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Skammstafan: S. = Stjórnarráðsbréi. 

EFN GN SNEENRNIÐINNUGÐANNGINANVNGNRNIKSNNNSAVGEKÖNENNNANNNNANNNSNUNNSNI DENNI EKKI 

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

Stjórnarráðsbréf, auglýsingar, reglugjörðir o. fl. 

1 5. jan. S. til syslumannsins 1 Skaftafellssyslu, um flutning 
| bingstadar ses evnee 1 

3 | 16. jan, Auglýsing um staðfestingu á samþykkt um brevt- 
ingu å lågreglusambykkt fyrir Reykjavik ...... 1—2 

Å | 21. jan. Gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Vestmannaevja- 

| kaupstað 20... 2—4 
5 | 22, jan.  Gjaldskrå fyrir rafveitu Nordfjardar .............. | i 
6 | 23. jan. Sampbykkt um sysluveginn Enghlidingabraut ...…. 1 5—7 
7 | 4. febr. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Framfara- | 

sjóð Jóns prófasts Melsteðs og frú Steinunnar 
Slarnadóttur Melsteðs 20.00.0200 8 — 

Samþykkt um lokunartiíma sölubúða í Neskaupstað | 
S. til biskups, um breytingar á sóknarskipun og um 

kirkjur í Vestur-Skaftafellsprófastsdæmi ........ 

Reglur fyrir nemendur hins almenna Menntaskóla 
í Reykjavík 

8 7. febr. 
2 9, febr. 

1 
9, Sd. 

  

10 | 16. febr,  Reglugjörð um eftirlit með verksmiðjum og vélum 
11 | S, d. Gjaldskrá fyrir eftirlit með verksmiðjum og vélum 
12 | 4, malz Reglugjérd um hundahald i Neskaupstad .......,.. 
13 Sd. Bráðabirgðareglugjörð um 

vinnuhælinu á Litla-Hrauni 
skylduvinnu fanga á



  

    Dagsetning 

   

ögn Blaðsíðutal 

  

149 
Í) 

á, marz 

I8. marz 

19, marz 

21. marz 

21, marz 

april 

11. apríl 
16. apríl 
Sd. 

S, d. 
20. april 

27. apríl 

30. april 

16. mai 

23. mai 

21, mai 

7. mai 

7. juni 
juni 
juni 

. juni 

  

Sd. 

Erindissbréf handa lækni vinnuhælisins á Litla- 

Hrauni ..........0 0. krnee 42— 44 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Söfnunar- 

sjóð Bauðasandslhrepps 2..0000a 44—46 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá um Nemenda- 

sjóð sira Magnúsar Helgasonar 2....0.0.. 0... 46 —47 

Samþvkkt um lokunartima rakarastofa og hår- 

stofa i Reykjavik ...2200neeeeeeerevrrsrrknen 8—4t 

Reglugerd um próf löggiltra endurskoðenda, verk- 

svið þeirra 0. fl ......20 

Samþykkt um viðauka við lögreglusamþykkt fyrir 

49 — 53 

Siglufjarðarkaunstað ÍNN rnee 102 

Samþykkt um sýsluvegasjóð í Dalasýslu .......... 103—-105 

Samþykk um stjórn bæjarmálefna í Neskaupstað .. 107 —109 

Fundarsköp fyrir bæjarstjórn Neskaupstaðar ...... 110—114 

Beglur um meðferð á skógum og kjarri .......... 167— 170 

Reglugerð um viðauka við reglugerð um notkun og 

meðferð rafmagns á Eskifirði frá 8. april 1925 ..  114—115 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Elliheim- 

ilið Höfn á Seyðisfirði 00.00.0000 115-— 116 

Samþykkt um breyting á samþykkt um sýsluveginn 

Línakradalsves, og syslu- og hreppavegi í Vestur- 

hópi frá 1. april 1927 ...0..0 117 

Hafnarreglugerð fyrir Neskaupstað ........00.... 118—127 

Staðfestine konungs á skipulagsskrá fyrir Liknar- 

sjóð Arnarneshrepps ...2200sueeeeeueeerrrere 105 —106 

Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir bufna- 

vallalegat sees renee kernerne 127—129 

Saab UKE um sildarveiði með herpinótum á fjörð- 

um inn úr Húnaflóa ......0000 0000 129 —130 

Erindisbréf fyrir endurskoðendur Landsbanka Ís- 
130— 132 lands suse ne een s eee skekreere 

Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Minning- 

arsjóð Stefáns Sigurðssonar í Haga ............ 133— 134 

Beglugerð um fasteignamat 20... 135 —143 

Samþykkt um Þrevting á samþykkt um sýsluvesa- 

sjóð Eyjafjarðarsýslu nr. 55, 17. maí 1926 ...... 144 

Erindisbréf fvrir sandgrædslumann rikisins ...... 144—145 

Reglugerd um eftirlit med lyftum ...............… [46 - 152 

Reglur fyrir Veðurstofu Íslands ..............224… 152—161 

S. tilsvslumannsins í Suður-Múlasýslu, um flutning 

bingstadar 02.00.0020... 165 

í lafnarreglugerð gr Ísafjarðarkaupstað ........ 171--183 
Begluserð um „vting á fj illskilareglugerð Borsar- 

fjarðarsýslu frá 9. ágúst 1980 200 184 

Heilbrigðissamþvkkt fyrir Ytri-Akraneshrepp í Borg- 

arfjarðarsýslu .......... 0. 185—196 
Reglugerð um breyting á reglugerð frá 26. sept. 1916



Nr. 

67 

68 

69 
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73 
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S0 

Si 

il 
82 
9 
BJ 

61 

84 
85 
86 

Dagsetning 

9. júlí 

11. júlí 

31. júlí 

9. sept. 

10. sept. 
18. sepi. 

19, sept. 

23. sept. 

24. sept, 
S. d. 

7. okt. 

14. okt. 
16. okt, 

S. d. 

Fyrirsögn 

um viðauka við almenna reglugerð um fjallskil 

fyrir Vestur-Skaftafellssvslu frá 6. Júlí 1899 (á- 

kvæði. sem gilda aðeins fyrir Hvanmshrepp) 

Reglugerð um viðauka við almenna reglugerð um 

fjallskil fyrir Vestur-Skaftafellssýslu frá 6. júlí 

1809 0 skr es 

Reglugerð um refaveiðar og refacldi í Suður-Þing- 

  

    

  

evjarsýslu ......0..0 

Fjallski ir vestan 

Jökulsár sunkne kns 

s. til lögreglustjóranna. um eftirlit með erlenduni 

fiskiskipum hér við land ........ 
Reglugerð um skoðun á sild og vmsar 

  

Sildareinkasölu Íslands NR 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Menning- 

arsjóð Vestfirðinga ......00 0 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minning- 

arsjóð Lárusar G. Lúðvígssonar, skósmiðs i 

Reykjavík, og konu hans Málfríðar Jónsdóttur 

Samþvkkt um brexting á samþykkt um ýms atriði, 

er snerla fuglaveiðar í Vestmannaeyjum Í 

juli 1895 2000. krrnnrnre 

Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Minning- 

arsjóð Þórarins Þórðarsonar og Arnleifar Írna- 

    

  

   

  

dóttur frá Kirkjubólsseli í Stöðvarh reppi AR 

Reglugerð um meðferð og nolkun rafmag í Flat- 

eyrarhreppi 2... 

Gjaldskrá fyrir rafveilu Flateyrarhrepps HR 

rá fyrir trjárækt- 
Tjoafi irdi 

Stadfesting konungs å skipulagssk 
arsjóð kirkjugarðsins í Firði í ! . 

S. til biskups. um skiptingu Holtssó >knar i Vestur- 
[safjardarprofastsdæmi i tvær såknir .......... 

Auglysing um mat å frosnu kjoti ..........2.220 
Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Minning- 

arsjóð hjónanna Halldórs Jónssonar og Matthildar 
Ólafsdóttur frá Suður-Vik og dætra þeirra, Guð- 

laugar og Sigurlaug 

Reglugerð um viðbót vid re 
Evjafjarðarsýsiu um fj 

Lögreglusamþykkt fyrir 
strandarsyslu .......... 0 knnee 

Lögrcglusamþvykkt fyrir tupslað 

  

7. túni 1921 fyrir 

ir og fjárskil 

kshrepp í Barða- 

          

    
fæl 

Heilbrigðissamþvkkt fv kaupstað 
S, til syslumannsins 1 R: um flutning 

bingstadar seen neuen nuet 

Staðfesting konungs á stofnskrá fyrir Þórunnarsjóð 

Reglugerð fyrir rafveitu Búðakauptúns .......... 

Gjaldskrá fvrir rafveitu Búðakauptúns ............ 

í 

| 
| 
| i 
| 

  

197 

198—199 

199—202 

203— 213 

165— 166 

214—221 

221— 225 

    

230 —231 

166— 167 
232 234 

     



  

Nr. í Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

87 19. okt. Reglugerð við viðauka við reglugerð 1. febrúar 1928, 
um próf fyrir bifreiðarstjóra .................… 295 

90 21. okt. S. til biskups. um að Krýsuvíkurkirkja skuli lögð 
niður og Krýsuvikursókn lögð til Staðarsóknar i 
Grindavík 00. seenr ennen 305 

91 24, okt. Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Minning- 
arsjóð stud. juris Halldórs Hallgrims Andréssonar 305—306 

88 25. okt, Reglugerd um bifreidatryggingar ................ 296—301 
92 | 29. okt. Åveitusambykkt fyrir áveitu og framræslufélag 

Vatnsdælinga 2222000 rrene 307—309 
93 3. nov, Samþykkt um sýsluveginn Vatnsdælingaveg ...... 310—311 
94 6. nóv. Samþykkt um svsluvegasjóð Vestur-Húnavatnssýslu 312—314 
95 183. nóv. Samþykkt um starfsvið og laun bæjarstjórans á 

Seyðisfirði 20.00.0000. 314— 315 
90. 22, nøév.  Fiskiveidasambykkt fyrir Vestmannaevjar ........ 316— 318 
97 2. des. Auglysing um breyting á takmörkum Reyðarfjarð- 

arhéraðs og Fáskrúðsfjarðarhéraðs ............ 319 

Verðlagsskrá 1930— 1931. 

20 Fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 60 — 61 
91 Suður-Múlasýslu og Neskaupstað .......... 62—63 
99 Austur-Skaftafellssýslu ........00... 64— 65 
23 Vestur-Skaftafellssýslu ..........0....... 66 — 67 

94 Vestmannaevjakaupstað .....0..0 68— 69 
25 Rangárvallasýslu 20.00.0000. 70—71 
26 Árnessýslu ....... 72—73 

97 Gullbringu- og Kjósarsýslu. Hafnarfjörð og 
åevkjavik 0 venenns 74—75 

28 Borgarfjarðarsýslu ........0 70—77 
29 Myrasyslu 2......0 0 18—79 
30 Snæfellsness- og Hnappadalssyslu ......... 80—81 
31 Dalasvslu .......0.0 0 82—83 

32 Barðastrandarsýslu .....00... 84—-85 
33 Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað ...... 86 — 87 
ad Strandasýslu ..........0..0 0 88 —89 
35 Húnavatnssýslu .......0..0 90— 91 
36 Skagafjardarsyslu .....2000eeeeeeeeeeevere 92 —93 
37 Evjafjardarsvslu, Akurevri og Siglufjörð 91--95 
38 Þingevjarsyslu 22... nne 06 — 97 

Reikningar fyrir árið 1928. 

Í. Sjóðir undir wmsjón Stjórnarráðsins, 
119 Reikningur Liknarsjóðs Sigríðar Melsteð ........ 347 
120 teikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Her- 

191 dísar og Ingileifar Benedietsen ................ 347 — 348 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs 
Hannesar Árnasonar



  

  

    

  

        

Nr. Dagsetning Fyrirsögn 

122 Reikningur yfir tekjur og gjöld Thorkillii-barna- 

skólasjóðs ..o...0 349 

12. Beikningur yfir tekjur og gjöld Stvrktarsjóðs Krist 

jáns læknis Jónssonar 220... 391 

124 Reikningur vfir tekjur og gjöld Landsspitalasjóðs 

Geirs Zoöga kaupmanns og frú Helgu Zoéga konu 

hans suse een ns k ns rnens 350 —351 

125 Beikningur yfir tekjur og gjöld Stvrktarsjóðs Christ- 

lans konungs Tíunda og Alexandrine drottningar | 

til styrktar fátækum sjómannaekk Jum i Reykjavik dl 

126 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrk tarsjóðs Fred- A 

eriks konungs Áttunda ....c.0.0r 352 

127 Reikningur vfir tekjur og gjåld Styrktarsjods Christ- a 

ians konungs Niunda 22.00.0000... 33 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Stvrktarsjóðs Þor- 

arinns Tuliniusar 2......2.00. 0 

129 Reikningur vfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V 

(GigasS'S 22... rk ken kkrerrtrrs 355 

130 Beikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W 

Fiskes til Grimsevinga oc... . 356 

131 Beikningur yfir tekjur og sjöld Gjafasjóðs W. 

132 Fischers virken sr HOORN NRSSRÐORÐF ER 55 

da Reikningur yfir tekjur og gjöld Samsöngubólasjóðs ið 

a Páls Jónssonar 22... er kr krene 398 

bå Beikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls 

5 JÓNSSONAFr 22... 

134 Reikningur vfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verð- 

ugra og þurfandi þjóðjarðalandseta í hinu fyrver- 

NR andi Suðuramti ......00000 359 

135 Beikningur yfir tekjur og sjöld Slyrktarsjóðs Gísla 

EN Jóns Nikulássonar ..........… . 360 

136 Reikningur vfir tekjur og giåld Gullbrudkaupssjods 

Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og frú Þórunnar 

. Hannesdótt tur IR 360 —361 

37 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjaf 361- 

138 Reikningur vir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins 

Þorvaldarminning ......... 0 

139 Beikningur yfir tekjur og sjöld Styrktarsjóðs þeirra, 

sem bíða tjón af jarðeldum „..00.. 363 

140 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjón- 

anna Jóhanns Jóhannessonar og Sigurbjargar 

Guðnadóttur .......2. nnrrnrn nen 364 

141 Beikningur yfir tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Ís- 

lands 22... ennen rrnnn 365 

143 Beikningur Kirkjujardasjods 00... 401—402



VII 

  

  

I manner = mme 

Nr Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

H. Sjóðir undir umsjón biskups. 

19 Reikningur yfir tekjur og gjöld hins Almenna 
Kirkjusjóðs .......... 0. 54 

19 Skyrsla um eign kirkna i hinum Almenna Kirkju- - 
SJÓÐI 0000. zCxx…xccccc…c…… 05—59 

98 Reikningur yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs 319—320 
99 Reikningur vfir tekjur og gjöld Vallholtslegats 320—321 

100 Reikningur yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs 321 
101 zeikningur yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns 

Eirikssonar 2... 322 
102 Reikningur vfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Guttorms 

prófasts Þorsteinssonar .......2..0 0. 323 

103 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs frú Thóru 
Melsted 2... errrsse 323— 324 

104 Reikningur vfir tekjur og gjöld Dalhoffslegats 324 

HI. Landsbankareikningar. 
Efnahagsreikningur Landsbanka Íslands með útibú- sn . 

149 um 31, desember 1928 ........ ere essssrrsrrnee 366 — 367 
= Efnahagsreikningur Landsbanka Íslands 31. desem- 

þer 1928 200... 368—369 
Efnahagsreikningur veðdeildar Landsbanka Íslands 

31. desbr. 1928 ..lll 392—397 
Efnahagsreikningur Sparisjóðs Årnessyslu á Eyrar- 

bakka 31. desbr. 1928 „00... 398 

20 IV. Ýmsir reikningar. 

Ve Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs frú 
- Önnu Claessen .......0. 98 

105 teikningur yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs 
. Kjalarnesþings ........00000 0. 325 

106 Reikningur yfir tekjur og gjöld Landhelgissjóðs 

j Íslands 1925 ......0.0 326 
107 teikningur yfir tekjur og gjöld Landhelgissjóðs 

Íslands 1926 l00lcdll 327 —331 
108 Reikningur yfir tekjur og gjöld Landhelgissjóðs 

Íslands 1927 L.o.lll 331-- 332 
109 teikningur Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteds 

. og frú Steinunnar Bjarnadóttur ........00...... 333 

110 teikningur Æfinlegrar erfingjarentu Sigridar Mel- 
. sted 20. eeneee 333 

111 Reikningur yfir tekjur og gjöðld Ekknasjóðs Vestur- 
. Skaftafellsprófastsdæmis .......0. 0 2.0 3ð4 —335 

112 Reikningur Styrktarsjóðs Hjálmars kaupm. Jóns- 
SOÐAF Ll ere] 335—336 

113 Reikningur yfir tekjur og gjöld Búnaðarsjóðs Vest- 
ur-Ísafjarðarsýslu ........0.0.0.000 0 337 

114 Aðalreikningur yfir tekjur og giöld Brunabótafélags



IX 

  

Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

Íslands ásamt aða ei nini yfir tekjur og gjöld 

      

sveilarsjóða og efnahagsreikningi Brunabótaté- 

lags Íslands 20.02.0000. 
Reikningur sjóðsins Dyrleifarminning .......... . 

Beikningur Sjúkra- og stvrktarsjóðs vilavarða Ís- 
lands suse ennen enker esnes 

Reikningur Framfarasjó stvkkishólms .......... 

Reikningur Söfnunarsjóðs Íslands 200... 
Reikningur Bæktunarsjóðs Islands ..............… 

  
Aðalreikningur yfir tekjur og gjöld hins sameigin- 

lega brunabótasjóðs fyrir sveitahibyli, 1927 og 

1928 

Skrá vfir samvinnufélög, sem birt hafa verið í Lög- 

birtingablaðinu .........0...0. 00. 

Skrá yfir hlutafélög. sem birt hafa verið í Lögbirt- 

ingablaðinu .........0.0.0. 

Firmatilkynningar ............... 

Vörumerkjaauglýsingar ............. 

Auglýsing um útkomin lög m.m. .......... 

Embætti Mm. Mm. 2... rnee 

Póstmenn .......0..0. FI 

Heiðursmerki ............. rrere 

Heiðursæjafir og styrkveitingar .............. 

Konsúlar .......... FI 

Hinkalevfi ............ 

343 
344 

345—346 
152—454 

154-— 456 

103 

103 

04—422 
422— 452 

99—10 
303—30 

403 

156—460 

160—462 

1 
Í 

462—464 
465 

165 

165— 466
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Ackermann, k.k., 
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458. 
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Stjornartidindi 1929, B. i. 1 1929 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, til sýslu- 1 

mannsins í Skaftalellssýslu, um flutning þingstaðar. 2 

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í bréfi, dags. 5. f. m. 

og beiðni hreppsnefndarinnar í Mýrahreppi í Austur-Skaftafellssýslu, 

veitir ráðuneytið hérmeð samþykki sitt til þess að þingstaður téðs hrepps 
verði fluttur frá Hólmi að Pálshól í Holtahverfi, enda annist hrepps- 
nefndin um að jafnan verði til á hinum nýja þingstað hæfilegt hús til 
Þinghaldanna. 

Þetta er yður hérmeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og frek- 
ari birtingar. 

Bréf dóms- og kirkumálaráðuneytisins til biskups, 2 

um breytingar á sóknaskipun og um kirkjur í Vestur- ð febr. 

Skaftafellsprófastsdæmi. 

Eftir móttöku bréfs yðar, háæruverðugi herra, dags. 14. f. m., 
um að sá hluti Reynissóknar í Vestur-Skaftafellsprófastsdæmi, er ligg- 
ur austan Reynisfjalls, megi verða leystur úr sambandi við Reynissókn 
og sameinaður Höfðabrekkusókn, og að ný kirkja verði reist fyrir þessa 
væntanlegu Víkursókn í Vík, en Höfðabrekkukirkja verði lögð niður, 
skal yður hérmeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og til frekari birt- 
ingar, að ráðuneytið samþykkir samkvæmt tillögum yðar ofangreindar 
breytingar um sóknaskipun og kirkjur, er söfnuðirnir hafa æskt eftir 
og héraðsfundur hefir fallist á. 

AUGLÝSING 3 
um 16. jan. 

staðfestingu ráðuneytisins á samþykkt um breytingu á lögreglusam- 
Þykkt fyrir Reykjavík. 

Samkvæmt lögum nr. 1, 3. janúar 1890, um lögreglusamþykktir 
fyrir kaupstaðina, er hérmeð staðfest eftirrituð samþykkt um breyting, 

11. dag maímánaðar 1929 Ísafoldarprentsmiðja b.f.



3 er bæjarstjórnin hefir samþykkt, á lögreglusamþykkt fyrir Reykja- 

16. jan. víkurkaupstað, 19. apríl 1919. 

Í 75. gr. lögreglusamþykktarinnar komi á eftir orðunum „allir 

veitingastaðir“ í upphafi greinarinnar, orðin: „og almennar billjarð- 

stofur“. 

Ákvæði þetta öðlast þegar gildi. 

Þetta birtist hérmeð til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga 

að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinnu, 16. janúar 1929. 

Jónas Jónsson. 

St. Gunnlaugsson. 

4 GJALDSKRÁ 
21. jan. 

fyrir 

notkun rafmagns í Vestmannaeyjakaupstað. 

Í. gr. 

Allt rafmagn skal selt gegnum rafmagnsmæla. Verð fyrir hverja 

kílówattstund er til ljósa kr. 0.80, til iðnaðar kr. 0.45 og til götuljósa 

kr. 0.65. 

2. gr. 

Í hvert sinn er fjárhagsáætlun rafstöðvar er gjörð, skal raf- 

magnsnefnd í samráði við rafstöðvarstjóra, gera tillögur um verðlag 

rafmagnsins fyrir næsta fjárhagstímabil, og leggist tillögur þessar fyrir 

bæjarstjórn til úrskurðar. Er bæjarstjórn heimilt að hækka eða lækka 

verðið alt ad 50% frá því, sem ákveðið er í fyrstu grein, eftir þvi, 

sem rekstur rafstöðvar ber sig. 
x 

Allar verðlagsbreytingar skulu tafarlaust auglýstar opinberlega. 

3, gr. 

Heimilt er stöðvarstjóra í samráði við rafmagnsnefnd að leigja 

'afmagnsmæla, þeim notendum ljósa, sem gegn sanngjörnu gjaldi 1 

álízt að ekki hafi efni á að kaupa mæla. Ennfremur er heimilt að



3 1929 

selja fleirum en einum ljósnotanda rafljós í gegnum sama mæli, en 4 
. . 1 5 Jaldinu skal skift niður á þá og innheimt eftir eyðslu, samkvæmt kerta- 21. jan. 

magni hvers notanda. 

i gr. 

Verð á rafmagni til suðu, hitunar eða lækninga, verður ákveðið 

með samningi bt jóna la, við hvern notanda. Þó má ekkert 
rafmagn senda út frá rafstöðinni án þess að mælt sé. 

gr. 

Rafmagnsgjald skal greiðast við aflestur. Á tímabilinu frá 1. 
september til 31. maí skal lesið af mælum við hver mánaðarmót, en 
frá 1. júní til31. ágúst skal lesið af í ágústlok. 

Aflestri skal þannig haga að byrjað sé fyrir hver mánaðarmót, 
bað snemma, að sem jafnast verði beggja vegna 

6. gr. 

Taka má öll gjöld rafstöðvar lögtaki. Húsei igandi ber ábyrgð 

því, að gjaldið sé greitt í tæka tíð. 

Nú hefir rafmagnsnotandi ekki greitt áfallin gjöld, einum mán- 
uði eftir að lesið hefir verið á mæli og krafið um gjaldið, eða skuldar 
nú frá fyrri árum, þá skal stöðvarstjóri slíta sambandi við hann. bar til 
greiðsla fer fram. Með samþykki bæjarstjórnar má slíta sambandi við 
notanda að fullu og öllu, hafi greiðsla ekki farið fram 2 mánuðum 
eftir gjalddaga. Sambandsslit skal 1 ilkynna með sjö daga fyrirvara 

T. er. 
Með gjaldskrá þessari er úr gildi numin gjaldskrá fyrir notkun 

rafmagns í V estmannaey jakaups tad frå 6. okt. 1924, 

Gjaldskrå þessi, sem 

  

stjórn Vestmannaeyjakaupstaðar 
hefir samið og samþykkt, staðfestist hérmeð samkvæmt vatnalögum nr. 
15, 20. júní 1923 til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 21. janúar 1929. 

rr 

Tryggvi Þórhallsson. 

Páll Pálmason.
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22. jan. 
GJALDSKRÅ 

fyrir 

rafveitu Nordfjardar. 

l. gr. 

Um leið og hús er tekið i samband vid taugar rafveitunnar, skal 

huseigandi greida tengigjald, sem fer eftir brunabótarvirðingarverði 

húseignarinnar þannig, að fyrir hvert hús, sem er að virðingarverði: 

Frá 0— 5 þúsund krónur greiðast ...... 35 krónur 

— 510 — — — erses 60 — 

— 10—20 — — — 90 — 

yfir 20 — — —  eeeees 120 — 

Gjaldið má greiða í fjórum jöfnum afborgunum á fyrsta ári 

og er bad bå 5% hærra. 

  

2. gr. 

Verð á rafmagni til ljósa skal vera kr. 1,10 — ein króna og tíu 

aurar — fyrir kílóvattstund og mælisleiga kr. 0,80 áttatíu aurar — 

á mánuði ljósatímann. 

3. gr. 

Rafveitunefnd er heimilt, með samþykki bæjarstjórnar að hækka 

eða lækka verð þetta um allt að 50 “6, án samþykkis ráðuneytisins, eftir 

því hvernig stöðin ber sig. Verð fyrir rafmagn til götu og hafnarlýsing- 

ar, svo og til hleðslu rafgeyma fyrir útvarpsvíðtæki, ákveður rafveitu- 

nefnd í samráði við bæjarstjórn. 

d. gr. 

Rafmagnsgjaldið greiðist eftir hvern mánuð. Sé gjaldið eigi greitt 

innan 5 daga eftir að hlutaðeigandi hefir verið krafinn má slíta sam- 

bandinu við hann eftir skriflega tilkynningu. 

5. gr. 

Gjöld fyrir rafmagn má taka lögtaki. 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Neshrepps í Norðfirði hefir 

samið og samþykkt, staðfestist hérmeð samkvæmt vatnalögum nr. 15, 

20. júní 1928 til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. janúar 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Páll Pálmason.



SAMPYKKT 

um 

sysluveginn Enghlidingabraut. 

1. gr. 

Enghlíðingabraut nefnast í samþykkt þessari sýsluvegirnir nr. 3 

og 4 í samþykkt um sýsluvegasjóð fyrir Austur-Húnavatnssýslu frá 1927. 

Skal hún byrja við bryggjuveginn hjá kaupfjelagshúsunum og 

liggja um Vetrarklauf, sunnan Ennis, milli Hólmavatns og Réttarvatns, 

út Efri-byggð norður fyrir Efri-Lækjardal með aukavegi þaðan að Lax- 

árbrú. Af veginum norðan Lækjardalslæks liggi vegurinn austur á milli 

Mýrabæjanna, að Laxá hjá Skrapatungu, síðan fram Laxárdal, að aust- 

anverðu við ána, að Kirkjuskarði. 

2. gr. 

Breidd vegarins sé frá byrjun upp á Ennisás 3,15 metrar, en 

annarsstaðar sé vegurinn 2,50 metrar, með 6,65 metra útskotum, þar 

sem þurfa þykir. 

3. gr. 

Enghlíðingabraut skal gjöra vagnfæra svo fljótt sem hægt er að 

fá fé og menn til lagningar hennar. 

4. gr. 

Helming af kostnaði við vegagerð þessa, sem ekki fæst úr ríkis- 

sjóði greiði sýsluvegasjóður Austur-Húnavatnssýslu, þó sé hann ekki 

skyldur til að leggja fram meira árlega, en sem svarar árstekjum 

félagsins, skv. samþykkt þessari, að viðbættri jafnri upphæð úr hlutað- 

eigandi sveitarsjóðum. 

Hinn helming kostnaðarins skal greiða af notendum vegarins, 

að svo miklu leyti sem hann fæst ekki greiddur úr viðkomandi sveitar- 

sjóðum og skal honum jafnað niður á notendur vegarins þannig: 

a. Hver sem á land eða jörð að veginum í Refsborgarsveit á Mýrum 

og allir jarðeigendur í Laxárdal, frá Skrapatungu að Kirkjuskarði, 

að báðum þeim bæjum meðtöldum, skulu árlega greiða 0,8% af 

virðingarverði lands síns eða jarðar, án húsa, en með jarðabótum. 

Þó skal ekki greiða nema 0,4% af landverði jarðarinnar 

Ennis. 

Rétt eiga landsdrottnar á að fá árlega 6“% frá leiguliðum 

sínum, af því sem þeir hafa greitt af leigulandinu til vegarins, þó 

1929 

23. jan.



ekki fyr en leiguliðar eru farnir að hafa veruleg not af vega- 

gerðinni. 

b. Hver sem á skepnur, sem að jafnaði eru á jörðum þessum, skal 

greiða árlega 6 aura fyrir hverja sauðkind, 60 aura fyrir hvern 

nautgrip og 30 aura fyrir hvert hross. 

Hreppstjórar skulu skyldir til að láta í té árlega, fyrir júní- 

mánaðarlok, staðfestan útdrátt úr búnaðarskýrslum hreppanna, 

til notkunar við útreikning 

c. Hver húsráðandi á : 

túns ska i 

   nema íbúar Blönduósskaup- 

sver fyrir hvern verkfæran heimilis- 
   

      

sjóð og má stjórnin hæ 

aðalfundar. 

Rétt á hver húseig: 

    

d. Frá Sneis og Vesturá séu tillög til vegarins helmingur móts við þá 

sem full tillög greiða. 

e. Frá Blöndu bakk ca, Pakkak 

Lækjardal, R 

þriðjungur móts við | 

Stjórn vegarfélagsins hefi 

tekjur a. cg b. 

aðalfundar. Einni 

rund, Sölvabakka, Neðri- 

arði séu tillög til vegarins 

    

   

    

   

     

| til þess, að hækka eða lækka 

að helmingi, með samþykki 

! td til þess, að fresta framkvæmdum 

um eitt ár í senn ef aðalfundur sambykkir. 

(Gjalddagi á vegartillösum er 1. október ár hvert. 

Byrja    

   
        

vegarins frá bryggjuveginum við kaup- 

aen og upp hjá Enni, samtímis skal lögð aukaálman frá Lækjardal 

    

hjá Lækjardal og lagt upp að 

órn vegarfélagsins kappkosta að 

æðið. 

Laxá hj já patungu. 

  

   koma kerrufærum vegi sem fyrst um vegarsi 

Kröfurét tur en á túnum, hafa hlutaðeig- 

nda hestum þeim, sem notaðir     endur ekki og ek 

eru við vegarlagninguna. 

8. er, 

Allir einstakir menn, sem gjalda til vegarins, eru til samans 

félag, sem nefnist Enghlíðingabrautarfélag. Skal það eiga með sér
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aðalfund árlega síðla vetrar. Á fundi er samþykkt þessi verður samþykkt 6 

til fullnustu, skal kosin 5 manna stjórn fyrir félagið og skulu þeir kosn- 23. jan. 

ir til þriggja ára. Eftir Í ár gengur einn maður úr stjórninni, eftir hlut- 

kesti, og kýs aðalfundur mann í hans stað. Eftir 2 ár ganga úr stjórninni, 

eftir hlutkesti, 2 þeirra, sem fyrst voru kosnir og kýs aðalfundur 2 

menn í þeirra stað. Eftir 3 ár ganga þeir 2 úr stjórninni, sem kosnir eru 

fyrst og kýs aðalfundur 2 menn í þeirra stað. 

9. gr. 

Á aðalfundi skulu rædd félagsmál, kosnir 2 endurskoðendur, 

úrskurðaðir reikningar frá næsta ári á undan o. s. frv. 

10. gr. 

Stjórn félagsins annast allar framkvæmdir þess, svo sem að út- 

vega menn og annað, sem til þarf við vegargerðina, heimta saman tekj- 

ur vegarins, semja reikninga félagsins og rita þá og glögga frásögn 

um það, sem gerist á fundum þess og stjórnarinnar, í gjörðabók sem 

félagið skal eiga. Hún skal leggja reikninga félagsins fyrir sýslunefnd 

Austur-Húnavatnssýslu til samþykktar og úrskurðar. 

11. gr. 

Kostnað þann, sem leiðir af félagsskapnum, skal greiða af tekj- 

um þeim, sem nefndar eru í 4. gr., stafl. a., b. og c. 

12. gr. 

Heimilt er félagsstjórninni að taka lán til greiðslu á árlegum 

kostnaði við vegargerðina, að því leyti sem dráttur verður á innheimtu 

á tekjum félagsins. En lán til lengri tíma séu borin undir samþykki 

aðalfundar. 

13. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari skal farið með sem almenn låereglu- 

mál og varða sektum frá 5—200 kr.. sem renna Í vegarsjóð, 

samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt samkvæmt lögum nr. 

58, 28. nóv. 1919, staðfestist hérmeð og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og sanmgöngumálaráðuneytið, 23. janúar 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Páll Pálmason.
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4. febr. 
STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Framfarasjóð 

Jóns prófasts Melsteðs og frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsteðs, útgefin 

á venjulegan hátt, ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra, 4. 

febrúar 1929. Skipulagsskráin er þannig: 

NÝ SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Framfarasjóð Jóns prófasts Melsteðs og frú Steinunnar Bjarnadóttur 

Melsteðs. 

1. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður 19. marz 1894, því að þann dag gaf 

undirritaður Bogi Th. Melsteð eignarjörð sína Harastaði á Fellsströnd, 

24 hndr. að fornu mati, en 11,1 hndr. að nýju, með öllum þeim gögn- 

um og gæðum, sem henni fylgja, til stofnunar sjóðsins. Sjóðurinn er 

minningarsjóður um foreldra stofnandans og skal jafnan bera nafn 

þeirra og heita Framfarasjóður Jóns prófasts Melsteðs og frú Stein- 

unnar Bjarnadóttur Melsteðs. 

2. gr. 

Takmark sjóðsins er eftirleiðis: 

I. Að efla trjárækt, einkum reyniviðar og birkitrjáarækt, heima á 

bæjum í prestakalli föður míns, þ. e. í Klausturhóla, Búrfells og 

Úlfljótsvatnssóknum og prestakalli séra Símonar Bechs á Þing- 

völlum, Þingvallasveitinni, og ennfremur í Keldnakoti í Stokkseyr- 

arhreppi. Einnig skal sjóðurinn styðja að því í fyrstu með fjár- 

veitingu, að samskonar trjárækt verði hafin við íþróttaskólann að 

Geysi og lýðskólann að Laugarvatni. 

2. Að efla síðar skógarrækt í þeim þremur kirkjusóknum sem voru 

í prestakalli föður míns, þá er ársvextir sjóðsins eru orðnir 4000 

— fjögur þúsund — krónur, og síðar í Þingvallasveitinni, þá er 

sjóðurinn er orðinn fær um það. 

Að styrkja barnaheimili í prestakalli föður míns, sem eg vil hjálpa 

til að sett verði þar á stofn, og skal það gert á þann hátt, sem segir 

síðar Í skipulagsskrá þessari og í væntanlegri skiplagsskrá um 

barnaheimilið eða um stofnunarsjóð þess. 

vo
 

3. gr. 

Höfuðstóll sjóðsins er nú í Söfnunarsjóði Íslands, Aðaldeildinni, 

og var hann 1. janúar 1927 2586 kr. 95 au.; skal hann ávaxtast þar
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framvegis meðan það er örugt, að því undanteknu er hér segir síðar. 7 

Ef sjóðurinn — eða eitthvað af höfuðstól hans — kynni einhverntíma í. febr. 

að verða ávaxtaður annarsstaðar, skal það gert með því að kaupa áreið- 

anleg skuldabréf (Obligationer), eða gegn 1. veðrétti í fulltryggri 

jarðeign í sóknum föður míns. Ekki má lána einstökum mönnum fé úr 

sjóðnum öðrum en nú var sagt. Hlutabréf (aktíur) má aldrei kaupa 

fyrir fé sjóðsins. Árlegan eyðslueyri af ársvöxtunum, sem eigi eru not- 

aðir þegar, ber að varðveita í fulltryggum sparisjóði. 

Á. gr. 

Stjórnarráð Íslands, Atvinnumálaráðuneytið, hefir stjórn sjóðs- 

ins á hendi, og birtir árlega reikning hans í B-deild Stjórnartíðindanna. 

Í reikningnum skal þess getið hverjir fá styrk eða verðlaun úr sjóðnum. 

5. gr. 

Allir ársvextir sjóðsins skulu lagðir við höfuðstól hans að því frá- 

dregnu, sem nú segir: 

Á aldarafmæli föður míns, 28. maí 1929, skal veita eitt hundrað 

kr. af ársvöxtunum til að gróðursetja reyniviðartré innan við garðinn i 

kringum kirkjugarðinn í Klausturhólum. Næsta ár skal þann dag, eða í 

lok maímánaðar, veita eitt hundrað kr. styrk til þess að gróðursetja 

reynivið og birki við íþróttaskólann hjá Geysi, Og 1931 við lýðskólann 

að Laugarvatni, ef eigendur og stjórnendur skóla þessara vilja umgirða 

svæði og efna þar til trjáræktar og viðhalda henni eftirleiðis. 

Vorið 1932 — 28. maí jafnan, ef hægt er — skal veita eitt 

hundrað kr. af ársvöxtum til þess að gróðursetja reynivið innangarðs í 

kirkjugarðinum á Búrfelli, 1983 í kirkjugarðinum á Úlfljótsvatni 

og 1934 í kirkjugarðinum á Þingvöllum, 1935 að Hlíð í Grafningi og 

1936 að Keldnakoti. Nú vill einhver af hlutaðeigandi mönnum ekki 

planta trjám í kirkjugörðum þessum, né sjá um það, að þeir séu tryggi- 

lega girtir, né hlutaðeigandi bændur girða svæði heima hjá sér til trjá- 

plöntunar, skal þá fé þetta lagt í sparisjóð undir nafni hlutaðeigandi 

jarðar og kirkjugarðs á kirkjustöðunum, og ávaxtast þar þangað til 

þeir menn koma á jarðir þessar, er vilja framkvæma verk þetta vel og 

sæmilega og viðhalda því, hver á sínum stað. 

Eftir 1936 skal leggja alla ársvextina við sjóðinn í 12 ár, en 

því næst skal 1949 veita þeim ábúanda á jörðum í prestakalli föður 

míns eða séra Símonar Pechs tvö hundruð kr. í verðlaun, sem komið hef- 

ir á fót beztri trjárækt, reyniviði og birki, heima á jörð sinni, ef hún er 

verðlaunaverð. Verðlaun má síðan veit fjórða hvert ár, en ekki skal 

verðlaun veita fyrir minni reit en 200 — tvö hundruð — trjáplöntur. 

Veita skal ábúendum hinna fjögra kirkjustaða og ábúendum Hlíðar og
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Keldnakots verðlaun eins og öðrum bændum í fyrrnefndum sóknum, er 
þeir verðskulda það. 

Veita má og verðlaun fyrir ræktun annara trjáa en reyniviðar 

og birkis, ef reynsla er fengin fyrir því, að þau þrífist vel á Íslandi og 

geti náð þar slíkri hæð, sem þessi tré. 

Nú eru engin verðlaun veitt, skal þá ávalt leggja alla ársvexti 

við höfuðstólinn, unz þeir eru orðnir 400 kr. á ári. 

Eftir það að ársvextir eru orðnir 400 kr., skal ávalt leggja fjórða 

hluta þeirra í sérstakan sjóð, Sanna hetntiðissjð Framfarasjóðsíns, er 

ávaxtist í útborgunardeild Söfnunarsjóðsins. Sjóð þennan skal auka ár- 
lega með fjórða hluta ársvaxtanna í í Aðaldeildinni ásamt öllum ársvöxt- 

um sjálfs Barnaheimilissjóðsins, og þeim gjöfum, sem honum kunna að 

hlotnast, unz hanr ur að vinna að því, að undirbúa stofnun barna- 
heimilis þess, sem nefnt er í 2. gr., svo sem með bvi að kaupa handa 
því hagkvæma jörð, ef þess þarf, í Klausturhóla eða Búrfellssókn, rækta 
hana rækilega, eða þá jörð í sóknum Þessum, sem kann að verða gefin 

barnaheimilinu. Skal leggja sérstaklega alla alúð á að rækta vel og 
rækilega Klausturhólaland, og bæta það og prýða sem bezt á allar lundir, 

AX 

ef Framfarasjédurinn eda Barnaheimilissjådurinn kynni ad eignast 

þá jörð. Á hana skal þá setja barnaheimilið. Ef hún fæst eigi til eignar, 
má setja það á aðra jörð þar í sókninni eða Búrfellssókn, sem fæst að 

gjöf eða gegn sanngjörnu verði, og kynni að bykja hægari og hagkvæm- 

ari en Klausturhólar, og skal þá rækta hana vel og rækilega. 

Ennfremur s 

  

sjóður þessi styðja að því, að traust og hagkvæm 

hús verði reist þar sem barnaheimilið verður sett, og styðja það eftir- 

leiðis á allar lundir, er það er komið á fót. 

Hve sjóður þessi skal vera mikill, áður en farið verður að nota 

hann arna oná n til undirbúnings og stofnunar, verður að fara eftir 

heimili þetta fær úr annari átt eða öðrum sjóði; 
skal atvim umálaráð umeyti Íslands ákveða það í samráði við stjórnendur 
hins væntanleg Þó skal ekki eyða meiru en helm- 

  

ingnum af höfuðst óli. sjóðs ; Be essa til þess að koma barnaheimilinu á fót. 
og skal síðan auka hann aftur á sama hátt með árstillaginu úr Fram- 

farasjóðnum, unz hann er 

  

100000 -— eitt hundrað þúsund — 

  

kr. Skal þess þá sætt eftirleiðis að höfuðstóll sjóðsins verði aldrei minni 
en það, skal hann því með tímanum aukinn miklu meira, svo að til 
hans megi taka, ef mikilla endurbóta eða húsbóta þarf við, eða ef nýtt 
barnaheimili er reist annarsstaðar. 

Ég áskil mér rétt til þess að setja síðar nákvæmari ákvæði um 
þetta, annaðhvort með sérstökum viðauka við skipulagsskrá þessa eða 
með ákvæðum í skipulagsskrá um barnaheimilið eða hinn væntanlega 
stofnunarsjóð þess, og skulu þau þá gilda líka um þetta verkefni Fram- 
farasjóðsins
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Aðrir ársvextir Framfarasjóðsins skulu jafnan lagðir við höfuð- 

stól hans í Aðaldeildinni, að því undanteknu, sem varið er til verðlauna. 

Þá er ársvextir sjóðsins í Aðaldeildinni nema eitt þúsund krónum á ári, 

má Atvinnumálaráðuneytið veita verðlaun þriðja hvert ár, ef það telur 

það ráðlegt og framkvæmdir bænda verðskulda það. 

Það fé, sem fellur til útborgunar úr framfarasjóðnum, skal Söfn- 

unarsjóðurinn greiða Atvinnumálaráðuneytinu. 

6. gr. 

Þá er eign Framfarasjóðsins í Adaldel ld Söfnunarsjóðsins er orð- 

in svo mikil, að ársvextirnir nema 4000 kr., skal aðeins leggja helming 

þeirra árlega við höfuðstól sjóðsins, en fjórðu ng þeirra eins og áður við 

eign sjóðsins í útborgunardeild Söfnunarsjóðsins (þ. e. í Barnaheimilis- 

sjóðinn). Nú má gera ráð fyrir að trjárækt sé komin í lag á öllum þeim 

bæjum, sem verðlaunarétt hafa átt, og að almennur áhugi sé vaknaður 

á trjárækt og því viðhaldið, er gert hefir verið. Skal þá byrja að nota 

einn fjórðung ársvaxtanna til skógræktar í sóknum föður míns. Hana 

skal byrja annaðhvort á þeim jörðum,. sem sjóðurinn hefir eignast að 

gjöf eða erfðum, eða ker í sóknum þessum, eða að Hlíð í Grafningi, 

sem er eign erfingjarentu Sigríðar Melsteðs. 

Ennfremur skal styrkja bændur í sóknum föður míns og í Þing- 
vallasveitinni til skógræktar, ef þeir leggja til hennar vel girt land og 
leggja sjálfir a. m. k. hálfan kostnaðinn. ákveður Atvinnumálaráðu- 
neytið Í samráði við skógræktarstjóra eða skópfræðing landsins hvernig 
skógræktinni skuli hagað. 

rr 
í. gr, 

Árangurinn af starfi Framfarasjóðsins skal birtur fimta til tí- 
unda hvert ár í Búnaðartitinu eða öðru riti eftir ákvæði Atvinnumála- 
ráðuneytisins. Sjóðurinn skal ávalt vinna að trjárækt og skógarrækt í 
fyrnefndum sóknum og Keldnakoti og styrkja hið væntanlega barna- 
heimili, ræktun þeirra jarða, sem sjóðurinn kann að eignast, og góða 

húsaskipun á þeim, svo að kirkjusóknir þessar taki bæði góðum og nyt- 
sömum framförum, andlega, siðlega og verklega. Til annars má eigi 

nota fé sjóðsins. 

8. gr, 

Með skipulagsskrá þessari er hin eldri skipulagsskrá sjóðsins, 

dagsett 19. marz 1894, numin úr gildi. 

Atvinnumálaráðuneytið leitar konunglegrar staðfestingar á þess- 
ari nýju skipulagsskrá Framfarasjóðs foreldra minna. 

Kaupmannahöfn, Ole Suhrsgade 18, hinn 17. október 1928. 

Bogi Th. Melsteð.
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8 SAMÞYKKT 
7. febr. 

um 

lokunartíma sölubúða í Neskaupstað. 

1. gr. 

Allar sölubúðir í Neskaupstað, að undanskildum þeim sölubúð- 

um, sem eingöngu verzla með brauð og mjólk, skulu vera lokaðar eftir 

því sem ákveðið er í annari og fjórðu grein. 

2. gr. 

Sölubúðir skulu ekki opnaðar fyr en kl. 9 árdegis. 

3. gr, 

Sölubúðum skal lokað eigi síðar en kl. að kvöldi alla virka 

daga ársins. Aðfangadag jóla og gamlárskvöld skal öllum sölubúðum 

lokað eigi síðar en kl. 4 síðdegis. Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag 

Jóla skal heimilt að hafa sölubúðir opnar til kl. 11 síðdegis. 

7 

4. gr. 

Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta, 2. ágúst, og 1. desem- 

ber mega engar sölubúðir vera opnar. 

Ð. ET. 

Eftir lokunartíma sölubúða er óheimilt að selja á strætum og 

torgum, eða annarsstaðar utan sölubúða kaupmanna, nema úr sjálfsöl- 

um, nokkurn þann varning, sem ekki má selja, nema samkvæmt verzl- 

unarleyfi. Heimilt er þó að selja einnig á þeim tíma kol, salt, veiðarfæri 

og skipsforða handa skipum og sömuleiðis er leyfilegt að taka á móti 

innlendum vörum aðkomumanna í geymsluhúsum kaupmanna. 

6. gr. 

Menn, sem komnir eru inn í veræzlanir fyrir lokunartíma, er 

heimilt að afgreiða eftir að lokað er. 

T. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum, 20—500 kr., og renna 

sektirnar í bæjarsjóð. Mál útaf brotum gegn samþykkt þessari skal reka 

sem almenn lögreglumál.



13 1929 

Samþykkt þessi staðfestist hérmeð samkvæmt lögum nr. 79, 14. 8 

nóv. 1917, sbr. lög nr. 9, 2. ágúst 1918, til að öðlast gildi 1. marz 1929 7. febr. 

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

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 7. febrúar 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Páll Pálmason. 

REGLUR 9 
9. febr. 

fyrir 

nemendur hinns almenna menntaskóla í Reykjavík. 

Í skólum ríður mjög á því að höfð sé reglusemi í hvívetna, svo 

að ekki raskist né truflizt starfsemi skólans. Eru hér á eftir taldar 

nokkrar þær reglur, sem nauðsynlegt þykir, að nemendur kynni sér og 

hagi sér eftir. 

l. gr. 

Skólahúsið er opnað á hverjum morgni kl. 8, en kenslustundir 

byrja kl. 8,15 og eiga þá allir nemendur að vera komnir í sæti sín, 

hver í sínum bekk. Kennslustundir standa vanalega til kl. 2,40 síðd. Gefa 

skal nemendum tómstund, 10 mínútur milli allra kennslustunda, og skulu 

þeir þá allir ganga úr bekkjunum og nota mínútur þessar sér til hress- 

ingar úti undir berum himni, þegar veður leyfir. 

Þegar hringt er til inngöngu, eiga nemendur tafarlaust að ganga 

stillilega hver inn í sinn bekk og setjast í sæti sín. Má enginn nemandi 

ganga út úr bekk í kennslustund án leyfis, heldur skal hver sitja kyr í 
sæti sínu, þangað til stundin er úti, og hvorki hafa samræður né gjöra 
neinskonar óreglu. Ef svo ber við að kennari getur eigi komið í kennslu- 
stund, skulu nemendur í þeim bekk hvorki hafa umgang né hávaða, 

og skal umsjónarmaður bekkjarins hafa gætur á, að eigi sé út af breytt. 

Frá kl. 11,45—1 verður hlé á kennslunni, og skulu nemendur 

nota þann tíma til miðdegisverðar. 
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9 
9. febr. 

14 

2. gr. 

Allir nemendur eru skyldir að eiga eða hafa til afnota allar þær 

bækur, sem hafðar eru við kennslu í þeim bekk, er þeir sitja í og skulu 

þær vera greinilega merktar. Bækur sínar og ritföng ber þeim að hafa 

til taks í hverri kennslustund. 

3. gr. 

Nemendur skulu fara vel með allt, sem skólinn á og varast að 

pára á veggi kennslustofanna og ganganna, sem og að krota nöfn sín 

eða annað þessháttar á borð og bekki skólans. Gjöri einhver nemandi 

sig sekan í skemmdum, þá skal hann bæta fullum skaðabótum. Ef slíkar 

skemmdir hafa orðið í einhverjum bekk og gangist enginn við þeim, 

skulu nemendur þess bekkjar bæta skaðann í félagi. 

4. gr. 

Nemendur eiga að ganga þrifalega um hús skólans, sérstaklega 

skulu þeir varast að hrækja annarsstaðar en í hrákaílát. Þeir mega 

hvorki fara með eld né eldfim efni, né heldur reykja eða tyggja tóbak 

í skólahúsunum eða á lóð skólans, og yfirleitt ekki aðhafast neitt það, 

sem spillt getur hollustuháttum skólans eða andrúmslofti. 

D. ET. 

Ef næmur sjúkdómur kemur upp í húsi, er nemandi býr í, skal 

nemandinn, foreldrar hans eða fjárhaldsmaður þegar í stað láta rektor 

vita af því. Sá lærisveinn, er veikst hefir af næmum sjúkdóm, eða búið 

í húsi þar sem þess kyns sjúkdómur hefir gengið, má ekki koma í 

skólann, fyr en rektor hefir verið afhent læknisvottorð um það, að 

smitunarhættu sé lokið og nauðsynleg sótthreinsun hafi farið fram. 

Ef einhver nemandi er sjúkur að morgni, svo að hann getur 

ekki komið í kennslustundir, skulu foreldrar hans eða húsráðandi þegar 

senda skriflega tilkynningu til þess kennara, sem umsjón hefir með 

fjarvistum nemenda. Nemandi, sem verður sjúkur í kennslustund eða 

milli kennslustunda, skal biðja rektor eða kennara um heimgönguleyfi. 

Ef þeim þykir ástæða til, leggja þeir fyrir nemanda að sýna sig lækni 

og fá vottorð hjá honum. 

Nú sækir nemandi ekki kennslustundir og ber fyrir sig sjúkleik, 

og getur þá læknir krafist þess, að læknir skólans skoði nemanda. Sker 

þá læknir úr, hvort sjúkleikann megi telja nægilega ástæðu fyrir nem- 

anda til að koma ekki í skólann. Ef nemandi vanrækir kennslustundir,
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án þess að sjúkleik eða öðrum gildum forföllum sé um að kenna, þá 
getur það varðað brottrekstri. 

6. gr. 

Hver nemandi skal hafa einhvern þann mann að fjárhalds- 

manni, sem rektor tekur gildan. Fjárhaldsmaðurinn er meðráðamaður 

og ráðunautur nemanda í öllum greinum, tekur við því styrktarfé, sem 

nemandi kann að fá og ábyrgist greiðslu þeirra gjalda, sem lögð eru 

eða kunna að verða á nemanda, svo og bætur fyrir skemmdir, sem 

nemandi kann að gera sig sekan í. 

1. En. 

Sérhver nemandi skal hafa einkunnabók. Rita kennararnir í 

hana einkunnir hans þrisvar á ári: fyrir jólaleyfið, í marsmánuði og 
maímánuði og auk þess prófeinkunnir, og skal fjárhaldsmaður rita nafn 
sitt í einkunnabókina í hvert sinn, sem ritað er í hana. Athugasemdir 

um hegðun nemanda og fjarvistir verða og ritaðar í einkunnabók hans. 

8, gr. 

Ef nemandi, hvort sem hann er í skóla eða utan skóla, veitir 
eða þiggur hjálp eða notar óleyfileg hjálparmeðöl við úrlausn skriflegs 
verkefnis í prófi, þá er hann rækur frá prófinu og má ekki ganga undir 
sama próf fyr en að ári liðnu. 

9. gr. 

Rektor setur umsjónarmenn úr flokki nemenda sjálfra, svo 
marga sem honum þykir þörf á. Skulu þeir styrkja rektor og kennar- 

ana af fremsta megni til þess að viðhalda góðri reglu. 

10. gr. 

Nemendur skulu í öllu sýna kennurum sínum hlýðni, og temja 
sér kurteisi og háttprýði innan skóla og utan. 

li. er. 

Nemendur skulu fordast ad neyta åfengra drykkja, og er það 
bein burtrekstrarsök úr skóla, ef að því kveður til muna. Í skólanum 

og á skólasamkomum mega þeir alls ekki hafa áfengi um hönd. 

1929 

9. febr.
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12. gr. 

Nemendur mega ekki koma opinberlega fram ån leyfis rektors, 

né hafa skemtisamkomur utan skålans. 

15, er. 

Enginn nemandi má fara náttlangt burt úr bænum án leyfis 

rektors. 

14. gr. 

Brot gegn reglum þessum varða eftir atvikum áminningu kenn- 

ara eða rektors, missi námsstyrks eða burtvísun úr skóla, sbr. 30. gr. 

bráðabirgðarreglugjörðar fyrir hinn almenna menntaskóla í Reykjavík, 

9. sept. 1904. 

Í dóms- og kirkgumálaráðuneytinu, 9. febrúar 1929. 

Jónas Jónsson. 

