6. 
apríl 1921. 

Skal leita konunglegrar staðfestingar á skipulagsskránni, og komi hún í stað skipu- 
lagsskrár þeirrar, er samþykkt var á fundi Iðnaðarmannfélagsins 7. april 1895 og stað- 
fest af konungi 18. september 1896. 

Í stjórn ÍIðnaðarmannafélagsins, 6. apríl 1991. 

Jón Halldórsson Magnús Gunnarsson Guðm. H. Þorláksson 
form. féhirðir. ritari. 

57 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Sjúkrasjóð Reykdæla útgefin á venju- 
21. maí legan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 21. maí 1991. 

Skipulagsskráin er þannig: 

FRUMVARP 

til skipulagsskrár fyrir Sjúkrasjóð Reykdæla. 

Í. gr. 

Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Reykdæla, og er stofnaður af Kvenfélagi Reykdæla 
með kr. 535,00. 

2. gr. 

Sjóðurinn er eign Reykdælahrepps, en hagnýta má hann þó aðeins á þann hátt, 
sem skipulagsskrá þessi mælir fyrir um. 

ð. gr. 

Stjórn Kvenfélagsins í Reykjadal hefir á hendi umsjón sjóðsins og reikningshald. 
Hún annast um, að hann sé á vöxtum í tryggum opinberum sjóði. Hún gerir og árlega 
fulla grein fyrir reikningum sjóðsins, bæði gagnvart meðlimum Kvenfélagsins og sveitar- 
mönnum.
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f. gr. 57 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja fátæka siúklinga í Reykdælahreppi. 21. maí 

5. gr. 

Sjóðurinn skal ávaxtast óskertur þangað Hl hann er orðinn kr. 1000,00 (eitt þúsund 

krónur). Eftir það skal leggja að minnsta kosti % vaxtanna við höfuðstólinn, auk þess 

sem sjóðnum kann að hlotnast af öðrum tekjum t. d. gjöfum o. Íl. 

6. gr. 

Þeim vöxtum sjóðsins, sem ekki eru lagðir við höfuðstólinn, má árlega verja sem 

sjúkrastyrk handa fátækum sjúklingum einum eða fleiri, sem heimili eiga í sveitinni. 

Skal það vera aðalreglan að styrkja þá sjúklinga sérstaklega er flytja verður á sjúkrahús, 

eða þá er taka verða hjúkrunarkonu um lengri tíma. 

7. gr. 

Það ár, sem sjóðurinn tekur til starfa, skal kjósa þrjá menn í úthlutunarnefnd. 

Nefnd þessi tekur á móti umsóknum um styrk úr sjóðnum, og úthlutar styrknum. Kosning 

gildir til þriggja ára, þó þannig að einn maður gengur úr nefndinni á hverju vori. i 

fyrsta og annað sinn eftir hlutvarpi. Eftir fyrstu kosningu fer þannig fram kosning á 

einum manni í nefndinni á hverju ári. Hreppsbúar Reykdælahrepps kjósa einn mann í 

úthlutunarnefnd, en Kvenfélagið hina tvo innan félagsins. 

8. Er. 

Umsóknir um styrk úr sjóðnum séu komnar árlega til úthlutunarnefndar fyrir lok 

nóvembermánaðar. Skulu þeim fylgja upplýsingar um veikindi umsækjanda og kostnað 

viðvíkjandi hjálp læknis, hjúkrunarkonu og sjúkrahúsleigu. Skal héraðslæknir votta að 

frásögnin sé rétt. 

9. gr. 

Skipulagsskrá þessari má því aðeins breyta að hún nái ekki fullum tilgangi. Og 

því aðeins skulu breytingartillögur fá gildi að þær hafi eindregið fylgi stjórnarinnar og 

séu samþykktar á sveitarfundi með % atkvæða að minnsta kosti, enda nái konunglegri 

staðfestingu. (Ákvæðum 2. og á. gr. má aldrei breyta). 

10. gr. 

Á skipulagsskrá þessari skal leitað konunglegrar staðfestingar.
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58 Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Framfarasjóð Nauteyrarhrepps, út- 
24. maí gefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 24. maí 1991. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Framfarasjóð Nauteyrarhrepps. 

Í. gr. 

Sjóðurinn heitir „Framfarasjóður Nauteyrarhrepps“, er hann stofnaður af „Búnað- 

arfélagi Nauteyrarhrepps“, árið 1920, með. kr. 100,00 og skal aukinn með árlegu tillagi 
frá sama félagi er sé minnst kr. 100,00, þar til sjóðurinn er orðinn kr. 5000.00, þá hættir 
Búnaðarfélagið að leggja í hann. 

Höfuðstólinn má aldrei skerða, en þegar sjóðurinn er orðinn kr. 1000.00 má fara 
að verja % árlegra vaxta hans til einhvers þess, er lýtur að uppörfun og eflingu á búnaði 

í Nauteyrarhreppi og ákveður stjórn sjóðsins það í hvert sinn. Þegar sjóðurinn er orðinn 

kr. 5000,00 má verja % árlegra vaxta hans, og þegar hann er orðinn kr. 16000,00 má verja 

% árlegra vaxta hans í því skyni er að ofan greinir. Sá hluti vaxtanna, sem ekki er not- 
aður samkvæmt ofangreindu, leggist við sjóðinn. 

3. gr. 

Sjóðurinn skal ávaxtaður með því að lána hann út til jarðabótaframkvæmda 

innan Nauteyrarhrepps, hverskonar sem eru. Skal lánað gegn 6% vöxtum p. A. og nægri 

tryggingu. Lán sem eru yfir 800,00 kr. skulu lánuð til 15 ára og séu afborgunarlaus 5 

fyrstu árin. Smærri upphæðir séu lánaðar allt að 8 árum og séu afborgunarlausar 3 

fyrstu árin. 

Minna en kr. 100,00 eru ekki Íánáðar. 

Það af fé sjóðsins, sem ekki kynni að standa í útlánum samkvæmi því er að ofan 

gveinir, skal ávaxta í sparisjóði. 

Í, gr. 

Lánbeiðandi verður skriflega að leggja fram fyrir stjórn sjóðsins, til hvers hann ættli 

  

að verja hinu umbeðna láni og má aldrei lána meira en sem nemur % af áætluðum kostn- 

aði við jarðabót þá, er lánið er veitt til. Áður en þrjú ár eru liðin frá útborgunardesi láns- 

ins, verður lánþegi að hafa að fullu og öllu lokið bví verki er lánið     var veitt il og til var 

ætlast, annars sé lánið við lok þess tímabils fallið í gjalddaga, ásamt með 1% vöxtum 

p. a., frá útborgunardegi lánsins, auk 6“ vaxta er áður greinir. 

D. gr. 

Sjóðurinn sé undir stjórn og eftirliti stjórnar Búnaðarlélags Nauleyrarhrepps og 

hafi hún glöggt reikningshald yfir hann.



at "1991 

Leysist Búnaðarfélag Nautevrarhrepps upp, skal hreppsnefnd Nauteyrarhrepps hafa 58 

stjórn og umsjón sjóðsins með höndum. 24. maí 

Reikningsár sjóðsins sé almanaksárið. Skal reikningur hans árlega lagður fram 

endurskoðaður, með reikningi Búnaðarfélags Nauteyrarhrepps, meðan stjórn þess félags 

hefir stjórn sjóðsins með höndum. en annars fylgi hann með hreppsreikningnum. 

6. gr. 

Leitað skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Fyrir hönd Búnaðarfélags Nauteyrarhrepps. 

Melgraseyri. 4. april 1921. 

{sign.) Jón H. Fjalldal. 

REGLUGERÐ 59 
30. maí 

un 

hafnargjöld í Revkjavík. 

Í. Lestagjald. 

I. gr. 

Öll skip, seglskip, gufuskip, mótorskip, bátar, hverskyns uppskipunartæki, hvort 

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

þau leggjast við festar á höfninni, þó með þeim undantekningum er síðar getur. 

2. gr. 

a. Allar fleytur, sem heima eiga í Reykjavík og minni eru en 30 tons brúttó, skulu greiða 

lestagjald tvisvar á ári, 2. janúar og 1. júlí, Í kr. 'yrir hvert nettó tonn, þó aldrei 

minna en 2 krónur í senn. 

Uppskipunarbátar, prammar og önnur uppskipunartæki, svo og geymsluskip, 

greiða sama gjald, þótt stærri séu en 30 tons brúttó. 

b. Öl skip, sem til hafnarinnar koma, nema herskip, varðskip, björgunarskip, skip, sem 

hafa skirteini sem skemmtiskip, skip sem gerð eru út til vísindalegra rannsókna, og 

skip þau, sem getur um í staflið c þessarar greinar, skulu greiða 20 aura lestagjald 

fyrir hvert nettó tonn. 

Innlend fiskiskip og öll skip. sem eru eingöngu Í innanlands siglingum, skulu þó 

eigi greiða lestagjald þetta oftar en tvisvar í mánuði, þótt þau komi oftar til hafnar. 

ce. Skip, sem leita hafnar vegna illveðurs, sjóskaða, eða skemmda á skipi á einhvern hátt, 

greiða ekki lestargjald nema þau jafnframt fermi eða affermi einhverjar vörur.
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59 Sama gildir og um skip, sem leita hafnarinnar 1il að rétta áttavita, setja á land 
30. maí sjúka menn eða látna, eða til að fá skipanir. 

3. gr. 

Ef skip er lengur í höfninni en einn mánuð og notar eigi festar hafnarinnar. skal 
Það að þeim tíma liðnum greiða 5 aura lestagjald af tonni fyrir hverja víku, eða hluta 'af 
viku, sem skipið dvelur í höfninni. Hafi skipið verið tekið á land til viðgerðar. telst sá 
timi ekki með. er það stóð uppi. 

2. Vita- og sæmerkjagjald. 

Skip, sem heima eiga í Reykjavík og minni eru en 30 tonn brúttó. skulu greiða 
víagjald 2. janúar og Í. júlí, 2 krónur í hvert sinn. 

Öll önnur skip greiða vitagjald í hvert sinn er þau koma til hafnarinnar, 2 kr. 
tir fyrstu 50 nettó tonnin og 2 aura fyrir hvert nettó tonn þar fram yfir. 

Undanþegin vitagjaldi eru þau skip, sem eigi greiða lestagjald samkvæmt b-lið 9. 
greinar. 

ER Bryggjugjald. 

ð. ST. 

Hvert skip, sem leggst við bólverk eða bryggju, aðra en bátabrvggju, skal greiða 

31 
bryggjugjald af nettó burðarmagni skipsins, talið í heilum tonnum. en brotum s al sleppa. 

{ 

      
Gjaldið skal greiða fyrir hvern sólarl ring eða hluta af sólarhring, 10 aura af hverju 

tonni, þó aldrei minna en 10 krónur um sólarhringinn. 

Ef skip liggur utan á öðru skipi, sem liggur við bólvirki eða bryggju, skal það 
greiða 5 aura af hverju nettó tonni fyrir hvern sólarhring, þó aldrei minna en 5 krónur 
um sólarhringinn. 

Herskip og varðskip eru undanþegin bryggjugjaldi. 

6. gr. 

Bátar, sem stærri eru en 30 tonn brúttó. skulu greiða 5 krónur fyrir hvern sólar- 
hring, eða hluta úr sólarhring, sem þeir lggia við bátabryggju á innri höfninni. en minni 
bátar 2 krónur. 

Undanþegnir þessu gjaldi eru bátar, sem heima eiga í Reykjavík, og eingöngu eru 
nolaðir við fólksflutning eða vöruflutning á höfninni. 

þf. Festargjald. 

7. gr. 

Skip og bátar, önnur en herskip og varðskip, sem nota festar hafnarinnar skulu 
greiða 5 aura af hverju tonni af nettó burðarmagni skipsins fyrir hvern sólarhring eða 
hluta sólarhrings, þó aldrei minna en 50 aura um sólarhringinn. 

Noti skip eða bátur sömu festar lengur en 3 mánuði samfleytt lækkar gjaldið að 
þeim tíma liðnum um helming.
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5. Fjorugjald. 59 

30. mai 

S. gr. 

Fyrir að leggja skipi á fjöru til hreinsunar eða aðgerðar, skal greiða 10 aura af 

hverju tonni af nettó-burðarmagni skipsins fyrir hvern sólarhring eða hluta af sólarhring, 

þó aldrei minna en 2 krónur um sólarhringinn. 

Fyrir báta-uppsátur á innri höfninni greiðast 10 krónur á misseri fyrir fram 2 

janúar og Í. júli. 

6. Kjölfestugjald. 

9. gr. 

Ef skip tekur kjölfestu á Reykjavíkurhöfn. skal það greiða 10 aura af hverju tonni 

af nettó burðarmagni skipsins, en 5 aura af hverju tonni. ef það skipar upp kjölfestu. 

7. Vafnsgjald. 

10. gr. 

Fyrir drykkjarvatn og ketilvatn handa skipum skal greiða það gjald fyrir hvert tonn, 

sem hafnarnefnd ákveður. 

8. Hafnsögugjald. 

11. gr. 

Öll skip, sem stærri eru en 30 tonn brútió, skulu, hvort sem þau nota hafnsögu- 

mann eða eigi, skyld að greiða hafnsögugjald í fyrsta sinn á ári hverju, er þau koma frá 

útlöndum og leggjast við festar innan takmarka Reykjavíkurhafnar. 

Komi skip oftar á sama ári, skal það ekki greiða hafnsögugjald, nema það noti 

hafnsögumann. 

Herskip, skemmtiskip og fiskiskip, sem skrásett eru hér á landi, eru undanþegin 

hafnsögugjaldi, nema þau noti hafnsögumann. 

12. gr. 

Hvert það skip, sem hafnsågumann notar til hafnarinnar eða frá höfninni, skal 

greiða hafnsögugjald. 

Auk þess skal greitt sérstakt gjald fyrir leiðsögn skipa um böfnina, þar á meðal 

inn í og út úr innri höfninni 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

  

a. Fyrir leiðsögu til hafnarinnar, 10 aura á hvert netto reg. tonn skipsins, þó aldrei minna 

en 15 krónur. 

b. Fyrir leiðsögu frá höfninni hálft gjald, þó aldrei minna en 10 krónur
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30. mai 

94 

c. Fyrir leiðsögu um höfnina, þar á meðal inni í og út úr innri höfninni greiðist: 10 

krónur fyrir hvert skip, sem er allt að 100 nettó reg. tonn og 2 aura að auki fyrir hvert 

nettó reg. tonn fram yfir 100. 

d. Fyrir leiðsögu frá og til nærliggjandi hafna greiðist sú borgun, er hafnarstjóri ákveð- 

ur í hvert sinn. 

e. Auk þess skal hvert skip, sem hafnsögumann notar til hafnarinnar, eða sem skylt er að 

greiða hafnsögugjald samkv. 11. grein, greiða 1 krónu í hafnsögumannssjóð. 

9. Vörugjald. 

14. gr. 

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

eru af skipsfjöl á land, eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, með þeim und- 

antekningum er síðar getur. 

15. gr. 

Ef vorur, sem å farmskrå skips eru åkvednar til annara hafna en Reykjavikur, eru 

látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald, þegar vörurnar eru fluttar 

í land. 

Undanþegnar þessu gjaldi eru þær vörur, sem látnar eru á land um stundarsakir 

vegna skemmda á skipi. 

16. gr. 

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

lands, greiðist hálft vörugjald. 

17. gr. 

Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Nýr og saltaður fiskur, óverkaðar og nvjar fiskiafurðir, sem fluttar eru á land í höfn- 

inni. 

b. Innlend mjólk og rjómi, sem flyæt til hafnarinnar. 

c. Umbúðir, sem endursendar eru. 

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

úr landi. 

ec. Bréfapóstur og farangur ferðamanna. 

tf. Vörur og tæki til hafnarinnar. 

18. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum. Brot úr gjaldeiningu, 

sem nemur helmingi eða meiru telst heil gjaldeining, en minna brot hálf gjaldeining. Fara 

skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds, og er skipstjóri skyldur að láta hafn- 

arstjóra í té eftirrit af farmskrá skips hans. Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða for- 

maður báts gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem fleyta hans hefir fermt eða af- 

fermt. Þyki hafnarstjóra ástæða til, getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á 

þann hátt, sem hann telur hentugastan. Reynist vörumagnið meira en upp var gefið. 

greiðir skipið kostnaðinn. 

Ef ýmsar vörutegundir eru í sendingu, skal reikna vörugjald eftir þeirri tegund, 

sem hæst gjald skal greiða at.
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Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldsskrá tiltekur og gjald 30. maí 

greiða eins og þar segir. Þó skal aldrei reikna vörugjald lægra en 10 aura. 

Ef vafi leikur á í hverjum flokki skuli telja vöru. skal hafnarstjóri úrskurða, en úr- 

skurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

20. gr. 

Vörugjaldsskrá. 

1. flokkur: Gjald 15 aurar fyrir hver 100 kg. 
Bly, brýni, cement, eldfastur leir, gaddavir og stálvir, gærur saltaðar í pökkum, 

hverfisteinar, ís, ísvarinn fiskur, járn, koparvír, járn og stál, járnkeðjur og járnpip- 

ur, kaðlar, kitti, kol, krít, htarvörur þungar, nýr fiskur slægður og óslægður, ofnar 

og steyptar járnvörur, óverkaður saltfiskur. prenísverla, salt, síld sódi, togleður, 

Þakjárn, þakpappi. 

2. flokkur: Gjald 30 aurar fyrir hver 100 kq. 

kartöflur, kornvörur allsk., kjöt, leður, leirvörur, Hnolíum, mör, pappír og bækur, 

pokar, pokastrigi, rjúpur og aðrir fuglar, rúðugler, saltfiskur þur. saumur, sápa. 

segldúkur. seglgarn, steinolia, tólg, tjara. tvistur, vaxdúkur. 

5. flokkur: Gjald 40 aurar fyrir hver 100 kg. 
Ávextir nvjir, þurkaðir og niðursoðnir, brauðvörur, harðfiskur, kaffi, kakao, lyf og 

lyfjavörur, lýsi, mjólk, niðursuðuvörur, nýlenduvörur allskonar, palmin. smjör. 

smjörlíki, súkkulaði. sundmagar. sykur. te, ull. 

t. flokkur: Gjald 60 aurar fyrir hver 100 kg. 
Dúnn, eldspýtur, fiður, glervörur, glysvarn 

  

  

ngur og þess háttar léttar vörur, rjÓl. 

  

rulla, reyktóbak, skinnvörur, skófatnaður, vefnaðarvörur, vindlar, vindlingar. 

5. flokkur: Gjald 50 aurar fyrir hver 100 kg. 
Aðrar vörur, sem reiknast eftir þyngd. 

6. flokkur: Gjald kr. 1,60 fyrir hvern ten.m. 
Timbur, tunnur og þess háttar vörur, sem reiknasi eftir rúmmáli. 

7. tlokkur: Gjald kr. 3,25 fyrir hvern ten.m. 
Bifreiðar, húsgögn, orgel, pian6, saumavélar. skilvindur, stundaklukkur og þess 

háttar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 

8. flokkur: Gjald 2 kr. fyrir hvert stykki. 
Hross, nautgripi og svín. 

9. flokkur: Gjald 25 aurar fyrir hvert stykki. 
Sauðfé. 

10. Lóðir og geymsluhús m. m. 

21. gr. 

Fyrir ad leggja vorur, sem affermdar eru, å land hafnarinnar, skal greida 2 aura 

fyrir hvern fermeter af landi því sem varan 

  

rá, fyrir hvern sólarhring. eða hluta af
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sólarhring, talið frá öðrum degi eftir að affermingu er lokið. Sama gjald skal greiða fyrir 

vörur, sem fluttar eru á land hafnarinnar og fara eiga í skip. 

22. gr. 

Ef vörur, sem affermdar eru, eru låtnar i geymsluhus hafnarinnar, skal greida 5 
aura fyrir hvert stykki fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, talið frá öðrum 

degi eftir að affermingu er lokið, enda sé varan hirt innan $ja daga. Fyrir aðra vöru- 

geymslu greiðist það gjald, sem um semur við hafnarstjóra. 

23. gr. 

Fyrir lóðir hafnarinnar og sevmsluhús, sem leigð eru einstökum mönnum eða fé- 

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

24. gr. 

Fyrir að nota dráttarbáta hafnarinnar, krana hennar, sporbrautir og önnur tæki, 

35 

ok 

skal greiða það gjald, sem hafnarstjóri ákveður í hvert skipti. 

11. Innheimta og greiðsla hafnargjalda. 

25. gr. 

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

stofu hafnarinnar. 

26. gr. 

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

gjalda þeirra sem ákveðin eru í 1. til 13. gr. Ef enginn skipstjóri eða formaður er á fleyt- 

unni, ber eigandi fleytunnar ábyrgð á greiðslu gjaldanna. Hafnarsjóður hefir haldsrétt 

yfir fleytunni, unz gjöldin eru greidd. 

Að svo míklu leyti, sem ekki er í reglugerð þessari ákveðnir fastir gjalddagar á 

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

/ænzt þess, að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá lögreglustjóra, nema hann með vottorði frá 

hafnarstjóra sanni, að hann hafi greitt öll gjöld til hafnarinnar. 

27. gr. 

Vörugjald, og leigu fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar samkv. 21. og 22. gr., 

greiðir móttakandi af vörum, sem koma til hafnarinnar, og sendandi af vörum, sem fluttar 

eru úr höfninni. Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins 

standa hafnarsljóra skil á greiðslunni. Ef skip eða bátur hefir ekki farm sinn skráðan, ber 

skipstjóri eða formaður ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

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

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

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

fellur í gjalddaga, þegar vörurnar eru komnar á skip. Hafnarsjóður hefir haldsrétt á vör- 

unum unz gjaldið er greitt.
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Leigu af lóðum og húsum hafnarinnar samkv. 23. greiðir samningsaðili. 30. maí gr. 

29. gr. 

Gjald fyrir að nota krana hafnarinnar, sporbrautir og önnur tæki samkv. 24. gr. 

greiðir sá, sem hafnarstjóri semur við um afnotin. 

30. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki. 

31. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 100-500 krónum, nema þvngri refs- 

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

32. gr. 

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

33. gr. 

Með reglugerð þessari er úr gildi numin reglugerð 27. marz 1918 um hafnargjöld 

í Reykjavík og reglugerð 31. desember 1918. um hafnsögugjöld í Reykjavík. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið og samþykkt, er hér- 

með staðfest til að öðlast gildi Í. júní 1921. 

Afvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 3ð. maí 1991. g í 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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FJALLSKILAREGLUGERÐ 

fyrir Myrasýslu. 

I. 

Um stjórn fjallskilamála. 

I. gr. 

Svslunefndin í Myrasvslu hefir á hendi vfirstjórn allra fjallskilamála innan tak- 

marka sýslunnar, eins þótt afréttur eða fénaður, er þar gengur, sé eign utansýslubúa. Hún 

sker úr ágreiningi og kærumálum. er til hennar verður skotið samkvæmt reglugerð þessari. 

2. gr. 

Målefni bau, sem nefnd eru i 1. gr., standa undir umsjån og framkvæmd hrepps- 

nefndanna i Myrasyslu, hverrar i sinum hreppi. Þær skulu gæta þess, að reglugerðinni sé 

hlytt og ef eitthvað er vanrækt af því. er hún fyrirskipar, eða brotið gegn åkvædum henn- 

ar, að fullar bætur komi fyrir. 

Hreppsnefndir, hver í sínum hreppi, gera allar nákvæmari ákvarðanir um fjallskil 

og aðrar framkvæmdir samkvæmt reglugerð þessari eftir þörfum. Þær hafa úrskurðar- 

vald í öllum ágreinings- og kærumálum innan brepps. Úrskurðum þeirra má skjóta til 

sýslunefndar. 

Þar sem tveir eða fleiri hreppar eða partar af hreppum eiga einn afrétt saman, 

hafa hreppsnefndir allra þeirra stjórn fjallskilamála á hendi í sameiningu. Oddvitinn í 

þeim hreppi, er rétt sú liggur í, er afrétturinn á að leitast til, skal kveðja Hl funda þeirra, 

er skipa eiga slíkum málum. Á fundum þessum ræður afl atkvæða. 

Nú er afréttur innan ummerkja Mvrasyslu notaður af hreppstélagi annarar sýslu, 

og er þá heimilt að fela hreppsnefndinni í þeim hreppi umsjón og framkvæmd fjallskila 

á afréttinum. Fer þetta eftir samkomulagi við hreppsnefnd þess hrepps. er afréttur Hsgur 

í, en að öðru leyti eftir fyrirmælum þessarar reglugerðar. 

IL. 

Um notkun afrétta. 

í. gr. 

Skylt er að láta öll stóðhross, geldfé, dilkær og fráfærulömb sanga í afrétti til 

sumarbeitar, nema: 

a. Að haft sé í gripheldri girðingu, evjum eða hólmum, sem fénaður getur ekki að sjálf- 

ráðu gengið úr. 

b. Að fengið sé leyfi hreppsnefndar og nágranna til þess að hafa það í heimahögum, eða 

leyft sé í löggiltri samþykkt, þó svo að eigandi fénaðar ábyrgist, ef skaði hlvzt af.
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5. gr. 60 
Enginn má nota annan sameignar-afrétt en þann, er hann á upprekstur á, nema 2. júní 

gs
 

hlutaðeigandi hreppsnefnd eða hreppsnefndir leyfi. Enginn má heldur taka hross eða sauð- 

Íé í sameiginlegt upprekstrarland af öðrum en þeim, sem heimili eiga í því upprekstrar- 

félagi, enda hafi fénaðurinn verið fóðraður á upprekstrarsvæðinu undanfarandi vetur. 

6. gr. 

Enginn má nota sameiginlegt upprekstrarland til annars en sumarbeitar fyrir af- 

réttarfénað, nema hann hafi sérstaka lagaheimild til þess. Enginn má ná sauðfé eða 

ótömdum hrossum úr afrétti, frá því 11 vikur eru af sumri til fjallgangna, nema hann fái 

til þess leyfi hreppsnefndar þess hrepps, er afréttur leggur í, enda fullnægi þeim skil- 

yrðum, er hún setur. 

Þetta ákvæði nær og til þeirra afréttarnota, er nefnd eru í 7. grein. 

7. gr. 

Nú er afréttarland eða fjalllendi einstaks manns sameiginlegt leitarsvæði með sam- 

eignarafrétti, og ætlar hann að leigja bað öðrum til sumarbeitar, þá er hann skyldur að til- 

kynna það fyrir 10. júnimánaðar, hreppsnefnd þess hrepps, er landið liggur í, og jafn- 

framt skýra frá, fyrir hve mikinn fénað landið er ætlað og hverjir notendur eru. Þó er 

honum óheimilt að taka annan eða meiri fénað í landið en hreppsnefnd samþykkir. 

HL. 

Um fjársmalanir á vorum og rekstur í afrétt. 

8. gr. 

Allir, sem jörð eða jarðarpart hafa og búfjárhagar fylgja, skulu smala þá á vorum, 

Þegar rýja þarf sauðfé eða reka það eða stóðhross í afrétt, allt eftir því sem hreppsnefnd 

ákveður. Vanræki einhver slíka smölun, þá er nágrönnunum heimilt að smala landið og 

reka fénað í aðhald til sundurdráttar, en haga skulu þeir framkvæmdum svo, að lands- 

notanda verði sem minnst mein að og aldrei má reka hans eigin fénað úr hagagirðingu 

nema hann leyfi. Hreppsnefnd getur einnig látið smala landið á kostnað þess, er á að 

sera það. 

9. gr. 

Nú finnast sauðkindur, er sloppið hafa úr heimahögum eða fjarri eiganda, órúnar, 

eða ómörkuð unglömb, er þá finnanda skvit að handsama þær og koma þeim áleiðis til 

eiganda ef hann er í nágrenni, að öðrum kosti rýja þær ef tími er til þess kominn og 

marka unglömb. Skal hann gera eiganda full skil á ull og grein fyrir marki og öðrum ein- 

kennum á hverri kind, er hann hefir rúið eða markað. 

Geti finnandi eigi vitað með vissu hver eigandi er slíkra kinda ber honum að inna 

af hendi sömu skil við hreppstjóra í hreppi sinum. Hreppstjóri ráðstafar ull eins og 

öðru óskilafé. 

Í ómakslaun fær finnandi allt að 50 aura fyrir að rýja kind og 1 kr. fyrir að marka 

lamb, ef eigi umsemst öðruvísi.
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2. júní Ef gróðurleysi eða illviðri banna eigi, eða undanþága fengin, sbr. 4. gr., á allur 

geldfénaður annar en fráfærulömb að vera kominn á afrétt fyrir 24. júní ár hvert, 

ella svo fljótt sem tið leyfir, og fráfærulömb jafnskjótt og fært er frá. Eigi má Þó fénað 

á afrétt reka fyrr en nægur gróður er þar kominn. 

11. gr. 

Fráfæring allan, sem rekinn er á ógirtan afrétt, skal sitja þannig, að 3 sólarhring- 

ar liði frá því fært er frá þangað til hann er eftirskilinn í afrétti. Aldrei má án leyfis eig- 

anda eða ráðstöfunar hreppsnefndar reka fénað annara manna á afrétt. nema vist sé að 

hann eigi þangað að fara og sé ekki tekinn í sínum heimahögum. Reka skal þannig segn- 

um heimalönd, að sem minnstur bagi verði og aldrei yfir tún né engi. nema ómögulegt 

sé að fara aðra leið. 

12. gr. 

Hreppsnefnd hvers hrepps skal ákveða fyrir eitt eða fleiri ár í senn, hvað ibúar 

hreppsins, er á afrétt reka, skuli skemmst mega fara með rekstra sína, til þess að skilja þá 

eftir. Þó skal heimilt að skilja eftir á leiðinni allt að 20 kindum úr rekstri, ef þær eru 

örþreyttar og komnar í afrétt þann, er þær eiga að ganga á. 

13. gr. 

Hver, sem heimildarlaust, rekur fénað í annars manns land, hvort sem það er 

heimaland eða afréttur og skilur bann þar eftir, er skaðabótaskvídur til landsnothafa eftir 

því sem hæfa þykir, auk sektar. 

14. gr. 

Ef kindur í rekstri gefast upp á leið til afréttar og þess vegna eða af öðrum ástæð- 

um verður að skilja þær eftir í landi, sem ekki er heimilt að láta þær sanga í til beitar. 

þá skal eigandi eða umráðamaður þeirra, sem skjótast láta umráðamann landsins vita um 

það og semja við hann, hversu með skal fara. Vanræki eigandi eða umráðamaður fénað- 

arins þetta, þá skal svo álíta, að hann hafi brotlegur orðið samkvæmt 13. gr. 

15. gr. 

Nú er afréttarfénaður ekki rekinn í afrétt þá er timi er til kominn, eða hafður 

annarsstaðar samkvæmt 4. gr., en skilyrðum ekki fullnægt að áliti breppsnefndar, og má 

hún þá láta reka fénaðinn í afrétt á kostnað eiganda eða umráðamanns. 

16. gr. 

Ef sauðfé eða hross ganga úr afrétti að sumri í búfjárhaga. þá má sá, er fyrir 

ágangi verður, reka fénaðinn aftur í afrétt þann, er hann hvggur hann úr vera. 

Skylt er nágrönnum hans, að gera þetta með honum, ef hann kveður þá til. Skal 

haga rekstri svo að ágangsfénaði verði ekki mein að. Kostnaður við slíkan rekstur í eitt 

skipti fæst ekki endurgoldinn, en verði að endurtaka slíka vörn fyrir ágangi það sama 

sumar, þá getur sá er fyrir ágangi verður, gert hreppsnefnd aðvart um það og skipar hún 

þá fyrir um smölun og rekstur Hl afréttar, kveður hún til þess öðrum fremur þá. er fyrir
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ågangi verda og næstir eru ågangssvædinu, en Öllum sem til eru kvaddir er skylt að 

hlýða. Kostnaður greiðist úr sveitarsjóði eða sveilarsjóðum þeirra hreppa, er eiga eða 

nota afrétt þann, er ágangsfénaður kom frá. 

Gangi stóðhross úr afrétti. og tolli þar ekki eftir itrekaðan rekstur, er þeim, sem 

fyrir ágangi verður, heimilt að tilsegja þau eiganda, sem þá er skyldur að hirða þau. 

17. gr. 

Nú safnast fénaður að girðingu, sem er því til fyrirstöðu að hann gangi sjálfkrafa 

á leið til afréttar og er þá stranglega bannað að sleppa honum um hlið eða á annan hátt 

yfir girðinguna. Ef sá, sem fyrir slíkum ágangi verður, getur ekki á hagkvæmari hátt um- 

samið, þá gerir hann hreppsnefnd í sinum hreppi aðvart um áganginn og ber henni þá, 

að láta smala ágangssfénaði og reka þangað sem hann má vera, á kostnað eiganda nema 

öðruvísi sé ákveðið í samþykkt, er nái vfir ágansssvæðið. 

IV 

Um fjallskil og leitir. 

ÍS. gr. 

Fjallskilaskyldur er hver sá, sem á kind eða stóðhross hvort sem það er rekið á al- 

rétt eða ekki. Öl fjallskil skal miða við tölu geldra kinda. Hvert stóðhross jafngildir 5 

kindum seldum; 2 ær með dilkum jafngilda 3 geldum kindum, en fráfærð lömb teljast 

seldar kindur. 

Hverjar 3 kindur. sem geymdar eru í eyium eða hólmum að sumri til sbr. 4. gr. 

jafngilda einni kind geldri Hl fjallskila, en kviaær. sen nvtkaðar eru skulu undan- 

þegnar fjallskilum, ef eigandi eða umráðamaður þeirra hefir tilkynnt hlutaðeigandi 

hreppsnefnd tölu þeirra, áður en fjallskilaniðurjöfnun fer fram. Að öllu öðru leyti skulu 

full fjallskil serð eftir fénaðarfjölda. 

19, gr. 

Hver búandi eða húsráðandi er skyldur að halda uppi fjallskilum heimilismanna 

sinna, gegn fullu endurgjaldi. 

20. gr 

Þrennar leitir skal gera á hverju hausti, tl þess að smala til rétta. Í öllum leitum 

skal smala sauðfé, en hrossum í annari og þriðju leit. Þó má hreppsnefnd eða hrepps- 

nefndir. á fjallskilafundi, ákveða, að hross skuli smöluð til fyrstu réttar og þeim þá réttað, 

en þá skal það tilkynnt í þá hreppa utan upprekstrarfélagsins, er þar eiga hrossa von. 

Einnig skal eftir þörfum senda menn til bess að hirða fé og hross í útréttum, er 

fjár von er við. 

21. gr. 

Til Fljótstunguréttar skal gera fyrstu leit föstudags, laugardag og sunnudag í 22. 

viku sumars, og aðra leit þriðjudag og miðvikudag í sömu sumarviku og fimmtudag næst- 

an á eftir. 

1921 

a 

60 
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60 Til Þverárréttar skal gera fyrstu leit mánudag, þriðjudag og miðvikudag í 22. 

2. júní viku sumars, og aðra leit föstudag, laugardag og sunnudag í 23. viku sumars. 

Til Brekkuréttar skal gera fyrstu leit þriðjudag í 22. viku sumars, og aðra leit 

mánudag í 23. viku sumars. 

Til Þinghólsréttar skal gera fyrstu og aðra leit mánudag, þriðjudag og miðvikudag 

í 22. viku sumars. 

Auk þess skulu heimalönd í Borgarhreppi og Borgarneshreppi smöluð mánudag 

eða þriðjudag í 23. viku sumars. 

Til Hraundalsréttar skal gera fyrstu og aðra leit mánudag, þriðjudag og miðviku- 

dag í 22. viku sumars og fimmtudaginn næstan eftir. 

Auk þess skulu heimalönd í Álftaneshreppi smöluð sunnudag eða mánudag í 23. 

viku sumars. 

Til Hitárdalsréttar skal gera fyrstu leit, mánudag og þriðjudag og aðra leit mið- 

vikudag í 22. viku sumars. 

Auk þess skulu heimalönd í Hraunhreppi smöluð laugardag eða sunnudag í 23. 

viku sumars. 

Í öllum upprekstrarfélögum sýslunnar skal þriðja leit ger í hverju fyrir sig næstu 

daga fyrir skilarétt. 

22. gr. 

Fyrir 10. ágúst ár hvert skal hreppstjóri hafa samið og sent oddvita þeirrar hrepps- 

nefndar, er jafnar niður fjallskilum viðkomandi hrepps, skrá vfir alla framteljendur og 

fjölda sauðfjár og stóðhrossa eins og það er framtalið, eða hann telur rétt vera. Í Hvit- 

ársíðuhreppi, Norðurárdalshreppi og Stafholtstungnahreppi skal skrá þessi vera í tvennu 

lagi og skipting hin sama og hreppanna í upprekstrarfélög. 

Skylt er hreppsnefnd, ef henni er kunnugt um annan eða meiri fjallskilaskyldan 

fénað í upprekstrarfélagi en á skrá stendur, að jafna fjallskilum einnig á hann. 

23. gr. 

Hreppsnefnd hver jafnar niður fjallskilum á hreppsbúa sína og þá utanhreppsbua, 

er fjallskil eiga að gera í hreppnum, nema öðruvísi sé um samið, sbr. 3. gr. Skal niður- 

jöfnun lokið svo tímanlega, að hún geti orðið öllum kunn eigi síðar en þrem dögum áður 

en leitir byrja. 

Niðurjöfnun skal birta með fjallskilaseðli eða fjallskilaseðlum, er ganga bæ frá bæ 

um hreppinn, og hefir hann eða þeir þá þingboðsrétt. Utanhreppsmönnum má boða fjall- 

skil svo sem haganlegast þykir. 

Í fjallskilaseðli skal skráð, hvaða fjallskil á að gera það haust, hvernig leitum og 

rekstrum skal haga, hver verði leitarforingi, og annað því um líkt, eftir þörfum. 

21. gr. 

Hver búandi er skyldur að leita heimaland ábýlisjarðar sinnar á hausti, að svo 

miklu leyti og svo oft sem hreppsnefnd ákveður, og reka skilvíslega til rétta eða annað, 

allan óskilafénað eftir nánari ráðstöfun hreppsnefndar. Vanræki einhver slíka smölun, er 

heimilt að fara svo að sem fyrir er mælt í 8. gr.
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25. gr. 

1921 

60 

Hreppsnefnd eda hreppsnefndir skulu årlega meta allan fjallskilakostnad upprekstr- 2. juni 

félagsins til peningaverðs. Eftir því mati skal fara, þá er eitthvað til fjallskila er greitt í 

peningum. Tillagi hvers einstaklings til fjallskila skal jafna niður með vinnu eða öðru þess 

háttar, að svo miklu leyti, sem auðveldlega verður viðkomið. En heimilt er hreppsnefnd 

ef hún telur það hagkvæmt, að ákveða, að einhver hluti fjallskilatillags greiðist í pening- 

um án þess þó, að jafnað sé á alla eða eftir sömu hlutföllum. 

26. gr. 

Hreppsnefnd skal árlega kjósa leitarstjóra, fyrir hvert leitarsvæði er hún á vfir 

að segja. Enga aðalleit má gera, nema leitarstjóri sé í henni og stjórni henni, enda er 

leitarmönnum skylt að hlvða honum. 

Einnig skal hún kjósa réttarstjóra og foringja er stjórni ferðum í útréttir, eftir 

því sem þurfa þykir. 

24. SF. 

Í gerðabók hreppsnefndar skal skrá niðurjöfnun fjallskila og yfir höfuð allar ákvarð- 

anir, er hún gerir viðvíkjandi fjallskilum, jieitum, réttum og smölunum. 

28. gr. 

Hver, sem fjallskil á að inna af hendi, skal vanda vel tílag sitt, svo sem með því 

að senda fullgilda og vel útbúna menn í leitir, útréttir og annað því um líkt. Láti ein- 

hver farast fyrir að senda mann í leit eða gera önnur þau fjallskil, er hann hefir verið 

kvaddur til í fjallskilaboði og eigi má fresta, skal hann borga einum þriðja parti hærra 

verði, en matið er tillag það. er vantar. 

Ef einhver sendir mann í leit, sem Teilarforingja og helmingur manna í hans 

flokki telur óhæfan sökum salla eða ills útbúnaðar. skal vísa honum heim aftur, og er þá 

sá. er slíkan mann sendir. skyldur að borga eins og hann hefði engan sent. Sama gildir 

um mann í útréttir. 

Sannist það eftir á, að einhver, sem fjallskil á að framkvæma, hafi vanrækt verk 

sitt, getur hreppsnefnd krafizt uppbótar frá honum eða þeim. er sendi hann, eftir því, er 

hæfa þykir. 

20. gr. 

Áður en leit byrjar, skal leitarforingi gæta þess í hæfilegan tima, hvort nokkrum 

manni verði að vísa heim, hvort nokkurn vantar eða annað, er til leitarinnar þarf. Kaupir 

hann þá mann eða annað í stað þess, er vantar, ef þörf krefur og þess er nokkur kostur. 

Leitarforingi hefir á hendi alla stjórn á leitunum. Hann skipar fyrir um hvernig 

hver leitarmaður hagar göngu sinni. gætir þess að farið sé eftir fyrirskipunum hans, að úr 

sé bætt, ef eitthvað fer óskipulega, að ekki sé illa farið með skepnur, að fatlaðar kindur 

og kindalamar sé flutt til byggða. að safnins sé vel gætt bar til það er í rétt komið og 

réttarstjóri tekur við stjórn og vfirhöfuð alls þess, er tilheyrir góðu skipulagi í leitum. 

öll. gr. 

Þeir. sem sendir eru í útréltir, skulu hlýða foringia sinum. Hann skal gera það, 

sem unnt er, til þess að ekki verði kindur eða hross eftir í útréttum, og fari þar fram 

markaskrár yfirlestur, má ekki fara frá réttinni fyrr en honum er lokið.
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60 Sé einhver skepna svo fötluð að hún verði ekki rekin með öðrum fénaði, þá skal 
2. júní útréttamannaforingi ráðstafa henni svo sem hann telur hagkvæmast fyrir eiganda og 

hans kostnað. Ráðstöfunina tilkynnir hann eiganda svo fljótt sem unnt er. 
Fatlaða kind má ekki skilja eftir milli bæja eða á víðavangi. 

Foringi útréttarmanna gætir þess, að skepnum sé ekki hætta búin í rekstri, 
vatnsföllum, hraungjótum, af ofþreytu og öðru því um líku. 

31. gr. 

á 
d 

í 

Eftir að aðalleitir eru afstaðnar, getur hreppsnefnd, ef henni þykir ástæða til, látið 
gera enn eina leit á leitarsvæði þau, er hún á um að sjá. Til þeirrar leitar má gera auka- 
niðurjöfnun á alla hlutaðeigendur. 

Leitin kallast eftirleit og skal hún ákveðin svo fljótt sem við verður komið, að af- 
staðinni þriðju leit. Heimilt er einstökum mönnum að gera eftirleit, þó eigi fyrr en hrepps- 
nefnd hefir látið gera slíka leit, eða vissa fengin um að leit verði ekki gerð að ráðstöfun 
hreppsnefndar. Finni einstakir menn fénað á afrétti eftir leitir er þeim heimilt að taka 
fundarlaun; náist ekki samkomulag við eiganda, metur viðkomandi hreppsnefnd fundar- 
laun, en ekki mega þau hærri vera en M verðs af sauðfé og Mo verðs af hrossum. 

32. gr. 

Nú þykir einhverjum niðurjöfnun fjallskila ekki rétt og vill fá leiðréttingu á þvi, 
ber honum engu að síður að inna þau af hendi, en sent getur hann rökstudda kæru til 
hreppsnefndar fyrir hausthrepnskil og beðið hana lagfæringar og fer þá um hana sem 5 

um útsvarskæru. Kærur út af aukaniðurjöfnun fjallskila fer um á sama hátt og kærur yfir 
aukaniðurjöfnun útsvara. 

V. 

Um réttir og réttahöld. 

33. gr. 

Þessar skulu vera aðalréttir í sýslunni: 

I. Fljótstungurétt. Leitarsvæði hennar er: Heimalönd allra jarða í Hvítársíðu frá Gils- 

bakka að Kalmannstungu að þeim jörðum báðum meðtöldum, eins og Hvitá ræður að 
sunnan Og girðingar að vestan og norðvestan að Skammá; svo og afréttur Reykdæla 
og Hálsasveitar og önnur heiðalönd að afréttarlöndum Þverárréttar og að löndum 

Húnvetninga að norðan og jöklum að austan. 

Fyrsta rétt skal vera mánudaginn í 22. viku sumars, önnur rétt föstudaginn í 

23. viku sumars, og skilarétt föstudag í viku sumars. 24. 

2. Þverárrétt. Leitarsvæði til hennar er: Öll heimalönd, heiðalönd og afréttarlönd allra 

jarða í Norðurárdal og Stafholtstungum austan Sanddalsár og Norðurár; svo og allra 

jarða í Þverárhlíð og Hvítársíðu allt að girðingum þeim, er áður eru nefndar. að lönd- 

um Húnvetninga að norðaustan og að löndum Strandasýslu og Dalasýslu að norð- 
vestan. Þó getur stjórn Þverárréttarfélags leyft að Lambatungur séu leitaðar til Fljóts- 

lunguréttar. 

Fyrsta rétt skal vera fimmtudag í 23. viku sumars, önnur rétt mánudag í sömu 

sumarviku og skilarétt laugardag í 25. viku sumars.
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3. Brekkurétt. Leitarsvæði er: Öll afréttarlönd og heimalånd tilheyrandi Nordurårdal og 60 

Stafholtstungum fyrir vestan Sanddalsá og Norðurá allt að löndum Dalamanna og 2. júní 

Borghreppinga að norðan og norðveslan. 

Fyrsta rétt skal vera miðvikudag í 22. viku sumars, önnur rétt þriðjudag í 23. 

viku sumars og skilarétt fóstudag í 25. viku sumars. 

á. Þinghólsrétt. Leitarsvæði er: Öl afréttarlönd og heimalönd tilheyrandi Borgarhreppi 

og Borgarneshreppi. 

Fyrsta rétt skal vera fimmtudag í 28. viku samars, önnur rétt miðvikudag í sömu 

viku og þriðja rétt föstudag í 25. viku sumars. 

Hraundalsrétt. Leitarsvæði er: Öll afréttarlönd og heimalönd tilheyrandi Alftanes- 

et
 

hreppi, svo og allt Ytra-Hraundalsland og Svarfhólsmúli í Hraunhreppi. 

Fyrsta rétt skal vera föstudag í 23. viku sumars, önnur rétt þriðjudag í sömu 

sumarviku og þriðja rétt fimmtudag í 25. viku sumars. 

6. Hitardalsrétt. Leitarsvæði er: Öll afréttarlönd og heimalönd í Hraunhreppi að undan- 

skyldu Ytra-Hraundalslandi og Svarfhólsmula. 

Fyrsta rétt skal vera fimmtudag í 23. viku sumars, önnur rétt mánudag í sömu 

sumarviku og þriðja rétt miðvikudag í 24. viku sumars. 

Önnur og þriðja rétt í Borgarhreppi, Álftaneshreppi og Hraunhreppi kallast skila- 

réttir og er heimilt að halda þær annarsstaðar en í aðalrétt. Heimilt er að leggja og við- 

halda aukarétt til þess. 

34. gr. 

Aukaskilarétt má halda í hverju upprekstrarfélagi fyrir sig, hvenær sem hrepps- 

nefnd ákveður. 

30. 

  

Hreppsnefnd skal sjá um: 

Að almenningur réttar sé hæfilega stór og svo haganlega gerður, að engin hætta 

sé á að fé þrengi sér meira saman á einum stað en öðrum og að sólfflötur sé sem 

næst láréttur. 

Ad veggir réttar og dilka séu svo vel gerðir, stöðugir og háir, að engin sauðkind 

seti stokkið upp á þá. 

Að sérhver fénaðareigandi innan upprekstrarfélagsins hafi nóg dilkrúm fyrir fé 

sitt við réttina, að ómerkingadilkur sé til og að nægir dilkar séu til fyrir fé annara upp- 

rekstrarfélaga. 

Að grindur eða hurðir séu í öllum dilkadvrum, sem dregið er um úr almenningi. 

og vitri og innri dyrum réttar. 

36. gr. 

Hver sem jörð eða jarðarpart hefir til ábúðar eða nolkunar eða fénað á, er skyldur 

til að vinna að bvegingu aðalréttar, aukaréttar. dilka, girðingar til að geyma safn í, leita- 

mannaskylis og hverrar annarar byggingar, sem notuð kann að verða við leitir eða réttir 

og að viðhaldi þeirra eftir því, sem hreppsnefnd ákveður. 

Við hverja aðalrétt skulu allar jarðir í upprekstrarfélaginu eiga nóg dilkrúm, hver 

fyrir sig eða fleiri saman og eru ábúendur skyldir til að kosta bygging þeirra, eftir þeim
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hlutföllum, er hreppsnefnd åkvedur. Vanræki einhver 28 vinna ad dilkabyggingu eda vid- 
haldi svo sem skylt er, getur hreppsnefnd látið vinna verkið á hans kostnað. 

Ennfremur skulu vera til sérstakir dilkar fyrir fé úr öðrum hreppum eða upp- 
rekstrarfélögum. er byggja skal og viðhalda á kostnað blutaðeiganda, nema öðruvísi sé 
um samið. 

  

Nú þykir meiri hluta hreppsnefndar eða 5 bændum í upprekstrarfélagi þörf á að 
færa afrétt á annan stað eða endurbyggja rétt úr steinsteypu eða útlendu efni, þá skal 
hreppsnefnd sjá um, að allir búendur. er hlut eiga að máli, verði kvaddir á lund til þess að 
ræða og greiða atkvæði um það mál. Verði meiri hluti fundarmanna með breytingunni, 
skal málið, ásamt sundurliðaðri áætlun um kostnað og fjáröflun tl bvegingarinnar. borið 
undir 

  

vslunefnd og leggur hún úrskurð á það. 

Kostnaði við byggingu, endurbyggingu eða viðhald réttar og annara bvgginga, sem 3 5 

taldar eru í 35. gr. svo og vöxtu og afborganir af lánum til slíkra byvgginga.skal jafnað nið-   

ur eftir þeim hlutföllum, er hreppsnefnd ákveður og svslunefnd samþykkir. 

  

Sr. 

Skylt er að leggja til land undir réti, en engin umráð hefir landeigandi eða lands 
nolhafi þess vegna yfir réttinni. en þóknun fyrir alroðning á landið og við réttarhaldið 
fær hann eftir því sem um semur. En verði ágreiningur ákveður sýslunefnd gjaldið. 

  

l fyrstu rétt skal byrja að vétta bá markljóst er. enda er þá öllum þeim, sem 
fjárvon eiga við réttina skylt að vera þar til að hirða fénað sinn. Réttarstjóri sér um að 

  

allt fari skipulega fram við réttarhaldið og hefir vald til að banna allt. sem getur hindrað 
það eða tafið. Öllum, sem í rétt eru, er skvlt að hlyða skipunum hans og getur hann kært 
til sekta, ef út af er brugðið. Hann getur skipað annan í sinn stað eða sér til aðstoðar, 
ef þörf er á. 

Réttarstjóri sér um, að ómerkinsar séu látnir í bar til gerðan dilk og gefur hveri- 
I um, sem óskar þess kost á að !ála á helsa sér lamb. Hann skal einnig sjá um að hryssur 

  

fái að helga sér folöld, þó ekki séu þau látin í ómerkinga dilk. Ei n má taka ómerkins 

  

án leyfis réttarstjóra. Enginn má draga sauðfé eða hross nema látið sé í dilk eða annað 

  

aðhald þar sem auðvelt er að kanna það, áður en út er hleypt. 

  

Enginn má hleypa út úr dilk, fyrr en rétlarstjóri leyfir og búið er að kanna féð eða 

hrossin, ef réttarstjóri fyrirskipar það. 

Hreppstjóri þess hrepps, er rétt Hggur í, skal ætið vera við. þá réttað er. og 

sæta lögreglu. 

åt. g 

Skylt er hverjum beim, er kindavon eda hrossavon å i adalrétt eda aukarétt sins 
i hirða þar fénað sinn. Vanræki ein-     réttarfélags. að hafa þar nægan mannafla til þess að 

hver þetta. er réttarstjóra heimilt að láta hirða fénaðinn og reka heim á kostnað eiganda.
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11, gr. 

Þá er réttarstjóri álítur tíma til kominn skal töfludráttur fara fram og markaskrár 

Mýrasýslu, og nærliggjandi sýslna vera við hendina. Allar sauðkindur og hross, sem að því 

loknu hefir ekki verið ráðstafað á leið til eiganda. skal fara með sem óskilafé. 

VI. 

Um meðferð oskilafénaðar. 

42. gr. 

Alla ómerkinga, sem eigi hafa fundizt eigendur að, svo og allar aðrar kindur, er 

eftir verða í rétt hverri þá drætti er lokið og ekki hefir verið ráðstafað öðruvísi á ábyrgð 

eiganda, skal hreppstjóri í þeim breppi, er réttin liggur í, selja þegar i stad vid opinbert 

uppbod, bå må hreppsnefnd låta geyma urtining år fyrstu rétt til annarar réttar. 

Hreppsnefnd kveður til 2 menn að lýsa mörkum og öðrum einkennum á fénaði 

þeim, er selja skal. Verði þeir ekki á eitt sáttir um lýsingu á marki, kveður nefndin þriðja 

mann til þess að skera úr ágreiningnum, Vafa-atriða skal þó setið í uppboðsgerðinni. 

Óskilafénað. sem finnst eða framkemur eftir allar réttir og verður ekki komið tl 

eiganda, skal reka til hreppstjóra í þeim hreppi, er fénaðurinn fannst í, og skal hann að 

því búnu seldur við uppboð, svo fljótt sem verða má. 

(4, gr 

Nú heimtir einhver kind með sínu marki, en kannast ekki við hana sem sina eign, 

þá skal með hana fara sem annað óskilale. 

45. gr. 

Þá er óskilahross er selt. skal, auk venjulegra söluskilmála, áskilja að eiganda sé 

heimilt að innleysa það innan 12 vikna frá söludegi. Hið selda hross skal vera í gæzlu 

kaupanda en ekki í ábyrgð hans Íyrr en að innlausnarfresti liðnum. Gæzlukaup og haga- 

tollur má eigi meiri vera en Í5 aurar um sólarhring og telst frá söludegi þar til hross er 

hirt af eiganda. Komi hross á hús og hey áður en innleysl er, greiðist kostnaður af því 

eftir samkomulagi. Hreppsnefnd þess hrepps. sem hross er selt í, sker úr ágreiningi úl 

af kostnaði. 

Eisanda er því aðeins heimilt að innleysa hross, að hann um leið greiði allan 

áfallinn kostnað. 

48. 
Eftir hvert uppboð á óskilahrossum, ska 

r. 

=
 

yo
 

hreppstjóri, svo fljótt sem verða má, senda 

auglýsingu til birtingar hreppstjóranum í Borgarnesi. Í auglýsingunni skal getið um, kyn- 

ferdi, aldur. lit og auðkenni hins selda, svo og verð, nafn kaupanda og bústað. 

17. gr. 

Fyrir lok janúarmánaðar skal hreppstjóri senda sýslumanni skýrslu um óskilafénað 
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60 með mörkum, seldan á síðastliðnu ári, og þá er ekki úlgenginn. Sýslumaður auglýsir hinn 
21. apríl selda fénað í Lögbirtingablaðinu. Svslunefnd gefur kvatt annan til Þess, ef hún telur 

Það hentugra. 

48. gr. 

Af andvirði óskilafénaðar greiðist uppboðskostnaður, sæzla og fóðurkostnaður. 
fundarlaun, auglýsingagjald og burðarsiald með pósti. Að 681 í leyti greiðist andvirði 

  

hins seida, til hvers þess, er kröfu gerir fyrir lok septembermánaðar það ár, sem auglyst 
er, ef hann þykir hafa sannað eignarrétt sinn. 

  

Þá er kröfufrestur er útrunninn samkv. 47. gr. skal hreppstjóri senda oddvita í sín- 

  

um hreppi a af uppboðsbók um seldan ós    "nað haustið áður, ásamt skýrslu um 
hverjir hafa fengið útborgað verð óskilafénaðar Jafnframt sendir hann oddvita það sem 
þá er óútgengið af óskilafjárverðinu. að frádregnum kostnaði. 

  

Andvirði ómerkinga Þar með talið mvétningar og té með óbekkjanlegum mörk- 
un vegna skemmda að frádregnum kostnaði, greiði hreppstjóri til oddvita fyrir lok 
marzmánaðar ár hvert. 

áð. gr. 

Ándvirði ómerkinga og óskilafénaðar, er ereiðist 

  

í Hvítársíiðuhreppi, 
Þverárhliðarhreppi og Stafholtstungnahrenpi rennur í sjóð er heitir fjallskilasjóður Þver- 
árréttar og skal honum aðall 

  

10 Hl viðhalc 

  

s réltinni með tilheyrandi girðingum. 
Oddviti Þverárhlíðarhrepps gerir árlega reikninga sjóðsins og skulu þeir endurskoðaðir 
og úrskurðaðir af oddvitum Hvítársíðu- og Stafholistungnahreppa. 

  

Ándvirði ómerkinga og óskilafénaðar í öðrum hreppum syslunnar, rennur í sveitar- 
sjóð hvers hrepps fyrir sig, eins og Það er greitt til oddvita. 

  

Heimilt er þó hreppsnefnd í hreppi, er rétt liggur í, að greiða þóknun tl mark-    

lýsingamanna og réttarstjóra af Óskilafjárverði, er hreppsjóði eða jallskílasjóði tilheyrir. 
og at óskipiu því. er skipta á milli hreppa. 

vir 

Um mörk og markoskrár. 

51. gr 

Hver maður skal einkenna fé sitt og hross með slöggu marki á eyrum. Enginn má 
fleiri mörk ei í senn en tvö á sauðfé og eitt á hrossum. 

  

inn má heldur nota annars 

  

  manns sauðfjármark á hrossum eða hrossamark á sauðfé. Ef kind er með annars manns 

  

slöggu hornama 

  

marki á eyrum, skal marka hana í eða brennimarki. 
Skylt er að nota hreppsbrennimark á sauðfé og setja það á vinstra horn. 
Hreppsbrennimörk eru: 

Hvitársíðuhrepps: M. 1. 

Þverárhlíðarhrepps: M. 9. 

Norðurárdalshrepps: M. 3. 

Stafholtstungnahrepps: M. 4,
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Borgarhrepps: M. 5. 60 

Ålftaneshrepps: M. 6. > 

  

Hraunhrepps: M. 7. 

Borgarneshrepps: M, 8. 

52, ør. DØ. g 

nd, nema sånnur komi fyrir, ad annar eigi, eða eigandi 

  

Mark helgar eiganda 

marks viðurkenni hana ekki sem sína eign, sbr. 43. gr. Kind. sem ekki ber rétt mark manns, 

er óheimilt að draga sér, hversu lítið sem á vantar eða umfram er. Ef kind er með horna- 

marki eða brennimarki annars, en þess, sem eyrnamarkið á, skal sá talinn eigandi. sem 

á brennimarkið eða hornamarkið; skal hann þó. ef eigandi evrnamarks krefst, gera grein 

fyrir, hvernig hann hefir eignast kindina. Kind. sem er með eyrnamarki eins manns. 

hornamarki annars og brennimarki hins þriðja, skal talin ei gn þess, er brennimarkið á. 

en sönnur skal hann færa á eignarrétt sinn, eft krafist er 

53. gr. 

Enginn má upptaka mikil særingamårk, sem vandi er ad marka svo audbekkt séu. 

Hin helztu þeirra eru: Afeyrt, blaðrifað, blaðsti 

  

ifað, blaðtvístúfrifað, blaðtvístvít. gatrif- 

að, geilrifað, geirrifað, hvatblaðstyft, hvalbamrað, hvattvírifað. jaðrað, miðhlutað í sneitt, 

  

netnál, sneiðblaðstyft, sneiðfráblaðstýft, sýirifað. tiglað. tvíhamrað, tvistúfrifað, vagllögg,        

  

vaglrifað. vinkill, þrírifað í heilt, þririfað í sneitt, þrírilað í styft og þristýft. Mörk þessi 

má heldur ekki nota þó fengin séu að erfðum. gefins eða keypt eftir að reglugerð þessi 

gengur í gildi. 

    

slunefnd skal láta prenta markaskrá sýslunnar 10. hvert ár, þá er ártal stendur 

á tug. Ef nauðsynlegt þvkir má einnig prenta bana það ár, sem endar á tölunni 5. Skal 

þá hver markeigandi koma marki sinu eða nörkum í hana og gjalda fyrir svo sem sýslu 

nefnd ákveður. Fá markeigendur ókeypis jafnmörg eintök af markaskránni og mörk þeirra 

eru, sem í hana eru skráð. 

Sýslunefnd sér um að nægilega margar markaskrár séu sendar í bá hreppa utan 

sýslu, er fjársamgöngur eru við. 

Gjald það. er sýslunefnd ákveður fyrir mörkin, skal áætla svo hátt, að það nægi 

fyrir kostnaði við markasöfnun, skrásetningu og prentun markanna. Verði afgangur renn. 

ur hann í sýslusjóð, en nægi gjaldið eigi fyrir öllum kostnaði, greiðist það sem á vantar £ 

úr sýslusjóði 

r. 

  

ag 

Sýslunefnd kys einn mann til 5 ára í senn til þess að hafa un 

  

með upptöku 

marka og búa markaskrá undir prentun. Þóknun fyrir þetta starf fær hann eftir því sem 

  

um semur og skal hún talin með kostnaði þeim, sem nefndur er í 53. gr. 

Starfstilhögun markaumsjónarmanns, skal nánar ákveðin af sýslunefnd. 

56. gr. 

Hreppsnefnd, hver í sinum hreppi, skal kjósa mann til að safna mörkum hreppsins, 

næsta ár á undan því, er markaskrá skal prentuð. Hreppsnefnd tilkynnir markaumsjónar- 

manni kosninguna. Markaumsjónarmaður kveður á um tilbögun markasöfnunar og til-
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60 kynnir bad markasafnara begar þörf gerist. Markasafnari innheimtir markagjöld í sinum 
2. júní hreppi um leið og hann safnar mörkunum. Í þóknun fyrir starf sitt fær hann hundraðs- 

hluta af markagjöldum, eftir því sem sýslunefnd nánara ákveður. ' 

Þegar markasöfnun er lokið i breppunum skulu markaseðlar sendir markaumsjónar- 
manni ásamt markagjöldum. að frádreginni Þóknun markasafnara. 

57. gr. 

Markaumsjónarmaður skal gera sér far um að koma festu og samræmi í nöfn og röðun 

marka. Þegar mörkum er safnað, skal hann heimta sérstaka skýrslu um nvupptekin mörk. 

Markaskýrslur hreppanna skal hann bera saman og þær allar saman við gildandi marka- 

skrár innan sýslu og utan, þar sem samgöngur seta verið. Heimilt er honum að fella 

niður nýupptekin mörk, sem of lík eru eldri mörkum og bau sem bannað er upp að taka, 

ef nokkur eru á skýrslu. Nú hefir hann ákveðið að fella niður mark, eða breyta marki, 
svo sem hann telur nauðsynlegt, þá skal hann svo fljótt, sem við verður komið tilkynna 

það hlutaðeigendum og benda þeim á önnur mörk eða breytingu á marki, er komið geti 1 

stáðinn. Verði tillögum hans ekki mótmælt innan 6 vikna frá því að hann sendi þær, 

skulu þau mörk gilda til skrásetningar að því sinni. 

Að öðru leyti ber honum að taka til greina óskir eða kröfur markeiganda, svo 

fremi að þær geta samrymst ákvæðum þessarar reglugerðar. 

Vilji einhver mark upp taka í milli þess að markaskrá er samin, ber honum að fá 

til þess samþykki markaumsjónarmanns. Að því fengnu skal markeigandi auglýsa það í 

Lögbirtingablaðinu og er það þá heimilt til notkunar. 

58. gr. 

Sýslunefndinni í Mýrasýslu er heimilt að leita samvinnu við sýslunefndir Snæfells- 

nessýslu, Dalasýslu, Strandasýslu, Húnavatnssýslu og Borgarfjarðarsýslu til þess að afstýra 

sammerkingum innan þessara svslna, eftir því sem henta þykir. 

Kostnaður við það greiðist úr sýslusjóði. 

VI. 

Um eftirlit með förgun á fé o. fl. 

59. gr. 

Heimilt er að kaupa og selja fé í réttum, en skylt er kaupanda að gera réttarstjóra 

aðvart um það áður en kaup byrja, og vera háður eftirliti og fyrirskipunum hans. 

60. gr. 

Vilji einhver kaupa fé eða hross, eða boða markað annarsstaðar en í réttum, þá er 

honum skylt að gera hreppsnefnd í þeim hreppi, er markaðsstaður er í, það vitanlegt fyrir- 

fram. Er henni þá heimilt að skipa eftirlitsmann á markaðinum. 

Skylt er eftirlitsmanni að stuðla að góðri reglu við markaðshald. Þóknun fær hann 

Svo SEM UM semur.



  

Svo skal rekstrum haga á sölufénaði eða öðrum förgunarfénaði. að sem minnstur 2. júní 

bagi verði að, þeim sem lönd eiga. sem um er rekið eða áð er í. Varast skal að rekstri 

lendi saman við annan samskonar fénað. 

Verði rekstrarmenn sannir að því. að hafa tekið kind eða hross frá öðrum saman 

við í rekstur. er þeim skylt að koma hinu tekna á sinn stað aftur eiganda að kostnaðar- 

lausu. Hver. sem fyrir rekstri ræður, greiði auk þess fullar skaðabætur. ef tjón hlýzt af, 
5 og sekt eftir atvikum. nema þyngri refsing liggi við að lögum. 

62. gr. 

    Við hvert sláturhús eða ac slátrunarstaði skal vera markaeftirlitsmaður um aðal- 

  

slátrunartímann, skipaður af sýslumanni eftir tillögum forstöðumanns félags eða verzlunar 

er í hlut á. Fyrir starf sitt fær hann bóknun hjá félaginu eða kaupmanni. er ekki skal 

minni vera en dagkaup verkamanna almennt. Hann skal athuga mark á hverri kind áður 

hafa vakandi auga á því, að misdráttur eða 

  

eða um leið og hún er leidd tl slátrunar. og 

ruglingur eigi sér ekki stað. Þyki eftirlifsmanni eignarheimild á kind vafasöm, er honum 

skylt að leita upplýsinga um málið þegar í stað eða siðar eftir atvikum. 

  

Markaeftirlitsmönnum, er starfa i um sláturtímann. er og skylt að hafa 

eftirlit með fé. er flytja á sjóleið þaðan til Beykjavíkur eða Suðurlands, áður eða um leið 

og það er flutt á skip, gegn þóknun frá sendands. Er hverjum þeim, sem kindur annast 

til burtflutninsgs, skylt að gera grein fyrir hverlir eiga eða senda kindurnar. ef eftirlits- 

maður krefst þess. 

  

Nú kemur fyrir kind í sláturhúsi. eða á slátrunarstöð. sem eigi tilheyrir neinum af 

  

ráðstafað Þegar í stað af eiganda eða öðrum 

  

þeim. er þar eru viðstaddir. eða eigi vert 

úr hans byggðarlagi. þá skal forstöðumaður slá > 
trunar rådstafa kindinni, svo sem hann 

  

telur hagkvæmast fyrir eiganda, ef kunnugt er hver hann er. Ef ekki er kunnugt um eis- 

anda slíkra kinda. skal fara með þær sem annað óskilafé í þeim hreppi. sem þær eru þá 

komnar í. 

rekið hafa óráðstafaðar kindur til slátrunarstöðva. skal 

  

Ef sannað verður hver} 
Te beim refsad samkvæmt nidurlagi 61 gr. 

IX. 

Ymisleg akvædl. 

65. gr. 

Hver. sem valdur er að illri meðferð á skepnum, svo sem með því að etja hundum 

um of, svelta þær eða misþyrma, hindra ekki í tæka tíð að þær troðist undir. skal sæta 

tom hl“ ei tjón h sektum og skaðabótum, ef {yt af, nema Þyngri refsing liggi við að lögum.
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66. gr. 

Þegar einhver, sem fer með umboð hreppsnefndar samkvæmt reglugerð Þessari, 
hefir samið um borgun fyrir vinnu eða annað er þörf krefur, eins þótt innheimta þurfi 
hjá þriðja manni, ber hreppsnefnd ábyrgð á slíkum greiðslum og innheimtum. 

Um það, hver ber ábyrgð athafna eða vanrækslu og ekki er berum orðum fram 
tekið í regluserð þessari, fer eftir almennum lögum. 

67. gr. 

Brot gegn fyrirmælum þessarar reglugerðar varða sektum frá 10 300 krónum og 
renna í sveitarsjóð eða sveitarsjóði þess upprekstrarfélags, er brot er framið í. eftir sömu 
hlutföllum og andvirði óskilafénaðar. 

68. gr. 

Mál sem rísa út af brotum gegn fyrirmælum reglugerðarinnar. skal fara með sem 
almenn lögreglumál. 

69. gr. 

Reglugerð fyrir Mýrasýslu um notkun afrétta, fjallskil. réttir og refaveiðar 25. júlí 
1892, svo og allar síðari breytingar á þeirri reglugerð, eru hér með úr gildi felldar. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Mýrasýslu hefir samið og samþykkt samkvæmt 71. 
gr, sveitarstjórnarlaganna, staðfestist hér með til að öðlast gildi 15. júní 1921, 

Áfvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 9. júlí 1991. 

Pétur Jónsson. 

Öddur Hermannsson.
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REGLUGERD 

um 

eyðing refa í Mýrasýslu. 

I. KAFLI 

Um eyðing refa. 

I. gr. 

Skylt er hreppsnefnd hverri að sjá um eyðing refa í heimalöndum og afréttarlöndum 

sveitar sinnar svo og löndum þeim utan sveitar, er hún hefir umsjón með sem leitarsvæði. 

Nú er afréttarland notað til uppreksturs af hreppsfélagi utan sýslu og er þá heim- 

ilt að fela hreppsnefnd þess hrepps umsjón og framkvæmd refaeyðingar á landinu, og 

fer það eftir fyrirmælum þessarar reglugerðar. 

2. gr 

] Hver, sem jård eda jardarpart hefir ti ábúðar, er skyldur til, á sinn kostnað, að 

leita grenjaleit á heimalandi sínu, hvenær sem hreppsnefnd ákveður, ef henni þykir þess 

við þurfa, með þeim undantekningum. er reglugerð þessi ákveður. 

3, gr. 

Hreppsnefnd hver skal svo oft og þar, sem þurfa þykir á vori hverju, láta gera 

rækilega grenjaleit á afrétti hrepps síns, svo og á afréttarlöndum og heimalöndum, sem 

liggja við afrétt hreppsins og almennt eru leituð til rétta með afrétti eða fráskilin eru 

heimalöndum með afréttargirðingu. 

Íreppsnefnd getur ennfremur, á kostnað sveitarsj    ðs að hálfu leyti, látið gera 

grenjaleit á beimalandi einstakra jarða, bótt ekki liggi við afrétt, ef þau eru sérstaklega 

erfið til grenjaleitar, svo sem er um hraun og önnur stór landssvæði, þar sem grenjavon 

getur verið. 

f. gr. 

Hreppsnefnd skala hafa ráðið skotmann, einn eda fleiri, áður en grenjaleit byrjar. 

Hann skal vera með í leitinni, ef því verður við komið. Hreppsnefnd sér um, að vökumað- 

ur sé til taks til að liggja á greni með skotmanni svo fljótt sem verða má. 

Skotmaður og vökumaður fá dagkaup svo sem um semur. 

Fyrir eitt dýr unnið á greni fær sá er vinnur o kr.; fyrir annað dýr unnið á sama 

greni 10 kr., og fyrir yrðling hvern, sem drepinn er á greni Í kr. Heimilt er þó hrepps- 

nefnd að ákveða hærri borgun fyrir dýr þan, sem við gren vinnast. 
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61 Hreppsnefnd getur heimilað skotmanni. að hirða vyrðlinga lifandi og selja þá tófu- 

2. júní eldismanni eða ala þá sjálfur samkvæmt fyrirmælum reglugerðar þessarar. 

Náist yrðlingur á greni, sem skotmaður er 

  

ágenginn eða annarsstaðar, er þeim 

sem nær, heimilt að fara með þá á sama hátt. 

Fyrir dýr hvert. sem unnið er á víðavangi, er rétt að greiða 4 kr. þeim, er vinnur. 

6. gr. 

Semja skal við skolmann um það hversu lengi skuli á greni li 
skuli fara. ef það vinnst ekki að fullu. Þó má aldrei rjúfa gren né færa það úr lagi. 

ggja og hversu með 

Heimilt er hre )psnefnd að greiða sérstaklega roknun þeim er finnur nvtt Sren Ek 7 z i 7 

med vrðlingum i. 

8. ør 

Hreppsnefnd ber að annast um að árlega sé eitrað fyrir refi á heniugum tima. 

9. gr. 

Allur kostnaður við eyðing refa samkvæmt sið ðari málsgrein 1. Á skal greiddur af 

hreppsfélagi því, er landsnotin hefir 

Ss 

Þar sem ekki öðruvísi er ákveðið í reglugerð þessari, sreiðist allur kostnaður við 

grenjaleit og eyðing refa úr sveitarsjóði. 

IT. KAFLI 

Um refaeldi. 

10, 

Hver sem óskar að ala upp yrðlinga, verður a 

  

ð fá leyfi til þess hjá sýslumanni á 

hverju ári ekki síðar en á manntalsþingi. Fyrir leyfið greiðast 5 kr., er renna í svslusjóð. 

Auk þess greiði leyfishafi 5 kr. í sýslusjóð fyrir hvern belg, er hann sýnir og söluhæfir eru. 

Fyrstu leyfisbeiðni skal fylgja úttektarreglugerð sú, sem getur um í 11 

  

. gr. 

11. gr. 

Yrðlingaeldi skal bannað, nema í húsum með steinlímdum eða járnvörðum veggjum 

að innan, steinlögðu gólfi og öruggum umbúnaði um glugga og dyr. 

Skal hlutaðeigandi hreppstjóri með lögskipuðum úttektarmanni. taka hús þessi út
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og meta hvort fulltryggilega sé frå beim gengið. Sé þeim í nokkru áfátt að þeirra dómi og 

bæti eigandi það eigi þegar, skal hreppstjóri þegar í stað kæra það fyrir sýslumanni. 

Sá. sem elur refi, borgar bessar útiektargerðir, svo sem venja er um aðrar úttektir. 

12. gr. 

Hreppstjóri hefir eftirlit með refaeldi í sínum hreppi. Hann skal hið fyrsta ettir 

að grenjavinnsla er hjá liðin og yrðlingaeldi komið á. fara til og telja yrðlinga, sem á eldi 

eru og sjá um að tryggilega sé um þá búið. Þegar eldi er lokið og refirnir drepnir skal 

  
hreppstjóri fara til og telja skinnin hjá refaeldismanni. Vanti nokkuð á tölu þeirra yrð- 

linga, er teknir voru á eldi að sumrinu. sektast vefaeldismaður fyrir hvern yrðling sem 

á vantar svo sem hann hefði sloppið nema full sönnun komi fyrir að svo hafi ekki verið. 

Eftirlitsferðir hreppstjóra borgist honum af þeim. er vrðlinga elur. svo sem fyrir 

er mælt um ferðakostnað úttektarmanna. 

13. gr. 

Fyrir hvern yrðling er sloppið hefir frá refaeldismanni, greiði hann 50 kr. í sekt. 

Sama gildir um hvern yrðling er sleppur í flutningi frá grenjum eða á annan hátt. Sekt 

greiðir sá er yrðling átti eða hafði hann í vörzlum. 

14. gr. 

Hafi hreppstjóri refaeldi með höndum eða sé nákominn refaeldismanni í sínum 

hreppi. skipar sýslumaður annan mann í hans stað til þess að hafa á hendi eftirlit með 

refaeldi í hreppnum. 

ið. ær. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 10--209 krónum. nema öðruvísi sé 

ákveðið hér á undan. Sektir renna að % í hreppsjóð þar sem brot eru framin og að % í 

svslusjóð. 

Með mál sem rísa út af brotum á reglugerð þessari skal farið sem opinber lög- 

reglumál. 

Begluserð þessi, sem sýslunefnd Mýrasýslu hefir samið og samþykkt samkvæmt 

lögum nr. 48, 28. nóvember 1919, staðfestist hér með lil að öðlast gildi 15. Júní 1921. 

9 
Afvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 2. júní 1991. 

Pétur Jónsson. 

  

Oddur Hermannsson. 

1921 

€0 
2. juni
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62 REGLUGERD 
fyrir 

Eyjafjarðarsýslu um fjallgöngur og fjárskil. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjárskilamaála. 

Í. gr 

Eyjafjarðarsýsla er eitt fjárskilafélag. sem sýslunefndin skiptir í deildir, eftir því, 
sem landi hagar og fjöll eða vatnsföll deil: 

Yfirstjórn allra félagsdeildanna hefir sýslunefndin á hendi. samkvæmi sveifarstjórn- 
arlögunum 10. nov. 1905, en hreppsnefndir hafa á hendi alla stjórn og framkvæmd í fjár- 
skilamálum. innbyrðis í deildunum. 

2. Er. 
Nú eru tveir eða fleiri hreppar sameinaðir í eina deild. og hefir þá hver hrepps- 

nefnd téð störf á hendi fyrir sinn hrepp, en stendur í sambandi við hinar aðrar hrepps- 
nefndir í þeirri deild, eftir því sem reglugerð þessi mælir fyrir. 

3. ET. 

Hver hreppsnefnd velur einn mann úr sínum flokki. til að hafa vfirsljórn og um- Í . 
    sjón allra fjárskilamála í hreppnum ( 

  

g nefnist hann fjárskilastjóri. Hann skal vera sjálfur 
við aðalrétt í hvert sinn, sem þar er réttað, nema sild forföll banni. Setur hann þá hæfan 
mann Í sinn stað með fullu umboði. 

  

í „er honum að útnefna réttarstióra við 

þær aukaréttir, sem kunna að vera í hans fjallskilaundæmi. < 

4. gr. 

Hver hreppsnefnd skal árlega útnefna einn gangnaforingja fyrir hvert gangnasvæði, 
sem hún á vfir að ráða. 

Enginn getur skorazi undan að vera sangnaforingi þrjú ár í senn, nema að hann 
sanni, að hann sé ófær til þess sökum elli eða heilsulevsis. 

>. gr 

Hver hreppsnefnd haldi sérstaka fjárskilabók, staðfesta af oddvita syslunefndar- 
innar. Í hana skal rita allt, sem gerist um fjárskilamál í hreppnum. 

Svslunefndin getur heimtað eftirrit af 

  

skilabókinni. hvenær sem með þarf. 

Ii. KAFLI 

Em afrétti. 

6. gr. 

Allt land skiptist í afrétti og heimalönd. Það skulu vera afréttir. sem áður hafa 
verið. Hreppsnefnd getur tekið upp nvja afrétti, breytt takmörkum afrétta og lagt til þeirra
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heimalönd eða landshluta einstakra jarða með samþykki landeiganda, umrådamanna og 62 

sýslunefndar. 
7. 

Hver hreppsnefnd skal semja skrá vfir þá afrétt, með tölu og ummerkjum, er hún g 

hefir umsjón með. og skal rita hana i fjårskilabdk hreppsins. Þessar skrár skal senda 

sýslunefnd, er sér um. að þær séu innfærðar í eina bók. 

7. gr 

Heimilt er hreppsnefndum ad gangast fyrir bvi, bverri i sinum hreppi, ad gerd sé 

  

sveitarsamþykkt um það, að notuð skuli heimalönd til upprekstrar fyrir sauðfé; skal í 
  

samþykktinni skyrt tekið fram, hver hau 16 

  

ala þess fjár, er í þau má reka. Má 

  

enginn nota eða leyfa öðrum að nola ógirí heimaland sitt til upprekstrar, nema bað sé 

Þannig heimilað með gildandi sveitarsamþykki. sambykktri af eigendum og umráðamönn- 

um og staðfestri af sýslunefnd., ella tvigjaldi hann fjártolla grönnum þeim, sem lönd eiga 

að landi hans. 

Nú liggja saman heimalönd hreppa, er menn vilja nota til upprekstrar, og geta þá 

hlutaðeigandi hreppsnefndir gert sameiginlega samþykkt um nolkun þeirr: 

    

Heimalönd þau, sem heimild er fyrir að nota til upprekstrar, skal skoða sem afretti, 

að því er göngur snertir. enda séu þau notuð á þann hátt af leirum en landeiganda sjálfum. 

8. gr. 

Heimilt er hreppsnefnd að gera ákvörðun um, hve margt sauðfé. stóðhross og naut- 

gripi má reka á hvern afrétt, sem heyrir undir stjórn hennar. Sé eigandi eða umráða- 

    maður afréttar óánægður með ákvöðunina, er honum heimilt, að skjóta máli sínu til sýslu- 

nefndar, er leggur fullnaðarúrskuð á það. 

  

Nú telur hreppsnefnd of margt fé rekið á aðliggjandi utansveitar afrétt, getur hún 

bá skotið því atriði til fullnaðarúrskurðar sýslunefndar, náisi eigi samkomulag við umráð 

anda afréttarins. 

Um smöólun sauðfjár á vorin. 

9. gr. 

Hreppsnefndin skipar fyrir um småjun saudfjår å vorin, bædi í heimalöndum og 

afrélltum hreppsins. 

afréttarumráð. er skyldur að taka 

  

Hver, sem jörð hefir til ábúðar, afréttarnot 

þátt í vorsmölun eftir því, sem hreppsnefnd þess hrepps, er land Hggur 1, ákveður. 

Sama skylda hvílir á fjáreigendum með Öll fjárskil að vori sem hausti. 

Ef tveir eða fleiri hreppar eru Í sama upprekstrarfélagi, skulu vorgöngur á afrétti 

ákveðnar af hreppsnefndum upprekstrarfélagsins í sameiningu. 

11. gr. 

Nú finnst órúið fé eftir að samanrekstrar og rúningur er afstaðinn, ber þá finnanda 
x 

í kind og 30 aurar fyrir að marka lamb. Skal hann gera ei 

  

  50 aurar fyrir að ry} ganda full 

skil á ullinni og grein fyrir marki og öðrum einkennum á hverri kind, sem hann hefir 

rúið eða markað.
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62 LV. KAFLI 

7. júní 

Um rekstur til afrétla og fyrirslöðu. 

12. gr. 

Hreppsnefnd skal sjá um, að dilkar og geldfé — þegar það er komið úr ullu, sé 

rekið til afrétta svo tímanlega á vorin, sem árferði og önnur atvik leyfa. 

Heimilt er þó að hafa sauðfé í eyjum og fjárheldum girðingum yfir sumarið. 

Áður en fráfærnalömbum er sleppt í upprekstrarland, skal setja þau ekki skemur 

en þrjá daga. Reka skal í miðjan afrétt, nema hlutaðeigandi hreppsnefnd hafi öðruvísi 

ákveðið. 

13. gr. 

Eigandi eða umráðamaður afréttar er skyldur að sjá um fyrirstöðu afréttarfjár. 

Allir þeir, sem eiga frjálsan upprekstur á almenninga, skulu kjósa einn mann úr sínum 

flokki, sem hafi umsjón með afréttinum, og komi fram gagnvart hreppsnefnd og öðrum, 

að öllu leyti, sem aðrir afréttareigendur. Skylt er þeim, sem næstir búa afrétti. að varna 

þvi eftir föngum, að fé renni af afréttum í heimahaga manna og ber þeim þóknun fyrir 

Írá umsjónarmanni afrétta. Komi þeir sér ekki saman, ákveður hreppsnefnd gjaldið, þó 

má skjóta úrskurði hennar til syslunefndar. 

Ef hreppsnefnd verður vör við, eða berst umkvörtun um það, að afréttarfé gangi 

í heimahögum manna; skal hún þá tafarlaust, ef henni líst þess þörf, gefa út skipun um, 

að þvi sé smalað. Skal svo hagað smölun og rekstri, að eigi verði mein að. Reka skal á 

Þann afrétt eða afrétti, sem hreppsnefnd ákveður. Sannist það hvar fyrirstaða hefir verið 

vanrækt, ber fjártakanda að bera kostnað þann, er af smöluninni leiðir, annars greiðist 

hann úr viðkomandi sveitarsjóði, eða sveitarsjóðum. 

ld. gr. 

Hver eigandi eða umráðamaður upprekstrarlands, er skyldur til að gefa hlutaðeig- 

andi hreppsnefnd í síðasta lagi fyrir miðsumar ár hvert, skýrslu um það, hverjir 

noti afrétti eða upprekstrarland hans það sumar, og fyrir hve margt fé. 

Eigendum eða umráðamönnum afrétta ber að láta innansveita- og þar næst inn- 

ansýslumenn sitja fyrir utansýslubúnm með upprekstur fjár í afrétti, enda sé komin beiðni 

um það, fyrir miðjan maimánuð ár hvert. 

Vo RAFLI 

Um fjárskil. 

15. 

Enginn fjáreigandi, sem löglega er sjálfs sín, eða býr á jarðarhundruðum, getur skor- 

or. g 

azl undan að gera gangnaskil eftir niðurjöfnun hreppsnefndar. 

Nú á einhver utansveitarmaður afrétt í hreppnum: skal hann þá gera þar gangna- 

skil eftir ráðstöfun viðkomandi hreppsnefndar. 

Bágstöddum einyrkjum og heilsulitltum má hreppsnefnd veita undanþágu frá söns- 

um. Húsbændur annast fjárskil vegna hjúa sinna.
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16. gr. 

Nú á einhver að gera fjárskil í öðrum hreppi, en hann er búsettur í, og skal bá 

hreppsnefndin, þar sem hann á heima, senda hreppsnefnd þeirri, er hlut á að mál. 

skýrslu um fjáreign hans eflir vorframtali. 

Ef tveir eða fleiri hreppar eru í sama upprekstrarfélagi, skulu haustgöngur á af- 

rétti ákveðnar, af hreppsnefndum upprekstrarfélagsins, í sameiningu. 

r byrja, skal hún 

  

taka fram. hvað hverjum ber að 15 ad
 vi |
 

Gk
 

5 og hverjir eru gangnator- 

ingjar á hverju svæði. 

Sá er gildur gangnamaður, sem gangnaforingi og helmingur gangnamanna með hon- 

um tekur gildan. Nú verður einhver gangnamanna sannur að óhlýðni eða hirðuleysi, skal 

X 
það álitið sem gangnarof og vardar seklum. 

Nå vanrækir einhver ad gera þau fjárskil, sem á hann hafa skipst, eða leggur ógild- 

an mann til fjárskila og er honum það sjálfrátt. þá varðar það sektum og margfaldast et 

brotið er itrekað. 

18. gr. 

Þrennar skulu löggöngur á hausti hverju. Löggöngur skulu byrja í hverju afréttar- 
  

félagi fyrir sig þá daga. er venja er til (mánudaginn í 22. viku sumars). Þó getur hrepps- 

  refnd ákveðið aðra 

  

eð samþykki hreppsbúa og sýslunefndar. 

19. gr. 

Gangnaforingi skal jafnan vera í göngum, nema lögmæt forföll banni, og setur hann 

þá fullkominn mann í sinn stað. Skipar hann fy rir um það. hvernig göngum skal haga. 

Óhlíðnist gansnamenn skipun sangnaforingja. varðar það sektum. 

20. gr. 

Gangnaforingjar skulu sjá um, að söfnin séu rekin tafarlaust og með reglu til rétta. 

Þegar á rétt er komið, skulu beir kveðja til svo marga menn. sem með þarf til þess að    

réttarstjóri hefir     sæta safnsins, þar í við því. 

21 . gr. {r 

Ef fé festist í ógöngum, skal sá, er finnur það, tafarlaust skýra hlutaðeigandi 

  

gangnaforingja frá þvi. ef það er um skilatíma, en afréttarbónda eða hlutaðeigandi 

hreppsnefnd að öðrum kosti. Er beim skylt svo fljótt, sem unnt er, að sera tilraun að 

bjarga þvi. Kostnaður sá, er slík björgun hefir í för með sér, greiðist eftir mati hrepps- 

nefndar af eiganda ef hann finnst. en annars ur sveitarsjóði. 

VI. KAFLI 

Um hreinsun heimalanda. 

99 2. gr. 

Hver búandi er skyldur að hreinsa heimalönd sín eftir skipun hreppsnefndar. 
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23. gr. 

Skyldir eru allir búendur, að hirða fé það. sem finnst í heimalöndum ettir að fjár- 

  

skilum er lokið og reka það tafarlaust til næsta bæjar, þá leið, sem það á að ganga. 
Nú kemur fjárrekstur til manns bæ frá bæ. og er hann skyldur að reka hann tafar- 

laust þá leið, sem hann á að ganga, nema kvöld sé komið eða óveður, svo eigi þvki fært 
að reka féð bæja á milli. Skal þá beita fénu eða sefa hey ella, unz fært er að reka það. 
Sleppi nokkur fjárrekstri, sem á að sanga bæ frá bæ, varðar það sektum. 

VII. KAFLI 

Um réttir og réttahöld 

24. gr. 

Aðalréttir og aukaréttir skulu vera bær sömu og nu ert. Nú þykir þörf á að fjölga 
fjárréttum eða færa þær af þeirra fyrri stöðvum á annan hentugri stað; skal þá hrepps- 
nefnd sú er hlut á að máli bera það á almennum sveitarfundi undir atkvæði fjáreig- 
enda í hreppnum og ræður meiri hluti atkvæða úrslitum. Sé um aðalrétt að ræða, skal 
auk þess leita samþykkis sýslunefndar. Skyldur er hver að leggja land til undir fjárrétt 
og hleðsluefni í hana, valdi það ekki skemmdum á vrktu landi. sanngjarna þóknun úr 
sveitarsjóði ber landeiganda fyrir jarðrask og átroðning, eftir mati tveggja óvilhallra 
manna, sem svslumaður útnefnir, ef samkomulag ekki næst. 

25. er. 

Það er skylda allra fjáreigenda, að byggja fjárréttir og nægilega marga dilka í sam- 
einingu og viðhalda þeim svo sem þörf er á. 

Skulu þeir leggja þar til skylduvinnu eftir því, sem hlutaðeigandi hreppsnefnd 
ákveður. Ef einhver vinnur eigi þá skylduvinnu að fjárréttum og dilkum, er á hann skipi- 
ist, getur hreppsnefnd látið gera það á kostnað hans. Dilkrúm skal vanalega fylgja jörð 
Þeirri, er það hefir fylgt, eins þó ábúendaskipti verði. Að öðru leyti ráði réttarstjóri dilk- 
rúmi hvers eins. 

26. gr. 

Réttarstjóri skal vera kominn til réttar svo snemma. sem þörf gerist hvern réttar- 
dag. Skipar hann fyrir um hvernig fjárdrætti skal haga í réttinni og heldur mönnum til 
starfa. Hann bannar stranglega allt slark og óreglu. sem miðar til að hindra starf manna 
á réttinni. 

27. gr. 

Hver aukarétt heyrir undir einhverja aðalrétt, og skal þar jafnan réttað næsta dag 
á undan aðalrétt þeirri, sem hún heyrir undir. Skal úrlíningsfé úr aukaréttum rekið til 
aðalréttar af mönnum sem hreppsnefndin hefir útnefnt til þess. Fjárskilastjóri kveður 
hæfilega marga menn til þess, að koma til aðalréttar. árdegis þann dag, sem úrtiningsfé er 
greitt sundur, þar skulu þeir í öllu vera háðir stjórn fjárskilastjóra. 

Enginn má reka burtu úr rétt fyrr en úrtíningur er upp dreginn, nema fjárskilastjóri 
leyfi. Fjárskilastjóri hefir einn öll umráð á réttar- og dilkrúmi aðalréttardaga. Öll óhlýðni 
og þrjózka við fjárskilastjóra varðar sektum.
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28. gr. 62 

Jafnan skal draga sundur fé í aðalréttum eftir markaskrå og i aukaréttum, bar 7. júní 

sem þörf er á. 

Í eða við almennar fjárréttir að hausti til, má enginn blóðmarka kind. án sam- 

þvkkis réttarstjóra. 

Ómerkinga skal draga í sérstakan dilk undir eftirliti réttarstjóra, og skal öllum 

gefinn kostur á að leiða þangað lambamæður til að helga sér lamb sitt. 

Ómerkinga þá, sem enginn finnst eigandi að, ber að fara með sem annað óskilafé. 

VIII. KAFLI 

Um hirðing fjár í utanhreppsréttum. 

29. gr. 

Nokkru á undan fyrstu löggöngum á hausti hverju skal hreppsnefnd kveðja svo 

marga menn, sem þarf til þess að sækja fé hreppshúa í utanhreppsréttir, skulu sendimenn 

bessir taka féð, reka það tafarlaust heim í hreppinn og ganga þar frá því samkvæmt ráð- 

stöfun hreppsnefndar. 

IX. KAFLI 

Um óskilafé. 

30. g gr. 

Fé það, sem kemur fyrir á haustum og ekki finnst eigandi að, skal ganga til fjár- 

skilastjóra og hirðir hann það sem sitt eigið fé til hausthreppaskila. Þar skal það seljast 

við uppboð þó með því skilyrði ef eigandi gefur sig fram innan hálfs mánaðar frá sölu- 

degi, sé honum heimilt að fá eign sína, ef hann borgar allan áfallinn kostnað. Fé því, sem 

þannig er selt, skal hreppstjóri lýsa með mörkum, lit, aldri og einkennum þegar eftir upp- 

boðið og senda sýslumanni lýsinguna tl birtingar í „Lögbirtingablaðinu“. Hafi enginn 

lýst sig eiganda að fénu áður 6 mánuðir eru liðnir frá prentun auglýsingarinnar, fellur 

verð þess í sveitarsjóð að frádregnum kostnaði. 

Afeyrðar kindur, eða með svo skemmdum mörkum, að enginn geti helgað sér, skal 

farið með sem eigendalaust fé, og má bjóða það upp ásamt ómerkingum að afstöðnum 

réttum. 

31. gr. 

Í hreppi hverjum skal hreppstjóri útnefna tvo menn til að dæma um mörk á óskila- 

fé. sem selt er. Verði ágreiningur um mörkin sker hreppstjóri úr.
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62 Nú ætlar einhver að hann eigi kind, sem þannig er seld, skal þá dómnefndin úr- 

7. júuí skurða um eignarrétt hans á kindinni. 

Vilji bann ekki hlíta þeim úrskurði getur hann skotið honum til dómstólanna. 

32. gr. 

Gæzlukaup fyrir kindur þær, sem ekki spyrjast uppi í þriðju göngum, má eigi hærra 

vera en 10 aurar um sólarhring hvern, og borgist það þegar eigandi vitjar fjárins, eða það 

er selt, annars er gæzlumaður ekki skyldur að slepp: t fénu, þó má fjárskilastjóri hækka 

gjald þetta fyrir fé úr öðrum sýslum til jafnaðar móts við samskonar gjöld í þeim. 

XX. KAFLI 

Um eftirleitir. 

33. gr. 

Eigi síðar en viku eftir að löggsöngum er lokið. skal hreppsnefndin láta gera eftir- 

leit á afréttum hreppsins. 

Þegar eftirleit þessari er lokið, skal hverjum heimilt að gera enn eftirleit, ef hrepps- 

neind leyfir. Nú finnur einhver fé í eftirleit. skal hann þá fá 4 krónur fyrir hverja óheimta 

kind, og 2 kr. fyrir hverja þá kind, sem áður hefir verið heimt. Heimilt er þó hreppsnefnd- 

um að hækka fundarlaunin fyrir fé úr öðrum sýslum, þó eigi meira, en þar er tekið í fund- 

arlaun. Fyrir fé, sem finnst í heimalöndum, skal engin fundarlaun greiða 

Nú sést fé enn í afréttum, eftir að eftirleitum er lokið, skal þá tafarlaust skyra 

hlutaðeigandi hreppsnefnd frá því, og er henni þá skylt að sjá um, að fénu verði bjargað. 

NI. KAFLI 

Um fjármörk. 

34. gr. 

Hver maður skal auðkenna fé sitt með glöggu marki á eyrum, en ef það er sora- 

markað, þá brennimerkja það á hornum. Einnig skal brennimerkja sauðfé með hrepps- 

brennimörkum á vinstra horn og séu þau þannig eftir röð og tölu hreppanna E. 1. 

E. 2 0. s. frv. 

Enginn fjáreigandi má eiga fleiri mörk en tvö. 

35. gr. 

Syslunefnd skal låta prenta markaskrå fyrir alla sysluna fimmta hvert år og utbyta 

eftir þörfum. 

Nú flytur einhver inn í sýsluna, skal hann þá auglýsa mark sitt hreppsnefndum
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syslunnar. beir, sem vanrækja ad låta prenta mark sitt í markaskrá sýslunnar, mega búast 

við, að með fé þeirra verði farið sem Óskilafé. 

XII. KAFLI 

Um sölu fjárrekstra. 

36. gr. 

Hverjum fjárrekstri, sem rekinn er til sölustaðar, skulu fylgja nægilega margir og 

dugandi menn. 

Ávalt þegar rekstrarmenn eru fleiri en einn, skal einn vera yfirmaður þeirra, út- 

nefndur af eigendum fjárins. Ber hann ábyrgð á því, að rekstur hans gangi að öllu leyti 

vel og reglulega, og ábyrgð gagnvart þeim. er kynnu að kæra til skaðabóta einhver afbrot 

rekstrarmanna, en hann á aftur aðgang að samrekstrarmönnum sínum, ef þeim er um að 

kenna. Þó hvilir ábyrgðin aðeins á hverjum einstökum rekstrarmanni, er brýtur, ef brotið 

er svo vaxið, að það heyri undir almenn begningarlög. 

37. gr. 

Allt fé í sölurekstrum, skal vera merkt ákveðnum rekstrarmerkjum, er séu svo 

slögg að þau sjáist lilsýndar í björtu, og svo Lraust, að þau máist ekki af, þó að vot- 

Skulu rekstrarmenn sæta þess nákvæmlega. að engin kind, sem merkt er rekstrar- 

marki þeirra, glatist úr rekstrinum. og að engin kind með öðru merki eða ómerkt slæðist 

inn í hann. 

Ef fé heldur sig meðfram vegi, þar sem sölurekstur fer um, mega rekstrarmenn 

ekki siga hundum á það, heldur aðeins beina því frá með sætni, þannig, að það styggist 

sem minnst. 

Nú sannast það, að einhver hafi beðið Ljón af sölurekstri, skal bá formaður rekstrar 

annast um skaðabætur til hlutaðeiganda, eftir mati tveggja dómkvaddra manna. 

XTIT. KAFLI. 

Um stóðhross og nautgripi. 

38. gr. 

Hver, sem á stóðhross eða trippi, er skyldur að reka þau á afrétt, ekki síðar en 

8 vikur af sumri, nema ótíð og gróðurleysi banni og varðar sektum, ef út af er brugðið. Þó 

er búendum heimilt. að hafa veturgömuil trippi sín í heimahögum, sem ganga undir mæðr- 

um sinum, enda séu þær hafðar til brúkunar og í rækilegri gæzlu. Sömuleiðis er búend- 

um heimilt, að hafa trippi sin heima á sumrum, þó eldri séu, ef þeir hafa þau í gripheld- 

um girðingum. Reynist girðingin ótrvgg, skal tafarlaust reka trippin til afréttar. 

Eigandi eða umráðandi afrétta, sem hefir trippi á þeim, er skyldur að sjá um 
ne 

nægilega fyrirstöðu að viðlögðum sektum. Nú vanrækir hann þá skyldu sína, skal þá 
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hreppsnefnd skyld að útvega nægilega fyrirstöðn á bans kostnað. Eigandi eða umráða- 

maður afréttar, skal senda hreppsnefndinni áður en tíu vikur eru af sumri. lýsingu af öll- 

um þeim trippum, sem hann hefir undir höndum, með mörkum. lit, aldri og einkennum. 

39. gr. 

Nú ganga trippi samt á sumrum úr afréttum og í heimalönd manna, geta þá þeir, 

er fyrir ágangi verða, tekið þau í gæzlu og gert eigendum eða umráðamönnum afréttarins. 

eða þeim sem fyrirstöðu hafa á hendi, aðvart. áður en 2 sólarhringar eru liðnir, um að 

útleysa þau gegn gæzlukaupi, allt að 50 aurum um sólarhringinn, fyrir hvert hross. Auk 

þess skal og borga ómakslaun fyrir tilkynning. Gjald þetta skal greitt um leið og hross- 

anna er vitjað, annars er gæzlumaður ekki skyldur að afhenda þau. Vitji eigendur eða 

umráðamenn eigi hrossa sinna innan þriggja sólarhringa frá tilkvnning, skal farið með 

þau sem annað óskilafé. 

Gangi nú stóðhross af utansýsluafréttum á afrétti eða í heimalönd sýslunnar, getur 

hreppsnefnd sú, sem hlut á að máli, kært yfir bví til sýslunefndar eða oddvita hennar. 

Skal þá svslunefndin eða oddviti hennar svo fljótt sem við verður komið. semja við ná- 

grannasýsluna um, að áganginum verði afstýrt. Náist ekki slíkur samningur, eða sé hann 

brotinn, má taka ágangshrossin í hald, hvenær sem er að sumrinu og fara með þau sam- 

kvæmt 42. gr. 

40. gr. 

Ef trippi koma fyrir í heimalöndum á vorin eða sumrin. sem ekki finnst eigandi 

að, skal þá farið með þau sem annað óskilafé. 

41. gr. 

Hreppsnefndin í hverjum hreppi skal gera ráðstafanir til þess, að stóðhrossum sé 

smalað af afréttum og heimalöndum áður en löggöngum er lokið, og dregin sundur í réttum. 

49. gr. 

Með Óskilahross og trippi, sem eftir verða við réttir og koma fyrir af fjalllöndum 

eða í byggðum eftir réttir, skal fara með sem annað óskilafé, nema hrossin skulu seljast 

með þriggja vikna auglýsingarfresti fyrir söludag. Nú þarf að hafa þau í vöktun, og má þá 

vöktunargjald hvers um sig vera allt að 50 aurar um sólarhring, nema í húsi og á hevgjöf 

þurfi að vera. 

43. gr. 

Hver sem á graðneyti eldra en ársgamalt, er skyldur að hafa það í gripheldri girð- 

ingu, eða á annan hátt í öruggri gæglu yfir allan útigöngulíma þess að sumrinu, nema 

hreppsnefnd og nábúar leyfi, að öðruvísi sé; þessi ákvæði ná eigi til þeirra héraða, er sett 

hafa löggiltar samþykktir um kynbætur nautgripa. 

Brot móti þessu varða sektum og skaðabótum ef tjóni veldur.
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XIV. KAFLI. 

ilmenn ákvæði. 

dd. gr. 

Svslunefnd sker úr öllum ágreiningi milli hreppsnefnda út af fjárskilamálum. Enn- 

fremur geta einstakir menn komið sér saman um. að leggja slík ágreiningsmál undir úr- 

skurð syslunefndar. 

15. gr. 

Brot 

  

egn reglugerð þessari varða sektum frá 10 til 200 kr. eftir málavöxtum, og 

renna þær í sveitarsjóð þess hrepps þar sem brotið er framið. 

46. gr. 

Mál sem rísa út af brotum gegn reglugerð þessari, skal fara með sem almenn 

lögreglumál. 

47. gr. 

Með reglugerð þessari er numin úr gildi I, til NIL og XIV, kafli reglugerdar fyrir 

og melrakkaveiðar frá 14. júní 1910 og reglugerð 

um viðauka og breytingar á henni frá 2. sept. 1916. 

Eyjafjarðarsýslu um fjallgöngur. fjárskil 

ugerð þessi, sem svýslunefnd Evjafjarðarsýslu hefir samið og samþykkt sam- 

kvæmt 71. gr. sveitarstjórnarlaganna, staðfestist hérmeð til að öðlast gildi 1. júlí 1921. 

Afvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 7. juni 1921. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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REGLUGERÐ 

um 

melrakkaveiðar fyrir Eyjafjarðarsýslu. 

Í. gr. 

Hreppsnefnd í hverjum hreppi, er skyld að sjá um. að eytt sé melrökkum í afrétt- 
um og heimalöndum hreppsins, svo sem með því. að láta vandlega leita grenja á hverju 
vori, að fá skolmenn til að vinna melrakka þá, er þar hafast við og hvolpa þeirra. Áliti 
hreppsnetndir þörf til, ber henni eftir leiðbeiningum dvralæknis, að láta bera út eitrað 
agn fyrir melrakka, svo mikið og á svo mörgum stöðum, sem með þarf. Alla aðalfram- 
kvæmd og umsjón þessa starfa setur hún falið einum manni á hendur og nefnist hann 

melrakkaveiðastjóri. 

Hreppsnefnd skal skipta afréttum og heimalöndum, sem líkindi eru til að melrakki 
seli tekið gren í, í hæfilega stórar melrakkaleitir og ritar melrakkaveiðastjóri skrá yfir 
þær með tölu og ummerkjum í melrakkabókina, þar skal telja upp Öll þau gren, sem menn 
þekkja að séu í landeign hreppsins, með stuttri lýsingu á hverju greni og afstöðu þess. 
Finnist síðar ný gren skal þeim nákvæmlega lýst í melrakkabókinni. 

  

3. gr 

Hreppsnefndin útnefnir svo margar melrakkaskyltur fyrir hreppinn, sem hún á- 

lítur að þurfi, og skal rita nöfn þeirra og heimili í melrakkabókina. Skyldur er hver inn- 

anhreppsmaður, sem hreppsnefndin útnefnir fyrir melrakkaskyttu að hafa þann starfa 

á hendi þrjú ár í senn. Skal melrakkaveiðastjóri aðvara hvern þeirra í tækan tíma, að vera 

viðbúinn að fara á gren, þegar von er til að melrakkar haldi sig þar. Lita skal og mel- 

rakkaveiðastjóri eftir því, að þessir menn hafi byssu og skotfæri í góðu lagi. Einnig skal 

sjá um, að ungir menn, sem kunna að fara með byssu, séu einkum til þess valdir, að Hssgja 

við gren með melrakkaskyttum til að læra af þeim. Nú er eigi hæfa menn að fá innan 

hrepps fyrir melrakkaskyttur og er þá hreppsnefndinni heimilt að ráða utanhreppsmenn 

til þess starfa, ef kostur er á. 

4. gr. 

Å hverju vori skal hreppsnefnd nefna til einn leitarforingja fyrir hvert melrakka- 

leitarsvæði og færir melrakkaveiðastjóri nöfn þeirra í melrakkabókinas. Þegar hrepps- 

neind skipar fyrir um melrakkaleitir, getur hún kvatt búendur og aðra fjáreigendur til 

leitarinnar og nær það eins til utanhreppsmanna. er upprekstur nota í hreppnum. Kostnað 

Þann, er af grenjaleitum leiðir, greiða eigendur og umráðamenn afrétta svo og þeir, er 

frjálsan upprekstur eiga hlutfallslega við notkunarréttinn, nema öðruvísi sé um samið. 

r. 5. g 
Hver leitarforingi skal vera sjálfur í grenjaleit með leitarmönnum sínum. Skal leita
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vandlega í öllum fornum grenjum á hverju melrakkaleitarsvæði og athuga Jafnframt sem 

nákvæmast, hvort þar séu ekki ný gren. Leitarforingi skal skipa fyrir um það hvar og 

hvernig hver leitarmaður skuli ganga, og sjá um, að þeir fylgi allir Þeim reglum, sem 

hann setur. Þegar því verður við komið skal melrakkaskytta vera í leitinni með skotfæri 

sín, til þess að leggjast þegar í stað við gren, ef það finnst með melrökkum í. Leitarforingi 

skipar fyrir um það, hver leitarmanna lig: skal við gren með skolmanni, en sé hann 

  

  
eigi í leitinni sendir leitarforingi, ef þörf gerist. einn af leitarmönnunum tafarlaust til 

hans. en setur annan til að sæta grenisins á meðan. Sjá skal leifarforingi um, að þeir, 

sem við gren liggja, séu svo útbúnir, að þeir geti legið þar í hverju veðri, sem er, svo lengi 

sem með þarl. 

6. gr. 

Skotmaður og aðstoðarmaður hans skulu með allri kostgæfni leitast við að drepa 

melrakka þá, er halda við grenið og beita til bess öllum þeim brögðum, sem þeir eiga 

kost á. Eigi mega þeir yfirgefa gren. fyrr en þeir hafa annaðhvort unnið bað að fullu, eða 

að öðrum kosti legið við það þrjá sólarhringa og gert allt það, er í beirra valdi stóð til 

að vinna það. Hvolpunum skulu þeir leitast við að ná út úr greninu, án þess að umróta 

  

skulu þeir þó reyna að drepa þá með eitri, eða með því, að bræla því, en náist þeir eigi, 

þá inni í greninu, ef því verður við komið. 

7. gr. 

Jafnskjott og skotmadur er heim kominn af greni, skal hann skyra melrakkaveiða- 

stjóra bréflega eða munnlega frá hve lengi hann hefir legið við grenið, hverja aðferð hann 

hefir þar við haft og hvað honum hefir orðið ágengt. Með skyrslu sinni skal hann láta 

fylgja skott eða hauskúpu melrakka þeirra, er hann hefir unnið að því sinni, til sanninda- 

merkis. Vanræki skotmaður að gela skýrslu þessa í tækan tima, hefir hann fyrirgert því 

endurgjaldi, sem honum annars ber, fyrir veru sína á greninu. 

8. gr. 

Skotmadur skal få ad launum fyrir hver två dægur, sem hann er frå heimili sinu 

til að vinna gren hæfilegt kaup, sem ekki sé innan við 5 álnir eftir meðalverði verðlags- 

skrár það ár og gildir sama um aðstoðarmann hans. Sjálfir skulu þeir sjá sér fyrir skot- 

færum, fæði og öðru, sem þeir með þurfta. 

Auk daglaunanna fær skotmaður 5 kr. fyrir fyrra dýrið, er hann vinnur við gren 

og 10 kr. fyrir það síðara og 1 kr. fyrir hvern hvolp. 

9. gr. 

Finni einhver gren með melrökkum í, áður en grenjaleit er gerð, eða eftir að henni 

er lokið, skal hann tafarlaust gera leitarforingja eða melrakkaveiðastjóra varan við. Skal 

þá jafnframt fá skotmann og aðstoðarmann með honum til að vinna það gren, og fer um 

það eins og áður segir um gren, sem finnst í leil. 

Þeim, er þannig finnur gren utan grenjaleitar, má veita hæfilega Þóknun, þyki 

hreppsnefndinni ástæða til þess. 

10. g1 

Nú finnur einhver gren á þann hátt, sem um er rætt í næstu grein á undan, og 

h
a
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lætur ekki leitarforingja eða melrakkaveiðasljóra vita, eða leggst sjálfur á grenið heim- 
ildarlaust og annaðhvort vinnur ekkert eða spillir greninu á á einhvern hátt, þá varðar 
það sektum eftir málavöxtum. 

11. gr. 

Nu leggst bitvargur å fé manna annaðhvort í afréttum eða heimalöndum, á hverjum 
tíma árs sem er, og skal þá melrakkaveiðastjóri fá skotmann til að eyða þeim Þitvargi, 
fyrir sanngjarnt kaup, ef þess má auðið verða. Hreppsnefndin skal á fundi ákveða, hver 
verðlaun skal veita þeim, er þannig eyðir bitvargi. Á sama hátt skal hún og ákveða verð- 
laun fyrir veiði annara melrakka, sem drepnir eru í hreppnum annarsstaðar en vid gren, 
og á þeim tíma árs, þegar melrakkinn er einskis virði. 

12. gr. 

Auk þess skal melrakkaveiðastjóri styðja að því, að reyndar séu á vetrum mel- 
rakkaveiðar, með dýrabogum, refagildrum eða með því, að halda uppi skotkofa, hvar 
legið sé í til að skjóta melrakka við útburð, einnig með því að ala upp og venja hunda á. 
að taka melrakka, allt eftir því, sem hverjum tíma heyrir og bezt hagar á hverjum stað. 
Það, sem gert er í hreppnum á þennan hátt, skal rita árlega í melrakkabókina, og hvern 

árangur það hefir. 

13. gr. 

Hverjum, sem sýnir afbragðs dugnað á melrakkaveiðum, eða kennir öðrum sóða að- 

ferð við þær, má hreppsnefndin veita verðlaun, eftir atvikum, og skal hún ennfremur, 

ef henni þykir sem slíkur maður eigi sér fáa eða enga jafningja innan sýslu við mel- 
rakkaveiðar, skýra sýslunefndinni sérstaklega frá framkvæmdum bans. svo sýslunefndin 
geti gert að álitum, hvort hún vill sýna slíkum manni viðurkenningu. 

lá. gr. 

Þar sem heimalönd eða afréttir tveggja eða fleiri hreppa liggja saman, skulu mel- 

rakkaveiðastjórar þessara hreppa eiga fund með sér, að minnsta kosti einu sinni á ári, til 

að ræða um og koma sér niður á, hve mikinn útburð fyrir melrakka skal við hafa það ár. 

hvernig útburðinum skal haga, og hvað víða niðursetja og sömuleiðis um hverjar aðrar 

veiðibrellur, sem hugsanlegar þykja, eða fundið kann að verða uppá, tilað eyða melrökk- 

um. Sýni melrakkaveiðastjóri eða einhver annar, sem trúað er fyrir melrakkaveiðinni. 