St. Gunnlaugsson.
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REGLUGJORDP 10 
16. febr. 

um 

eftirlit med verksmidjum og vélum. 

I. KAFLI. 

EFTIRLITSSKYLDA OG TILKYNNINGARSKYLDA. 

1. gr. 

Eftirlitsskyld eru samkvæmt lögum um eftirlit með verksmiðjum Eftirlits- 

og vélum nr. 24, 7. maí 1928, verksmiðjur, verkstæði og vinnuvélar, þar skylda. 

sem þrír menn hið fæsta vinna saman að jafnaði, þó með þeim afbrigð 

um, sem greinir í lögunum. 

Ennfremur allar aflvélar og vinnuvélar, nema þær séu svo bún- 

ar, annaðhvort vegna smæðar sinnar eða frágangs, að þær geta talizt 

með öllu hættulausar. 

Hættulausar og undanþegnar eftirlitsskyldu eru vélar, svo sem: 

a. Auglýsingartæki í gluggum, svo sem straumrofar, sýningarhillur, sem 

snúast, og litlar rafmagnsrellur, sem settar eru lausar í glugga. 

b. Smá rafhreiflar í sjóðtalningarvélum og samlagningarvélum. 

c. Smávélar tannlækna og skurðlækna (Röntgentæki ekki meðtalin). 

d. Hárþurkunartæki og hárþvottatæki án ása og reimhjóla. 

e. Ryksugur, sem tengdar eru ljósveitu. 

ft. Veitidælur og aðrar dælur með gangumbúnaði, án ása og reimhjóla. 

g. Rafmagnsrellur allt að einn tíundi hestafl og aðrar rellur, ef þær eru 

minnst 2 m. frá gólfi og hlífum búnar. 

h. Rjómaþeytar og hrærivélar í brauðgerðarhúsum. 

i. Blástursvélar í smiðjum. 

k. Vélar, sem notaðar eru til þess að breyta riðstraum í rakstraum og 

til þess að breyta spennu rakstraums. 

Aðrar vélar, sem ætla má skaðlausar, má fá undanþegnar eftir- 
litsskyldu, ef skoðunarmenn úrskurða svo umbúið, að hættulaust sé 

með öllu. 

2. or gr. 

Sérhver, sem fyrir eiginn eða annara reikning stjórnar fyrirtæki, Tilkynn= 

sem umræðir í 1. gr., eða vinnu, sem rekin er með vélum knúðum eimi, ingar- 

vatni, vindi, olíu, rafmagni, eða annarskonar orkugjafa, skal tilkynna skylda. 

skoðunarmanni fyrirtæki þetta, tegund þess, orkugjafa og stærð, tölu 

verkamanna, aldur þeirra og kyn, láta í té þær skýrslur, er sýna hvernig
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fyrirtækinu er háttað. Þau fyrirtæki sem til eru þegar reglugjörð þessi 

gengur Í gildi, skal tilkynna innan 30 daga frá þeim tíma. 

Eyðublöð fyrir skýrslur fást hjá skoðunarmönnum. 

II. KAFLI. 

TILHÖGUN Á VINNUSTÖÐVUM. 

A. Alnenn ákvæði. 

3. gr. 

Sérhver, sem ætlar að reisa eða reka verksmiðju eða verkstæði, 

til skoðun- 33 breyta eldra fyrirtæki, láti skoðunarmanni í té sundurliðaða grein- 
armanns. 

Loftrúm í 

vinnu- 

stofum. 

Vinnu- 

stofur. 

argerð ásamt uppdráttum, er sýni alla tilhugun húsa og véla. 

Uppdrættir skulu vera í tveim eintökum, þar af annar á ljósan 

pappír með dökkum línum. Æski umsækjandi að fá eitt eintak endur- 

sent, með vætanlegum breytingum, skal hann senda þrjú eintök. 

Undir lögin falla einungis þeir hlutar húsa, sem að eins eru not- 

aðir til vinnu eða rekstrar, en ekki skrifstofuherbergi. 

Um styrkleika húsa fer eftir gildandi húsgerðar samþykktum, 

nema um stór hús sje að ræða og þar sem tilhögun véla reynir á burðar- 

magn veggja; skal þá húsagerð hagað eftir þeim ákvæðum. sem at- 

vinnumálaráðherra setur. 

4. gr. 

Í hverri vinnustofu mega ekki fleiri menn vinna að staðaldri 

en svo, að nægilegt loftrúm sé fyrir hvern einstakan. 

Í vinnustofum, þar sem vinna hefir ekki spillandi áhrif á and- 

rúmsloftið, skal hver verkamaður hafa 8 rúmmetra loftrúm. Ef um þá 

vinnu er að ræða, að á vinnustaðnum myndist ryk, eimur eða óheilnæm- 

ar lofttegundir, skal hver einstakur verkamaður hafa allt að 12 rúm- 

metra loft-rúm eftir því sem eftirlitsmaður tekur til. 

Loftrúmið má ekki minka með því að geyma mikið efni, hvort 

heldur óunnið eða unnið á vinnustaðnum, nema dregið sé frá fyrir því 

og fjölda verkamanna hagað eftir því. 

5. gr. 

Vinnustofur í verksmiðjum og verkstæðum, sem gerð eru eftir 

að reglugjörð þessi gengur í gildi, mega ekki vera lægra undir loft en 2.5 

metrar. Séu gangreimar og ásar uppi undir lofti, skal lofthæðin vera 

minnst 3 metrar. 

Efri brún glugga skal vera minnst 1.25 m. fyrir ofan jörð. Gólf 

mega ekki vera dýpra en svo, að laus séu við vætu frá grunnvatni.



19 1929 

Ef vinnustofur eru i kjallara skulu bær vel vardar gegn jardraka. 10 
Gólf skulu vera þétt og traust. Ef gólf eru úr tré, en ekki dúk- 16. febr. 

lögð, skulu þau borin fernisolíu, þar sem því verður viðkomið. 

Í vinnustofum, þar sem vinna hefir í för með sér mikinn vatns- 

austur, skal gólf vera vatnshelt og með hæfilegum halla að afrás fyrir 

vatnið. Þar sem verkamenn halda sig við vinnu, skulu vera tréristar 

fyrir þá að standa á. 

Í vinnustofum, þar sem eru steingólf og verkamenn hafa miklar 

kyrsetur eða kyrstöður, skulu vera timburflekar eða mottur til varnar 
gegn fótkulda, ef þurfa þykir. 

6. gr. 

Verkamenn skulu jafnan eiga kost á að neyta matar síns undir Mötur 

Þaki og þar sem atvik leyfa í upphituðu herbergi, ef þess er auðið. vinnt. 
Þar sem hollustuhættir krefjast, að ekki sé matast í vinnustof- stofum. 

unni, skal verkamönnum fengið annað húsrúm til afnota um máltíðir. 

Ekki er leyfilegt að matast í vinnustofum þar sem mikið ryk, 
eimur, gastegundir eða því um líkt myndast við vinnu, svo sem: 

Í fiskmjölsverksmiðjum þar sem þur bein eru möluð. Í málm- 

steypustofum eða þar sem unnið er að málmhúðun. Í stofum, þar sem 

tuskur eru aðgreindar. Í þvottahúsum og lHtunarstofum. 

7. gr. 

Loftråsir skulu vera í öllum vinnustofum, nægilegar til þess að Loftræst- 

halda þar góðu andrúmslofti. Ennfremur ber að gæta þess, að gasteg-I"8 Í vinnu- 
undir, sem óhollusta eða sprengihætta stafar af, svo og reykur, ryk, stofum. 

hitasvækja og eimur sem myndast í einstökum stofum, sé leitt burt og 

af fremsta megni hindrað að komast í aðrar vinnustofur. 

Aflvélar, sem spilla andrúmsloftinu, skulu vera í sérstakri stofu 

með góðri loftrás. nema svo sé umbúið og trygging fyrir, að áliti skoð- 
unarmanns, að loft í vinnustofu spillist ekki. 

Þar sem lýsingartæki draga til sín hluta af andrúmsloftinu, skal 
höfð hliðsjón af því við ákvæði um fjölda verkamanna í vinnustofu. 

Þar sem myndast geta gastegundir, sem sprengihætta getur staf- 

að af, skal tryggilega búið um lýsingartækl. 

8. gr. 

Erindislausum mönnum skal stranglega bannaður aðgangur að Vinnustof- 
stofum þar sem í eru hættuleg efni (ætandi eða eldhætt). Skulu slík eit- Ur, þar sem 

. , ey . , ... eru hættu- urefni geymd í gler- eða postulínsílátum með loftþéttum lokum. Greini- leg efni 
lega skal sjást á hverju íláti, hvað innihaldið er. Eiturefni skulu enn- 
fremur geymd í lokuðum hirzlum.
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10 9. gr. 

16. febr Par sem unnid er i lokudum vinnustofum skulu bær hitadar ef 
því verður við komið án mjög mikils tilkostnaðar. Skoðunarmaður ákveð- 

ur hve heitt skuli vera í vinnustofum, venjulega 10— 15“ C. 

Í hverri vinnustofu sem krafizt er að hituð sé, skal vera hita- 

vinnustofa. mælir á hentugum stað. Með skýlum eða hlífum skal birgja fyrir hita- 

geisla frá ofni eða ljósi, þar sem ella stafa af óþægindi fyrir verkamenn. 

Upphitun 

10. gr. 

Hreinlæti Vinnustofum, göngum, stigum og öðrum stofum, þar sem verka- 

í vinnur menn hafast við, skal haldið hæfilega hreinum. 

stofum og Skal ræstingu hagað eftir því, hver vinna er stunduð og eftir 
bann við Sé > > 

reykingum.tilhågu n vinnustöðva. Ef vinnuhættir virðast krefjast þess, geta skoðun- 

armenn fyrirskipað meiri háttar ræstingu einu sinni eða tvisvar á ári. 

Skulu þá vandlega þvegnir allir veggir, sem þvegnir verða, loft, gluggar 

og hurðir; að öðrum kosti sé gert hreint á annan hátt, kalkmálað eða 

svipuð aðferð notuð. 

Ræsting á vinnustöðvum má ekki fram fara á meðan vinna stend- 

ur yfir, nema nauðsynlegt sé. Ekki má heldur nota síðasta stundarfjórð- 

ung, áður en vinna byrjar, til ræstingar. 

Á hverri vinnustöð skulu vera salerni, sem eru sæmileg að frá- 

vangi og hæfilega aðskilin frá vinnustofum. Ef þau eru afþiljuð í sjálf- 

um vinnustofunum, skulu þau vera vatnssalerni og með góðri loftrás út. 

Fyrir hverja 20 verkamann skal vera minnst 1 salerni. Þar sem að stað- 

aldri vinna hið fæsta 5 konur, skal vera sérstakt salerni fyrir þær. 

Fyrir hverjar 15 konur skal vera 1 salerni. 

Hrákadallar skulu vera í vinnustofum eftir þörfum. 

Í öllum vinnustofum, þar sem nokkur eldhætta er, skulu reyk- 

ingar stranglega bannaðar og skal festa upp auglýsingar um það bann 

bar sem þurfa þykir. Einnig er þar bannað að fara með óvarinn eld. 

11. gr. 

Sáraum- Á vinnustöðvum, þar sem þörf er vegna vinnuhátta, að áliti skoð- 

búðir i unarmanns, skulu åvallt vera til naudsynlegar såraumbudir. Pad fer eftir 
vinnu- . . . ix: | . 
stofum. VYinnunni, hverjar umbådir skulu vera, og fyrirskipar skodunarmadur 

eftir eðli vinnunnar, hve miklar birgðir umbúða skulu til vera. 

Sáraumbúðir skulu geymdar á stað, þar sem greiður aðgangur er 

að þeim, fyrir alla þá, sem á vinnustaðnum eru. 

Þ. Sérstök ákvæði. 

Prent- 12. gr. & 

smiðjur. Letursteypuvélar og setjaravélar, þar sem notuð er málm-
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steypa, skulu vera í sérstakri stofu, með hæfilegri loftrás. Ef vélinni 10 

fylgir sérstakur bræðsluofn, skal vera á honum lok, sem auðvelt er að 16. febr. 

handleika; enn fremur skal hann tengdur reykháfi. Þar sem ekki eru 

sérstakir bræðsluofnar en bræðsludeiglan er í sjálfri vélinni, skal vera 

loftrás í reykháf eða út á annan hátt. 

13. gr. 

Málmhúðun og málmsteypa skulu fara fram í sérstökum vinnu- Málmiðn- 

stofum; þó er leyfilegt að steypa málm í venjulegum járnsteypusmiðj- aður. 

um. Skoðunarmenn geta krafizt þess, áð verkamenn hafi hlífðargrímur 

eða gleraugu til varnar gegn sterku ljósi, sterkum hita, reyk, eimi eða 

óheilnæmu ryki. 

14. gr. 

Í vinnustofum, þar sem nauðsynlegt er vinnunnar vegna að hafa Ullarverk- 

rakt loft, má þó ekki vera meiri raki en svo, að verkafólki sé engin smiðjur. 

óþægindi að. Leita má umsagnar skoðunarmanns, hvert rakastig lofts- 

ins skuli vera, og skal þá rakmælir vera í vinnustofunni. 

Bannað er að sjúga þráðinn í skyttunni fram með munninn. 

15. gr. 

Hver sú vinnustofa, þar sem unnið er með benzíni eða öðrumEfnalaugar. 

vökvum með lágu logamarki eða þurkaðir hlutir, sem vættir eru í slíkum 

vökva, skal með öllu aðskilin frá stofum, sem hafa einhverskonar eld- 

stæði eða óbyrgð ljós. Slíkar vinnustofur skulu lýstar með rafmagns- 

slóðarljósum án rofa, og skal yfir ljóskúlunni vera glerhjálmur og falla 

þétt á. Rofar ljósanna, svo og öryggi, skulu vera utan vinnustofunnar. 

Séu önnur tæki notuð til ljósa, skulu þau vera utan stofunnar og lýsa í 

gegn um rúður sem falla þétt í veggi. 

Hita skal með eimi, vatni eða lofti, og tóbaksreykingar skulu 

stranglega bannaðar. 

Verkafólk má ekki bera eldspýtur eða ganga á járnslegnum 

skóm. Vinnustofa sú, þar sem þvegið er eða skolað úr eldfimum vökva 

eða vökvi er eimdur, má ekki vera undir Öðrum vinnustofum og skal 

verða komizt beint úr henni og undir bert loft, án þess að fara stiga eða 

ganga. 

Dyr skulu opnast út og vera fleiri en einar, ef fleiri en 2 vinna 

í stofunni. Einar dyr nægja þó, ef auðveldlega verður komizt út um 

glugga. Ef ekki er á annan hátt séð fyrir nægilegri endurnýjun á and- 

rúmslofti, skal vera loftgat neðarlega á vegg. Gat þetta sé með örvggis- 

neti að innan, eða ella komið fyrir loftdælu, sem sogi loftið út úr stot- 

unni. Jafnan ber að gæta þess, að loftið, sem út streymir komi ekki 

nálægt eldi eða óbyrgðu ljósi. Hreiflar mega ekki vera í vinnustofunni. 

Þvottavélar skulu vera með þéttum lokum, sem einungis séu
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10 opin, begar fot eru i låtin eda ur beim tekin. Vinnuboréin skulu vera held 

16. febr. og með brík og afrás, sem endi í lokuðu hylki. 

Eimingartækið skal vera með öllu þétt og hitað með gufu. Svala- 

tækið skal hafa nægilegt svalavatn til þess að þétta allan eim. Ekki má 

nein stífla vera á afrásinni fyrir eiminn og vökvann. 

Eldfiman vökva má hvergi geyma nema í lokuðum málmhylkj- 

um. Á öllum ílátum skulu vera þétt lok. Leyfilegt er þó að hafa óbyrgða 

allt að 5 lítrum, sem verið er að vinna með. 

Föt, sem hreinsa skal, skulu vandlega skoðuð, áður en farið er 

með þau í vinnustofuna, að ekki sé í þeim eldspýtur eða aðrir eldfimir 

hlutir. Ef fötin hafa verið þurkuð við hita áður en farið var með þau í 

hreinsistofuna, skulu þau vandlega kæld áður. 

ll. KAFLI. 

VÉLAR OG EIMKATLAR. 

Á. Aflvélar. 

16. gr. 

Girðing um Ef aflvél er svo stór, að vélgæslumaður þurfi að framkvæma 

aflvélar vinnu sína að nokkru leyti á pöllum, skulu þeir girtir með 1 m. hárri 

og hlífar. girðingu; fótlistar skulu vera á þeim og efni pallanna gárað járn. 

Ef aflvélin er í vinnustofu eða á öðrum stað, þar sem umferð er 

mikil, skal hún vera girt með að minnsta kosti 1 m. hárri girðingu úr 

lárni, traustri og hæfilega þéttri. Skal girðingin vel fest í gólf, veggi eða 

undirstöðu vélarinnar, í hæfilegri fjarlægð frá ganghlutum hennar. 

Hvar sem aflvélin er, skulu allir hreyfihlutar hennar vera þannig 

hlífum búnir, að vélgæzlumanni stafi ekki hætta af starfi sínu. 

Þar sem aflvélin er ekki afgirt, og kasthjól hennar snýr ekki að 

vegg, skal það búið hlíf 1.5 m. hárri eða 1 m. hárri girðingu í hæfilegri 

fjarlægð. Þó þarf ekki að afgirða kasthjól hreifla, sem eru undir 12 ha. 

að stærð, ef þeir eru í sérstöku herbergi, sem einungis vélgæzlumaður 

gengur um. 

Um farandvélar gilda sömu ákvæði. 

17. gr. 

Ræsingar- Ef aflvélin er hreifill skal hann svo gerður, að ræsa megi hann 

umbúnaður hættulaust. Ef handsveif er notuð, skal hún vera sjálflosa eða frá henni 

hreifla og sengið á annan öruggan hátt. 
eldsneytis- Ttblá ang ; era vel varin veg AL 2 . hviki Utblåsturspipan skal vera vel varin gegn hitattrås og må hvergi 

1. . . . 2 
y liggja nærri tré. 

Eldsneytishylki hreifils skulu gerð úr plötum negldum eða soðn- 

um saman, svo að held séu, Þau skulu vera stöðugt á sínum stað og búin
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afrás með öryggisneti fyrir gastegundir, Skal svo um búið „að þar sé 10 

nægilega bjart, svo að ekki þurfi að bera að óbyrgt ljós, er hætta kynni 16. febr. 

af að stafa. 

18. gr. 

Ef aflvélin er vatnsvél, skai vera rist fyrir aðrás vatnsins sem  Vatns- 

næst vélinni. Ristin skal vera traust og eigi meira en 10 sm. milli stafa vélar. 

í henni. Skal byrgt yfir vatnið milli ristar og vélar. 

19. gr. 

Trygg girðing skal vera um vindvélar, og svo um búið. að stöðva Vindvélar. 

megi þær frá jörð. 

20. gr. 

Sérhver eimketill með þeim tækjum og pípum er fylgja, skalGerð eim- 

vera hæfilega traustur, svo að samsvari ketilþrýstingnum. katla. 

Gerð nýrra katla skal vera samkvæmt þeim reglum, sem gilda 

hjá flokkunarfélögunum: Lloyds Register of British and Foreign Ship- 

ping, Bureau Veritas og Germanischer Lloyd. 

21. gr. 

Hitaflötur eimketilsins, þ. e. ketilhylkið, hol eða pípur, sem eld- Hitaflötur 

ur eða reykur leikur um, skal allur hulinn vatni, og skal minnsta vatns- ketilsins. 

hæð vera eigi neðar en 10 sm. fyrir ofan efsta hluta hitaflatar. 

Þessi ákvæði ná þó eigi til: 

1. Yfirhitara, sem eigi eru hlutar af katlinum sjálfum. 

2. Þeirra hluta af hitaflötum plötukatla, sem aldrei geta glóhitnað, 

hvernig sem kynt er, vegna smæðar sinnar og legu, eða af því að 

þeir eru varðir fyrir hita; eigi getur talizt hætta á glóhitun, ef hita- 

flötur sá, sem hulinn er vatni, er 20 sinnum stærri en ristarflötur- 

inn, og dragsúgur hafður eða 40 sinnum stærri en ristarflöturinn 

og vélsúgur hafður. 

3. Pípukatlar, ef pípurnar eru allt að 10 sm. að innanþvermáli og 

hringrás vatnsins er svo sterk, að þeir hlutar hitaflatar, sem eru 

ofan við minnstu vatnshæð, geti aldrei glóhitnað, hvernig sem 

kynt er. 

Hvergi í hitafleti ketils má vera steypujárn eða kopar. Undan- 

skildar eru þó ketilpípur, sem eru ekki meira en 10 sm. að innan þver- 

máli; þær mega vera úr kopar. 

Þegar reiknuð er stærð hitaflatar, skal í plötukötlum taka utan- 

þvermál pípnanna, en í pípukötlum innanþvermál. 

Eigi má hafa plötukatla með soðnum plötum, er eimþrýstingur 

mæðir á að innan, nema suðan reynist fullþétt við þrýstiraun (sbr. 51.
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Vatnshæd- 

armerki. 

Vatnshæð- 
arglös og 

reynilásar. 

Veititæki. 

24 

gr.), og engin varanleg aflögun komi þá fram; traustastöðull á soðnum 

plötum í ketilhylkinu má eigi vera hærri en 70%. 

22. gr. 

Á eimkatli hverjum skal vera málmvísir og greinilegt málmmerki, 

er sýni minnstu vatnshæð, sem getið er um í 21. gr. Merki þetta sé fest á 

sjálfan ketilinn og skal vera sýnilegt þó ketillinn annars sé varinn. 

Verði þessu ekki viðkomið, skal einnig setja merki á ketilverjuna eða 

vegginn. 

23. gr. 

Til þess að hægt sé að athuga vatnshæðina í katlinum, skal vera 

á honum vatnshæðarglas og tveir reynilásar eða reynilokar. Á kötlum, 

sem hafa vélsúg, skulu vera tvö vatnshæðarglös og tveir reynilásar. 

Vatnshæðarglösum skal svo fyrirkomið, að vatnið að eins sjáist 

í þeim, þegar það er fullum 5 sm. fyrir ofan efsta hluta hitaflatar. 

Neðri reynilásinn sé 7.5 sm. fyrir ofan efsta hluta hitaflatar. Vatns- 

hæðarglósin skulu búin nauðsynlegum stíflum eða blásturslásum (eða 

lokum) úr eir, og einnig hlífum, ef háþrýstingur er á katlinum. Bestar 

eru glerhlífar með ísteyptu vírneti, Ef vatnshæðarglös „Klingers“ eru 

höfð, þarf eigi hlífar. 

Reynilásar og glasalásar skulu þannig gerðir, að hægt sé að reka 

beint í gegnum þá til þess að ná burtu ketilsteini og öðrum óhreinindum. 

Séu þeir á sameiginlegri standpípu, skal hún vera úr mjög traustu efni 

(kopar eða stáli) ; ef standpípa er eigi á katlinum sjálfum, skal víddin 

á rásinni milli hennar og vatnsholsins í katlinum eigi vera minni en 5 sm. 

eða að minnsta kosti 4 sm., ef þvermál ketilsins er minna en 2 m. Bæði 

þessi rás og rásin til eimholsins í katlinum skulu vera með stíflum á 

sjálfum katlinum. Rennilás skal vera neðst á rásinni til vatnsholsins. 

Tækjum þeim, sem að framan eru nefnd, skal vera svo fyrir- 

komið, að sá sem gætir vatnshæðarinnar, geti hæfilega athugað þau og 

sinnt þeim. Loki glasalásarnir sér ekki sjálfir, skal svo um búið, að þeim 

verði greiðlega lokað frá kyndistöðvum eða palli. 

24. gr. 

simketill hver skal vera í sambandi við eigi færri en tvö hvort 

öðru óháð veititæki og geti hvort þeirra um sig hækkað vatnið í katl- 

inum þótt fullur eimþrýstingur sé í honum, og fullur kraftur á; annað 

veititækið skal mega hreyfa með handafli. 

Leyfilegt er að láta tvo katla eða fleiri vera saman um veititæki, 

ef það er þess megnugt að veita bæði hverjum katli fyrir sig og öllum 

kötlunum í einu nægilegt vatn. 

Frá veititækjunum skulu liggja tvær, hvor annari óháðar, pípur
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i hvern ketil, og skulu bær å katlinum sjålfum hafa veitiloka er lokast 

af sjálfu sér og afstýra því, að vatnið renni úr katlinum gegnum veiti- 

pípurnar; milli veitiloka og ketils skal ennfremur vera stífla (lás eða 

loki). bæði stíflan og veitilokinn skulu vera úr mjög traustu efni og 

bannig fyrirkomið, að auðvelt sé að komast að þeim. Á stíflunni skal 

vera lítill rennilás til þess að athuga heldni hennar. Ef annað veiti- 

tækið er veitidæla, hreyfð af aflvél, skal vera öryggisloki á lokahúsi 

veitidælunnar. 

25. gr. 

Á eimkatli hverjum skal vera að minnsta kosti einn öryggisloki, 

en tveir, ef hitaflötur ketilsins er yfir 30 m?. Farandkatlar allir skulu 

hafa tvo öryggisloka. Fargið á lokana skal vera af lóðum eða fjöðrum, 

sem þrýsta á þá, annaðhvort beint eða með vogarstöngum. Fjaðurfarg 

má þó aðeins nota á farandkötlum eða kötlum, sem á einhvern hátt mæta 

miklum hristing, svo og á kötlum með miklum þrýsting. 

Fargið má ekki vera meira en svo, að eimurinn fari að opna lok- 

ana, þegar afl hans nemur meiru en ketilþrýsting, þ. e. mesta þrýsting, 

sem Í katlinum má vera samkvæmt rannsókn skoðunarmanna, sbr. 49. 

gr. og eigi má auka fargið úr því með því að spenna fjöðrina meira eða 

þyngja lóðin eða færa þau utar á vogarstöngina. Vogarstengur skulu 

ekki vera lengri en svo, að lóðin séu alveg úti á enda, þegar fargið er 

hæfilegt. Stillir skal vera á fjöðrum, svo að spenna þeirra geti ekki 

aukizt. 

Að öðru leyti skulu öryggislokarnir þannig gerðir, að eimurinn 

geti aldrei kastað þeim af, jafnvel þó að fargið bresti. 

Lokahúsin, lokarnir sjálfir, sæti þeirra og þollar skulu vera úr 

mjög traustu efni. Lokahúsin skulu vera á sjálfum katlinum, svo að 

hálsinn milli húss og stéttar verði sem styztur; þau skulu búin rásum 

fyrir eimvatnið; í þessum rásum mega ekki vera stíflur. 

Á öryggislokum, sem fergðir eru beint, skulu vera léttitæki, sem 

náð verði til frá kyndistöð eða palli. 

Á öllum kötlum skulu ljósop örvggislokanna öll til samans vera 

svo stór, að þrýstingurinn á katlinum fari ekki meira en 10“ fram úr 

ketilþrýstingnum, þótt kynt sé í 20 mín., við þann súg, sem völ er á. að 

lokuðum öllum stíflulokum og við rétta vatnshæð. 

Á kötlum, sem gerðir eru fyrir dragsúg, svo og kötlum með vél- 

súg með minni hitafleti en 30 ferm., er þessu ákvæði fullnægt, svo fremi 

samanlögð ljósop öryggislokanna, eða samanlagt flatarmál þeirra loka- 

opa, sem eimur á útkvæmt um, þegar öllum öryggislokum er lyft sam- 

tímis, er eigi minna en segir í töflu þeirri, er hjer fylgir. En hún sýnir 

í fermillimetrum samanlagt í ljósop lokanna á hvern fermetra hitaflatar 

ketilsins, er svarar til ketilþrýstingsins í kg./sm.* auk loftþyngdar, 

1929 
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16 febr. 

Öryggis- 

lokar.
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10 Yfirhitarar, sem ekki er hægt ad loka år sambandi vid ketilinn teljast 

16. febr. ti] hitaflatar ketilsins. 

TAFLA. 

  

Ylirþrýstingur í katl- Flatarmál öryggislokanna Yfirþrýstingur í katl- Flatarmál öryggislokanna 

inum kg/sm” í mmð/m? hitaflatar. inum kg/sm?. i mm?/m? hitaflatar. 

allt að 1,0 350 frá 7,0 til 8,0 70 

frå 1,0 til 1,5 250 — 8,0 — 9,0 62 

1,5 — 2,0 200 — 9,0 — 10,0 56 

2,0 — 2,5 170 — 10,0 — 11,0 52 

— 25 — 30 150 — 11,0 — 12,0 49 

— 30 — 35 130 — 12,0 — 13,0 46 

— 35 — 4,0 120 — 13,0 — 14,0 43 

40 — 4,5 [10 — 14,0 — 15,0 40 

4,5 — 5,0 100 — 15,0 — 16,0 38 

5,0 — 5,5 90 — 16,0 — 17,0 37 

5,5 — 6,0 84 — 17,0 — 18,0 36 

6,0 — 7,0 79 — 18,0 — og þar yfir 35 

  

Ef ketillinn er gerður fyrir vélsúg og hitaflöturinn er stærri en 

50 ferm., skal samanlagt ljósop öryggislokanna aukast að sama skapi, 
sem eimmagnið verður þá meira en við dragsúg. 

Ef ketillinn er gerður fyrir fljótandi eldsneyti eingöngu, reiknast 
samanlagt ljósop örvggislokanna 114 sinnum það ljósop, sem þeir myndi 

hafa, ef honum væri ætlað að brenna kolum. 

Enginn öryggisloki má vera minni en 25 mm. né stærri en 100 

mm. að þvermáli. 

Rásirnar fyrir eiminn frá katli til öryggisloka og frá þeim og út 

mega hvergi hafa minni þverskurðarflöt en samanlagt ljósop öryggis- 

lokanna. 

Eimhylki og vfirhitarar og því um líkt, sem hægt er að loka úr 

sambandi við ketilinn og leggja undir beinum áhrifum af eldi eða 

reyk, skulu hafa sérstakan örvggisloka og brunahlífar, þar sem þess 

er þörf. 

26. gr. 

Þrýsti- Á eimkatli hverjum skal vera að minnsta kosti einn sæmilegur 
mælar. þrýstimælir, með kvarða er sýni þrýsting í kg./sm.?. Mæli þennan skal 

unnt að loka úr sambandi við ketilinn með lás, Á mælinum skal vera
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skýrt rautt strik við ketilþrýstinginn, en kvarðinn skal vera þeim mun 10 

lengri, að hann geti sýnt þann þrýsting, sem notaður er við þrýstiraun. 16. febr. 

Á þrýstimælispípunni skal vera vatnsbogi. 

27. gr. 

Á eimkatli hverjum skal vera lás með lóðréttri málmstétt 5 mm. Sæti fyrir 

þykkri og 40 mm. í þvermál, svo á hana megi festa þrýstimæli skoð- ak 

unarmanna. Stéttir af þessari stærð má setja á efri vreynilásinn. Ofar- manna. 

lega á ketilhylkinu eða eimhylkinu, ef til er, skal vera lás með 1 þuml. 

pípuskrúfu á endanum til sambands við þrýstidælu skoðunarmanna. 

Efst á katlinum eða eimhylkinu skal vera lás til þess að hleypa út um 

lofti við þrýstiraunfna. 

28. gr. 

Katlar, eimhylki og því um líkt skulu vera með þeim mann- Mann- 

smugum, er þarf til þess að skoða þau innan. Aðgeng skulu þau og vera S"9BUr 

Lil þess að skoða þau að utan, sbr. 49. gr. Ef þau eru af þeirri gerð eða 

stærð, að ekki verði komizt inn í þan, skulu vera á þeim svo mörg ræsti- 

op, að athuga megi þau innan, utan frá. Smuguhlerar og annað slíkt má 

ekki vera úr steypujárni. 

29. er. 

Á pípu hverri, sem liggur úr eimkatli, skal vera stífla rétt við Stíflur á 
pipum frá 

ketilinn. 
kötlum. 

30. gr. 

Á hverjum eimkatli sjálfum skal vera stífluloki til þess að lok 

fyrir aðal-eimsambandið. Loki þessi skal vera úr mjög traustu efni, og 

skal honum svo fyrirkomið, að honum sé auðlokað frá kyndistæði eða 

palli, 

31. gr. 

Hver ketill skal búinn botnlási (eða loka) til þess að hleypa Botnlás. 

burtu vatni af ketilbotninum. Lásinn skal vera úr traustu efni og vand- 

lega festur á sjálfan ketilinn: tryggilega skal einnig um frárásarpíp- 

una búið. 

52. er. 

Å hvern eimketil sjålfan skal traustlega og svo ad við blasi setja Merki á 

ketilþrýstinginn, smiðjumerki og raðtölu ketilsins eða annað merki, er katlinum. 

sjálfkenni hann, svo og smíðaárið.



1923 28 

10 
16. febr. 33. gr. 

Forkatlar, Forkatlar, eimar, bætivatnstæki og því um líkt, þar sem vatn 
eimar 0. Í... pit 5 og eimt við þrýsting, skulu, hvort sem þau eru hituð með eldivið, 

eimi eða á annan hátt, fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til eim- 

katla um styrkleik og öryggisloka, eftir því sem gerð þeirra leyfir. Sam- 

svarandi kröfur eru gerðar til allra hylkja sem innan-þrýsting mæta. 

34. gr. 

Eimpípur. Eimpípur skulu vera svo gerðar og þeim svo fyrirkomið, að þær 
geti þanizt og dregizt saman án þess að hætta stafi af; á þeim skulu því 

vera sterkar stéttir og stórar bugður eða þéttihólkar, með þannig lög- 

uðum öryggishöldum, að eimþrýstingurinn geti ekki dregið pípurnar 

úr þeim. 

Eimpípur mega ekki vera úr steypujárni; þó er leyfilegt að 

hafa stutt T-löguð stykki úr steypujárni á pípum, sem ekki eru meira 

en 10 sm. að þvermáli. 

Eimpípur úr eir, sem eru meira en 10 sm. að þvermáli, skulu vafðar 

stálböndum eða því um líku, þegar þrýstingurinn er hár. Ekki er leyfi- 

legt að nota eirpípur fyrir eim, sem er yfirhitaður og er heitari en 2507. 
Gæta skal þess, að mikið vatn geti ekki safnast fyrir í eimpípunum og 
að á þeim séu rásir fyrir eimvatnið. 

35. gi 

Sambönd sé þrýstingur á tveimur eða fleiri kötlum misjafn, en pípum 

katla með svo skipað, að eimur með hærri þrýstingi geti af vangá leiðst inn í ketil 
andi þrýst- með lægri þrýstingi, skal setja sjálfloka í pípuna, er gengur til ketils- 

ing. ins með lægra þrýstingnum; ennfremur skal sá ketill hafa varaloka 

(lítinn öryggisloka), svo að eimurinn streymi út í vélarúmið, þegar 

þrýstingurinn í pípunni er orðinn hærri en lægri ketilþrýstingurinn. 

56. gr. 

Aukavélar Sé eimur með lægri þrýsting en ketilþrýstingi leiddur gegnum 

. gerðar „loka, brýstilétta eða því um líkt til véla, bulluhylkis, ofns, eimstóar eða 

fyrir EB því um líks, og ef hylki það, sem við eiminum tekur, er eigi nógu traust 

þrýsting. til þess að þola fullan ketilþrýsting, þá skal vera á því öryggisloki, sem 

hleypir út öllum þeim eimi, sem að streymir, jafnskjótt og hæsta leyfi- 

legum þrýstingi er náð. 

B. Gangbúnaður. 

Hlífar og 37 . 

girðingar í. BT. 
um gang- Hreyfihlutar gangbúnaðarins, svo sem ásar, gangreimar og gang- 

búnað. hjól, skulu vera tryggilega afgirtir eða á annan hátt svo um þá búið, að
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mönnum sem hafast við, þar sem slíkur búnaður er, stafi ekki hætta al. 

Hlífar eða girðingar teljast þó ekki nauðsynlegar, ef gangbúnaðurinn er 

minst 1,9 m. fyrir ofan gólf eða palla, þar sem verkamenn ganga um. 

Tengihlutar ása skulu, hvar sem er, vera hlífum búnir, þannig að 

engar ójöfnur, sem standa út og gripið geta í föt verkamanna, svo sem 

fleygar, naglahausar og slíkt sé óvarið. Hlífar skulu vera sléttar og vel 

festar, svo ekki losni, 

Tannhjól öll skulu hafa hlífar. Tengihlutar samsettra tannhjóla 

og ganghjóla skulu vel varðir. Ekki mega naglahausar, skrúfrær eða 

fleygar nema út fyrir braut ganghjóls. 

Samsetning reima skal vera slétt, og reimlásar falla vel að reim- 

inni. Umbúnaður reima skal vera svo, að ekki stafi hætta af, þó að 

reim slitni. 

38. pr. 

Laus tengsl eða laus og föst ganghjól skulu vera á gangbúnaði, 

bannig, að stöðva megi frá vinnustofu, þó að aflvélin gangi. Ef þessu 

verður ekki viðkomið, skal mega gefa merki frá vinnustofunni um að 

stöðva vélina. Þar sem rafhreifill er notaður, skal vera hægt að rjúfa 

strauminn á stað, sem er greiður aðgöngu innan vinnustofunnar. 

Ef sama aflvél knýr marga sjálfstæða aðalása, skal mega stöðva 

hvern ás fyrir sig, þó að vélin haldi áfram að ganga. 

(. Vinnuvélar. 

39. gr. 

Um vinnuvélar gilda ákvæði 16. til38. gr., að svo miklu leyti sem 

við á. 

Kasthjól vinnuvéla skal vera með hlíf, nema svo sé umbúið, að 

hjólið sé slétt og heilt innan við umgjörðina. 

Ef vinnuvél er í gryfju fyrir neðan venjulegan gólftlöt, skal utan 

um gryfjuna vera 10 sm. há umgerð og girðing 1 m. há, sæmilega traust 

og fest í gólf eða veggi. 

Ekki mega vinnuvélar standa þéttar saman en svo, að sá, sem við 

hverja vél vinnur, eigi ekki á hættu að koma svo nærri annari, að hætta 

geti stafað af. 

Göng milli véla skulu vera svo breið og há, að verkamenn geti án 

hættu gengið þar um. 

Ekki má efni eða aðrir hlutir vera á göngum, nema sem svarar til 

efnis eða verkefnis til eins dags fyrir hvern verkamann, og ekki meira en 

svo, að hæfilegt gangrúm sé eftir. 

Vélar, sem ekki eru hæfilega langt frá öðrum vélum, skal girða af 

meðan þær vinna. z 
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aður.
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Frá hverri vinnuvél skal þannig gengið, að stöðva megi hana á 

þeim stað, þar sem við hana er unnið. Skal hún því búin lausu og föstu 

sanghjóli eða lausum tengslum. 

Aflvél má ekki setja í hreyfingu, nema gefið sé merki í allar vinnu- 

stofur með vélum sem aflvélin knýr. 

Vélar má ekki hreinsa, smyrja eða aðgæta, þegar þær eru í gangi, 

nema gert verði án þess að taka í burtu hlífar, eða ekki sé hætta á, að 

hreyfihlutar vélarinnar geti snert föt verkamanns. 

Hver sá, sem býr til vélar, selur eða setur þær upp, getur krafizt 

umsagnar skoðunarmanns um, hvort vélin sé hæfilega hlífum búin. 

IV. KAFLI. 

GÆZLA. 

40. gr. 

Så einn hefir rétt til gæzlu eftirlitsskyldra eimkatla, sem hefir 

vélstjórapróf eða leggur fram vottorð frá nefnd þriggja manna, sem 

atvinnumálaráðherra til þess skipar, að hann hafi næga þekkingu á 

sæzlu eimkatla, enda sé hann 18 ára og reglusamur, ob? 

41. gr. 

Til þess að gæta jafnframt vélar utan þess herbergis sem eim- 

ketill er í, þarf gæzlumaður eimketils leyfi skoðunarmanns. 

42. gr. 

Við gæzlu ketils skal sérstaklega gæta þess, sem hér segir: 

a. Að nægilegt vatn sé á katlinum, þegar hitað er upp. Þegar eimur 

er kominn, skal prófa reynilása og stíflur, vatnshæðarglas og veiti- 

leiðslur. 

hb. Þegar fullur þrýstingur er kominn á ketilinn skal athuga þrýstimæli 

og öryggisloka. Öryggislokanum má alls ekki loka eða þyngja farg 

hans. Blásið sé gegnum vatnshæðarglas minnst á einnar stundar fresti. 

c. Hafi vatnshæðin einhverra orsaka vegna fallið svo mikið, að hún 

sjáist ekki á vatnshæðarglasinu, eða komi ekki í ljós í reynilásunum, 
skal láta ketilinn kólna hægt og bæta á hann vatni, þar til er vatns- 
hæðin er hæfileg. Hafi einhver hluti ketilsins glóhitnað eða breytzt 

að lögun, skal þegar tjá það skoðunarmanni. Ekki má nota ketilinn 

aftur, fyr en fengið er leyfi skoðunarmanns, að aflokinni skoðun. 

d. Erindislausum mönnum skal stranglega bannaður aðgangur að her- 

bergi, sem ketill er í.
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c. Ketillinn skal hreinsaður og skoðaður utan og innan svo oft sem þurfa ið 

þykir. 16 febr. 

f. Alla galla ketilsins, sem kunna að koma í ljós við notkun hans, skal 

gæzlumaður þegar birta eiganda eða notanda, sem þá er skyldur að 

bæta gallana. 

g. Komi fyrir, að ketill springi, gassprenging verði, eða ketill eða eim- 

pípur á einhvern hátt verði fyrir miklu áfalli, skal strax tjá það 

skoðunarmanni. Að svo miklu leyti sem við verður komið, skal ekk- 

ert hreyfa á staðum fyr en skoðunarmaður leyfir, nema brýn nauð- 

syn krefji. 

h. Fyrirskipunum skoðunarmanna um meðferð og Öryggi katla skal 

stranglega framfylgt. Ef skoðunarmanni virðist meðferð eða hirð- 

ing ketils vanrækt, getur hann fyrirskipað reglubundnar hreinsanir, 

þó ekki með skemmra millibili en 3 vikna, ef ketill er í notkun 12 

tíma dag hvern, og hlutfallslega, ef hann er notaður skemur eða 

lengur. 

i. Gæzlumaður riti í skoðunarbókina alla þá galla, sem fram kunna 

að koma á katli, svo og allar viðgerðir og allt um notkun ketilsins. 

43. gr. 

Sá einn hefir rétt til að gæta eimvélar, er lokið hefir íslenzku Gæzlu- 

vélstjóraprófi eða lagt getur fram vottorð um að hafa unnið að gæzlu maður 

eimvéla í minnst 2 ár. eimvélar. 

44. gr. 

Sá einn hefir rétt til þess að gæta hreifils stærri en estöf - Ss hef tt til þe ð gæta hreifils st 100 hestöfl, Gæzlu 

er fullnægir kröfum þeim, sem gerðar eru í 43. gr. maður 
hreifils. 

Sé aflvél hreifill frá 12—100 hestafla, skal gæzlumaður hafa 

staðizt námsskeiðspróf Fiskifélags Íslands um meðferð hreifla, Til þess 

að gæta hreifla minni en 12 hestafla, skal vélgæzlumaður geta fært 

sönnur á, að hann þekki almennar reglur við gæzlu hreifla. 

V. KAFLI. 

SKOÐUN. 

45. gr. 

Samkvæmt lögum um eftirlit með verksmiðjum og vélum skal Skoðunar- 

hver sú verksmiðja, verkstæði eða vinnustöð, er lög þessi ná til skoðuð skyldar 

af lögskipuðum skoðunarmönnum. verk- 

Þegar aðalskoðun er framkvæmd í verksmiðjum eða verkstæð- stöðvar. 

um, skal athuga húsakynni, fyrirkomulag véla allra, svo og að ákvæðum 

um öryggi allt og hreinlæti sé fylgt.
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46. gr. 

Þegar ný verksmiðja eða verkstæði er tekið til notkunar, eða ef 

sömlu verkstæði er breytt svo mikið, að gagngerð breyting hafi átt sér 

stað á fyrirkomulagi véla, eða gerðar hafa verið miklar umbætur eða 

viðgerðir, skal eigandi eða notandi beiðast skoðunar. Beiðni um skoðun 

skal send skoðunarmanni, og ber þá að framkvæma skoðun svo fljótt 

sem unnt er. 

47. gr. 

Ådur en skodadur er eimketill, sem ekki hefir ådur verid skod- 

af katli 08 254, hér á landi, eða gamall ketill, sem hefir verið undir eftirliti, en 
lýsing. 

Styrkleikur 

ketils. 

Aðalskoð- 

un eim- 

ketils. 

fengið hefir gagngerða viðgerð, þannig að breytzt hafi gerð hans eða 

stærð, skal beiðandi skoðunar láta skoðunarmanni í té uppdrátt og 

nákvæma lýsingu á katlinum, gjörða af ketilsmiðnum. Í lýsingu þessari 

skal vera merki ketilsins, nafn ketilsmiðju eða ketilsmiðs og smíðaár 

ketilsins. Lýsingin skal hafa að geyma nákvæma lýsingu á gerð ketilsins, 

stærð og styrkleik hinna ýmsu hluta hans. 

48. gr. 

Eftir máli því, sem uppdrátturinn greinir á stærð og þykkt helztu 

hluta ketilsins, reikna skoðunarmenn, samkvæmt reglum þeim, er þar að 

lúta, styrkleik ketilsins, er samsvari þeim ketilþrýstingi, sem tilgreindur 

er, sbr. 20. gr. 

Séu einhverjir hlutar ketilsns ekki svo traustir sem krafizt er 

í 20. gr. skal lækka ketilþrýstinginn svo, að hann reyni ekki á þá um 

hóf fram. 

Þegar nýir öryggislokar eru mældir í fyrsta sinn, geta skoðunar- 

menn ennfremur krafizt þess að fá í hendur, sér til leiðbeiningar, ná- 

kvæman uppdrátt af þeim, staðfestan af smiðnum. 

49. gr. 

Aðalskoðun á katli fer fram áður en hann nýsmíðaður er tekinn 

til notkunar, eftir aðalviðgerð eða flutning (farandkatlar undanskildir) 

og fjórða hvert ár, miðað við síðustu aðalskoðun. 

Aðalskoðun eimketils er í því falin að þrýstiprófa ketilinn og 

rannsaka, hvort öllum ákvæðum um smíði ketilsins og búnað hans, 

svo og hvort ákvæðum um gæzlu og viðhald hans hefir verið fylgt. 

Við aðalskoðun fer fram skoðun ketils bæði utan og innan. Skal 

athuga ytra og innra borð hans, svo og undirstöðu og múr ef til er. At- 

huga skal hvort í plötum eru holur, ryð eða eyðing; athuga skal og öll 

samskeyti, og hvort dældir, bólur eða því um líkt er á þeim hlutum, sem 

eldur eða reykur leikur um. Þótt ketill sé skoðaður að utan, þarf eigi að 

taka utan af honum nema þar, sem grunur er á að leki um samskeyti 

eða annarsstaðar. Komi veruleg eyðing eða önnur veila í ljós, skal bora 

göt á ketilinn og mæla þykktina. Þau mál skal færa inn í eftirlitsbókina.
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Leiði skoðun í ljós, að eigi er örugt að nota ketil með þeim ketilþrýstingi, 10 

sem verið hefir, skal reikna á ný styrkleika ketilsins, sbr. 20. gr., og 16. febr. 
færa ketilþrýstinginn niður, eftir því sem reikningurinn sýnir, að nauð- 

synlegt sé, sbr. 48. gr. 

50. gr. 

Áður en aðalskoðun fer fram, skal eigandi eða notandi ketils Tilkynning 

undirbúa allt sem nauðsynlegt er, til þess að skoðunin geti orðið full- um adal- 

komin, og ber skoðunarmönnum að tilkynna aðalskoðun, með hæfilega skoðun. 

löngum fyrirvara, svo að undirbúa megi skoðunina svo sem þeir ákveða. 

51. gr. 

Alla eimkatla með búnaði þeirra, eimhylkjum, yfirhiturum o. s. Þrýstiraun. 

frv. skulu skoðunarmenn reyna með þrýstingi, sbr. 49. gr. 

Þegar þrýstiraun fer fram, skal svo sem frekast er unnt blása 
loftinu úr katlinum, svo hann sé fullur af vatni, skal þá athuga, hvort 

ketillinn við reynzlu þá, er síðar getur, reynist lekur til muna eða af- 

lagast svo, að hættulegt geti verið að nota hann, með þeim ketilþrýst- 

ingi, sem hafður hefir verið eða reiknaður er. Lekinn er talinn til muna, 

þegar vatn vætlar út við þrýstiraunina öðruvísi en í úða eða dropatali. 

52. gr. 

Nú hefir ketill aflagast til muna eða verulegur leki komið í ljós, 

svo að óleyfilegt þykir að nota hann áfram við þrýsting þann, sem hafð- 

ur hefir verið eða reiknaður, og skal þá hætta við þrýstiraunina og 

hefja aðra nýja, eftir að gert hefir verið við gallana, eða, ef eigandi eða 

notandi kýs heldur, færa ketilþrýstinginn svo niður, að ekki komi fram 

leki að marki eða ketill aflagist að mun, þegar þrýstiraun síðar fer fram. 

53. gr. 

Um leið og þrýstiraun fer fram, skal rannsaka, hvort öryggislok- Reyndir 

arnir og farg þeirra er Í samræmi við ketilþrýstinginn, samkvæmt þrýsti- öryggis- 

mæli skoðunarmanna og markinu á þrýstimæli ketilsins. lokar. 

Í fyrsta sinn sem ketill er reyndur með þrýstingi, skal stimpla 

öryggislokana, aðalhluta þeirra og mælitæki þau, sem höfð eru til þess 

að takmarka fargið ;málin skal rita í skoðunarbókina. 

54. gr. 

Sé ketill reyndur erlendis, skal ákveða þrýstinginn eftir Fimketill 
styrkleik ketilsins, sbr. 48. gr., og eftir niðurstöðu þrýstiraunar erlendis reyndur 

og raunþrýstingi þeim, er síðar segir, sbr. 55. gr. erlendis. 

Þegar skoðaðir eru nýir katlar, smíðaðir í öðrum löndum, má 

sleppa þrýstiraun, ef fullar sönnur eru færðar á, að hún hafi fram farið 

að lögum þess lands og að niðurstaðan hafi verið fullnægjandi; þó skal
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10 vottorð greina þau atriði, sem þerf til þess að ganga úr skugga u: 
16. febr. hvort katlarnir svara þeim fyrirmælum, sem hér gilda. 

99. gt. 

Raunþrýstingur nýrra katla skal vera tvöfaldur ketilbrystingur- 

inn, en við síðari þrýstiraunir 114 sinnum ketilþrýstingurinn. 

Niðurstöður af skoðun ketilsins, rannsóknum og þrýstiraunum 

skal rita í skoðunarbókina. 

56. gr. 
brystiraun Í nýjum verksmiðjum og verkstæðum, sem fengið hala gagn- 

eimpípna. „eyða viðgerð á vélum, skal rannsaka eimpípurnar vandlega og kveiktai1 

og soðnar pípur, sérstaklega sjálfa kveikinguna og suðuna. 

Með þrýstingi skal reyna aðalpípur, sem eru meiri en 75 mm. að 

þvermáli og ætlaður er fyrir háþrýsting (yfir 8 kg./sm?). Skal raun 

þessi gerð við aðalskoðanir. 

Raunþrýstingur pípna skal vera eins og segir um raunþrýst- 

ing katla. 

Niðurstöðu af rannsáknum og þrýstiraunum eimpípna skal rita 

í skoðunarbókina. 

57. gr. 

Aukaskod- Vid aukaskodun skulu skoðunarmenn líta eftir að öllum ákvæð- 

un eim- um um viðhald, umbúnað og gæzlu véla og katla sé framfylgt. 

katla og Á eimkötlum í verksmiðum með reglubundinni notkun skal fara 
véla. N x . . FD , , . 

fram aukaskoðun minnst einu sinni á ári, þó má sleppa aukaskoðun 

það ár, sem aðalskoðun á fram að fara. 

Við aukaskoðun er ketillinn skoðaður utan og innan, og skal hann 

þá vera hreinsaður; ber eiganda eða nothafa ketills að sjá svo um, að 

ketillinn sé hreinsaður og svo undirbúið sem þurfa þykir. 

58. gr. 

Skoðunar- Hvert fyrirtæki, sem notar eftirlitsskylda vél eða eimketil skal 

bækur. hafa eftirlitsbók. 

Eftirlitsbókin skal vera gegnumdregin og með blaðsíðutölum 

og löggilt af lögreglustjóra. 

Í bókina skal rita skipulega og greinilega og blað má ekki rífa 

úr henni og eigi afmá eða gera ólæsilegt það, sem skrifað hefir verið. 

Þegar eftirlitsbók er á enda, eða ónýtist, skal eigandi eða not- 

andi útvega nýja bók og láta löggilda hana. Skal þess getið í gömlu 
bókinni, að ný bók hafi verið löggilt og hvenær það sé gert. Sé ekki hægt 

að leggja gömlu bókina fram, skal geta ástæðu í nýju bókinni.
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Á titilblaðinu skal standa tegund fyrirtækisins og nafn eiganda, 

ennfremur aðrar greinargerðir samkvæmt fyrirmynd bókarinnar. 

Þá skal fremst í bókinni koma svo nákvæm greinargerð, sem 

auðið er, fyrir húsa og herbergjaskipun, svo og um fyrirkomulag véla og 

katla, allt samkvæmt fyrirmynd bókarinnar. 

Mál og vog skal reikna eftir metrakerfinu. 

Þegar vinnustöð er skoðuð í fyrsta sinn, eða eftir að nýjar vélar 

hafa verið fengnar, eða eftir gagngerðar breytingar eða viðgerðir húsa 

og véla, skulu skoðunarmenn hjálpa eiganda og vélgæslumanni að 

ganga frá greinargerð þeirri, sem nauðsynleg er samkvæmt því, sem 

að framan er sagt. 

Í skoðunarbók skal rita hvenær gert hefir verið við helztu galla, 

sem komið hafa í ljós, svo og hversu lengi vél eða ketill hefir verið í 

notkun. Forstöðumaður vinnustöðvar og vélstjóri staðfesta með undir- 

skrift sinni, að rétt sé það, sem bókað hefir verið. 

Niðurstöður skoðana þeirra, yfirskoðunar, aðalskoðana og auka- 

skoðana, sem lögin um eftirlit með verksmiðjum og vélum greina, svo 

og skoðanir þær og þrýstiraunir o. s. frv., sem gerðar eru af hinum 

skipuðu skoðunarmönnum, skulu skoðunarmenn rita í skoðunarbókina 

og rita nöfn sín undir til staðfestu, að rétt sé, 

VI. KAFLI. 

HEGNINGARÁKVÆÐI. 

59. gr. 

Brot á lögum um eftirlit með verksmiðjum og vélum eða reglu- 

gerð þessari, varða sektum frá 20—-2000 krónum, nema þyngri hegn- 

ing liggi við að lögum. 

60. gr. 

Ef vinnuveitandi eða sá, er heldur uppi verksmiðju eða verk- 

stæði, vanrækir að tilkynna fyrirtæki, sem lögum samkvæmt er háð eft- 

irlitsskyldu, skal hann sæta sektum frá 20—-1000 krónum. 

Verkamaður, sem brýtur ákvæði um hreinlæti á vinnustöðvum 

eða um öryggisumbúnað aflvéla og annara véla eða tekur burtu eða 

skemmir nauðsynlegar hlífar skal sæta sektum frá 20—500 krónum. 

Ef sá, er heldur uppi eða stýrir fyrirtæki, eða verkamaður, sem 

þar vinnur, vanrækir að framkvæma fyrirskipaðar öryggisráðstafanir 
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10 skoðunarmanna um húsakynni og vélar, varðar það sektum frá 50— 

16. febr. 1500 krónum. 

Eigandi eða notandi eimketils svo og gæzlumaður bera ábyrgð 

á því, að fylgt sé til fullnustu öllum öryggisákvæðum, um viðhald og 

gæzlu ketilsins með tækjum þeim, sem honum fylgja. Brot á reglum 

um umbúnað og gæzlu eimkatla varða sektum frá 50--2000 krónum, 

nema þyngri hegning liggi við að lögum. 

61. gr. 

Sá, sem gerst hefir brotlegur gegn ákvæðum reglugerðar þessar- 

ar, er einn ábyrgur, hvort heldur er vinnuveitandi, stjórnandi, vélgæzlu- 

maður eða verkamaður. 

62. gr. 

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

lögreglumál. 

Reglugjörð þessi er hérmeð sett samkvæmt lögum nr. 24, 7. maí 

1928 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 16. febrúar 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.
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GJALDSKRÅ 

fyrir 

eftirlit með verksmiðjum og vélum. 

Snrekendur skulu greiða gjöld til ríkissjóðs, fyrir eftirlit með 

verksmiðjum og vélum, eins og hér segir: 

a) Einkatlar. 

Fyrir hvern eftirlitsskyldan eimketil, sem hefir meira en 30 mé? 

hitaflöt ber að greiða árlega kr. 120.00. 

Fyrir hvern eftirlitsskyldan eimketil, sem hefir frá 20 til 30 m= 

hitaflöt, ber að greiða árlega kr. 90.00. 

Fyrir hvern eftirlitsskyldan eimketil, sem hefir minna en 12 m“ 

hitaflöt, ber að greiða árlega kr. 75.00. 

Fyrir hvern eimketil í brauðgerðarhúsum ber að greiða árlega 

kr. 25.00. 

Fyrir hvern suðuketil og reykhitaraforketil ber að greiða árlega 

kr. 50.00. 

Sama gjald ber einnig að greiða fyrir yfirhitara sé ekki hægt 

að taka þá úr sambandi við ketilinn. 

b. Aflvélar. 

Fyrir hvert hestafl eimvélar greiðist árlega kr. 2.00 

— — — hreifils — — — 2.00 

— — —  rafhreifils — —  — 150 

— — —  vatnshjóls — —  — 1.50 

— — —  vindvélar — —  — 2.00 

c. Vinnurvélar. 

Fyrir hverja algenga vinnuvél i málmiðnaðarverksmiðjum greið- 

ist árlega kr. 5.00. 

Fyrir hverja algenga vinnuvél í tréiðnaðarverksmiðjum greiðist 

árlega kr. 6.00. 

Fyrir hverja algenga vinnuvél í bókbandsstofum greiðist árlega 

kr. 2.50. 

Fyrir hverja algenga vinnuvél í prentsmiðjum greiðist árlega 

kr. 10.00. 

Fyrir hverja algenga vinnuvél í ullarverksmiðjum greiðist árlega 

kr. 12.00. 

Fyrir hverja algenga vinnuvél í fiskimjölsverksmiðjum og síldar- 

verksmiðjum greiðist árlega kr. 10.00. 

Fyrir hverja aðra vinnuvél greiðist hlutfallslega við ofangreind- 

ar vélar, eftir því hve margbrotin og stór vélin er, frá kr. 2.50 til 12.00. 

1929 

11 

16. febr.
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11 d. Lyftur. 

16. febr. Fyrir hverja fólkslyftu ber að greiða árlega kr. 25.00 
— — vörulyftu — — — — — 20.00 

e. Frystivélar. 

Fyrir hverja frystivél sem notar allt að 4 hestöfl greiðist kr. 10.00 
— — — — — frá 4 til 20 hö. — — 25.00 

— — — — — meira en 20 hö. — — 40.00 

f. Vinnustofur án véla. 

Fyrir hverja eftirlitsskylda vinnustofu án véla, svo sem: sauma- 
stofur, þvottahús, blikksmiðjur, netjagerðarstofur, seglasaumastofur o. 
s. frv. greiðist 20 aurar fyrir hvern fermetra gólfflatar. 

Fyrir víðáttumikil vinnuhús, þar sem tiltölulega fáir vinna að 
staðaldri, svo sem: fiskþvottahús og opin vinnuskýli, greiðist árlega 7 
aurar fyrir hvern fermetra gólfflatar. 

Gjaldskrá þessi er hérmeð sett samkvæmt lögum nr. 24, 7. maí 
1928 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 16. februar 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson. 

12 REGLU GJÖRÐ 
4. marz 

um 

hundahald í Neskaupstað. 

1. gr. 
Allt hundahald í Neskaupstað er bannað að öðru leyti en 2. gr. 

heimilar. 

2. gr. 

Stærstu fjáreigendur bæjarins geta fengið leyfi bæjarstjórnar 
til að hafa í sameiningu nauðsynlega smalahunda, þó svo, að aldrei 
verði fleiri en sex hundar alls í kaupstaðnum.



3. gr. 12 
Brot á reglugjörð þessari varða sektum frá 5—500 krónum, er Í marz 

renna í bæjarsjóð. Skal farið með mál út af slíkum brotum sem almenn 

lögreglumál. 

Hver hundur, sem fyrirfinnst í bænum fram yfir heimild ?. gr., 

er réttdræpur, nema hann fylgi aðkomumanni. 

4. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugjörð þessi, sem bæjarstjórnin í Neskaupstað hefir samið 

og samþykkt staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 8, 4. júní 1924 

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

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 4. mars 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

BRÁÐABIRGÐAREGLUG JÖRÐ 13 
4. marz 

um 

skylduvinnu fanga á vinnuhælinu á Litla-Hrauni. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 51 frá 1928, um nokkrar breyt- 

ingar til bráðabirgða á hegningarlöggjöfinni og viðauka við hana, er 

sett eftirfarandi bráðabirgðareglugjörð um skylduvinnu þeirra fanga, 

sem dæmdir hafa verið til fangelsis við venjulegt fangaviðurværi. 

1. gr. 

Vinnuhæli fyrir fanga, sem dæmdir hafa verið til fangelsis við 

venjulegt fangaviðurværi, er á Litla-Hrauni við Eyrarbakka. 

2. gr. 

Vinnuhælinu stýrir vinnuhælisstjóri undir umsjón þriggja manna 

stjórnarnefndar og yfirumsjón dómsmálaráðherra. Í nefndinni eru sýslu- 

maðurinn í Árnessýslu, héraðslæknirinn í Eyrarbakkahéraði og þriðji 

maður, er dómsmálaráðherra tilnefnir. Sýslumaðurinn í Árnessýslu hefir 

umsjá með úttekning hegningar í vinnuhælinu.
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13 3. er, 

4, mar“ Um vinnu fanganna og það, sem kemur henni við eru settar regl- 

ur í eftirfarandi greinum, en að öðru leyti fer um fangana alveg eftir 

þeim reglum, er fylgt hefir verið um slíka fanga í hegningarhúsinu i 

Reykjavík, sbr. reglur fyrir fanga, sem settir eru til gæzlu í fangelsi 

Það, sem sameinað er hegningarhúsinu í Reykjavík, dags. 24. júní 1874. 

Á. gr. 

Föngunum skal jafnan haldið til vinnu, ef hraustir eru. Þeim er 

skylt að vinna hverja þá vinnu, sem eigi verður talin þeim um megn. 

5. gr. 

Föngunum skal sagt til við vinnuna eftir þörfum, og skal fá 

þeim nauðsynleg áhöld. 

6. gr. 

Hælið sér föngunum fyrir slitfötum til að hafa yzt klæða við 

vinnuna og fyrir skóm. 

7. gr. 

Fangar, sem stunda vinnuna vel, skulu til uppårfunar få daglaun 

fyrir bå daga, er beir vinna fullt dagsverk, sem hér segir: Fyrir tima- 

bilid frå 1. okt. til 1. mai 50 aura å dag. Fyrir timabilid frå 1. mai til 1. 

okt, 110 aura å dag. 

8. ør. 

Ef vinnan er þannig, að fangarnir geti unnið að henni í samnings- 

vinnu (akkorði), annaðhvort einn og einn eða fleiri saman, má forstjóri 

láta þá vinna á þann hátt og greiða þeim fyrir vinnuna eftir sannvirði 

hennar, að frádregnum kr. 5.00 fyrir hvern dag til vinnuhælisins fyrir 

útivinnu og kr. 3.00 fyrir hvern dag fyrir innivinnu. 

Það er algerlega á valdi forstjórans, hvort samningsvinna er 

leyfð eða ekki. 

9. gr. 

Föngunum skal engin laun greiða: 

a. Ef þeir eru latir eða hysknir við vinnuna. 

bh. Ef þeir vinna svo illa, að þeir skemmi að mun verkefnið. 

c. Ef þeir tefja aðra fanga með málæði eða öðru. 

10. gr. 

Fangar fá hvorki föt eða daglaun, ef þeir ekki vnina,
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11. gr. 

Fangar geta fengið hærri daglaun en að framan er ákveðið: 

a. Ef þeir eru framúrskarandi trúir, vandvirkir og mikilvirkir. 

b. Ef þeim er falin stjórn vinnuflokks, og fer það vel úr hendi. 

c. Ef þeim er einum trúað fyrir verki úti án eftirlits, og leysa það af 

hendi óaðfinnanlega að öllu leyti. 

Hækkunin má aldrei fara fram úr því, að daglaun verði 2 

krónur um tímann frá 1. maí til 1. okt. og 80 aurar frá 1. okt. till. maí. 

12. gr. 

Daglaun skal greiða af höndum við burtför fangans. Skulu þau, 

að frádregnum nauðsynlegum ferðapeningum, sem fanginn fær í hend- 

ur, send lögreglustjóranum í því lögsagnarumdæmi, sem fanginn á 

heima í, og sér hann um að peningarnir komi fanganum að gagni og af- 

hendir honum þá eftir þörfum hans. 

13. gr. 

Fangarnir skulu mánaðarlega fá kvittun fyrir inneign sinni. 

14. gr. 

Með samþykki fangans getur forstjóri ákveðið að allt að helm- 

ingi daglauna fangans sendist ættingjum hans. Ef kona fangans eða 

börn eru mjög þurfandi getur forstjóri sent þeim allt að helmingi dag- 

launa fangans án hans samþykkis. 

15. gr. 

Fangi hefir ekki umráðarétt yfir þeim peningum, sem hann á 

inni hjá hælinu að neinu leyti. Ekki geta skuldheimtumenn heldur heimt- 

að af þeim peningum til greiðslu upp í skuldir fangans. 

16. gr. 

Fangarnir skulu vaktir kl. 614 að morgni. Kl. 7 taka þeir til 

vinnu. KI. 10— 1014 er morgunverður. Kl. 2—-3 er miðdegisverður. 

Kl. 615 er vinnu lokið. Kl. 7 er kvöldverður. Kl. 10 skulu þeir allir 

háttaðir og eru þá ljós slökkt. 

17. gr. 

Á laugardögum hætta fangarnir vinnu kl. 214, nema tímann frá 

1. júlí til 15. september. 

18. gr. 

Á sunnudögum fara fangar á fætur einni stundu síðar en á virk- 

um dögum. 

4. 

1929 

13 
marz
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13 19. gr. 

á. marz Á tímabilinu frá 1. okt. til 1. maí getur forstjóri stytt daglegan 

vinnutíma allt að einni stund, ef henni er varið til fræðslu. 

20. gr. 

Á tímabilinu frá 1. júlí til 15. september getur forstjóri lengt 

daglegan vinnutíma allt að einni stund, ef unnið er útivið. 

Dóms- og kirkgumálaráðuneytið, 4. marz 1929. 

Jónas Jónsson. 

St. Gunnlaugsson. 

14 ERINDISBRÉF 
4 marz 

handa lækni vinnuhælisins á Litla-Hrauni. 

1. gr. 

Hafa skal heilsufarsbók fyrir hvern fanga. 

Læknir skal rannsaka hvern nýjan fanga vandlega og skrá í 

þessa bók. 

Skal athuga vel líkamsheilsu fangans, en líka sálarheilsu hans, 

sáfnafar og geðsmuni — hvort um er að ræða nokkra meðfædda veikl- 

un, eða einhverja tegund af geðveiki eða brjálsemi. 

2. gr. 

Læknir gætir þess, að allir hollustuhættir séu í sem beztu lagi. 

Ef eitthvað er að í þeim efnum, skal hann skýra forstöðumanni 

frá því hverra umbóta sé þörf. 

Nú kemur einhver farsótt upp í hælinu og skal læknir þá tafar- 

laust skýra heilbrigðisstjórninni frá öllum málavöxtum. 

3. gr. 

Læknir annast alla sjúka fanga, að þeir fái það fæði, aðbúð, 

hjúkrun og lækningu, sem nauðsyn krefur, líkt og vant er að veita, eftir 

ástæðum, á góðu heimili, eða í almennu sjúkrahúsi eða heilsuhæli — 

allt eftir því hver veikin er og hvernig henni er háttað — en þó svo, að 

ekki sé vikið frá heimilisháttum á hælinu frekar en þörf gerist.
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Læknir skýrir forstöðumanni frá því, hvaða breytingar hann telji 

nauðsynlegar, vegna krankleika, á fæði fangans, aðbúnaði, útivist, 

vinnubrögðum o. s. frv. 

Nú er sjúkdómurinn næmur, t. d. berklaveiki, eða einhver kyn- 

sjúkdómur, og annast þá læknir að sjúklingurinn sé einangraður svo, 

eða honum settar þær varúðarreglur, að öðrum standi ekki hætta af 

honum. 

Á, gr. 

líf læknir telur nauðsynlegt að fá sérlækni í einhverri grein sér 

til aðstoðar, eða koma sjúkum fanga í geðveikrahæli eða almennt sjúkra- 

hús — t. d. til skurðlækningar — þá skal hann bréflega skýra forstöðu- 

manni frá þessu, en hann leita úrskurðar dómsmálaráðuneytisins um 

Það, hvað gera skuli. 

Et málið þolir enga bið, má forstöðumaður ákveða í bili að farið 

skuli eftir tillögum læknis og sjá um framkvæmd á þeim. 

5. gr. 

Nú deyr fangi, og skal þá læknir skoða líkið og gefa út dánar- 

vottorð. Má ekki flytja líkið á kaldan eða afvikinn stað fyr en því 
er lokið. 

6. gr. 

Læknir skal rannsaka þá menn, sem sækja um atvinnu í hælinu 

og gefa út vottorð um heilsufar þeirra. 

Hann skal veita starfsmönnum hælisins ókeypis læknishjálp. 

Nú telur læknir þörf á aðstoð sérlæknis, eða nauðsynlegt að koma 
sjúkum starfsmanni í sjúkrahús, og fer um það mál, sem segir í 4. er. 

Læknir skal hafa alla gát á hjúkrunargögnum hælisins og 
lyfjabirgdum bess. 

8. gr. 

Læknir annast þetta bókhald: 

a. Heilsufarsbók (journal) fyrir hvern fanga, sbr. 1., 3., 4. og 5. gr. 

Skal rita í hana allt er lýtur að heilsufari fangans þegar hann kemur, 
meðan hann dvelur í hælinu og þegar hann fer þaðan, einnig lík- 

skurðarlýsingu, ef hann deyr og er krufinn. 

b. Heilsufarsbók fyrir hvern starfsmann hælisins, sbr. 6. gr. 
c. Mánaðarskrá yfir sjúka fanga. 

1929 

14 
ft. marz
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14 or 9. gr. 

4. mar7 Í janúarmánuði ár hvert skal læknir semja ársskýrslu í tvennu 

lagi um heilsufar í hælinu á umliðnu ári. Skal þeirri skýrslu fylgja 

sundurliðuð skrá yfir krankleika fanganna. Fær stjórnarnefnd hælisins 

annað skýrslueintakið, en landlæknir hitt. 

10. gr. 

Læknir skal heimsækja alla fangana tvisvar Í mánuði að minnsta 

kosti, og auk þess gegna nær sem hans er vitjað vegna veikinda. 

Um fastar heimsóknir læknis fer eftir samkomulagi við for- 

stöðumann, 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 4. marz 1929. 

Jónas Jónsson.a4 É 

St. Gunnlaugsson. 

15 STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Söfnunarsjóð 

18 marz Rauðasandshrepps, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 

og kirkjumálaráðherra 18. marz 1929. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

„Söfnunarsjóð Rauðasandshrepps““. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir: „Söfnunarsjóður Rauðasandshrepps“. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður með kr. 100.00 árlegu tillagi frá Rauða- 

sandshreppi, fyrsta sinni árið 1925, og eykst með sama árstillagi í 105 

ár frá stofnári, eða til ársins 2030. Vextir skulu árlega leggjast við 

höfuðstól, og má ekki skerða hann til 2030. 

3. gr. 

Årid 2030 skal fyrsta sinni åthluta 14 — fjórum fimmtu —



hlutum af vöxtum sjóðsins það ár og síðan árlega sama vaxtahluta sam- 15 

kvæmt eftirfarandi ákvörðun, en 14 — einn fimmti — hluti ársvaxta Í8. marz 

sakl leggjast við höfuðstólinn. 

Þegar sjóðurinn er orðinn 200000 kr. skal #7, hlutum vaxtanna 

úthlutað árlega, en '/,, hluti leggist við höfuðstól. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa þrír menn. Skal einn kjörinn af sýslunefnd 

Vestur-Barðastrandarsýslu, annar af hreppsnefnd Rauðasandshrepps, 

og skulu þeir báðir búsettir í hreppnum. Hinn þriðji skal vera sóknar- 

prestur Sauðlauksdalsprestakalls, og er hann sjálfkjörinn. 

Nefndin skiftir með sér verkum. Stjórnin hafi á hendi stjórn og 

umsjón sjóðsins og reikningshald hans og skal hafa löggilta gerðabók. 

5. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu 

gerdir upp Í janúar og lagðir fyrir hreppsnefnd til endurskoðunar, 

ásamt öllum gerðum stjórnarinnar. Sjóðurinn sé háður eftirliti sýslu- 

nefndar. 

6. gr. 

Fé sjóðsins skal ávaxta á tryggum stað undir umsjón stjórnar- 

innar og með samþykki sýslunefndar. Að jöfnu öryggi fengnu, skal er 

unnt er, ávaxta sjóðinn innan Rauðasandshrepps, þó svo að hann ávaxtist 

ekki minna heldur en á öðrum stöðum, sem telja má fulltrygga. 

í. gr. 

Því fé, er kemur til úthlutunar samkvæmt 2. gr., skal varið sem 

hér segir: 

1. Þrem fjórðu hlutum úthlutunarfjárins skal varið til þess að styrkja 

til efnalegrar sjálfbjargar fátæklinga, sem ella mundu verða sveit- 

arsjóði Rauðasandshrepps til byrðar, hvort heldur er fyrir sakir 

æsku eða elli, heilsuleysis, örkumla, ómegðar eða efnalegra áfalla 

eða annara slíkra atvika. 

Þurfi eitthvert ár ekki að verja greindri fjárhæð allri í þessu 

skyni, skal afgangi hennar varið til þess að létta á annan hátt 

byrðar sveitarsjóðs og minnka að sama skapi aukaútsvör hreppsbúa 

eða þau gjöld, er kynnu að samsvara þeim. 

2. Einum áttunda hluta úthlutunarfjárins skal varið til þess að verð- 

launa framúrskarandi atorku og framtakssemi innan hrepps, í 

verklegum efnum, ellegar efla og styrkja verklega dáð og nytsemi 

innan hreppsins.
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3. Afganginum — einum åttunda hluta — af úthlutunarfénu skal 

varið til menningarbóta innan hreppsins, svo sem til þess að styrkja 

skólahald fyrir nemendur eldri en 14 ára, fræðibókasöfn, fyrir- 

lestrahald, námsskeið eða annað þvílíkt, er tvímælalaust má telja 

andlegan menningarauka fyrir hreppsbúa. 

8. gr. 

Leita ber konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari, 

STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá um Nemandasjóð 

séra Magnúsar Helgasonar, útgefin á venjulegan hátt, ad mandatum 

af dóms- og kirkjumálaráðherra 19. marz 1929. Skipulagsskráin er 

þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

um 

Nemandasjóð séra Magnúsar Helgasonar. 

1, gr. 

Sjóður þessi er þannig til orðinn, að stjórn kennarasambandsins 

afhenti séra Magnúsi Helgasyni 500 krónur, er voru afgangs af sam- 

skotum til minningargjafar, er nemendur hans gáfu honum sjötugum, 

og fylgdi þessi formáli: „Þessar 500 kr. eru afhentar sem vísir að sjóði, 

sem kenndur sé til nafns séra Magnúsar og nemanda hans og sé á sínum 

tíma varið nemöndum í kennaraskólanum á einhvern hátt til gagns, 

eftir nánari ráðstöfun séra Magnúsar sjálfs. 

Svo er og til ætlazt af geföndum, að sjóðurinn taki framvegis 

við því fé, er í hann kann að verða gefið séra Magnúsi til sæmdar og 

virðingar, og sé þetta tekið fram í reglum um sjóðinn“. 

Við þessa gjöf nemanda hefir séra Magnús bætt 500 krónum, 

svo að sjóðurinn er nú eitt þúsund krónur og vextir að auki af 500 kr. 

frá 13. júní f.á. Samkvæmt fyrirmælum gefanda skal hann heita Nem- 

andasjóður séra Magnúsar Helgasonar. 

2. gr. 

Sjóðurinn skal vera lánssjóður til styrktar nemöndum Kennara- 

skólans á námsárunum. Skólastjóri, ásamt 2 kennurum þeim, er lengst 

hafa kennt við skólann, hefir stjórn og umsjá sjóðsins á hendi, veitir
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lån og innheimtir, sér um, ad had fé hans, sem eigi er i lånum hjå 16 

nemöndum, standi á vöxtum í Landsbankanum, og birti árlega reikn- 19. marz 

inga sjóðsins í skýrslum skólans. 

3. gr. 

Veita má lán úr sjóðnum þegar hinn næsta vetur, þó eigi meira 
fyrsta árið en hálfan sjóðinn. Aldrei má veita lán úr sjóðnum nema 

gegn tryggingu, er stjórnendur sjóðsins telja áreiðanlega. 

4. gr. 

Enginn nemandi skal fá lán úr sjóðnum á fyrsta ári sínu í skól- 

anum og nemendur efsta bekkjar ganga fyrir að öðru jöfnu. 

5. yr. 

Vextir af lánunum úr sjóðnum skulu vera sömu, sem þá eru inn- 

lánsvextir í Landsbankanum. Afborgun þarf eigi að greiða meðan lán- 

takandi stundar nám í skólanum, en eftir að hann er farinn þaðan, skal 

endurgreiða lánið að fullu með 100 kr. á ári að minnsta kosti auk vaxta. 
Nú stendur lántakandi eigi í skilum á réttum gjalddaga, og skal 

hann þá greiða þaðan í frá fulla útlánsvöxtu Landsbankans, til þess er 

skuldinni er lokið. 

6. gr. 

Nú vex sjóðnum svo fiskur um hrygg, að stjórn sjóðsins telur 

hlýða, að rýmka lánskosti frá því, sem hér er fyrir mælt, og er þá heimilt 

að gjöra það með ráði og samþykki yfirstjórnar fræðslumála landsins. 

7. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari 

og á breytingum á henni, ef til kemur. 

Reykjavík, 19. marz 1929. 

Magnús Helgason.
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21. marz 

SAMÞYKKT 

um 

lokunartíma rakarastofa og hárgreiðslustofa í Reykjavík. 

1. gr. 

Rakarastofum og hárgreiðslustofum í Reykjavík skal loka eftir 

því, sem ákveðið er í 1., 2. og 5. grein samþykktar þessarar. 

2. gr. 

Alla virka daga árs skal rakarastofum og hárgreiðslustofum 

lokað ekki síðar en kl. 7 síðdegis nema á laugardögum og miðvikudag- 

inn fyrir sumardaginn fyrsta og uppstigningardag kl. 8 síðdegis. Stol- 

urnar skulu ekki opnaðar aftur fyr en kl. 814 árdegis næsta virkan dag. 

Þó skulu vera þær undantekningar frá þessu, er nú greinir: 

Aðfangadag jóla og gamlárskvöld skal stofunum lokað ekki síðar 

en kl. 4) síðdegis og laugardaginn fyrir páska og hvítasunnu ekki 

síðar en kl. 6 síðdegis. 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að halda 

stöfunum opnum til kl. 11 síðdegis. 

Á tímabilinu frá 1. júlí til 31. ágúst skal á laugardögum loka 

stöfunum ekki síðar en kl. 6 síðdegis. 

3. gr. 

Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta og 2. ágúst mega engar 

rakarastofur eða hárgreiðslustofur vera opnar. Ef 2. ágúst ber upp á 

sunnudag skal loka stofunum 3. ágúst. Annan helgidag stórhátíða og 

skírdag mega stofurnar þó vera opnar kl. 9— 11 árdegis. 

4. gr. 

Menn, sem eru komnir inn í rakarastofur eða hárgreiðslustofur 

fyrir lokunartíma, er heimilt að afgreiða eftir að lokað er. 

5. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum 20—-500 krónum og 
renna sektirnar í bæjarsjóð. 

Mál útaf brotum gegn samþykktinni skal reka sem almenn lög- 
reglumál. 

Samþykkt þessi, sem gjörð er af bæjarstjórn Reykjavíkurkaup- 
staðar, samkvæmt lögum nr. 79, 14. nóvember 1917, um samþykktir
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um lokunarbúða í kaupstöðum, sbr. lög nr. 9, 2. ágúst 1918 og lög nr. 17 

12, 7. maí 1928 um viðauka við þau lög, er hérmeð staðfest til að öðlast 21. marz 

Þegar gildi. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 21. marz 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Páll Pálmason. 

REGLU GJÖRÐ 18 
27. marz 

um 

próf löggiltra endurskoðenda, verksvið þeirra o. fl. 

Samkvæmt lögum nr. 9., 15. júní 1926, eru hérmeð sett eftir- 

farandi ákvæði um löggildingu endurskoðenda o. fl. 

1. KAFLI. 

Löggilding. 

1. gr. 

Atvinnumálaráðherra löggildir endurskoðendur, ef þeir fullnægja 

skilyrðum þeim, sem sett eru í reglugjörð þessari. 

2. ør. 

Umsókn um löggildingu sendist atvinnumálaráðuneytinu ásamt 

skilríkjum um, að umsækjandi uppfylli þau skilyrði, sem útheimtast til 

Íöggildingar samkvæmt reglugjörð þessari, 3. gr. a.—d.   

3. gr. 

Sá einn getur öðlast löggildingu, sem fullnægir eftirfarandi skil- 

yrðum: 

a) Er íslenzkur ríkisborgari, eða hefir sama rétt, enda sanni umsækjandi 

þá fyrir prófnefndinni að hann hafi fullnægjandi þekkingu í Íslenzkri 

tungu. 

b) Hefir náð lögaldri. 

c) Er fjár síns ráðandi. 

d) Hefir óflekkað mannorð.
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e) Rekur ekki þá atvinnu aðra, sem atvinnumálaráðherra telur ósam- 
rýmanlega við endurskoðunarstarfsemina. 

f) Hefir staðizt próf samkvæmt reglugjörð þessari. 

4. gr. 

Atvinnumålarådherra skipar þriggja manna prófnefnd, sem rann- 

sakar skilríki umsækjanda og prófar hann ef til kemur. Skulu nefndar- 

menn skipaðir til 9 ára þannig, að eftir fyrstu 3 árin gengur einn nefnd- 

armanna úr nefndinni eftir hlutkesti og annar eftir 6 ár o. s. frv. Skal 

þá skipa í nefndina á ný til 9 ára í stað þess sem úr gengur í hvert skifti. 
Nefndin kýs sér sjálf formann til þriggja ára. Fyrsta prófnefnd öðlast 
sömu réttindi og tekur á sig sömu skyldur sem löggiltir endurskoðendur. 

5. gr. 

Prófið er í tvennu lagi — verklegt og bóklegt. 

1. Verklega prófið: 

Til að sýna nauðsynlega verklega þekkingu í bókhaldi og endur- 

skoðun, skal umsækjandi senda prófnefnd a. m. k. 4 skýrslur um atriði 

snertandi bókhald og endurskoðun, sem komið hafa fyrir hann í prakt- 
Ísku lífi við starf hans. Skal það t. d. vera um bókhaldskerfi, fram- 
kvæmd almennrar endurskoðunar, tillögur um tilhögun endurskoðunar 
hjá ákveðnu fyrirtæki, framkvæmd gagnrýningar (kritiskrar) endur- 
skoðunar (t. d. gagnrýning á efnahagsreikningi), efnahagsyfirliti með 
skýringum til afnota við nauðasamninga umleitanir. 

Skýrslum þessum skal fylgja greinargerð umsækjanda um per- 

sónulega skoðun hans á efni því, sem um ræðir, svo og skilríki fyrir því. 
að hann hafi samið skýrslurnar og framkvæmt verkið án aðstoðar ann- 
ara, enda skal hann hafa unnið að endurskoðun eigi skemur en 3 ár. 

Prófnefnd getur krafið frekari útskýringa á sendum skýrslum 
eftir því sem hún telur þörf, og er prófnefndin hefir sameiginlega yfir- 
farið skýrslur þessar, skal umsækjandi munnlega svara fyrir nefndinni 
þeim spurningum, sem hún telur nauðsyn á að leggja fyrir hann, til 
að reyna þekkingu hans í verklegri framkvæmd endurskoðunar og 
bókhalds. Heimilt er nefndinni og, að leggja fyrir umsækjanda verkefni 
til skriflegrar úrlausnar, ef hún telur þess þörf. 

2. Bóklega prófið: 

Prófið er bæði munnlegt og skriflegt og skal prófað í 
a) Almennri viðskiftafræði. 

b) Verzlunarrétti. 

c) Verzlunarreikningi.
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Ad. a) Umsækjandi skal þekkja í höfuðatriðum og geta gert grein 
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fyrir: Upphafi og þróun verzlunarinnar; mismunandi greinum 27. marz 

hennar; réttindum og skyldum verzlunarstéttarinnar; hinum 

mismunandi félagamyndunum í verzlunarheiminum. 

Ad. b) Umsækjandi skal kunna full skil á helztu skjölum, sem fyrir 

koma í verzlunarlífinu, og þekkja reglur laganna um bókhald, 

endurskoðun og verzlun. Hann skal og þekkja reglur þær, sem 

gilda um kaup og sölu, lán til eignar, víxla, tékka og aðrar 

ávísanir, vátryggingar, ábyrgð og veð; helztu reglur félagsrétt- 

arins og meðferð dánarbúa og þrotabúa, (þar undir reglurnar 

um nauðasamninga með eða án gjaldþrotaskifta), og skattalög- 

gjöfina. 

Sá, sem lokið hefir fullnaðarprófi í lögum eða hagfræði er und- 

anþeginn hinu bóklega prófi, í þeim greinum. 

6. gr. 

Við prófið skulu gefnar einkunnir samkvæmt einkunnarstiga 

Örsteds, fyrir verklega prófið 4 einkunnir, en hið bóklega 3, samanlagt 

fyrir munnlegt og skriflegt í hverri grein. 

Til að standast verklega prófið þarf 20 stig en til að standast 

ið bóklega próf 10 stig. 

Báðum prófunum skal lokið innan árs frá dagsetningu svars 

prófnefndar við umsókninni, enda er nefndinni skylt að tilkynna um- 

sækjanda, svo fljótt sem unnt er hvort hann fullnægi þeim skilyrðum, 

sem útheimtast til að ganga undir prófið. 

Standist umsækjandi eigi prófið, getur hann eigi tekið það á ný 

fyr en eftir 1 ár. 

7. gr. 

Hafi umsækjandi stadizt pråfid og uppfyllt önnur skilyrði fyrir 

löggildingu, skal hann um leið og hann fær skírteini hjá ráðuneytinu 

undirskrifa svohljóðandi drengskaparheit: 

Jeg undirritaður lofa hérmeð, að viðlögðum drengskap, að leysa 

af hendi endurskoðunarstörf mín eftir beztu þekkingu og vitund, og 

halda leyndu fyrir óviðkomandi mönnum öllu því, er eg kann að fá 

vitneskju um við endurskoðunina og fylgja öllum reglum og fyrirmæl- 

um, sem sett eru eða sett kunna að verða um starf mitt. 

8. gr. 

Löggildingarskírteinið skal sýnt og áritað í atvinnumálaráðu- 

neytinu fimmta hvert ár, til þess að það haldi gildi sínu. Falli áritun niður 

getur endurskoðandi fengið löggildinguna endurnýjaða að fengnum 

meðmælum prófnefndar.
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18 II. KAFLI. 
27 marz 

Verksvið. 

9. gr. 

Löggiltur endurskoðandi hefir heimild til að framkvæma starf 

sitt hvar sem er á landinu. 

Skal hann byggja álit sitt á nákvæmri rannsókn og athugun á 

öllum þeim gögnum, sem fyrir hendi eru, enda á hann heimtingu á, að 

fá afhentar allar bækur og skjöl, er snerta starf það, sem framkvæma 

á, svo og allar upplýsingar frá viðkomandi mönnum, er hann telur sér 

nauðsynlegar í því sambandi. 

10. gr. 

Löggiltur endurskoðandi getur ekki — með sömu verkun og 

endranær — framkvæmt endurskoðun hjá þeim stofnunum, einstakling- 

um eða félögum, þar sem skyldleiki hans eða persónulegur hagnaður 

getur haft áhrif á álit hans eða úrskurð og sker atvinnumálaráðherra 

úr, ef ágreiningur kann að rísa um þetta atriði. 

11. gr. 

Ef deilur verða um gjöld fyrir störf löggilts endurskoðanda, 

sker atvinnumálaráðuneytið úr ef aðiljar óska, enda verða þá slík mál 

eigi borin undir dómstólana. 

III. KAFLI. 

Ýms ákvæði. 

12. gr. 

Löggiltir endurskoðendur sæta sömu viðurlögun fyrir brot í starfi 

sínu sem sýslunarmenn. 

13. gr. 

Löggiltir endurskoðendur mega ekki hafa fleiri aðstoðarmenn en 

svo, að þeir geti fylgt nákvæmlega starfi þeirra, og bera þeir fulla 

ábyrgð á störfum aðstoðarmanna. 

14. gr. 

Löggilding fellur niður: 

1. Ef löggiltur endurskoðandi missir eitthvert þeirra skilyrða, sem 

krafizt er í 3. gr. a—e lið.
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Þó getur sá, sem misst hefir umráð yfir búi sínu, og af þeim 18 

orsökum tapað löggildingu, öðlast hana aftur, er hann á ný fær full 27. marz 

umráð yfir því, annaðhvort við það, að hann hefir greitt skuld- 

heimtumönnum sínum að fullu, eða náð nauðasamningum við þá, 

enda má þá og krefjast prófs að nýju, telji prófnefnd það æskilegt. 

2. Ef löggildingarskírteinið er ekki sýnt til lögboðinnar áritunar inn- 

an tiltekins tíma. 

Ef hann segir af sér starfinu. 

"alli löggilding úr gildi, skal nafn hlutaðeiganda strikað út 

af skrá um löggilta endurskoðendur, sem haldin er af atvinnumála- 

ráðuneytinu. 

CS
 

15. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast þegar gildi. 

Atvinnu- og samyöngumálaráðuneytið, 27. marr 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Páll Pálmason.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld hins Almenna Kirkjusjóðs árið 1928. 

Tekij 

yfir 

ur: 

Sjóður frá í. á. (sbr. Stjórnatið. 1928, B, bls. 88) 

Innborgað á árinu 
Vextir á árinu 

a. Af lánum. . 

b. — inneign í Landsbanka . 

c. — vaxtabrjelum . . 

d. inneign Í sparisj. Halnarii. 

e. Vangoldnir vextir . 

Endurborgað al lánum 

Til jafnaðar við gjaldlið 2 
— — — — d 

Tekið út af inneign 
Ný lán veitt á árinu. 

Kostnaður . 
Vaxtaafgangur 20. 
Til jafnaðar við tekjulið 4. 

— — — — 3e 

Eign í árslok 1928: 

a. Í lánum 

b. - Landsbanka 
c. - vaxtabrjefum 

d. - sparisjóði Hafnarfjarðar 

e. - Hjá reikningshaldara 

G jöld: 

kr. 5.614.63 
—- 4.309.50 
— 2.209.50 

— 25.83 

kr. 12.159.46 
„2... 839.47 

157.291.18 

100.245,13 

48.100.00 

599.77 

" 484.14 

Biskupinn fyrir Íslandi, Reykjavík, 7. jan. 1929. 

Jón Helgason. 

Kr.  358.365.29 

kr. 284.504.90 

— 30.969.28 

—  12.998.93 

— 6.981.06 
—  19.170.00 

— 3.741.12 
    

kr. 20.678.42 

—  19.170.00 

— 235.00 
— 3.741.12 
— 6.981.06 

— 839.47 

— 306.720.22 

Kr. 358.365.29



SKYRSLA 

um 

eign kirkna í hinum Almenna Kirkjusjóði árið 1928. 

  
- | 
Tekið út | Vextir | Eign við 

  

      

    

    

Eign við | Lagt inn | 
-. AN árslok | á á | å árslok 
Kirkjur 1927 árinu | árinu árinu 1928 

Kr. au." Kr. au. | Kr. au. | Kr. au. | Kr. au. 

N.-Mulaprofastsdæmi, | | 
| | | 

1. Skegøjastadakirkja 2778 888 5% | 2%» | 111 15, 2890 03 
2. Hotteioskirkja ....... 3838 00. > 1 »» 153 52. 3991 61 
3. Kirkjubæjarkirkja ..... 10964 24 ”»x 1 2%» | 438 56; 11402 80 
4. Hjaltastadarkirkja. .... 2341 39) >> | 511 20 78 92) 1909 11 
5. Eidakirkja.......... 557 511 >> þm 22 30 579 81 
6. Asskirkja I Felum .... 3615 34 100 00! >> 146 28: 3861 62 
7. Valþjófsstaðarkirkja 2116 38) 116 00 >> 86 63: 2319 01 
8. Hofskirkja í Vopnaf.... 1222 85, 150 00. >> 48 91! 1421 76 

| | 
S.-Múlaprófastsdæmi. | | | 

9. Vallanesskirkja ...... 13153 59) >> | ”» » 526 14 13679 73 
10. Þingmúlakirkja ...... 1884 99) 55 | sm 75 39) 1960 38 
11. Klippstaðarkirkja ..... 367 34) >> | » » 14 69 382 03 
12. Vestdalseyrarkirkja. ... 1872 >> | „> 0 74 19 46 
13. Mjóafjarðarkirkja ..... 187) „> | » » 0 07! 1 94 
14. Neskirkja í Norði. 4113.) {sn 1 64 42 77 
15. Kolfreyjustadarkirkja . . . 2588 >> | 12 80) 0 73 13 81 
16. £ cirkj 9 71 »»… | » » 0 38| 10 09 
17. ] 6572 35. 100 00 20 60 264 15) 6915 90 
18. Hlfskirkja Í Álftaf .... 2058 05 > > | 1600 00 76 32 334 37 

A.-Skaftafellsprófastsdæmi. | 

19. Sandfellskirkja....... 1517 08; „505 60 68! 1577 76 
20. Stafatellskirkja urene 1977 44) „> | „> 79 09 2056 53 
21. Brunnhólskirkja ...... 099) »x | »» 0 03 1 02 
22. Kálfafellsstaðarkirkja. .. 4 49) om | 2 25 1 59 40 83 
23. Hofskirkja í Oræfum 2863 62. 120 00) » » 118 14! 3101 76 

| | 
V.-Skaftafellsprófastsdænii. | | 

24. Prestsbakkakirkja..... 85 85) >> | oo 203 43) 5289 28 
25. Reyniskirkja ........ 212 69) „> » » 10 90 283 59 
26. Grafarkirkja ........ 1435 24! 6000 00! >> 157 40| 7592 64 
27. Kálfatellskirkja ...... 445 86, 100 00! >> 19 83 565 69 
28. Skeiðflata rkirkja FA 376 12 » » „> 15 04) 391 16 

Flyt 65584 69| 6686 00| 7346 85, 2712 65| 72636 49 
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Kirkjur 

  

Eign við 

árslok 

1927 

Kr. au. | 

. | FIX 
Lagt inn | Tekid ut 

å | a 

årinu | 
| 

| 
Kr. au. | 

årinu 

Kr. au. Kr. 

Vextir 

å 

árinu 

Eign v ið 

árslok 

1928 

Kr. au. 
  

Rangårvallaprofastsdæmi. 
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. Strandarkirkja 

Flutt 

Stórólfshvolskirkja . 
Oddakirkja......... 

. Kálfholtskirkja 
Krosskirkja ......... 
Ásólfsskálakirkja ..... 
Eyvindarhólakirkja .. 

. Breiðabólstaðarkirkja .. 
„ Skarðskirkja „....... 
Landakirkja í Vestm. 

£ Árnesprófastsdæmi. 

Mosfellskirkja í Gr.nesi 
bingvall akirkja 

   Gaulv erjabæj 

Haukadalskir 
Hr aunge 

Stok kksey 
Lu Ólafsv alla 

rðiskirkja. .... 

arkirkj a HR 
kirkja .. 

  

   

  

). Miðdalskirkja 
Eyrarbakkakirkja 

Kjalarnessprófastsdæmi. 

18. Grindavíkurkirkja. 
49. Brautarholtskirkja . 
50. Reynivallakirkja...... 

1. Lágafellskirkja. ...... 1 

52. Njarðvíkurkirkja.. 

Borgarfjarðarprófastsdæmi. 
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n
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59. 
60. 

Saurbæjarkirkja ...... 
Hallgrimskirkjan vere, 
Stora / kja......… 
Reykl 
Lundarkirkja....... 
Bæjarkirkja. 

    

Múýraprófastsdæmi. 

ta Ih oltskirkja Ll. 
ðumúlakirkja 

5 
Síð 

    

. 1 162399 91 

653584 69 

555 41 
302 59 
57 76 

6517 12 
122 76. 

2415 07 
16 10 

6490 17| 
3008 17 

  
2046 01 
325 56 

41205 90 
126 66 
86 85 

2514 og! 
126 64! 
327 66 

33 1 72 

115 85 
306 72 

4613 12 
2021 20 

31 30 

  

2043 

04 
04 

  

5434 52 
Ág ál   

6686 00, 7346 85 
| 

50 00 

  

> > 

> > 

370 00 
> » 

150 00 
» » | 

169 48 
> > 

2 

75 53 
16534 83 

Ð | 

”» | 

200 00! 
sm | 
„5 | 
85 00 

500 00 

» % 

» »%» 

» » 

800 00 
» % 

» % 

235 00 
>> >> 

Ð % 

» > 

» v 

300 00 
» »   26155 84) 

» > 

”» » 

» » 

» %» 

» » 

» » 

> > 

”» » 

» » 

753 00 

> 

> > 

50 80 
» » 

>> 
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» » 
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210 00 
>> 

» » 

» 

» 

>> 

» » 
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226 
1 

6630 0 

83; 

10, 
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67 
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sm
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00 
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72636 

628 
314 6 
60 

7155 
127 

2663 
16 

6920 
3128 

1369 
414 

54151 

90 
202 6 

2563 
131 
426 

1314 3 

120 4 
318 

4585 
2902 

32 
N
M
A
 

OD 
i 

da
 

mg
 

eg
 

pi
 

GT
 

mm
 

Guð
 

OD
 

DO
 

DO
 

90
 
SC
 

DO
 

ben
d 

fe
d 

pun
d 

1
 

jk 

5960 
42 

49 

62 
9 

07 
20 

67 
00 

14 
gi 

49 

I
 

CO
 

fa
 

en
 II
 

OD 
A
C
 

ET
 

ja
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Gr
 SJ 

        

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

Kirki árslok á á á | árslok 

IrKkjur: | 1927 årinu årinu árinu | 1928 
| | 

| Kr. au. | ' Kr. au. Kr. au. | Kr. au. | Kr. au. 
  

Flutt ... | 162399 91| 26155 84| 9591 25. 6630 08, 185594 58 
|! 

på
 

61. Hvammskirkja i Nd.... | 1243 78) » » » » 49 75 1293 53 
62. Borgarkirkja ........ |. 1703 61! >> ”» » 68 14 1771 75 

Snæfellsnessprofastsdæmi. | 

63. Breiðabólstaðarkirkja. .. | 942 60. >> sm 37 70) 980 30 
  

  

  
64. Miklaholtskirkja ...... | 5531 37 » » » » 221 25, 5752 62 
65. Narfeyrarkirkja ...... | 265 56 >> | >> 10 62 276 18 
66. Ytri-Rauðamelskirkja. .. | 753 85) » » » » 30 15 784 GO 
67. Kolbeinsstaðakirkja. ,.. | 2604 86 >> „5 107 79. 2802 65 

|| | | 
Dalaprofastsdæmi. | | | 

68. Stéra-Vatnshornskirkja. . | 826 96. >> » » 33 07) 860 03 
69. Snóksdalskirkja ...... i 2949 86 >> 217 00 113 32. 2846 18 
70. Garpdalskirkja....... 4323 19, 120 00) >> 176 52. 4619 71 
71. Sauðafellskirkja ...... | 146 >> ”» » 0 05 1 51 
72. Hvammskirkja ....... | I8 79. oo » » 0 751 19 54 

{ { | 

Barðastrandarprófastsdæmi. ' | | 

13. Selárdalskirkja. ...... | 802 69, 270 00. 622 60 31 38 481 47 
7A. Sauðlauksdalskirkja. ... 2107 14 9103 „> 86 71. 2284 88 
75. Flateyjarkirkja ....... 30 73. » » SN 1 22 31 95 
76. Gufudalskirkja..... … „3 |) 10100 »» | 1 35 102 35 

V.-lsafjarðarprófastsdæmi. | | 

71. Holtskirkja ......... 6670 19) >> »é» | 266 80, 6936 99 
78. Mýrakirkja ......... i 815 42 60 00) »» | 34 0i 909 43 
79. Sæbólskirkja ........ ' 2851 85) 108 Ø5| >> | 114 07) 3074 87 

56 
53 

80. Staðarkirkja í Súgf.. ... | 1150 40) 131 76 >> 50 40. 1332 
81. Hraunskirkja........ 596 19) 150 00) >> | 24 34 770 5 

N.-Ísafjarðarprófastsdæmi. 

82. Staðarkirkja í Grunnav.. | 984 63 >> 666 36 co
 

Co
 

Or
t 

(aw
) 

nn
 

me 
>
 
a
 

DO
 

a <]
 ad)
 

Strandaprofastsdæmi.   83. Stadarkirkja ........ | 2209 29! »» sm | 88 37| 2297 66 
84, Prestsbakkakirkja..... | 1623 63| >> „| 64 94, 1688 57 
85. Staðarkirkja i Hri .... 964 17) > þr 38 59) 1003 36 
86. Árneskirkja ........ ' 2360 71| 202 25 >> | 95 09, 2658 05 
87. Ospakseyrarkirkja .... | 859 59) 861 25), >> | 54 46. 1775 30     Flyt: .. (207683 03|28252 08| 10775 85, 8457 65; 233616 9i



1929 

19   

  

  

  

    

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

. . árslok | á á á árslok 

Kirkjur: 1927 | árinu árinu árinu 1928 
| 

Kr. au. | Kr. au. | Kr. au. | Kr. au. | Kr. ul 

Flutt . . . 207683 03 28252 08 10775 85. 8457 65 233616 91 

Húnavatnsprófastsdæmi. | 

88. Staðarbakkakirkja .... 38 88 »» | » 5%» 1 55 40 38 
89. Melstaðarkirkja. ..... | 2740 26 200 00 >> 109 61! 3049 87 
90. Hofskirkja áSkagaströnd | 788 97 >> 150 00 26 04) 665 01 
91. Bergstaðakirkja ..... 275 >> „nm 0 11 2 86 
92. Håskuldsstadakirkja. .. 967 59 >> Þ 38 70/ 1006 29 
93. Efranúpskirkja ...... | 15 69 >> » » 0 62 16 3 
94. Tjarnarkirkja å Vatnsnesi | 1069 27) >> » » 42 771. 1112 04 
95. Spåkonufellskirkja.... 43 49 >> 43 00 0 87 136 
96. Blönduóskirkja...... | 20938 » » DAN 83 217 75 
97. Auðkúlukirkja ...... ' 1040 00. >> | 41 60: 1081 60 

Skagafjarðarprófastsdæmi. | | | 

98. Sauðárkrókskirkja .... | 1446 77 „> | 5%» 57 8S7/ 1504 64 
99. Ripurkirkja ........ | 668 >> „3 0 26 6 94 

100. Glaumbæjarkirkja .... 865 >> | >> 0 34 8 99 
101. Mælifellskirkja ...... | 952 sn 1 5%» | 038 9 90 
102. Barðskirkja ........ | 1812 45 100 00 18 00 72 49 1966 94 
103. Fellskirkja i Sljettuhlid. | 193 92 „> | »» 7 75 201 67 
104. Goddalakirkja ...... 1 644 76, >> » » 25 79! 670 55 
105. Miklabæjarkirkja..... 1002 47 „3 | 40 09) 1042 56 
106. Flugumýrarkirkja .... | 407 260 4600 »» 16 29) 469 55 
107. Ketukirkja. ........ |  61069 >> | > 24 Á2' 635 11 
108. Viðvíkurkirkja ...... | 781 28) » » » » 31 25 812 53 
109. Hofskirkja å H.str. ... | 79 30 » » ”» » 3 17 82 47 
110. Knappstadakirkja ...…. 223 500 >> | >> 8 94 232 44 

Eyjafjarðarprófastsdæmi. | | 

111. Grímseyjarkirkja..... | 2660 32) >> | >> 106 41! 2766 73 
112. Glæsibæjarkirkja..... | 312223) >> | 3102 25 104 16 124 17 
113. Kaupangskirkja...... | 576. >> | >> 0 23 5 99 
114. Saurbæjarkirkja ..... | 3447 27 1000 00. >> 147 89) 4595 16 
115. Munkaþverárkirkja „| 10393 74) >> | >> 415 74! 10809 48 
116. Lågmannshlidarkirkja. . | 551 040 xx» | >> 22 04) 573 08 
117. Akureyrarkirkja ..... | 13693 89, 1000 00. >> 571 05) 15264 94 
118. Bægisárkirkja ...... | 2124 311 »» | >> 84 97! 2209 28 
119. Vallakirkja ........ | 0 2643 „> | >> 1 05 27 48 
120. Tjarnarkirkja ....... | 12743. 3800) >> 5 98 171 41 
121. Stærra-Arskógskirkja .. | 3283 >> | >> 131 34 14 

Flyt: . . . "258011 79 30636 08!14085 10 10477 76, 285036 53



  

  

  

    

59 

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

. . árslok á | á | á árslok 

Kirkjur: 1927 årinu årinn årinu 1928 

Kr. au. | Kr. au. | Kr. au. | Kr. au. | Kr au. 

lutt . .. 258011 79; 30636 08 14085 10. 10477 76 285036 53 

S.-Þingeyjarprófastsdæmi. | | 
| 

122. Laufáskirkja | 8258 » » 86 61 2300 43 
123. Hálskirkja...... » » „5 45 11 1173 07 
124. Þóroddstaðarkirkja ”» » » » 6 46, i68 19 
125. Skútustaðakirkja . 3 » » 2189 32 43 76! 43 76 
126. Brettingsstadakirkja .. 559 63 >> vu 22 38 582 01 
127. Illugastadakirkja .... 482 85! >> „> 19 311 502 16 
128. Grenjadarstadarkirkja. . 3867 69) >> 500 00 151 57! 3519 26 
129. Grenivikurkirkja . 843 78 150 62. >> 36 761 1031 16 
130. Draflastadakirkja .... | 281 »» | »» 0 il; 2 92 
131. Þönglabakkakirkja. ... 1731 40) >> Þ > 69 25) 1800 65 
132. Nesskirkja í Aðald.. 312 82) >> » » 12 51! 325 33 

| | 
N.-Pingeyjarprofastsdæmi. | | 

133. Skinnastaðarkirkja. ... 2043 54| >> »X | 81 74 2125 28 
134. Presthólakirkja. . 3898 55) >> 3900 00 64 94) 63 49 
135. Asmundarstaðakirkja .. 58 90) >> „> 2 35 61 25 
136. Svalbarðskirkja. ..... 3900 47) 100 00, >> 158 34), 4158 81 
137. Víðihólskirkja ...... 1080 »» 1 »» 0 04! 1 12 
138. Sauðanesskirkja . 80 47) >> vm | 321 83 68 

Samtals. 

Aths. 3741,12 

eign sjóðsins í árslok, eins og í 

Sé vaxtaafgangur kr. 

Biskupinn yfir Íslandi 

30969 28 20678 42, 11282 21 302979 031 

lagður við upphæðina kr. 302979,10 ver 

aðalreikningi segir, kr. 306720,22. 

,„ Reykjavík 7. janúar 1929. 

Jón Helgason. 

10 

ður 

1929 

19
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60 

VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

N.-Múlasýslu og Seydisfjardarkaupstad 

frá 16. maímánaðar 1929 til jafnlengdar 1930. 

  

| 
| 
| A. Fríður peningur. 

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

ge 
no 

G
R
 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... 

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

— 6 sauðir, 8 til5 vetra, á hausti ..........- hver 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti 2............ hver 

—- 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver 

— 8 ær geldar á hausti ....0.00..000 0... hver 

— 10 ær mylkar á hausti 2...0.00000 00. hver 

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

— 114 hryssu á sama aldri 2....0.000..... hver 

B. UW, smjör og tólg. 

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

— 120 pd. af mistitri ullu, vel þveginni ...... pd. 

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

120 pd. af tólg, vel bræddri ........000.... pd. 

C. Tóvara af úila. 

a 

a 

d 
á 
a 

As
 

0 
ØS 

v 
Bo
v 

9 
Ø8v 

N 
as
 

as
 

å 

c 

á 
á 

'1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, haldi 

hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 

15.) 
16. 
17. 
18.| 
19. 
20. 
21.! 