óhlýðni eða hirðuleysi í þeirri grein, varðar það sektum eftir málavöxtum. 

15. gr. 

Å hverju hausti skal hreppsnefndin semja reikning yfir allan bann kostnad, sem 

er áfallinn það ár fyrir grenjavinningar og aðrar melrakkaveiðar í hreppnum, einnig til 

verðlauna fyrir þær og það, sem gengið hefir í kostnað við eitrun og útburð. Skal rita 

reikning þennan í melrakkabókina eins og alll annað, sem hreppsnefndin og melrakka- 

veiðastjóri gera og ráðstafa í þessu máli. Allan kóstnað, sem leiðir af melrakkaveiðinni. 

skal greiða úr sveitarsjóði hvers hrepps.
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16. gr. 63 

bar sem ekki eru til låggiltar melrakkabækur, skal hreppsnefndin tafarlaust út- 7. júní 

vega melrakkabók og fá hana staðfesta af oddvita sýslunefndarinnar. Er hver hrepps- 

nefnd skyld til að gefa honum endurrit af melrakkabókinni þegar hann krefst þess. 

renni Í sveitar- 

r. 

varðar sektum 10--200 krónum, sem 

17. : ik: 

Brot gegn reglugerð þessari 

sjóð þess hrepps, sem brotið er framið í, og skal fara með málin, sem almenn lögreglumál. 

18. gr. 

Með reglugerð þessari er numinn úr gildi Í3. kafli reglugerðar Evjafjarðarsýslu 

frá 14. júní 1910 um fjallgöngur. fjárskil og melrakkaveiðar. 

Reglugerð þessi, sem svyslunefnd Eyjafjarðarsyslu hefir samið og samþykkt sam- 

kvæmt lögum nr. 48. 28. nóvember 1919, staðfestist hérmeð til að öðlast gildi 1. júlí 1921. 

júni 1921. Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 17 

Þétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

64 
10. juni Ss 

AUGLÝSING 

um 

staðfesting stjórnarráðsins á reglum um mjólkursölu á Ísafirði. 

Samkvæmt lögum nr. 32, 22. nóvember 1918 um mjólkursölu á Ísafirði, eru hér- 

með staðfestar eftirritaðar reglur um mjólkursölu á Ísafirði, er bæjarstjórnin þar hefir 

samþykkt: 

REGLUR 

um 

mjólkursölu á Ísafirði. 

1. gr. 

Mjólk má eigi selja í bænum nema með leyfi heilbrigðisnefndar. Þó mega eigendur 

mjólkurgripa, sem búsettir eru í Eyrarlandi og fóðra þá þar, selja mjólk sína á heimilum 

sinum meðan heilbrigðisnefnd leggur eigi bann fyrir.
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10. júní 

2. gr. 
Mjólkursalar eru háðir eftirliti heilbrigðisnefndar; setur hún nánari reglur um 

meðferð mjólkurinnar og getur fyrirvaralaust svift Þá mjólkursöluheimild. er ástæða þykir 
til. Nefndin getur lagt bann við sölu á mjólk, sem hún telur vera svikna eða óhreina. 

3. gr. 

Þegar heilbrigðisnefnd telur mjólkurskort í bænum og birtir það með auglvsingu; 
getur hún gefið heimilum eða einstökum mönnum ávísun á mjólk hjá mjólkursölum eða 
mjólkurgripaeigendum bæjarins og hafa þeir þá forgangsrétt til mjólkurinnar, þá má og 
banna bæjarbúum, öðrum en mjólkursölum. að afla sér mjólkur úr gripum utan Eyr- 
arlands. 

Sömuleiðis gelur nefndin bannað að selia mjólk til neyzlu á mjólkursölustöðum 

eða veitingahúsum. 

4. gr. 

Brot gegn ákvæðum þessum varða sektum, allt að 1000 kr. og renna þær í bæjarsjóð. 

5. gr. 

Mál út af brotum gegn reglum þessum sæta sömu meðferð og almenn lögreglumál. 

Reglur þessar öðlast gildi 15. ágúst 1991. 

Þetta er hérmeð gert heyrum kunnugt. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 10. júní 1991. 

Jón Magnússon. 

G. Sveinbjörnsson.
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65 

REGLUGERÐ 15. júní 

um 

grenjaleitir og eyðing refa í Austur-Húnavatnssýslu. 

1. gr. 

Hreppsnefnd, eða sá. er hún hefir falið eyðing refa, skal á hverju vori skipa öllum 

búendum hreppsins að leita vandlega í heimalöndum sínum 

hafi verið í þeim. Skal gera tvær leitir, þá fyrri 

11 vikur af sumri eftir tíðarfari. 

Á tímabilinu 6 til 11 vikur af sumri skal 

rækilega 

að tóugrenjum og hvort lagt 

3 til 6 vikur af sumri og hina síðari 8 til 

hreppsnefndin láta að minnsta kosti eina 

grenjaleit fara fram í afréttarlöndum hreppsins. 

Vanræki nokkur grenjaleit er hreppsnefnd skylt að láta leita grenjanna á hans 

kostnað og kæra hann til sekta. 

2. gr. 

Hreppsnefnd skiptir hreppnum í leitarsvæði og skipar leitarstjóra á hverju þeirr: 

Leitarstjóri ábyrgist að leitir séu fulltryggar. skal hann gæta þess að aldrei leiti færri en 

tveir menn á hverju greni. Hver búandi, sem hefir land til umráða, er skyldur að leggja 

til hverrar leitar þar til hæfan mann. Enginn leitarmaður má hafa hund í för með sér. 

Vanræki nokkur að leggja menn til grenjaleitar, þar og þá er hreppsnefnd fyrir- 

skipar, kærir hún það til sekta. 

3. gr. 

Þess skal vandlega gætt er gren finnst, sem tóur hafa lagt í, hvort sem er af reglu- 

legum leitarmönnum eða öðrum, að hafa þar sem minnsta viðdvöl. Enginn má spilla tóu- 

grenjum eða róta við þeim á nokkurn hátt, hvort sem dýr liggur í þeim eða ekki. 

4. gr. 

Hver, sem finnur gren, sem dýr liggur í milli leita eða eftir þær, er skyldur að til- 

kynna það tafarlaust hlutaðeigandi hreppsnefnd, er veitir honum hæfilega þóknun fyrir 

ómak hans. 

5. gr. 

Nú hefir hreppsnefnd fengið vitneskju um að dýr hafi lagt í greni og skal hún þá 

tafarlaust aðvara skyttu þá og vökumann., er henni ber að hafa ráðið til grenjavinnslu. 

6. gr. 

Hreppsnefnd ræður skotmann og vökumann fyrir sanngjarna borgun miðað við 

kaupgjald í sveitinni. 

Auk daglauna fær skotmaður: 

a. fyrir fyrra fullorðna dyrið, er hann vinnur 2...0.....- Kr. 6,00 

b. fyrir hið síðara a HR 14,00 

d. fyrir hvern yrðling er hann drepur å greni ............ 2,00 

Skyttan leggur til skotfæri og ånnur veidiåhåld ån sérstakrar borgunar, en eitur 

fyrir vyrðlinga leggur hreppsnefnd til.



7. gr. 
Sjåi skyttan hvorugt fullorna dyrið þrjú fyrstu dægrin (2 nætur, Í das), er hún 

liggur á greni og heyri eigi til yrðlinga. skal hún eigi skyld að bíða þar lengur, en sjáist 
annaðhvort eða bæði dyrin eða heyrist til yrðlinga, skal hún dvelja þar full 5 dægur ef eigi 

  

skyld að bíða, þó ekkert vinnist. Yfirsefi hún verður fyrri fullunnið, en lengur er hún ek 

  

grenið fyrr en hér segir án lögmætra orsaka og liggi þó dyr þar. skal hún enga borgun fá BD 

og varðar það einnig sektum. 

  

Nú fær hreppsnefnd tilkynning um nýfundið gren, er dýr hafi lagt í, í landeign 
annara hreppa, skal hún þá tafarlaust senda til oddvita þess hrepps, er þá annast um 
vinnslu þess og greiðir kostnað þann, er af sendiförinni leiðir. Vanræki oddviti þá skyldu 
sína, skal hreppsnefndin í hreppi þeim, er finnandi á heima í, annast um að grenið sé 
Þegar unnið á kostnað sveitarsjóðs þess hrepps, er grenið heyrir bl, og kæra slíkt hirðu- 

leysi fyrir sýslumanni til sekta og fullra skaðabóta. 

9. gr. 

Nú vill maður gera refaboga á annars manns landi eða gera þar vefagildrur eða 
skothús. skal hann tilkynna það ábúanda, sem er skyldur að leggja á samþykki sitt, nema 

hann kjósi heldur að eyða á Þennan hátt refum í landi sínu, en ef hann synjar leyfis en 
vinnur þó ekkert að eyðing refa og óvilhallir menn meta svo. að hann geti eigi beðið 

neinn skaða af refaveiði þeirri, er til var siofnað, er hann skyldur að þola, að hinn geri 

umgetnar veiðivélar og varðar það sektum. 

10. er. 

Fyrir hvert dyr, sem unnið er á öðrum tímum árs en grenjavinnsla stendur yfir, 

skal greiða vinnanda kr. 15,00. 

il. gr. 

Sá, sem unnið hefir 50 dýr fær í aukaverðlaun 350 kr. og sömu verðlaun fær hann 

framvegis fyrir hver 50 dýr, en sanna hlýtur hann með greinilegri skýrslu um vinnslu sína, 
hve mörg dýr hann hefir unnið og í hverjum hreppum. Verðlaun þessi greiðast úr 

sýslusjóði. 

12. gr. 

Verði dýrbits vart í sveitinni, skal hreppsnefnd gera iítrustu tilraun til að láta vinna 

þau dyr, er því valda og ákveður hún í hvert sinn borgun til skotmanna. 

13. gr. 

gilegt refaeitur til að eitra agn fyrir refi, til Hreppsnefnd skal árlega útveg: 

  

agnsins Skal hún útvega það æti, er henni virðist hentast og bera það út á hæfilega mörg- 

um stöðum. Eitrunin skal framkvæmd á fjærliggjandi afréttum í fjárleitum eftir því sem 

við verður komið, en í nærliggjandi afréttum og sveitum fyrir nóvembermánaðarlok og 

svo síðar að vetrinum ef hreppsnefnd telur þörf. Ennfremur skal eitra á vorum í grenjum 

þeim, sem ekki vinnast að fullu. Hreppsnefnd skal árlega gera svslunefnd srein fyrir eilr- 

unarútburði og árangri hans.



133 1921 

14. gr. 65 

Í hvert sinn sem borið er út agn fyrir refi í byggð eða nálægt henni, ber hverjum 15. juni 
  

þeim er það gerir að auglýsa það fyrirfram í sveitinni, svo öllum verði það kunnugt og hafa 

eigendur hunda þá engan rétt til að kæra, þó hundar, sem í agn fara, drepist af því. 

Rjúpur, sem eitraðar eru, skulu auðkenndar þannig, að stýft sé af öðrum vængnum. 

15. gr. 

Hreppsnefnd hver skal haf 

  

a refaveiðabók. er í skal rita: 

a. Skrá yfir öll gren hreppsins og afréttar þeirrar. er hann hefir umsjón með. svo og 

skýrslu um einkenning grenjanna. 

b. Árlegar skýrslur frá refaskyttum um í hvaða gren refir hafi last, hve mörg lvr hafi 

unnizt á hverju greni og tölu vyrðlinga, sem ætlaðir eru til uppeldis. 

c. Hverjir unnið hafi hlaupadýr og hve mörg. Skýrsturnar séu gefnar undir drengskap- 

arorð. 

d. Lögskipaðar skyrslur. 

Hreppsnefndir þeirra hreppa, er næst liggja afréttar- og fjallalöndum, skulu hafa á 

hendi alla framkvæmd við refavinnslu á þeim. 

17. gr. 

Kostnad vid grenjaleitir i heimalåndum beirra jarda, sem åbåd fylgir, beri umråda- 

menn heimalandanna. En annar refaveiðakostnaður greiðist úr sveitarsjóði 

  

Sén fleiri hreppar í sama upprekstrarfélagi eða noti afréttarlönd saman, skiptist 

kostnaðurinn á sveitarsjóði hreppanna í réttu hlutfalli við fjárfjölda. Þó skal refaeyðingar- 

  

kostnaður í löndum Upprekstrarfélags Evvindarstaðaheiðar allur greiðast úr „Afréttarsjóði 

Eyvindarstaðaheiðar“. 

A
 gr. 

Brol móti reglugerð þessari varða 20——200 krona sektum. Allar sektir renna að 

hálfu til uppljóstrarmanns og að hálfu í sveitarsjóð, þar sem brotið er framið. 

19. gr. 

Mál sem risa út af brotum gegn reglugerð þessati, skal farið sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefndin í Austur-Húnavatnssýslu hefir samið og sam- 

þykkt samkvæmt lögum nr. 48., 28. nóvember 1919. staðfestist hérmeð til að öðlast gildi 

Í. júlí 1921. 

Alvinnu- og samgöngunáladeild stjórnarráðsins, 15. júní 1921. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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16 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Framtiðarsjóð Mýrasýslu útgefin á 

15. júní venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 15. júní 1921. 

Skipulagsskráin er þannig: 

a Á SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Framtíðarsjóð Mýrasýslu. 

1. Sjóðurinn er stofnaður af sýslunefnd Mýrasýslu 1919 þannig að sýslunefndar- 

menn gáfu laun sín á einum fundi og er upphæð hans nú kr. 547,49. 

2. Sýslunefnd Mýrasýslu hefir umsjón og yfirráð sjóðsins og leitast við að efla 

hann með fj 

  

rframlögum og stuðla að því að hver sýslunefndarmaður gefi sjóðnum að 

minnsta kosti hálf laun sín í fyrsta sinn, er hann situr á sýslufundi. og skal haldin skrá 
vfir gefendur. 

3. Sjóðurinn sé ávaxlaður í sparisjóði Myvrasýslu, eða annari lryggri peninga- 

stofnun þar til upphæð hans er orðin kr. 1,060,000 ein miljón krónur og skal odd- 

viti sýslunefndar gera reikning sjóðsins árlega og leggja fram á sýslufundi. 

4. Þegar sjóðurinn hefir náð þeirri upphæð. er getið er um í 3. gr., skal sýslunefnd 

Mýrasýslu ráðstafa vöxtunum af sjóðnum til eflingar því, er henni þykir mestu varða um 

velferð sýslunnar. 

5. Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Þannig samþykkt á aðalfundi svslunefndar Mýrasýslu 9 14. mai 1921. 

Skrifstofu Myra- og Borgarfjarðarsýslu, 23. maí 1921. 

G. Björnsson. 

REGLUGERÐ 
um 

breyting á reglugerð 2. nóvember 1917, fyrir Austur-Húnavatnssýslu. 

Auglýsingagjald fyrir selt óskilafé skal hækka úr Kr. 0.86 í kr. 1.10. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu hefir samið og samþykkt 

samkvæmt 7. gr. sveitarstjórnarlaganna, staðfestist hér með. 

Átvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 15. júní 1991. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson.



Rafmagnsveitu Reykjavikur. 

Rafmagnsveita Reykjavikur selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér 

segir: 

A. Þar sem orkan er notuð aðallega til ljósa verður hún seld um kilówattstundamæli 

fyrir 75 aura hver kwst. (kilówattsltund). 

laforku til lækninga má þó selja lægra verði, enda geri rafmagnsstjórn sér- 

stakan samning í hvert skipti og ber þá að taka tillit til, á hvaða tíma dags orkan 

er notuð. 

Þar sem orkan er notuð til ljósa og auk þess hlutfallslega að verulegum mun til 

suðu, hitunar o. þe L, má selja hana 

1. um hemil fyrir 500 krónur hvert kilówatt wm árið, eða 

2. um sérstakan mæli fyrir 20 aura hverja kwst. 

Ef orkan er notuð til iðnaðar má selja hana 

í. um hemil fyrir 500 krónur hvert kilówatt um árið, eða 

2. um mæli fyrir 50 aura hverja kilówattstund. 

Afgangsorku má selja til suðu, hilunar o. þ. Í. fyrir 12 aura kwst. eða 300 krónur 

kw-ár ef jafnframt er gert að skilyrði. að orkan sé ekki notuð allt að 7 ljósfrekustu 

klukkuslundir dagsins eða lengri tíma, eflir nánari fyrirmælum rafmagnsstjóra í 

hvert skipti. 

Þegar sérstaklega stendur á, má rafmagnsstjóri selja orku eftir sérstökum samningi Í 

hvert skipti, þó ekki til lengri tima en eins árs í senn. nema til komi samþvkki raf- 

magnsstjórnar. 

Verð fyrir orku til götu- og hafnarlvsingar ákveður bæjarstjórnin eftir tillögum raf- 

magnssljórnar. 

Bæjarstjórninni er heimilt án frekari staðfestingar sljórnarráðsins, að hækka eða 

lækka gjöld fyrir notkun raforku um allt af 20% Frá því sem ákveðið er í gjaldskrá þessari. 

Gjaldskrá þessi er hérmeð sett samkvæmt lögum nr. öl. 3. nóvember 1915, og birt til 

eftirbreytni öllum þeim. sem hlut eiga að máli. 

Afvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 20. júní 1921. g g í . 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson, 

68 
20. júní
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69 REGLUGERÐ 
30. júní 

niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts í Siglufjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Af öllum húsum á vatnsveitusvæði kaupstaðarins skal greiða vatnsskatt árlega. Skal 

skatturinn lagður á eftir virðingarverði húsanna til húsaskatts. Skattinn skal einnig greiða 

af virðingarverði fastra véla, sem í húsinu eru. 

2. gr. 

Husum kaupstaðarins skal skipt í flokka eftir virðingarverði þeirra, og vatns- 

skattur goldinn af þeim eins og hér segir: 

1. fl. Hús, sem eru virt allt að 1500 krónum 6% 

2. -- — - - wfir 7500 til 10000 - 5% 

3. — 10000 krónur: 

Af fyrstu 10000 kr. virðingarverðsins ........ 4 0 

- næstu 10000. 080 3% 

— því sem bar er yfir ...................... 2% 

3. gr 

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

sem í þeim er rekin, skal greiða aukagjald, og skal það venjulega ákveðið með samningi; 

sömuleiðis vatnsskattur fyrir hreyfivélar, verksmiðjur, baðhús, bvottastöðvar, iðnaðar- 

fyrirtæki og fyrir vatn til annarar slíkrar notkunar. 

d, gr. 

Húseigandi ber ábyrgð á því, að vatnsskattur sé greiddur í tæka tíð. 

5. gr. 

Årid reiknast frå 1. april til 31. marz, og skal vatnsskattur greiddur i einu lagi 

fyrir 15. sept. år hvert. 

6. gr. 

Fyrir vatn til skipa skal gjalda 5 krónur fyrir hverja smálest vatns, eða hluta úr 

smálest, þó þannig, að vélskip, sem stunda síldveiðar, greiði minnst 40 kr., eimskip 60, 

fyrir veiðitímann. Gjaldið greiðist þegar þess er krafizt. Innlend skip, sem taka vatn að 

staðaldri úr vatnsleiðslunni, geta fengið ívilnun á verðinu, með samkomulagi við bæjar- 

stjórnina. Bæði útgerðarmaður, skipstjóri og skipseigandi, bera ábyrgð á greiðslu vatns- 

gjaldsins. 

7. gr. 

Af hverri saltaðri sildartunnu í Siglufirði greiðist 3 þrir — aurar í vatnsgjald og 

greiðist gjaldið þegar þess er krafizt.
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á. gr. . 69 

Bæjarstjórninni er heimilt, án samþykkis stjórnarráðsins, að hækka eða lækka 30. júní 

vatnsgjaldið um allt að 10% fyrir eitt ár Í senn, þó nær hækkunin ekki til húsa í í. flokki. 

Enginn má leggja vatnsæðar frá leiðslum kaupstaðarins inn í bús. nema sá eða þeir. 

sem bæjarstjórn felur þann starfa á hendur. 

10 gr. 

Bæjarstjórn skal heimilt að loka vatnsæðum kaupstaðarins fyrir þeim, sem eftir 

itrekaða áminningu eyða vatni til muna að óþörfu. 

11. gr. 

Vatnsskatt þann. er ekki er greiddur í tæka tíð. má taka lögtaki, eins og onnur 

gjöld til bæjarsjóðs. 

12. gr. 

Bæjarstjórnin hefir einkarétt ll neyzluvatnssölu í kaupstaðnum og til skipa á Ð 

höfninni. 

13. 

Hver. sem skemmir eða saurgar vatnsa 

gr. 

Sar kaupstaðins, vatnsþróna, brunahana eða 

önnur mannvirki, sem heyra vatnsleiðslunni til, skal. auk þess að greiða skaðabætur að 

fullu. sæta sektum allt að 200 krónum, nema þyngri hegning liggi við samkvæmt hegning- Så 

arlögunum. Sömu sektum sætir sá. sem brytur gegn einkarétti bæjarstjórnarinnar tl 

neyvzluvatnssölu. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar hefir samið, staðfestist 

hérmeð til að öðlast gildi 1. júlí 1921, og birtist til eftirbreytni öllum beim, sem hlut 

eiga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 30. júni 1991. 

Pétur Jónsson. . 

Oddur Hermarnsson,



1921 138 

70 SAMPYKKT 
6. jåli 

um 

lokunartíma sölubúða í Seyðisfjarðarkaupstað. 

Í. gr. 

Allar sölubúðir kaupmanna og kaupfélaga í Seyðisfjarðarkaupstað, að undanskild- 
um þeim sölubúðum. sem eingöngu verzla með brauð og mjólk. skulu vera lokaðar eftir 
því, sem ákveðið er í 2. og 3 g 3. gr. 

A tímabilinu frá í. nóvember til 30. april, 25 bådum dögum meðtöldum, ennfremur 
  mánuðina ágúst og september. skal alla virka daga opna sölubúðir eigi fyrr en kl. 9 ár- 

degis og loka þeim eigi síðar en kl. 7 síðdesis. Frá Í. maí til 15. júní skulu sölubúðir vera 
lokaðar frá kl. 8 síðdegis til kl. 9 árdegi 

  

Frá 15. júní til 31. júlí. ennfremur vfir októ- 
bermánuð, frá kl. 8 síðdegis til kl. 8 árdegis. Aðfangadag jóla og gamlaárskvöld skal öl- 
nn sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 4 siðdesis. Sí 

  

asta virkan dag fyrir aðfangadag 
jóla skal heimilt að hafa sölubúðir Opnar til kl. 11 síðdegis. 

3. gi 
Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta, 17. júní, frídag verzlunarmanna og Í. des- 

ember mega engar sölubúðir vera opnar. 

f. gr. 

Eftir lokunartíma er óheimilt að selja í lyfjabúðum, á strætum og torgum eða ann- 
arsstaðar utan sölubúða kaupmanna og kaupfélaga. nema úr sjálfsölum. nokkurn Þann 
varning, sem ekki má selja, nema samkvæmi verslunarleyfi. Heimilt er þó að selja einnig á 
Þeim tíma kol, salt, veiðarfæri og skipsforða handa skipum; sömuleiðis er leyfilegt að taka € 

á móti innlendum vörum aðkomumanna í sevmsluhúsum verzlananna. 

5. gr. 

Menn, sem komnir eru inn í verzlun fyrir lokunarlíma, er heimilt að afgreiða 
eflir að lokað er. 

6. gr, 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum. 20509 krónum. og renna sektirnar i 
bæjarsjóð. Mál út af brotum gegn samþykkt þessari skal reka sem almenn lögreglumál. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórnin í Seyðisfjarðarkaupstað hefir samið oe sam- S 

Þykkt, staðfestist hérmeð samkvæmt ÍSgum nr. 79. {4. nóvember 1917. sbr. lög nr. 9. 2 
ágúst 1918, til að öðlast gildi Í. ágúst 1991. 

Áfvinnu- og semgöngumáladeild stjórnarráðsins. 6. juli 19921, 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson.



júlí æn
 

vidauka vid og breyting å sambykkt um yms atridi, er snerta fuglaveidar 

í Vestmannaevjum, frá 16. júlí 1895. 

Lunda má veiða með háf á heimalandi í samar, frá því Í vikur eru af sumri, þar 

til fullar 16 vikur eru af sumri. 

Samþykkt þessi er hér með staðfest. 

juli 1921. Afvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 15 

Pétur Jónsson. 

Öddur Hermannsson. 

REGLUGERÐ 

fyrir 

meðferð á óskilafénaði, Rangárvallasýslu, um notkun afrétta, fiallskil, réttahöld, 

grenjaleitir, refaveiðar o. Íl. 

LKAFLT. 

Um stjórn fjallskilamala. 

Í. gr. 

Samkvæmt sveitarstjórnarlögunum 10. nóv. 1905 hefir sv slunefndin yfirstjórn allra 

fjallskilamála, en hreppsnefndin annast alla stjórn og framkvæmd á þeim. 

HH RAFLI. 

Um upprekslur í afrétti og heimalönd. 

Í. gr. 

Hreppsnefndir skulu sjá um. að búfjárhögum sé eigi ibyngt um skør fram á sumr- 

sft3 t 

um. Í þeim hreppum, sem afréttir tilheyra, skulu allir. er sauðfé hafa til eignar eða um- 

ráða. skyldir að reka geldfé, lömb og dilkær á afrétt efti nánari ákvörðun hreppsnefndar, 

gildir hið sama í þeim hreppum, þar sem hreppsnefndir hafa útvegað mönnum afrétt 
og 

í annari sveit.
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72 Hins vegar er það bannað og 

  

brot á reglugerð þessari. að skilja vís- 
8. ágúst vitandi eftir í afréttum fé að haustlagi til útigangs yfir veturinn. Gildir þetta ákvæði eins 

um hina smærri afrétti, sem hina stærri, 

3. gr. 

Ef afréttur ber ekki 

  

hreppsmanna, eiga þeir að nota hann annaðhvort 
til skiptis eða hver einn að tiltölu, eða nokkrir af hreppsmönnum með samþykki hinna. 

  

Hreppsnefndin hefir vald til að segja si lömb skulu setin. ir, hvort og ha    

rekstrum í afrétt svo og um rekst- 
áður en þau eru rekin til afréttar, hvernig haga 

  

ur þess fjár til afréttar. sem rennur úr 

  

5. gr. 

Noti einhver eigi ítöln sína í afrétt hreppsins, annaðhvort af því að hann á ekkert 
sauðfé, hefir það í girtu landi eða kemur því fyrir í öðrum hreppum til sumarbeilar. má 

     hann með samþvy hreppsnefndarinnar öðrum tölu sína. Synji hreppsnefnd um 
Þetta samþykki, má skjóta úrskurði hennar til svslunefndar 

6. ær. 
> 

  

Hreppsnefnd er skylt, þegar einstakir menn krefjast þess að afstýra yfirgangi af 

  

innsveitis- og ulansveitarfénaði os hr 1 
í *kkert leyfi eða heimild er 

  

    

    

    

fyrir, og hefir í því skyni vald fil að fyrirs ip: å stærra eda minna svædi i sveit- 
inni þegar henni bykir þurfa og reka til rétta. Þa auðfé, er fyrir kemur, má hrepps- 
nefndin láta reka í afrétt er hirt 
er r af kind, ef ánuð, og sér odd- 
vili pps, þar sem ! eftir að fengið vollanlegar 
markaskýrslur um innheimtu á því gjaldi og stendur á því skil. Sé afrétturinn. sem á 
er rekið notaður af öðrum hreppi jafnhliða, getur hagatollurinn, að því er þann hrepp 
snertir fallið niður, ef hann ieggur jafnt til smölunar uppreksturs og hreppur sá, sem 
fyrir áganginum verður. Svo er og hreppsnefndum í þeim hreppum, er ehgan afrétt eiga, 
heimilt að láta reka fé. sem þannig er smalað til almenningsrétta i þeim hreppi. sem féð á 
heima í. 

Þegar hreppsnefnd fyrirskipar smölun, er hér um ræðir, skal henni skylt áður en 
smölunin fer fram að birta þá ráðstöfun sína í nágrannahreppunum svo að ábúendum þar 
gefist kostur á að hirða fé sitt. 

7. gr. 

Enginn má reka fénað sinn í lönd annara án levfis Þeirra eða skilja þar eftir af 
rekstrum sínum. Heldur eigi mega menn láta annars fé fara Í rekstra sína til og frá af- 
rétti og reka fé þetta með rekstrum sínum. 

I KAFLI. 

Um fjallskil. 

8. gr. 
Sérhver, sem afrétt á að nota, á tiltölu til hans eða leigir hann, og hefir 40 kindur



til, hvort sem hann rekur fé sitt 

  

veturgamlar og eldri til eignar og umráða. er 

á afrétt eða eigi, að I mann til f síns, er sé að minnsta kosti Í6 ára að aldri og 

  

       {Ll reka, Því aðeins skyl 

  

ålitist Ul u þeir. sem í Holtamannaaf 

a einn mann hver ti; fjallsafns. að þeir hafi hver um sig 60 kindur veturgamlar og 

  

x z 2 mr eða meira Hl eignar tmráða, velurgamallt og eldra, 

  

oU eldri, og beir, sem hafa 

    

leggi til viðbótarfjallskil eftir mati hreppsnefndar, Sá. sem hefir fjár til eignar og um- 

  

ráða, veturgamall og el auk þess taka þátt í kostnaði, sem leiðir af utansveitar 

réttaferðum til hirðingar á sauðfé. er þar ber að hirða, og reka upp að sumrinu þar sem 

  

þess þarf við. Ef maður eða menn eiga hlut að tveimur afréttum, ber honum eða beim að 

  

réttunum. að tiltölu við aðra, ef hreppsnefnd eða skilum á báðum 

  

gegna fullum fi) 

  

hreppsnefndir krefjast þess. Ala. sem ciga en hér er tiltekið. lætur hreppsnefnd- 

  

in leggja til ef ástæðum þeirra. 

    Ef hreppsnefndin á búandi í hreppn- 

  

um útvegar sér upprekstur í am 

  

má hreppsnefndin leysa þann mann undan fjall- 

skilum að meira eða minna leyti. 

Ákvæði þessi gilda jafnt am húsmenn og lausamenn sem bændur. 

  

Fjallskilakostnaður, sem hreppsn finnur út með því að leggja í dagsverk og 

kostnað, er til þarf, að afréttur sé fullsmalaður, er 

  

meta til verðs vinnu þá og 

    

henni heimilt, með samþykki meiri blúta hreppsbúa að jafna niður á ábúð jarða og ce ik. i d z 

  

  jarða. sem nofaðar eru 1 ndi mati og á sauðfé að 

  

    jafnt á hverja kind 1 v. og vrslnanna. 

'áðandi að     Skyldur er hi at hendi fyrir heimamenn sína. Noti tveir 

  

eða fleiri hreppar einn og sama á hvert jarðarhundrað og hverja kind 

vera hið sama í hverjum hreppnum fyrir sig. 

  

Skyida sú, að senda mann til fjal fyrirmælum hreppsnefndar, er um ræðir í 

upphafi 8. er., hvílir jafnt á. Þótt heimild þessarar greinar sé notuð. 

  

   

    

9 Hreppsnefnd skal með sveilina 3 vikum áður en 

fyrsta fjalleit er byrjuð, boða tt, enda skal hún láta gera 

fjallleitir svo snemma, að Í} Holta- og Landréttum og 

  

Rangárvallarélttum föstudaginn í 23. viku sumars hreppsnefnd Ásahrepps skal þó heim- 

ilt að rétta fjallsafni þess hrepps degi fyrr í Fljólshliðarhreppi og Hvolhreppi fimmtu- 

imnar miðvikudaginn næstan á undan. Smölun í Heklu-      daginn og í öðrum hreppum sy 

hraunum má geyma þangað tl mánudaginn fyrir fyrstu byggðasafnsrétt. 

Fjallseðlar hafi þingboðsréti. 

Hreppsnefnd ber að ráða umsjónarmann .fjallkons“ einn eða fleiri í hvern einstak- 

   an afrétt, og getur enginn skor: nema bryn nauðsyn beri tl. Fjall- 

kongur skal fara eftir því, sem hreppsnefndin fyrirskipar um söfnun afréttarins, en í af- 

inn skipar Í leitir       hann ræður fyrir       
ha! 

  

ef rétta þarf, og sérhverju öðru, er söfnun allt bansað til 

    

ret 

  

safnið er komið tl = 

  

honum meðan á 

  

þessu stendur.
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[2. gr. 

Sérhver fjallsafnsmaður skal vera með fullri verkgreind og heilsu, og svo útbúinn 

að hestum. mat, fötum og skóleðri og tjaldrúmi o. fl. sem hreppsnefndin ákveður. 

13. gr. 
Ef fjallkongur með meiri hluta fjallsafnsmanna álitur einhvern brest á því, er áður 

var talið, eða fjallsafnsmaður gerir sig sekan í óhlýðni, ber að álíta, sem sá maður, er þenn- 

an mann leggur til, hafi engin fjallskil gert, og skal hann því borga fyrir fjallskil sín eftir 

mati hreppsnefndar eða missi af umsömdu kaupi. 

Vanræki einhver að inna af hendi fjallskil þau, er honum eru sett í fjallseðli, ann- 

aðhvort samkvæmt skyldu eða samningi, skal hann auk sektar þeirrar, sem um ræðir í 

58. gr., greiða bætur fyrir vanrækslu sína eftir mati hreppsnefndar. Úrskurð hreppsnefnd- 

ar í þessu efni má áfrvja til svslunefndar. 

l4. gr. 

Haga skal svo fjallgongum, bar sem því verður við komið, að ekki verði misgöngur 

afrétta á milli; skulu hreppsnefndir þær. er hlut eiga að máli, koma sér saman um, 

hvernis því verði við komið. 

IV KAFLT. 

Um bygging og viðhald almenningsrélta og sljórn á réttahöldum. 

15. gr. 

Hreppsnefnd sér um að almenningsréttum hreppsins með tilheyrandi dilkum, sé 

vel við haldið, og heyrir þar til eigi einungis að allir veggir þeirra séu stæðilegir um rétta- 

tímann og nægilega háir, heldur einnig að almenningsréttinni sé svo hagað, að ekki standi 

vatn í henni, þótt votviðri séu, til óhægðar við fénaðarhirðingu. Við sérhverjar almenn- 

ingsréttir skulu vera nægir dilkar fyrir utansveitarfé og óskilafé og nægilegt rúm í hverj- 

um dilk, til þess að enginn þurfi að hleypa út úr þeim, fyrr en réttum er lokið og hrepps- 

nefndin eða sá. sem í umboði hennar stjórnar réttahaldi, leyfir, og hefir látið rannsaka 

féð í dilkunum af markglöggum mönnum. Bvgsing og endurbygging almenningsrétta hvílir 

á fjáreigendum hreppsins og fer fram undir umsjón hreppsnefnda. Viðhald réttanna, sem 

hreppsnefnd sér og um, má greiða úr sveitarsjóði. 

16. gr. 

Vilji hreppsnefnd breyta um réttarstæði, þarf hún til þess samþykki meiri hluta 

hreppsbúa. 

17. gr. 

Hreppsnefndin skipar mann til ad sjå um innrekstur vid réttahåld og kveda å um 

hvenær réttum sé lokið, og gæta þess, að allt fari þar fram í sem beztri röð og reglu. Líka 

skal það í valdi hennar, hvort hún vill bjóða með undirboði upp til geymslu á kostnað 

sveitarinnar þann óskilafénað, sem verður í fjallsafnrétt, eða sleppa honum.



143 1921 

18. gr. 72 
Hvenær sem réttir eru haldnar, skulu hlutaðeigandi hreppstjórar einnig vera við- 8. ágúst 

staddir, hvort sem þeir eru í hreppsnefnd eða ekki, og gæta almennrar lögreglu. 

V.KAFLT. 

Um eftirleitir, 

19. gr. 

Eftirleit í afréttum skal gerð svo fljótt eftir fjallsafnsréttir, sem unnt er og veður 

leyfir, og í því sambandi við bvægðasöfn, að sem minnstar misgöngur eigi sér stað milli af- 

rétta og heimalanda. Þyki hreppsnefnd þörf á fleiri eftirleitum. hefir hún vald tl að 

fyrirskipa þær. Hamli óveður fjallsafns- eða eftirleitarmönnum, áður en þeir hafa byrjað 

leit á afrétti, er sú ferð, sem ófarin væri. Fyrsta eftirleit í Hekluhraunum skal fram fara 

mánudaginn í 26. viku sumars. 

20. gr. 

Sé fjallgöngum hagað eftir fyrirmælum 8. gr. og reynist þeir of fáir til etftirleita. 

sem ganga af fyrsta fjallsafni. jafnar hreppsnefndin niður þeirri viðbót, sem með þarf 

á alla efnaðri fjáreigendur, er hafi hver um sig eigi færri en 60 sauðkindur eldri en lömb 

að eign og umráðum. Ef afréttur er notaður af sumum en ekki öllum hlutaðeigendum til 

uppreksturs, skulu þeir, sem nota hann, ávalt leggja í viðbótina allt að í manni hver. en 

nægi það ekki, þá sé bætt við á sama hátt og fyrr segir. 

Í afréttum, sem þurfa allra sinna manna með til fyrsta fjallsafns. skipar hrepps- 

nefndin fyrir um eftirleitir á sama bátt og segir í Í. málser. þessarar greinar. 

21. gr. 

Fé þvi, sem finnst í eftirleitum og eigandi leiðir sig ekki fyrr að. skal ávalt haldið 

til skila af eftirleitamönnum til næstu bvegðasafnsréttar á eftir. 

Að afloknum þeim fjallleitum. sem hreppsnefndin lætur sera, eru hreppsbúum 

  heimilar eftirleitir í afrétti. en skylt skal þeim að fá til þess samþykki hlutaðeigandi 

hreppsnefnda, ef þeir vilja eiga von á borgun fyrir fyrirhöfn sína. Finnist fé í þessum 

leitum skal eigandi borga þriðjung verðs fyrir heimt og óheimt fé. Heimilt er hrepps- 

nefnd að hækka borgun þessa, en þá skal sú hækkun greiðast úr sveitarsjóði. Hreppstjórar 

skulu virða féð til þessarar borgunar. 

Skylt er að hagamerkja allt féð jafnóðum og það heimtisl 

23. gr. 

Úr heimahögum leyfist engum að selja nokkra skepnu eins og fundna í eftirleit 

að afloknum lögsöfnum. 

Skyldur skal þó hver einn, sem verður var við að fé er komið í svelti í hömrum 

eða annarsstaðar í landeign sinni, á hverjum tíma árs sem er, að sjá um. ef eigi næst til
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i       eiganda, að því sé bjargað ef unnt er. og henum borgun fyrir bað af eiganda eða af 

andvirði kindarinnar, ef eigandi finnst eigi, eftir mati hlutaðeigandi hreppsnefndar. Hver 

sá, sem verður var við meinakind 1 búfjárhögum sinum, er skyldur að tilkynna það 

eiganda sem fyrst. 

VIL KAFLI. 

Um byggðasöln og Þyggðasafnsréltir. 

24. gr. 

Í hverjum hreppi skulu auk fjallsafnsrétta haldnar að minnsta kosti 4 byggðasafns- 

réttir að sauðfé, þriðjudasana í 23., 24., 26., viku sumars og 2. viku vetrar með þeim und- 

antekningum, er hér greinir: Í. Í Rangárvatla-. Fljótshlíðar- og Vestur-Landeyvjahreppum 

skal halda fyrstu byggðasafnsrétt á miðvikudaginn í 23. viku sumars. 2. Í Hvolhreppi 

og Austur-Landeyjahreppi skal halda fyrstu byggðasafnsrétt á þriðjudaginn í 23. viku 

sumars, en allar aðrar réttir á mánudögum. 

25. gr. 

Byggðasöfnun skal fram fara næsta dag á undan hverri byggðasafnsrétt, nema í Aust- 

ur-Landeyjahreppi að því er snertir 2., 3. og 4. rélt, og Hvolhreppi að því er allar réttir 

snertir, þar skal söfnunin fram fara sama dag og réttað er. Hver og einn skal þá skyldur 

til að smala allt heimaland sitt, og hlýðnast þeim fyrirskipunum hreppsnefndarinnar, sem 

miða því til tryggingar, að vel sé smalað, og að almenningur sé samtaka í smöluninni. 

bæði innbyrðis og sveita á milli. Skal síðan allt óskilfé forsvaranlega byrgt inni um nótt- 

ina og rekið til almenningsréttarinnar í tækan tima næsta dag. 

Heimilt skal hreppsnefnd, þar sem því verður við komið, að fyrirskipa þeim, er búa 

næstir afrétti, að smala sérstaklega heimaland sitt í sambandi við fjallsöfn og koma því 

óskilafé, sem þeir finna, í fjallsafnið. 

27. gr. 

Sérhver hreppsnefnd skal tiltaka fyrirfram á hverju hausti, hverjir skulu sveitar 

sinnar vegna senda í byggðasafnsréttir til að hirða það óskilafé úr sinni sveit, sem þar 

kynni að koma fyrir. Mega aldrei vera færri en 2 úr hverjum hreppi í fyrstu byggða- 

safnsrétt utan sveitar. 

Þurfi að greiða ferjutoll fyrir fé, sem sótt er í réttir, borgast hann af sjóði þess 

hrepps, er rekstrarmenn eru úr, en sá hreppur hafi endurgjaldskröfu tl þeirra hreppa, 

sem féð er úr. 

28. gr. 

Hreppsnefnd RBangárvallahrepps skal láta hirða í fyrstu byggðasafnsréttum í Holtum 

og á Landi, allt óskilafé úr öllum hreppum sýslunnar fyrir austan Eystri-Rangá, og sjá 

um, að það komist í fyrstu byggðasafnsrétt Rangárvallahrepps daginn eftir. Hreppsnefnd 

Vestur-Eyjafjallahrepps hefir hins sama að gæta í fyrstu Þbyggðasafnsrétt Austur-Eyja-
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fjallahrepps med óskilafé úr þeim hreppum sýslunnar, er liggja fyrir utan Markarfljót. 72 

Hreppsnefndin í Fljótshliðarhreppi skal og í fyrstu byggðasafnsréttum á Rangárvöllum og 8. ágúst 

í Hvolhreppi láta hirða allt óskilafé úr Evjafjallahreppun. Óskilafé úr sömu hreppum, 

er fyrir kemur í fyrstu byggðasafnsrétt í Vestur-Landeyjahreppi skal og hreppsnefndin 

í Austur-Landeyjahreppi hirða láta. Ennfremur skulu og hreppsnefndirnar í Fljótshlið- 

arhreppi og Hvolhreppi hafa hinnar sömu skvidu að gæta í Vestur-Eyjafjallahreppi með 

óskilafé úr hreppum sýslunnar fyrir utan Þverá. Skulu þeir menn, er sendir eru, koma 

fénu áleiðis fil einhvers hreppsnefndarmanns í næstu sveit. Að öðru leyti mega tveir 

hreppar leggja saman til að senda í byggasafnsréttir í þeim hreppum, er engan afrétt 

  

eiga. Bakkabæjamenn austan Fróðholtsóss reki óskilaféð til skilaréttar í Vestur-Land- 

evjahreppi. 

20. gr, 

Sérhver hreppsnefnd hefir heimild til að fyrirskipa byggðasafnsréttir lengur fram 

á vetur, ef henni þykir þurfa, einkum ef veður falla vel, svo að von sé á miklum sam- 

göngum. 

30. gr. 

Verði einhver ber að því, að smala land sitt óforsvaranlega eða alls ekki í byggða- 

söfnum, hefir hreppsnefndin vald tl að setja tilsjónarmann við smölun hans, eða þá láta 

aðra framkvæma hana, hvorttveggja á kostnað hins seka. 

31. gr. 

Skilarétt å hrossum skal haldin 1 hverjum hreppi bridjudaginn i 25. viku sumars, 

eftir smölun á þeim, er búendur skulu leysa forsvaranlega af hendi. Heimilt skal þó hrepps- 

neindum að ákveða aðra hrossarétt fyrr á haustinu. Hver einstakur eigandi hefir ábyrgð 

á að hirða hross sín að skilaréti, hvort sem er utansveitar eða innan, að öðru leyti en 

> því, sem ákveðið er í 32. grein um tökuhross. 

VE KAFLI. 

Um tökufénað. 

32. gr. 

Hver, sem kemur lömbum sinum, sauðfé, nautum eða hrossum til sumarbeitar hjá 

öðrum, og hver sá, er tekur slíkan fénað til sumarbeitar, er skvidur að skýra hrepps- 

nefndum sínum frá þessu, ef þær krefjast þess. Nú þykir hreppsnefnd einhver taka 

óhæfilega mikið af innansveitar- eða uiansveitarfénaði, nautum eða hrossum til sumarbeit- 

ar eða hagagöngu á vetrum, og hefir hún þá heimild til að banna slíka töku fram yfir það, 

er hún metur að hagarúm hans geti leyft. Skjóta má úrskurði hreppsnefndar til sýslu- 

nefndarinnar. 

33. gr. 

Komi tökufénaður Hl rétta, hefir sá ábyrgð á, sem tekið hefir.
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VIL KAFLI. 

Um kalineyrt og eyrnalaust fé og ómerkinga. 

34. gr. 

Kalineyrt og eyrnalaust fé og ómerkinga, sem lambsmæður eigi helga sér í heima- 
réttum, skal sérhver reka til almenningsrétta, bæði í fjallsöfnun og bvggðasöfnun, og 
skal hreppsnefndin sjá um, að slíkt fé sé dregið í dilk sér. Haldi einhver slíku fé frá rétt- 
um eða dragi sér það án leyfis hreppsnefndar. með launung eða ofríki, hefir hann fyrirgert 
eignarrétti að hinni sömu kind, er þannig er meðfarið, þótt lambsmóðir helgi sér á eftir. 
síðan skal leiða ær að dilkum, sem og leyfa mönnum með öðru móti að sanna eignar- 
rétt sinn með óbrigðulum einkennum, en þó eigi af fjárbragði einu saman. Ómerkinga þá, 
er enginn hefir helgað sér í lok hverrar réttar, skal selja hlutaðeigandi sveitarsjóði til 
inntektar, en hver hreppur greiði í hið minnsta 15 kr. fyrir réttarstæði, ef eigi er áður 

öðruvísi um samið. 

IK. KAFLI. 

; ! Um meðferð á óskilafénaði. 

Allar óskilakindur skal tafarlaust selja jafnóðum og þær koma fyrir í bvggðasafns- 
réttum, og ennfremur þær óskilakindur. er finnast að afloknum bvggðasöfnum veturinn 
út. Skulu hreppstjórar að öllum haustréttum loknum senda í hvern hrepp svslunnar 
skyrslu vfir allt hið selda fé, og mega eigendur þess leiða sig að andvirðinu, er tveir mán- 
uðir eru liðnir frá söludegi til septemberloka árið eltir, að frádregnum Öllum kostnaði. 

Sölu á óskilahrossum skal hreppstjóri jafnan auglvsa innan hrepps, nema þegar um 
lögskipaða hrossarétt er að ræða. Um hross þessi skal hreppstjóri senda skýrslu í hvern 

hrepp, eins og um annan Óskilafénað. 

36. gr. 

Til þess að geta sannað eignarrétt sinn á sauðfé, hlýtur eigandi að hafa lögheimilt 
og auglýst mark. Gefi tveir eða fleiri sig fram sem eigendur að sama marki, er hrepps- 
nefndinni ekki skylt að svara andvirði hinnar seldu kindar, fyrr en einhver Þeirra hefir 

löglega sannað forgangsrétt sinn. 

37. gr. 

Hross, sem eigandi þekkist eigi að, eða eigandi er utan hrepps og á engan þann að, 
er hirða vill gripinn eða gripina fyrir hans hönd, skulu jafnan talin í óskilum á hvaða tíma 

árs sem er og vakta í viku og fara síðan með sem annað óskilafé (sbr. 6. og 35. gr.). Þó 

skal eigandi hross, sem selt er, hafa innlausnarrétt á því 6 mánuði frá söludegi, enda 

ber hann þann tíma ábyrgð á því, nema það farist fyrir handvömm kaupanda. Borga 

skal eigandi allan áfallinn kostnað, svo sem uppboðs-, fóður- eða beitarkostnað. Beitar- 

kostnaður má þó ekki fara fram úr hálfum fisk á sólarhring og fóður að vetri ekki fram úr 
"; 2 fiskum á landsvísu í peningum eftir verdlagsskrå um sålarhring. Andvirdis geta eig-
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endur vitjað innan árs frá söludegi, en að öðrum kosti færist það hlutaðeigandi sveitar- 72 

sjóði til inntektar. 8. ágúst 

38. gr. 

Fyrir lok janúarmánaðar næsta ár skulu hreppstjórar senda manni, sem svslu- 

nefndin kýs til þess, greinilegar lýsingar yfir allan þann óskilafénað, sem seldur hefir 

verið og enginn hefir leitt sig að. Hinn kjörni maður sendir síðan eftirrit af lýsingum 

þessum til Þirtingar í „Lögbirtingablaðinu“. Ásamt lýsingunum skulu hreppstjórar 

greiða til sýslusjóðs 2 fiska á landsvísu í peningum fyrir hverja kind í auglýsingarkostn- 

að. Á sama hátt skal lýsa seldum óskilahrossum. 

Verði verðlagsskrá numin úr gildi, skal kostnaður sá. sem talinn er í fiskum. 

greiðast eftir mati sýslunefndar ár hvert. 

X. KAFLT. 

Um vorréttir. 

39. gr. 

Hreppsnefndirnar í Hvolhreppi, Fljótshlíðarhreppi og Landeyjahreppum, skulu sjá 

um, að sérhver búandi maður í hreppum þessum smali heimalönd sín mánudaginn í 7. 

og 9. viku sumars og 4. júlí eða næsta virkan dag. Hreppsnefndir annarsstaðar í sýsl- 

  

unni Skulu sjá um, að slík smölun fari fram byrjun 7. viku til loka 9. viku sumars. 

Öllum aðkomnunm fénaði, sem finnst og eigandi eigi lætur hirða heima hjá mönnum, skal 

eftir smölunina haldið til rétta, svo sem unnt er, og haldið rétt á honum eftir nánari 

ákvæðum hreppsnefndar. Auk þess er hreppsnefnd heimilt að fyrirskipa smölun á vorin 

og vorréttahöld, eftir því sem henni þykir bezt henta og ákveða rekstrardaga til afréttar. 

10. gr. 

Hreppsnefndum er skylt að auglýsa vorréttadagana í næstu hreppum. 

41. gr. 

Skylt er að marka lömb undir óskilaám með sama marki og á þeim er. 

42. gr. 

Hreppsnefndir hafa að öðru leyti heimild til að gera nánari fyrirskipanir um vor- 

söfn og vorréttir, en hér er greint. 

XI KAFLI, 

Um einkenni á fé. 

43. gr. 

Menn skulu einkenna fé sitt med eyrnamarki og mega hreppsnefndir skipa svo 

fyrir, að búendur í hreppnum skuli brennimerkja fé sitt med svslu- og hreppsbrenni-
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marki å horni, er sé bannig: R1. fyrir Åsahrepp, R2. fyrir Holtahrepp, R3. fyrir Land- 

mannahrepp o. s. frv. eftir röð hreppanna í markaskrá sýslunnar. 

(4. er. 

Oll mörk svslunnar skal rita á eina skrá, og skal prenta hana að minnsta kosti á 10 

ára fresti. Borgun fyrir að fá prentað mark skal vera 1 króna í hvert sinn. sem það er 

  

prentað, og rennur sú borgun í sýslusi) 

Ef einhver flytur inn í sýsluna eða lekur upp nýtt mark, er hann skyldur að til- 
kynna það oddvita í sínum hreppi, er ritar það á viðeigandi stað í hina gildandi marka- 

skrá, og tilkynnir það svo öllum oddvitum sýslunnar, er einnig skulu innfæra markið og 

sjá um, að markabækur með þessum innfærslum séu í hverri skilarétt. Fyrir þetta greiði 

markeigandi oddvita sínum kr. 2,00. 

Eigandi kindar missir eignarrétt sinn að henni, ef hún lendir í óskilum, og mark er 

cigi auglýst í markaskrá sýslunnar. 

45. gr. 

Eigi skulu menn hafa námerkt frekara en þörf gerist, og hefir sýslunefnd rétt til 

að kveða á um, hversu námerkt má vera. Sá, sem tekur upp náið mark, eða flytur inn í 

sveil með náið mark, skal breyta marki sínu, en sá. sem á erfðamark eða fyrir er, skal 

halda sinu marki. 

Eigi má prenta í markabók neitt mark, sem er afeyrt eða aðeins eitt hnifsbragð. 

Ali. RAFLI. 

Um sölurekstra. 

47. gr. 

Allt fé í sölufjárrekstrum skal rækilega merkt med skyru rekstrarmarki, er sé svo 

glöggt, að sjáist vel tilsýndar, í björtu. og svo traust, að eigi geti máðst af. 

18. gr. 

Svo skal rekstrum haga, að sem minnstur bagi verði að þeim, sem land eiga, þar 

sem fé er rekið um. 

Varast skal að rekstrum lendi saman við annað fé. Alls ekki má halda áfram með 

rekstur þegar dimmt er orðið að kvöldi, og ekki leggja upp að morgni fyrr en sauðljóst er. 

Yfirmaður reksturs ber ábyrgð á, að reglum þessum sé hlýtt. 

XIII. KAFLI. 

Um grenjaleitir, refaveiðar og eilranir. 

49. gr. 

Hreppsnefndir skulu vandlega annast um grenjaleitir og refaveiðar; þær skipa fyrir 

um grenjaleitir í tækan tíma, bæði í afréttum og heimalöndum, og gæta þess vandlega, að
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þeirrar almennu skyldu sé gætt, að hver í Sg einn leiti vandlega í heimalandi sínu, bar 

sem grenja von er. 

50. gr. 

Kostnaður og fyrirkomulag grenjaleita fer eftir sömu reglum og beitt er við fjall- 

söfnun. 

sl. gr. 

Skotmadur skal vera vid grenjaleitir i afrétti. Borgun til skotmanns fyrir hvert 

fullorðið dyr, sem hann vinnur, er 6 kr. fyrir fyrra dyrid, sem hann vinnur, en 9 kr. fyrir 

hið síðara, fyrir hvern yrðling Í kr. 50 au., kaup og fæði um daginn 6 krónur, og fyrir 

hest 3 kr. um daginn. Ef skolmaður er hlutaðeigandi leitarmaður, reiknast borgunin 

einungis fyrir þann tíma, sem gengur til þess að liggja yfir greni; fyrir þann tima ber 

einnig að borga öðrum grenmönnum allt að sömu upphæð um daginn. Á sama hátt ber að 

borga skotmanni fyrir gren unnið í heimalandi. 

52. gr. 

Skylda til grenjaleita i afrétti byggist å sama grundvelli og skylda til aðalfjallsafns. 

53. gr. 

Sérhver hreppsnefnd i beirri sveit, er liggur til afréttar eda fjalllendis, skal að 

hausttimanum annast um eitrun fyrir refi å þessum svæðum, og eins þó landið tilheyri 

einstökum mönnum. 

54, gr. 

Hreppsnefnd má banna alla smölun og umferð í afréttum, er hún álítur að spilla 

muni fyrir refaveiðum. 

IJ). ST. 

Allan kostnað, er leiðir af refaveiðum og eilrun fyrir refi, skal greiða af hlutað- 

eigandi sveitarsjóði. 

Einnig er heimilt að greiða af sveitarsjóði kostnað við grenjaleitir í afréttum, ef 

hreppsnefnd þykir haganlegra að fá nokkra menn til þess, heldur en að búendur almennt 

leggi menn til grenjaleitar. 

XIV. KAFLI. 

Um smaafrétli. 

56. gr. 

Hreppsnefnd Fljótshlíiðarhrepps og hreppsnefnd Vestur-Eyjafjallahrepps skulu sjá 

um fjallskil, réttahöld og grenjaleitir o. s. frv. á Þórsmörk, en hreppsnefnd Fljótshliðar- 

hrepps á Teigs-, Múla- og Guðrúnartungum. Hreppsnefnd Vestur-Evjafjallahrepps sér 

um það á Almenningum, Merkurtungum, Stakkholti og Steinsholti, og hafa hreppsnefnd- 

irnar rétt til að gera nauðsynlegar fyrirskipanir í þessu efni. Sá eða sú hreppsnefnd, sem
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heldur Goðaland til uppreksturs, hafi öll umráð yfir afréttinum, ad bvi er snertir rétta- 
{a 

höld, grenjaleitir o. fl. og skal bar halda skilarétt. Eigi má bá sá, er heldur Goðaland, láta 

reka fé yfir jökul að haustlagi. 

57. gr. 

Hinar almennu reglur, er gilda um afrétti i syslunni, skulu einnig gilda um små- 

afrétti þessa, en þó skulu sérstaklega gilda um þá þessar reglur: 

Fjallskil og réttarhöld skulu fram fara með tilsjón tveggja manna, sem eru settir 

til þess, annar af hreppsnefndinni í Fljótshlíðarhreppi, en hinn af hreppsnefndinni í 

Vestur-Eyjafjallahreppi. á kostnað þeirra, sem afréttinn nota. 

Afréttir skulu smalaðir svo, að eigi verði misgöngur á milli. 

Eftirleit skal fram fara föstudaginn í 25. viku sumars. Skal eftirsafnið réttað í 

  

afréttunum á sama hátt og aðalsafnið. Öll sí n skulu könnuð á víxi, þannig, að Fljóts- 

hliðingar hirða allt fé, sem þekkist að vera utan yfir Markarfljót, en Vestur-Eyjafjallamenn 

á sama hátt það, sem tilheyrir Evjafjallahreppunum. Um óskilafé sem ekki þekkist ræður 

afréttur til hvers hreppsins skuli ganga. Eftirleitinni skal lokið svo snemma, að eftir- 

safnið nái í næstu Þbyggðasafnsréttir F 55 lótshlíðarhrepps og Veslur-Eyjafjallahrepps. 
  

Grenjaleitir, refaveiðar og eitranir á smáafréttum þessum skulu hlutaðeigandi hrepps- 

nefndir annast um á kostnað þeirra, er halda afréttina til notkunar en ef þeir eigi borga 

góðfúslega, þá skulu eigendur afréttanna Þorga þennan kostnað á Almenningum, Merk- 

urtungum og Stakkholti, ef hreppsnefndin ákveður svo. 

KV. KAFLI. 

Um sektir og málssóknir. 

58. gr. 

Brot gegn reglugerd bessari varda 10-—300 kr. sektum. Sektin rennur í sveitarsjóð 

bess hrepps, sem brotiå er framid i. 

09. Er. 

Með mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

Með reglugerð þessari er numin úr gildi fjallskilareglugerð 7. júní 1915 og 18. 

júní 1919. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefndin í Rangárvallasýslu hefir samið og sambykkt sam- 

kvæmt 71. gr. sveitarstjórnarlaga 10. nóv. 1905, staðfestist hérmeð til að öðlast gildi 1. >» d 

september 1921, 

Åtvinnu- og samgöngumálanefnd stjórnarráðsins, 8. ågust 1921, 

Í fjarveru ráðherrans 

Oddur Hermannsson. 

Vigfús Einarsson.



REGLUGERÐ 

fyrir 

Strandasýslu, um notkun upprekstrarlands, fjallskil, réttahöld o. fl. 

Sérhver fjáreigandi er skyldur til að hafa skýrt eyrnamark á fé sínu. Aðfensið fé 

skal hann marka upp undir eyrnamark sitt, annars að brennimerkja bær kindur, sem 

hyrndar eru, en festa spjald eða plötu, með skyru eignarmerki í eyrun á kollóttu fé. 

2. gr. 

Markaskrá fyrir sýsluna skal prenta að minnsta kosti fimmta hvert ár, og skal 

hreppsnefndin í hverjum hreppi annast um að safna öllum eyrna- og brennimörkum í 

hreppnum og selja þau saman eftir stafrósröð, í greinilega skrá. Í því skyni skal sérhver 

markeigandi, skyldur til að skýra hlutaðeigandi hreppsnefnd, greinilega frá eyrna- og 

brennimarki sinu. Sérhver fjåreigandi greidir 1 kronu fyrir hverf mark, hafi hann cigi 

nema tvö, en fyrir þriðja markið greiðist 8 krónur. Fyrir brennimark greiðist sama gjald 

og fyrir fyrsta og annað mark. Hreppsnefndin sendi síðan sýslunefndinni skrárnar, er ann- 

ast um að ein skrá sé samin yfir öll mörk í sýslunni, eftir því formi, er hún ákveður. 

Markagjöldin renna í sýslusjóð, en hann greiðir aftur á móti kostnað við samningu og 

prentun skránna. 

3. gr. 

Syslu-, hreppa- og bæjamörk fyrir Strandasysin skulu prentuð með markaskránni. 

Oll þessi mörk eru brennimörk og eru þau þessi: 

a) Sýslumark. 

Str. Strandasýsla. 

b) Hreppamark. 

Str. 1. Bæjarhreppur. 

Str. 2. Óspakseyrarhreppur. 

Str. 3. Fellshreppur. 

Str. 4. Kirkjubólshreppur. 

Str. 5. Hrófbergshreppur. 

Str. 6. Kaldrananesshreppur. 

Str. 7. Årnesshreppur. 

c) Bæjamørk. 

Str. Í. Bæjarhreppur. 

I. Str. 1. Gilhagi. 6. Slr. 1. Valdasteinsstaðir. 

2. Grænamvri. 7. Borðeyrartangi. 

3. Melar. 8. Borðeyri. 

4. Fagrabrekka. 9, Kjörseyri. 

ð. Fjarðarhorn. IG. Kvislar. 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 
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Str. 

Str. 

Str. 

Str. 

Str. 

1. Laxårdalur. 

Hladhamar. 

Bær. 

Jónssel. 

Bakkasel. 

Hrafnadalur. 

Ljótunnarstaðir. 

Prestsbakki. 

Kollsá. 

Str. 

Þambárvellir. 

Þórustaðir. 

Brunngil. 

Óspakseyri. 

Snartarfunga. 

Krossárbakki. 

Broddadalsá. 

Broddanes. 

Stórafjarðarhorn. 

Þrúðardalur. 

Hamar. 

Fell. 

Str. 

Kollafjarðarnes. 

Hvalsá. 

Þorpar. 

Smáhamrar. 

Heyvdalsá. 

Kirkjuból. 

Klúka. 

Gestsstaðir. 

Str, 

Hrófá. 

Víðidalsá. 

Þiðriksvellir. 

Vatnshorn. 

Skeljavík. 

Kálfanes. 

Hólmavík. 

Ós. 

Fitjar. 

Hrófberg. 
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Ospakseyrarhreppur. 

7. Str. 
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Hrófbergshreppur. 
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3. 

Litla-Hvalså. 

Stóra-Hvalsá. 

Borgir. 

Kolbeinsá. 

Guðlaugsvík. 

Skálholtsvík. 

Miðhús. 

Hevdalur. 

Einfætlingsegil. 

Grof. 

Hvitahlið. 

Bræðrabrekka. 

Skriðinsenni. 

Miðhús. 

Steinadalur. 

Ljúfustaðir. 

Litlafjarðarhorn. 

Hlíð. 

Tindur. 

Gröf 

  

Heiðarbær. 

Húsavík. 

Tungugröf. 

Tröllatunga. 

Arnkötludalur. 

Vonarholt. 

Víðivellir. 

Áratunga. 

Kleppsstaðir. 

Kirkjuból. 

Hólar 

Staður. 

Grænanes. 

Geirmundarstaðir. 

Gilsstaðir.
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Str, 6. Kaldrananesshreppur. 

1. Str. 6. Bolstadur. 14. Str. 6. Skard. 

2. Bassastadir. 15. - Sunddalur. 

3. Sandnes. 16. Goðdalur. 

ER Hella. 17. Svanshóll. 

ð. - Kleifar. 18. Klúka. 

6. — Hafnarhólmur. 19. Ásmundarnes. 

7. Gautshamar. 20. Reykjarvík. 

8. - Drangsnes. 21. Brúará. 

9. - Bær. 22. Asparvík. 

10. Bjarnanes. 23. - Eyjar. 

11. Kaldrananes. 24. Kleifar. 

12. - Bakki. 25. Kaldbakur. 

13. - Hvammur. 

Str. 7, Årnesshreppur. 

  

1 

1. Str. 7. Kolbeinsvík. 15. Str. 7. Bær. 

2. - Byrgisvík. 16. . Árnes. 

3. Veiðileysa. 17. Melar. 

d. Kambur. 18. Norðurfjörður. 

ð. Kúvíkur. 19. - Krossnes. 

6. —— Kjós. 20. Fell. 

7. - Reykjarfjörður. 21. — Munaðarnes. 

8. - Naustvík. 22. Eyri. 

9. Kjörvogur. 23. Ingólfsfjörður. 

10. Gjögur. 24. - Seljanes. 

11. - Reykjanes. 25. Ofeigsfjordur. 

12. Litla-Ávík. 20. Drangavík. 

13. Stóra-Ávík. 27, Drangar. 

14. Finnbogastaðir. 28. Skjaldarbjarnarvík. 

Á. gr. 

Hreppsnefndin í hverjum hreppi skal annast um að þeir fjáreigendur, sem ekki hafa 

nægilegt upprekstrarland fyrir sig, fái upprekstur annarsstaðar, þar sem fjalllendi er nægi- 

legt í hreppnum, og skal hún því jafna fénu niður í löndin að réttri filtölu. 

Nú er ekki nægilegt fjalllendi til í einhverjum hreppi, fyrir innanhreppsté. skal þá 

hreppsnefndin útvega upprekstrarland í öðrum hreppum ef unnt er. Allar ráðstafanir 

hreppsnefndar í þessu tilliti, skulu birtar hlutaðeigendum í tæka tíð. Er hver fjáreigandi 

skyldur til, að reka geldfé sitt á fjall. samkvæmt ráðstöfunum hreppsnefndarinnar, nema 

hann hafi sjálfur útvegað sér upprekstrarland í öðrum hreppi, en þá er hann skyldur til 

að tilkynna það landeiganda þeim, er honum bar upprekstur hjá, í síðasta lagi tíunda maí, 

ella gjaldi hann honum upprekstrartoll. 

5. gr. 

Til þess að framkvæma ákvæði 4. gr., skal hver hreppsnefnd, þegar er reglugerð 

þessi hefir öðlazt gildi, semja reglur um notkun upprekstrarlands í hreppnum. 

20
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73 Sá sem er óánægður með ákvæði hreppsnefndarinnar, getur skotið máli sínu til 
8. ágúst sýslunefndar, sem leggur endilegan úrskurð á málið. 

6. gr. 
Í þeim sveitum, sem að áliti hreppsnefndanna, aðeins hafa upprekstrarland fyrir 

fé sitt, skal öllum búendum bannað, að taka fé til uppreksturs, úr öðrum sveitum eða sýsl- 
um. Þó má landeigandi taka jafnmargt fé 1il uppreksturs, og þeim bar að reka í land 
hans, er nota rétt þann, sem veittur er í 4. gr. til þess að fá upprekstur utansveitar. 

7. gr. 
Í upprekstrartoll greiðast 19 aurar fyrir hverja sauðkind, hvort heldur er lömb eða 

roskið, alls þess fjár, sem á fjall ber að reka, ef öðruvísi er eigi um samið. Upprekstrar- 
tollur skal greiddur fyrir lok októbermánaðar ár hvert. 

8. gr. 
Tvær skulu fjallgöngur á hausti; fyrri leitardagur skal vera mánudagur í 22. viku 

sumars, og skal réttað sjálfan leitardaginn. nema í Skarðsrétt, Staðarrélt og Árnesrétt, 
Þar sem réttað skal að morgni þriðjudaginn næstan eftir. Þó skal hreppsnefnd Kaldrana- 
nesshrepps heimilt, að rétta fyrsta leitardag í Skarðsrétt og láta eftirleit fara fram á mið- 
vikudag. Sé heimildin notuð. skal hreppsnefndinni skylt, að tilkynna Það nærliggjandi 
hreppum nægilega snemma. 

Annar leitardagur skal vera næsti miðvikudagur þar eftir, nema Kaldrananess- 
hreppi, þar skal annar leitardagur vera næsti fimmtudagur eftir fyrra leitardas 

Annar réttardagur skal vera sjálfan leitardaginn. 

Þegar hreppsnefndin álítur það nauðsynlegt, getur hún skipað fyrir, að leita Þriðju 
leit, og ákveðið dag til þess. 

9. gr. 
Fjallskilaskyldur er hver fjáreigandi, Hreppsnefnd skal leggja fjallskilakostnað. hlul- 

fallslega eftir fjárfjölda, á hvern Þann mann í hreppnum, er sauðkindur á. Einnig er 
hreppsnefnd heimilt að gera þeim mönnum meiri fjallskil, er búa á fleiri en einni jörð, 
hvort sem hann rekur þar upp nokkra kind eða ekki. 

Heimilt er og hreppsnefnd, að meta allan fjallskilakostnað til peningaverðs, og 
jafna honum niður á allar sauðkindur í hreppnum og ábúð eftir því sem að framan 
greinir. Þegar fjallskil einhvers nemur hálfu dagsverki, á hreppsnefnd heimting á, að 
hann leggi mann til fjallskila, ef þörf krefur. 

Sá, er notar land utanhrepps fyrir fénað sinn eða nokkurn hluta hans, skal hafa 
tilkynnt það hreppsnefndinni í þeim hreppi, þar sem hann á heima, áður 19 vikur eru 
af sumri og er hann þá undanþeginn fjallskilum Þar fyrir þennan fénað. 

10. gr. 
Hlutaðeigandi hreppsnefnd skal árlega, í tæka tíð semja fjallskila-seðil, þar sem 

hún fyrirskipar hvernig fjallgöngum og heimalandsleitum skuli hagað, skal hún útnefna 
einn eða fleiri leitarstjóra í hreppnum, sem stjórni göngum leitarmanna og annist um að 
allt fari vel og skipulega fram.
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11. gr. 

Fjallafé það, er á sumrum slangrar í kvífé manna, skal tafarlaust skilja úr og reka 

frá, svo það eigi verði kvifast. 

12. gr. 

Í fjallleitum þeim, sem ákveðnar eru í 8. gr. skal öllu geldfé safnað til lögréttar, 

bæði úr heimalöndum og upprekstrarlöndum. Heimaleitir og sundurdráttur á bæjum 

skal bannaður, en þó skal hreppsnefnd hafa leyfi til að veita undanþágu frá þessu 

ákvæði, þar sem brýna nauðsyn ber til, sakir þess hversu sérstaklega hagar landi og af- 

stöðu frá réttarstöðum. En rísi ágreiningur út af þessari undanþágu, skulu hlutaðeigendur 

hlíta úrskurði sýslunefndar. Geldfé það af öðrum bæjum, er kynni að vera saman við 

búsmalann leitardaginn, eru hlutaðeigendur skyldir til að skilja frá og koma því í fjall- 

safn eða til réttar í tæka tið. 

13. gr. 

Leitarstjóri skal hlífðarlaust tilkynna hlutaðeigandi hreppsnefnd alla óhlýðni gegn 

fyrirskipunum sinum, en hreppsnefndin kærir slíkt til sekta, samt alla aðra skylduvan- 

rækt í tilliti til fjallskila. 

id. gr. 

Ein eða tvær skulu lögréttir vera fyrir hvern hrepp á þeim stöðum, sem hér greinir: 

Bæjarhreppi að Melum og Kollsá. 

Óspakseyrarhreppi að Snartartungu. 

Fellshreppi að Felli. 

Í 

I 

Í 
Í Kirkjubólshreppi að Kirkjubóli. 

Í Hrófbergshreppi að Víðidalsá og Stað. 

Í Kaldrananeshreppi að Skarði. 

Í Árneshreppi að Árnesi. 

15. gr. 

Valdi bygging lögréttar grasnámi eða jarðusla, skal, ef þess verður krafizt, koima 

fullt endurgjald af sveitarsjóði hlutaðeigandi hrepps eftir mati óvilhallra manna, sem rétt- 

urinn útnefnir. 

16. gr. 

Hreppsnefndin skal sjá um að fjárréttir séu í gildu standi, og skulu dilkar svo 

rúmgóðir, að enginn þurfi út að hleypa fyrr en fjárdrætti er lokið. 

Utanhreppsmenn skulu í þeim lögréttum þar sem þeir eiga von á töluverðum fén- 

aði, skyldir að hlaða upp hæfilega stóra dilka, eftir nákvæmri fyrirsögn hlutaðeigandi 

hreppsnefndar. Það er skylda hvers jarðarábúanda og fjáreiganda, sem er i sjálfsmennsku, 

að vinna að réttarbvggingu eða aðgerð, samkvæmt fyrirskipunum hreppsnefndarinnar. 

Allur slíkur kostnaður jafnast niður á hreppsbúa í hlutfalli við sauðfjáreign Þeirra. 

17. gr. 

Oddviti hreppsnefndarinnar skal ávallt vera við staddur við réttarhaldið, eða annar, 
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er hann til þess kveður til þess að hafa umsjón með því, að allt fari vel og skipulega 
Íram, og eru því allir, sem vinna ber að réttarhaldinu, skyldir til að hlýða fyrirskipun- 
um þeirra. 

18. gr. 

Réttarstjóri skal skipa menn til þess að líta eftir því, svo vel sem unnt er, að fé 
ekki misdragist, svo sem með því að setja þá við dilksdyr, þar sem hættast er við mis- 
drætti, eða fela þeim að gæta í dilka áður en út er hleypt. 

19. gr. 
Rétt er að hreppsnefndin ákveði í leitarseðlinum. ef hún álítur þess þörf, hversu 

marga menn hver fjáreigandi skuli leggja til í réttina og má enginn, sem skyldur er að 
gegna réttarstörfum, fara fyrri en sundurdrætti er lokið, nema réttarstjóri leyfi. Ef ein- 
hver fjáreigandi utan sveitar eða innan leggur svo illa til réttarstarfa að töf verði að, er 
réttarstjóra heimilt að ráða menn upp á hans kostnað til Þess að draga fé hans. 

20. gr. 
Enginn má marka kindur í lögréttum, nema með samþykki réttarstjóra og undir 

umsjón hans. 

21. gr. 
Réttarstjóri skal annast um, að ómerkingar séu dregnir í einn dilk, jafnóðum og 

þeir finnast, og skal áður en réttahaldinu er lokið. láta lambsmæður helga sér dilka 
sína, undir umsjón hans. Þeir ómerkingar sem lambsmæður ekki helga sér í fyrstu rétt, 
skulu geymdir í úrtíningi þangað til í annari rétt, en ómerkinga þá, sem engin getur þá 
helgað sér, skal þegar selja og rennur andvirði Þeirra í sveitarsjóð. Mvétið fé skal og 
selt í lögrétt og rennur andvirði Þess sömuleiðis í sveitarsjóð. 

22. gr. 

Réttarbónda skal gjalda 6—-12 kr. í réttartoll árlega eftir samkomulagi við hrepps- 
nefnd eða eftir mati óvilhallra manna. 

23. gr. 

Engum skal leyft að hleypa heimtufé aftur å fjall fyrir síðustu fjallleitir. 

24. gr. 
Skilaréttir skulu haldnar í hverjum hreppi þar og þá daga, er hér segir: 
í Bæjarhreppi að Melum, þriðjudaginn í 23. viku sumars og á Kollsá miðvikudaginn 

i 23. viku sumars. 

Í Óspakseyrarhreppi að Snartartungu, miðvikudaginn í 23. viku sumars. 
Í Fellshreppi að Felli, föstudaginn í 24, viku sumars. 

Í Kirkjubólshreppi að Kirkjubóli, fimmtudaginn í 24. viku sumars. 
Í Hrófbergshreppi að Stað. miðvikudaginn í 23. viku sumars og að Viðidalsá 

fimmtudaginn í 24, viku sumars. 

Í Kaldrananeshreppi að Skarði, föstudaginn í 24. viku sumars. 

Í Árneshreppi að Árnesi fimmtudaginn í 24, viku sumars.
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95 25. gr. 

Urtiningur år fyrstu og annari rétt, skal forsvaranlega geymdur hjá þeim, sem 8. ágúst 

hreppsnefndin ákveður, þar til eigendur vitja hans, og síðasti úrtíningur til skilaréttardags. 

Borgun fyrir gægzlu úrtínings er 10 aurar fyrir hverja kind um sólarhringinn, er greiðist 

þegar kindin er afhent, og er ekki skylt að sleppa óskilafé, nema gæglukostnaður sé 

borgaður. 

26. gr. 

Allt það úrtíningsfé, sem kemur fyrir í hreppnum eftir leitir, en fyrir skilaréttir. 

skal rekast bæ frá bæ þangað, sem úrtiningur er geymdur, og geymast ásamt honum. Sá, 

sem sleppir rekstri eða fer óforsvaranlega með hann, sæti sektum, og greiði auk þess skaða- 

bætur. ef sannað verður, að kind hafi farizt fyrir vanrækslu hans. Sama ákvæði gildir um 

þá, sem sækja fé í aðrar réttir. Innansveitarfé skal rekast bæ frá bæ, skemmstu leið til 

eiganda, einnig það, sem finnst eftir skilarétt. 

27. gr . gr. 

Uppboð á úrtiningsfé því, sem ekki spyrst í skilarétt, eða ekki verður komið til 

eiganda, skal haldið að nóni sjálfan skilaréttardaginn. Þó er hreppstjóra heimilt, að ráð- 

stafa óskilakindum til sölu í næsta kauptún, ef hann telur eiganda það hagkvæmara. 

28. gr. 

Nú koma utanhreppskindur fyrir í einhverri sveit eftir afstaðnar skilaréttir, og 

bekkja menn eigendur að þeim, skulu þær þá á kostnað eiganda geymdar í vörzlum 

hreppsnefndarinnar, sem annast um, að eigendunum verði við fyrsta tækifæri gert aðvart 

um það. Hafi eigendur ekki leitt sig að kindum þessum á Marteinsmessu, skal selja þær við 

opinbert uppboð, sem áður sé auglýst almenningi í hreppnum með nægum fyrirvara. 

Kindur þær, sem koma fyrir eftir skilaréttir, og enginn þekkir eigendur að, skulu Þegar 

seldar við opinbert uppboð, er birt sé á lögboðinn hátt í hreppnum. 

Lýsing á óskilafé því, er við uppboð er selt og eigendur þekkjast eigi að, skal við 

lok hvers ár sendast oddvita sýslunefndarinnar, og skal hann sjá um, að lýsingar þessar 

séu auglýstar í Lögbirtingablaðinu. Hver sá, sem sannar eignarrétt sinn að hinu selda fé, 

fær andvirði þess að frádregnum kostnaði, ef hann gefur sig fram fyrir næstu sept- 

emberlok. 

30. gr. 

Mánudaginn í Í1. viku sumars skal á vori hverju í öllum hreppum sýslunnar fram 

fara almenn smölun á sauðfé til rúningar. Skal þá ábúandi hverrar jarðar leita vandlega 

heimaland sitt, og hirða allt órúið fé, er í því kann að finnast, og koma öllu afbæjar fé í 

skilarekstrum áleiðis til eiganda, ella rýja órúið fé, og skila eigandanum ullinni, og marka
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ómörkuð lömb undir mark eiganda. Almenn smölun til skilaréttar í Bæjarhreppi skal 
vera mánudaginn í 28. viku sumars. Auk þess er hreppsnefndum heimilt að fyrirskipa 
fleiri smalanir á vori, á Þeim tíma, er henni þykir henta, og sömuleiðis svo oft sem þeim 
Þurfa þykir, eftir skilaréttir að haustinu og er þá öllum fjáreigendum jafnskylt, að hlíta 
fyrirskipunum hreppsnefndanna í Þessu efni, eins og að Því er snertir fjallskil að 
haustinu. 

Sá, sem finnur fé eftir 15. október úr öðrum sýslum, getur krafizt % verðs kind- 
arinnar í fundarlaun. 

31. gr. 

Kaupmönnum og verzlunarfélagsstjórum skal skylt að hafa áreiðanlega eftirlitsmenn 
við slátrun á öllum fjárrekstrum, sem af öðrum eru reknir til þeirra til slátrunar. og 
skulu eftirlitsmenn þessir hafa nákvæmar sælur á, að þeir, sem með rekstra þessa koma, 
séu réttir eigendur og umráðamenn fjárins. Til þess að koma þessu í framkvæmd. skulu 
eftirlitsmenn skoða mark á hverri sauðkind. sem til slátrunar er látin. Komi fyrir kind 
við eftirlit þetta, með óglöggum mörkum, eða sem vafi getur leikið á, hvort sé rétt eign 
seljanda, skulu markskoðendur, við votta, skrifa upp aldur, lít og mark kindarinnar, svo 
og skýringar seljanda, og senda það svo fljótt sem unnt er til hreppstjóra í þeim hreppi, 
þar sem seljandi á heima. 

Þeir, sem fé taka til slátrunar. kosta sjálfir þann mann, sem eftirlitið hefir. 

32. gr. 
Hrossaeigendur skulu skyldir til að hafa greinilegt eyrnamark á öllum hrossum 

veturgömlum og eldri, þeim er sjálfala ganga. 

33. gr. 
Skyldur skal hver maður að koma öllum sínum ótömdu hrossum á afrétt eða til 

fjalls, svo snemma á vori hverju, sem hlutaðeigandi hreppsnefnd álítur óhætt og nauð- 
synlegt, og er engum heimilt að hafa hross þessi í heimahögum frá því þau eiga að rekast 
og til rétta á hausti, nema hlutaðeigandi hreppsnefnd áliti ómögulegt að fá handa þeim 
fjallland fyrir sanngjarna borgun, ellegar að heimalandi lrippaeiganda sé svo varið. að 
hann geti öðrum skaðlaust haft þau heima. 

34. gr. 

Öllum ótömdum hrossum skal smalað til rétta í annari leit. Hross þau, sem eftir 
verða þegar sundurdrætti er lokið, skal fara með sem óskilafé (sbr. 25. gr), þá skulu 
þau seld með 3 vikna auglýsingarfresti, fyrir söludag, og 6 vikna innlausnarfresti eftir 
söludag. 

Hross eru ekki í ábyrgð kaupanda fyrr en innlausnarfrestur er liðinn. Gjaldfrestur 

á söluverði er einnig 6 vikur. 

Vöktunarkostnaður fyrir hvert hross má ekki fara fram úr Í krónu á sólarhring, 

nema hrossin komi á hús og hev.
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35. gr. 73 

Brot gegn reglugerð þessari varða 5100 kr. sektum, er allar renna í sveitarsjóð 8. ágúst 

þess hrepps, þar sem brotið er framið. 

Með mál sem rísa út af reglugerð þessari, skal farið sem opinber lögreglumál. 

36. gr. 

Með reglugerð þessari er úr gildi numin fjallskilareglugerð. fyrir Strandasýslu frá 

15. desbr. 1914. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefndin í Strandasýslu hefir samið og samþykkt sam- 

kvæmt 71. gr. sveitarstjórnarlaga 10. nóv. 1905, staðfestist hérmeð til að öðlast gildi 1. 

september 1921. 

Alvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 8. ágúst 1921. 

Í fjarveru ráðherrans 

Oddur Hermannsson. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUR 74 

um 

afnot af eignum Ísafjarðar og gjöld fyrir þau o. fl. 

Il KAFLI. 

Um notkun vatnsveitu og sölu vatns. 

1. gr. 

Vatnsnefnd hefir umsjón með vatnsveitu bæjarins og vatnssölu, svo sem segir í sam- 

Þykkt um stjórn bæjarmálefnanna. 

2. gr. 

Eigi má leggja vatnsæð úr vatnsveitunni án leyfis vatnsnefndar. — Nema sérstak- 

lega sé um samið, má eigi nota vatnsveituna til annars en heimilisþarfa bæjarmanna og at- 

vinnureksturs. Þó getur vatnsnefnd með samþykki bæjarstjórnar bannað afnot vatnsveit- 

unnar til atvinnureksturs.
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3. gr. 

Skip, sem á heimili utanbæjar greiði 4 kr. fyrir hverja smálest vatns, er það tekur. 

á. gr. 

Eftir tillögum vatnsnefndar skipar bæjarstjórn menn, er hafi á hendi vatnssölu bæj- 
arins og hlita þeir fyrirmælum vatnsnefndar. Gjaldið innheimta Þeir gegn 60 aurum af lög- 
lest í ómakslaun, og gera bæjargjaldkera skil fyrir hvern ársfjórðung. 

I. KAFLI. 

Um grjót-, malar- og sandnám. 

Fasteignanefnd hefir umsjón með grjót-, malar- og sandnámi og skal leyfis til þess 
leitað til hennar. 

6. gr. 

Allir, sem ætla sér ad fá leyfi til þess að taka upp grjót, möl eða sand í landi bæj- 
árins, skulu leysa til þess heimildarbréf hjá oddvita bæjarstjórnar. Heimildarbréf hljóðar 
á nafn og gildir til grjótnáms í 3 mánuði, en til malar- og sandnáms í Í mánuð frá útgáfu- 
degi, og afhendist gegn 2 kr. gjaldi til bæjarsjóðs. 

7. gr. um
 

Fyrir hvern teningsfaðm af grjóti, sem tekinn er upp í landi bæjarins skal gjalda 5 
krónur, en fyrir hverja kerru af sandi og möl 25 aura og renna gjöld bessi i bæjarsjóð. 

HH KAFLI. 

Um skelfiskstöku. 

8, gr. 

Allir, sem stunda vilja skelfiskstöku í landhelgi bæjarlandsins skulu leysa til þess 

heimildarbréf hjá oddvita bæjarstjórnar, er veitir leyfið með ráði fasteignanefndar. Heim- 

ildarbréf hljóðar á nafn og gildir fyrir eins árs veiðitíma og er látið af hendi gegn 15 kr. 

gjaldi í bæjarsjóð. 

IV. KAFLT. 

Um uppsátur skipa. 

9. gr. 

Hver, sem nota vill land bæjarins til uppsáturs fyrir skip skal leita þar til leyfis 

oddvita bæjarstjórnar, sem veitir leyfið, ef ástæða er til, með ráði fasteignanefndar. Leyfis- 

hafi skal leysa heimildarbréf til uppsátursins hjá oddvita, gegn 2 krónu gjaldi í bæjarsjóð.
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10. gr. 14 

Fyrir uppsátur skipa skal goldið til bæjarsjóðs um leið og heimildarbréf er leyst, 8. ágúst 

fyrir skip. sem eru að brutto stærð 

yfir 5 til 10 smálestir 10 krónur 

10 - 20 20 

20 smálestir 35 

Auk þessa gjalds, greiðist í bæjarsjóð fyrir skip, sem eru 

yfir 5 til 10 smålestir 2 krónur 

10 - 20 3 

20 smálestir 5 

um mánuð hvern eða brot úr mánuði, sem skipið stendur uppi fram yfir 3 mánuði, og falla 

gjöld þessi í gjalddaga við lok hvers mánaðar. 

V KAFLI. 

Um hagbeit, upprekslur, fjallskil, fjárböðun o. fl. 

11. gr. 

Bæjarbúum er heimil beit fyrir skepnur þær, er þeir sjálfir eiga, í landareign bæj- 

arins, og skal hagbeitartollurinn vera fyrir hverja skepnu, sem sleppt er å landi bæjarins, 

sem hér segir: 

I. Fyrir hesta eldri en veturgamla: 30 kr. fyrir reiðhesta. 20 kr. fyrir trippi og 15 kr. 

fyrir vagnhesta. 

2. Fyrir nautgripi, veturgamla eða eldri, 10 kr. 

3. Fyrir sauðfé og geitur, að lömbum og kiðum undanskildum, 60 aurar. 

12. gr. 

Alur geldur sauð- og geitfénaður skal rekinn burt úr heimalandi bæjarins í síðasta 

lagi fyrir Jónsmessu ár hvert. Fasteignanefnd hefir umsjón með því að uppreksturinn sé 

framkvæmdur og getur hún látið annast uppreksturinn á kostnað fjáreigenda, hafi þeir eigi 

5 dögum fyrir Jónsmessu tilkynnt oddvita hennar, að þeir hafi annast hana sjálfir. 

Fasteignanefnd sér og um að almenn böðun á fénaði bæjarmanna sé framkvæmd 

Kostnaði við fjallskil, upprekstur, refaeyðingu og fjárböðun eða umsjón með þessu, 
fyrir nóvembermánaðarlok ár hvert, svo og um fjallskil og grenjaleitir. 

skal jafnað niður á fjáreigendur eftir fjártölu. 

13. gr. 

Fyrir ágústmánaðarlok ár hvert skulu allir skepnueigendur senda fasteignanefnd 

skýrslu um pening þann, sem samkvæmt framangreindum reglum er gjaldskyldur. 

í, að hafa gefið ranga skýrslu og greiði hann þá 
   Nú verður einhver uppvís að Þ 

þrefalt gjald fyrir þann pening, sem undan er dreginn. 

id. gr. 

Gjalddagi á gjöldum þeim, sen ræðir um Í 11. gr. er 30. september ár hvert, og 

21
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714 skulu þau innheimt af Þbæjargjaldkera sem önnur bæjargjöld. Sama máli gegnir um niður- 
8. ágúst Jölnunargjöld samkvæmt 19. St. er falla í gjalddaga undir eins og þeim hefir verið jafn- 

að niður. 

VE KAFLI. 

Um möótak og slægjur. 

15. gr. 
Allir beir, sem taka vilja upp mó eða heyja í landi bæjarins skulu leila leyfis fast- 

eignanefndar, er veitir leyfi gegn 50 aura gjaldi til bæjarsjóðs fyrir hvern ferfaðm til mó- 
skurðar og 50 aura gjaldi fyrir hvern hestburð af þurru heyi. 

Fasteignanefnd hefir umsjón með mótaki og slægjum og skipar umsjónarmann til 
Þess, el þörf þykir. Hún ákveður hvort leyst skuli heimildarbréf hjá oddvita fyrir må- 
skurðar- og slægna afnotum, gegn 2. kr. gjaldi til bæjarsjóðs. 

VIL KAFLI. 

16. gr. 

Gjöld þau, sem ákveðin eru í reglum þessum, má taka lögtaki. 

17. er. 
. 

Brot á reglum þessum varða sektum frá 10 500 krónum, ef ekki liggur við Þyngri 
hegning að lögum. 

Með mál, sem rísa út af brotum á reglum þessum, skal farið sem almenn lög- 
reglumál. 

18. gr. 

Með reglum þessum eru úr gildi numdar reglur um hagbeit, upprekstur og fjallskil 
o. fl. i Ísafjarðarkaupstð 14. september 1896 og reglur um notkun vatnsveitn og sölu vatns 
á Ísafirði 12. desember 1910, ásamt öllum síðari viðaukum, og Öll önnur ákvæði er koma í 
bága við bær 

19. gr. 

Reglur þessar öðlast gildi þegar í stað. 

Reglur þessar, sem bæjarstjórn í Ísafjarðarkaupstað hefir samið og samþykkt sam- 
kvæmt lögum nr. 67, 14. nóv. 1917, staðfestast hérmeð til að öðlast gildi Í. september 1991. 

Atvinnu. og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 8. ágúst 1991, 

Í fjarveru ráðherrans. 

Oddur Hermannsson. 

Vigfús Einarsson.



  

1921 

Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Verðlaunasjóð Péturs Péturssonar 75 
óðalsbónda á Bollastöðum, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og 18. ágúst 
kirkjumálaráðherra Íslands 18. ágúst 1991. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Verðlaunasjóð Péturs Péturssonar óðalsbónda á Bollastöðum. 

Í. gr. 

Sjóðurinn heitir Verðlaunasjóður Péturs Péturssonar óðalsbónda á Bollastöðum og 
er stofnaður með gjafabréfi hans, dags. 15. september 1919. Stofnfé sjóðsins er 3000 
Þrjú þúsund krónur. 

2, gr. 

Tilgangur sjóðsins er að hvetja menn til góðrar meðferðar á búpeningi. Skal það 5 z 

gert með vitnisburði og verðlaunum, sem veitt séu af vöxtum sjóðsins fyrir nægar fóður- 
birgðir jafnframt góðri meðferð á búpeningi öllum. 

3. gr. 

Verksvið sjóðsins er Bólstaðarhlíðarhreppur. 

í. gr. 

Dómendur um verðleika til verðlauna skulu vera tveir ford: sæzlumenn hreppsins. 
Sé fordagæzlumenn fleiri skal å vorhreppaskilum åkveda hverjir g segna skuli starfi þessu. 

pnum á vorin skulu ådurnefndir fordasæzlumenn 
Íara saman um hreppinn og skoða fóðurbirgðir manna og ásígkomulag búpenings. Verði 

   ágreiningur þeirra á milli um hverjir verðlaunin skuli hljóta, skal hreypstjóri tafarlaust til- 
kvaddur og sker hans atkvæði år. 

Að því loknu skulu þeir ! senda viðkomandi hreppsnefnd tilkynningu um hverjir 
verðlaunin hljóti bað ár. 

6. gr. 

Við veitingu verðlauna má 1     nokkurt tillit til kringumstæðna. Að öðru jöfnu 
skal sá ganga fyrir, sem búið hefir lengur í hreppnum, ef búsetutími þeirra hvors um 
sig er ekki yfir 10 ár og að sjálfsögðu getur sami maður hlotið verðlaun ott. 
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75 Þrenn verðlaun má veita og séu hlutföllin þessi: 

18. ágúst fyrstu verðlaun sem 4, 

önnur verðlaun sem 2, 

þriðju verðlaun sem 1. 

Verðlaunin afhendist á vorhreppaskilum ásamt skriflegri tilkynningu um veil- 

inguna. 

Sjóðurinn skal vera á vöxtum í Sparisjóði Húnavatnssýslu eða öðrum vel tryggð- 

um opinberum sjóði. 

Við stofnféð skal ávalt leggja að minnsta kosti %g vaxtanna, en allt að % sé varið 

til verðlauna. Þegar ekki álizt ástæða til verðlauna leggjast allir vextirnir við höfuð- 

stólinn. 

8. gr. 

Hreppsnefnd Bólstaðarhlíðarhrepps hefir umsjón og stjórn sjóðsins å hendi, enn- 

fr mur fjárreiður hans og árleg reikningsskil. 

Hún skal halda gerðabók., er í skal rita gerðir funda, verðlaunaveitingar og árs- 

reikninga sjóðsins. 

9. gr. 

Arlegt eftirlit með reikningshaldi og eign sjóðsins hefir sýslunefnd Austur-Húna- 

vatnssýslu. 

10. gr. 

Nú virðist hreppsnefnd nauðsynlegt að breyta einhverjum atriðum í skipulags- 

skránni, er henni það heimilt, en þó mega breytingarnar að engu leyti koma í bága við 

tilgang sefandans. 

11. gr. 

Almanaksárið er reikningsár sjóðsins. 

Skipulagsskrá þessi var samin og samþykkt á fundi hreppsnefndar Bólstaðarhliðar- 

hrepps 10. apríl 1920 að Gunnsteinsstöðum. Það vottar 

Gunnsteinsstöðum, 20. mai 1921. 

Hafsteinn Pétursson 

oddviti.
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TÁLAREGLUGERÐ 16 
22. ágúst 

  

FJALLSKILAM 

Stjórn fjallskilamdla. 

l. gr. 

Svslunefnd hefir yfirstjórn og umsjón allra fjallskilamálefna sýslunnar. Hrepps- 

nefnd hefir stjórn og framkvæmd á slíkum málefnum í sveitarfélagi sínu, eða í samvinnu, 

þar sem fleiri sveitarfélög en eitt hafa réttafélag sameiginlegt. 

2. gr. a. 

Hreppsnefndir gela gert ákvarðanir um fjallskilamál, hver í sveit sinni og upp- 

rekstrarlöndum hennar, en eigi má með því raska reglugerð þessari, eg er hreppsnefnd 

hverri skylt að gæta þess, að ákvæðum hennar sé í öllu hlytt. 

3. gr. 

Verði ágreiningur milli hreppsnefnda út af fjallskilamálefnum, heyrir hann undir 

úrskurð sýslunefndar, og eins allar kröfur eða kærur á hendur sveitarstjórnarvöldum út 

af slíkum málefnum. Einstakir menn geta komið sér saman um að leggja ágreining um slík 

mál undir úrskurð sýslunefndar, er þá skal vera bindandi fyrir málsaðila. 

II, 

Upprekstrarlönd og nolkun þeirra. 

4. gr. 

og heimalönd. Það teljast upp- 

gengur Í Á sumrum, en eru svo fjarlæg byggð, eða þannig 

Land allt í sýslunni greinist í upprekstrarlönd 

£ 
rekstrarlönd, sem búpeningur 

á sig komin, að lítt notast á vetrum, hvort sem eru lönd einstakra jarða eða félagsleg al- 

ægari byggð, sem réttarlönd, og sé skipaðar leitir í þeim til rétta. Öll önnur lönd, nærlæg: 

búfénaður getur í gengið, teljast heimalönd. 

5. &g 

sslegt upprekstrarland (afrétt), né ån leyfis 

selstöðvar eda bviliks. 

    

Enginn må taka annara skepnur i [la 

hreppsnefndar hafa pad til sérnota fyrir sig, svo sem til slægna, 

Erga skepnu má færa í upprekstrarland né skilja þar eftir án heimildar landráðanda. 

verið í upprekstrarland (afréttarfénað), má eigi ónáða Fénað, sem færður hefir 

þar né þaðan taka, án leyfis eða tilsjónar landráðanda, fyrr en í haustleitum.
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76 endur að innansveitar, skal hann bjóða hreppsnefnd forsanesrétt 1il leigu á því eða upp- 
22. ágúst reksturs í það fyrir 1. mai og tilgreina 

  

Hafi hreppsnefnd eigi fyrir maílok til- 
kynnt honum að hún vilji lei 

  

er honum heimilt að leigja öðrum. 
Sá, sem upprekstur tekur í land sitt. skal fyrir 1. ágúst ár hvert skýra hreppsnefnd 

frá hverjir noti upprekstur hjá honum það sumar og Ð 

  

sauðfé og hross hver 
Sá er þetta vanrækir missir rétt til að kæra yfir álögðum fjallskilum (48. ør.). 

7. gr. 
byki ofsett í ógirt upprekstrarland má krefjasl þar ítölu. Tilnefna málsaðilar hvor 

einn mann í þá gerð, en næsti hreppstjóri sé oddamaður, eða dómkvaddur maður í hans 
stað, sé hann við málið riðinn. Sé ítölngerð áfrýjað, dómnefnir sýslumaður þrjá óvilhalla 
menn, og sé einn formaður, til endilegrar gerðar um það mál. Kostnaður við þá gerð 
greiðist að hálfu úr sveitarsjóði, en að hálfu af landráðanda ef ofsett álizt að vera í landið. 

Ss ella (að hálfu) af þeim er itölu krafðist. Sama gildir um borgun til oddamanns við frum- 
gerðina, 

í. 

Heimalönd og friðun þeirra. 

Bannað er að færa skepnur í heimaland eða skilja þar eftir heimildarlaust. nema 
víst sé að þar eigi frjálst að vera. Sá, er þeita ákvæði brýtur, greiði landráðanda bætur. 

  

auk sektar. Sé indi viljandi valdur að færslunni má með skepnurnar fara sem Óskila- 
fé (11., 3233. gr). 

Bannað er að taka nokkra skepnu, bótt sjálfur eigi, í heimalandi. ef spjald með 
bæjarnafni og nafni hreppstjóra þar í sveit er á fest. nema Þamþvykki gæzlumanns eða 
leyfi hreppstjórans komi til (sbr. 11. gr.). 

10. gr. 

Gangi fénadur úr upprekstrarlandi i heimaland gelur så eda beir er fyrir slikum 

   ågangi verda, rekid fénadinn aftur i uppre ndið, en í land nágranna má ekki reka 

(8. gr.). Ber grönnum að leggja hver öðrum lið til slíkrar vörzlu. Séu mikil brögð að 
igangi á heimalönd í sveit, getur hreppsnefnd gert ráðstafanir til að afstyra honum (31. 
gr.), en þær ráðstafanir skal með nægum fyrirvara tilkynna nálægum sveitum. Skal þá 
með óhirt fé, er innansveitar hefir rétt til að sanga. svo og óþekkt úrganssfé, fara eftir 
ráðstöfun hreppsnefndar. Utansveitarfé, er sést hvar á heima og eigi er hirt, getur hrepps- 
nefnd ákveðið að rekið sé til heimkynnis bess. Kostnað við bann rekstur má greiða úr 
sveitarsjóði. en hann á kröfu til eigenda fénaðarins um fulla borgun fyrir reksturinn og 
áganginn, nema fénaðareigandi sanni að bann hafi það sumar færi skepnurnar í heimilt 
upprekstrarland, eða þær átt frjálst að ganga í heimalandi hans (sbr. 14. gr.) og eigi 
verið þaðan færðar af hans völdum. 

11. gr. 

Leggja má hald á hross, sem ágang gera í heimalandi. og skal þá sá, er fyrir ágangi
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verdur af beim, jafnframt tilkynna umrådamanni þeirra það, og aðvara hann um að hirða 76 
þau, ef séð verður hvar heima eiga, ella má tilkynna þau hreppstjóra til ráðstöfunar, en 22. ágúst 
hann leggur til á þau merkispjöld um sæglutímann (9. sr). Hagagjald má reikna % álnar 
virði um sólarhring fyrir hross, talið frá því tilkynning er send. Hagagjald og kostnaður 
við tilkynning greiðist um leið og hrossa er vitjað, ella má halda þeim og hafa að veði 

unz greitt er, eða fara skal með þau sem óskilafé (33. gr), ef viku lengur dregst að hirða 
þau frá því tilkynningin kom á heimili umráðamanns eða til heimkynnis hrossanna, er 

merkin sýna (38. gr.). 

IV. 

Vorsmalanir. 

19. or. 

Hreppsnefnd skipar fyrir um smalanir á vorum eftir þörfum, bæði í heimalöndum 

og upprekstrarlöndum sveitarinnar. Eru allir. sem ábúð eða afnot jarðar hafa. skyldir að 

hlýða þar að lútandi ráðstöfunum hennar. 

Rétt er að hreppsnefnd gefi öðrum sveitum, sem þar eiga fjár von, kost á að senda 

menn til smölunar og aðstoðar við réttun, og sé það gert, skulu þeir háðir stjórn þar 
við þau störf, og mega hirða um fé sveitar sinnar í réttunum. 

13. gr. 

Hreppsnefnd skipar réttastjóra í vorréttum, og eru allir viðstaddir skyldir að 

hlýða honum. Hann gerir ráðstafanir til að hirt sé um rúning fjár og mörkun lamba, er 

fjarstaddir menn eiga þar eða aðrir, sem eigi hafa tekið þátt í smölun í sveitinni, og að 

réttunarstörfin fari fram með góðri regiu, ull komist til skila, lömb séu rétt mörkuð og 

komist til mæðra sinna. Skal hreppsnefnd ákveða sanngjarnt gjald fyrir rúning og skil 

á ull og fyrir mörkun lambs. Við heimasmalanir skulu menn og gera sér far um að greiða 

eftir föngum fyrir skepnum fjarlægra eigenda á sama hátt, gegn samskonar ákveðinni 

borgun. Þekkist eigi eigandi kindar, sem rúin er, skal ullin. ásamt marklýsingu, send 

hreppstjóra, er fer með hana sem óskilafé (33. er). 

V. 

Upprekstrarákvæði. 

Í4. gr. 

Hreppsnefnd skal láta þeim sveitarbúum, er þess óska. í té álit sitt um, hve margan 

fénað. auk málnvtarpenings og taminna hrossa. þeim sé frjálst að hafa í ógirtu heima- 

landi um sumartímann. Að öðru leyti ber öllum. sem eiga eða hafa Hl umráða dilkær, frá 

færulömb, geidfé eða ótamin hross, að reka upp slíkan fénað, nema í fullheldri girðingu 

sé. Þeir, sem ekki eiga víst upprekstrarland eftir börfum, snúi sér til hreppsnefndar fyrir 

15. maí með tilmæli um, að hún ulvegi þeim upprekstrarleyfi, og ber henni þá að hlutast til 

um þetta (6, gr). Vanræki maður að útvega sér upprekstrarleyfi eða að reka upp fénað
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22. ágúst um þetta, en vanrækslumaður greiði ailan kostnað, er af því leiðir, auk sektar. 

  

í nágrannar hans það fyrir hreppsnefnd. getur hún, ef þörf gerist, annas! 

Mannvgar skepnur, hrúta eða naut, má alls eigi upp reka né hafa óhamlaðar 

heimalandi. 

VI. 

Fjallskil. 

15. gr. 

Fjallskilaskyldur er hver sá, sem fénað á eða hefir til umráða, hvort sem jörð hefir 

ti 

ur til umráða. Til leita í hverju upprekstrarlandi ber einkum að skipa Þá er það nota. Je 

afnota eða eigi. Svo má og teggja fjallskil á notanda jarðar þótt hann hafi eigi skepn- 

Öllum er skylt að leggja til fjallskila eftir fyrirskipun hreppsnefndar; skal fyrirskipun 

hennar um aðal-haustfjallskil birt með fjallskilaboði, er komið sé til kynna þeim, er hlut 

eiga að máli, viku fyrir fyrstu haustleitir. 

Fjallskilakostnaði má jafna niður og leggja á bæði í vinnu og í peningum, eftir því 

sem hreppsnefnd álitur hagkvæmt. 

16. gr. 

Hver maður er fjallskilaskyldur í sveitarfélagi því, sem hann á heimili í. Fjallskil 

má leggja á mann þar sem hann notar upprekstur fyrir skepnur sínar, þótt utansveitar 

sé, og er honum þá skvilt að hlýða í því efni fyrirmælum hreppsnefndar þeirrar sveitar. er 

hann rak upp í: en eigi er hann fyrir það laus við fjallskilaskvldu í sveit sinni, nema að 

því leyti, sam hann fær þar undanþágu. Til fjallskila telst eitt hross í upprekstri jafnt 

6 sauðkindum. 

Umráðamaður lands, sem tekið hefir til sumargöngu fénað af utansveitarmönnum, 

á að tilkynna þeim, hver fjallskil þeim eru ætluð í fjallskilaboði sveitarinnar, og ber hann 

ábyrgð á fjallskilum þeirra gagnvart hreppsnefndinni. 

Haustleitir. 

17. gr. 

Þrennar skulu vera aðal-haustleitir til rétta. Skal í hvert sinn leita öll upprekstrar- 

lönd, er sókn eiga að hverjum réttum. Leitir fara venjulega fram daginn áður en réttað 

er. Lamað fé og ósjálfbjarga ber einnig að færa tl rétta. Hrossum sé safnað í 2. og 3. leit. 

ÍS. gr. 

Hver sá, er ábúðarnot jarðar hefir, skal vandlega smala heimalönd hennar 1 hvert 

sinn er leitir fara fram, og færa úrtíning þaðan til rétta eða saman við safn á leið þang- 

að. Getur hreppsnefnd ákveðið smölunardag. og einnig skipað menn til að hafa eftirlit 

með því, að þessu sé hlyit, og að úrtiningur sé rekinn í samlögum frá bæjum, sem langt 

eiga til réttanna; má telja slíkt eftirlit með fjallskilum. En sé heimalandssmölun og 

færsla úrtínings til rétta vanrækt, skal hreppsnefnd láta gera þetta, eftir því sem við 

verður komið, og er jarðarnotandi skyldur að greiða allan kostnað af því leiðandi, 

auk sektar.
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19. gr. 76 

Hreppsnefnd skipar foringja fyrir hverja leit, og varaforingja. er þurfa þykir.22. ágúst 

Leitaforingjar skipa fyrir um leitir, og ræður hver þeirra yfir safni sínu unz það er komið 

í réttir, eða skipaður safngæzlumaður tekur við umsjón þess. Leitarmönnum ber að 

sýna leitarforingja fulla hlýðni meðan Þeir eiga að vera undir stjórn hans. 

20. gr. 

Skipa skal menn til að vera í útréttum, þar sem að mun er von fénaðar úr sveil- 

inni. nema á annan hátt sé um hirðing hans samið. Séu fleiri menn en einn sendir Í út- 

réttir saman, ber að tilnefna foringja fararinnar, og skal hann hafa gætur á að vandlega 

sé hirtur þar fénaður úr sveitinni, vel með hann farið og honum haldið til skila er i 

sveitina kemur. 

21. gr. 

Sá, er eigi hirðir:um að senda mann í leit eða vanrækir að gera önnur fyrirskipuð 

fjallskil, skal greiða í sveitarsjóð það, sem hin vanræktu fjallskil eru af hreppsnefnd metin 

ti! verðs, auk sektar. Kaupa má, ef kostur er, menn í stað þess er vantar, á kostnað sveitar- 

sjóðs. Ef maður, sem sendur er í útréltir eða leit, reynist svo liðléttur eða illa útbúinn, 

að eigi fái unnið fullt gagn, að dómi foringja hans og annara réttsýnna manna, €r um vita, 

greiði sá, er þann mann sendi, sveitarsjóði fulla borgun eins og fyrir vanrækt fjallskil, 

og“má, ef þörf gerist og unnt er, kaupa mann í hans stað á kostnað sveitarsjóðs. 

vill. 

Réttir og réttaslörf. 

99. gr. sa 8 

hy
 

DS
 

a. Eyjaréttir í Kjós; fyrsti rétladagur: þriðjudagur i viku sumars; réttafélag: 

Kjósarhreppur. Sundurdrátt má hafa að Fossá. 

Do
 

b. Kollafjardarréttir å Kjalarnesi; fyrsti réttadagur: miðvikudagur i viku sumars; t 

réttafélag: Kjalarnesshreppur. Sundurdrátt má hafa við Arnarhamar. 

ec. Hafravatnsréttir í Mosfellssveit; fyrsti réttadagur: þriðjudagur í 22. viku sumars; 

réttafélag: Mosfellssveit og Seltjarnarnesshreppur ásamt Reykjávíkurbæjarlandi. Sund- 

urdrátt má í síðari réttum hafa þar sem hreppsnefndir réttafélagsins ákveða. Önnur 

réttun fer fram Í öllum réttunum 2 vikum síðar sama vikudag og fyrsta réttun, og 

3. réttun 2 vikum þar frá. Úrgang úr sundurdráttarétt skulu tilkvaddir menn reka 

svo fljótt sem verða má, að í tækan tíma sé kominn til aðalrétta. 

23. gr. 

Béttastæði má breyta eftir tilsögn hreppsnefndar, hafi % fjallaskilaskyldra búenda 

í réttafélagi samþykkt það, og komi samþykki sýslunefndar til. Sama gildir ef réttafélagi 

skal breyta. Sé réttastæði breytt skal bad auglyst i lögbirtingablaði landsins. Eigi má 

synja um réttastæði, þar sem hreppsnefnd óskar að hafa það. ef eigi er ræktað land. 

22
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24. gr. 
Abuandi jardar, er land á undir réttum, fær úr sveitarsjóði þóknun fyrir átröoðning 

af réttunum ettir samkomulagi eða mati dómkvaddra manna, 

Bygging og viðhald rétta, með nægum dilkum fyrir fénað rétlafélagsmanna, ómerkingadilk og safngerði, annast hreppsnefnd þar sem réttir eru. Við aðalréttir hverjar skal utansveitarmönnum. er Þar eiga von fjár að mun. skylt að hafa dilk fyrir fénað sinn. og ber hreppsnefnd þar sem réttirnar eru, að annast bygging og viðhald slíkra dilka á kostnað notasveitarinnar. 

Kostnaði við bygging og viðhald rétta skal hreppsnefnd, hver í sinni sveit, jafna niður, að 25 eftir tölu sauðfjár og fjallskilaskyldu-hrossa. en að ls eftir tölu jarðahundr- aða að því er landbúnaðarjörðun viðkemur, en á landlitlum sjávarjörðum ber að jafna á eins mörg hundrað, eins og áhöfn búpenings er á þeim eða gæti verið að hundraðatali (í fríðu) eftir áliti hreppsnefndar, 

26. gr a 
Hreppsnefnd skipar réttavörð, er hafi gætur á að réttir sveitarinnar séu jafnan í góðu standi. -Það, sem réttavörður kostar til viðhalds rétta, greiðist honum úr sveitar- sjóði eftir reikningi, er hreppsnefnd úrskurðar, en síðan jafnar hún þeim kostnaði á þa. er í hlut eiga (25. gr.). 

27. gr. 
Hreppsnefnd skipar réltastjóra til að sjá um réttastörfin; skal hann annast um að réttun byrji svo snemma dags sem verða má, og að góð regla og gangur sé á rétta- störfunum; má enginn viðstaddur óhlýðnast fyrirskipunum hans þar að lútandi. Ber 

hreppstjóra að aðstoða hann. ef Þörf gerist. Réttastjóri gétur skipað formann í hverju 
dilkfélagi, er sé honum til aðstoðar við. réttastjórnina, sjái um drátt í dilkinn og rekstur 
fénaðarins úr réttunum. Enginn má hleypa út úr dilk fyrr en réttastjóri leyfir og hefir 
látið kanna féð í dilknum: að því er hver viðstaddur skyldur að vinna, sem til er kvadd- 
ur; skal einkum vanda til skoðunar í Þeim dilkum, sem margir draga í eða fé úr er rekið 
í fjarlægð. 