99 
á 

99 | 
úði 

24. 
25. 

26.) 

    

þræði .......2.0.002 0 pd. á 
—— 60 pör eingirnissokka ......0.00.000.0. parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............… parið á 
—- 180 pör sjóvetlinga .......00%0 00. parið á 
— 20 eingirnispeysur .......000. 0 hver á 
—- 15 tvíbandsgjaldpeysur ......000. hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs ... 1 al. á 

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

D. Fiska. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, ... vættin á 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, ... vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri, ...............… vættin á 

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

Hundrað á 
    

  

      

Í peningnm Alin 

kr. an. kr aur. aur. 

310/83{ 310/83| 259 
49! 83 | 298) 98 | 249 
47! 29 | 283! 74 | 236 
39/50 | 316(00| 263 
31/00/| 372(00 {310 
36) 64) 293] 12 | 244 
27 33) 2731 30] 228 

221 67! 221/67| 185 
214 50 | 286; 00 | 238 

1147) 176! 40 | 147 
0/99! 118 80) 99 
1 61 | 193/20{ 161 
0'90| 108/00| 90 

» » » » » 

» » » » » 

> » » » » 

» » » » » 

> » » » » 

> » » » > 

» > » > » 

» » » » > 

22/00! 132 00! 110 
» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

« » » » »    



    

  

  

    

ari EÐ 

A 
0 

Alin 

ir. an. 

| | | . | | 

27.|1 hndr., 1 tunna (120 p sly 8 pottar å | » | „| > | „| > 

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

29.) — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ............ 8 pottar á | » | »| » |») > 
| Tal 2 ap Á A; K 

30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á 4 20 63 001 52 

| 
| | 

| F. Skinnavara. | | 

31.,|1 hndr., 4 fjårdungar nautsskinns ........ 10 pund å 17 12 68 48 57 

32.) —- 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á| 1611 96, 68 81 

33,) — 6 fjórðungar hrossskinns ............. 18 pund á 11! 75 (0, 50 59 

34.) —- 8 fjórð. sauðskinns, af tvævetru og eldri 10 pun id å 9 70} 77/60| 65 

25... 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á 6 87 ö2 á4| 69 

26.! — 6 fjórðungar selskinns ............. „. 10 pund á | „| ol > }o>| > 

37.) — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á 0:52 | 124 80] 104 

| G. Ýmislegt. 

    
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum 

verður: 
Eftir A. eða Í fríðu .......... 00. ere snnenns 295 07 

í A 

i | 

38.11 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á 21/67 130, 02 

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

A0. — 120 pund af fuglafiðri .............. 10 pund á | > | „| > | > 

41.) — 480 på. af fjallagrösum ........... „10 pund á | > | >j > |> 

42. 5 5 álnir, 1. dagsverk um hevannir .......000000... á 8174 > (> 

43 - 1 lambsfóður .......0.0.0 0. á 1 10,50| > | > 
Ei | 

| 
Í 
| 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .......0..00 0 149, 10 

Eftir C. eða í ullartóvöru .......2.0000 

Eftir D. eða í fiski ...... IR … 
Eftir KE. eða í lýsi NANI 

Eftir F. eða í 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skift með 5 sýnir: 

  

  Meðalverð allra meðalverða .............. serene 145 18   
> 

H
V
 

D
W
 

DO
 

me
 

  

Om 7 
Skrifstofu Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstaðar 6, febrúar 1929, 

Ari Arnalds 

Framanrituð verðlagsskrá staðfesti estist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 22. febrúar 1929. 

Tryggvi Þórhallssoi 5 

Gísli Ísleifsson. 

92 

20
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m
n
 

sd mn
 

le
ga
 

P
N
 

Neskaupstað í Norðfirði 

jafnlengdar 1930. 

  

  

Hendrað á Alin 

  

     
      

    

peningur. | 
sem beri frá miðjum i | 

    

    
    

    

nánaða á 1294 00} 294 001 245 

I 1 loðnar 40, 801 244 80| 204 

3. — 6 sauðir, etra, á hausti ........... 0 731 244' 381 204 
4.) — 8 saudi »y á hausti ............. 33 9 | 271 28} 226 
5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á | 28 09133708; 281 
6. — 8 ær geldar á hausti 20.00.0000... hver á | 32. 87{ 262) 96 219 
7, — 10 Í r á hausti hver á 22 47 224, 7101 187 

8. — 1 áburðar ir, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á | 197)00{ 197/00| 164 
9. — 144 sama aldri 2.2.0 hver á | 177 00] 236001) 197 

  

   

    

   

      

    

        
               

B. UIL, smjør og tólg. | 
10. | hvítri á 1153 183 60| 153 

11 it á 102; 122 401 102 

12. á 1, 49 178/801 149 
2 á 0.911109.201 91 

14. 1 hndr., 30 pd t spur Í 
hver hespa 11 sk reppur, en hver 
þræði » | »| » | »å » 

15.) — 60 pör » |») » 1 »å » 
16.) — 30 på ál >lolofos| > 
IT. — 180 p á > ol ol ot Í 

Is. — 20 á | > | sl ol 5 
19. — 15 í á » | » » | > >> 

90, = s áln. 1 Í al. á » | >» » | ÞI > 

21. ti 5 kv. i al. á » | »f % | »f » 

| 

28 451 170 70} 142 
> >> > | > > 

> |» » | » > 

» | „| > | >| > 

ÞIÐ » |» y
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— I TT í peningnm Hundrad å Alin 

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

| E. Lýsi. | 
27. 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ..... 8 pottar ål »| »| >» | »| » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis ........ 8 pottar 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 | 28/43(113/72| 95 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á | 25/57) 153 42) 128 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns ............. 10 pund å 1 20/50) 123100 102 
34.) — 8 fjórð. sauðskinns, af tvævetru og eldri 10 pund á | 291141 161/12/ 134 
35. — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á | 16. 29| 195 48| 163 
36. — 6 fjórðungar selskinns ............... 10 pund á | » |! »f » | »| » 
37... — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, .....…. hvert å 057 | 136/ 80] 114 

G. Ymislegt. 
38. 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á | 22/86/1371 16) 114 
39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ........ pundið á| „| sl >} >j > 
40. — 120 pund af fuglafiðri .............. 1) pund á { 15(16| 181(92| 152 
41. — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á | » | s| > |s| > 
42.'5 álnir, 1. dagsverk um heyannir ...........00..... á 8 71| > | »| 174 
483. 1 lambsfóður .............0. á 9(21| > | »| 184 

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

Eftir A. eða Í fríðu .................. eee 256/ 91 | 214 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........0.0.00 148/50 | 124 
Eftir C. eða í ullartóvöru ............0..0. „lol 5 
Eftir D. eða í fiski ............0...... 170| 70 | 142 
Eftir E. eða í lýsi ...........0.0.... 0 > |>| > 
Eftir F. eða í skinnavöru ............0..... 0. 147 26| 123 

En meðalverð allra landaura samantalið .................... 723 37 | 603 

og skift med 4 synir: | 
Medalverd allra medalverda ses. 180 84| 151 

|     

  
  

Skrifstofu Suður-Múlasýslu 11. febrúar 1999. 

Magnús Gíslason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 19. febrúar 1929. 

Einar Árnason. 

Gísli Ísleifsson. 

1929 

21
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«e
l 22 JERDPLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Austur-Skaftafellssyslu 

frå 16. maimånadar 1929 til jafnlengdar 193 

            

  

  

  

   
    

  

   

| 
Í peningum | Hundrað á | alin 

| kr. | aur. Ér aur. aur. 

A. Fríður peningur. 
1. 1 hndr., 1 kyr 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber ti I nóvember mánaðarloka, í fardögum AR á | 202 001 262/00{ 218 
2. — 6 ær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 27 801 16680! 139 
3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti ........... hver á | 27/60| 165/60| 138 
d.) — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............. hver á | 21/60| 172|80| 144 

öo. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver å | 17501 210/00t 175 
6. — 8 ær geldar á hausti .................. hver á | 2020 161/60| 135 
7. — 10 ær mylkar å hausti .................… hver á | 14/00/140:00| 117 
8. — Í áburð irhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á | 157/00{157/00| 131 
9. — á hryssu á sama aldri ................ hver á | 97|00(129(30| 108 

B. UL. smjör og tólg. 
10. 1 hnar., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 1/40| 168(00| 140 
11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 0/94/112(80| 94 
i2. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 1/38| 165/60| 138 
13. — 120 Dd. af tólg, vel bræddri ............... pd. á 0/81| 9720| si 

C. Tóvara af ulla. 
lá. 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, haldi 

hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði 2... pd. ál „|s| > | »f » 

ls... — 60 pör eingirnissokka .................… parið á | > |s| ol ol 5 
16. — 30 por tvíbandsgjaldsokka .............. parið ål s isl > | »t » 
17, 180 pör sjóvetlinga .........0.0.. parið á | > |s| oo | sl 5 
i8. — 20 eingirnispeysur ER ersenne hver á | > | »å » „| > 
19... — 15 tvibandsøj hver ål » | of > |s| > 
20. —— 120 ålnir gjalc voðarvaðmáls áln. breiðs ... 1 al á| » | Ísl 5 |s| > 
21. — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á| > | s| > | >| » 

D. Fiskur. 
22. 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á | > | »| » | sl > 
23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, ... vættin á | > | >| >! sl > 
zd. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, ... vættin á | > | >| > | s| > 
25. — 6 vættir af ýsu, hertri, ................ vættin á | > |s| > |s| > 
2 — 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin á| > | >| » | >| >          
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Í peningum { Hundrað á Í Alin 

kr. | aur. kr. | aur. Í aur. 

| E. Lýsi. 
27. 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ..... 8 pottar á | > | >| > | „| > 
28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ........ 8 pottar á| >J>þ>|o>l|> 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ............ 8 pottar á | >! s| > | >| > 
30. — Í tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á | > | >| > | „1 > 

| | | | 
| F. Skinnavara. | 

31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 9'45| 37 801 31 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á 7'12| 42 72| 36 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns ............. 10 pund á 3/83 22) 981 19 
34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvævetru og eldri 10 pund å 31831 30/64 26 
35.. — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á 2'32| 27/84| 23 
86. — 6 fjórðungar selskinns ............... 10 pund á 4131 24'78| 21 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á 0' 701 168!00 | 140 

G. Ýmislegt. 
38./ 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á | „|s| sí sl > 
39./ — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ........ pundið á| „| sl > |>); > 
40. — 120 pund af fuglafiðri .............. 10 pund á | >! sj > |s| > 
41. — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á| » | »| » | »f » 
42./ 5 álnir, 1. dagsverk um heyannir .................. á 6 80| > | »! 136 
43. 1 lambsfóður ................ 0. á 6/90! » | »| 138 

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

Eftir Á. eða í fríðu ........000 0 FER 173/90{ 145 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........0.00.0 0 135/90(113 

Eftir C. eða í ullartóvöru ..........0.... „| ol > 
Eftir D. eða í fiski .........0...00..0. eeeg „> l>| > 
Eftir E. eða í lýsi ..............0... 0. » | »f > 
Eftir F. eða í skinnavöru ...............0. 0000. 50/68| 42 

I 

En meðalverð allra landaura samantalið .................... 360; 48 | 300 

og skift med 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ..............000... 120 16 100     
  

Skrifstofu Skaftafellssýslu 20. janúar 1929. 

Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið. 11. febrúar 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 
  

Gísli Ísleifsson. 

1929 

22
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23 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Vestur-Skaftafellssýslu 

frá 16. maímánaðar 1929 til jafnlengdar 1930 

              

    

  

  

Í peningum | Hundrað á | A'in 

| kr. | áur. kr aur. aur. 

| A. Fridur peningur. | 
1. 1 hndr., 1 kyr 3 til 8 vetra, sem beri frå midjum októ- | 

| ber til nóvembermánaðarloka, í far dögum AIR á | 261, 43| 261/43| 218 
2.) — 6 ær, 2til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 30 14| 180)84/151 
3.| — 6 sauðir, 8 til 5 vetra, á hausti ........... hver á 32 86 | 197/ 16 | 164 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............. hver á 26) 14| 209/12{ 174 
5. — 42 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á | 19, 79| 237|48| 198 
6.| — 8 ær geldar á hausti ..........0000...... hver á 26 00 | 20800) 173 
7, — 10 ær mylkar á hausti ........000.0..... hver á | 14'04| 140/40(117 
8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á | 179) 29| 179) 29{ 140 
9.) — 114 hryssu á sama aldri ................ hver á | 112/14| 149(52| 125 

{ 

| 
| B. UW, smjör og tólg. 

10.! 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 1(37{ 164(40( 137 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 0 86] 103,20) 86 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 1'40{ 168(00| 140 
18. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............... pd. á | 080! 96/00! 80 

| 
C. Tovara af ullu. 

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

| þræði 00000 pd ål »| »| » | »| » 
15.) — 60 pör eingirnissokka .................. parið á| > l>| > |s| > 
16. — 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið á| > |s| > |>| > 
17. — 180 pör sjóvetlinga .......0000.00 0. parið ál > |s| > || 5 
18.| — 20 eingirnispeysur ...........00000 hver á| >|/>| > |s| 5 
19.) — 15 tvíbandsgjaldpeysur ...........0.00..0.. hver á| >; s| > |s| > 
20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs „.. 1 al. á | >! >| > ' >| > 
21.) — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á | >| >| » | >| > 

| 
D. Fiskur. 

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

23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, ... vættin á| > | >| > | >| > 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, ... vættin á | > | >| > | >| > 
25.| — 6 vættir af ýsu, hertri, ................ vættin á | >} >| > | >| > 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin å| » | »| » | »| »          
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i í peningum | Hundrað á | Alin 

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

| H. Lýsi. 
27.1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ..... 8 pottar á| > | >| >|>| > 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ........ 8 pottar á| > | >| >|o>|> 
29.) — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ............ 8 pottar å| » | »| » | »f » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á| > | >| > |>| > 

| 
| 
| F. Skinnavara. 

31.|1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns ........ 10 pund å! 1683! 671321 56 
32.1 — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á 12/17! 73/02! 61 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns ............. 10 pund á 908 | 54148| 45 
34.) — 8 fjórð. sauðskinns, af tvævetru og eldri 10 pund á! 11/20| 8960! 75 
35. — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á 5/34| 64/08| 53 
36. — 6 fjórðungar selskinns ............... 10 pund á | » | »| » | »| » 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á 0' #4| 2011 60| 168 

G. Ýmislegt. 
38./ 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á | >  >| >! | >   39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ........ pundið á| > |s| >} >| > 
40.) — 120 pund af fuglafiðri .............. 10 pund á | > | »| » 1 o>| > 

41., — 480 pd. af fjallagråsum .............. 10 pund å| » | »| » | »| » 
42.1 5 álnir, 1. dagsverk um heyannir .................. á 8 79| > | „1176 
43.' — 1 lambsfóður ...........000 00 á { 10.00| > | »| 200 

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

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

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skift með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

BIRNIR 195' 92 | 163 
FIRIR 132 90/| 111 

BARNA ereveee > || > 
ss resed » | »få > 
BIÐIN » | »f » 

urene venerne sense esee 91/68| 76 
  

HER renen 420! 50 | 350     AREA 140, 17 | 117     

Skrifstofu Skaftafellssýslu 20. janúar 1929. 

Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 22. febrúar 1920. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Gísli Ísleifsson. 

1929 

23
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjakaupstad 

frå 16. maimånadar 1929 til jafnlengdar 1930. 

  

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

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á 
2. — 6 ær, til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
8. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti ........... hver á 
d.  — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............. hver á 
5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á 
6. — 8 ær geldar á hausti .................... hver á 
7. — 10 ær mylkar á hausti ...........00...... hver á 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á 
9. — 1 hryssu á sama aldri ................ hver á 

| 
| 
| B. Ull, smjör og tólg. 

10. 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 
11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 
13. — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............... pd. á 

| 
C. Tóvara af ullu. 

14. 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, haldi 
hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 

| þræði .............. seevee pd. á 
15.) — 60 pör eingirnissokka .................. parið á 
16. — 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið á 
17. — 180 pör sjóvetlinga ..........00...... parið á 
18. — 20 eingirnispeysur .........0..0.0000 0. hver á 
19.| — 15 tvíbandsgjaldpeysur ........……......….. hver á 
20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs ... 1 al. á 
21. — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á 

| 
| D. Fiskur. 

22.|1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, .. vættin å 
23. — 6 vættir af haröfiski, vel verkuðum, ... vættin á 
24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, ... vættin á 
25.) — 6 vættir af ýsu, hertri, ................ vættin á 
26. — 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin á 

Í peningum Hundrað á 
  

Alin 
  

  

          

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

350; 00 | 350! 00 | 292 
» >| > Þ| > 

50! 00 | 300! 00 | 250 
30! 00 | 240! 00 | 200 
» „| > „| > 

32(00{ 256/ 00 | 213 
» » » » » 

225|00| 225/ 00 | 187 
» |» » pl > 

1/25) 150/00| 125 
1/10!) 132'00| 110 
2100) 240! 00 | 200 
1100! 120/00| 100 

» >| > „| > 

» » » » » 

» »å » »| » 

11801 32400! 270 
» »åi » „| > 

> >| > „| > 

> „| > „| > 

» I > >| > 

27 50 165 00| 137 
ÞIÐ > | »f » 

24 00 144 00| 120 
> pi > | „| > 

» |») » | >| >
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| penivgam | Hundrað á { Alin 

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

  

| E. Lysi. |. | 
27. 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ..... 8 pottar á| >j>|>Jo|> 
28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ........ 8 pottar åt » |» >» | »f » 
29.) — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ............ 8 pottar í > |>|>j>| > 
30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á 8/00 120 00 { 100 

| | 
| F. Skinnavara. | 

31., 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á| > |s| > í >| > 

  
32.! — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund å| » | »| » | »| » 
83. — 6 fjórðungar hrossskinns ............. 10 pund á | >! s| > |>| > 
34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvævetru og eldri 10 pund á | > | s| > | >| s 
35.. — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á | » | »! » | Þ| > 
36. — 6 fjórðungar selskinns ............... 10 pund á > > > | > » 

37... — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á| sj so || > 
i 

| 

|! |. 
| G. Ymislegt. . | 

38. 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, .. pundid å| s sl > »f »   39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ........ pundið á | „| ol >} >f > 
40. — 120 pund af fuglafiðri .............. 19 pund £ | > í o| > A » 
41. — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund ål > | sj > /(>| > 
42. 5 álnir, 1. dagsverk um heyannir .......,.......... åj » | »f » | »f » 
43., — 1 lambsfóður ............0. 0... ål» | »å » | »f > 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtåldum landaurum 

  

verður: | 
Eftir A. eða Í fríðu sense 214. 20{ 228 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........0..000. 160/ 40| 134 

Eftir C. eða í ullartóvöru ..........0.0..00 eeeee 324 00 | 270 
Eftir D. eða í fiski .................0 0. 154!'50 | 128 
Eftir E. eða Í lýsi ..........0.0..0.... 0 120, 00 | 100 
Eftir F. eða í skinnavöru ..........0...000..0 een » | »f >» 

| 
En meðalverð allra landaura samantalið .................... 1033 101 860 

og skift med 5 synir: 

Meðalverð allra meðalverða   RNS 206) 62| 172   
  

Bæjarfógetaskrifstofan í Vestmannaeyjum, 10. apríl 1929. 

Kr. Linnet. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 16. apríl 1929. 

Einar Árnason. 

Gísli Ísleifsson.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 

frá 16. maímánaðar 1929 til jafnlengdar 1930. 

  

| [ peningum | Hundrad 4 Å Alin | me] 
| 

  

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

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

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á | 286(00 | 286/ 00} 238 
2. — 6 ær, 2til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 28/60) 1711601 143 
3. — 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti ........... hver á | 33(30| 199/80| 166 
4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............. hver á | 26(05| 208 40| 174 
5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á | 19/50| 234/00( 195 
6. — 8 ær geldar á hausti .............0...... hver á | 25(17| 201/36| 168 
7. — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á | 13(35/|133'50|111 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á | 143(50/ 143(50| 120 
9. — 114 hryssu á sama aldri ................ hver á | 9250/123/33| 103 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 1/34| 160/80| 134 
11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 0/72| 86(40| 72 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 1,52| 182(40/ 152 
13. — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............... pd. å| 083! 99/60| 83 

C. Tovara af ullu. 
14. 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, haldi 

hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði 20.00.0000. pd. ál > os} > |s| 5 

15.. — 60 pör eingirnissokka .................. parið á| > '>| >! 5| 5 
16.) — 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið á| » | »f » | »| » 
17. — 180 pår sjåvetlinga ...........0.0..... parid ål » | »| » | »å » 
18. — 20 eingirnispeysur ..........0...0. hver á| > | >| > |s| 5 
19. -—— 15 tvíbandsgjaldpeysur ............... .…. hver ål > |s| » | sl » 
20.: — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls åln. breiðs ... 1 al. á| > |s| > |s| > 
21. — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al á| > | s| > | >| > 

D. Fiskur. 
22. 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á | > |s| > {| s| > 
23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, ... vættin á | > |s| >! >| » 
24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, ... vættin á | > | »| » | s| > 
25. — 6 vættir af ýsu, hertri, ................ vættin á| » | >| > |s| >           26. — 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin á| >|>{ >|o>| >
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i | ' ' í peningnm | Hundrað á Alin 

| kr. | aur“ kr | aur aur 

| E. Lýsi. | 
27.|1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ..... 8 pottar ål >» | »| » |») » 

28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis ........ 8 pottar å| » | »| » ið 
29.1 — 1 tunna (120 pt.) selslýsis „........... 8 pottar á|>J>þ >>} 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á | » | »| » | »| » 

| | 
| F. Skinnavara. . | 

31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á | 10(41| 41,64| 35 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á 162| 45'72| 38 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns ............. 10 pund á 5l56| 33(36| 28 
34., — 8 fjórð. sauðskinns, af tvævetru og eldri 10 pund á 5(21| 41/68| 35 
35. — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á 337| 40/44| 34 
36. — 6 fjórðungar selskinns ............... 10 pund á| > | g| > | >| > 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á 0|44| 105/60| 88 

| | 
G. Ymislegt. 

38. 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, .. pundid å » | »| » | ol > 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ........ pundið á | s | sl > | >1 > 

40. — 120 pund af fuglafidri .............. Í) pund ål > | „| > |o>| > 
41. — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á | >! „| > | >| > 
42.' 5 álnir, 1. dagsverk um heyannir .................. á 908| > | >{182 

43. — 1 lambsfóður ........0..0.0 á 8 80| » | »| 176 

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

Eftir A. eða Í fríðu .........00. 0 189, 05 | 158 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........0.00. 0 1321301 110 
Eftir C. eða í ullartóvöru .........0002 0. „ |>| > 
Eftir D. eða í fiski ............... 0... » | 5) » 
Eftir E, eða í lýsi ..............0.. 2. > | >| > 
Eftir F. eða í skinnavöru ............0. 0... 51/41| 43 

En meðalverð allra landaura samantalið „.................., 372 76 | 311 

og skift með 3 sýnir: | 
Meðalverð allra meðalverða ...............0.... 124 25{ 104     
  

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 18. febrúar 1929. 

Björgvin Vigfússon. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 8. mars 1929. 

Einar Arnason. 

Gísli Ísleifsson. 
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VERÐLA GSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Árnessýslu 

frá 16. maímánaðar 1929 til jafnlengdar 1930 

      

þe
 

ÞM
 
A
Ð
R
A
 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

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

ber til nóv ember mánaðarloka, í far dögum HR á 
— 6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti ........... hver á 

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

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á 
— S ær geldar á hausti .........0........ hver á 

— 10 a er mylkar å hau: ti 0 ererreeee hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á 

— 1 hryssu á sama aldri ................ hver á 

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

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

hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði 2... nreese pd. á 

— 60 pör eingirnissokka .................. parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið á 
— 180 pör sjóvetlinga .................... parið á 
— 20 eingirnispeysur .........0.0..0..... 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. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á 
— 6 vættir 
— 6 vættir 
— 6 vættir 

.| —— 6 vættir 

af hardfiski, vel verkudum, ... vættin á 
af þyrsklingi, vel verkudum, ... vættin å 
af ýsu, hertri, ................ vættin á 
af hákarli, hertum, ............ vættin á 

  

  

Í peningum 
  

  

Hundrað á | / 

Kr. | aur. kr T aur aut. 

318: 12(318/12| 265 
37 94} 227|64| 190 
43 44| 260/64| 217 
35, 12 | 280| 96 | 234 
26| 41 | 316/92| 264 
34;271274/161 228 
18/94 | 189: 40f 158 

176/56 | 176/56 | 147 
120100 | 16000 | 133 

1/52) 182140! 152 
01911 109/20t 91 
1/631| 195160 | 163 
0/90| 108(00| 90 

> » > » » 

> » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » >> > 

> » » » > 

> > > > » 

» pi > si > 

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

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

| E. Lýsi. 
27.11 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ..... 8 pottar á | > | >| > |s| > 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ........ 8 pottar á | > | >| > | >| > 
29.) — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ............ 8 pottar á| >| >| >|>| > 
30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á | > | »| » | »f » 

| 
| 

| F. Skinnavara. 
31. 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á | 19(40| 77,60| 65 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á | 15l54| 93:24| 78 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns ............. 10 pund á | 11(09| 6654| 55 
34.! — 8 fjórð. sauðskinns, af tvævetru og eldri 10 pund ái 12179| 10232! 85 
35.! — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á 81571 102/84f 86 
36.| — 6 fjårdungar selskinns ............... 10 pund ål > |s| > |s| > 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, „....... hvert á! „lol oo | >1 5 

| . 
| G. Ymislegt. 

38.| 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum, .. pundid å| » | »| » | >| > 
39.: — 40 pd. af ædardun, óhreinsuðum ........ pundid ål s„ |s| > | >; > 
40. — 120 pund af fuglafiðri .............. 10 pund á | > | sj > |s| > 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á | » | sf > |o>| > 
42. 5 álnir, 1. dagsverk um heyannir .................. á 9/59| > { >|192 
43.| — 1 lambsfóður .............0%.. 00... á | 10/38| > | >|208 

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

Eftir A. eða Í fríðu ............20000 0 24 931 204 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ......00.0...00.. 0 148/ 80 | 124 

Eftir C. eða í ullartóvöru .............0 0... » | »f » 

Eftir D. eða í fiski ................00.. » | ml > 
Eftir E. eða í lýsi ..........0..0.0.0 0. evnreee » | »f » 
Eftir F. eða í skinnavöru ..........0....00.0 00 88 514 74 

En meðalverð allra landaura samantalið .................... 482| 24 402 

og skift með 3 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða ...........00.0.00.0.. 160) 75 134     
  

Skrifstofu Árnessýslu 2. janúar 1999. 

Magnús Torfason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 25. janúar 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Gísli Ísleifsson,



1929 

27 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjörð og Reykjavík 

frá 16. maímánaðar 1929 til jafnlengdar 1930 

            

| 

  

A. Fríður peningur. 
1.1 1 hndr., 1 kýr 8 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

oo
 
TØ
 
g
e
 

IV
 

10.) 
11.| 
12. 
13.! 

14. 

22. 
23. 
24. 
25.| 
26. 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum AIR á 
G ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
6 sauðir, 8 til 5 vetra, á hausti ........... hver á 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............. hver á 
312 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á 
8 ær geldar á hausti ........00000..... hver á 
10 ær mylkar á hausti .....000..00...... hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á 

14 hryssu á sama aldri ...............… hver á 

B. UW, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 
— 1820 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ............... pd. á 

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

hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði ...........0.00 0. pd. á 
60 pör eingirnissokka ...........0000... parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið á 
180 pör sjóvetlinga .......00000.0000. parið á 
20 eingirnispeysur .........0.0 00... hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur ........0000000... hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs ... Í al. á 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á 

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

Í peningum Hundrað á 
  

kr. aur. 

A'in 

aur. 
  

  
C
D
 
m
m
 

m
e
 

fr
 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

30 
  

» 

» 

» 

07 
» 

» 

» 

> 

„25 
54 87 
31 

» 

| 89 
44 71 

»   

355 
242 
279 
297 
328 
288 
206 
206 
194 

175| 
135 
234 
117 

» 
» 
» 

372 
» 
» 
» 
> 

181 
329 
191 
268 

  

  
» 

» 

» 

60 
» 

» 

» 

» 

50 
22 
34 
26 

„Í >   

291 
202 
233 
248 
274 
240 
172 
172 
162 

146 
113 
195 

> 

» 

» 

310 
» 

» 

» 

» 

151 
274 
159 
224 
»
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i Í peningum | Hundrað á | Alin 21 

| kr. Í aur. | kr | aur. | aur. 

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

28.) — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ........ 8 pottar á | > | >| > |o>| > 
29.1 — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ............ 8 pottar áj >J >| >|}o>|> 
30.) — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á 6 76| 101/40| 84 

| 
| F. Skinnavara. 

31.|1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á | 26/89|107156| 90 
32.! — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á | 24'33(145/98| 122 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns ............. 10 pund á | 19.22(115/32| 96 

84. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvævetru og eldri 10 pund á | 17 61| 140/88| 117 
85. — 182 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á | 12/87|154!44| 129 
36.) — 6 fjórðungar selskinns ............... 10 pund å| » | »f » | »| » 
37... — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á | >! s| > | »f » 

| 
| G. Ymislegt. | 

38.| 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, .. pundid å| 2311|138/66/|116 
39.| — 40 pd. af ædardun, óhreinsuðum ........ pundið á | » | sl >} >| > 
40.) — 1820 pund af fuglafiðri .............. 10 pund å | 23 68| 284 16| 237 
41.| — 480 pd. af fjallagråsum .............. 10 pund å| » | »| » | »| » 
42.| 5 ålnir, 1. dagsverk um heyannir .................… å | 10/46| » | »| 209 
43.| — 1 lambsfé6ur ..........0200. 00. å | 1462| » | »| 292 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum   
      

verður: 
Eftir A. eða í fríðu ............20000.0 0. 266 52 | 222 
Eftir B. eða í ullu, smjåri og tålg 2... 165| 60 | 138 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...........00000 000 372 60| 310 
Eftir D. eða í fiski .................... 242) 58 | 202 
Eftir E. eða í lýsi .............0200 0... 101/40| 84 
Eftir F. eða í skinnavöru ...............0.0 00. 132 841 111 

| 
En meðalverð allra landaura samantalið .................... 1281| 54 1067 

og skift með 6 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða .................... 213) 59 178   
  

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu, 28. febrúar 1929. 

Magnús Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 18. mars 1929. 

Einar Árnason. 

Gísli Ísleifsson.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Borgarfjarðarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1929 til jafnlengdar 1930. 

  

a
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14.) 

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

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á 
— 6 ær, 2 til6 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 .........0..0.0..... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ........00000.... hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á 
— 1 hryssu á sama aldri ................ hver á 

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

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

hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði senere pd. á 
60 pör eingirnissokka ...........0...... parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið á 
180 pör sjóvetlinga .................... parið á 
20 eingirnispeysur ............ 0. hver á 

15 tvibandsgjaldpeysur ..................… hver å 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs ... 1 al. á 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, Í al. á 

D. Fiskur. 
„| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á 

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

Í peni Hundrað á Alin 
  

  

  

ngam 

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

292! 00 | 292 001 243 
40! 41 | 242! 46 | 202 
» » » > » 

» »Å » „| > 

» „| > „| > 

34/80| 278/40| 232 
19:60 | 196/00| 163 

160/ 50 | 160/ 50 | 134 
95'50| 127/33 | 106 

1/42| 170/ 40| 142 
1051 126(00 | 105 
1143 171/60| 143 
0/80) 96/00! 80 

» „| > „| > 

» >| > „| > 

» „| > Þ| > 

» |» » > > 

> | ol > Þ| > 

» »Å » >|I > 

» „| > „| > 

» >| > m| > 

» „| > I > 

» I > „| > 

» »å » »å » 

» »å > »å » 

» »Åi > »å »        
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TT TT TT — —T — í peniugam (Hundrað á Alin 

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

| E. Lýsi. | 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ..... 8 pottar ål » | »f » | ») » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ........ 8 pottar ål » | »| » | »| » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ............ 8 pottar ål» »f » 1) »f » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á | >i >| > >| > 

| 
| | | F. Skinnavara. . | 

3l. 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á | 10/89 43'56| 36 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á | 10.00| 60/00| 50 
33.! — 6 fjórðungar hrossskinns ............. 10 pund á 8(98| 53|881 45 
34.) — 8 fjórð. sauðskinns, af tvævetru og eldri 10 pund á | > | s| > >| > 
35. — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á 7 79| 93148| 78 
36.' — 6 fjórðungar selskinns ............... 10 pund á| s„ {5} > {>|> 
37.' — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á | > (54|129 601 108 

| te 
G. Ymislegt. 

38.; 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, .. pundid å| » | »| »  »| » 
39., — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ........ pundið á | > | sl > >> 
40. — 120 pund af fuglafiðri .............. IÐ pund Sþ > „| > | »f » 
41.) — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á; > sj > i>| > 
42.' 5 álnir, 1. dagsverk um heyannir .................. á 9137} > > 187 
43.) — 1 lambsfóður .......,...0.0.. 0000 á | 13/05| > | >|261 

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

Eftir A. eða í fríðu ............0......0 0... 216 11| 180 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ..........0..00 1411001 117 
Eftir C. eða í ullartóvöru 2... essere „| >| > 
Eftir D. eða í fiski ............0..0..... 0. > | >| > 
Eftir E. eða Í lýsi ..............0..... 0. > (>| > 
Eftir F. eða í skinnavöru ................000 0 76/10| 63 

En meðalverð allra landaura samantalið .................... 433 21 | 360 

og skift med 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ss 144 40| 120   
Skrifstofa Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 6. febrúar 1929, 

G. Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 12. febrúar 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

  
Gisli Ísleifsson. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 

frá 16. maímánaðar 1929 til jafnlengdar 1930. 

| Í peningum Hondrað á Alin 

| kr. | aur. kr. | au r. i aur. 

| Á. Fríður peningur. | 

1. 1 hndr., 1 kýr 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á | 276) 87 | 276| 87 231 

2. — 6 ær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver å | 41125 247 50 206 

8. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti ........... hver á 50) 25| 301(50 | 251 

4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............. hver á | >} | > | | > 

5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á | 29 33 351,96 | 293 

6. — 8 ær geldar å hausti .......00000..... hver á | 33 62 268 96 | 224 

7. — 10 ær mylkar å hausti ................24… hver á | 20/75 207 50 173 

8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á | 148) 75 148) 75| 124 
9. — 114 hryssu á sama aldri ................ hver á | 96125|128(33| 107 

B. Ull, smjör og tólg. | i . 
10. 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 138 | 165|60| 138 
il.) — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 090 108 00| 90 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 1, 46| 175( 20 146 

3. — 1920 pd. af tólg, vel bræddri ............... pd. á 0 79| 94/80! 79 
| 
| 

| 
GC. Tóvara af ullu. 

14. 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur Í pundi, haldi 
hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði ............ 0 pd. á|þ >. >| > (| o>| > 

15.) — 60 pör eingirnissokka .........0000..... parið á| >; >| >! sl > 
16. — 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið á 3(12| 93/60| 78 
17. — 180 pör sjóvetlinga .........0..0000... parið á| >j>| > |s| 5 
18. — 20 eingirnispeygsur ........0.00 00. hver á| >! >| > |s| » 
19.!' — 15 tvíbandsgjaldpeysur ...........000.0..... hver á| > | >| > |s| > 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs ... 1 al. á| >þ >| >|o>| > 
21. — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á | > | »f » | »f » 

| 

| 
D. Fiskur. 

22.' 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, .. vættin ål » | »| » | >| > 
23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, ... vættin å| » | »| » | »å » 
24. — 6 vættir af hyrsklingi, vel verkudum, ... vættin å| » | »| » | >| > 
25., — 6 vættir af ysu, hertri, ................ vættin á| » | »| » | »f » 
26.| — 6 vættir af håkarli, hertum, ............ vættin á| » | > > Jol >          
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— mm ' i peningam Hundrað á Alin 

ke. aur | kr | aur | aur 

| E. Lýsi. | 
27. 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ..... 8 pottar á|> ls > |o>| > 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ........ 8 pottar ål » | o|>|o|> 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .…..…... 8 pottar å 2/80| 4200! 35 
30.! — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á| > >| >|o>|> 

| | 
| 

| F. Skinnavara. . | |. 
31. 1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns ........ 10 pund ål 1150) 46/00! 38 
32.1 — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund ål 1087! 6522! 54 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ............. 10 pund å 8811 52/86! 44 
34.! — 8 fjórð. sauðskinns, af tvævetru og eldri 10 pund ål») »f »| »f » 
35.| — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm, 10 pund á | „| „| >! sl 
36. — 6 fjórðungar selskinns ............... 10 pund á » | »å » sl > 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á 0/52| 124 80| 104 

| 
| G. Ymislegt. 

38. 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á | 23/(01 150/00| 125 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ........ pundið á | s„ 5 > | >j > 
40. — 1820 pund af fuglafiðri .............. ið pund á | 18(92| 227/04| 189 
41. — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á| „|s| > | > > 
42. 5 álnir, 1. dagsverk um heyannir .................. á 9(31| > | >1186 
43. 1 lambsfóður ...............00 0 á | 10l69| >} >}214 

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

Eftir A. eða í fríðu ........0..0... 0 241'42| 201 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .......0....0... 1351901 113 
Eftir C. eða í ullartóvöru ................0.. TT 93(60| 78 
Eftir D. eða í fiski ..................... > |>| > 
Eftir E. eða í lýsi ............0....0... 42(00| 35 
Eftir F. eða í skinnavöru .........0...00..00 12/22| 60 

En meðalverð allra landaura samantalið .................... 585 14| 487 
og skift með 5 sýnir: | 

Medalverd allra medalverda ss. 117 03| 97 
|   

  

Skrifstofa Myra- og Borgarfjarðarsýslu, 6. febrúar 1929. 

G. Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 12. febrúar 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Gísli Ísleifsson. 

1929 

29



1929 

30 

30 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu. 

frá 16. maímánaðar 1929 til jafnlengdar 1930. 

            

=
 

A
R
 

ot
 

Lo
 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
or 
a 

21. 

  

A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr 8 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

C. Tøvara af ullu. 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á 
— 6 ær, 2 til6 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 ........0.0.0..0..... hver á 
—- 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á 
— 1% hryssu á sama aldri ................ hver á 

| 

B. Ull, smjör og tólg. 
„1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 

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

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

— 60 pör eingirnissokka .................. parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið á 
— 180 pör sjóvetlinga ..........0000.00... parið á 
— 20 eiNngirnISpEyYSUr ......00 0 hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ...........0....0.. hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs ... 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á 

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

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, ... vættin á 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, ... vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri, ................ vættin á 

| — 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin á 

kr. 

Í peningum 
  T 

| aur. 

Hundrað á 

kr aur. 

Alin 

aur. 
  

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

22 
» 

29 

  

  
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

23 
» 

25 
31/57 
»   

297 
242 
253 
274 
330 
248 
226 
162 
142 

162 
108 
164 
111 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

133 
» 

175 
189 

»     
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

98 
» 

50 

»   

248 
202 
212 
229 
276 
207 
189 
135 
119 

135 
90 

137 
93 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

>
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i i Í peningum Hund:að á Alin 

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

| E. Lýsi. | 
27.|1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ..... 8 pottar á| >J>| >jo>|> 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ........ 8 pottar å! » | »f > |o>| > 
29.) — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ............ 8 pottar á 263! 39. 45| 33 
30.) — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á | >} >| > | „| > 

| | 
| F. Skínnavara. 

31.11 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á {| 1511! 60.44| 50 
32 — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á | 13(27| 79 62| 66 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ............. 10 pund åt 11/58 69 481 58 
34.) — 8 fjórð. sauðskinns, af tvævetru og eldri 10 pund á! 1443|115/44; 96 
35. — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á | 10l62| 12744| 106 
36.| — 6 fjórðungar selskinns ............... 10 pund á | 76|43| 458 58 | 382 
87.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á 052 | 124! 801 104 

| | 

| G. Ýmislegt. | 
38. 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á { 20/25| 121'50| 101 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ........ pundið á | > | sl > | >) > 
40. — 120 pund af fuglafiðri .............. 10 pund á | 18/50| 222/00| 185 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á| „|s| > |o>| > 
42. 5 álnir, 1. dagsverk um heyannir .................. á 7 09| > | »! 142 
43.| — 1 lambsfóður ..........00 reereeseeeerreee á | 9140! » | »1 188 

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

Eftir A. eða í fríðu ...........0.00.0. 000 242(14{ 202 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........0...000 0. 136/50{ 114 
Eftir C. eða í ullartóvöru ..........%. 00. > |>| > 

Eftir D. eða í fiski ...........0.0...00.0 0 166; 30 | 139 
Eftir HE. eða í lýsi .........0.0.200 eee venne 3945} 33 
Eftir F. eða í skinnavöru .......0.0.0.000 000 147/97{ 123 

En meðalverð allra landaura samantalið .................... 7321 36 | 611 

og skift með 5 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða ...........00.000.0.. 146 47 122   
  

Skrifstofu Inæfellsness- og Hnappadalssýslu 28. desenber 1928. 

P. V. Bjarnason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 25. janúar 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Gísli 

  

Ísleifsson, 

1929 

30



1929 

31 

ca
 

Lú
 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Dalasýslu. 

frá 16. maímánaðar 1929 til jafnlengdar 1930 

  

A. Fríður peningur. 

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

o
O
 

UR
 

IN 

10. 
11. 
12. 
13.' 

| 

| 

14. 

22. 
23.' 
24. | 
25. 
26. 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum SIÐ á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti ........... hver á 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............. hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á 
8 ær geldar á hausti .................... hver á 
10 ær mylkar á hausti .................… hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á 
13 hryssu á sama aldri ................ hver á 

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

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

hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði ............0 00. pd. á 
60 pör eingirnissokka .................. parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið á 
180 pör sjóvetlinga .......000000 0. parið á 
20 eingirnispeysur ........0000 0. hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur ..........0.0...... hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs ... 1 al. á 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á 

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

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, ... vættin á 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, ... vættin á 
6 vættir af ýsu, hertri, ................ vættin á 
6 vættir af hákarli, hertum, ..........., vættin á 

Í peningum Hund: Ain 
  

  

  
  

      

að á 

kr. | aur. kr. | aur. | „aur. 

257|22| 257| 22| 214 
4367 | 262/02| 218 
» » » » » 

» » » » » 

» |x > |s| > 

29 78| 238! 24 { 198 
2256 | 225 60 | 188 

167) 78| 167| 78 | 140 
103(33| 137/ 77 | 115 

122 | 146|40| 122 
01731 87160 73 
1/34| 160| 80 | 134 
0 76| 91/20! 76 

> » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» |» » » » 

» | » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » I > 

» » » » » 

» » » | » »  
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í peningum Hundrað 4 , Alin 

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

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

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

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ............ 8 pottar á 31201 48100f 40 

30.) — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á| >} >| > |o>| > 

| 
| F. Skinnavara. 

81./ 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á| 21(37| 85/48| 71 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á | 1462| 8772| 73 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns ............. 10 pund á | 10.12| 60/72| 51 
84.) — 8 fjórð. sauðskinns, af tvævetru og eldri 10 pund á | » | »| » | »| » 
35.) — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á | >j >| > | >| > 
36. — 6 fjórðungar selskinns ............... 10 pund á | 98,00/588/00| 490 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á 0' 60 | 144)00| 120 | | 

| G. Ymislegt. | 
38.| 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á 18 37| 110) 22| 92 
39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum BR pundið á| » | »| » | »f » 
40.| — 120 pund af fuglafidri .............. 10 pund á| » | »| » | »| » 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund å| » | »| » | »| » 
42.| 5 álnir, 1. dagsverk um heyannir .................. å 133| > | >(147 
43.| — 1 lambsfóður .........20000 0... á | 10.44| >! >|209 

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

Eftir A. eða í fríðu .........000002.0 0 214' 77 | 179 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ...........020.0 0... 121'50| 10! 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...........000 00 > > > 

Eftir D. eða í fiski ..........000.0. 0. » » » 

Eftir E. eða í lýsi .............0..00. 000. 48'00| 40 
Eftir F. eða í skinnavöru ..........0.0002 0000 193/18| 161 

En meðalverð allra landaura samantalið .................... 577| 45 | 481 

og skift með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ............0000.... 144/36 | 120       
  

Skrifstofu Dalasýslu 27. desember 1928. 

Þorst. Þorsteinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 25. janúar 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Sisli Ís sleifsson, 

1929



1929 

32 

84 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Barðastrandarsýslu. 

frá 16. maímánaðar 1929 til jafnlengdar 1930. 

      

! 

| 
| 

A. Fridur peningur. 
1 hndr., 1 kýr 8 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... 
2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
3. — 6 sauðir, 8 til 5 vetra, á hausti ........... hver á 
4.| —— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............. hver á 
5. — 182 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á 
6. — 8 ær geldar á hausti ..........00.000....- hver á 
7.| — 10 ær mylkar á hausti .................… hver á 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á 
9. — 114 hryssu á sama aldri ................ hver á 

| 
| 

| B. Ull, smjör og tólg. 
10. 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 
11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 
13. — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............... pd. á 

| C. Tøvara af ullu. 
14. 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, haldi 

| hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði 22... pd. á 

15.) — 60 pör eingirnissokka .......00000 0. parið á 
16. — 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið á 
17. — 180 pör sjóvetlinga .......0..00000.. parið á 
18. — 20 eingirnispeysur ..........00. 0. hver á 
19.| — 15 tvíbandsgjaldpeysur ..........00....... hver á 
20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs ... 1 al. á 
21.) — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á 

| 

| D. Fiskur. 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, .. vættin å 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, ... vættin å 
24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, ... vættin á 
25. — 6 vættir af ýsu, hertri, ................ vættin á 
26.! — 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin á 

Hundrað á Alin 
  

  

  
  

        

í peningam 

kr. | aar. kr aur. Í aur. 

294(55| 294(55 | 245 
43 45| 260/ 70 | 217 
» » » » » 

» » » » » 

29! 71 | 356| 52 | 297 
35! 82 | 286! 56 | 239 
25(36| 253/60| 211 

203! 00 | 203! 00 | 169 
156/ 60 | 208/00| 173 

1/41) 16920] 141 
0/85|102(00| 85 
1158 | 189)60| 158 
0/94(112/80| 94 

» » » » » 

» » > » » 

» » » » » 

1401 252100 | 210 
> » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

24 25 145) 50| 121 
171001 10200! 85 
» » » » » 

» » » » » 

» » » » »
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— I peniugam | Hundrad 4 | Ain 
| kr aur,| kr. | aur. | aur. 

| E. Lýsi. HE | | 
27. 1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis ..... 8 pottar å |.» | »| » | »f >» 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ........ 8 pottar ål»! »f >» | »| » 
29.) — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ............ 8 pottar á 4 36 65! 40 54 

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

| | | | | | 
| F. Skíinnavara. |. | | 

31. 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á | 2672 106) 88 89 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund åt 2311 138 66 | 116 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns ............. 10 pund á | 18.37|110/22| 92 

34.' — 8 fjórð. sauðskinns, af tvævetru og eldri 10 pund á | 17/67 141! 36| 118 
35.. — 12 fjérd. saudskinns, af veturg. og åm, 10 pund á 14/56] 174 72 146 
36.. — 6 fjórðungar selskinns ............... 10 pund á | 42 801256 80/ 214 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á 0, 79 | 189 60| 158 

G. Ýmislegt. 
58. 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á | 20/42] 122 52 | 102 
39.! — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ........ pundið á | > í sl > Rd 
40. — 120 pund af fuglafiðri .............. 10 pund & | 19 10) 229 201 191 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á| > >} > »f » 
42. 5 álnir, 1. dagsverk um heyannir ............0..... á 118| » | »| 144 
43., — 1 lambsfødur ....,...........0. 000 å | 11/41) » | »| 228 

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

Eftir A. eða í fríðu .................. 000. 266 15! 222 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........00.0.0. 0. 143,40| 119 
Eftir C. eða í ullartóvöru ..............0..00 00... 25200! 210 
Eftir D. eða í fiski ................. 000. 123/75| 103 
Eftir E. eða í lýsi ................0 0000. 65'40| 54 
Eftir F. eða í skinnavöru .............0. 0000 159, 75 133 

En meðalverð allra landaura samantalið .................... 1010, 43 841 

og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...........00000.... 168 40 140 
| 

Skrifstofu Bardastrandarsyslu, 21. febrúar 1929. 

Bergur Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 10. apríl 1929. 

Einar Árnason. 

Gísli Ísleifsson
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað. 

frá 16. maímánaðar 1929 til jafnlengdar 1930. 

A. Fríður peningur. 
1. 1 hndr., 1 kýr 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

DO
 
Þ
G
 

11. 
12. 

2 
ð. 

14. 

15. 

16. 

17. 

19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... 
— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti ........... hver 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............. hver 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver 
— 8 ær geldar á hausti ..............0.0..... hver 
— 10 ær mylkar á hausti .................. hver 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. 
— 1l4 hryssu á sama aldri ................ hver 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 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 ulli. 

á 
á 
á 
á 
á 
á 

á 
á 
á 

á 

á 
á 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, haldi 
hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði ...........0 02 eeeevenvneee pd. 

— 60 pör eingirnissokka .................. parið 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið 
— 180 pör sjóvetlinga ........00000 parið 
— 20 eingirnispeysur ........00.0 0. hver 
— 15 tvíbandsgjaldpeygur ................... hver 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs ... 1 al. 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. 

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

á 
á 

á 
á 
á 

á 
á 
á 

á 

á 
á 

ga
v 

ga
v   

I peningum 

kr. | 
  
aur. 

Hundrað á | Alin 

kr. aur. aur. 
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302 
275 
292 
323 
399 
310 
272 
220 
256 

175 
129 
212 
123 

» 

» 

» 

266 
» 

» 

» 

» 

179 
» 

» 

» 

»   
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» 

» 

40 
» 

» 

» 

» 

10 
» 

» 

» 
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252 
229 
244 
270 
333 
259 
227 
184 
214 

146 
108 
177 
103 

» 

» 

» 

222 

» 

» 

» 

149 
» 

» 

» 

»
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I peningnm Hundrað á Alin 

| kr. | aar kr aur aur 

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

28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ........ 8 pottar á| > | >| > | >| > 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ............ 8 pottar á| > | sl 5 | ol 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á 4/12| 61l(80| 52 

| | 
| | | 
| F. Skinnavara. i | | 

31. [1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á | 21,82 87, 28| 73 
32.) — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á | 18 33|109 98| 92 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ............. 10 pund á | 13/36| 80)16| 67 
34.' — 8 fjórð. sauðskinns, af tvævetru og eldri 10 pund á 1613 | 129) 04| 108 
35.! — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á | 14/60| 168100|140 
36.. — 6 fjórðungar selskinns FRA 10 pund á „ll > 1 s| > 
37.! — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á | sj sl > 1 sl 

| 

1 
- 

G. Ymislegt. 
38. 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum, .. pundid å| » | »| » | df 9 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ........ pundið á | „|s| >! sy > 
40. — 120 pund af fuglafiðri .......0.0.0.... 1) pund á | > | „| > (>(> 
41. — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á | > s| > | >| > 
42.! 5 álnir, 1. dagsverk um heyannir „................. á S(09| > | »| 162 
43.) 1 lambsfóður .........0..0.00..0. á | 14)56| > |» 291 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i fyrtöldum landaurum 
verður: | 

Eftir A. eða í fríðu .................. erenee 294 82 | 246 
Eftir B. eda i ullu, smjåri og tålg 160) 20 | 133 
Eftir C. eda i ullartévåru 2... ss ss TT 266 40 | 222 
Eftir D. eda i fiski ss eee. 179| 10| 149 
Eftir E. eða í lýsi ............0.0..00 eee een 61/80| 52 
Eftir F. eða í skinnavöru .........0.......00.. eeeeeeee 114 89} 96 

En meðalverð allra landaura samantalið .................... 1077, 21} 898 

og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .........000500 179 531 150 
| 

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu 22. janúar 1929. 

Oddur Gíslason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið. 11. febrúar 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Gísli Ísleifsson.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Strandasyslu. 

frá 16. maímánaðar 1929 til jafnlengdar 1930. 

      

Fm
 

10. 
11. 
12. 
13. 

o
m
g
 

or
m 

co
 

0 

„1 hndr. 

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

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
6 sauðir, 3 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 ........0.....0..... hver á 

10 ær mylkar á hausti ............0..... hver á 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á 
1% hryssu á sama aldri ................ hver á 

B. UW, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 

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

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

C. Tóvara af ulli. 
4. 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, haldi 

hver hespå 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði ............ pd. 
60 pör eingirnissokka .................. parið 
30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið 
130 pör sjóvetlinga ..........%.000... parið 
20 eingirnispeysur „......... hver 
15 tvíbandsgjaldpeysur ...........00... hver 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs ... 1 al. 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. 

D. Fiskur. 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, ... vættin 
6 vættir af ýsu, hertri, ................ vættin 

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

á 
á 

á 
á 
á 

á 
á 

  

  

Í peningum 
    

Alin 

  

    

Hundrað á 

kr. | aur. kr aur. aur. 

219 431 279) 43{ 233 
45, 29| 271| 74| 226 
» | »Åå » „| > 

36, 33 | 290! 64 | 242 
25! 751 3091001 257 
35! 331 2821 64) 236 
23100 | 230 00] 192 

175|71 4 1751711 146 
12500 | 166 67| 159 

1137 { 164/40| 137 
0/84| 100/80| 84 
1 44{ 172 801 144 
0/71{ 85/(20| 71 

> » » » » 

» » » » » 

2/524 751601 63 
0!961| 172/80| 144 

» » » » > 

> » » » » 

» » » » » 

» » » „Í Í 

1425| 851501 71 
» » » » » 

> > > » > 

> » » » » 

28,00| 156,00] 130    
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| ” i — í peningum Hund að á Alin 

| kr. | aur. kr. í aur. | aur. 

| E. Lýsi. | 
21. 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ..... 8 pottar ål >} >| » | »| » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis ........ 8 pottar á | » | »| » | „| > 
29.1 — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ............ 8 pottar á| >! s| >! sl > 
30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á | » | »| » | >| > 

| 

| . 
| F. Skinnavara. 

31.|1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á | 20/36! 81 44| 68 
32.) — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund å! 16/29! 97741 81 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ............. 10 pund á gl s6| 59 16| 49 
34.) — 8 fjórð. sauðskinns, af tvævetru og eldri 10 pund á 9l75| 7800; 65 
35.! — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og åm, 10 pund å 7176| 92 04| 77 
36.| — 6 fjårdungar selskinns ...…......... 10 pund á | 53/00!318 00! 265 
37.! — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á 0/61 | 146 40] 122 

| 
| G. Ymislegt. | 

38. 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundid å! 17117 103/02| 86 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ........ pundið á| sj sl > | >! > 
40. — 120 pund af fuglafiðri .............. 10 pund ål » | »| » | >| 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum ........... „.. 10 pund á | » | »| » | »| » 
42.1 5 álnir, 1. dagsverk um heyannir .................. á 6 79| > | „1136 
43.| — 1 lambsfóður ...........0.0...0 á | 13114| > | >|263 

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

Eftir A. eða Í fríðu ........0.. 0. needs 250! 73 | 209 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ..........0...00000 130/ 80 | 109 

Eftir C. eða í ullartóvöru .............0. 0 124! 20| 103 
Eftir D. eða í fiski .............0....... 0 120! 75 | 100 
Eftir E. eda i lysi seeren ere eree » | »f » 
Eftir F. eða í skinnavöru ..........0..0..00.. 0. 124 68 | 104 

En meðalverð allra landaura samantalið .................... 151 16|625 

og skift með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ................0.... 231 125     
150   

  

Skrifstofu Strandasýslu, 14. febrúar 1929. 

Þ. Lýðsson 
settur 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið 7. marz 1929. 

Einar Árnason. 

Gísli Ísleifsson. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu. 

frá 16. maímánaðar 1929 til jafnlengdar 1930 

    

1. 

s
o
d
 

R
A
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10.| 
11.) 
12.! 

3. 

| 
14.| 

22. | 
23.! 
24. 
25. 
26. 

A. Fríður peningur. 

1 hndr., 1 kýr 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum FA 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 
— 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti ........... hver 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............. hver 
— í82 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver 
— 8 ær geldar á hausti .................... hver 
— 10 ær mylkar á hausti .............0.... hver 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. 
— 1l% hryssu á sama aldri ................ hver : 

ÞB. UW, smjör og tólg. 
1 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. 

á 

s
m
 

W" 
dy 

So
v 

Ad
v 

Av
 

Bo
v 

Sv
 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, haldi 

hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
| þræði ............00 00 pd 

| — 60 pör eingirnissokka .................. parið 
— 30 pår tvibandsgjaldsokka .............. parid 
— 180 pör sjóvetlinga ........000.0000... parið 
— 20 eingirnispeysur ........000 00. hver 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur .........0.000..... hver 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs ... 1 al. 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. 

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

á 
á 

ga
v 

ga
v 

ga
v 

So
v 

Så
v 

ga
v 

So
v 

ga
v 

Sa
v 

ga
v 

  
Í peningum Hundra 

  
kr. | aur. 

að á A'in 

aur. 
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41 
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26 
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102 
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285 
281 

» 

» 

390 
261 
267 
171 
136 

181| 
134 
174 
108 

» 
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» 

» 
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» 
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» 

106 
237 

» 
» 
» 
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16 
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238 
234 
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223 
143 
114 

151 
112 
145 
90 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

89 
198 

» 

» 

»
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{ | í peningum fundrað á Alin 

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

| EH. Lýsi. 
27. 1 hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsis ..... 8 pottar á | >| >| > | >| > 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ........ 8 pottar á| >( > » | »| » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ............ 8 pottar á 4107| 61/05/ 51 

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

| 
| F. Skinnavara. . | 

31.|1 hndr.,.4 fjordungar nautsskinns ........ 10 pund á | 18/88| 75/52| 63 
32.) — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á | 14/96| 89/76| 75 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ............. 10 pund á | 1069! 64/14| 53 
84.) — 8 fjórð. sauðskinns, af tvævetru og eldri 10 pund á | „|s| > | >| > 
35.| — 182 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á | » | >| > | >| 5 
36.! — 6 fjórðungar selskinns ............... 10 pund ál s„ |s| > |>| > 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á 1'131 2711201 226 
| ! 

! 
| G. Ymislegt. 

38.|1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á| » | »| » | »| » 
39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum AR pundið á | > | sl > 1 »f » 
40.) — 120 pund af fuglafiðri .............. 10 pund á | > „| >} >| > 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund å| » | »| » | »| » 
42.| 5 ålnir, 1. dagsverk um heyannir .................. å 8,80| > | >{176 
43. — 1 lambsfóður ........2.0002.00 000 á| 1075| > | „(215 

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

Eftir A. eða í fríðu .............000.. 256 34{ 214 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .......0..00.00... 149( 40{ 124 
Eftir C. eða í ullartóvöru ..........0...000 00. » | »| » 
Eftir D. eða í fiski .............200. 000 171199) 143 
Eftir E. eða í lýsi .............2..00 0000 61/05| 51 
Eftir F. eða í skinnavöru ..............00.0 125) 15| 104 

En meðalverð allra landaura samantalið .................... 763) 93 636 

og skift med 5 synir: | 

Meðalverð allra meðalverða .„..........00000.... 152) 79| 127       
  

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 28. febrúar 1989. 

B. Brynjólfsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með. 

Fjármálaráðuneytið, 12. mars 1929. 

Einar Arnason. 

Gísli Ísleifsson. 

1929 

35
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Skagafjarðarsýslu. 

frá 16. maímánaðar 1929 til jafnlengdar 1930. 

  

ið 

14. 

v
æ
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A. Fridur peningur. 
1 hndr., 1 kyr 3 til 8 vetra, sem beri frå midjum októ- 

ber "til nóvembermánaðarloka, í fardögum AIR á 
— 6 ær, 2 til6 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 ..........000.0.00... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ..........000...... hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á 
— 1l hryssu á sama aldri ................ hver á 

B. UU, smjör og tólg. 
„1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 

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

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

hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði 22.00.2000... pd. á 
60 pör eingirnissokka .................. parið 
30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið 
180 pör sjóvetlinga .............0....... parið 
20 eingirnispeysur ............00 0. hver 
15 tvíbandsgjaldpeygsur ............0...... hver 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs ... 1 al. 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. 

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

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, ... vættin 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, ... vættin 
6 vættir af ýsu, hertri, ................ vættin 
6 vættir af hákarli, hertum, .....,...... vættin So

v 
So

v 
So

v 
Bo

v 

i peningum Hundrað á 
  

kr. | aur. kr | aur. 
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181 
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234 
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242 
287 
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195 
151 
123 
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96 
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» 
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» 

» 

» 

200 
214 

» 
»
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— | E — — I — Í peniugam Hundrað á Alin 

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

| E. Lýsi. | | 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ..... 8 pottar á | > (I (>> 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ........ 8 pottar á | > ÞJ >jo>|> 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ............ 8 pottar á | > (ÞJ >>> 
30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á 4 184 71/70; 60 

| | | F. Skinnavara. | | 
31. 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á | 27/23 10892) 01 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund å | 22/31/1331 86) 112 
33.) — 6 fjérdungar hrossskinns ............. 10 pund å | 15 69 94 14| 78 
34. — 8 fjård. saudskinns, af tvævetru og eldri 10 pund å 14(43{115)44| 96 
35.) — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á | 1945 233, 40 | 194 
36. — 6 fjórðungar selskinns ............... 10 pund á| > sl > | > 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á 0 89 213 60| 178 

| | | | 

G. Ymislegt. 
38. 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið å | 20 43 122 58| 102 
39.. — 40 pd. af ædardun, óhreinsuðum ........ pundid å| » sl > „| > 
40. — 120 pund af fuglafiðri .............. 10 pund á | 15 001 180, 00/ 150 
41.) — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á| > ' s| > »| » 
42. 5 álnir, 1. dagsverk um heyannir .................. á 846/ > » 169 
43.| — 1 lambsfóður ...............0.. 0. á {| 11/54| > | >(231 

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

Eftir A. eda i fridu 2... eeen 263 93 | 220 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ss 141/ 301 118 
Eftir C. eda i ullartévoru 2.2... sees eee 169( 20 | 141 
Eftir D. eða í fiski ...............000... 0. 2481 58 | 207 
Eftir E. eða í lýsi ...............0. 0. eree 71, 70| 60 
Eftir F. eða í skinnavöru ..............00... seen 149! 89 125 

En meðalverð allra landaura samantalið .................... 1044 60 | 871 

og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ss 145   174 10   
  

Skrifstofu Skagafjardarsyslu, 23. mars 1929. 

Sigurdur Sigurdsson. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjer med. 

Fjármálaráðuneytið, 5. apríl 1929. 

Einar Árnason. 

Gísli Ísleifsson. 

1929 
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37 VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Eyjafjarðarsýslu, Akureyrar- og Siglufjarðarkaupstað. 

frá 16. maímánaðar 1929 til jafnlengdar 1930. 

            

  

  

  

| Í peningum | Hundrað á | Alin 

| kr. í aur. sr. | aur. í aur. 

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

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á | 372 50!) 372/50| 310 
2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i fard. hver å | 47/33|283198| 237 
3... — 6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti ........... hver á | > | „| » | »å » 

4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............. hver á | >; >| >, >| > 
5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á | 31 46(377 52/| 315 
6. — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 38. 23|305|84| 255 
7. — 10 ær mylkar å hausti .................… hver á | 24 45| 244/50| 204 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á | 241 25| 241'25| 201 
9. — 114 hryssu á sama aldri ................ hver á | 198/ 75 | 26500 | 221 

B. UW, smjör og tólg. | 
10. 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 1,54| 184/80| 154 
11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1 08| 129/60| 108 
12.) — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 161 | 193, 20} 161 
18, — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............... pd. á | 0,98(117/60| 98 

| 
C. Tovara af ullu. 

14. 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, haldi 
hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 | | 
brædi senere rnene pd ål» »| » | o| 5 

15. — 60 pör eingirnissokka .................… parið á| > | >} > o| > 

16.! — 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið å| » | »| » | „| > 
17. — 180 pör sjóvetlinga ........0.0000... parið á 0i 78 | 1401 40| 117 
18. — 20 eingirnispeysur ............0. hver á| > »| » | »f » 
19. — 15 tvibandsgjaldpeysur ........0.000...... hver åt » | »å » | »] » 
20. — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls åln. breids ... 1 al. á| >} >| > }o>| > 
21. — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al á| >| >| >} >| > 

| 

| 
D. Fiskur. 

22. 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, .. vættin å | 31/79| 190/74| 159 
3.' — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, ... vættin å | 49/00) 294'00'| 245 

24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, ... vættin á | >|>| >|o>|> 
25. — 6 vættir af ýsu, hertri, ................ vættin ål > | »| » | »| » 
26.) — 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin á| >1 >} > |o>| >          
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Í peningum | Hund.ad å | Alin 37 

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

| E. Lýsi. | 
27.11 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ..... 8 pottar ål » | >| > | >| > 
28.) — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ........ 8 pottar á | >| >| >! | > 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ............ 8 pottar á | > ' >j >| >} > 
30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á 4251 631751 53 

| 
| 

| F. Skinnavara. 
81.11 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á | 16(50| 66. 00| 55 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á | 14l65| 87:90| 73 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ............. 10 pund á | 10!201| 61!201 51 
84. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvævetru og eldri 10 pund ál s„ ! 5s| > ij sg > 
35. — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á | » | »| » | »| » 
36. — 6 fjórðungar selskinns ............... 10 pund á | » | >| > | »f » 
87.! — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert á 0l 77 | 184) 80 | 154 

| 
| 

| G. Ymislegt. 
38. 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á | » | »| » »| » 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ........ pundið á | > | sl > / >) > 
40. — 120 pund af fuglafiðri .............. 10 pund á | > | >| > | > 5 
41./ — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á| > |s|} > |>| > 
42.1 5 álnir, 1. dagsverk um heyannir .................. á oO 72| 233 281 194 
43.| — 1 lambsfóður .........0..0.000 000 á | 15121|365(04{ 304 

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

Eftir A. eða í fríðu ..............00 000... 298! 66 | 249 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ..........02.200... 156; 30 | 130 

Eftir C. eða í ullartóvöru ........0..000 00 140 40 117 
Eftir D. eða í fiski ..................0 0. 243 37 | 202 
Eftir HE. eða í lýsi ............%00 0200 63 75| 53 
Eftir F. eða í skinnavöru ...........0200... 00 99 97| 83 

En meðalverð allra landaura samantalið .................... 1001 45 834 
| 

og skift með 6 sýnir: | 
| 

Meðalverð allra meðalverða ...........000.000.0... 166, 91 139 
I     

  

Skrifstofu Eyjafjardarsyslu, 23. mars 1929. 

Steingrimur Jønsson. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjer med. 

Fjármálaráðuneytið, 5. april 1929. 

Einar Årnason. 

Gísli Ísleifsson,
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu. 

frá 16. maímánaðar 1929 til jafnlengdar 1930. 

      

  

  

| [ peningum | Hundrsd á | alin 

| ; kr. | aur. i kr | aur. am. 

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

| ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ...... á | 307 061 307106] 256 
9. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 49, 29| 295) 74| 246 

3.) — 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti ........... hver ål »  »| » | »f » 

A,|] — 8 saudir, tvævetrir, á hausti ............. hver å | 45.70) 365|/601 305 
5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .......... hver á | 33.12| 397/44| 331 
6.| — 8 ær geldar á hausti ...........0......... hver á | 40,.00|320/00| 267 
7. — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á | 24/94| 249/40| 208 
8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra í fard. .. á | 230) 88{ 230) 88| 192 
9. — 114 hryssu á sama aldri ................ hver á | 201/431 268/ 57 | 224 

| 
| | 
| B. Ull, smjör og tólg. 

10.( 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 11521 1821401 152 
11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 11011 1211201 10! 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ............ pd. á 1/46| 175) 20| i46 
13.! — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............... pd. á 0/87 | 104/40| 87 

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

| hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði .....00ueeeeeeeeeeenesunererensese pd. ål »| »| » | »| » 

15.| — 60 pår eingirnissokka .................… parið á| > |s| > sl » 
16.! — 30 pör tvíbandsgjaldsokka .............. parið á | > |s| > {|s| > 

17.) — 180 pör sjóvetlinga .........0000.00..... parið á 0/95| 171/00| 142 

18.! — 20 eingirnispeysur .......00... 00 hver ål > |s| > |s| > 
19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur ..........…......….… hver á | „|s| > |s| > 

20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls áln. breiðs ... l al á| > | >| > | >| > 

21. — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á | » | »| » | »| » 

D. Fiskur. 
22. 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, .. vættin á | 20, 77| 124/62| 104 
23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, ... vættin á | 41/87| 251(22| 209 
24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, ... vættin á | >; >| > | >| > 
25. — 6 vættir af ýsu, hertri, ................ vættin á| » | »å » | »| »           26.| — 6 vættir af hákarli, hertum, ............ vættin í » » » » v vY
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FE i Í peniog tn H ndrað á Alin 

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

| E. Lysi. . | 

27.|1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ..... 8 pottar å| » | »f >» | >] >» 

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

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

80.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á 3, 70| 5550| 46 

| 1 
| F. Skinnavara. | | 

31.|1 hndr., 4 fjérdungar nautsskinns ........ 10 pund å 18/69| 74 76| 62 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund å | 16 54 99'24| 83 

33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ............. 10 pund á | 11. 18| 67/08| 56 

34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvævetru og eldri 10 pund á | 10.86| 86 88 72 
35.) — 182 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám, 10 pund á 9 59! 1151081 96 

36.| — 6 fjórðungar selskinns ............... 10 pund å| 14 17| 8502) 71 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, ........ hvert å 0, 87 208 80 | 174 

| | 
| G. Ymislegt. , | | 

38.| 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, .. pundið á | 19/80|118'801 99 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ........ pundið á | „| ol >} o>1j> 
40. — 120 pund af fuglafiðri .............. 10 pund á | > |s| >jo>|> 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum .............. 10 pund á | » | »f » | »f » 
42.1 5 álnir, 1. dagsverk um heyannir .................… á 871| » | ») 174 
43. — 1 lambsfóður NN á | 12709| > | >|242 

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

Eftir A. eða í fríðu .............222. 00. 304! 34 | 254 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........00000 000 145/80| 121 
Eftir C. eða í ullartóvöru ........0.%. 0... 171 00|142 
Eftir D. eða í fiski ...........0.0. 00. 187/92| 156 
Eftir E. eða í lýsi ............2..0..0 0. 55, 50| 46 
Eftir F. eða í skinnavöru ...........0200 00. 105,27| 88 

| 

En meðalverð allra landaura samantalið .................... 969, 83 | 807 

og skift með 6 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða ............0..000... 161 64 134     
  

Skrifstofu Pingeyjarsyslu, 7. mars 1929. 

Jul. Havsteen. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjer med. 

Fjårmålaråduneytid, 4. april 1929. 

Einar Årnason. 

  

Gisli Ísleifsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs frú Önnu Claessen árið 1928. 

Tekjur: 
Eignir frá fyrra ári: 

a. 7 bankavaxtabréf kr. 500,00 . . kr. 

b. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks — 

c. Hjá gjaldkera. . . .....— 
——— kr. 

Útdregið bankavaxtabrét . . .. 
a. Varið til kaupa á bankavaxtabréfi kr. 

b. Ágóði at því. . ...... — 

a. Vextir af bankavaxtabréfum . . kr. 

b. Vextir af innst. í Sparisj. Sauðárkr. — 

Gjöld: 

Styrkur veittur 4 sjúklingum 
Útdregið bankavaxtabrét 

Keypt bankavaxtabréf . .... 

Vextir af því frá 1. jan. til 14. apríl 
Burðargjöld 

Eignir í árslok: 

a. 7 bankavaxtabrét kr. 500,00 . . kr. 

b. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks — 

3500 00 

63 65 

24 49 

  

Krónur 

3500 00 
177 42 

  

Krónur 

Sauðárkróki, 10. janúar 1929. 

Álfheiður Blöndal. Sigríður Sigtryggsdóttir. 

  

3588 
500 

500 

158 

4746 

115 

500 

445 

| 

3677 

4746 

Helga Guðjónsdóttir. 

00 

00 

50 

64 

00 
00 
00 

22 
00 

42 

64 

Reikning þennan höfum við yfirfarið og ekkert fundið við að athuga. 

Stefanía Arnórsdóttir. Elinborg Jónsdóttir.



Stjórnartíðindi 1929, B. 2. 99 1929 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1929. 

Konungleg auglýsing um, að ríkisstjórn skuli falin á hendur tíkis- 
arfa í fjarvist konungs, undirskrifuð af konungi 1. febrúar 1929 (nr. 1). 

Konungleg auglýsing um, að konungur sé kominn heim aftur og 

tekinn við ríkisstjórn, undirskrifuð af konungi 6. marz 1929 (nr. 2). 

Auglýsing nm samkomulag milli konungsríkisins Íslands og kon- 

ungsríkisins Noregs, um að taka sjóferðaskýrslur og senda þær áfram, 

undirskrifuð af forsætisráðherra 31. janúar 1929 (nr. 3). 

Lög um viðauka og breyting á lögum nr. 13 frá 8. júní 1925, um 

sektir, undirskrifuð af konungi 13. maí 1929 (nr. 4). 

Konungsbrbréf um þingsuppsögn, undirskrifað af konungi 15. maí 
1929 (nr. 5). 

Lög um fiskiræktarfélög, undirskrifuð af konungi 14. júní 1929 

(nr. 6). 

Lög um tannlækningar, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 7). 

Lög um löggilding verzbinarstaða, undirskrifuð af konungi sama 

dag (nr. 8). 

Lög um breyting á lögum nr. 29, 27. júní 1925, um skráning skipa, 
undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 9). 

Lög um sérstakar dóm þinghár í Reykhóla- og Geiradalshreppum í 
Barðastrandarsýslu, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 10). 

Lög um einkasíma í sveitum, undirskrifuð af konungi sama dag 
(nr. 11). 

Lög um veiting ríkisborgararéttar, undirskrifuð af konungi sama 

dag (nr. 12). 

Lög um kirkjugarðsstæði í Reykjavík, undirskrifuð af konungi 
sama dag (nr. 18). 

Lög um breyting á lögum nr. 12, 20. okt. 1905, wm ritsíma ag tal- 
síma o. fl., undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 14). 

Lög wm breyting á lögum nr. 35, 19. juni 1922, um breyting á 

lögum nr. 60, 27. júní 1921, um útflutningsgjald af síld, undirskrifuð 
af konungi sama dag (nr. 15). 

Lög um lendingar- og leiðarmerki og viðhald þeirra, undirskrifuð 

af konungi sama dag (nr. 16). 

Lög um rannsóknir í þarfir atvinnuveganna, undirskrifuð af kon- 
ungi sama dag (nr. 17). 

Lög um sölu á kirkjugörðinni Laugalandi í Reykhólahreppi í 
Barðastrandarsýslu, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 18). 

Lög um breyting á lögun nr. 22, 6. okt. 1919, um hæstarétt, 
undirskrifud af konungi sama dag (nr. 19). 

40. dag júnímánaðar 1029. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja h.i.
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Lög um breyting á lögum nr. 37, 19. júní 1922, um eftirlit með 

skipum og bátum og öryggi þeirra, undirskrifuð af konungi sama dag 

(nr. 20). 

Lög um hafnargerð á Skagaströnd, undirskrituð af konungi sama 

dag (nr. 21). 

Lög um lögreglustjóra á Akranesi, undirskrifuð af konungi sama 

dag (nr. 24). 

Lög um breyting á lögam nr. 43, 15. júm 1926, um kosningar 1 

málefnum sveita og kaupstaða, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 23). 

Lög um sérstakar dóm þinghár í Óspakseyrar- og Fellshreppum í 

Strandasýslu, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 24). 

Lög um gjald þrotaskifti, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 20). 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til nokkurra ráðstafana vegna 

alþingishátíðarinnar 1980, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 26). 

Lög um breyting á lögum um brunamál, nr, 85, 22. nóv. 1907, undir- 

skrifuð af konungi sama dag (nr. 27). 

Lög um breyting á lögum nr. 81, 28. nóv. 1919, um sjúkrasamlög, 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 28). 

Lög um breyting á lögum nr. 19, 15. júní 1926, um kynbætur 

hesta, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 29). 

Hafnarlög fyrir Hafnarfjarðarkaupstað, undirskrifuð af konungi 

sama dag (nr. 30). 

Lög um búnaðarbanka Íslands, undirskrifuð af konungi sama dag 

(nr. 31). 

Lög um loftferðir, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 32). 

Lög um bæjarstjórn í Hafnarfirði, undirskrifuð af konungi sama 

dag (nr. 33). 

Lög um viðauka við hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, 10. 

nóv. 1918, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 34). 

Lög um breyting á lögum nr. 42, 81. maí 1927, um breyting á lög- 

um nr. 48, 27. júní 1921, um varnir gegn berklaveiki, undirskrifuð af 

konungi sama dag (nr. 35). 

Lög um viðauka við lög mr. 38, 11. júlí 1911, um lækningaleyfi, 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 36). 

Lög um héraðsskóla, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 37). 

Lög um breyting á lögum nr. 35, 15. júní 1926, og lögum nr. 52 

28. nóv. 1919 (Ritsíma og talsímakerfi), undirskrifuð af konungi sama 

dag (nr. 38). 

Lög um lánsheimild fyrir ríkisstjórnina, undirskrifuð af konungi 

sama dag (nr. 39). 

Lög um stjórn póstmála og símamála, undirskrifuð af konungi 

sama dag (nr. 40). 

Fjárlög fyrir árið 1980, undirskrifuð af konungi sama dag (nr.41).
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Lög um rekstur verksmiðju til bræðslu síldar, undirrituð af kon- 

ungi sama dag (nr. 42). 

Lög um breyting á lögum nr. 28, 11. júlí 1911, um vita sjómerki 

0. fl., undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 43). 

Lög um breyting á lögum nr. 8, 15. apríl 1928, um einkasölu á 

síld, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 44). 

Lög um verkamannabústaði, undirskrifuð af konungi sama dag 

(nr, 45). 

Lög um breyting á lögum nr. 52, 7. maí 1928, wm tilbúinn áburð, 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 46). 

Lög um breyting á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til 

Alþingis, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 47). . 

Løg um laganefnd, undirskrifud af konungi sama dag (nr, 48). 

Lög um stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur, undirskrifuð af 

konungi sama dag (nr. 49). 

Lög um innflutning og ræktun sauðnauta, undirskrifuð af kon- 

ungi sama dag (nr. 50). 

Fjáraukalög fyrir árið 1927, undirskrifuð af konungi sama dag 

(nr. 51). 

Lög um samþykkt á landsreikningnum 1927, undirskrifuð af kon- 

ungi sama dag (nr. 52). 

Lög um lendingarbætur í Þorlákshöfn, undirskrifuð af konungi 

sama dag (nr. 53). 

Fjáraukalög fyrir árið 1928, undirskrifuð af konungi sama dag 

(nr. 54). 

Lög um breyting á lögum nr. 54, 7. maí 1928, um Mennmgarsjóð, 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 55). 

Lög um breyting á lögum nr. 56, 15. júní 1926, um notkun bif- 

reiða,og á lögun nr. 28, 31. maí 1927, um breyting á þeim lögum, undir- 

skrifuð af konungi sama dag (nr. 56). 

Lög um íbúð í kjöllurmn, undirskrifuð af konungi sama dag 

(nr. 57). 

Lög wm eftirlit með skipum og bátnmn og öryggi þeirra, undir- 

skrifuð af konungi sama dag (nr. 58). 

Lög um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða, undirskrifuð 

af konungi sama dag (nr. 59). 

Lög um varnir gegn berklaveiki, undirskrifuð af konungi sama 

dag (nr. 60). 

Lög um einkasölu á útfluttri síld, undirskrifuð af konungi sama 

dag (nr. 61). 

1929
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40 AUGLYSING 
4. april 

um 

staðfestingu dóms- og kirkjumálaráðuneytisins á samþykkt um viðauka 

við lögreglusamþykkt fyrir Siglufjarðarkaupstað. 

Samkvæmt lögum nr. 1, 3. janúar 1890, sbr. lög nr. 67, 28. nóv- 

ember 1919, um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, er hérmeð stað- 

fest eftirrituð 

SAMÞYKKT 

um 

viðauka við lögreglusamþykkt fyrir Siglufjarðarkaupstað. 

Billiardstofum og öðrum slíkum skemtistöðum skal lokað kl. 11 

á kvöldin til kl. 7 að morgni og allir gestir skulu farnir út kl. 11 að 

kvöldi. Billiardstofum skal lokað alla stórhátíðisdaga og aðra helga 

daga skal lokað frá kl. 12—-4 sd. 

Lögreglustjóra er heimilt að neita um leyfi til þess að hafa opna 

billiardstofu, og getur hann afnumið billiardleyfi, ef hann telur þess 

börf. Unglingum undir 16 ára er óheimill aðgangur að billiardstofum, 

og er það á ábyrgð leyfishafa, ef útaf bregður. 

Samþykkt þessi staðfestist hérmeð til að öðlast gildi þegar í stað. 

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

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, í, apríl 1929. 

Jónas Jónsson. 

St. Gunnlaugsson.
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SAMÞYKKT 

um 

sýsluvegasjóð í Dalasýslu. 

l. gr. 

Í Dalasýslu skal vera sýsluvegasjóður. Greiðist úr honum kostn- 

aður sá við vegabætur, sem að lögum hvíla á sýslufélaginu. 

2. gr. 

Í Dalasýslu skulu vera þessir sýsluvegir: 

1. Suðurdalsvegur, frá þjóðveginum hjá Stóra-Skógi yfir Miðdali og 

Höðrudal út hjá Gunnarsstöðum til Skógarstrandar. 

2. Haukadalsvegur, frá þjóðveginum við Haukadalsá inn Haukadal 

til Kross. 

3. Laxárdalsvegur, frá þjóðveginum af Breiðamel eða við Digruvörðu 

inn Laxárdal að fjallveginum undan Pálsseli, eftir því hvor þess- 

ara leiða verður ákveðin. 

4. Búðardalsvegur, frá Kaupfélagshúsunum í Búðardal upp á þjóð- 

veginn. 

5. Strandavegur, frá þjóðveginum hjá Máskeldu um Saurbæ, kring- 

um Strandir inn Hvammssveit og þar aftur á þjóðveginn. 

Skarðstöðvarvegur, frá Skarðsstöð á Strandaveginn fyrir neðan 

Skarð. 

5
 

3. gr. 

Í sýsluvegasjóð skal árlega greiða vegaskatt af öllum fasteignum 

innan sýslunnar. Skattur þessi greiðist á manntalsþingi af ábúanda 

hverrar jarðar, en af siganda hverrar lóðar eða húseignar í kauptún- 

um. Þó skal hreppsfélagi heimilt að greiða skattinn úr sveitarsjóði sé 

það samþykkt með meiri hluta atkvæða á lögmætum sveitarfundi, sbr. 

28. gr. sveitarstjórnarlaganna, og tilkynning um það komi til sýslu- 

manns fyrir 1. apríl. Gildir sú skipun þangað til fundarsamþykktin er 

úr gildi feld með sama hætti. Jafnar hreppsnefnd þá skattinum niður 

með aukaútsvörum, og skal hreppsnefndaroddviti greiða hann sýslu- 

manni á gjalddaga þeim er áður er sagt. 

Nú á einhver fasteign í hreppi eða kauptúni, aðra en jörð í 

fastri ábúð eða jarðarhluta, en er þar ekki útsvarsskyldur, eða greiðir 

þar ekki útsvar eftir sömu reglum og aðrir, og er þá hreppsnefnd 

heimilt að krefja eiganda um vegaskattinn sem þúsundgjald af eign- 

inni, eftir því, sem hann er ákveðinn að lögum. 

11. 

1929 

april
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41 Á. gr. 

ll. apríl Sýslunefnd ákveður jafnan fyrir eitt ár í senn hve hár vega- 

skatturinn skuli vera það ár, en hann skal vera minnst 114 af hverju 

þúsundi af virðingarverði skattskyldra fasteigna, samkvæmt fasteignar- 

mati, og má eigi hærri vera en 6 af þúsundi, nema samþykki atvinnu- 

málaráðherra komi til í hvert sinn. Skal skatturinn miðaður við áætluð 

gjöld til vegabóta, að viðbættri eyðslu um fram áætlun undanfarið ár, 

eL að frádregnu áætluðu tillagi ríkissjóðs, svo og öðrum tillögum sbr. 

5, gr., ef til þess kemur samkvæmt lögum nr. 10, 20. júní 1928 og nr. 

28, 31. maí 1927, 2. gr. 

Með gjöldum til vegabóta teljast vextir og afborganir af lánum, 

teknum til vegabóta, enda hafi ráðherra samþykkt lánskjörin að fengn- 

um tillögum vegamálastjóra. 

5. gr. 

Heimilt er sýslunefndinni að ákveða einstökum hreppum mis- 

jafnt hundraðsgjald, er miðist við þau afnot, sem hrepparnir hafa af 

vegakerfi sýslunnar. Hámark hundraðsgjalds í einstökum hreppum má 

ekki vera meira en 30% hærra en meðalgjald í sýslunni. 

Nú er lagður akvegur í gegnum hreppinn eða aðallega í þágu 

hreppsins, og heimilast þá sýslunefnd að setja sem skilyrði fyrir fram- 

lagi úr sýsluvegasjóði, að hreppurinn sjái um, að lagt verði fé á móti 

eftir nánari ákvæðum sýslunefndar í hvert sinn. 

6. gr. 

Undanskildar vegaskatti eru allar kirkjur, skólahús, sjúkrahús 

og þinghús. Ráðherra er heimilt eftir tillögum sýslunefndar, að undan- 

þiggja skattgjaldi að einhverju leyti evjajarðir ásamt húsum og lóðum 

á þeim, ennfremur að ívilna að einhverju leyti jörðum, sem eru í mjög 

háu mati vegna sjávarhlunninda. 

7, gr. 

Oddviti sýslunefndar semur árlega reikning sýsluvegasjóðs. Skal 

reikningur undanfarins árs lagðn“ fram á sýslufundi til samþykktar, og 

gilda þar um sömu reglur, sem um sýslusjóðsreikninginn. Á sýslufundi 

skal semja áætlun um tekjur og gjöld sýsluvegasjóðsins yfirstand- 

andi ár. 

Afrit af sýsluvegareikningnum, ásamt áætluninni, skal oddviti 

sýslunefndar senda vegamálastjóra að afstöðnum sýslufundi. 

8. gr. 

Sýsluvegasjóðurinn skal fá tillög úr ríkissjóði eftir því, sem 

ákveðið er í 8. gr, laga nr. 10, 20, júní 1923 og 2. gr. laga nr, 28, 31, 

maí 1927.
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9. gr. 41 

Gjöld samkvæmt samþykkt þessari má taka lågtaki eftir lågum11. april 

nr. 29, 16. des. 1885, sbr. lög nr. 10, 20. júní 1923. 

Fyrir brot gegn samþykkt þessari skal sá, er sekur verður greiða 

10—-200 kr. sekt, er rennur í sýsluvegasjóð og fer um mál út af slíkum 

brotum, sem um almenn lögreglumál. 

Samþykkt þess sem sýslunefnd Dalasýslu hefir samið og sam- 

þykkt samkvæmt lögum nr. 10, 20. júní 1923, staðfestist hérmeð til að 

öðlast gildi 15. apríl þ. á. og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut 

eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 11. apríl 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Páll Pálmason. 

STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Líknarsjóð 42 

Arnarneshrepps, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og 6. maí 

kirkjumálaráðherra 6. maí 1929. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Líknarsjóð Arnarneshrepps. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Líknarsjóður Arnarneshrepps“. 

2. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður af kvennfélaginu „Freyja“ í Arnarnes- 

hreppi í Eyjafjarðarsýslu, og er stofnféð að upphæð kr. 100,00 — eitt 

hundrað krónur — sem félagið gefur til minningar um dánar félags- 

konur. Ætlun félagsins er að efla hann og auka með minningargjöfum, 

áheitum og öðrum gjöfum, er sjóðnum kunna að áskotnast.
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3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja fátæka sjúklinga, sem heimili 

eiga Í Arnarneshreppi. 

4. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í Sparisjóði Arnarneshrepps eða öðrum 

jafntryggum sjóði. 

Vextir allir, áheit og gjafir til sjóðsins leggjast við höfuðstólinn 

þar til hann er orðinn kr. 1000,00 — eitt þúsund krónur —. Úr því má 

verja til styrkveitinga #4 vaxta á ári hverju. Það af vöxtum sjóðsins, 

sem eigi er úthlutað, og sem aldrei má minna vera en 15, og allir vextir 

þau árin sem engu er úthlutað, legst við höfuðstólinn. Höfuðstólinn 

má aldrei skerða, 

6. gr. 

Sjóðurinn stendur að Öllu leyti undir stjórn kvennfélagsins 

„Freyja“ meðan það starfar. Skal honum stjórnað af 3 kvenna stjórnar- 

nefnd, sem kosin er til 3 ára í senn á aðalfundi félagsins. Annast nefnd 

bessi fjármuni sjóðsins og úthlutar styrk úr honum. Tveir endurskoð- 

endur skulu kosnir á sama hátt og stjórnarnefnd sjóðsins en þó aðeins 

til Í árs í senn. Reikningar sjóðsins skulu birtir á hreppsfundi Arnar- 

neshrepps 3. hvert ár eftir að farið verður að úthluta styrknum. Leysist 

félagið upp skal ákveða á hreppsfundi hverjir fara skulu með stjórn 

sjóðsins. 

7. gr. 

Leita skal konunglegrar stadfestingar å skipulagsskrå þessari. 

Hjalteyri, 15. april 1929. 

F. h. kvennfélagsins „Freyja“. 

Þóra Stefánsdóttir.
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SAMÞYKKT 

um 

stjórn bæjarmálefna í Neskaupstað, Norðfirði. 

1. gr. 

Bæjarmálefnum kaupstaðarins skal stjórnað af föstum nefnd- 

um, sem bæjarstjórn kýs, á fyrsta fundi eftir reglulegar kosningar, og 

til þriggja ára. 

Nefndir þessar eru: 

1. Fjárhagsnefnd. 

2. Fátækranefnd. 

3. Rafveitunefnd. 

4. Veganefnd. 

5. Hafnarnefnd. 

6. Sjúkrahúsnefnd. 

7. Fasteignanefnd. 

8. Fjallskilanefnd. 

9. Byggingarnefnd. 

10. Heilbrigðisnefnd. 

11. Brunamálanefnd. 

12. Vatnsveitunefnd. 

13. Ellistyrktarsjóðsnefnd. 

14. Skólanefnd. 

15. Bókasafnsnefnd. 

Ennfremur kýs bæjarstjórn 1 aðalmann og 1 varamann í skatta- 

nefnd, Í mann til að semja verðlagsskrá og 2 endurskoðendur bæjar- 

reikninganna. 

Svo getur og bæjarstjórn skipað sérstakar nefndir til afgreiðslu 

málefna þegar henta þykir. 

Allar ályktanir nefnda skulu lagðar fyrir bæjarstjórn til úr- 

skurðar. 

2. gr. 

Bæjarfógeti er sjálfkjörinn í allar fastar nefndir og er hann for- 

maður þeirra. 

3. gr. 

Í fjárhagsnefnd skulu vera auk bæjarfógeta tveir bæjarfulltrúar. 

Undir nefndina heyrir meðferð þeirra mála, er varða fjárhag 

bæjarins. Ber henni að hafa eftirlit með bókhaldi og fjárreiðum reikn- 

27. dag júnímánaðar 1929. Ísafoldarprentsmiðja h.f. 

1929 

43 
16. april
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ingshaldara hafnar og bæjarsjóðs. Hefir nefndin jafnan aðgang að bók- 

16. aprílum bæjarins og sjóðum, og skal sjá um að þeir séu í góðri reglu. 

4. gr. 

Í fátækranefnd skulu vera auk bæjarfógeta, tveir bæjarfulltrúar. 

Verði kosinn sérstakur fátækrafulltrúi, skal hann annast fram- 

kvæmdir fátækramálanna að fyrirlagi nefndarinnar. Skal hann mæta 

á fundum nefndarinnar en hefir þar ekki atkvæðisrétt. 

Nefndin hefir stjórn allra fátækramála og umsjón með þurfa- 

lingum bæjarins. 

5. gr. 

Rafveitunefnd er skipuð tveim bæjarfulltrúum auk bæjarfógeta. 

Nefndin hefir umsjón með rekstri stöðvarinnar, ræður starfs- 

menn og ákveður launakjör þeirr samkv. reglugerð rafveitunnar. 

6. gr. 

Bæjarstjórnin kýs 2 menn úr sínum flokki í veganefnd auk bæj- 

arfópeta. 

Hefir nefndin á hendi áila umsjón og framkvæmdir á vegagerð- 

um og annað er viðkemur viðhaldi vega, holræsum og göturennum. 

7. gr. 

Í hafnarnefnd eiga sæti auk bæjarfógeta 4 menn er bæjar- 

stjórn kýs, tvo úr sínum hópi og tvo utan bæjarstjórnar. 

Nefndin hefir á hendi stjórn og framkvæmdir hafnarmálanna, 

eftirlit með höfninni samkv. lögum og hafnarreglugjörð kaupstaðarins. 

8. gr. 

Í sjúkrahúsnefnd skulu vera auk bæjarfógeta tveir bæjarfuli- 

trúar. Héraðslæknir á einnig sæti í nefndinni, en hefir eigi atkvæðisrétt. 

Nefndin hefir með höndum stjórn sjúkrahússins og rekstur, eftir- 

lit með eignum þess, gerir tillögur um kaup áhalda og endurbætur. 

9. gr. 

Í fasteignarnefnd eru auk bæjarfógeta tveir bæjarfulltrúar. 

Nefndin hefir með höndum umsjón á húseignum og jarðeign- 

um bæjarins. 

10. gr. 

Í fjallskilanefnd eru auk bæjarfógeta tveir menn. Hefir nefndin 

umsjón með löggöngum, réttum og nautahaldi samkv. fjallskilareglu- 

gjörð og sér um að framfylgt sé ákvæðum hennar.
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11. gr. 43 

Í byggingarnefnd eiga sæti auk bæjarfégeta, tveir bæjarfulltrú-16. apríl 
ar, og tveir byggingarfróðir menn utan bæjarstjórnar. Annar bæjar- 

ar fulltrúinn og annar þeirra manna. sem eru kosnir utan east ómar, 

fyrsta sinn eftir hlutke ganga úr á hverjum þriggja ára fresti, st 

Nefndin stjórnar byggingarmálum bæjarins skv. byggingar. 

samþykktinni. 

   
Heilbrigðisnefnd hefir framkvæmd sóttvarnarráðstafana og eft- 

irlit með heilbrigðismálum bæjarins skv. heilbrigðissambykktinni. Í 

henni eiga sæti bæjarfógeti, sem formaður, héraðslæknir og einn mað- 

  

ur, sem bæjarstjórn kýs. 
oa 
ð. E 

slökkviliðsstjóri 

  

Í brunamálanefnd eiga sæti auk 

og þrír bæjarfulltrúar. 

    Hefir hún ums með slökkvitz ö þeim 

sé vel við haldið og ný keypt, ettir | 

  

    Nefndin lítur eftir, að fylet verði "fyrirmælum um 

brunamál og slökkvilið bæjarins. 

tveir bæjarfulltrúar. 

  

nefnd eru auk bæjarf“ 

  

Í vatnsveii 

Hefir hún umsjón með vatnsveitu eg vatnsbólum bæjarins. 

kllistyrktarsjóðsnefnd er skipuð tveim bæjarfulltrúum auk bæj- 

skylda menn til ellistyrkt- 

  

arfógeta. Hún semur árlega skrá víi 

menn, Hefir hún á hendi um- 

m kaupstaðarins. 

  

Í bókasafnsnefnd eru, auk bæjarfógeta, tveir menn, er bæjar- AC 

nsins eftir reglu- 

  

stjórn kýs. Hefir nefndin stjórn og umsi 

gerð þess. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Neskauptúns hefir samið og 

samþykkt staðfestist hérmeð samkvæmt lögum nr. 48, 7. maí 1928 

um bæjarstjórn í Neskaupstað í Norðfirði, til þess að öðlast þegar gildi 

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

    

7 Atvinnu. og samgöngumnálaráðuneytið, 16. apríl 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 
  

Páll Pálmason.
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FUNDARSKÖP 

fyrir 

bæjarstjórn Neskaupstaðar. 

1. gr, 

Bæjarfógeti er oddviti bæjarstjórnar og hefir atkvæðisrétt á 

fundum. Stjórnar hann fundum og sér um að allt fari fram í góðri reglu 

og gerðir bæjarstjórnar séu rétt og skipulega ritaðar í gerðarbókina. 

Skylt er fundarmönnum að hlíta úrskurði oddvita um allt er 

snertir fundarreglur. 

2. gr. 

Á fyrsta fundi eftir reglulegar bæjarstjórnarkosningar, kýs bæj- 

arfógeti sér 2 skrifara úr flokki bæjarfulltrúanna. 

Skrifarar halda gjörðabók undir umsjón oddvita og geta í henni 

mála þeirra, sem rædd eru á fundinum og úrslita þeirra. Telja þeir 

saman atkvæði við atkvæðagreiðslur og kosningar. 

Störfum milli skrifara skiftir oddviti. 

Í fundarlok skal gjörðabókin lesin upp og undirrituð af oddvita 

og öllum viðstöddum bæjarfulltrúum. Þó eiga fundarmenn rétt á að fá 

ágreiningsatriði bókuð, næst eftir fundargjörðina. 

3. gr. 

Fundir bæjarstjórnar eru tvennskonar, almennir fundir og 

aukafundir. 

Almennir fundir skulu haldnir fyrsta föstudag í hverjum mán- 

uði, eða næsta virkan dag á eftir. 

Almennir fundir byrja kl. 4 e. h. og standa meðan dagskrá end- 

ist, nema bæjarstjórn samþykki að fresta þeim. 

Aukafundi skal halda svo oft sem bæjarfógeta þykir þurfa, á 

þeim stað og stundu er hann ákveður. Jafnan skal boða til aukafundar 

er 5 bæjarfulltrúar óska þess. 

4. gr. 

Á dagskrá almenns fundar skal það eitt tekið, sem komið er til 

bæjarfógeta á hádegi næsta virkan dag fyrir fund. Skal hann í síðasta 

lagi fyrir kl. 7 næsta virkan dag fyrir fund hafa sent öllum fulltrúum 

dagskrá, er greinir erindi sem koma eiga fyrir fundinn. 

Þegar fjárhagsáætlanir, reikningar bæjarins, frumvörp að reglu- 

gjörðum eða lögum, eða önnur mikilsvarðandi málefni skulu tekin fyrir, 

á að fylgja dagskránni afrit eða fullkominn útdráttur af málefnunum.
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Dagskráin skal fest upp að minnsta kosti á tveim stöðum í 44 
16. apríl bænum. 

5. gr. 

Bæjarfógeti ákveður dagskrá, en bæjarstjórn getur breytt röð 

málanna eða fellt af dagskrá. 

6. gr. 

Bæjarstjórnarfundir skulu haldnir í heyranda hljóði. Áheyrend- 

ur eru skyldir að vera kyrrir og hljóðir og mega hvorki láta í ljósi 

ánægju sína eða vanþóknun út af því er á fundi gjörist. Brjóti nokkur 

á móti þessu, getur oddviti látið vísa honum út og ef þörf gerist látið 

ryðja salinn. 

Bæjarfógeti eða bæjarfulltrúi getur krafizt þess, að mál sé rætt 

fyrir luktum dyrum og sker bæjarstjórn úr því umræðulaust. Hvorki 

bæjarfógeti né bæjarfulltrúar mega skýra frá umræðum eða atkvæða- 

greiðslu í þeim málum, sem rædd eru fyrir luktum dyrum. 

7. gr. 

Bæjarfulltrui sem vill taka til måls, skal snua sér til oddvita 

og leyfir hann fulltrúum að taka til máls venjulega í þeirri röð sem þeir 

æskja þess. Þó má hann breyta út af því er til framsögumanns eða flutn- 

ingsmanns kemur, svo og til þess að umræður með og mót málefni skift- 

ist á, eða til þess að fulltrúi geti gert stutta leiðréttingu eða athuga- 

semd, er snerta sjálfan hann. Biðji margir jafnsnemma um að fá að 

taka til máls, ræður forseti röðinni. 

8. gr. 

Flutningsmaður máls eða framsögumaður mega tala þrisvar Í 

hverju máli á sama fundi, en aðrir fulltrúar ekki nema tvisvar. Þessi 

ákvæði ná þó ekki til bæjarfógeta, sem má taka til máls svo oft sem 

hann vill í hverju máli. Þó er hverjum fulltrúa heimilt að bera af sér 

ámæli, gjöra stuttar fyrirspurnir, athugasemdir um atkvæðagreiðslu 

eða gæzlu fundarskapa. 

Ræðumaður skal standa við sæti sitt meðan hann flytur ræðu 

sína og snúa máli sínu til bæjarstjórnar. 

9. gr. 

Ræðumaður skal halda sér við umræðuefnið og varast að 

nokkurn mann eða hafa ósæmileg orð. Nú bregður út af þessu og skal 

þá oddviti víta það og nefna ummælin. Ef fulltrúi er víttur tvisvar á 

sama fundi, má oddviti svifta hann málfrelsi. 

meiða
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44 10. gr. 

16. april Sérhver bæjarfulltrúi hefir rétt til þess að bera upp tillögur og 
breytingartillögur við það málefni, sem er til umræðu. 

Tillögur skulu vera skriflegar nema oddviti telji þess ekki þörf. 

11. gr. 

Ef umrædur dragast um skår fram, getur bæjarfågeti eda hver 

fulltrúanna stungið upp á að þeim sé hætt og sker bæjarstjórn úr því 

umræðulaust. 

2. gr. 

Til þess að lögmæt ákvörðun sé gerð, verður auk bæjarfógeta 

að minnsta kosti helmingur bæjarfulltrúa að vera á fundi. Atkvæða- 

magn skal ávallt ráða. Séu jafnmörg atkvæði með og móti, fellur at- 

kvæðisefnið, nema við kosningar, þá ræður hlutkesti. 

Skylt er hverjum bæjarfulltrúa að vera viðstaddur og greiða 

atkvæði, nema að hann hafi lögleg forföll. Nú er haft rafnakall við 

atkvæðagreiðslu og bæjarfulltrúi greiðir ekki atkvæði, og skal hann 

leiða rök að því. Oddviti sker úr því, hvort þau rök skulu gild tekin, en 

fulltrúi getur skotið þeim úrskurði undir atkvæði bæjarstjórnar. Enginn 

má greiða atkvæði með fjárveitingu til sjálfs sín, eða í máli, sem varðar 

hagsmuni hans sérstaklega. Honum er þó heimilt að skýra málið af 

sinni hendi. Sker bæjarstjórn umræðulaust úr því, hvort málið er svo 

vaxið, sem nú var sagt. 

13. gr. 

Oddviti ræður því hvernig atkvæðagreiðslu er skift og í hverri 

röð og innra sambandi hún fer fram. Þó getur bæjarstjórn, ef þrír full- 

trúar óska þess breytt ákvörðun oddvita. Oddviti og framsögumaður eða 

flutningsmaður mega taka einu sinni til máls áður en til atkvæða er 

gengið um það. Krefjast má fulltrúi þess að atkvæðagreiðslu um til- 

lögu sé skift. 

14. gr. 

Nú er mál útrætt og skal þá gengið til atkvæða. Atkvæðagreiðsla 

fer venjulega þannig fram, að hver fulltrúi réttir upp hægri hönd sína. 

Nafnakall skal viðhaft er Þrír fulltrúar æskja þess á 
   

ir en atkvæða- 

greiðsla fer fram, svo og ef atkvæðagreiðsla Þykir óglögg. Við nafna- 

kall greiðir oddviti síðastur atkvæði. 

15. gr. 

Auk fastra nefnda sem bæjarstjórn kýs, hefir hún rétt til að 

setja nefnd í hvert mál, sem er á dagskrá. Allar nefndir skal kjósa 
skriflega. Þeir eru rétt kosnir í nefnd sem flest atkvæði fá. Fái tveir 
eða fleiri jafnmörg atkvæði, og þeir geta ekki báðir eða allir fengið sæti 
í nefndinni, skal kjósa á ný óbundinni kosningu, um þá sem í nefndina 
vantar. Verði nefndin þá ekki rétt skipuð skal hlutkesti ráða.
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16. gr. 44 

Nú krefst einhver fulltrúanna að hlutfallskosning sé vid höfð ogl6. apríl 

skal það gert umræðulaust. Við hlutfallskosningu skal notuð aðferð sú 

er notuð er á Alþingi. 

17. gr. 

Sá, sem flest fær atkvæði í nefnd, eða er elæztur, ef fleiri fá jafn- 

mörg atkvæði, kveður nefndina saman í fyrsta skifti og lætur kjósa for- 

mann. Boðar hann síðan nefndarfundi og annast framkvæmdir nefnd- 

arinnar. 

Um leið og nefnd lýkur starfa sínum í máli, kýs hún einn nefnd- 

armann sem framsögumann. Klofningur nefndar hefir framsögurétt. 

18. gr. 

Skyldur er hver fulltrúi að taka á móti kosningu í nefnd. Bæj- 

arfógeti getur skorazt undan nefndarkosningu, en nefndir geta heimtað 

hann á fundi sína til þess að fá hjá honum upplýsingar, er nauðsynlegar 

þykja og hann getur í té látið. 

19. gr. 

Bæjarfógeti sér um afgreiðslu allra mála samkvæmt ályktun 

bæjarstjórnar og framkvæmd á öllum þeim málum, sem ekki eru sér- 

staklega falin einstökum mönnum eða nefndum. 

20. gr. 

Skrá yfir allar fastar nefndir skal jafnan hanga í fundarsalnum. 

21. gr. 

Ef vafi leikur á hvernig beri að skilja fundarsköp þessi, sker 

bæjarstjórn úr því. 

22. gr. 

Afbrigði frá fundarsköpum þessum getur bæjarstjórn gert í ein- 

stökum tilfellum þegar nauðsyn þykir til bera, ef það er samþykkt af % 

atkvæðisbærra fundarmanna. 

23. gr. 

Nú eru viðhafðar 2 umræður um mál og skal það þá við fyrri um- 

ræðu rætt almennt og síðan í heild vísað til annarar umræðu. Við síðari 

umræðu skal málið rætt í einstökum atriðum og atkvæði greidd um 

hvern lið eða grein fyrir sig.



1929 

44 
16. april 

45 
20. april 

114 

24. gr, 

Til þess að gera breytingar á fundarsköpum þessum þarf um- 

ræður á tveim fundum í bæjarstjórn, samþykki meiri hluta atkvæða og 

staðfestingu stjórnarráðsins. 

Fundarsköp þessi sem bæjarstjórn Neskaupstaðar hefir samið og 

samþykkt staðfestist hérmeð samkvæmt lögum nr. 48, 7. maí 1928, um 

bæjarstjórn í Neskaupstað í Norðfirði, til þess að öðlast þegar gildi og 

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

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 16. apríl 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Páll Pálmason. 

REGLUGJÖRÐ 

um 

viðauka við reglugerð um notkun og meðferð rafmagns á Eskifirði 

frá 8. apríl 1925. 

8. gr. orðist svo: 

Rafveitan leggur til öryggi utanhúss án sérstakrar leigu. Einnig 

leggur hún til straummæla og straumtakmarkara innanhúss gegn 50 

aura gjaldi á mánuði fyrir hvort um sig, þann tíma, sem stöðin er 

starfrækt. TY 
Skylt er hverjum huseiganda, sem notar orku frå rafstöðinni, að 

leggja til kassa utanum mæla eda takmarkara, sé bess krafizt af raf- 

veitunefnd. Sér stöðvarstjóri um smíði á þeim. Ekki ber rafveitunni 

skylda til að setja upp mæla í sjóhúsum og útihúsum og ekki fyrir íbúð- 

arhús með minna en 10 watta ljósnotkun, Þar, sem því verður við komið 

að dómi rafveitunefndar, skal tengja raftaugar útihúsa og sjóhúsa 

straummælum tilheyrandi íbúðarhúsa. 

Skylt er rafveitunni að rannsaka á sinn kostnað, á tveggja ára 

fresti, hvort ljósmælar eru réttir. Nú krefst ljósnotandi eða húseigandi 

innan þess tíma, að ljósmælir hans sé prófaður, án þess þó að rafveitu- 

stjóri eða löggiltur rafvirki telji þess þörf, skal mælirinn þá að vísu 

reyndur, en á kostnað þess, er beiðst hefir, nema beiðni hans reynist á 

rökum byggð við rannsókn mælisins.
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Reglugerð þessi um viðauka við reglugerð um notkun og með- 45 

ferð rafmagns á Eskifirði frá 8. apríl 1925, sem hreppsnefnd Eski-20. april 

fjarðarhrepps hefir samið og samþykkt staðfestist hérmeð, samkvæmt 

lögum nr. 15, 20. júní 1923, til að öðlast gildi 1. maí þ. á. og birtist 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 20. apríl 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Elliheimilið 46 

„Höfn“ á Seyðisfirði, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms-27. apríl 

og kirkjumálaráðherra 27. apríl 1929. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Elliheimilið „Höfn“ á Seyðisfirði. 

1. gr. 

Elliheimilið skal heita „Höfn“. Það er stofnað af kvennfjelaginu 

„Kvik“ á Seyðisfirði. 

2. gr. 