28. gr. 
Réttastjóri sér um að allir markleysingjar (ómarkaðir og eyrnaskemmdir), er i 

safni finnast, séu dregnir sér í dilk. og skal þeim, er þess óska, gefinn kostur á að láta 
mæður helga sér þar afkvæmi. undir umsjón manns, er hreppsnefnd hefir til þess skipað. 
Ber honum ásamt réttastjóra eða hreppstjóra að úrskurða um hvort móðir hafi helgað sér 
markleysing (lamb. kið, folald). 

20. gr. 
Réttastjóra ber að annast um að dreginn sé allur sá fénaður. er séð verður hvar 

á heima, eftir markaskrá eða Þekking áreiðanlegra manna og sem viðstaddir menn fást 
til að birða og trúa má fyrir að koma til skila; má enginn, sem til þess er kvaddur, skor- 
ast undan aðstoð við betta. 

Við drátt fénaðar gengur hornamark fyrir eyrnamarki, skrásett brennimerki, ef
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eigi eiga fleiri hið sama, fyrir eyrna- og hørna-marki og greinilega åletrad spjald (38. 76 

gr.) fyrir öðrum merkjum og mörkum. Þó er sá, sem forgangs merkið á, skyldur að gera 22. ágúst 

grein fyrir, ef þess verður krafizt, hvernig hann hefir eignast skepnuna, og svo hver 

annara eigenda merkja eða marka. 

Úrgangsfé það, sem afgangs verður, eftir nákvæma skoðun á hverri skepnu við 

skrárdrátt, svo og markleysingja óútgengna, afhendir rétlastjóri hreppstióra sem óskilafé. 

en hann lætur skoða hverja skepnu á ný, semur með aðstoð tilkvaddra manna lýsing á 

Þeim, og selur þær síðan við uppboð í réttunarlokin. 

30. gr. 

Í haustréttum eða leitum má cigi eyrnamarka fé nema með leyfi hreppstjóra og 

að viðstöddum 2 áreiðanlegum mönnum; skulu þeir, ef krafist verður, gera grein fyrir 

hvers vegna mörkunin fór fram og hvaða mark á var. Ef sala og kaup á skepnum fer fram 

í réttum, ber seljanda að skýra hreppstjóra frá því, og getur hann haft eftirlit með slíkri 

verzlun, þyki honum ástæða til. 

IX. 

Åukasmalanir, 

31. gr. 

Auk aðal-hauslleita (17. 18. gr.) getur hreppsnefndin åkvedid smalanir å öðrum 

tímum. Sé svo ákveðið. að úrlíningur skuli bá rekinn til rétta, ber að tilkynna réttunar- 

daginn nálægum sveitum. Þá er smalanir án réltunar Í: 

notendur sk 

fram, eru allir búendur og jarða- 

  

vildir fil að greiða fyrir skilum á annara fénaði, er fyrir kemur í löndum 

þeirra og senda hann á rétta leið til næsta bæjar 

  

já þó 8. og 10. gr.). Hreppsnefnd getur 

ákveðið rekstrarleiðir í sveitinni, ef þess er þörf. Ber búanda hverjum að flytja fénaðinn 

áfram bæ frá bæ í leið, unz til skila er kominn. 

X, 

Meðlerð oskilafénaðar. 

or 
så r. g 

Markleysingja og annan Óskilafénað, er fyrir kemur eftir afstaðnar haustleitir, skal 
Á sá, er slíkt kemur fyrir hjá, begar senda á leið til h "a (31. gr), og ber honum að 

    

ráðstafa því eftir beztu föngum. elia selja við uppboð (33. gr). 

Sé manni dregin skepna, sem ekki er eign hans, en þó með hans marki, er honum 

óheimilt að halda henni og auglýsa sjálfum. beldur ber að afhenda hana hreppstjóra 

sem annað Óskilafé. 

33, gr. 

Oskilakindur skulu venjulega seldar ån innlausnarfrests nema einkennt metfé sé 

(t. d. kynbóta- eða forustukindur). Metfé og hross, eldri en folåld, skal selja med 6 vikna 

innlausnarfresti frá söludegi og má kaupandi eigi farga þeim þann tíma né marka å eyr-
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um, þótt í hans ábyrgð séu. Óskilafénað, sem hreppstjóra hefir verið sendur eftir aðal 

haustleitir (32. gr.) og eigi orðið til skila komið, svo og ágansshross sem Í óskilum verða ö 

gr), 
í selur hreppstjóri að undanfarinni uppboðsauglýsingu á þann hátt, sem í sveitinni tíðk- 

vegna þess, að eigi sést hvar heima eiga, á hverjum tíma árs sem fyrir koma, (11. 

ast, þó með minnst viku fyrirvara eigi að selja hross, eldra en folald. Borgun fyrir 
haga og gæzlu óskilafénaðar, svo og fóður, ef þess er þörf, ákveður hreppstjóri eftir gane- 
verði á sliku þar í sveit. Sá, er kæra vill um of háan kostnaðarreikning, sendi kæru sína 
sýslunefnd, er leggur endilegan úrskurð á það mál. 

Ákvæði þessarar greinar um innlausnarfrest og auglýsingarfyrirvara falla burt ef 
óskilaskepna, sem þau annars ættu við. er vegna fötlunar, sjúkleika, megurðar eða þviíliks 

  

ekki lifvæn eða fóðurtæk, að dómi ? tilkvaddra. greinargóðra manna. 

34. gr. 

Eftir uppboð á skepnum þeim, sem með innlausnarfresti eru seldar, skal hrepp- 

stjóri við fyrsta tækifæri senda lýsing á þeim til birtingar í lögbirtingablaði landsins, og 

tilgreina söludag. Séu seldar skepnur innleystar, skal eigandi greiða 10% af uppboðsverð- 
inu til kaupanda fyrir ábyrgð á þeim; svo greiði hann og annan áfallinn kostnað til inn- 

lausnardags. 

35. gr. 
Í janúarmánuði skal hreppstjóri senda markaverði skýrslu um óútgenginn óskila- 

fénað, nema ómörkuð lömb, sem í sveitinni hefir seldur verið á næstliðnu ári. Skal lys- 
ing hverrar skepnu byrja á marki, ef á er, og þeim raðað eftir stafrófi; semur markavörð- 

ur síðan skýrslu í einu lagi um selt óskilafé í sýslunni, er birtist í lögbirtingablaði landsins. 

36. gr. 

Andvirdi selds óskilafénaðar, að áföllnum kostnaði frádregnum, greiðist eiganda ef 

hann gefur sig fram við hreppstjóra og sannar honum eignarrétt sinn innan 1. ágúst næsta, 

ella greiði hreppstjóri það í sveitarsjóð fyrir septemberlok, og gefi jafnframt skýrslu til 

oddvita um allan óskilafénað, sem seldur hefir verið þar í sveit fyrra ár. er fylgi sveit- 

arsjóðsreikningi. 

NI. 

Mörk og markaskrár. 

37. gr. 

Hver, sem skepnur á eða hefir til umráða, er skyldur að hafa á þeim glöggt mark 

eða merki, svo vafalaust verði séð hvar þær eiga heima. Sé sauðfé með óskýru eða villandi 

eyrnamarki ber að hornmarka það, ef unnt er, og bÞrennimerkja með skrásettu einkamerki. 

Séu héraðs- og sveitamörk eigi upp tekin, ber að hafa sveitarbrennimerki á hyrndu fé, 

eldra en lömbum; sé þetta vanrækt, getur eigandi ekki átalið, þótt féð verði eftir í úr- 

gangi. Metfé ber að merkja með vel festu spjaldi, er orðið: metf6 eða met sé á letrað. 

ella verður eigi átalið þótt það við óskilafjársölu sé selt án innlausnarfrests. Við 

mörkun sauðfjár má alls eigi skera meira af evra en svo. að minnst % hlutar þess séu 

óskertir.
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38. gr. 76 

Hver sem hefir undir hendi hross, sem ekki er með eyrnamarki skrásettu í gild- 22. ágúst 

andi markaskrá á því heimili, sem hrossið þá telst til, skal merkja það með spjaldi úr 

haldsóðu efni vandlega festu í faxið framanvert. eða með málmspjaldi festu í eyra, er á 

sé letrað svo greinilega að ekki sé um að villast hvar hrossið eigi að vera. Sé þetta van- 

rækt, getur enginn átalið þótt farið verði með hrossið sem óskilafé, ef það fer á flæking 3 

eda gerist ågangshross (11. og 33. gr.). 

39. gr. 

Markaskrá hefir Kjósarsýsla væntanlega sameiginlega með Gullbringusyslu, ásamt 

Hafnarfirði og Reykjavik (og ef um semur, Árnessýslusveitunum vestan vatna, sbr. „Ing- 

ólfs skrána“ 1917). Enginn má taka upp mark, sem sammerkt er eða villandi námerkt 

við annað skrásett mark á því svæði, sem skráin tekur yfir, né annarsstaðar í Árnessýslu 

eða í Borgarfjarðarsýslu. Mikil særingarmörk má eigi upp taka né þau mörk, sem vand- 

serð eru svo að eigi valdi vafa. 

40. gr. 

Þá er markaskrá skal prenta fyrir skrársvæðið (39. gr.). væntanlega 5. hvert ár, 

skal hver markeigandi, sem eigi vill láta mark sitt niður falla, koma því í skrána, og greiða 

markgjaldið. Fyrir nýtt mark skal greiða o-falt markgjald. Syslunefnd getur ákveðið stig- 

hækkandi markgjald fyrir fleiri sauðfjármörk en eitt hjá manni. Hafi maður sérstaklega 

hrossamark má það einungis nota á hross (og naut). 

Prenta ber svo mörg eintök af markaskránni handa Kjósarsvslubúum, að hver 

markeigandi geti fengið eitt, og auk þess nokkur til vara, og til að senda í nálæg héruð, þar 

sem von er fjársamgangna úr sýslunni. Fjallskilamálareglugerð svslunnar ber að prenta 

með markaskránni. 

Áður en mörkum er safnað til prentunar skal sýslunefnd hafa ákveðið markgjald. 

til lúkningar kostnaði við söfnun markanna, skráning og útgáfu skrárinnar. Nægi mark- 

gjaldið eigi. greiðist það, er á skortir. úr sýslusjóði, og í hann rennur afgangur. ef nokk- 

ur verður. 

41. gr. 

Sýslunefnd kýs marka vörð (væntanlega í samráði og samvinnu við sýslunefnd 

Gullbringusýslu) til að annast allt það, er að upptöku marka og útgáfu markaskrár lýtur, 

í hvert sinn sem ákveðið er að prenta markaskrá að nyju, og gildir kosning hans milli- 

tímabilið; sama gildir wm vara-markavörð. Hreppsnefnd hver kýs mann til að safna og 

raða mörkum í sveitinni og innheimta markgjöldin; kosning hans skal oddviti tilkynna 

markaverði fyrir lok ágústmánaðar það ár, sem mörkum skal safna. Markasafnari fær sem 

þóknun 10% af markgjöldum úr sveitinni, en að öðru leyti sendir hann þau með marka- 

seðlunum til markavarðar, er að lokinni skrárútgáfu gerir reikningsskil til sýslunefndar. 

Markavörður skipar fyrir um tilhögun markasöfnunar og alli, er Þar að lýtur; 

ber safnendum að haga sér í því eftir fyrirmælum hans; þeir skulu gera grein fyrir hver 

mörkin eru ný, en svo teljast þau mörk, sem eigi eru í skrá þeirri, er þá gildir í héraðinu. 

eða hafa auglýst verið samkvæmt reglugerð þessari (41.—-42. gr.). 

Vel ber að vanda til allra starfa við uppskrift og söfnun marka, röðun í skrá, pról- 

arkalestur og allt því viðkomandi. Verði bagaleg villa í markaskrá ber þeim, sem að henni 

er valdur, að gefa út leiðréttingu og auglýsa á sinn kostnað í lögbirtingablaði landsins.
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76 42. gr. 
22. ágúst Það sem markavörður finnur athugavert við þau mörk, sem honum berast. skal 

hann tilkynna bréflega þeim, er í hlut eiga, og jafnframt benda á annað mark, er koma 
megi í stað hins senda. Hafi svör við slíkum bréfum eigi borizt honum fyrir ákveðinn 
líma, getur hann litið svo á að hið ávísaða mark sé þegið, og sett það í skrána í hins stað. 

Vilji maður taka upp mark eða nota aðflutt mark á skrársvæðinu milli markasöfn- 
unarára, skal hann um það leita samþykkis markavarðar, og að því fengnu auglýsa markið 

í lögbirtingablaðinu; er honum það þá frjálst til notkunar, en óheimilt að öðrum kosti. 
Hverri slíkri markleyfisumsókn fylgi f0-falt markgjald. er greiðist markaverði fyrir 
ómák hans. 

43. gr. 
Sýslunefnd leiti samvinnu við hágrannsýslunefndir um sagnkvæmar ráðstafanir til 

að afstýra sammerkjum og námerkjum, einkum að Þegar markaskrársetning fer fram í 
Þeim héruðum, þá beri skrársemjendur sig saman við markavörð tm nv mörk, nöfn marka. 
tilhögun í skránum og annað Þar að lútandi. 

XTI. 

Rekstra-ákvæði. 

44. gr. 

Vid rekstur saudfjår og hrossa um Kjósarsýslu, á leið til útflutnings eða slátrunar. 
skal gæta ákvæða þessarar greinar. og hinnar næstu (4445. gr.). 

Formaður skal vera fyrir rekstrarmönnum. og ber hann ábyrgð á að rekstra- 
ákvæðunum sé hlytt; að honum skal mega ganga um greiðslu sektar, ef til þess kemur; hann 
skal, ef krafizt verður. gera nákvæma grein fyrir tölu skepnanna í rekstri hans. og annast 
skal hann um að allar skepnur í rekstrinum séu með rekstrarmerki, jafnan svo skýru að 
eigi sé um að villast. 

Rekstri skal svo haga að forðast sé að skemma lönd Þau, sem um er farið. og má 
alls eigi æja í heimalöndum án heimildar. Eigi má reka yfir heimalönd annarsstaðar en al- 
menningsvegir liggja, nema leyfi landráðanda sé fengið. Varast skal að annar fénaður 
lendi saman við, og má alls eigi á ferð vera með rekstur þegar rökkvað er af nóttu. 

Rekstursformaður ber ábyrgð á að nægilega sé liðað við reksturinn. Við mikla 
rekstra skal jafnan vera maður á undan (framan við) til að gæta varúðar, en það telst 
mikill rekstur ef fleira er en 300 kindur eða 80 hross. 

45. gr. 
Lendi öðrum skepnum saman við rekstur. bå skal að næsta bæ, eftir að þess verður 

vart, aðgæta reksturinn vandlega og taka úr það sem saman við hefir komizt; er heima- 
mönnum skylt að leggja lið til þess eftir ástæðum. endurgjaldslaust allt að stundar bið, 
en ef lengur er, gegn endurgjaldi, sem formaður rekstursins sér um greiðslu á. Hann 
skal annast um að skepnur þær, sem saman við hafa komist, komist aftur til átthaga sinna 
svo fljótt sem verða má, eigendum þeirra að kostnaðarlausu. Sá, er fyrir baga verður 
af misrekstri, á aðgang að rekstursformanni um bætur. en hann aftur að þeim, er valdið 
kann að hafa.



NIH. 

Rejavinnslu-ákvæði. 

16. gr. 

Hreppur hver telst refaveiðasvæði. Hreppsnefnd skal vandlega hafa gát á og 
sporna við því, að refir geti hafst við í löndum þeim, er sveitinni tilheyra; skal hún gera 
ráðstafanir til að leitað sé að grenjum, þau unnin og refum eytt hvenær og hvar sem hitt- 
ast. Skulu nágranna-hreppsnefndir vinna saman að slíkum ráðstöfunum. svo samtaka seti 
orðið um fjörráð við refi, ef þeirra gerist vart að mun. Hreppsnefnd getur skipað 

refavörð, eða falið manni, sem hún álítur bezt til fallinn. að hafa á hendi fram- 

kvæmdir á ráðstöfunum hennar þessu viðvíkjandi. Kostnaður. er af tefavinnslufram- 

kvæmdum leiðir, greiðist úr sveitarsjóði. 

Verði nokkur sýslubúa var við refi eða smogin gren þeirra í sýslunni, eða í næstu 

löndum við hana, skal hann þegar skýra oddvita sveitar sinnar eða refaverði nákvæmleg: 

frá um það, og vísa á staðinn, ef þurfa þykir. 

Við lok hvers árs ber oddvita hreppsnefndar að senda oddvita sýslunefndar skyrslu 
um starfsemi í sveitinni á því ári til að verjast og eyða refum. Syslunefnd skal hafa 

gætur á að hreppsnefndir geri skyldu sina í þessum efnum. og gera ákveðnar fyrirskip- 

anir þar að lútandi, ef ástæða verður til. 

XIV. 

Ýmisleg ákvæði. 

17. gr. 

Bannað er að misþyrma skepnum á nokkurn hått, svo sem med svelting, hundbeit- 

ing, hårtogun og 6dru hbpviliku vid réttir, i rekstrum eda gæzlu, i leitum, heimasmålunum, 
eða annari viðureign og meðferð. Brot gegn þessu varða skaðabótum og hegningu að 

lögum. 

48. gr. 

Enginn má fresta að framkvæma þær fyrirskipanir, sem gerðar eru samkvæmt 

reglugerð þessari, þótt óánægður sé með þær, né að greiða ákveðin gjöld. Sá, sem órétti 

þykist beittur í slíku. getur kært það, og gilda um þær kærur sömu reglur sem um út- 

svarskærur. 

49. gr. 

Í fjallskilamálum gilda um geitfé sömu ákvæði og um sauðfé, um nautpening, ef 

upp er rekinn eða í Óskilum verður, sömu og um hross. 

50. gr. 

Sektir fyrir brot á reglugerð þessari eða gegn einstökum ákvæðum hennar eru 1——- 

200 krónur, er renna í sveitarsjóð þar sem brotið er framið. Einföld sekt þó aðeins 

1--100 krónur, nema þyngri hegning liggi við að lögum. Tvöföld sekt skal vera fyrir 

brot gegn ákvæðum 8.—-9. gr. og 4445. gr. Gjöld öl út af fjallskilamálum samkvæmt 

reglugerð þessari hafa lögtaksrétt sem sveitargjöld.
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76 51. gr. 

22. ágúst Mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið með sem almenn lögreglumál. 

9 
52. gr. 

Reglugerð þessi gengur i gildi 1. september 1921 og er jafnframt ur gildi felld 

„Reglugerð fyrir Kjósarsýslu um fjallskil og fl., 3. ågust 1909" og ,,Reglugerd um grenja- 

leitir og refaveiðar í Kjósar- og Gullbringusýslu, 30. júlí 1891“ og viðauki við hana, 29. 

júní 1894 að því er Kjósarsyslu viðkemur. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefndin í Kjósarsýslu hefir samið og samþykkt samkvæmt 

71. gr. sveitarstjórnarlaga 10. nóv. 1905 og lögum nr. 48, 28. nóv. 1919, staðfestist hér- 

með til að öðlast gildi Í. september 1921. 

Afvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 22. ágúst 1921. 

Í fjarveru ráðherrans. 

Oddur Hermannsson. 

Páll Pálmason. 

717 AUGLYSING 
22. ågust 

um 

breyting å gjaldskrå fyrir rafveitu Sudurfjardahrepps frå 22. mai 1919. 

Í stað orðanna ,,10%” i sidustu målsgrein 1. gr. gjaldskrår fyrir rafveitu Suður- 

fjarðahrepps frå 22, mai 1919 komi: 60%. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 22. agúst 1921. 

Í fjarveru ráðherrans. 

Oddur Hermannsson. 

Pall Pálmason.



Far 
(i 1921 

Staðfesting konungs á stofnskrá „Gullpennasjóðsins“, útgefin á 78 

venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherr: 
24. ágúst 1921. Stofnskráin er þannis: 

€ 

  

STOFNSKRÁ 

„Cullpennasjóðsins“. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður með tillögum þeirra manna, er útskrifuðust úr Reykjavíkur 
lærða skóla 1896 og lifðu það að verða 25 ára stúdentar í júnímánuði 1991. og tekur hann 
við tillögum síðar frá stofnendum eða afkomendum þeirra. Stofnféð er kr. 3650,00. 

2. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands og skal leggja öll tillög og 
sjafir við höfuðstól hans, svo og að minnsta kosti % ársvaxta. 

ð. gr. 

  

Allir vextir leggjast við sjóðinn unz bann er orðinn svo stór. að   
ársvaxtann a nemi 

200 kr. og andvirði gullpenna. er þá skal veita að verðlaunum fyrir bezta íslenzka ritgerð 
um sjálfvalið efni, eða skáldsögu, samda af nemanda í efsta bekk Hins almenna mennta- 
skóla í Reykjavík, eða þess skóla, er koma kynni í hans stað. og sé hún eigi meira en 5000 
orð að lengd og send dómendum fyrir 1. apríl. Verðlaunin skulu afhent við skólauppsögn, 
en verðlaunaritgerðin eða sagan birt í einhverju íslenzku timariti og þess getið að hún 
hafi hlotið verðlaun úr sjóðnum. 

Nú þykir dómendum eitthvert ár engin af rilgerðum þeim eða sögum, er þeim ber — 

ast verðlauna verð. og leggjast þá ársvextir óskiptir við höfuðstólinn. 

Á. gr. 

Þegar sjóðurinn hefir vaxið svo að % ársvaxtanna nemi 400 kr. eða meira fram yfir 
það. sem veitt er til verðlauna, má 6. hvert ár veita úr hont 

asta umsækjanda, enda hafi hann fengið verðlaun úr 

minni vera en 2000 kr. 

m styrk til untanfarar efnileg- 

sjóðnum. Eigi má utanfararstyrkur 

hektor skólans hefir stjórn sjóðsins á hendi og Þirtir árlega reikning hans og 
skýrslu um störf hans í skýrslu skólans. 

6. Er. 

Dómendur um ritgerðir bær og sögur, er sendar eru til verðlauna, og um þá menn, 
er sækja kynnu um utanfararstyrk år sjóðnum, eru: aðalkennari skólans í íslenzku, aðal- 
prófessor í íslenkum bókmenntum við Háskóla Íslands og sá af stofnendum sjóðsins eða af.
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78 komendum þeirra, er rektor skólans tilnefnir ár hvert. Sé efni ritgerðar þann veg, að eng- 

24. ágústinn af dómendum þykist bær um að dæma, skal leita umsagnar bezta sérfræðings, er 

til næst. Formaður dómnefndar er aðalkennari skólans í íslenzku. 

Reykjavk, 30. júní 1921. 

G. Björnsson. Guðm. Finnbogason. Þórður Pálsson. Jónas Kristjánsson. 

Magnús Þorsteinsson, Ing. Gislason, A. Fjeldsted. Stefán Kristinsson. 

Edwald F. Möller. Sv. Hallgrímsson. Jónmundur Halldórsson. 

Steingrímur Matthíasson. H. Kr. Júlíusson. Þorbjörn Þórðarson. Árni Þorvaldsson. 

19 REGLUGERÐ 
29. ágúst 

um 

viðauka við reglugerð um notkun og meðferð rafmagns á Patreksfirði 

frá 3. október 1919. 

Við 2. gr. reglugerðar um notkun og meðferð rafmagns á Patreksfirði frá 3. okt. 

1919 bætist. 

Nú hafa einstakir rafmagnsnotendur suðuáhöld, straubolta eða önnur 

rafveitunefnd heimilt að heimta áhöldin framseld til 

geymslu eða ráðstöfunar eða slíta sambandi viðkomandi rafmagnsnotanda. Þó skal raf- 

áhöld, sem 

þurfa rafmagnsstraum, skal þá 

magnsnotanda eigi skylt að afhenda slík áhöld ef rafmagnið er leitt í hús hans um straum- 

takmarkara. 

*eglugerð þessi er hér með sett samkví    emt lögum nr. 51, 3. nóv. 1915, og birt til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 29. ágúst 1991. 

Í fjarveru ráðherrans. 

Oddur Hermannsson. 

Páll Pálmason.
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EFNAHAGSREIKNINGUR 80 

Spitalasjédsins ,,Vinaminning" hinn 31. desember 1920. 

Tekjur: 

Í. Inneign við sparisjóð Årnessyslu 1. jantar 1990 2... kr. 2239 36 

2. Gjafir til minningar um látna ættingja Og vini ....0.0000.2 0. 0 — 22925 

3. Sparisjóðsvextir 1920 .......00000 - 12345 

kr. 2592 06 

Gjöld: 

I. Lagt inn í sparisjóð 20.00.0200... eee kr. 22675 

2. Sparisjóðsvextir lagðir við innlögin ..........0.0..00.00 00 12345 

3. 100 umslög ............. ener ree - 250 

1. Til jafnaðar móti tekjulið 1 ............... NR — 2239 36 

. 2592 06 =
 

IÍnneign við sparisjóð Árnessýslu NØ
 

Et
 

r vere kr. 2589 56 

Eyrarbakka 31. desember 1920. 

Gísli Pétursson. Gísli Skúlason. P. Nielsen.
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Áætl- 
um ferðir 

19 

Norðurlands- 

Á leið frá 
    

  

  

  
  

Póststöðvar 1. ferð | 2. ferð | 3. ferð | 4. ferð | 5. ferð | 6. ferð 

Frá Reykjavík. ...... 4 jan. | 31 jan. | 25 febr.| 22 marz! 11 april| 7 maí 
— Ákranesi,...... 4 | 31 — 25 — 22 — 11 | 7 - 
— Borgarnesi.. 6 — 2 febr. 27 — 24 — 13 — | 9 — 
—- Munaðarnesi ..... 6 — 2 - 27 — 24 — 13 — | 9 - 
— Dalsmynni ...... 6 — 2 — 27 — 24 — 13 — | 9 — 
ad Stad ......... 8 — å — 1 marz 26 — 15 — {10 — 

Frá Stað ......... 10 jan. | 6 febr.| 3 marz) 28 marz 17 apríl| 12 maí 
— Staðarbakka ..... 11 — 7 — 4 — | 29 — | 18 - 12 — 
— Lækjamóti ...... li — 1 4 — (29 — (18 — 13 — 
— Sveinsstöðum..... 11 — 7 — 4 — | 29 — | 18 — |13 — 
— (Stóru Giljá) ..... 11 — 7 — 4 — 29 - 18 — 13 - 
— Blönduósi..... 11 — 7 4 — 1390 — + 19 — 14 — 
— Holtastöðum ..... 12 — 8 — 5 — 30 — | 19 — 14 - 
— Æsustöðum...... 12 — 8 — 5 — | 30 — | 19 - 14 — 
— Víðimýri...... 13 - 9 — 6— (81 — | 20 — |15 -- 

—… … Miklabæ........ 13 — 9 — 6 — 31 — | 20 — (15 — 
— Silfrastöðum ..... 13 — 9 — 6 — 31 — | 20 - (15 — 
— Steinsstöðum ..... 14 — | 10 — 7 — 1 apríl 21 -- {16 — 
á  Ákureyri...... 16 — | 11 — 8 — 2 — | 23 — 17 — 

Frå Akureyri......f 18 jan. | 13 febr. 10 marz| 4 april! 28 april! 19 maí 
— Hálsi. ......... 18 — 13 — | 10 — 4 — | 28 — 19 — 
— Ljosavatni....... 18 — 13 — | 10 -- 4 — 28 — 19 — 
— Einarsstöðum. .... 18 — 13 — 10 — 4 — | 28 — | 19 — 
— Grenjaðarstað. .|19 — | (14 — (11 — 5 — 129 — |20 — 
— Reykjahlíð ...... 0 — (15— (12— | 5— |30— |21 — 
að Grimsstådum ..|22— „17 — | 14 — ; 6 — 1 mai | 22 — 

A HIN mn Í — NN 

Frá Grímsstöðum... | 23 jan. 18 febr.| 15 marz 7 apríl| 2 maí! 23 maí 
— Skjöldólfsstöðum... |24— | 19 — |16— | 8— | 3 — |24 — 
— Hvanná ........|25— (20 — |17— | 9— | 4 — |25 — 
— (Fossvöllum) ..... 25 |20— 117 — | 9 — 4 — 25 — 

— (Bót). 0000 5— |20— |17— | 9— | 4— |25 — 
— (Ekkjufellsseli)....|25— þ20— |17— | 9— | 4— |%— 
— Egilsstöðum...|26 — |21— | 18 — {10 — 5 — |26 — 

á Seyðisfirði ...... 27 — (29 — | 19 — | 11 — 6 — |97 —      



un 

aðalpóstanna 

22 

póstur 

Reykjavík 

  

7. ferð | 8. ferð | 
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9. ferð | 10. ferð | 11. 

' 29 á 

ferð | 12. ferð | 13. ferð | 14. ferð | 15. ferð 

  

| 

  

  

30 mai | 20 juni| 18 juli 8 åg. åg. 15 sept. 10 okt. 4 nåv.! 1 des. 

30 — | 20 — | 18 — 8— „29 — (15 — | 10 — 4— | 1 — 
1 juni 22 — | 20 — | 10 - 31 — | 17 — | 12 — 6 — | 3 — 
1 — | 22 — | 20 — 10 — (81 — | 17 — 12 — 6— | 3 — 
1— (22 — (20 — (10—  31— | 17 - 12 — 6 — | 3 -- 
2— (23 — |21 — |11— 1 sept. 18 — 14 — 8 — | 5 — 

| ! 

4 juni | 25 júni! 23 júlí | 13 ág. 3 sept, | 20 sept.| 16 okt. 10 nóv.! 7 des 
4 — |25— | 23 - 13 -- 3— (20 — (16 — (11 — 8 — 
4 — | 25 — | 23 — 13 — 3 — | 20 — 17 — 1— | 8— 
5 — | 26 — | 24 — 14 — 4 —— | 21 — | 17 — 11— | 8 — 
5 — | 26 — |24 — | 14 — 4 1 (17 — (11 — | 8 — 
5 | 26 — 24 — 14 4 — | 21 — | 18 — i2 — | 9 — 
5 — | 26 — | 24 — | 14 -- 4— (21 — 118 — 112 — | 9 — 
5 — |26— |24 — | 14 — 4 (21 — | 18 — | 12 — | 9 — 
6— |27 — |25— | 15 — 5— |22— |19— (13 — (10 — 
6 |o7 — |25— | 15 — 5. (29 — (19 — | 13 |10 — 
;— | 25 (15— | 5 22 — |19— 13— 110 — 

7 — |28 — | 26 — | 16 — 6 — | 23 (20 — 14 — |11 — 
8 — | 30 — 127— | 17 — 7 - 24 — | 21 — 16 — (13 — 

10 júní! 2 júlí | 28 júlí | 18 ág. 9 sept. 26 sept. 22 okt. 19 nóv.|15 des. 
10 — 2 |28— (18 — 9— (26 — 122 — (19 — 15 — 
10 — 2— |28— | 18 — 9 — | 26 - 22 — | 19 — |15 — 
10 — 2 — | 28 — | 18 — 9 — 26 - 22 —- 19 - 15 — 
11 — 2 - 28 — 118 — | 9- 27 — | 22 20 - 16 — 
12 — 3 - 29 — | 19 — |10 — |27— |23 — |21— |17 - 
13 — 4 — | 30 — 20 — {11 - | 28 — 24 — 22 — 119 — 

14 júni, 5 juli | 31 juli | 21 ág. | 12 sept. 30 sept.) 26 okt.) 24 nóv.| 20 des 

15 — 6 — 1 åg. | 22 — | 13 — 1 okt. | 27 — | 25 — |21 — 
16 -- 7. — 2 — (23 — | 14 — 2 — |28— 26 — (22 — 

16 - 7 — 2 — (23 — | i4 — 2 — |28 — | 26 — 22 — 
16 - 7 — 2 — | 23 — | 14 — 2 — |.28 — 26 — |22 - 

16 — 7 — 2— 23 — | 14 — 2— '28— 26 — (22 — 
17 — 7 — 2 — |23— {14 — 2— (29 2 — |23 — 
18 — 8 — 3— |24 — | 15 — 3 — | 30 — 28 — 124 —   

1921 

81
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Norðurlands- 

Á leið til 
  
  

Póststöðvar 

    

  

  

  

  

(1. ferð | 2. ferð 3. ferð | 4. ferð 5. ferð 

Frá Seyðisfirði ..........| ...... 18 jan.! 12febr.| 9 marz| 2 apr. 27 apr. 
— Egilsstöðum.....,.{,..... 19 — | 13 — 110 — | 3 — | 28 — 
— (Ekkjufellsseli) .......| ...... 19 — 13 — 10 — 3 — | 28 — 

(BÓt} erne 19 — | 13 — 10 -- 3 — | 28 -- 
— (Fossvöllum).........{ ..... 19 — | 13 — 10 — 3 — | 28 — 

Hvanná „....... eee 19 — | 13 — 10 — 3 — | 28 — 
— Skjöldólfsstöðum ......| …… 20 — | 14 — 11 — 4 — | 29 — 
að Grímsstöðum .,.....| ….…. 22 — | 16 — (14 — 6 — 1 mai 

Frå Grimsstodum......| …… 23 jan. 18febr. 15marz' 7 apr. 2 maí 
— Reykjahlíð ..........| ...... 24 — | 19 — 15 — 8 — 2 
— Grenjaðarstað ....,.} ...... (25 — | 90 — 16 — 9 — | 3 — 

Einarsstöðum ........1 ...... (25 — | 20 — (16 — 9 — 3 
— Ljósavatni ......... |... 25 — | 20 — (16 — 9 — 3 
— Hálsi .............1 25 — | 20 — 16— | 9— 3 
á Akureyri... ........{ ...... 27 — (21 18 — | 10 á 

| 

1. ferð | 2. ferð |3. ferð 4. ferð 5. ferd 6. ferå 

Frá Akureyri „........ 4 jan. 31 jan. 25febr. 22marz 11 apr. 6 maí 
- Steinsstodum......... 5 -— | 1febr. 26 — (23 — | 12 — 6 — 

- Silfrastöðum .........| 5 — | 1 | 26 — (23 — 112 —| 6 — 
- Miklabæ ........... 5 — | 1 26 (23 19 — | 7 — 

-- Víðimýri ......... 6 — | 2 —— | 27 — 124 — | 13 — 7 — 
— Æsustöðum ......... 6 — 2—/27— 24 — | 13 — | 8 

- Holtastöðum ......... 6 — 2 — 27 — 24 — | 13 — 8 
— Blönduósi ........ 6— 2 | 27 — 24 — (14 — | 8 — 
— (Stóru-Giljáj) ...... 6 — 2 — | 27 — 24 — | 14 — | 8 — 
-- Sveinsstöðum ...... . 7 — 3 — | 28 — 25 — (14 — | 9 — 

Lækjamóti .......... 7 3 28 — 125 — | 15 — | 9 — 
— Staðarbakka ......... i 3 - 28 25 — | 15 — | 10 — 
að Stad ........222.… 9— 5 2marz 27 — | 16 — | 11 

Frá Stað........... . I0 jan, 6febr.| 3marz|28marz! 17 apr. 12 maí 
—  Dalsmynnni ......... 0— 6—.| 3 — |28 — 17 — | 12 — 

Munaðarnesi ......... li —- 1 — {| 4 — {29 — 18 — | 13 - 
— Borgarnesi........ 14 9 — | 6 — 31 — 20 - 15 — 
— Ákranesi ......... 14 —- 9—|6— 31 - 20 — | 15 — 
i Reykjavik ........ .. |14— 0 9—)| 6— 131 — | 20 — | 15 -
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6. ferå | 7. ferd 8. ferd| 9. ferd 10. ferð! 11. ferð! 12. ferð! 13. ferð | 14. ferð| 15. ferð 

  

18 
19 

9 juni 
10 

19 — | 10 — 
19 — | 10 — 
19 — | 10 — 
19 — | 10 — 
20 
22 

11 
13 

23 

24 14   

  

14 jún' 

| 30 juni 
1 júlí 

fa
n 

IN
D 

þa
 

þe
 

25 — | 15 — — 
25— |15—| 6 - 
25— 115 — 6- 
25 — 15—| 7 — 
26 — 16 — 8— 

  

20 24 sept 
(21 25 

25 (91 
(95 — (21 — 
| 25 — | 21 — 
(25 — | 21 — 
| 26 — | 22 — 

26 júli) 16 ág.| 7 sept 
(97 — 117 — | 8— 
(27 — | 17 — | 8 -- 
(27 — | 17 8 — 
(27 — | 17 — | 8 — 
| 27 — | 17 — 8 - 
(28— | 18— | 9—- 

— (20 — | 11 — (30 

| 81j 

| 31 — 4 

| 22 — 
22 - 

21 
21 

1 é 

1 — 

22 
| 22 
' 23 IN

D 
m
e
 
m
e
 

12 
(13 — 

| 13 — 
13 
13 

| 27 — 

| 29 — 
| 30 — 
' 30 

| 94 

253 0 
| 96 - 

27 

27 

29 sept 

| 30 — | 28 
30 — 28 — 

1 okt. 30 - 

okt. i8 nóv.! 

19 
| 19 
| 19 

19 
| 19 

20 
99 

| 24 

| 26 
26 

'26 
' 26 
(28 

14 des. 

(15 — 

| 15 
— | 15 — 

— | 15 — 

| 15 -— 
| 16 — 
' 18 

nov. 20 des. 
191 = 
— 99 — 

22 — 
99 

— 199 
— 94 — 

  

7, ferð | 8. ferð | 

30 maí 

30 — 

30 — 

31 

öl 

Í júní 

20 j 
20 
20 

21 
21 
99 

22 

22 
22 — 

23 - 
3 — 24 

24 

uni 

  4 júní| 25 Júní 
Å — 25 — 

5 — | 26 — 
7 (27 — 

7 (27 — 
7 27 — 

ii 23 júlí 

20 
20 — 
20 — 
20 
21 — 
21 
22 — 
22 —- 

23 
24 
26 
26 — 

| 26 — 

  
i 1 2 

i 
i 

| 10. ferð) 11. 

29 

30 

30 

10 — | 31 

10 — | 31 
10 | 31 
10 31 

  

i og á 

29 - 

ferð! 12. ferð 

15 

15 

15 

16 
16 — 

17 

17 

' 17 

17 

sept 

(11 — 1 sept 18 — 
(11 - 1 — | 18 — 

12 2 — 19 
(12— 2 19 

13 ág 3 sept! 20 
13 — 3 — 20 — 
14 4 — 21 — 

| 15 — | 5 — | 22 — 
15 — | 5 — | 22 — 
153 —| 5 i 22 — 

10 

| 10 | 

| 

| 14 
14 

(15 

sept 16 

13. ferð! 14. ferð 

okt. 4nóv 

mn 
nm 10 — 

I — | 
11 
12 - 
12 — 
12 — 
12 
13 — 

s
o
d
 

01
 

=
 

go
 

Q0
 
i
i
 

9 

10 

16 10 — 

17 — | 11 — 
18 — 13 — 
18 — | 13 — | 

(18 — 13 — 

15. 

IN
S 

IN
D 

IN
D 

ben
k 

2
 

05
 

S
t
 

Ut
 i
a 
s
b
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Sudurlands- 

Á leið frá 

  

  

  

  

Póststöð var 1. ferð | 2. ferð | 3. ferð | 4. ferð | 5. ferð | 6. ferð 

Frå Reykjavik ...... 11 jan 3 febr, 28 febr. 22 marz 19 apríl 11 maí 
— Kotströnd....... 12 — 4 — I marz 23 — | 20 — 12 — 

Olfusárbrú ...... 12 4 — 1 — 23 — | 20 — | 12 
Hraungerdi.,..| 12 - 4 -- 1 2: (20 — | 12 

— Þjórsárbrú ...... 12 — 4 — 1 — 23 20 — 12 
— Ægissíðu ....... 12 — 4 — 1 — 23 — | 20 — 12 
að Garðsauka ....{ 13 — 5 - 2 24 — 21 — 13 - 

Frá Garðsauka 14 jan, | 8 febr.) 3 marz 27 marz 23 april! lå mai 
— Ossabæ ........ 14 — 8— | 3 — 27 — 23 — 14 — 
— Seljalandi....... 14 — 8 — 3 - 27 — 23 — 14 — 
— Holti. .........114 — 8 — 3 — 27 — 23 — 14 

Skarðshlíð ...... 14 — 8 — 3 — | 27 — 23 — | 14 - 
Pétursey sees 15 — 9 - á - 28 - 24 — 15 
Viku... 15 — | 9 — 4 — 28 -- 24 — 15 

- Herjólfsstöðum ....| 16 -- 10 — 5 - 29 — 25 16 - 
Flögu 16 10 — 5 — 29 — 25 — | 16 — 

— (Åsum) ........ 16 — 10 — 5 — |29— 25 — 16 — 
— Kirkjubæjarkl. ., 17 | 10 - 5 — 29 - 25 - 16 - 
að Prestsbakka.. 18 | 12 7 31 — 127 — | 17 

Frå Prestsbakka... | 20 jan. | 14 febr, 10 marz 2 april 28 april! 19 mai 
— Fagurhólsmýri .. 21 — 115 — li 3 — 29 — | 20 — 
-—- Kálfafellsstað. .... 22 — | 16 — 12 — 4 30 — 21 — 
— Hólmi ..... . 22 — 16 - iI2 — | 4 — (30 — 21 — 
að Hólum........ 24 | 18 14 — | 6 | 2 mai 23 — 

Frá Hólum........ 26 jan. | 20 febr. 16 marz) 9 april 4 maí| 24 maí 
— (Firði). ........ 26 — |90- 116 — | 9— | 4 24 — 

- Stafafelli........ 27 21 17 — | 10 - 4 - 24 — 
— Starmýri... ..... 27 — 21 17 | 10 5 25 —- 

Djúpavogi..... 29 - 22 18 - | 11 6 26 — 
Höskuldsstöðum . .. | 29 (23 — | 19 — | 12 — 7 — 7 
Litla- Sandfelli 30 | 24 — 20 | 13 - 8 28 — 

— Egilsstöðum.. 31 — 125 - 21 — | 14 - 9 — 29 — 
— Reyðarfirði ...... 31 (25 — (21 — |14- 9 — 29 — 
á Eskifirði ....... 1 febr. 26 -- 22 — | 15 - 10 — 30 —



póstur 

Reykjavík 

185 

    

7. ferð | 8. ferð | 9. terð 10. ferð „ ferð 13. ferð 14. ferð 
  

| 

31 mai | 22 juni 
31 — | 22 — 

1 juni | 22 — 
| 99 — 

1— 22 — 
— | 22 — 
— | 22 — 

i FR | 

14 j 3 juoi| 23 juni 
3 — | 23 —   
5 | 24 — 
5 | 24 
5 — | 25 — 

13 j 
13 — 
13 
13 
13 — 

13 
13 

14 
14 
14 - 
14 — 

14 
15 — 
15 

| 15 

15 — 
15 

'16 

Sa
 

AD
 

CO
 

3 — 
3 — 
3 — 
3 - 

11 
11 
li 
11 - 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
“ 
» 

31 

31 

  þ
á
 

þa
nd

i 
þe
 

fo
nd

 
he
n 

31 í 

31 — 

31 — 
31 — 

31 — 

mm 
Go
 

Ga
 G
r 

CD
 

ID
 

BO
 

20 
20 

sept. 

20 — 
20 — 
20 
21 
21 
22 
22 
22 
22 — 
23 

  

5 okt.| í 

| 10 D — 

10 
10 
11 
11 — 
12 — 

[12 — 
12 — 

.| 13 
| 13 
| 13 
| 13 
| 13 — 
| FÅ —— 

| 14 - 

| 15 
| 15 — 
| 15 — 

15 

(16 

1 10 — 
(10 
10 — 
(11 — 
(11 — 

nov. 

(10 - 
10 

(11 
(11 

1 

des. 

1 — 

11 
(13 

  

a 

19 — „10 — 
19 — | 10 — 
20 il — 

| 27 
28 

29 

a 
Í 

jo 
S
w
 

IN
D 

må
 b

ek
 

må
 p
å
 

dø
 

#1
 

3?
 

pf
 

= 

i {| 16 

| 17 
| 18 — 

| 18 
| 19 

| 90 
20 - 

| 21 
1 91 må 

99 
ne 

| 29 - 
| 23 - 
' 24 

24 

þe
 

| 
ga
 

25 - 

9 

10 

| 10 

| 11 

13 

14 

14 

15 

15 

18 

13 -- 

16 - 
17 - 
17 - 

26 „15 

16 
17 — 
17 — 
19 - 

så
 

BØ
 

KS
 

NS
 

KS
 

DS
 

CO
D 

IN
D 

IN
D 

mm
s 

jr
 

S
o
 

en
 

GG
 

KO
 

DS
 

BØ
 

BØ
 

hb 
I
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Suðurlands- 

Á leið til 
  

Póststöðvar (1. ferð 2. ferð | 3. ferð 4. ferð | 5. ferð 
  

Frá 

að 

Frá 

að 

Hólum........ 

Eskifirði 
Reyðarfirði ...... 
Egilsstöðum... 
Litla-Sandfelli 
Hóskuldsstöðum . 
Djúpavogi 
Starmýri. ....... 
Stafafelli.. 
(Firði) 

. 080 + 

# + 

LJ NR « 

Hólum 

Hólmi ......... 
Kálfafellsstað ..... 
Fagurhólsmýri .... 
Prestsbakka.., 

i 17 jan. 
(17 -- 

19 

19 

20 

| 21 

| 22 

| 22 
| 24 

26 
| 26 

27 
28 
30 

' 13 
| 13 

11 febr. 8 marz| 
11 — | 8 — 

10 — , 
10 — | 
11 — 

| 12 — | 
13 
13 

13 | 
14 — | 

14 — 
15 — 

16 — 
16 — 
16 — 
18 — 

| 

TT | 

20 febr. 16 marz 

| 20 — 16 -- | 
(21 — 17 — | 
(22 — | 18 

20 — | 24 

april! 26 
26 
28 
28 - 
29 
30 

apríl 

1 maí 
3 me 

9 
< 
> — 

mai i 
á 
5 
6 
8 

    3. ferð | 4. ferð 6. ferð 
  

Frá 

að 

Frá 

i 

Prestsbakka... 

Kirkjubæjarkl... 
(Ásum) 
Flégu ......... 
Herjolfsst6dum ....| 
Vika) 
Pétursey 
Skarðshlíð 
Holti. ......... 
Seljalandi ....... 
Ossabæ.. 2... 
Garðsauka 

Garðauka 

Ægissíðu 
Þjórsárbrú 
Hraungerði.... 
Ölfusárbrú 

Kotströnd 

Reykjavík 
0... 

  | 26 - 
26 21 marz 

21 — | 
26 — 1 | 
26 — |21 — | 
26 — | 22 — 
27 — | 23 — 
28 

28 

28 

Í marz 

| 23 - 
23 

| 23 
| 24 - 

24 
— | 25 IN

D 
må

 

4 marz| 26 marz 

4 — 26 — | 
4 - 96 —- 

5 — 27 — 

5 — 27 — 

5 — 4 27 — 

7 — 28 — 

16 
16 
16 — 

Á 
16 — 

17 
18 — 
18 
18 
18 
19 

| 19 
(21 

99 
áð 

| 93 
| 98 - 
' 24 
(94 — 

24 — 
26 

9 

to
 

9 — 
10 

li 

11 

11 

11 

| 12 
(19 
(13 

mal 

  

15 
15 

(15 

16 
16 

(16 
| 17 [åd
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6. ferd 7. ferd 8. ferð! 9. ferð 10. ferð, 11. ferð, 12. ferð 13. ferð) 14. ferð 15. ferð 

  

17 
17 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
21 
23 — 

24 

24 

25 
26 

28 

| 

mai 8 juni| 29 juni 
8 — 

| 10 —- 

(10 — 

i | 29 
1 
1 
2 
3 

juli 

25 

25 

27 

27 

28 — 
28 - 

| 28 — | 
29 — | 
29 — | 
29 

(30 

30 
31 

NO
 

me
 

júlí) 
| 

15 
15 
17 
17 

| 17 
18 

20 
20 
21 

au ág. 

18 — | 
19 — 
19 - 
19 - 

22 — | 
23 — 

8 sept 
6 

8 

8 

g — 

9 — 

10 — 

10 - 

10 — 

11 — 

12 
12 -   
13 — 
14 

| 15 - 

23 sept! 19 okt. 

23 — | 19 - 
25 — | 21 
25 — | 21 

27 — | 23 
27 — | 24 
27 — | 25 — 
27 — | 25 
28 — | 26 - 

30 sept: 27 
| 30 — | 27 

1 okt. 28 

2 — 29 
3 -- | öl 

17 
| 17 
| 19 — 

| 19 
20 

| 99 — 
22 
23 

24 

| 25 
95 

26 

23 — 

nóv. 13 des. 

13 - 

15 — 

- |16 — 
— 16 

17 
— 17 

18 
18 — 

— 19 — 

nóv.! 21 des. 
91 — 

— 199. 
— | 93 — 

24 — 
  

7. ferð | 8. ferð 9. ferð 11. ferð, 12. ferð 13. ferð 14. 
  

30 

30 — 
30 — 
30 

31 

31 

dl — 
31 

1 
1 
l 

júní) 

19 júni! 10 júlí, 
(19 — | | 

| 19 — | 
(19 — | 
| 20 — | 

20 — | 

| 

i 
i 

1 

10 
10 

| 10 
10 — 

20 — 

20 — 
21 — 
21 — 
21 — | 

| 99 - 13 - 

23 juni 

23 

| 28 —— 

93 
but 

23 

23 

23 - 

i 

11 
11 
11 — 
11 
11 
12 

14 
14 

á 

Ha
n 

sa
n 

sa
. 

1 

1 

1 

1 

Í 4 

júlí) 

4
 

SI
 

S
E
N
 

ga
 

' 28 

28 

| 

ág. | 

28 
28 
29 
29 
29 — 
29 

30 

öl 

(90 sm 

Á 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

| sept! 

16 

! 

sepl 
| 16 — 

16 

id
 

DØ
 

RS
 

RO
 

ON
D 

KØ
 

DS
 

KS
 

bø
 

NØ
 I 

jr
 í 

tJ
 

|)
 

i 
| 

t 
| 

— 6 

5 — 6 

b - 7 

6 8 

7 8 - 
1— 9. 
1 9- 
7 - 9 
9 — 11 

13 — | 13 

3 

14 
13 — 14 

(13 — | 14 

13 — 16 

— "13 — 

13 nåv. 

D
D
 
9
 

I
 

26803
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Vesturlands- 

Á leið frá 

  

Þóstslöðvar í. ferð | 2. ferð | 3. ferð | 4, ferð | 5. ferð | 6. ferð 
  

| 
Frá Reykjavík ...... 4 jan. 31 jan. | 25 febr. 22 marz 11 apríl 7 mai 
— Stað ..........þ 10 — 6 febr) 3 marz 28 — (17 — 12 — — Boråeyri,....... 10 — 6— | 3— |28— 17— 12 — — (B2)...,...... 10 — 6— | 3— |28— 17 112 — — Gudlaugsvik ..... 11 — 7— | 4 — (29— (18 12 — — Gréf.......... 12 8— | 5 — | 30 — 19 —— (13 — 
— Stóra-Fjarðarhorni. . | 12 -- 8— | 5 30 — 19 — 13 — 
— (Kollafjarðarnesi) ..| 12 — S— | 5 — 30 — 19 — 13 — — Kirkjubóli. ...... 13 — 9— | 6— (31 — (90 — 13 — 

Holmavik..... 14 — | 10 — | 7 — 1 april 21 — 14 — 
(Stad) ......... 14 - 10 — | 7 - 21 — 14 — —- Arngerðareyri,. .... 17 — |13— | — | 24 — 16 — 

— Vatnsfirði .....,.. 17 — 13 — — | 24 — 16 — 
— Ogi.......... 17 — | 13 — | 10 — (24 — (16 — 
— (Vigur) ........ 17 -- 13 — 10 — | 24 — 16 
å  Isafirdi ........ 18 — 14 — 11 — — (25 — {17 -- 

pa
 | i     Er 

| 
I i   

  

Á leið til 

  

Póststöðvar 1. ferð | 2. ferð | 3. ferð 4. ferð | 5. ferð | 6. ferð 

| | 
20 marz) 9 april! 6 mai 
2 — 9 — 

  

Frå fsafirdi ........ 3 jan. | 29 jan. | 23 febr. 

— (Vigur). ........ 3 — og 93 — 
6 - Ogi....... .… | 3 29 — 123 — |20— | 9— | 6 

—  Vatnsfirdi....... 3 — 29 — | 23 — | 20 — | 9 6 — 
— Arngerðareyri,. .... 4 — | 30 — (24 — 91 — | 10 — 7 — — (Stað) ......... t— (80 — (24 |21— |16G— | 7 — 
— Hólmavík..... 5 febr, 26 — | 23 — |12 — 8 — 

Kirkjubéli. ...... 5 — |26 — |23 — | 12 8 - 
(Kollafjarðarnesi) ..| 5 6 — |23- 2 - 8 — 

7 — | 24 — 
T— | 24 — 
7— |24 — 113 — | 
8— |25— (14 — | 10 — 

— 1 marz! 26 — | 15 — - 
| og — | 17 

Stóra-Fjarðarhorni.. 6 — 
Grof .......... 6 — 

—- Guðlaugsvík. ..... 6 — 

— (Bæj...... FR 7 - 
— Borðeyri... ..... 8 

- Stad .......... 10 —   Ø
S
 
d
a
 
UD

 
ON
S 

IN
D 
ON
D 

mk
 

mk
 o
m
k
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7. ferð | 8. ferð 9. ferð | 10. 15. ferð 
  

es
 

Or
 

Er
 

Ut
 

Or
t 

km
 s
n
 
þ
a
 
þ
a
 
CD

 

júní 
maí | 

| 
| 

20 júní | 

25 
| 25 

| 26 — 
| 26 — 

26 — 
' 26 - 
(27 — 
27 — 
' 29 
' 29 
' 29 

29 
30 — 

18 
23 

; 23 
' 23 

23 — 
2Á 
24 

| 24 
24 

25 
| 27 
1 27 

27 
FA 

| 27 
28 

júlí | 8 á 
— | 13 
— | 13 - 
— | 13 

114 

— | 14 
— | 14 — 

25 — 
— (15 — 

— 17 
— {17 
— 17 — 

— 17 
— 18 

13 — 

| 15 - 

— | 8 

  
I 

0
0
 

SE
 

SI
 

AI
 

ME
 

Ox
 

Cu
 
k
a
 
H
a
 
H
a
 

Hd 
S
S
 

| 
| 

| 

>) sept. 

. ferå | 13. ferð | 14. ferð | 

10 okt.) 4 nóv.) 
16 — 10 

| 16 — | 10 — 
| 16 — 10 — 

16 — , 10 — 
(17 — | 12 — 
117 — | 12 — 
(17 — | 12 — 
118 — 113 — | - 

19 — (14 — (10 — 
19 — | 14 — 

(21 — | 17 
21 — | 17 — 
(91 — | 17 — 
(91 — 

| 22 — 
17 — 
18 — 

des. 

AF
 

AF
 

nx 
Må

 
på
 

  

Reykjavikur 

  

7. ferð 8. ferð 9. ferð | 10. ferð 11. ferð, 12. ferð | 13. ferð | 14. ferð 15. ferð 
  

29 
9g - 

29 — 
29 - 
30 
30 
31 

maí | 

' 19 

31 — 

31 

| 19 - 
| 19 — 

20 - 

19 

20 
21 
21 
21 
22 
22 - 

| 19 
| 19 — 
| 19 

20 

17 
| 17 

17 — 
(17 — 
(18 

20 
(21 
| 21 
| 21 
| 93 
| 26 

juli 

a
 

0
 

ma
 
A
I
 

8 
9 

| 9 

— | 9 
— 110 — 

— | 10 
— 111 
— {11 
— 11 — 
— | 13 
— {15 

ág. | 28 ág. 
— log 
mm 98 — 

— | 28 — | 
— 29 — 
— 29 — 
— 30 — 
— 30 — 
— (30 — 

31 — 

— 1 sept. 
— 1— | 

1 — 
— 3 — 

— 5— | 

| 13 
113. 
| 13 

13 

| 14 - 
| 14 — 
| 15 — 

| 15 - 
' 15 

| 16 — 
16 
17 
17 

sept. 

| 18 — 
| 20 
| 22 - 

Sy 

8 okt. | 
8 — 
8 — Ei

ð 
ho
 

8 — 9 

9 — 3 - 
9 -- 3 — 

11 — 5 
li — 5 — 
11 — 5 — 
12 — | 6 — 
12 -— | 6 — 
13 — | 6 — 
13 — | 7 — 
14 — | 8 — 
16 — | 10 — 
18 — | 13 — 

Atvinnu- og samgöngumálaráðherrann. 

Reykjavik, 20. október 1921. 

Pétur Jónsson. 

nóv. 29 nóv. 

(99 — 

i 
| 

129 — 
29 -- 
30 — 

(30 — | 
| 

i 
i 

(59
) 

2 des. 
9 

3 — 

„ Briem. 
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ÁÆTLUN AUKAPÓSTANNA 1922. 

1. Milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar 

gengur póstur hvern mánudag, miðvikudag 

þegar fært er. Frá 

Reykja- 

og laugardag, með bil 

Hafnarfirði kl. Í síðdegis, en frá 

vil kl. 3. 

2. Mill 

póstvagn í 

Reykjavíkur og Garðsauka 

viku hverri frá því í gengur 

júní og fram 1 október. 

3. Milli Reykjavíkur og Þingvalla 

verður póslur sendur með vögnum í júlí og 

ågust, 

á. Gullbringusýslupóstarnir eru þrír: 

a. Fyrsti fer frá Hafnarfirði, eftir komu 

aðalpóstanna til Reykjavíkur í 15. ferð 

og 14.—14. ferð, um Þórustaði og Kefla- 

vik að Járngerðarstöðum og snýr sömu 

leið tl baka. 

b. Annar fer frá Keflavík, eftir komu fyrsta 

aukapósts, um Gerða að Sandgerði og 

snyr sömu leið til baka. 

ce. Þriðji fer frá Keflavík, eftir komu fyrsta 

aukapósts, til Kirkjuvogs og sömu leið til 

baka. 

maí ll októberloka verður Frá byrjun 

þóstur sendur til Keflavíkur með bílum í 

hverri viku, og jafnoft verður póstur sendur 

frá Gerðum til Keflavíkur. 

Í 618. 

Gerðum til Sandgerðis, frá Keflavík til Járn- 

aðalpóstferð póslar frá sanga 

gerðaslaða og frá Keflavík til Kirkjuvogs. 

5. Kjósarsýslupóstarnir eru tveir: 

a. Fyrsti fer frá Reykjavík, eftir komu að- 

alpóstanna til Reykjavíkur, um Brautar- 

holt að Reynivöllum í Kjós og snýr aftur 

sömu leið til Reykjavíkur, 

b. Annar fer 

alpósta þangað að Varmá. 

6. Borgarfjarðarsýslupóstarnir eru níu: 

a. Fyrsti fer frá Akranesi eftir komu 

„Skjölds“ þangað í aðalpóstferð, um (Ós), 

frá Reykjavík ettir komu að- 

Vogatungu, Saurbæ, (Geilaberg), (Grund), 

Hest, Hvílárbakka (Staf- 

holtsey), (Arnarholt) að Munaðarnesi, í 

(Varmalæk), 

veg fyrir aðalpóst og heldur sömu leið 

til baka til Akraness. 

Annar fer frá Hesti, eftir komu fyrsta 

aukapósts frá  Ákranesi, um Lund, 

(Reyki) að (Fitjum) og snýr þaðan aft- 

ur að Hesti. 

Þriðji fer frá Borgarnesi, eftir komu að- 

alpósta frá Reykjavik, um Munadarnes, 

(Steina), Nordtungu, Deildartungu, 

Reykholt, (Stóraás) að Gilsbakka og 

snýr Þaðan aftur um Norðfungu og Mun- 

aðarnes að Borgarnesi. 

Fjórði fer frá Munaðarnesi, eftir komu 

aðalpóstsins frá Stað, að Hvítárbakka, og 

snýr sömu leið til baka. 

Fimmti fer frá Vogatungu, eftir komu 

fyrsta aukapósts frá Akranesi, að (Fiski- 

læk) og snýr aftur sömu leið til Voga- 

lungu. 

Sjötti fer frá 

aukapósts frá 

  

eftir komu fyrsta 

Akranesi, að (Þyrli) og 

snýr aftur sömu leið til baka. 

„undi fer frá Hesti, eftir komu fyrsta 

  

aukapósts frá Akranesi, að. (Hvanneyri) 

og snýr sömu leið til baka aftur. 

eftir komu Áttundi fer frá Kúludalsá 

„Skjölds“ í aðalpóstferð, til Akraness 

um (fnnra- og Ytra-Hólm) og snýr aftur 

sömu leið að Kúludalsá. 

Níundi fer frá Deildartungu, ettir komu 

(Stóra-Kropp), 

(Litla-Kropp), 

aukapósts, um 

Brúsholt, 

að Norðtungu fyrir komu nefnds auka- 

þriðja 

(Greirshlið) og 

pósts, á bakaleið. 

7. Mýrasýslupóstarnir eru þrír: 

Fyrsti fer frá Borgarnesi, eftir komu að- 

  

alpósta frá Reykjavík, um (Jarðlangs- 

staði), fStangarholl), (Valbjarnarvelli) 

að (Grímsstöðum) og þaðan beint til 

Borgarness.



i 
ide 

fer 

inn 

Brúarfoss, 

(Skjöld) tl 
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Annar fer frå Ålfanesi um (Smidjuhol) 

og (Langårfoss) til Borgarness daginn 

áður en póstar leggja af stað þaðan norð- 

ur og vestur, og snýr aftur sömu leið til 

baka, en kemur við á (Hofstöðum) og 

í Vogalæk). 

Þriðji fer komu 

að Seli- 

eftir 

(Akra) 

frá Brúarfossi 

Stykkishólmspósts, um 

um). 

8. Stykkishólmspósturinn 

frá Borgarnesi þegar „Skjöldur“ er kom- 

þangað í aðalpóstferð, um Arnarstapa, 

(Garða), Dalsmynni, Gröf og 

Stykkishólms og snyr aftur 

eftir 36 stunda viðstöðu þar sömu leið að 

Borgarnesi. 

. Snæfellsnessýslupóstarnir eru sjö: 

Fyrsti fer frá Gröf, eftir að Stykkishólms- 

pósturinn er þangað kominn frá Borgar- 

Ólafsvík til 

snýr þaðan aftur eftir eyktar- 

leið 

þangað nógu snemma lil að ná í Stykkis- 

Staðastað, Búðir, nesi Un 

Sands, og 

dvöl sömu að Gröf og sé kominn 

Póstur þessi 

skal standa við í Ólafsvík svo lengi, að 

hólmspóstinn á Þbakaleið. 

hann fari eigi af stað þaðan á bakaleið 

fy en 16 stundum eftir ad hann kom 

  

bangad frå Grof. 

Annar fer frá Stykkishólmi, eftir komu 

aukapóstsins frá Stað, og fer um Grund- 

arfjörð, Brimilsvelli, Ólafsvík að Sandi; 

síðan snyr hann aftur um Ólafsvík, Búð- 

(Skjöld) til 

kemur 

ir, Staðastað, (Hofsslaði) og 

Stykkishólms. Aukapóstur þessi 

við í (Fjarðarhorni) þegar hann fer um 

Grjótháls. 

komu 

eftir 

Þriðji fer frá Arnarslapa fyrir 

fyrsta aukapósts að Búðum, en 

komu hans snýr hann aftur sömu leið 

að Arnarslapa. 

Fjórði fer frá Grundarfirði fyrir komu 

Stvkkishólmspósts frá Borgarnesi til 

Stykkishólms, síðan snýr hann sömu leið 

til baka aftur og kemur við á (Fjarðar- 

horni), þegar hann fer um Grjótháls, og 
' 1 (Berserkjahrauni) í báðum leiðum. 

e. Fimmti fer frá Ólafsvík, eftir komu fyrsta 

aukapósts, að Brimilsvöllum og sömu leið 

til baka. 

fyrsla 

leið til 

komu 

  

Sandi, ef 

aukapósts að (Saæhóli) og 

f, Sjötti fer frá 

sömu 

baka. 

  

ge. Sjöundi fer Á Gröf, eftir komu Stykk- 

ishölmspósts frá Borgarnesi, að Skógar- 

nesi og snýr sömu leið til baka. 

10. 

fer frá Stykkishólmi um (Elliðaey), (Bjarn 

Flatevjarpósturinn 

Tlateyjar eftir komu aukapóstsins 

leið til 

enjar) tl 

Borgarnesi, og snýr aftur sömu 

Stykkishólms. 

Póstbáturinn staðnæmist fyrir utan lend- 

inguna í (Elliðaey) og (Bjarneyjum) og 

bíður þar allt að fjórðungi stundar tl þess 

að gefa ábúendunum kost á að sækja póst 

sinn út í bátinn. 

11. Dalasýslupóstarnir eru fimm: 

frá Stykkishólmi um Breiða- 

  

a. Fyrsti fer 

bólsstað á Skógarströnd, (Bugðuslaði), 

tímanlega, 

aðal 

Harraslaði og Búðardal svo 

að hann nåi ad Stad áður en 

þóslar leggja af stað þaðan; eftir komu 

leið tl 

(Dönu- 

   þeirra snyr hann aftur sömu 

ishólms, og kemur við á 

  

stöðum) og Borðeyri í báðum leiðum. 

b. Annar fer frá Stórholti um Skarð, Hnúk, 

Staðarfell, 

höfn) og Hvamm svo tímanleg: 

( {jarlaksslaði), (Knarar- 

„að hann 

  

áður en fyrsti auka 

stað þe 

nái að Búðardal 

ðan norður að 

  

póstur leggur af 

Stað, snýr síðan aftur sömu leið að Stór 

holti eftir komu fyrsta aukapósts frá Stað. 

c. Þriðji fer frá Mjóabóli að Búðardal áður 

en aukapóstar fara þaðan, og snýr sömu 

leið til baka aftur. 

d. Fjórði fer frá Borgarnesi eftir komu 

„Skjaldar“ þangað í aðalpóstferð, fer um 

Munaðarnes, Dalsmynni, (Sauðafelli) 

Harrastaði að Búðardal. Eftir komu ann 

ars aukapósts snýr hann sömu leið til 

baka. 

e. Fiminti fer milli Kleifa og Stórholts, bæði 

eftir fyrsta komu Jarðastrandarsýslu
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pósts að Kleifum í baka leið og fyrir 

komu annars Barðastrandarsýslupósts að 

Kleifum í norðurleið. 

12. Barðastrandarsýslupóstarnir 

eru þrettán: 

Fyrsti fer frá Króksfjarðarnesi um 

Kleifa að Gröf fyrir komu aðalpósts frá 

Eftir 

hann sömu leið að Króksfjarðarnesi. 

Ísafirði. komu hans þangað snýr 

Annar fer frá Króksfjarðarnesi um 

Kleifa að Gröf fyrir komu aðalpósts frá 

Stað. Eftir komu hans þangað snýr hann 

sömt 

Þriðji 

komu 

leið að Króksfjarðarnesi. 

fer frá Króksfjarðarnesi 

annars aukapósts þangað frá Gröf 

Brekku 

(Brekkuvelli), 

Vattarnes, 

(Vest- 

og Sveinseyri ad 

uni Bæ, Kinnarstaði, 

Brjánslæk, (Haga), 

Patreksfjörð 

Eftir 

Rafnseyri 

urbotln), 

Bildudal. 

frá 

leið 

Fjórði fer frá Selárdal fyrir komu auka- 

komu þrettánda auka- 

pósts snýr hann aftur 

sömu að Króksfjarðarnesi. 

pósta frá Króksfjarðarnesi og Rafnseyri 

um (Fífuslaði) og Bakka að Bíldudal, og 

snyr eftir komu þeirra aftur að Selárdal. 

Fimmti fer frá Patreksfirði, eftir komu 

þriðja aukapósts þangað frá Króksfjarð- 

að Saurbæ á 

til Pat- 

arnesi, uni Sauðlauksdal 

Kauðasandi og snýr þegar aftur 

reksfjarðar. 

Sjötti fer frá Flatey, eftir komu Flateyj- 

arpóstsins þangað frá Stykkishólmi, um 

(Suðureyjar) að Brjánslæk, og snýr það- 

an aftur til Flateyjar. 

Sjöundi fer frá Sauðlauksdal, ettir komu 

fimmta aukapósts, um Breiðuvík að 

(Hvallátrum) og fer sömu leið til baka 

aftur. 

Áttundi fer frá Vattarnesi, eftir komu 

þriðja ankapósts þangað, um (Fjörð) að 

(Skalmarnesmúla) og þaðan sömu leið 

til baka. 

Níundi 

við 

fer frá Flatey, þegar því verður 

til eftir komu 

Stykkishólmi og 

komið, (Hvallátra) 

Flat eyjarpóstsins frá 

snýr sömu Jeið tl baka 

9 á 

k. 

n1. 

1: 

Tíundi fer frá Kinnarstöðum, eftir komu 

frá 

um (Reykhóla) að Stað á Reykjanesi og 

þriðja aukapósts Króksfjarðarnesi, 

snýr svo aftur sömu leið að Kinnarstöð- 

þriðja 

sami póstur sömu leið út á 

um. Eftir komu frá 

Bíldudal 

heykjanes. 

Ellefti 

Þriðja aukapósts þangað frá Króksfjarð- 

aukapósts 

fer 

fer frá Brjánslæk, eltir komu 

Fossheiði um 

leið 

(Haga) vtir 

Bildudals og 

arnesi, um 

til 

| baka aftur. 

(Foss) snýr sömu 

ti 

Tólfti fer frá Brekku að Arngerðareyri, 

eftir komu vestanpósts frá Ísafirði, fer 

um (Gufudal), (Eyri), (Klett) og snýr 

sömu leið til baka aftur. 

Þrettándi fer frá Rafnseyri til Bíldudals, 

Þegar eftir komu aukapósts frá Ísafirði. 

og sé kominn til Rafnseyrar aftur áður 

en aukapósturinn frá Ísafirði snýr aftur 

baðan. 

Ísafjarðarsýslupóstarnir eru seytján: 

frá Flateyri, eftir komu ann- 

Ísafirði, að 

Hesti og snýr þaðan aftur sömu leið til 

Fyrsti fer 

ars aukapósts þangað frá 

baka. 

Annar fer frá Ísafirði, þegar eftir komu 

veslanpóstsins þangað, um Flateyri. 

(Veðrará), Holt í Önundarfirði, (Gemlu- 

fall), Þingeyri að Rafnseyri, og fer sömu 

leið aftur til Ísafjarðar, eftir komu þrett- 

anda Barðastrandarsvslupósts frá Bíldn- 

dal. 

Þriðji fer 

(Eyri) í Skötufirði eftir komu aðalpósts 

frá Ögri um (Hvítanes) að 

frá Ísafirði. 

Fjórði fer frá (Gemlufalli) 

að 

begar eftir komu annars aukapósts bang- 

um Myrar, 

(Núp) og (Gerdhamra) (Sæbóli), 

að frá Ísafirði, og snýr aftur sömu leið. 

Finimti fer frá Ísafirði eftir komu vest- 

anpósts þangað, að Suðureyri í Súganda- 

firði og snýr þaðan aftur eftir eyktar- 

dvöl til Ísafjarðar. 

Sjötti fer frá Ísafirði eftir komu vestan- 

póstsins þangað, um Hnífsdal út í Bol-



ungarvik, og snyr badan aftur eftir eykt- 

ardvöl sömu leið til /safjarðar. 

  

Sjöundi fer frá Ísafirði, eftir komu vestan- 

póstsins þangað, um (Árnardal), Tröð í 

Mftafirði. Eyri í Seyðisfirði, að Kleifum, 

og fer síðan sömu leið aftur til Ísafjarðar. 

ttundi fer frá Ísafirði, þegar eftir kom Áttundi í { Ísafirði, be: fLir komu 

vestanpóstsins þangað. sjóveg um Sand- 

og Síað í Grunnavík að Hesteyri og 

  

ey 
sömu leið aftur til Ísafjarðar. 

Níundi 

komu 

fer frá Hesteyri, daginn ef 

frá Ísafirði, i 1. 

póstferð, 

póstsins þangað 

1315. 

að Höfn á 

þar við 

3. og um (Steinólfs- 

staði) Hornströndum, stend- 

ur rálft dægur og fer síðan um 

(Hlöðuvík) til 

Tiundi fer frá Þingeyri. eftir komu ann- 

aftur. Hesteyrar 

  

ars aukapåsts þangað frå lTsafirði, um 

Í > að 

til 

Ellefti fer frá Rafnsegyri, eftir komu auka 

Bildudal. 

Haukadal rnarnúpi) og snýr það. 

an sömu leið baka að Þingeyri. 

að (Lokinhómrum) 

að 

pósts frá 

og snýr aftur sömu leið Rafnseyri. 

Tólfti fer frá Stað í Grunnavík, eftir komu 

áttunda aukapósts þangað. um Dynjanda, 

að (Furufirði) og snyr aftur sömu leið 

að Stað í veg fyrir póstinn frá Hesteyri. 

Þrettándi fer frá Holti, ettir komu ann 

ars aukapósts að Þorfinnsstöðum og 

baka aftur að Holti. 

Hesteyri, 

þangað, að Látrum í 

snýr til 

í 
  
jórtándi. fer frá eftir komu 

állunda aukapósts 

Aðalvík og snýr sömu leið til baka aftur. 

    

Fimmtándi fer frá Bolungarvík um 

Hnífsdal til Ísafjarðar daginn áður en 

aðalpóstur leggur af stað þaðan og fer 

sömu leið til baka. 

Sextándi fer frá Rafnseyri, eftir komu 

aukapósts frá Bíldudal. að (Skógum) í 

leið til 

Sautjándi fer frá Hesteyri, eftir 

unda aukapósts, um (Sléttu), Stað í Aðal- 

k að (Sæbóli) leið til 

Mosdal og fer sömu baka. 

komu átt- 

ví og SÖMU baka. 

14. Strandasýslupóstarnir eru tveir: 

Fyrsti fer frá Ofei 

  

sfirði um Norðuarfjörð, 

við Ingólfsfjörð, Árnes, Reykjar- 

að 

(Eyri) 

fjörð, (Egjar), (Svanshól), Sandnes 

Ja
 

Hólmavík og sé kominn þangað áður en að- 

alpóstur fer til Staðar. Eftir komu aðal- 

pósts frá Stað snyr hann sömu leið til baka. 

Annar fer frá Sandnesi eftir komu fyrsta 

aukapósts frá Hólmavík um (Hellu) ,(Kleif- 

ar) að Kaldrnanesi og sömu leið til baka. 

Húnavatnssýslupóstarnir eru ellefu: 

Fyrsti fer frá Staðarbakka, þegar eftir 

komu aðalpóstsins þangað frá Stað, um 

(Y 

Fyrir komu aðalpósts að norðan skal sami 

  

-Reyki), (Stóraós) að Hvammstanga. 

póstur fara frá Hvammstanga um (Yiri- 

Reyki), (Stðraós) að Staðarbakka. 

Annar fer frá eftir 

Stað, 

(Vesturhópshóla), 

Lækjamóli, þegar 

komu norðanpóstsins þangað frá 

um fBreiðaböólstað 

(Osa) og (Hindisvík) að Flatnefsslóðum. 

Fyrir komu aðalpósts að norðan skal 

sami pósturfara sömu leið að Lækjamóti. 

Þriðji fer frá Sveinsstöðum, eftir komu 

Ást 1 

aftur að 

aðalpóstsins þangað að sunnan, að 

Vatnsdal, snyr þaðan 08 

Sveinsstöðum. 

Fjórði fer frá Blönduósi, eftir komu að- 

alpóstsins að sunnan, um (Reyki) og 

tuðkiln    að Guðlaugsslöðum. Fyrir komu 

norðan skal sami 

Auðkúlu til 

frá Kálfshamarsvík, 

aðalpóstsins að póst- 

ur fara frá Blönduóss. 

Fimmti fer fyrir 

komu aðalpóstsins á norðurleið, 

(Hof), 

Blönduosi 

um 

Skagaströnd og Hóskuldsstaði að 

fer aftur sömu leið til 08 

Kdlfshamarsvíkur. 

  

eftir 

komu norðanpóstsins þangað á norður- 

i fer frå Æsustöðum, þegar 

leið, að Bergsstöðum og snýr þaðan aftur 

tilbaka um (Bollastaði),ef Svartá er fær. 

Sjöundi fer frá Núpsdalstungu að Stað, 

svo tímanlega að hann nái þar aðalpóst- 

um og snýr aftur sömu leið að Núpsdals- 

fungu. 

ÅAttundi fer frå Holtastodum um (Kirkju- 

skarð) að (Refsstöðum) eftir komu aðal- 

póstsins á norðurleið, 

leið að 

Níundi fer frá Bergsstöðum til Æsustaða 

og snýr aftur 

beina Holtastöðum. 

fyrir komu aðalpósts á suðurleið. 

mw &
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Tíundi fer frá Skagaströnd um Hósk- 17. Evjafjarðarsýslupóstarnir eru sex: 
uldsstadi til Blönduóss fyrir komu aðal- a. Fyrsti fer frá Ákureyri, eftir komu norð- 
pósts á suðurleið. anpóstsins þangað frá Stað, um Spóns- 
Ellefti fer frá Ásí í Vatnsdal að Sveins- gerði. (Árskóg), Hjalteyri, Dalvík (Kvía- 
stöðum fyrir komu aðalpósts þangað frá bekl Ólafsfjörð. íKnappstaði) og 
Akureyri. Haganesvík til Siglufjarðar og snýr aft- 

ur þaðan sömu leið Hl Akureyrar. 

Skagafjarðarsýslupóstarnir eru átta: b. Annar fer frá Akureyri, eftir komu 

Fyrsti fer frá Víðimýri, eftir komu norð- norðanpósts þangað frá Stað, um 

anpóstsins þangað frá Stað, um Mælifell kropp). Grund og Saurbæ að (Jórunn- 
að Goðdölum og sömu leið aftur að arstöðumj. og fer um (Munkaþverá) og 
Víðimýri. Þverd aftur til Akureyrar. 

Annar fer frá Sauðárkróki, þegar eftir Ce. Þriðji fer frá Akureyri, eftir komu norð. 
komu sjöunda aukapósts þangað um Ás. anpóstsins þangað frá Stað, um Svalbarð 
Lón, Kolknós, Ósland, Hofsós. Fell, og Garð og Grenivík og þaðan aftur um 

Haganesvík og (Hraun) til Siglufjarðar (Laufás) til Akureyrar. 

og snýr aftur sömu leið eftir 24 stunda Á. Fjórði fer frá Dalvík, eftir komu Siglu- 
dvöl þar í 1 5. og 1315. ferð. en eft- fjarðarpóstsins. um (Velli), (Syðra- 
ir 12 stunda dvöl í 612. ferð. Hvarf), (Tjörn) og (Mela) og snýr aftur 
Þriðji fer frá Sauðárkróki, eftir komu sömu leið að Dalvík. 

sjöunda aukapósts frá Víðimýri, um €- Fimmti fer frá Spónsgerði, eftir komu 

(Veðramót). Hvamm í Laxárdal, (Sel fyrsta  aukapósts frá Akureyri, um 

nes) að (Hrauni) og snýr aftur til Sauð- (Þúfnavelli) að (Myrká) og fer í baka- 

árkróks. leið um (Bægisá) aftur til Spónsgerðis. 

Fjórði fer frá Lóni, eftir komu annars Í. Sjötti fer frá Árskógi út í Hrísey, ettir 
aukapósts þangað frá Sauðárkróki, um komu fyrsta aukapósts, um þann tíma árs, 
Viðvík að Hólum. og snýr þaðan aftur sem póstbátur ekki gengur um Eyjafjörð. 

að Lóni. 

Fimmti fer frá Sauðárkróki, svo tíman- IS. Þingevjarsýslupóstarnir eru níu: 

lega, að hann sé kominn að Víðimýri áð- a. Fyrsti fer frá Ljósavatni, eftir komu 
ur en norðanpóstur fer suður um. Eft- Seyðisfjarðarpóstsins þangað frá Akur- 
ir komu hans frá Akureyri snýr hann eyri, fram Bárðardal austan fljóts. að 

aftur sömu leið til Sauðárkróks og kem- Lundarbrekku og þaðan út dalinn að 

ur við á Reynistað og (Halldórsstöðum) vestan að Ljósavatni. 
í báðum leiðum. b. Annar fer frá Grenjaðarstað, eftir komu 
Sjötti fer frá Miklabæ í Blönduhlíð eftir aðalpóstsins frá Akureyri, um (Halldórs- 
komu aðalpósts á norðurleið, um Frosta- staði), (Þverá) og (Ljótsstaði) að Skútu- 

staði og (Hofstaði) að Lóni og sömu leið stöðum og þaðan aftur að Grenjaðarstað. 

til baka til Miklabæjar. c. Þriðji fer frá Húsavík, um (Laxamýri). 

Sjöundi fer frá Sauðárkróki um Reyni- 

íHalldórsstaði) til 

Stað 

um og snýr sömu leið til baka aftur. 

stað Víðimýrar og 

áður en pósturinn frá fer norður 

Áttundi fer frá Sauðárkróki í 125. og 

1315. ferð, eftir komu fimmta auka- 

pósts frá Víðimýri, um Lón, Hóla og 

Hofsós og snýr aftur um Kolkuós og Lón 

til Sauðárkróks. 

að Grenjaðarstað, fyrir komu Seyðis- 

fjarðarpósts þangað á austurleið. Eftir 

komu hans frá Akureyri fer hann um 

((rarð), 

höfða) 

sömu leið að Grenjaðarstað, og skal hann 

(Laxamgýri), Húsavík og Héðins- 

að Víkingavatni, og snýr aftur 

ná Seyðisfjarðarpóstinum á leið til Ak- 

ureyrir, og fer því næst aftur til Húsa- 

vikur



Fjórði fer frá Vopnafirði, um (Hvamms- 

gerði), Höfn í Bakkafirði, Þórshöfn, Sval- 

til 

mætir þar Grenjaðarstaðapósti. Pósturinn 

barð og Skinnastað Víkingavatns og 

snýr aftur sömu leið til Vopnafjarðar. 

Fimmti fer frá Raufarhöfn um 

nes), Kópasker, (Presthóla), 

(Grjót- 

(Ærlækjar- 

sel) að Víkingavatni, svo tímanlega að 

hann verði þangað kominn fyrir komu 

aukapóstsins frá Grenjaðarstað og Vopna- 

firði, og snýr aftur til Raufarhafnar, þeg- 

ar eftir komu umgetinna aukapósta að 

Víkingavatni. 

Sjötti 

víkurpósts 

komu Greni- 

að 

stöðum, og snýr þaðan aftur að Hálsi í 

eftir 

Akureyri, 

fer frá Garði, 

frá Brettings- 

Fnjóskadal. 

Sjöundi fer frá Ljósavatni, eftir komu 

Seyðisfjarðarpóstsins þangað frá Akur- 

eyri, að Þóroddstað í Kinn og snýr það- 

an aftur sömu leið til baka. 

Áttundi Hálsi, aðal- 

póstsins þangað frá Akureyri, að (Illuga- 

baka aftur. 

eftir 

fer frá eftir komu 

stöðum) og sömu leið til 

Níundi fer frá Þórshöfn, komu 

fjórða aukapósts þangað frá Víkingavatni, 

(Heiði) 

um og snýr sömu leið tl baka. Í 7— 11. 

um (Sarðanes), að Læknisstöð- 

ferð fer pósturinn alla leið að Skálum. 

19. Múlasýslupóstarnir eru átta: 

Fyrsti fer mili Seyðisfjarðar og Vopna- 

fjarðar. Hann fer frá Seyðisfirði svo tím- 

anlega. að hann nái Eskifjarðarpósti á 

Egilsstöðum á austurleið. Þaðan fer hann 

um Fiða, Hjallastað, Kirkjubæ í Hróars- 

tungu, Sleðbrjót, (Torfastaði), og (Vind- 

fell; á Vopnafjörð og snýr aftur þaðan 

eftir sólarhringsdvöl sömu leið á Seyðis- 

fiörð. 

Annar fer frá Seyðisfirði eftir komu að- 

Akureyri, 

(Dalland) 

somu 

Þangað frå 

(Nes) 

um 

ad 

leið 

alpóstsins 

Síakkahlíið, 

Bakkagerði í 

og 
Jorgarfirði og 

aftur til Seyðisfjarðar. 

Þriðji Hjaltastað, 

Vopnafjarðarpósts þangað frá Seyðisfirði, 

fer frá eftir komu 

195 

dt 

9( 
sa 

um til 

Borgarfjarðar og snyr aftur sömu leið. 

(Kóreksslaði) og (Njarðvik) 

Fjórði fer frá Egilsstöðum, þegar eftir 

komu aðalpóstanna á austurleið, um 

í Vallanes), (Hallormsstað) að Valþjófs- 

stað þaðan aftur vestan Lagarfljóts og 

um (Ás) í Fellum, að Egilsstöðum. 

Fimmti fer frá Skjöldólfsstöðum, þegar 

eftir komu aðalpóstsins þangað frá Ak- 

að Eiríksstöðum á Jökuldal 

leið að Skjöldólfs- 

ureyri, og 

heldur sömu aftur 

stöðum. 

Sjötti 

komu aðalpóstsins þangað 

1 Í 4. 13. 15. ferð 

Breiðdalsvík,  Stöðvarfjörð, 

fer frá Djúpavogi, þegar eftir 

Hólum. 

(Berunes), 

frá 

og um 

Fáskrúðs- 

fjörð, (Hafranes), Reyðarfjörð og 

(Hólma) að Eskifirði, og sömu leið aft- 

12. ferð 

póstur þessi að eins til Fáskrúðsfjarðar, 

ur til Djúpavogs. Í 5. gengur 

og þó því að eins, að eigi náist í skipa- 

ferð. 

Sjöundi fer frá Eskifirði, þegar ettir 

komu sjötta  aukapósts þangað frá 

Djúpavogi, í 14. og 1315. ferð, um 

Norðfjörð, Mjóafjörð og (Fjord) til 

Seyðisfjarðar og snyr þaðan aftur sömu 

leið á Eskifjörð. 

Áttundi fer frá Æskifirði til Karlsskála, 

hverri ferð komu aðalpósts í 

leið til 

eftir og 

sömu baka. 

;. Skaftafellssýslupóstarnir eru fimm: 

Fyrsti fer frá (Ásum, þegar eftir komu 

aðalpóstsins þangað frá Garðsauka, um 

(Botn) að Rofabæ. 

Annar fer frá Kirkjubæjarklaustri, eftir 

aðalpóstsins þangað frá Garðs- 

(Holti). 

Þriðji fer frá Rofabæ að Herjólfsstöðum, 

fyrir 

komu 

auka, að 

komu aðalpósts þangað á vestur- 

leið. þegar Kúðafljót er fært. 

Fjórði fer frá Kirkjubæjarklaustri, ettir 

komu  aðalpósts frá  Garðsauka, að 

Þykkvabæ. 

Fimmti fer frá Flögu, um (Hemru) að 

Borgarfelli, eftir komu aðalpósts frá 

Garðsauka. 

1921 

82
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82 
a. Fyrsti fer frá Þjórsárbrú, þegar eftir 

komu aðalpóstsins þangað frá Reykja 

vík, um Marteinslungu og (Holísmúla) 

að Fellsmúla á Landi og snýr baðan aft- 

ur að Þjórsárbrú. 

b. Annar fer sömuleiðis frá Þjórsárbrú, 

jafn snemma hinum fyrrnefnda, um (Ás). 

(Háf) í Hálshverfi að Nýjabæ í Þykkva 

bæ og snýr aftur beina leiða að Þjórsár 
brú. 

c. Þriðji fer frá Garðsauka, þegar eftir 
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21. Rangárvallasýslupóstarnir eru sjö: 

komu aðalpóstsins þangað frá Reykjavík. 

að Hlíðarenda í 

Fljótshlið og þaðan aftur að Garðsauka. 

um (Breiðabólsstað) 

Fjórði fer frá Garðsauka að Kálfsstöðum 

í Landeyjum eftir komu aðalpó 

  

ins á 

austurleið, og snýr þegar aftur að Garðs- 

auka. 

Fimmti fer frá Ægissíðu um (Odda 
(Kirkjubæ), (Reyðarvaln) að (Keldum) 

daginn eftir komu aðalpósts og fer aftur 

um (Sfórahof) að Ægissiðn. 

Sjötti fer frá Ossabæ, eftir komu aðal 

pósts frá Garðsauka, að (Hallgeirsey) um 

{Skíðbakka) og (Kanastaði), (Midey). 

Sjöundi fer frá Marleinstungu að (Haga) 

eftir komu fyrsta aukapósts þangað og 

snyr sömu leið til baka. 

22. Árnessýslupóstarnir eru ellefu: 
Fyrsti fer frá Ölfusárbrú. þegar eftir 

komu aðalpóstsins þangað frá RBevkja- 

vík, í 17. og 1215. póstferð. um 

(Alviðru), (Torfastaði) og Villingavatn 

að Þingvöllum, og snýr þaðan aftur að 

Ölfusárbrú. Í ss. 11. 

þessi að eins að 

ferð fer pósim 

Villingavatni. 

Annar fer frá Hraungerði, sem Ís 

  

ir komu aðalpóstsins frá Reykjavík, um 

Ölfusárbrú og Sogsbrú. 

Mosfell 

Þaðan 

Klansturhóla, 

Torfaslaði að 

leið að 

(Stóruborg), 

Brekku 

Hraungerði. 

og 

aftur sömu og 

  

  

    

    

    

  

Þriðji fer sömuleiðis frá Hranngerði, 

sem fyrst r aðalpóstsins frá 

Reykjavík (í velli) og Rer á 

og þaðan aftur 

Fjórði eftir komu 

um Birt 

somu leið 

lil baka aftur 

Fimmti fer Hraungerði, sem fyrst 

eftir komu aðalpóstsins frá Beykjavik. 

  

að Brandshúsum og 

(Villingaholft) að 

  

Mosfelli, eftir komu ann- 

    

  

ars aukapósts, að Lau Íshólum og 

sömu leið. 

frá Porfaslöðum, eftir komu 

annars aukapósts þangað, að (Króki). 

»x
 

i 

og snyr ið Torfastöðum. 

áttundi    OR 

1515. póstferð, svo tímanlega. að hann 

aðal- 

austur, Frá 

sé kominn að Ölfusárbrú áður en 

leggur á stað þaðan   postur 

Ölfusárbrú snýr hann aftur um (Sand. 

vik) og 

Þaðan fer 

(Kaldaðarnes) til Eyrarbakka. 

(Störa-Hraun) til hann um 

  

Fraprl „þ 137 Col] 
hkyrarbal té UM DLORKKS 

17. og 13— 15 

  

árbrúar, í 

póstferð, svo 

  

að hann nái þar 

aðalpósti á eftir komu hans 

snýr hann aftur til rarbakka og 

  

Stokkseyrar. 

Tiundi fer frá Kofströnd. ettir komu 

aðalpósts frá Garðsauka. um (Vorsabæ). 

2 til 
   

Hjalig, Porlåksh Stakkavikur og 

  

snýr sömu leið baka 

Ellefti fer frá Klausturhólum, eftir komu 

annars  aukapósts frá Hraungerði, að 

  

íKiðjabergi) og snýr til ba 

annaPri 

  

Svö 

  

keimur vi 1 (Heyvik) í hvorri 

leiðinni. 

ifvinnu- og samgöngumálaráðherrann 

Reykjavik, 20. oktåber 1 

    

21, 

Pétur Jónsson. 

S. Briem.



Sijórnartíðindi 1921, B 5. 197 

REGLUGERÐ 

um 

refaveiðar í Norður-Þingevjarsýslu. 

1. gr. 

Hreppsnefndir hafa umsjón með refaveiðum hver í sínum hreppi, kýs hún einn 

mann til að sjá um framkvæmdir, og nefnist hann refaveiðastjóri. 

2. gr. 

Á vorfundi annast refaveiðastjóri um að kosnir séu hæfilega margir skotmenn, og 

hverjum þeirra ætlað ákveðið svæði. skal á sama fundi tilnefna grenjaleilarmenn, og er 

heppilegast að skotmaður sé með í leitinni. Finnist gren með yrðlingum í skal skotmaður 

og aðstoðarmaður hans setjast að á því, og ern þeir skyldir til að liggja þar í 3 sólar- 

hringa, nema grenið sé áður að fullu unnið. 

3. gr. 

Hver búandi er skyldur til að leita að grenjum i bofjårhågum sinum endurgjalds- 

laust. Gera skal hann skotmanni strax aðvart ef hann verður þess var að þar séu vrðlingar. 

Fer skoimaður tafarlaust þangað ef hann er ekki háður öðru greni. 

4. gr. 

Aðallega skal gera tvær grenjaleitir á hverju vori, hina fyrri um fardaga og þá sið- 

ari eftir því sem tefaveiðastjóri ákveður. Leitarmönnum skal greidd þóknun fyrir það 

eftir reikningi, er hreppsnefnd samþykkir. 

5. gr. 

Skotmanni skal greida kr. 16,00 fvrir hvern sélarhring sem hann er frá heimili sínu 

við grenjalegu, og aðstoðarmanni sem skotmaður tekur gildan sama kaup. Þar að auki fá 

þeir þóknun fyrir hestabrúkun eftir reikningi er hreppsnefnd samþykkir. Fyrir fyrra 

dýrið fær skotimaður kr. 5,00, en kr. 10,00 fyrir hið síðara, og fyrir hvern yrðling kr. 2,00. 

Drepa skal alla yrðlinga jafnóðum og þeir nást, nema þá er nota þarf til grenjavinnslu 

vorlangt. Þó skal öllum vrðlingum lógað fyrir 15. júlí. 

6. gr. 

Befaveiðastjóri skal halda Þók vfir eyðing refa, gera skal hann skýrslur um það 

eftir fyrirmynd, er stjórnarráð Íslands setur. Auk Þess skal þar lýsa öllum grenjum á leit- 

arsvæðinu, með stuttri en glöggri lýsing, svo finna megi grenin eftir henni. 

19. dag desembermánaðar 1921. | Reykjavík, Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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7. gr. 

Eitra skal fyrir refi årlega å hagfelldum stådum og å hentugum tima. Skal svo med 

farið. að sem minnst hætta stafi af. Ef rjúpur eða aðrir fuglar eru eitraðir. þá er skylt að 

auðkenna þá á þann hátt að stýfa af hálfan hægri væng. 

Nota skal til eitrunar Strvehnin eða annað eitur ekki ósterkara og skal refaveiða- 

stjóri ætið sjá um að nægar birgðir af því séu til og í þeirra manna höndum. er hrepps- 

nefnd trúir til að fari gætilega með það. AM eitrað agn skal hirða og urða að vori. svo Ð 

að sem minnst hætta stafi af þvi. 

8. ” 

ae
 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 10 til 200 krónum eftir málavöxtum. 

er renna í fjallskila- eða sveitarsjóð eftir fyrirmælum viðkomandi hreppsnefnda. 

Mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara með sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Norður-Þingevjarsýslu hefir samið og samþykkt. 

samkvæmt lögum nr. 48, 28. nóvember 1919. staðfestist hérmeð til að öðlast gildi 1. okt 

1921. 

Álfvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 7. sept. 1991. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

REGLUGERÐ 

fjallskil í Norður-Þingevjarsýslu austan Jökulsár. 

Um alrétti 

Í. gr. 

Norður-Þingeyjarsýsla austan Jökulsár skiptist í tvö fjallskilafélög þannig: á milli 

Jökulsár og Hafralónsár sé eilt fjallskilafélag; annað fjallskilafélag sé á svæðinu frá Hafra- 

lónsá að takmörkum Norður-Múlasyslu (Sauðaneshreppur). Hvort fjallskilafélagið skiptist í 

deildir eftir því sem landi hagar og fjöll og vatnsföll deila. Sýslunefndin ákveður takmörk 

deilda eftir tllögum hlutaðeigandi sveitarfélaga. 

2. gr ST. 

Sýslunefnd hefir á hendi yfirstjórn allra fjallskilamálefna i syslunni samkvæmt
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Sveitarstjornarlogunum 10. nóvember 1905; en hreppsnefndir hafa að öðru leyti alla 

stjórn og framkvæmd í fjallskilamálum deildanna. Nú tilheyrir ein deild tveimur eða 

fleiri hreppum og hafa þá hlutaðeigandi hreppar störf þessi sameiginlega á hendi. te 

3. gr. 

Alt land skiptist í afrétti og heimalönd. Það skulu vera afréttir, sem að fornu hafa 

verið. Syslurefnd getur og tekið upp nvja afrétli, ef nauðsyn ber til. eftir tillögum 

hreppsnefnda og með samþykki landeiganda. 

Hver hreppsnefnd skal semja skrá yfir þá afrétti, með tölu og ummerkjum, er hún 

hefir umsjón með. og skal rita hana í fjallskilabók hreppsins, þessar skrár skulu allar 

  

sendar svslunefnd, er sér um. að þær séu allar innfærðar í eina bók. 

Hreppsnefndirnar gangast fyrir því. hver í sínum hreppi, að gerð sé sveitarsam- 

Þykkt um það, hvort nota skuli heimalönd til uppreksturs fyrir geldfé eða lömb; skal í 

samþykktinni skýrt tekið fram, hver þau lönd séu, og tala þess fjár, er í þau má reka. Má 

enginn nota eða leyfa öðrum að nota heimaland sitt til uppreksturs, nema bað sé þannig 

heimilað með gildandi sveitarsamþykkt samþykktri af sýslunefnd, ella tvigjaldi hann fjár- 

tolla grönnum þeim, er lönd eiga að hans landi. og verður að auki sekur sem um gangna- gå 

rof. Nu liggja saman heimalånd hreppa, er menn vilja nota til upprekstrar, og skulu 

þá hlutaðeigandi hreppsnefndir gera sameiginlega samþykkt um notkun þeirra. Heima- 

lönd þau, sem heimild er fyrir að nota til upprekstrar, skal skoða sem afrétt að því er 

söngur snertir, enda séu þau notuð á þann hátt af fleirum en landeiganda sjálfum. Allar 

samþykktir, sem nefndar eru í grein þessari, hvort sem þær eru eldri eða yngri en þessi 

reglugerð, skulu sendar svslunefnd Hl samþykktar, áður en ár er liðið frá því reglu- 

serðin öðlast gildi. 

5. gr. 

Allt sauðfé nema kviær þær. sem nytkaðar eru, skal reka á afrétt eins fljott og 

tið og gróður leyfa. en lömb og dilkær viku eftir fráfærur. 

Reka skal í miðjan afrétt, nema afréttar eigandi eða hreppsnefnd hafi öðru vísi 

mælt fyrir 

6. ir 

Gk 

Nú gengur fé úr afréttum í búfjárhaga manna, er þá rétt að búendur þeir. er lönd 

eiga að afrétti, kveðji granna sína, þá er næstir búa, til að hreinsa land með sér, og reka 

fé aftur á afrétti, en gera skulu þeir það endurgjaldslaust. Svo skulu þeir haga hreinsun 

og rekstri, að fénu verði ei mein að. ella varðar það sektum sem fyrir gangnarof, nema 

meiru varði eftir almennum hegningarlögum. 

1, gr. 

Nú eiga tveir eða fleiri anenn afrétl saman og skiptist þá afréttartollur milli 

J: 

Jeirra eftir tiltölu hvers eins í afrétt, þótt einn leyfi upprekstur frekar en aðrir. 

2 |. ð. gr. 

Skylt er hreppsnefnd ef hlutaðeigendur krefjast, að gera ákvörðun um, hve margt 

7. 

1921 

84 
sept.
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84 sauðfé má reka á hvern afrétt, sem heyrir undir stjórn hennar. Sé eigandi afréttar 
7. sept. óánægður með ákvörðunina er honum heimilt að skjóta máli sínu til sýslunefndar, er 

leggur fullnaðarúrskurð á málið. Sú hreppsnefnd, sem telur ofmargt fé rekið I í aðliggjandi 

   
utansveitar afrétt, getur og skotið því atriði til fullnaðartrskurðar sýslunefndar, náist 

eigi samkomulag við umráðamann afréttarins. 

þan
ni 

nn
 

Um fjárréttir. 

9. gn. 

Fjárréttir skiptast í aðalréttir og aukaréttir. Ákveður svýslunefnd eftir uppástungum 

hreppsnefndanna hverjar vera skuli aðalréttir og aukaréttir. Aðalréttir eru í Fjallahreppi 
Grundarhólsrétt, í Öxarfjarðarhreppi Hvirfilvallarétt. í Presthólahreppi Katastaða- og Blika- 
lónsrétt, í Svalbarðshreppi Flautafells- og Laxárdalsrétt og Í Sauðaneshreppi Hallgilsstaða- 
rétt. Hver aukarétt heyrir undir einhverja aðalrétt. Á aukaréttum skal rétta fyrr en á aðal- 
réttum, enda gangi úrtíningsfé á aukaréttum til aðalréttar og dragist þar upp. Sýslunefnd 
semur skrá vfir allar fjárréttir í sýslufélaginu; skal þar framtekið hverja afrétti og heima- 
lönd ganga skal að hverri rétt, og hverja daga þar skai rétta. Skrá þessa skal rita í fjall- 
skilabók hvers hrepps. 

10. gr. 

Skylt er hverjum hreppi að halda við fjárréttum og bvegja að nyju þegar þörf er 55 Á 

  

kostnað við það skulu allir fjáreigendur í hreppnum bera, eftir sömu reglum og annan 

fjallskilakostnað, en hreppsnefnd annast um framkvæmd verksins. 

Hver fjáreigandi er skyldur til að sjá sér sjálfur fyrir næsilegu dilkrúmi við þá 

aðalrétt, sem hann á sókn að, sama gildir um þær fjallskiladeildir. er von eiga fjár á rétt- 

inni. Lokið skal aðgerð rétta og dilka, degi fyrir hinn fyrsta réttardag haust hvert. 

11. gr. 

Nú þykir þörf að fjölga fjárréttum, eða færa af þeirra fyrri stöðum á aðra hentugri, 

og skal þá hreppsnefnd sú, er hlut á að máli, bera málið undir álit hreppsbúa á næsta 

vorþingi. Sé um aukarétt að ræða, ræður meiri hluti atkvæða málinu til fullnaðarúrslita. 

en um aðalréttir þarf samþykki sýslunefndar til þess að ákvörðunin sé gild. 

Skyldur er hver búandi, að leggja til land og hleðsluefni undir aðalrétt án endur- 

gjalds valdi það eigi skemmdum á túni eða engjum en fyrir usla og ágang greiðist þókn- 

un úr fjallskilasjóði eftir samkomulagi við hreppsnefnd, en andvirði seldra ómerkinga 

rennur þá í sveitarsjóð. 

12. gr. 

Þar sem afréttir eru víðlendir og hreppsbúum þykir þörf á, skal á sveitarinnar 

kostnað byggja gangnakofa á hentugum stöðum, svo að gangnamenn geti notið þar húsa- 

skjóls, meðan á göngum stendur, og sengst hlutaðeigandi hreppsnefnd fyrir framkvæmd 

á þvi.



IT. 

Um smölun til rúnings og frafærna. 

13. gr. 

Allir þeir, sem jörð hafa til ábúðar, eru skyldir að smala heimalönd sín á vorin 

eftir því sem hreppsnefnd ákveður. 

14. gr. 

Hreppsnefnd hefir heimild til að skipa fyrir um smölun geldfjár á vorin, þegar 

hentugast þykir. Ef þörf gerist má hún láta göngur fara fram á afréttum; hið sama gildir 

að því er snertir smölun á ám til fráfærna. 

IV. 

Um göngur og réllun. 

15. gr. 

Hver fjáreigandi, sem á sauðkindur á afrétti. er skyldur að gera fjallskil á þann 

hátt, sem hreppsnefnd ákveður, en skyldur er hver húsráðandi að inna fjallskilin af 

hendi fyrir heimamenn sína. Enginn er undanþeginn almennri fjallskilaskvldu, þótt hann 

hafi sleppt geldfé sínu í heimalönd, annaðhvort í óleyfi eða samkvæmt 4. st. 

Skipta skal hreppsnefnd afréttum þeim, sem hún á fyrir að ráða, í leitir, og kveða 

á um. hve marga menn þarf í leit hverja, svo og til annara fjárrétta, er sækja þart fé að. 

Skrá um þetta skal rita í fjallskilabókina. 

17. gr. 

Skylt er hverjum fjåreiganda ad gefa hreppsnefnd skyrslu um fjártölu á afrétt, á 

beim tima, er hún ákveður. Hreppsnefnd er skylt að semja skýrslu um fjártölu þeirra 

hreppsbúa, er reka á utansveitar afrétt. og senda skýrslu þessa hlutaðeigandi hreppsnefnd 

eigi síðar en mánuði fyrir göngur. 

Hreppsnefndir skulu jafna öllum fjallskilakostnaði á fjártölu hreppsbúa og annara 

beirra, er afrétt sveitarinnar nota, með ákveðnu auratali á hverja kind, og nefnist sú fjár- 

söfnun fjallskilasjóður. Úr þeim sjóði skal greiða gangnakostnað, eftirleitir og annað það. 

er fjallskil varða. 

18. gr. 

Þar sem utansveitarlé gengur árlega á afréttum einnar sveitar, án þess þó að rekið 

sé, skal sú eða þær sveitir, er féð eiga, leggja til fjallskila að einhverju leyti, þar sem féð 

gengur. Skulu hlutaðeigandi hreppsnefndir koma sér saman um hvað sá kostnaður er 

mikill. en komist ekki samningur á um það atriði, má skjóta því til úrskurðar sýslunefndar. 

1921 

84 
f. sept.
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19. gr. 

Nú vanrækir einhver að sera Þau fjallskil, sem á hann hafa skipst. og er honum 
það sjálfrátt, eða leggur ógildan mann Gl fjallskila, bá eru það gangnarof, og varðar það 
10 til 30 króna fébótum. Sé brotið itrekað, tvöfaldast sektirnar í hvert skipti; 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. Rétt er og að leitarforingi eða 
hreppsnefnd fái mann til að sera fjallskii í stað þess, er gangnarof gerði, á hans kostnað. 
og falla þá skaðabætur niður: sama gildir um þann. er lögmæt forföll hefir. 

20. gr 
Hæfan sangnamann skal álita Þann, er leitarforingi og minnst helmingur leitarmanna 

lekur gildin. Nú verður leitarmaður sannur að ohlyðni, hirðuleysi eða handvömm. sem 
honum sjálfum er að kenna. þá skal svo álíta sem enginn hafi verið lagður til fjallskila 
það sinn, og varðar það skaðabótum sem fyrir sangnarof. 

Það skal vera aðalregla, að gera fern fjallskil haust hvert. Nú kemur óveður Þegar 
sangnamenn eru á stað komnir, og göngur byrjaðar. svo þær verða að litlu eða engu 
sagni, og er það komið undir hlutaðeigandi hreppsnefnd. hvort hún álítur að nokkrar 
göngur hafi verið gerðar í það sinni. 

22. gr. 

Fjallskilum skal haga þannig, að réttardagar fyrstu fjallskila sé 29. september, ann 
ara fjallskila 27. september, þriðju. fjallskila 6. október og 4. fjallskila 16. október. En á 
svæðinu frá Hafralónsá að takmörkum Norður-Múlasýslu, skulu réttardagar vera, í fyrstu 
söngum miðvikudagur í 29. viku sumars. í öðrum göngum miðvikudagur í 23. viku sum- 
ars, og í þriðju göngum laugardagur í 25. viku sumars. 

23. gr. 

Hreppsnefnd skal birta med umburdarbréfi. er berist sem þingboð um hreppinn 
nokkru á undan fjallskilum. hvað hver fjáreigandi á að leggja til fjallskilanna: sé þar 
tekið fram, hvernig göngum skal haga í hvert skipti, tilnefndir leitarforingjar og þeir menn. 
er sendir eru á aðrar fjárréttir. Hreppsnefndin hefir umsjón með réttun fjárins og sund- 
urdrætti. Rétt er og, að hún kveðji sér til aðstoðar á réttinni svo marga menn. sem þarf 
til þess að sundurdráttur fjárins gangi greiðlega. Allskonar óhlýðni og þrjózka seen 
skipun réttarstjóra varðar sektum sem fyrir gangnarof. 

Störf þau. sem talin eru í þessari grein. má hreppsnefnd fela einum eða fleiri 
mönnum tl framkvæmda. 

Hver fjáreigandi er skyldur að hafa svo marga menn á þeirri fjárrétt, er hann á 
sókn að, sem með þart til þess, að fé hans verði dregið svo greiðlega, sem réttarstjóri 
mælir fyrir. Skal að minnsta kosti einn maður vera kominn til réttar frá hverjum fjáreig-
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anda, bå réttad er og sundurdråttur byrjar, enda ma enginn reka fé frá réttinni fyrri en 

honum er lokið, nema réttarstjóri leyfi. 

25. gr. 

Leitarforingjar skipa fyrir um, hvernig gångum skal haga i hverri leit. beir sjá svo 

um, sem unnt er, að hver einstakur gangnamaður leysi hlutverk sitt vel af hendi, og að 

fjársöfnin séu rekin með reglu til rétlar og í tækan tíma. Svo hafa þeir og umsjón með 

geymslu fjárins þar til réttarstjóri tekur við því. Eru gangnamenn skyldir að hlýða leil- 

arforingja. og varðar sektum sem fyrir sangnarof ef útaf er brugðið. 

26. gr. 

Þyki einhverjum sér gerd of mikil fjallskil, er honum rétt ad kæra bad fvyrir hrepys- 

nefnd, er leggur úrskurð á kæru bans. Úrskurði hreppsnefndar má skjóta til sýslunefndar. 

Enginn getur, með því að kæra. skotið sér undan að inna af hendi þau fjallskil. er hon- 

tm voru gerð. 

Um hreinsun heimalanda. 

Hver búandi er skyldur að hreinsa heimalönd sín á hverju hausti, um leið og 

önnur, þriðju og fjórðu fjallskil fara fram. Skipar hreppsnefnd fyrir um rekstur þess fjár 

til réttar, er kemur fyrir í heimalöndum. eða sér um réttun þess, sé það réttað í auka- 

réttum. Heimil er og hreppsnefnd að skipa fyrir um hreinsun heimalanda oftar á hausti, 

þegar henni þykir nauðsyn til bera. 

28. gr. 

Nú liggja lönd tveggja eða fleiri hreppa saman. og skulu hlutaðeigandi hrepps- 

nefndir sera samþykkt um, hvernig hreinsuninni skal haga á því svæði, er lönd hrepp- 

anna ná saman. Sama gildir og um smölun tl rúnings og fráfærna. Greini hreppsnefndir 

á um þetta, skal sýslunefnd skera úr. Óhlýðni gegn skipunum hreppsnefnda um hreinsun 

heimalanda. og hverskonar vanrækslu í því efni, varðar sektum sem fyrir sangnarot. 

29. gr. 

Hver maður er skyldur að hirða fé það. er finnst 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 Hl manns frá næsta bæ, og er hann skyldur að reka hann tafarlaust áfram 

Frétta leið. nema kvöld sé komið eða óveður, svo að eigi sé fært. Skal þá beita fénu eða 

gefa hey ella, unz fært er að reka. Hver sem sleppir fjárrekstri, verður sekur sem um 

sangnarof. 

84 
7. sept.
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ví, 

Um eftirleitir. 

30. gr. 
Þegar fjallskilum er að fullu lokið, má hreppsnefnd leyfa eftirleitir á afrétti, ann- 

aðhvort fyrir umsamda borgun úr fjallskilasjóði, eða á kostnað leit armanna sjálfra. 

31. gr, 
Nú finnur maður óheimt fé á afrétti í eftirleit, án þess að samið h ati verið um 

borgun fyrir ferðina, og ber honum Þá borgun fyrir það þannig: 
fyrir lamb hvert 000 kr. 4,50 

—… veturgamla kind ..,.,......, 6,00 
—… dilkå med dik 2... — 9,06 
— dilká með 2 dilkum ........ — 12,00 
— mylka þá -— 5,00 
—  gelda Á — 6,00 
— sauð 2 vetra og eldri ........ -— 7,00 
—- hrút eidri en veturgamlan .. — 10,06 

Borgun fyrir óheimt fé greiðist úr fjallskilasjóði. Fyrir óheimt fé, sem finnst í 
heimalöndum, eða við smölun fjár, þótt í afrétt sé. eftir að fjallskilum er lokið, er eigi 
skylt að greiða fundarlaun. 

32. gr. 
Skylt er fjáreigendum að auðkenna fé sitt jafnóðum og það heimtist úr öðrum 

göngum, með glöggu merki. Vanræki einhver að auðkenna fé sitt þannig, verður hann 
sjálfur að borga fundarlaun fyrir hverja kind sína. sem finnst í eftirleit, en ekki fjall- 
skilasjóður. 

Fyrir heimt fé (merkt), sem finnst í efirleii, ber eiganda að greiða kr. 200 fyrir 
hverja kind, á hvaða aldri sem hún er. 

VIL 

Um fjármark. 