Tilgangur stofnunarinnar er sá, að veita gamalmennum vist og 

sóða umönnun á Elliheimilinu, með svo vægum kjörum, sem unnt er, 

eða ókeypis, þegar þess er kostur. Í þessu skyni veitir stofnunin við- 

töku gjöfum og styrktarfé. 

3. gr. 

Eignir stofnunarinnar eru húseign í Seyðisfjarðarkaupstað ásamt 

erfðafestulandi og útihúsum, en á þeim hvílir kr, 6500.00 lán, sem fé- 

lagið tók til þess að kaupa eignina. 

á. gr. 

Eigi má selja eða láta af hendi eignir stofnunarinnar, fastar 

eða lausar, nema andvirðinu sé varið til að halda elliheimili áfram hér í
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46. kaupstadnum. Eigi må heldur setja eignir hennar til tryggingar skuld- 

27. aprilbindingum, sem eru évidkomandi tilgangi stofnunarinnar. 

b. gr. 

Stjórn kvenfélagsins „Kvik“ hefir á hendi stjórn Elliheimilisins, 

í samráði við félagið. Hún ræður starfsfólk, veitir heimilisvistir, annast 

allar framkvæmdir, og fer með fjármál heimilisins fyrir félagsins hönd. 

Stjórnin semur árlega reikning yfir starfrækslu og efnahag heimilisins. 

Félagið kýs endurskoðendur, og skal reikningurinn borinn undir sam- 

þykkt félagsfundar. Eftirrit af reikningunum skal birta í opinberu blaði. 

6. gr. 

Peninga þá, sem stofnunin á eða eignast, skal ávaxta í trygg- 

um sjóði. 

7. gr. 

Stjórnin setur heimilisreglur fyrir Elliheimilið. 

8. gr. 

Komi að því, að kvenfélagið „Kvik“ verði lagt niður, eða sjái 

sér ekki fært að starfrækja Elliheimilið áfram, skal það gefa bæjar- 

stjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar kost á að taka það að sér og starfrækslu 

þess. Verði því boði hafnað, ráðstafar félagið stofnuninni og eignum 

hennar, á þann hátt, er hún telu; helzt í samræmi við tilgang Elli- 

heimilisins. 

Seyðisfirði, 9. desember 1928. 

Í stjórn kvenfélagsins „Kvik“. 

Guðrún Gísladóttir, 

Margrét Friðriksdóttir. Imma Nielsen, 
p.t. ritari. gjaldkeri. 

Anna Sigmundsdóttir. Betzy Gudmundson.
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SAMPYKKT 47 
30. april 

um 

breyting å sambykkt um sysluveginn Linakradalsveg, og syslu- og 

hreppavegi í Vesturhópi frá 1. apríl 1927. 

Í stað 8. gr. a.-lið og út greinina komi: 

a. af verkfærum mönnum á samþykktarsvæðinu bh; — einn sjötti — 

niðurjafnaðs gjalds, þó aldrei yfir 5 kr. á hvern. 

b. að öðru leyti skal gjaldinu jafnað niður að hálfu, sem */oo gjaldi á 

allar jarðir í Þverárhreppi, nema Síðu og Þóreyjarnúp. Jarðirnar 

utan Þórsár, bera þó aðeins hálft gjald, móts við aðrar jarðir á 

svæðinu, og að hálfu, eftir efnum og ástæðum, eftir sömu hlut- 

föllum og útsvör í Þverárhreppi. 

Úr því yfirstandandi ár er liðið, fellur niður allt gjald frá Þór- 

eyjarnúpi og þeim mönnum, er þar eiga heimili. 

Frá þeim tíma tekur sýslusjóður, eða sýsluvegasjóður, verði hann 

stofnaður. að sér viðhald Línakradalsvegar frá þjóðveginum út að mörk- 

um Þverárhrepps. 

Landeigandi hver greiðir gjald'ð hver fyrir sína jörð, en á heimt- 

ingu á endurgreiðslu 8% frá ábúendum. 

Gjöldum þessum fylgir lögtaksréttur. 

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt samkvæmt lögum 

nr, 38, 28. nóvember 1919, staðfestist hérmeð til að öðlast þegar gildi 

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

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. apríl 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Páll Pálmason.
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48 HAFNARREGLUGJÖRÐ 
3. maí 

fyrir 

Neskaupstað, Norðfirði. 

Samkvæmt lögum nr. 76, 14. nóvember 1917, hefir ráðuneytið 

gefið út eftirfarandi hafnarreglugerð fyrir Neskaupstað í Norðfirði. 

I. KAFLI. 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 

Neskaupstaðarhöfn tekur yfir Norðfjörð, vestan línu, sem hugs- 

ast dregin úr Uxavogstanga í Hellisfjarðarnes. 

II. KAFLI. 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 

Bæjarstjórn Neskaupstaðar hefir á hendi stjórn hafnarmálanna 

undir yfirumsjón Stjórnarráðs Íslands. 

Hafnarnefnd annast framkvæmd hafnarmála og eftirlit með 

höfninni og hafnarmannvirkjum, og sér um viðhald og umbætur á hvort- 

tveggju, stýrir öllum framkvæmdum, er þar að lúta og annast fjárhald 

hafnarinnar og reikningsskil fyrir hönd bæjarstjórnar. 

Hafnarnefnd er skipuð fimm mönnum, bæjarfógeta, sem er for- 

maður hennar og fjórum mönnum öðrum, er bæjarstjórn kýs jafnframt 

öðrum fastanefndum bæjarins og til sama tíma. 

Heimilt er bæjarstjórn að ráða hafnarvörð, þegar þurfa þykir 

eftir tillögu hafnarnefndar, sem setur honum erindisbréf. 

3. gr. 

Daglegar framkvæmdir og eftirlit annast formaður hafnarnefnd- 

ar Í samráði við hafnarnefnd. Til aðstoðar hafnarnefnd skulu vera svo 

margir starfsmenn, sem þurfa þykir.



119 

III. KAFLI. 

Um almenna reglu. 

Á. gr. 

Hafnarnefnd sér um, að gætt sé almennrar reglu á höfninni og 

við hana. Er öllum skylt að hlýða boði hennar og banni og ennfremur 

annara þeirra starfsmanna, er hún setur til að gæta reglu. Þyki ein- 

hverjum sér óréttur ger, getur hann kært það fyrir bæjarfógeta, en 

skipun hafnarnefndar eða starfsmanna hafnarinnar ber að hlýða tafar- 

laust. Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

5. gr. 

Öll skot við höfnina og á henni eru stranglega bönnuð og sér- 

staklega skal gæta þess, að skot og fugladráp frá skipum og bátum á 

höfninni eigi sér ekki stað. Þó getur hafnarnefnd veitt undanþágu frá 

ákvæði þessu, þegar sérstaklega stendur á og í einstöku tilfellum, svo 

sem til að skjóta hvali eða sel. 

6. gr. 

Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á 

höfninni. Í skipum sem flytja eldfim efni, má ekki kveikja eld eða 

ljós, nema í eldavél skipsins og á ljóskerum. Tóbaksreykingar eru 

bannaðar í þeim skipum og á því svæði, sem unnið er að fermingu 

þeirra eða affermingu. Álíti hafnarnefnd að hætta geti stafað af ferm- 

ingu og affermingu eldfimrar vöru, er henni heimilt að stöðva verkið, 

unz gerðar hafa verið nauðsynlegar varúðarráðstafanir. 

Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu og annað slíkt, sem eld- 

hætta getur stafað af, í skipum á höfninni „svo og á landi hafnarinnar, 

nema með sérstöku leyfi bæjarfógeta í hvert sinn. 

T. gr. 

Seglfestu má hvergi kasta úti á höfninni, nema með leyfi hafnar- 

nefndar og selgfestu má hvergi taka, nema með leyfi landeigenda og 

hafnarnefndar. 

Við höfnina má ekki gera nein hafnarmannvirki, né breyta eða 

auka við þau hafnarmannvirki, sem nú eru, og ekki heldur fylla upp né 

dýpka út frá landi, nema leyfi bæjarstjórnar komi til, og gildir leyfið 

aðeins til eins árs, sé það látið ónotað. 

Bannað er að kasta fiskiúrgangi eða öðrum óþrifnaði í sjóinn frá 

skipum er liggja við hafnarbryggjur. 

1929 
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IV. KAFLI. 

Um legu skipa og umferð þeirra á höfninni. 

8. gr. 

Fiskiskip og önnur skip, er ferma ekki né afferma, mega aldrei 

liggja svo á höfninni, að tálmi fermingu eða affermingu annara skipa, 

og skulu þau í hvert skifti skyld að hlýða boði hafnarnefndar um það, 

hvar þau skuli leggjast. 

Ekki má leggja skipum eða bátum svo nærri bryggjum, að eigi 

sé að dómi hafnarnefndar, nægilegt og gott pláss fyrir önnur skip að 

komast að og frá, né heldur má leggja netum eða duflum svo nálægt 

bryggjum, að aðgangur verði ógreiður skipum. 

Skip mega aldrei leggja svo út frá sér strengi eða önnur festar- 

tæki, að umferð tálmi. Festartæki frá skipi má aldrei leggja yfir al- 

faraveg. 

9. gr. 

Vélbátum, sem heima eiga í Neskaupstað, eða gerðir eru út það- 

an og liggja við sérstök legugögn á höfninni yfir sumartímann, má ekki 

leggja, svo að hindri eða tefji umferð um höfnina. 

Hafnarnefnd getur ákveðið, hvar og hvernig legufæri þeirra 

skuli lögð. 

Enginn má flytja legugögn báts síns, nema með leyfi hafnar- 

nefndar, en heimilt er eiganda þeirra að taka þau upp án leyfis nefnd- 

arinnar. 

10. gr. 

Nú tregðast eigandi, skipstjóri eða umráðamaður skips, við að 

hlýða skipun hafnarnefndar eða umsjónarmanns, að flytja skip sitt eða 

bát eða strengi á höfninni, og getur þá hafnarnefnd látið gera það á 

kostnað og ábyrgð eiganda eða umráðamanns. 

11. gr. 

Eigi má festa skipum við uppfyllingar eða bryggjur, nema við 

festarhringa eða við festarstólpa. Festum skal þannig fyrirkomið, að þær 

hindri sem minnst umferð á bryggjunni eða uppfyllingunni. Þyki þess 

eigi nægilega gætt, má krefjast, að úr því sé bætt tafarlaust. 

Skylt er að hafa tryggar hlífar milli skips og bryggju eða upp- 

fyllingar. 

12. gr. 

Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það, að áliti 

hafnarnefndar, tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt
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svo fljótt sem auðið er. Verði dráttur á því, getur hafnarnefnd látið færa 

skipið burt á kostnað eigandans, og er heimilt að láta selja skipið til 

lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. Lögtaksréttur fylgir kröfu 

hafnarnefndarinnar á hendur eiganda eða leigjanda skips. 

V. KAFLI. 

Notkun á hafnarbryggjum og geymsluhúsum. 

13. gr. 

Venjulega er skipum heimilt að leggjast við bryggju hafnarinnar 

í þeirri röð, sem þau koma. Þó skulu skip, sem sigla eftir fyrirfram 

ákveðinni, auglýstri ferðaáætlun og tlytja póst, hafa að öðru jöfnu rétt 

til þess að leggjast að bryggju, þó önnur skip liggi þar fyrir, og verða 

þau að víkja meðan hin eru afgreidd. Samskonar rétt hafa vélskip fram 

yfir seglskip. Sé fermingu eða affermingu skips ekki haldið áfram með 

hæfilegum hraða, að áliti hafnarnefndar, ber því að víkja fyrir öðrum 

skipum, ef hún krefst þess. Ennfremur getur hafnarnefnd vísað skipum 

frá bryggjunni, álíti hún það nauðsynlegt vegna veðurs, eða annars. 

Ef ágreiningur rís, ræður hafnarnefnd, í hverri röð skip komast að 

bryggjunni. 

14. gr. 

Ef nauðsyn bertil, að skipum, sem ferma eða afferma við br 

eða uppfyllingu, sé lagt hverju við hli      
Íarm þeirra skipa, sem utar liggja, ylir þilför hinna á bjálkabrún. Svo 

er og skipshöfn og farþegum þeirra skipanna, sem utar liggja, heimil 

nauðsynleg umferð um þilför þeirra skipanna er nær liggja. 

15. gr. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal afgreiðslumaður 

eða skipstjóri, ef þörf gerist, láta ræsta bryggju þá eða uppfyllingu, 

sem notuð hefir verið. Farist það fyrir, skal hafnarnefnd sjá um að það 

sé gert á þeirra kostnað. Kostnaðinn má taka lögtaki hjá afgrei 

manni og eiganda skips. 

  

öÖslu 

16. gr. 

Þeir munir eða vörur, sem affermdar eru eða látnar í skip, mega 

ekki liggja á bryggju eða uppfyllingu og eigi annarsstaðar á landi hafn- 
arinnar, en á þeim stöðum, sem ætlaðir eru til geymzlu, nema með sér- 
stöku leyfi hafnarnefndar. Skal flytja burtu muni og vörur jafnskjótt 
og hún krefst þess. Hafnarnefnd getur heimtað gjald eftir vörur, sem 
látnar eru liggja á landi hafnarsjóðs. 

1 

3. 

929 

48 
maí
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48 17. gr. 

3. mai Fyrir geymslu á vörum eða varningi í húsum hafnarinnar, sem 

til þess eru sérstaklega ætluð, og ekki eru leigð öðrum með samningum, 

skal eigandi eða umráðendur varningsins greiða gjald, er í hvert sinn 

ákveðst af bæjarfógeta. Gjald þetta skal greitt áður en varningurinn 

er fluttur úr húsum hafnarinnar. 

VI. KAFLI. 

Lestagjöld. 

„18. gr. 

Öll skip, seglskip, gufuskip og vélskip, stærri en 12 smálestir, 

hvort sem þau eru tóm, hlaðin vörum eða seglfestu, skulu greiða lesta- 

gjald í hvert sinn, er þau leggjast á Neskaupstaðarhöfn eða við bryggju, 

þó með þeim undantekningum, sem síðar getur. 

Ef ekki er öðruvísi ákveðið, reiknast lestagjaldið af nettó burðar- 

magni skipsins, talið í heilum smálestum, og er hálf smálest talin sem 

heil, en minna broti sleppt. 

19. gr. 

a. Skip, sem eru eign búsettra manna í Neskaupstað, eða gerð eru 

þaðan út eða skrásett þar, skulu greiða einu sinni á ári eina krónu 

af hverri brúttó smálest, þó ekki minna en tíu króna árlegt gjald. 

b. Skip, sem ganga eftir opinberum ferðaáætlunum, skulu greiða fimm 

aura af hverri smálest, hvert sinn er þau leggjast á Neskaupstaðar- 
  

höfn. BER 

e. Öll önnur skip, er til hafnar koma, nema herskip, varðskip, skemti- 

ferðaskip, vísindaleg rannsóknarskip og skip, sem leita hafnar í 

í neyð, skulu greiða tíu aura af hverri smálest, hvert sinn, sem 

þau leggjast á höfnina. 

20. gr. 

Ef flutningaskip lHggur lengur á höfninni en tíu daga, skal 

það greiða fimm aura af smálest að nýju fyrir hverja tíu daga eða 

brot úr þeim. 

VII. KAFLI. 

Bryggiugjöld. 

21. gr. 

a. Gjald af bryggjum hafnarsjóðs: 

Hvert skip sem legst við hafnarbryggju bæjarins, skal greiða 

bryggjugjald fimm aura af hverri nettósmálest skipsins. Hálf smálest
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reiknast sem heil, en minna broti sé sleppt. Gjaldið skal greiða fyrir 

hvern sólarhring, en hluti úr sólarhring telst sem heill. 

Flutningaskip, sem sigla eftir föstum ferðaáætlunum, greiði þó 

aldrei yfir 30 krónur fyrir sólarhring eða hluta úr sólarhring. Skip, 

sem liggur við hlið annars skips, er liggur við bryggju í höfninni, skal 

greiða hálft bryggjugjald, samkvæmt framansögðu. 

Skip, sem eru eign búsettra manna hér eða skrásett hér, greiði 

bryggjugjald eftir samningi við hafnarnefnd. Varðskip, herskip og vis- 

indaleg rannsóknarskip eru undanþegin bryggjugjaldi. 

b. Gjald af bryggjum einstakra manna. 

Bryggjueigendur greiði ekkert gjald af sínum eigin fiskiskipum, 

eða öðrum fiskiskipum „sem stunda fiskveiðar eða síldveiðar og leggja 

upp afla sinn á bryggjur þeirra, eða taka vistir sínar og aðrar nauð- 

synjar til eigin notkunar. 

Frá fyrsta janúar 1930 skulu öll gjaldskyld skip, sem nota 

bryggjur einstakra manna, greiða hafnarsjóði hálft bryggjugjald sam- 

kvæmt gjaldskrá hafnarinnar. 

22. gr. 

Ef bæjarstjórn síðar ákveður og heimilar hafnarnefnd að leggja 

hafnarfestar fyrir vélbáta á kostnað hafnarsjóðs, þá hefir hafnarnefnd 

umráð yfir festunum og ráðstafar þeim til eins árs í senn. Til þess að 

standast kostnað við útbúnað hafnarfesta, má hafnarnefnd leggja fest- 

argjald á alla vélbáta, sem héðan verða gerðir út á þeim tíma. Íbúar Nes- 

kaupstaðar hafa forgangsrétt til að fá á leigu hafnarfestar til afnota 

fyrir báta sína. Framsal á festum er óheimilt. 

28. gr. 

Þegar bæjarstjórn hefir ákveðið að láta gera naust eða dráttar- 

braut til uppsáturs fyrir minni og stærri báta og hafnarnefnd hefir lát- 

ið framkvæma byggingu slíkra nausta (dráttarbrautar), skal öllum 

hátaeigendum heimilt að geyma þar báta sína gegn uppsátursgjaldi í 

hafnarsjóð, enda greiði þeir uppsátursgjaldið þó bátarnir séu annars- 

staðar geymdir. 

Báta, sem ekki eru notaðir að jafnaði, má ekki geyma á stöðum 

þar sem þeir eru, að dómi lögreglustjóra, til óþrifnaðar eða óþæginda. 

1929 

48 
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VIII. KAFLI. 

Vörugjald. 

24. gr, 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land, eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, með þeim 1 € 

undantekningum, er síðar getur. 

25. gr. 

Undanþegnar vörugjaldi eru þessar vörur: 

a. Vörur, er samkvæmt farmskrá skips eiga að fara til annara hafna 

á landinu, ef þær eru ekki settar á land. 

b. Vörur, sem á farmskrá skips eru ákveðnar til annara hafna en 

Neskaupstaðar, en eru látnar þar á land um stundarsakir, vegna 

  

     

mmda á skipi eða í misgripum. 

Nýr og saltaður fiskur óverkaður og nýjar fiskiafurðir og síld, 

þegar þetta er flutt í land í höfninni eða flutt hingað frá öðrum 

   

verstöðum. 

d. Umhleðsluvörur, sem lagðar eru á land um stundarsakir og ákveðn- 

ar eru til annara hafna innanlands eða utan. 

e. Innlendar kartöflur, rófur, kálmeti, svo og aðrar innlendar land- 

búnaðarafurðir,svo sem mjólk, smjör, tólg, kjöt, sláturafurðir og 

hey. 

f. Innlend alidýr á fæti, svo sem hestar, nautgripir, sauðfé, alifuglar 

og önnur húsdýr. 

g. Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin notkun- 

ar, þegar þær eru fluttar úr landi. 

h. Póstur og farangur ferðamanna. 

i. Vörur og tæki til hafnarinnar og annara fyrirtækja bæjarins. 

26. gr. 

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

annara hafna innanlands, greiðist hálft vörugjald. 

27. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir þyngd eða rúmmáli með umbúðum. 

Brot úr gjaldeiningu, sem nemur meira en helmingi, telst heil gjaldein- 

ing, hálf og brot, hálf gjaldeining. Fara skal eftir farmskrá skipa með 

útreikning vörugjalds og er skipstjóri skyldur að láta bæjarfógeta í 

té eftirrit af farmskrá skipsins. Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða 

formaður báts gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem fleyta hans 

hefir fermt eða affermt. Þyki bæjarfógeta ástæða til, getur hann, hve-
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nær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann telur hent- 

igastan. Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, greiðir skipið 

kostnaðinn. 

Ef ýmsar vörutegundir ern í sendingu, skal reikna vörugjald 

eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

Við útreikning vörugjalds skal leggja saman hvern vöruflokk, 

sem saman stendur á skránni, ef móttakandi hér eða sendandi hér er 

einn og sami maður. 

28. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá 

tiltekur og gjald skal greiða eins og þar segir. Þó skal aldrei reikna 

vörugjald minna en 25 aura. 

Ef vafi leikur á í hvaða flokki á að telja vörur, skal bæjarfógeti 

skera úr, en úrskurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

29. gr. 

Vörugjaldsskrá. 

1. flokkur: Gjald 10 aurar fyrir hver 100 kg. kol, salt, sement, síld, J , 

fiskur, lýsi, fiskimjöl, olíur, kornvara, sykur og járnvörur. 

2. flokkur: Gjald 8 aurar af teningsfeti. Trjáviður og aðrar vörur, 

sem reiknaðar eru eftir rúmmáli. 

8. flokkur: Gjald 5 aurar fyrir stykki. Tómar tunnur. 

4. flokkur: Gjald 20 aurar fyrir hver 100 kg. Allar aðrar vörur, 

30. gr. 

Móttakandi greiðir vörugjald af vörum, sem koma til hafnar- 

innar, en sendandi af vörum, sem fluttar eru úr höfninni. 

Ef skip eða bátur hefir ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri 

eða formaður ábyrgð á greiðslu gjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjald 

er affermir. 

Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjald- 

daga þegar skipið, sem vöruna flytur, er komið á höfnina og vörugjald 

af vörum, sem fluttar eru úr höfninni, fellur í gjalddaga þegar vörurnar 

eru komnar á skip. 

Hafnarsjóður hefir haldsrétt í vörunum, unz vörugjald er að 

fullu greitt. 

1929 

48 
3. maí
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IX. KAFLI. 

Innheimta, greiðsla gjalda, hegningarákvæði o. fl. 

3l. gr. 

Gjalddagi hafnargjalda, sem greidast einu sinni á ári, er 1. júní. 

Öll önnur gjöld í hafnarsjóð falla í gjalddaga, þegar skipið hefir lagst 

á höfnina, eða hlutaðeigandi mannvirki er tekið til afnota. 

32. gr. 

Bæjarfógeti sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin á skrifstofu hans. 

33. gr. 

Formaður báts og skipstjóri ssips, bera ábyrgð á greiðslu hafnar- 

gjalda af skipi sínu. Ennfremur ber eigandi skips ábyrgð á greiðslu 

allra gjalda samkvæmt reglugjörð þessari. 

34. gr. 

Öll gjöld samkvæmt reglugjörðinni renna í hafnarsjóð. 

35. gr. 

Öll gjöld til hafnarinnar hafa lögtaksrétt og hefir hafnarsjóður 

haldsrjett í skipum og bátum fyrir hafnargjöldum. Skipstjóri, sem fer 

af höfninni án þess að greiða lögmæt hafnargjöld hefir gjörst sekur um 

brot á reglugjörð þessari. 

36. gr. 

Um skaðabótaskyldu fyrir skemmdir á hafnarmannvirkjum og 

áhöldum fer eftir almennum lagareglum. Bæjarfógeti er réttur sókn- 

araðili skaðbótamáls. 

Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, skulu þær 

ákveðnar af þremur óvilhöllum dómkvöddum mönnum og má enginn 

þeirra vera í þjónustu bæjarins. 

Hvor aðili um sig getur krafizt yfirmats, en það skal gjört áður 

en einn mánuður er liðinn frá því er undirmati var lokið. 

Yfirmatið skal framkvæmt, eins og undirmat, af fimm óvilhöll- 

um, dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem þess 

hefir krafizt, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meira en sem nem- 

ur 10% af ákveðinni endurgjaldsupphæð. Að öðrum kosti greiðir hinn 

aðili kostnaðinn. Skip er að lögveði fyrir skaðabótum. 

Löglega ákveðnar skaðabætur má taka lögtaki.
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37. gr. 48 

Enginn, sem hefir bakað sér refsingu eða skaðabótaskvldu fyrir 3. maí 

brot á reglugjörð þessari, má fara burt úr höfninni meðan mál hans er 

óútkljáð, nema að hann setji tryggingu, sem hafnarnefnd tekur gilda. 

Sama gildir um skaðabótaskylt skip. 

38. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frá 10 til 500 krón- 

um, nema þyngri hegning liggi við eftir almennum lögum. 

Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

39. gr. 

Mál út af brotum á reglugjörð þessari skal fara með, sem al- 

menn lögreglumál. 

40. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 15. maí 1929, og er þá jafnframt 

úr gildi numin hafnarreglugjörð fyrir Neskauptún frá 17. sept. 1926. 

Reglugjörð þessi birtist hérmeð til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 3. maí 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 
    

Páll Pálmason. 

STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir „Þúfnavalla- 

legat““, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumála- 49 

ráðherra 6. maí 1929. Skipulagsskráin er þannig: 6. maí 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Þúfnavallalegat. 

Þegar það fyrra okkar undiritaðra hjóna andast, skal taka 2000 

— tvö þúsund — krónur af félagsbúi okkar og leggja í aðaldeild Söfn- 

unarsjóðs Íslands til ævarandi ávöxtunar, samkvæmt þessari skipu- 

lagsskrá.
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1. gr. 

Sjóðurinn heitir Þúfnavallalegat. 

2. gr. 

Allir vextir og vaxtavextir skulu leggjast við höfuðstólinn Þangað 
til árið 1955, nema ef eitthvað þyrfti af þeim að taka til viðhalds legstað 
okkar. Enda er viðhald hans fyrsta kvöð á legatinu. 

3. gr. 

Árið 1955 skal taka t5 — fjóra fimtu hluta — af vöxtum þeim, 
sem safnast hafa næstliðin fimm ár, og verja þeim til verðlauna handa 
þeim ábúendum, sem á undanförnum árum hafa mest unnið að því að 
rækta og prýða jarðirnar: Þúfnavelli, Saurbæ, Baugasel og Féeggstaði. 
Skal þannig að farið fimmta hvert ár, þegar ártal stendur á fimm eða tíu. 

Niðjar okkar sitja fyrir verðlaunum, meðan nokkur þeirra er 
ábúandi á einhverri ofannefndri jörð, og gildir það eins um konu manns, 

sem er ábúandi. 

d. gr. 

Nú verður það, að áðurnefndar jarðir ganga úr eign og ábúð 
niðja okkar, en þó eru einhverjir þeirra búsettir í Skriðuhreppi, eins og 
hann er nú. Skulu þá verðlaunin falla til þeirra annaðhvort tímabil, 
fyrir að rækta og prýða ábýlisjarðir sínar, en hitt tímabilið til ábúenda 
á áðurnefndum jörðum. Enn verður það að allir niðjar okkar hverfa úr 
hreppnum, — fer þá um verðlaunaveitingar samkvæmt þriðju grein. 

5. gr. 
Komi það fyrir, að eitthvert árabil verði eigi unnið á jörðunum 

neitt það, er þykir verðlaunavert, legst fé það, er þá fellur til útborg- 
unar við höfuðstólinn sem óskerðanleg eign. 

Verðlaununum má skifta, ef fleiri en einn hafa unnið til þeirra, 
og skal þá tekið tillit til allrar aðstöðu þeirra, er verðlaunaverð verk 
hafa leyst af hendi. 

6. gr. 

Stjórn legatsins skipa: hreppstjórinn í Skriðuhreppi, og er hann 
reikningshaldari og formaður stjórnarinnar, — annan tilnefnir valds- 
maður Eyjafjarðarsýslu af niðjum okkar og sé hann búsettur í því tak- 
marki, sem veitir vatni að Hörgárósi, — Þriðja manninn kýs sveitarstjórn 
Skriðuhrepps, til fimm ára í senn. Verði stjórnin ekki fullskipuð á þenn- 
an hátt, nefnir valdsmaður Eyjafjarðarsýslu mann eða menn Í stjórnina. 

7. gr. 
Stjórnin setur nánari reglur um útbýting verðlauna og hvað til 

þeirra útheimtist. Hún sér um viðhald á legstað okkar, svo að hann sé 
ávallt í sómasamlegu standi. Hún ber ábyrgð á eignum og skjölum legats-



  

ins. Stjórnin skal halda get rðabók, sem í séu færðir árlegir reikningar 

bess, stutt en greinileg ský rsla yfir umbætur þær, sem verðlaun hljóta, 
H 

Ø 

svo og ættfærsla beirra manna, ef beir eru okkar nidjar. Ennfremur 

em stjórnina skipar í hvert „lr ir a - 
okkar, sem 

  

ættfærsla bess manns af nidj 

sinn. —— Þegar hver bók er útrituð, sendist hún landskjalasafninu til 

geymslu. 

8. gr. 

Reikningsár legatsins er almanaks árið. Skulu meðstjórnendurnir 

endurskoða reikninginn árlega og rita á hann viðurkenningu sína. Að 

því búnu sendist hann valdsmanni sýslunnar, sem enn lætur endurskoða 

hann og úrskurða, og leggur hann síðan við skjalasafn sýslunnar. 

9. gr. 

Af vöxtum legatsins greiðist kostnaður við bækur og ritföng, er 

það þarfnast. Sömuleiðis þóknun til reikningshaldara, sem va aldsmaður 

tiltekur. Og sér hann um að þessari skipulagsskrá sé ávallt hlýtt. 

10. gr. 

Leita skal konungs staðfestingar á þessari skipulagsskrá 

Guðm. Guðmundsson. Guðný Loftsdóttur. 

SAMÞYKKT 

um 

15. 

síldarveiði með hrepinótum á fjörðum ina úr Húnaflóa. 

  

1. gr. 

Innan beinnar línu er hugsast dregin frá Bjarnarnestöngum i 

Hnappasker í Hrútafirði, er öllum óheimil síldarveiði með herpinót á 

hvaða tíma sem er. 

2. gr. 

Hreppsstjórunum í þeim hreppum, sem liggja að samþykktar- 

svæðinu er sérstaklega falin umsión með, að samþykkt þessari sé hlýtt, 

og skulu þeir fá endurgjald fyrir útlagðan kostnað, vinnutap, bátsleigu 

og annað, er af eftirliti þessu kann að leiða, eftir reikningi úrskurðuðum 

af oddvita sýslunefndar, ef ágreiningur verður. Kostnaður þessi greiðist 

úr sveitarsjóði þess hrepps, er hlutaðeigandi hrepps stjóri á heima Í. 

30 
maí
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50 3. gr. 

15. mai Brot gegn samþykkt þessari varða allt að 500 kr., og skal helm- 
ingur þeirra falla til uppljóstrarmanns, en helmingur í sveitarsjóð, þar 
sem uppljóstrarmaður dvelur, er hann verður áskynja um brotið. Sé 
uppljóstrarmaður fenginn til eftirlits gegn sérstakri borgun samkvæmt 
2. gr. skulu allar sektirnar falla í sveitarsjóð þess hrepps, er eftir- 
litið kostar. 

4. gr. 

Með brot gegn samþykkt þessari skal fara sem almenn lög- 
reglumál. 

Samþykkt þessi, sem er og samþykkt samkvæmt lögum nr. 85. 
14. nóvember 1917, staðfestist hérmeð til að öðlast þegar gildi. 

- Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 15. maí 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Páll Pá Im ason . 

51 ERINDISBRÉF 
16. mai . 

fyrir 

endurskoðendur Landsbanka Íslands. 

Samkvæmt 41. gr. laga nr. nr. 10, 1928 um Landsbanka Íslands 
eru eftirfarandi reglur settar fyrir endurskoðendur bankans: 

1. gr. 

Endurskoðendurnir skulu rannsaka reikning seðlabankans og 
reikninga hinna annara deilda barkans og bera saman við bækurnar 
og við sjóð bankans og eignir. Sjálfar bækurnar og færslu á þeim skulu 
þeir einnig rannsaka, svo að þeir séu þess fullvissir, að bókhaldið sýni 
rétta mynd af því, sem fram hefir farið. 

Ef þeir verða þess varir, að vanræksla eigi sér stað í einhverju, 
eða að nauðsynlegar endurbætur þurfi að gera, eiga þeir að benda 
bankaráðinu á það, og gera uppástungur um endurbæturnar.
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2. gr. 51 

Tvisvar å åri a. m. k. skulu endurskodendur fyrirvaralaust sann- 16. mai 

reyna, hvort handbærar eignir bankans séu fyrir hendi, skulu beir gera 

fullkomna skoðun á birgðum verðbréfa, víxla, innheimtufjár, á sjóðfé, 

birgðum erlendrar myntar, geymslumunum, skjölum og handveðum fyr- 

ir reikningslánum, hlaupareikningslánum, útlánum og ýmiskonar skuld- 

bindingum. Við birgðaskoðanir skal byggt á samanburðarbók þeirri, 

sem endurskoðunardeild bankans heldur, og skulu endurskoðendurnir 

við lok reikningsársins með samanburði í ársreikningum við nefnda bók, 

fullvissa sig um, að þeir sýni raunverulegan hag bankans. 

3. gr. 

Einu sinni á mánuði skulu endurskoðendur fyrirvaralaust fram- 

kvæma sjóðstalningu hjá þeim starfsmönnum bankans, sem hafa fé 

undir höndum og bera saman við sjóð og sjóðsreikning bankans. Þá 

skulu þeim minnst tvisvar á ári fullvissa sig um að gullforði og önnur 

seðlatrygging fullnægi ákvæðum laganna. 

Endurskoðendur skulu ennfremur hafa sérstaklega gát á því, 

að fyrirkomulag á sjóðnum og reikningshaldi í sambandi við hann sé 

hagað þannig að eftirlitið sé fulltryggilegt. 

Álíti þeir að breytingar í þessu efni séu æskilegar, skulu þeir 

snúa sér til bankaráðsins með uppástungur um þær. 

4. gr. 

Ónýting seðla, verðbréfa og vaxtamiða skal framkvæmd í viður- 

vist endurskoðenda, enda hafi þeir áður fullvissað sig um upphæð 

þeirra. 

5. gr. 

Endurskoðendur skulu byggja endurskoðunina á starfi endur- 

skoðunardeildar þar sem ekki er öðruvísi ákveðið í lögum, reglugerð 

bankans eða í erindisbrjefi þessu, þó ber þeim með sjálfstæðum athugun- 

um og samanburði að gæta þess að endurskoðunardeild ræki starf sitt 

svo sem fyrir er mælt í reglugerð um endurskoðunardeildina. 

6. gr. 

Þá ber endurskoðendum að athuga með dreifkönnun: 

a. að löglega sé gengið frá skuldabréfum og veðskuldabréfum 

bankans. 

b. að tekjur og gjöld séu talin undir réttum liðum. 

c. að tekjur bankans séu innheimtar og útgjöld greidd samkvæmt 

lögum, reglugerðum og öðrum gildandi fyrirmælum og samkvæmt 

gerðum samningum.



132 

d. að útgjöldin séu sönnuð með löglegum kvittunum, þar í talin út- 
dregin og innleyst veðdeildarbréf og innleystir vaxtamiðar. Enn- 
fremur skulu endurskoðendur athuga að allar eftirstöðvar séu rétt 
fluttar milli reikninga. 

7. gr. 
Endurskoðendur skulu a. m. k. einu sinni á ári og fyrirvaralaust 

framkvæma samskonar endurskoðun á útbúum bankans, skulu þeir 
framkvæma þá skoðun til skiftis eftir ákvörðun bankaráðsins. 

8. gr. 
Við rannsókn reikninganna og eftirlit í bankanum er Það skylda 

endurskoðendanna að gefa gætur að því, hvort nauðsynlegrar sparsemi 
er gætt í fjárútlátum og mannahaldi. 

Komist þeir að raun um, að með sparnaði og betri hagnýting 
vinnukrafta og véla eða á annan hátt sé hægt að vinna bankanum gagn, 
skulu þeir gera tiltögur til bankaráðsins um það. 

9. gr. 

Nú tekur bankastjórn ekki til greina bær athugasemdir eða til- 
lögur, sem endurskoðendur telja nauðsynlegar. Skulu þeir þá tilkynna 
Landsbankanefndinni það tafarlaust. Endurskoðendur bera ábyrgð 
gagnvart Landsbankanefnd og getur hún hvenær sem er krafizt af 
þeim skýrslna og upplýsinga um hag og rekstur bankans. 

10. gr. 
Endurskoðendur skulu halda bók þar sem stuttlega sé ritað efni 

tillagna þeirra og athugasemda og hvað þeir starfa hvern dag sem þeir 
vinna að endurskoðuninni, og skulu þeir leggja bók þessa fyrir Lands- 
bankanefnd hvenær sem hún æskir. 

Alþingi, 16. maí, 1929. 

Fyrir hönd Landsbankanefndar. 

Sveinn Ólafsson. Þorleifur Jónsson.
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STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir „Minningar- 52 

sjóð Stefáns Sigurðssonar í Haga, útgefin á venjulegan hátt, ad man-“?. maí 

datum af dóms- og kirkjumálaráðherra 28. maí 1929. Skipulagsskráin 

er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð Stefáns Sigurðssonar í Haga. 

1. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður til minningar um eiginmann minn, Ste- 

fán Sigurðsson, bónda í Haga í Gnúpverjahreppi, sem fæddur var 11. 

april 1885 og dåinn 18. april 1927. Er hann stofnadur i dag å 44 åra 

afmælisdegi hans, og skal hann jafnan vera kenndur vid nafn hans. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er kr. 400,00 — fjögur hundruð krónur —, sem 

Menningarsjóður Gnúpverja hefir Í síðastiiðnum mánuði veitt mér til 

minningar um Stefán; og eykst sjóðurinn af vöxtum og gjöfum, sem 

kunna að verða gefnar í hann. 

3. gr. 

Sjóðurinn skal ávaxtast Í a aldeild Söfnunarsjóðs Íslands með 

þeim skilmálum, að vextir séu allir lagðir við höfuðstól, unz ársvextir 

nema 200 kr,. — tvö hundruð krónum —, en úr því falli 14 — helming- 

ur — ársvaxtanna til útborgunar til stjórnar sjóðsins, Hinn helmingurinn 

sé ávallt lagður við höfuðstólinn. 

Á. gr. 

Starfsvið sjóðsins skal vera Gnúpverjahreppur í Árnessýslu, og 

hann einn. Og er tilgangur sjóðsins að styrkja ekkjur og ekkjumenn, 

sem búsett eru í hreppnum. 

5. gr. 

Styrkveitingum skal svo hagað: 

a. Þær fari fram 11. apríl ár hvert, eða því sem næst. 

b. Eigi má veita minni styrk en 100 — eitt hundrað — krónur. 

c. Veita má hvort heldur eftir umsóknum eða án þeirra.
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52 d. Sé engin ekkja eda ekkjumaður í hreppnum talin styrkþurfi, skal 99 e 1. … . , z . 23. maí styrkja munaðarlaus börn. Þurfi þess ekki heldur ár og ár, leggj- 
ast allir vextir við höfuðstól, meðan svo stendur. sbr. þó 8. gr. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 5 menn, er fyrst um sinn séu: Ólafur V. Briem, 

prestur á Stóranúpi, og sé hann formaður, Páll Stefánsson, bóndi á 
sólfsstöðum, Jóhann Kolbeinsson, bóndi á Hamarsheiði og Ágúst 
veinsson, bóndi í Ásum, meðan þessara manna nýtur við í hreppnum 

— og undirrituð. En er þessara manna missir við, taki við stjórn sjóðsins: 
Oddviti sóknarnefndar Stór anúpssóknar, og sé hann formaður, sóknar- 
prestur Stóranúpsprestakalls, hre ppstjóri Gnúpverjahrepps og hrepps- 
nefndaroddviti Gnúpverjahrepps, og taki þeir eftir aldri við af fyr- 
nefndum mönnum, nema formaður af formanni. Stjórnarmenn þessir 
tilnefna fimmta manninn í stjórnina, og sje hann jafnan einn af niðtum 
Stefáns, ef nokkur þeirra er búsettur í hreppnum. Skipi sami maður 
fleiri en eina af stöðum þessum, eða vanti mann í stjórn af öðrum 
ástæðum, kýs sóknarnefnd Stóranúpssóknar mann eða menn í stjórn 
sjóðsins til þess að hún verði fullskipuð. 

Annast stjórnin fjárhag sjóðsins og ræður úthlutun styrktarfjár. 

   

7. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksár. For maður gerir ársreikninga 
sjóðsins, en aðrir tveir stjórnarmenn endurskoða þá. Skulu þeir ritaðir 
í sérstaka bók, sýndir á safnaðarfundum Stó 'anúpssóknar, og síðan 
birtir í Lögbirtingablaðinu. 

8. gr. 
Komi sú tíð, að vextir þeir, er til útborgunar falla, verði svo 

miklir, að sýnt sé, að framvegis verði engin þörf á þeim öllum til styrktar 
ekkjum, ekkjumönnum eða munaðarlausum börnum, má verja nokkru 
af þeim til annara líknarstarfa. 

9. gr. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari. 

Haga, Gnúpverjahreppi, Árnessýslu, 11. apríl 1929. 

J. Margrét Eiríksdóttir.
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REGLUGJORP 53 
24, mai 

um 

fasteignamat. 

L KAFLI. 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Allar jarðeignir, lóðir og hús á landinu skal meta til peningaverðsFyrsta fast- 

10. hvert ár. Fyrsta matið skal fara fram árin 1916—1918 (I. nr. 22. 3. nóv. €ignamat. 

1915, í. gr. 1. mgr. skammstöfuð hér eftir íml), og skal því lokið 15. 
júlí 1918 (fml. 13. gr.). Því næst ber að semja allsherjarfasteignabók fyrir 

land allt, og löggildir stjórnarráðið hana. Hún öðlast gildi frá 1. april 1920 Fasteigna- 

(16. gr. fml.). Um leið og fasteignabókin öðlast gildi, er úr lögum numin Þókin 1. 
tilsk. 1. apríl 1861 um löggilding nýrrar jarðabókar (fml. 18. gr.). apríl 1920. 

2. gr. 
Næsta fasteignamat skal hefja svo snemma, að undirmati sé lokið Fasteigna- 

fyrir 15. júlí 1930 og síðan á sama hátt 10. hvert ár. Skal þá og hvert mat eftir 
skifti er reglulegt mat fasteigna fer fram, samin og getin út allsherjarfast- FAN na 

eignabók fyrir Jand allt, og fellur bå ur gildi fasteignamatsbåk su, sem ækyr. 
samin hefir verid og ut gefin samkvæmt næsta reglulegu mati å undan, 
og endurvirdingar pær, er fram kunna ad hafa farid, sbr. 3. gr. 

3. gr. 

Milli þess, er regluleg fasteignamöt fara fram, skal endurvirðing Íara Endurvirð- 
fram (fml. 1. gr. 2. mgr): ingar. 

1. Eftir kröfu eiganda fasteignar. Eigandi getur krafizt endurvirðingar, ef 

fasteign hans verður fyrir miklum skemmdum af völdum náttúrunnar, 

svo sem af sandfoki. skriðum, vatnaágangi, jarðskjálftum, eldgosum o, 
s.irv. Ennfremur getur eigandi krafizt endurvirðingar, ei verðmæti fast- 
eignar hans rýrnar til muna á annan hátt, svo sem af því að atvinnu- 

vegur, sem áður var rekinn í nánd við eða Í sambandi við hana, legst 
niður, breyttar samgöngur valda verðlækkun hennar o. s. frv. 

2. Eitir kröfu landsstjórnarinnar, ef fasteign hækkar í verði án tilkostn- 

aðar eiganda, svo sem vegna breyttra samgangna, atvinnuvega, sem 

reknir verða í sambandi eða í nánd við fasteignina eða endurbóta á 
henni af hálfu notenda, en án tilkostnaðar eigenda o. s. Írv.



1929 136 

53 4. gr. 

24. maí Sá, er endurvirðingar krefst, skal senda skriflega kröfu par um til 

Aðferð vid formanns undirfasteignamatsnefndar í þeirri sýslu eða kaupstað, þar sem 

endurvirð- fasteignin liggur, og skal formaður kveðja nefndina saman sem fyrst að 
ingar. unnt er. Skal eignin síðan metin eftir sömu reglum sem samskonar fast- 

eignir almennt, og matsgjörðin síðan eða matsgjörðirnar ef fleiri eru, lagðar 

fram á hentugum stað í þeim hreppi eða kaupstað, þar sem eignirnar eru, 

enda sé það auglýst fyrirfram. Skulu matsgjörðir þessar liggja til sýnis 

mánaðartíma, og síðan sendar formanni yfirmatsnefndar. Skal hann kveðja 
saman yfirmatsnefnd og fer um yfirmatið sem yfirmat fasteigna almennt. 

Eigandi fasteignar eða landsstjórnin geta og fundið að þeim mats- 
gjörðum, er hér um ræðir, sem matsgjörðum almennt. 

5. gr. 
Kostnaður. Allan matskostnað skal greiða úr landssjóði. Þó skal sá, er krefst 

Endurvirð. €Ndurvirðingar (sbr. 3. og 4. gr), greiða kostnað við virðinguna, nema 
ingar. verðið breytist við hana um !/1o eða meira (Íml. 17. gr.). 

II. KAFLI. 

Matsnefndir, skipun þeirra o. fl. 

6. gr. 
Undirmats- Í hverju sýslufélagi og í hverjum kaupstað skal vera 3 manna undir- 
nefndir. matsneind. Nefnir stjórnarráðið formann, en sýslunefnd eða bæjarstjórn 2 

Varamenn. nefndarmenn. Á sama hátt er tilnefndur varaformaður og varamenn (fml. 

10. gr. 1. mgr.). Varaformaður tekur sæti í nefndinni, ef formaður deyr eða 

fortallast. Varaneindarmenn taka á sama hátt sæti í nefndinni, ef aðalneind- 

armenn deyja eða forfallast í þeirri röð, er formaður tiltekur (sbr. fml. 11. 
gr. 1. mgr.). 

7. gr. 
Yfirmats- Í hverri sýslu (og er hér átt við lögsagnarumdæmi, en eigi sýslu- 
nefndir utj6löo) skulu vera 3 yfirtasteignamatsmenn. Er sýslumaður formaður yfir- 

an Kaup- matsnefndar, en hina nefnir stjórnarráðið. Á sama hátt skipar stjórnarráðið 

2 varamenn, er taka skulu sæti í forföllum aðalmanna á sama hátt sem 

lyrir er mælt í 6. gr. (fml. 10. gr. 2. mgr., sbr. 11. gr. 1. mgr). 
Ytirmats- Í kaupstöðum landsins skipar stjórnarráðið alla 3 yfirmatsmennina 

nefndir Í og 3 varamenn, er taka sæti í nefndinni í forföllum aðalmannanna, þannig 

viða að varaformaður tekur sæti aðalformanns og varamenn sæti aðalmanna, 

samkvæmt fyrirmælum 6. greinar (fml. 10. gr. 2. mgr., sbr. 11. gr. 1. mgr.).
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8. gr. OA 53 , 

Aldrei má sami maður sitja á sama tíma í fasteignamatsneind og mar 
. . FR , , , . Vanhæfi 

yfirmatsneind (11. gr. 1. mgr). Eigi má maður heldur taka þátt í mati oo... 

eignar sjálfs síns né ættingja sinna eða sér tengdra í beina línu upp eða manna. 

niður á við (foreldrar, börn, barnabörn, stjúp- eða tengdaforeldrar, stjúp- eða 

tengdabörn o. s. frv). 
Matsmenn skulu búsettir í sínu matsumdæmi. Flytji matsmaður úr 

umdæminu, skal þegar skipa annan í hans stað, fyrir þann tíma er hann 

átti eftir sem matsmaður. 

9. gr. 
Formenn yfirmatsneinda í kaupstöðum eru skipaðir ætilangt. Sama Starfatími 

er um aðra yfirmatsmenn bæði í kaupstöðum og utan kaupstaða. Geta mats- 

yfirmatsmenn því eigi að lögum skorazt undan starfanum, nema heilsulas- manna 

leiki banni eða þeir flytjist brott úr umdæminu (sbr. og síðustu setningu 

þessarar gr.). Sama er um varamenn. 
Formenn og varaformenn undirmatsnefnda eru og skipaðir æfilangt. Undirmat. 

Aðrir undirmatsmenn, aðalmenn og varamenn, eru skipaðir til 10 ára, þannig, 

að annar nefndarmanna fer frá 5. hvert ár, í fyrsta skifti árið 1921, eftir 

hlutkesti. Skal sýslunefnd eða bæjarstjórn hluta um, hvor frá skuli fara, og 

kjósa síðan í stað hans. 
Endurskipa má þá nefndarmenn, sem úr ganga, en enginn er skyld- Endur- 

ur að taka við endurskipun, ef hann hefir verið í undirmatsneind 10 ár skipun. 

eða lengur. Svo getur og sextugur maður alltaf skorazt undan að taka áUndanþágu 

móti nefndarskipun (fml. 11. gr. 2. mgr). réttur. 

10. gr. 
Áður en fasteignamatsmaður, sem skipaður hefir verið af sýsluneind,Eiður mats- 

bæjarstjórn eða stjórnarráði (þar á móti eigi sýslumenn), tekur til starta '"anna- 

í fyrsta skifti, skal hann undirrita svohljóðandi eiðstaf, sem formaður nefind- 

ar (yfir eða undirmatsnefndar) skal innrita í gjörðabók nefndarinnar: 

ÞÉg N. N. (eða ef fleiri skulu vinna eiðinn í einu: Vér N. N. og 

N. N), sem skipaður er fasteignamatsmaður í N. N. (sýslu eða kaupstað) 

sver það, að matsstörfin skal ég rækja með alúð og samvizkusemi svo 

sem ég veit sannast og réttast. 
Svo hjálpi mér guð og hans heilaga orð<. 

11. gr. 

Sérhver fasteignamatsnefnd, bædi undir- og yfirmatsnefnd, skal hafa Bokhald. 

sína gjörðabók, löggilta af stjórnarráðinu. Skal formaður nefndar geyma 
bókina. Í bók þessa, eða á þar til gjörð eyðublöð, er stjórnarráðið getur 

út, skal rita greinilega lýsingu á hverri fasteign, sem metin er. Yfirmatsnefnd 
getur þó látið sér nægja, við hverja fasteign, að vísa til lýsingar undir-
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53 matsnefndar, ef hun hefir ekkert vid þá lýsingu að athuga. Ella lýsir hún 
24. maí eigninni eftir því, sem hún telur rétt vera. Að loknu mati skulu matsmenn 

allir, er einhvern þátt hafa í mati tekið, undirrita matsgjörðirnar. 

Fasteignirnar skulu skráðar í gjörðabók eða á eyðublöð í framhald- 
andi töluröð, jarðeignir eftir réttri boðleið í hrepp, en húseignir og lóðir í 
kaupstöðum, kauptúnum og þorpum eftir götunúmerum, ef sett eru, og skal 
sömu röð fylgt í gjörðabók yfirmatsnefndar (sbr. fml. 8. gr). Við hverja 

fasteign skal getið dýrleika hennar eftir því, sem matsmenn meta hana. 
Þegar mati er lokið, skulu matsneindir færa í gjörðabókina á eina skrá og 
óslitið í sömu röð og fyr segir, allar fasteignir, er þær hafa metið, ásamt 
dýrleika þeirra og sýna samtölu matsupphæðanna, í hverjum hreppi eða 
kaupstað. 

Að loknu undirmati sendir formaður undirmatsnefndar gjörðabók 
formanni yfirmatsnefndar í hlutaðeigandi sýslu eða kaupstað. 

III. KAFLI. 

Undirmat. 

12. gr. 
Undir- Til undirbúnings og fyrirgreiðslu við mat fasteigna skulu hreppstjór- 
búningur. á, í sveitum og bæjarfógetar í kaupstöðum, hver í sinu umdæmi, 

semja skýrslu um allar fasteignir í hreppnum eða kaupstaðnum. Skýrslur 
þessar skal rita á eyðublöð, er stjórnarráðið segir fyrir um og lætur prenta 

Skýrslur Eyðublöðin eiga hreppstjórar og bæjarfógetar að fylla út eftir beztu vitund, 
hreppstjóra gg senda þau síðan formanni undirmatsnefndar Íyrir marzmánaðarlok það 
og bæjar- år, er mat skal fara fram, i fyrsta sinni fyrir lok marzmånadar 1916. Skyrsl- 

sete, ur bessar skulu fylgja matsgjårdunum (fml. 3. gr. 1. mgr.). 
Spurningar Ennfremur sendir stjórnarráðið eyðublöð með spurningum um það, er 
til eigenda fasteignir snertir og skulu bæjarfógetar og hreppstjórar sjá um, að eigend- 
og ða eða umráðamenn svari þeim, og skulu þeir að því loknu senda þær for- 

' manni undirmatsnefndar. Fylgja eyðublöðin útfyllt síðan matsgjörðunum. 
Skýringar Auk þessa er hreppstjórum, hreppsnefndum, bæjarfógetum, bæjar- 
hrepps- stjórum, bæjarstjórnum, forðagæzlumönnum og skattaneindum skylt að láta 

neinda og hala gum í té allar þær skýringar, sem kostur er á, til leiðbeiningar bæjar- ix . . oa . , A stjórna. Við mat fasteigna, ef matsneind æskir slíkra skýringa (ml. 3. gr. 2. mgr. 

13. gr. 

Upplýsing- Matsnefnd á að gefa eiganda eða umráðanda kost á að koma fram 
te sanda með þær skýringar, er hann óskar, að verði teknar til greina við 
astelgna. matid å fasteign hans. Einnig er eiganda eða umráðamanni skylt að veita
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matsmånnum allar bær upplysingar um fasteignina, er honum er unnt ad 

veita og heir telja sér pårf å ad få (fml. 14. gr.). 

Hvarvetna þess, er matsnefnd þykir sér eigi fært ad meta eign án 

þess að skoða hana, skal slík skoðun fara fram. Áður en mat byrjar Í 

hreppi hverjum eða kaupstað, skal það auglýst með hæfilegum fyrirvara 

á þann hátt, sem vant er að birta auglýsingar á þeim stað, svo og hvar 

neindin haldi fundi sína í hreppnum eða kaupstaðnum, svo að menn geti 

þangað komið og látið matsnefnd í té nauðsynlegar upplýsingar. Þegar 

matsnefnd þykist þurfa að skoða fasteignir, skal hún gjöra notanda og 

eiganda eða umráðamanni, ef hann er annar og þess er kostur, viðvart 

með hæfilegum fyrirvara. 

14. gr. 

Hverri fasteign, sem metin er, skal lýst greinilega og skal ákveða 

svo skýrt, að eigi sé um að villast, hver hún er. Nafngreina skal og eig- 

anda og notanda, og neina stöðu þeirra og heimili, og ef þeir eru fleiri, 

þá hversu mikinn hluta eignarinnar þeir eigi eða noti (sbr. 8. gr. fml.). 

Lýsing þessa skal skrá í gjörðabók eða á eyðublöð (sbr. 11. gr.), og skal 

að loknu undirmati leggja fram samrit af þeim í hreppnum eða kaup- 

staðnum. Samrit þessi skulu á sínum tíma send formanni yfirmatsnefndar, 

og geymd í skjalasafni sýslunnar eða kaupstaðarins, til afnota við næsta 

fasteignamat. 

15. gr. 

Hverja fasteign skal meta eins og hún mundi vera sanngjarnlega seld 

eftir kostum hennar og ókostum (sbr. 18. og 19. gr.). Til hliðsjónar við 

matið skal hafa tekjur þær, sem fást af fasteigninni, leigumála þann, sem 

er eða telja má hæfilegan, verð það, er fasteign kann að hafa verið seld 

fyrir síðustu árin fyrir matið, söluverð nágrannafasteigna á sama tíma og 

virðingar til lántöku, veðsetningar eða annars. 

Allar fasteignir skal virða til peninga í hundruðum króna, og skal 

matsverð hverrar fasteignar standa á heilu hundraði (ml. 2. gr.). 

16. gr. 

Fyrsta skifti, er jarðeignir eru metnar samkvæmt reglugjörð þessari, 

skulu tilgreind landamerki í matsgjörðinni (fml. 8. gr. niðurl). Sé til þing- 

lesin landamerkjaskrá samkvæmt landamerkjalögum nr. 5, 17. marz 1882, 

nægir þó að vísa til hennar. Öll eignagögn jarða, svo sem lögfestur, gömul 

landamerkjabrét eða ítakaskrár, sem eigi eru vitanlega skráð Í embættis- 

bækur og kostur er á, ber að afhenda matsnefnd í frumriti eða staðlestu 

ettirriti. Skulu þau gögn fylgja matsgjörðunum (sbr. Íml. 5. gr. 1. mgr.). 
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17. gr. 

Hver sú jörð, er hefir sérstök bæjarhús og aiskift tún og engi, skal 

metin út af fyrir sig, hvort sem hún hefir áður talizt lögbýli eða hjáleiga. 

Verði ágreiningur um þetta, eða vafasamt þyki, hvort jarðeign, sem skift 

er sundur milli fleiri eigenda (þ. e. skift í fleiri býli) skuli metin í einu lagi, 

sker sýslumaður úr þeim ágreiningi, að fengnum tillögum úttektarmanna 

hreppsins (fml. 4. gr. 1. mgr). 

Ef fleirbýli er á jörð, ber því að meta sér hvert býli, ef það full- 

nægir áðurnefndum kröfum. Sama er um hjáleigur. Þurrabúðir skulu og 

metnar sérílagi, en afgjald þeirra skal talið til jarðarinnar. 

Eyðijarðir og eyðilönd, sem sérmetin hafa verið til dýrleika, skal 

meta sérílagi, enda þótt bæjarhús séu niðurlögð, nema legið hafi að fullu 

og öllu undir aðra jörð síðustu 50 árin fyrir matið (ml. 4. gr. 2. mgr). 

Þar sem hjáleigur hafa verið lagðar undir höfuðból og bæjarhús 

niðurlögð, ber að meta þær með höfuðbólinu. 

Þar sem sjálfstæð býli hafa verið niðurlögð á síðustu 50 árum og 

lögð undir aðrar jarðir að einhverju leyti eða öllu, skal meta þau sér, eins 

og þau væru sérstök lögbýli. 

Hverja jarðeign, sem metin er sérstaklega, skal, auk lýsingar samkv. 

14. gr, nafngreina svo skýrt, að eigi sé um að villast, hver hún er. Sé 

um nýbýli að ræða, eða hafi jarðeignin eigi áður sjálistætt eða lögskráð 

heiti, þá skal matsnefnd hlutast til um, að jarðeigninni verði gelið nafn 

samkv. 6. gr. laga nr. 31, 30. október 1913 um bæjanöfn. Jarðarparta með 

sama nafni skal aðgreina, með því að kenna þá við áttir eða alstöðu, við 

eiganda eða ábúanda eða við stærð. 

Afréttarlönd, sem eru eign einnar eða ÍHeiri sveitar og einungis eru 

notuð til uppreksturs, skal eigi meta sérstaklega, en taka ber til greina 

upprekstursréttinn, þegar jarðir eru metnar Í þeirri sveit, sem uppreksturs- 

réttinn eiga (fml. 7. gr. 1. mgr.). 

Nú hefir sveitarfélag aðrar nytjar afréttar, t. d. skóg, veiði, fugla 

eða fiska, reka, námur, fossafl o. s. irv., og ber þá að taka þær nytjar til 

greina, er meta skal jarðeignir í sveitinni eða þær jarðeignir, er sérstaklega 

kunna að hafa nytjar þessar, t. d. vegna legu sinnar. 

Nú á einstök jörð eða jarðir sérstakt upprekstrarland, og skal þá 

taka það til greina við mat jarðarinnar. 

Þrætulönd (0: lönd, er tvær eða fleiri jarðir gjöra tilkall til og þræt- 

an er eigi löglega útkljáð til fullnaðar með samningi eða dómi) skal meta 

sérílagi (ml. 7. gr. 2. mgr.). 
Innstæðukúgildi og annað lausafé, er jörð kann að Íylgja, t. d. bát, 

skal eigi meta með henni (fml. 5. gr. 2. mgr.). En geta skal innstæðukúu- 

gilda í gjörðabók og annars slíks fylgifjár með jörðum. 

Með hverri jarðeign skal meta sérstaklega (þ. e. virði þeirra skal 

greint út af fyrir sig) hús þau, er á henni standa, hvort sem þau eru eign
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landeiganda eda annara. En geta skal og lysa og meta sér, hvad land- 

eigandi á eða aðrir. 

18. gr. 

Þá er meta skal jarðeign til peningaverðs samkv. lögum nr. 22, 3. 

nóv. 1915, ber að taka til greina og skrá í gjörðabók eða á eyðublöð allt 

það, er telja má að máli skifti um verðmæti eignarinnar. Hér til telst einkum: 

A. Mannvirki á jörðinni: 

1. Mannvirki, sem jörð lylgja, svo sem hellar úthöggnir, garðar (hey- 

garðar, matjurta- eða blómgarðar), girðingar, vörzlu- eða áveituskurðir, 

vatns-, rafmagns- eða gasleiðsla, fjár- eða hestaréttir, brunnar eða önnur 

vatnsból, safnþrær o. s. Írv., og skal öllu slíku lýst í stuttu máli. 

2. Mannvirki, er notandi (ábúandi) á. 

3. Mannvirki, er aðrir en eigandi og notandi eiga. 

Jarðnytjar: 

1. Tún og nátthagar, hvað af sér gefi, hvernig sé (slétt, þýft, harðlent, 

sendið o. s. frv), möguleika til útgræðslu o. s. Írv. 

2. Útengi, hvað af sér geti, hvernig sé (þýit. blautt, slétt, þurt), áveitu- 

engi, heyfall, hvort langt eða stutt á það o. s. frv. 

3. Útbeit (fjalllendi, skóglendi, mýrlendi, erfitt að nota eða auðvelt, snjó- 

1 
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þyngsli, selför, vetrar- eða sumarbeit, fjörubeit o. s. trv.). 

. Önnur jarðargæði, nytjar eða hlunnindi, svo sem: 

Skógur, mótak, tori- og reiðingsrista, hellutak eða önnur byggingar- 

efni (svo sem grjót möl, sandur), meltekja. 

Veiði (silungs-, lax-, fugla-), eggver (sérstaklega æðarvarp). 

Reki, (hvala-, viðar-, fugla-, fiska-), söl, þari, þang o. s. frv. 

Vergögn (útræði. uppsátur, lending o. s. frv.) og tekjur af þeim. 

Þurrabúðir á landi jarðar, grunnleiguréttindi, er tekjur gefa af sér o. s. frv. 

Hvernig jörð liggi við samgöngum, vegir og aðrar samgöngubætur i 

nánd við jord: ef jård er i nånd vid verzlunarstad, eða iðnaður er 

á eða í nánd við jörð 0. s. frv. 

Upprekstrarland í landi jarðar er tekjur veiti henni (sbr. 17. gr. 8. mgr.). 

Hverir eða laugar, fossar, námur, ölkeldur o. s. frv. 

„ Ítök í annara lönd, er fylgja henni, svo sem slægjur, beit, skógarhögg, 

mótak, torfrista, reki, veiði o. s. frv., eða kvaðir eða afgjaldsskyldur 

annara til hagsmuna jörðinni. 

Sérstakir ókostir, svo sem: 

1. 

2. 

3. 

Ef jörð liggur undir skemmdum af völdum náttúrunnar (sæ, vatni, 

sandi, uppblæstri, skriðum, eldgosum o. s. frv.). 

Ítök annara í land hennar, kvaðir eða afgjaldsskyldur (t. d. prests- 

mata), er á henni hvíla o. s. frv. 

Hættur fyrir búfénað í landi jarðar, ágangur búfjár annara manna, 

ágangur af ténaði ferðamanna, afréttarlé o. s. frv. 

E. Þess skal getið, ef jörð er fastur embættisbústaður, t. d. prestssetur eða 
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þingstaður, skólasetur o. s. frv. Svo skal og getið um framtleyzlu fén- 
aðar á jörðinni, hver sé, í hvernig hirðingu hún er, að því leyti, sem því 
kynni að verða lýst ófullkomið í sambandi við framannefnd atriði. 

19. gr. 
Húseignir allar í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum skal meta svo 

(sbr. 14. gr.), að húsin séu metin sér (verð húsanna greint sérílagi), og lóð 
sú og mannvirki, svo sem girðingar, brunnar o. s. frv., er hverri húseign 
fylgir, sérílagi (ml. 6. gr. 1. mgr). 

Skal húsum lýst í stuttu máli (steinhús, steinsteypuhús, timburhús, 
þak, stærð, aldur o. s. frv.), til hvers það sé notað (íbúðarhús, verzlunar- 
hús, kirkja, banki, leikhús o. s. frv.), kvaðir á húsi eða til hagsmuna 
húss o. s. frv. 

Tilgreina skal stærð lóða, ef hægt er, til hvers þær séu notaðar og 
til hvers nothæfar, lega við götu, girðingar og önnur mannvirki á lóð, 
kvaðir o. s. frv. 

20. gr. 
Sérstaklega skal meta allar lóðir og lendur með tilheyrandi mann- 

virkjum, er engu húsi (eða jörð) fylgja, svo sem byggingarlóðir í kaup- 
stöðum, sem enn er eigi byggt á, tún og erlðafestulönd í kaupstöðum o. 
s. frv. Skal geta stærðar, ef hægt er, til hvers lóð eða lenda sé notuð eða 
nothæf, legu hennar, kvaða o. s. frv. 

Sama er um ítök og fasteignaréttindi, er eigi fylgja neinni jörð eða 
húseign (fml. 6. pr. 2. mgr.). 

21. gr. 

Undirmati skal jafnan lokið fyrir 15. júlí það ár, er reglulegt mat 
skal fara fram. Fyrsta undirmat fer þó fram árin 1916, 1917 og 1918 og 
skal vera lokið 15. júlí 1918 (sbr. 1. gr.). 

Matsgjörðir úr hverjum hreppi skulu lagðar fram 1. ágúst á þing- 
stað hreppsins eða kaupstaðarins (sbr. 14. gr. reglugjörðar þessarar), eða 
öðrum hentugum stað, er auglýstur sé fyrirfram, og liggja frammi út mán- 
uðinn (fml. 13. gr), og síðan skulu öll matsgögn þegar send formanni 
yfirmatsnefndar. 

Matsgjörðir þær, er fara fram árin 1916 og 1917, skulu framlagðar 
samkvæmt áðursögðu þau sumur og síðan send formanni yfirmatsnefndar, 
svo að yfirmatsnefind geti jafnóðum yfirfarið þær og úrskurðað kærur, er 
berast kunna (sbr. 24. gr.). 

22. gr. 
Nu greinir matsmenn á um fasteign eða dýrleika hennar, og skal 

þess getið í gjörðabók eða á eyðublöðum, þar sem fasteign er lýst, svo 
og Í dýrleikaskrá fasteigna þeirra, er getur í 11. gr.
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IV. KAFLI. 

Yfirmal. 

23. gr. 

Yfirmatsneind skal taka til starfa svo fljótt sem unnt er, eitir að 

hún hefir fengið matsgögnin frá undirmatsneindum (sbr. 21. gr.). Hún á 

  

að endurskoða mat fasteigna í umdæmi sínu, og ef henni virðist 

eitthvað rangt eða óljóst, eða ef undirmatsmenn hafa eigi komið sér sam- 

an (sbr. 22. gr.), getur hún heimtað nánari skýringar undirmatsnefndar, eig- 

anda eða umráðamanns fastei hreppsnefnda eða bæjarstjórna og jafn- 

vel skoðað fasteignina, ei brýn þörf 

  

I 
si 

  

þö st. Því næst skal hún lagfæra mat- 

ið eftir því, sem henni þykir þuria (ml. 15. gr. 1. mgr). 

Nú er eigandi lasteignar eða unn ráðandi óánægður með mat á fast- 

eign sinni, og skal hann þá bera upp kæru sína bréflega Íyrir formanni 
yfirmatsneindar fyrir 31. ár júst það ár, er mat er lagt fram, í fyrsta skifti 

31. ágúst 1916, um þær fasteignir, er metnar verða á því ári. Innan sama 
tíma er hverjum eiganda fasteignar heimilt að kæra yfir mati á öðrum 

fasteignum. Yfirmatsnefnd fellir úrskurð um kæruna að fengnu áliti i 

atsnefndar (fml. 14. gr.), og ef henni þykir þess þörf, að fengnun 

upplýsingum (sbr. 23. gr). 
Úrskurði sína skal yfirmatsnefnd skrá í gjörðabók sína, ásamt stuttri 

greinargjörð um forsendur þei 
Mat yfirmatsnefndar er óhagganlegt til næsta reglulegs fasteigna 

mats nema endurvirðing komi til samkv. 3. gr. 

rd
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25. gr. 

Innan októbermánaðarloka, í fyrsta skifti 1918, skal formaður yfir- 

matsnefndar afgreiða matsgjörðirnar til some arrådsins (fml. 15. gr. 2. mgr.), 

ásamt öðrum matsgögnum (sbr. 11., 12., 14., 16., 23. og 24. gr.). 

IR 
KANT oe 

8.
 

r. 
Með reglugjörð þessari er úr gil ldi numin reglugjörð um fasteigna- 

mat 26. jan. 1916. 

Fjármálaráðuneytið, 24. maí 1929 

Einar Árnason. 

Gísli Ísleifsson. 

1929 

53 

24. maí 

Lagfær- 

ingar án 

kæru, 

Kærur.
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54 SAMÞYKKT 
27. mai 

um 

breyting á samþykkt um sýsluvegasjóð Eyjafjarðarsýslu nr. 55, 

17. maí 1926. 

Aftast í 2. gr. komi nýr töluliður: 

12. Hríseyjarvegur frá Stekkjarnefi að Yztabæ. 

    

samþykkt þessi, sem sýslunefndin í Eyjafjarðarsýslu hefir sam- 

ið og samþykkt samkv. lögum nr. 10, 20. júní 1928, staðfestist hérmeð 

til þess að öðlast gildi þegar í stað og bii til eftirbreytni öllum, sem 

hlut eiga að máli. 

Tryggvi Þórhallssoi S
 

  

55 ERINDISBRÉF 
fyrir 

sandgræðslumann ríkisins. 

Með bréfi þessu er hr. Gunnl: 
með höndum störf sandgræðs 

. 45, 20. juni 1923, og bre reytingum å 

eða öðrum ákvæðum, er um sandgræð 

     

  

Verkefni þau, er sandgræðslumanninum er aðallega ætlað að 
virna að, eru þessi: 

a. Áð sjá um framkvæmdir þeirr: 1 verka, er sandgræðslan hefir me! 
höndum. Hann ræður menn til þeirra verk: fyrir og hefir 
eftirlit með störfum þeirra. Hann gefur leiði einingar viðvíkjandi 
sandgræðslu og svarar fyrirs spurnum þar 

b. Að rannsaka ný svæði, sem „ þört er 
gefa lýsingu af þeim og áæt 
sandgræðsluna. 

  

2 sandgrædslu, 
lanir um væntanlegan kostnað vid 

á 
a
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c. Að hafa öll reikningsskil sandgræðslunnar Í samráði við gjald- 

kera Búnaðarfélags Íslands, borga eða ávísa reikningum og inn- 

heimta gjöld frá einstaklingum og gera samninga um afnota- 

rétt á sandgræðslusvæðum, og annað eftir því sem lög standa til, 

eða sett ákvæði. Hann skal færa nákvæmar reikningsbækur yfir 

alla starfsemi sandgræðslunnar og sérstaka reikninga fyrir hverja 

sandgræðslustöð, svo og aðalreikning fyrir alla sandgræðsluna um 

—>
 

hver áramót. 

d. Að leysa af hendi önnur störf í þágu sandgræðslunnar, eftir því 

sem ástæður leyfa og tími vinnst til. 

Öllum þessum störfum skal hann haga eftir lögum og reglum 

sandgræðslunnar, í samráði við búnaðarmálastjóra. 

2. gr. 

Sandgræðslumaðurinn aflar sér allrar fræðslu, sem kostur er 

á að fá, viðvíkjandi starfi sínu, og kynnir sér í þeim efnum þær bækur 

og tímarit, innlend og útlend, sem hér er að fá. 

3. gr. 

Sandgræðslumaðurinn heldur stutta dagbók yfir starf sitt heima, 

en skráir ítarlega skýrslu um athuganir sínar og framkvæmdir á leið- 

beiningaferðum. Hann heldur saman öllum bréfum er honum berast 

og varða sandgræ eðslu na, og svörum við bréfunum. Bækur þessar og 

afhendast á skrifstofu Búnaðarfélags Íslands og varðveitast Í 

skjalasafni þess. 

  

4. gr. 

Sandgræðslumaðurinn semur árlega skýrslu um starfsemi sand- 

græðslunnar. 

5. gr. 

Sandgræðslumaðurinn er skyldur til að reka starf sitt með 

áhuga ogtrúmennsku og vera góður samverkamaður atvinnumálaráð- 

herra og búnaðarmálastjóra, og aðstoðarmaður þeirra í öllum grein- 

um er sandgræðsluna varða. 

6. gr. 

f Laun fyrir starf sitt fær sandgræðslumaðurinn samkvæmt 

ákvæðum atvinnumálaráðherra. 

Avinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 7. júní 1929. 

Jónas Jónsson. 

  

Páll Pálmason.
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56 REGLUGJÖRÐ 
12. júní um 

eftirlit með lyftum. 

1. gr. 

Reglugjörð þessi gildir fyrir vélknúnar lyftur eða lyftitæki 

með kassa eða trogi, sem hreyfist milli fastra stýristeina. 

Fyrir sérstakar lyftur, svo sem Paternoster-lyftur eða efnis- 

lyftur við húsagjörð, getur skoðunarmaður veitt tilslakanir. 

I. Búnaður og traustleiki. 

A. Almenn ákvæði. 

2. gr. 

Lyfta með öllum tækjum skal vera vel traust að gerð og efni. 

Auk ákvæða eftirfarandi greina, skal sérhver lyfta fullnægja 

beim kröfum, sem gerðar eru í byggingarsamþykkt á hverjum stað. 

Rafknúnar lyftur skulu ennfremur fullnægja þeim kröfum, sem 

settar eru í gildandi lögum og reglugjörðum um rafmagn. 

3. gr. 

Sérhver lyfta skal greinilega merkt með nafni smiðsins og 
smíðaárinu og tölusett. 

d. gr. 

Braut lyftunnar skal vera innan fastra veggja eða svo girt, að 
mönnum sem gæta fullrar varúðar stafi ekki hætta af. 

Girðingin skal allsstaðar vera minnst 1,9 m. há frá gólfi. Sé 
girðingin úr vírneti eða vírrimlum, skal möskvastærð, eða fjarlægð 
milii rimla eigi vera meiri en 2 em. Gildleiki þráðs í vírneti skal vera 
minst 134 mm. að þvermáli. 

  

5. gr. 

Við endastöðvar lyftunnar skal vera nokkuð bil fyrir ofan og 
neðan stólinn. Við fólkslyftur má þetta bil þó ekki vera minna en 0,5 m. 

6. gr. 

Á „Paternoster“lyftum skal vera minnst 1 m. frítt rúm fyrir 

ofan stólana þegar þeir eru í efstu stöðu sinni.
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7. gr. 
56 

Sérhvert op eða dyr sem liggja inn í lyftusvelginn skulu hafa 12. júní 

hurð, sem opnast út, og ávallt er lokuð, nema þegar lyftustóllinn er 

móts við dyrnar. 

Séu hurðirnar úr vírneti eða rimlum, skulu þær fullnægja kröf- 

um 4. gr. 

Sjálfvirkar hurðarlæsingar á dyrum svelgsins mega ekki, nema 

undir sérstökum kringumstæðum, vera þannig gerðar, að hægt sé að 

opna þær eða loka utan frá. 

Við allar dyr svelgsins skal vera hæfilega bjart á meðan lyftan 

er Í gangi. 

8. gr. 

Andvægi skulu á allri braut sinni hreyfast innan fastra stýr- 

isteina. Ef braut andvægjanna endar ekki á föstum grundvelli, skal 

svo umbúið að andvægið lendi á hæfilega traustum undirstöðum ef 

burðarstrengirnir bresta. Ef andvægi er utan lyftusvelgsins skal braut 

þess afgirt eða varin samkvæmt 4. gr. 

Braut andvægjanna má ekki enda yfir stöðvum eða göngum 

bar sem umferð er. 

9. gr. 

Lyftan skal þannig gjörð, að hraði stólsins geti ekki vaxið fram 

úr ákveðnu hámarki. 

Lyftuhraði má ekki meiri vera en 1,5 m/sek., nema sérstaklega 

standi á og leyfi skoðunarmanns komi til. 

10. gr. 

Lyftustóllinn skal hafa sjálfvirkar gripklær, sem stöðva hann 

eftir mest 0,15 m. fall ef burðarstrengirnir bresta. 

Gripklærnar skulu þannig varðar, að ekki sé hætta á að fólk 

eða farangur í lyftustólnum geti hindrað þær í hreyfingu. 

Undanskilin ákvæðum þessum eru þó: 

1. Vörulyftur, sem ekki flytja fólk, þar sem dyr svelgsins eru ekki 

hærri en 1 m. og burðarmagn stólsins ekki er yfir 100 kg. 

2. Vörulyftur, sem ekki flytja fólk og ganga aðeins milli tveggja hæða, 

þar sem innbyrðis hæðarmunur er mest 1,5 m. 

11. gr. 

Herbergi það, sem vindan er í, skal vera rakalaust og hæfilega 

bjart. 

Þar sem ástæður leyfa, skal vera minnst 1,8 m. undir loft og svo 

stórt herbergið, að hæfilegt gangrúm sé kringum vinduna. Jafnan skal
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56 það vera svo stórt að vindan verði tekin sundur og sett saman án 

12. Júní vandkvæða. 

B. Sérstök ákvæði um fólkslyftur. 

12. gr. 

Lyftusvelgurinn skal á alla vegu girtur í fulla loftshæð. Endi 

svelgurinn að ofan ekki með heilu lofti, skal rétt fyrir ofan efstu stöðu 

stólsins vera vírnet, sem byrgi yfir stelginn. 

13. gr. 

Dyr svelgsins skulu þannig búnar að hurðir séu í línu við veggi 

svelgsins að innan. Hurðir skulu þannig læstar, að einungis sé hægt 

að opna þær, þegar lyftustóllinn er móts við þær, og ekki má vera 

hægt að setja stólinn í hreyfingu fyr en allar hurðir að svelgnum 

eru lokaðar. 

14. gr. 

Um stólinn skulu á alla vegu vera heilir veggir, nema þar sem 

dyr eru, þó má í stað veggja vera vírnet eða rimlagirðing og má þá 

möskvastærð netsins eða fjarlægð milli rimla vera 2 em. hið mesta. 

Í öllum dyragáttum inn í svelginn skulu vera hurðir sem opn- 

ast út. Sé enginn lyftuvörður skulu allar hurðir standa í þannig sam- 

li við aflvél lyftunnar, að ekki sé unnt að setja stólinn á hreyf- 

Ingu, nema allar hurðir séu lokaðar, og að hann stöðvist þegar, ef 
2 

ein hurðin opnast meðan hann er í hreyfingu. 

  

AF 

í 
AT: 
ol 

15. gr. 

Engar hurðir þarf í dyragáttum lyftustólsins, ef tryggt er 
að allir veggir og hurðir svelgsins á inngönguhlið séu sléttar og ekkert 
sem nemur inn i svelginn og stóllinn er ekki meira en 25 cm. frå 
veggjum. 

16. gr. 
Þegar lyftan er notuð skal vera hæfilega bjart í henni. Ef ekki 

    er stöðugt ljós í stólnum, skal svo um búið, að ljós kvikni þegar stigið 
er inn Í stólinn. 

17. gr. 

Í stólnum skal vera stöðvunartæki, greinilega merkt og skal vera 
hægt með því að stöðva ferð stólsins, hvar sem hann er staddur. Enn- 
fremur skal vera í stólnum tæki til að gefa með neyðarmerki, sem 
heyrast skal greinlega á þeim stöðum utan svelgsins, sem umferð er 
um. Merki skal vera hægt að gefa í hvaða stöðu sem stóllinn er,
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18. gr. 

Lyftustólar sem ekki eru hreyfðir með skrúfum eða kólfum, 

skulu hanga í 2 strengjum hið minnsta og skal hver strengjanna um 

sig þola að bera stólinn án þess að hann reynist fram úr Í af brot- 

þoli. Nánari reglur um útreikning á styrkleik strengjanna setur at- 

vinnurálaráðherra, ef þurfa þykir. 

Stálstrengi, sem hafa hærra þrotþol en 14000 kg./em.? má ekki 

nota. 

19. gr. 

Andvægi skulu hanga Í 2 strengjum, sem fullnægja kröfum 

18. greinar. 

20. gr. 

Á lyftu skulu vera tvenn, hvort öðru óháð stöðvitæki (sjálf- 

virk, sem stöðva hreyfingu stólsins, þegar hann er kominn í efstu eða 

neðstu stöðu sína. Annað tækja þessara skal óháð hliðartækjunum. 

21. gr. 

Utanvert á hverjar inngöngudyr skal fest spjald með greini- 

legri áletrun „Varlega — Lyfta“, ennfremur um hæstu leyfilega far- 

þegatölu. 

Ef lyftan er ekki sjálfvirk, skal ennfremur standa á spjaldinu: 

„Má ekki notast án lyftuvarðar.“ 

Á spjaldi, sem fest skal upp rétt hjá stjórnartækinu, skal til- 

greina hve margir mega mest fara með lyftunni í einu. 

C. Sérstök ákvæði um vörulyftur. 

22. gr. 

Svo skal búið um allar hurðir á lyftusvelgnum, að stóllinn verði 

aðeins settur 

Una: 

í hreyfingu þegar þær eru lokaðar. 

skyldar eru þó ákvæði þessu, lyftur, sem ganga aðeins 

a hæða og burðarmagn lyftunnar er mest 100 kg. 

   

  

milli tveggj 

23. gr. 

Stóllinn skal ganga innan traustra veggja, nema á þeim stöð- 

um, sem dyr eru. Sé lyf J tan utanhúss skal svo um búið, að flutningur 

geti ekki dottið úr stólnum. 

24. gr. 

Stólar sem ekki hreyfast með skrúfu eða kólfi, skulu hanga 

í einum eða fleiri strengjum sem fullnægi kröfum 18. gr. 

Um andvægi gilda ákvæði 18. gr. 

1929 

56 

12 jání
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25. gr. 

Sérhver vörulyfta án lyftuvarðar, skal þannig gerð, að ekki 
sé hægt að ná til stjórntækisins frá stólnum. 

26. gr. 

Lyftan skal þannig gerð að stóllinn stöðvist sjálfkrafa í efstu 
og neðstu stöðu sinni. 
  il 

27. gr. 
Þegar vörulyftur eru ætlaðar einnig til þess að flytja fólk, 

skulu þær fullnægja öllum þeim kröfum, sem gerðar eru til fólkslyftna. 
Eigi að vera lyftuvörður í vörulyftu, skal hún fullnægja al- 

mennum kröfum um vörulyftur og auk þess uppfylla ákvæði 1—21. gr. 
a 

28. gr. 

Stóllinn skal þannig gerður, að lyftuvörður sé án hættu þegar 
lyftan er í gangi, enda gæti hann fullrar varkárni. 

Ennfremur sé ljós í stólnum ef þurfa þykir. 

29. gr. 
Á hverri hurð vörulyftu skal vera greinilegt og hæfilega stórt 

spjald og standi á því „Vörulyfta — Varlega.“ Ennfremur skal á það 
letrað mestur þungi, sem í lyftuna má láta. 

Ennfremur skal letra á spjaldið: 
1. Á vörulyftum án lyftuvarðar: „Fólksflutningur bannaður.“ 
2. Á vörulyftum með lyftuverði: „Aðeins einn maður í lyftuna.“ 

Í hverjum lyftistól skal vera spjald, með greinlegri áletrun um 
mesta þunga, sem lyftan má bera. 

II. Gæzla og hirðing á lyftum. 

30. gr. 

Sérhverri lyftu með því, sem henni tilheyrir, skal vel haldið við. 
Einu sinni í hverjum mánuði skal sérhver lyfta skoðuð af 

kunnáttumanni, sem skoðunarmenn viðurkenna. Gallar, sem koma 
kunna í ljós við skoðun þessa skulu endurbættir, áður en lyftan er 
aftur tekin til notkunar. 

31. gr. 
Komi við rekstur lyftu einhverjir gallar í ljós, eða ef lyftan 

vinnur á einhvern hátt öðruvísi en skyldi, er eigandi skyldur að 
hætta að nota lyftuna og láta endurbæta það sem aflaga hefir farið.
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Geti eigandi ekki litid nægilega vel eftir lyftunni, skal hann 

fela ábyggilegum manni umsjón með henni, og er þá sá maður skyldur 

að sjá um, að gallar sem koma kunna Í ljós séu tafarlaust bættir. 

32. gr. 

Á meðan lyfta er ekki í gangi sökum viðgerðar eða skoðunar, 

skal það auglýst á öllum dyrum hennar. 

33. gr. 

Sé lyfta ekki þannig gerð, að hún sé stöðugt í gangi („Pater- 

noster“lyftur), eða þannig gerð, að þeir, sem í lyftunni fara, geti 

án hættu stjórnað henni, skal í lyftunni vera lyftuvörður. Lyftuvörður 

skal vera ábyggilegur og skilja vel stjórnbúnað lyftunnar, enda sé 

hann fullra 16 ára og reglusamur. 

IÍI. Tilkynning og skoðun. 

34. gr. 

Þegar lyfta, ný eða eftir aðalviðgerð eða flutning óskast tekin 

til notkunar, skal seljandi eða viðgerðarmaður tilkynna það skoðunar- 

manni. 

Nýjum lyftum, sem ekki hafa áður verið undir eftirliti, skal 

fylgja lýsing. 

Eyðublöð undir tilkynningar og lýsingar fást hjá skoðunar- 

mönnum. 

Verði eigendaskifti að lyftu, skal hinn nýi eigandi tilkynna það 

innan 8 daga til skoðunarmanna. 

35. gr. 

Þegar lyfta er skoðuð skal ganga úr skugga um, að hún full- 

nægi þeim kröfum, sem gerðar eru Í reglugjörð þessari, og skal þá 

meðal annars gerð tilraun á lyftustólnum, til þess að ganga úr skugga 

um, að gripklær lyftustólsins séu í lagi. Skoðun skal fram fara einu 

sinni á ári, á lyftum sem flytja eiga fólk, eða vörur og fólk. Algengar 

vörulyftur skulu skoðaðar annaðhvort ár. Fallraun fylgi ávallt hverri 

skoðun. 

36. gr. . 

Skodun skal tilkynnt med 3 daga fyrirvara. Skal eigandi lyftu 

á þeim tíma undirbúa skoðunina sem þurfa þykir. 
Við skoðun skal eigandi veita skoðunarmönnum alla nauðsyn- 

lega aðstoð að kostnaðarlausu. 

1929 

56 
12 júní
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56 Aukaskoðun skal gerð milli aðalskoðana svo oft, sem þurfa þykir. 

12. júní Komi gallar á lyftu í ljós við aðalskoðun eða aukaskoðun, skal 

skoðunarmaður banna notkun lyftunnar, þar til úr göllunum hefir 

verið bætt. 

37. gr. 

Þegar lyfta hefir verið skoðuð og ekkert fundist athugavert 

við hana, skulu skoðunarmenn skrifa vottorð um niðurstöðu skoðun- 

arinnar. Vottorð þetta skal fest upp í lyftustólnum undir gleri eða 

vírneti, og vera þar, þar til vottorð um næstu skoðun er sett upp. 

38. gr. 

Brot á reglugjörð þessari varðar sektum frá 20—2000 krónum 

nema þyngri hegning liggi við að lögum. Sektirnar renna í ríkissjóð. 

39. gr. 

Með mál út af brotum á reglugjörð þessari skal fara sem al- 

menn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi er hjermeð sett samkvæmt lögum nr. 24, 7. 

maí 1928, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 12. júní 1929. 

Jónas Jónsson. 

Páll Pálmason. 

57 REGLUR 

18. Júní fyrir 

Veðurstofu Íslands. 

Samkvæmt lögum nr. 15, 15. júní 1926 eru í dag gefnar út eft- 

irfarandi reglur fyrir Veðurstofu Íslands. 

I. Starfssvið Veðurstofunnar skal vera: 

1. gr. 

a. Að safna gögnum til rannsókna á loftslagi landsins. Skal til þess 

hafa nægilega margar veðurathugunarstöðvar úti um land, sem 
standi undir umsjón og eftirliti Veðurstofunnar.
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Að vinna úr veðurskýrslum frá veðurstöðvunum og gefa út veður- 57 

farsskýrslur, er sýni skilyrði þau og takmörk, sem veðráttan setur 18. júní 

atvinnuvegum landsins. 

Ad safna daglegum veðurskeytum, innlendum og erlendum og 

senda út fregnir um veðurútlit. Skal einkum lögð stund á að vara 

við hættulegum illviðrum á landi og miðum úti, og segja fyrir úr- 

komu að sumrinu. 

Að safna nákvæmum fregnum um hafís og senda út Ísfregnir til 

skipa, þegar ástæða er til. Sama gildir þegar eldgos eða ösku- 

fall ber að höndum. 

Að standa í samráði við ríkisstjórnina fyrir öllum þeim málum, 

sem snerta alþjóðasamvinnu í veðurfræði og Ísland varða að ein- 

hverju leyti. Hér með er talin umsjón með þeim veðurfregnum, 

sem sendar eru frá Íslandi til annara landa. 

Af hafa eftirlit með landskjálftamælingum og safna fregnum um 

landsskjálfta og gefa út skýrslur um þær athuganir. 

Að aðstoða opinberar, innlendar flugferðir með veðurfregnum. 

II. Veðurathuganastöðvar. 

2. gr. 

Veðurathuganastöðvar Veðurstofunnar skiftast í 2 flokka. 

Veðurskeytastöðvar, sem senda Veðurstofunni veðurfregnir daglega. 

Veðráttu- eða loftlagsstöðvar, sem senda Veðurstofunni mánaðar- 

legar (eða vikulegar) skýrslur um gerðar veðurathuganir. 

a. Veðurskeytastöðvar. 

3. gr. 

Vedurskeytastédvar se la Vedurstof í tra »Amnapmir i sf í 
eðurskeytastöðvar senda Veðurstofunni veðurfregnir í símskeyti 

eða loftskeyti, tvisvar til fjórum sinnum á dag. Aðalathuganatímar 

eru kl. 8, kl. 17, en aukaathuganir kl. 6, kl. 12, kl. 15 og kl. 21. 

Á aðalathugunartímum senda allar veðurskeytastöðvar veður- 

fregnir, en á auka-athugunartímum aðeins nokkrar stöðvar, eftir nán- 

ari fyrirmælum Veðurstofunnar. Veðurskeytin skulu vera í tölum og 

samin eftir þeim reglum, sem Veðurstofan setur. 

á. gr. 

Hver athugunarmaður færir þær veðurfregnir, er hann sendir, 

inn í þar til gerðar bækur, sem hann sendir Veðurstofunni við lok hvers 

mánaðar ásamt þeim uppteiknunum, sem síritandi mæliáhöldin hafa 

gert. 

„Allar veðurfregnir skulu að lokinni athugun sendar tafarlaust til
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57 næstu símastöðvar, er annast um, að þær komist til veðurstofunnar 

18. júní eigi síðar en 15 mínútum eftir að stöðin fékk þær í hendur. 

5. gr. 

Veðurskeytastöðvarnar skiftast í 3 flokka: 

a. 1. flokks veðurskeytastöðvar skulu senda fregnir um loftvægi og 

loftvægisbreytingar, vind, úrkomu, raka loftsins, veðrið á athug- 

unartíma, veðurlag frá því veðurfregn var síðast send og um út- 

lit loftsins og skýjafar. Ennfremur um sjógang, snjólag, skyggni og 

hæð skýja, ef Veðurstofan æskir þess. 

b. 2. flokks veðurskeytastöðvar senda fregnir um lofthita, úrkomu, 

um vind, veðrið á athugunartíma, veðurlag frá því síðasta veður- 

fregn var send, og um útlit loftsins og skýjafar. Ennfremur um 

sjógang, snjólag, skyggni, hæð skýja og raka loftsins, ef Veðurstof- 

an æskir þess. 

c. 3. flokks stöðvar senda fregnir um vind og veðrið á athugunartíma, 

útlit loftsins og skýjafar og veðurlag milli athugana. Ennfremur 

um sjógang, snjólag, skyggni og hæð skýja, ef Veðurstofan æskir 

þess. 

Allar veðurskeytastöðvar skulu senda Veðurstofunni fregnir um 

hafísa, öskufall og landskjálfta, þegar ástæða er til. 

6. gr. 

Veðurstofan skal og kosta kapps um, að fá veðurskeyti frá nokkr- 
um Íslenzkum skipum, er þau eru á þeim stöðum, að fengur er í veður- 
skeytum frá þeim. Auk þeirra upplýsinga, sem eru í skeytum veður- 
skeytastöðvanna, skal þess vera getið í veðurskeytum skipanna, hvar 
athugun hafi verið gerð og hver sjávarhitinn er, en fella má niður að 
geta um úrkomumagn og raka. 

b. Veðráttustöðvar. 

7. gr. 

Veðráttustöðvar skiftast í: 

1. Almennar loftlagsstöðvar, 

2. Regnmælistöðvar. 

Á loftlagsstöðvunum skal allajafna athugað veðrið þrisvar á dag, 
kl. 8, 14 og 21. Veðurathugunin er í því fólgin, að mældur er loft- 
hitinn, athugaður vindur (átt og veðurhæð), brim, sjóveður og sérstök 
fyrirbrigði, svo sem snæljós, eldingar, þrumur, norðurljós o. fl. Enn- 
fremur er athugað að morgninum snjólag, hagl, og ef áhöld eru til þess 
skal þá mældur mestur og minnstur hiti og úrkoma á undanförnum sólar- 
hring, svo og sjávarhiti og snjódýpt. Að kveldinu skal getið um sjósókn,



  
rannsaka áhöld og athugunara aðÍe 

    

  

ferðir 

á 3 ára fresti, nema stöðvar séu 

hamli, þetta ef i farið fra     annast veðurspár á V eðurstofunni, skal gefinn 

að þetta eftirlit með höndum, að svo miklu leyti sem ástæður leyfa. 
Auk hinna almennu veðurathugana, lætur Veðurstofan á nokkr- 

um stöðum gera reglubundnar mælingar á jarðvegshita og sólfari. Hún 

lætur og framkvæma rannsóknir með loftbelgjum eða á annan hátt á 

vindum uppi í lofti, við Veðurstofuna í Reykjavík, og ef þörf gerist, einnig 

á einum stað á Norður- eða Austurlandi. 

Veðurstofan setur reglur um framkvæmd eftirlitsins á athug- 

unarstöðvunum. 

  

9. gr. 

Veðurstofan sér um, að landskjálftamælarnir í Rekyjavík séu í 

góðu lagi, látnir ganga og aðgættir daglega, hvort orðið hafi vart við 

landskjálfta. Árangur landskjálftamælinganna skal birtur á þann hátt 

sem albjóðareglur gera ráð fyrir. 
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ET Veðurstofan geri svo fljótt, sem hægt er, ráðstafanir til að halda 
18. júní uppi mælingum á skriðjöklum, sem eru nálægt bygð. Einkum skal áher 

lögð á það, að mæla þá skriðjökla, sem hætt er við jökulhlaupum úr. 

  

IV. Veðurspár. 

10. gr. 

Á Veðurstofunni skal kappkosta að safna daglega öllum þeim 
veðurskeytum, sem gagnleg eru fyrir veðurspárnar, og hægt er að ná. 
Landssíminn skal sjá um, að Veðurstofan fái í tæka tíð hin innlendu 
veðurskeyti, en hin erlendu veðurskeyti skal Veðurstofan sjálf taka 
loftleiðina, en 1 símastjórnin sér um, að skeytatakan truflist eigi 
að innlendum sendingum. Sérstaklega skal stund á það lögð, að 
taka veðurskeyti frá Bretlandi, Norðurlöndum, Grænlandi, Norður- 
Ameríku, Jan Mayen og frá skipum í Atlantshafinu og Norður-Íshafinu, 
ennfremur frá öðrum stöðum, er Veðurstofan álítur nauðsynlegt að fá 
skeyti frá. Ef sérstök vandkvæði eru á því, að Veðurstofan nái þeim 
erlendum veðurskeytum, sem henni er þörf á, getur hún samið við 
landssímastjóra, að loftskeytastöðin taki þau fyrir hana. 

   

  

    

  

il. gr. 
Þær veðurfregnir, sem fást, skulu jafnóðum settar niður á kort 

og eftir þeim gerð veðurkort, þar sem sjáist greinilega, hvernig loft- 
vægið og loftvægisbreytingar eru á þeim svæðum, sem veðurfregnir eru 
frá, sömuleiðis lofthiti og sjávarhiti, veðrið á athugunartíma og milli 
athugana og útlit lofts og skýjafar. Skal þess gætt, að rita á kortin allar 
aðrar upplýsingar, sem skeytin herma, og að haldi mega verða við 
veðurspár. 

Um merkingu kortanna skal farið eftir alþjóðareglum, ef settar 
verða, svo langt sem þær ná. 

12. gr, 
Veðurstofan sendir út daglega veðurfregnir, sem byggðar eru á 

síðustu veðurfregnum frá veðurstöðvum innan lands og utan og þeim 
veðurkortum, sem gerð hafa verið. Í veðurfregnum skal skýrt frá: 

a. Hvernig veðrið var við síðustu athugun á nokkrum stöðvum hér á 
landi og fáeinum erlendum stöðvum, sem menn almennt skiftir mestu 
að vita um. 

b. Hvar þær loftvægishæðir og lægðir eru, sem valda þá mestu um 
veðurlagið við Ísland, og hvert þær munu færast. 
Hverjar veðurhorfur eru um næsta sólarhring hér á landi og á 
miðum og helztu siglingaleiðum hér við land. 

Í veðurspánum skal allajafna sagt, hver vindátt, eftir 8 höfuð- 

3
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åttum, muni verda, og vedurhæd eftir 12 stigum. Hvort purkur muni 57 

rerða, og ef hætt er við úrkomu, skal, að svo miklu leyti sem hægt er, 18. Júní 

sagt, hvernig úrkoman verði. Ennfremur skal þess getið, ef búizt er 

við þoku. 

Því svæði, sem veðurspánum er ætlað að ná yfir, skal skift í 

hæfilega mörg héruð, og skal samin veðurspá fyrir hvert þeirra. 

13. gr. 

Í veðurspánum skal allajafna sagt fyrir um vindátt, veðurhæð, 

úrkomu, þoku og meiriháttar hitabreytingar. 

a. Vindátt skal talin eftir 8 höfuðáttum, og skulu þær jafnan skamm- 

stafaðar, eins og þegar þær eru lesnar upp gegnum síma, N., NA., 

A., SA. 8, SV., V., NV. 

b. Veðurhæð skal talin í 12 vindstigum, sem hjer segir: 

Vindhraði í metrum á sekúndu, mældur 

6 metra yfir yfirborð jarðar og þar sem 

mishæðir ekki trufla: 

0. Logn . . . - eee eee et 0 — 05 

1. Andvari . 2 06 — 1 

DK 18 — 33 

3. Gola 24 — 5,2 

4. Kaldi 53 — 74 

5. Stinningsgola . 2 2 2 0 eee 75 — 9,8 

6. Stinningskaldi . 2... 99 — 124 

7. Snarpur vindur. . . . 125 — 15,2 

8. Hvassvidri . . 2. 153 — 18,2 

9. Stormur 183 — 21,5 

10. Rok. 226 — 251 

11. Ofsarok . 252 — 29,0 

12. Fárviðri meira en 290 

Í veðurspám skal veðurhæð gefin til kynna í 9 stigum, sem hjer segir: 
p 

Hægviðri merkir veðurhæð  0—3 

Gola — — 3— 4 

Kaldi — — 4— 5 

Stinningskaldi — — 5— 6 

Allhvass (vindur) — — 6— 7 

Hvass ( — ) — — 7— 8 

Stormur — — 8— 9 

Rok — — 9—10 

Ofsaveður — — yfir 10 

Ef veðurútlit er þannig, að ekki er hægt að segja með neinni
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vissu um veðurhæð, má sleppa því, og aðeins tilgreina áttina, stund- 

um að viðbættum orðunum vaxandi eða minkandi. 

c. Úrkoma: Að vetrinum skal þess einkum gætt, að segja fyrir snjó- 

komu. 

V. Útsending veðurspánna. 

14. gr. 

Veðurfregnir skulu símaðar tvisvar á dag, kvölds og morgna, til 

landssímans, sem sendir þær samstundis út um land, sem símfregnir. 

Um sama leyti eru og símaðar, til loftskeytastöðvarinnar, veður- 

fregnir, sem ætlaðar eru skipum hér við land. 

Í sambandi við veðurfregnirnar skal Veðurstofan senda fregnir 

um hafís og öskufall, þegar ástæða er til. 

15. gr. 

Veðurstofan sendir veðurfregnir sínar á hverjum degi, kvöld og 

morgna, svo fljótt sem hægt er, eftir að henni hafa borizt veðurfregnir 

frá stöðvunum. 

Auk veðurspánna á morgnana og kvöldin sendir Veðurstofan út 

veðurspár á öðrum tímum, er hún telur útlit fyrir snögg veðrabrigði 

eða illviðri, sem veðurspáin næsta á undan hafði eigi gert ráð fyrir. 

Í helztu verstöðvum og hafnarbæjum skal reisa stormvita, er gefi 

til kynna yfirvofandi stormhættu, alit eitir nánari fyrirmælum Veður- 

stofunnar. 

    

Landssíminn sér um, að fregnir Veðurstofunnar kvöld og 

morgna séu birtar á öllum 1. og 2. flokks símastöðvum, eigi síðar en 

1 klukkustund eftir að Veðurstofan hefir símað veðurfregnina til lands- 

símastöðvarinnar í Reykjavík. Á hverri símastöð skal eigi aðeins birta 

þá veðurspá, sem gildir fyrir það hérað, sem stöðin er í, heldur og veð- 

urspá næstu héraða. Veðurfregnir skulu ritaðar á eyðublöð, sem gerð 

eru eftir fyrirsögn Veðurstofunnar. 

Auka-veðurspár séu allajafnan sendar aðeins til nokkurra stöðva, 

sem Veðurstofan tiltekur í hvert skifti. Sendingu og birtingu þessara 

veðurskeyta skal landssíminn hraða sem mest og ganga þau fyrir öðr- 

um skeytum. Loftskeytastöðin sendir og út auka-veðurspár. 

17. gr. 

Veðurfregnir með útvarpi eru sendar virka daga þrisvar á dag, 

kvöld og morgna og eftir miðdegi. Helga daga aðeins tvisvar á dag. 

Í útvarpsfregnum Veðurstofunnar má í stað stafliðs a. 12. gr. gera
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almenna grein fyrir vedurlaginu hér å landi og umhverfis Ísland, sam- 57 

kvæmt síðustu veðurfregnum. 

18. gr. 

Ef opinberum flugferðum er haldið uppi innanlands eða við önn- 

sjá flugmönnum fyrir vaðurfregnum eftir 
LUE 

ur lönd, skal Veðurstofan 

hví sem unnt er og nauðsynlegt er talið. 
$ i 

VI. Bókhald og bókaútgáfa Veðurstofunnar. 

19. gr. 

Á Veðurstofunni skulu færðar þessar bækur: 

a. Dagbók, þar sem getið er um allar helztu breytingar, sem verða á 

högum og starfsaðferðum Veðurstofunnar. 

b. Reikningsbók, þar sem færðar eru inn tekjur og gjöld Veðurstof- 

unnar. 

c. Veðurfregnabækur, þar sem ritaðar eru allar þær veðurupplýsingar 

og veðurspár, sem Veðurstofan sendir út til almennings, og skal 

sjást. hvenær veðurfr egnin var send, og hver sendi hana. Þess skal 

einnig getið, hvernig spáin hafi rætzt. Spárnar skulu dæmdar sam- 

kvæmt reglum, er Veðurstofan setur. 

Rétt er. að veðurspámaður geti þess, ef sérstakar ástæður hafa 

valdið því, að spáin mistókst að einhverju leyti. 

d. Skrá yfir bókasafn og áhaldasafn Veðurstofunnar og leiðréttingar 

mæliáhalda. 

e, Gjörðabók yfir fundi starfsmanna Veðurstofunnar, samkv. 39. gr. 

20. gr. 

Í skjalasafni Veðurstofunnar skal geymt: 

Bréf, sem Veðurstofunni hb afa borizt. 

Eftirrit bréfa og leiðbeininga, sem Veðurstofan hefir sent. 

Dagbók Veðurstofunnar. 

Reikningabækur Veðurstofunnar. 

Veðurfregnabækur. 

Skýrslur og bækur, sem athugunarmenn hafa fært athuganir sín- 
æt a 

mi
 
N
n
 

ar Inn Í. 

7. Bækur, sem ritaðar eru í þær veðurfregnir, se m Veðurstofunni hafa 

borizt. 

8. Veðurkort, sem gerð hafa verið á Veðurstofunni. 

9, Rit sjálfritandi mæliáhalda. 

10. Skrár yfir bókasafn og áhaldasafn Veðurstofunnar og leiðréttingar 

mæliáhalda.
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11. Aðrar bækur, skrár og skýrslur. sem samdar hafa verið á Veðurstof- 

unni, ef þær hafa eigi birzt á prenti. 

12. Lýsingar á athugunarstöðum, eftirlitsskýrslur og ferðaskýrslur. 

21. gr. 

Skjöl og bækur úr skjalasafninu, sem hætt er að nota á Veður- 

stofunni, má fela Þjóðskjalasafninu til varðveizlu. Enginn starfsmaður 

Veðurstofunnar má nota skjalasafnið til að birta úr því almenningi, 

nema með leyfi forstjóra. 

Þó skal veðurfræðingum heimilt að nota veðurkort og athuganir 

til veðurfræðilegra rannsókna, enda beri þeir sjálfir ábyrgð á slíkum 

rannsóknum, ef birtar verða. 

22. gr. 

Veðurstofan vinnur úr veðurathugunum hvers mánaðar sérstak- 

lega, og hvers árs fyrir sig. Skulu fundin meðaltöl loftvægis og lofthita, 

einnig mesta og minnsta hita, sjávarhita, skýjahulu, snjólags, haga og 

snjódýptar, úrkomumagn, tíðleik vinda eftir áttum og hve marga daga 

hafa verið stormar, úrkoma, þoka, auð jörð og alsnjóa. Árangur þess- 

ara rannsókna skal birtur svo fljótt sem auðið er, og jafnframt skýrt frá 

veðrum, sem að einhverju leyti hafa verið sérkennileg, eða valdið hafa 

tjóni hér við land eða á. Sömuleiðis stutt skýrsla um hafísa og land- 

skjálfta, ef ástæða er til. 

Ennfremur ber Veðurstofunni að vinna úr veðurathugunum yfir 
2 

lengri eða skemmri tíma, eftir því sem föng eru á, og birta niðurstöðuna. 

23. gr. 

Veðurstofan lætur prenta eða fjölrita: 

1. Yfirlit yfir veðráttu hér á landi í hverjum mánuði og á hverju 

ári, frá hæfilega mörgum stöðvum. 

2. Skrá yfir landskjálfta, er landskjálftamælarnir í Reykjavík, eða 

annarsstaðar á landinu, hafa sýnt, eða vart hefir orðið við. Skráin 

skal samin samkvæmt alþjóðareglum um slíkar skrár, 

3. Töflur um veðrið hér á landi, dag frá degi, samkvæmt alþjóðaregl- 

um um slíkar töflur, ennfremur dagleg veðurkort, eftir veðurkort. 

um Veðurstofunnar að morgninum, svo fljótt, sem því verður við 
komið. 

Mánaðar- og ársyfirlitið skal samið á íslenzku, með erlendum 
skýringum á helztu atriðum, en hitt skal samið á víðlesnu, erlendu máli. 

Þau rit, sem Veðurstofan lætur birta, sendir hún gefins til skyldra 
erlendra stofnana, og þau rit, sem eru á íslenzku, skulu veðurathugunar- 

menn Veðurstofunnar fá ókeypis.
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24. pr. 

1929 

57 

Vedurstofan skal kappkosta ad standa i sambandi vid skyldar er- 18.jåni 

lendar stofnanir med båkaskiftum og å hvern bann hått, sem til hag- 

rædis geti ordid islenzkri vedurfrædi. Hún tekur og þátt í alþjóðasam- 

vinnu um veðurfræðileg málefni og gætir þar hagsmuna og sóma Ís- 

lands, sbr. 1. gr. e. 

25. gr. 

Veðurstofan skal, ef þess er óskað af einstökum mönnum eða 

stofnunum, gefa skýrslu um veðrið á umliðnum tíma, eftir þeim skýrsl- 

um og skjölum, sem eru í hennar vörzlum, en greiða skulu þeir, sem 

slíkar skýrslur fá, Veðurstofunni 5 kr. fyrir hverja skýrslu, og auk þess 

2 kr. fyrir hvern dag og stað, sem skýrsla nær yfir. Ef skýrslur þess- 

ar eiga að notast í almenningsþarfir eða til vísindalegra rannsókna, skulu 

þær þó allajafna vera veittar án endurgjalds. 

Munnlegum fyrirspurnum einstakra manna um veðrið og veður- 

horfur, skal svara þegar hægt er, og störf Veðurstofunnar líða eigi við 

það. En kostnað við skeytasendingar greiðir sá, er spyr. 