33. gr. 
Hver maður skal einkenna fé sitt með slöggu marki á eyrum, en ef soramarkað er, 

með brennimarki á hornum eða klaufum. Enginn má eiga fleiri en tvö mörk. Skrúði og 
brögð á eyrum eru auðkenni en ekki fjármörk. Um markréttindi og sammerkinga, fer 
sem í lögum er ákveðið, 

Hver fjáreigandi er skyldur að auðkenna sauðfé sitt á vinstra horn með sveita- 
brennimörkum þannig: | 

Sauðaneshreppur 1 

Svalbarðshreppur S 2 

Presthólahreppur P 3 og Pm 

Hið síðara fyrir austur Sléttu. 

Öxarfjarðarhreppur 0 

Fiallahreppur FS
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Hver sem eigi hlitir ákvæðum þessum, síaldi 50 aura í sekt fyrir hverja hornótta 84 

er rennur fja 7. sey     

od. gr. 

rmårk syslunnar skal rita 1 cina skrå, er syslunefndin semur, og skal prenta 

hana er så    lunefnd ålitur að þurfi. þó eisi sjaldnar en Hunda hvert år, og ut- 
TI 

býta meðal búenda í svslufélagi skvidur að geyma markaskrána meðal 

  

næsta ábúanda. er hann flytur frá Þeirra heimildarskjala. er fvi 

jörðinni. 

| hreppsnefnd hirða, og senda lýsingar 

  

Oskilafé, sem ekki finnast eigendur að, ska 
. 

af" i næstu sveitir, það fé sem óútgengið er á hausthreppamóti, seljist við uppboð, al 

  

hlutaðeigandi hreppstjóra. Því fé sem þannig er selt, skal hreppstjóri lvsa í Lögbirtinga 

  

hlaðinu innan þriggja má 

límennar ókvarðanir. 

36. gr 

; i at 
Hver hreppsnefnd haldi aðskilda fjallskilabók, skal 1 hana rita skrár þær, sem um 

er getið í reglugerð þessari, íkvarðanir. er hreppsnefnd gerir um fjallskila 

  

málefni. Oddviti svslunefndarinnar setur heimtað endurnit úr fjallskilabókinni, hve 

  

nær sem þari 

er úr gildi numin reglugerð 

ágúst 1908. 

Með reglugerð þessari, sem öðlast gildi Í. jan. 

  

um fjallskil í Norður-Þingevjarsvsin, austan Jökulsár, 

  

30. gr. 

Með brot gegn ákvörðunum reglugerðar þessarar skal fara sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi seim sýslunefnd Norður-Þingeyjarsvslu hefir samið og samþykkt 

Ti. gr. sveitar“ jórnarlaganna. staðfestist hérmeð til að öðlast gildi Í. jan- 

  

samkvæmt 

  

uar 1922, 

ifvinnu- og samgongumdladeild stjornarrådsins, 7. sept. 1921. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson.



1921 

85 
12. sept. 

206 

REGLUGERÐ 

um 

lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra. 

Stofnfé sjóðsins er styrktarsjóður barnakennara eins og hann nú er og skal fé 
þetta afhent umsjónarmönnum Hfeyrissjóðsins eigi síðar en 1. desbr. 1921, 

2. gr. 
Hver barnakennari, karl eða kona, sem laun tekur eftir launalögum barnakennara, 

er skyldur til að kaupa lifeyri í sjóðnum handa sér og maka sinum. með því að greiða í 
sjóðinn 7% af árslaunum sínum. 

Settir kennarar greiða ekkert í sjóðinn, enda fá hvorki þeir né makar þeirra lit- 
eyri úr honum. Undantekningu frá þessu má þó sera um þá barnaskólakennara, er voru 
settir skólaárið 1920--1921, að því snertir tímabilið frá 1. jan. 1991 og um alla barna- 

kennara, er settir hafa verið skólaárið 1991. 1999, 

3. er. 

Íðgjöld þau, er ræðir um í 2. gr. greiðast af föstum launum, hvort sem bau eru 
greidd úr ríkissjóði eða eigi, en ekki af dýrtíðaruppbói eða öðrum hlunnindum. svo sem 
ókeypis bústað. 

f. gr. 

Iðgjöldunum skal ríkisféhirðir halda eftir af launum kennara með 14, mánaðarlega 

fyrirfram, ef launin eru greidd á þann hátt, en ella um leið og greitt er. Fjármáladeild 

stjórnarráðsins er þó heimilt að víkja frá þessu ef sérstaklega stendur á. Öllum iðgjöld- 

um, sem ógreidd kunna að vera frá árinu (921, skal halda eftir af launum hlutaðeiganda 

i síðasta lagi 1. desbr. það ár. 

Lifeyrissjóðurinn er undir yfirumsjón fjármálaráðherra, en reikningshald hans ann- 

ast fræðslumálastjóri og einn af kennurum barnaskóla Reykjavíkur, sem fjármálaráðherra 

tilnefnir til 5 ára í senn. Reikning sjóðsins skal birta árlega í B-deild stjórnartiðindanna 

og skal hann endurskoðaður af hinni umboðslegu endurskoðun. 

6. gr. 

Íðgjöld þau til sjóðsins, sem ríkisféhirðir heldur eftir, skulu mánaðarlega greiðast 

reikningshöldurum sjóðsins gegn kvittun, og við hver árslok skulu þeir gefa rikisféhirði 

aðalkviltun fyrir öllu því, er þeir hafa veitt viðtöku á árinu.
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7. gr. 85 

Sjóðinn skal ávaxta í Landsbankanum að því leyti sem hann geymist í peningum. 12. sept. 

Heimilt er með samþykki fjármáladeildar að kaupa verðbréf handa sjóðnum, ef þau verða 
x 

að teljast fulltrvgg og sjóðurinn hagnast við bað á vöxtum eða gengi, en þó má eigi meira 

kaupa af verðbréfum en svo, að ætla megi. að sjóðurinn hafi jafnan nægilegt handbært 

fé til lögboðinna greiðslna. 

8. gr. 

Kennari, sem greitt hefir iðgjald í sjóðinn, á kröfu á lífeyri úr honum, þegar svo 

stendur á sem hér segir: 

a. Þegar hann er leystur frá starfinu sökum elli eða vanheilsu. 

b. Þegar hann er leystur frá starfinu sökum þess að hann er orðinn 70 ára að 

aldri eða samanlagður aldur hans og þjónustutími er 90 ár. 

c. Þegar starf hans verður óþarft sökum breytingar á fræðsluhéraði eða skóla- 

héraði áður en hann er 70 ára og hann fer ekki í aðra kennarastöðu, en lætur 

iðgjöld sín standa inni í sjóðnum. án Þess að taka lífeyri þar til hann hefir náð 

sjötugs aldri. 

Þegar kennari lætur af starfi sínu af öðrum ástæðum en hér eru taldar, fær hann 

engan lifeyri úr sjóðnum og ekkert endurgreitt af iðgjöldum sínum. nema ef starf hans 

er lagt niður, því að þá á hann. ef hann fer ekki í aðra kennarastöðu, kröfu á iðgjöldum 

þeim, er hann hefir greitt. vaxtalaust og afdráttarlaust, ef hann kys eigi heldur að láta þau 

standa inni í sjóðnum þar til hann er 70 ára, sbr. e-lið þessarar greinar. 

9. gr. 

Maki kennara. sem notið hefir eða átti rétt til lífeyris úr sjóðnum, á að honum 

látnum kröfu á lífeyri. nema svo standi á sem hér segir: 

a. að kennarinn var orðinn 60 ára. er hann kvongaðist eða giftist. 

b. að hjónabandið var stofnað meðan kennarinn lá banaleguna. 

c. að hjónabandið var stofnað eftir að kennarinn var leystur frá starfi sinu. eða 

d. að hjónabandinu var gersandlega slitið áður en hann dó. 

10. 

Lífeyrir kennara er 254. af launum þeim samanlögðum, sem hann hefir greitt ið- 

gjald af í sjóðinn og M hluta þeirra launa, sem hann hefir greitt iðgjald af í styrktarsjóð 

barnakennara. Lifeyririnn má þó aldrei fara fram úr %. hámarkslauna þeirra. er kennar- 

inn hefir haft. 

Lifeyrir maka kennara er % af byrjunarlaunum kennarastöðu. sem kennarinn 

hafði þegar hann lézt eða þeirrar, sem hann fékk lausn frá. 

11. gr. 

Béttur maka kennara til lífeyris fellur burt: 

I. Ef hann giftist eða kvongast á ny. 

2. Ef hann tekur sér bústað utanríkis án samþykkis stjórnar sjóðsins. 

3. Ef hann hirðir eigi lífevririnn í 3 ár samfleytt án þess að sanna lögmæt fortöll. 

Er maki kennara missir lífeyririnn af því að hann giftist eða kvongast af nvju á
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85 hann rétt á að fá hinn sama lífeyri, ef hann verður ekkill eða ekkja í annað sinn. Þó 

12. sept. getur enginn haft lífeyri nema eftir einn maka. 

12. gr. 

Sá, sem telur sig hafa rétt til lífeyris úr sjóðnum, skal um það rita bréf til fjár- 

máladeildar og þar skýra frá hversu miklum lífeyri hann telur sig eiga kröfu á árlega, frá 
hvaða tíma og því öðru. er máli kann að skipta í þessu efni. 

Að fengnum þessum skýrslum úrskurðar fjármáladeildin kröfuna, tilkynnir það 

hlutaðeisanda og sér um að greiðsla fari fram samkvæmt því. 

13. 

Lifeyrir greidist med 149 månadarlega fyrirfram. Ef um litla fjårhæd er aå ræda. må 

3T, js 

þó hafa gjalddagana færri og jafnvel greiða allt í einu lagi, ef mjög lítið er um að ræða. 

14. gr. 

Um sönnun fyrir áframhaldandi rétti til lífeyris fer eftir reglum þeim, sem hingað 

til hefir verið fylgt um rétt til eftirlauna. 

Fjármáladeild stjórnarráðsins, 19. sept. 1991. 

Magnús Guðmundsson. 

Sigurjón Markússon.
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REGLUGERÐ 86 
31. okt 

um 

breyting á reglugerð 21. maí 1908, um meðferð á póstsendingum til eða frá stjórnar- 

völdum og sveitar- eða bæjarstjórnum og reglugerðum um viðauka við nefnda 

reglugerð. 

Í stað 1. gr. í reglugerð 21. mai 1908 um meðferð á póstsendingum til eða frá 

sljórnarvöldum og sveilar- eða bæjarstjórnum komi: 

„Stjórnarvöld þau. sem getur um i 12, gr. sbr. 14. gr. í þóstlögunum. eru sem nu 

skal greina: 

Stjórnarráðið, 

Hagstofustjóri. 

itkisféhirðir. 

Hæstiréttur. 

Bæjarfógetar. lögreglustjórar og svslumenn 

Skattanefndir. 

Umboðsmenn þjóðjarða, 

Landlæknir. 

Héraðslæknar, 

Heilsthælislæknirinn 

Geðveikralæknirinn 

Holdsveikralæknirinn 

Dvralæknar. 

Aðalpóslimeistari. 

Póstmeistarar. 

Póstafgreiðslumenn. sem veita pósthúsi forstöðu. 

Landssimastjóri. 

Forstjórar landssumastöðvanna: 

á Akureyri. Borðeyri. Ísafirði. Seyðisfirði. Siglufirði. Stykkishólmi og Vest. 

mannaevjum 

Vegamálastjóri. 

Vitamalastióri. 

Skógræktarstjóri 

Forstöðumaður löggildingarstofunnar 

Biskup 

Prófastar 

Soknarprestar. 

Rektor háskólans. 

meistari við hinn almenna menntaskóla. 

  

sagnfræðaskólann á Akureyri 

Skólastjóri kennaraskólans 

Skólastjórar bændaskólanna
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86 Fræðslumálastjóri. 

31. okt. Landsbókavörður. 

Ríkisskjalavörður. 

Þjóðmenjavörður““. 

Síðasta málsgrein 3. greinar, önnur málsgrein 4. greinar, fjórða málsgrein 5. grein- 
ar, orðin Í annari málsgrein 9. greinar, sem byrja með „og á þær“ og það sem eftir er af 

málsgreininni. svo og Öll 4. málsgrein falli burt. 

lfvinnu- og samgöngumálaráðherrann, Reykjavík, 31. október 1991. 

Pétur Jónsson. 

S. Briem. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna 

Vigdisar Sigurðardóttur og Bjarna Sigurðssonar hreppstjóra á Brimilsvöllum, útgefin á 

venjulegan hátt ad mandatum af 

skráin er þannig: 

nóv. 1921. Skipulags- dóms- og kirkjumálaráðherra 4. 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

„Minningarsjóð hjónanna Vigdísar Sigurðardóttur og Bjarna Sigurðssona1 

hreppstjóra á 

  

Brimilsvöllum““ 

  

Sjóðurinn, sem er stofnaður með 2000 kr. sjóf hjónanna Vigdísar Sigurðardóttur 

og Bjarna Sigurðssonar hreppstjóra á Brimilsvöllum, skal bera nafn 

hann heiti „Minningarsjóður hjónanna Vigdísar Sigurðardóttur 

þeirra þannig, að 

og Bjar 

hreppstjóra á Brimilsvöllum“. 

  

ta Sigurðssonar 

2. ør. 

Ofannefnd gjöf er nú þegar lögð inn á Sparisjóð Dlafsvíkur undir ofanskráðu nafni. 

3. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða og skal hann ) fyrst um sinn ávaxtast þansað 

til vextir eru orðnir 100 kr. í árlega vexti.
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Þegar sjóðurinn er orðinn það stór. að hann gefur af sér 100 kr. í árlega vexti, má 4. nóv. 

verja úr honum 50 kr. á ári, unz ársvextir verða 150 kr.. þá 100 krónum. og er þeir hafa 5 

náð 200 kr.. þá 150 kr. o.s.frv. til þess að hjálpa sorgmæddum og fátækum, sen misst 

  

hafa föður eða móður, eiginmann eða eiginkonu, uppkomin börn eða fósturbörn; einkum 

fyrsta sorgarárið:; þó fer sú tímatakmörkun eftir því sem stjórn sjóðsins álítur að nauð- 

svynlegt sé í hverju einstöku tilfelli. 

9. ST, 

Stvrk þenna má aðeins veita heimilisföstum mönnum í Fróðárhreppi og Ólafs- 

víkurhreppi. án tillits til hvort þeir hafa þegið sveitarstyrk eða ekki. þó bannig, að þeir 

sanga fyrir, sem búa í Fróðárhreppi að öðru jöfnu. 

6. gr. 

Þegar höfuðstóllinn er orðinn það stór, að hann gefur af sér 1000 kr. í árlega vexti 

má einnig verja af vöxtum hans. alt að helming þess, sem nota má eftir 3. gr., til almennir- 

ar kristilegrar liknarstarfsemi, ef bráð nauðsyn ekki krefur það allt til hjálpar eftir 3. gr. 

7. gr. 

Stjórn sjóðsins skal skipuð þessum þrem mönnum: sóknarprestinum 1 Nespinga- 

prestakalli, hreppstjóra Fróðárhrepps og hreppstjóra Ólafsvíkurhrepps, og skal sóknar- 

presturinn vera formaður stjórnarinnar. 

SX, ør, 

Stjórn sjóðsins hefir á hendi umsjón hans, veitir styrk úr honum og semur reikn- 

ing hans. er birta skal á prenti 5. hvert ár að minnsía kosti. Í 

  

Sjóðurinn skal fyrst um sinn ávaxtast í Sparisjóði Ólafsvíkur og skal stjórnin ann- 

ast um að hann sé ávalt geymdur á Öruegum stað og aldrei ótryggari stað en þar. 

10. < sr. 
4 A skipulagsskrå bessari skal leita konungleg staðfestinsar. 

  

Brimilsvöllum. 5. júni 1921. 

Vigdis Sigurðardótlir. Bjærni Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

fyrir 

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum. 

KAFLI. 

Félagið sjálft og stjórn þess. 

Í. gr. 

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum, sem í reglugerð þessari er nefnd „Samábyrgðin“. 

er sjóválryggingarstofnun fyrir íslenzk fiski- og flutningaskip. 

Samábyrgðin tekst á hendur: 

a. Endurtrygging fyrir íslenzk ábyrgðarfélög skipa og báta, á helmingi eða allt að heim- 

ingi þess hluta af trvggingarhætu verði skipa þeirra og báta. er félögin sjálf 

sér ábyrgð á. 

  

taka að 

b. Beina vátrygging á skipum og bátum. 

c. Trygging á afla, veiðarfærum og útbúnaði, ef um algerðan skiptapa er að ræða. 

Félagið tekur aðallega ábyrgð á þeim skipum og bátum. sem ætluð eru til fiski- 

veiða eða flutninga við Ísland. 

ís SP. 

Heimili og varnarþing Samábyrgðarinnar er í Reykjavík. 

Fyrir kröfum á hendur félaginu er aðeins aðgangur að því, og má beina slíkum 

kröfum gegn framkvæmdarstjóranum fyrir hönd Samábyrgðarinnar. Kröfun skal lýsa á 

skrifstofu Samábyrgðarinnar. 

3. gr. 

Samábyrgðinni stjórnar nefnd þriggja manna. Einn þeirra er framkvæmdarstjóri 

og jafnframt formaður og skipar stjórnarráðið hann, en tveir eru gæzlustjórar. Annan 

Þeirra kýs stjórnarráðið fyrst í stað, en hinn kjósa hín innlendu vátrvgginsgarfélög, sem 

Samábyrgðin er í samvinnu við. 

Kosning gæzlustjóranna gildir um 3 ár í senn. Skulu þeir vera búsettir í Beykja- 

vik eða þar í nánd og fá litilsháttar þóknun fyrir starfa sinn, er stjórnarráðið ákveður. 

Þóknun þeirra og laun framkvæmdarstjóra greiðist af Samábyrgðinni. 

Í forföllum gæzlustjóranna. eða ef sæti þeirra verður laust áður en kjörtíminn er 

á enda, setur stjórnarráðið menn í stað þeirra um stundarsakir til þess að sesna störfum 

þeirra. 

Stjórnarráðið skipar endurskoðanda og ákveður laun hans Ss 

á. gr. 

Stjórnarnefndin skal eiga fund með sér svo oft sem formanni þykir þörf á.
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Ályktun stjórnarnefndar er gild, ef tveir nefndarmenn að minnsta kosti greiða at- 

kvæði með henni. 

Gerðabók skal halda á fundum stjórnarnefndarinnar og hún undirskrifuð af þeim 

nefndarmönnum, sem viðstaddir eru. 

5. Sr. 

Stjórnarnefndin fer með það vald. sem Samábyrgðin hefir lögum samkvæmt, nema 

öðruvísi sé ákveðið. 

Stjórn félagsins skal áður en mánuður er liðinn eftir hvern ársfjórðung senda 

stjórnarráðinu stutt yfirlit yfir starf félagsins, og innan þriggja mánaða eftir lok hvers 

starfsárs skal hún senda stjórnarráðinu ársreikninginn með áritun endurskoðanda. 

Stjórnarráðið getur hvenær sem því lízt látið rannsaka allan hag félagsins og ef 

natðsyn krefur skipað yfir það eftirlilsstjórn. 

Stjórn félagsins skal sera sér allt far um að útvega endurtryggingu með svo góð- 

um kjörum sem unnt er, að svo miklu leyti sem ákveðið er í lögum nr. 23, 27. júní 1921, 

eða stjórnarnefndin telur nauðsynlegt eða heppilegt. 

Stjórnarnefndin tekur ákvörðun um skipun umboðsmanna og virðingarmanna eftir 

tillögum framkvæmdarstjóra. Hún ákveður einnig, með hvaða kjörum bæði þeir og önnur 

sú aðstoð, sem þörf er á, skuli vera tekin. 

Stjórnarnefndin hefir eftirlit með skaðabótagreiðslu og tekur yfirleitt þátt í ákvörð- 

unum um meiri háttar málefni, er stjórn félgsins varða, svo sem vátryggingarskilyrði, 

notkun og ávöxt peningaforðans og höfuðstóls og vaxta varasjóðs, ennfremur um lán- 

töku innan hinnar lögákveðnu rikissjóðsábyrgðar. 

  

Hvert það skjal, sem skuldbinda á Samábyrgðina, verður að vera undirskrifað af 

formanni og öðrum gæzlustjóranna. 

Bréf viðvíkjandi daglegum störfum Samábyrgðarinnar (þar með talin ábyrgðar- 

gu og endurtrvggingarskrár) undirskrifar skírteini fyrir hverri einstakri beiðni vátrvggin 

framkvæmdarstjóri (formaður). Hann sér einnig um og hefir á hendi bókfærzlu, fjár 

vörzln og reikningshald Samábyrgðarinnar. 

Að minnsta kosti einu sinni á hverjum ársfjórðungi skulu gæzlustjórarnir gæta að 

peningaforðanum og öðrum eignum félagsins og gera athugasemd um það í gerðabókinni. 

Stjórn félagsins úrskurðar og þá liði í ársreikningnum, sem endurskoðunin hefir gert at- 

hugasemd við. 

Reikninginn skal birta opinberlega og á hann ásamt athugasemdum endurskoð- 

anda að liggja frammi til synis fyrir almenning á skrifstofu Samábyrgðarinnar í 14 daga 

eftir að það hefir verið auglvst í blaði því. er flytur stjórnarvaldaauglýsingar.   

i. gr 

Reikningsårid telst frá 1. janúar til desembermánaðarloka. 

Þá er ársreikningur er saminn, skal telja óloknar skaðabætur og aðrar skuldbind- 

ingar frá því ári og flytja til næsta árs með þeirri upphæð, sem þær eru virtar til eftir 

málavöxtum og undanfarandi reynslu. 

þa
n 921 

88 
9, nåv.
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11. KAFLI 

Válryggingarkjör og skaðbófaskilyrði. 

Í Samábyrgðina má taka: 

A. Íslenzk ábyrgðarfélög báta og skipa, sem hafa lög sín slaðfest af 
stjórnarráði Íslands. Þó mega regluleg ársiðgjöld í félögum þessum fyrir skip. sem vá- 
tryggja á í Samábyrgðinni. ekki fara niður úr 5% af vátrveginsartónu. S8 5 

Milli Samábyrgðarinnar og félags. sem óskar að endurtrvggja hjá henni, skal gera 
samning um þau sérstaklegu skilyrði, sem sett eru fyrir töku þess í Samábyregðina. Þó 

  

ekkert í slíkum samningi koma í bága við regluserð þessa. Ef samningnum er ekki sagt 
upp fyrir Í. október, telst hann endurnvjaður fyrir næsta ár. 

Eigendur hinna endurtryggðu skipa og Samábyrgðin hafa engin viðskipti. því að 

ábyrgðarfélögin koma ein fram bæði gagnvart eigendum og Samábvyrgðinni. 

Samábyrgðin tekur að sér þann hluta af áhættunni á skipum, vátrvggðum í íslenzk- 
um ábyrgðarfélögum, sem fer fram úr því, er félög þessi samkvæmt lögum sínum mega 
sjálf taka ábyrgð á. og því, sem þau kunna að krefjast sjálfsábyrgðar á. Skylt er ábyrgðar- 
félögum þeim, sem endurtryggja hjá Samábyrgðinni. að láta henni í té Þenna hluta áhætt- 

unnar og Samábyrgðinni að taka við honum, 

Svo fljótt sem unnt er skal senda Samábvrgðinni skyrslur um ábyrgðir þær, sem 

fluttar eru yfir til hennar, og skal það í síðasta lagi gert 3 vikum eftir byrjun vátrv: 

  

ingarársins, en síðan vikulega. Skýrslur þessar skal rita á endurtryggingarskrár. sem til 
þess eru ætlaðar, og sem félögin leggja til og kosta. 

Afrit af ábyrgðarskirteinum og virðingargerðum skal senda Samaábyrgðinni svo 

fljótt sem unnt er. 

Hvert ábyrgðarfélag um sig framkvæmir sjálft allt það. er tur að upptöku skipa 

til vátrvggingar og virðingu þeirra og ber sjálft allan þann kostnað. sem af því leiðir. 

Kostnaðurinn við stjórn ábyrgðarfélaga þessara er Samábyrgðinni og algerlega óvið- 

komandi. 

skaða Til grundvallar fyrir hverri vátryggingu skal leggja válryggingarkjör og a- 

bótareglur hinna einstöku ábyrgðarfélaga, þar sem það ekki kemur í bága við reglugerð 

þessa eða ákvæði þau, sem sett eru samkvæmt henni. Samábyrgðin er bundin við lög 

ábyrgðarfélaga þeirra, sem eru meðlimir hennar. og framkoma félaganna samkvæmt lös- 

unum. Þó skulu félögin fá samþykki Samábyrgðarinnar Hl þess að höfða mal gegn Öðru 

út í frá, enda getur Samábyrgðin krafizt þess, að félagið sjálft beri tjón það, sem af því 

leiðir, að ekki hefir verið leitað ráða Samábyrgðarinnar í þessu efni eða ekki farið 

eftir þeim. 

Ákvörðun skaðabóta, sem gerð er samkvæmt lögum hinna einstöku ábyrgðarfélaga, 

er bindandi fyrir Samábyrgðina. Þó verður að fá samþykki Samábyrgðarinnar, ef ákveða 

á skaðabætur eftir sanngirni, með samningi. gerðardómi eða lögsókn. og fer svo sem áður 

segir, ef vanrækt er að fá samþykkið. 

Senda skal Samábyrgðinni eftirrit af skaðabólamatinu og greiðir hún hlutfallslega 

sinn hluta af skaðabótunum af þeim hluta tryggingarfjárhæðinnar. sem hún hefir ábyrgst, 

að frádregnum 10 kr. af hverri smálest hlutaðeigandi skips, þó má frádráttur sá aldrei 

fara fram úr 300 kr á einstöku fari. 

B. Beinar vátrvyggin gar á skipum og bátum.



GC. Alla, veiðarfæri og útbúnað fiskiskipa. 

Hver sem vill fá beina vátrvgging á skipi í Samábyrgðinni, verður að snúa sér til 

umboðsmanns Samábyrgðarinnar á þeim stað, þar sem heimilisfang skipsins er, ef skipið 

er þar og Samábyrgðin hefir nokkurn umboðsmann þar. Ef Samábyrgðin aftur á móti 

hefir þar engan umboðsmann, eða skipið er ekki heima á þeim tíma, er vátryggingar er 

beiðst, getur válrvggingarbeiðandi snúið sér til næsta umboðsmanns eða til aðalskrifstof- 

unnar. Eftir tilhlutun umboðsmannsins eða aðalskrifstofunnar, ef til hennar hefir verið 

leitað, er skipið síðan skoðað og virt af virðingarmönnum Samábyrgðarinnar, Ef virð- 

ingarmaður óskar vátryggingar, verður að setja annan áreiðanlegan mann í stað hans til 

þess að taka þátt í virðingunni. 

Þá er virðingin er um garð gengin og virðingarmennirnir hafa gefið út vottorð um 

bað, verður vátrvggingarbeiðandi að undirskrifa með eigin hendi beiðni um vátryggingu 

til eins árs frá þeim degi, sem beiðnin er afhent umboðsmanninum. Þann dag, sem vá- 

iryggingin byrjar, verður skipið að vera í Öruggri höfn eða skipalægi. Dagurinn reiknast 

frá kl. 1 

umboSsmånnum Samåbyrgådarinnar og á adalskrifstofunni. I våtryggingarbeidnina skal 

9 á miðnætti til kl. 12 á miðnætti. Eyðublöð undir våtryggingarbeidnir fåst hjå 

setja lýsingu á því, sem vátryggt er, og vátrvggingarféð, og á voltorð virðingarmanna að 

fylgja henni. Ef Samábyrgðin tekst á hendur vátrvgginguna, gefur aðalskrifstofan út vá- 

gingarskirteini, er það afhent vátrvggjanda og er siðan fullgilt vátryggingarskírteini 

    

art Samábyrgðinni. 

Frumritið af beiðninni og vottorð virðingarmanna sendir umboðsmaður aðalskrif- 

stofunni. 
AX Við eigendaskipti er farið að á sama hátt sem við nyja vátrvggingu. Má þá endur- 

greiða iðgjaldið fyrir þann tíma, sem ábyrgðarskírteinið átti eftir að gilda, að frádregnum 

   4% af válryggingarfénu. Þó fellur öll gjaldaendurgreiðsla niður, ef skaðabætur á því 

ári en helmingi hins greidda ársiðsjalds. 

má alla virðingarf Dina og minni hluta af henni.     
vyrgðinni er heimilt. ef hún finnur ástæðu til þess, að neila að vátrvggja skip 

nema fyrir nokkrum hluta af virðingarfjárhæðinni. 

Samábyrgðin má eigi án endurirvggingar takast á hendur hærri ábyrgð en 15000 

  

kr. fyrir einstakt far og 10000 kr. tryggingu á afla, veiðarfærum og útbúnaði á einstöku 

Endurvirðing fer fram árlega, áður en vátrygging eða endurnvjun vátryggingar á 

sér stað. 

Allan kostnað við virðinsu og endurvirðingu skipa bera eigendur þeirra. 

ðu skipum verða að fulln     Skipstjórar á hinu v var þeim reglum, sem settar     

ru i gildandi lögum á hverjum tíma um rétt til að vera skipstjóri á slíkum skípum, sem 

þeir eru fyrir, og í þeim siglingum, er þau ganga. Skipin verði einnig að fullnægja ákvæð- 

um laganna um útbúnað, áhöfn, ljós- og bendingarfæri o. fl. 

Hvert það skip, sem hefir mótor í lokuðu rúmi, skal hafa meðferðis öflugt slökkvi- 

tól. sem tekið er gilt af Samábyrgðinni, og skal það haft einhversstaðar fyrir utan vélar- 

rúmið. þar sem auðvelt er að ná til þess. Í vélarrúminu mega ekki vera nein slík tæki, 

sem eldur er notaður við. að undanteknum lönpum þeim, sem nauðsynlegir eru við rekst- 

ur og gægzlu mótorsins. 

gJ. gr. 

Samábyrgðin bætir tjón það og skaða, er hlutir þeir, sem flokkaðir eru undir Á. og 

B. i 8. gr. kunna að verða fyrir af völdum storms og annars óveðurs, af strandi, af því 

9. 
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að skip ber å sker eda grunn, eda bvi hvolfir, af skipbroti, åsiglingu, årekstri, brotsjó. eldi 
og samrekstri vid fasta hluti eda fljótandi á sjónum. 

Fyrir tjón á mótor og öðrum vélum. sangskrúfum. öxlum. vindum og alls konar 
skipsbúnaði verða skaðabætur einungis greiddar, ef skip strandar eða ber á sker eða 
grunn eða það verður fyrir ljóni af árekstri eða eldsvoða. og þó því að eins, að það sann 
ist, að tjónið á skipsbúnaðinum stafi ekki af sliti eða slíkri bilun. að hann geti ekki talist 
að hafa verið í gildu og sjófæru standi. 

Ef segl skemmast eða fúna eða þeim er svift burt af slormi. ef akkeri, kaðlar, járn- 
feslar eða dragreipi skemmast eða brotna. enn fremur ef stvía verður síðar í burtu það. 
sem skemmst hefir, rifnað, slitnað eða brotnað. þá skoðast það seim slit og eru engar 
skaðabætur greiddar fyrir það. 

Fyrir tjón. sem stafar af því, að sigluviðir brotna eða fastareiði slitnar. skal afiur 
á móti greiða skaðabætur. Ennfremur greiðast skaðabætur fyrir tjón á akkerum, járnf     
um og landfestum, er skoðast sem sameiginlegt sætjon (havari grosse). Akkerisfestar og 
akkeri fiskiskipa teljast til fiskiáhalda, þegar þau eru notuð á fiskimiðum. og falla 
þá ekki inn undir þessa válrvggingu. 

Öll skip og bátar. sem vátrvggð eru í Samábyrgðinni. eru skyld til að hjálpa hvert 
öðru úr háska; sömu hjálp skal og veita skipum annara félaga, hafi þau og Samábyrgðin 

ki 
venjulegum Þbjörgunarreglum, heldur skal hún ákveðin af sljórn Samábyrgðarinnar, eða 

    samið um að veita hvert öðru sííka hjálp. Borgunar fyrir hjálpina verður eigi fizt eftir   

serðardómi, ef þess er heldur óskað. af þeim, er hlut eiga að máli. og skal þá miða bókn- 

  

unina við tilkostnað þann og fjártjón. sem hjálpin hefir bakað þeim, er veitti. 

Þegar skip eru í háska stödd. skulu Þau gera bending með fána   ni stjórn Sam- 

  

ábyrgðarinnar segir nánara fyrir um. Þau mega ekki þiggja hjálp hjá öðrum, ef auðið er 
að fá hjálp hjá skipum úr sama félagi. sem þau eru í. 

19. gr. 

Þegar skip, sem vátryggt er beint af Samábyrgðinni. verður fyrir áfalli sem Samá 

byrgðinni ber að bæta, er skipstjóri skyldur til að skýra tafarlaust umboðsmanni Samá- 
byrgðarinnar í því héraði. þar sem slysið hefir viljað til eða skipið hefir leitað að landi 
vegna bilunar, frá því, er að höndum hefir borið. eða ef enginn umboðsmaður er þar. þá 
að senda aðalskrifstofunni í Reykjavík skýrslu um málið með símskeyti (símnefni: 

„Samábyrgðin“) eða á þann hátt, er það verður fljótasl gert. 

Skylt er bæði skipstjóra og útgerðarmönnum að sera allt. sem í Þeirra valdi stend- 
ur, til þess að draga úr tjóninu. svo að það verði sem allra minnst. Þeim ber og að fara 
eftir þeim ráðstöfunum, sem aðalskrifstofa Samábyrgðarinnar eða umboðsmaður hennar 

  

kynnu að gera í því skyni. 

Á válrvggjendum hvílir skylda til þess að færa fram sönnur fyrir tjóninu og hve 

miklu bað hefir numið. 

Skipstjóri er skyldur til að gefa nákvæma skriflega skyrslu um atburðinn að dreng- 

skap viðlögðum og með eiðstilboði, og auk þess að láta í t6 allar þær upplýsing 

  

orðið geta til leiðbeiningar við matið á skaðabótaskyldu Samábyrgðarinnar. Skýrsluna 

skal tafarlaust senda aðalskrifstofu Samábyrgðarinnar og á hún að vera undivskrifuð at 
allri skipshöfninni, auk skipstjóra. Ennfremur ber að gefa skyrslu fyrir yfirvaldi því, er 

næst byr. 

Umboðsmaður Samábyrgðarinnar á þeim stað, þar sem skipið hefir leitað að landi 
vegna bilunar. annast um, að tjónið verði metið af virðinsarmönnum Samábyrgðarinna1
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svo fljålt sem audid er, og áður en byrjað er å vidgerdinni, og ad malsgerdin verdi ad bvi 

búnu þegar send aðalskrifstofunni. Í matsgerðinni á að standa 

a. Lysing á Þbiluninni. 

b. Aætlun um, hvað viðgerðin muni kosta eða útvegun á nýjum munum í slað þeirra, er 

skemmst hafa eða farist. 

ec. Verð hinna skemmdu muna. eins og þeir eru, er útvega verður aðra nyja í staðinn 

fyrir, 

1. OH skjöl og reikninga, er þetta mál snerta. skal senda aðalskrifstofunni. Akveð- 

ur hún skaðabæturnar svo fljótt sem auðið er samkvæmi skaðabótareglum þessarar reglu- 

serðar og með nákvæmri hliðsjón af matlinu á tjóninu og virðingargerðinni. sem vátrvgg- 

ingin er miðuð við. 

11. gr. 

Skip má ekki dæma ónvtl vegna þess. að efni og tæki vanta til aðgerðar á þvi, fyrr 

en leitað hefir verið úrskurðar Samábyrgðarinnar um. hvort reynt skuli að koma skipinu 

til aðgerðar. 

Ennfremur er ónýtingarúrskurður (kondemnalion) um skip því að eins bindandi 

fyrir Samábyrgðina, að verð skipsins: í því ástandi sem það er, að viðbættum viðgerðar. 

kostnaðinum á bilun þeirri, er það hefir orðið fyrir. fari fram úr vátryggingarlénu. 

Um mótorbála og mótorskúlur gildir ennfremur það, sem hér segir: 

Ef báturinn verður fyrir sæljóni. er ónvýiingarúrskurður um bátinn eða motorinn 

því að eins bindandi fyrir Samábyrgðina. að verð bátsins eða mótorsins að viðbættum 

viðserðarkostnaðinum fari fram úr vátrvggingarfénu. sem ákveðið er í válrvggingarskir-    

eininu fyrir bátinn eða mótorinn. og Samábyrgðin áskilur sér rétt til, el annaðhvort bat 

urinn eða mótorinn verður fyrir ónýtingarúrskurði. að setja annan nýjan Í staðinn. 

  

bå er um alserðan skipta a. en þá eru skadabæturnar allt våtryggingar 

fed ad fr     ádregnu verði þess, er kynni að hafa verið. ber þeim vátryggjanda að 

  

láta við móttöku skaðabótanna al hendi við Samábvyrgðina vátrvggingarskirteinið kvitt- 

að með öllum þess réttindum, 

  

Þegar skaðabætur eru al í móti aðeins greiddar fyrir nokkurn bluta og vátrvgg 

til var ætlast. er gefin sérstök kvittun 

  

ingarskirteinið gildir áfram fyrir bann tíma. sé 

A fyrir móttöku skaðabótanr 

Fyrir gufuskip og seglskip gilda þeir frestir fyrir afsölun þeirra í hendur válrygs- 

ingarfélaganna gegn greiðs ingarfjárins. (abandonfristeri, sem á hverjum tima 

  

ern ákveðnir í ábyrgðarskírteinum sjóvátrygeingarfélaganna í Kaupmannahöfn. Fyrir 

önnur skip er ákveðinn 3 mánaða frestur. 

nemur 10 kr. af hverri smálest. verður eigi bætt. nema það fari fram 

il 

ið komast hjá meiru ljóni. eða bjarga öðrum eigum válrvggðum í Samábyrgðinni. 

  

úr 300 kr. á einstöku far 

  

hafi verið lagt í sölurnar af hálfu vátrvgglanda 1 flt 

  

skaðabot l mum skal 
   

  

dra    ingarfjárhæðinni þegar um algerðan skiptapa 
   

er að ræða, aldrei ann: kr, 

Ef bad sannast, af ásettu ráði eða fyrir vitavert hirðuleysi valdið 

   

    

allt að því 207 af skaðabótafénu. Hafi válrvegjandi í sviksamlegum 

  

tilgangi, tvitryggt hið sama eða hafi hann gerst valdur að tjóni af ásettu ráði eða fyrir 

vítavert hirðuleysi. er Samábyrgðin laus ailra mála um skaðabótaskyldu. Þó skal Sam- 

ábyrgðin ávalt skyld að greiða svo mikið af skaðabótunum, sem þarf til að greiða lån af 

þe
s 

g 

  

88 
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almannafé, bar med talin lån år islenzkum bönkum og sparisjóðum, er veitt hafa verið 
gegn veði í skipinu eða bátnum. þó er eigi skylt að greiða meira en nemi % tryggingar. 

  

fjárhæðarinnar, og á Samábyrgðin þá endui Idskröfu á hendur þeim, sem sekur er. 
Þá er reiknaðar eru út skaðabætur fyrir bilun á skipum, skal draga frá fyrir fyrningu: 

a. Fyrir bilun á skipsskrokknum 

Í) Þegar skipið er 1 6 ára samalt I . vre í 
2) Þegar skipið er eldra en 6 ára … a … RENEE . FERÐ. 

þ. Fyrir bilun á mótorum, ásami vindum, skrúfu og öðrum vélaútbúnaði. er þeim fylgir 
I) Þegar vélaumbúnaðurinn er (2? ara gamall 

  

  

2) Þegar hann er eldri en ? á BES 
ce. Eyrir bilun á mótorkænum. er fylgja Þþilskipum 

Í) Þegar mótorkænan er 1 9 ára sömul. . . a . 14 
2) Þegar him er eldri en 2 ra …. … . 0 . . berreeee l 

d. Fyrir bilun å seglum, kådlum. motorlausum skipsbålum og öðrum útbúnaði 
Þó er ekkert dregið frá ef um akkeri er að ræða. ef skaðabætur eru á annað borð 
greiddar fyrir þau (sjá síðar). 

ce. Fyrir bitun á siglutrjám og sigluviðum, þegar þau eru meira en 2 ára sömul 
ft. Fyrir bilun á festum og båtsdrekum 20 FRIÐ 
gs. Eyrir bilun á málningu og gyllingu HR . IR FERÐ 

Við útreikning skaðabótanna fyrir bilanir eru í slafliðunum a, b 

  

þær, sem nefnd 

    

Cc. er aldur skipsins talinn frá beim de 

  

   mólorsins og vélaumbúnaðs þess, er honum 

  

Ef mótorinn hefir ekki verið nýi var settur 1 

  

frá aldri hans í vir trvoltorðinu, sem    
vallar fyrir vá 

  

Fyrir bilun á skipsskrokknum. er slafap      k Fafas ( til á rumsio, ern aðeins sreiddar 
skaðabætur að % hlutum, eftir að frádrátiur sá verið gerður, sem nefndur e1 
staflið a, 

  

Frá skaðabólafjárhæðinni er ávalt dregið bað verðmæti, sem li ri hinum Þbiluðu 

  

munum, ens og þeir eru 

Lækkun sú, sem reg að gera á skaðbófum fyrir bilun á skips- 

  

1 £ . -} mn skrokknum (%, 

við þa 

  

og sigluviðiun (4) fellur niður fyrstu 5 árin 
1 skip, sem hafa verið       

  

fengið vottorð um að smið þeirra hafi verið 
háð eftirlit. sem Samábvrí 

    einu greiða skaðabætur þá er hann af þvi. að skipið 
jr i , sy iginlegt sæljøn (havari erøsse) ið hefir í H sameiginlegt sæljón (havari grosse     

  

alningu, sem er eldri en 6 mánaða. sreiðast einungis hálfar skaðabætur. 

  

sem eldri er en Í árs, srei 

  

    Þá er bátur þilskig hvort sem hann er með mótor eða 
< 

bilar eða ferst eftir 

  

að út úr höfn er komið, verður tjónið einu 

  

sis bætt, ef það að borið annað.   

hvort meðan bálurinn var reyrður á þilfari eða hengdur upp undir bjálka eð a með- 
an verið var að nota hann til fiskveiða (. €. til þess að flytia og sækia veiðarfærin). 

   Aftur á móti er báturinn ekki 

  

Þegar fiski er hætt og hann liggur ónotað 

    við skipið, og heldur ekki þegar hann er hafður í ellirdragi á siglingu, Ennfremur ei 
skylaust ákveðið, að fyrir tjón það. sem kann að verða á bátnum. meðan verið er að dr: 
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hann upp i skipid, verda ekki greiddar skadabælur, nema báturinn sé dreginn upp jafn 

skjótt sem búið er að nota hann. 

   Um skip. sem klædd ern utan með málmþvnnum. er það ákveðið, að málþynnu- 

| "vggð með, svo að allar þær skemmdir, sem á henni kunna að eggingin skuli ekki v:    
verða, eru Samábyrgðinni öldungis óviðkomandi. Sar er og að segja um allan þann     

kostnað. er hlýzt af því. að taka verður í burtu málmþynnuhúðina Hl þess að gert verði 

við skipið og setja hana á aftur. 

á því tjóni, er vátrvggt skip verður fyrir meðan það 

  

Samábvrgðin ekki ábyr 

  

Jó ákvæðið 

  

er nolað til annars en fiskiveiða. flutninga eða bj ] vgunar å mannslifum, si! 

  

um að hjálpa úr háska öðrum skipum, sem eru í Samábyrgðinni eða öðrum félög- 

  

   um, sem samid hafa vid San vrgðina um slíka hjálp. Ennfremur er leyft að draga skip og 

  

takast á hendur vöruflutninga. 

Skaðabætur fyrir tjón á gufuskipum eru reiknaðar út eftir þeim reglum, sem 

á hverjum tíma er farið eftir af sjóvátryggingarlélögunum í Kaupmannahöfn 

Mllur kostnaður við skip og skipshöfn. siglingu í höfn til aðgerðar og dvölina bar 

er Samábyrgðinni óviðkomandi. 

  

skip. sem orðið hafa fyrir sætjóni, skulu viðserðinni lokinni aftur skoðuð og 

halda áfram ábyrgðinni. Ef vátrvggður 

  

virt áður en ðin tekst á hendur     samåbyr 

  

hlutur er meira virdi eftir vidgerdina heldur en hann var virtur í ábyrgðarskírteininu, 

bvi ad greida aukaidgjald, sem 

  

getur våtryggjandi fengid verdmismuninn válryg 

    ður ákveðið. Válrvggingar á ábyrgðarskirteinið. 

  

    Þá er sameiginlegi sætjón (hovari grosst að ir hinum 

almennu reglum um það. Fyrir tjón og kostnað, sé eki sætjón. í 

malsgerð ( nache), er gerð er lögum samkvæmt á réttum stað. verða ekki heimlaðar 

  

sætjón samkvæmt íslenzk- 

  

bætur með skirskotum til þess. að þetta sé sameig 

log     
Hernadartjon og afleidingar þess eru Samåbyrgdinni ovidkomandi, 

winnar sker úr því. h iða ce ska     »taskylda Samåbyrgå:     Stjórn Samåbyrg 

  og hvernig skaðabólum skuli h: ákvæði finnast um það í þessari reglu      
sem á hverjum tima standa í samþykkt- 

  

serð. og skal hún hafa hl 

     um og ábyrgðarskíriteinum sjóvátrygging anna í Kaupmannahöfn og hinum almennu 
> . z 7 i 

um löggjafarinnar. reg 

"i 

  

tf 6 Samábyrgðarinnar er 800,000 kr. og er það sú fjárhæð, sem 

    júni Í921 um ví 

  

til. samkvæmt lögum n geinarfélag fyrir 

  

ramleik borgað bær skaðabætur, sem því er skyli 

    

af tekjum þess árs, sem lánin eru tekin 

  

lán seta ekki 

1 skal borga þau af tekjúafgangi næsta árs, eða næstu ára. og greiða auk þess 412“ í ár 

a vörlu af þeim. 

  

iárhæðum. er nú skulu 

  

Varasjióður Samábyrgðarinnar verður til af þeim 

1921 

88 
9. nóv
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88 I. Afgangur sá, er samkvæmi ársreikningnum fyrir hvert ár kynni að verða eftir. þá er 9. nóv. greiddar eru allar skaðabætur og allur kostnaður annar. 
% 2. Vextir af varasjóðnum og aðrir vextir og óvissar tekjur, er félaginu kynnu að áskotnast. 

Varasjóður er til þess ætlaður að greiða af honum tekjuhalla Þann. er kynni að 
vera Í ársreikningi félagsins. 

Ef Samábyrgðin leggst niður. fellur varasjóðurinn til Fiskiveiðasjóðs Íslands. þá er 
Öllum skuldbindinsum félagsins hefir verið fullnægt. 

14, er. 

Iðgjaldið fyrir beinar valryggingar er fallið í gjalddaga, þá er valryggingarsamning- 
urinn er undirskrifaður. Iðgjöldin eru reiknuð eftir iðgjaldaskrám þeim. sem gilda á hveri- 
um tíma og staðfestar skulu af sljórnarráði Íslands. Veita má borgunarfrest á hálfri ið- 
gjaldafjárhæðinni gegn því, að greiddir sén 600 ársvéxtir af fjárhæðinni. Reglur einstakra 
vátryggingarfélaga um útreikning á iðgjöldum eru lagðar til grundvallar fyrir upptöku 
Þeirra í Samábyrgðina, og fær hún tiltölulega jafnmikinn hluta af iðgjöldunum eins og 
hún hefir tekið að sér mikinn hluta af ábyrgðunum á móts við ábyrgðarfélagið. Senda 
skal Samábyrgðinni svo fljótt sem auðið er og ekki síðar en 3 vikum eftir byrjun vátrvgg- 
ingarársins, en síðan vikulega, skýrslu um útreikning iðgjaldanna. ef þetta stendur ekki í 
sjálfu ábyrgðarskirteininu. Helminginn af þeim hluta. er Samábyrgðinni ber af iðsjöldun- 
um, skal greiða þegar í stað. en hitt má færa inn á viðskiptareikning. 

ið. ær. 

Ábyrgðarfélög þau, sem eru meðlimir Samábyrgðarinnar. ábyrgjast iðgjaldagreiðslu 
til hennar og eru skyld að standa skil á iðgjöldunum, hvort sem þau hafa sjálf fengið bau 
greidd af vátryggjendum eða eigi. 

Vátryggingar má ekki ónýla nema með samþykki Samábyrgðarinnar. 

Samábyrgðin tekur engan þátt í kostnaði þeim og fjártjóni, er leiðir af innheimtu 
iðgjaldanna fyrir ábyrgðarfélögin. 

Vátrvggingariðgjaldið hvílir á hinu válryggða skipi og gengur fyrir veðskuldum 

iðgjöld og virðingargjöld má taka lögtaki. 

Þegar Samábyrgðinni hefir verið tilkynnt, að vátryggt skip eða bátur sé í veði fyri 
láni af almannafé, þar í talin lán ístenzkra banka og sparisjóða, má eigi fella skipið úr 
vátrygging fyrir þá sök, að iðgjöld séu cigi greidd. nema veðhafa hafi áður verið veittur 
nægilegur frestur til að greiða iðgjöldin. 
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Þegar vátrvggðar eignir eru veðsettar. nær veðréiturinn einnig til vátn geingafjarins.



IV KAFLI. 9. nóv 

Gerðardómur. 

18. ir. T 

Agreining milli Samábyrgðarinnar og hinna íslenzku ábyrgðarfélaga, sem eru í 

samvinnu við hana, eða einstaklinga, sem vátryggt hafa beinlínis hjá henni, skal leggja í 

gerð, þá er málsaðilar verða ásáttir um það. og æfinlega bá er ágreiningurinn nemur eigi 

meiru en 2000 kr., í gerðardóminn kveður hvor málsaðili einn mann. en stjórnarráðið 

skipar einn dómanda úr hæstarétti ríkisins oddvita. 

Gerðardómur skal hådur i Reykjavik. 

Ef gerðardómsmenn verða eigi á eitt sáttir, ræður atkvæði oddamanns årslitum 

Ef annar málsaðili hefir ekki valið sinn mann í gerðardóminn og tilkynnt það svo, 

að sannanlegt sé, hinum málaðila 30 dögum eftir að sannanlegt er, að hann hefir fengið 

báða 

  

vitneskju um kjör andstæðings sins, þá hefir andstæðingur hans rétt til að kveð 

serðarfdómsmennina. 

Ef ágreiningurinn hefir ekki getað orðið útkljáður vegna vanrækslu annars gerðar 

dómsmannanna 30 dögum eftir að hann var nefndur í dóminn, hefir hinn gerðardómsmað- 

urinn rétt til að gera út um málið ásamt oddamanninum; ræður þá atkvæði oddamanns 

úrslitum, ef þeir verða eigi á eitt sáttir. Oddamaður sker úr því. hvort gerðardómsmaður 

hafi gert sig sekan í vanrækslu. 

Í serðardómnum skal það og ákveðið, hvort málskostnaður skuli að öllu eða nokkru 

leyti falla á annan málsaðila eða hvernig skuli skipta honum milli beggja málsaðila. 

Gerðardómur, uppkveðinn samkvæmt þessum ákvæðum. gildir skilyrðislaust fyri 

báða málsaðila sem dómur. er ekki verður áfryjað. 

Beglugerð nr. 8, 22. janúar 1910. er úr gildi felld. 

Álvinnu- og sangóöngumdladeild stjórnarráðsins, 9. nóvember 1991 

Pétur Jónsson. 

Öddar Hermannsson.



I 

10. 

921 

89 
nov. 

  

um 

kynbætur hesta fyrir Árnessýslu. 

Í. gr 

Í hverjum hreppi á samþykktarsvæðinu skal kosin hrossakynbótanefnd skipuð 
mönnum, Gengst hreppsnefnd fyrir kosningu hennar. Nefndir þessar skal kjósa á hrepps- 
skilafundum á haustin, tl 8 ára í senn. Gengur einn nefndarmanna úr árlega, í 1. og 2, sinn   eltir hlutkesti og svo eftir röð, svo að jafnan sé kosinn einn maður í nefndina árlega. 

  

Kosningarrétt hafa þeir einir, sem atkvæðisrétt hafa í sveilamálum, en við kosningu sé 

  

skylt að taka hverjum karlmanni á aldrinum frå tvítugu il sextugs, sem er í sjálfstæðri 
stöðu, og þó svo sé ekki, ef húsbóndi hans samþykkir kosninguna. Endurkosning í nefnd- 
ina er heimil, en skorazt geta menn undan kosningu lalnlangan tíma sem þeir hafa síðast 
setið í nefndinni. Nefndin kvs sér formann og gjaldkera úr sínum flokki: má Það vera 
sami maður 

2 or 

Kynbotanefndir skulu, hver í sínum hreppi, útvega til kynbóta hreppnum hest    
eða hesta á aldrinum 4— 15 vetra, svo efnilega og vel kynjaða, sem kostur er á. Er nefndin 
einráð um það. hve marga hesta hún útvegar, og um það, hvort hún kaupir hestana eða 
tekur þá á leigu. Kynbótanefnd annast og um sölu á hestum. sen hún ákveður að hætta að 
nota til undaneldis. Kynbótanefnd skal kaupa eða taka Á leisu land tl hagbeit:   r fyrir 
undaneldishrossin um fengitimann. irða það gripheldri girðingu. einni eða fleirum. 

  

i 
i 

Lán, sem kynbótanefnd þarf að taka Hl stofnkostnaðar. svo sem til hestakaupa. land 
kaupa og girðinga. er hreppsnefnd hlutaðeigandi hrepps skylt að ábyrgjast, 

3. gr. 

Heimilt er kynbótanefndum tveggja eða fleiri hreppa að vinna saman að hrossa- 
kynbótum að meira eða minna leyti, nota sömu hesta. sömu girðingar 0. s. frv., en til þess 
að samningur um slíka samvinnu milli hreppa sé bindandi fyrir hrossaeisendur, þarf 
hann af hafa fengið meiri hluta atkvæða á hreppaskilafundum allra hlutaðeigandi hreppa 

Í. gi 

A hverjum vetri skal kynbótanefnd velja úr tvo eða fleiri fola á 9. vetur í hreppn- 
um, hina efnilegustu og bezt kvynjuðu, og er eigendum þeirra óheimilt að gelda þá án leyfis 

Kvnbótaneind skal annast um sumargeymslu á folum Þessum og sjá um. 

  

kynbótanefnd 

að þeir gangi ekki með hryssum á samþvkktarsvæðinu þar til ákveðið er. hvort þeir skuli gi 

notaðir til undaneldis eða seilir. Forkaupsrétt og forganesrótt til leigu að folum hessum å 

kynbåtanefnd í heimilishreppi þeirra. 

ð. SI 

ia fola á 2. vetur, nema þá, sem um getur í 4. er, skulu eigendur e 

    selda fyrir sumarmál. Þá fola, ef nokkrir eru. sem el
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komið í örugga geymslu, svo ad beir nåi ekki til hryssa å samþykktarsvæðinu, er aðrir 89 

eiga en folaeigendur, skal kynbótanefnd láta gelda svo fljótt sem við verður komið. á 1( 

  

kostnað og á ábyrgð eiganda. Sama geldingarákvörðun eildir og um eldri fola. sem kyn 

  

bótanefnd hefir ákveðið ekki skuli 

  

til undaneldis. Með geldingarkostnaði telst 

kostnaður við að handsama folana og færa þá geldinsarmanni. Sendir kynbótanefnd 

folaeiganda reikning yfir seldingarkostnaðinn og tillekur lddaga. Verði ágreiningur 

  

um reikninginn, sker hreppstjóri úr, eða sýslumaður. ef hreppsljóri er við málið tiðinn 

Giald þetta hefir lögtaksrétt 

Kynbótanefnd sér undaneldishestunum fyrir góðu vetrarfóðri. Einnig sér hún um 

seymslu þeirra á sumrum eftir fengitíma: er heimilt að leigja þá til hægrar vinnu þann 

tíma. séu þeir fullþroskaðir 

Til að standast árlegan kostnað við kynbótastarfsemina skal nefndin leggja á allar 

hryssur sem hún sér fyrir fola. folatoll, er nægi fyrir áætluðum kostnaði að því leyti sem 

aðrar tekjur hrökkva eigi til. Skal nefndin fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert áætla tekiur 

og gjöld yfirstandandi árs og ákveða, hve hár folatollur skuli vera það ár. Skal það til- 

kynnt hrossaeigendum í hreppnum fyrir fengitíma. Folatollinn greiði bryssueigendur í sið- 

asta lagi um leið og þeir afhenda hryssurnar til fyljunar. Folatoll skal endurgreiða að 

minnsta kosti að hálfu leyti á næsta sumri fyrir þær hryssur, sem ekki hafa fvljast. 

Auk folatolls þess, sem að framan greinir, skal greiða til kynbótastarfseminnar fyrir lok 

októbermánaðar ár hvert toll jafnháan hinum af öllum folöldum., sem fæðst hafa í hreppn 

um á árinu undan Öðruni hrs *tanefndin hefir séð fyrir fola, ef    
eigendur þeirra ern 1 

  

i aðkeyplar ú r annari sveit á því 

sumri. Þeim tolli fylg 

gr 
Í þeim hreppum, bar sem brossaræktarfélög, er lúta eftirliti Búnaðarfélags Íslands. 

starfa þegar samþykkt þessi öðlast gildi. getur almennur sveilarfundur ákveðið að fella 

niður kynbó vfsemi samkvæmt samþykkt þessari að öð 

  

1 “ - 
ru en IKVNEROUIN |. gr, 

Nú er hrossaræktarfélag stofnað í hreppi þar sem kynbótastarfsemi er byrj     
kvæmt samþykkt þessari, og skal þá. ef almennur sveitarfundur samþykkir, starfsemi 

  

essi lögð niður og félaginu gerður kostur á öllum eignum. sem að kynbótastarfseminni 

  

lúta gegn endurgjald: samkvæmi væðum almenns sveitarfundar. Hafni félagið þessum 

kosti, renna eignirnar 1 sveitarsjóð. 

darinn 

  

ir og gjöld kynbótastarfseminnar gerir formaður nef    In zurinn, 

  

ur af hreppsnefnd. I fram å vor 

breppaskilafun di, 

Kvnbótanefnd skal bóka ålvkfanir sínar og aðrar gerdir, svo sem reiknii 

  

bréf o. s. frv. Á fundum nefndarinnar ræður afl atkvæða úrslitum. Eru fundi 

  

og ályktunarfærir þótt einn nefndarmanna vanti, ef hinir tveir eru á eitt sáttir. 
} t Formaðu íbólaneln d 1. k, sem Sv     ifa í þóknun fyrir slarl        
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til 89 fyrir hvert hross í hreppnum eftir vorframtali. Hreppsskilafundur getur ákveðið hærri 

  

10. nóv. þóknun. Telst það með öðrum útgjöldum við kynbótastarfsemina. 

11, gr. 

Fyrir lok hvers árs skal kynbótanefnd senda svslunefndarmanni hreppsins skýrslu 
um kynbótastarfsemina á árinu og sér hann im, að skyrslan verði lögð fram á næsta 
svslunefndarfundi. 

12. gr. 

Brot gegn sambykkt bessari varda sektum. 1050 a kr.. er renna í sveitarsjóð þess 
hrepps. sem brotið er framið í. 

[3 

Samþykkt um kynbætur hesta fyrir 

suðuramtinu, 9. júlí 1901, er úr gildi 

sr Sr. 

Arnessvslu, staðfest af amtmanninum vfir 
numin. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Arnessvslu hefir samþykkt, staðfestist hérmeð sam- 
kvæmt lögum 11. des. 1891, um samþykktir um kynbætur hesta, sf 
1918, til ad öðlast gildi 1. janúar 1992, og birtist til eftirbreytni þeim. sem hlut eis 

yr. lög nr. 24, 92. nóv. 

að mál. 

Áfvinnu. og samgöngumóladeild stjórnarráðsins. 10. nóvember 1991. 

Pétur Jónsson. 

fiddur Hermannsson



DOK 
á áa 

REGLUGERÐ 
um 

tekjuskatt og eignarskatt. 

I. KAFLI. 

Um tekjuskatt. 

1. gr. 

Hver maður heimilisfastur á landi hér er skyldur að greiða skatt í ríkis- 

sjóð af tekjum sínum. Skattskyldan hvilir því á ungum sem gömlum, konum sem 

körlum, hverrar stéttar og hverrar þjóðar sem hann er, ef hann er hér heim- 

ilisfastur og eigi sérstaklega undanþeginn skattskyldu að lögum. Í þessu sam- 

bandi eru þeir taldir hér heimilisfastir, sem dvalist hafa hér á landi helming 

skattársins eða lengur. Skattanefnd verður að gera ráð fyrir því, að allir þeir. 

sem í manntali næsta á undan tekjuframtali það ár eru taldir, hafi verið hér 

heimilisfastir skattárið, nema henni sé annað kunnugt eða sönnur séu að öðru 

leiddar. 

Ekki skiftir það máli um skattskyldu, þótt maður hafi brugðið heimilis- 

fangi hér, þegar tekjuframtal er gert, ef hann verður talinn heimilisfastur hér 

á skattárinu. Og eigi nægir heldur, þótt maður sé hér heimilisfastur, þegar 

tekjur eru taldar, ef hann hefir ekki verið það á skattárinu. 

Nú 

fangi sínu hér á landi, og skal hann þá gjalda skatt eins og hann hefði dvalist 

dvelst maður erlendis um stundarsakir, en bregður eigi heimilis- 

kyrr á landinu. Það skiptir eigi máli, hversu löng dvölin er erlendis, ef maður 

inn verður ekki talinn hafa brugðið heimilisfangi sínu, t. d. kaupsysluferð. 

skemmtiferð o. s. frv. Ef maður hefir verið hér heimilisfastur nokkuð af skatt- 

árinu, þá skal hann gjalda hér tekjuskatt að fullu, ef hann befir haft hér heimili 

helming starfsársins eða lengur. Ella greiðir hann skatt samkvæmt 2. gr. 

Heimilisfesti og dvalarltimi eru atriði, sem varða skattskyldu, og getur 

aðili því borið þau undir dómsvaldið. 

2. gr. 

Greiða skulu þessir menn tekjuskatt hér á landi, þótt þeir séu ekki 

heimilisfastir hér samkvæmt 1. gr.: 

1. Þeir, sem eiga eignir hér, enda hafi þeir tekjur af þeim. Ef eignin er arð- 

laus með öllu eða þegar frá hefir verið dreginn kostnaður, skal maður engan 

tekjuskatt gjalda. Og aðeins skal hann gjalda tekjuskatt af eignum sínum 

hér á landi en eigi þeim, sem hann á annarsstaðar, Hins vegar nær þetta á 

tölul. ði til allra arðsamra eigna hans hér, nema þær teljist undir 4.    

  

kv 

hér að neðan. 

2, Þeir, sem hafa tekjur af alvinnu eða sýslan, sem hér eða héðan er rekin, 

á íslenzkum skipum, sem eigi greiða skatt annarsstaðar. svo sem sjómenn 
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Skattskylda 

einstaklinga. 

Heimilis. 

fang. 

Dvöl 

erlendis. 

Heimilis- 

festi hluta 

skattársins. 

Dómsmál. 

Skattskylda 

erlendis 

búsettra 

manna. 

Tekjur af 

eign. 

Tekjur af 

atvinnu. 

29
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Hvernig at- 

vinnan skuli 

vera. 

Tekjur úr 

ríkissjóði 

eða alþjóð- 

legri inn- 

lendri 

stofnun. 

Dvöl hér 

helming 

skattárs. 

Ge
 

5. 
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Skatturinn leggst einungis á þá atvinnu, sem hér eða héðan er rekin, en önn- 

ur atvinna skiptir eigi máli. Sama er og hvers kyns atvinna er, nema hún 

heyri undir 3. tölul. Sjómenn eru einungis teknir til dæmis, en það er sér- 

stakt um þá, að þeir verða einungis skattskyldir af sjómannsatvinnu sinni 

hér ef þeir greiða ekki skatt af henni annarsstaðar. Um aðra þá, er tekjur 

hafa af atvinnu hér og erlendis eru heimilisfastir, skiptir það ekki máli, 

hvort þeir gjalda þar einnig skatt af atvinnu, sem þeir hafa tekjur af héðan. 

Sem dæmi manna, sem hér eiga að greiða skatt eftir þessu ákvæði, eru er- 

lendis búsettir menn, sem hér reka verzlun fasta eða lausa. fiskiútveg, sigl- 

ingar, iðnað o. s. frv. Mjótt verður þó einatt mundangshófið, þegar dæma 

skal um það, hvort aðili sé skattskyldur eða eigi. Sá, sem kaupir hér einn 

eða fleiri skipsfarma af fiski, verður ekki talinn reka hér atvinnu. En ef 

hann hefir hér atvinnustöð í bví skyni eða mann eða menn að staðaldri til 

fiskkaupa, þá verður hann skattskyldur. Svipað er um siglingar að segja. 

Félag eða einstaklingur, sem heima á erlendis, en rekur hér siglingar að 

staðaldri, verður skattskylt af þeirri atvinnu. 

Þeir, sem hafa laun, biðlaun eða eftirlaun eða styrk úr ríkissjóði eða tekjur 

frá alþjóðlegri innlendri stofnun. Af öllum embættislaunum eða sýslunar. 

eftirlaunum, biðlaunum, fjárlagastyrkjum til námsmanna og lstamanna og 

annara, sem greiddir eru út úr landinu, skal tekjuskatt gjalda eftir þessu 

ákvæði. Og athuga skal vel í þessu sambandi fyrirmæli 15. gr. A. 1. 2. reglu- 

serðar þessarar. Alþjóðlegar innlendar stofnanir eru t. d. sveitar- og bæjar- 

félög, háskólinn, Landsbankinn, sjóðir og stofnanir og félög, sem eru undir 

stjórn landsstjórnar eða umsjón eða teljast mega alþjóðareign og styrkt eru 

af almannafé, svo sem Bókmenntafélagið, Búnaðarfélag Íslands, Landsbóka- 

safn, Þjóðskjalasafn o. s. frv. Styrkir og aðrar tekjur frá þessum stofnunum, 

greiddar út úr landinu, eru því skatttekjur, nema frádráttur verði sam- 

kvæmt 15. gr. A. 1. 2. 

Þeir, sem taka arð af hlutafé í innlendu hlutafélagi eða öðrum innlendum 

fyrirtækjum. Innlent er félag eða fyrirtæki, ef það hefir skrásett heimilis- 

fang hér eða hefir atvinnustöð annars. Ef einstakir menn reka fyrirtæki, 

þá er það í þessu sambandi innlent. ef það er hér eða héðan rekið (sbr. 2. 

tölul.) og allir, innlendir sem útlendir, sem tekjur hafa af því, skulu tekju- 

skatt greiða eftir tekjuskattslögunum. Sem dæmi má nefna hluthafa í Ís- 

landsbanka erlendis heimilisfasta. í útgerðarfélögum, verzlun o. s. frv. Með 

arði ber og að telja ágóðahlut og þess konar, er félög eða fyrirtæki kunna 

að greiða fullirúum sinum eða stjórnendum út úr landinu. 

Menn erlendis heimilisfastir, sem dveljast hér helming skattársins eða meira, 

skulu gjalda tekjuskatt sem heimilisfastir menn hér, enda þótt þeir hvorki 

eigi hér arðsamar eignir né hafi hér atvinnu. Ef dvölin samnanlögð nemur 

hálfu skattárinu, enda má aðeins leggja saman dvalartíma á sama ári, þá 

kemur skattskyldan. Ef dvalartími samanlagður eða heimilisfesti nær eigi



helming skattársins, þá verður skattskyldan annaðhvort engin eða aðeins 

samkvæmt 1 —-4. tölulið að framan. 

3. gr. 

Konungur, borðfé hans og ættmanna hans. er undanþeginn tekjuskatti. 

Þessi undanþága tekur til allra tekna þessara manna héðan af landi, hvaðan 

sem tekjurnar eru runnar, hvort sem þær eru úr ríkissjóði. af eign eða atvinnu. 

Eigi skiptir heldur máli, til hvers þeim tekjum er varið. Því verður konungs- 

ritari ekki skattskyldur hér, þótt hann fái laun af borðfé konungs. 

4. gr. 

Þessir menn eru undanþegnir tekjuskatti: 

í. Erlendir þjóðhöfðingjar, og starfsmenn þeirra með sama hætti sem starfs- 

menn erlendra sendisveita. 

9. Sendiherrar annara ríkja og starfsmenn erlendra sendisveita. „Sendiherra“ 

tekur hér til allra sendimanna annara ríkja, sem eftir reglum þjóðréttarins 

teljast til „„diplomata“. En þar til teljast engir ræðismenn (konsúlar). Starfs- 

mennirnir verða að vera í fastri þjónustu sendisveitarinnar og hafa starfið 

að einkastarfi. Og eigi njóta þeir heldur skattfrelsis, ef þeir eru islenzkir 

ríkisborgarar. 

3. Konsúlar annara ríkja, sem ekki eru íslenzkir þegnar. Ef konsúllinn er ís- 

lenzkur þegn, hvort sem hann er sendikonsúll eða heimakonsúll, þá nýtur 

hann ekki skattfrelsis. Sama er um konsúla, sem að vísu eru ekki íslenzkir 

þegnar, en eru þó ekki sendikonsúlar, heldur eiga hér heimili af öðrum á- 

stæðum, t. d. sem kaupsýslumenn, framkvæmdarstjórar fyrirtækis o. s. frv. 

Þeir, sem í 13. tölulið greinir, skulu þó tekjuskatt gjalda, ef: 

a. Þeir njóta tekna úr ríkissjóði eða frá alþjóðlegri stofnun innlendri. Sbr. 

hér við 2. gr. 3. tölul. 

b. Eiga hér fasteignir eða hafa tekjur af þeim. Eignin verður að vera fast- 

eign. Verðbréf almennt eða lausafé yfir höfuð, þar á meðal skip, er eigi 

nægilegt. Annað mál er það, að skip og annað lausafé getur verið at- 

vinnutæki, sem á þátt í skatti samkvæmt c-lið. Nægilegt er, að aðili hafi 

tekjur hér af fasteign, it. d. fyrir framleigu, sem ítakshafi o. s. frv., enda 

þótt hann eigi enga fasteign. 

ce. Beka atvinnu eða eiga hlut í einhverju hérlendu atvinnufyrirtæki, t. d. 

hlutabréf, sameign í félagi með ótakmarkaðri ábyrgð o. s. frv. Um at- 

vinnurekstur sbr. 2. gr. 2. tölul. 

Skattur samkvæmt a—c að framan greiðist auðvitað einungis af þar 

sreindum tekjum, en engum öðrum. 

5. gr. 

Skattgjald beirra, sem skatt ciga ad svara samkvæmt 1., 2. og 4. gr. a—c, 

svo og dánarbúa og þrotabúa einstakra manna og félaga, er hníga undir ákvæði 

7. gr. 4. tölul. hér að neðan, reiknast þannig: Sl 
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Frá 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

8000 

10000 

15000 

20000 

30000 

40000 

50000 

75000 

100000 

150000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

700000 

800000 

900000 

Af 500 kr. skattskyldum greidist bvi t. d. kr. 

1000 kr. 
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skattskyldi hluti 

til 2000 greiðist 

3000 

1000 

5000 

6000 

8000 

10000 

15000 

20000 

30000 

40000 

530000 

75000 

100000 

150000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

700000 

800000 

900000 

og þar yfir 

tekna 

10 kr. 

30 

60 

100 

150 

210 

350 

510 

960 

1460 

2560 

3760 

5060 

8560 

12310 

20310 

28810 

46810 

65810 

85810 

106810 

128810 

151810 

175810 

þeirra er 

af 

undir 1000 

1000 kr. og 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

8000 

10000 

15000 

20000 

30000 

40000 

50000 

759000 

100000 

150000 

200000 

300000 

400000 - 

500000 

600000 

700000 

800000 

900000 

5,00. 

kr. greiðist af 

2% af afgangi 

l töflunni er jafnan gefinn skatturinn í krónum af meiri hluta teknanna. 

ef þær eru ytir 1000 kr., en í hundraðshluta (%) af hinum hluta þeirra. 

Af 2500 kr. skattskyldum greiðist þannig: 

Dæmi Af kr. 

Skattskyida 

félaga. 1. 

af kr. 2000 

500 

17000 skattskyldum 

a. al kr. 15000 

2000 100 

Tekjuskatt greiða: 

Félög með takmarkaðri ábyrgð. Þeim 

B% 0. 

félögum er það 

Samtals kr. 

Samtals kr. 45 

kr. 960 

1160 

sameigið, að félagar
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svara ekki til skulda félagsins með nema tilteknum hluta af eignum sínum, 

venjulega eigi framar en innskotsfé þeirra nemur. Til þessara félaga heyra 

hlutafélög og samlags-hlutafélög („Kommandit“-hlutafélög). sem alls eigi 

munu nú tíðkast hér, en sumt stofnfé þeirra er í hlutum (aktium), en sumu 

skjóta einstakir menn inn, án þess að fá hlutabréf, og án ábyrgðar, framar 

en innskotsfé nemur. Þá eru félög, þar sem sumir félagar bera ótakmarkaða 

ábyrgð, en aðrir takmarkaða (.„„Kommandit“-félög), og verður helzt að telja 

þau undir 3. tölulið. Önnur félög með takmarkaðri ábyrgð eru mjög margs- 

konar, sum með breytilegu stofnfé og breytilegri félagatölu. En um þau skipt- 

ir litlu máli, því að þau hafa oftast annað takmark en beina fjársöfnun handa 

félögum sinum. Flest slík félög verja fé sínu til einhverra almenningsnytja, 

eða reka alls enga atvinnu, og verða því skattfrjáls. 

Gagnkvæm ábyrgðarfélög. önnur 

Nú 

lands og Brunabótasjóðir sveitabæja. 

kaupfélög, smjörbú, sláturfélög og sam- 

vinnufélög. eru hér tvö gagnkvæm ábyrgðarfélög. Brunabótafélag Ís- 

En hvorugt þessara félaga rekur al- 

vinnu, og hvorugt þeirra er því skattskylt. Samvinnufélög eru þau félög, sem 

fullnægja ákvæðum 1.—3. 36. 27. Júní 

1921. 

Önnur félög. Hér til verður að telja félög með Ótakmarkaðri ábyrgð, þar á 

greinar laga um samvinnufélög nr. 

meðal útgerðarfélög (,Partrederi“) og samlagsfélög („Kommandit“-félög). 

Félag, sem hér félli undir, er 1. d. verzlunarfélag tveggja manna eða fleiri, 

þar sem báðir eða allir ábyrgjast skyldur félagsins með Öllum eignum sínum. 

Undanþegin tekjuskatti eru: 

Félög. sem enga atvinnu reka. Geta félög þessi verið með takmarkaðri eða 

íð. Félög, sem enga atvinnu reka, hafa það sameigið. að 

að afla Sem 

nefna: Vísindafélög, hjúkrunarfélög, Bókmenntafélagið, Sögufélagið, Þjóð- 

Ótakmarkaðri ábyrg 

takmark þeirra er annað en félagsmönnum fjár. dæmi má 

vinafélagið, Búnaðarfélög. Áveitufélög og mörg slík samvinnufélög. Hins veg- 

ar getur félag rekið atvinnu, þótt takmark þess sé allt annað en að afla fé- 

lagsmönnum fjár, og þótt þeir fái ekkerl af arði. eins og ef hlutafélag keypti 

jörð og ræki bú á henni, en gæfi hreppnum hreinarðinn allan af búinu. 

Ef félagið er undanþegið skatti með sérstökum lögum. Slíkt félag er Íslands- 

banki. 

Félög þau, er greinir í 6. grein 1. tölulið (félög með takmarkaðri ábyrgð) 

eru undanþegin tekjuskatti, ef þau verja tekjuafgangi sínum einungis til al- 

mennings þarfa, svo sem til vísinda, líknarstarfsemi, til þarfa lands eða 

sveita o. s. frv. Með því að þetta ákvæði er undantekning frá almennu regl- 

unni um það, að engu skipti til hvers skattskyldum tekjum er varið, þá er 

eigi heimild til að láta það taka til annara félaga en þeirra, sem talin eru i 

varið til almennings þarfa, gildir 6. grein, Í. tölulið. Ef aðeins nokkru er 

undanþágan ekki. 
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90 1. Ef ekki eru fleiri en 3 félagar í verzlunarfélagi eða öðru atvinnufélagi með 

Í4. nóv. persónulegri (þ. e.: ótakmarkaðri) ábyrgð, þar á meðal útgerðarfélög („part- 

rederi“), þá er skattur ekki lagður á félagið sjálft, heldur á hvern einstakan 

félaga: 

d. Ef ósk um það kemur fram frá einum félaga eða fleirum, um leið og 

tekjur hans eða félagsins eru taldar fram, og 

ef beiðninni fylgja þær skýrslur, sem þarf til þess að ákveða skattgjald 

hvers félaga. 

Skattanefnd þarf að fá, auk greinilegs framtals á skattskyldum tekjum 

félagsins skattárið með frádrætti eftir lögunum, skýrslu um skipting hrein- 

arðs af félagsskapnum milli félaganna. Ef á brestur þessar skýrslur, þá verð- 

ur skattur lagður á félagið, en þá er audsætt, ad ekki verður lagður skatt- 

ur á tekjur hvers af félagsskapnum, þegar skattur er lagður á þá sjálfa (aðr- 

ar tekjur þeirra). Ákvæði þessu má og beita, þótt sumir félagar ábyrgist að- 

eins með innskotsfé, enda séu félagar alls eigi fleiri en 3. 

Tekjuskatt greiða einnig: 

Sjóðir. 1. Sjóðir, Skattfrjálsir eru þó: 

d. Ríkissjóður og aðrir þeir sjóðir, sem standa undir umsjón landsstjórnar- 

innar, svo sem Söfnunarsjóður, Ræktunarsjóður, Kirkjujarðasjóður og 

aðrir sjóðir, sem landsstjórnin á að hafa sætur á. 

Kirkjusjóðir, hver sem kirkjueigandi er (ríkissjóður, bóndi, söfnuður). 

svo og sveitar- og bæjarfélög, þar með talin syslufélög. 

Sparisjóður, sem engan arð gefa stolnendum sinum eða ábyrgðarmönn- 

um. Mun nú svo vera um alla sparisjóði, og er því víst enginn þeirra 

skattskyldur þegar af þeirri ástæðu. 

Sjóðir, sem veitt er undanþága með lögum. 

Sjóðir, sem ekki reka atvinnu. Af þessari ástæðu munu einnig flestir 

sjóðir verða skattfrjálsir. 

Stofnanir. 2. Stofnanir, Þær eru undanþegnar einnig samkvæmt 1. tölulið d. og c. Stoln- 

anir ríkis-, sveitar- og bæjarfélaga eru og skattfrjálsar, t. d. Landsbankinn. 

Landsverzlun, sími, póstur, vafnsveita og raforkuver bæjar o. s. frv. 

Dánarbú. 3. Dánarbú og þrotabú. Eigi skiptir máli um skattskylduna, hvernig dánarbúi 

Þrotabú. er skipt, hvort skipti eru opinber (skiptaréttur, skiptaforstjórar) eða einka- 

skipti. 

9. gr. 

Skattstigi Innlend félög, sjóðir, stofnanir og bú, önnur en þau, sem segir í 5. gr. 
PP: greiða skatt af skattskyldum tekjum svo sem hér segir: 

Samvinnu- A. Félög þau, er talin eru í 6. gr. 2. tölulið gagnkvæm ábyrgðarfélög og sam- 

félög. vinnufélög greiða jafnan 6% af skattskyldum tekjum sínum. Félag með 

4500 kr. skattskyldum tekjum greiðir því t. d, 270 kr,



> 
ða 

231 1921 

Önnur félög, stofnanir o. s. frv. greiða þannig: 
90 

I. Félög með eitthvert innborgað hlutafé, stofnfé eða tryggingarfé. Þá mið- Félög með 14. nóv. 

ast skattskyldar tekjur við innborgað hlutafé o. s. frv. og skatthæðin fer innborguðu 

eftir hlutfallinu milli skattskyldra tekna, hvernig sem ábyrgð félags- stofnfé. 

manna er farið, og innborgaðs hlutafjár o. s. frv., þannig: Þegar skatt- 

skyldar tekjur nema Í hlutfalli við innborgað fé: 

2%, greidist 5'% af beim 

2 5%, 5% af fyrstu 2% og 10% af afg. 

5—10%, 8% 5% 15% 

10—20%, 115% 10% 20% 

20—50%, 1554 % 200% 25% 

50% og þar yfir 2154 % 530% 30% 

Ef félag hefir t. d. innborgad fé 100000 kr. og skattskyldar tekjur Dæmi. 

20000 kr., bå nema 20% af innborgudu fé, og skatturinn verdur 15% % 

af 20000 kr. eda kr. 3150. 

Ef innborgad fé er 50000 kr. og tekjur 18000 kr. eru skaltskyldar 

tekjur 36% af innborgudu fé, og skattur greiðist svo: 

a. Af 20% af innborguðu fé, kr. 10000, greiðast 15% % eða kr. 1575 

b. Af afganginum, kr. 8000, greiðast 20... 25% 2000 

Samtals kr. 3575 

Félög með engu innborguðu hlutafé eða stofnfé. Skattur af tekjum þeirra Félög með 

reiknast eftir 5. gr., þó svo að skatturinn verður aldrei lægri en 5“ af alls ógreiddu 

hinum skattskyldu tekjum. 
stofnfé. 

Slíkt félag hefir 2000 kr. skattskyldar tekjur og geldur þvi 100 kr. Dæmi. 

cn eftir 5. gr. vrði gjaldið 30 kr. Ef tekjurnar eru 14000 kr., verður 

skatturinn: 

a. Af 10000 kr. 2. r eter rgee 510 kr. 

b. 4000 (EIKA r rs res ererer 360 

Atls 870 kr. 

10. gr. 

Félög og stofnanir, sem ekki eiga heimili hér á landi, en verða þó heim- Útlend 

færð undir einhver þau félög, eða stofnanir. sem í 6. gr. getur, skulu greiða félög. 

skatt í ríkissjóð af tekjum, sem þau hafa af eignum sinum hér á landi eða at 

starfsemi, sem hér eða héðan er rekin. Um þessi félög og stofnanir gildir sam- 

svarandi og það, sem um menn erlendis heimilisfasta er sagt i 2. gr., 1., 2. og 4. 

tölul. Því greiðir félag, sem á hlut í hérlendu hlutafélagi eða önnur íslenzk 

verðbréf. tekjuskatt af þeim í ríkissjóð. 

Skattagjald þessara félaga fer eftir reglunni í 9. gr. B. 2. Skattgjald. 

(Í. gr. 

Það er aðalreglan, að skatti skal svara af öllum tekjum. sem skattskyldur Hvað telja 

aðili aflar. hvers kyns sem tekjurnar eru, 08 hvernig sem þeirra er aflað, nema beri til 

tekna. 

sérstakar undantekningar séu gerðar í lögum. Skattskyldar tekjur eru nefndar:
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Atvinnu- 

tekjur. 

Endurgjald 

í öðru en 

peningum 

allskonar arður, laun eða stóði, er gjaldanda hlotnazt af eign eða alvinnu eða 
einstökum verknaði eða atvikum, ef þetta verður metið til peningaverðs. Tekjur 
verða aldrei taldar svo að tæmandi sé, en yfirlit skal hér sett, með hliðsjón af 
tekjuskattsl. 8, gr. a.—f. : 

I. Tekjur af atvinnustarfsemi. Þar til telst: 
1. Landbúnaður. Tekjur af honum er arður af skepnum (kúm, ám, hrossum, 

geitum, fuglum egg, fiður o. s. frv. 

2. Jarðrækt annars, matjurtarækt, veiði. slægjusala og beitar. skógarhögg, hey- 
skapur, fóðurtaka o. s. frv. 

3. Sjávarútvegur, þ. e. útgerð skipa og báta til fiskiveiða, hvort sem notaðir 
eru stórir eða litlir farkostir. 

4. Siglingar, þ. e. útgerð skipa til flutninga á sjó. 
ð. Flutningur á landi. hvort sem er á hestum, vögnum, bifreiðum eða með 

öðrum hætti. 

6. Verzlum, þ. e. vörukaup til sölu aftur, án verulegra breytinga, í atvinnuskyni, 
svo og aðstoðarstarfsemi þar við. Skiptir eigi máli, hvers kyns verglun er 
(heildsala, smásala, fastaverzlun. lausaverzlun, lyfsala), hvort leyfi Þarf eða 
ekki til hennar o. s. frv. Ennfremur alls konar miðilsstörf og umboðs- 
mennska í verzlun. Veitingasala. 

í. Afgreiðsla varnings og skipa. 

8. Tryggingarstarfsemi alls konar. þar á meðal söfnun tilboða („assuranse- 
agentur"), 

9. Alls konar iðja og iðnaður. hvort sem verksmiðjuiðnaður er eða iðnaður í 
smærri stil. 

16. Námurekstur. 

li. Handiðn alls konar (smiðar. bókband, skóviðserð, ljósmyndagerð o. s. frv.) 
12. Alls konar verksamningar, svo sem húsbyggingar, skipasmiði o. s. frv. 
13. Alls konar vinna í Þágu annara (hjú, daglaunamenn, kaupmenn, útgerðar- 

menn, hásetar á skipum, búðarmenn. skipstjórar, nemendur og sveinar hjá 
iðnaðarmönnum, kennarar einstakra manna. framkvæmdarstjórar og óæðri 
starfsmenn atvinnufyrirtækja og stofnana. endurskoðun, miðilstört. um- 
boðsmennska 0. s. frv.). 

14. Starfsemi i bågu lista, visinda og bókmennta, fyrirlestrahald og útbreiðsla 
skoðana og kenninga, ritstörf önnur 0. s. frv., lækningar, málflutningsstört. 

15. Embætti og sýslanir í bágu ríkis, sveitarfélag: og kaupstaða eða í þágu al- 
mennings að öðru leyti. Þar af eru tekjur taldar bæði embættislaun og 
aukatekjur, eftirlaun og biðlaun og endurgjald fyrir skrifstofukostnað. 

16. Hvers konar greiði eða aðstoð og önnur einstök verk. 
Það skiptir engu máli, í hverju endurgjald fyrir unnið verk eða annað er 

goldið, ef það verður metið til peninga. Það er jafnt skattskyldar tekjur, hvort 
sem það er goldið í peningum (embættislaun. eftirlaun, vinnulaun almennt) eða 
í húsnæði og fæði (hjúakaup að nokkru leyti, sumir embættismenn og sýslun- 
ar), landauragjald (t. d. prestar til skamms tíma) jarðarafnot (prestar), ýms
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hlunnindi (prestar enn), né heldur hvort tekjurnar eru faståkvednar eda auka- 

tekjur (prestar, sýslumenn og bæjarfógetar enn að nokkru). Það, sem eigi er 

greitt í peningum, verða skattanefndir því að meta til peninga eftir gangverði 

á hverjum stað og tíma og telja skatt af með venjulegum hætti. 

Skattskyldar tekjur vinnumanns verða því t. d.: Kaup hans, sem goldið 

kann að vera í peningum, föt og aðhlynning, húsnæði og fæði, skepnufóður, ef 

því er að skipta, hálfur hlutur, ef kaupskilmálar eru þeir o. s. frv. 

Tekjur sýslumanns eru t. d.: Laun úr ríkissjóði með dýrtiðaruppbót, 

aukatekjur (2% af stimpilgjaldi og tekjur af uppboðum o. fl.) og endurgjald 

fyrir skrifstofukostnað. En það verður þó eigi talið til tekna, þrátt fyrir 

ákvæði 8. gr. tkskl. b.-lið, nema sannað sé, að meira hafi verið soldið í því 

skyni en farið hefir á skattárinu til skrifstofuhalds. Sjá 14. gr. H. 

Ef sami maður hefir tekjur af fleiri en einni atvinnu, t. d. bæði land 

búnaði og sjávarútvegi, embætti og landbúnaði, siglingum og verzlun, þá skal 

hann auðvitað svara tekjuskatti af báðum eða öllum þeim atvinnugreinum, ef 

lögmælt skilyrði eru fyrir hendi að öðru leyti. 

II. Tekjur af eignum. Hér Hl telst: 

I. Tekjur af fasteignum, svo sem landskuld af jörðum, leiga eftir hús, lóðir og 

aðrar lendur, arður af allskonar ítökum og hlunnindum, svo sem beit. 

skógarhögg, reki, veiði, upprekstrargjald o. s. frv. Ef maður notar fasteign 

sina sjálfur, þá skal áætla afgjald eftir hana og það metið eftir því sem 

aðrar samskonar eignir þar eru leigðar. Ef maður hefir tekjur af hlunnind 

um, t.d. veiði, reka, slægjusölu, þá ber honum að sera grein fyrir þvi, 

hvern arð hann hafi haft af þeim skattárið. 

2. Tekjur af lausafé. Hér er aðeins átt við það lausafé, sem maður leigir öðr- 

um. Af því, sem hann notar sjálfur, fær hann ef til vill tekjur, en þær telj- 

ast til atvinnutekna. Sá, sem tekur fénað á leigu, skal og telja tekjur af hon- 

um, t. d. innstæðukúgildum, en þær tekjur eru atvinnutekjur hans. En eig- 

andi innstæðukúgilda, sem fylgja leigujörð, telur tekjur af þeim með eigna- 

tekjum sínum. En honum skal eigi meta leigu eftir lausafé sitt, er hann 

notar sjálfur, nema skip. Og er hér einungis átt við skip, sem eru 142 brutto 

smálestir eða stærri. Ef hann notar slík skip sjálfur, þá bætist áætluð leiga 

eftir skipið við tekjur hans. Ella reiknast skipið sem áhald eða verkfæri, 

sem ekki skal telja leigur af, ef hann notar það sjálfur. Aðili notar skipið 

sjálfur, ef hann hefir það til fiskiveiða eða flutninga, sem hann rekur fyrir 

sjálfs síns reikning. Hvers konar lausafé. sem maður lætur annan fá til notk- 

unar gegn endurgjaldi, er á leigu selt, og leiguupphæðin verður skattskyld. 

Skattskyld verður sú raunverulega leiguupphæð án tillits til þess, hvort hún 

er meiri eða minni en það, sem hægt kynni að hafa verið að fá í leigu eftir 

hlutinn. 

3. Vextir eða arður af kröfum, bréfuðum sem óbréfuðum, sem maður á á hend 

ur öðrum mönnum. svo og arður af hlutabéfum., innskotsté í atvinnufyrir- 
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tæki almennt, og hvers konar arðberandi innstæðu, bæði beinar og óbeinar 

leigur og í hverju sem þær eru goldnar. 

Íll. Tekjur af öðrum atvikum. Þar til má telja: 

Gjafir og styrktarfé. Eftir lögunum eru allar gjafir taldar til tekna sjafþega 

það ár, sem hann þá gjöf. En einungis lifsjafir teljast hér til, en dánargjafir 

eigi, sbr. 13. gr. 3. tölul. Til styrktarfjár telst styrkur veittur úr ríkissjóði 

einstökum mönnum (ellistyrkur, styrkur skálda og listamanna. fræði- 

mannastyrkir og styrkir til verklegra framkvæmda) eða félögum (t. d. 

strandferða), hvort sem styrkur er veittur á nafn styrkþega í fjárlögum eða 

stjórnin veitir hann eða aðrir (t. d. Búnaðarfélagið af sínu ríkissjóðstillagi). 

Ennfremur styrkur, sem sjóðir veita eða stofnanir eða einstakir menn. 

Eigi skiptir máli. í hverju skyni styrkur er veittur né heldur í hverju gjöl 

eða styrkur er fólgið. ef til peninga verður metið. Að meginreglunni til 

skiptir það heldur eigi máli, hver styrkþegi er eða hver styrkveitandi er 

eða hvernig samband þeirra á meðal er. Styrkþegi skal greiða skatt, ef slyrk- 

urinn ef hann er einn tekna hans nemur skattskyldri upphæð t. d. 500 

kr. ef styrkþegi er einhleypur. En frá þessari reglu er þó sú mikilsverða und- 

antekning, að börn í foreldrahúsum, sem sjálf eru skattgreiðendur, greiða 

engan skatt af því framfæri, sem þau fá hjá heimilisföður, nema það sé 

endurgjald fyrir vinnu við atvinnurekstur hans. Þetta gildir bæði um kjör- 

börn, stjúpbörn og fósturbörn. sem annars eru í lögunum sett á bekk með 

börnum manns. Skylduómagar manns, sem engar tekjur hafa skattskyldar, 

losna og allir við skattgreiðslu. enda þótt framfærslan sem er einu tekjur 

Þeirra nemi yfir 500 krónur. Sama verður að gilda um allan sveitarstyrk, 

hvort sem maður hefir tekjur jafnframt honum eða ekki. Ef maður hefir 

aðrar tekjur, þá skal draga frá þeim tekjum einum samkvæmt 15. gr. án 

þess að sveifarstyrkurinn komi til greina um það eða annað, sem lýtur að 

ákvörðun skattsins. Um aðra styrki en þá, er manni eða hreppi er lögskvlt 

að veita, gildir þetta eigi. En þá má vera, að eftirgjafarheimildin í 39. gr. 

verði notuð. 

Ágóði á sölu á fasteign eða lausafé (þar með verðbréf og kröfur), enda 

þótt salan falli ekki undir atvinnurekstur skattgreiðanda, ef ætla má ann- 

aðhvort: 

a. að hann hafi keypt eignina eða öðlazt hana á annan hátt (t. d. í maka- 

skiptum) í því skyni að selja hana með ágóða en þar er það leiðar- 

vísir, hvort bann hefir þurft á eigninni að halda eða eigi, hvort hann 

hefir þurft að taka eignina upp í skuld o. s. frv., hvort hann er kunnur 

að eignakaupum í ágóðaskyni eða 

hb. eignin hefir verið í eign hans skemur en 5 ár, ef fasteign er, og skemur 

en 3 ár, ef lausafé er. Ef eignin hefir verið skemur en þetta í eign hans. 

þá þarf eigi að rannsaka það, í hvaða skyni hann hefir eignazt hana. 

Og auðvitað greiðist alltaf tekjuskattur af sölugróðanum, ef aðili hefir 

atvinnu af því að kaupa eignir fyrir sinn reikning og selja þær aftur.
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bad er verzlun. Og ef hann gerir það fyrir aðra, þá er það umboðs- 

mennska. 

Draga má frá tap, sem orðið hefir á samskonar sölu á árinu. 

Samskonar er salan aðeins, ef svo er ástatt sem í a. eða b. að ofan segir. 

3. Vinningur í veðmáli, happdrætti eða því um líku. Hér til teljast tekjur, sem 

kalla má fengnar fyrir tilviljun og skattskyldar verða, svo sem fé unnið í 

spilum o. s. frv. 

{. Skaðabætur fyrir samningsrof og önnur slík viðurlög, og bætur fyrir tjón 

annað en á fjármunum manns. En vitanlega getur tjónið valdið tekjurýrn- 

un eða eignarýrnun, sem kemur fram á öðrum liðum. Sbr. 13. gr. 3. tölul. 

12. gr. 

Til skattskyldra tekna félaga, sjóða og stofnana, bæði innlendra og út 

lendra (6. gr. að framan) telst: 

I. Greiðsla til félaga eða hluthafa sem vextir eða arður af innborguðu fé. 

Þetta á fyrst og fremst við ágóða af hlutum (hlutabéfum), sem greiddur er 

hluthöfum, vexti af innskotsfé og svo við arð til félagsmanna í félögum, þar 

sem allir bera ótakmarkaða ábyrgð. Ágóðahluti (tantieme) greiddur full- 

trúum, stjórnendum og öðrum af hreinum tekjum félagsins, heyrir og hér 

undir. Sama er um bonus-greiðslur liftryggingarfélaga. 

Is
 Fé, sem varið er til afborgunar skulda á árinu annara en þeirra, sem stafa af 

þess árs rekstri, svo og fé, sem lagt er til hliðar og verja á til að standast 

tjón síðar. Undantekning er gerð um vátryggingarfélög (ábyrgðarfélög), 

því að fé, sem þau leggja til hliðar til tryggingar skuldbindingum við þá, 

sem tryggðir eru hjá þeim, skal eigi teljast með skattskyldum tekjum. Þetta 

setur þó einungis silt um skuldbindingar, sem gerðar verða gildandi þegar 

á hendur félaginu, t. d. brunatryggingar á húsi, sem er brunnið, líftrygging. 

sem greiða verður bráðlega af því að sá er látinn, sem tryggður var o. s. frv. 

3. Óvenjulegar fyrningar. Það fé, sem fer til viðhalds á tækjum félagsins og 

atvinnueignum eða hæfilega er áætlað til þess, svo og venjulega fyrning, 

skal auðvitað draga frá sem rekstrarkostnað. 

í. Arður lagður í varasjóð, tryggingarsjóð eða aðra slíka sjóði. 

Kaupfélög, pöntunarfélög og önnur slík félög (þ. e. félög, sem útvega lé- 

lagsmönnum vörur) mega draga frá skattskyldum tekjum sínum það. sem út- 

hlutað er félagsmönnum í árslok, í hlutfalli við vörukaup þeirra í félaginu á ár- 

inu, og félög, sem vinna úr og selja afurðir félagsmanna sinna (sláturfélög, 

smjörbú o. s. frv.) það, sem þau úthluta félagsmönnum sínum, í hlutfalli við 

framlag þeirra af afurðum. 

Ef eitthvert þessara félaga selur öðrum en félagsmönnum vörur, er allur 

arðurinn af slíkri sölu talinn til tekna félagsins. Sama gildir yfir höfuð um 

arð af viðskiptum við utanfélagsmenn, t. d. af vörukaupum af öðrum en félög- 

um, umboðssala á vörum fyrir aðra en félaga. Í samræmi við þetta greiðir 
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til einstakra félaga í Sambandinu. En af tekjum, sem slafa af verzlun við eða 

fyrir aðra, greiðir það skatt. 

Af arði af stofnfé sínu greiða samvinnufélög skatt, en eigi af innlánsfé 

félagsmanna. 

Það, sem félagsmenn fá úthlutað af ársarði í hlutfalli við kaup sín hjá 

félaginu það ár, telst eigi til tekna þeirra, nema viðskiptin séu í alvinnuskyni 

serð af hálfu félagsmanna, l. d. til að selja vörurnar aftur. Hins vegar telst það 

til tekna þeirra, er þeir fá af ársarði í hlutfalli við það, er þeir hafa lagt fram 

eða selt félaginu af vörum á árinu, því að það er bluti af búsarði þeirra. 

Et vill láta til 

manna frá skattskyldum tekjum sínum, þá verður það að gefa skaltanefndum 

samvinnufélag draga áðurnefndar úthlutanir félass- 

greinilega skýrslu um það, hvaða tekjur það hafi haft á skattárinu af skiptum 

við utanféalgsmenn. Að öðrum kosti skal telja allan hagnaðinn af starfsemi fó- 

lagsins skattskyldar tekjur. 

skulu þessi félög gefa skattanefndum árlega greidda Ennfremur upp Pi 

vexti af stofnfé sinu og af innlánsfé félagsmanna. 

Til tekna telst ekki: 

I. Sá eignaauki, sem stafar af því, að fjármunir skattgreiðanda hækka í verði. 

Tekjur hans aukast ekki fyrir það eitt, heldur eykst eign hans. Annað mál 

er það, að leiga eða arður eftir eignina kann að aukast um leið, og hækka 

þá skattskyldar tekjur aðilja sem því nemur, að öðru jöfnu. Í samræmi við 

regluna um verðhækkun fjármuna er það, að verðlækkun þeirra skiptir eigi 

heldur máli um tekjur skattþegns, nema óbeinlínis, ef arðlækkun eða leigu 

er henni samfara. 

(þ. e. afhendingu tl eignar gegn endurgjaldi á af sölu 

eignum skattgreiðanda). (Eign tekur hér yfir verðbréf og fjármuni yfirleitt). 

2. Fekjur, sem stafa 

Þótt maður selji eign hærra verði en hann keypti hana, þá skoðast það ekki 

sem tekjuauki, heldur sem eignaauki, og tekjuskattur er því ekki greiddur 

af neinum hluta söluverðsins þar á móti auðvitað af vöxtum þess, ef það 

er sett á vöxtu. 

Til tekna telst sölugróði af eign þó: 

a. Ef salan fellur undir atvinnurekstur aðilja, t. d. fasteignaverzlun. verð- 

bréfaverzlun o. s. frv. 

TIl. 2. 

eða b., þá má 

b. Ef salan fellur undir ákvæði 11. gr. 

Ef salan fellur undir a. draga frá hagnaðinum af söl- 

samskonar sölu á árinu (þ. e. 

11. gr. I. 2. 

draga frá söluverðinu þann hluta verðhækkunar, sem stafar af tilkostnaði 

unni þann skaða. sem orðið kynni að hafa á 

sölu, sem einnig fellur undir a. eða b.), sbr. Ennfremur má 

eiganda og endurbótum, svo sem girðing á lóð, jarðabætur, húsabætur á jörð. 

byggingar á lóð, enda verði endurbótin ekki talin til venjulegs viðhalds.



Ef skattþegn vill njóta frádráttar vegna tjóns eða endurbóta, þá verður hann 

að sera skattanefnd það sennilegt, að hann eigi rétt til þess frádráttar. 

3. Eignaauki, sem stafar af arftöku, fyrirframgreiðslu upp í arf, fallinn eða ó- 

fallinn, dánargjafir. af stofnun hjúskapar, útborgun lifsábyrgðar, bruna- 

bóta og þessháttar. Hér undir fellur yfir höfuð greiðsla vátryggingar, t. d. 

sjóvátrygging, og skaðabóta fyrir fjármuni manna og spell á þeim, svo 

og profentukaup. fúlga með ómaga, sem ekki er skylduómagi aðilja, nema 

fúlgan nemi meiru en framfærinu. 

Tillag hjóna hvors til annars mundi þar á móti teljast til tekna þess, sem 

tillagið fær. nema 11. gr. Hl. 1. komi til greina. 

{. Tekjur, sem stafa af eyðslu höfuðstóls eða lántöku. Sjálf lánsupphæðin eða 

höfuðstóllinn sem eytt er, verða ekki talin tekjur. Að því leyti greiðist ekki 

skattur af tekjum, sem „stafa af“ eyðslu höfuðstóls eða lántöku. En ef láns- 

upphæðin annaðhvort gefur beinlínis hærri vexti en greiddir eru af henni 

eða hún er sett í arðsamt fyrirtæki, þá aukast tekjur aðilja fyrir það og 

skattur því greiddur af þeim tekjum, sem að vísu stafa af lánsfé. 

5. Dagpeningar og endurgreiðsla ferðakostnaðar, sem skattgreiðandi fær, er 

hann verður að vera um stundarsakir fjarverandi frá heimili sínu vegna 

starfa í almenningsþarfir. Þessi regla gildir auðvitað um allan ferðakostn- 

að, því að hann er eigi tekjur. En um dagpeninga þá, sem eigi eru ferða- 

kostnaður, gildir hún ekki, nema aðili þurfi að vera fjarvistum frá heimili 

sínu vegna starfa í almenningsþartir, 1. d. þingseta, nefndarstörf o. s. frv. 

Fjarvist í þessu sambandi verður að merkja þá fjarvist, er sviftir aðilja 

setu til þess að annast sjálfur önnur skyldustörf sín eða atvinnu. 

14. gr. 

Auk þess frádráttar. sem í 11. gr. Í. 

  

„og 12. gr, 2. síðast. og 1. (kaup- 

félög) segir. ber að draga frá, þegar finna skal skattskyldar tekjur 

I. Bekstrarkostnað, en það eru samkvæmt tkskl. 11. gr. a.: Þau gjöld, sem 

á árinu ganga til að afla teknanna, trvegja þær og halda þeim við, þar á meðal 

vextir af skuldum, er stafa beinlínis af atvinnu eða öflun tekna. Svo skal og 

draga frá venjulega fyrningu, eða það sem varið er til tryggingar og nauðsyn 

legs viðhalds á arðberandi eignum gjaldanda. 

Um reksturskostnað athugast: 

1. Vextir á skuldum koma hér aðeins til frádráttar, ef skuldin stafar beinlínis 

af öflun tekna eða atvinnu. En með því að aðilja er líka rétt að telja vexti 

af öðruni skuldum sínum til frádráttar, þá er einungis áríðandi, að vextir 

af sömu skuld séu eigi bæði taldir hér og þegar taldir eru vextir af skuldum, 

sem eigi varða atvinnu manns. Skuldin sjálf verður eigi til rekstrarkostnað- 

ar talin. heldur aðeins vextirnir, né heldur í sjálfu sér það fé. sem aðili 

leggur í atvinnu sína. því að rekstrarkostnaðurinn er miðaður við ákveðin 

útgjöld, en alls eigi allar greiðslur, sem fram fara í atvinnu eða vegna henn- 

ar. Endursjald fyrir eignir, sem hann kaupir, t. d. vörur, skip, hús, land eða 
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lóð, til atvinnu sinnar er eigi rekstrarkostnaður. Eigi heldur fargjald vöru, 

tollur né flutninga-vátrygging. Það skal telja í kaupverði vörunnar. En þetta 

skiptir litlu, því að sá kostnaður skal auðvitað líka frá talinn skattskyldum 

tekjum. 

Eigi má gjaldandi telja til rekstrarkostnaðar vexti af fé, sem hann 

hefir sjálfur lagt í atvinnurekstur sinn. Félög eða stofnanir mega ekki held- 

ur telja vexti af hlutafé, stofnfé eða tryggingarfé til rekstrarkostnaðar. Þar 

á móti má telja til rekstrarkostnaðar vexti af láni, sem einhver félaga lánar 

félagi. Þó er þess að gæta, að slíkir vextir verða ekki dregnir frá tekjum lán- 

veitandans af fyrirtækinu, ef hann geldur skatt samkvæmt 7. gr. 4. tölul. 

Til þess að afla tekna fer kostnaður til húsnæðis. hita. ljóss, ræstingar, sem 

nauðsynlegt er til rekstrar atvinnu. Ef skattþegn notar sama fólk, húsnæði 

0. s. frv. bæði til atvinnu sinnar og til þarfa fjölskyldu sinnar, þá verður að 

ætlast á um það, hversu mikið af kostnaðinum skuli teljast rekstrarkostn- 

aður og koma þar með til frádráttar tekjum hans. 

Þar næst má nefna mannahald. Þar til teljast: Hjú, skrifstofumenn, verka- 

menn Í verksmiðjum og öðrum atvinnufyrirtækjum, búðarmenn. skipshöfn 

0. s. frv. Þó má gjaldandi ekki reikna sér kaup né skylduliði sínu, nema sá 

telji fram tekjur sínar sér í lagi. Skyldulið manns eru þeir allir, sem honum 

er lögskyli að framfæra (hjón, börn, þar með talin kjörbörn, stjúpbörn og 
fósturbörn — því að þau eru jafnan sett á bekk með börnum í tkskl. og 
foreldri). Þarfir sínar og skylduliðs sins, sem eigi telur sérstaklega fram, má 

aðili ekki telja til rekstrarkostnaðar, og yfirleitt ekki það fé, sem hann not- 

ar sér eða því til framfæris eða nytja. Þar á móti fæði og húsnæði þeirra 

starfsmanna sinna annara, sem að atvinnu hans starfa. Félög og stofnanir 

geta talið venjulegt kaup allra starfsmanna sinna. hvort sem þeir eiga mikið 

eða lítið í félaginu og í hverju sem það er goldið (peningum, bústað o. s. 

frv.), til rekstrarkostnaðar, nema ágóðahlut. Undantekningu verður þó að 

gera um félög 3 manna eða 2, þar sem hver félagi greiðir skatt samkvæmi 

í. gr. 4. tölul. Þeir mega þá ekki telja sér kaup fyrir starf sitt í þágu félags- 

ins til rekstrarkostnaðar. 

Venjuleg fyrning, „eða það sem varið er til tryggingar og nauðsynlegs við- 

halds á arðberandi eignum gjaldanda“. Hér til verður að telja: 

a. Gjöld til tryggingar við tjóni á eignum þeim, sem atvinnan er beinlínis 

rekin með, eða notaðar eru við atvinnureksturinn, svo sem vátryggingar- 
gjöld húsa og varnings, varnarráðstafanir gegn skemmdum af völdum 

náttúrunnar eða annara manna o. s. frv. Ennfremur gjald fyrir lögboðna 

tryggingu verkamanna (slysatrygging sjómanna) o. þ. h. 

b. Nauðsynlegt viðhald. Þar til heyra endurbætur á slysum og rýrnan (sliti), 

sem eignirnar verða fyrir, með öðrum orðum: Gjöld, sem fara til þess 

að halda eignunum í sama eða sem líkustu horfi sem því, er þær voru í 

nyjar, t. d. mála hús, gera við þak þess, gera við innanstokksmuni, skip 

0. 8, frv., sem notað er við atvinnurekstur. En fæstum munum verður
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haldið sem nýjum eða nothæfum, nema takmarkaðan tíma. Hver skyn- 90 

samur atvinnurekandi leggur því nokkuð af tekjum sinum frá til þess 14. nóv. 

að standast: 

c. Fyrningu eignanna, þ. e. úrsérgöngu þeirra, og að lokum ónýtingu, sem Fyrning. 

cigi verður fyrirgert með viðhaldi. Fyrningin verður því árlega það, sem 

þarf tilað afla nýs hlutar, er sama eða svipað gagn geri, deilt með þeirri 

áratölu. sem ætla má að hluturinn geti enzt og að frádregnu verði hans, 

þegar hann er lagður niður. Ef verð hlutarins er a, endingarárin b. og 

a—e 

verð hans niðurlagðs c, þá er árleg fyrning — 

b 

Setjum ad kyrverd sé kr. 800 (a), ad hún verði send til frálags fyrir kr. Reglur um 

300 (ec), og að hún sé 15 ár í gagni (b), þá yrði að draga frá at henni árlega fyrningu. 

800 — 300 900 

33,33. 

15 15 

Eignir, sem notaðar eru beinlinis við atvinnurekstur, eru, eða verða að 

teljast arðberandi í þessu sambandi. Þar fyrir utan verður að draga viðhalds- 

kostnað o. s. frv. frá tekjum af ákveðnum eignum, t. d. húsum, skipum, fénaði. 

Kaupmaður getur dregið viðhaldskostnað og fyrningu m. fl. á skrifstofuáhöld- 

um sínum frá tekjum af verzluninni, en hann má ekki draga fyrningu o. s. frv. 

á innanstokksmunum á heimili sínu frá tekjum sínum. 

Eigi er unnt að setja almenna reglu um upphæð fyrningar, framar en sagt 

hefir verið. En leiðbeiningar má gefa um helztu eignir, sem fyrning er talin á: 

Af steinhúsum ...... a frá 19 6— 1% af brunabótaverði 

timburhúsum 2... 10 20 

torfbæjum og þess kyns húsum .......... 2 - 

eða öðru matsverði, ef eigi er virt til brunabóta. 

Af skipum frá 30 6“ af våtry ggingarverði, el það er til, ella af öðru 

matsverði. 

Af skepnum: af kúm oo... NR 3% 

af åm ..... a 8% 

af hryssum 2... 4% 

Af görðum og girdingum kemur fyrningargjald með sama hætti sem af 

húsum, eftir því hvernig þeir eru gerðir. Sama er um önnur mannvirki, svo sem 

bryggjur, brýr, fyrirhleðslur o. s. frv. 

Fyrning á öðrum eignum verða skattanefndir alveg að telja eftir álitum. 

Afskrifanir á hlutum vegna verðlækkunar teljast auðvitað eigi til frá- 

dráttar (sbr. 13. gr. 1.) skattskyldum tekjum. 

lí. Frá embættistekjum (þ. e. tekjum fyrir störf í Þarfir ríkis, sveitar, Skrifstofu- 

bæja og af sýslunum í almenningsþarfir) ber að draga þann kostnað, skrifstofu- kostnaður 

kostnað. ferðakostnað o. s. frv. sem embættisreksturinn hefir í för með sér. embættis- 

, . . . . , . ; manna. 

Þetta kemur þó aðeins til greina, ef og að því leyti sem rekstrarkostnaður em- 

bættis er eigi að fullu goldinn annarstaðar að. Ennfremur skal draga frá lög-
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mæltar kvaðir, sem á embætti hvila, t. d. vexti og afborganir af prestakallalán- 

um, eftirlaunagreiðslu o. s. frv. Sbr. við þenna lið 11. gr. 1. 15. tölul. 
tl. Iðgjöld af lífeyri, sem skattgreiðandi er skyldur lögum samkvæmt að 

tryggja sér eða konu sinni eftir sinn dag, svo og iðgjöld af hverri annari lög- 

boðinni persónutryggingu, svo sem lífeyrir embættismanna samkvæmt lögum 

nr. öð, 27. júní 1921. barnakennara samkvæmt lögum nr. 33 s. d. og slysatrygg- 

ing sjómanna samkvæmt lögum nr. 32 s. d. Telst sá hluti gjaldsins, sem útgerð- 

armaður greiðir, til frádráttar tekjum hans, en sá hlutinn. sem sjómaður greið- 

ir, honum til frádráttar. Ennfremur má draga frá tekjum þeirra manna, sem 

eigi eru að lögum skyldir til að tryggja sér eða konum sínum lífeyri, iðgjald af 
slíkum lífeyri eða lífsábyrgð eigi skiptir máli, hvernig eða hvenær útborgun 

fer fram, sbr. þó um lífsábyrgð hér að neðan sem greidd hafa verið, þó 

ekki hærra iðgjald né af hærri tryggingarhæð en embættismanni með sömu 

tekjum ber að kaupa. Að öðru leyti skulu iðgjöld af lifsábyrgðum eigi dregin frá 

skattskyldum tekjum. Iðgjöld, sem maður greiðir fyrir líftrvggingu handa öðr- 

um en sér og konu sinni, koma því alls eigi til frádráttar. Ef enginn embættis- 

maður hefir svo háar tekjur sem aðili, þá skal miða við hæstu fastar tekjur eftir 

lögum um laun embættismanna nr. 71 1919 og viðbætur við þau eða breytingu 

á beim. 

Ennfremur skal alltaf miði við lög nr. 51, 27. júní 1921 meðan þau gilda 

og síðan við lög, er breyta þeim eða koma í þeirra stað. Nú má iðgjaldið því 

eigi nema meiru, svo að til frádráttar komi en 7% af hæstu föstum launum 

embættismanna samkvæmt launalögunum. 5% handa manni sjálfum og 2% 

handa konu hans. Lifsábyrgð, sem greiðist eftir lát aðilja, skoðast sem ekkiu- 

lrygging og iðgjald má því aðeins nema 2%. 

IV. Vextir af skuldum gjaldanda öðrum en þeim, sem í 1. 1. segir. Þessa 

njóta allir hér heimilisfastir skattþegnar, hvort sem þeir reka nokkra atvinnu 

eða ekki. 

Frá tekjum skattþegna heimilisfastra erlendis (2. og 10. gr.) má aðeins 

draga þau útgjöld, sem beinlínis viðkoma beim tekjum. Verður Þar því að rann- 

saka og úrskurða. hvaða gjöld, þeirra er falla undir 1—-IV. varða beinlínis 

rekstur atvinnu þessara skattþegna hér eða eru annars skilyrði eða afleiðing 

þeirrar tekjuöflunar og heimfæra má undir þessa grein. 

Alveg samskonar verður að gilda um frádrátt frá skattskyldum tekjum 

skattgreiðenda samkvæmt 4. gr. 

V. Opinber gjöld, sem greidd eru af ákveðnum eignum, hvort sem þau 

eru tryggð með veði í eigninni eða ekki, svo sem húsabætur. lóðargjöld o. s. 

frv., skulu frá talin, þegar reikna skal arð eignar til skattgjalds. Önnur opinber 

gjöld má eigi draga frá. 

15. gr. 

Þegar frá er dregið samkvæmt 14. gr., skal svo að fara sem hér segir: 

A. 1. Frá tekjum manna heimilisfastra hér á landi (sjá þó B. 3. skal 

draga þannig: 

Ef skattþegn er ókvæntur eða eigi samvistum við konu sína (eða mann, ef
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konan er skattgreiðandi) og hefir eigi heldur neina skyldudmaga, bå skal Einhleypir 90 

enn draga frá kr. 500. Og er sú upphæð því skattfrjáls. menn. 14. nóv. 

Frá tekjum þeirra: 

a. sem eru í foreldrahúsum, 

b. á framfæri, eða Framfærslu- 

c. við nám fé og náms. 

og enga atvinnu hafa skal draga það, sem útheimtist þeim til framfæris og 

menningar. Ef þessir skattþegnar hafa atvinnu, þá hlíta þeir sömu reglum 

sem aðrir um frádrátt eftir A, I. 1., 3. og 4. eftir ástæðum. Hér taldir skatt- 

greiðendur geta bæði verið sjálfstæðir skattgreiðendur og einnig geta þeir 

verið Í samskatti með foreldri sínu. Sjálfstæðir skattgreiðendur eru þeir, ef 

þeir eru fjárráðir (21 árs, eða konur án tillits til aldurs, ef þær eru ekkjur 

eða skildar við menn sína lögskilnaði eða að borði og sæng) eða ekki í for- 

eldrahusum. Ella eru tekjur þeirra taldar með tekjum foreldra þeirra. Þessi 

regla veldur því, að rétt er að draga frá tekjum bessara skattgreiðenda hærri 

upphæð en 500 kr., en aldrei lægri. Ákvæðið er í raun réttri undantekning 

bæði frá A. 1. 1. og 17. gr. Ef t. d. námsmaður á arf sem gefur honum 

árlega „2... a 2.4...,.,. 1500 kr. 

Og VÍNDUF SÉ IÐN ......... 800 

og hefir bvi tekjur .................. vere. 2300 kr. 

en kostar sig til náms fyrir ..... 2000 

þá hefir hann skattskyldar tekjur ............ 300 kr. 

Atvinna merkir hér fasta stöðu eða sýslu, t. d. verzlun, útgerð, en eigi í. d. 

kaupavinnu á sumri, tímakennslu o. s. frv. 

alliður tekur til allra barna, stjúpbarna, kjörbarna og fósturbarna. 

b-liður til fósturbarna allra, og 

c-liður til allra námsmanna, einnig þeirra, sem erlendis stunda nám, 

hvort sem er á æðri eða lægri skóla, á opinberri stofnun eða hjá einstökum 

mönnum og hverskonar sem námið er. 

Ef skattþegn er skylduómagsi þess, sem hann er á framfæri hjá. þá 300 króna 

skal eigi draga 300 krónurnar frá tekjum þess manns, ef dregið er frá tekj- frádráttur. 

um hins fyrir framfærinu. 

Um þá, sem í a--e-lið greinir, skiptir engu um frádráttinn. 

Enn athugast, að frádráttur vegna framfæris og menningar keinur 

auðvitað því aðeins til greina, að skattþegn kosti sig sjálfur, eða að því 

leyti, sem hann kostar sig sjálfur. En það telst hann gera, ef hann greiðir 

sjalfur, eða á síðar að greiða sjálfur námskostnað o. s. frv. 

Um börn, sem að vísu eru í foreldrahúsum, en eru fjárráð og því 

sjálfstæðir skattgreiðendur, athugast hér, að tekjur þeirra teljast sem hjúa, Framfæri. 

og annara starfsmanna, ef þau fá endurgjald (í framfæri eða öðru) fyrir 

störf sín í þarfir foreldris, t. d. skrifstofustörf, vinnukona o. s. frv., og bví 

er framfærið talið með tekjum þeirra. En með tekjum ósjálfstæðra skatt- 

sreiðenda, sem eru í foreldrahúsum, er framfærið aldrei talið. 20 ára gam
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all maður, sem er í foreldrahúsum, geldur eigi skatt af framfæri því sem 

hann fær hjá föður sínum. En þó ber að draga 500 krónur frá tekjum hans. 

samkvæmt A.1. 1. 

Ef skattgreiðandi er í hjónabandi, og hjónin eru samvistum, þá skal draga 
1000 kr. frá, og er sú upphæð skattfrjáls. Þegar hjón eru samvistum, þá er 

skattur talinn af tekjum þeirra saman, þó að kona hafi tekjur af séreign 

eða sératvinnu, og 1000 krónur dragast því frá sameiginlegum tekjum 

hjóna. Í þessu sambandi ber að telja hjón samvistum, þótt þau búi ekki sam- 

an, nema þau séu skilin lagaskilnaði eða að borði og sæng, eða álila megi, 

að skilnaður þeirra sé annars undirbúningur undir lögskilnað, eða þau 

muni eigi aftur flytja saman. 

Ef skattgreiðandi hefir börn (þar með talin stjúpbörn, kjörbörn og fóst- 

urbörn) fram að færa, þá ber að draga 300 kr. frá tekjum hans fyrir hvert 

barn, sem eigi er greitt fast meðlag með. sem Því nemi, þar til barnið er 

fullra 14 ára, miðað við byrjun skattársins. Þessi frádráttur er þó þeim 

skilyrðum bundinn: 

a. að barnið hafi ekki sjálft efni á að kosta framfæri sitt, t.d. ef bad á arf, 

sem gefur vöxtu, og 

b. að ekki sé greitt fast meðleg með barninu. 

Ef barnið eða aðrir kosta framfærið að einhverju leyti, þá verður frá- 

drátturinn þeim mun minni. 

Með stjúpbarni er t. d. greitt frá öðru foreldri þess 200 kr. á ári, þá skal 

draga 100 kr. frá tekjum framfæranda fyrir framfæri barnsins. 

Skyldu- Sama sem um börn undir 14 ára aldri gildir um aðra skylduómaga. 

ómagar. Skylduómagi merkir hér hvern þann, sem aðilja er lögskylt að framfæra. 

Skylduómagar eru því, auk áður talinna, foreldri manns og maki. Ef hjón eru 

eigi samvistum og annað leggur hinu eða gefur með því, þá kemur 300 kr. frá- 

drátturinn til greina. Loks eru börn yfir 14 ára einnig skylduómagar foreldris 

til 16 ára aldurs, og þar yfir, ef þau geta ekki unnið fyrir sér og foreldrar eru 

taldir færir um að framfæra þau. En ef foreldri framfæra börn sín yfir 14 ára 

aldur, sem eigi geta unnið fyrir sér, þótt eigi liggi fyrir úrskurður um setu 

þeirra, þá er rétt að draga 300 kr. frá fyrir uppeldinu. 

Fjelög. Il. Frá hreinum tekjum félaga, stofnana og sjóða, eins og þær eru á- 

kveðnar eftir 13. gr. skal draga 4% af innborguðu hlutafé eða stofnfé. inn- 

borguðum hlutum af tryggingarsjóði o. s. frv. Ef félag hefir innborgað 100,000 

kr. og hefir hreinar tekjur 20,000 kr., þá dragast frá 4% af 100,000 kr.. sem 

verður 4000 kr. og 16000 kr. verður þá sú fjárhæð, sem skattur gelzt af. 

Erlendis B. 1. Frá tekjum manna heimilisfastra erlendis, en skattskyldra hér (2. 

heimilis- gr.), dregst ekkert eftir A. I. Undantekning er þó um íslenzka námsmenn, 

fastir. samkvæmt A. I. 9. 

2. Félög og stofnanir erlendis heimilisföst njóta ekki góðs af frádrætt- 

inum eftir ÁA. HM. að framan. 

3. Skattgreiðendur, samkvæmt 4. gr. ac. njóta eigi heldur frádráttar > 

samkvæmt neinum åkvædunum i A, I.—II. aå framan.
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16. gr. 

Þegar frá tekjum manns er dregið allt það, sem í 14. og 15. gr. segir, 

eftir því sem við á, þá skal deila upphæð þeirri, sem þá verður eftir, með 50, 

og skal sleppa því sem þá verður afgangs. Dæmi: Tekjur eftir frádrátt kr. 

8571. Ef því er deilt með 50, verður afgangurinn 21. Skattur gelzt þá af kr. 

Söð0. Tekjuupphæð, sem skattur er goldinn af, skal því ávalt enda á 50 eða 00. 

Ef tekjur eftir allan lögákveðinn frádrátt nema ekki fullum 100 kr., þá 

greiðist enginn skattur. Þetta tekur til allra gjaldþegna. 

Skattþegni ber auðvitað að gera grein fyrir frádrætti öllum, lögum 

þessum samkvæmt, í tekjuframtali sínu, eða ef skattanefnd krefst þess annars. 

17. gr. 

Tekjur þær, sem samkvæmt 14. 16. gr. koma til greina við ákvörðun 

skattsins, eru skattskyldar, án tillits til þess, hvernig þeim er varið (sbr. þá 7. 

gr. 3. tölul.), hvort sem gjaldandi hefir þær sér og skylduliði sínu til fram- 

færis, nytsemdar, til hjúahalds, nema til atvinnurekstrar sé hjúahald til 

inniverka í kaupstað kemur því almennt ekki til frádráttar — til þess að færa 

út bú sitt eða atvinnuveg, til umbóta á eignum sinum eða til þess að afla 

sér fjár, til gjafa eða hvers annars sem er. 

18. gr. 

Skattinn ber að miða við tekjurnar næsta almanaksár á undan ákvörð- 

un skattsins. Skattur fyrir árið 1921 t. d. verður ákveðinn í marz 1922, og svo 

koll af kolli. Skattanefnd setur þó látið annað skattár koma í stað almanaks- 

árs, ef annaðhvort 

a. annað reikningsár er venjulegt í atvinnurekstri aðilja, svo sem vera mun 

um landbúnað, þar sem fardagaárið hefir verið notað, eða 

b. aðili sýnir, þegar hann telur fram tekjur sínar, að hann noti annað reikn- 

ingsár. 

Þegar annað reikningsár er notað, þá verður að ákvarða tekjur þess árs, 

er síðast endaði, fyrir niðurjöfnun skattsins, t. d. í marz 1922 verður lagt á 

tekjurnar fardagaárið 1920—-1921, en eigi fardagaárið 1921—-1922, þótt langt   

sé á það liðið. Ef síðar er breytt um, og almanaksárið er tekið, þá verður 

fyrsta sinni eftir breytinguna að reikna tekjurnar frá lokum þess reiknings- 

árs, sem síðast var miðað við. Skattur 1922 er t. d. miðaður við reikningsárið 

í. júlí 1920 til 1. júlí 1921, en skatt 1923 á að miða við almanaksár, og verður 

þá að telja tekjur frå 1. júlí 1921 til 31. desember 1922. 

Annars ber skattanefndum að stefna að því, að sem allraflestir noti al- 

manaksárið sem reikningsár. Ennfremur ber skattanefndum eigi að víkja frá 

almanaksárinu nema ríkar ástæður séu til þess. 

19. gr. 

Hér skulu loks settar nokkrar leiðbeiningar um tekjuframtal og skatta- 

ákvörðun helztu atvinnuveganna: 

Notkun 

skattskyldra 

tekna. 

Skattár 

almanaksár. 

Annað 

almanaksár. 
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Landbúnaður. Þar athugast um tekjuhliðina: Taldar skulu tekjur af kúm. 

ám, stóðhryssum og seldum eða slátruðum fénaði í búið, og verð miðað við 

markaðsverð á þeim stað og tíma, eða ef slíkt verð er eigi, þá eins og ætla 

má að afurðirnar séu verðmætar, miðað við aðrar fæðutegundir og ann- 

að, sem í bú er lagt, t. d. skæðaskinn. Af kúm verða tekjur: mjólk, sem 

venjulega er áætluð 2000 lítrar á ári úr hverri, og skal þá nýmjólkin metin, 

og kálfur, sem skal meta jafnan, en reikna í staðinn fyrningu á kúnni. Al- 

veg samsvarandi er um ærnar að segja. Þá skulu með líkum hætti taldar tekj- 

ur af matjurtagörðum, beitarsölu, skógarsölu, reka, veiði og öðru, sem bú- 

andi hefir haft tekjur af. Það samanlagt verða tekjur (,brúttótekjur“) hans. 

nema hann hafi aðrar tekjur, t. d. hrossasölu eða nautgripa, tekjur af 

vinnu sinni eða fólks síns við önnur störf en heimilsstörf við landbúnað. 

inn, Svo sem af vegavinnu, útróðrum o. s. frv. Þá skal telja frá rekstrar- 

kostnað, fyrst og fremst kaup og viðurgerning hjúa (þó hvorki kaup sé 

viðurgerning bónda, konu hans né skylduliðs. nema sá telji fram tekjur sín- 

ar sér Í lagi), kaupafólks, vor- og haustmanna o. s. frv. Þó skal eigi telja til 

rekstrarkostnaðar það, sem varið er í jarðabætur eða húsa. nema húsabæt- 

ur megi telja til viðhalds eða fyrningar. Fyrning skal telja á kúm, ám og 

stóðhrossum, húsum og áhöldum. Leiguliði skal telja frá sínum tekjum, auk 

viðhalds, fyrning á húsum, ef hann á að svara álagi. þegar hann flytur frá 

jörð, en ella landsdrottinn. Telja skal frá rekstrarkostnaði fóður kálfa 2 år 

og gimbra, því að endurnyjun stofnsins felst í fyrningarupphæðinni. Þá 

skal frá telja vexti af skuldum, kostnað og fyrningu af hrossum, annan en 

fóður og hirðingu, sem felst í verkalaunum, svo sem ef kaupa þarf hross 

eða haga handa þeim. 

Ef leiguliði er, þá kemur til frádráttar landskuld og kúgildaleigur, ef 

goldnar eru. Ef jörð er í sjálfsábúð., telst áætlað afgjald jarðarinnar til 

tekna eiganda. 

Sjávarútvegur. Þar skal fram telja brúttótekjur af þeim atvinnuvegi þ. e. 

brúttóverð þess, sem aflast hefir á árinu, eftir markaðsverði. Það, sem kann 

að hafa verið lagt í heimili, skal meta með sama hætti. Frá tekjum þess- 

um ber svo að draga tilkostnaðinn: Verkalaun, sem fyrr segir, salt í afl- 

ann, veiðarfæri, olíu, kol o. s. frv., viðhald skips og áhalda, vátryggingu, 

fyrningu, leigu eftir skip, ef því er að skipta (ella telst leigan samkvæmi 

14. gr. til tekna skattþegns), viðhald, vexti af skuldum o. s. frv. 

Verzlun. Allar verzlanir, sem leyfi þarf til, skulu halda bækur yfir atvinn- 

una og gera árlegan reikning vfir tekjur og gjöld og efnahagsreikning (lög 

nr. 58, 11. júlí 1911). Í Þeim gögnum á að sjást alarður verzlunar og þær 

eiga líka að greina tilkostnað, sem lagður er út í peningum. Þar til kemur 

fyrning á áhöldum, sem eigi er greind og meta verður eftir ástæðum. En 

ef bókhaldið synir þetta eigi nægilega, þá verður að komast að því, hvað 

sala á árinu hafi numið, og draga þar frá innkaupsverð. farmgjald, vá 

tryggingu, uppskipun. húsaleigu og annan tilkostnað. 

Samsvarandi aðferð verður við hvern annan atvinnuveg.
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Nå slundar madur fleiri atvinnuvegi en einn, t. d. landbånad og 

sjåvarutveg, verzlun og annan þessara atvinnuvega eða báða jafnframt, og 

er honum þá rétt að telja saman rekstrarkostnað beggja eða allra, ef hann 

hefir eigi aðgreinda reikninga fyrir hvern þeirra, eins og t. d. ef hjú eða 

annað verkafólk vinnur eftir ástæðum og þörfum bæði að landbúnaði og 

fiskiveiðum. 

H KRAFLI 

Um eignarskatt. 

20. gr. 

Af allri skuldlausri eign skal árlega greiða skatt í ríkissjóð. Það er að- 

alreglan, að allar eignir eru skattskvidar, hverju nafni sem þær nefnast, Íast- 

eignir, svo sem jarðir, lóðir, lendur, hús, skip og annað lausafé, svo sem 

skepnur, áhöld, flutningatæki á landi, skartgripir, bækur, lístgripir. fatnaður, 

innanstokksmunir, verkfæri. vélar, vörubirgðir, peningar og verðbréf. Því 

næst ólikamleg verðmæti, sem metin verða til fjár, svo sem almenn kröfurétt- 

indi og yfir höfuð allar eignir og eignarréttindi, sem metin verða til pen- 

inga og eigi eru sérstaklega undanskilin. 

Tekjur manna á skattári eru eigi eign í þessu sambandi. nema það. sem 

óeytt kann að vera af þeim (lagt við eignir lil næsta árs), þegar eignir eru 

taldar fram. Af því verður að gjalda eignaskatt, sem öðrum eignum. 

Ef framtalsskýrslur vantar eða fást eigi nægilega glöggvar um eignar- 

rétt að einstökum eignum, þá ber skattanefndum að komast fyrir það. Ef fast- 

eign er eða skrásett skip, þá leggur hún skatt á þann, sem skráður er eigandi, 

nema annar telji hana eða það eign sína í framtal sínu. Ella verður hún að 

leggja skatt á vörzlumann eignanna, ef hann lætur ekki fullnægjandi upplys- 

ingar í té, og el þess er eigi kostur. svo sem um kröfuréttindi, þá á þann. 

sem hún telur vera munu eiganda. 

Telja skal fyrst eignir svo sem þær eru verðar. Skuldir skal síðan allar 

telja. Verður fyrst að meta allar skattskyldar eignir til peninga. Ítök og kvað- 

ir á jörð eða annari fasleign metast eigi til skulda, heldur er jörðin sjálf metin 

sem heild með ítakinu eða kvöðinni, er rýra verðmæti hennar. Með sama 

hætti auka ítök o. s. frv. verðmæti þeirra fasteigna, er þau fylgja. Til skulda 

telst eigi aðeins bað, sem svara skal í peningum, hetdur einnig það. sem greiða 

ber eða má í öðrum munum. En þá verður að meta það til peninga. Skuld telst 

einungis einhliða greiðsluskylda, en eigi t.d. skylda samkvæmt kaupsamningi, 

þar sem báðir eiga óefnt. Skuldir skal telja eins og þær eru í lok skatlársins 

og því afborganir dregnar frá upprunalegu upphæðinni. Ábyrgð á skuldum 

annara verður eigi talin til skulda ábyrgðarmanns, fyrr en hann hefir verið 

dæmdur eða hefir undirgengizt með sátt til að borga þær, eða aðalskuldari er 

orðinn gjaldþrota. Ef fleiri eru ábyrgðarmenn, skal skuld skipt að jöfnu með 

þeim, nema öðruvísi sé samið. Ef sumir mega teljast ófærir að greiða, þá skipt- 

ist skuld á hina að jöfnu, nema svnl sé að því sé öðruvísi hagað. 
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Nú eru menn samskuldarar, og skal þá skipta skuld jafnt milli þeirra, 

nema samningar séu með þeim um annað. 

1. 

2 kår 

4. 

Undanþegið skatti er: 

Frá skuldlausri eign gjaldþegns skal draga kr. 5000, sem enginn skattur 

greiðist af. Þess ber ennfremur að gæta að 1%, (einn af þúsundi) skal 

greiða af eign yfir 5000 kr. allt að 15000 kr. eða Í kr. af 1000 kr. En ef 

skattur nemur ekki einni krónu, þá er honum sleppt. Sá, sem ekki á 6000 

kr. skuldlausar, losnar því alveg við eignarskatt. Sá, sem þar á móti á skuld- 

lausar kr. 6000 eða meira, geldur skatt af öllum skuldlausum eignum, sem 

hann á fram yfir 5000 kr. 

Skilyrðisbundin fjárréttindi, svo sem réttur til lífsábyrgðarfjár, sem ekki 

er fallið til útborgunar. Hér undir verður einungis að telja ófengin eða 6- 

lekin skilyrðisbundin fjárréttindi, en eigi þau sem fengin eru, en sleppa 

verður aftur, þegar tiltekinn tími er kominn eða tiltekið atvik ber að hönd- 

um, I. d. verðbréf, er maður skal eiga og njóta vaxta af meðan hann er ó- 

giftur. Síðastnefnd réttindi verða talin til skattskvldra eigna þess, sem 

þeirra nýtur. sbr. og 25. gr. E. Þegar ófengin skilyrðisbundin fjárréttindi 

verða skilyrðislaus lifsábyrgðarféð t. d. fallið til útborgunar þá er 

það annaðhvort orðið útistandandi krafa eða eign runnin í bú aðilja og því 

skattskylt í báðum tilfellum. 

Réttur til eftirlauna, lífeyris eða annarar áframhaldandi greiðslu, sem 

bundin er við einstaka menn. Eftirlaunaréttur eða Hfeyris verður aldrei 
   skattskyld eign, þó að tekið sé að útborga eftirlaun eða lífeyri. „Aðrar á- 

framhaldandi greiðslur“ er mjög óákveðið, og sérstaklega er erfitt að greina 

skattfrjálsu réttindin eftir þessum lið frá „réttindum til stöðugra tekna“, 

sem skatlskyld eiga að verða eftir 25. gr. E. Sem dæmi skattfrjálsra réttinda, 

þeirra sem hér segir, mætti telja framfærslurétt konu á hendur fyrrverandi 

bónda hennar eftir samningi eða yfirvaldsúrskurði, barnsmóður á hendur 

barnsföður til meðlags með barni og framfærslurétt yfir höfuð o. s. frv. 

Skilyrði er það, að rétturinn sé bundinn við einstakan mann, þ. e. að aðr- 

ir geti ekki notið hans, hvort sem framsal hans er lögbannað eða aðrir geta 

eigi notið hans eftir eðli sínu. 

„Leigulaus bústaður og önnur afnotaréttindi“. „Afnotaréttindi“ nær bæði 

til láns og leigu á föstum eignum og lausum, og eru því hvorki leiguréttindi 

né láns skattskyld. Bóndi skal því t. d. eigi meta það til skatts, hvers virði 

honum er ábúðarréttur á jörð sinni. Framsal á afnotarétti, sem gæfi ár- 

legar tekjur t. d., mundi þar á móti vera uppspretta skattskylds tekjustofns 

(sjá 25. gr. E.). Ítakaréttur og afgjaldskvöð, sem maður á persónulega, verð- 

ur og skattskyld eign. 

Fóðurbirgðir, matar og eldsneytis skal eigi telja til skatts. Eigi heldur það, 

er maður á í heimfluttu byggingarefni til eigin þarfa, enda megi það ekki 

til vörubyrgða teljast.
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6. Yms rettindi, sem bundin eru vid eiganda sjålfan og eigi falla undir 2. eða 

3. tölul., en hann hefir eigi ennþá komið í peninga. Þar til heyrir handrit, 

sem er eigi gefið út þar á móti bókarupplag eða útgáfuréttur seldur af 

höfundi , listaverk, sem enn er eign höfundar og eigi er til sölu, vöru- 

merki, firma, sauðfjármark, ónotuð uppfundning og Óseldur einkaréttur að 

henni og önnur réttindi, sem bundin eru við eiganda, en óvíst er hvort 

verði notuð o. s. Írv. 

1
 Innlend félög öll hafa leyfi til að draga hlulafé sitt eða stofnfé frá eignar- 

upphæð áður en skattur er á lagður. Eigendur hluta og annars stofnfjár 

gjalda skatt af því. Þessi frádráttarheimild nær aðeins til innlendra félaga 

og eigi tl sjóða né stofnana. 

22. gr. 

Eignarskalt greida hinir såmu einstaklingar (1., 2. og 4. gr.) og félög 

(6., 8, og 10. gr.), sem tekjuskatt gjalda, ef beir eiga hér skattskyldar cignir 

eða eignarréttindi. Það er auðvitað eigi skilyrði, að aðili greiði tekjuskatt, til 

þess að hann verði skyldur að greiða eignarskatt, heldur aðeins að hann 

mundi greiða tekjuskatt, ef hann hefði svo miklar eða þær tekjur, er skatti 

næmi eða skatti skyldi svara af. Kvæntur maður, sem t. d. hefir eigi nema 1000 

kr. tekjur á ári, geldur engan tekjuskatt, en hann getur átt jörð, sem er 2000 

kr. virði, og greiðir hann þá eignarskatt af henni. 

Heimilisfesti á Íslandi en þar með telst dvöl í landinu helming skatt- 

ársins eða meira er almennt skilyrði þessarar skattskyldu (sbr. 1. gr.. 

Heimilisfastir menn og menn, sem dveljast hér samtals helming skattársins 

greiða hér eignarskatt af öllum eignum sínum. Skiptir eigi máli, hvar eignirn- 

ar eru né heldur hvort aðili greiðir af þeim skatt annarsstaðar en hér. 

. . . 23. gr. 
Undanþegnir eru eignarskatti: 

A. Að öllu leyti: 

1. Konungur, borðfé hans og ættmenn. 

2. Ríkissjóður og aðrir sjóðir, sem standa undir umsjón landsstjórnarinnar. 

3. Sveitarfélög og bæja. 

{. Kirkjusjóðir. 

5. Sparisjóðir, sem engan arð gefa stofnendum sinum eða ábyrgðarmönnunm. 

6. Félög og stofnanir, sem eigi reka atvinnu, sjá nánar 3., 7. og 8. gr. 

B. Undanþegnir eru eignarskatti af eigum sínum, nema þeim, sen sér- 

slaklega eru ákveðnar skattskyldar: 

í. Erlendis heimilisfastir menn (sjá 22. gr. síðustu málsgr.) og 

2. Félög og stofnanir erlendis heimilisfastar greiða skatt af öllum eignum sin- 

um, er þeir eiga hér á landi. 

3. Erlendir þjóðhöfðingjar. 

4. Erlendir sendiherrar og starfsmenn þeirra og 

5. Ræðismenn, sem eigi eru íslenzkir þegnar, greiða aðeins eignarskatt af 

þeim fasteignum, sem þeir hafa hér á landi, og eignum, sem þeir nota í 

atvinnu sinni hér. (Sjá annars 2. gr. 1., 4. og 5. málsgr., 4. gr. ac). 
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90 24. gr. 
14. nåv. Skatt- Af skattskyldum eignum (sjå 20.—22, gr.) skal greida eignarskatt sem 

stiginn. hér segir: 

At 5000— 15000 kr. greidist 16, (af þús.) af því, sem er umfram 5000 kr. 

— 15000—  20000 - 10 kr. af 15000 kr, og 1,2%, af afganginum. 

— 20000— 30000 — - > 16 - 20000 — 1,5— — — 
30000— 50000 — 31 30000 — 2 - 

— 50000— 100000 - - 71 — 50000 — 3 — 

100000— 200000 — 221 - 100000 - 4 — -— 

— 200000— 500000 — 621 200000 — — 5 - 

500000—1000000 — - 9121 500000 — - 6 - 

1000000 kr. og þar yfir 5121 — 1000000 — T — — 

Nemi skalturinn samkvæmt bessu ekki 1 kr., skal honum sleppt. 

Erlendis heimilisfastir menn og erlend félög og stofnanir (23. gr. B. 1. 

og 2.) greiða þó aldrei minna en 94, af skattskyldum eignum sinum. Allir aðr- 

ir, þar á meðal þeir, sem í 23. gr. B. 35. segir, greiða eftir skaltstiganum 

óbreyttum. 

Talan 100 skal ávalt ganga upp í þeirri upphæð, sem eignarskattur er 

talinn af og afgangi sleppt. Skattskylda talan stendur því alltaf á 00. 

25. gr. 

Ákvæði um Um virðing á eignum til eignarskatts fer sem hér segir: 

virðing A. Fasteignir (lendur, lóðir, hús, jarðir með mannvirkjum, og hvort sem 

eigna. sj þr eigandi lóðar og mannvirkis eða sinn á hvort) eru metnar 10. hvert 

ár, og er við það mat miðaður eignarskattur af fasteignum. Ef metið er upp á 

Fasteignir. {6 ára bilinu, þá skal eftir því mati fara. Ef eign rýrnar eða hækkar í verði á 

10 ára bilinu, þá getur bæði eigandi og fjármálaráðherra látið hina lögskip- 

uðu fasteignamatsmenn virða hana upp og á þá að telja eignarskatt samkvæmt 

Þeirri virðingu. Ef eign líður undir lok, t. d. hús brennur eða fýkur, þá er 

skattanefnd þó rétt að leggja skatl einungis á verð lóðarinnar, eins og hún er 

metin í fasteignamatinu eða það af eigninni, sem ettir er, ef bad hefir verið 

metið sér, án þess að nýtt mat þurfi að fara fram. En telja skal þá til eigna 

andvirði eignarinnar, ef eigandi á heimtingu á því, t. d. brunabótafé. 

Skip og B. Verðlag á skipum og öðru lausafé en hér er einungis átt við líkam- 

annað lega muni, þó að verðbréfum undanskildum skal miðað við áætlað sölu- 
lausafé. 

verð. Skal meðal annars hafa hliðsjón af vátry ggingarupphæð, ef munirnir eru 

vátryggðir. Á lausafé er ekkert allsherjarmat, eins og fasteignum. Og verður 

því að fara eftir álitum. Verðmæti hlutanna skal ákveðið eins og ætla má, að 

þeir hefði selst í lok skattársins, nema Þbiifénaðar. Þar skal miða við verð í 

fardögum næst á undan skattálagningu. 

Vörur. Verzlunarvörur skal meta með áætluðu eða ákveðnu útsöluverði, heild- 

söluverði, ef heildsali á í hlut, og með smásöluverði, ef smásali á hlut að máli. 

Ef maður hefir vörur í umboðssölu í vörzlum sínum eða vörur til geymslu,
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ber honum einnig ad telja bær fram, ef eigandi er heimilisfastur erlendis, og 

greiða skatt af. En endurgjaldskröfu á hann á hendur eiganda. Rétt er að 

draga 5% frá söluverði. 

G. Verðbréf (þar á meðal skuldabréf og hlutabréf) en verðbréf 

merkja hér bréf, sem bera á sér einhliða greiðsluloforð skuldunauts skal 

meta til skalts eftir nafnverði, nema þau hafi annað gangverð eða áætlað sölu- 

verð. Ef bréfið er íslenzkt, þá fer eftir því verði, sem það sannanlega hefir 

hér eða ætla má að það hafi. En ef það er erlent, þá skal fara eftir verðskrán- 

ing þess þar í landi, ef kunnugt er um hana. En ella fer eftir álitum. Greidda 

vexli á eigi að leggja við, nema svo segi í bréfinu, að þeir skuli lagðir við inn- 

stæðu. ef þeir eru eigi hittir á gjalddaga. 

D. Útistandandi skuldir, aðrar en þær, sem C-liður tekjur til, skulu lald- 

ar með nafnverði, hvort sem vextir eiga að greiðast af þeim eða eigi, en eigi 

skal leggja ógreidda vexti við framar en í C-lið segir. Til útistandandi skulda 

tejast innieignir í sparisjóði, á hlaupareikningi í bönkum o. s. frv. Ef kröfu á 

að greiða í öðru en peningum, þá verður að virða það til peninga. 

Óvissar skuldir, hvort sem þær eru óvissar af því að torséð þykir, hvort 

lögskylt sé að greiða skuldina eða af því að skuldunautur er eða hann er talinn 

vera ófær til að gjalda, má færa niður eftir ástæðum og ef skuld er eða má 

teljast ófáanleg, þá skal hún ekki talin með. 

HE. Réttindi til stöðugra tekna skulu metin eftir því endurgjaldi, sem 

hæfilegt væri fyrir þau, þegar skatturinn er lagður á. Hér er eigi átt við verð- 

bréf eða útistandandi skuldir, sem stöðugar tekjur gefa af sér né heldur at- 

notarétlindi, sem einnig geta gefið af sér stöðugar tekjur, því að þau eru eigi 

talin til tekna. Og mörg önnur réttindi til áframhaldandi tekna eru undanþegin 

eignarskatti samkvæmt 21. gr. 2. tölul. Og er því mjög torvelt að gera grein fyrir 

því, hvaða réttindi verði skattskyld eftir þessum lið og hvaða réttindi sé 

skattfrjáls eftir 21. gr. 2. tölulið. Réttindi, sem hér falla undir, eru eigi bund- 

in við einstakan mann og gætu því skipt um eiganda, t. d. réttur til árlegrar 

borgunar fyrir erfðafestu lands, veiðiréttur, sala á afnotarétti, sem yrði stöðug 

tekjulind seljanda o. s. frv., einkaleyfi (panent) selt þannig að seljandi eða sá, 

sem hann setur í stað sinn, fái árlega peningagreiðslu fyrir. Meta skal rétt- 

indin, ef eigi eru gögn til annars, þannig að margfalda árgreiðsluna með 20, 

og er útkoman sú upphæð, sem skatt skal gjalda af. 

26. gr. 

Fignarskattur skal að jafnaði ákveðinn eftir eign gjaldanda í lok alman 

aksárs. Þó mega þeir, sem nota annað reikningsár en almanaksárið telja fram 

eignir sínar eins og þær voru í lok þess reikningsárs, sem næst er á undan eigna- 

ákvörðun. Ef maður t. d. hefir fardaga-árið að reikningsári, þá telur hann fram 

í febr. 1922 eignir þær, sem hann átti í fardögum (síðasta fardag) 1921. Og ef 

sá maður breytir um reikningsár, þá miðast eign hans í næsta framtali og næst, 

þegar eign hans er ákveðin þar á eftir, við lok hins nýja reikningsárs. 

Sbr. 18. gr. 
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ll. KAFLI. 

Um skattanefndir. 

27. gr. 

I. Í Reykjavík fer um skipun skaltanefndar eftir konunglegri tilskipun, 

sem þar um verður sett, samkvæmt 23. gr. tkskl. Reglugerð þessi gildir annars 

í Reykjavík að svo miklu leyti sem samrýmanlegt verður fyrrnefndri tilskipun. 

H. Utan Reykjavíkur ákveða skattanefndir og vfirskattanefndir tekju- 

skatt og eignarskatt. 

A. Skattanefndir eru skipaðar í hverjum kaupstað og hverjum hreppi 

3 mönnum þannig: 

1. Í kaupstöðum (Hafnarfirði. Vestmannaeyjum, Seyðisfirði, Akureyri, Siglu- 

firði og Ísafirði) er bæjarstjóri, þar sem sérstakur bæjarstjóri er (þ. e. ann- 

ar en bæjarfógeti eða lögreglustjóri) eins og Í Reykjavík og á Akureyri (á 

Siglufirði er ekki sérstakur bæjarstjóri í merkingu tekjuskl.), sjálfkjörinn 

i skattanefnd, en bæjarfógeti nefnir þá einn mann og bæjarstjórn annan. 

Ef ekki er sérstakur bæjarstjóri, þá nefnir bæjarfógeti 2 nefndarmenn. Bæj- 

arsljóri er formaður skattanefndar, ef hann er í nefndinni. Ella ákveður 

bæjarfógeti, hvor þeirra tveggja, sem hann tilnefnir, skuli vera formaður. 

Ennfremur skal skipa 2 varmenn, og tilnefnir bæjarfógeti annan. en bæi- 

arstjórn hinn. 

Na
 

2. Í hreppnum er hreppstjóri sjálfkjörinn formaður skattanefndar. Annan 

samnefndarmann hans tilnefnir sýslumaður, en hinn hreppsnefnd. Vara- 

menn Skulu og vera 2, annar tilnefndur af sýslumanni, en hinn af hrepps- 

nefnd. 

Varamenn taka sæti í nefnd ef: 

a. aðalmaður er óhæfur að taka þátt í meðferð máls (sjá 28. ur, B.). 

bh. aðalmaður forfallast, og 

c. aðalmaður deyr eða fer alfarinn úr nefnd. 

En eigi gegnir varamaður þá starfanum nema til bráðabirgða, því að 

skipa skal mann í stað hins dána eða burtfarna þann tíma, sem hann átti eftir 

að vera í nefndinni. Sá kýs eða tilnefnir nýja nefndarmanninn, sem kaus eða 

tilnefndi hinn látna. 

Í forföllum formanns kýs skattanefndin sjálf formann um stundarsakir. 

Ef eigi eru nægilega margir aðalmenn og varamenn til samans hæfir til að fara 
með mál, þá verður sá, eða þeir, sem hæfir eru, að biðja hreppsnefnd, ef henn- 

ar maður er vanhæfur, en ella sýslumann eða bæjarfógeta, að nefna mann eða 

menn til að fara með það mál. 

Ályktunarfær er skattanefnd aðeins, ef allir 3 nefndarmenn eru á fundi 

og taka þátt í atkvæðagreiðslu, enda er þeim öllum skylt að greiða atkvæði. 

Meiri hluti ræður. 

B. Í hverju lögsagnarumdæmi (sýslu, kaupstað) skal vera yfirskatta- 

nefnd skipuð 3 mönnum. Þó skal vera ein yfirskattanefnd fyrir sýslu og kaup-



stað, þar sem sami maður er sýslumaður og bæjarfógeti (Hafnarfjörður —QGull- 

bringu- og Kjósarsysla, Seyðisfjörður Norður-Múlasýsla, Akureyri--Evjafjarð- 

arsýsla, Ísafjörður Vestur- og Norður-Ísafjarðarsýsla), fyrir bæði lögsagnar- 

umdæmin. Lögreglustjóri er sjálfkjörinn formaður yfirskattanefndar, en fjár- 

málaráðherra nefnir báða hina. Fjármálaráðherra kveður og til 2 varamenn, og 

taka þeir sæti í nefndinni, ef eigi eru til nógu margir hæfir, um kjör í stað látins 

eða Þburtfarins nefndarmanns, hvenær yfirskattanefnd sé ályktunarfær og all 

atkvæða gildir samsvarandi sem um skattanefndir. Ef formaður er óhæfur til 

meðferðar máls, setur fjármálaráðherra formann í stað hans til að fara með 

það mál. 

28. gr. 

A. Enginn má sitja í skattanefnd eða yfirskattanefnd, nema hann: 

í. hafi óflekkað mannorð, en sá telst eigi hafa óflekkað mannorð, sem sekur 

er orðinn að lagadómi um verk, sem er svivirðilegt í almenningsáliti, 

2. sé fjárráður, 

3. hafi nauðsynlegt vit og heilbrigði, 

4. eigi heimili í skattaumdæminu (hreppnum eða kaupstaðnum, ef skattanefnd 

er, en kaupstað eða sýslu, ef yfirskattanefnd er), 

5. hafi náð lögaldri, þ. e. sé 21 árs gamall. 

6. Eigi má sami maður eiga á sama tíma sæti bæði í skattanefnd og yfir- 

skattanefnd. 

Skyldir menn eða mægðir að feðgatali eða niðja, hjón. systkini, kjörforelóri 

og kjörbörn og fósturforeldri og fósturbörn mega ekki sitja saman. hvorki 

sem aðalmenn sé varamenn í skattanefnd né yfirskattanefnd. 

B. Enginn má taka þátt í meðferð máls í skattanefnd né yfirskatta- 

nefnd, ef: 

1. málið varðar sjálfan hann (tekjur hans eða eign og annað, sem lýtur að 

ákvörðun á skatti hans). Því verður yfirskattanefndarmaður að víkja sæti, 

ef kæra varðar hann, sem kæranda eða kærðan. 

Is
 Málið varðar með sama hætti þá, sem honum eru svo nánir, sem í A. 7. tölu- 

lið næst að ofan segir. 

3. Auk þess er það rétt, að nefndarmaður víki af öðrum ástæðum, ef hætta er 

á hlutdrægni af hans hálfu. 

Nefndin úrskurðar öll, hvort nefndarmaður skuli víkja sæti. 

29. gr. 

Það er almenn borgaraskylda öllum þar til hæfum karlmönnum, að taka 

sæti í skattanefnd og yfirskattanefnd. Engum er þó skylt að taka við kjöri eða 

tilnefningu: 

1. sem sextugur er að aldri á kjördegi. Ef hann verður sextugur áður en kjör- 

timabil hans er á enda, þá á hann rétt á að fara úr nefnd. Hins vegar er 

honum skylt að sitja í nefnd kjörtímabil út, ef hann hefir látið endurskipa 

sig eftir að hann varð sextugur, nema aðrar ástæður komi til, t. d. ellilasleiki. 
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90 Undan- 2. sá, sem hefir verið samfleytt 6 ár í nefnd, er ekki skyldur að taka sæli í 

14. nóv, þágur. henni fyrr en 6 ár eru liðin frá því að hann gekk úr nefndinni. Bétt er að 

endurkjósa menn svo oft sem þeir vilja; 

3. sem er öðrum háður sem hjú. Á bekk með hjúum má setja alla þá. sem ráð- 

stafað hafa fyrirfram um langan tíma starfhæfi sína í þarfir annara, í. d. 

námsmenn, búðarmenn, skrifstofumenn ýmsir o. s. frv. 

Kjörtímabil. Kjörtímabilið er 6 ár, þó svo, að sinn fer frá á vixl á hverjum 8ja ára 

fresti, í fyrsta skipti eftir hlutkesti. Tekur þetta einnig til varamanna. 
Skipaðar 

[…, Skattanefndir og yfirskattanefndir skulu jafnan fullskipadar fyrir-hver 
fyrir ára- | . 

aramot. mót. 

30. gr. 

Bókhald. Bæði skattanefndir og yfirskaltanefndir halda gerðabók. Í hana skal 

ra: 

a. Stutla skýrslu um fundarefni og allt það helzta, sem fram fer á fundum. 

b. Skattskrár. Þetta gildir þó einungis um gerðabækur skattanefnda. 

c. Úrskurði um kærur og aðrar ákvarðanir. 

d. Heit nefndarmanna. En það heit skulu allir skattanefndarmenn og yfir 

skattanefndarmenn (þar með taldir varamenn). sem eigi hafa unnið eið 

eða heit embættismanna eða sýslunar, vinna og undirrita í serðabók nefnd- 

arinnar á fyrsta fundi, sem þeir sitja á, og er það svo látandi: 

Heit „Ég NON. skattanefndarmaður (yfirskattanefndarmaður, varaskatta- 

nefndar- nefndarmaður, vara-yfirskattanefndarmaður), í N. N. hreppi (kaupstað, 

manna. svslu), lofa því hér með og legg þar við drengskap minn og heiður, að ég skal 

segna starfi mínu hlutdrægnislaust eftir beztu vitund og sannfæringu, og sæta 

skal ég lögmæltrar þagnarskyldu minnar um öll þau atriði, er varða hagi sjald- 

Þegna og ég kemst að vegna starfa mins“. 

Skjala- Formönnum nefndanna ber auðvitað að geyma vandlega og halda í reglu 

geymsla. skjölum öllum og bréfum, sem þeim berast, svo og uppköstum eða eftirritum. 

sem þær láta frá sér fara. 

Fjármálaráðherra lætur gera bækur þessar á kostnað ríkissjóðs. Löggild- 

ir lögreglustjóri bækur skattanefnda, en fjármálaráðherra bækur vfirskatta- 

  

nefnda. 

31. gr. 

Kaup Um kaup skattanefnda og yfirskattanefnda fer sem hér segir: 

skatta- A. Í Reykjavík segir um það í konunglegri tilskipun (sbr. gr. I,) 

nefnda. B. Utan Reykjavíkur: 

I. Skattanefndir: 

1. Í kaupstöðum og kauptúnum, sem eru hreppur út af fyrir sig (aðalhluti 

hreppsins er kauptún), skal greiða skattanefnd allt að 2% af tekjuskatt- 

inum og eignarskattinum, eins og hann verður hverju sinni ákveðinn í 

beim kaupstað eða kauptúni samkvæmi úrskurði yfirskattanefndar, þó 

Þannig, að borgunin fari aldrei fram úr 8 kr. fyrir hvern starfsdag 

nefndarmanns. 

> 2. Annarsstaðar (þ. e. í hreppum, sem eigi falla undir B.1. 1.) skal greiða
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skattanefnd allt að 4% af skattinum í hreppnum, eins og hann er ákveð- 

inn samkvæmt úrskurði vfirskattanefndar. þó eigi hærra en 8 kr. fyrir 

hvern starfsdag nefndarmanns. 

I. Yfirskattanefndir fá 8 kr. þóknun fyrir hvern starfsdag sinn. Kaup for- 

manns er þó fólgið í embættislaunum hans. 

Kostnaður allur greiðist úr ríkissjóði. Formaður yfirskattanefndar 

trskurðar reikninga skattanefndar og greiðir þá á manntalsþingum ár 

hvert. Fjármálaráðherra úrskurðar teikninga yfirskattanefndar og ávísar 

upphæðunum til formanns, er svo greiðir nefndarmönnum þær. 

LV. KAFLI. 

Um framtal tekna og eigna. ákvörðun skatts, fresti, kærur, úrskurði o. fl. 

32. gr. 

Í janúarmánuði ár hvert skulu skattanefndir senda öllum þeim, sem 

kunna að vera skyldir til að greiða tekjuskatt eða eignarskatt þar í hreppi eða 

kaupstað, eyðublað undir framtalsskýrslur. Lætur fjármálaráðherra gera eyðu- 

blöð þessi og senda skattanefndum, allt á kostnað ríkissjóðs. 

Gera skal ráð fyrir því, að þeir hafi fengið eyðublað, sem skattanefnd 

hefir sent það í pósti eða með boðbera. Sá, sem eigi fær eyðublað fyrir miðjan 

febrúarmánuð. skal gera skattanefnd viðvart um það, eða vitja þess til hennar. 

Skal hver sá, sem eyðublað er sent. fylla það út eftir beztu vitund og skrá 

þar í tekjur sínar síðastliðið ár (sbr. 16. gr.) og eignir í árslok (sbr. 26. gr) og 

það. sem þeim skal til frádráttar koma (rekstrarkostnaður, og annar frádráttur, 

skuldir o. s. frv.), og afhenda það síðan með óskammstafaðri undirskrift sinni 

og vottorði, að viðlögðum drengskap wm rétta skýrslu, skattanefnd eða for 

manni hennar. fyrir lok febrúarmánaðar. Þó skal þeim, sem atvinnu reka víðar 

en á einum stað, vera rélt að afhenda skýrslu sína eigi fyrr en 20. marz. 

Skattanefnd er skylt að veita skaltþegnum aðstoð sína til að gefa skýrslur 

þær, sem í Í. málsgrein segir. Og auk þess er skattþegnum skylt að láta skatta 

nefnd í té eftir megni allar þær upplýsingar, sem hún þarf til að gera tekju- 

framtal hans og eigna sem réttast, svo sem sundurliðaða skýrslu um eignir hans 

og skuldir í ársbyrjun, um kostnað til fjölskyldu hans og heimilis, um allar 

greiðslur gjalda, er heimili hans varða. Skattanefnd getur og æfinlega krafizt, 

að einn eða tveir nefndarmenn fái að kynna sér bókhald gjaldbegns; en nefndin 

getur einnig falið þá rannsókn einum eða tveimur reikningsfróðum mönnum 

utan nefndarinnar. sem mega þó ekki vera keppinautar gjaldþegns, nema hann 

samþykki þá. Til þessarar rannsóknar skal einungis velja lögráða og valinkunna 

menn. er úrskurða mættu mál þess, er þeir eiga að skoða hjá, ef þeir væru sjálf- 

ir Í Skaltanefnd. Þóknun banda þessum skoðunarmönnum greiðist samkvæmt 

reikningi, er formaður yfirskattanefndar úrskurðar og greiðir með sama hætti 

sem reikninga skattanefndar. Skattanefndum ber sjálfum að skoða bækur og 
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reikninga, nema sérstaklega standi á, t. d. margbrotin eða vafasöm reiknings- 

færsla, tímaskortur skattanefndar o. s. frv., enda skipti rannsókn verulegu máli 

um skatthæð. 

Þeir, sem skattanefnd felur rannsókn þessa, skulu vinna henni dreng- 

skaparheit um, að gæta þagnar um það, sem þeir verða áskynja um hagi sjald- 

þegna eða annara, og að vinna starfann með trúmennsku og samvizkusemi. 

Ennfremur skulu félög öll, svo og einstakir menn, sem skylt er að halda 

bækur (lög nr. 53, 11. júlí 1911), láta framtali sínu fylgja ársreikning sinn vfir 

tekjur og gjöld síðasta reikningsár sitt og efnahagsreikning sinn. 

Nú gefur gjaldþegn eigi skýrslur þær, sem í 3. og 5. málsgrein segir, eða 

veitir eigi aðgang að bókum sínum, enda sé honum þess kostur, og skal þá 

fara um ákvörðun skatts hjá honum svo sem segir í 38. A. 2. og B. 1., ettir gr. 

því, sem við á. 

33. gr. 

Skylda til að telja fram eignir og tekjur hvílir á: 

Hverjum einstökum skattþegni fyrir sjálfan sig. Ef hann er samvistum við 

(15, gr. A. 1. 

börn, kjörbörn og fósturbörn) eru hjá honum (15. gr. A. 1 2.), þá skal hann 

konu sína 3.) eða óÓfjárráða börn hans (þar með talin stjúp- 

einnig telja fram þeirra tekjur og eignir ásamt sínum. Hver fjárráð mann- 

eskja, heimilisfóst eða til dvalar ef skattskyld kann að vera á Íslandi, 

er skyld að telja sjálf fram tekjur sínar og eignir. 

NØ
 

Fyrir ófjárráða menn, aðra en þá sem í 1. tölulið segir, skulu fjárhaldsmenn 

Þeirra telja fram eignir þeirra og tekjur. 

3. Fyrir bú, sem er undir opinberum skiptum, hvílir framtalsskyldan á skipta- 

Ef erf- 

ingjar skipta sjálfir, þá hvílir skyldan á þeim in solidum. Skal skýrsla gefin 

rétti, skiptaforstjórum eða skilanefnd (in solidum, ef fleiri eru). 

win tekjur bús við áramót, en um eignir þess, þegar lokið er uppgerð, enda 

nemi skuldlausar eignir 6000 kr. Lög þessi taka til allra búa, sem eigi er lok- 

ið skiptum á fyrir Í. janúar 1922. 

ft. Stjórn félags, sjóðs eða stofnunar, skal telja fram eignir og tekjur þessara 

(10. gr., skattgreiðenda. Ef félag er heimilistast erlendis sbr. 22. gr.), þá 

hvílir skyldan á aðalumboðsmanni þess hér. 

5. Ef erlendis heimilisfastur maður á hér skattskyldar eignir, rekur hér at- 

vinnu (verzlun, verksmiðju o. s. frv.), eða hefir hér eða héðan tekjur (2. gr. 

sbr. 22. gr.), hvílir skyldan á þeim, sem veitir forstöðu atvinnufyrirtæki, 

varðveitir eignirnar eða hefir tekjurnar undir höndum eða greiðir þær, 

nema aðili hafi umboðsmann hér, sem annast framtal hans. Innlend félög og 

stofnanir, sem greiða tekjur eða arð út úr landinu, eru þó eigi skyld að telja 
nöfn þeirra, sem greitt er, en gefa skulu þau skýrslu um, í hversu marga 

staði hefir verið greitt, og hversu mikið í hvern stað, og hverju hefir verið 

eftir haldið upp í skattinn, enda er skattanefnd heimil rannsókn á skjöl- 

til eftirlits með því, að rétt sé frá skýrt og um og bókum félags o. s. frv. 

rétt sé reiknaður skattur.



34. gr. 

Aðalreglan er, að hver greiðir skatt af sínum tekjum og eignum, en eigi 

annara. Undantekningar eru þessar: 

I. Maður greiðir tekjuskatt og eignarskatt af tekjum og eignum konu sinnar, 

ef þau eru samvistum. Sjá 15. gr. A. 1. 3. Þetta gildir jafnt hvort sem konan 

á skattskylda séreign eða hefir sératvinnu. Af félagsbúi hjóna, svo og sér- 

eign sinni, geldur bóndi einn skatt, en hann á endurgjaldskröfu á hendur 

konu sinni, ef hann geldur skatt af hennar eignum eða tekjum. 

2. Faðir greiðir tekju- og eignarskatt ófjárráðra barna (kjörbarna, stjúpbarna 

og fósturbarna), sem eru í foreldrahúsum; sbr. 15. gr. A. Í. 2. 

Kona og börn, samkvæmt 1. og 2. tölulið, eru eigi sjálfstæðir gjald- 

endur. Aftur á móti eru: 

3. Heimamenn manns aðrir, svo sem hjú, fjárráð börn, lausamenn o. s. frv., 

eru sjálfstæðir gjaldendur, en húsráðandi skal þó greiða tekjuskatt og eignar 

fyrir þá, sem heimilisfastir eru hjá honum á gjalddaga — en gjalddagi er á 

manntalsþingunum, sbr. 44. gr. sið. málsgr. gegn endurgjaldskröfu á 

hendur þeim. 

1. Aðalumboðsmenn erlendra félaga og stofnana, sem hér eiga að greiða tekju- 

skatt eða eignar, bera ábyrgð á greiðslu skattsins fyrir þessa gjaldendur. 

5. Þeir, sem greiða fé út úr landinu, eða arð, svo sem í 2. gr., 3. og 4. tölulið 

segir, skulu halda skattinum eftir, þ. e. greiða upphæðirnar að frádregnum 

tekjuskatti og eignar. Ef greiðandi vanrækir þetta, þá ber hann ábyrgð á 

greiðslu skattsins. 

35. gr. 

Þar skal setja mann ár hvert á skattskrá, sem hann er heimilisfastur, 

Þegar skattanefndir taka til starfa, þ. e. í janúarmánuði. Skattanefndir eiga 

heimtingu á því, að fá síðasta manntal kauptúna og kaupstaða til afnota við 

starf sitt, enda verða þær að gera ráð fyrir því, að hver sé þar búsettur, sem 

hann er talinn heimilisfastur í manntalinu síðasta, nema sönnuð séu bústaða- 

skipti eftir það. Þótt maður eigi eignir víðar en í þeim hreppi (kaupstað), sem 

hann er búsettur í, þá skuln þær eignir (og tekjur sem hann hefir annarsstaðar 

að) taldar fram, og skattur á þær lagður, þar sem heimilisfang hans er. Því 

skulu einnig innlend félög og stofnanir aðeins sett þar á skattskrá, sem heim- 

ilisfang þeirra er, enda skal þar og telja eignir og tekjur útibúa þeirra. 

Settir eru á skattskrá utan heimilis: 

1. Erlend félög og stofnanir. Skal setja þau á skattskrá, þar sem aðalumboðs- 

maður þeirra er búsettur. Gildir þetta og, ef eignir eða tekjur eru víðar en 

bar sem aðalumboðsmaður er. Ef enginn er umboðsmaður, þá ákveður fjár- 

málaráðherra, hvar setja skal félag á skattskrá. 

9. Erlendis heimilisfastir menn, sem hér skulu skatt greiða, eru settir þar á 

á skattskrá, sem eign þeirra er, eða þar, sem þeir hafa tekjur. Útlending- 

ur, sem á hlut hér í atvinnufyrirtæki, skal settur á skattskrá, þar sem það 
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90 er. Þeir, sem taka laun eða styrktarfé úr ríkissjóði eða öðrum sjóðum, sem 

14. nóv. ríkið á, skulu settir á skattskrá í Reykjavík. Ef þeir fá styrk úr öðrum sjóð- 

um eða stofnunum, þá skal setja þá þar í skatt, sem sú stofnun eða sjóður 

er, enda hafi fjármálaráðherra eigi ákveðið öðruvísi. 

Ef fram er talið fyrir þessa aðilja, þá ber framteljanda að telja fram all- 

ar eignir hans og tekjur hér á landi, hvar sem þær eru, svo framarlega sem 

hann getur, því að skatti skal svara af þeim öllum í einu lagi. Ef eigi er talið 

fram, þá skal skattanefnd bera það undir fjármálaráðherra til úrskurðar, hvar 

setja skuli aðilja á skattskrá, ef nokkur vafi getur verið um það atriði. 

Úrskurður Sker fjármálaráðherra úr öllum vafaatriðum og ágreiningi um það. hvar 

um skatt- gjaldandi, innlendur eða útlendur, einstakur maður eða félags, skuli settur á 

skráning. skattskrá. 

36. gr. 

Sérstök Auk skyldu til þess að skýra frá högum sjálfs sín og annara samkvæmt 

skylda til 33. gr., er neðangreindum aðiljum skylt að veita skattanefndum ókeypis í té 

skýrslugjafa. Ýmsar upplýsingar, sem þær beiðast, með þurfa og hægt er að láta í té: 

Embættis- 1. Embættismenn og aðrir, sem einhver störf hafa í almenninsgsþarfir, og 

menn. 2, stjórnendur banka, sparisjóða, hlutafélaga og stofnana, eru skyldir að veita 

Forstöðu- ” 
skattanefndum upplysingar bær allar, sem bær æskja, bæði um kaup starfs- 

menn félaga 
og stofnana. manna þeirra, um verðbréf öll, sem eigandi er nafngreindur að, svo sem 

hlutabréf, skuldabréf og vaxtabréf í bönkum og sparisjóðum, enda sé eig- 

andi að þessum verðmætum nafngreindur, um skuldir manna við þessar 

stofnanir o. s. frv. Embættismenn og sýslunar eru sérstaklega skyldir að 

láta skattanefndum í té fræðslu um niðurjöfnun aukaútsvara, manntal, 

skýrslur eftir kjörskrá, allskonar matsgerðir o. s. frv. —- Ennfremur eru 

Starfslaun. 3. Allir þeir, sem hafa menn í þjónustu sinni, enda þótt 1. og 2. tölul. taki ekki 

til þeirra, skyldir að veita skattanefndum skýrslu um starfslaun hvers 

starfsmanna sinna. Þetta tekur til allra fastra starfsmanna, svo sem hjúa, 

skrifstofumanna, búðarmanna utan og innanbúðar o. s. frv., en eigi dag- 

launamanna eða annara, sem eigi eru að staðaldri í þjónustu aðilja. 

Takmörkun Skylt er að gefa skýrslu um kaup starfsmanna, þótt í beiðni um hana 

skyldunnar. sá ekki sundurliðað um hverja starfsmenn sé spurt. Í beiðni um upplýsingar 

um innieign í bönkum og sparisjóðum, eign verðbréfa og skipti manna við 

þessar stofnanir, verður að taka fram, um hverja ákveðna menn spurt er, og 

við hvaða tima sé miðaðar innieignir og tekjur af þeim. Ella er óskylt að svara. 

Úrskurður Fjármálaráðherra úrskurðar ágreining um skyldu manna til að láta af 

um skylduna. hendi skýrslur þær, sem í þessari grein segir, og hvort skyldunni sé fullnægt. 

Skattanefnd ber því að skyra fjármálaráðherra þegar frá því, ef henni er 

neitað um þær eða ef dregið er um þörf fram að láta þessar upplýsingar í té. 

37. gr. 

Åkvårdun Þegar liðinn er sá timi, sem ætlaður er til framtals og viðtöku framtals- 

skatts. skýrslna en það er febrúarmánuður þá skulu skattanefndir þegar byrja á
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ákvörðun tekjuskatts og eignar í skattumdæmi sínu. Skal því verki lokið eigi 90 

síðar en 31. marz ár hvert. Skal skattanefnd gera skrá um alla þá í umdæmi Skattískrá. 4. nóv. 

hennar, sem svara eiga lekjuskatti eða eignarskatti eða hvorttveggja. Skal rita 

nöfn allra skaltþegna í kaupstöðum og kauptúnum eftir stafrófsröð skirnar- 

nafna. ef maður hefir eigi ættarnafn, en ella eftir stafrófsröð ættarnafna. en fé- 

lög og Önnur firmu eftir upphafsstaf í nafni þess, t. d. H.f. Kveldúlfur, Kaup- 

félag Þingeyinga í K.. Mjólkurfélag Reykjavíkur í M. o. s. frv. Skattþegna í sveit 

má rita í skrá eftir bæjaröð og boðleið réttri, og verða þá skattskrár með 

tvennu móti, þar sem hreppur tekur bæði vfir sveit og löggilt kauptún. 

Undir skattskrá skulu vera sérstök eyðublöð. 

Í athugasemdadálk skal skrá það. er auðkennir skattþegn frá öðrum 

skattþegnum eða það, er sérstaklega þykir þörf að taka fram, t. d. um félag, 

hversu mikið hlutafé sé innborgað. ef skattur er talinn eftir 7. gr. o. s. frv. 

  

38. 

Um ákvörðun tekna og eigna fer á þessa leið: Ákvörðun 

A. Ef aðili hefir talið fram eignir sínar og tekjur: eigna og 

1. Ef nefndinni þykir framtal fullnægjandi, að öllu leyti eða ekkert verulegt tekna. 
Fullnæg)- 

við það að athuga, þá ákveður hún tekjur og eignir eftir því. Ef nefndin - 
' andi framtal. 

sjålf telur fullvist, hvad åskortir ad skyrslan sé fullnægjandi, þá getur hún 

lagað það sjálf, t. d. ef skattþegn hefir glevmt ad geta konu sinnar eða 

barna. En ef nefndin ætlar að aðili hafi glevmt eign eða tekjum, þá skal 

honum þó veittur kostur á að leiðrétta skýrslu sína samkvæmt 2. tölul., 

ef unnt er. 

Dø
 

Ef nefndinni bykir framtal tortryggilegt eda verulega gallad (sbr. 1. tölul.). Ofullnæg;- 

svo sem að það sé ógreinilegt í verulegum atriðum. að eitthvað vanti í það, andi framtal. 

sem nefndin telur sig eigi mega eða geta leiðrétt, að lögboðnar skýrslur 

vanti o. s. frv., þá skal hún skora á aðilja að láta nefndinni í té frekari 

skyringar á því sem óglöggt er og að bæla úr göllum að öðru leyti innan þess 

tíma. er nefndin ákveður og eigi má lengri vera en svo, að skattskrá verði 

lokið á lÍögmæltum ma. Ef aðili bætir fullnægjandi úr söllum á framtali 

sinu og sendir lögboðnar skyrslur áður en frestur er liðinn, þá fer um á- 

kvörðun tekna og eigna eftir Í. tólul. Annarskostar ákveður nefndin tekjur 

hans og eignir eftir því sem hún telur sannast og réttast. En gæta skal nefnd- 

in þess, að aðili vinni eigi á vanrækslu sinni eða mótþróa um endurbætur 

á framtali sínu. 

B. 1. Ef aðili, eða untboðsmaður hans þar sem umboðsmaður skal gera Ekkert 

það. telur eigi fram tekjur sínar eða eignir, þá skal formaður skattanefndar framtal, 

málamynda tafarlaust senda honum bréflega áminningu um að bæta úr vanrækslu sinni 
framtal 

innan 5 daga. Ef aðili skipast ekki við áminninguna eða framtalið er aðeins til 

málamynda að áliti nefndarinnar og eigi fæst lögun á því samkvæmt A. 2. að 

olan, þá áætlar skattanefnd tekjur hans og eignir svo ríflega, að ekki sé hætt 

við að upphæðin verði lægri en hún á að vera í raun réttri, enda skal hún vera



1921 

90 
14. nåv. 

Viðurlög. 

Aths. um 

viðurlög. 

Ekkert 

framtal og 

þó engin 

viðurlög. 

Skilyrði 

framtals- 

áskorun. 

Eignir fram- 

taldar, tekjur 

eigi 0. s. frv. 

að minnsta kosti 10% hærri en skattmat næsta árs á undan, og ef vanrækslari 

er ítrekuð næsta ár, skal hækkunin vera minnst tvöföld á við hækkunina árið 

á undan. Ef ár, eitt eða fleiri, líða á milli þess að eigi er talið fram, þá skal 

vanrækslan ekki talin ítrekuð. Eignir þær og tekjur, sem skatt skal gjalda af. 

skulu áætlaðar að frádregnum tekstrarkostnaði 10% hærri en síðasta skatt- 

mal án þess árs frádráttar eftir 15. gr., en síðan skal draga frá samkvæmt 

15. gr. 

Dæmi. 1922 voru tekjur A, að frádregnum rekstrarkostnaði, 10000 krón- 

ur. Frádráttur eftir 13. gr. tekjuskattslaganna 1000 300 = 1300. Skattskyldar 

tekjur því 8700 kr. 1923 telur A eigi fram. Tekjur hans þá áætlaðar að frádregn- 

um rekstrarkostnaði 10000 kr. 10% = 11000 kr. Síðan hefir hann fengið 3 

skylduómaga í viðbót, og frádráttur verður því 1000 4 1200 -=2200. Skattskyld- 

ar tekjur því kr. 8800 eða aðeins 100 kr. hærri en árið áður. Ef vanrækslan 

heldur áfram 1924, þá verða, að öðru óbreyttu, tekjurnar að frádregnum rekstr- 

arkostnaði 10000 kr. 20 % = 12000kr.--2200 og skattskyldar tekjur því 9800 kr. 

Fyrsta skipti, sem skattur verður lagður á eftir hinni nvju skipun, verð- 

ur ekki unnt að beita ofannefndu ákvæði um eignarskattinn. Tekjurnar verður 

þar á móti að áætla að minnsta kosti 10% hærri en gert var næsta ár á undan 

eftir eldri lögunum. Ef aðili hefir engar skattskvldar tekjur haft eða eignir 

næsta ár á undan, þá verður ákvæðinu ekki heldur beinlínis beitt. En skatta- 

nefnd verður þá að meta það, hvort hagur hans hafi breyzt svo síðan síðasta 

skattmat, að honum beri nú að svara skatti, og ber henni þá einnig að setja 

hann í skatt, ef þess er nokkur kostur. 

2. Viðurlögum vegna þess, að eigi er talið fram eða lögmæltar skýrslur eru 

eigi sendar, sæta þó eigi: 

a. Þeir, sem dveljast erlendis eða svo langt í burtu, að erfitt er að ná til 

þeirra, enda hafi þeir eigi umboðsmann fyrir sig nærlendis, sem nefnd- 

inni er kunnugt um, og 

b. þeir, sem ekki er kunnugt hvar dveljast, enda hafi þeir ekki um- 

boðsmann, sem segir í a. 

Nefndin skal þá ákveða tekjur þeirra og eignir, án þess að gera þeim 

viðvart. En reyna skal hún, ef hægt er án tafar fyrir starf hennar, að fá skýrslu 

aðilja eða umboðsmanns hans. 

Enginn verður látinn sæta viðurlögum fyrir það, að hann telur eigi fram 

tekjur sínar eða eignir, nema hann hafi verið krafinn skyrslu eða lagfæringar 

á gölluðum skýrslum, með þeim hætti, sem sagt er bér að framan. 

Nú telur maður óaðfinnanlega fram annaðhvort eignir eða tekjur, en 

hitt eigi, og koma þá viðurlögin niður á honum aðeins vegna þess, sem eigi er 

óaðfinnalega talið fram. 

Skattanefndir skultt kappkosta að sem mest samræmi verði í framtali 

manna og Í tekjuákvörðun og eigna hjá öllum skattþegnum í umdæmi hverju.
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39, gr. 

Aðalregla er það, ad einkahagir skattþegns skipta engu máli, þegar á- 

kveða skal tekjuskatt eða eignar, framar en mælt er í 14., 15. og 20. gr. Undan- 

tekning frá þessu er sú, að gjaldþegn getur fengið linun í skatti, eftir atvikum 

bæði tekjuskatti og eignarskatti, eða einungis öðrum hvorum, eða eftirgjöf með 

öllu, ef alvarleg veikindi, slys eða mannslát hafa skert gjaldþol hans. Aðeins 

þessar þrjár ástæður koma til greina, og eigi aðrar. „Alvarleg veikindi“ og 

„mannslát“ orka síður tvímælis en slys. En atvik þessi hafa aðeins þessa verk- 

un, ef þau hafa haft veruleg áhrif á efnahag eða tekjur aðilja, skert verulega 

aflahæfi hans sjálfs eða skylduliðs hans eða bakað honum kostnað, t. d. ef hann 

hefir þurft að kosta langa spitalavist á sér eða skylduliði sínu (þar á meðal 

hjúum og nemendum, sem hann skal kosta að lögum) en eigi þótt hann kosti 

hana á öðrum — án tillits til þess hvort veikindin hafa verið hættuleg eða ekki. 

Slys er eigi einungis meiðsli eða óhöpp á mönnum, heldur einnig eyðing eða 

óvenjulegar skemmdir fjárverðmæta, sem eigi kemur fullt verð fyrir eða bætt 

er að verulegu leyti, t. d. ef sauðfé ferst að mun úr bráðapest, stórgripir úr 

miltisbruna, fé hrekur í vötn eða sjó, bruni húsa eða heyja, skip ferst o. s, frv. 

Þar á móti koma ekki til greina slys eða óhöpp, sem aðilja verður sök á gefin, 

t. d. horfellir. Annað mál er það, að mörg slík óhöpp draga úr tekjum og rýra 

eign manns og skattur verður því lægri af þeim sökum. 

Skattanefnd skortir vald til að færa niður skatt af þessum sökum, en hún 

setur bæði tekið við umsókn um nun eða eftirgjöf og stungið af eigin hvötum 

upp á henni. Sendir skattanefnd vfirskattanefnd umsókn og tillögur sínar, og 

úrskurðar yfirskattanefnd, hvort skattur skuli eftirgefinn að einhverju leyti 

eða öllu. 

40. gr. 

Eigi síðar en 1. dag aprilmánaðar ár hvert skal skattanefnd leggja skatt- 

skrá fram, í hreppnum á þingstaðnum eða öðrum hentugum stað, er auglýstur 

skal fyrirfram, og í kaupstöðum á bæjarþingstofunni eða skrifstofu bæjarfó- 

seta. Ber nefndinni þegar að auglysa framlagning skattskrár, í blöðum ef þau 

koma út í kaupstaðnum eða hreppnum, og annars með uppfestri auglýsingu, á 

götum, bæjarþingstofu og skrifstofu bæjarfógeta í kaupstöðum og í hreppum 

með auglýsingu festri á þinghúsið og ennfremur götuauglýsingum í kauptún- 

um og birtingu á kirkjufundum og öðrum samkomum í sveitum eftir hentug- 

leikum. Skráin skal liggja til synis til og með 15. aprilmán. 

Það er mjög áríðandi að skattskrá sé framlögð á réttum tima, svo að 

verkinu geti orðið lokið nægum tíma fyrir manntalsþing, sbr. 44. gr, síðustu 

málser 

41. gr. 

Sérhver gjaldandi getur snúið sér til skattanefndar og fengid hjå henni 

vitneskju um, eftir hverju hún hefir farið við ákvörðun tekna hans og eigna. 

Ef eignir og tekjur hafa verið settar samkvæmt framtali skattþegns að öllu, þá 

verður engra upplýsinga þörf í þessu skyni. Annarskostar verður formaður 
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skattanefndar að skýra aðila stuttlega frá þessu, og eigi er skylt að gera það 

skriflega. Gæta verður skattanefnd þess, að kostnaður verði sem minnstur 

vegna fyrirspurna skattgreiðanda. 

42. gr. 

Rétt er skattþegni að kæra til skattanefndar, ef hann er óánægður með 

gerðir hennar. Kæra skal skrifleg vera og komin í hendur formanni nefndar- 

innar eða þeim, sem við erindum til nefndarinnar tekur fyrir hans hönd. í síð- 

asta lagi 15. apríl kl. 12 um miðnætti. Rita skal á kærur viðtökudag og klukku- 

stund. 

Kæra má maður: 

1. Ákvörðun um tekjur hans sjálfs eða eignir eða hvorttveggja, þar á meðal 

um frádrátt allan, samkvæmt 14., 15. og 20. gr., um viðurlög eftir 38. gr., að 

rangt sé til tekna talið eða eignar. um útreikning skattsins, t. d. eftir ákvæð- 

unum um félög o. s. frv., og svo um sérhvert atriði í skattskránni, sem varð- 

að getur hagsmuni hans. 

Að skattskyldum manni sé sleppt af skattskrá eða eignir annars manns eða Iz
 

tekjur, annaðhvort eða hvorttveggja, sé of lágt sett og skattur ákveðinn of 

lágt af þeim sökum eða öðrum. 

Enginn getur kært nema hann sé gjaldandi (þ. e. á skattskrá). en það 

nægir, að hann sé annaðhvort greiðandi tekjuskatts eða eignarskatts. 

Kærandi skal gera grein fyrir því, hvað hann telur rangt í skattskrá og 

hvers vegna hann geri það. 

Jafnskjótt sem kærufrestur er liðinn. kveður formaður nefndarmenn á 

fund, ásamt kæröndum, og ef því er að skipta, þeim sem kært er yfir. Og á að 

gefa þeim báðum kost á að láta uppi álit sitt um kærur, sem þá varða, ef þeir 

eru heimilisfastir í skattumdæmi eða hafa þar umboðsmann, sem nefndinni er 

kunnugt um. Skaltanefnd á að hafa úrskurðað allar kærur í síðasta lagi 30. 

aprílmánaðar, og skal aðilum þegar skýrt skriflega frá úrslitum. Skattanefnd 

má eigi hækka af eigin hvötum skatthæð nokkurs gjaldanda, nema hún hafi 

serl honum viðvart og gefið honum kost á að tala máli sínu áður, enda er þeim 

manni rétt að kæra Hl vfirskattanefndar. 

Skattanefnd skal síðan leiðrétta skattskrána samkvæmt beim úrskurð- 

um, sem hún hefir fellt. Skal geta breytingar við nöfn þeirra á skránni, sem 

skattur hefir brevzt hjá, og auk þess setja þá alla, sem skatti hefir verið 

breytt hjá eða bæzt hafa við, á aukaskrá. 

Skattskrá með aukaskrá, framtalsskvrslum, gerðabók og öðrum gögnum. 

skal skattanefnd síðan senda þegar í stað til vfirskattanefndar. 

43. gr. 

Skatlanefnd úrskurðar til bráðabirgðar Öll atriði, sem útkljá þarf til 

þess að ákveða eign manna og tekjur og skatt af þeim, þar á meðal einnig um 

skattskvidu manna. enda þótt atriðið eigi að lokum að sæta úrlausn dómstóla
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cåa fjårmålarådherra. En rétt er skattanefndum ad gera fyrirspurnir um skiln 90 

ing tekjuskattslaganna og reglugerðar þessarar til fjármáladeildar stjórnarráðs 14. nóv. 

ins, er veita skal skattanefndum leiðbeiningar eftir föngum meðan þær vinna 

að starfi sínu. 

Fjármálaráðherra úrskurðar: Úrskurðar- 

a. Ágreining um skattskyldu sjóðs, félags eða stofnunar, en þó getur aðili feng vald fjár- 

sx . , 7: Y å áð - 

ið úrlausn dómstólanna um málið. málaráð 

herra. 
b. Vafa eða ágreining um það. hvar maður skuli vera settur á skattskrá. 

c. Ágreining um skyldu manna til að veita upplýsingar samkvæmt 36. gr. 

Dómstólar úrskurða það að lokum, ef eigi er unað við ákvörðun skalta- Dómstóla. 

nefndar (yfirskattanefndar) þar um, hvort maður sé skattskyldur. 

Yfirskattanefndir úrskurða: Yfirskatta- 

á. Öl atriði, sem varða ákvörðun tekna og eigna og frádrátt frá þeini. nefnda. 

b. Um ákvörðun skatts. 

c. Um linun skatts eða eflirgjöf samkvæmt 39. gr. 

44, gr. 

Störf yfirskatlanefnda eru aðallega tvennskonar: Störf yfir- 

I. Að úrskurða kærur. Þeir. sem kært hafa fyrir skattanefnd, og þeir, sem kært skattanefnda. 

er yfir (sbr. 42. gr.) geta skotið málinu til yfirskattanefndar, ef úrskurður 

skattanefndar hefir gengið þeim á móti. Kæra skal vera bréfleg og færð rök Kærur. 

fyrir henni. En eigi þarf kærandi að láta kæru fylgja gögn þau, sem skatta- 

nefnd hefir haft, því að hún skal afhenda þau yfirskattanefnd. Kærur verða 

að vera komnar formanni yfirskattanefndar í hendur fyrir kl. 12 á miðnætti 

15. dag maímánaðar. Ella verða þær ekki teknar til greina, nema þess sé 

þörf samkvæmt 2. tölulið að neðan. Yfirskattanefnd skal úrskurða kærur 

svo fljótt sem verða má og birtir bæði kæranda og skattanefnd úrskurðinn. 

2. Wfirskattanefndir skulu nákvæmlega endurskoða allar skattskrár í umdæmi Lagfæringar 

sinu og hafa strangt eftirlit með því, að skattanefndir gegni skyldu sinni að án kæru. 

ganga ríkt eftir tekju- og eignaframtali, og að skattanefndir beiti ákvæðum 

38. gr. sbr. 48. gr. Ef yfirskattanefnd virðist framtalsskýrslur vera ófnll- 

nægjandi eða eitthvað óljóst eða rangt í skattskránum, að einhver sé van 

talinn eða tvítalinn á skrá, þá getur hún heimtað nánari skýringar. og skal 

siðan lagfæra skattskrárnar eftir því, sem henni þykir rétt vera. 

Yfirskattanefnd hefir sama rétt til að krefjast skýrslna af einstaklingum, 

félögum og stofnunum sem skattanefndir. Ennfremur er skattanefndum skylt 

að veita henni alla þá aðstoð og þær upplýsingar, sem þær geta. Að jafnaði skal 

vfirskattanefnd eigi breyta skattskrá, nema þeir, sem breytingin varðar, fái að 

lála uppi umsögn sína um atriðið. Sérstaklega skal það brýnt fyrir yfirskalta- 

nefndum að gæta samræmis milli framtals manna og ákvörðunar eigna og tekna 

og frádráttar innan skatthéraðs þeirra, hverrar um sig. 

Formaður vfirskattanefndar skal senda skattanefnd allar þær breyting- 

ar, sem vfirskattanefnd kann að hafa gert samkv. þessum (2.) tölul. á skattskrá,
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90 og skal skatlanefnd svo bréflega tilkynna það gjaldendum þeim, sem skatti hefir 

14. nóv. verið breytt hjá eða bætt hefir verið á skrá. Ennfremur skal gera auka-skatt 

skrá samkvæmt breytingum vfirskattanefndar, ásamt athugasemd á aðalskrá 

eða, ef þarf, á aukaskrá skattanefnda samkvæmt 42. gr. 

Innheimta. Formaður yfirskattanefndar skal síðan senda formanni skattanefndar 

serðbók og önnur skjöl, sem henni bárust frá skattanefnd. en skattskrárnar 

skal lögreglustjóri taka til innheimtu skattsins á manntalsþingum. Með því að 

þau byrja 14. júní ár hvert (lög nr. 68, 

  

júní 1921}, þá er áríðandi að yfir- 

skattanefndir lúki störfum sínum fyrir maímánaðarlok eins og lögmælt er. 

15. gr. 

Eftirlit Fjármáladeild stjórnarráðsins hefir eða lætur hafa eftirlit með því að 

fjármála- skattanefndir og vfirskattanefndir ræki skyldur sínar og fylgi réttum reglum í 

deildar. starfi sínu. Í því skyni hefir hún rétt til að fá sér sendar framtalsskýrslur og eru 

bæði skaltanefndir og yfirskattanefndir skyldar til að gefa henni allar upplys- 

ingar og skýringar, sem hún beiðist og þeim er unnt að gefa. 

46. gr. 

Skattskrár- Formaður skattanefndar skal árlega láta hreppsnefnd eða niðurjöfnun- 

eftirrit við arnefnd ókeypis í té endurril af skaltskrá hreppsins til afnota við niðurjöfnun 

niðurjöfnun. sveifargjalda. Þessi skylda gildir aðeins í hreppum, en ekki kaupstöðum. Ef 

bæjarstjórn eða niðurjöfnunarnefnd óskar að fá skattskrár til afnata. þá verða 

þær að fá eftirrit af þeim fyrir endurgjald eftir samningi. 

Skýrslur Ennfremur skulu formenn skattanefnda árlega gefa hagstofunni skýrslu 

hagstof- um skattálagninguna, í því formi, sem hún fyrirskipar. Skyrsla þessi skal vera 

unnar. komin til hagstofunnar eigi síðar en 1, okt. næst å eftir ákvörðun skattsins. 

17. gr. 

Hvenær nýja Skattur skal fyrst lagður á eftir tekjuskattslögunum og þessari reglugerð 

skipunin árið 1922, og ber því að kjósa og skipa skattanefndir allsstaðar á landinu fyrir 
gengur í 1 

ildi, jan. 1922. Ög ber þeim því næst að starfa árið 1922 að öllu leyti svo sem 
gildi 

"fyrir er mælt í þessari reglugerð. 

V.KAFELT, 

Viðurlög. 

48. gr. 

Sa, er lætur fyrirfarast að telja fram eignir sínar eða tekjur eða hvort- 

tveggja eða ef framtalsskýrsla er sýnilega aðeins til málamynda, sætir að því 

leyti sem ekki er framtalið, t. d. um tekjuskatt aðeins, ef tekjur eru ekki taldar 

fram, en eignaframtal er í lagi, þessum viðurlögum:
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í. Hækka skal skattmat um ad minnsta kosti 10%, og tvöfalt það ef itrekad er 

einu sinni 0. s. frv. Sjå 38. gr. 

Missir rétt til ad kæra (p. e. ad kæra hans verdi tekin til greina). nema 

tz
 

hann sarni, að tekjur hans eða eignir hafi verið áætlaðar ÁM (eða 253%) 

hærri en þær voru í raun og veru. Ef tekjur eða eign eru áætlaðar 25% 

ot hált eða minna, þá greiðir hann skatt af þeirri upphæð. En ef þær eru 

áætlaðar meira en 25% of hátt, þá dregst sú upphæð frá, sem fram yfir 

er 25%. 

Dæmi. Á. tekjurnar hafa verið kr. 10000, en voru áætlaðar 12000. og 

geldur aðili þá af allri upphæðinni, því að áætlunin er aðeins 20% of há. 

B. Tekjurnar hafa verið 10000 kr.. en eru áætlaðar 13000 kr. Aðili geld- 

ur bå af kr. 10000 + 25% eða 12500 kr. alls, en 500 kr. dragast frå, ef hann 

sannar, að tekjurnar séu í raun réttri eigi hærri en 10000 kr. 

Og kemur hér eigi til greina, þótt breyzt hafi frádráttur 15. gr. enda 

skal hafa samsvarandi aðferð og í 38. gr. segir um 10% hækkunina. 

Ef maður hefir vanrækt framtal í 3 ár í röð eða lengur, þá verður hækk- 

unin samkvæmt 38. gr. 40% eða meir. En ef þá er kært, þá yrði dregið frá 

þannig, að hækkunin yrði ekki meiri en 23% fram yfir raunverulegar eignir 

eða tekjur. Ef raunverulegar tekjur eru 40 meiri en árið áður, þá verður 

auðvitað ekkert dregið frá. 

Ákvæðum þessum (1. og 2. tölulið) þarf þó ekki að beita, ef skattanefnd 

telur gjaldanda hafa fært fram gildar ástæður sér til afsökunar. Þessar afsak- 

anir geta bæði komið fram áður en skattskrá er gerð, og eftir. Gildar ástæður 

tii afsökunar getur fjarvist verið og sjúkdómur, ef eigi verður talin vanræksla, 

að hafa eigi í tíma falið öðrum að gefa skýrslurnar. Vanræksla umboðsmanns 

hlýtur venjulega að koma niður á umbjóðanda, og verður því eigi metin gild 

afsökun. 

Þótt skattanefnd taki kærur eigi til greina. þá má bæði bera málið undir 

vfirskattanefnd. og ennfremur skal skattanefnd senda henni gögnin um slíkar 

kærur, ásamt öðrum skattskjölum. 

49. gr. 

Nú skýrir maður vísvitandi eða al óafsakanlegu sáleysi rangt frá ein- 

hverju því. er máli skiptir um tekjuskatt eða eignarskatt, og skal þá svo með 

fara: 

1. Sökunautur skal greiða sekt, er sé allt að því tíföld skattupphæð sú, sem 

undan var dregin. Þó má aldrei miða við lengri tíma en 10 ár. Ef maður 

hefir undandregið af skatti 30 kr. í 15 ár, skal hann gjalda mest kr. 30. 10. 

10 3000 kr. í sekt. Verknaðurinn er refsilaus, ef eigi er skattur undandreg- 

Inn. |. d. af því að skýrslan er leiðrétt, áður en skatthæð er ákveðin, eða 

aðrar skekkjur valda samsvarandi hækkun, svo að skatthæðin verður ekki 

lægri en vera ber. 

Ef uppvíst verður við meðferð dánarbús, að hinn látni eða forráða- 
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maður búsins hefir haft skalt af ríkissjóði með vísvilandi röngum skyrsl- 
um, þá skal aðeins gjalda tvöfalda upphæð, er á vantar. án tillits til þess, 

hversu lengi brotið hefir verið framið, og hversu stórfelld vfirsjónin kann 

að hafa verið. 

Um félög með takmarkaðri ábyrgð, sjóði og stofnanir fer sem dánar- 

bú. En framteljendur greiða sekt sjálfir. 

2. Áuk sektar skal sá, er sekur verður um brot samkvæmt 1. tölulið fyrri 

málsgrein, greiða eftir á skatthæð þá. sem undan var dregin. 

50. gr. 

Ef maður gefur ranga skýrslu um eignir sínar eða tekjur af afsakanleg- 

um misskilningi eða misgáningi, þá skal eigi sekta hann eftir 49. gr., en gjalda 

skal hann það. sem skatturinn hefir lægri orðið vegna skýrslu hans. 

öl. gr. 

Skattanefndum og yfirskattanefndum er skylt að skvyra fjármálaráðherra 

þegar frá þvi, ef þeir komast að því, að skattur hafi verið undan dreginn, svo 

sem Í 49. og 50. gr. segir. Sama skylda hvílir á þeim, er fara með opinber skipti 

búa, svo og skiptaráðanda, ef honum virðist. eftir skýrslu erfingja, sem sjálfir 

skipta, um eignir bús og skuldir, að skattur muni hafa verið undan dreginn. 

Ef einhver þeirra, sem gefa skulu skattanefnd skýrslur samkvæmt 86. er. 

fullnægir ekki skyldu sinni, þá getur fjármálaráðherra lagt dagsektir við, unz 

skyldunni er fullnægt. Skattanefnd ber að láta fjármálaráðherra vita, ef óhæti- 

legur dráttur, tregða eða synjun verður af hálfu manna um fullnægingu skyldu 

þeirrar, sem greinir í 36. gr. 

53. gr. 

Skaltanefndir, yfirskattanefndir og aðrir þeir, sem veita kunna nefnd- 

inni aðstoð við starf þeirra, svo sem skrifstofumenn, aðstoðarmenn við bóka- 

skoðun gjaldenda o. s. frv.. eða fjalla um framtalsskýrslur manna með öðrum 

hætti, svo sem rannsóknarmenn fjármáladeildar, skulu allir sæta refsinu eftir 

   ákvæðum almennra hegningarlaga um embættis- og ýslunarmenn fyrir það, 

að skýra óviðkomandi mönnum frá því, er þeir komast að sökum starfa síns 

um efnahag skattþegna. Í 140. er. hegningarlaganna eru lagðar við sektir. einfalt 

fangelsi eða embættismissir, ef embættismaður (eða sýslunar samkv. 145. gr 
sömu laga) segir frá nokkru því, er embætti hans varðar og á að fara leynt. 

Skulu skattanefndir og yfirskattanefndir láta alla aðstoðarmenn sína undir- 

rila drengskaparheit um, að gæta þagnarskyldunnar og brýna fyrir þeim. hvað 

við liggi, ef hún er rofin. 

Nú framkvæmir skattanefnd eða vfirskattanefnd eigi slörf sín áður lög- 

mæltur tími sé liðinn, og varðar það þá sektum allt að 100 kr. fyrir hvern, sem
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brotlegur verður, enda séu eigi lógmæltar afsakanir. Þar að auki getur fjármala- 90 

ráðherra skyldað nefndirnar til að lúka við störf sín að viðlögðum dagseki. 14. nóv 

um fyrir hvern nefndarmann, sem eigi ber lögmæltar afsakanir fyrir sig. 

Skattanefndarmenn og yfirskaltanefndar eru opinberir sýslunarmenn, 

lögreglustjórar, bæjarstjórar og hreppstjórar eru það þegar áður og sæta 

þeir því ábyrgð fyrir brot sín yfirleitt eftir einstökum ákvæðum 13. kap. al- Brot 

mennra hegningarlaga, sbr. við 145. gr. þeirra. Skal sérstaklega vikið að 142. almennt. 

gr. sem leggur sektir, einfalt fangelsi eða embættismissi við, ef embættismaður 

eða sýslunar notar sér stöðu sína ranglega sér Hl ávinnings eða til að gera 

nokkuð það, er hallar réttindum einstakra manna eða hins opinbera; 143. gr., 

er leggur sömu refsingu við óhlýðni embættismanna og sýslunar við lóglegar 

skipanir yfirboðara sinna; og 144. gr., þar sem sömu refsingar eru lagðar við 

stórfelldri eða itrekaðri vanrækt eða hirðuleysi. sem engin sérstök refsing er 

við lögð í lögum. 

Hins vegar njóta skattanefndir og vfirskattanefndir og aðstoðarmenn Vernd 

þeirra þeirrar verndar vegna starfs sins, sem sýskinarmönnum er veitt sam- skattaneinda. 

kvæmt alm. hegningarlögum 99., 101. og 102. gr. 

Reglugerð þessi, sem gildir frá 1. janúar 1922. er sett samkvæmt lögum 

nr. 74, 27. júní 1921. um tekjuskatt og eignarskatt. 54. sbr. 9., 11. og 20. gr. 

Fjármaladeild stjórnarráðsins, 14. nov. 1991 

Magnús Guðmundsson. 

Ólafur Briem. 

EFNA HAGSREIKNINGUR 91 

Landsbankans 31. marz 1921. 

I. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ........... kr. 243939.95 

b. Sjálfskuldarábyrgð ....0.....00 … 2097323.76 

c. Handveðslán  .......0 0 ……… 14884,00 

d. Lán landssjóðs, sveitar- og bæjarfélaga ere 907896.12 

ce. Reikningslán  ......... . 2813645.89 

f. Akkreditivlán .......... . a 3700.00 

kr. 6081380.72 

2. Víxlar innlendir og ávísanir ....... IR BR 12853025.02 

3. Vixlar og ávísanir til greiðslu erlendis ......00%. 44069.25 

{. Kgl. ríkisskuldabréf ........0...... enes 317904.00 

5. Önnur erlend verðbréf .........0 …… 151330.00 

Flyt kr. 19447718.89
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

11. 

12, 

13. 

14, 

15. 

16. 

17. 

266 

Fluttar kr. 
Bankavaxtabréf 1. flokks ss, 
Bankavaxtabréf 2. flokks ss 

Bankavaxtabréf 3. flokks ss 
Bankavaxtabréf 4. flokks ss 0 

Hatnarlánsskuldabréf Reykjavíkur frå 1912 2. 

Hafnarlånsskuldabréf Reykjavikur frå 1919 00.00.0000 
Rafveitulánsskuldabréf Reykjavíkur frá 1919 ......c00 00 

Ríkissjóðsskuldabréf Íslands frá 1920 ses 

Önnur innlend verðbréf Lolla 
Fasteignir ....... FRIÐI urnen even eveee 
Husbunadur bankans og åhåld sees 

Útbúið á Ísafirði ss 

Útbúið á AKUreYri 2... 

Útbúið á Eskifirði 00.00.0000 
Útbúið á Selfossi 2... 

Inneign hjá öðrum bönkum ss 

Peningar Í sjóði 00... 

Kr. 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landssjóð ........22222. NA kr. 

Innskotsfé landssjóðs .........00 

Bankaskuldabréf .......0..00 reeg 
Skuld við aðra banka 2.......0..0.. a 

Innstæðufé í hlaupareikningi .......0.0..00.0 0 

Innstæðufé í sparisjóði „00.00.0000 

Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum .........00.00 0 

Inneign 1. flokks veðdeildar ........... NI enes nee 

Inneign 2. flokks veddeildar 222 

Inneign 3. flokks veðdeildar ...........00000 

Inneign 4. flokks veðdeildar ..........0.0.. 

Innheimt fé ekki útborgað .........00. 0 

Akceptkonto 222. BENNI 

Kreditorar .... RNS 

Debitorar 20... FAR eee vene 

Varasjodur sas eg 

Tekjur, sem ekki eru enn lagðar við varasjóð: 

a. Nextir 2... kr. 71859.23 

b. Forvextir af vixlum og ávísunum ............ 269341.08 

c. Ýmsar tekjur 2......... 27177.27 

Frá þessum samtals kr. 308377.58 

Flvt kr. 368377.58 kr. 

19447718.89 

149738.00 

392932.00 

50169.00 

481820.00 

150400.00 

350000.00 

190000.00 

901152.00 

1056.00 

27110.00 

36486.05 

1842687.88 

706736.22 

1554390.04 

1448327.50 

2470615.59 

592215.87 

30753555.89 

150000.00 

700000.00 

1300000.00 

2220463.93 

4694728.64 

14153251.60 

2164969.81 

252720.85 

209640.29 

214453.53 

73828.29 

4702.60 

16092.34 

19262.02 

158.17 

3143415,64 

29977687.71
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Fluttar kr, 368877.38 kr. 29977687.71 91 

dregst: 

Kostnaður við rekstur bankans .............… 61980.51 

300639 7 07 

18. Ágóða og tapskonto „......0.. 169471.11 

kr. 30753555.89 

Landsbanki Íslands. 

Magnús Sigurðsson. fenediki 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. 

EFNAHAGSREIKNINGUR 92 

Landsbankans 30. júní 1921. 

Eignir 

I. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .......000. 20 kr. 227447.95 

b. Sjálfskuldarábvrgðarlán ......00.0 0 2089052.11 

c. Handveðslán ............. a 14171.05 

d. Lán landssjóðs, sveitar- og bæjarfélaga ........ 013296.12 

e. Reikningslán .....0..... HR 2324833.39 

f. Akkreditivlán .........00 0 IR 25700.00 

kr. 5394502.62 

2. Víxlar Innlendir og ávísanir .......0..0 00 ........ —— T7083969.89 

3. Vixlar og ávísanir til greiðslu erlendis ....... a . 10042,11 

{, Kgl. ríkisskuldabréf ......... IR NI … 317904.00 

5. Önnur erlend verðbréf ................... RN 148320.00 

6. Bankavaxtabréf 1. flokks .......0...000 0 kk n ek n en knne 150234.00 

7. Bankavaxtabréf 2. flokks .......20 0 BR . 393775.00 

S. Bankavaxtabréf 3. flokks 0000. … AR 50196,00 

9. Bankavaxtabréf 4. flokks .....00.. NI 175464.00 

16. Hafnarlánsskuldabréf Beykjavíkur frá 1912 o.o..00.. 148520.00 

11. Hafnarlánsskuldabréf Reykjavíkur frá 1919 ..... II 350000.00 

12. Rafveitulánsskuldabréf Beykjavíkur frá 1019 ..... AR 190000.00 

13. Önnur innlend verðbréf ........00.. seelvenerreee AR 1056.00 

4. Bíkissjóðsskuldabréf Íslands frá 1920 ......…. . … 900000.00 

(5. Fasteignir 2... un uuruns BR sr 27110.00 

16. Húsbúnaður og áhöld .......20.0 0 sr 37407.95 

Flyt kr. 25878501.57



1921 

92 
17. 

18. 

19. 

20. 

15
 
S
G
T
 

Dø
 

Is
 

5
 
O
m
 

km 
C
Ø
 

AT
 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

d. Ýmsar tekjur 000... 
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Útbúið á Ísafirði 

Útbúið á Akureyri 

Útbúið á Eskifirði 

Útbúið á Selfossi 

Inneign hjá öðrum bönkum 

Ymsir debitorar 

Peningar í sjóði 0... 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landssjóð 

Bankaskuldabréf 2... 

Innskotsfé landssjóðs 

Skuld við aðra banka 

Innstæðufé í hlaupareikningi 

Innstæðufé í sparisjóði 

Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum 

Inneign 1. flokks veðdeildar 

Ínneign flokks veðdeildar 2 

lnneign 3. flokks veðdeildar 

i. Inneign flokks veddeildar 

Innheimt fé ekki útborgað 

Akceptkont0 

Varasjóður bankans ......d..0. 
Tekjur, sem ekki eru enn lagðar við varasjóð: 

a. Vextir .......... 

b. Forvextir af víxlum og ávísunum ....... 
c. Tekjur af rekstri fasteigna .............. 

Frá þessum samtals kr. 

dregst: 

a. Kostnaður við rekstur bankans . kr, 133854,97 

bÞ. Kostnaður við rekstur fasteigna - 6.20 

Ágóða og tapskonto „lol IR 

Landsbanki Íslands. 

Magnús Sigurðsson. L. Kaab 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið 

ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Sig. 

Fluttar kr. 

75729.80 

635957.91 

150.00 

47365,64 

759203.35 

133861.17 

er. 

Kr. 

25878001.57 

2163508.70 

140083.42 

1725787.02 

1509859.01 

3991378.77 

20850.30 

(27213.04 

r. 36457181.83 

750000.00 

1300000.00 

700000.00 

3984722.02 

6814768.07 

15574495.56 

2218656.81 

263634.77 

220956.01 

218825.03 

16760.84 

18984.25 

16070.34 

81077.70 

3143415.64 

625342.18 

169471.11 

36457181.83 

Heh. Torfason. 

saman við bækur bankans og
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

2 Landsbankans 30. september 1921. 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a, Fasteignaveðslán 221055,95 

2103574.56 

13070.00 

918372.37 

2071419.63 

1900.00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .......00.0 

c. Handveðslán 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfélaga 

e. Reikningslán ........00.%...0 0. 

f. Akkreditivlán ......00..0.0 

kr. 

Víxlar innlendir og åvisanir .......0... eee ervre 

Vixlar og ávísanir til greiðslu erlendis 

Køl. 

Onnur erlend 

ríkisskuldabréf „.....0.0..0 

verðbréf ..........0 

Bankavaxtabréf 1. fl, sas reen 

Bankavaxtabréf 2. fl. sas ene 

Bankavaxtabréf 3. fi. .................0 

4. fl. ......... 

Hafnarlánsskuldabréf 

Bankavaxtabréf 4. fl. sense ennen ere eee 

1912 

1919 

1919 

tevkjavikur frå 19120 sees. 

Hafnarlánsskuldabréf Reykjavíkur frå 

Rafveitulánsskuldabréf Reykjavíkur frá 

1920 Rikissjóðsskuldabréf Íslands frá 1990 Gold. 

Önnur innlend verðbréf 

Fasteignir ............. eee rene 

áhöld 

Ísafirði 

Húsbúnaður 

Útbúið á 
Útbúið á 

Útbúið á 

Útbúið 

Ýmsir 

og 

Akureyri 2... 

Eskifirði ........... 

á Selfossi .......22222r.r.… 

debitorar 

Inneign hjá öðrum bönkum 

Peningar í sjóði 20... 

Seðlaskuld bankans við landssjóð .. 

Bankaskuldabréf ......00...0. 0 

Innskotsfé landssjóðs 

Skuld við aðra banka 

192 

93 

5335392.51 

17244318.06 

46184.90 

317904.00 

148320.00 

150234.00 

393775.00 

50196.00 

457688.00 

148520.00 

350000.00 

190000.00 

828864.00 

1056.00 

26810.00 

37407.95 

1819193.94 

574332.63 

1978146.11 

1501938.92 

13428.80 

2132201.48 

107610.36 

" 34153522.66 

750000.00 

1200000.00 

700000.00 

2829797.75 

5479797.75
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93 Flutt kr. 5479797.75 
5. Innstæðufé á hlaupareikningi ..........0.0....., NN ereeree 5925310.00 
6. Innstæðufé í sparisjóði ........0.000.0.0.0. AR 15079186.01 
7. Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum 20... 2308970.45 
8. Inneign 1. flokks veðdeildar „............... SN … 258564.92 
9. Inneign 2. flokks veðdeildar .............. FR 205718.10 

10. Inneign 3. flokks veðdeildar sr sr HR 192317.92 
11. Inneign 4, flokks veðdeildar AÐRIR een 19528.97 
12. Innheimt fé ekki utborgad 2... FR RN 2188.24 
13. Akceptkonio .......... sr HR HR 1508.51 
14. Ýmsir kreðitotar .......0.0..0.. 81077.70 
Íð. Varasjóður bankans ..........0.00.00.0 00. 3143415.64 
16. Tekjur, sem ekki eru enn lagðar við varasjóð: 

a. Vextir ses, kr. 192178.86 
b. Forvextir 20... FR 882975.45 
c. Tekjur af rekstri fasteigna ........0...0.... 842.38 
d. Ýmsar tekjur ....... ene eee server vree . 88842.23 

Frá þessum samtals kr. 1164838.99 

dregst: 

á. Kostnaður við rekstur bankans kr. 206991,21 

b. Kostnaður við rekstur fasteigna 1389.37 

208380.38 
FR 956458.34 

17. Ásóða- og tapskontó ....... a HR 469471.11 

Landsbanki Íslands 

Magnús Sigurðsson. L. Kaaber. 

Rich. Torfason. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur bankans og 

ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðjón Guðlaugsson. Sig. Eg ger.
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REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1920. 

Sjóður frá fyrra ári 

Bætt við innstæðu vaxtaeigenda: 

a. Innlög á árinu 

h. Vextir lagðir við höfuðstól ........... BI 

Vextir af útlánum fyrir 

Tekur: 

1920 neuen ennen 

Borgun fyrir vidskiptabækur, drv. 0. fl. ......0.00 00. 

Vextir fyrir 1920 geymdir til útborgunar .........20.0.... 0. 

Höfuðstó'l geymdur til útborgunar frá f. á. ............. 

Gjöld: 

Vextir vaxlaeigenda fyrir 1920: 

a. Ársvextir 4.80% 

b. Dagvextir 4.27% 

af 

um 

höfuðstól ............. .……. kr. 42475.46 

ÁRIÐ Lo AR 1643.77 

(Dagvextir til varasjóðs voru kr. 34.89). 

Kostnaður ................. IR 

Vextir fyrir 1919 er biðu útborgunar ..........0...00 00. 

Höfuðstóll: 

a. er beið útborgunar frá fyrra ári ........ HR 1183.30 

b. er féll til útborgunar ................ AR 164,84 

Sjóður við árslok 1920: 

a. Veðskuldabréf ..... NR .…. kr. 1018650.00 

b. Skuldabréf sveitafélaga .......00.0. eererevene 1100.00 

c. Vextir fyrir 1920 útistandandi ............. re. 85.26 

d. Innstæða í sparisjóði í Landsbankanum .......... 12525.57 

A árinu var innborgað af lánum . kr. 3525.00 

voru útborguð veitt lán 90100.00 

Söfnunarsjóður Íslands, Reykjavík, 21. febr. 1921. 

Vilhj. Briem. KI. Jónsson. Einar Gunnarsson, 

kr. 939773.76 

93929.57 

18740.97 

423.00 

6941,71 

16.88 

Kr. 1089825.89 

kr. 14119.23 

1643.00 

1054.69 

1648.14 

1035360.83 

Kr. 1089825.89 

194 
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95 YFIRLIT 

yfir 

efnahag Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1920. 

Etgnir 

I. Veðskuldabréf „0... kr. 1018650.00 
2. Skuldabréf sveitafélaga .....00.0... 1100.00 
3. Vextir fyrir 1920 ógreiddir RN 85.26 
t. Innstæða í sparisjóði í Landsbankanum ..... 12525.57 

Kr. 1035360.83 

Skuldir 

I. Innstæða vaxtaeigenda: 

a. Í aðaldeild Ll... kr. 928810.81 
Þar af í erfingjarentudeild kr. 7019.09. 

b. Í útborgunardeild ......... 12881.10 
c. I bustofnsdeild co... 6619,92 
d. Í ellistyrksdeild ol 523.22 

kr. 978835.05 
2. Vextir fyrir 1920 geymdir til útborgunar 6941,71 
3. Höfuðstóll geymdur til åtborgunar 22... 16.88 
t. Varasjóður í árslok 1990 „oo... 10567.19 

Kr. 1035360.83 

Söfnunarsjóður Íslands. hevkjavík, 21. febr, 1921. 

Vilhj. Briem. KL Jónsson, Einar (Gunnarsson,
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REIKNINGUR 96 

yfir 

tekjur og gjöld Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum frá 

1. janúar 1920 til 31. desember sama ár. 

Tekjur: 

I. Frá fyrra ári áætlað fyrir ekki fullbætt slys ......00000 ss, kr. 16500.00 
2. lögjöld og inngöngueyrir skipa ........0...0.00... — 270587.01 
3. iðgjöld fyrir afla, veiðarfæri og annan åtbinad 2... mm 4035.00 
1. Bankavextir og adrir vextir 2 ever — 6154.50 
9. Frá vátryggingarfélaginu Skandinavía upp í skaðabætur og Ristorni -- 175898.96 
6. Frá umboðsmönnum Samábyrgðarinnar, innheimtulaun af endur- 

greiddum iðgjöldum og séreignum ..........0.00.0 0 - 233.59 

Kr. 473409.06 

Gjöld: 
i. Laun og dyrtiðaruppbót framkvæmdarstjóra og tveggja gæzlustjóra kr. 12140.00 

   

2. Innheimtun og ómakslaun umboðsmanns Samábyrgðarinnar ....... — 7187.53 
3. Skrifstofukostnaður (þar í fólgin laun og dýrtíðaruppbót til aðstoðar- 

manna og endurskoðanda, húsaleiga, ljós, hiti og ræsting) .......... 6815.66 
í. Goldid upp i endurtryggingargjald til våtryggingarfél. Skandinavia .. 136008.45 
5. Ógoldið endurlryggingargjald til vátrvggingarfél. Skandinavia ...... -  14240.05 
6. Greiddar skaðabætur og Bistorni á reikningsárinu „................, 238192.97 

1. Prentun eyðublaða, auglýsinga 0. fl. ses eee eeeene - 379.00 
S. Simtal, simskeyti og burdådargjald 220. HR 501.11 
9. Åætlad fyrir åfallin en ekki fullbætt slys 222, 28000.00 

10. Séreignahækkun á reikningsárinu ...........00.0.0.. 00 12672.90 
11. Ársvextir af varasjóðnum ........0..0000. eese, 1443.15 
(2. Mismunur á óvissum tekjum og gjöldum ...........0.0. 333.95 
13. 20% af tekjuafgangi eða ársarði Samábyrgðarinnar, sem færist í reikn- 

ing hinna vátrvggðu skipa .............. HA 3098.88 
14. Tekiuafgangur, sem færist til varasjóðs 00.00.0000. —  12395.41 

  

Kr. 473409.06 

Reykjavík, 16. marz 1991. 

Jón Gunnarsson. 

Ofanritaðan reikning hefi ég endurskoðað, og borið upphæðirnar sáman við bækur 
Samábyrgðarinnar, og meðfylgjandi fylgiskjöl, og ekkert fundið að athuga við hann. 

p. t. Samábyrgð Íslands, 26. marz 1991. 

lIndr. Einarsson, 

35
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EFNAHAGSREIKNINGUR 
Samåbyrgåar Islands å fiskiskipum bann 31. desember 1920. 

Aktiva: 

Yms åhåld, sem sé: skrifbord, peningaskápur, skjalaskápur, stólar, sjó- 

kort 0. fl. 20... nens kr. 1500.00 

Útistandandi iðgjöld ...........0..0.0.00.0.. 00... 2600.04 
Útistandandi skaðabótahluttaka hjá 2 skipaeigendum .............. 25124.52 

Ofmikið áætlað í f. á. reikningi fyrir óbætt slys ........0... 2969.98 

Hlutabréf í Björgunarfélagi Vestmannaeyja 2... 1000.00 

Af séreign hinna vátrvggðu skipa er innistandandi hjá vátrvggingartfé- 

laginu Skandinavia ...........0.0..0. 0. 26297.44 

Í sjóði þ. 31. desember 1920: 
a. Innstæða í Landsbankanum .....................… kr. 97161.93 

b. Peningar hjá aðalskrifstofunni .................... 3582.97 

100744.90 

Kr. 160236.88 

Þassiva: 

Inneign vátryggingarfélagsins Skandinavía .........020. 0... kr. 14240.05 

Inneign umboðsmanna Samábyrgðarinnar og annara ................ - 586.10 

Áætlað fyrir áfallin en ekki fullbæti slys á reikningsárinu ............ 28000.00 

Varsjóður: 

a. Innstæða í reikningum skipanna .........0...%... 0. 60527.42 

h. Séreign og vextir af endurgreiðslu m. m. sem er orðin fullkomin 

cign varasjóðs: 

Í. Frá fyrri ártm ........... 0 kr. 27807.45 

= Oftalin fullkomin eign varasjóðs í f. á. reikningi 4841.74 

kr. 22965.71 

2. Frá reikningsárinu ..........00.. 0... 3181.18 

a 26146.89 

c. Vextir: 

1. Frá fyrra ári 20.02.2020... kr. 1644.48 

2. Frá reikningsárinu ...........0.....0.. 0... 6154.50 

3. Af varasjóðnum ..........00.0 0 1443.15 

———— 15242.13 

d. 20% af tekjuafganginum, sem skiptist milli hinna vátrvægðu skipa 3098.88 

e. Tekjuafgangur í árslok ........0.%%.2.0 00 enee 12395.41 

Kr. 160236.88 

Reykjavík, 16. marz 1921. 

Jón Gunnarsson. 

Ofanritaðan reikning hefi ég endurskoðað, og borið upphæðirnar saman við bækur 

Samábyrgðarinnar, og meðfylgjandi fylgiskjöl, og ekkert fundið að athuga við hann. 

p. t. Samábyrgð Íslands, 26. marz 1921. 

Indr,. Einarsson.
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REIKNINGUR 98 

yfir 

tekjur og gjöld „Hins sameiginlega brunabótasjóðs fyrir sveitahíbýli“ árið 1920. 

Tekiur: 

í. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Á innritunarskírteini í Landsbanka ................ kr. 10930.78 

b. Á innritunarskírteini í Íslandsbanka ................ — 15000.00 

c. Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum .............. - 15457.03 

————————— kr. 41387.81 
2. Endurtryggingargjöld frá brunabótasjóðum sveitafélaga : 

a. Frá árinu 1919 ............0... 0. kr. 110.76 

b. Frá árinu 1920 ............02..0. 0 - 6388.12 

———.—2 —  6498.88 

3. Áætluð ógreidd iðgjöld árið 1919—20 ......000..00 0. 94.91 

4. Vextir: 

a. Af innritunarskirteinum .........0. 0000. kr. 1849.97 

b. Af sparisjóðsinnstæðu ........... 00... — 554.89 

een —… 2404.86 

  

Kr. 50386.46 

Gjöld: 

1. Útborguð tjón: 

Til Ljósavatnshrepps ......2.....20 0 nens kerne „2. kr. 582.08 

2. Kostnadur sjådsins ............... 00... nesker ere rnkre 630.00 

3. Til jafnadar måti tekjulid 3 ..........%.2000 00. 94,91 

4. Sjóður til næsta års: 

a. Á innritunarskírteini í Landsbanka ....... e.kr. 21456.12 

b. Á innritunarskírteini í Íslandsbanka ................ — 15000.00 

c. Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum .............. 12623.35 

———————— — 49079.47 

Kr. 50386.46 

Brunabótafélag Íslands, Reykjavík, 25. maí 1991. 

Guðmundur Ólafsson.
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99 EFNAHAGSREIKNINGUR 

Brunabótafélags Íslands 14. október 1918. 

Aktiva 

I. Landssjóðsábyrgð ................. 2. kr. 780000.00 

ÍI. Stofnkostnaður .............00.00 00. beses eresnnee 23934.08 

HI. Brunabótafélag „Storebrand“ Kristiania ..........0...0..00 00... -  17180.52 

IV. Innstæða í Íslandsbanka ............00..000. 00 83419.49 

V. Sjóður .......0.%...200 0. 1017.65 

Kr. 905551.74 

Passiva 

I. Varasjóður ..........0. 0000. kr. 20000.00 

IT. Yfirfært af arði f. árs ..............0 0... ene eeren 1166.41 

IHI. Ábyrgðarsjóður ............2.2. 00. nerver rverrreveee 800000.00 

FV. Inneignir umboðsmanna 2222200 e nerne enke - 1352.31 

V. Ógreiddar brunabætur ........0.....0. 00. 43962.02 

VI. Landssjóðsvextir .............20 0 ener reese 2211.15 

kr. 875291.89 

Eignir meiri en skuldir ..........2... 000. 30259.85 

Kr. 905551.74 

Reykjavík, 1. marz 1919. 

Sveinn Björnsson. 

100 REIKNINGUR 

frá 15. október 1917 til 14. október 1918. 

Tekjur: 

Í. Iðgjöld samtals .......0.0.0... 0... sek r ener nne kr. 116878.91 

II. Vextir 222020 ennen ennen ennen esserne 3953.91 

LIE. Provision suser een ennen renerne ernne 8629.09 

IV. Brunabætur endurtryggjenda ...........00 00... 29116.26
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Gjöld: 

I. Iðgjöld endurtryggjenda ............0. 0000 kr. 

TI. Brunatjón ..........0000 000 rr ener er rer rrrrres 

III. Þóknun og kostnaður umboðsmanna ......000%0 00... 

IV. Reksturskostnaður ................0...0 0. ken krak kk kk en engene 

V. Landssjóðsvextir 00k rer rrrererrkrnens 

Tekjur meiri en gjöld .........0.000 0. nr erkender 

Kr. 

Reykjavík, 1. marz 1919. 

Sveinn Björnsson, 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld hluta sveitasjóða í Brunabótafélagi Íslands, 

15. október 1917 til 14. október 1918. 

Tekjur: 

I. lðgjöld sveita .............0. 0. k rer rr rr rrkee kr. 

IL, Vextir af inneignum sveitasjóða .......0..0.00 00. 

Kr. 

I. Brunatjón ...........0.0 00... er rree kr. 

TI. Reksturskostnaður og kostnaður umboðsmanna .....000000 0... 

HI. Vextir af skuldum sveitasjóða .......002.%2. 00 

kr 

Tekjur meiri en gjöld ............. 000. 

Kr. 

Reykjavík, Í. marz 1919. 

Sveinn Björnsson. 

1921 
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1057.67 
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11241.46 
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11491.11 

3095.49 
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

Brunabåtafélags Islands 14. oktéber 1919. 

I. Ríkissjóðsábyrgð sees, .… kr. 780000.00 
11. Stofnkostnaður ............0.0.0.00. 2 16834.08 

IH. Brunabótafélag „Storebrand“ Kristiania 2... … 23885.31 
IV. Skuldir umboða .........000.00.0 0 935.24 
V. Innstæða í Íslandsbanka ........0..0....0 00. . 94771.93 

VI. Innstæða í Landsbanka Íslands ........0.0.0.000.000.0 0. . 14250.74 
VIL. Sjóður ............0.0..0 . 2333.72 

Rr. 933011.02 

Skuldir 

I. Ábyrgðarsjóður ........0.000.0000 kr. 800000.00 
J1. Varasjóður ..............0....0.. 00. 82168.66 

III. Áætlað fyrir óuppgerðum tjónum ...........00 0 10000.00 
IV. Ógreiddar brunabætur á uppgerðum tjónum ............... 33842,87 
V. Rikissjédsvextir ss, 3321.71 

Yfirfært til næsta års 2... ere 1677.78 

Kr. 933011.02 
Reykjavik, 1. marz 1920. 

Sveinn Björnsson. 

REIKNINGUR 

Brunabótafélags Íslands frá 15. okt. 1918 til 14. okt. 1919. 

Tekjur: 

I. lögjöld samtals ........0.....0.0. ere, kr. 127595.94 
Il. Vextir 22... 4896.05 

III. Provision ............0 0. 9672.80 

IV. Ágóðahluti frá A/S Storebrand .........00.... eee reen - 8334.55 

V. Stjórnarlaun frá Hinum sameiginlegu brunabótasjóðum fyrir sveita- 

híbýli 2222 ere venee 600.00 

VI. Ågodi af vorutryggingu 22.222222 eee 18964.59 
VII. Brunabætur endurtryggjenda ............0....0.0 0... —  29580.83 

Kr. 199644.76
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Gjold: 

I. Iðgjöld endurtrvggjenda ......00000..0 0. kr. 80509.47 

IL Brunatjón ...........0... 0. ns e renere ktr e kk r rer kr krns 52489.33 

Hí. Óuppgerð tjón .......2..0020 000 rr kk rrrer 8000.00 

IV. Þóknun og kostnaður umboðsmanna 22.20.2000... 0. 5530.50 

V. Reksturskostnaður ..........02.20...ssr
 kreere ereee 17327.12 

VI. Vextir til ríkissjóðs ...........2..0 000. rrerrrrrrgee 1110.56 

Tekjuafganginum, kr. 34677.78, er varið þannig: 

1. Til frádráttar stofnkostnaði ........0.20000 0. 5000.00 

2, Í varasjóð leggjast .........0%..002. 0. rn rk ktr ker 28000.00 

3. Til næsta árs yfirfærist .......22.000 0000 1677.78 

Kr. 199644.76 

Reykjavík, 1. marz 1920. 

Sveinn Björnsson, 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld hluta sveitasjóða Í Brunabótafélagi Íslands 

15. okt. 1918 til 14. okt. 1919. 

Tekjur: 

I. Iðgjöld sveitasjóða ........000000 0... enn rer rr rr rr ere ktr res .… kr. 11747.34 

IL, Vextir af inneign sveitasjóða .....2.022reeeserk ere r kreere kkger 401.71 

kr. 12149.05 

Yfirfært frá varasjóði ..........00... sr rer reee 1357.60 

Kr. 13506.65 

Gjöld: 

Il. Brunatjón ........000.. 0... kr kreere re rer tree kr. 5727.09 

H. Óuppgerð tjón .......00000000 0. kk r rr kr rr ker ker rer ktr gee 2000.00 

III. Reksturskostnadur og kostnadur umbodsmanna „...c0000. 0... 5714.,40 

IV. Vextir af skuldum sveitasjóða ........00000 00 rrer 65.16 

Kr, 13506.65 

Brunabotafélag islands, Reykjavik, 1. marz 1920, 

Sveinn Björnsson. 

1921 
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104
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105 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Brunabótafélags Íslands frá 15. október 
1919 til 14. október 1920. 

I. Iðgjöld samtals RA 
eee. kr. 

TI. Vextir 0... 
MM. Provision ..... 
IV. Ágóðahluti frá A/S Storebrand 2... 
V. Stjórnarlaun frá Hinum sameiginlegu brunabótasjóðum fyrir sveitabýli 

VI. Brunabætur endurtryggjenda ........00.0 
VII. Áætlað fyrir óuppgerðum tjónum frá f. á. 0000. 
VI. Yfirfært frá fyrra ári „0... 

K 

I. Iðgjöld endurtryggjenda 

Il. Brunatjón 

III. Þóknun og kostnaður umboðsmanna 
IV. Reksturskostnaður 

V. Vextir til ríkissjóðs 

Tekjuafganginum, kr. 40090.1 Í, er varið þannig: 
1. Til frádráttar stofnkostnaði ......0.00000. .…. kr. 5000.00 
2. Í varasjóð leggjast .,....,.. BN 35020.11 

teykjavik, 12. jan. 1991. 

Guðmundur Ólafsson. 

106 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld hluta sveitasjóðs í Brunabótafélagi Íslands 
frá 15. október 1919 til 14. október 1920. 

150345.92 

6223.21 

11747.52 

1432,35 

600.00 

29382.39 

8000.00 

1677.78 

r. 209409.17 

97896.02 

42796.63 

6138.76 

21391.56 

1166.09 

10020.11 

Kr. 209409.17 

I. Iðgjöld sveitasjóða .........0.0.0....0.0...0 0 kr. 13065.11 
II. Vextir af inneignum SveitasjÓða ......... eres 514.73 

III. Áætlað fyrir óuppgerðum tjónum frá fyrra ári ...,. sr rr 2000.00 

Kr, 15579.84
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Gjöld 

  

Tekjuafgangur sem leggst í varasjóð .... RN 5192.75 

Kr. 15570.84 

Reykjavík, 12. jan. 1921. 

Guðmundur Olafsson 

EFNA HAGSREIKNINGUR 

Brunabótafélaes Íslands 14. október 1920. 

I. Ríkissjóðsábyrgð ............ 0. . ……… . kr. 780000.00 

li. Stofnkostnaður ....... HR . RN 12034.08 

il, Varasjóður sveitasjóða „..... … …. ere 12248.05 

ÍV. Ríkisskuldabréf . AR BR HR 24000.00 

V. Brunabótafélag „Storebrand“ Kristjania . sr 1334,25 

VI. Sjóður ...... 4. sr sr , . … 659,87 

Kr. 931329,44 

Skuldir 

I, Abyrgðarsjóður ... . . . rr kr. 800000,00 

TH. Varasjóður fél 110132.57 

HI. Varasjóður sveitasjóða ......... a 12248.05 

FV. Ríkissjóðsvextir ................ BA HR RE 4487.80 

  

V. Brunabótafélag „Storebrand“ Kristiania IR RAI 1334.25 

VI. Ogreiddar brunabætur á uppserðum tjónun . . . vere. 3125.87 

Kr. 931329,44 

Brunabótafélag Íslands. Beykjavík 19. janúar 1991. 

Gnðmundur Olafsson 

1921 
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107
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REIKNINGUR 

styrktarsjóðs handa barnakennurum 1920. 

SF . . Tekjur: 
Eignir í sjóði 2. jan. 1990: ÍR 

a. Í bankavaxtabréfum ........0.00.00 00 ki 

b. Í Landsbankabók nr. 14882 ss 

Tillag úr landssjóði 1920 .......0..0. 

Arstillög kennara innkomin: 

á. Skólakennara ........00.0.20 00 kr 

b. Farkennara ... Gl... 

Árstillög kennara óinnkomin: 

a. Skólakennara .........5%..00 0 ki 

b. Farkennara: ss, 

Vextir 1920: 

a. Af bankavaxtabréfum 2... … kr. 

b. Í sparisjóðsdeild (bók 14839) 

Ágóði af kaupi bankavaxtabréfa 7X80 kr. 

Til jafnaðar gjaldlið 5 

Endurgreiddir vextir .........0. 

Keypt bréfspjöld (til innheimt) 00.00.0000 eee 

Prentad å bréfspjåld ................ 

Burðargjald og ábyrgðar ..........000.. 0 

Keypt 7 bankavaxtabréf 4. fl. L. A. nr. 781, 782, 827, 829. 830. 

Veittur styrkur 1920: 

a. Guðmundi Jónassyni í Geirshlið 2.......0...... ki 

b. Ingibjörgu R. Jóhannesdóttur í Árnesi ......... 

c. Jóhönnu Eiríksdóttur á Hæli ........0... 0 

d. Jóni Kristjánssyni í Fossum ................…. 

e. Jóni Sigurðssyni í Reykjavík ......0.0 00. 

f. Pétri Guðmundssyni á Eyrarbakka ........... 

gs. Sveini Oddssyni á Akri ......000... 0 

h. Þórði Guðnasyni á Vífilsstöðum oc... 

Eign í sjóði 3. jan. 1921: 

a. Í bankavaxtabréfum ...…. sr ennen nevee kr. 

b. Í bankabók (14832) ..... FR RN 

c. Ógoldin tillög kennara ......0. 

Reykjavík, 8. jan. 1921. 

Magnús Helgason. 

13000.00 

1891.53 

kr. 

3736.59 

317.14 

310.28 

216.96 

2137.50 

33.97 

Kr. 

veere kr. 

250.00 

300.00 

200.00 

250.00 

150.00 

200.00 

240,00 

300.00 

50000.00 

2213.13 

527.24 

44891.53 

2500.00 

4053.73 

2171.47 

560.00 

7000.00 

61703.07 

52.50 

6,00 

7.00 

8,10 

7000.00 

1890.00 

52740.37 

. 61703,97
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REIKNINGUR 

Legatsjóðs Jóns Sigurðssonar 1920. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári: 

a. Fasteignir ........0..2...00 00 kkennkne kr. 13010.00 

b. Veðskuldabréf ........... 0. 52635.00 

c. Veðdeildarbréf ..........0 0. . 1300.00 

d. Útistandandi vextir 22.00.0200... 148.00 

e. Í sparisjóði Íslandsbanka ................ sr 6268.03 

þa 3361.03 sg
 

kr. 

Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum .........00.0 00. kr. 2041.00 

b. veddeildarbréfum .......... 00. 58.50 

c. sparisjóðsfé ........... FI 200,55 

2300.05 

Afgjald jarda: 

a. Samkvæmt skilagrein hreppsti. Oxnadalshrepps .... kr. 234.32 

b. Glæsibæjarbrepps 1647.20 

c. Hrafnagilsbrepps 1305.33 

3186.85 

Endurgreidd lán ......0...00.2 0000. krnee … 2768.60 

Til jafnaðar vid gjaldlid 3 ......00.... a 2500.00 

Kr. 84116.53 

Vextir og afborgun af Kristnesláni ................. kr. 32,00 

%+ kostnadur vid áreið á landamerki milli Hvamms og Kjarna ........ 68.00 

Lán veitt á árinu ................ HR HA AR 2500.00 

Til jafnaðar við tekjulið 4 .......... IR IR 2768,.60 

Veitt til byggingar á Neðri-Vindheimum ........ …… A . 1000.00 

Eignir sjóðsins til næsta árs: 

a. Fasteignir ............... BI HR kr. 13010.00 

b. Veðskuldabréf ........... II FR 52366.40 

c. Veðdeildarbrét #......... es II 1300.00 

d. Útistandandi vextir 22.00.0000... . 64.00 

e. Í sparisjóði Íslandsbanka .. FI „kr. 8007.53 

kr. 74747.93 

Kr. 84116.53 

Sýslumaðurinn í Evjafjarðarsýslu, bæjarfógetinn á Akureyri, 31. des. 1920. 

Júl. Havsteen 

settur. 

1921 

109
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110 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld ekknasjóðs Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis árið 1920. 

. . Tekjur: 
I. Hörgslandshreppsdeild : 

Í sjóði 31. des. 1919 ......0000.0 kr. 506.18 
Tillög og gjafir 1920 .......0.0.0000 eee, 20.00 
Vextir 1920 000... 24,72 

kr... 550.90 
2. Kirkjubæjarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1919 ....00.0.0 kr. 371,81 
Vextir 1920 0000 17.85 

389.66 
3. Leiðvallahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1919 .......... kr. 186,19 
Vextir 1920 00... 8,94 

era — 195.13 
f.. Hvammsbreppsdeild: 

I sjédi 31. des, 1919 seeren .… kr. 56.15 
Gjatir 1920 BEAR sr 100.00 
Vextir 1920 2000 FR 4,79 

160.94 
5. Dyrhølahreppsdeild : 

Í sjóði 31. des. 1919 ss kr. 56.04 
Vextir 1920 oo … FR 2.69 

58.73 

KE 1355.36 
. . Gjold: 

1. Hörglandshreppsdeild: 

f sjodi 31. des. 1920 ............. BRANN kr... 550,90 

2. Kirkjubæjarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1920 ss, 389.66 
3. Leiðvallahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1920 ......... BR 195.13 
{. Hvammshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1920 ....0...... 160.94 
ö. Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1920 ............... NA eee 58.73 
  

gr 129, Kr. 1355.36 
Prestsbakka og Vík, 15. júlí 1991. 

Magnús Bjarnarson. Jón Þorsteinsson, 

settur. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir yfirskoðað og ekkert fundið við hann að athuga. 

Holti og Múlakoti, 28. júlí 1921. 

Björn Runólfsson. Þorlákur Vigfússon.
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AUGLYSING 111 
31. marz 

um 

breytingar å burdargjaldi til Danmerkur. 

Frå 1. april b. å. skal taka burdargjald fyrir sendingar bær frá Íslandi til Dan- 

merkur, sem að neðan eru taldar eins og hér segir: 

Spjaldbréf (......... 0 eenenennenree NI 15 aurar 

Spjaldbréf með borguðu svari ..........0%. 0000. 30 

Fyrir óborguð eða vanborguð spjaldbréf skal heimta hið vanborgaða burð- 

argjald að viðbættum 15 aurum, þó aldrei meira en hið vanborgaða burðar- 

gjald tvöfalt. Prent, sýnishorn af vöru og verzlunarskjöl fyrir hver 50 gr. eða 

þar undir 0... 10 

(fyrir sýnishorn er minnsta burðargjald 20 aurar og fyrir verzlunarskjöl 40 

aurar). 

Meðmælingargjald ............... 22... resnns 30 

Innheimtugjald fyrir póstkröfur á meðme elingarbréfum og verðbréfum 15 

Fyrir verðböggla skal innheimta sérstakt afgreiðslugjald .......... 30 

Hraðboðagjald ............02...0 0. ekrnnee … 50 

Móttökukvittun, sem beðið er um, þegar sendingin er látin å påst ........ 20 

Móttökukvittun, sem beðið er um eftir á ............. FR 40 

Fyrirspurnir um allskonar sendingar .............. RA RI 40 

Póststjórnin, Reykjavik, 31. marz 1921. 

S. Briem. 

REGLUGERÐ 112 
5. sept. 

um 

hreinsun hunda af bandormum í lögsagnarumdæmi Sevðisfjarðarkaupstaðar. 

1, gr. 

Heilbrigðisnefnd skal annast um, að allir hundar 2ja mánaða og eldri innan lög- 

sagnarumdæmisins séu hreinsaðir af bandormum svo vel sem frekast er unnt. Hreinsun 

fer fram í mai og nóvember árlega eftir leiðarvísi, er heilbrigðisnefnd semur. Ef heilbrigð- 

isnefnd telur sérstaka ástæðu til, getur nefndin fyrirskipað aukahreinsun. 

Til stafans skipar heilbrigðisnefnd Í mann. Getur enginn karlmaður, búsettur innan 

lögsagnarumdæmisins, að undanteknum embættismönnum, bæjarfulltrúum, símamönnum 

og starfsmönnum bæjarins, skorazt undan að gegna starfi þessu 4 ár í senn. 

31. dag desembermánaðar 1ÍÐ21
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3. gr. 

Hverjum hundeiganda er skylt að hafa helsi á hundi sínum með åletrudu Sf og tölu. 
5. sept. Heilbrigðisnefnd afhendir hreinsunarmanni bók. er árlega skulu skráðir í hundar kaup- 

staðarbúa, aldur, heiti, helsitala, nafn eiganda og bústaður. Þar skal og skrá, hvenær hreins- 
anir fari fram og með hverjum árangri. Helsið skal sett á hundana í viðurvist hreinsunar 

manns að minnsta kosti vorið 1922, er hreinsun fer fram. 

Í. gr. 

Heilbrigðisnefnd lætur gera steinlimdan kofa í Seyðisfjarðarkaupstað til hreinsan- 

anna Og skal færa þangað hunda til hreinsunar samkvæmt auglysingu hreinsunarmanns, 
en hreinsun hunda utan hreinsunarkofa er stranglega bönnuð. Kostnaður við kofagerðina 

greiðist úr bæjarsjóði. 

Hunda skal hreinsa í nóvember og maí árlega og skal hreinsunarmaður auglýsa stað 

og stundu hreinsana með 10 daga fyrirvara á venjulegan hátt. Öllum hundaeigendum er 

þá skylt að koma með hunda sína í hreinsunarkofann eftir þeirri röð, er hreinsunarmaður 

tiltekur og vera honum til aðstoðar við inngjöf og böðun, ef þess er krafizt. Ef forföll 

valda, að hundur komi eigi til hreinsunar á tilteknum tíma, skal eigandi tilkynna hreins 

unarmanni og láta svo fljótt sem unnt er og samkvæmt skipun hreinsunarmanns koma 

njeð hundinn, er hreinsunarmaður svo hreinsar. Ef hundeigandi vanrækir þetta, telst hann 

hafa skotið hundi undan hreinsun. 

6. gr. 

Hreinsunarmaður skal tvisvar á ári, í desember og júní, gefa heilbrigðisnefnd ná- 

kvæma skýrslu um hundahreinsanir samkvæmt fyrirmynd heilbirgðisnefndar. 

  

Nú verður vart við bandorm í bundi milli hreinsana, og skal þá eigandi hans færa 

hann hreinsunarmanni svo fljótt sem frekast er unnt. en teljast ella sekur um að hafa 

skotið hundi undan hreinsun. Sá hundur verður þó eigi undanþeginn hreinsun á hinum 
2 4 lögskipaða tíma, ef meira en 3 vikur eru til næsta hreinsunarmånadar. 

8. gr. 

Skylt er öllum af fremsta megni að varna því, að hundur nái að eta sulli eða nokk- 

ud ósoðið af innyflum eða kjöti alidýra. Einnig skal þess vandlega sætt, að hundar kom- 

ist ekki í matarílát, vatnsilát eða vatnsból, að þeir hafist ekki við í íbúðarhúsum, bað- 

stofum eða búrum og að börn leiki sér ekki við þá. Þessar og aðrar varúðarreglur gegn 

sullaveikinni skal heilbrigðisnefnd og lögregluþjónar brýna fyrir almenningi. 

9. gr. 

Hreinsunarmaður skal halda hundahaldsbækur ettir fyrirmynd heilbrigðisnefnd- 

ar. Skal hreinsunarmaður 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 brenndir séu suilir úr sláturfé. Hreinsunarmaður fær að launum tvær krónur fyrir 

hverja hreinsun hunds er hundeigandi greiðir. Taka má gjaldið lögtaki hjá hundeiganda.
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10. gr. 112 

Hreinsun hunda og allri meðferð á undan og eftir skal haga nákvæmlega eftir leið- 5. sept, 

arvísi þeim, sem nefndur er í 1. gr. og eftir ákvæðum heilbrigðisnefndar innan þeirra 

takmarka, er leiðarvísirinn setur. Meðulin, svo og múla til afnota við hreinsanir, útvegar 

heilbrigðisnefnd á kostnað bæjarsjóðs. 

11. gr. 

Brot segn reglugerð þessari varða sektum frá 10—-100 kr., er renna í bæjarsjóð. 

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

12. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. mai 1922. 

Þannig samþykkt af bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar 5. sept. 1921. 

Bæjarfógetinn á Seyðisfirði, 24. nóv. 1991. 

Jón Þór Sigtryggsson, 

settur. 

REGLUGERÐ 113 
17. sept. 

um 

lífeyrissjóð embættismanna og ekkna þeirra. 

Í. gr. 

Stofnfé sjóðsins eru 50000 kr., sem ríkissjóður hefir lagt fram, og auk þess ábyrg- 

ist ríkissjóðurinn greiðslu lífeyris úr sjóðnum, eftir því sem fyrir er mælt í lögum nr. 51, 

27. júní 1921. 

PÆRE: r 

gq 

    

og g Hver embættismaður, karl eða kona, er laun tekur ettir hinum almennu launalö 

um, er, með þeim undantekningum, sem segir í þessari grein, skyldur til að kaupa lífeyri 

í sjóðnum handa sér og maka sinum. með því að greiða í sjóðinn hundraðshluta af laun- 

um sínum, eins og hér segir: 

1. Embættismenn, sem eftirlaunarétt eiga samkvæmt eldri lögum, greiða í MHfeyrissjóð- 

inn 5% af launaviðbót þeirri, er þeir fengu samkvæmt lögum nr. 71. 28. nóv. 1919, 

um laun embættismanna, þó þannig, að ekkert greiðist af þeim hluta launanna, sem 

um fram kann að vera 5000 kr. á ári, enda nýtur maki hans þá eigi lífeyris úr sjóðn- 

um og hann sjálfur eigi nema sem svarar greiðslu hans af launaviðbótinni. 

2. Embættismenn, sem ekki eiga eftirlaunarétt og voru eldri en 50 ára hinn 1. jan. 1980. 

greiða einnig 5% af árslaunum sínum án tillits til hversu há þau eru, enda njóta þeir 

aðeins lífeyris úr sjóðnum en eigi makar þeirra.
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112 3. Embættismenn, sem ekki eiga eftirlaunarétt en hafa tryggt maka sinum lifeyri samkv 
5. sept. lögum nr. 73, 28. nóv. 1919, greiða í lifeyrissjóðinn 5% af árslaunum sínum. enda njóta 

þeir aðeins lífeyris úr sjóðnum en eigi makar þeirra. 

4. Aðrir embættismenn greiða 7% af árslaunum sínum í sjóðinn, enda njóta bæði þeir og 

makar þeirra lífeyris úr honum. 

Settir embættismenn greiða ekkert í sjóðinn. 

Iðgjöld þau, er um ræðir í 2. gr., greiðast aðeins af föstum launum, sem greidd 
eru úr ríkissjóði, en eigi af dýrtiðaruppbót eða öðrum hlunnindum. svo sem ókeypis bústað. 

Í. gr. 

Iðgjóldunum skal ríkisféhirðir halda eftir af launum embættismanna með Ms mán- 
aðarlega fyrirfram. Fjármáladeild stjórnarráðsins er þó heimilt að víkja frá þessu, ef 
sérstaklega stendur á. Öll iðgjöld, sem ósreidd kunna að vera frá árunum 1920 og 1991, 
skal haldið eftir af launum hlutaðeigenda í síðasta lagi 1. des. 1991, 

ør Ð. ET 

  

Lifeyrissjóðurinn stendur undir umsjón fjármálaráðherra og annast sá starfsmað- 
ur fjármáladeildar, sem hann tilnefnir, reikningshald hans. Reikninginn skal birta árlega 1 

B-deild stjórnartiðindanna og skal hann endurskoðaður af hinni umboðslegu endurskoðun. 

6. gr. 

lðgjöld þau til sjóðsins, sem tíkisféhirðir heldur eftir, skulu mánaðarlega greið- 
ast reikningshaldara sjóðsins gegn kvittun, en við árslok hver afhendir ríkisféhirðir em- 

  
bættismanni hverjum kvittun fyrir iðgjaldi þess árs um leið og hann tekur við aðalkvittun 

embættismannsins fyrir launum umliðins árs. 

Fjármáladeildin afhendir ríkisféhirði um hver áramót skrá um greiðslur embættis- 

manna til sjóðsins næsla ár og tilkynnir honum síðan jafnóðum er breytingar verða á 

greiðslum þessum á árinu 

7. gr 

Sjóðinn skal ávaxta í Landsbankanum að því leyti sem hann geymist í peningum, 

heimilt er að kaupa verðbréf handa sjóðnum, ef þau verða að teljast fulltrvgg og sjóður- 

inn hagnast við það á vöxtum eða gengi, en þó eigi meira en svo að ætla megi, að sjóður 

inn hafi jafnan nægilegt handbært fé tl lögsboðinna sreiðslna. 

i 
Embættismaður, sem greitt hefir iðgjöld í sjóðinn á kröfu å lifeyri år honum, 

þegar svo stendur á sem hér segir: 

a) Þegar hann fær lausn frá embætti sökum elli eða vanheilsu. gg 

b) Pegar hann fær lausn såkum þess að hann er orðinn 70 ára eða samanlagdur aldur 

hans og þjónustutími er 94 ár. 

ce) Þegar embætti hans er lagt niður áður en hann er 70 ára og hann tekur ekki annað 

embætti, en lætur iðgjöld sín standa inni í sjóðnum án þess að taka lífeyri þar til hann 

hefir náð þeim aldri.



289 1921 

Þegar embættismaður lætur af embætti af öðrum ástæðum en hér eru taldar, fær 113 

hann engan lifeyri úr sjóðnum og ekkert endurgjald af iðgjöldum sínum, nema ef em- 17. sept. 

bætti er lagt niður, því að þá á hlutaðeigandi embættismaður, ef hann tekur eigi annað 

embætti, kröfu á iðgjöldum þeim, er hann hefir greitt, vaxtalaust og afdráttarlaust, ef 

hann kýs eigi heldur að láta þau standa inni í sjóðnum, þar til hann er 70 ára, sbr. c-liå 

Þessarar greinar. 

9. gr. 

Maki embættismanns, sem notið hefir eða átti kröfu á lífeyri, á að honum látnum, 

aðeins kröfu á lífeyri úr sjóðnum, ef embættismaðurinn var meðal þeirra embættismanna, 

sem um ræðir í 4. lið 2. gr., en ekki þótt svo sé, ef: 

a) embættismaðurinn var orðinn 60 ára, er hann kvongaðist eða giftist, 

b) hjónabandið var stofnað meðan embættismaðurinn lá banaleguna. 

ec) hjónabandið var stofnað eftir að embættismaðurinn fékk lausn fré embætti með lif- 

eyri, eða 

d) hjónabandinu var gersamlega slitið áður en hann dó. 

10. gr. 

Lifeyrir embættismanns er 27%, af launum þeim samanlögðum, sem hann hefir greitt 

iðgjöld af í sjóðinn, þó þannig, að lífeyririnn má aldrei fara fram úr % hámarkslauna 

þeirra, er hann hefir hatt. 

Lifeyri maka embættismanns er % af byrjunarlaunum þess embættis, er embættis- 

maðurinn var 1, er hann lézt eða fékk lausn frá embætti. 

11. gr. 

Réttur maka embættismanns til lifevris fellur burt: 

1. Ef hann 

2. Ef hann tekur sér bústað utanríkis án samþykkis stjórnar sjóðsins. 

  

ftist eða kvongast á ny. 

3. Ef hann hirðir eigi lifeyririnn í 3 ár samfleytt án þess að sanna lögmælt forföll. 

Er maki embættismanns missir lífeyri af því, að hann giftist eða kvongast af nýju, 

á hann rétt á að fá hinn sama lífeyri, ef hann verður ekkill eða ekkja í annað sinn. Þó 

getur enginn haft lifeyri nema eftir einn maka. 

12. gr. 

Sá, sem telur sig hafa rétt til lífeyris úr sjóðnum, skal um það rita bréf til fjár- 

máladeildar og þar skýra frá hversu miklum lifeyri hann telur sig eiga kröfu á á ári, frá 

hvaða tíma, og því öðru, er máli kann að skipta í þessu efni. 

Að fengnum þessum skýrslum, úrskurðar fjármáladeildin kröfuna, tilkynnir það 

hlutaðeiganda og sér um að greiðslan fari fram samkvæmt þvi. 

Lífeyrir greiðist með 142 mánaðarlega fyrirfram. Ef um Litlar fjárhæðir er að ræða, 

má þó hafa gjalddagana færri og jafnvel greiða allt í einu lagi, ef mjög litið er: um. að ræða.
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113 id. gr. 

17. sept. Um sönnun fyrir áframhaldandi rétti til lífeyris fer eftir reglum þeim, sem hing- 

að til hefir verið fylgt um rétt til eftirlauna. 

Fjármáladeild stjórnarráðsins, 17. sept. 1921. 

Magnús Guðmundsson. 
  

Sigurjón Markússon. 

114 FRUMVARP 
9. okt. 

til 

reglugerðar um skemmtanaskatt á Ísafirði. 

l. gr. 

Af öllum skemmtunum fyrir almennins, sem haldnar eru innan lögsagnarumdæmis 

Ísafjarðar og seldur er aðgangur að, skal gjalda skatt samkvæmt fyrirmælum reglugerðar 

þessarar. Skatturinn rennur í bæjarsjóð og skal honum varið til framfærslu ósjálfbjarga 

fátæklinga bæjarins. 

2. gr. 

Skatturinn skal vera hundraðsgjald af aðgöngumiðum eða öðrum aðgönguskir- 

teinum, sem seld eru að skemmtunum eins og hér greinir: 

1. Af sjónleikum, samsöngum, hljómleikum. upplestri og fyrirlestrum, íþróttasýningum 

(líkamsíþróttum) og útileikum 10%. 

2. Af öllum öðrum skemmtunum 20%. 

Ef skemmtunin er margþætt, skal skatturinn jafnan miðaður við þann þátt hennar, 

er hærra er skattaður. 

3. gr. 

Nú er skemmtun haldin og aðganga veitt gegn gjaldi en þó án þess að gefin séu út 

aðgönguskírteini, eða þau eru að vísu gefin út en gjaldið fyrir þátttöku í skemmtuninni 

er eigi soldið samkvæmt þeim, eða goldið samkvæmt þeim aðeins að nokkru leyti, og 

skal hið ákveðna skattgjald þá soldið sem hundraðsgjald af allri þeirri upphæð, sem gold- 

in er fyrir þátttöku í skemmtuninni. 

4. gr. 

Undantekningar frå skattgjaldi og lækkun å hinu åkvedna skattgjaldi getur bæjar- 

stjórnin veitt, er sérstakar ástæður mæla með því, t. d. fyrir skemmtanir, sem haldnar 

eru í góðgerðaskyni eða til fræðslu, til að halda uppi listum o. s. frv.
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5. gr. 114 
Forstöðumaður skemmtunar ber ábyrgð á greiðslu skattgjaldsins. Ef fleiri en einn 9. desbr. 

maður stendur fyrir skemmtun, þá ábyrgist einn fyrir alla og allir fyrir einn greiðslu 
skattgjaldsins, eða ef um félag er að ræða, þá allir stjórnendur þess á sama hátt. 

Nú hefir forstöðumaður skemmtunar vanrækt að tilkynna oddvita bæjarstjórnar 
um forstöðu sína, og ber þá húsráðandi þess húss, er notað er til skemmtunárinnar. á- 

byrgð á skattgreiðslunni. 

6. gr. 
Skatturinn greiðist til oddvita bæjarstjórnar, er hefir innheimtu hans á hendi. 

í. gr. 

Forstöðumönnum skemmtana, er heyra undir ákvæði reglugerðar þessarar, skal 

jafnan skylt að snúa sér til oddvita bæjarstjórnar áður en skemmtun er haldin og tjá hon- 

um frá forstöðu sinni, hvað haft skuli til 

  

emmtunar, upphæð aðgöngueyrisins o. s. frv. 

S. gr. 

Skatturinn skal innheimtur samkvæmt skyrslu, sem greidanda er skylt ad gefa odd- 

vita bæjarstjornar eftir reglum beim, er hér segir: 

1. Kvikmyndahus og aðrar fastar skemmtistofnanir, sem hafa skemmtanir að at- 
vinnu lengur en um stundarsakir, skulu fyrir lok hvers mánudags gefa oddvita bæjar- 

stjórnar skýrslu yfir alla aðgöngumiða, er selst hafa næstu viku á undan, og skal í skýrslu 
Þessari flokka aðgönguskirteini eftir verði þeirra og deginum þegar skemmtunin var hald- 

in, svo og tilgreina upphæð skattsins við hvern flokk og samanlagt verð aðgsönguskirtein- 

anna og skattgjaldið. 

2. Þeir, sem aðeins halda skemmtun í eitt skifti, eða takmarkaða tölu skemmtana. 

skulu hafa gefið oddvita bæjarstjórnar framangreinda skýrslu um tölu seldra aðgöngu- 

skirteina eða aðgöngueyririnn í heild sinni, ef goldið hefir verið fyrir þátttöku í skemmtun- 

inni samkvæmt ð. grein, í síðasta lagi áður en 2 dagar eru liðnir frá því að skemmtun- 

inni lauk. 

Skýrslur þær, er ræðir um í grein þessari, skulu gerðar eftir fyrirmynd, sem bæj- 

arstjórn samþykkir, og greiðist skatturinn um leið og skyrsla er gefin, segn kvittun odd- 

vita bæjarstjórnar. 

Nú er skattur ekki greiddur samkvæmt ofangreindum reglum og má þá taka hann 

lögtaki á kostnað greiðanda. 

9. gr. 

Þeim, er atvinnu hafa af skemmtunum lengur en um stundarsakir, skal skylt að 

hafa nákvæmt og aðgengilegt bókhald yfir tekjur eða gjald það, sem tekið er fyrir skemmi- 

anirnar, og sæta því, að oddviti bæjarstjórnar hafi eftirlit með bókhaldinu. ef þurfa þykir. 

10. gr. 

Með mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal farið sem almenn lögreglumál.
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114 11. gr. 
9. desbr. Brot gegn reglugerð bessari 

þyngri refsing við að lögum. 

varða sektum allt að 1000 krónum, ef ekki liggur 

leglugerð þessi, sem bæjarstjórn Ísafjarðar hefir samþykkt, er hér með staðfesi 

samkvæmt lögum 22. nóvember 1918, til að öðlast gildi 1 „janúar 1922, og birtist til eftir- 

breytni þeim, er hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 9 desember 1991. 

Magnús Guðmundson. 

G. Sveinbjörnsson. 

Staðfesting „Minningarsjóð Gunnsteins litla“, 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherranum 10. desem- 

ber 1921. 

konungs á skipulagsskrá fyrir 

Skipulagsskráin er þannig: 

115 SKIPULAGSSKRÁ 
10. desbr. 

fyrir 

„Minningarsjóð Gunnsteins litla“. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Minning garsjóður Gunnsteins litla“ og g er stofnaður til minningar 

um Gunnstein Valdimarsson, er andaðist 12. júni 1919. 

2. gr. 

Sjóðurinn er eign Nesskóla í Norðfirði og hefir skólanefnd Nesskólahéraðs stjórn 

sjóðsins á hendi. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að verðlauna árlega með bókagjöfum að minnsta kosti tvo 

nemendur Nesskóla, sem að dómi kennaranna við skólann skara fram úr að góðleik, 

iðni og háttprýði. 

Formaður skólanefndar afhendir verðlaunin á skólalokadegi.



1921 293 

i. gr. 115 
fimmtiu króna gjöf frá foreldrum Gunnsteins10. desbr 

okt. 1920. Auk þess 

Sjóðurinn er stofnaður með 50 

litla: Stefaníu og Valdimar Snævarr, samkvæmt gjafabréfi dags. 21 

lofa þau hin sömu hjón, að gefa sjóðnum 25 krónur á ári, að minnsta kosti næstu á ár, frá 

1920 að telja og sé gjalddagi þeirra 21. okt. ár hvert. 

Allar eignir sjóðsins skulu ávaxtaðar í Sparisjóði Norðfjarðar eða á öðrum trygg- 

um stað að dómi stjórnar sjóðsins. 

Sjóðurinn tekur við gjöfum og tillögum frá þeim, er kynnu að vilja styrkja hann, 

og skal farið með slíkan styrk á sama hátt og stafnféð. 

6. gr. 

Jafnan skal helmingur ársvaxta og allar peningagjafir lagðar við höfuðstólinn. Hin- 

um helmingi ársvaxtanna skal varið til verðlauna samkvæmt 3. gr., nema ef sjóðnum eru 

gefnar bækur til verðlaunagjafa eitthvert vor, þá skal leggja alla vexti við höfuðstól það ár. 

í. gr. 

25 árum liðnum er bá og Skipulagsskrá þessa skal endurskoða eigi síðar en að 

heimilt að fá sjóðnum rýmra starfssvið, t. d. veita fátækum efnilegum nemendum Nesskóla 

styrk til framhaldsnáms. En jafnan skal einhverju af vöxtunum varið til bókaverðlauna. 

nema svo standi á sem segir 1 6. gr 

ð. gr. 

Beikningsár sjóðsins er almanaksár. Stjórn sjóðsins semur ársreikning hans og legg- 

ur fyrir forstöðumann Nesskóla til endurskoðunar. 

Í skólanefnd Nesskólahéraðs, Norðfirði 8. desember 1920 

Pall G. Þormar. Tómas £oéga. Björn Jónsson. 

Þorbergur Guðmundsson. Hjálmar Olafsson.
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116 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minnir garsjóð Stefáns Halldórssonar 
10. desbr. útgefin á venjulegan hátt af dóms. og kirkjumálaráðherranum 10. desember 1921, 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð Stefáns Halldórssonar. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir: Minningarsjóður Stefáns Halldórssonar. 

2, gr. 

Stofnfé sjóðsins er 1000 krónur, er hjónin Björg Halldórsdóttir og Halldór Stefáns- 
son gefa til minningar um son sinn Stefán f. á Seyðisfirði 16. okt. 1905, d. á Heilsuhælinu 

á Vífilsstöðum 18. febr, 1917 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er, að styrkja heiisabiluð börn og heilsubilaða unglinga innan 16 

ára aldurs til að fá heilsubót á sjúkrahúsum hér á landi eða erlendis. Starfssvið hans er 

Fljótsdalshérað að meðtöldum Fljótsdal. Jökulsdal og Skriðudal. 

4. gr. 

Sjóðurinn tekur við gjöfum og áheitum þeirra manna, sem vilja efla vöxt hans og 

styðja tilgang hans, heldur árstíðaskrá og tekur við minningargjöfum fyrir þá látna menn. 

er Óskað er. Rita skal helztu æfiatriði viðkomenda í árstíðaskrána, ef þess er óskað. 

Þeir, sem óska að nöfn látinna vina og vandamanna séu innfærð í árstíðaskrá sjóðs- 

ins, greiða fyrir það gjald, er þeim sýnist, en sjóðurinn gefur út minningarspjöld með nafni 

hinna látnu, er innritunarbeiðendur senda nánustu vandamönnum í stað kranza. Minn- 

ingarspjöld skulu höfð við hverja kirkju á starfsvæði sjóðsins. 

6. gr. 

Umsjónarnefnd sjóðsins skipa þrir menn: Héraðslæknirinn í Fljótsdalslæknishéraði 

formaður og meðstjórnendur: sóknarpresturinn að Kirkjubæ og kona valin af íbúum Fljóts- 

dalshrepps á almennum sveitarfundi. Þegar svo kynni að standa á, að enginn héraðslæknir 

væri í Fljótsdalslæknishéraði eða sóknarprestur að Kirkjubæ, skipa hreppstjórar í þeim 

hreppum, sem héraðslæknirinn eða presturinn eru búsettir í, stjórn hans til bráðabyrgða. 

Umsjónarnefndin ræður hver og hverjuim veittur er styrkur af útborgunarskyldum 

tekjum sjóðsins. Hún heldur gerðabók og skrá yfir styrkveitingar og árangur þeirra. 

Heimili sjóðsins er heimili héraðslæknisins.
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7. gr. 116 

Utborgunarskylt er: % årstekjur sjodsins bangad til hann verður orðinn 10 þús.10. desbr. 

krónur, frá þeim tíma þangað til sjóðurinn verður orðinn 20 þús. kr ársteknanna, frá 
94 

þeim tíma þangað til hann verður orðinn 30 þús. kr. % ársteknanna; eftir það %o árs- 

” 
73 

teknanna. 

Sá hluti ársteknanna, sem ekki er útborgunarskyldur, leggst við höfuðstólinn. Þau ár, 

sem enginn styrkur yrði veittur, leggjast allar árstekjurnar við höfuðstólinn. Höfuðstól- 

inn má aldrei skerða. 

8. gr. 

Meginfé sjóðsins ávaxtast í Aðaldeild Söfnunarsjóðsins. Að öðru leyti er það í vöxt- 

um og á ábyrgð umsjónarnefndarinnar. 

9, gr. 

Af beim hluta årsteknanna, sem utborgunarskyldur er, skal verja því, sem þörf er á, 

til undirbúnings árstíðaskrárinnar og útgáfu minningarspjalda, svo og í beinan útlagðan 

kostnað við stjórn hans. Að öðru leyti er ætlazt til að stjórn sjóðsins vinni kauplaust fyrst 

um sinn, þangað til ríkisstjórninni kynni að þykja ástæða til að leyfa henni kaup fyrir fyrir- 

höfn sína. eftir beiðni hennar. 

10, gr. 

Þegar umsjónarnefnd sjóðsins þykir þörf á skal á kostnað sjóðsins koma upp eld- 

tryggri geymslu fyrir árstíðaskrár hans og gerðabækur. Þegar útritaðar árstiðaskrár og 

serðabækur verða orðnar 50 ára gamlar falla þær til Landsbókasafnsins. 

11. gr. 

Leita skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Hamborg í N.-Múlasýslu 28. febr. 1921. 

Björg Halldórsdóttir. Halldór Stefánsson. 

AMÞYKKT 117 
15. desbr. 

T
S
 

fyrir 

Áveitufélag Þingbúa í Húnavatnssýslu. 

1. < 

Ábúendur þeirra jarða í Þingi og Torfulækjarhreppi i A.-Húnavatnssyslu, sem 

rr. g 

getið er um Í annari gr. stofna með sér félag er nefnist „áveitufélag Þingbúa“. Heim- 

ilisfang þess er að Þingeyrum, og varnarþing þess að Sveinsstöðum í Húnavatnssýslu. 
= 

2, ør 2. gr. 

Tilgangur félagsins er að koma á og starfrækja áveitu ur Vatnsdalsá yfir engja- 

lönd á eylendinu í Þingi. Félagsmenn eru þeir, sem hafa jörð eða jarðarpart til ábúðar 

á áveitusvæðinu. Jarðir þær, sem koma til greina, eru þessar:
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Hnausar í Sveinsstaðahreppi. Brekkukot í Sveinsstaðahreppi. 

Bjarnastaðir í Sveinsstaðahreppi. Brekka í Sveinsstaðahreppi. 

Öxl í Sveinsstaðahreppi. Akur í Torfulækjarhreppi. 

Steinnes í Sveinsstaðahreppi. Kringla í Torfulækjarhreppi. 

Þingeyrar í Sveinsstaðahreppi. Skinnastaðir í Torfulækjarhreppi. 

Komi það í ljós fyrr eða síðar, að fleiri jarðir geti notið áveitunnar, breytist tala fé- 
lagsmanna samkvæmt þvi. 

Lo
 

gs
 < ET. 

Áveituna skal þannig gera, að stífla er sett í eystri Skriðuvatnshvisl skammt frá 
norðurenda á Skriðuvatnshólma, svo að sama vatnshæð geti fengist úr kvíslinni um lækj- 
ardrag það, sem liggur norður í syðri Hnausatjörn og hæð vatnsins er um suðurenda á 
Skriðuvatnshólma. Framrás fæst Þannig úr kvíslinni um Hnausatjarnir vfir engin. 
Stiflur skal gera í farvegi þá á svæðinu. sem leiða vatn af því, og þær fyrirhleðslur eða 
garða, sem nauðsynlegir eru, til þess að hægt sé að halda vatni í hæfilegri dýpt um engin, 
svo og fyrirhleðslur sunnan við Hnausatjörn, til þess að varna flóðum, ef þau koma í ána 
á óhentugum tíma. Allt þetta sé framkvæmt samkvæmt mælingum, sem Búnaðarfélag Ís- 
lands afgreiðir. 

Á, gr. 

Lögmætir félagsfundir hafa æðsta vald í öllum málum félagsins innan þeirra tak- 
marka, sem sett eru með landslögum og með samþykkt þessari, Til félagsfunda skal 
stjórnin boða á sama hátt og boðað er til lögmætra sveilafunda. 

3. gr. 
Formaður stjórnar félagsfundum. Hann sker úr öllu, er snertir lögmæti fundanna. 

meðferð málanna á fundunum og atkvæðagreiðslur. sem þó skulu fara fram skriflega ef 

einhver fundarmanna krefst þess. 

6. gr. 

Í sérstaka gerðabók skal rita allar fundarálvktanir, og stutta skýrslu um annað, er 
gerist á fundunum. Fundargerðir skulu lesnar upp og bornar undir atkvæði, og undirskrifa 

Þær stjórnendur félagsins, sem viðstaddir eru, svo og aðrir fundarmenn. Fundarskyrslur 

þessar skulu vera full sönnun þess, sem gerist á fundinum. 

7. gr. 

Félagsmenn hafa jafnan atkvæðisrétt á félagsfundum, þar sem samþykkt þessi 

ákveður eigi á annan veg. Þó verða eigi gerðar breytingar á samþykkt þessari, nema % 
fundarmanna á lögmætum félagsfundi greiði atkvæði með þeim, og öðlist breytingarnar 

staðfestingu stjórnarráðsins. 

Stjórn félagsins skal skipuð 3 þrem mönnum, formanni, ritara og gjaldkera, 
sem kosnir skulu til 3 ára í senn. Skal einn stjórnenda ganga úr stjórninni á hverju ári, 

og ræður hlutkesti hver gengur úr fyrstu tvö árin. Skyldir eru félagsmenn að taka end- 

urkosningu, ef þeir aðeins hafa setið 3 ár í stjórn samfleytt. Varastjórn skal kjósa á sama 

hátt. Formaður heldur aðalreikninga félagsins, en gjaldkeri annast innheimtu og greiðslu 

eftir ávísun formanns.
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9. gr. 117 

Stjórnin ræður öllum félagsmálum milli funda með takmörkum þeim, sem leiða af 15. des. 

landslögum og samþykkt þessari. Hún getur skuldbundið félagið og eignir þess með 

ályktunum sinum og samningum, bar á meðal veðsett eignir félagsins. Undirskrift allra 

stjórnenda í sameining, er skuldbindandi fyrir félagið gagnvart öðrum, 

  

Stjórnarfundi skal halda hvenær, sem einhver stjórnandi telur Þess þörf, og kem 

er sljórnin sér saman um hvernig til þeirra skuli boða. Formaður stýrir fundum. Ræður bar 

afl atkvæða og hefir fundarstjóri atkvæðisrétt. Engin ákvörðun er gild nema samþykkt! 

sé með atkvæðum tveggja stjórnenda, eða varastjórnenda í forföllum þeirra. Það, sem 

gerist á stjórnarfundum. skal rita í gerðabók félagsins og ritar stjórnin undir. 

11. gr. 

Adalfund félagsins skal halda fyrir midjan februar år hvert. bar skulu bessi mål 

tekin fyrir auk annara, er fyrir kunna að koma: 

í. Stjórn félagsins skýrir frá hag þess og framkvæmdum á síðastliðnu starfsári. 

2. Endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir hið liðna ár lagðir fram ásamt athugasemd- 

um endurskoðenda. og svörum stjórnarinnar og tillögum til úrskurðar frá endurskoð- 

endum. Reikningarnir skulu svo úrskurðaðir á fundinum, nema trskurði sé frestað sök- 

um vantandi upplýsinga, en þó má eigi fresta úrskurði lengur en til næsta aðalfundar. 

3. Lögð fram áætlun frá félagsstjórninni um tekjur og gjöld á hinu nybyrjaða ári, hún 

rædd og samþykkt með þeim breytingum, sem fundurinn kann að gera á henni. 

{. Kosinn einn maður í stjórn og annar í varastjórn. 

5. Kosnir tveir endurskoðendur félagsreikninganna. 

1< 
12. gr. 

Á veitufélagsstjórnin annast lántöku fyrir félagsins hönd, til þess að koma fyrir- 

tækinu í framkvæmd. Vilji hvorki eigendur né ábúendur einhverra engjalanda, er áveii- 

unnar njóta, taka þátt í sameiginlegum kostnaði, er af henni leiðir, krefst félagsstjórnin, 

að eignarnám fari fram á löndum þessum samkvæmi 18. gr. vatnsveitingalaganna frá 22. 

nóv. 1918, eftir löglegan undirbúning samkvæmt greindum lögum. 

13. gr. 

ÅSur en byrjad er å verkinu, skal skipta nidur væntanlegum kostnaði í ákveðnar 

hlutdeildir. Kostnaði við stíflu í Skriðuvatnskvísl og aðrar aðgerðir, er varðar allt áveitu- 

svæðið, skiptist eftir stærð engjalands hverrar jarðar innan áveitusvæðisins. Kostnaður 

við stiflur í síki og kila, flóðgarðar og aðrar aðgerðir fyrir nokkurn hluta svæðisins, 

skiptist í ákveðnar hlutdeildir á sama hátt, nema hvað þar er einungis tekið til greina 

engjalönd þau, sem hafa bein not af hverju mannvirki fyrir sig. Sömu reglu skal fylgja 

þegar gerðir verða framræsluskurðir. Matsmenn þeir, sem getið er um í 18. gr. fyrrnefndra 

vatnsveitulaga, úrskurða hvort kostnaði er réttmætt skipt niður, en þeir hafi tillögur frá 

Búnaðarfélagi Íslands við að styðjast. Öllum áveitubændum er gefinn kostur á, að kynna sér 

t 

sínar. ef nokkrar eru, svo matmönnum sén þær kunnar. 
Mögur um niðurjöfnunina áður en matsgerðinni er lokið, og bera fram athugasemdir 

þ
a
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ld. gr. 

Að lokinni niðurjöfnun kostnaðar og öðrum undirbúningi undir framkvæmd aðal- 
verksins, skal ákveðið á félagsfundi hvenær eigi að framkvæma það. Atkvæðisréttur 
manna fer í þvi í réttri tiltölu við kostnaðarhlutdeild Þeirra. Ráða þar úrslitum eigendur 
% af sameiginlegum kostnaði. Svo er og síðar þegar um meiri háttar fjárútlát er að ræða. 

15. gr. 

Stjórn áveitufélagsins ræður umsjónarmann með áveitunni þegar verkinu er lokið. 
Hefir hann alla umsjón með vatnsleiðslunni á og af engjunum, og með viðhaldi mann- 
virkja áveitunnar. Skal hann þó í aðaldráttum haga áveitunni svo sem aðalfundur ákveð- 
ur á hverju ári. 

16. gr. 
Enginn má án vitundar og samþykkis umsjónarmanns, raska á nokkurn hátt mann- 

virkjum þeim, er teljast til áveitunnar. svo Það hafi áhrif á rennsli eða stöðu vatnsins. 

17. gr. 

Sérhver búandi er skyldur til að leggja til vinnu umsjónarmanni til liðsinnis við 
rekstur áveitunnar, hvenær sem hann æskir Þess. Skal full borgun reiknast fyrir, er telst 
til árlegs reksturskostnaðar við áveituna. 

18. gr. 
Viðhald áveitunnar annast umsjónarmaðurinn Þannig, að hann lætur tafarlaust 

gera við allar smærri bilanir. og við þær bilanir, er að hans áliti eigi þola bið, en til meiri 
háttar aðgerða skal hann leita samþykkis áveitufélagsstjórnarinnar, ef tími vinnst til. 

19. gr. 

Kaup umsjónarmanns og allur kostnaður. sem leiðir af umsjón og viðhaldi áveit- 
unnar, greiðist úr sjóði félagsins. Launakjör umsjónarmanns og ráðningstími, uppsagnar- 
frestur og annað, er hér að lýtur. skal ákveðið í ráðningarsamningi, er félagsstjórnin gerir 
við hann. 

20. gr. 

Stjórn áveitufélagsins skal fyrir 1. okt. ár hvert sera áætlun um viðhalds- og um- 
sjónarkostnað áveitunnar yfirstandandi ár. Við samning áætlunar þessarar skal fara eftir 
hve mikill kostnaður hefir orðið það, sem af er ársins, og áætla þau gjöld, sem vænta má 
að falli á það, sem eftir er ársins. Heimilt er að taka á áætlun tekjuháila, sem kann að 
hafa orðið á síðasta ársreikningi. Kostnaði öllum eins og hann verður talinn á áætlun- 
inni, jafnar félagsstjórnin niður á sama hátt og aðalkostnaðinum. Skal félagsstjórnin sera 
skrá yfir gjöld þessi, svo og yfir aðrar útborganir, sem hverjum einstökum ber að greiða 
eftir hlutdeild hans í áveitukostnaðinum. Eftir gjaldskrá þessari skal félagstjórnin inn- 
heimta gjöldin í heild sinni hjá áveitubændum fyrir 1. nóvember. Reikningsár félagsins 
er almanaksárið. 

21. gr. 

Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt að slíta félaginu og fer þá um tillögur þar að 
lútandi, sem um tillögur til breytinga á samþykkt þessari.



22. gr. 117 

Brot á samþykkt þessari varðar sektum 1--200 kr. og renna sektir í sjóð áveitu- 15. des. 

félagsins. 

23. gr. 

Með brot gegn samþykkt þessari skal fara sem almenn lögreglumál. 

Samþykkt þessi, sem er gerð og samþykkt samkvæmt lögum um vatnsveitingar 22. 

nóvember 1913, staðfestist hérmeð til að öðlast gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 18. desember 1991. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson. 

REGLUR 118 
21. des. 

um 

hlutafélagaskrår og samvinnufélaga. 

I. Allmenn ákvæði. 

1. gr. 

Í hverju lögsagnarumdæmi landsins skal vera skrá yfir hlutafélög og samvinnufé- 

lög. Hún skiptist í 2 deildir: A-deild og B-deild. Í A-deild skal skrá hlutafélög og í B- 

   deild samvinnufélög. Atvinnumálaráðherra löggildir skrárnar, en lögreglustjóri heldur 

þær (sbr. lög um samvinnufélög nr. 36. 27. júní 1991, 10. gr. og lög um hlutafélög nr. 77 

s. d., 11. gr.). 

2. gr. 

  

Hverja skrá skal merkja með rómverskri tölu (1, II. HI. o. s. frv.) og taka til 

notkunar eftir því sem hver þeirra verður útskrifuð. Skal tölusetja hveria opnu í hverri 

skrá á blaðsíðunni til vinstri handar ofanmáls, og í áframhaldandi sömu röð fyrir báðar 

deildir. Skrá hefir t. d. 100 opnur. Þar af tekur A-deild yfir 50 opnur og B-deild vfir 

aðrar 50. 

Hvert félag skal hafa sína opnu í skránni. Nafn félagsins skal skrá á blaðsiðuna 

til vinstri handar ofanmáls. Á tilsvarandi stað á Þblaðsíðunni til hægri handar skal þess 

geta, í hvaða hreppi félagið hefir lögheimili, ef lögsagnarumdæmið er ekki kaupstaður. 

Um útibú, sjá 4. gr. 

Nú þrýtur opnu, og skal þá flytja félagið á aðra opnu í sömu skrá, meðan til 

vinnst. en síðan í aðra skrá. Þegar félag er þannig flutt, þá skal geta þess neðanmáls 

á þeirri opnu, sem félagið er flutt frá. á hvaða opnu það er flutt, ef það er flutt á aðra
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118 opnu í sömu skrá. en í hvaða skrá og á hvaða opnu í henni, ef félag er flutt úr einni skrá 
27. des. í aðra. Ennfremur skal geta þess efst til vinstri handar á Þeirri opnu, sem félag er flutt 

til, hvaðan (af hvaða opnu, og ef flutt er úr einni skrá í aðra úr hvaða skrá) Það er flutt. 
Registur, sameiginlegt fyrir báðar deildir. skal halda í hverju lögsagnarumdæmi 

yfir öll félög skrásett þar. Skal rita félögin í það eftir stafrófsröð, t. d. „Kveldúlfur h. f.“ 
og „Kaupfélag Þingevinga“ í „K“, „Þorsteinn Einarsson Æ Co.“ í „Þ?, „Samband íslenzkra 
samvinnufélaga“ í „S“ o. s. frv. Skal þar vísa til þeirrar skrár og opnu, þar sem félagið 
er skráð. 

Dæmi: H. f. Kveldúlfur er fyrst skráð í skrá I. á 4. opnu, síðan flutt á 1386. opnu 
í sömu skrá og loks á 139. opnu í skrá III. Þá segir neðanmáls á 4. opnu í skrá I: „Flutt 
til 136. opnu“, 136. opnu segir ofanmáls: „Flutt frá 4. opnu“, og neðanmáls: „Flutt til 
ll. 139. opnu“. Þar segir loks ofanmáls: „Flutt frá 1. 136. opnu“. Í registrinu stendur: 
„Kveldúlfur h, f. 1. 4, 186, TTL 1396, 

ð. £ Tr. y 

Tilkynningar skal skrásetja jafnskjótt, sem þær koma á skrifstofu lögreglustjóra og 
í þeirri röð sem þær berast að í. enda skal tölusetja þær eftir þeirri röð. 1. d. %409 ( 2. 
tilkynning á árinu 1922). 

Rita skal á hverja tilkynningu: 

I. Hvenær henni var veitt viðtaka á skrifstofu lögreglustjóra (árlal, dagur, klukkustund). 
2. Hvar hún hefir verið skráð. t.d. i I. 8 ( skrá 1. 8. opnu). 
3. Tölu hennar, sbr. 1. málsgr. 

Tilkynningar allar ásamt fylgiskjölum skal geyma vandlega í skjalasafni lögreglu- 
stjóra, svo að auðvelt sé að afla sér vitneskju úr þeim um félög um óskráð atriði, og 
sannprófa, hvenær sem þörf gerist, hvori rétt hafi verið ritað í skrárnar samkvæmt til- 
kynningu. 

Nú er félagi slitið, og skal þá afhenda tilkynningar og fylgiskjöl á Þjóðskjalasafnið 
þegar ár er liðið frá félagsslitum. 

1, gr. 

Útibúa allra, hvort sem bat eru í sama lögsagnarumdæmi sem félagið sjálft eða 
ekki, skal seta, svo og í hvaða hreppi þau eru, ofanmáls í opnu félagsins til hægri handar. 

Ef útibú er stofnað samtímis og með heimili í sama lögsagnarumdæmi sem félagið 
sjálft, þá er það tilkynnt og skráð ásamt félaginu, enda er þá ekki tekið sérstakt gjald 
fyrir skrásetningu útibúsins. heldur einungis fyrir skrásetningu félagsins. En cf útibú er 
siðar sett í sama lögsagnarumdæmi, sem félagið hefir áður verið skrásett í, þá skal tilkynna 
þar útibúið og taka lögmælt gjald fyrir skrásetningu útibúsins. 

Ef útibú er sett í lögsagnarumdæmi, þar sem félag hefir ekki verið áður skráð. bá 
skal tilkynna félagið þar og skrásetja, ásamt útibúi, og taka gjald sem í 1. málsl. 2. málsgr. 
segir. Ef fleiri útibú eru þar síðar sett, fer eftir 2. málsl. sömu málsgr. Breytingar á því, 
sem tilkynnt hefir verið, skal og tilkynna og skrásetja í lögsagnarumdæmi, þar sem útibúið 
er (sbr. svfl. 12. og 13. gr.. sbr. 41. gr. og hfl. 13. og 14. gr., sbr. 60. gr). 

5. er. 

Ef félag á heimili viðar en í einum hreppi í sama lögsagnarumdæmi, skal geta þess 

ofanmáls til hægri handar í opnu þess í skránni, t. d. heimili bæði í Keflavíkurhreppi og 
Garðahreppi.
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Nú á félag heimilisfang í fleirum lögsagnarumdæmum, og skal þá tilkynna það og 

skrá í þeim Þáðum (öllum), enda skal taka fullt gjald fyrir skráninguna á báðum (öll- 27. 

um) stöðum. Í hverju lögsagnarumdæmi skal geta þess í athugasemd, að félagið hafi, og 

hvar það hafi, víðar heimili. 

Ef félag (útibú) skiptir um heimilisfang innan sama lögsagnarumdæmis, þá þarí 

ekki að tilkynna það, en geta skal þess í athugasemd í opnu félagsins (útibúsins), þegar 

lögreglustjóri hefir fengið vitneskju um breytinguna. 

Nú flygt félag í annað lögsagnarumdæmi, þá skal seta þess ofanmáls í opnu félags- 

ins, er það hefir síðasta fengið bar í skrá, til vinstri handar, eins og félagsslita, enda skal 

þá skrá félagið ásamt öllu, sem áður hefir verið um það skráð, fyrir lögmælt gjald í lög- 

sagnarumdæmi, þar sem það hefir tekið sér heimilisfang. og þar skulu tilkynningar og öll 

fylgiskjöl með þeim geymd (sbr. svfl. 13. gr. og hfl. 14. gr.). 

6. gr. 

Tilkynna skal til skrásetningar breytingar á samþykktum félags og öðru, sem til- 

kynnt hefir verið, t. d. breytingar á stjórn félags, hvernig undirskriftum sé hagað o. s. 

frv. Ennfremur þarf að tilkynna og sk 

  

viðauka við það, sem fyrr hefir verið tilkynnt, 

ef viðaukinn er einhvers þess efnis, sem tilkynna hefði átt, ef svo hefði verið ástatt í upp- 

hafi, t.d. stofnun útibús, prókúru-umboð. Sönnun skal fylgja fyrir lögmæti breytingar 

eða viðauka, svo sem eftirrit úr gerðabók aðalfundar eða stjórnar félags eftir því sem á 

stendur (sbr. svfl. 13. gr. og hfl. 14. gr.). 

MH. Sérakvæði um hlutafélög. 

Öll félög, sem lög um hlutafélög nr. 77, 27. júní 1921, taka yfir, skal tilkynna og 

skrá. Því skal skrásetja: 

í. Öll innlend hlutafélög. 

a. Ef félagið er stofnað fyrir Í. jan. 1922, þá skal tilkynna það til skrásetningar fyrir 

Í. júlí 1922, einnig í öðru lögsagnarumdæmi þar, sem útibú þess er. 

b. Félög stofnuð eftir Í. jan. 1922 skal tilkynna til skrásetningar á mánaðarfresti eftir 

að það hefir verið löglega stofnað (hfi. 10. og 59. gr.). 

2. Erlend félög, sem starfa hér fyrir 1. jan. 1922 og ætla að halda áfram starfsemi hér, 

skulu tilkynna sig til skrásetningar sem í Í. a. segir. Önnur erlend félög verða að gera 

það áður en þau taka hér til starfa (hfl. 46. og 59. gr). 

  

Hlutafélög skal skrásetja samkvæmt sýnishorninu af A-deild félagaskrárinnar. 

Hver opna í A-deild skrárinnar er í 22 dálkum. Um hvern þeirra athugast hér 

að því er þörf þykir: 

Í í. dálk skal setja skrásetningardag tilkynningar, því að á þeim degi veltur það, 

hvenær félag má byrja starfsemi sína, heimild til að gefa út hlutabréf og vinning réttinda 

á hendur öðrum mönnum (sbr. hfl. 10., 22., 46. og 59. gr.). Í þessum dálki skal og standa 

birtingardagur tilkynningar í Lögbirtingablaðinu, og er áríðandi. að þess sé gætt að setja 

hann vegna fyrirmælanna í 17. gr. hfl. 

Tilgang félags skal greina stuttlega, t. d. verzlun, bóksala, umboðsverzlun, heild- 

verzlun. siglingar, sjávarúlgerð o. s. frv. 

1921 

118 
dag 
des.
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118 I 4, og 5. dålki skal greina stofnendur og stjårnendur o. fl. svo glöggt, að ekki 
27. des. verði um villst. 

Í 6. dálki er einungis sagt, hver eða hverir, einir eða að eins með öðrum, riti firmað. 
Sýnishorn undirskriftanna allra á að fylgja tilkynningu, en verður ekki tekið í skrána. Þar 
á móti skal birta eftirrit af sýnishorni þessu með auglýsingunni um félagið í Lögbirt- 
ingablaðinu. 

Undirskriftarsýnishorn prókúrista er ekki heldur tekið í 7. dálk. en auglýsa skal 
það sem önnur undirskriftarsýnishorn. 

Í 12. dálki greinir, hvort nokkrum hlutum fylgi sérréttindi og þá hver, 1. d. að 
sumum hlutum fylgi réttur til arðs framar öðrum (svo sem 5% forgangsarðhlutir), að 
sumum hlutum fylgi forgangsréttur til að taka nvja hluti í félaginu, ef hlutafé verði aukið 
0. s. frv. Ber þá að greina, hvaða hlutum sérréttindin fylgi, t. d. nr. 1--10, öllum 500 
króna hlutum o. s. frv. 

Í 13. dálki er við það átt, ef einhverjum hlutum fylgir sú kvöð, að eigandi þeirra 
verði að sæla því, að aðrir leysi til sín hluti hans. t. d. stofnendur eða stjórn félagsins. 
Að öðru má vísa til aths. við 12. dálk. 

Í 14. dálki segir um hömlur á meðferð hlutabréfa, t. d. bann við framsali, veðsetn- 
ingu eða öðrum eigendaskiptum, forkaupsréttur stjórnar eða annara o. s. frv. Sbr. annars 
við aths. 12. dálks. 

Í 17. dálki skal segja, hver útibúi stýri og geti að því leyti bundið firmað. Sýnis- 
horn af undirskrift útibússtjóra skal fylgja tilkynningu, og skal auglýsa það í Lögbirt- 
ingablaðinu, eins og önnur slík sýnishorn. 

Í 18. dálki kemur sérstaklega um umboð fyrir erlend félög. Þar skal fylgja sýnis- 
þeirra, sem skuldbinda firmað hér með undirskrift sinni. 

  

horn undirskriftar þess e 

Og eru þau svnishorn auglýst sem fyrr segir. Skráning þessara félaga fer eftir meðfylgj- 
andi fyrirmynd. Sýnishorn af undirskriftum þeirra, sem erlendis rita firmað, þarf þó 
ekki að fylgja. 

Í 19. dálk koma athugasemdir, sem ekki er sérstakur dálkur ætlaður. en Þykir þó 
ástæða til að taka í skrána, um það er beðið eða það er lögboðið, eins og skráning máls- 
úrslita eftir hfl. 37. gr., tryggingarupphæð erlends félags samkvæmt hfl. 46. gr. 4. tölul. 

Í 20. dálki skal lögreglustjóri draga saman efni hverrar tilkynningar, stutt en glögest, 
og auglýsir hann það svo, ásamt undirskrifta-sýnishornunum, í Lögbirtingablaðinu. 

Í 22. dálki segir stuttlega um aðalniðurstöðu félagsreikninganna ár hvert, svo sem 
eignir alls og skuldir alls, varasjóð, hreinan arð eða hreint tap um árið. En ekki skal það 
auglýsa né gjald taka fyrir skráninguna. 

9. gr. 

gr.) skal skrá í viðeigandi dálka. Ef félag leggur Breytingar og viðauka (sbr. 6. £ 

niður tilkynnta atvinnu eða bætir við sig atvinnu eða starfsgrein, skal skrá það í 3. dálk. 
Stjórnarbreytingar, þar á meðal ef skilanefnd eða skiptaréttur tekur við meðferð félags, 
skal skrá í 5. dálk, og þar með geta þess, hvernig stjórn eða skilanefnd ritar firmað, í 6. 
dálki. Breyting á prókúru-umboði kemur í 7. dálk. Aukning hlutafjár kemur í 8. dálk. Ef 
þá koma t. d. forgangshlutir, kemur það í 12. dálk o. s. frv. Í 19. dálk koma breytingar 
eða viðaukar við það, sem þar hefir verið skráð. Í 20. dálk kemur efni hverrar tilkynn- 
ingar, sem svo skal auglýsa, eins og fyrr segir. Félagsslita skal geta ofanmáls til vinstri 
handar og í 20. dálki og auglýsa þau í Lögbirtingablaðinu.



303 1921 

HI. Sérókvæði um sæmvinnufélög og sæmvinnusambönd. 118 

10. ør 27. des. 

9 Öll félög, sem teljast til samvinnufélaga samkvæmt 13. gr. laga um samvinnu- 

félög nr. 36, 27. júní 1921, svo og samvinnusambönd samkvæmt 28. gr. sömu laga. skulu 

tilkynna sig til skrásetningar 

Greint er milli: 

I. Félaga, stofnaðra fyrir 15. júlí 1921. Skulu þau tilkynna sig innan mánaðar frá fyrsta 

aðalfundi, sem tækifæri hefir haft til að breyta samþykktum þess í það horf, sem lög 

um samvinnufélög mæla. Um útibú fer eftir 4. gr. 

2. Félaga, stofnaðra eftir 15. júlí 1921. Þau tilkynna sig til skrásetningar á mánaðar- 

fresti eftir að þau voru stofnuð (svfl. 11. sbr. 42. gr.}. 

11. gr. 

Samvinnufélög og sæmvinnusambönd skal skrásetja samkvæmt synishorninu af 

B-deild félagaskrárinnar. Um einstaka dálka athugast. 

1.—-3. dálkur svarar að öllu leyti til 13. dálks í A-deild. Skrásetningin hefir hér 

þá þyðingu meðal annars, að fyrr öðlast félagið ekki réttindi með samningum á hendur 

öðrum mönnum. Auglýsingin hefir hér að öllu sömu þyðingu sem um hfl. {svfl. 9. og 17. gr.). 

1.—6. dálkur svarar alveg til 5.—7. dálks í A-deild, og má vísa til 8. gr. 

Í 7. dálki greinir, hvort félagsmenn beri sameiginlega ábyrgð á fjárreiðum fé- 

lagsins eða ekki. Og ef samvinnusamband er, þá hvort hvert félag í sambandinu beri slíka 

ábyrgð á fjárreiðum sambandsins eða ekki (sbr. svfl. 3. gr. 2. tölul.). 

Í 8. dálki er átt við inngöngueyri samkvæmt 7. gr. svfl. Ef félag greiðir inngöngu- 

eyri, þegar það gengur í samvinnusamband. þá skal þess geta hér. 

Í 9. dálki segir, hvort félag hafi inlénsdeild (sjá 26. gr. svfl) eða með öðrum orð- 

um, hvort félagið reki sparisjóðsstarfsemi eða þeirri starfsemi mjög skylda atvinnu. 

Ákvæði um árgjöld í varasjóð og aðra sjóði eru býðingarmikil fyrir lánstraust fé- 

laganna og því er þeirra getið í 10. dálki (sbr. svf!. 24. og 25. gr.i. Sömuleiðis, hvort fé 

lag reki verzlun (11. dálkur) (sbr. svfl. 27. sr.). 

  

12.— 17. dálkur svarar til 16., 17, og 19.—22. dálks og mó vísa til athugasemdanna 1 
) 8. gr. Í 17. dálki kemur upphæð sjóða og innlánsfjár, auk annars. 

IV. Niðurlagsákvæði. 

Tilkyrningu skal fylgja lögboðið gjald fyrir skráningu hennar (svtl. 11. gr. sbr. 41. 

gr., og hfl. 15. gr. sbr. 60. gr). Auk þess setur lógreglustjóri krafist þess. að tilkynnandi 

greiði eða setji tryggingu fyrir greiðslu auglýsingarkostnaðar, enda ábyrgist hann greiðslu 

þess kostnaðar gagnvart ríkissjóði. 

Ef menn herma vísir vilendur eða af stórfelldu gáleysi rangt frá í tilkynningum 

til félagaskrár eða vanrækja slíkar tilkynningar, þá varðar bað refsingu, sektum eða fang- 

elsi, nema þyngri refsing lggi við að öðrum lögum (svfl. 39. gr., hfl. 5355 gr.). 

Reglur þessar eru settar samkvæmt lögum um samvinnufélög nr. 36, 27. júní 1921, 

10. gr.. og lögum um hlutafélög, nr. 77 s. d., 11. gr. 

Álvinnu- og samgöngumáladetid stjórnarráðsins, 27. des. 1921. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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119 Skrá yfir hlutafélög 
A- 

„Þórður Kakali“. 

Slitið með skiptalokum — 1925. 

  

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
— = —— = = = = = 

0 w S HI e 
< A "= . ufa-| = Hvenær GE At Stjórn. . Hlutafé og Hluta- bréf a ES 
sz i “ ne F kv. Gu ókúr skinti FE 25 2 2 vinna Stofnendur ramkv. S Prókúra skipting fjár hljóða 8 % á 

4 1: sj Hi = 5 skrásett birt a 8 stjóri æ þess söfnun ar 

20/7 1921. 22/7 1921. $% 1921. Fiski- Jón Jónsson, Jón Jónsson  Ein- | Frkv.stj. 200000kr. Lokið. Nafn. 509% 
veiðar. Egili Jóns- | skipstj. Rvík hverir Grímur í 5000 kr. greitt. 
Fisk- son,  skip- | form., Álfur tveir Jónsson | hlutum Hitt 
verzl- stjórar Rvík, Þórðarson stjórn- prókúristi þegar 

un. Álfur Þórð.  útserðarm. í endur stjórn- 
arson, Grím- | Nesi, Firík- saman. in 
ur Jónsson ur Pálsson, ákveð- 
útgerðarm. í hrmflm. Rvík. ur. 
Nesi, Eirík-  Framkv.sti. 
ur Pálsson Grímur Jóns- 
hrmflm.Rvík. son útgerð- 

arm. í Nesi. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

144 1923. 17 1923.) 7h 1923 Álfur Þórð- Aukið um Lokið. Nafn. | Greitt. 
breyting. arson úr 150000 kr. 

stjórn. Berg- 5000 kr. 
ur Þórisson hlutir. 
skipst. Rvík 
í staðinn. 

2/5 1924.  5/9 1924. Framselt til Skipta Fallin 
ráð- niður 
andi. 

fr 1925. 65 1925.
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Seltjarnarnesshreppur. Útibú Reykjavík. 

Flutt til Garðahrepps ií 1924. Útibú lagt niður 71 1924. 

  

    

  

      

   

  

   

   

  

   
    

  

   

  

  

      

   
  

     

   

  

    

12 13 4 i5 17 18 19 20 21 22 

að 
Sérrétt- Lausn| == ØE Númer | Aðalnið- 

indi á FS 55 Útibú Sv Aths. Efni tilkynningar tilkynn- | urstaða 

hluta hlutum <= ZF E < ingar reikninga 

10 hlutir Nei. Bann- Jón Jónsson skipstj. Rvík, Álf- 112/1922 
stofnenda að son og Eiríkur Páls 

50/9 fram- m. Rvík, tilkynna 
forgangs- sal til stofnun h.f. „Þórðar Kakala“. 

arð. hand - Heimili í Seltjarnarnesshr., úti- 
hafa. bú R Stofnendur, auk til- 

kynne Jónsson skip- 
stjóri Grímur Þórðar- 
son Samþ. dags. 
i kverdar og 

tendur rita 
amkv.stj.  & 

Jónsson 
5000 kr. 

fn. Hluta- 
lokið. 09 

hitt æft eftir 
10 stofnenda hlutir eru 50 
gangsarðhlutir. Lausnarskylda á 
hl e Framsal hluta til 
handhafa bannað. 1 atkv. hver 
hlutur. Fundarboðun í Lögb.bl. 

11 10 9 3 6 5 4 3 2 1 

Nei. Nei. Sama Sama Lagt Breyting 7/1 1923 á samþykki- 3/1923 31/12 1922: 
bann. sem um: hlutafé aukið 150 000 kr., Tap á 

fyrr ð kr. hlutir. Útibú lagt nið- árinu 
ur. Söfnun lokið. Engir for- 75 000 kr. 
gangshlutir, annað óbreytt. Álf- Eignir eng 
ur Þórðarson úr stjórn. g- ar nema 
ur Þórisson skipstjóri í Rvík í 125 kr. ó- 
staðinn. eyddar 

af hlutafé. 

'aréttur Guilbr.- og Kjósar- 8/1924 3149 1923: 

  

tilkynnir ? 
byrjuð 

gjaldþrota- 

  

Skiptum lokið. Félagi 

Eignir hús 
50 000 kr. 
Skuldir 

100000 kr. 
Hlutafé 
eytt.
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120 Skrá yfir hlutafélög 
B- 

Kaupfélag Grímseyjar. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

H = 
venær = … . ; n- 

Dagsetn- ao Stjérn. Framkvæmdar- | Firmad | Hvernig Tn 
EYÐA 5 4. . Prokura (er skulda- göngu- 
ing samþ. a stjóri. rita íbvrað Å 

ÞINN . 5 ábyrgð * eyrir 
skrásett birt : yrg Y 

| 

”/2 1922 30/2 1922 ?S/1 1922 Vörukaup jakob Jónsson hrepp-  Stjórn- | Framkv.-  Félags- 25 
handa stjóri í Bæ formað- endur | sfj. hefir — menn kr. af 

félags- ur, Ólafur Þórðarson 2 saman | prokuru- ábyrgjast hverj- 

mönnum. bóndi í Görðum og ! umboð allir fyrir um 

Verzlun Torfi Stefánsson | einn og 

lausamaður s. st. einn fyrir 

Framkvæmdarstjóri alla 

Árni Jakobsson 

Görðum. 

| 
Í 

| | | 
| | 

17/> 1923 | 297, 1923 | 3/2 1923, Åå stjórn | 
| kom Helgi Helgason 

| oddviti á Mel fyrir | 
Torfa Stefánsson. |
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BD .. 

og samvinnufélög. 
deild. 

Grímseyjarhreppur. 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

= S | , 

3 Årgjald g Funda- | EN . Númer | Aðalnið- 
& í sjóði S, boðun | Útibú | Aths. Efni tilkynningar tilk. | urstaða 

= 5 | reikninga 
= ao 

Jå 2% af Já | Fundar- Ekkert Jakob Jónsson hreppstj. í Bæ,| 15/1922 

viðskipta- boð skrit- Ólafur Þórðarson bóndi í Görð- 

veltu í legt borið um og Torfi Stefánsson s. st. 

varasjóð, um tilkynna Kaupfélag Grímsevinga. 

3% af hreppinn Samþykkt 284 1922. Tilgangur 

verði inn- félagsins vörukaup handa félags- 

íkaupsvöru mönnum Og verzlun með verzl- | 

í stofn. unarleyfi. 2 stjórnendur saman í 

sjóð rita firmað. Framkvæmdarstjóri 

og prokuristi er Árni Jakobsson 

Görðum. Félagar ábyrgjast allir | 

fyrir einn og einn fyrir alla skuldir 

félagsins. Inngöngueyrir er 25 kr. 

Félagið hefir innlánsdeild. Árgjald | 

í varasjóð 20 af viðskiptaveltu, 

í stofnsjóð 3% af verði inn- 

keyptrar vöru. Fundir boðaðir 

með bréfi bornu um hreppinn. 

í — - BN |— — = 

Tilkynnt 17/% 1923: Helgi Helga- (31/42 1923: 

son oddviti á Mel kom í stjórn (Félagið á 

fyrir Torfa Stefánsson. | (500 kr. í 
{ varasjóði. 

(300 kr. í 
|stofnsjóði. 

Í innláns- 

deild 

| 4000 kr. 

1921 

120
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121 
28. des. 

REGLUGERÐ 

um 

skipting starfa milli bæjarlæknis og héraðslæknis í Reykjavíkurhéraði. 

1. gr. 

Bæjarlæknir skal leysa af hendi þá almennu kvöð. sem á héraðslæknum hvílir að 

segna sjúklingum hvenær sem þörf krefur. 

Hann skal annast öll þau störf, sem héraðslækni eru ætluð: 

Í þeim lögum og reglum, sem sett eru því til varnar, að næmir sjúkdómar berist til 
landsins. 

2. Í þeim lögum og reglum, sem sett eru um varnir gegn berklaveiki. 

3. Í þeim lögum og reglum, sem gilda um Þólusetningar. 

Hann skal og hafa eftirlit með því, að öll þau fyrirmæli séu haldin. sem sett eru 
um hreinlæti og heilbrigði í öllum skólum í Beykjavíkurhéraði. Hann skal þar að auki 
skyldur að gerast skólalæknir í þeim skólum í héraðinu, sem eingöngu eru kostaðir af 
ríkinu, öðrum en Háskólanum og hinum almenna menntaskóla. 

2. gr. 

Héraðslæknir skal gegna öllum öðrum héraðslæknisstörfum. Þeim sem 

talin 1 1. grein. 

ekki eru 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 59, 27. júní 1991, 

i Reykjavik, 

um læknaskipun 

Dóms- og kirkjumålaråduneylid, 28, desember 1921. 

Magnus Gudmundsson. = 

G. Sveinbjörnsson. 

122 REGLUGERÐ 
29. des. 

um 

Skemmtanaskatt í Reykjavík. 

1. gr. 

Samkvæmt lögum nr. 34 frá 22. nóvember 1918, ákveðst hérmeð að skatt skuli 

greiða af skemmtunum fyrir almenning, sem haldnar eru í Reykjavík 

seld að. 

og aðganga er
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2. gr. 

Þessar skemmtanir teljast skaltskyldar og flokkast bannig: 

I. flokkur. 

a. Hljómleikar og söngskemmtanir. 

b. Sjónleikar. er njóta opinbers styrks. 

ce. Innlendar leikfimissýningar og glímur sýndar innanhúss. 

d. Fyrirlestrar og upplestrar. 

e. Almenn samsæti, svo sem fjórðungamót og þess háttar. 

Í. Kvikmynda- og skuggamyndasvningar. 

gs. Kappleikar og iþróttasvningar undir beru lotti. 

2. flokkur. 

a. Dansleikar. 

b. Danssýningar. 

c. Loddarasyningar. 

d. Fjölleikasyningar og sjónleikar, sem ekki teljast lil 1. flokks. 

e. Aðrar almennar skemmtanir, sem aðganga er seld að, en ekki eru taldar sérstaklega. 

3. gr. 

Af skemmtunum þeim, sem heyra undir 1, flokk skal greiða 10% af adgongueyri 

og af þeim, sem taldar eru í 2. flokki 20%. 

Í. gr. 

Undanþegin skemmlanaskatti er alþýðufræðsla stúdentafélagsins meðan henni er 

haldið uppi í líkan hátt og að undanförnu, svo og alþyýðufyrirlestrar, ef aðganga að þeim 

er ekki seld hlutfallslega dýrari, en að alþýðufræðslu stúdentafélagsins. Ennfremur eru 

undanþegnar skemmtanaskatti þær skemmtanir, sem félög eða einstakir menn gangast fyrir 

i góðgerðaskyni, eða til styrktar málefna til almenningsheilla. 

Af innanfélagsskemmtunum. sem aðeins eru fyrir félaga og gesti þeirra, greiðist 

ekki skattur, en sannist það að utanfélagsmenn hafi átt kost á að kaupa aðgöngumiða að 

slíkum skemmtunum, skal það skoðað sem brot á reglugerð þessari, og ber þá að greiða 

skatt af slíkri skemmtun eftir 2. flokki og sekt samkvæmt 10. gr. 

5. gr. 

Hver sem halda vill skemmtun, sem aðganga er seld að, skal að fengnu leyfi lög- 

reglustjóra til að halda skemmtunina, tilkynna borgarstjóra hvar og hvenær skemmtun- 

in skuli haldin. 

6. gr. 

Áður en byrjað er að selja aðgöngumiða. skulu þeir taldir og stimplaðir á skrif- 

slofu borgarstjóra. Enga aðgöngumiða má selja óstimplaða, og aðgang má heldur ekki 

selja án þess aðgöngumiðar séu afhentir, enda er seljanda ekki heimilt að taka aftur við 

aðgöngumiðum, nema hann greiði fullt andvirði þeirra. 

Um leið og aðgöngumiðar eru stimplaðir, skal færa í þar til gerða bók tölu þeirra 

og verð, og reikna út upphæð skemmtanaskatisins. Seljist ekki allir aðgöngumiðarnir, 

skal afgangur þeirra afhentur á skrifstofu borgarstjóra og dregst þá frá skattur af þeim 

1921 
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122 aðgöngumiðum, sem åseldir eru. Å hvern aðgöngumiða skal prentað verð hans og upp- 

29. des. hæð skemmtanaskattsins. 

Um trygging og fyrirkomulag skattgreiðslu frá kvikmyndahúsum og öðrum 

skemmtunum, sem reknar eru sem föst atvinna, setur borgarstjóri sett önnur ákvæði, er 

séu jafn trygg þessu, fyrir því að skatturinn verði talinn rétt fram. 

7. gr. 

Borgarstjóri annast innheimtu skattsins. 

8. gr. 

  

Gjalddagi emmtanaskatts er næsti virkur dagur eftir að skemmtun er haldin. 

9. gr gr. 

Skemmtanaskattur rennur i bæjarsjóð og skal honum varið til barna- og gamal- 

mennahæla, nema fyrsta árið. Það ár skal honum varið til þess að koma upp skýli fyrir 

verkamenn við höfnina. 

10 gr. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum, 100 kr. til 1000 kr. Sé brotinu þannig 

háttað, að dregið hafi verið undan að greiða skemmlanaskatt, skal sektin ákveðin sem 

svarar minnst fjórföldum þeim skatti, er undan var dreginn, þó aldrei yfir 1000 krónur 
fyrir hverja einstaka skemmtun. 

Mál, sem rísa út af brotum á reglugerðinni, skal farið með sem opinber lögreglumál. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórnin í Beykjavík hefir samþykkt, er hér með stað- 

fest samkvæmt lögum nr. 34 frá 22. nóv. 1918 til að öðlast gildi 1. jantar 1922, og birtist 
til eftirbreytni þeim, er hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 29. desember 1991. 

Magnús Guðmundsson. 

6. Sveinbjörnsson.
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REGLUGERÐ 

um 

verzlun með tilbúinn áburð og kjarnfóður. 

Samkvæmt lögum nr. 28, 27. júní 1921, eru hérmeð sett eftirfarandi fyrirmæli. 

I. gr. 

Þá er verzlað er með Hlbúinn áburð og meira er selt í senn eða sama Manni 

en 200 kílógr. af hverri tegund, er seljanda skylt, um leið og áburðurinn er afhentur, 

að afhenda kaupanda tryggingarskjal, undirritað af báðum málsaðilum, eða um- 

boðsmönnum þeirra, nema þeir hafi gert með sér skriflegan samning um kaupin. 

Í tryggingarskjalinu séu þær upplysingar um vöruna. sem reglugerð þessi 

ákveður. 

Nú hefir seljandi vanrækt að gefa tryggingarskjalið, og eigi heldur skriflegur 

samningur um kaupin, skal þá líta svo á. að varan sé seld sem óskemmd vara, og 

hvílir á honum sönnunarskylda um að svo sé. 

Í tryggingarskjalinu skal tilgreina: 

1. Nafn seljanda og kaupanda. 

2. Þyngd og verð hverrar tegundar af áburðinum. 

3. Nafn áburðarins, sem eigi má gefa ranga hugmynd um, hver hann sé. Bendi nafn 

áburðarins á. af hvaða efnum hann er tilbúinn, skal greina, ef öðrum efnum er 

blandað saman við. Sé köfnunarefni í lífrænum samböndum, skal tilgreina upp- 

runa þeirra. 

Sc áburðurinn blandinn sandi eða öðrum óverðmætum efnum. skal tilgreina, 

hve mikið er af þeim. 

4. Efnasamsetnins áburðarins í hundraðshlutföllum þannig: 

a. Köfnunarefni í saltpéturssýru. 

b. Köfnunarefni í ammoníaki. 

c. Köfnunarefni í lífrænum samböndum. 

d. Köfnunarefni í evanamidi. 

ce. Fosfórsýra, vatnslaus, leysanleg í vatni. 

f. Fosfórsýra, valnslaus, Óleysanleg bæði í vatni og citrónsýru. 

g. Kali, leysanlegt i vatni. 

h. Kalk (sem kolsúrt kalk). 

i. Gibs (vatnslaust, brennisteinssúrt kalk). 

Ábyrgð sú, er seljandi tekur á sig með tryggingarbréfinu, um lágmarksinni- 

hald áburðarins af þeim efnum, sem nefnd eru undir stafliðunum a. 1, skað til- 

greind með einni tölu svigrúmslaust. 

1921 
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30. des.
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Seljandi ábyrgist með undirskrift sinni. að það, sem sagt er í tryggingar- 
   urinn sé hæfilega þurr og mulinn og vel 

nothæfur. 

Í verðlistum, umburðarbréfum og auglýsingum má eigi nota önnur orða- 
tiltæki um jurtanærandi efni áburðarins en þau. sem nefnd eru undir stafliðun- 
um a.—i, 

2, gr. 

begar verzlad er með kjarnfóður, svo sem korntegundir, olíukökur, sykur- 
úrgang (melasse), sild, síldarmjöl, lýsi og aðrar fóðurtegundir, sem ekki eru inn- 
lendar jarðarafurðir, og meira er selt en 300 kg. af hverri tegund. er seljandi skyld- 

4 ur til, å sama hått og fyrir er mælt i 1. sr. að gela við afhendingu vörunnar trygg- 
ingarskírteini. Sömuleiðis gilda ákvæði 1. gr., el enginn skriflegur samningur eða 
skírteini er út gefið. Á tryggingarskirteini sé tekið fram: 

I. Nafn seljanda og kaupanda. 

2. Þyngd og verð hverrar tegundar kjarnfóðursins. 

3. Nafn kjarnfóðursins og úr hverju það er tilbúið. 

4. Sé kjarnfóðrið búið til úr fleiri efnum. ski   il Hlgreina, hver þau eru og í hvaða 
hlutföllum. 

3. Hvort kjarnfóðrið er blandað annarlegum efnum. Sé það eigi tilgreint, verður 
að álíta að svo sé ekki. 

6. Sé um olíukökur að ræða, skal Ulgreina. hvort þær eru tilbúnar af fræi með 
hýði eða hýðislausu. 

7. Sé um lýsi að ræða, skal ætið sefa tryggingu fyrir. hve margir hundraðshlutar 
af feiti eru í því að minnsta kosti. 

8. Sé um lifur að ræða, skal tilgreina hvers konar lifur: ennfremur hve Margir 
hundraðshlutar af vatni eða sjó séa saman við lifrina. enda sé slíkt ætið síað 
frá áður en sala fer fram, að því leyti sem það getur aðgreinst án bræðslu. 

9. Sé um síld að ræða. skal tilgreina veiðitímann, hve nær söltuð. hvort hún sé 
metin útflutningsvara, og þá í hvaða flokki. En sé hún Það ekki, þá skal til- 
greint hvort hún hafi verið söltuð óskenumd og verið viðhaldið með nægum 
pækli í fullbentum og lagarheldur ílátum þar til hún er afhent, og ennfremur. 

hve mikiil þungi síldar og salts sé í hverju íláti. 

10. Sé um síldarkökur eða sildarmjöl að ræða, skal tilgreina, hvort það er unnið 
úr nýrri síld eða saltað. 

11. Sé um fiskmjöl að ræða. skal tilgreina, úr hverju það er unnið. hvort heldur 

úr beinum eða innýflum. 

12. Sé trygging gefin fyrir ákveðnum næringarefnum í kjarnlóðrinu. skal tilgreina, 

  

með einni tölu eða með ákveðnum svigrúmstölum. hve margir hundraðshlutar 

eru í því, þannig:
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a. Áf köfnunarefniskenndum efnum. 

b. Af feiti. 

c. Af sykri. 

d. Af öðrum kolvetnum, sé um þau að ræða í fóðrinu. 

e. Af meltanlegum efnum í hverjum þessara flokka. 

Vilji seljandi eigi gefa tryggingu fyrir einhverju í nefndum atriðum, verður 

hann að taka fram, að honum sé ekki um þau kunnugt. 

Með undirskrift sinni ábyrgist seljandi, að það, sem sagt er um fóðrið, sé 

rétt, og sé enginn varnagli sleginn, verður að álíta, að fóðrið sé eigi blandað neinum 

sínum, er skaðleg teljast fyrir heilbrigðisástand búpenings, að það sé óskemmt og 

vel nothæft til fóðurs. 

3. gr. 

Í verðlistum, umburðarbréfum og auglýsingum um vörur þær, er reglugerð 

þessi ræðir um, er bannað að segja nokkuð það, sem orðið getur til þess að gylla 

notagildi þeirra, fram yfir það. sem rétt er. 

4. gr. 

Umbúðir um vörur þær, er ræðir um í reglugerð þessari, skulu bera með sér 

eða þeim á annan hátt fylgja upplýsingar um: 

a. Nafn vörunnar. 

b. Nafn verksmiðju eða seljanda. 

ce. Hvert efn   ainnibald seljandi ábyrgist í vörunni samkvæmt tryggingarskírteini, 

hafi það verið gefið. 

Ef fest er við umbúðirnar merki, má það ekki vera minna en 10 em á lengd 

og o em á breidd. Merkið, sem getur verið úr pappa-lérefti, sem hægt er að skrifa 

á, eða tré, þarf að vera fest með sterku bandi. Sé hið fyrirskipaða eigi prentað á 

merkið en skrifað með venjulegri skrift, þarf að skrifa með bleki eða lit, sem eigi 

máist af við raka. 

Ef sjálfar umbúðirnar eru merktar, eiga bókstafirnir að vera svo stórir og 

greintlegir, að auðvelt sé að lesa merkið. og nota verður lt, er eigi máist af við raka. 

Nafn vörunnar, verzlunarinnar eða verksmiðjunnar, er selur eða byr til vör- 

urnar, þarf að vera tilgreint án skammstafana. 

Ef tilgreint er efnainnihald samkvæmt tryggingarskirteini má nota þessar 

skammstafanir: 

Köfnunarefni í saltpéturssýru ..........00 0 kkneke Kö. saltp. 

Köfnunarefni í ammoníaki ..........0.%.2 ennen nerne vreee Kö. ammon. 

Köfnunarefni í lífrænum samböndum ...........0000 0. Kö. lífr. samb. 

Köfnunarefni í evanamiði „..........%.. 02... Kö. evam. 
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Fósfórsýra, vatnslaus, leysanleg í vatni 2.2... 2. Fósts. leysanl. vatni. 

I Fósfs. leysanl. citr. 
Fåsførsyra, valnslaus, ólevsanleg bæði í vatni og citronsýru .... Fósfs. ólevsanl. = . oo 5 . 

Kalí, leysanlegt í vali .0..00.. 22222224... Kali, leysanl. vatni. 

Kalk sr Kalk. 

Vatnslaust. brennisteinssúrt kalk ......000000 0 Brsts. kalk. 

Nafn kjarnfóðursins eða áburðarins og hve miklu sé gefin trygging Íyrir í 

vörunni, má setja á aðra hliðina á sekknum eða merkinu, en nafn verksmiðju eða 

seljanda á hina hliðina. 

5. gr, 

Hver kaupandi, er hefir í höndum tryggingarskírteini samkvæmt Í. og 2. gr, 
hefir rétt til að taka sýnishorn af vörum og láta rannsaka þau á efnarannsóknar- 

stofu ríkisins eða öðrum löggiltum rannsóknarstofum, ef til eru, eftir þeim reglum, 

sem hér segir: 

1. Taki kaupandi vöruna sjálfur hjá seljanda, er sýnishornið tekið áður en varan 
er afhent. í viðurvist seljanda og kaupanda eða umboðsmanna þeirra. Taka skal 
þrjú sýnishorn af hverri tegund, um þau búa og merkja eins og ákveðið er í 6. 
gr. þessarar reglugerðar og leggja með hverju þeirra blað, er á sé ritað hvenær 
og hvar sýnishornið er tekið, með tilvísun til tryggingarskirteinis, samkvæmt 

Í. og 2. gr. Skal blaðið undirritað af hlutaðeigendum eða umboðsmönnum 

Þeirra. 

Eitt sýnishornið sendist þegar til efnarannsóknarslolunnar, ásaml irvgg- 

ingarskirteininu, en seljandi og kaupandi halda sínu hvor, eða umboðsmenn 

þeirra. 

2. Nú annast seljandi flutning vörunnar á ákveðinn stað, áleiðis til kaupanda, og 

skal þá, nema hann sanni, að öðruvísi sé um samið, sýnishornið tekið svo fljóti 

sem auðið er, eftir að vörurnar eru komnar á ákvörðunarstaðinn, og má eigi 

dragast lengur en viku, eftir að kaupanda hefir verið tilkynnt að varan sé komin. 

Seljandi annast tilkynninguna. 

3. Sé seljandi eða umboðsmaður hans viðstaddur. þegar varan er afhent, er farið 

eftir því, er segir í tölulið 1. Sé það eigi, skal þannig að farið: Um leið og kaup- 

andi eða umboðsmaður hans tekur á móti vörunni, skal hann kveða til tvo menn. 

til þess skipaða af lögreglustjóra, að taka sýnishorn af vörunni, og skulu Þeir í 

öllu fylgja reglum þeim, er um getur í tölulið í í þessari grein, og gefa vottorð 

um, að reglunum hafi verið fylgt. Þess skal og getið, hvor vörurnar hafi verið 

í umbúðum, hve mörg ílát eða pokar séu af hverri tegund og úr hve mörgum 

af þeim sýnishornum séu tekin. Ennfremur skal í vottorðinu tekið fram, hvort 

álítast megi, að varan hafi skemmst í flutningi, og þá hvernig. Stjórnarráðið 

gefur út eyðublöð fyrir vottorð þessi.
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4. Sýnishorn þau, sem nú hefir verið um getið, skal taka af vörunni þannig. að 

þau séu eftir því sem unnt er, meðaltal þeirrar vöru, sem um er að ræða. Þó 

verða eigi sýnishorn af þeim hluta vörunnar, sem skemmst hefir í flutningnum 

eða er rakur eða í skemmdum umbúðum, höfð til marks um annað en skemmdir 

á vörunni. 

5. Sé varan í umbúðum og eigi um meira en Ó heildir (poka eða önnur ílát) að 

ræða, skal taka sýnishorn af þeim öllum. Sé um meira að ræða. skal að minnsta 

kosti taka sýnishorn af 10. hverri heild, og aldrei af minna en 5 af hverri tegund. 

Öllum sýnishornum sömu tegundar skal blanda nákvæmlega saman, og af þeirri 

  

samblöndun skal taka hin umræddu 3 sýnishorn. 

Efnarannsóknarstofa ríkisins og aðrar löggiltar rannsóknarstofur, ef tl eru, 

hafa rétt til að láta taka sýnishorn til rannsóknar af vörum þeim, er lög þessi ræða 

um, hjá verksmiðjum, sem framleiða þær, og kaupmönnum og samvinnufélögum, er 

verzla með þær. 

6. gr. 

Sýnishorn af áburðar- og fóðurefnum skulu tekin, ef mögulegt er inni í hús- 

um eða þannig, að sýnishorn verði hvorki fyrir áhrifum af raka eða öðru, er valdið 

geti efnabreytingum í vörunni eða skemmdum. 

Ennfremur verður að sæta eftirfarandi reglna: 

I. Þegar sýnishorn eru tekin af tilbúnum áburði: 

a. Áburður, sem seldur er í pokum. 

Sýnishornið á að vera sem líkast því, sem áburðurinn er yfirleitt þegar 

sýnishornið er tekið, er hægt að gera það með höndunum, eða með lítiili bré- 

reku eða öðru þurru áhaldi. Sé áburðurinn fínn og mulinn. má með bar ti! 

serðum bor eða öðrum verkfærum stinga niður í pokann, þó eigi skemur en 

niður í hann miðjan. Þessa aðferð má þó ekki hafa við súperfosfat eða ann- 

an áburð þar sem fósfórsýran er gerð auðleyst með sýrum. 

b. Áburður, sem seldur er án umbúða. 

Sýnishorn skulu tekin á víð og dreif úr áburðarhaugunum og þein 

síðan blandað saman svo að meðalsýnishorn fáist. Sé um heilan skipsfarm 

að ræða, ber að taka sýnishorn smátt og smátt meðan á uppskipuninni stend- 

ur. Sýnishornin skal þegar láta í glös og loka þeim jafnóðum. Ef uppskipunin 

stendur yfir í fleiri daga verður að innsigla glösin daglega (jalnóðum og þau 

eru fyll). Að síðustu er öllu blandað saman. og eitt eða fleiri sýnishorn tekin, 

sem eru þá meðalsynishorn at áburðinum. 

2. Svnishorn af fóðurefnum: 

a. Af olíu eða sildarkökusendingu, sem vegur 300 kg eða þar yfir, er tekið á 

víð og dreif minnst 12 kökur, sé um minna að ræða, skal tekin 10. hver kaka 

Kökurnar eru brotnar eftir rétthyrndum krossi í fjóra hluti og einn hluti af 

1930 

123 
30. des.
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hverri köku tekinn frá; þetta er síðan mulið á hreinum og þurrum stað. Séu 
kökurnar ekki heilar, en í stærri og minni brotum, er tekið á víð og dreif um 
2% at vörunni, þó ekki minna en 5 kg og það síðan mulið í sundur. 

hb. Við möluð fóðurefni má fylgja sömu reglu við töku sýnishorna og við til- 
búinn áburð a. og b. 

Þegar búið er að taka öll sýnishorn er öllum samskonar sýnishornum brært 
vandlega saman á þurrum stað annaðhvort með höndunum eða verkfæri. Sem aðal- 
sýnishorn er tekið minnst: 

1) Af åburdi sas 1,5 kg 
2) Af oliu, sildarkåkum, sild, fiskúrgangi og öðrum tóðurefnum ........ 3,0 
3) Af måludum fådurefnum 2... 0 1,5 
sem skiptist í þrjá jafna hluta, sem um er búið. merkt og innsiglað. Áburðarsýnis- 
horn þurfa að vera í hreinum og þurrum glösum, sem séu með góðum töppum. 
Sýnishorn af fóðurefnum má einnig senda í glösum, þéttum léreftspokum, blikk- 
dósum eða trékössum, sem fóðraðir eru með sterkum. hreinum pappír. Við send- 
inguna verður að búa vel um sýnishornin, og ef þau eru í pokum eða trékössum. 
þá þannig að raki geti eigi komizt að þeim. 

i. ST. 

Rannsóknir þær, sem um ræðir í 5. gr. skulu gerðar af efnarannsóknar- 
stofu ríkisins, eða öðrum rannsóknarstofum, er til þess kunna að verða löggiltar 
af stjórnarráðinu, eftir þeim reglum, er stjórnarráðið setu. 

Leiði rannsókn í ljós, að verðmæt efni varanna séu rWtari en ábyrgst hefir 
verið, ber seljanda að borga kostnaðinn við rannsóknina. Að öðrum kosti borgar 
ríkissjóður kostnaðinn að háifu, en kaupandi að hálfu. 

Rannsóknarstofan tilkynnir hlutaðeigendum árangurinn af rannsókninni, og 
er úrskurður hennar bindandi fyrir báða málsparta. 

8. 

Borgun fyrir rannsóknir. sem hér ræðir um. skal greiðast þannig: 

gr. 

Åburdur: kr. 
Køfnunarefni i saltpéturssyru 2.2, 6 
Kofnunarefni i ammoniaki 2... ss, 6 
Köfnunarefni í lífrænum sambøndum. 2... 6 
Köfnunarefni í eyvanamídi ......0.0.0..0 0 6 
Fostórsýra, vatnslaus, leysanleg i vatni Ll... 9 
Fosforsyra, vatnuslaus, leysanleg i citronsyru 22... 9 
Fostórsýra, vatnslaus, óleysanleg bæði í vatni og citronsýru .............. 9 
Kali, leysanlegt i vatni ..........,........... UA . 9
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kr. 123 
Kalk 2... 6 30. des. 

Vatnslaust, brennisteinssúrt kalk ....................200 00 6 

Sandur og önnur í málmsýrum óupplevsanleg efni ..........0..0.0.. Í 

Vatn 20... ennen ennnes I 3 

Rannsókn á því af hvaða efnum áburðurinn sé búinn til, hvort sem það er 

aðalefni áburðarins eða efni, sem sagt er að blandað sé í hann ............ 1—15 

Fóðurefni : 

Köfnunarefniskennd efni ............0..00. 00 6 

Feiti 2222 reen eee eneee 5 

Syktir ...........00200 00 errsesesrsnes 7 

Sterkja suser enes ee eres urnerrnne 8 

Sellulósa (Könings aðferð) ..........0... 0 AIR 6 

Tréni (Weende aðferð) ..............22.0 0. renke 6 

Þentosamir .......0...0. 0. 12 

Aska 2... uesrnne 2 

Þtirrefni 0... een ennen 3 

Smásjárrannsóknir, til þess að komast að uppruna fóðursins og gæðum .... 6 

Meltanleiki köfnunarefniskenndra efna .........%%.0 00. r 7 

9. gr. 

Nú reynast verðmæt efni áburðar og fóðurs, sem umræðir í reglugerð þess- 

ari týrari en tilgreint hefir verið á lryggingarskirteinum, að minnst geti verið, og 

á kaupandi þá rétt til skaðabóta hjá seljanda. Skal rannsóknarstofan áætla þær 

og úrskurða, eftir reglum, er síðar verða settar. Skal miða við þá rýrnun á verð- 

mæti vörunnar, er stafar af þvi, að eigi er efnainnihbald hennar eins og til var 

skilið, og er seljandi skyldur að sreiða þann mismun. 

10. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum, frá 100--2000 

krónum. 

Með mál út af reglugerð þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

Þetta birtist hér með öllum þeim til efirbreytni, sem hlut eiga að máti 

ifvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. desember 1991. 

Pétur Jónsson. 

Oddur Hermannsson.
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123 Synishorn 1. 
  

TRYGGINGARSKJAL VIÐ VERZLUN MEÐ TILBÚINN ÁBURÐ 

Samkvæmt pöntun frá (nafn kaupanda) 2...dlllrl 
selur undirritaður neðanskráðum áburð og ábyrgist, samkvæmt lögum frá 27. júni 

1921, um verzlun með tilbúinn áburð og kjarnfóður, sbr. reglugerð um sama efni 
30. des. 1921, að þær upplýsingar. sem gefnar eru á Þessu tryggingarskjali, séu réttar. 

Hvar áburðurinn er seldur (sölustaður hérlendis) : 

Dagsetning, þá er áburðurinn er afhentur: 

  

IHELDUR 

    

| 
Nafn | 

| 
| 

  

                        

  

i = i , Í …- 
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merki | 33 HS E8c£ 055 #0 53 0 Su iS | | 2 #0 30 3 0 8 vo) ka | í Es cs = se o = Se 5 KG | 
23 ov“ | 25 055 | 

| í E 2 = | EL SS | 5 : x FY | s6 50 
| —< < í fa ! I n 91 

' i ! i í of A Ar, 9 i i Kg 

Í ábyrgðinni er áskilið að muna megi LR EIR 

Verði ekkert úr kaupum eða komi það í ljós að ekki eru sömu efni í vörunni 

og tilgreint hefir verið, hlíti ég skaðabótum samkvæmt 8. og 9. gr. greindra laga. 

(Undirskrift seljandans, fullt nafn)
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Synishorn I, 123 
  

TRYGGINGARSKJAL VID VERZLUN Å KJARNFOPRI 

Samkvæmt beiðni (nafn kaupandans) .........0..00 00. . 

selur undirritadur nedanskrådar vorur og åbyrgist ad upplysingar bær, sem gefnar 

eru á þessu tryggingarskjali, séu réttar samkvæmt lögum frá 27. júní 1921, um verzl- 

un með tilbúinn áburð og kjarnfóður, sbr. reglugerð um sama efni, 30. desember 1921 

Hvar kjarnfóðrið er selt: 

Hvenær það er afhent: 

  

INNIHALD 

    
  

  

  

Í Q S {= 
Hve | SE pA | 3 SS 8 :x Nafn vör- FER 2 =S 2 x 

mikið | . E o E a É oc Athuga- 
SE unnar, nr. = Q s Sg OC Fi 

eltir á ? ki Yu i 2 wn 10 semdir 
j ! eða merki í - = PR wo øm ve . 

Þvngd j Fr Fita Sykur Sterkja 25 0; = = 
= a = 2 = 5 <æg3 = 
Eg = £ o 
5 SE oo 5 ne > g <= 

DE > = > 5 2 TE 

0 o 

Verði ekkert úr kaupunum eða komi það í ljós að ekki eru sömu efni í kjarn- 

fóðrinu og tilgreint hefir verið, sæti ég skaðabótum samkv. 8. og 9. gr. ofan- 

sreindra laga. 

(Undirskrift seljandans, fullt nafn)
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123 Sýnishorn HL. 

  

VOTTORÐ UM TÖKU SÝNISHORNA 

samkvæmt lögum um verzlun með tilbúinn áburð og kjarnfóður frá 27. júní 1921, 
gr. 6. og 7. sbr. reglugerð um sama efni 30. desember 1991. 

Í viðurvist undirritaðra hefir í dag samkv. lögum frá 27. júní 1921, um verzlun 
með tilbúinn áburð og kjarnfóður, og eftir þeim reglum sem settar eru í 6. gr. í nefnd- 
um lögum, sbr. reglugerð um sama efni 30. desember 1991. verið tekið sýnishorn af 

Varan kom .............. 

Í) Varan var seld án umbúða 

2) Vitan Var Ll. stykki 
Synishorn tekin úr .....00..0 rer ….. Stykkjum 

Umbúðirnar óhreyfðar á þeim stykkjum. sem sýnishornin voru tekin úr. 
Ekkert af þeim hefir skemmst af raka eða á annan hátt. 

NR hinn ................ 19 

(nafn) ............. FEE (Nafn) 

(staða) SLAðÐA) senere, 

(heimilisfang) „0... (hennilistang) 2... 

(Afrit af stímpli).
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REIKNINGUR 

tekjur og gjøld Kirkjujardasjéds årid 1920. 

Tekjur: 
I. Sjóður frá Í. å.: 

a. Bankavaxtabréf (00... eeeeeeeeeee kr. 277900,00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði .................... -  36663,46 

c. Útistandandi í lánum ......0....000. 608356,24 

d. Å våxtum i banka 2... —… 36331,12 

2. Andvirdi seldra kirkjujarda 1920 ..........00..0. 00. 

3. Peninga- og verðbréfaeign nokkurra prestakalla send frá biskupi 
4. Ágóði af útdregnum bankavaxtabréfum (7200 kp.) ollc000 

ð. Afborganir af lánum ..............0. 0... 

6. Vextir: 

a. Af lánum sst kr. 24427,41 

bh. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu 1919 og 1990 „..... 3592,63 

c. Af bankavaxtabréfum .........00.00.0 12343,50 

d. Bankainneign .........0..0020.. 3102,07 

Gjöld: 
. Vextir af andvirði seldra kirkjujarða greiddir prestum undir eldri 

launalögum .........2.......0 00. 

2. Keyptir vextir af bankavaxtabréfum, keyptum í stað útdreginna 

bréfa 2... FER ener nnsneee 

3. Gjöld sjóðsins .............0..000 0. 

4. Til jafnaðar móti tekjulið 5 ............0...0 0. 

ð. Vextir til Prestlaunasjóðs ..........2........ 

6. Tillag fyrir prestssetrið Ólafsvelli með hjáleigum til áveitu 

7. Álag á Grafarkirkju greitt með andvirði seldra kúgilda Búlands- 

kirkju... a 

8. Eign við árslok: 

a. 1. Bankavaxtabréf frá f. á. .... kr. 277900,00 

2. Bankavaxtabréf frá biskupi .. 11800,00 

kr. 289700,00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði 20.00.0000... 48889,84 

c. Útistandandi í lánum ...... ANNANN 660062,48 
d. Á vöxtum í banka ...........0000000 00. —  46655,63 

Reykjavík 19. október 1921 

G. Sveinbjörnsson. 

kr. 959250,82 

79600,00 

21653,17 

720,00 

31153,76 

kr.  43465,61 

kr. 1135843,36 

kr. 9042,73 

97,20 

1550,00 

31153,76 

32249,60 

15357,12 

1085,00 

1045307,95 

kr. 1135843,36 

di 

1921 

124
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125 REIKNINGUR 

yf 

tekjur og gjöld Thorkillii-barnaskólasjóðs árið 1920. 

Tekjur: 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1920 B, bls. 316): 

a. Veðskuldabréf Lo kr. 77606,74 
b. Hlutabréf i Islandsbanka 2... ss 3000,00 

c. Bankainnstæða Ll... 1618,10 

kr. 82224,84 
2. Vextir: 

a. Af vedskuldabræéfum ............. NR kr. 3250,77 
b. Af hlutabréfum í Íslandsbanka 20.00.0000 360,00 

c. Af bankainnstæðu ............., A 68.18 

3678,95 

kr. 85903,79 

Gjöla: 
I. Meðlag soldið með börnum .......... kr. 1050.00 

2. Eign til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf 0. kr. 80253,01 

b. Hlutabréf í Íslandsbanka 2... 3000,00 
c. Bankainnstæða .............. FI 1600,78 

84853,79 

kr. 85903,79 

Í dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 19. janúar 1991. 

í. Sveinbjörnsson.
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REIKNINGUR 

yfir 

tekur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og Ingileifar Benedictsen 1920. 

Tekjur: 

I. Sjóður í ársbyrjun (Sty.tíð. 1920 B, bls. 318): 

a. Lán segn fasteignarveði . 

b. Hlutabréf í Íslandsbanka 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði 

d. Veðdeildarbréf 

2. Vextir: 

a. Áf fasteignarveðslánum . 

b. hlutabréfum í Íslandsbanka 

c. —- nnstæðu 1 Söfnunarsjóði 

d. veðdeildarbréfum ... 

e. fé í bönkum 

Sjóður 1 árslok: 

a. Lán gegn fasteignarveði . 

b. Hlutabréf í 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði 

d. Veðdeildarbréf 

í bönkum 

Íslandsbanka 

e. Innstæða 

kr. 

79790,00 
2400,00 
8126,87 
3200,00 
3709,99 

3366,10 

288,00 

387,65 

144,00 

69,53 

86490,00 

2400,00 

8514,52 

3200,00 

877,62 

kr... 97226,86 

4255,28 

kr. 101482,14 

kr. 101482,14 

Í dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 19. janúar 1991. 

G. Sveinbjörnsson 

kr. 101482,14 

1921 

126
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REIKNINGUR 

vfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannesar Árnasonar árið 1920. 

Tekjur: 

I. Sjóðir í ársbyrjun (Stj.tíð. 1920 B, bls. 317): 

a. Lán Reykjavíkur ...........0.0.0.. 0... 

bh. Veðdeildarbréf „........ 

c. Lán gegn fasteignarveði ...................... 

d. Hlutabréf í Íslandsbanka .........0.0........... 

e. Innstæða í bönkum .........0..0.00... 0. 

2. Vextir: 

a. Af láni Reykjavíkur ......0..000. 

hb. veðdeildarbréfum .......0........ 

c. fasteignarveðslánum ...................... 

d. Íslandsbankabréfum .........sr 

e. bankainnstæðu „......0.0.0.0 0. 

Gjöld: 

a. Lán Reykjavíkur .......0.0%. 00 

bh. Veðdeildarbrét .......... 0 

c. Lán gegn fasteignarveði .................... 

d. Hlutabréf í Íslandsbanka 2................... 

e. Innstæða í bönkum ..........00 0. 

Í dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 19. jannar 1991. 

G. Sveinbjörnsson. 

kr. 14000,00 

7100,00 
16650,00 
3000,00 
3420,84 

560,00 

308,25 

1969.50 

360,00 

186,55 

1. Styrkur til frú Bjargar Blöndal ......000%.0... 

2. Sjóður til næsta árs: 

13000,00 
6600,00 

49650,00 
3000,00 

3805,14 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

14170,84 

3584,30 

pr þr þr 

1500,00 

76055,14 

77555,14



325 

REIKNINGUR 

yfir 

1921 

128 

tekjur og gjöld „Landsspítalasjóðs Geirs /oéga kaupmanns 

og frú Helgu Zoéga konu hans“ árið 1920. 

Tekjur: 

1. Eign frá fyrra ári (Stj.tíð. 1920 B, bls. 319): 

a. Á innritunarskirteini í Íslandsbanka ........ kr. 

b. Sparisjóðsinnstæða í sama banka ............ 

2. Vextir: 

a. Af fé á innlánsskirteimi ..........00 0... kr 

b. Af sparisjóðsinnstæðu .......0...020. 0... 

NE Gjöld: 
Eign í árslok: 

a. Á innlánsskírteini í Íslandsbanka ............ kr. 

hb. Af sparisjóðsinnstæðu í sama banka .......... 

Í dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 3. 

(G. Sveinbjörnsson, 

REIKNINGUR 

vfir 

tekjur og gjöld „Styrktarsjóðs Kristjáns Jónssonar 

Tekjur: 

I. Eign frá fyrra ári (Stjtíð. 1920 B, bls. 319-- 320): 

a. Bankavaxtabréf ...........0. 00 kr. 

b. Bankainnstæða ..........%..0 000. 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum ..........0.0 0. kr. 

hb. Af bankainnstæðu „.........0000.0 0. 

2389,59 

63,00 

kr. 2459,59 

114,82 

2,76 

117,58 

ki 2570,17 

2504,41 

65,76 

kr. 2570,17 

kr. 2570,17 

júni 1991, 

129 

læknis“ árið 1920. 

6000,00 

397,38 

kr. 6597,33 

270,00 

20,61 

290,61 

kr. 6687,94
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129 Gjold: 

1. Styrkur veittur ....................... NR evere kr. 80,00 
2. Eign i årslok: 

a. Bankavaxtabréf .........00.0.0. .…… kr. . 6000,00 

b. Bankainnstæda 2.200 607,94 

em 6607,94 

kr. 6687,94 

Í dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 3. júní 1991 

GG. Sveinbjörnsson. 

130 REIKNINGUR 

„Líknarsjóðs Sigríðar Melsteð“ árið 1920. 

Stofnfé: Keldnakot í Stokkseyrarhreppi. 11,12 hndr. n. m. 

Tekjur: 

1. Innstæða í Söfnunarsjóði ...............0.... eeeeee kr. 549,22 
2. Afgjald af Keldnakoti 2... ere 120,00 
3. Vextir í Söfnunarsjóði 2... nerne 26,36 

kr. 695,58 

Sjóður: 

Í Söfnunarsjóði .......0.00..0000. 0 rir. kr. 695,58 

kr. 695,58 

Í dóms- og kirkjumåladeild stjórnarráðsins, 19. okt. 1991. 

G. Spefnbjörnssan.
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REIKNINGUR 131 

yfir 

tekjur og gjöld styrktarsjóðsins „Þorvaldarminning“ árin 1919 og 1920. 

Tekjur: 

I. Sjóður í árslok 1918 (Sty.tið. 1919 B. bls. 148): 

a. Í Söfnunarsjóði .......00000. kr. — 8028,07 

b. Bankainnstæða „20.00.0200... … 376,99 

kr. 8405,06 

2. Vextir: 

Årid 1919 lll kr. — 393,76 
Årid 1920 ...sssseeseeeeneeeerrenenrrrrnnee REE 102,64 

796,40 

kr. 9201,46 

Gjold: 

1. Styrkur veittur samkvæmt skipulagsskrå : 

Pálma Einarssyni, Svalbarði ........ kr. 200,00 

Guðjóni Ásgeirssyni, Kýrunnarstöðum ........... 200,00 

kr. 100,00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Í Söfnunarsjóði ......00..0. 0 .… kr. 8042,41 

bh. Í Landsbankanum #.......0... 0... 259,05 

8801,46 

kr. 9201,46 

Afvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 6. jannar 1991. 

Oddur Hermannsson.
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132 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld gjafasjóðs C. Liebe's árið 1920. 

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1920 B, bls. 326): 

Bankavaxtabréf See 
kr. 

2. Vextir af bankavaxtabréfum 

kr. 
G j öld 

I. Greitt Búnaðarfélagi Íslands ............0..0.00...0.. kr. 
2. Sjóður í árslok: 

Bankavaxtabréf „.....,...0. 

kr. 

Atvinnu. og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 6. janúar 1991, 

Oddur Hermannsson. 

133 REIKNINGUR 

yfir 

11400,00 

513,00 

11913,00 

513,00 

11400,00 

11913,00 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum, árið 1920. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1920 B, bls. 330): 

a. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar 2... kr. 6400,00 
b. Lån gegn fasteign og åbyrgå syslufélaga ...... 27775,00 
c. Bankavaxtabréf 2... 2600,00 
d. Bankainnstæda 2... eee. 5785,58 

2. Vextir: kr. 
a. Af låni Seydisfjardarkaupstadar ............... kr, 320,00 
b. Af lánum gegn fasteign og ábyrgð sýslufélaga .. 1288,75 
ce. Af bankavaxtabréfum ........0..0..0 117,00 
d. Af bankainnstæðu „..........000..0. 0. 252,50 

kr. 

42560,58 

19778,25 

14538,83
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Gjöld: 133 
I. Styrkur til Búnaðarsambands Austurlands ..................... kr. 1200.00 

2. Eign til næsta árs: 

a. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar ................. kr. 5600,00 

b. Lán gegn fasteign og ábyrgð sýslufélaga ...... 26300,00 

ce. Bankavaxtabréf ......0.0.0000. 0. 2600,00 

d. Í Landsbankanum #........0.0).0... 00. 8838,83 13338,83 

kr. 14538,83 

Atvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 6. janúar 1991, 

Oddur Hermannsson. 

REIKNINGUR 134 

yfir 

tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar 

og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1920. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1920 B, bls. 325): 

a, Bankavaxtabréf „.......0..0.0.0.0.. kr.  2500,00 

h. Veðskuldabréf .......0..00.... 2000,00 

c. Í Landsbankanum .........0.00..0. 2209,72 

) Vextir. kr. — 6709,72 

a. Af bankavaxtabréfum ...... Eee kr 112,50 

b. Af vedskuldabréfum 2... 100,00 

c. Af bankainnstædu ........ AR HR 57,32 . 

269,82 

3. Ågådi af kaupi bankavaxtabréfa .......... a 100,00 

kr. — 7079,54 
Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf .....0..0..0.0.. 0 kr. 4500,00 

h. Veðskuldabréf ......0... 2000,00 

c. Í Landsbankanum ............... 000. - 579,54 en 
Men kr. 7079,54 

kr. — 7079,54 

Áfvinnu- og samgöngumdladeild stjórnarráðsins, 6. janúar 1991. 

Oddur Hermannsson.
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I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1920 B, bls. 224): 

a. Veðskuldabrét .......... kr. 

b. Hlutabréf í Íslandsbanka .......00000. 

c. Í Landsbankanum 2... seeren 

2. Vextir: 

a. Áf veðskuldabréftm ........0.0 kr. 

b. Af hlutabréfaeign ........0..... 

c. Af bankainnstæðu ................. 

3. Ágóði af kaupi bankavaxtabréfa ...... HI 

Gjöld: 
I. Styrkur veittur ............. RN RI 

2. Sjóður við árslok: 

a. Veðskuldabrét ........ HR AR ki. 

bh. Hlutabréf í fslandsbanka ................. 

c. Bankavaxtabréf 200... 

d. Í Landsbankanum ................ 

330 

REIKNINGUR 

yfir 

í hinu fyrrv. Suðuramti árið 1920. 

Tekiur: 

Afvinnu- og samgöngumdladeild stjórnarráðsins, 6. 

Oddur Hermannsson, 

3200,00 

500,00 
9993 50 

kr. 

160,00 

60,00 

52,10 

kr. 

kr. 

3200,00 

500,00 

2000,00 

163,60 

kr. 

januar 1921, 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta og ekkna þeirra 

2923,50 

272,10 

100,00 

6295.60 

132,00 

6163,60 

6295,60
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REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1920. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1920 B, bls. 328): 

a. Bankavaxtabréf „.......0.0.0..0. 0. kr. 

hb. Í Landsbankanum .......00000.0. 0 

2. Vextir: 

a. Áf bankavaxtabréfum .......00..0 200 kr. 

b. Af bankainnstæðtii ..........0. 

Gjöld: 
Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf ...........00 … kr. 

b. Vedskuldabréf 2220 eeeeeeeeeeeeenrene 

c. I Landsbankanum ...........0 000 

Atfvinnu- og samgöngumóladeild stjórnarráðsins, 6, 

Öddur Hermannsson, 

1921 

136 

8627,82 

353,28 

3981,10 

8981,.10 

8981,10
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1. 

a. Innritunarskirteini 2... ss, kr. 20000,00 
b. Bankavaxtabréf .......000 £000,00 
c. Veðskuldabréf „0... 1800,00 

d. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar .................. 12000,00 

e. Í Landsbankanum .........00.... 00. . 4818,27 

kr 

2. Vextir: 

a. Áf innritunarskírteini ................... …. kr. 706,00 

b. Af bankavaxtabréfum .......00. 0 180,00 

ce. Af veðskuldabréfum #.......... 90,00 

d. Af láni Seyðisfjarðarkaupstaðar .............. 600,00 

e. Af bankainnstæðu ........0.00 . 175,90 

3. Ágóði af kaupi bankavaxtabréfs llo.c.dl. 

ka 

Gjöld: 
1. Styrkur veittur samkvæmt stofnskrå sjådsins .................. kr. 

2. Borgun fyrir keypt skjalahylki ......0.0..00.00 0. 

„ Borgun fyrir auglýsingar ............0.00.0 0 

4. Sjóður til næsta árs: 

a. ÍInnritunarskirteimi ...........0.00. 0... kr. 20000,00 

b. Bankavaxtabréf ......... AR 5000,00 

c. Veðskuldabréf .......0.. eeeeeneueeveeverevene 3300,00 

d. Lán Seyðistjarðarkaupstaðar ................. 11500,00 

e Í Landsbankanum ........00..0 00. 3169,67 

kr. 

332 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fischer's árið 1920. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1920 B, bls. 327): 

lfbpinnu- og samgöngumaáladeild stjórnarráðsins 16. januar 1991. 

Oddur Hermannsson. 

42618,27 

1745,90 

50,00 

14414,17 

1325,00 

54,00 

65,50 

12969,67 

14414,17
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REIKNINGUR 138 

vfir 

tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiske's til Grimsevinga årid 1920. 

Tekjur: 

1 Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1920, B. bls. 331): 

a. Bankavaxtabréf .......0000.. kr. 17900,00 

b. Veðskuldabréf ......00. rreee — 20000,00 

c. Í Landsbankanum .........0.0.0..00.0 6070,03 

kr. 13970,03 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum .......0.00 kr. 801,00 

b. Af veðskuldabréfum ......... 0 900,00 

c. Af bankainnstæðu .......0..00.00. 0. 287,55 

1988,55 

kr. 15958,58 

Gjöld: 
I. Styrkur til Grímseyinga ..........0.0 0... kr. 1875,00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf „0... ereee kr. 17700,00 

bh. Veðskuldabréf 0... 20000,00 

c. Í Landsbankanum ......0..00 0. 6383,58 

14083,58 

kr. 15958.58 

Atvinnu. og samgöngumnáladeild stjórnarráðsins, 6. janúar 1991. 

Oddur Hermannsson,
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139 

334 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Stvrktarsjóðs Kristjáns konungs hins Níunda árið 1920. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1920 B, bls. 331): 

a. Innritunarskírteini Litra A. Fool. 84 000... kr. 8600,00 

b. Vedskuldabréf „0... 1600,00 

c. Bankavaxtabréf ............22222.… HR 500,00 

d. Í Landsbankanum 22.220 esserne 884,03 

. Vextir: 

a. Af innritunarskirteini ............ kr. 301,00 

bh. Af veðskuldabréfum ..........000 80,00 

c. AÐ bankavaxtabréfi ......0..000.. 22,50 

d. Af bankamnstæðu (0... 21,12 

„ Ágóði af kaupi bankavaxtabréfs 2..222200eseeeseeeneveevennee 

Gjöld: 
Heiðursgjaflir veittar: 

a. Guðm. Daníelssyni, Svignaskarði .............. kr. 160,00 

b. Hávarði Jónssyni, Efri-Fljótum ...... HR 160,00 

. Eignir til næsta árs: 

a. Ínnritunarskirteini Litra A. Fool 8420... … kr. 8600,00 

bh. Veðskuldabréf ...... II 1600,00 

c. Bankavaxtabrél .....0..0 . 1500,00 

d. Í Landsbankanum ...... A 38,65 

kr. 

kr. 

kr. 

ifvinnu- og samgångumåladeild stjornaårrådsins, 6. jantar 1921 

Oddur Hermannsson 

11584,03 

424,62 

50,00 

12058,65 

320,00 

11738,65 

12958,65



hø
 

dt. 

3359 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Friðriks konungs áttunda árið 1920. 

Tekjur: 

„ Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1920 B. bls. 34 

Bankavaxtabréf 

Vextir: 

a. 

b. 

„ Stvrkur veittur Lystisarðslélagi Akureyrar 

dl. 

bh. 

Áf bankavaxtabréfum 

Af bankainnstæðu 

Gjöld: 

. Sjóður til næsta árs: 

Bankavaxtabrét 

Áfvinnu- og samgöngumaáladeild stjórnarráðsins, 6. 

(tddur Hermannsson. 

11000,00 

841,31 

kr. 

195,00 

29,78 

kr. 

kt. 

12000,00 

116,09 

kr. 

januar 1927. 

11841,31 

524,78 

520,00 

12416,09 

300,00 

12116,09 

12416,09 

1921 

140
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141 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulåssonar årid 1920. 

Tekjur: 

|. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1920, B, bls. 329): 

a. Veðskuldabréf ....... eee kr. 2500,00 

b. Í Landsbankanum .........0000 0 9243,85 

; kr. 2. Vextir: 

a. Áf veðskuldabréfum 2... kr. 125,00 

b. Af bankainnstædu 2.2... seeren. 77,883 

3. Ågodi af kaupi bankavaxtabréfa 2... eese 

kr 

Gjold: 

Eign til næsta års: 

a. Veðskuldabréf 0... kr. 2500,00 

b. Bankavaxtabréf l.0l0l 3000,00 

c. Í Landsbankanum .......... seeren 596,68 

kr. 

kr. 

lévinnu- og samgöngumdladeild stjórnarráðsins, 6. janúar 1991. 

Oddur Hermannsson. 

142 REIKNINGUR 

æfinlegrar erfingjarentu Sigríðar Melsteð árin 1919 og 1920. 

Tekjur: 

1. Innstæða í Söfnunarsjóði .........0 kr. 
2. Algjald af Hlíð í Grafningi 1919 see, 

„ 1920 suser vrrreee 

3. Vextir 1919 ss eee, 

IÐ20 00 

kr. 

5743,85 

202,83 

150,83 

6096,68 

6096,68 

6096,68 

57,21 

116,00 

116,00 

2,68 

3,20 

295,09
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Gjöld: 142 
I. Styrkur veittur 1919 ......0.0.. 00. kr. 108,00 

, 1920 0... nene - 110,00 

2. Innstæða í Söfnunarsjóði ........00000. 0 77,09 

kr. 295,09 

Reykjavik, 6. januar 1921. 

Oddur Hermannsson. 

REIKNINGUR 143 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas's árið 1920. 

Tekjur: 

1. Sjóður við ársbyrjun (Stj.tíð. 1920 B, bls. 328): 

Í Landsbankanum ............0.0.. 00. kr. 3609,98 

2. Vextir ............0 eee erne 156,87 

kr. 3766,85 

Sjóður til næsta árs .....0..... kr. 3766,85 

kr. 3766,85 

Álvinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 6. janúar 1991. 

Oddur Hermannsson. 

REIKNINGUR 144 
yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar árið 1920. 

Tekjur: 

Í. Sjóður 1 ársbyrjun (Stj.tíð. 1920 B, bis. 329): 

Í Landsbankanum ........00....000 0 RN evrvee kr. 1832,62 
Vextir 2... III ne 19,63 

kr. 1912,25
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144 Gjöld: 
Sjóður til næsta árs: 

Í Landsbankanum ............0.0 0... kr. 

kr. 

lfpinnu- og samgöngumáladeild stjórnarráðsins, 6. janúar 1921. 

Öddur Hermannsson. 

145 REIKNINGUR 

yfir 

Landhelgissjóð Íslands árið 1920. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1920 B, bls. 405): 

Í Landsbankanum .............0 0 kr. 

2. Tillag úr ríkissjóði .......200 0. 

3. Hluti Landhelgissjóðs al sektarfé fyrir ólöglegar fiskveiðar í 

landhelgi ............. 00 

i. Vextir .......0.... enenee 

kr 

Gjöld: 

Í Landsbankanum . 222200 ennen nen snnnke kr. 

kr. 

Åtvinnt- og samgongumdåladeid stjornarrådsins, 51, januar 1921, 

Oddur Hermannsson. 

1912,25 

1912.25 

164112,17 

20000,00 

66,67 

6795,20 

190974,04 

190974,04 

190974,04



316% tóvélalán 

339 1921 

REIKNINGUR 146 

yfir tekjur og gjöld Bjargráðasjóðs Íslands árið 1920. 

Tekjur: 

I. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Bjargráðasjóður sveitarfélaga ................. kr. 143717,42 

b. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður ............ - 145233,36 

——— kr. 288950,78 

2. Bjargráðasjóðsgjöld sveitarfélaga ...........0..0..0.0 0 22338,70 

3. Tillag ríkissjóðs ............0..0 0 23196,50 

4. Vextir: 

a. Áf Bjargráðasjóðum sveitarfélaga ............. kr.  6414,48 

b. Af hinum sameiginlega Bjargráðasjóði ........ 6281,93 

———— 12696,41 

kr. 347182,39 

Gjöld: 

I. Kostnaður við sjóðinn .............00.. nen ennen nens kr. 467,50 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bjargráðasjóður sveitarfélaga ................. kr. 172470,60 

b. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður # .......... — 174244,29 

———— 346714,89 

kr. 347182.39 

Reykjavík, 30. apríl 1921. 

F. h. bjargráðastjórnarinnar. 

Oddur Hermannsson. 

REIKNINGUR 147 

yfir tekjur og gjöld Ræktunarsjóðs Íslands 1920. 

Tekjur: 

. Höfuðstóll 31. desember 1919: 

4% þjóðjarðasölulán ........%.00. kr. 472577,18 

4% önnur lán ........0... 2167,60 

HIÐ 600,00 

Flyt kr. 475344,78
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. Afborganir låna: 

340 

Flutt 
3% lán til bænda 2... 

1% lån til bænda ......0...0 

4% lån til prestakalla 2... 

4% jardakaupalån 2222, 

Ógoldnir vextir 1919: 

1% þjóðjarðasölulán ................. kr. 23,52 

3% lán til bænda ................... 3,00 

4% lån til bænda 2................... 57,76 

4% lån til prestakalla ................ 7,00 

4% jardakaupalån ..................…. 18,80 

Á hlaupareikningi i Landsbankanum 2... 

Í sama banka með sparisjóðskjörum ............ 

Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum ............ 

Vextir goldnir 1920: 

4% þjóðjarðasölulán .....0.00 

1% Önnur lån 2... eeerrvrne 

3% % tåvéælalån oo... reee 

3% lán til bænda .......0.000. 0 

4% lán til bænda .......0..0.. 0 

4% lán til prestakalla 2... even 

4% jarðakaupalán ......00. 

Af inneign Í bönkum ......0.00. 

„ Ógoldnir vextir 1920: 

1% þjóðjarðasölulán .....l.0 

3% lán til bænda ........0... 

4% lán Hl bænda .......0.0000 

4% jardakaupalån 22... 

kr. 

kr. 

kr. 

475344,78 

8263,76 

203876,30 

3876,00 

24924,89 

110,08 
245354,84 

5540,66 
10517,38 

18854,47 

86,68 

21,00 

252,68 

8109,59 

162,04 

1002,19 

12239,02 

103,52 

1,50 

141,42 

6,80 

35443,25 

153,32 

120,00 

1907,11 

13712,06 

1169,50 

2021,50 

1% þjóðjarðasölulán ...... 

1% Önnur lán „0... 

318% tóvélalán 00... evevee 

3% lán til bænda .......00. 0. 

t% lån til bænda .....0..000 20 

1% lán til prestakalla ......0..0 

40 jarðakaupalán ......00. 

„ Ándvirði seldra þjóðjarða .......0.00..000 rerenee 

kr. 977808.69 

40727,67 

54826,74 

13000,00 

kr. 1116619,34



I. Verðlaun 

2. Vextir í ríkissjóð 

3. Tillag Ul Búnaðarfélags Íslands 

4. Gjöld sjóðsins 
ð. Til jafnaðar móti tekjulið 4. færist 

6. Höfuðstóll 31. desember 1920: 

1% þjóðjarðasölulán .......... 

4% onnur lån ................. 

375% tåveélalån ................ 

3% lån til bænda ............. 

% lán til bænda ............. 

1% lán til prestakalla ......... 

1% jarðakaupalán ............ 

Ógoldnir vextir 1919: 

4% þjóðjarðasölulán ..... kr. 

4% jardakaupalån ........ 

Ógoldnir vextir 1920: 

4% þjóðjarðasölulán ..... kr 

3% lán til bænda ........ 

4% lán tit bænda ........ 

1% jarðakaupalán ........ 

Á hlaupareikningi í Landsbankanum 

Reykjavík. 

341 

Gjold: 

kr... 30,52 

103,52 

4,50 

141,42 

6,80 

256,24 

20. júní 1921. 

Vigfús Einarsson. 

kr. 179883,93 

1714,28 

180,00 

6356,65 

227264,24 

t706,50 

23603.39 

286,56 

286370,91 

kr. 

2650,00 

21967,10 

8065,54 

1593,50 

54826,74 

1026616,46 

1116619,341 

192 

147 

1
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148 

REIKNINGUR 

Slysatryggingar sjémanna 1920. 

Tekjur: 

1. Sjóður 1. janåar 1920: 

a. Bankavaxtabréf „......00.00.00 0. kr  31700,00 

b. Innlánsskírteini „0... -  53451,49 

c. I sparisjóði „00... — 152954,69 

2. Iðgjöld: 

a. Iögjöld fyrir 1920 .......0000.00 0 kr. 88144,93 

b. Iðgjaldatillag úr ríkissjóði fyrir 1990 „......... —- 11969,80 

3. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum ....................… kr. 1359,00 

b. Af innlánsskírteini ..........0..00.. 1202,73 

c. Af innstæðu í sparisjóði „00.00.0000... 1648,11 

Gjöld: 
1. Greiddar skaðabætur: 

a. Vátrygging samkv. Í. nr. 63, 30. júní 1909 ...... kr. 3300,00 

b. Skaðabætur samkv. 1. nr. 84, 14. nóv. 1917: 

1. Dánarbætur .................. kr. 99000,00 

2. Örorkubætur „................ 2100,00 

— mmm mr 101100,00 

2. Sjóður 31. desember 1920: 

FRA rreene kr. 30200,00 

BR 210830,00 

a. Bankavaxtabréf 

h. Í sparisjóði 

Reykjavík 15. okt. 1921. 

kr. 238106,18 

100114,73 

1209,84 

kr. 345430,75 

kr. 104490,00 

241030,75 

kr. 345430,75 

Oddur Hermannsson. Georg Olafsson. Þorsteinn Þorsteinsson,
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REIKNINGUR 
149 

Sjúkra- og styrktarsjóð vitavarða Íslands 1920. 

Tekjur: 

1. Í sjóði pr. 1. jam. 1920 .o000..0n ner rrrrr er etree kr. 1124.87 

9. a. Gestalé og gjafir ........0 0 kr. 226,65 

b. Tilag vitavarða ......00 0. 194,48 

c. Tillag úr ríkissjóði ....0000... 194,48 

d. Vextir sees eee renerne renere rr ren 18,51 

1264,12 

3. Ágóði af keyptum rikisskuldabréfum 22.20.0000... 41,53 

kr. 2430,52 

Eign pr. 31. des. 1920: 

I. Í Íslandsbanka ....22200eeeeeeeeeee
e enker rer rk rer kreeres kr. 1505,52 

9. Hlutabréf í E. F. Í. ..........0 00 25,00 

3. Skuldabréf ríkissjóðs ......2.2000 0 rer rr rrter 800,00 

kr. 2430,52 

Reykjavik i mai 1921. 

Th. Krabbe, 

ÅRSREIKNINGUR 150 

Styrktarsjéds verkamanna og sjómannafélaganna í Reykjavík árið 1920 

Tekjur: 

í. Stofnfé (afhent al stjórnarráðinu) 2...0.0000 kr.
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150 Gjöld: 
1. Sjóður 31. desember 1920: 

a. Í Landsbankanum gegn vidtokuskirteini nr. 1291 ............ kr 4492,29 
b. I Landsbankanum gegn vidtokuskirteini nr. 166 .............. — 100000,00 

"kr. 10442222 
Reykjavik, 24, april 1921. 

Sigurjón Ólafsson, Pétur G. Guðmundsson, 

pt. formaður. pt. gjaldkeri. 

Endurskoðað og fundið rétt. 

Reykjavík, 29. ágúst 1921. 

Héðinn Valdimarsson. Pétur Halldórsson. 

151 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 1920. 

Tekjur: 
1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Veðskuldabréf ...........0. kr. 24189,50 
b. Bankavaxtabréf 00.00.0000 10300,00 
c. Sparisjóðsinnstæða ........0...00000 1507,32 kr 

2. Vextir: 

a. Áf veðskuldabréfum „...........00... kr. 1078,72 
b. Af bankavaxtabréfum .......00000 463,50 
c. Af sparisjóðsinnstæðu ...........0.0........... 91,04 

kr 

Gjöld: 
1. Greiddur styrkur til ekkna SJÓMANNA L...llll kr. 
2. Styrkur til Sigríðar Guðmundsdóttur ......0....0..00..0. 
3. Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf „0... kr. 23854,19 
b. Bankavaxtabréf (00... 9700,00 

ce. Svarisjóðsinnstæða ........0..000.00.00. 2530,06 — 

kr. 
Lögreglustjórinn í Reykjavík, 15. september 1991. 

Jón Hermannsson. 

35996,82 

1633,26 

37630,08 

" 1495,00 
120,00 

36085,08 
37630,08
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REIKNINGUR 

Styrktarsjóðs Hjálmars kaupm. Jónssonar fyrir reikningsárið 

1. september 1920 til 31. ágúst 1921 

Tekjur: 

Eign sjóðsins 3% 1920 (sbr. Stjtíð. B, 1920): 

a. Bankavaxtabréf (0... kr. 16800,00 

b. Inneign í sparisjóði .......0.00. 0. 587,12 
c. Inneign í hlaupareikningi .................... 22,11 

Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabréfum ........ kr 760,50 

b. Inneign í sparisjóði 2... 28,99 

c. Inneign i hlaupareikningi .................... 2,81 

Gróði at bréfaskiptum og kaupum „.......0. 0. 

Gjöld: 

Styrkur veittur á årinu ..........0... 0. 

Fyrir auglýsingu í Lögbirtingablaðinu .............0...0...0.... 

Eign í lok reikningsársins: 

a. Bankavaxtabréf (......0. kr. 17000,00 

bh. Inneign í sparisjóði .........00.0 0. 818,61 

c. Inneign í hlaupareikningi .................... 24,92 

0 

Reykjavík, 4. október 1921. 

Jon Helgason. Eiríkur Briem. Kristján Jónsson. 

Framanritaður reikningur staðfestisl. 

Alfvinnu- og samgöngumáladeiid stjórnarráðsins, 5. 

F. hr. 

Oddur Hermannsson. 

kr. 17409,23 

792,30 

250,00 

kr 18451,53 

kr 600,00 

8,00 

17843,53 

kr. 18451,53 

október 1991. 

Vigfús Einarsson. 

1921 

152
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153 REIKNINGUR 

yfir busund ára afmælissjóð Evjafjarðarsýslu 1920. 

Tekjur: 

1. Eign frá fyrra ári: 

a. Veðdeildarbréf 2... BAR kr. 200,00 
b. Í sparisjóði Íslandsbanka .......000... 2177,64 

kr. 2371 ,64 

2. Vextir 1990: 

a. Af veðdeildarbréfum .......... kr 9,00 

b. Af sparisjóðsinneign .......00.. 0 95,71 

104,71 

kr. 2482,35 

Gjold 

Eign til næsta ars: 

a. Veðdeildarbréf (0... kr. 200,00 

b. Í sparisjóði Íslandsbanka ........00.. 2282,35 

kr. 2482,35 

kr. 2482,35 

Svslumaðurinn í Eyjafjarðarsyslu 31. desember 1920, 

Júl. Havsteen, 

settur, 

154 REIKNINGUR 

vfir tekjur og gjöld Prentsmiðjusjóðs noður- og austuramtsins 1920. 

Tekjur: 

1. Eign frá fyrra ári: 

a. Veðskuldabréf ....... . kr, 1200,00 

bh. Veðdeildarbrét (0... 100,00 

c. I sparisjoSi fslandsbanka ..................…… - 1665,49 

kr. 2965,49 

2. Vextir 1980: 

a. Áf veðskuldabréti ............... IR kr. 18,00 

bh. Af veðdeildarbréli .......... 5,50 

c. Af sparisjóðsinneign ........00000 0. 73,44 

125,94 

kr. 3091.43
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Gjöld: 

Í. Styrkur veittur 4 nemendum Gagnfræðaskólans 

2. Eign til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf 

b. Veðdeildarbrét 

c. Inneisn í sparisjóði 

Sýslumaðurinn í Eyjafjarðarsýslu, 31 

Júl. Havsteen, 

settur. 

REIKNINGUR 

kr. 108,00 

1200,00 

100,00 

1683,43 

2983,43 

kr. 3091,43 

. desember 1920. 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Péturs Þorsteinssonar sýslumanns árið 1919. 

Tekjur: 

I. Sjóður frá Í. ári: 

a. Í veðskuldabréfum .......00.. 00. ki 

b. Í sparisjóðsbók við Landsbankann, Eskifirði ... 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum ......2...0 0 kr 

b. Af sparisjóðsinnstæðu ......0... 

Gjöld: 
I. Greidd skuld við reikningshaldara frá Í. á. 

2. Styrkur veittur 2 bændum í Vallahreppi 

3. Í sjóði 31. des. 1919: 

a. Í veðskuldabréfum .........0.0.0 0 kr 

b. Í sparisjóði ..........200.. 

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, 12. febr. 

Guðmundur Loptsson 

settur. 

100,00 

2861,44 

kr 3261,44 

16,00 

116,51 

129,51 

kr. 3390,95 

kr 73,67 

113,51 

100,00 

2803,77 

- 3203,77 

kr. 3390.95 

1921. 

1921 

154 

155
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156 REIKNINGUR 

vín 

tekjur og gjöld Minningarsjóðs frá Önnu Claessen árið 1920. 

Tekjur: 

I. Eign frá fyrra ári: 

3 bankavaxtabréf, hvert 500,00 l.0l00 kr. 1500,00 
Innstæða í sparisjóði 2... ss 298,12 

kr. 
Í. Innkomið fyrir Sjónleiki „...0.0. 

TIl. Gjafir: 

Í bankavaxtabréf 00.00.0000 kr. 500,00 
Peningar 0000... 20,00 

IV. Keypt bankavaxtabréf nr. 56 2... kr. 150,00 
Hagnadur å kaupinu 2... - 20,00 

V. Vextir: 

Af bankavaxtabréfum Lo... kr. 67,50 
Af innstædufé 2... eee 8,31 

ki 

Gjöld: 

I. Keypt bankavaxtabréf Lo... kr. 
I. Eign 31. desember: 

5 bankavaxtabréf, hvert á 500,00 0000 kr. 2500,00 
Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks ............ 110,18 
Óinnleystir arðmiðar 2... ss 33,75 

kr. 

Sauðárkróki. 2. janúar 1921. 

Álfheiður Blöndal. Herdís Pétursdóttir. Helga Guðjónsdóttir. 

Reikningurinn er réttur. 

Guðrún Þorsleinsdöttir, Þorbjörg Möller. 

1798,12 

200,00 

520,00 

500,00 

75,81 

3093,93 

150,00 

2643,93 

3093,983
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REIKNINGUR 157 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar árið 1920. 

Tekjur: 

1. Eftirstöðvar frá fyrra ári: 

a. Hlutabréf í Íslandsbanka ......0000000 kr. 10000,00 
b. Peningar í innlánsbók í Íslandsbanka ........ 1978,22 

kr. 11978,22 
2. Vextir: 

a. Af hlutabréfum í Íslandsbanka ......00.0.... kr. 1200,00 
b. Af innlögum í Íslandsbanka .c.c00000. 110,23 

1310,23 

kr. 13288,45 
Gjöld: 

1. Styrkur veittur: 

a. Gunnari Þorsteinssyni ........0..00. kr. 300,00 

b. Geirlaugu Jóhannesdóttur .......0.0.. 200,00 

c. Ingibjörgu Jóhannesdóttur .......00...... 200,00 

d. Guðlaugu Jónsdóttur L......... 200,00 

e. Elínu Sigurðardóttur .......0... 200,00 

kr. 1100,00 

2. Eftirstöðvar til næsta árs: 

a. Hlutabréf i fslandsbanka 22... kr. 10000,00 

b. Peningar í innlánsbók í Íslandsbanka 2... 2188,45 

12188,45 

kr.  13288,45 
Reykjavík. 20. janúar 1991. 

Jón Helgason. Sigurjón Jónsson. Sigurður Magnússon. 

REIKNINGUR 158 

„fFramfarasjóðs Stykkishólms“ fyrir árið 1920. 

Tekjur: 

I, Eftirstöðvar frá 1919: 

1. Í bankavaxtabréfum veðdeildar Landsbankans kr. 10600,00 

2. Í Sparisjóði Stykkishólms ......... 1543,88 

kr. 12143,88 

Flyt kr. 12143,88
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158 Flutt kr.  12143,88 

IL. Vextir: 

I. Áf bankavaxtabréfum .......0.... kr. 177,00 

2. Af sparisjóðsinnstæðu .....................… 82,25 

599,25 

IH. Mismunur á útdregnu og keyptu bankavaxtabréfi ............ 71.50 

IV. Til jafnadar måti gjaldlid IL 2... ner serveres 210,25 

V. Til jafnaðar móti gjaldhåd IH. ........0.00 0 35,00 

kr. 13019,88 

I. Úthlutað á árinu ............002. 0 kr. 385,50 

II. Lagt við höfuðstól skv. 2. gr. skipulagsskrár .................. 210,25 

I. Geymt til úthlutunar 1981 ...........0.. 00 35,00 

IV. Eftirstöðvar til 1921: 

1. Í bankavaxtabréfum veðdeildar Landsbankans kr. 10600,00 

2. Í Sparisjóði Stykkishólms ............. 1789,13 

12389,13 

kr. 13019,88 

Stykkishólmi, 31. desember 1920. Stjórn Framtarasjóðs Stykkishólms. 

P. V. Bjarnason. Sæm. Halldórsson. Agust Þórarinsson. 

159 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Minningarsjóðs Magnúsar Andréssonar og Sigríðar Pétursdóttur, 

hjóna á Gilsbakka, árið 1920. 

Tekjur: 

1. Í sjóði frá f. ári ............ nen ennen renee kr. 1159,90 

2. Vextir til 28. júní 1990 ........0.. 0. - 26,99 

kr. 1185,99 

Gjöld: 

1. Bókagjatir 25. des. 1920 fyrir upphæð .....0.0.000..0 0. kr. 32,50 

2. Greidd skuld frá f. ári ásamt vöxtum .......00 0. 34,15 

Flyt kr. 66,65
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 1921 

Flutt kr. 66,65 159 
2 3. Eign til næsta års: 

a. Á innlánsskirteini í Landsbanka Íslands ...... kr. 1085,00 

b. Í sparisjóðsbók í Landsb. Auk þess vextir af inn- 

stæðu og vöxtum frá 28. júni til 31 des. 1920 29,49 

c. Hjá Andrési Eyjólfssyni .......0.... . 4,85 

1119,34 

kr, | 185.99 

Síðumúla, Í. febr. 1921. F. h. sjóðsnefndarinnar 

Indrés Eyjólfsson. 

Reikningur þessi samþykkist hér með. 

Borgarfjarðarprófastsdæmi. Akranesi 1. marz 1991. 

Jón Sveinsson, 

REIKNINGUR 160 

yfir 

tekjur og gjöld „Minningarsjóðs Bryndísar Ólafíu Jónsdóttur“ árið 1920. 

Tekjur: 

1. Eign frá f. ári 20... rreee kr. 2282, 

2. Vextir af eign ............ ene . 109,61 

3. Tekid til låns hjå séra Halldóri Jónssyni .......00.00. 80,00 

kr 2471,93 

Gjöld: 

|, Veittur námsstyrkur ungtrú Jörínu Jónsdóttur ......0..0. kr. 80,00 

2. Eign til næsta árs í Söfnunarsjóði „...........,. sr 2391,93 

kr. 9471,93 

Í stjórn minningarsjóðsins, S. desbr. 1991 

Magnús Jonsson. Halldor Jónsson.
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REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Bókasafns Austurlands árið 1990. 

Tekjur: 

1. Í sjóði frá fyrra Ári 20... 

2. Styrkur úr bæjarsjóði Seyðisfjarðarkaupstaðar ................ 
5. Styrkur úr sýslusjóði Norður-Múlasýslu „.....00000. 
. Styrkur frá Þingeyjarsýslu .......0.0.0.0.0 0. 

5. Styrkur úr ríkissjóði .......0.000..0 

Gjöld: 

I. Brunabótagjald safnsins og båka i &åtlånum 2... 
2. Bókavarðarlaun ...........0 0. 

3. Kostnaðarreikningur bókavarðar Llolll0l... eee, 
i. Húsaleiga, ljós og hiti ........0..0.0 0 nerne 

5. Í sjóði til næsta árs .........0.. 

Skrifstofu bæjarfógeta Seyðisfjarðarkaupstaðar. 

Jón Þór Sigtrugasson, 

settur. 

kr. 

kr. 

1 

1 

1 
i 

916,51 

400,00 

100,00 

25,00 

300,00 

741,51 

131,63 

250,00 

15,00 

100,00 

214,88 

741,51



I. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán (............0... kr. 624839,95 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .................. … 3611410,03 

c. Handvedslån 2.200 19287,05 

d. Lån landssjåds, sveila- og bæjarfélaga ...... 910768,97 

e. Reikningslán ........... 0 1192899,48 

f. Akkreditivlán ....... £900,00 

- kr. 

2. Víxlar og ávísanir ......... eee 

ð. Kgl. ríkisskuldabréf .............. kr. 572800,00 

4. Önnur erlend verðbréf „........... 201000,00 

3. Bankavaxtabréf 1. flokks ......... 178600,00 

6. Bankavaxtabréf 2. flokks ......... 142600,00 

7. Bankavaxtabréf 3. flokks ......... 56100,00 

8. Bankavaxtabréf 4. flokks ......... 617300,00 

9. Hafnarlánsskuldabréf Reykjavíkur 

frå 1912 seeren 160000,00 

10. Hafnarlánsskuldabréf Reykjavíkur 

frá 1919 0... 350000,00 

11. Rafveitulánsskuldabréf Reykjavíkur 

frá 1919 000. 200000,00 

12. Ríkissjóðsskuldabréf Íslands ...... 943800,00 

13. Önnur innlend verðbréf ........... 1200,00 

14. Fasteignir 0... rrrne 

15. Húseignir útbúanna á Ísafirði, Eskifirði og Selfossi og húsbún- 

aður og áhöld bankans og útbúanna ........0.0l er. 

16. Inneign hjá öðrum bönkum .........%...0 000 

17. Ýmsir debitorar „20... nere 

IS. Peningar Í Sjóði ........000 rrree 

kr. 

353 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

Landsbankans með útbúum hans 31. desember 1920. 

9394105,48 

17557047,52 

317904,00 

151330,00 

175038,00 

120470,00 

52734,00 

543740,00 

150400,00 

550000,00 

190000,00 

906048,00 

1056,00 

27110,00 

198084,67 

1185420,5 

65 7080,98 

126973,46 

33004542,64 

1921 

162



162 Skuldir: 

I. Seðlaskuld bankans við landssjóð ........00. kr. 

2. Innskotsfé landssjóðs .....0..0020 0 

3. Bankaskuldabréf ........000.0 0 

4. Innstæðufé í hlaupareikningi (........0... 0. 

5. Innstæðufé í sparisjóði .......02.0 00 

6. Innstæðufé gegn viðtökuskirtfeinum .............. 0. 

7. Inneign 1. flokks veðdeildar .......0.. 0 

8. Inneign 2. flokks veðdeildar ........0.000 00 

9. Inneign 3. flokks veðdeildar ........000.0 0 

10. Inneign Í. flokks veðdeildar ......00..00 0. 

11. Innheimt fé ekki útborgað ........0.2.0 

12. Akceptkonto 22... nnkne 

13. Skuld við aðra banka .......0.0%..200 00 

14. Ýmsir kreditorar ..........%.0 

I5. Varasjóður bankans .......0%.00200 

16. Flutt til næsta árs .......0..0 0 

kr. 

Landsbankinn í Reykjavík, í maí 1921. 

Stjórn Landsbankans. 

150000,00 

700000,00 

1300000,00 

3900500,82 

16501927,21 

3068918,14 

383082,42 

372299,63 

371724,45 

154729,89 

165639,47 

35929,09 

1393159,28 

122740,45 

3143415,64 

641126,15 

33004542,64 

L. Kaaber. Magnús Sigurðsson. Benedikt Sveinsson. 

Rich. Torfason. 

Reikning þenna 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 Landsbankans á árinu 1920. 

Tekjur 

1. Flutt frá f. á. uses vereee kr. 64050,70 
2. Ágóði af rekstri útbúsins á Ísafirði ......0..0..0..0.000. 38434,94 
3. Ágóði af rekstri útbúsins á Akureyri Lo. 54270,99 
4. Ágóði af rekstri útbúsins á Eskifirði .......0..0..000... 53789,97 
5. Ágóði af rekstri útbúsins á Selfossi ......0... 23274,88 
6. Nettótekjur af fasteignum bankans „......00....00 0... 5786,16 
7. Innborgaðir vextir .„............00.. eneeneen ennen evnee - 1027767,01 
8. Forvextir af vixlum og ávísunum ............00. 0 1169228,26 
9. Ýmsar tekjr ........0.. rer reee 127603,87 

kr. 2564206,78 

Gjöld: 
1. Útborgaðir vextir seeren, kr. 1225424,81 

2. Kostnaður við rekstur bankans ................. 214973,36 

3. Flutt til næsta árs: 

í. Vextir kr. 69471,11 

b. Fyrir væntanl. tapi ............. — 400000,00 

£69471,11 

kr. 1969869,28 
Tekjuafgangur .....0000)000 0 594337,50 

sem varið er þannig: 

a. Gjöld til landssjóðs samkvæmt lögum 18. sept. 

1885 og lögum 12. jan. 1900 ................ kr. 7500,00 

hb. Gjald til byggingarsjóðs samkvæmt lögum 21. 

október 1905 .......0.....0 0 7500,00 

c. Verdbréf færd nidur i verdi um „............. 59888,00 
d. Tap á vislum 2... evenereve 159,68 

e. Ágóði landssjóðs af innskotsfé ,.............….. 19023,33 

f. Lagt í varasjóð: 

I. 2% af seðlaskuld bankans .... kr. 15000,00 

2. Ennfremur ................... 125266,49 

440266,49 

kr. 594337,50 

kr. 25649206,78
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1. 

DS
 

0
 

de 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

a. Fasteigna veðslán 

c. Handveðslán 

e. Reikningslán 

. Víxlar 

EFNAHAGSREIKNINGU.R 

Landsbankans 31. desember 1920. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

d. Lán landssjóðs, sveita- og bæjarfélaga 

f. Akkreditivlán 

Víxlar innlendir og ávísanir 

Kgl. ríkisskuldabréf .. 

Onnur erlend verðbréf 

>. Bankavaxtabréf 1. fl. 

. Bankavaxtabréf 2. fl. 

. Bankavaxtabréf 3. fl. 

. Bankavaxtabrét 4. fl. 

. Hafnarlånsskuldabréf 

frå 1912 

. Hafnarlånsskuldabréf 

frå 1919 ,............ 

Rafveitulånsskuldabréf 

frá 1919 ............. 

Ríkissjóðsskuldabréf Íslands 

Onnur innlend verðbrét 

Fasteignir 

Húsbúnaður bankans og áhöld 

Útbúið á Ísafirði 

Útbúið 

Útbúið 

Útbúið 

á Akureyri 

á Eskifirði 

á Selfossi 

Inneign hjá öðrum bönkum 

Ymsir debitorar 

Peningar í sjóði 

og ávísanir til greiðslu erlendis 

ci. 572800,00 

kr.  255239,95 

2163359,46 

15092,05 

8S76668,97 

2755493,51 

1900,00 

201000,00 

178100,00 

142600,00 

56100,00 

591500,00 

160000,00 

350000,00 

200000,00 

943800,00 

1200,00 

kr. 

kr. 

6070753,94 

11758001,77 

15260,47 

317904,00 

151330,00 

174538,00 

#20470,00 

52734,00 

520520,00 

150400,00 

350000,00 

190000,00 

906048,00 

1056,00 

27110,00 

36486,95 

1417270,29 

1043494,45 

1359491,61 

1350020,25 

981753,00 

617022,65 

280018,46 

28251683,84



Skuldir: 

1. Sedlaskuld bankans við landssjod .....0%%0000 kr. 

2. Innskotsté landssjóðs .........2..0 0 

ð. Bankaskuldabréf ............. 00 senere rernenene 

4. Innstæðulé í hlaupareikningi .........00220 00 

5. Innstæðulé í sparisjóði .......%002 0 kerne rnes 

6. Imnstæðufé gegn viðtökuskírteimum .........00 0 

7. Inneign 1. flokks veðdeildar .......2..00200 0 

8. Inneign 2. flokks veðdeildar ........%.0 00 kskknne 

9. Inneign 3. flokks veðdeildar ........0000000 

10. Inneign 4. flokks veðdeildar .....0.0%00 00 krnnen 

11. Innheimt fé ekki útborgað .......00%2.200 

12. Akceptkontó „2... senere rrre 

13. Skuld við aðra banka 22.22.2220. 

14. Ýmsir kreditorar .......2...0. renerne 

15. Varasjóður bankans .....0.%%00 0... 

16. Flutt til næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir 20... kr.  69471,11 

b. Fyrir væntanlegu tapi 20.00.0000 #00000,00 

kr. 

Athugasemdir: 

Verðbréf átti Landsbankinn í árslok 1920 alls að nafnverði ...... kr. 

Trygging fyrir veðdeildinni hafði bankinn sett í árslok í kgl. ríkis- 

skuldabréfum og bankavaxtabréfum samtals ................. 

Að öðru leyti leggur landssjóður tryggingarféð fram samkvæmt 

lögum nr. 1, 12. janúar 1900, og lögum nr. 21, 11. júlí 1911. 

750000,00 

700000,00 

1300800,00 

3379681,90 

13533556,23 

2011065,47 

383032,42 

372299,63 

371724,45 

154729,89 

139579,72 

35329,09 

1386136,24 

121662,05 

3143415,64 

169471,11 

28251683,84 

3697100,00 

542800,00 

1921 

162



1921 

162 
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REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir Landsbankans á árinu 1920. 

Innborganir: 

I. Peningar í sjóði 1. janúar 

2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán .........00 eveeeevevreee kr 16529,05 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .................... 359081,12 

c. Handveðslán „.........0.00 evereevee 1358,44 
d. Lán landssjóðs, sveila- og bæjarfélaga ...... 37260,98 

e. Reikningslán ..........0..000 00... 11734636,69 

f. Akkreditivlán „.....0... 20000,00 

3. Vixlar og ávísanir greitt innanlands ........000000 00 

4. Víxlar og ávísanir greitt erlendis ...........0.. 0. eee eeeeree 

ð. Vextir innborgaðir: 

at. Af lánum 2... erervevee kr. 443084.38 
(Þar af áfallið fyrir lok reiknings- 

ÁPSÍÐS lll kr. 383057,63 

og tilh. næsta ári ............. 60026,75 

kr. 4430841,38) 

bÞ. Af verðbréfum .......... eeeeeeeeeveveee 125129,99 
c. Af starfsté útbúanna ......... 0. 251821,21 
d. Af inneign hjá öðrum bönkum .............. 139966,88 

e. Ýmsir Vextir „0... seeveeeeeveeeveeeenee 67764,55 

6. Forvextir af víxlum og ávísunum 

7. Innborganir í reikning annara banka 

8. Innborganir í acceptkonto 

9. Innborganir í reikning útbúsins á Ísafirði 

10. Innborganir í reikning útbúsins á Akureyri .................. 

11. Innborganir í reikning útbúsins á Eskifirði „................. 
12. Innborgamnir í reikning útbúsins á Selfossi ................ 

13. Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum ................ 

14. Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum .......00... 

15. IÍnnlög segn viðtökuskirteinum að viðbættum vöxtum .......... 

16. Innborganir í reikning 1, flokks veðdeildar „................. 

Flyt kr. 

360477,59 

12178866,28 

46945413,35 

1972254,19 

1027767,01 

1169228,26 

44178321,55 

148879,00 

3859691,52 

2133939,78 

1191076,85 

392075,13 

606 76698,96 

25340517,76 

1101160,20 

140133,59 

202356501,02
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Fluttar kr. 

17. Innborganir i reikning 2. flokks veðdeildar ........0...... 

IS. Innborganir i reikning 3. flokks veddeildar .................. 

19. Innborganir í reikning 4. flokks veðdeildar .................. 

20. Innlend verðbréf seld, innleyst og lækkuð í verði ............ 

21. Útlend verðbréf, innlewst og lækkud i verdi 2................. 

22. Imnheimt fé fyrir aðra ..........0 0200 

23. Meðtekið frá landssjóði í nýjum seðlum ........00.0. 

24. .Innskotsfé landssjóðs ..........20.00 0. even ens rknee 

25. Húsbúnaður bankans og áhöld .........200 0000 

26. Seld fasteign og tekjur af fasteignum bankans .............. 

97. Ýmsir kreditorar ...........0. 

98. Ýmsir debitorar ...........0.... 

29. Ýmsar tekjúr .........00000000 00 nen nnrk keen kne 

30. Borgað í reikning yfir tekjur og gjöld ....0.0.000 0. 

kr 

Útborganir: 

Í. Veitt lán: 

a. Sjálfskuldarábyrgðarlán ................... kr 188500,00 

hb. Handveðslán ........2.0.00 0 6300,00 

c. Lán til landssj., sveita- og bæjarfél. ........ 2500,00 

d. Reikningslán .....0..0000 12581364,84 

ce. Akkreditivlán .....0.000 33400,00 

. Vislar og ávísanir til greiðslu innanlands 

kr. 

3. Víslar og ávísanir til greiðslu erlendis .....................… 

4. Útborgað í reikningi annara banka ......0...0.00. 0... 

5. Útborgað í acceptkonto .....0.0....0 0 

6. Útborgað í reikningi útbúsins á Ísafirði .............0........ 

7. Útborgað í reikningi útbúsins á Akurewri 00.00.0000 

8. Útborgað í reikningi útbúsins á Eskifirði .............0....... 

9. Útborgað í reikningi útbúsins á Selfossi .....00.0.. 

10. Útborgað af hlaupareikningsfó ....00000... 

11. Útborgað af sparisjóðsfé 20.00.0000... 

12. Útborgað af fé með innlánskjörum .......000.22 00. 

13. Útborgað af innheimtu f6 .......00.... 0. 

14. Útborgað fyrir 1. flokk veðdeildar .......00. 

15. Útborgað fyrir 2. flokk veðdeildar ,.....000 00... 

Flyt kr. 

202356501,02 

215682,61 

245207,42 

159109,32 

358648,00 

32068,00 

3332467,18 

170000,00 

100600,00 

150,00 

9738,54 

122335,44 

7297735,44 

295085,88 

169770,78 

214864499,63 

12812064,84 

46712582,01 

1537204,38 

39873845,72 

134418,21 

3150506,44 

2588281,29 

1884648,01 

996460,30 

65265444,86 

23595162,79 

374544,51 

3239164,81 

150034,83 

209136,99 

203023300,08 

1921 

162
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16. Útborgað fyrir 3. flokk veddeildar 2... 
17. Utborgad fyrir 4. flokk veddeildar 
18. Keypt innlend verdbréf 2... 
19. Afhent landssjóði í ånytum sedlum 2... 

20. Bankavaxtabréf innleyst l..00l. 

21. Útborgaðir vextir: 

a. Af sparisjóðsfé 000... 0 kr 
b. Af hlaupareikningsf6 20...) 

c. Af innlögum gegn viðtökuskirteinum ......., 

d. Af inneign í reikningslánum ..........00.... 

ce. Af bankaskuldabréfum ........0. 
I. Af keyptum verðbréfum .......,.0..... 
s. Áf inneign veðdeildar .........0.0.0.0.0 

h. Til annara banka .....0000000 
i. Ýmsir vextir 2... 

|. Endurgreiddir vextir 2....00. 

22. Kostnaður við fasteignir bankans 2... 

23. Húsbúnaður bankans og áhöld o...0000000 

21. Útborgað af ýmsum tekjum so... 

25. Kostnaður við rekstur bankans: 

a. Laun bankastjórnar og starfsmanna og á- 

byrgðarté féhirðis „............. kr 

26. Ymsir kredilorar 

27 , Ymsir debitorar 

b. Husaleiga 

c. Hiti, ljós og ræsting 

d. Prentun, auglýsingar, bækur og ritföng 

e. Burðargjald og símakostnaður 

(. Kostnaður við seðlagerð 

gs. Áhöld, viðhaldskostnaður o. fl. 

h. Kostnaður við innheimtu og rekstur mála .... 

i. Eftirlaun Björns Kristjánssonar 

i- Eftirlaun Björns Sigurðssonar 

k. Styrkur til Steinunnar Kristjánsd. 

I. Styrkur til Jóns Dúasonar 

m. Ymislegt 

Fluttar kr. 

242345.08 

211304,00 

18812,53 

5130,68 

63000,00 

1543,88 

25094,60 

216906,21 

11662,90 

9324,93 

191714,47 

15110.56 

11796,65 

8387,42 

3941,28 

9720,54 

242,85 

2657,45 

8800,00 

2200,00 

1100,00 

6000,00 

14302,14 

kr. 

203023300,08 

222431,09 

121183,97 

1161303,00 

170600,00 

100000,00 

1225424,81 

95,36 

2423.78 

167482,01 

274973,36 

1076268,16 

6865584,54 

214430410,16
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Fluttar kr. 

28. Útborgað í reikningi yfir tekjur og gjåld ............... 

29. Peningar í sjóði 31. desember .......0.20 0. 

1. 

kr 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

útbús Landsbankans á Ísafirði 31. desember 1920. 

Skuldabréf fyrir lánum: 

214430410,16 

154971,01 

280018,46 

„ 214864499,63 

a. Fasteignaveðslán .........0. kr. 185640,00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .......0........ 140010,00 

c. Handveðslán ........0..0. 0 3465,00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfélaga ...... 14090.00 

e. Reikningslán ...........000. 0. t31499,68 

kr. T14614,68 

2. Víslar innlendir og ávísamir ........02.000 2635317,00 

3. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ..........00. 0. 2713,25 

4. Bankavaxtabréf 1. flokks kr. 500,00 00... 100,00 

5. Bankavaxtabréf 4. flokks kr, 400,00 oo... 360,00 

6. Inneign hjá öðrum bönkum ........00..00 0. 1936,00 

7. Húseign útbúsins, húsbúnaður og áhöld ....00...00 28000,00 

8. Ýmsir debitorar 2... nere 54,00 

9. Peningar i sjodi sneen ennen nn nn nerne nunnes 74514,04 

kr. 3524009,11 

Skuldin 

I. Skuld við Landsbankann ...........022 000 es ene kr. 1417270,29 

2. Innstæðufé í hlaupareikningi ..........%.02 0000 221525,75 

3. Innstæðufé í sparisjóði .........200.00 0. nernnee 1441701,27 

4. Innstæðufé segn viðtökuskirteinum ........00.0 00 322172,76 

5. Innheimt fé ekki útborgað ....0..%... 000. 21956,90 

3424626,97 

46 

1921 

162 

162
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162 Fluttar kr. 3424626,97 
6. Flutt til næsta års: 

a. Fyrirfram greiddir vextir ........10...... kr. 49382,14 

bh. Upp i væntanlegt lap útbúsins .............. 30000,00 

99382,14. 

kr. 3524009,11 

162 REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Ísafirði á árinu 1920. 

Innborganir: 

I. Peningar í sjóði 1. janúar 1920 20.00.0000... eee kr. 111362,76 
2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán ......00..00 kr. 17300,00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 20.00.0000 24840,00 

ce. Handveðslán (0... 3000,00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfélaga ...... 1800,00 

e. Reikningslán .......0.... eeeeeeeeveree 1467856,21 

1514796,21 
3. Víxlar og ávísanir greitt innanlands .......0.00000. 10316353,57 

4. Víxlar og ávísanir greitt erlendis ........0..00.. 52024,85 
5. Vextir innhorgadir: 

a. Af lánum „2... kr.  58487,UÐ 

{Þar af áfallið fyrir lok reikn- 

ÍNgSÁFSINS Ll. kr. 37419,28 

og tilheyrandi næsta ári ........ 16067,72 

kr. 53487,00) 

b. Af bankavaxtabréfum ......00... 69,75 

c. Af inneign hjá öðrum bönkum .............. 6849,60 

60406,35 

6. Forvextir af víxlum og ávísunum „.........0.0.. 0. 232935,15 

7. Innborganir í reikning Landsbankans „.....0..).... 0. 3154408,32 

Flyt kr. 15442287,21
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Fluttar kr. 

8. Innborganir í reikning annara banka .....00000. 0000... 

9. Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum .............. 

10. Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum .......... 00... 

11. Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum vöxlum ........ 

12. Seld bankavaxtabréf .........00000 00 rnernnne 

13. Innheimt fé fyrir aðra ......0.2..200 

14. Ýmsir debitorar .......20.0.0 000. knrnnne 

15. Ýmsar tekjur ............0 0. 

Útborganir: 

I. Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán ........0.000%0. 0 kr 52400,00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 2......0. 0. 107300,00 

c. Handveðslán ......2%.000. 00 ennen 2400,00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfélaga ...... 600,00 

e. Reikningslán .......00000 0. 1818149,62 

2. Víxlar og ávísanir Hi greiðslu innanlands .....0.....00.00... 

3. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ...........0........ 

4. Útborgað í reikningi Landsbankans ........0..2 00 

5. Útborgað í reikningi annara banka ........0000. 000... 0000. 

6. Útborgað af hlaupareikningsfé ...........000 0 

7. Útborgað af sparisjóðsfé .......200... 0. 

8. Útborgað af fé með innlånskjårum .......00000 0 

9. Útborgað af innheimtu fé 22.00.2000... 

10. Útborgaðir vextir: 

a. Ál hlaupareikningst6 2... kr 4601,85 

b. Af sparisjóðsfé ......0.020 0 60867,18 

c. Af innlögum segn viðtökuskírteinum ........ 14423,90 

d. Til Landsbankans ........000 0. 109262,84 

e. Til annara banka 22.20.0000 2125,92 

f. Endurgreiddir vextir ......0..0000 0. 6723,67 

11. Uthorgad af ymsum lekjum 20... 0 

15442287,21 

1518485,03 

3674658,77 

2162778,46 

278311,32 

90,00 

157933,08 

752,42 

12974,44 

kr. 23548071.33 

kr. 1980849,62 

9762072,29 

52806,80 

3863593,40 

991933,11 

3685515,50 

2221023,15 

200318,12 

- 443395,58 

198305,42 

849,81 

kr.  23400663,05 

1921 

162
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162 Fluttar kr. 
12. Kostnadur vid rekstur åtbusins: 

a. Laun og aukavinna 2... kr.  24917,00 
b, Hiti, ljós og ræsting 2... ses 5378,13 
c. Prentun, bækur og titföng 2................. 1027,60 

d. Burðargjald og símakostnaður .....0......... 927,55 
e. Opinber gjöld og våtrygging 2... 294,37 

f. Áhöld. vidhaldskostnadur 0. fl. 1313,73 

13. Yansir debitorar 2.222 

14. Ágóði útbúsins 1920 lll. eee. kr. 88434,94 
að frádregnum upp í væntanlegt tap útbúsins .. 50000,00 

(sem færður er Landsbankanum til tekna) 

15. Peningar í sjóði 31, desember 1990 „....cl0. 

kr. 

162 EFNAHAGSREIKNINGUR 

útbús Landsbankans á Akureyri 31. desember 1930. 

Eignir: 

I. Skuldabréf fyrir lánum: 

n. Fasteignaveðslán ......000.. 0 kr. 8350,00 

hb. Sjálfskuldarábyrgðarlán 0... . 386847,00 

tc. Handveðslán .......000.. eee reeeeee 29670,00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfélaga ........ 9500,00 

ce. Reikningslán .........000. 0 691988,62 

- kr. 

2. Víxlar innlendir og ávísanir ........0000. 0 

3. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis „......0000.. 

4. Bankavaxtabréf 4. flokks kr. 5300,00 loollll eee, 

ð. Inneign hjá öðrum bönkum ......0..0.0.. 

6. Húsbúnaður og áhöld ......000.. 0 

1. Peningar Í sjóði „.......0.0.00. eve 

kr 

23400663,05 

33858,38 

600,92 

3843+4,94 

74514,04 

23548071,33 

1126355,62 

634380,00 

471000,00 

4770,00 

145119,04 

1002,10 

279854,78 

2662481,49



6. 

9. 

365 

Skuldir: 

Skuld við Landsbankann ........00%.00 00... kr. 

Innstæðufé í hlaupareikningi ..........0.2000 0. 

Innstæðufé í sparisjóði ..........0..0. 000 

Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum 

Ymsir kreditorar 

Flutt til næsta árs 

kr. 

REIKNINGUR 

1043497,45 

14028,11 

1044241,26 

509111,17 

1078,40 

20528,10 

2662481,49 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans å Akureyri å årinu 1920. 

Innborganir: 

Peningar í sjóði 1. janúar 1920 2200 eeeeeeeeeeeeeeereervee kr 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán .......0..0.000 0. kr. 5958,28 

hb. Sjálfskuldarábyrgðarlán 20.00.0000. 61244,31 

c. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfélaga ...... 1335,00 

d. Reikningslán „....0.00. 913259,21 

Víxlar og ávísanir greitt innanlands „.......0..000 00. 

Víxlar og ávísanir greitt erlendis ...........0..0. 00. 

Vextir innborgaðir: 

a. Af lánum ......... 00 kr. 90705,24 

(Þar af áfallið fyrir lok reiknings- 

ÁFSÍNS Lol kr. 70177,44 

og tilh. næsta ári ................ 20528,10 

kr. 90705,24) 

b. Af bankavaxtabréfum ........... 513,25 

c. Af inneign hjå 6årum bønkum .............. 7151,51 

Forvextir af vixlum og åvisunum 

Innborganir í reikning Landsbankans 

Innborganir í reikning annara banka 

Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum 

Flyt kr. 

83178,64 

981396,75 

1749481,87 

98370,00 

70542,72 

2587442,92 

1383232,25 

3775274,52 

11385495,72 

1921 

162 

162
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162 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

= 
Do

 
0 

rn 

12. 

18, 

366 

Flutt kr. 

Innheimt fé fyrir aðra ....0d00. vevereene 
Seld bankavaxtabréf L....000 eres 

Ýmsar tekjur 0... eeren, 

kr. 

. Veitt lán: 

a. Sjálfskuldarábyrgðarlán .......0.0. kr. 74750,00 

b. Handveðslán ......0.0. 6000,00 

c. Reikningstán „.........0. 945062,48 

kr. 

- Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands .................... 
. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ...... A 

Utborgað í reikningi Landsbankans .......0.00.. 

. Útborgað í reikningi annara banka ......0...00.. 

. Úthorgað af hlaupareikningsf6 .....0..0. eeeseeene 

. Útborgað af SPAFISJÓÐSLÉ Ll... een ener evreree 

. Utborgad af fé gegn vidtåkuskirteinum ........................ 

. Útborgað af innheimtu fé .....0..0.0 0 

10. Útborgaðir vextir: 

a. Af hlaupareikningsfé .......0..0.0.. kr. 2349,77 

b. Af sparisjóðsfé „........0.0 39869,27 

ce. Af innlögum gegn viðtökuskirteinum ......... 20475,27 

d. Til Landsbankans .........%.00 000. 35678,52 

e. Til annara banka ........0.0..0 0. 3483,76 

f. Endurgreiddir vextir ......0.. eeevese 38,13 

. Kostnadur vid rekstur åtbåsins: 

a. Laun, eftirlaun og húsaleiga ................. 23773,30 

b. Hiti, ljós og ræsting ........0..%. 0 1073,83 

c. Prentun, bækur og ritföng ................... 334,85 

d. Burðargjald og símakostnaður „,.,.,.0.. 222,80 

Ymsir kreditorar ...........0..20. 20. 

Ymsir debitorar ...........0. 020 sener ersd Ls 

11 385495,72 

1403749,89 

316548,62 

369485,69 

13: 

U 

6030,00 

14807,49 

73963,06 

901,04 

570581,41 

125812,48 

1829769,77 

142050,95 

2 133101,41 

1471744,07 

3815488,72 

1417492,65 

227752,40 

370751,50 

101894,72 

25404,78 
74291,20 

901,04 

Flyt kr 13236455,69
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Flutt 

14. Ágóði útbúsins færður Landsbankanum tl tekna .............. 

15. Peningar í sjóði 31. desember 1920 ........000000 000 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

útbús Landsbankans á Eskifirði 31. desember 1920. 

Eignir 

I. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .......0....00 0000. kr. 104710,00 

bh. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............0. 309090,00 

ec. Handveðslán .........000.. 0 1060,00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfélaga ....... 10600,00 

e. Reikningslán .......0.0.. 0 236786,19 

2. Vixlar innlendir og ávísanir .......2..002000 

3. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ...........0... 

4. Inneign hjá öðrum bönkum ..........%%.. 000. 

o. Bankavaxtabréf 4. flokks kr. 20100,00 .......00. 

6. Húseign útbúsins, húsbúnaður og áhöld .......0.. 0... 

7. Ýmsir debitorar ..............0 0 

8. Peningar í sjóði 31. desember ........0..2 000. krsnnee 

Skuldir 

I. Skuld við Landsbankann .........0.%0.00. 00. 

2. Skuld við aðra banka .........0.2.00 0000. 

3. Innstæðufé í hlaupareikningi .............%..000 00. 

4. Innstæðufé í sparisjóði ...........%.0.000 enne 

5. Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum ............0. 0200 

6. Innheimt fé ekki útborgað ...........0..0.0. 0 

1. Flutt til næsta árs ............00 00. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

13236455,69 

34270,99 

279854,73 

13570581,41 

662246,19 

1011677,62 

182000,00 

50612,35 

18090,00 

49429,93 

557,00 

62594,07 

2027307,16 

1359491,61 

7023,04 

167260,97 

330787,05 

141834,11 

1102,85 

16807,53 

20 ! 27307,16 

1921 

162 

162



1921 

162 
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REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Eskifirði á árinu 1920. 

Innborganir: 

1. Peningar í sjóði 1. janúar 1990 l.o..00...0 

2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán ......0.0 0 kr. 10405,00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......0... 18228,00 

ce. Handveðslán ......0..... 220,00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfélaga ...... 200,00 

e. Reikningslán .......000.. 0 1122190,15 

3. Víxlar og ávísanir greitt innanlands .......0....0 00. 

4. Víxlar og ávísanir greitt erlendis .........00.. 

5. Vextir innborsgaðir: 

a. Áf lánum ,..22020sesseneenneneverevenrvnne kr. 49149,88 

(Þar af áfallið fyrir lok reikn- 

iINgSÅrsins „2... eeevevevvree kr. 32342,35 

og tilhevrandi næsta åri ........ 16807,53 

kr. 49149,88) 

b. Af bankavaxtabréfum ........c 1102,67 

c. Af inneign hjá öðrum bönkum ............ 1884,58 

6. Förvextir af vixlum og ávísunum ..........0.. 0 

7. Innborganir í reikning Landsbankans .........0%..000 00. 

8. Innborganir í reikning annara banka .......0%0. 000... 

9. Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum ................. 

10. Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum ........%0.. 0 

11. Innlög gegn viðtókuskiírteinum að viðbættum vöxtum .......... 

12. Innheimt fé fyrir aðra ........2.0022 0. 

13. Seld bankavaxtabréf „.........22.20000 0 ere ennnee 

14. Ýmsir deÞitorar ............2. eee enes en ernenenee 

15. Ýmsar tekjur „............ 2. nens 

kr. 

£7817,52 

1181243,15 

3383200,41 

145343,00 

02137,13 

106898,19 

1856924,89 

513763,31 

3377276,80 

519438,10 

23094,66 

293971,67 

23534,00 

1826,50 

10106,93 

11536576,26
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Utborganir: 

I. Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán ......0.0..0.00 0 kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ................ 

c. Handveðslán 

d. Lán segn ábyrgð sveita- og bæjartélaga ...... 

e. Reikningslán .........0.0.0. 00. 

2. Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands ............ 

3. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis .............. 

4. Útborgað í reikningi Landsbankans ................ 

5. Útborgað í reikningi annara banka ................. 

6. Útborgað af hlaupareikningsfé ..................... 

7. Útborgað af sparisjóðsfé ........00 

8. Útborgað af fé gegn viðtökuskirteinum .............. 

9. Útborgað af innheimtu fé ......02..00. 0... 

10. Útborgaðir vextir: 

a. Af hlaupareikningsfé .........00.. 0. kr. 

b. Af sparisjóðsfé ........ 

c. Af innlögum gegn viðtökuskirteinum ........ 

d. Af keyptum bankavaxtabréfum .............. 

e. Til Landsbankans 

f. Til annara banka ......00.%0%. 000... 

g. Endurgreiddir vextir .......... 

11. Kostnaður við rekstur útbúsins: 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

a. Laun starfsmanna og husaleiga .............. kr. 

b. Hiti, ljós og ræsting ........0.00 2... 

c. Prentun, bækur og ritföng „00.00.0000... 

d. Burðargjald og símakostnaður ............... 

e. Ýmislegur kostnaður .........0...00 0. 

Keypt húseign ..........00000 0. 

Húsbúnaður og áhöld .......0.0..00 0. 

Keypt bankavaxtabréf ......0.0..0 0 

Ýmsir debilorar .........0.. 0. 

Ymsar tekjur ........0.000200 00. 

Ágóði útbúsins færður Landsbankanum til tekna .... 

Peningar í sjóði 31. desember 1920 ............ SR 

86300,00 

202450,00 

10000,00 

1217022.00 

kr. 1515772,00 

RIÐ 3804058,09 

269143,00 

1163353,73 

519332,95 

3283693,01 

- 392101,36 

17456,37 

290901,65 

4493,97 

12470,15 

6250,20 

276,25 

55262,61 

3219,68 

250,62 

82223,48 

18165,56 

1524,43 

869,10 

495,25 

347,83 

21902,17 

REI 30600,00 

FRIÐUR 3344,35 

senere 22544,00 

HIRÐ 2460,50 

ARI 1305,56 

ARI 53789,97 

62594,07 

kr. 11536576,26 

1921 

162
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162 EFNAHAGSREIKNINGUR 

utbus Landsbankans å Selfossi 31. desember 1920. 

1. Skuldabréf fyrir lånum: 

a. Fasteignavedslån .......0...0.0 kr. 70900,00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 2... 612103,57 
c. Reikningslán ........0.00.000 77131,48 

kr. 760135,05 

2. Vixlar innlendir og ávísanir ......0..0.00. 0 816697,41 

3. Húseign útbúsins, húsbúnaður og áhöld ..o...c0..... 93165,69 

4. Ýmsir debitorar .....0.0.... 0 eerrereeeee 9347,33 

ð. Peningar í sjóði ........0....000 0. 29992,16 

i kr. 1709337,64 
Skuldir 

1. Skuld við Landsbankann .......0..0.%.02 200 kr. 1350020,25 
2. Innstæðufé í hlaupareikningi ..............0.0.0.0. 2. 88004,09 

3. Innstæðufé í sparisjóði ...........00.0 00 - 151641,40 

4. Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum ..........0..0.0 00. - 84734,63 

5. Peningar í sjóði ...........0.00 0. 29992,16 

kr. 1709337,64 

162 REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir útbús Landsbankans á Selfossi á árinu 1920 

Innborganir: 

1. Peningar í sjóði 1. janúar 1990 ........0.r kr. 23342,81 

2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán .........0.00 kr. 2200,00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 22... 31796,43 

c. Reikningslán ..........0.0.000 0. -  110547,40 

144543,83 

Flyt kr. 167886,64



371 

Fluttar 
3. Vixlar og ávísanir greitt innanlands ........0... 0. 

4. Innborgaðir vextir af lánum .......0.00000. 00 

(Þar af áfallið fyrir lok reikningsársins ........ kr.  21531,09 

og tilheyrandi næsta ári ..........0.0 0. 34937,27 

kr... 56468,36) 
5. Forvextir af vixlum og åvisunum ......0... 0. 

6. Innborganir í reikning Landsbankans ........0.00. 00. 

7. Innlög í hlaupareikning að viðbættum vöxtum ................ 

8. Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum ........0.. 

9. Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðbættum vöxtum ........ 

10. Ymsar tekjur ........0....... nen ernnene 

11. Ymsir debitorar ...........0... venerne 

Utborganir 

1. Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán ........0..00.0000 0. kr. 14000,00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .......0.....0...... 340560,00 

ec. Reikningslán „.......0.... 124559,93 

2. Vixlar og ávísanir til greiðslu innanlands. .................. 

3. Útborgaðir vextir: 

a. Af hlaupareikningsfé ............. kr. 2149,68 

b. Af sparisjóðsfé ......0. 6038,53 

c. Af fé gegn viðtökuskirteinum .............. 1031,50 

d. Til Landsbankans .........0000. 00. 51617,24 

ce. Endurgreiddir vextir „.......0.0. 299,90 

4. Útborgað í reikningi Landsbankans ......0.0.000 0... 

5. Útborgað af hlaupareikningsfé ......0.0..000 0 

6. Útborgað af sparisjóðsfé ll.ll.lll0 

7. Útborgað af fé gegn viðtökuskírteinum ...................... 

8. Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun starfsmanna „.........00. 0. kr. 17655,00 

b. Hiti, ljós og ræsting ............0..0... 2206,55 

c. Prentun, bækur og ritföng .................. 695,34 

d. Burdargjald og simakostnadur .............. 671,00 

e. Ymislegt HR ARI …… kr. 107,25 

kr. 

kr. 

kr. 

167886,64 

1722555,89 

536468,36 

63377,53 

1009649,01 

535658,54 

282870,49 

73550,26 

2698,56 

249,47 

3915164,75 

179119,93 

2129173,49 

61736,85 

345263,75 

534342,27 

271267,15 

5437,52 

21335,14 

Flyt kr. 403970.10
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9. Húseign útbúsins ..........002 000. 

10. Húsbúnaður og áhöld ..........0.0002 0 

11. Ýmsir debitorar ........... 00 

12. Ágóði útbúsins færður Landsbankanum tiltekna ...... 

13. Peningar í sjóði 31. desember 1920 .....000 

162 REIKNINGUR 

1. Inneign hjá Landsbankanum 1. janúar c....000000 000. ki 

2. Borgað af lánum .............0.0 0. rrreee 

3. Vextir af lánum ..............2 0. 

4. Varasjóðstekjur: 

a. 72% af lánum „0... kr. 1600,50 

b. Dráttarvextir ........0. 909,80 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ 8882,07 

kr. 

Útborganir“ 

1. Innleyst bankavaxtabréf ........%..00 0. ki 

2. Vextir af bankavaxtabréfum .......0.000.0 0 

3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ............. kr. 4000,00 

b. Annar kostnaður ........0..0. 1856,33 

4. Inneign hjá Landsbankanum 31. desember ........0...0 

Flutt kr. 103970,10 

350,26 

274,55 

9596,80 

23274,88 

29992,16 

3915164,75 

vfir innborganir og útborganir 1. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1920. 

Innborganir: 

kr. 

392933,66 

93139,63 

29601,59 

17392,37 

533067,25 

104700,00 

39478.50 

5806,33 

383032,42 

533067,25



I. Inneign hjå Landsbankanum Í. janúar ............... 

2. Borgad af lånum ...........0 00. rnnnee 

3, Vextir af lánum .....0.000 errre 

. Skuldabréf fyrir lånum ............ 

373 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

2 1. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1920. 

Eignir: 

. Ogoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga ......0.0... 0 kr. 

b. Ekki fallið í gjalddaga ........0.. 

„ Inneign hjá Landsbankanum ......020000 0. 

. Bankavaxtabrét í umferð ........000 00 

. Ögreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 

a. Fallnir í gjalddaga ......0.00.. 0 kr. 

b. Ekki fallnir i gjalddaga 22.00.0000. 

. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði: 

a. Ogoldnir vextir og varasjóðstekjur, sbr. eignar- 

ið 2 kr. 

hb. Innborgaðar varasjóðstekjur ............ 

REIKNINGUR 

3839,12 

8358,88 

4257,00 

17993,25 

12197,90 

134608,45 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

1921 

162 

12197,50 

383032,42 

968756,20 

799790,00 

22250,25 

146805,95 

968756,20 

162 

yfir innborganir og utborganir 2. flokks veddeildar Landsbankans á árinu 1820. 

Innborganir: 

Flyt kr. 

365754,01 

128222,88 

70722,15 

564698,99
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162 Fluttar kr. 
4. Varasjodstekjur: 

a. %2% af lånum „2... kr. 7857,20 
hb. Dråttarvextir 2... eres 1737,11 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ 7143,32 

kr 

Utborganir 

1. Innleyst bankavaxtabréf 2... kr. 
2. Vextir af bankavaxtabréfum 22... eee, 

3. Varasjóðskostnaður: 

a Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ............., kr. 2500,00 

b. Annar kostnaður ......0..000. 504,12 

í. Inneign hjá Landsbankanum 31. desember .......000 

kr 

162 EFNAHAGSREIKNINGUR 

2. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1920. 

Eignir: 

I. Skuldabréf fyrir lánum .............. 0 kr. 
2. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga .......0.0.00.00.. kr. 9003,20 

Þ. Ekki fallið í gjalddaga ........... ss. 18067,99 

3, Inneign hjá Landsbankanum ......0..0.00... 0. 

kr. 

Skuldir 

I. Bankavaxtabréf í umferð ........000. eee kr. 

2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum : 

a. Fallnir í gjalddaga ........00..0.. 0 kr. 245,25 

bh. Ekki fallnir í gjalddaga ...................... 38475,00 

Flyt kr. 

564698,99 

16737,63 

581436,62 

124900,00 

81232,87 

3004,12 

372299,63 

581436,62 

1457678,97 

27071,19 

372299,63 

1857049,79 

1710000,00 

38720,25 

1748720,25
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3. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjodi: 

a. Ogoldnir vextir og varasjodstekjur, sbr. eignar- 

lið 2 0... enknnee kr. 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur .......... 

REIKNINGUR 

Flutt kr. 

27071,19 

81258,35 

kr. 

1921 

1748720,25 162 

108329,54 

1857049,79 

162 

yfir innborganír og útborganir 3. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1920. 

Innborganir: 

I. Inneign hjá Landsbankanum 1. 

2. Borgað af lánum ........0.%... 00. 

3. Vextir af lánum ........... 0 

d. Varasjóðstekjur: 

a. %2% af lánum kr. 

b. Dráttarvextir 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ 

1. Innleyst bankavaxtabréf .......0.00000 200 

2. Vextir af bankavaxtabréfum ..........0..00. 0 

3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .............. kr. 

b. Annar kostnaður .....0..0000 0 

4. Inneign hjá Landsbankanum 31. desember ............. 

januar ............... 

10545,26 

1290,90 

6978,02 

kr. 

2000,00 

374,10 

kr. 

348948,12 
131480,25 
94912,99 

18814,18 

594155,54 

115900,00 

104156,99 

2374,10 

371724,45 

594155,54
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162 EFNAHAGSREIKNINGUR 

3. flokks veddeildar Landsbankans 31. desember 1920. 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum 22222222 00 errreveee kr. 2002294,53 

2. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga ........)....0. kr. 8229,17 
b. Ekki fallið í gjalddaga „.......0..00.0. veer0 24799,54 

33028,7 1 

ö. Inneign hjá Landsbankanum ........0...0..200 000 371724,45 

kr. 2407047,69 

Skuldir 

I. Bankavaxtabréf í umferð ........0....0 000 kr. 2257400,00 
2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 

a. Fallnir í gjalddaga ...........0.. eeeereee kr. 1408,50 

b. Ekki fallnir í gjalddaga .......0.0.0... 30791,50 

52200,00 

#. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði: 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur, sbr. eignar- 

lid 2 s.vsseeseeeeeereereree rr. or kr. 33028,71 

þh. Innborgaðar varasjóðstekjur ................. 64418,98 

9744 7,69 

kr. 2407047,69 

162 REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir 4. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1990. 

Innborganir: 

1. IÍnneign hjá Landsbankanum 1. janúar ........0.0000. 00 kr. 116804,54 

2. Utgefin bankavaxtabréf 2... ere ere 197700,00 

8, Borgad af lánum +22 ennen ener enrrne 15835,04 

Flyt kr.  660339,58



4. 

„ Inneign hjá Landsbankanum 31. desember 

. Skuldabréf fyrir lánum 

Vextir: 

a. Af 

b. Af útgefnum Þbankavaxtabréfum 

lánum 

. Narasjóðstekjur: 

a. % af lánum 

b. Dráttarvextir 

c. 1% 

d. Eigendaskiptagjold 

lántökugjald ........00. 

e. Vextir af inneign hjá Landsbankanum 

Útborganir: 

Veitt lán 

Innleyst bankavaxtabréf 

Vextir af bankavaxtabréfum 

. Narasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður 

b. Endurskoðunarlaun 

c. Annar kostnaður 

NR kr. 

Flutt kr. 660339,58 

90276,09 

1378,66 

94654,75 

10030,51 

1103,69 

4977,00 

417,14 

2091,19 

18619,5 

kr. 713513,86 

kr. 197 700.00 

21900,00 

$9849,25 

5000,00 

1320,00 

114,72 

- 6434,72 

154729,89 

kr. 773613,86 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

1. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1920. 

Ósoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga 

b. Ekki fallið í gjalddaga 

Inneign hjá Landsbankanum 

kr. 2309103,30 

8822,93 

28609,45 

37432,38 

154729,89 

kr. 2501265,62 

18 

1921 

162 

162
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162 Skuldir: 
I. Bankavaxtabréf i umferd ......0... eereee kr. 2389400,00 

2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum : 

a. Fallnir í gjalddaga ....c....0 kr. 2601,00 

b. Ekki fallnir í gjalddaga .......... 59761,50 

56362,50 

3. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjådi: 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur sbr. eignar- 

HÖ 2... kr. 37432,38 

bh. Ínnborgaðar varasjóðstekjur .................. 18070,74 

55903,12 

kr. 2501265.62 

Landsbankinn í Reykjavík, í maí 1921. 

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. 

163 SKRÁ 

yfir ættarnöfn, er upp hafa verið tekin á árinu 1921: 

I. Arinbjarnar 9 Hjartar 
2. Árskóg 10. Mar 

3. Aspar l1. Sivertsen 

1. Breiddal 12. Smårdal 
5. Dalberg 13. Steinholt 
6. Elfar 14. Valfoss 

7. Eyberg 15. Þorberg 
8. Eyfells 16. Þorsteins
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FIRMATILKYNNIN 

  

'GAR 164 

Samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóv. 1903, um verzlunarskrár. firmu og prókúru- 
umboð, hafa eftirgreindar tilkynningar verið auglýstar 1991. 

I. Reykjavík. 

I. Hér með tilkynnist að við undirritaðir erum hættir að reka brauða- og kökugerð 

undir firmanafninu Theodor £ Siggeir 

Theodor Magnússon 

bakari. 

Siggeir Einarsson 

bakari. 

2. Hér með tilkynnist að hr. O. J. Eauth er genginn úr firmanu Andersen € Lauth. 

Reykjavík. frá 1. janúar 1921 að telja. 

Reykjavík 22. janúar 1921. 

Andersen £ Lauth 

L. Andersen. 

Andersen £ Lauth 

Lauth. 

Ennfremur tilkynnist að herra Harald O. Andersen, Reykjavík, er frá 

sama tíma orðinn meðeigandi firmans og ritar firmað þannig: 

Andersen £ Lauth 

H. O. Andersen. 

3. Ég Guðmundur Eiríkss heildsali í Reykjavík gef hér með herra Júlíust Ólafs- 

syni umboð sem prókúrista fyrir verzlun mína og hefir hann öll réttindi 

prókúrista samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóv. 1908. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. G. Eiríkss. 

Júlíus Ólafsson. 

Reykjavík, 22. febrúar 1921. 

G. Eiríkss. 

I. Firmað G. Kr. Guðmundsson & Co. hér í bænum tilkynnir, að samkvæmi 

samningi, dagsettum 26. f. m., sé Guðmundur Kristjánsson skipstjóri genginn 

úr firmanu, og að Guðmundur Kr. Guðmundsson framvegis reki einn firmað 

og með fullri ábyrgð. 

  

javík, 26. febr. 1921. Reyk, 

G. Kr. Guðmundsson. 

G. Kristjánsson.



1921 380 

164 5. Um leið og ég hér með endurkalla prókúru-umboð það, sem hr. Magnús Matt- 
kiasson hefir haft fyrir mig og sgosdrykkjaverksmiðjuna Mímir, veiti ég hér með 

hr. F. A. Andersen þetta sama umboð og skrifar hann: 

pr. pr. Gosdrykkjaverksmiðjan 

Mímir 

F. A. Andersen 

OS 

pr. pr. Jon Laxdal 

F. A. Andersen. 

6. Guðrún E. Hallgríms rekur verzlun i Reykjavik, undir firmanafninu ,,0liu- 

búðin“. 

Prókúru-umboð hefir Hallgrímur T. Hallgríms og ritar hann einn frmað 
þannig: 

pr. pr. Olíubúðin 

G. E. Hallgríms 

H. T. Hallgríms. 

7. Hinn 4. janúar 1921 er slofnað hlutafélagið Bifreiðastöð Reykjavíkur, í þeim 

tilgangi að leigja bifreiðar til mannflutninga, vöruflutninga og annars, er slend- 

ur Í sambandi við þá atvinnugrein. 

Stjórn félagsins skipa: Egill Vilhjálmsson bifreiðarstjóri í Reykjavik, 

formaður, Jón Guðmundsson, Þbifreiðarstjóri í Reykjavík, gjaldkeri, og Jón 

Ólafsson Þifreiðarstjóri í Reykjavík, meðstjórnandi. 

Formaður og gjaldkeri hafa heimild til að rila firmað. 

Egill Vilhjálmsson ritar firmað þannig: 

H/t Bifreiðarstöð Reykjavíkur 

Egill Vilhjálmsson. 

Jón Guðmundsson ritar firmað þannig: 

H/{ Bifreiðarstöð Reykjavíkur 

Jón Guðmundsson. 

Stærð hlutafjárins er 87 þúsund krónur, sem stjórnin má auka upp í 159 

þúsund krónur, og skiptist það í hluti, 1000 krónur hver hlutur. Hlutirnir hljóða 

á nafn og eru 87 þúsund krónur greiddar að fullu. Birtingar til félagsmanna 

eru ekki settar í opinber blöð. 

Reykjavík, 14. janúar 1921. 

Egill Vilhjálmsson, 

Jón Guðmundsson. 

Jón Ólafsson.
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bad tilkynnist hér med til firmaskrår Reykjavikur ad å adalfundi fiskiveida- 194 

hlutafélagsins „Ari fróði“, sem haldinn var í Reykjavík 16. þ.m. varð sú breyl- 

ing á stjórn félagsins, að úr stjórn félagsins gengu þeir: Páll H. Gíslason kaup- 

maður, Einar G. Einarsson kaupmaður, Björn Ólafss skipstjóri og varameð- 

stjórnandi Jón Jóhannsson skipstjóri, en í stað þeirra voru kosnir: Jörgen I. 

Hansen formaður, meðstjórnendur Ámundi Árnason og Ólafur V. Ófeigsson 

kaupmaður, og sem varameðstjórnandi Jón Laxdal kaupmaður. 

Páll H. Gíslason hefir ekki lengur prókúru fyrir félagið. Prókúruhafi er 

nú Jörgen I. Hansen, sem er framkvæmdarstjóri félagsins. 

Undirskrift hinnar nyju stjórnar er þannig: 

Pr. h/f. Ari fróði 

Jörgen I. Hansen, 

Åmundi Årnason, 

OL V. Ofeigsson. 

Undirskrift prókúruhafa er þannig: 

p. p. h/f. Ari fróði 

Jörgen I. Hansen. 

Reykjavik, 18. marz 1921. 

Jørgen I. Hansen, 

Åmundi Årnason, 

Ól. V. Ófeigsson. 

Ég undirritaður Eggert Kristjánsson söðlasmiður í Reykjavík, tilkynni hér með 

til firmaskrár Reykjavíkur, að ég rek söðla- og aktvgjasmíði, ásamt verzlun, 

undir firmanafninu „Söðlasmíðabúðin Sleipnir“. Ég einn ber ábyrgð á skuld- 

bindingum fyrirtækisins, og skrifa firmanafnið þannig: 

pr. „Söðlasmiðabúðin Sleipnir“ 

E. Kristjánsson. 

Sameignarfélagið Breiðfjörð & Co. er upphafið og breytist í hlutafélagið 

Breiðfjörð & Go. Lög félagsins samþykkt 23. marz 1921. Tilgangur félagsins er 

að reka fiskiveiðar og flutninga. 

Stjórn félagsins skipa: Guðm. J. Breiðfjörð, Jón Sigmundsson og Oddur 

Jónsson. Heimild og prókúrurétt hefir Guðm. J. Breiðfjörð. Höfuðstóll hluta- 

fjárins er 35000,00 þrjátíu og fimm þúsund krónur og hefir stjórnin heim- 

ild til að auka það upp í 50000,00 fimmtiu þúsund krónur. Innborgað 

hlutafé er 10000,00 tíu þúsund krónur. Hlutabréfin hljóða á handhafa.



1921 382 

164 Prókúruhafinn ritar firmað þannig: 

pr. h/t. Breiðfjörð æ Go. 

Guðm. J. Breiðfjörð. 

Reykjavík, 26. marz 1991. 

Guðm. J. Breiðfjörð. 

Jón Sigmundsson. Oddur Jónsson. 

11. Í dag hefir Árni Einarsson gengið úr firmanu Á. Einarsson & Funk, en G. Funk 
heldur atvinnunni einn með fullri ábyrgð áfram undir sama firma og óbreytt 
að öðru leyti. 

Reykjavík, 1. apríl 1921. 

Árni Einarsson. G. Funk. 

12. Í dag hefir hr. G. M. Björnsson fengið prókúru-umboð fyrir firmað Á. Einars- 
son á Funk, og ritar hann firmað þannig: 

p. p. Á. Einarsson £ Funk 

G. M. Björnsson. 

Reykjavík, 1. apríl 1921. 

Á. Einarsson £ Funk 

G. Funk. 

13. Hallgrímur Benediktsson og Hallgrímur A. Tulinius, báðir til heimilis í 

Reykjavík, tilkynna til firmaskrárinnar í Reykjavík, að þeir undir firmanafn- 

inu H. Benediktsson & Co. reki heildverzlun í Reykjavík. Félagið er með ótak- 

markaðri ábyrgð beggja félagsmanna og þeir rita báðir firmað. Þorlákur 

Björnsson verzlunarmaður í Reykjavík hefir prókúru-umboð fyrir firmað. 

Hallgrímur Benediktsson ritar firmað þannig: 

H. Benediktsson £ Co. 

Hallgrímur A. Tulinius ritar firmað þannig: 

H. Benediktsson £ Co. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. H. Benediktsson & Co. 

Þorlákur Björnsson, 

Reykjavík, 2. april 1921. 

H. Benediktsson. 

H. A. Tulinius. 

14. Sigmundur Jóhannsson kaupmaður, Carl Holm og Sigvaldi Indriðason verzlun- 

armenn í Reykjavík, tilkynna að stofnað sé í Reykjavík hlutafélag með nafninu
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»Hlutafélagid verzlunin Hlif", Sambykktir félagsins eru dagsettar 4. april 1921. 164 

Félagið rekur verzlun. Fyrrgreindir menn eru í stjórn félagsins, er Sigmundur 

Jóhannsson formaður en Sigvaldi Indriðason varaformaður. Prókúruhafi er 

Snorri Jóhannsson. Höfuðstóll er 2200 kr. sem skiptist í 50 og 100 kr. hluti, er 

hljóða á nafn og eru greiddir að fullu. 

Birtingar til félagsmanna þarf ekki að setja í opinber blöð. Heimild til að 

rita firmað hafa formaður félagsstjórnarinnar og annar stjórnenda. 

Sigmundur Jóhannsson og Carl Holm rita firmað þannig: 

h/f. Verzlunin Hlíf 

Sigm. Jóhannsson. Carl Holm. 

Sigmundur Jóhannsson og Sigvaldi Indriðason rita firmað þannig: 

h/f. Verzlunin Hlíf 

Sigm. Jóhannsson. 

Sigv. Indriðason, frá Hvoli. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. h/f. Verzlunin Hf 

Snorri Jóhannsson. 

Reykjavík, 4. april 1921. 

Sigm. Jóhannsson. Carl Holm. 

Sigv. Indriðason, frá Hvoli. 

15. Prókúru-umboð það, sem við á sínum tíma gáfum hr. Þórarni Birni Steláns- 

syni, alturkallast hér með. 

Reykjavík, 23. apríl 1981. 

O. Friðgeirsson £ Skúlason. 

0. Friðgeirsson. 

16. Ég gef hér með herra kaupmanni Carl Proppé, Reykjavík. fullt umboð til þess, 
í fjarveru og forföllum hr. kaupmanns og alþingismanns, Ólafs J. Proppé, að 
hafa umsjón með vátrvggingarstarfsemi minni á Íslandi. og undirskrifa fyrir 
mína hönd öl skjöl þar að lútandi. Skal umboð þetta. í forföllum hr. Ólafs J. 

Proppé, vera jafn víðtækt og umboð það. sem ég hefi veitt honum. 

Pegli (Ítalíu) þ. 1. desember 1990. 

G. Egilsson. 

Prókúruhafi ritar þannig: 

pr. pr. G. Egilsson. 

C. Proppé.
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164 17. Vid undirritaðir tilkynnum hér með að Helgi Jónsson verzlunarm. er genginn 

úr firmanu Marteinn Einarsson € Go., Reykjavík, og að Marteinn Einarsson 

rekur einn firmað framvegis með fullri ábyrgð. 

Reykjavík, 1. apríl 1921. 

Marteinn Einarsson. 

Helgi Jónsson. 

18. H.f. Kol Æ Salt tilkynnir, að á aðalfundi þess þ. 30. apríl þ. á. var endurkosinn 

í stjórn þess herra konsúll C. Zimsen, og er hann formaður stjórnarinnar. Með- 

stjórnendur hans eru þeir herrar Hjalti Jónsson skipstjóri og Jón Ólafsson 

framkvæmdarstjóri, og til vara Halldór Þorsteinsson skipstjóri. 

Reykjavík, 6. maí 1921. 

Í stjórn H.f. Kol & Salt. 

C. Zimsen. Hjalti Jónsson. 

Jón Ólafsson. 

19. H.f. Kol Æ€ Salt veitir hér með herra Theodor Jakobssyni prókúru-umboð fyrir 

félagið. 

Prókúruhati ritar félagið þannig: 

pr. pro. H.f. Kol & Salt 

Theodor Jakobsson. 

Jafnframt afturkallast prókúru-umboð það, er herra konsúll GC. Zimsen 

hafði áður fyrir félagið. 

Reykjavík, 6. maí 1921. 

Í stjórn H.f. Kol £ Salt. 

C. Zimsen. Hjalti Jónsson. 

Jón Ólafsson. 

20. H.f. Sjóvátryggingarfélag Íslands, Reykjavík, tilkynnir ad hr. cand. polit. Georg 

Ólafsson, Reykjavík, hafi prókúru fyrir félagið með öllum réttindum prókúru- 

hafa frá 1. desember 1920, og undirskrifar þannig: 

p. p. H.f. Sjóvátryggingarfélag 

Íslands. 

Georg Ólafsson. 

Reykjavík, 18. marz 1921. 

H.f. Sjóvátrvggingarfélag Íslands 

L. Kaaber. Jes Zimsen. 

91. Frá 1. þ. m. er frk. Rósa Jónsdóttir gengin úr firmanu verzlunin „Alla“ og 

rekum við undirritaðar frú Guðny Vilhjálmsdóttir og frú Vilborg V. Bjarnar
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því verzlunina áfram með ótakmarkaðri ábyrgð og svörum til allra skuldbind- 
inga firmans. Firmað ritum við hver í sínu lagi. 

Reykjavík, 10. maí 1991. 

Guðný Vilhjálmsdóttir. 

Vilborg Bjarnar, 

Rósa Jónsdóttir. 

Frú Guðný Vilhjálmsdóttir ritar firmað þannig: 

Verzlunin „Ala“ 

Guðnv Vilhjálmsdóttir. 

Frú Vilborg V. Bjarnar ritar firmað þannig: 

Verzlunin „Alfa“ 

Vilborg Bjarnar. 

lönfyrirtæki undir nafninu hlutafélagið „Seros“, Reykjavík, var stofnsett 925. 
okt. 1919 og lög þess voru samþykkt á fundi félagsins 3. des. sama ár. Á þeim 
fundi var kosin stjórn fyrir félagið og hlutu þessir kosningu: Formaður Sigur- 
jon Pétursson og meðstjórnendur Emil Rokstad og Ólafur Gíslason allir í 
Reykjavík. Prókúruhafi er formaður. Starfsemi félagsins er tilbúningur á alls- 

konar sápum, svertum, málningu, lakkvörum o. fl. slíkum efnum og vörur 

tegundum. 

Heimild til að rita firmað hafa formaður og annarhvor meðstjórnenda. 
Hlutaféð er kr. 30000 er skiptist í eitt þúsund króna hluti og er það að fullu inn- 
borgað. Stjórnin hefir heimild til að auka hlutaféð upp í kr. 50000, en til frekari 
hlutafjáraukningar þarf samþykki félagsfundar. Hlutirnir hljóða á nafn hluthafa. 

Til aðalfundar skal boða með hálfsmánaðar fyrirvara í ábyrgðarbréfi. 

Stjórn félagsins ritar firmað þannig: 

pr. h/f. „Seros“ 

Sigurjón Pétursson 

Ól. Gíslason, 

eða pr. h/f. „Seros“ 

Sigurjón Pétursson 

E. Rokstad. 

Prókúruhati ritar firmað þannig: 

pr. pr. h/f. „Seros“ 

Sigurjón Pétursson. 

Reykjavík, 24. maí 1921. 

Sigurjón Pétursson, Ól. Gíslason, 

E. Rokstad. 

Undir firma h/f. Fiskiveiðafélagið „Njáll“ eru reknar fiskiveiðar frá Reykja- 
vík af hlutafélagi með lögum, dags. 6. maí 1991.



1921 386 

164 Í stjórn félagsins eru 3 menn og eru þeir: Guðmundur Ólafs formaður og 

Sigurður Hjaltested og Tómas Tómasson meðstjórnendur, og auk þess eru 

varamenn Í stjórninni, Þorleifur Andrésson og Friðrik Kr. Magnússon. For- 

maður og einhver annar úr stjórninni ritar firmað. Hlutaféð er 90000 kr. skipt 

í I8 hluti á 5000 kr. Hlutabréf hljóða á nafn. Hlutaféð er allt greitt. Tilkvnn- 

ingar birtar í ábyrgðarbréfi eða símskeyti. 

Formaður og Sigurður Hjaltested rita þannig: 

Fiskiveiðafélagið „Njáll“ 

Guðm. Ólafs. Sigurður Hjaltesled, 

Formaður og Tómas Tómasson rita þannig: 

Fiskiveiðafélagið „Njáll“ 

Guðm. Ólafs. Tómas Tómasson. 

Reykjavík, 23. maí 1921. 

Guðm. Ólafs. Sigurður Hjaltested, 

Tómas Tómasson. 

94. Á aðalfundi h/f. Trolle & Rothe i Reykjavik þ. 18. þ. m. voru þessir kosnir í 

stjórn félagsins: Formaður capt. R. Rothe, og meðstjórnendur þeir framkv.stj. 

August Flygenring. framkv.stj. Hjaiti Jónsson, framkv.stj. M. Eskildsen, kon- 

súll P. Á. Ólafsson, og framkv.stj. Carl Finsen. Þetta tilkvnnist hérmeð til 

firmaskrár Reykjavíkur. 

Reykjavík 23. mai 1921. 

Trolle & Rothe h/f. 

Rud. Rothe. Carl Finsen. 

25. Ég Gudrun A. Bramm, verzlunareigandi í Reykjavík, gef hérmeð fröken Stein- 

unni Jónsdóttur umboð sem prókúrista fyrir verzlun mína og hefir hún öll 

réttindi prókúrista samkvæmt lögum. 

Firmað rilar hún þannig: 

Fatabúðin. 

pr. pr. Guðríður Á. Brann 

St. Jónsdóttir. 

Reykjavík, 1. júní 1921. 

Fatabúðin. 

Guðriður Á. Bramm. 

26. Vér leyfum oss hér með að tilkynna til firmaskrár Reykjavíkur, að á aðal- 

fundi liskiveiðahlutafélagsins Kári, 22. marz þ. á.. voru kosnir í stjórn félagsins: 

Formaður Richard Torfason bankabókari og meðstjórnendur Magnús Gísla- 

son eand. jur., Ólafur Ólafsson præp. hon. frá Hjarðarholti, Rögnvaldur Snorra- 

son kaupmaður á Akureyri og Magnús Bl. Jónsson prestur í Vallanesi. Vara-
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stjórnarmaður var kosinn Páll Ólafsson kaupmaður frá Hjarðarholti. Fram- 164 
kvæmdarstjóri var kosinn síðastnefndur Páll Ólafsson. 

Reykjavík í apríl 1991. 

Fiskiveiðahlutafélagið „Kári“. 

Rich. Torfason, Magnús Gíslason, 

Ólafur Ólafsson. 

21. Hérmeð tilkynnist til firmaskrárinnar. að prókúru-umboð það, er ég á sínum 
tíma gaf verzlunarmanni Jóni Á. Egilsson, er afturkallað frá og með þess- 
um degi. 

Reykjavík, 23. júní 1991. 

A. Guðmundsson. 

28. Það tilkynnist hérmeð til firmaskrárinnar fyrir Reykjavík, að á aðalfundi h.f. 
Eimskipafélags Íslands, er haldinn var 95. þ. m. gengu eftirtaldir menn úr 
stjórn félagsins: 

Sveinn Björnsson, sendiherra, Köbenhavn. 

Pétur A. Ólafsson, konsúll, Reykjavík, 

Halldór Kr. Þorsteinsson, skipstjóri, Reykjavík, 
Árni Eggertsson, fasteignasali, Winnipeg, 
og voru þeir allir endurkosnir að undanskildum Sveini Björnssyni, sendi- 

herra, en í hans stað var kosinn Hallgrímur Benediktsson, stórkaupmaður. 
Stjórnin er því nú skipuð þannig: 

Kosnir af hluthöfum: 
Pétur A. Ólafsson, konsúll. Reykjavík, 

Eggert Claessen, bankastjóri, Reykjavík, 
Jón Þorláksson, verkfræðingur, Reykjavík, 

Garðar Gíslason, stórkaupmaður, Reykjavík, 
Hallgrímur Benediktsson, stórkaupmaður, Reykjavík, 

Halldór Kr. Þorsteinsson, skipstjóri, Reykjavík. 

Fulltrúar Vestur-Íslendinga: 

Árni Eggertsson, fasteignasali, Winnipeg, 

Jón J. Bíldfell, ritstjóri, Winnipeg. 

Skipaður af ríkisstjórninni: 

Hallgrímur Kristinsson, framkvæmdarstjóri, Reykjavík. 

Reykjavík, 30. júní 1921. 

H.F. Eimskipafélag Íslands. 

Emil Nielsen. 

29. Vér leyfum oss hérmeð að tilkynna til firmaskrárinnar að á aðalfundi Kaup- 
félags Reykvíkinga 5. marz þ. á. gekk úr stjórn félagsins herra bæjarfulltrúi 
Kristján V. Guðmundsson, en í hans stað var kosinn herra kennari Jón Jónsson
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164 frá Flatey til heimilis í Finnbogahúsi við Laugaveg hér i bænum. Varamadur 

í stjórn félagsins í stað herra Ögmundar Hanssonar á Hólabrekku, var kosinn 

herra stud. jur. Sigurður Jónasson til heimilis á Vatnsstíg 16 hér í bænum. 

Reykjavík, 12. júlí 1921. 

Í stjórn Kaupfélags Reykvíkinga. 

H. Helgason, Bjarni Pétursson, 

Kjartan Ólafsson, Helgi Björnsson, 

Jón Jónsson frá Flatey, 

Sigurður Jónasson, 

30. Við leyfum okkur hérmeð að tilkynna til firmaskrárinnar að Björn Guðmunds- 

son er genginn úr firmanu „Verzlun Helga Zoéga“ og réttur hans til að reka 

firmað Jafnframt burtu fallinn. Geir H. Zoéga, sem er einkaeigandi, ritar firm- 

að eins og áður. 

Reykjavík, 14. júlí 1921. 

Björn Guðmundsson, 

Geir H. Zoðga. 

#1. Það tilkynnist hérmeð til firmskrár Reykjavíkur að vér höfum frá í dag gefið 

herra Eiríki Stephensen, Reykjavík, prókúru-umboð fyrir firmað h/f. Trolle 

& Rothe í Reykjavík og hefir hann öll téttindi prókúrista samkvæmt gildandi 

lögum. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

p. p. h/f. Trolle & Rothe 

Eiríkur Stephensen. 

Reykjavík, 30. júlí 1921. 

Rud. Rothe, Carl Finsen. 

32. Við undirritaðir, Guðsteinn Eyjólfsson, klæðskeri, Tómas Jónsson og Sigur- 

jón Jónsson, allir til heimilis í Reykjavík, tilkynnum hérmeð að við rekum í 

félagi með Ótakmarkaðri ábyrgð efnafræðilega hreinsun og litun (Kemisk 

Töjrensning og Farveri) á allskonar fatnaði, dúkum 6. fl. úr ull, hálf-ull, 

bómull og silki o. s. frv. undir firmanafninu: 

S/F. Efnalaug Reykjavíkur. 

Firmað ritar Sigurjón Jónsson einn þannig: 

S/F. Efnalaug Reykjavíkur. 

Sj. Jónsson. 

Reykjavík, 16. ágúst 1921. 

Guðsteinn Eyjólfsson, 

Tómas Jónsson, 

Sigurjón Jónsson.
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33. Undir nafninu h/f. Belgaum, er rekið fiskiveiðahlulafélag í Reykjavík, sem 164 

hefir þar heimili og varnarþing. Lög félagsins eru dagsett 28. maí 1921. Stjórn 

félagsins skipa: Jes Zimsen kaupmaður Reykjavík, formaður og Hjalti Jóns- 

son skipstjóri Reykjavík, meðstjórnandi. Heimild til að rita firmað hefir sljórn- 

in. Prókúru hefir Jes Zimsen. Hlutafé félagsins er kr. 300,000,00 og skiptist í 4 

hluti, sem hver er að upphæð kr. 72000,00 og 12 hluti sem hver er að upp- 

hæð kr. 1000,00. Hlutirnir hljóða á nafn og eru að fullu innborgaðir. Birtingar til 

félagsmanna skulu gerðar í ábyrgðarbréfi eða með simskevti. 

Reykjavík, 28. maí 1921. 

Stjórn h/t. Belgaum 

Jes Zimsen. Hjalti Jónsson. 

Stjórn félagsins ritar firmanafnið þannig: 

h/f. Belgaum 

Jes Zimsen. Hjalti Jónsson. 

Prókúruhafi ritar firmanafnið þannig: 

p. p. h/f. Belgaum 

Jes Zimsen. 

34. Undir firmanafninu h/f. Jón Sigmundsson & (Co.. er rekin gullsmiðaverzlun og 

sullsmíðavinnustofa, sem hefir heimilisfang í Reykjavík. Lög félagsins eru dag- 

sett 11. júní 1921. 

Stjórn félagsins skipa: 

Formaður Guðmundur J. Breiðfjörð kaupmaður í Reykjavík. 

Meðstjórnendur: Eiríkur Þorsteinsson, kaupmaður í Gerðum í Gullbringu- 

sýslu, Jón Sigmundsson gullsmiður í Reykjavík. 

Heimild til að rita firmað hafa formaður og annar meðstjórnandi. Prókúru 

hefir Jón Sigmundsson gullsmiður, sem jafnframt er framkvæmdarstjóri té- 

lagsins. 

Hlutaféð er 30000,00 krónur er skiptist í 30 hluti, sem hver er að upphæð 

1000 krónur. 

Hlutaféð er að fullu greitt. 

Birtingar til félagsmanna eru gerðar í ábyrgðarbréfi eða með simskeyli. 

Reykjavík, 6. september 1921. 

H/f. Jon Sigmundsson € Co. 

Guðm. J. Breiðfjörð. 

Eir. Þorsteinsson. 

Jón Sigmundsson.
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164 Guðmundur J. Breiðfjörð og Jón Sigmundsson rita firmað þannig: 

H/f. Jón Sigmundsson & Co. 

Guðm. J. Breiðfjörð. 

Jón Sigmundsson. 

Guðmundur J. Breiðfjörð og Eiríkur Þorsteinsson rita firmað þannig: 

H/f. Jón Sigmundsson € Co. 

Guðm. J. Breiðfjörð. 

Eir. Þorsteinsson. 

Prókúruhafi, Jón Sigmundsson, ritar firmað þannig: 

pr. pr. H/f. Jón Sigmundsson £ Go. 

Jón Sigmundsson. 

35. Hlutafélagið Þorsteinn Einarsson £ Co., Reykjavík, er stofnað 1. október 1921 
og eru félagssamþykktir frá þeim tína. 

Tilgangur félagsins er kolaverzlun. 

Stjórn firmans skipa: 

Þorsteinn Einarsson, Baldursgötu 31, framkvæmdarstjóri. 

Hjálmar Bjarnason, Suðurgötu 5, meðstjórnandi. 

Heimild til að rita firmað hefir stjórnin. 

Prókúru-umboð hefir framkvæmdarstjóri. 

Höfuðstóll hlutafjár er kr. 3000,00, er skiptist í 1000 króna hluti sem hljóða 

á nafn og eru að fullu imnborgaðir. 

Til félagsfunda skal boða með ábyrgðarbréfi. 

H/t. Þorsteinn Einarsson £ Co. 

Þ. Einarsson. Hjálmar Bjarnason. 

Framkvæmdarstjóri ritar firmað: 

pr. pr. H/f. Þorsteinn Einarsson € (0. 

Þ. Einarsson. 

Reykjavík, 17. október 1921. 

Þ. Einarsson. Hjálmar Bjarnason. 

36. Magnús Þorsteinsson, Vesturgötu 20, og Brynjólfur Árnason. Hverfisgötu 18, 

Reykjavík, reka verzlun í Reykjavík, undir firmanafninu Magnús Þorsteins- 

son á (o., báðir sem fullábyrgir félagar, með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Hvor um sig ritar firmað. 

Brynjólfur Árnason ritar firmað þannig: 

Magnús Þorsteinsson & Co. 

Magnús Þorsteinsson ritar firmað þannig: 

Magnús Þorsteinsson & Co. 

Reykjavík, 27. október 1921. 

Brynjólfur Árnason. 

Magnús Þorsteinsson.
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38. 

39. 
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Undir firmanafninu H/f. Ísólfur er rekin umbodssala og verzlun med innlendar 164 

og útlendar afurðir. Lög félagsins eru samþykkt á stofnfundi 12. okt. 1921. 

Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík. Stjórn félagsins skipa 3 menn: 

Guðm. Albertsson formaður og Þorsteinn Jónsson og Sigm. Jóhannsson með- 

stjórnendur. Framkvæmdarstjóri er Þorsteinn Jónsson, og hefir hann prókúru- 

umboð fyrir félagið. Hlutaféð er kr. 15,000,00, sem skiptist í 1000,00 kr. hluti 

og er að fullu innborgað. Hlutabréf hljóða á nafn. Tilkynningar til hluthafa 

skulu sendar í ábyrgðarbréfi. Heimild til að rita firmað hafa einhverir lveir 

úr stjórninni. 

Stjórn félagsins ritar firmað þannig: 

H/t. Ísólfur. 

G. Albertsson, Sigm. Jóhannsson, 

eða: H/f. Ísólfur. 

G. Albertsson, Þorst. Jónsson, 

eða: H/t. Ísólfur. 

Þorst. Jónsson, Sigm. Jóhannsson. 

Þrókuúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. H/f. Ísólfur. 

Þorst. Jónsson. 

Reykjavík, 26. okt. 1921. 

G. Albertsson. Þorst. Jónsson. 

Sigm. Jóhannsson. 

Undirrituð stjórn „Fiskiveiðahlutafélagsins Bragi“ tilkynnir hér með, að félagið 

er hætt að starfa. 

Reykjavík, 14. nóv. 1921. 

Sighvatur Bjarnason, 

Th. Thorsteinsson, 

Siggeir Torfason. 

H/f. Hrogn € Lýsi tilkynnir ad pad reki lysisbrædslu og verzlun med sjåvar- 

afurðir. Varnarþing og aðalskrifstofa félagsins er í Reykjavík. Stjórn félagsins 

skipa: Pétur Magnússon, hæstaréttarmálaflutningsm., formaður, Björn Ólafs- 

son kaupmaður og Þórður Sveinsson kaupmaður, meðstjórnendur. Einhverir 

tveir stjórnendur geta skuldbundið félagið og eignir þess. Prókúru-umboð hefir 

Björn Ólafsson. Hlutaféð er kr. 30000 og skiptist í 30 jafna hluti. Hlutabréfin 

eru nafnskráð. Tilkynningar til félagsmanna eru ekki bitar í blöðum. Vara- 

maður í stjórn félagsins er Þ. J. Thoroddsen læknir. Lög félagsins eru sam. 

þykkt 4. desbr. 1921.
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164 Pétur Magnússon og Þórður Sveinsson rita firmað þannig: 

H/t. Hrogn Æ Lýsi. 

Pétur Magnússon, 

Þórður Sveinsson. 
Pétur Magnússon og Björn Ólafsson rita firmað þannig: 

H/f. Hrogn € Lýsi. 

Pétur Magnússon, 

Björn Ólafsson. 

Björn Ólafsson og Þórður Sveinsson rita firmað þannig: 

H/t. Hrogn á Lýsi. 

Björn Ólafsson. 
Þórður Sveinsson. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. H/f. Hrogn & Lysi. 

Björn Ólafsson. 

Reykjavík, 6. desember 1981. 

Þétur Magnússon. Björn Ólafsson. 

Þórður Sveinsson. 

40. Kristján Jónsson, Skólavörðustíg 46, tilkynnir, að hann reki verzlun í Reykja- 
vík með fullri ábyrgð undir firmanafninu „Þjótandi“. 

í 
Reykjavík, 2. desbr. 1921. 

Kristján Jónsson. 

41. Bræðurnir Einar og Guðmundur M. Björnssynir, báðir til heimilis á Vestur- 
götu 23 B, Reykjavík, tilkynna að þeir reki verzlun í Reykjavík, sem full- 
ábyrgir félagar, undir firma: 

SPORTVÖRUHÚS REYKJAVÍKUR 
Einar Björnsson & Co. 

Undirskrift. er snertir daglegan rekstur firmans, rita Evor um sig. Við allar 
stærri skuldbindingar eða veðsetningar á eignum firmans rita báðir firmað. 

Einar Björnsson ritar firmað þannig: 

SPORTVÖRUHÚS REYKJA VÍKUR 
Einar Björnsson & Co. 

E. Björnsson. 

(Guðmundur M. Björnsson ritar firmað þannig: 

SPORTVÖRUHÚS REYKJAVÍKUR 
Einar Björnsson & Co. 

G. M. Björnsson.
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Einar og Guðmundur M. Björnsson rita firmað þannig: 164 

SPORTVÖRUHÚS REYKJAVÍKUR 
Einar Björnsson & Co. 

E. Björnsson. G. M. Björnsson. 

Reykjavík, o. desbr. 1921. 

E. Björnsson. G. M. Björnsson. 

42. Jón Magnússon á Stokkseyri og Maríus Ólafsson, Reykjavík, reka verzlun í 

Reykjavík með ólakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafninu: 

Jón Magnússon á Maríus. 

Hafa þeir hvor um sig rétt til að rita firmað. 

Jón Magnússon ritar firmað þannig: 

Jón Magnússon € Maríus. 

Jón Magnússon. 

Maríus Ólafsson ritar firmað þannig: 

Jón Magnússon & Marius. 

Maríus Ólafsson. 

Reykjavík, 8. desbr. 1921. 

Jón Magnússon. Maríus Ólalsson. 

43. Guðrún E. Hallgríms tilkynnir til firmaskrár Reykjavíkur, að hún reki ekki leng- 

ur verzlun í Reykjavík undir firmanafninu „Olíubúðin“ og um leið er afturkall- 

að prókúruumboð það, er Hallgr. T. Hallgríms hafði fyrir þetta firma. 

Reykjavík, 8. desbr. 1921. 

Guðrún E. Hallgríms. 

44. Guðrún E. Hallgríms tilkynnir, að hún rekur verzlun í Reykjavik undir trma- 

nafninu verzlunin „Hornbjarg“. Prókúruumboð fyrir firmað hefir Hallgrímur 

T. Hallgríms, og ritar hann einn firmað þannig: 

pr. pr. verZzl. „Hornbjarg“. 

H. T. Hallgríms. 

Reykjavík, 8. desbr. 1921 

Guðrún E. Hallgríms. 

II. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

Stjórn kaupfélags Akraness tilkynnir, að prókúruumbeð Arnmundar Gisla- 

sonar sé afturkallað frá 1. febr. 1921 að telja. 

50
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HI. Snæfellsness. og Hnappadalssýsla. 

Firmað „Kaupfélag Ólafsvíkur“ rekur verzlun í Ólafsvík. Lög þess eru dagsett 
I. febr. 1921. Heimili félagsins er í Ólafsvík. Félaginu stjórnar 5 manna nefnd. 
Í stjórn félagsins eru: Kristján Þórðarson. Guðm. Guðjónsson, Guðbrandur 
Guðmundsson. Þórður Kristjánsson og Stefán Kristjánsson, allir í Ólafsvík. 
Félagsmenn greiða 10 kr. í varasjóð og 100 kr. í stofnsjóð, er þeir ganga í fé- 
lagið, og ábyrgjast skuldir félagsins, þar með talin aukainnlög í stofnsjóð. allir 
fyrir einn og einn fyrir alla, þó svo að hver félagsmaður losnar við skuld- 
bindingar sínar 2 árum eftir að hann er kominn úr félaginu. Undirskrift meiri 
hluta stjórnarinnar er skuldbindandi fyrir félagið. Prókúru fyrir félagið hefir 
sita Guðmundur Einarsson í Ólafsvík þetta ár, og ritar hann firmað þannig: 

pr. Kaupfélag Ólafsvíkur 

Guðm. Einarsson. 

Ólafsvík, 8. apríl 1991. 

Kristján Þórðarson. 

Guðm. Guðjónsson. 

Guðbr. Guðmundsson. 

Þórður Kristjánsson. 

Stefán Kristjánsson. 

Firmað „Kaupfélag Fróðárhrepps“ panlar vörur fyrir félagsmenn. Lög þess er 

dagsett 13. febr. 1921. Félaginu stjórnar 3 manna nefnd. Í stjórn félagsins eru: 

Bergsveinn Haraldsson, Ólafur Bjarnason og Sigþór Pétursson. Félagsmenn 

greiða 10 kr. í varasjóð og 50 kr. í stofnsjóð, er þeir ganga í félagið og ábyrgj- 

ast skuldir félagsins, þar með talin aukainnlög í stofnsjóð, allir fyrir einn og 

einn fyrir alla, þó svo. að hver félagsmaður losnar við skuldbindingar sínar 

2 árum eftir að hann er kominn úr félaginu. Undirskrift meiri hluta stjórn- 

arinnar er skuldbindandi fyrir félagið. Prókúru fyrir félagið hefir síra Guð- 

mundur Einarsson í Ólafsvík þetta ár, og ritar hann firmað þannig: 

pr. Kaupfélag Fróðárhrepps. 

Guðm. Einarsson. 

Brimilsvöllum, 10. apríl 1921. 

Bergsveinn Haraldsson. 

O. Bjarnason. 

Sigþór Pétursson. 

Firmað „Kaupfélag Hellissands“ rekur verzlun á Hellissandi. Lög þess eru 

dagselt 27. febr. 1921. Heimili félagsins er á Hellissandi. Félaginu stjórnar 5 

manna nefnd. Í stjórn félagsins eru: Pétur Kr. Pétursson, Guðm. Guðmunds- 

son, Brandur Bjarnason, Vigfús Jónsson og Guðm. Þorvarðarson, allir í Nes- 

hreppi utan Ennis, Félagsmenn greiða 10 kr. í varasjóð og 100 kr. í stofnsjóð,



er þeir ganga í félagið, og ábyrgjast skuldir félagsins, þar með talin auka- 164 

innlög í stofnsjóð, allir fyrir einn og einn fyrir alla, þó svo að hver félags- 

maður losnar við skuldbindingar sínar 2 árum eftir að hann er kominn úr 

félaginu. Undirskrift meiri hluta stjórnarinnar er skuldbindandi fyrir félagið. 

Prókúru fyrir félagið hefir síra Guðmundur Einarsson í Ólafsvík þetta ár, og 

ritar hann firmað þannig: 

pr. Kaupfélag Hellissands. 

Guðm. Einarsson. 

Hellissandi, 17. apríl 1921. 

Pétur Kr. Pétursson. 

Guðm. Guðmundsson. 

Brandur Bjarnason. 

Vigfús Jónsson. 

Guðmundur Þorvarðarson. 

4. Hlutafélagið „Auðunn“ tilkynnir, að það reki fiskveiðar við Breiðafjörð“ og 

víðar. Heimili félagsins er í Stykkishólmi. Lög þess eru samþykkt 10. marz þ. á. 

Stofnfé félagsins er 24000 kr., skiptist í 500 kr. hluti og er að fullu innborgað. 

Hlutabréfin hljóða á nafn. Til félagsfunda skal boða skriflega. Stjórn félags- 

ins skipa: Jón Guðmundsson veitingamaður sem formaður, og þeir Hannes 

Jónsson dýralæknir og Jóhann Garde Jóhannsson sem meðstjórnendur, allir í 

Stykkishólmi. Formaður félagsins, Jón Guðmundsson, ritar firmað sem pró- 

kúruhafi þannig: 

p. p- H/f. „Auðunn“ 

Jón Guðmundsson. 

IV. Barðastrandarsýsla. 

I. Pöntunarfél. Rauðasandshrepps rekur verzlun og útgerð á Patreksfirði undir 

sama nafni. Samþykktir félagsins dagsettar 8. maí 1920. Allir félagsmenn á- 

byrgjast skuldir félagsins, in solidum, unz eitt ár er liðið frá brottför þeirra úr 

félaginu. 

Í stjórn eru: 

Síra Þorvaldur Jakobsson formaður. 

Guðmundur Þórðarson. 

Ólafur E. Thoroddsen. 

Prókúru hefir: 

Ólafur Ó. Thorlacius, Saurbæ. 

2. Kaupfélag Flateyjar rekur verglun í Flatey á Breiðafirði undir sama nafni. 

Samþykktir félagsins eru dagsettar 18. nóv. 1920. Hver félagsmaður greiðir
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164 minnst 250 krónur er hann gengur í félagið, og ábyrgjast þeir allir skuldir 

þess in solidum, ungz eitt ár er liðið frá brottför þeirra úr félaginu. 

Í stjórn eru: 

Hafliði Þ. Snæbjörnsson. 

Jón S. Sigurðsson. 

Gísli Gíslason. 

Þórður Jónsson. 

Sigmundur Guðmundsson. 

Prókúru hefir: 

Sigfús H. Bergmann. 

ö. Hér með tilkvnnist að hr. Jóh. I. Jónsson er genginn úr firmann Baldur frá 1 

janúar að telja þetta ár. 

Bíldudal 4. nóv. 1990. 

Virðingarfyllst. 

Verzlunin „Baldur“. 

G. Sigurðsson. 

4. Konsúll og kaupmaður Ólafur Jóhannesson á Vatneyri hefir tilkynnt til firma- 
skrárinnar hinn 12. þ. m. að hann frá 1. nóv. þ. á. hafi tekið þá syni sína 
Gunnar, Kristinn og Garðar upp í firma sitt, er reki verzlun og útgerð undir 

firmanafninu Ó. Jóhannesson á Vatneyri. Allir félagar með ótakmarkaðri 

ábyrgð og rita þeir allir firmað. 

Ó. Jóhannesson ritar firmað Þannig: 

Ó. Jóhannesson. 
Kristinn Ó. Jóhannesson ritar firmað þannig: 

Ó. Jóhannesson. 
Gunnar Ó. Jóhannesson ritar firmað þannig: 

Ó. Jóhannesson. 

Garðar Ó. Jóhannesson ritar firmað þannis: 

Ó. Jóhannesson 

V. Ísafjarðarsýsla og Ísafjarðarkaupstaður. 

  

I. Thor E. Tulinius. Fr. Holme, Hans Hald Styhr, Fr. Paulsen tilkynna, að áktie- 

selskabet „De forenede Islandsforretninger“ reki verslun, skipaúlserð og iðnað 

á Ísafirði, Flateyri, Bolungarvík, Hesteyri, Arngerðareyri og Látrum í Aðalvík, 

samkv. samþ. 18. sept. 1918, 21. des. 1917, 13. marz 1918 og 4. okt. 1918. Hluta- 

féð er 1,506,000 kr. skipt í 1000 kr. hluti, greitt að fullu. Birtingar í Ber- 

lingske Tidende. 

Firmað rita 2 stjórnendur eða 1 stjórnandi ásamt 1 framkvæmdarstjóra, er 

hefir prókúru. Prókúru hafa Sv. O. Larsen og Jón K. F. Arnesen.
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Kristjån og Jón Evjólfssynir tilkynna, að bróðir þeirra, Jens Evjólfsson, sé 164 

senginn úr finmanu „Bræðurnir Eyjólfsson“ á Flateyri. 

Steingrímur Árnason og Guðmundur Pétursson tilkynna að þeir í félagi reki 

verzlun. útgerð, fiskkaup og fiskþurkun á Flateyri með ótakmarkaðri ábyrgð, 

undir finmanafninu Steingrímur Árnason £€ Go. Steingrímur Árnason ritar 

firmað einn. 

Karl Eyjólfsson og Jón J. Eyfirðingur reka verglun og bakarí í Bolungarvík með 

Ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu: Karl Eyjólfsson £ Co. Þeir rita firmað 

hvor um sig. 

Í kaupfélagi Onfirðinga eru nú í stjórn: Páll Rósinkransson formaður. Hólm- 

geir Jensson, Finnur Finnsson, Bernharður Guðmundsson, Guðmundur Guð- 

mundsson. 

Raflýsingarfélag Ísafjarðar h/f. rekur framleiðslu ljóss og afls með raforku. 
Lög félagsins eru frá 5. ágúst 1990. 

Í stjórn félagsins eru 5 menn og skipa hana nú: Tryggvi Jóakimsson for- 
maður, Ólafur Pálsson kaupmaður gjaldkeri, Helgi Sveinsson bankastjóri, 
Magnús Magnússon kaupmaður og Sigurjón Jónsson afgreiðslumaður sem með- 

stjórnendur, allir á Ísafirði. 

Fjórir stjórnendur rita firmað við skuldbindingu eða veðsefningu á eignum 
félagsins. 

Prókúru hefir Ólafur Pálsson kaupmaður, Ísafirði. 

Hlutaféð er 90000 kr., skipt í 78 hluti á 1000 kr. og 24 hluti á 500 kr. AT 
hlutaféð er innbergað. Hlutabréfin hljóða á nafn. 

Tilkynningar til hluthafa eru bréflegar og auk þess auglýstar á Ísafirði. 
Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. Baflýsingarfél. Ísafjarðar h/f. 

Ólafur Pálsson. 

Kaupfélag Myrahrepps tilkynnir: 

Stjórnarkosning. 

Úr stjórninni áttu að ganga þeir: Kr. Davíðsson, Jóhannes Davíðsson og 

Bj. Gudmundsson. 

Í stjórnina voru kosnir í stað þeirra er sengu úr: Prófastur Þórður Ólafs- 

son, búfr. Jón Þórarinsson og Björn Guðmundsson.
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VI. Húnavatnssýsla. 

“gs, kaupmaður Pétur Pétursson, Blönduósi, set hér með hr. Sig. H. Sigurðs- 
syni umboð sem prókúrista fyrir verzlun mína og hefir hann öll réttindi prókúr- 

ista samkvæmt gildandi lögum. 

Firmað ritar hann: 

pr. verzl. P. Péturssonar. 

Sig. H. Sigurðsson. 

Blönduósi, 7. maí 1921. 

Pétur Pétursson. 

VII. Norður-Múlasýsla og Seyðisfjarðarkaupstaður. 

  

I. Hér með tilkynnist, að Sigurður Arngrímsson er genginn úr firmanu S. Arn- 
grímsson Thorsteinsson € Co. og um leið verður hans nafn ekki lengur í firma- 
nafninu. 

Firmað rekum við undirritaðir eigendur óbreytt áfram undir firmanafninu: 
Herm. Thorsteinsson & Co. 

Seyðisfirði, 4. janúar 1991. 

Hermann Þorsteinsson. 

Böðvar Jónsson. 

2. St. "Eh. Jónsson kaupmaður á Seyðisfirði tilkynnir, að hann gefi herra bók- 

haldara sínum Jóni Jónssyni í Firði umboð sem prókúrista fyrir verzlun sína 

samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóvbr. 1903. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. St. Th. Jónsson. 

Jón Jónsson. 

3. Við undirritaðir veitum hér með herra Einari Metúsalemssyni á Seyðisfirði 

prókúru-umboð fyrir útbú okkar á Seyðsifirði með þeim réttindum, sem lög nr 

42 frá 13. nóvember 1903 heimila. 

Reykjavík, 9. október 1920. 

Nathan á Olsen. 

Vitundarvottar: 

Ingvi Jóhannesson. 

Ingólfur Jónsson.
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á. Frú Solveig Björnsdóttir rekur verzlun Halldórs sál. Runólfssonar á Bakka- 164 
firði undir nafninu Runólfsson. Prókúruhafi er Sveinbjörn Guðjohnsen sama 

staðar, og ritar hann firmað þannig: 

Bakkafirði, 29. nóv. 1920. 

pr. verzl. Runólfsson. 

Sv. Guðjohnsen. 

0. Undir firma hlutafélagið „Alda“ á Seyðisfirði er stofnað félag með takmark- 
aðri ábyrgð til þess að reka verzlun, fiskveiðar, fiskkaup og lifrarbærðslu á 

Skálum á Langanesi. og eru lög félagsins dagsett 9. júlí 1921. Í stjórn félags- 

ins eru # menn og eru þeir: Framkvæmdarstjóri Sigurður Jónsson, T. L. Ims- 

lands Arvinger og konsúll St. Th. Jónsson. og skipta þeir með sér verkum eftir 

samkomulagi. 

Hlutaféð er 75000,00 krónur, er skiptist í 15 hluti á 5000.00 krónur hver og 

er allt hlutaféð innborgað. Hlutabréfin hljóða á nafn. Heimild til að rita firmað 

hefir öll stjórnin í sameiningu, en prókúru hafa T. L. Imslands Arvinger. 

Stjórn félagsins ritar firmað þannig: 

pr. H/t. Alda. 

Sigurður Jónsson, St. Th. Jónsson, 

T. L. Imslands Arvinger. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. H/. Alda. 

1. L. Imslands Arvinger. 

Seyðisfirði, 9. júlí 1921, 

T. L. Imslands Arvinger. 

Sigurður Jónsson. 

St. Th. Jónsson. 

6. Ég undirrilaður veiti hér með svni mínum, Otto Wathne, Seyðisfirði, prókúru- 

umboð fyrir mig, og hefir hann öll réttindi prókúrista lögum samkvæmt. 

Mun hann rita þannig: 

pr. pr. Fr. Wathne 

0. Wathne. 

Seyðisfirði, 25. júlí 1921. 

Fr. Wathne. 

VINI. Suður-Múlasýsla. 

I. Kaupfélag Berufjarðar rekur verzlun á Djúpavogi undir sama nafni. Lög félags- 

ins eru samþykkt 30. marz 1920



1921 100 

164 Hver félagsmaður greiðir 10 tíu — krónur er hann gengur í félagið, og 
ábyrgjast allir félagsmenn skuldir þess „in solidum“ ung 2 ár eru liðin frá brott- 

för þeirra úr félaginu. 

Í stjórn félagsins eru: Þórhallur Sigtryggsson formaður, en meðstjórnend- 

ur Sveinn Sveinsson bóndi á Hofi í Álftafirði, Helgi Einarsson, bóndi á Mel- 

rakkanesi í Álftafirði, Georg Jónsson búfræðingur, Strytu, Jón Stefánsson, 

kennari, Hálsi. 

Varaformaður er Jón Stefánsson, Hálsi. 

Varamaður í stjórninni er Jón Eiríksson, bóndi á Krossi. 

Formaður ritar einn firmað. 

Tilkynningar skal birta í Lögbirtingablaðinu. 

Þórh. Sigtryggsson, 

Jón Stefánsson, 

Sveinn Sveinsson, 

Georg Jónsson, 

Helgi Einarsson. 

Formaður ritar þannig: 

Kaupfélag Berufjarðar 

Þórh. Sigtrvgsgsson. 

2. Undirrituð stjórn Kaupfélags Héraðsbúa á Egilsstöðum gefur hér með herra 

Þorsteini Jónssyni á Reyðarfirði umboð sem prókúrista fyrir nefnt kauptélas, 

og hetir hann öll réttindi prókúrista samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóv. 1903. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. Kaupfélag Héraðsbúa. 

Þorsteinn Jónsson. 

Egilsstöðum, 5. marz 1921. 

Í stjórn Kaupfélags Héraðsbúa. 

Halldór Stefánsson. 

Páll Hermannsson. 

Staddur í Reykjavík 18. marz 1921. 

Í stjórn Kaupfélags Héraðsbúa. 

Björn Hallsson frá Rangá. 

3. Ég leyfi mér hér með að Lilkynna til firmaskrár Suður-Múlasýslu, að ég hefi 

lagt niður útbú mitl á Reyðarfirði, sem ég tilkynnti til firmaskrárinnar 23. maí 

1919 og jafnframt eru þá að sjálfsögðu fallin niður prókúruumboð þau til handa 

Pétri Bóassvni og Hallgrími A. Tulinius, sem ræðir um í sömu firmatilkvnningu. 

Reykjavík, 2. apríl 1921. 

H. Benediktsson.
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IX. Vestmannaeyjar. 164 

Ég, Magnús Þórðarson, kaupmaður í Vestmannaeyjum, gef hér með herra 
Arinbirni Ólafssyni umboð sem prókúrista fyrir verzlun mína. og hefir hann öll 
réttindi prókúrista samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóv. 1908, 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. Magnús Þórðarson 

Arinbjörn Ólafsson. 
Vestmannaeyjum, 10. júní 1991. 

Magnús Þórðarson. 

X. Árnessýsla. 

Stjórn Kaupfélagsins Ingólfur H/f. á Stokkseyri skipa nú: Einar Jónsson 
bóndi á Geldingalæk formaður, Jón Jónsson hreppstjóri á Hlíðarenda og Bjarni 
Grímsson verzlunarmaður, Stokkseyri, varaformaður. Varamaður í stjórn er Run- 
ólfur Halldórsson hreppstjóri á Rauðalæk. 

Formaður ritar firmað þannig: 

Kaupfélagið Ingólfur H/t. 

Einar Jónsson 

XI. Gullbringu- og Kjósarsýsla og Hafnarfjarðarkaupstaður. 

I. Prókúruumboð herra Þorsteins Jónssonar fyrir hlutafélagið Norðri í Gufunesi, 
afturkalast hér með. 

Reykjavík, 2. júní 1991. 

Í stjórn h/f. Norðri 

H. Kristinsson. Pétur Jónsson. 

Pétur Magnússon. Vilhj. Briem. 

2. Félagið heitir: „Kaupfélagið Báran“. Heimili og varnarþing í Gerðum í Gerða- 
hreppi. Tilgangur þess er að útvega félagsmönnum og öðrum sem beztar og ó- 
dyýrastar vörur bæði utan lands og innan, og selja íslenzkar afurðir með sem 
hæstu verði. Lög félagsins eru samþykkt á stofnfundi í Gerðum 30. desbr. 1919. 

Stjórn félagsins er í höndum framkvæmdarstjóra og stjórnarnefndar sem í 
eru ó menn, sem eru: Þorbergur Guðmundsson, Páll Árnason. síra Friðrik J. 
Rafnar, Sigurgeir Ólafsson og Gísli Sighvatsson. Framkvæmdarstjóri er Þor- 
lákur Ingibergsson. Félagið er hlutafélag. Stærð höfuðstóls er kr. 1500,00 og 

má auka það með samþykki stjórnarinnar. 

Allir félagsmenn bera ábyrgð á skuldum félagsins „in solidum“.
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164 Prókúru félagsins hefir framkvæmdarstjóri Þorlákur Ingibergsson og ritar 

hann firmað þannig: pr. „Kaupfélagið Báran“ Þorlákur Ingibergsson, og hefir 

hann einn rétt til að rita það. 

Gerðum, 18. júní 1921. 

Í stjórn „Kaupfélagsins Bára“. 

Þorbergur Guðmundsson, 

Gísli Sighvatsson. 

Páll Árnason, 

Sigurgeir Ólafsson, 

Friðrik J. Rafnar. 

3. Undir firma „Sveinn Þorkelsson £ Co“, reka þeir Sveinn Þorkelsson og Einar 

Sveinsson matarverzlun (kjölverzlun) í Hafnarfirði. 

Sveinn Þorkelsson einn ber ótakmarkaða ábyrgð. Einar Sveinsson er sam- 

lagstélagi með 5000 króna framlagi. Einar Sveinsson hefir prókúru. 

Hafnarfirði 22. júlí 1991. 

Sveinn Þorkelsson. 

Einar Sveinsson. 

Sveinn Þorkelsson ritar firmað þannig: 

Sveinn Þorkelsson & Go. 

Sveinn Þorkelsson. 

Einar Sveinsson ritar funmað þannig: 

p. p. Sveinn Þorkelsson á Co. 

Einar Sveinsson. 

4. Börn Einars G. Einarssonar í Grindavík, reka verzlun og bátaútgerð í Grinda- 

vík, undir firmanafninu „Verslunin Einar í Garðhúsum“ með ótakmarkaðrn á- 

byrgð. Prókúruumboð hefir Einar G. Einarsson í Garðhúsum, og ritar hann 

firmað þannig: 

Pr. pr. 

„Verzlunin Einar í Garðhúsum“ 

E. G. Einarsson. 

Pt. Hafnarfirði, 1. ágúst 1921. 

Pr. pr. 

„Verzlunin Einar í Garðhúsum“ 

E. G. Einarsson. 

5. Það tilkynnist hér með til verztunarskrár Hafnarfjarðarkaupstaðar, að stofnað 

er í Hafnarfirði útgerðarfélag undir firmanafninu „Fiskiveiðalélagið Sækarl“. 

Félagsmenn eru þeir: Jón Sveinsson, Oddur Ívarsson, Guðmundur Hróbjartsson 

og Pétur J. Vermundsson, allir til heimilis í Hafnarfirði, og bera þeir ábyrgð á 

skuldum félagsins að einum fjórða hluta hver
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Lög félagsins voru samþykkt á fundi þess 20. september 1921 og þá kosin 164 
stjórn fyrir félagið og hlutu þessir kosningu: Jón Sveinsson framkvæmdar- 
stjóri, Oddur Ívarsson og Guðmundur Hróbjartsson meðstjórnendur. 

Undirskrift framkvæmdarstjóra eins skuldbindur félagið, en auk þess hefir 

Oddur Ívarsson prókúru: 

Framkvæmdarstjóri ritar firmað þannig: 

F/f. „Sækarl“ 

Jón Sveinsson. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

p. p. F/f. „Sækarl“ 

O. Ívarsson. 

Hafnarfirði, 3. október 1921. 

Jón Sveinsson. Oddur Ívarsson. 

Guðmundur Hróbjartsson. 

Pétur J. Vermundsson. 

6. Það tilkynnist hér með til firmaskrárinnar að vér höfum veitt verzlunarmanni 

Þórarni Egilson prókúruumboð fyrir oss, lögum samkvæmt. 

Firmanafn vort ritar hann þannig: 

pr. pr. Bookless Bros 

Þórarinn Egilson. 

Hafnarfirði, 26. nóvember 1921. 

D. H. Bookless. 

AUGLÝSING 165 

frá skráritara vörumerkja í Reykjavík 

um skrásetningar þær. sem gerðar hafa verið árið 1991. 

Skrás. 1921 nr. 1. 

Tilkynnt 14. desember 1920, kl. 6 síðdegis. af Chevrolet Motor Company of 
Michigan, verksmiðjurekstur, Flint, Michigan, Bandaríkjum N.-Ameríku, og skrá- 

sett 20. janúar 1921. 

CHEVROLET 

Lýsing á merkinu: Orðið: CHEVROLET. 

Samkv. tilk. 4. okt. 1913, er merkði skrásett í Washington 31. marz 1914 fyrir 

bifreiðar, bifvéla-akfæri og hluta af þeim.
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165 Skrås. 1921 nr. 2. 

Tilkynnt 14. desember 1920, kl. 6 siåd., af Westinghouse Union Batterv Co. 

verksmidjurekstur, Swissvale, Pennsylvania, Bandarikjum N.-Ameriku, og skråsett 

20. janúar 1921. 

  

Lýsing á merkinu: Atlangur ferhyrningur með sneiddum hornum; innan í 

honum stendur orðið: WESTINGHOUSE á ská frá horni til horns, en sitt hvoru 

megin við það eru stafirnir W og U fléttaðir saman, og stendur stafurinn B efst 

innan í U fyrir ofan W, en stafirnir C og O fyrir neðan W., einnig innan i U 

Merkið er samkvæmt tilk. 7. júlí 1920, skrásett í Washington 2. nóv. s. á. 

fyrir rafmagnsgeyma og samtengiáhöld til þeirra. 

Skrás. 1921 nr. 3. 

Tilkynnt 14. desember 1920, kl. 6 siðd., af Dollfus-Mieg Æ Cie, verksmiðju- 

rekstur, Mulhouse (Haut-Rhin) Frakklandi, og skrásett 20. janúar 1921. 

      

    

    lr 
KT 

Lýsing á merkinu: Mynd af bjöllu með kórónu yfir. 

Merkið er skrásett fyrir garn, tvinna, band, dregla og vefnað af öllum 

gerðum. 

Samkv. tilk. 31. desember 1919, er merkið skrásett í París fyrir ofangreindar 

vörutegundir.
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Skrås. 1921 nr. 4. 165 

Tilkynnt 16. desember 1920, kl. 5 sidd., af Richard Haworth and Company 
Limited. baðmullarvefnaðargerð, Manchester, Englandi, og skrásett 292. janúar 1991 

  

Lýsing á merkinu: Orðin „SPERO“ MAKE á Dbreiðu bandi og innan í því 

skjöldur, sem skipt er til helminga. Hjartarhöfuð tvö eru í skildinum. sitt í hvor- 

um helming. Á sveig yfir skildinum er hjartarhöfuð, og fyrir neðan hann eru 

orðin: Quod ero spero, letruð á borða. 

Samkv. tilk. 29. nóv. 1906, er merkið skrásett í London 9. ágúst 1907, 24, 

flokki, fyrir allskonar baðmullarvefnað. 

Skrás. 1921 nr. 5. 

Tilkynnt 21. janúar 1921, kl. 5 síðd., af The American Tobacco Company, 

tóbaksgerð, New-York, Bandaríkjum N.-Ameríku, og skrásett 15. febrúar s. á. 

     
    

Mitg aExTna ARD 
so. å 

Ge rr Bros 
   

  
  

Lýsing á merkinu: Rétthyrndur einkennismiði, sem skiptist í fjóra hluta, er 

slanda samhliða og ætlaðir eru til að hafa utan á öskjur um bréfvindla. Ysti hlutinn 

til hægri, sem og næst væti til vinstri, eru mjóir með láréttum línum. Í næst yzta 

hlutanum til hægri sést hálf sól, er geislar stafa frå, og standa ordin: SWEET 

CAPORAL. þvers um yfir geislana. Í sólinni er mynd af tyrkneskri húfu. Fyrir 

neðan sólina stendur: Kinney Bros, ásamt ummælum um vöruna. Í vyta hlutanum
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165 til vinstri eru efst ýms ummæli um vöruna, en þar undir til hægri, láréttar línur 

og yzt til vinstri aflangur hvítur reitur. 

Samkv. tilk. 23. nóv. 1892, er merkið skrásett í Washington 19. nóv. 1895 

fyrir vindla, endaskorna vindla (Cheroots), vindlinga og reyktóbak. 

Skrás. 1921 nr. 6. 

Tilkynnt 21. janúar 1921, kl. 5 síðd., af Perry & Company, Limited, verk- 

smiðjurekstur, Birmingham, Englandi, og skrásett 15. febrúar s. á. 

  

Lýsing á merkinu: Yzt er svört wmgerð, er myndar aflangan ferhyrnins, en 

innan í henni er á ská upp og niður, breitt, svart band og stendur til vinstri við 

það á ská orðið: PERRY, en frá bandinu ofanverðu hægra megin lHggur annað 

mjórra band niður í hornið þeim megin, en í horninu þar uppi yfir, er skáfer- 

hyrningur og í hann letrað: £ P Co. 

Merkið er skrásett fyrir pappir (þó eigi veggfóður), ritföng og bókband. 

Samkvæmt útskrift úr ensku vörumerkjaskránni, hefir merkið verið skrá- 

sett í London 5. apríl 1889, 39. flokki, fyrir ofangreindar vörutegundir, en tilkynn- 

andi verið skrásettur sem eigandi merkisins 1. júni 1904. 

Skrás. 1921 nr. 7. 

Tilkynnt 21. janúar 1921, kl. 5 síðd., af The West of England Bacon Co., 

Limited, flesk- og svínafeitissala, Calne, Wiltshire; Cardrew, Redruth, Cronwall; 

and Town Mills, Totnes, Devonshire, Englandi, og skrásett 15. febrúar s. á. 

  
  

Lýsing á merkinu: Mynd af hálfri sól og ganga út frá henni upp á við 7 

geislar, en uppi yfir henni stendur í hálfhring orðið: SUNSET, og er hver stafur í 

milli tveggja seisla. 

Merkið er skrásett fyrir flesk, reykt svínslæri, svínakjöt, búgur, svínateiti 

og aðrar svínakjötsafurðir, sem notaðar eru sem fæða. 

Samkv. tilk. 20. des. 1916, er merkið skrásett í London, 42. flokki, 10. júlí 

1917, fyrir ofanskráðar vörutegundir,
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Skrås. 1921 nr. 8. 165 

Tilkynnt 5. febrúar 1921, kl. 2 síðd., af söðlasmíiðabúðinni „Sleipnir“, söðla- 

og aktvgjasmíði, Reykjavík, og skrásett 15. febrúar s. á. 

  

Lysing á merkinu: Mynd, er tákna á Oðinn, ríðandi á hestinum „Sleipni“. 

Skrás. 1921 nr. 9. 

Tilkynnt 1. apríl 1921, kl. o!s síðd., af The Willys-Overland Company, bif- 

reiðagerð, Toledo, Ohio, Bandaríkjum N.Ameríku, og skrásett 5. s. m 

ELYR 

SNE Á 

Lysing á merkinu: Tveir hringar; annar, sá stærri, lykur um þann minni, 

en innan í minni hringnum eru stafirnir W og K saman bundnir. Milli hringanna 

stendur efst: WILLYS, en neðst: KNIGHT. 

Merkið er skrásett fyrir bifreiðar, bifvélaaktæki og Þifhjólhesta. 

Samkv. tilk. 26. maí 1916, er merkið skrásett í Washington >. septbr. s. á. 

fyrir ofangreind flutningstæki.
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165 Skrás. 1921 nr. 10. 
Tilkynnt 1. apríl 1921, kl. 5% síðd., af sama, og skrásett 5. s. m. 

  

Lýsing á merkinu: Orðið OVERLAND, skráð skáhallt upp á við með skrif- 
letri. 

Merkið er skrásett fyrir bifreiðar. 

Samkv. tilk. 21. septbr. 1908. er merkið skrásett í Washington 26. janúar 

1909 fyrir áðurgreind flutningstæki. 

Skrás. 1921 nr. 11. 

Tilkynnt 1. apríl 1921, kl. 5%% síðd., af The Borden Company. verksmiðju- 
rekstur, New York, N. Y., Bandaríkjum N.-Ameríku, og skrásett 5. s. m. 

  

Lýsing á merkinu: Orðið PEERLESS prentað á skáhallt band og nær upp- 

hafstafur orðsins ögn upp og niður fyrir bandið. 

Merkið er skrásett fyrir mjólk, niðursoðna mjólk, áir, þurkaða mjólk, rjóma, 

þurkaðan rjóma, smjör og ost.
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Skrås. 1921, nr. 12. 165 
Tilkynnt 21. mai 1921, kl. 5 sidd., af Husqvarna Vapenfabrik Atiebolag, verk- 

smiðjurekstur, Husqvarna í Svíþjóð, og skrásett 7. júlí s. á. 

  

Lýsing á merkinu: Gotneski bókstafurinn H með kórónu yfir. 

Samkv. tilk. 28. febr. 1906, er merkið skrásett í Stokkhólmi 5. júlí s. á. og 
sú skrásetning síðan endurnýjuð 20. júní 1916, 

hkrás. 1921, nr. 13. 

Tilkynnt 21. maí 1921, kl. 5 síðd. af sama og skrásett 7. júlí s. á 

  

Lýsing á merkinu: Sporðskjulagaður hringur og innan í honum annar 

minni. Efst milli hringanna stendur orðið: HUSQVARNA, en neðst er lítill hringur,
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er lårvidargreinar ganga ut frå, Innan í minni hringnum er stafurinn H, og yfir 

honum kóróna. 

Samkv. tilk. 12. febr. 1901, er merkið skrásett í Stokkhólmi 26. s. m. fyrir 

saumavélar, og sú skrásetning endurnyjuð 14. febr, 1911. 

Skrás. 1921, nr. 14. 

Tilkynnt 27. maí 1921, kl. 5!%% siðd., af C. F. Rich € Sønner A/S., kaffibætis- 

og Kkallirótarverksmiðja, Kaupmannahöfn, og skrásett 7. júlí s. á 

li, 

Fn Kaikriðir Raupænder id 
2 pp) 

F að Ll Arg sa 

TR ið   

  
Lysing á merkinu: Einkennismiði með rauðum grunni og í honum miðjum af- 

milli fjallshlíða og þar fyrir ofan orðið: GEYSIR, en fyrir neðan myndina, í sér- 

langur hvítur reitur. Í hvíla reitnum er landlagsmynd með 2 gjósandi hverum 

stakri umgerð, milli tveggja smáreita með myndum af drerum, standa í tveim 

línum orðin: Exportkatfesurrogat. Bezæti kaffibætir. Þar undir eru prentuð á ís- 

lenzku, meðmæli með vörunni og undirskrifuð: C, F. Rich € Sönner A/S. Köben- 

havn, K. Hægra og vinstra megin við hvíta reitinn eru litir, hringmyndaðir, hvítir 

reitir, og í þeim mynd af kaffikvörn og orðin: Export-Cafte. C, F. Rich € Sönner 

Aktieselskab



111 1921 

Samkv. tilk. 15. jan. 1921, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 5. febr. s. á, 165 

fyrir kaffirót og kaffibæti. 

Skrás. 1921. nr. 15. 

Tilkynnt 16. júní 1921, kl. 6 síðd., af The Texas Gompany, verksmiðjurekstur, 

Port Arthur í Texas og New York, N. Y. Bandaríkjum N.-Ameriku, og skrásett 

Samkvæmt tilkynningu dags. 27. maí 1905, er merkið skrásett í Washington mn > Ð z 

15. júlí s. á. 

Í. desember 1906 fyrir steinolíu, olíu til ljósa, smurningsolíur og jarðoliur. 

Skrás. 1921, nr. 16. 

Tilkynnt 16. júní 1921, kl. 6 síðd., af Aktibolaget Jernverksmagasin, járn- 

vöruverzlun, Malmö í Svíþjóð, og skrásett 15. júlí s. á. 

ARIEL 
Samkvæmt tilkynningu dags. 10. júní 1920, er merkið skrásett í Stokkhólmi 

3. ágúst s. á. fyrir eldavélar, reykháfslúgur og múraðar reykjarpipur fyrir ofna. og 

ber að skoða orðið ARIEL sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir þær vörutegundir. 

Skrás. 1921, nr. 17. 

Tilkynnt 16. júní 1921, kl. 6 síðd. af sama, og skrásett 15. júlí s. á. 

Orðið: GEYSIR. 

Samkvæmt tilkynningu dass. 11. apríl 1911, er merkið skrásett í Stokkhólmi 

24. mai s. á. fyrir eldstór og eldavélar, og ber að skoða orðið Geysir sem sérstak- 

lega tilbúið heiti fyrir þær vörutegundir.
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165 Skrås. 1921, nr. 18. 

Tilkynnt 16. júní 1921, kl. 5 síðd., af Ajax Rubber Company, Inc. togledurs- 

serð, Millbrook, New. York, Bandaríkjum N.-Ameríku, og skrásett 15. júlí s. á. 

% ROAD 
FA 

Orðin: AJAX ROAD KING í bogadreginni línu. 

Samkvæmt tilkynningu dags. 28. maí 1917, er merkið skráseti í Washington 

Il. des. s. á. fyrir Þbifreiða- og reiðhjólagjarðir úr togleðri með striga að innan. 

Skrás. 1921, nr. 19. 

Tilkynnt 23. júní 1921, kl. 5 síðd., af Nordiska Kullager Aktiebolaget, verk- 

smiðjurekstur, Göteborg í Svíþjóð, og skrásett 21. júlí s. á. 

NA 
Stafirnir NKA samtengdir, og nær stafurinn K upp og niður fyrir hina tvo 

slafina. 

Samkvæmt tilkynningu dags. 30. sept. 1919, er merkið skrásett í Stokkhólmi 

28. okt. s. á. fyrir kúluleg, ásleg, kringluleg, orkuleiðslutæki. reiðhjól, vagna, flutn- 

ingatæki og hluta í þessar vörur. 

Skrás. 1921, nr. 20. 

Tilkynnt 23. júní 1921, kl. o síðd., af The Borden Company, verksmiðjurekstuir, 

New York, Bandaríkjum N.-Ameríku, og skrásett 21. júlí s. á. 

  

Mynd af fugli (örn). nied útþanda vængi, sem ber í nefi sér 3 bönd og stend- 

ur á einu þeirra orðið: EAGLE, á öðru orðin: CAIL BORDEN og á því þriðja 

orðið; BRAND
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Samkvæmt tilkynningu dags. 10. marz 1920, er merkid skråsett i Washing- 165 

ton 14. des. s. å. fyrir mjålkurbusafurdir svo sem: nymjålk, undanrennu og rjóma 

gerilsneydda, niðursoðna, vatnssneydda, þéttaða eða þurkaða mjólk og rjóma, með 

eða án annara efna; maltborna mjólk; ísrjóma; nærandi kjarnseyði fyrir tilbúna 

drykki svo sem kaffi, með eða án bætiefna; svkúrvörur svo sem „Karamellur“ og 

„Karamel-paste“. 

Skrás. 1921, nr. 21. 

Tilkynnt 30. júní 1921, kl. 2 síðd., af Fairbanks, Morse & Co. verksmiðju- 

rekstur, Chigaco í Bandaríkjum N.-Ameriku. og skrásett 29. júlí s. á. 

  

Innsiglismyndaður einkennismiði með hring utan um hönd, sem ber lóð milli 

stafanna F og M. Utan um hringinn standa orðin: „FAIRBANKS-MORSE QUALITY“ 

og „1000. 

Samkvæmt tilkynningu. dags. 26. júní 1920, er merkið skrásett í Washington 

14. des. s. á. fyrir rafvélar og hreyfivélar. 

Skrás. 1921, nr. 22. 

Tilkynnt 30. júní 1921, kl. 2 síðd., af sama, og skrásett 29. júlí s. á. 
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165 Innsiglismyndaður einkennismiði með hring utan um hönd. sem ber lóð milli 

„FAIRBANKS-MORSE QUALITY“ 

  

stafanna F og M. Utan um hringinn standa orðin: 

og „1000“. 

Samkvæmt tilkynningu, dags. 26. júní 1920, er merkið skrásett í Washington 

1. febrúar 1921 fyrir gas-, steinolíu-, benzin- og hráolíuvélar, eimdælur og afldælur, 

vindmylnur og mölunarmylnur. 

Skrás. 1921, nr. 23. 

Tilkynnt 30. júní 1921, kl. 2 síðd., af Aktiebolaget J. V. Svenssons Motor- 

fabrik, vélaverksmiðja, Augustendal, Stokkhólmi í Svíþjóð, og skrásett 29. júlí s. á. 

AVANCE 
Ordid: ADVANCE. Merkid er samkvæmt tilkynningu, dags. 10. febr. 1913, skrå- 

sett í Stokkhólmi 11. s. m., sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir hreyfivélar og áhöld 

þau, er þeim fylgja, svo sem snara- og merkitæki, eimreiðar og eimskreiðar, hand- 

reiðar, vagna, vökvadælur og loftdælur, sprautur, þjappara, rafalvindur og lyftur, 

búnaðaráhöld og vélar, svo sem þreskivélar, kvarnir, plóga og plægivélar, vél- 

sröfur, grjótborunarvélar, srjótmulningsvélar, fjaðrahamra og lofthamra, viðar- 

kljúfa. sagir, blaðskrúfur, kælara, eima, eimsvala, ljós- og hitunartæki, svo sem stein- 

olíuvélar og -lampa, sprittvélar og -lampa, skip og báta, steypta hluti úr járni og 

öðrum málmum, vélsmurning<olíu og olíuhreinsunartæki. 

Skrás. 1921, nr. 24. 

Tilkynnt 21. júlí 1921, kl. 12 á h., af Joseph Watson & Sons, Limited, såpu- 

serðarmenn, Leeds í Englandi, og skrásett 9. ágúst s. á. 

  

Myndaslylta af Venus og á hana letrað: VENUS DE MILO. Merkið er skrá-
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sett í Londen 31. marz 1879, 47. flokki, fvrir almenna såpu og 48. flokki, fyrir ilm- 165 

sápu, og sú skrásetning síðast endurnýjuð #1. marz 1921. Samkvæmt útskrift úr 

ensku vörnmerkjaskránni er merkið skrásett sem eign tilkvnnanda 24. ágúst 1897. 

Skrás. 1921, nr. 25. 

Tilkynnt 26. júlí 1921. kl. 11 f. h.. af Arvika-Verken, vélaverksmiðja. Arvika 

i Svíþjóð. og skrásett 12. ágúst sama ár 

VIKING 

Orðið: VIKING. Merkið er samkvæmt tilkynningu, dags. 8. marz 1909, skrásett 

i Stokkhólmi 6. apríl s. á. sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir plóga. herfi, „Kultiva- 

torer“, sáðvélar, hestahaka, hestahrífur, hevsnúara, heyþjappara, hestavindur, 

þreskivélar, sáðhreinsara, kvarnir, sáðmjölna. olíukökumjölna, Þeinmjölna, rót- 

skera, hálmkurlara, áburðardreifa, steinolinmótora. benzinmótora, svo og sláttu- 

og uppskeruvélar. 

Skrás. 1921, nr. 26. 

Tilkynnt 26. júlí 1921, kl. 11 f. h., af sama. og skrásett 19. ágúst s. á. 

HERKULES 

Orðið: HERKULES. Merkið er samkvæmt tilkynningu, dags. 22. maí 1990, 
skrásett í Stokkhólmi 15. júní s. á. sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir plóga, herfi, 
„Kultivatorer“, hreinsara, haka, sáðvélar, sláttu- og uppskeruvélar, uppskerutæki, 
sjálfbindara, hrífur, hey- og hálmþjappara. þreskivélar, hestavindur, hálmkurlara. 

fræ- og sáðhreinsara, rótskera, fóðurkökumjölna, hratkvarnir, mómjölna, mótora 

þó eigi reiðhjólamótora —, smjörbústæki, landbúnaðarvélar og garðyrkjutæki yfir- 

leitt þó eigi fyrir hluti eins og leg, hjólslithólka og hjólnöt. 
5
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Skrås. 1921, nr. 27. 

Tilkynnt 30. juli 1921, kl. 12 å h., af Áktieholaget B. A. Hjorth & Co., verk- 
smiðjurekstur, Stokkhólmi í Svíþjóð, og skrásett 16. ágúst s. á. 

PRIMUS 
Orðið: ÞRIMUS. 

Merkið er samkvæmt tilkynningum dass. 1. okt. 1897 og 9. febr. 1906, skrá- 
sett í Stokkhólmi 6. des. 1897, sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir steinolíusuðuvélar 
og hluta úr þeim, jafnvægi fyrir þær til notkunar í skipum, steinolíueldstór, steinolíu- 
bökunarofna, steinolíusteikaraofna, steinolíuofna. steinolíustrauofna, steinolíu- 
katfibrennara og ristir í steinolíusuðuvélar, og 31. marz 1906 ennfremur fyrir steðja, 
ása, bifreiðar, brýni fyrir hnífa og skæri, baðeldstór, baðofna. baðker, smiðjubelgi, 
blástursvélar, blakkir, nafra, bvggingartól, bindivélar, hemla, snarali, hverfisteina, 
borstál, bursta, benzínsuðuvélar, slökkvikrana, slökkvitæki, borunaráhöld, borunar- 
vélar, snara, beygivélar, eldsneyti, bökunarofna, miðdepluhaldara, miðdeplivélar, 
miðdeplitæki, aflvindur, uppþvottavélar, handreiðar og hluta úr þeim, dráttarút- 
búnað. demanta, draghjól, hurðarlokur, hurðarspengur, hjólteina, ejektora, eggjárn, 
smiðjur, þjalir, sluggakróka, gluggajárn, frystivélar, blævængi, ávaxtatínara, ávaxta- 
flysjara, núningstengsl, fresa og fresavélar, sverfivélar, gassuðuvélar, gaffla, gaffla- 
fægjara, ísbúðingsvélar, skrúfskurðartæki, málmsteypuvélar og -tæki, skáskurðar- 
tæki, handsláttuvélar, málmsteypuáhöld, skrúfskurðarvélar. sasolna, herzluofna, 
hömrunarvélar, lyftivélar, lyftitæki, hamra, hjólása, hjólbyssur, hjólnöf, handklæða- 
grindur, höggtæki fyrir tré, grjót, járn og aðra málma, haka, hjól og hluta þeirra, 
herfiduft, hrossa- og hundahlífar, hælreka, hjólhnoða. glóðarristar, hefla, hefli- 
vélar, hjólskorpunartæki, ísskápa. ískælara. ísfötur. injektora, efnasamsetningar 
fyrir rjómabú, eldstæði, kaffibrennara, tappatogara, suðuílát. hnifa, hniff; *gjara, 
kjötmylnur, kerrur, tengsli, ofnhurðir, fatahengjara, suðuáhöld. mylnur, kvarnir, 
skepnumúla, jötur. eimvatnsræsi, strengi, haldtengur, tannhjól, kembivélar, kylfur. 
stevpumót, grjóthaka, kúlur, keðjur, eftirlitsáhöld. lampa, ljóstæki, skrár, kveikinga- 
tæki, kveikingasamsetningar, fermingar- og affermingartæki, hleðslutæki, línur, bly- 
lokur, mjólkursíur, smjörgerðarvélar, kefli, hreyfivélar, mælingaráhöld, húsgagna- 
spengur, pela, vélar og áhöld til hreinsunar á ávöxtum og til að burtnema kjarna 
o. f1., mótorhluta, leðjuvélar, þrystingsmæla, mælitæki og -áhöld, mekaniskan aflflutn- 
ingsútbúnað,  ostagerðarvélar, olíuhreinsara; olíugeyma, ostahnífa, ostahöldur. 
olíurannsóknartæki, olíur, „Ovalværk“, pjátraraverkfæri, pjátraravélar, dælur, 
regnhlífagrindur, sópa- og ryksogunarvélar með loftþrýsting, kartöfluflysjarar, 
„Paternoster“-tæki, þéttingar, fægiefni, meitla- og hnoðtæki með loftþrýsting, 
þjappara, jafnara, reimar, pípustýfara, raspa, miðstöðvarofna og hluta þeirra, 

reiknivélar,  þurkhús. reimhjól, ryðvara, pípuverkfæri, reimaáburð. respira- 
tora, teikniáhöld, reimlokur, skilvindur og hluta þeirra, strokka, smjörhnoðunar-
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og hreinsunarvélar. sprittsuðuvélar, eldavélar, straujárn, skeiðar, brynslutæki, 165 
brynsluvélar, brýnsluhjól, prjónavélar, smíðaverkfæri, smíðavélar, smurningstól, 

spurningskönnur, sagir, skrúfslykki, skrúflykla, skraiibora, skæri, sleggjur, upp- 

skeruvélar, smíðamót. slöngur, skauta, skautaðlar, skottæki, spjöld. grafali, renni- 

tæki, sögunarvélar, skurðarverkfæri fyrir tré, stimpilvélar, teina, teinatengingar, 

rennislál, ritvélar, sogflöskur, spunavélar, skrúfþvingur, aktýgi og hluta beirra, 

rennibekki, sköft, trönur, kantbeygjutengur, tannbeygjutengur, smergil-léreft og 

-pappir, sandpappír, rekur og skóflur, þvottavélar, þvottaáhöld, trévinnsluvélar. 

tengur, aflfærara, þurkofna, garðyrkjutæki, axarsköft, axir. vinduvélar, hitunarvél- 

ar, verkfæra vélar, spil, ventla, vatnstrog fyrir skepnur, vogir, verkfærastál, vefstóla 

og vefnaðarvélar, skiptitæki og hluta þeirra, verkfærahaldara, „Vaterpas“, loftræs- 

ara, vagnaáhöld, vatnsleiðsluáhöld, akuryrkjutól og -vélar, eimkatlar og smiðjur. 

Skrás. 1921. nr. 28. 

Tilkynnt 16. ágúst 1921, kl. 4 síðd., af Maxwell Motor Company, Incorporated. 

bifreiðagerð, Detroit í Michigan, Bandaríkjum N.-Ameríku, og skrásett 30. s. m fæ) 

  

Skjöldur með rákum langs eftir og hringur í miðju. Þvers yfir skjöldinn er 

skáhallur flötur, sem á stendur orðið: MAXWELL. 

Samkvæmt tilkynningu, dags. 10. septbr. 1920, er merkið skrásett í Washing- 

ton 26. apríl 1921 fyrir bifreiðar. 

Skrás. 1921, nr. 29. 

Tilkynnt 16. ágúst 1921, kl. 4 síðd., af The Studebaker Corporation, bifreiða- 

gerd, South Bend í Indíana og Detroit í Michigan, Bandaríkjum N-Ameríku, og 

skrásett 30. s. m. 

nt
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165 

  

Mynd af bÞifreiðahjóli og þvers yfir það flötur, sem stendur á orðið 

STUDEBAKER. 

Samkvæmt tilkynningu, dags. 4. september 1920, er merkið skrásett í Was- 

hington 26. apríl 1921 fyrir bifreiðar, vöruflutningsbifreiðar og dráttarvagna. 

Skrás. 1921, nr. 30. 

Tilkynnt 16. ágúst 1921, kl. 4 síðd., af Salt's Textile Company (de France), 

vefnaðar- og silkivöruframleiðsla, Lvon í Frakklandi, og skrásett 30. s. m. 

SALT'S 
Orðið: SALT'S. 

Merkið er samkvæmt tilkynningu, dags. 24. febr. 1921, skrásett í París fyrir 

afurðir úr ull og hári, silkivörur, það sem unnið er úr hampi, hör, juta og öðrum 

trefjaefnum, baðmullarvörur, tilbúinn fatnaður af öllum serðum, vörur fyrir hatta- 

verzlanir, kvenskraut, virborða, hnappa, knipplinga og bönd, skrautfjaðrir, tilbúin 

blóm, útsaum og kögurvefnað. 

Skrás. 1921, nr. 31. 

Tilkynnt 28. september 1921, kl. 12 á h., af Aarhus Öljefabrik A/S., olíugerð, 

Aarhus í Danmörku, og skrásett 7. október s. á. 

Cottrex. 
Orðið: COTTREKX. 

Samkvæmt tilkynningu, dags. 16. júní 1921, er merkið skrásett í Kaupmanna- 

höfn 9. júlí s. á. fyrir fituefni úr dýrum og jurtum.



419 1921 

Skrås. 1921, nr. 32. 165 
Tilkynnt 28. september 1921, kl. 12 á h. af sama. og skrásett 7. október s. á. 

NEUTREX 
Orðið. NEUTREK. 

Merkið er, samkvæmt tilkynningum dags. 28. júní og 8. ágúst 1901, skrásett 
Kaupmannahöfn 11. júlí s. á. sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir pálma- og kokos- 

feiti, og 30 ágúst s. á. fyrir fituefni úr dýrum og jurtum, sem nothæf eru til mann- 
eldis eða sem hráefni í mat 

Skrás. 1921, nr. 33. 

Tilkynnt 28. september 1921, kl. 12 á h., af A/S. De Danske Spritfabrikker 
vinandagerd, Kobenhavn í Danmörku, og skrásett 7. október s. á. 

  
Merkið er í tvennu lagi: 1) Miði, sem festur er á hlið flöskunnar; umgerð 

miðans er tvöföld. yzt blá rönd með smátindum og þar fyrir innan smástrikuð, 
svört rönd. IMnan umgerðarinnar er á ljósgráum grunni hvítur Maltakross á rauð- 
um grunni og stendur þar fyrir ofan með dökkbláu letri: „DENATURERET SPRIT 
939, en fyrir neðan með bláu. smástrikuðu letri: „DANSK SPRIT-CENTRAL“, og 
með svörtu letri: „AALBORG. FREDERICIA. OÐENSE. KÖBENHAVN“. 9) Miði.
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sem festur er á háls flöskunnar; er hann aflangur og ljósblár; í miðju hans er 

hringur og orðin: „DANSK SPRIT-CENTRAL“ letruð innan í hann með bláu letri, 

ulan um stafina DSC, sem standa með ljósbláu letri á dökkbláum grunni. Beggja 

165 

Inegin við hringinn stendur með bláu. smástrikuðu letri: „DENATURERET SPRIT', 

og með bláu letri þversum: DSC, og jafnframt hvitur Maltakross á rauðum grunni. 

Samkvæmt tilkynningu. dags. 25. júní 1921, er merkið skrásett í Kaupmanna- 

höfn 23. júlí s. á. 

Skrás. 1921, nr. 34. 

nóvember 1921, kt. 6 e. h. af firmanu Í. € R. Morley. stórkaup- Tilkynnt 5. 

menn, London á Englandi, og skrásett 10. s. m. 

THETA 
Orðið THETA. 

Merkið er skrásett í London 27. júní 1919, 38. flokki, fyrir fatnað, og er til- 

kynnandi, samkv. útskrift úr ensku vörumerkjaskránni, skráður sem eigandi merk- 

isins hinn 31. marz 1920. 

Skrás. 1921, nr. 35. 

Tilkynnt 5. nóvember 1921, kl. 6 e. h. af sama, og skrásett 10. s. m. 

  

Hjól með vængjum. 

Merkið er skrásett í London 29. maí 1876. 38. flokki, fyrir hatta, klúta. herða- 

gø 
5 fetla úr silki, prjónles, hanzka, hálsbindi, axlabönd og annan tilbúinn fatnað. o 

er tilkynnandi, samkv. útskrift úr ensku vörumerkjaskránni, skráður sem eigandi 

merkisins hinn 31. marz 1920. 

Skrás. 1921, nr. 36. 

Tilkynnt 22. des. 1921, kl. 2 síðd., af Cadburry Brothers, Limited, verksmiðju- 

27. s. m. rekstur, Bournville hjá Birmingham, Englandi, og skrásett 2 

GAL 
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Ordid: CADBURY. 

Samkvæmt tilkynningu, dags. 17. juli 1909, er merkid skråsett i 

165 

London 24. 
febrúar 1915, 42. flokki, fyrir kakaó, súkkulaði. konfekt og kex úr súkkulaði, sykur- 
konfekt. „Bonbons“ tilbúið úr hnetum eða ávöxtum og blóm úr soðnum sykur- 
vörum. 

Skrás. 1921, nr. 37. 

Tilkynnt 23. des. 1921, kl. 12 á h. af J.S. Fry € Sons, Limited, verksmiðju- 
rekstur, Bristol á Englandi, og skrásett 27. s. m. 

Orðið: FRY. 

Merkið er skrásett í London 20. maí 1886. 42. flokki, fyrir súkkulaði, kakaóð 
og allar blandanir, sem búnar eru til úr þessum vörutegundum og heyra undir 
ofangreindan flokk. 

Samkvæmt útskrift úr ensku vörumerkjaskránni, c 

eigandi merkisins 7. febr. 1896 
rt tilkynnandi skráður sem 

Skrás. 1921, nr. 38. 

Tilkynnt 28. des. 1991, kl. 19 á ha af J. ÆJ. Colman, Limited. verksmiðju- 
rekstur og verzlun, Norwich og London á Englandi, og skrásett 27. s. m. 

  

Mynd af nautshöfði. 

Merkið er skrásett í London 3. janúar 1876, 42. flokki, fyrir mustarð og nætr- 
ingarsterkju, malað og ómalað hveiti. og 47. flokki, >» 

blåkku og linsterkju til bvotta og idnadar. 

fyrir indigo, „ultramarin“- 

Samkvæmt útskrift úr ensku vörumerkjaskránni er tilkynnandi skráður 
eigandi merkisins 4. febr. 1897 

sem
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Skrås. 1921, nr. 39, 

Tilkynnt 23. des. 1921, kl. 12 á h. af sama og skrásett 27. s. m. 

z 
4 
a 
9 
2 = 
=. 
6 
w 

q 
n 

DOUBLE SUPERFINE 

  

Rétthyrndur, gulur einkennismidi, er skiftist í fjóra hluta, er standa sam- 

hliða. Í yzta hlutanum til vinstri stendur með rauðu. svörtu og gyltu letri orðið: 

MUSTARD milli skjaldarmerkis Noregs að ofan og ítalska og hollenzka skjaldar- 

merkisins neðst, ásamt ummælum um. að verzlunarhús tilkynnanda framleiði vör- 

ur til afnota við hirðir þessara ríkja. Í næst væta hlutanum til vinstri stendur efst 

með samskonar letri orðið: COLMAN'S, en þar fyrir neðan er mynd af nautshöfði 

á silfurlituðum grunni innan Í skrauthring með gyltum tungum. Vinstra megin við 

myndina stendur með svörtu letri orðið: BULLS, en hægra megin orðið: HEAD. 

Fyrir neðan myndina stendur orðið MUSTARÐ með rauðu, svörtu og gyltu letri, og 

þar fyrir neðan orðin: DOUBLE SUPERFINE, með svörtu letri. Í næst yzta hluta 

merkisins til hægri standa þversum, með svörtu og rauðu letri, ummæli um vör- 

una og samsetning hennar með undirskrift tilkynnanda. Í vzta hlntanum til Hægri 

standa með rauðum, svörtum og gyltum stöfum orðin: COLMAN'S og MUSTARD, 

en milli þeirra er mynd af orðum frakknesku heiðursfylkingarinnar milli tveggja 

verðlaunapeninga. Fyrir neðan orðið Mustlard er mynd af nautshöfði á silfurlitud- 

um grunni med gyltum hring utan um, og orðin BULL'S og HEAD skråd sitt hvoru 

megin við myndina með svöru letri. 

Samkvæmt tilkynningu, 28. des. 1917, er merkið skrásett í London 11. júli 

1918, 42. flokki, fyrir mustard, hvort heldur uppleystan eða þurran. 

Samkvæmt 10. gr. laga 13. nóv. 1903, um vörumerki, hafa eftirgreind merki 

verið endurnýjuð: 

Skrás. 1911, nr. 2. 

Det danske Petroleums Aktieselskab, Köbenhavn, frá 3. marz 1921. 

Skrás. 1911, nr. 3. 

Isidor Nielsens meck. Værksted, Trondhjem, frå 15. marz 1921.
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Skrås. 1911, nr. 4. 
Det danske Petroleums Aktieselskab, Kåbenhavn, frå 18. april 1921. 

Skrás. 1911, nr. 7. 

Samband ísl. samvinnufélaga, Reykjavík, frá 24. okt. 1991. 

Og ennfremur hafa verið afmáð úr vörumerkjaskránni, samkv. 19. gr. 
sömu laga: 

Skrás. 1911, nr. 1. 

Fredrich Chr. Möller, Reykjavík, 18. febr. 1991. 

Skrás. IÐ11, nr. 5. H/f. P. J. Thorsteinsson £€ Co., Reykjavík, 18. mai 1991. 

Skrás. 1911, nr. 6 Cadbury Brothers, Ltd., Birmingham, 19. ágúst 1921. 

Skrifstofu vörmmerkjaskráritarans í Reykjavík, 31. desember 1991, 

STYRKUR ÚR RÍKISSJÓÐI 

14. gr. A. b.5. 
2000 kr. af fé því fyrir árið 1921, er ræðir um í 14. gr. A. b.5 fjárlaganna fyrir 

árin 1920 og 1921, og vöxtum Prestsekknasjóðs og Árgjaldssjóðs 1500 kr., samlals kr. 
6500,00, hefir verið úthlutað svo sem hér segir, og var úthlutun sú samþykkt að því er 

snertir ríkissjóðsstyrkinn með bréfi kirkjumálaráðuneytisins, dags. 28. júní. 

I) Uppgjafaprestar. 
I. Jón Ó. Magnússon .......0..0. ere kr. 200,00 
2. Páll Sívertsen .................0..0 0. reen 200,00 
3. Stefán Stephensen ............0.0..0.. 0 rreee 250,00 
t. Tómas Björnsson .........00..00 0 150,00 

I. Prestsekkjur. 
I. Anna J. Kristjánsdóttir frá Þóroddsstað „00.00.0000. kr... 100,00 
2. Arnbjörg Einarsdóttir frå Breidahålsstad á Skógarströnd ........ - 150,00 
3. Anna Vilhjålmsdåttir frå Stad i Grindavík 2.................... - 100,00 
1. Ásta Þórarinsdóttir frá Grenjaðarstað Ll.l..lld 100,00 
5. Ástríður Petersen frá Svalbarði ......0..0.. eee, 150,00 

6. Auður Gísladóttir frá Hólmum ..........0..0. 0 - 80,00 

1921 

165 

166



1921 

166 

12. 

43. 

44. 

45. 

16. 

47. 

24 

Bergljót Blöndal frá Hvammi í Laxårdal .....0..0.0 .…. kr. 

Guðríður Pétursdóttir frá Höfða 

Guðrún Björnsdóttir frá Sauðanesi 

Guðrún B. Gísladóttir frá Staðarhólsþingum 

Guðrún J. Jónsdóttir frá Bergsstöðum ...........0... 

Guðrún S. Jónsdóttir frá Kolfreyjustað 

Guðrún Ólafsdóttir frá Otrardal ........2.000 0... 

Guðrún Pétursdóttir trá Görðum á Álftanesi ........ 

Guðrún Torfadóttir frá Hólmum 

Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólsstað í Vesturhópi .......... 

Hansína Þorgrímsdóttir frá Þingevrarklaustri 

Helga Ketilsdóttir frá Stað í Grindavík 

Hlíf Bogadóttir frá Eydölum 

Ingibjörg Sigurðardóttir frá Kállatjörn 

Ingunn Loftsdóttir frá Desjarmýri 

Jóhanna Soffía Jónsdóttir frá Viðvík 

Kamilla S. Brjem frá Hruna 

Kristín Pétursdóttir frá Valþjófsstað 

Kristín Sveinbjarnardóttir frá Holti 

Kristín Thorlacius frá Saurbæ í Eyjafirði 

Lilja Ólafsdóttir frá Breiðabólsstað á Skógarströnd 

Margrél Erlendsdóttir frá Stafatelli 

Margrét A. Þórðardóttir frá Gaulverjabæ 

Metta Einarsdóttir frá Stafafell 

Ragnheiður Jónsdóttir frá Vestmannaeyjum 

Ragnheiður H. Magnúsdóttir frá Stað í Steingrímsfirði 

Ragnheiður Pálsdóttir frá Tjörn á Vatnsnesi 

Ragnh. Gísladóttir frá Eyvindarhólum 

Ragnhildur Metúsalemsdóttir frá Hjaltastað 

Sesselja Þórðardóttir frá Skinnastað .......... 

Sigríður Jónasdóttir frá Melstað 

Sigríður Metúsalemsdóttir frá Staðarbakka 

Sigrún Kjartansdóttir frá Mostell 

Steinunn Eiríksdóttir frá Þingmúla 

Steinunn Pétursdóttir frá Árnesi 

Steinunn Sívertsen frá Útskálum 

Valgerður Jónsdóttir frá Völlum .......0.0.00 0000 

Vigdis Einarsdóttir frá Stað í Grunnavík 

Þórey Bjarnadóttir frá Staðarbakka ...... FI 

Þórunn Sigríður Pétursdóttir frá Eydölum 

Þuríður Kjartansdóttir frá Hofi í Vopnafirði 

Samtals kr. 

150,00 

50,00 

125,00 

50,00 

200,00 
100,00 

150,00 

75,00 

125,00 

120,00 

150,00 

125,00 

225,00 

100,00 

75,00 

100,00 

125,00 

150,00 

100,00 

80,00 
150,00 

50,00 

70,00 

110,00 

50,00 

150,00 

156,00 

120,00 

150,00 

150,00 

135,00 

120,00 

150,00 

180,00 

200,00 

160,00 

120,00 

120,00 

150,00 

60,00 

100,00 

6500,00
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14. gr. B. XIIL 2 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir årin 1920 og 1921, 14. gr. SNU. 2,, var 

„essi styrkur til farkennslu fyrir árið 1921. 

I. Skaftafellssýsla: 

1. Kirkjubæjarhreppur .....0.0..00. 00 AIR ki 

2. Leiðvallahreppur .........0.%0 000. ð nr krekersrrrrersererren 

3. Álftavershreppur #..........0 ss skr rs terne rrrrrrrkree 

4. Skaftártunga .........2.00.. 00. errrrrerrrrggee 

5. Mýrahreppur .......00.0 00. sessrrrngnere 

Árnessýsla 

1. Villingaholtshreppur ...........200 000 rknnkrnners . kr. 

2. Gaulverjabæjarhreppur .......00000 0. 

H. Gullbringu- og Kjósarsýsla 

Mosfellshreppur ......0..000. 0 reeks renee kr. 

IV. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla 

1. Hálsahreppur .........%2.0.. sr sneen kse kr. 

2. Andakilshreppur .....2...0..00 0. sn nr knnrgnne 

3. Leirár- og Melasveit ...........000000 020 

4. Borgarhreppur .......5..00.0 00 nnektrnnsnkne 

V. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: 

Kolbeinsstaðahreppur ......0.000. 0 kernerne rrnne … kr, 

VI. Dalasýsla: 

1. Hörðudalshreppur .........0022 020 kr 

2, Laxárdalshreppur .........2002 00. enerrrerekrrkkrre 

3. Saurbæjarhreppur ......0....0.0. senn 

veittur 

0,00 

„00 

00 

„00 

0 S
n
 

2
2
2
2
 

Gu
 

ml
 

ST
 

IJ 
=
 

að, 

150,00 
200,00 

200,00 

75,00 

75,00 

100,00 

200,00 

100,00 

75,00 

150,00 

150,00 

54 

1921 

166



1921 

166 
ho
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VEI. Barðastrandarsýsla: 
- Geiradalshreppur ...........0...0... 0 

- Ketildalahreppur ...........0.0..0... 0. 

Kirkjuhólshreppur ........0....00. eeg 

- Vindhælishreppur ............0...0.. 0. 
- Torfalækjarhrepps fræðsluhétað .......00... 

- Akrahreppur ............... . 
. Stadabreppur suser, 

. Hålsbreppur ss 

Ljósavatnshreppur ss, 
3. Tjörneshreppur ss seen, 

. Flateyjarhreppur 2.22 

Kelduneshreppur 2.22. 
5. Axarfjardarhreppur 2... 

. Hølsfjallahreppur ss ses. 
. Presthålahreppur 2... sneen 

. Svalbardshreppur 2.222 sense, 

„ Hróarstunguhreppur ...........0.0.00000 000 FR 
Fljótsdalshreppur ............ RA 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

50,00 

150,00 

75,00 

125,00 

75,00 

200,00 

75,00 

200,00 

125,00 

50,00 

50,00 

125,00 

125,00 

50,00 

150,00 

75,00 

50,00 

200,00 

175,00 

125,00 

150,00
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XV. Sudur-Mulasysla: 166 

Í. Vallahreppur .........0.00 0 renerne kr. 125,00 

2. Eiðahreppur ............00000 0. nn 125,00 

3. Mjóafjarðarhreppur ..........%.. 0... en ens 100,00 

4. Breiðdalshreppur ..............2 0... 200,00 

5. Stöðvarhreppur .........20..0.00 00. rer erkrnee 125,00 

6. Norðfjarðarhrepps fræðsluhérað ..........02.00020 000... 150,00 

7. Fáskrúðsfjarðarhrepps fræðsluhérað .........202000 0000. 200,00 

14. gr. B. XIV. a. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir árið 1920 og 1921. 14. gr. B. XIV. a, var veittur 

þessi styrkur til unglingaskóla fyrir árið 1921: 

1. Núpsskóli í Dýrafirði ........0..0...000 00 uge kksnre kr. 4000,00 

2. Hvítárbakkaskóli ............2.20. 000. enken ssnne - £500,00 

3. Ísafjarðarskóli .............00.000. 0. 2000,00 

1. Húsavíkurskóli ............0..00.0 00. esserne 2000,00 

5. Siglufjarðarskóli ............02..0.2 0... 1000,00 

6. Hjarðarholtsskóli ..........0.002.. 0200 2000,00 

7. Víkurskóli .................. 00. enknkee 1000,00 

8. Sauðárkróksskóli ..............0.00. 0 eres nee 1000,00 

9. Skútustaðaskóli seeren erne enken 600,00 

Samtals kr. 18100,00 

Styrkur til búnaðarfélaga. 

16. gr. 2. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1920 og 1921, 16. gr. 2, var með bréfi 

alvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins, dags. 19. febrúar 1921, veittur þessi styrkur 

fyrir árið 1920 til búnaðarfélaga. 

I. Skaftafellssýsla. 

Dagsv. tala. Kr. a 

I. Búnaðarfélag Bæjarhrepps .........00.00 02... 348 212,11 

2. Öræfinga ..........0000. 00. 506 195,86 

3. Borgarhafnarhrepps ......0.00.0 000. 290 112,25
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166 
Dagsv. tala, 

I. Búnaðarfélagið „Afturelding“ í Nesjahreppi ss 2020 
0. Búnaðarfélag Myrahrepps 0... 

728 
6. Skaftártunguhrepps 2... 157 

7. Hvammshrepps 2... ss 664 8. Dyrhølahrepps 2... 586 
9. Hårgslandshrepps 2 

624 
10. Hörgslands- og Kirkjubæjarhreppå 2... 923 
11. Álftavershrepps FRI renvee 107 
12. Framfarafélag Leiðvallahrepps 0. 303 

1. Búnaðarfélag Austur-Eyjafjallahrepps 2... 299 
2. Austur-Landeyjahrepps ............. 905 
3. Fljótshlíðarhrepps 0... 739 
t. Holtamanna 2... 1436 
ð. Hvolhrepps ....... 816 

6. Rangárvallahrepps ......0.. 1041 
7. Framfarafélag Landmannahrepps ......0.0.00 se 1141 

Samtals 6377 

HI. Árnessýsla. 
Dagsv. tala. 

1. Búnaðarfélag Skeiðahrepps .........00 2999 
2. Villingaholtshrepps .......0... 349 

åd. Hrunamannahrepps 2... 599 
1. Gaulverjabæjarhrepps lo... 1753 
5. bingvallahrepps 2... eee 189 

Samtals 5889 

IV. Gullbringu- og Kjósarsýsla. 

Dagsv. tala. 

I. Búnaðarfélag Mosfellssveitar Ll... 582 
2. Kjalnesinga ......0.00000. 00 192 

3. Kjósarhrepps „2... 4370 
i. Garðahrepps .......... ereve 315) 
). Bessastaðahrepps 22... 362 

Il. Rangárvallasýsla. 

Samtals 8056 

Dagsv. tala 

Samtals 6059 

Kr. a, 

781,84 

281,77 

176,88 

257,00 

226,81 

241,48 

357,24 

157,58 

117,27 

3118,04 

Kr. a. 

115,72 

590,27 

286,03 

555,80 

315,88 

102,91 

441,6? 

2468,18 

Kr. a. 

1160,75 

135,08 

231,84 

678,49 

73,15 

2279,31 

Kr. a, 

225,26 

74,31 

1691,38 

214,05 

140,11 

2345,11
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V. Reykjavík. 166 
Dagev. tala. Kr. a. 

Jarðræktarfélag Reykjavíkur oo... 1879 727,25 

VI. Borgarfjardar- og Myrasysla. 

Dagsv. tala. Kr. a. 

I. Búnaðarfélag Leirár- og Melahrepps lo 802 310,41 
2. Hvalfjardarstrandarhrepps 0. 343 132,76 
3 Skorradalshrepps ss, 291 112,64 
4 Andakilshrepps 2... eee, 1213 469,47 
Ð. Skilmannahrepps „......0.0.0.. 0 238 92,13 
6. lnnti-Akraneshrepps ......0 …— 348 134,70 

7. Reykdæla err. 33 1057,77 
8. Hålsabrepps ........ FI 299 115,72 
9. Lundareykjadalshrepps 2... 619 239,59 

10. bverårhlidarhrepps 2... 283 109,55 
11. Stafholtstungnahrepps 00... 1306 505,48 
12. Ålftaneshrepps 0. ves 638 246,95 
13. Borgarhrepps „2... 951 368,08 
14. Hvítársíðuhrepps 0... 1166 151,29 
15. Hraunhr€pps 0... 616 238,43 
16. Norðurárdalshrepps „20... 08 119,20 

Samtals 12154 4704,17 

VII. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

Dagsv. tala. Kr. a. 

I. Búnaðarfélag Helgafellssveitar oo... vre 893 345,68 
2. Eyjahrepps 2200 verveevee . — 602 233,01 

3 Staðarsveitar ..................,. sr renres 130 50,32 
1 Kolbeinsstadahrepps .......... sereee 743 287,59 
5. Miklaholtshtepps 20... .… 657 254,29 
6. Eyrarsveitar Lo. me. 103 39,87 

Samtals 3128 1210,71 

VIII. Dalasýsla. 

Dagsv. tala Kr. á. 

HI 294 113,80 
2 Middalahrepps ........000..00 … 920 356,08 
3. Fellsstrandarhrepps .......0... 0. … 457 176,88 

Bunadarfélag Laxårdalshrepps
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4. Bunadarfélag Hvammshrepps 

2. 

Haukadalshrepps 

Saurbæjarhrepps 

Hörðudalshrepps 

Búnaðarfélag Geiradalshrepps 

. Búnaðarfélag Mýrahrepps 

Reykjarfjarðarhrepps 

Naufeyrarhrepps 

. Búnaðarfélag Bæjarhrepps 

Kirkjubóls- og Fellshreppa 

Hrófbergshrepps 

. Búnaðarfélag Þverárhrepps 

Engihlíðarhrepps 

Sveinsstaðahrepps 

Svinavatnshrepps 

Kirkjuhvammshrepps 

Staðarhrepps 

Vindhælishrepps 

Fremri-Porfastaðahrepps 

130 

IX. Bardastrandarsysla. 

X. Ísafjarðarsýsla. 

XL Strandasýsla. 

XII. Húnavatnssýsla. 

Dagsv. tala. Kr. å 

FR AR 440 170,30 

AIR 122 47,23 

AÐ 289 111,86 

AIR 603 233,40 

Samtals 3125 1209,55 

Dagsv. tala. Kr. a. 

206 79,74 

Dagsv. tala. Kr. a. 

FAIR 724 280,22 

HI 71 27,48 

AÐ 525 203,20 

Samtals 1320 510,90 

Dagsv. tala. Kr. a. 

seerne. 359 138,95 

seere 148 57,28 

FI 109 42,19 

Samtals 616 238,42 

Dagsv. tala. kr. a. 

FR 182 302,67 

FI 686 265.52 

RENA 673 260,49 

FERÐ 772 298,80 

vere, … 940 363,82 

RA 1057 409,11 

NR 1155 147,04 

RN 535 207,07



9. Bunadarfélag Ytri-Torfastadahrepps ................. 

10. Þorkelshólshrepps ................... 

XIII. Skagafjarðarsýsla. 

I. Búnaðarfélag Seiluhrepps ..........0)0.0000 0... 

2 Staðarhrepps ............ 

3. — Lýtingsstaðahrepps .................... 

4. Ripurhrepps ........00000. 0. 

5. Skefilsstaðahrepps .................... 

6. Skarðshrepps ............ 000. 

XIV. Evjafjarðarsýsla. 

Í. Framfarafélag Glæsibæjarhrepps .................... 

2. Skriðuhrepps ................. 

3. Öngulstaðahrepps .................... 

4. Búnaðarfélag Svarfdæla ...........0.0.00, 0... 

ð. Saurbæjarhrepps ................. 

6. Öxndæla ........ 

XV. Akureyri. 

Jarðræktarfélag Akureyrar ......0.0..000 rerrevreree 

XVI. Þingevjarsýsla. 

I. Búnaðarfélag Ljósavatnshrepps ..........0...... 

2 Svalbarðsstrandarhrepps ............... 

3. Hálshrepps #0... 

4. Framfarafélag Grýtubakkahrepps .........0. 

>. Búnaðarfélag Skútustaðahrepps ........0.. 

431 

Dagsv. tala. 

AR 596 

sr 2097 

Samtals 9293 

Dagsv. tala. 

HR 2266 

HR 1470 

versene 1117 

BI 1049 

AR 344 

636 

Samtals 6882 

Dagsv. tala. 

SRI 802 

AIR 264 

BI 338 

SIÐI 935 

HR 576 

uueesee 861 

Samtals 3776 

Dagsv. tala. 

e. 146 

Dagsv. tala. 

BIÐ 1102 

BIÐ 714 

a 783 

AIR 309 

FA 581 

Kr. a. 

230,68 

811,64 

3596,84 

Kr. a. 

877,05 

568,94 

432,32 

406,00 

133,15 

246,18 

2663,64 

Kr. a. 

310,40 

102,19 

130,82 

361,88 

292,94 

333,25 

1461,48 

Kr. a. 

288,75 

Kr. a. 

126,52 

299,57 

303,06 

119,59 

224,87



6. Jarðabótafélag Húsavíkur ........0..0..0 

7. Aðaldæla 0... 

8. Reykdæla ......0..0 0 

9. Jarðræktarfélagið „Ófeigur“ í Reykjahverfi ...... 

10. Búnaðarfélag Svalbarðshrepps ......0.0.0. 

XVII. Suður-Múlasýsla. 

Búnaðarfélag Breiðdalshrepps .......0..0.00 0 

1.-Skaftafellssýsla ......00.00. 0 

2. Rangárvallasýsla .........02.2000 0. nnee 

3. Árnessýsla ......0...... nen neneee 

4. Gullbringu- og Kjósarsýsla ......00%.0 0. 

5. Reykjavik ..........00220 0 

6. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla ......000.0. 0. 

7. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla .....0.000 00. 

S. Dalasýsla .......02000.. 00. knnen 

9. Barðastrandarsýsla .....0.000.0.002. 00. 

10. Ísafjarðarsýsla ........000..000 00 

Ii. Strandasýsla .........0.%0000 0000 enenek renerne 

12. Húnavatnssýsla .......00.0000. 00 

13. Skagafjarðarsýsla .......20%.2.0. 200 

14. Eyjafjarðarsýsla .......0..0000 0. 

15. Aktireyti 20... 

16. Þingeyjarsýsla 22.02.0200. rr rreree 

17. Suður-Múlasýsla .....0.020200 0 

Alls 100 félög, dagsverkið 38,7. 

Dagsv. tala 

FIRIR 309 

FRI 1426 

FR „1138 

616 

389 

Samtals 7427 

Dagsv. tala. 

HAR RIRIÐ 577 

Dagsv. tala 

IR 5889 

HIRÐ 6059 

BIÐ 1879 

FIRIR 9293 

RIÐ 6882 

ARI 3776 

Samtals 77510 

. Kr. á 

119,59 

551,93 

140,46 

238,43 

150,56 

2874,58 

Kr. å 

223,33 

.… Kr. a 

3118,04 

2468,18 

2279,31 

2345,11 

727,25 

1704,17 

1210,71 

1209,55 

79,74 

510,90 

238,42 

3596,84 

2663,64 

1461,48 

288,75 

2374,58 

223,38 

30000,00
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EMBÆTTI OG SYSLANIR m. m. 

Hinn 12. nóvember 1920 var settur kennari við gagnfræðaskólann á Akureyri, 

Lárus Bjarnason, allramildilegast skipaður kennari við sama skóla. 

Hinn 31. desember 1920 var bankaútbússtjóri á Eskifirði, Guðmundur Lofts- 

son, settur til þess fyrst um sinn. frá 1. janúar þ. á. að telja, að gegna sýslumanns- 

embættiru í Suður-Múlasýslu. 

Hinn 15. nóvember 1920 var prófessor Eiríki Briem veitt samkvæmt beiðni 
lausn frá starfinu sem framkvæmdarstjóri Söfnunarsjóðs Íslands frá 1. janúar þ. á. 

að telja. 

Hinn 15. s. m. var bankaritari Vilhjálmur Briem settur framkvæmdarstjóri 

Söfnunarsjóðs Íslands, fyrst um sinn frá 1. Janúar þ. á. að telja, 

#1. desbr. 1920 var sóknarpresti í Auðkúluprestakalli, síra Stefáni M. Jóns- 

syni, samkvæmt umsókn hans, veitt lausn frá prestskap frá 1. júní þ. á. að telja, 

með eftirlaunum. 

Hinn 24. jan. var sóknarprestinum í Staðarprestakalli í Strandaprófastsdæmi. 

Guðlaugi Guðmundssyni, samkvæmt umsókn hans, veitt lausn frá prestskap sök- 

um heilsubrests, frá fardögum hb. á. að telja, með eftirlaunum. 

Hinn 31. s. m. var sýslumanni í Dalasýslu, Bjarna Þ. Johnsen, allramildileg- 

ast veitt lausn frá sýslumannsembættinu í Dalasýslu, án eftirlauna. 

5. d. var sóknarprestinum í Flatevjarprestakalli í Barðastrandarprófastsdæmi., 
séra Sigurði Jenssyni, præp. hon., samkvæmt umsókn hans, veitt lausn frá prest- 

skap sökum heilsubrests, frá fardögum þ. á. að telja, með eftirlaunum. 

Hinn 8. febr. var Jón Foss læknir settur til að gegna héraðslæknisembættinu 
í Borgarfjarðarhéraði, fyrst um sinn, frá Í. s. m. að telja þangað til öðruvísi verður 

ákveðið. 

Hinn 24. s. m. var sóknarprestinum í Miklabæjarprestakalli, síra Birni Jóns- 
syni, præp. hon., samkvæmt umsókn hans, veitt lausn frá prestskap sökum heilsu- 
brests, frá næstkomandi fardögum að telja, með eftirlaunum. 

Hinn 2. maí var Hans Magnús Torfason, sýslumaður í Ísafjarðarsýslu og 
bæjarfógeti í Ísafjarðarkaupstað, allramildilegast skipaður sýslumaður í Árnessýslu. 

55 
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Sama dag var fulltrúi í fjármálaráðuneytinu, cand. juris Magnús Gíslason, 

allramildilegast skipaður sýslumaður í Suður-Múlasýslu. 

Sama dag var Jón Bjarnason læknir í Keflavík, allramildilegast skipaður 

héraðslæknir í Borgarfjarðarhéraði. oOo . 

6. s. m. var settur prestur í Grundarþingaprestakalli í Eyjafjarðarprófasts- 

dæmi, séra Gunnar Benediktsson, skipaður sóknarprestur sama staðar. 

Sama dag var sóknarprestur í Bergstaðaprestakalli í Húnavalnsprófastdæmi, 

séra Björn Stefánsson, allramildilegast skipaður sóknarprestur í ÁAuðkúlupresta- 

kalli í sama prófastsdæmi. 

98. sama mánaðar var cand. theol Halldór Kolbeins, skipaður sóknarprestur 

í Flateyjarprestakalli í Barðastrandarprófastsdæmi. 

Sama dag var settur prestur í Barðsprestakalli í Fljótum, sér Stanley Guð- 

mundsson, skipaður sóknarprestur sama staðar. 

10. júní var sóknarpresti í Mjóafjarðarprestakalli, séra Þorsteini Ástráðs- 

syni, veitt Prestsbakkaprestakall í Strandaprófastsdæmi. 

Sama dag var aðstoðarpresti í Miklabæjarprestakalli í Skagafjarðarprófasts- 

dæmi, síra Lárusi Arnórssyni, veitt téð prestakall. 

Hinn 3. júlí var aðstoðarmaður í fjármálaráðuneytinu, Þorsteinn Þorsteins- 

son, allramildilegast skipaður sýslumaður í Dalasýslu. 

Sama dag var mag. art. Sigurður Guðmundsson allramildilegast skipaður 

skólameistari við gagnfærðaskólann á Akureyri, frá 1. sept. þ. á. að telja. 

15. sama mánaðar var Kristmundur Guðjónsson, cand. med., settur til að gegna 

héraðslæknisembættinu í Reykhólahéraði, fyrst um sinn frá Í. s. m. að telja, þangað 

til öðruvísi verður ákveðið. 

91. sama mánaðar var Gunnar Egilson erindreki, skipaður framkvæmdarstjóri 

Brunabótafélags Íslands frá 1. október þ. á. að telja. 

29. sama mánaðar var cand. med. Jón Árnason, settur héraðslæknir í Axar- 

fjarðarhéraði. 

95. sama mánaðar var sóknarpresti í Mosfellsprestakalli í Grímsnesi, séra 

Þorsteini Briem, veitt Garðaprestakall á Akranesi.
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Hinn 1. ågust var Oddur Gislason målaflutningsmadur í Kaupmannahöfn, 

allramildilegast skipaður sýslumaður í Ísafjarðarsýslu og bæjarfógeti í Ísafjarð- 

arkaupstað. 

Hinn 6. s. m. var sellur héraðslæknir í Öxarfjarðarhéraði, Jón Árnason. 

allramildilegast skipaður héraðslæknir sama staðar. 

Hinn >. september var Freysteinn Gunnarsson cand. theol. settur kennari 

við Kennaraskólann frá 1. okt. þ. á. að telja. 

Hinn 7. s. m. var settur prófastur í Strandaprófastsdæmi, sér Jón Brands- 

son, Sóknarprestur í Tröllatunguprestakalli, skipaður prófastur í téðu prófasts- 

dæmi. 

Hinn 8. s. m. var settur prestur í Staðarprestakalli í Grunnavík. séra Jón- 

mundur Halldórsson, skipaður sóknarprestur sama staðar. 

Þann 27. s. m. skipaði atvinnumálaráðherrann cand. polit, Georg Ólafsson 

bankastjóra við Landsbankann, frá 1. nóvember að telja. 

#0. s. m. leysti dóms- og kirkjumálaráðherrann landlæknir G. Björnson frá 

landlæknisstörfum um 6 mánaða tíma, til þess að hann geti gefið sig óskiptur að 

undirbúningi, er hann Kefir tekizt á hendur samkvæmt beiðni ráðuneytisins, á fram- 

kvæmd laga um varnir gegn berklaveiki. € or 

Sama dag setti dóms- og kirkjumálaráðherra prófessor Guðmund Hannes- 

son til þess að gegna landlæknisembættinu um 6 mánuði frá 1. október að telja. 

Hinn 29. október var settur fulltrúi, cand. jur. Sigfús M. Johnsen, skipaður 

fulltrúi í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu. 

Sama dag var settur aðstoðarmaður, cand. jur. Steindór Gunnlaugsson, skip- 

aður aðstoðarmaður í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu. 

Hinn 31. sama mánaðar var cand. jur. Sigurdur Sigurðsson skipaður fulltrúi 

í fjármálaráðuneytinu frá Í. nóv. þ. á. að telja. 

Hinn 12. nóvembermánaðar var sóknarprestur í Staðarstaðarprestakalli í Snæ- 

fellsnesprófastsdæmi, séra Jón N. Jóhannessen, skipaður sóknarprestur í Staðarpresta- 
kalli í Steingrímsfirði. 

19. sama mánaðarþóknaðist Hans hátign konunginum, að fela fjármálaráð- 

herra Magnúsi Guðmundssyni, að veita forstöðu dóms- og kirkjumáladeild stjórnar-
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ráðsins og að gegna störfum forsætisráðherra, að svo miklu leyti, sem þörf kann 

að verða á, meðan forsætisráðherra, Jón Magnússon, er fjarverandi í embættisferð 

til Kaupmannahafnar. 

21. s. m. var héraðslækninum í Grímsneshéraði, Skúla Árnasyni, allramildi- 

legast veitt lausn í náð frá téðu embætti, frá 1. janúar næstkomandi, með eftirlaunum. 

PÓSTMENN SKIPAÐIR 

Hinn 5. febrúar 1920 var "Teitur Kristján Þórðarson al aðalpóstmeistara 

skipaður póstafgreiðslumaður í Reykjavík frá 1. janúar sama ár að telja. 

Sama dag voru þau Helgi Björnsson, Kristín Brynjólfsdóttir. Kara Briem, 

Sigríður Einarsdóttir og Sæmundur Helgason af aðalpóslmeistara skipuð póslað- 

stoðarmenn í Reykjavík frá Í. janúar sama ár að telja. 

6. sama mánaðar var póstafgreiðslumaður Ole P. Blöndal af atvinnumála- 

ráðherra skipaður póstritari frá 1. janúar sama ár að telja. 

Sama dag var cand. Magnús Jochumsson af atvinnumálaráðherra skipaður 

póstfulltrúi hjá aðalpóstmeistara frá Í. janúar sama ár að telja. 

Sama dag var póstafgreiðslumaður Friðrik Möller af atvinnumálaráðherra 

skipaður póstmeistari á Akureyri frá 1. janúar s. á. að telja. 

Sama dag var póstafgreiðslumaður Guðmundur Bergsson af atvinnumálaráð- 

herra skipaður póstmeistari á Ísafirði frá 1. janúar s. á. að telja. 

Sama dag var póstafgreiðslumaður Sigurður Baldvinsson af atvinnumálaráð- 

herra skipaður póstmeistari á Seyðisfirði, frá 1. janúar s. á. að telja. 

Sama dag var póstafgreiðslumaður Þorleifur Jónsson af atvinnumálaráðherra 

skipaður póstmeistari í Reykjavík, frá 1. janúar s. á. að telja. 

Sama dag var póstafgreiðslumaður Páll Steingrímsson af atvinnumálaráð- 

herra skipaður póstfulltrúi í Reykjavík frá Í. janúar s. á. að telja.
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18. sama mánaðar var Friðrik Möller veitt lausn frá póstmeistaraembætti á Ak- 

ureyri, frá Í. maí s. á. að telja. 

Hinn 9. marz 1920 var póstaðsloðarmaður Einar Hróbjartsson af aðalpóst- 

meistara skipaður póstafgreiðslumaður í Reykjavík. frá 1. janúar s. á. að telja. 

Hinn 7. apríl 1920 var póstmeistari Guðmundur Bergsson af atvinnumálaráð- 

herra skipaður póstmeistari á Akureyri, 1. maí s. á. að telja. 

28. sama mánaðar setti aðalpóstineislari Odd Guðmundsson til þess að gegna 

póstmeistaraembættinu á Ísafirði fyrst um sinn frá 1. maí s. á. að telja. 

Hinn 20. maí 1920 var Finnur Jónsson af atvinnumálaráðherra skipaður póst- 

meistari á Ísafirði frá 1. júlí s. á. að telja. 

Hinn 1. júlí 1920 veitti aðalpóstmeistari Kristjáni Teiti Þórðarsyni lausn frá 

póstafgreiðslumannssýslan í Reykjavík, frá nefndum degi að telja. 

Hinn 12. ágúst 1920 var Egill Sandholt af aðalpóstmeistara skipaður póstaf- 

sgreiðslumaður í Reykjavík frá 1. sama mánaðar að telja. 

Sama dag var hreppstjóri Ólafur Eggertsson af aðalpóstmeistara skipaður 

póstafgreiðslumaður á Króksfjarðarnesi frá Í. sama mánaðar að telja. 

Sama dag var Kristján Sigurðsson af aðalpóstmeistara skipaður póstaðstoð- 

armaður í Reykjavík, frá 1. sama mánaðar að telja. 

#0. sama mánaðar veitti aðalpóstmeistari Kristjáni Torfasyni kaupmanni 

lausn frá póstafgreiðslumannssýslan á Flateyri, frá 1. september s. á. að telja. 

Sama dag setti aðalpóstmeistari kaupmann Jón Eyjólfsson til þess fyrst 

um sinn að gegna póstafgreiðslumannssýslaninni á Flateyri, frá 1. september s. á. 

að telja. 

Hinn 23. nóvember 1920 var kaupmaður Jón Eyjólfsson af aðalpóslmeisl- 

ara skipaður póstafgreiðslumaður á Flateyri, frá 1. sama mánaðar að telja. 

Hinn 3. desember 1920 var Jósep Blöndal af aðalpóstmeira vikið frá póstal- 

greiðslumannssýslaninni á Siglufirði um stund, sakir vanskila. 

Sama dag setti aðalpóstmeistari kaupmann Sophus Blöndal til þess fyrst um 

sinn að gegna póstafgreiðslumannsýslaninni á Siglufirði.
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Hinn 3. jantar 1921 setti aðalpóstmeistari Gísla Eiríksson til þess fyrst um 

sinn að gegna póstafgreiðslumannssýslaninni á Slað í Hrútafirði. 

Hinn 19. marz veitti aðalpóstmeistari prófasti Sigurði Jenssyni lausn frá 

póstafgreiðslumannssyslaninni í Flatey, frá 1. júní að telja. 

Sama dag setti áðalpósímeistari Jón Sigurð Sigurðsson Lil þess um stund að 

segna póstafgreiðslumannssýslaninni í Flatey. 

Hinn 11. apríl var Gísli Eiríksson af aðalpóstmeistara skipaður póstafgreiðslu- 

maður á Stað, frá 1. sama mánaðar að telja. 

Hinn 4. maí var Jón Sigurður Sigurðsson af aðalpóstimeistara skipaður póst- 5 ' l I 

afgreiðslumaður í Flatey, frá 1. júní að telja. 

17. sama mánaðar veitti aðalpóstimeistari Elínu Sigurðardóttur lausn frá póst- 

afgreiðslumannssýslaninni á Þórshöfn, frá 1. júní að telja. 

Sama dag setti aðalpóstmeistari Davíð Kristjánsson til þess fyrst um sinn að 

segna póstafgreiðslumannssýslaninni á Þórshöfn, frá 1. juni að telja. 

Hinn 21. júní setti aðalpóstmeistari Otto Jörgensen til þess fyrst um sinn að 

segna póstafgreiðslumannssýslaninni á Siglufirði, frá 1. júlí að telja. 

Hinn 1. október veitti aðalpóstmeistari héraðslækni Magnúsi Péturssyni lausn 

frá póstafgreiðslumannssýslaninni á Hólmavík, frá 1. janúar 1922 að telja. 

Hinn 30. nóvember var Jósep Blöndal af aðalpóstmeistara leystur frá póst- 

afgreiðslumannssýslaninni á Siglufirði, frá 1. desember að telja. 

Sama dag var Otto Jörgensen af aðalpóstmeistara skipaður póslafgreiðslu- 

maður á Siglufirði, frá 1. desember að telja. 

Sama dag var Kristinn Benediktsson af aðalpóslmeistara skipaður póstal- 

greiðslumaður á Hólmavík, frá 1. janúar 1922 að telja. 

Sama dag var Davíð Kristjánsson af aðalpóstmeistara skipaður póstafgreiðslu- 

maður á Þórshöfn, frá 1. janúar 1922 að telja. 

Hinn 24. desember var Kristján Á. Kristjánsson af aðalpóstmeistara skipað- 

ur póstafgreiðslumaður á Suðureyri, frá 1. janúar 1922 að telja.
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ALÞINGISMENN 1921 

kosnir fyrir Reykjavík. 

ð. febrúar var Jón Baldvinsson framkvæmdarstjóri, Jón Þorláksson verk- 

fræðingur og síra Magnús Jónsson dósent kosnir alþingismenn fyrir Reykjavík. 

KONSÚLAR 

Hinn 27. april var Jon Carl Friðrik Arnesen viðurkenndur sænskur vicekon- 
súll á Akureyri. 

Hinn 10. júní var Jóhann Þorkell Jósefsson viðurkenndur þýzkur varakon- 
súll í Vestmannaeyjum. 

Hinn 7. október var bankastjóri Hans Truelsen Totte viðurkenndur sænskur 

aðalkonsúll á Íslandi, með bústað í Reykjavík. 

21. sama mánaðar var kaupmaður Sigfús Blöndal viðurkenndur þýzkur kon- 

súll í Reykjavík. 

HEIÐURSMERKI 

Hinn 3. júlí sæmdi Hans hátign konungurinn stórkrossi Fálkaorðunnar: 
Jón Magnússon forsætisráðherra, Niels Neergaard Statsminister, I. C. 

Christensen Undervisningsminister, A. N. Krieger Kabinetsskretær, 

og stórriddarakrossi Fálkaorðunnar: 

Carl Juel Hofmarskalk, Carl Cartensen Kommandör, G. F. Gjernals Oberst, 

Jón Sveinbjörnsson konungstitara, C. W. Appeldorn Oberstlöjtnant, Jóhannes 

Jóhannesson bæjarfógeta. Bjarna Jónsson dócent, Einar Arnórsson prófessor, 

Svein Björnsson sendiherra, 0. GC, Kragh Rektor, J. É. Böggild Gesanl, Jón
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Krabbe sendiherrasveilarritara, F. Cold Kommandör, V. J. Á. Hartung, Kom- 

mandör, N. C. Monberg Etatsraad, P. O. A. Andersen Statsgældsdirektör, 

og ennfremur riddarakrossi Fálkaorðunnar: 

C. C. Sehested Hotfröken, H. S. Sander Kaptajn, Godfred Hansen Kaptajn, A. 

H. Vedel Premierlöjtnant, A. C. Beck Hoffurer, Hans Tegner Professor, P. B. 

Grandjean Arkivregistrator, Þorstein M. Jónsson kennara, L. Dornonville de 

la Gour Kaptajn. A. Á. Riisaser Oværlægi, H. de Jonqui€res Hansen Kaptajn, 

Svenn Poulsen Redaktør. 

Hinn Í. desember sæmdi Hans hátign konungurinn stórriddarakrossi Fålka- 

orðunnar: 

Pétur Jónsson atvinnumálaráðherra, Finn Jónsson prófessor, Eirík Briem pró- 

fessor, Thor Jensen útgerðarmann, Klemens Jónsson fyrrv. landritara, Ásgeir 

Sigurðsson konsúl, Gut nd Magnússon prófessor, C. O. Jensen prófessor, Sigurð | L Guðmund Maegr f , C, O.J f 

og riddarakrossi Fålkaordunnar: 

merki 

hann. 

Jóhann Þorkelsson dómkirkjuprest. Þórunni Jónassen ekkjufru, Elinu Briem 

Jónsson. ekkjufrú, Valdimar Ó. Briem vígslubiskup, Harald Níelsson pró- 

fessor, Einar Hjörleifsson Kvaran rithöfund, Þorstein Gíslason ritstjóra, Ágúst 

Flygenring kaupmann, Björn Sigurðsson fyrrv. bankastjóra, Þórarinn Erlend 

Tulinius stórkaupmann, Magnús Kristjánsson alþingismann, Jón Bergsson 

bónda, Egilsstöðum, Ágúst Helgason bónda, Birtingaholti, Magnús Sigurðsson 

bónda, Grund, Snæbjörn Kristjánsson hreppstjóra, Hergilsey, Halldór Þorsteins- 

son skipstjóra, Hjalta Jónsson skipstjóra, Sigurð Pétursson skipstjóra, Johan 

Ferdinand Aasberg skipstjóra, Jörgen Anton Christensen dócent. 

21. nóvbr. var konsul Otto Tuliniusi allramildilegast leyft að bera heiðurs- 

sem riddari af vasaorðunmni, 1. fl., er Hans hátign konungur Svía hefir sæmt 

Ráðuneytið og orðunefndin tilkynna, að Hans hátign konungurinn hafi 31. 

október afhent Hennar hátign, ekkjudrottningu Louise, stórkrossinn af íslenzku Fálka- 

orðunni í tilefni af sjötugsafmæli ekkjudrottningarinnar.
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HEIDURSGJAFIR 

Ál vöxtum af styrktarsjóði Kristjáns konungs IX. fyrir árið 1920 hefir stjórn- 

arráðið veitt þeim Hermundi Valdimar Guðmundssyni, bónda í Vallanesi í Seilu- 

hreppi í Skagafjarðarsýslu, og Hallgrími Níelssyni, hreppstjóra á Grímsstöðum i 

Álftaneshreppi í Mýrasýslu. heiðursgjafir, 160 krónur hvorum, fyrir framúrskar- 

andi dugnað í jarðabótum, byggingum og öðru, sem að búnaði lýtur. 

STYRKVEITING 

Af vöxtum af styrktarsjóði Friðriks konungs VIII. fyrir árið 1991 hefir at- 

vinnu- og samgöngumálaráðuneytið veitt Árna Einarssyni bónda í Múlakoti 200 kt 

stvrk til trjáræktar. 

EINKARÉTTUR 

9. febr. 1921 þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Norsk Hydroelektrisk 

Kvælstofaktieselskab, Solligaten 7 í Kristjaníu í Noregi, einkarétt á Íslandi um 5 

ára tímabil á útbúnaði á leiðslu lofttegunda gegnum þynnulogaofna. 

Sama dag 1921 þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Norsk Hvadro- 
eleklrisk Kvælstofaktieselskab, Solligaten 7 í Kristjaníu í Noregi, einkarétt á út- 

búningi á loftleiðslu í rafofnum með þynnulogum, 

6. maí 1921 þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Norsk Hvdroelektrisk 
Kvælstofaktieselskab, Solligaten 7 í Kristjaníu í Norcgi, einkarétt á aðferð tl að 
binda köfnunarefnislofttegundir í hringrásakerfi. 

Sama dag 1Ð21 þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Norsk Hydro- 
elektrisk Kvælstofaktieselskab, Solligaten 7 í Kristjaníu í Noregi, einkarétt á 
bogaratlogaofni til að blanda súrefni í köfnunarefni loftsins og kæla um leið loft- 
tegundir þær, sem myndast, þannig að hitinn úr þeim verði að notum.
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Sama dag 1921 þóknaðist Hans hátign konunginum að veita Norsk Hydro- 

elektrisk Kvælstofaktieselskab, Solligaten 7 í Kristjaníu í Noregi, einkarétt á 

aðferð til rafaðgreiningar á bráðnum rafaðgreinanlegum efnum. 

Sama dag 1921 þóknaðist Hans hátign konunginum að veita framkvæmdar- 

stjóra E. A. A. Gronvall í Stokkhólmi í Svíþjóð einkarétt á Íslandi um 5 ára tíma- 

bil á aðferð til að framleiða vikurjárn. 

23. maí 1921 þóknaðist Hans hátign konunginum að veita h/fj. Frederikstads 

Elektrokemiske Fabriker, F. E. F., í Frederiksstad í Noregi, einkarétt á Íslandi um 

5 ára tímabil á aðferð til að framleiða perbóröt.