VII. Starfslið Veðurstofunnar. 

26. gr. 

Starfsmenn Veðurstofunnar eru: Forstjóri, fulltrúi, aðstoðarmenn 

og loftskeytamenn. eftir því sem fé er veitt í fjárlögum. 

Forstjóri og fulltrúi eru stjórnskipaðir. Aðra starfsmenn ræður 

forstjóri í samráði við fulltrúa og eldri aðstoðarmann, og eigi skemur en 

til eins árs í senn, enda séu stöðurnar auglýstar til umsóknar með næg- 

um fyrirvara. Uppsagnarfrestur er 3 mánuðir frá beggja hálfu. For- 

stjóri getur vikið starfsmanni burt fyrirvaralaust, ef hann vanrækir 

mjög starf sitt, eða brýtur vísvitandi í bág við þær starfsreglur, sem 

settar eru. Hver sá, sem vikið er burt á þann hátt, getur leitað úrskurð- 

ar atvinnumálaráðherra um, hvort hurtvikningin sé réttmæt. 

  

27. gr. 

Sá, sem semur veðurspárnar, skal hafa góða þekkingu á veður- 

fræði og veðurspám hér á landi, og skal hann með reynslu-veðurspám 

í 8 mánuði hafa sýnt, að hann sé starfinu vaxinn. 

28. gr. 

Vinnutími starfsmanna sé 42 stundir á viku, en skylt er starfs- 

mönnum að vinna á helgum dögum, þegar forstjóri telur þess þörf, gegn 

þóknun, er atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið samþykkir að þeim 

sé greidd. Þó skulu vinnustundir á sunnudögum að jafnaði eigi vera
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57  fleiri en 7 stundir samtals i hverjum hålfum månudi, og séu menn lausir 

18. Júní frá vinnu eftir því sem við verður komið annanhvern helgidag. 

29. gr. 

Fastir starfsmenn, sem hafa verið eitt ár á Veðursofunni, hafa hálfs 

mánaðar sumarleyfi, án þess að dregið sé af launum þeirra. Forstjóri 

og fulltrúi hafa þriggja vikna sumarleyfi. Ferðist forstjóri eða fulltrúi 

út um land hálfan mánuð eða lengur, til eftirlits með veðurathugunar- . 

stöðvunum. þá sé á því ári sumarleyfið aðeins hálfur mánuður. 

30. gr. 

Forstjóri og fulltrúi taka laun samkvæmt lögum um Veðurstofu 

á Íslandi. 

31. gr. 

Veðurstofan sér athugunarmönnum fyrir áhöldum og greiðir allan 

kostnað við flutning þeirra, uppsetningu og viðhald. Veðurathugunar- 

menn skulu kappkosta að fara vel með áhöldin og sjá um, að þau verði 

eigi fyrir skemmdum vegna vanhirðu. 

VIII. Þóknun til athugunarmanna. 

32. gr. 

Athugunarmenn á loftlagsstöðvum fá sem ársþóknun kr. 20.00 

og hækkandi að liðnum hverjum 2 árum um kr. 20.00 upp i 300.00 

krónur, ef athugunum er haldið áfram á sama stað. Er mannaskifti verða, 

reiknast með athugunartíma þess er við tekur þriðjungur af athugunar- 

tíma fyrirrennara hans. Eigi skal þægja fyrir loftlagsathuganir, nema á 

einum stað í hverju byggðarlagi, nema mikil ástæða sé til að ætla, að 

ein stöð gefi ekki rétta huemynd um loftslagið í því héraði. Ársþókn- 

unin er miðuð við það, að gerðar séu fullkomnar loftlagsathuganir. Ef 

úrkomumæling er eigi gerð, lækkar ársþóknunin, sem því nemur. Athug- 

unarmenn á regnmælistöðvum fá sem ársþóknun kr. 10.00, hækkandi á 

hverjum 2 árum um 5 krónur upp í 50 krónur. 

  

33. gr. 

Forstjórar fyrir stofnunum, sem njóta töluverðs opinbers styrks, 

svo sem skólar, tilraunastöðvar o. s. frv., skulu svo fljótlega, sem því 

verður við komið, skyldir til að sjá um endurgjaldslaust, að fullgildar 

loftslagsathuganir séu gerðar við stofnunina, ef Veðurstofan leggur til 

nauðsynleg mæliáhöld.
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34. gr. 

1929 

57 

Athugunarmenn 1. flokks veðurskeytastöðva fá 30 aura fyrir 18.Júní 

hverja veðurfregn. 

Athugunarmenn 2. flokks veðurskeytastöðva fá 25 aura fyrir 

hverja veðurfregn. 

Athugunarmenn 8. flokks veðurskeytastöðva fá 20 aura fyrir 

hverja veðurfregn. 

Ef veðurathugunarmaður á veðurskeytastöð gerir fullkomnar lofts- 

lagsathuganir, fær hann fyrir þær hálfa þóknun. 

Þeir veðurathugunarmenn, sem nú eru, mega halda kjörum sínum 

óbreyttum, ef þeir vilja það heldur. 

Veðurstofunni er heimilt að verja alt að 300 krónum árlega til 

verðlauna handa þeim athugunarmönnum, sem beztar athuganir hafa 

gert á árinu. 

35. gr. 

Forstjóri Veðurstofunnar getur lagt niður loftlagsstöðvar og veður- 

skeytastöðvar, er hann telur ástæðu til þess. Ef veðurathuganir hafa verið 

gerðar á sama stað í meira en 50 ár, skal stöðin eigi lögð niður nema 

knýjandi ástæður séu til þess, en flytja má hana til nærliggjandi staðar, 

ef allt bendir á, að hún sé þar eigi ver sett. 

36. gr. 

Veðurstofan hefir heimild til að lána þeim mönnum, sem vilja 

gera veðurathuganir, nauðsynleg mæliáhöld, gegn því, að þeir sendi Veður- 

stofunni mánaðarlega skýrslu um þær athuganir, enda séu mælingarnar 

gerðar samkvæmt reglum Veðurstofunnar. Ef hætt verður að nota 

áhöldin, skal þeim skilað á Veðurstofuna, henni að kostnaðarlausu. Ef 

athuganir standa ár eða lengur, greiðir Veðurstofan burðargjald undir 

skýrslurnar til hennar. 

IX. Starfstilhögun á Veðurstofunni. 

or 37. gr. 

Forstjóri Veðurstofunnar hefir á hendi alla stjórn hennar og 

kemur fram út á við fyrir hennar hönd. Hann skiftir störfum með starfs- 

mönnum Veðurstofunnar, að svo miklu leyti, sem þau eru ekki ákveðin 

í reglugjörð þessari, og ræður starfsaðferðum, og hefir eftirlit með, að 

verkin séu framkvæmd á réttan hátt og í fullgildu lagi. Hann ber ábyrgð 

á fjárreiðum Veðurstofunnar. Ennfremur hefir hann umsjón með bóka- 

safni og skjalasafni Veðurstofunnar, og tekur að öðru leyti þátt í dag- 

legum störfum hennar, eftir því sem tími vinnst til. Öll bréf frá Veður-
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57 stofunni, skulu undirrituð af honum, en bréf, sem samin eru af öðrum 

18. júní föstum starfsmönnum, skulu og með-undirrituð af þeim, er semur þau. 

Forstjóri skal fylgjast vel með í þeim framförum, er verða kunna, 

í þeim fræðigreinum, er snerta störf Veðurstofunnar, og eftir því sem 

ástæður leyfa, og þörf krefur, koma í framkvæmd rannsóknum á Ís- 

lenzku veðurfari og öðru, sem líklegt er að verði til gagns fyrir störf 

Veðurstofunnar. 

Við lok hvers starfsárs skal forstjóri gefa skýrslu yfir störf Veð- 

urstofunnar á liðnu ári. Skal hún prentuð með ársyfirliti sama árs. 

38. gr. 

Fulltrúi skal aðstoða forstjóra við stjórn Veðurstofunnar og í 

forföllum hans eða fjarveru hafa á hendi stjórn hennar, enda hafi hann 

aðgang að öllum bréfum og skilríkjum, er hana varða. Hann skal með 

aðstoð veðurfræðinga annast veðurspár, og hafa umsjón með því verki. 

Honum skal af forstjóra falin umsjón með áhaldasafni Veðurstofunnar 

og Í samráði við forstjóra, að sjá um áhaldakaup, eftir því sem fjár- 

hagur leyfir á ári hverju. 

39. gr. 

Á hverjum vetri, frá 1. okt. til 1. maí, skulu forstjóri, fulltrúi og 

aðstoðarmenn halda tíða fundi, og aldrei sjaldnar en einu sinni í hverri 

viku, undir stjórn forstjóra, eða fulltrúa í forföllum hans. Á fundum þess- 

um skulu teknar til athugunar og umræðu síðustu veðurspár og veður- 

kort, sömuleiðis önnur mál, er snerta Veðurstofuna, eftir því sem tími 

og ástæður eru til. Stjórnandi Veðurstofunnar ákveður fundartíma, en 

fundir séu haldnir á Veðurstofunni. 

Á fundum þessum skal haldin gjörðabók og fært í hana það, sem 

þar gjörist, sömuleiðis hverjir mættir eru. Bækur þessar skulu geymdar 

í skjalasafni Veðurstofunnar. 

40. gr. 

Reglur þessar öðlast gildi 1. júlí þ. á. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 18. júní 1929. 

Jónas Jónsson. 

Páll Pálmason.
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atvinnumálaráðuneytinu símskeyti í hvert sinn sem erlent fiskiveiða- 
skip tekur höfn í umdæmi yðar til þess að selja þar afla sinn. 

Í símskeytinu skal standa: 

Nafn skipsins, einkennismerki og þjóðerni. 

Heimili skipsins. 

Nafn skipstjóra. 

Hve mikinn afla og hverskonar afla sé ætlunin að selja og hvort 

það sé allur aflinn, sem í skipinu er, eða hve mikill hluti hans. 

ö. Hvort seldur hafi verið áður hér á landi afli af skipinu, og þá 

hvar og hvenær. 

6. Hvenær skipið hafi síðast farið frá útlöndum. 

Eruð þér beðinn að leggja fyrir hreppstjóra, eða eftir því sem 

við á, umboðsmenn yðar á höfnum í umdæmi yðar, að athuga svo 

fljótt sem auðið er eftir að erlent fiskiskip hefir hafnað sig á hlutað- 

eigandi höfn, skjöl skipsins og rannsaka sérstaklega hvort tilætlun 

sé að selja afla úr skipinu þar í land, og ef svo er, athuga hvort skipið 

hefir áður selt afla hér á landi og hvenær. Reynist það, að afla eigi 

að selja, ber hreppstjóra eða umboðsmanni að senda yður símleiðis 

tafarlaust tilkynning um það sem nauðsynlegt er til að þér getið sent 

ráðuneytinu framangreint símskeyti án tafar. 

Ennfremur er hérmeð brýnt fyrir yður, að rita á skipshafnar- 
skrá erlends fiskiskips, í hvert sinn sem það leitar hafnar (sbr. lög 
nr. 33. 1922, 4. gr.), og geta þess sérstaklega í árituninni, hvort það 
hafi þá selt afla. Þetta eruð þér einnig beðinn að leggja fyrir hrepp- 
stjóra, eða eftir því sem við á, umboðsmenn yðar á höfnum í um- 
dæmi yðar. 

Það skal tekið fram, að dönsk og færeysk fiskiskip teljast ekki 
til erlendra fiskiskipa í þessu bréfi. 
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Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups, 

um skiftingu Holtssóknar í Vestur-Ísafjarðarprófastsdæmi 

í tvær sóknir. 

Eftir ósk hlutaðeigandi sóknarnefndar og ályktun héraðsfundar 
Vestur-Ísafjarðarprófastsdæmis, veitir ráðuneytið hérmeð, samkvæmt 
tillögum yðar, háæruverðugi herra, í bréfi, dags. 19. ágúst þ. á., og 
með skírskotun til laga nr. 45, 16. nóvember 1907, um skipun presta- 
kalla, leyfi til að núverandi Holtssókn í Vestur-Ísafjarðarprófastsdæmi
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16. april ]; 

Bí AN bað „3 hali, ri % rm oe An VET EN . því að hafa millibilin við grisjunina ri. stór bil verða við það    
     eða 

eiri greinar. Í þesskonar skóglendi er því grisjað í Þeim tilgangi, að 

, 
1- 

  

hægara hafa » hrátt broska hafa náð, en þrátt 

  

n er    

  

      
kjarr: Krónur hríslnanna standa svo 

sf hver við aðra, að aðeins eru milli 

þeirra örsmá göt (táknuð með svörtu |. 

 



vim sagt 3 a á am wvwoni a 
gerir vart við sig, þá er venjan su, því að ef maðkur eða einhver sýki 

i 6 

  

að nýgræðingurinn hafi meiri mótstöðukraft en eldri hrísturnar, og16. april 

tr A 
óglendi dregur úr vexti 

  

Ekki má grisja sama blettinn oftar en 8. hvert ár, þó mega eig- 

2 Mynd. 3. Mynd. 
  
  

        

      

DGS , 
KAG SEOG tp GA 

MN MN á Á 2) 
   

   

    
  

j GA 

      
      

      

  
Á   Á 

KA   4 
GA iz    

    

  

   
   
   

    

    
  

(24 
kir 

ferð, að hann er 

gisinn, annarsstaðar ennbá þéttur, hó allstaðar veiklulegur og 

kirkingslegur útlits, þar m i i og venja er til. Þar sem 

svo er ástatt má eigi aum hvað vaxtarframfarir 

snertir. Meðferð þes 

an burtu gömlu hríslurnar 

í þeirra stað. 

3. Skifting skóglendis og brautarhögg. 

Eins og áður hefir verið tekið fram má grisja að 8 ára fre 

ða nokkrum hluta þess 

  

Að sjálfsögðu ætti því að skifta skóglendinu, e 

í 8 nokkurnveginn jafnstóra teiga og grisja svo einn teiganna árlega. 

 



     

  

minna, 

    

7 » hannie í 
zoum pannig 1 

    Örmjóa 

föll ráði 
Þannig, að |    

    
    

geti farið 

heldur má, ef 

ast upp er 

um bær 

  

ir åstædum, bæta 

mega hær 

heldur í sneiðingum, því ella 

    

vorleysingum 
  jarðveginn og þannig valdið því að skógarsvæðið blási upp. 

sjarrbelti, 70 metra breitt að minnsta kosti, milli 
efri enda brautarinnar og skógarjaðarins. 

rið bæði til flutninga og sem 

s 

  

ástæðu skal 

  

Á sléttlendi geta 
lí 

tuðlar að hví að     nur. Betra sem 

landið blæs síður upp. 

merk jal er 

B. Um friðuð svæði. 

Á lands 
í samráði við al i 
frá í. okt. til 15. j: i, en annan tima års adeins 
skógræktarstjóra og 

hefir verið um þessi friðuðu - svæði, 

jarðar i 

stjóra tafarlaust um ske 

heita * skepnum á tímabilinu     

    

r, bar sem girðin 

mmdi 

  

    
ad girdi 

hafa efti 
   

   

  

    
   

1durbætt,    

í i bessu efni getur varðað frá 
skógræktarlaganna, 16. i 

V ísvitandi varða sektum eða 
fangelsi samkvæmt 296. 

Reglur um meðferð á s 

með úr gildi fallnar. 
1912 eru hér- 

    Atvinnu- og samgöngumála 16. apríl 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vi igfås Einarsson,
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HAFNARREGLUGJORD 63 
fyrir 27. Júní 

Ísafjarðarkaupstað. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið hefir í dag gefið út svo- 

hljóðandi hafnarreglugerð fyrir Ísafjarðarkaupstað. 

1. KAFLI. 

TAKMÖRK HAFNARINNAR. 

1. gr. 

Ísafjarðarhöfn takmarkast af línu, er hugsast dregin frá hin- 

um svonefndu Innribásum í Kirkjubólshlíð í svokallaðan Urtustein á 

Eyrarhlíð. Innan nefndrar línu takmarkast hún að landinu á alla 

vegu meðfram firðinum. 

II. KAFLI. 

STJÓRN HAFNARINNAR. 

2. gr. 

Bæjarstjórn Ísafjarðar hefur á hendi stjórn hafnarmálefnanna 

undir yfirumsjón stjórnarráðs Íslands. 

Hafnarnefndin hefir á hendi framkvæmd hafnarmála og eftir- 

lit með höfninni, sér um viðhald og umbætur á höfninni, stýrir öllum 

framkvæmdum, er þar að lúta og annast fjárhald hafnarinnar og 

reikningsskil fyrir hönd bæjarstjórnar. 

3. gr. 

Oddviti bæjarstjórnar er hafnarstjóri, nema öðruvísi sé ákveðið 

af bæjarstjórn. 

Á. gr. 

Daglegar framkvæmdir og eftirlit annast hafnarstjóri í sam- 

ráði við hafnarnefnd. Til aðstoðar hafnarnefnd skulu vera svo margir 

starfsmenn sem þurfa þykir. Bæjarstjórnin skipar fasta starfsmenn 

eftir tillögu hafnarnefndar og setur þeim erindisbréf, en hafnarnefnd-
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& in getur sagt 

. Juni sambykki bæjarstjårnar. 

  

upp eda vikid beim frå, ån b 

  

að til þurfi að koma 

IT. KAFLI. 

UM ALI 

  

INNA REGLU. 

- 
5. gr. 

Hafnarstjóri sér um að gætt sé reglu á höfninni og á landi 

hennar. 

Yr öllum skylt     

   
að hlýða boði hans og banni og ennfremur þeirra 

, 
larnefnd setur til að gæta reglu. einhverj- 

  

   af starf. smönnum hafnarinnar getur hann kært það 

1 starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 
1 sata allrar kurt í tapi síni skulu gæta allrar kurt í starfi sínu. 

    

   

   

  

æði, sem nnið er 

ingu eða afferm- 

  

} unZ 

  

eða annað slíkt, sem 

á höfninni, svo og á landi hafnar- 

og með 
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9. gr. J 

1929 

63 

Ekki má kasta útbyrðis seglfestu, ösku, kolum eða neinu öðru,27. Júní 

er valdið getur skemmdum á höfninni, frá skipum, er þar liggja, né 

flytja það úr landi út í höfnina. 

Í lögsagnarumdæmi Ísafjarðar má ekki heldur gera nein hafn- 

armannvirki við höfnina, né br eyta þeim mannv irkjum, sem nú eru, og 

ekki heldur fylla upp né dýpka út frá landi, nema leyfi bæjarstjórnar 

komi til. 

IV. KAFLI. 

UM LEGU SKIPA OG UMFERÐ ÞEIRRA Á HÖFNINNI. 

   

    

   

      

- ferma ekki né afferma, mega aldrei 

ni affermingu annara skipa og skulu 

3a boðum hafnsögumanns eða starfs- 

- þau megi liggja eða leggjast. Aldrei mega 

jum að eigi sé nægilegt pláss fyrir 

    skip að komast önnur 1 

bátum má ekki leggja svo, að það hindri eða 

  

Skipum L 

tefji umferð um höfnina. 

Nú tregðast eigandi við að hlýða boðum hafnsögumanns eða 

starfsmanna hafnarinn um að flytja skip sitt, bát eða strengi á 

hí öfninni og getur þá hafnarstjóri látið gera það á kostnað og ábyrgð 

    

skildum skipum, sem hafa leyfi 

a mannlaus í lagi á höfninni) skal jafnan 

ta kosti, er tekið geti á móti skipunum starfs- 

hvort heldur á að færa skipið 

eða gera eitthvað annað samkvæmt reglugerð þessari. 

  

  

  

vera einn maður að mini 

manna hafnarinnar og framkvæmt þær, 

  

ná fe nema með 

festarhringina eða fest: ólpana. Festum skal þannig komið fyrir að 

þær hindri sem minnst umferð á bryggjunni eða bólvirkinu. Þyki þess 

eigi nægilega gætt, má krefjast að bætt sé úr því tafarlaust. 

í t er að hafa trvggar hlífar milli skips og virkis eða bryggju, 

ef krafizt er. 
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13. gr. 
Gufuskip og önnur vélaskip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu afli, að öðrum skipum eða hafnarvirkjunum stafi hætta 

af því. 

Ekki má hleypa vatni á bryggjur eða bólvirki að óþörfu. 

14. gr. 
Ef skip lendir á grynningu eða sekkur þar sem það að áliti hafn- arnefndar tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burtu svo fljótt sem auðið er. Verði dráttur á því, má hafnarstjóri láta færa skipið burt á kostnað eiganda og er honum heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur, 

V. KAFLI. 

UM NOTKUN HAFNARBRYGGJUNNAR. 

15. gr. 
Venjulega er skipum heimilt að leggjast við bryggju hafnarinn- 

ar Í þeirri röð sem þau koma. Þó skulu skip, að öðru jöfnu, sem sigla 
eftir fyrirfram ákveðinni og auglýstri ferðaáætlun og flytja póst, hafa 
rétt til þess að leggjast að bryggju, þótt önnur skip liggi þar fyrir, 
og verða þau að víkja meðan hin eru afgreidd. Samskonar rétt hafa vélskip fram yfir seglskip. Sé fermingu eða affermingu skips eigi haldið áfram með hæfilegum hraða, að áliti hafnarstjóra, ber því 
að víkja fyrir öðrum skipum, ef hann krefst þess. Ennfremur getur 
hafnarstjóri vísað skipinu frá bryggjunni, álíti hann það nauðsynlegt 
veðurs vegna. 

16. gr. 
Ef nauðsyn ber til, að skipum, sem ferma eða afferma við 

bryggjur eða bólvirki sé lagt hverju við hliðina á öðru, er heimilt að 
flytja farm þeirra skipa, sem utar liggja, yfir þilför hinna á bjálka- 
brúm. Svo er og skipshöfn og farþegum þeirra skipanna, sem utar 
líggja, heimil nauðsynleg umferð um þilför þeirra skipanna, er 
nær liggja. 

17. gr. 
Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, sandi og öðru slíku, er 

skylt að hafa nægilega sterka hlífidúka milli skips og bólvirkis, 
bryggjunnar eða bátanna, svo að ekkert falli fyrir borð, Sé þess
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gi gætt, getur hafnarstjóri stöðvað verkið, unz bætt hefir verið úr 63 

” „pr 27. júní 
því, sem áfátt er. . 

Kjölfestu má ekki láta annarsstaðar á lóðir eða mannvirki 

hafnarinnar en þar, sem hafnarstjóri vísar til. 

18 gr. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal afgreiðslumaður 

eða skipstjóri, ef þörf gerist, láta ræsta bryggju þá eða bólvirki, sem 

notuð hefir verið. Farist það fyrir, skal hafnarstjóri sjá um, að það sé 

gert, en afgreiðslumaður eða skipstjóri greiðir allan kostnað, sem af 

því leiðir. 

19. gr. 

Þeir munir eða vörur, sem affermdar eru eða látnar í skip, 

mega ekki lggja á bryggju eða bólvirki og eigi annarsstaðar á landi 

hafnarinnar en á þeim stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu, nema 

með sérstöku leyfi hafnarstjóra. Skal flytja burt vörur og muni jafn- 

skjótt og hann krefst þess, 

  

VI. KAFLI. 

UM GEYMSLUSKIP OG SKIP, SEM LAGT ER Í LAGI. 

20. gr. 

Sérstakt leyfi hafnarnefndar þarf í hvert sinn til þess að 

leggja megi á höfninni skipum, sem ætluð eru til geymslu eða 

lagt er í lagi, og skal leyfið bundið því skilyrði, að eigandi láti taka 

það upp, ef það sekkur eða láta sprengja það sundur, svo að það 

skemmi eigi höfnina, og sé því eigi fullnægt innan hæfilegs frests, 

getur hafnarnefndin látið gera það á kostnað eiganda. Hafnarnefndin 

ákveður í hvert sinn, hvar slíku skipi skuli lagt, hve traust legufærin 

skuli vera og hvernig þeim skuli vera fyrirkomið. Nú sannar eigandi 

geymsluskips með vottorði tveggja óvilhallra manna, er útnefndir séu 

af hafnarnefnd, að skip hans sé svo þétt, að ekki stafi nein hætta af, 

hvað leka snertir, þó það sé mannlaust, þá er honum leyfilegt að leggja 

skipinu og láta það liggja, án þess að menn séu á því, á þeim tíma árs, 

er ekki verður heimtað ljós á skipum. Skylt er eiganda að flytja skipið 

úr stað, ef hafnarnefnd krefst þess. 

Ljós skulu tendruð á skipum þessum þegar hafnarstjóri 

krefst þess.
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21. gr. 

Meðan skip liggur mannlaust á höfninni, skal ekki sjaldnar en 

einusinni í viku fara út í það, til þess að líta eft 

eða annað hafi haggast eða bilað, og ef svo reynist, skal lagfæra það 

svo fljótt sem auðið 

Eigi ber hafnarsjóður neina ábyrgð á skipum þeim, sem lagt er 

í lagi á höfninni. 

di 

hvort legi 

  

VIL KAF! 

UM LESTARGJALD. 

        

Öll skip, seglski 

brúttó, hvort sem þa 

ereiða lestargjald í | 
2 

þó, með þeim undantekr 

23. gr. 

a) Skip 12 smálesta og stærri, sem 

firði og skrásett þar og ekki eru í 

lestargjald (hafnargjald) einusinni 

þrúttó smálest. 

b) Önnur innlend A 12—50 brúttó smálesti 
fyrir hverja brúttó smálest í hvert skifti 
Þó ekki minna en ið kr. og ekki meira á 
brúttó smálest. 

ce) Öll önnur skip, sem til hafnar koma 

vitaskip ríkissjóðs, skip, sem 

sem eru gerð út til vísinda 

    

ip, VAT ØSKID, 

  

nema her 

K 

  

hafnar vegna sjóskemmda, eða eingöngu vegna veikinda, 

greiða 20 aura lestargjald fyrir hverja 

d) Ef skip, sem siglir eftir fyrirfram augls 

áður 7 dagar eru liðnir frá því það hafnaði sig síðast 
greiðir það eigi lestarg jald í a skiftið. Þó skal það eig 

þegið lestargjaldi, ef það samtals fermir eða affermir svo mikið 

vörumagn, að nemi 15 smá ile: tum. 

   
24. gr. 

Hafi skip legið á höfninni í 14 daga, skal greiða 
gjaldið að nýju fyrir hverja 14 daga eða brot úr þeim. Hafi skip verið 

  

stan estar-
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nað stóð uppi, 63 
4 om samt 
fis Í henni. 27. juni 

    

á tímabilinu frá 1. ágúst 

til i þannig: 

2) åri 

2) skifti, sem þau 

ti. 

c) t ir hverja nettó smálest, þó 

  

bryggju, skal greiða 

heilum smálestum, en 

'yrir hvern hálfan sólar- 

ura af hverri smálest, 

eða 1 krónu af brúttó- 

Tarðskip eru undanþegin 

    
sinstakra manna: 

af sínum eigin fiskiskipum, 

iskveiðar frá Ísafirði og 

ingaskip og önnur gjald- 

hafnars jóðs hálft bryggju- 

is
 

Framangreindar reglur g 

geymsluskip. 

Ída einnig um skip þau, er liggja við
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X. KAFIL 

UM HAFNSOGUGJALD. 

27. gr. 

Öll skip, sem eru 40 nettó smálestir eða meira að stærð, skulu, 

hvort sem þau nota hafnsögu eða eigi, vera skyld að greiða hafnsögu 

gjald í fyrsta skifti á árinu, er þau koma frá útlöndum og leggjast 

fyrir innan línu, er hugsast dregin frá Norðurtanganum beint yfir í 

stein þann á Kirkjubólshlíð, sem er hafnarmerki. 

Komi skip oftar á sama ári, skal það eigi greiða hafnsögugjald 

  

aftur, nema þegar það notar hafnsögumann. 

Undanþegin hafnsöguskyldu eru þó herskip, skemtiskip og 

öll fiskiskip. 

28. er. 

Hvert skip, sem hafnsögumann notar til hafnarinnar eða frá 

höfninni skal greiða hafnsögugjald. 

Auk þess skal greiða sérstakt gjald fyrir leiðsögu skipa um OY
 

höfnina. 

29. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá 

af nettó smálest: 

a) Fyrir leiðsögu til hafnarinnar: 

Fyrir skip 40 til 100 smálestir ........ 15 krónur 

—  — 100 — 200 a erersse 20 — 

—  — 200 — 400 nn 25 — 

30 —  — 400 — 700 — 3 

— — 700 — 1000 a 40 — 
AR — — 1000 — 1300  ———  seesrrue 45 mmm 

— — 1300 smálestir og þar yfir ...... 50 — 

b) Fyrir leiðsögu frá höfninni: Sama gjal 

c) Fyrir leiðsögu um höfnina greiðist: Í 

staflið a. Þó ekki minna en 10 krónur. 

d, sem getur um í staflið a. 

Hálft gjald sem umgetur Í 

XI. KAFLI. 

UM VÖRUGJÖLD. 

30. gr. 

Vörugjaldið skal greiða af öllum vörum og skepnum lifandi og 

dauðum, sem fermdar eru eða affermdar á höfninni, með þeim undan- 

tekningum, sem umgetur i næstu greinum.
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31. gr. 63 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrå skipsins eru ákveðnara7. júní 

til umhleðslu og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundar- 
sakir, greiðist aðeins hálft gjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara aftur með 
sama skipi, enda séu þær ákveðnar það samkvæmt farmskránni, greið- 
ist ekkert gjald. 

32. gr. 

Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 
a) Umbúðir sem endursendar eru, enda sé þess getið á farmskránni. 
b) Vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin notkunar, sem 

fluttar eru úr landi. 

ce) Póstflutningur og farangur ferðamanna. 
d) Vörur, sem fluttar eru úr herskipi, eða í herskip. 

33. gr. 

Vörugjaldið skal reikna eftir máli eða Þyngd með umbúðum. 
Brot úr gjaldeiningu telst heil gjaldeining. Fara skal eftir farmskrám 
skipa við útreikning vörugjalds og er skipstjóri skyldur að láta hafn- 
arstjóra í té eftirrit af farmskrá skips hans. Sé engin farmskrá, skal 
kipstjóri eða formaður béis gefa drengskaparvottorð um vörumagn, 
em fleyta hans hefir fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 

til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, 
sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, 
greiðir skipið kostnaðinn. 

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

Ta
 

2
 

34. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalda eftir því, sem vöruskrá tiltekur 

og gjald greiðast eins og þar segir. 
Ef vafi leikur á í hverjum flokki skuli telja einhverja vöru, úr- 

skurðar hafnarstjóri, en úrskurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

Xlí. KAFLI. 

VÖRUGJALDSSKRÁ. 

35. gr. 

a. Aðfluttar vörur. 

1. flokkur. Gjald 10 aurar fyrir hver 100 kg. kol, salt, sement.
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63 2. flokkur. Gjald 30 aurar fyrir hver 100 

júní vörur, skófatnaður, leirvörur, 

spýtur, og þesskonar léttar 

föng, lyfjavörur, niðurst 

vörur, sem reiknast eftir 

3. flokkur. Gjald, 15 aurar fyrir hver 

ast eftir þyngd. 

4. flokkur. Gjald, 20 aurar fyrir hver 150 kg. 

aðrar olíur. 

5. flokkur. Gjald, 2 

óuppsettar. 

6. flokkur. Gjald, 3 aurar fyrir hvert 

7. flokkur. Gjald, 5 aurar fyrir hveri 

sem reiknast eftir rúmn 

  

   

   

  

c 9 
=
 

n 

vextir, vin- 

nýlenduvörur og slíkar 

    

7 ' MA 0 31" inncattar 3 
tunnu. tómar tunnur UDDSELLAT Og 

  

    

# b. Brottfluttar vörur. 

1. flokkur. Gjald, 25 aurar fyrir hver 100 kg. Ull, ullarvörur, dúnn, 

fiður, hert skinn og sundmagi. 

2. flokkur. Gjald, 10 aurar fyrir hver 100 kg. Aðrar afurðir, sem 

reiknast eftir þyngd. 

3. flokkur. Gjald, 15 aurar fyrir tunnu. 

4. flokkur. Gjald, 5 aurar fyrir tunnu. 

5. flokkur. Gjald, 2 aurar fyrir hvert 

vörur, sem reiknast eftir 

6. flokkur. Gjald. 50 aurar fyrir sty 

7. flokkur. Gjald, 10 aurar fyrir st 

Þó skal lægsta gjald í öllum 

vörum aldrei minna vera en 10 

af sömu vöru. Hafnarnefndinni 

  

   

  

    

Fyrir að leggja skipi í 

aðgerðar skal greiða 5 aura af Í 

fyrir hvern sólarhring eða hlu 

2 krónur. 

Undanþegin þessu gjaldi eru skip, sem eiga heima á Ísafirði. 

  

37. gr. 

Fyrir geymsluskip, sem lögð eru í lagi á höfninni samkvæmt 

20. gr., greiði eigandi árgjald 20 aura af brúttósmálest.
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38. gr. 

fyrir hvert stykki. sem ekki er burt innan só s. Gjaldið reiknast 

fyrir hverjar 24 klukkustundir eða brot úr þeim. Gjald fyrir stærri 

stykki fer eftir samkomulagi. 

  

Fyrir lóðir hafnarinnar, 

stökum mönnum eða félö 

ákveðið verður 

seymsluhús og tæki, sem leigð eru ein-    

  

greiða gjald, sem 

Fyrir kjölfestu greiðist gjald, sem 

hvert sinn. 

  

ákveður í 

Ål. gr. 

Vélbåtar — minni 9 

argjald, bryggjugjald og jald 5 kr. í hvert skifti, sem þeir 

koma til hafnar, eða 15 krónur í eitt skifti fyrir öll á á 

    

nálestir brúttó — greiða sem hafn- 

Vélbátar, sem 

  

siga heima á Ísafirði, greiða 10 kr. árlegt gjald. 

Undanþegnir þessu gjaldi eru bátar, 

ferðir til heimilisþarfa. 

    aðeins eru hafðir í 

HAFNARGJALD A. 

  

Hafnargjaldkeri sér um 

greiða gjöldin á skrifstofu hans. 

gjalda og skal 

43. gr. 

Skipstjóri eða formaður, ber ábyrgð á greiðslu lestargjal 

bryggjugjalds, vitagjalds, fjörugjalds og kjölfestugjalds. Ef enginn 

skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á greiðslu 

gjaldanna. 

    

Hafnarsjóður hefir haldsrétt á skipinu, unz gjöldin eru greidd. 

, sem ekki eru Í reglugerð 

unum, skal greiða þau áður en skip fer burt 

  

Að svo miklu ley 

fastir gjalddagar á gjölc 

úr höfninni. 

4 
ti 

| 
ú 

Gjalddagi þeirra gjalda, sem greiðast eiga einu sinni á ári 

er 1. júlí. 

Fyrir að leggja vörur á land hafnarinnar skal greiða 2 aura27. 
1 7 1 

júní
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ÁÁ. gr. 

Gjald fyrir vörur, sem getur um 

umboðsmaður hans hér, og hefir hafnar 

unz gjaldið er greitt. Leigu samkvæmt 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins 

r hefir ekki farm sinn 

88. gr., greiðir eigandi eða 
   

    

haldsrétt á vörunum, 

greiðir samningsaðili. 

standa skil á greiðslunni. Ef skip eða bátu 

skráðan, ber skipstjóri eða formaður ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjald- 

daga, þegar skipið, sem vörurnar flytur, er komið í höfnina, og vöru- 

gjald af vörum, sem fluttar eru úr höfninni, fellur í gjalddaga, þegar 

vörurnar eru komnar í skip. 

45. gr. 

Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

XIV. KAFLI. 

ÝMS ÁKVÆÐI. 

46. gr. 

ir skemmdir á höfninni, mannvirkjum    Um skaðabótaskyldu fyi 

hennar eða áhöldum, fer eftir almennum lagareglum. 

Ef samningum verður ekki viðkomið um skaðabætur, fyrir 

skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum, skulu þær 

ákveðast af þremur óvilhöllum dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila 

um sig er heimilt að krefjast yfirmats, en gera skal það áður en einn 

mánuður sé liðinn frá því að matsgerð var lokið. Yfirmat skal fara 

fram af fimm óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfir- 

mat greiðir sá, er þess hefir krafizt, ef matsupphæðinni verður ekki 

breytt meira en sem svarar 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsupp- 

hæð. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

AT. gr. 

Enginn, sem bakað hefir sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir 

brot á reglugerð þessari, má fara burt úr höfninni meðan mál hans 

er óútkljáð, nema hann setji tryggingu, sem hafnarstjóri telur gilda. 

48. gr. 

Enginn skipstjóri má vænta þess, að fá afgreiðslu fyrir skip 

sitt hjá lögreglustjóra, nema hann sanni, að hann hafi borgað gjöld
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REGLUGJÖRÐ 

um 

breyting á fjallskilareglugjörð Borgarfjarðarsýslu frá 9. ágúst 1920. 

1. gr. 

Aftan við 24. gr. 3. lið bætist: Ómerkingum, er kunna að koma 

fyrir í sundurdráttarrétt í Efstabæ, skal skift jafnt milli Oddstaða- 

réttar og Hrafneyrarréttar. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Borgarfjarðarsýslu hefir samið 

og samþykkt samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna, staðfestist hér- 

með til að öðlast gildi 15. júlí þ. á. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 8. júlí 1929. 

Jónas Jónsson. 

  

Páll Pálmason.
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AUGLYSING 65 
4. juli 

um 

staðfesting dóms- og kirkjumálaráðuneytisins á heilbrigðissamþykkt 

fyrir Ytri-Akraneshrepp í Borgarfjarðarsýslu. 

Samkvæmt lögum nr. 64, 10. nóv. 1905, um heilbrigðissam- 

þykktir fyrir bæjar- og sveitafélög, er hérmeð staðfest eftirfarandi 

heilbrigðissamþykkt fyrir Ytri -Akraneshrepp, sem sýslunefnd Borgar- 

fjarðarsýslu hefir samþykkt eftir tillögum hreppsnefndar. 

HEILBRIGÐISSAMÞYKKT 

um 

Ytri-Akraneshrepp í Borgarfjarðarsýslu. 

I. KAFLI. 

ALMENN ÁKVÆÐI. 

1. gr. 

Heilbrigðissamþykkt þessi gildir fyrir Ytri-Akraneshrepp eins 

og hann er eða verður, og skal ákvæðum samþykktarinnar beitt að 

svo miklu leyti, sem við verður komið og heilbrigðisnefndin telur þörf á. 

2. gr. 

Hreppstjórinn (lögreglustjóri) er formaður heilbrigðisnefndar, 

auk hans eiga sæti í nefndinni héraðslæknir og einn maður er hrepps- 

nefndin kýs til þriggja ára. Hreppsnefndin skal hafa heimild til að 

skipa heilbrigðisfulltrúa, þá er meiri hluti hreppsnefndar og heil- 

brigðisnefndar telur þess þörf. Þá er heilbrigðisfulltrúinn er skipaður, 

skal hreppsnefnd setja honum erindisbréf, skal launa honum úr 

hreppssjóði. Hann skal hafa á hendi framkvæmd heilbrigðismála sam- 

kvæmt ákvæðum heilbrigðisnefndar. Skylt er honum að sækja heil- 

brigðisnefndarfundi. 

3. gr. 

Formaður kveður nefndina á fund, þá er honum þykir þurfa eða 

hinir nefndarmennirnir óska þess, þó eigi sjaldnar en einu sinni á
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hre vatnsråsina. Sorpi, 

slor runa við höfn kaup- 

túnsins, né s dið getur óhreinlæti eða 

óhollustu. S! götur hreppsins að láta 

sópa alla in la aman hús sitt. Hey, svörð 

eða áburð et eða hrynur um gí iturnar, 

ur að hreinsa upp sa Urs" 

Annars eiga kláfar eða m áburður eða fiskúrgangur er 

fluttur í að vera svo vl o að ekki hrynji úr þeim 

meðan á flutningnum ste r. F urð má ekki flytja um götur 

rusl og verkefni, 

svo ekki 

er sá sem 

  

nm 3 ta
 rer
 zu
 

a
 

þa
 

CD
 jr =
 Ss z kauptúnsi 

sem af 

valdi óhreinlæti. 

  

Nú eru settir se ,ssar eða safngryfjur á ýmsum stöðum í 

kauptúninu, og eru in þá skyldir til, hreppsnefnd ákveður svo, 

að setja slor og anna! 
þessa, 

ef þeir eigi nota það 

Bannað er að 

girðingar, sem vita að götum, stræt- 
>= 

> 

ne eins- 
       Á húshliðar eða gafla eða 

um eða torgum má ekki ja, 

konar fisxiföng eða A annað, sem Ó 

  

Skylt er að halda hreinum portum og annari óbyggðri lóð í 

kringum hús, og er það á ábyrgð eiganda að þessa sé gætt. Enginn 

húsráðandi má ja sorpi, Ösku eða öðrum óhreinindum í 

annars manns i an Það, skal hann vera skyldur til flytja 

óhreinindin taf u á sinn kostnað. Þar sem svo stendur á, 

að skólpi verður húsum nema yfir annars manns lóð, 

skal húseigandinn veita því steinlímdu lokuðu ræsi yfir lóðina, og 

annast um hreinsun þess ræsis einn saman, að svo miklu leyti, sem 

hann eigi notar þat 1gu við lóðareigandann. Verði hlutað- 

eigendur ekki ásáttir um rennulagningu, sker hreppsnefnd úr málinu. 

Húseigandi skal annast um hreinsun á ræsum, er ganga frá húsinu út 

í göturæsi, og sjá um að þau stíflist ekki. 

ø 

    

10. gr. 

Götur hreppsins og ræsi skal hreinsa å hreppsins kostnad svo 

oft, sem heilbrigdisnefnd þykir þurfa. 

1929 

65 
4. júlí
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II. KAFLI. 

   

    

   ræsum, 

og skulu 

Öll skólp- 
     

ykir þ urfa. 

ræsi, hvort heldur á almannafæri manna eign, skulu 

vera svo víð og hallajöfn, að hvergi standi í þeim pollar. 

  

   

  

opin berar kostnað, skulu 

þeir, sem hús eiga á lóðum meðfram að gera skólp- 

ræsi, hver frá sínu húsi út í göturæ ræsi ekki miður 

gerð en göturæsið. 

Þá er gera skal Dir Jatnshól eða breyta gömlu vatnsbóli skal 

  

jafnan leitað á 

  

Brunna má eigi 

svo að millibilið sé 10 
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i samrådi vid heilbrigdisnefnd. Brunnar og vatnsbrær skulu gerðar, 65 

oe ru . æsi 4. súlí 

eftir fyrirsögn og kröfum heilbrigðisnefndar. 
J 

16. gr. 

Heilbrigðisnefnd getur bannað að taka vatn úr brunni um stund- 

arsakir, ef hún álítur vatnið óheilnæmt. Ef læknisrannsókn leiðir Í 

ljós að vatnið sé skaðvænt og ekki er unnt að bæta úr því, skal bannað 

að hafa vatnið úr þeim brunni til neyzlu, sé því banni ekki hlýtt, 

skal eigandi skyldur að moka ofan í brunninn og fylla hann svo að 

engu vatni úr honum verði náð. 

Heilbrigðisnefnd er heimilt að láta fylla upp og afnema þau 

vatnsból, sem hún telur vera mjög varasöm og óheilnæm, nema gert 

sé við þau viðunanlega. 

V. KAFLI. 

PENINGSHÚS OG ÁBURÐARGRYFJUR. 

17. gr. 

Heilbrigðisnefndin getur bannað að hafa stórgripi og sauð- 

fé í íbúðarhúsum manna eða byggingum, sem eru áfastar við íbúðarhús. 

18. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal segja fyrir um, hvar peningshús, haug- 

stæði, haughús eða forir megi vera, og má enginn gera þau að nýju 

nema hann hafi fengið samþykki heilbrigðisnefndarinnar til þess og 

hlíti hennar fyrirmælum um frágang og tilhögun á þeim. Peningshús 

og haugstæði, sem eldri eru en þessi samþykkt, getur heilbrigðis- 

nefnd heimtað að séu færð úr stað eða þeim breytt, ef að þeim er 

mikill óþrifnaður. Forir má því aðeins leyfa, að þær séu gerðar lagar- 

heldar með steinlími og veggirnir minnst 25 sm. upp úr jörðu, og 

yfir þeim sé svo sterkur hleri, að mönnum og skepnum sé engin 

hætta af þeim. 

Vi. KAFLI. 

UM SALERNI. 

19. gr. 

Sérhverju húsi skal fylgja salerni og skal það vera með eins 

mörgum klefum eins og býli eru mörg í húsinu, þó má heilbrigðis-
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hreinsa salerni í hreppnum gegn endur: 
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nefnd veita undanþágu frá þessu, ef henni þykir ástæða til þess. 

Kalernið skal þannig gert, að gólfi ste T 

og plægðum gólfborðum og liggi g 

Saurkassinn skal vera vatnsheldur og ná fast 

umbúnaðurinn skal vera laus, og allt 

auðveldast sé að sótthreinsa salernið. 

skal kalka eða mála það að innan. 

Oy
 

um
 

CD
 

   

        

20. gr. 

Í salernum skal seta og gólf jaí 

ílátin skal tæma áður en þau fyllast.    

      

un salerna skal fram fara um nætur, frá kl. 12 til 
…, 

30. sept., en á öðrum tímum árs frá kl. 9 síðd. til kl. 7 árd. Heil- 

brigðisnefnd skal segja til hvar megi láta saur úr salernum. 

21. gr. 

Veitingamenn, kaupmenn og aðrir vinnuveitendur, skulu skyld- 
ir að reisa salerni til afnota fyrir viðskiftamenn sína og verkamenn 

og sjá um hæfilegan þrifnað á þeim, undir eftirliti heilbrigðisnefndar. 

Öllum mönnum, hvort heldur eru íbúar kauptúnsins eða aðkomumenn, 

er skylt að nota salernið til þarfinda sinna, og varðar það sektum ef 

út af er brugðið. 

VII. KAFLI. 

UM SORP OG ÖNNUR ÓHREININDI. 

22. gr. 

Hverju húsi, sem ekki hefir safngryfju skal fylgja sorpkista 
úr málmi, og skal hún gerð að fyrirsögn heilbrigðisnefndar. Í Þessar 
sorpkistur skal láta allt sorp, ösku og rusl úr húsum, og flytja burtu 
áður en ílátið fyllist. 

Hreppsnefndin getur látið flytja burt ösku og rusl úr húsum 
gegn endurgjaldi frá húsráðendum, ef þeir vanrækja að flytja það 
sjálfir. 

23. gr. 

Fiskverkun og fiskþurkun skal fram fara á þeim svæðum, sem 
heilbrigðisnefndin ákveður til þess.
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VII. KAFLI. 65 
4. juli 

STA FYLGIR EDA GPRIFNADUR.     

   

  

    
    

    

   

    

       

       

   

nokkurn þann iðnað, seim 

lin veiti leyfi 

; jisnefndar og 

snertir, bæði utan húss 

hversu mikið loftrúm 

r vinnustofum. 

ekki er séð fyrir loftrás á 

með því að ekki sé höfð 

eða skaðleg heilsu manna. 

" hún látið rannsaka alla matvöru, sem 

rannsókn úr hreppssjóði. 

í ljós við 

il manneldis 

  

ögðum sektum. Kjöt af 

selja til manneldis eða 

nema hann hafi fengið 

til hún veita slíkt leyfi,
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ef fullnægt er þeim ákvæðum um tilhögun á sláturhúsum, sem 
hér fara á eftir. 

28. gr. 
Sláturhús má ekki reisa annarsstaðar en þar, sem hægt er að 

að koma afrensli til sjávar, eða í neðanjarðar götu-ræsi. 
Gólfið í húsinu skal vera steinsteypt, og skal Það hafa halla 

að skólpopum, en frá skólp-opum skal húseigandi gera ræsi neðan- 
jarðar til sjávar eða í neðanjarðar götu-ræsi ef til er. 

Veggir skulu vera kalkaðir, gluggar skulu vera á tveim hliðum 
mótsettum, og þá hægt að opna, svo að blásið geti í gegn um húsið. 
Hólfa skal húsið í tvennt að minnsta kosti. Í einu hólfinu skal drepa 
skepnurnar og gera til, í öðru hleypa úr innyflum, skal vera sér- 
stakt skólpop á gólfi í hverjum klefa. Fast við innyfla-klefann skal 

vera vatnshelt gorílát eða gorgryfja, og skal hana gera á þann hátt 

er segir í 18. gr. um áburðargryfjur. Hafa skal vatnshana á hverjum 

klefa í húsinu og veita vatni að úr vatnsbóli eða vatnsíláti. Heil- 

brigðisnefnd getur fyrst um sinn leyft slátrunarhús, þó eigi fylgi 

öllum þessum ákvæðum. En slátrun má eigi fram fara utan húss. 

29. gr. 

Stíur, réttir eða port, sem sláturfé er geymt í, skulu vera flór- 
lagðar. Ef sérstök ástæða er til, getur heilbrigðisnefnd heimtað, að 
steinsteypa komi í stað flórs. 

30. gr. 

Ekki má hafa sláturhús, stíur, réttir eða port, sem sláturfé er 
geymt í, nær íbúðarhúsi eða vatnsbóli en nemi 10 metrum. 

31. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á því að sláturhús séu vel 
þrifin. Gólf skal skola hrein á hverjum degi, þá er slátrað er, jafnóð- 
um og þau óhreinkast. Gorgryfjur skal tæma jafnóðum og þær fyllast. 
Réttir skal nota daglega, þegar skepnur eru geymdar í þeim. 

Hundum má ekki hleypa inn í sláturhús. Öllum sullum, mein- 
um og hausum af höfuðsóttarfé skal heilbrigðisnefndin láta eyða á 
þann hátt er lög mæla fyrir. 

Slátrarar skulu vera hreinlegir til fara og hafa ermar brettar 
upp fyrir olnboga. 

Hreppsnefndin getur tekið slátrunarleyfi af hverjum þeim, 
er þrásinnis vanrækir þessi þrifnaðar fyrirmæli.
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32. gr. 

Það er skylda hvers þess er slátrar nautum, hestum eða svínum, 

að ráðfæra sig við héraðslæknir, þegar grunur leikur á að einhver 

sjúkleiki finnist í kjöti eða innyflum dýranna, sem óttast má að 

valdi sjúkdómi á mönnum, ef neytt er. 

33. gr. 

Öllum sölubúðum þar, sem nýtt kjöt er hatt á boðstólum, skal 

haga eftir fyrirmælum heilbrigðisnefndar. 

Í slíkum búðum má ekki hafa aðrar vörur en kjöt og matvæli, 

sem kjöt er haft í, reykt og niðursoðið fiskmeti, grænmeti, alls konar 

niðursoðnar vörur, egg og feitmeti, og skulu þær að minnsta kosti 

fullnægja þeim skilyrðum, er hér fara á eftir, enda má ekki taka 

þær til afnota fyr en fengið er skriflegt leyfi heilbrigðisnefndar. 

1. Gólf skal vera steinsteypt eða steinlagt, vatnshelt og á því skólp- 

op og frá opinu skólpræsi. 

2. Búðin skal eigi vera lægri en svo, að 2l6metr. séu undir loft. 

Loft skal gipsa. Veggi skal fóðra með gleruðum flögum, (ella 

rjóðra á þá vandaðri sementsblöndu). 

3. Hafa skal í búðinni vatnshana og veita vatni að úr vatnsveitu eða 

vatnsíláti, birtu skal hafa sem mesta og loftrás í góðu lagi. 

4. Á borðum sem kjöt er lagt á, skulu vera marmarahillur, flögu- 

steinsþynnur, zinkþynnur eða annað jafngott efni. 

5. Nikkelhúð eða zinkhúð skal vera á öllum snögum. 

34. gr. 

Öll matvælagerð af kjöti (pylsum, kæfu o. s. frv.), skal háð 
eftirliti heilbrigðisnefndar, ef selja á matvælin. Að því er húsnæði 
snertir, getur heilbrigðisnefnd heimtað þann útbúnað sem til er tek- 
inn í 34. gr. 1.—5. lið. 

35. gr. 

Þeim mönnum, er slátra til sölu eða selja kjöt, eða gera mat- 
væli af kjöti til sölu, getur heilbrigðisnefnd veitt undanþágu frá 
ákvæði 29., 31. og 34. gr. 

XI. KAFLI. 

UM MJÓLKURSÖLU. 

36. gr. 

Öll mjólkursala, sérstaklega á aðfluttri mjólk, skal háð eftirliti 

1929 

65 
4. júlí



4. 

1929 

65 
júlí. 

194 

  

heilbrigðisnefndar. og getur nefndin bannað mjólkursölu á eða 

heimili, ef næmur sjúkdómur gengur á heimi ( i 

ætla eða vissa er fyrir því að kýrnar eru veik 

Berklaveikar manneskjur mega hvorki hirða 

hafa með höndum þá mjólk, er selja 

Heilbrigðisnefndin getur 

a hrei 

     

  

er farið með mjólkina, et 

svo löku standi, að erfitt í jerði að 

      

  

XII. KAFLI. 

BRAUÐGERÐARHÚS. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa gát á öllum uðgerðarhúsum, 

og eru bakarar skyldir að hlýða fyrirmælum hennar, að því er hrein- 

læti snertir og þrifnað. Sama er um orauðsölubúðir. 

Framvegis má enginn reisa brauðgerða ( 

ofn í hús og byrja bakara iðn, fyr en hann fi i: - 

brigðisnefndar, og skal leyfið bundið þeim skilyrðum er hér segir: 

Brauðgerðarhús skal vera bjart og loftgott, loft og veggir skulu 

vera kalkaðir eða sements bornir, og gólf steinlímt eða hellulagt 

Í brauðgerðar 
bar bönnuð. Alla 

sinni å dag. Veggi og loft 

Brauðgerðarmenn ski 

  

eða mála einu | sinni á ári. 

klæða hvítar yfirha 2 
afnir, og 

     
skulu þær jafnan vera hreinar. Þeir skulu þvo höfuð sitt og hendur 
áður en þeir taka til verka, en ekki mega beir bvo sér i vinnustofunum. 

Deig má ekki hnoða með fót Þeir menn mega ekki vinna 

  

12 við brauðgerð, sem lungnatæringu hafå eda annan næman sjúkdóm, eða 

opin sár eða útbrot á höndum eða handleggjum. 

XIII. KAFLI. 

UM ÍBÚÐARHÚS. 

Öll hús, sem notuð eru til íbúðar. skulu vera svo sjörð, að unnt 

sé að halda þeim hreinum. Í hverju 

  

ergi skal að minnsta kosti
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einn gluggi vera á hjörum, sé ekki annar útbúnaður til loftræstingar, er 

heilbrigðisnefndin álítur nægja. 

Ef íbúðarhús er svo illa gert, hrörlegt eða þröngt, að heil- 

brigðisnefndin álítur hættulegt að búa í því, getur hún bannað það. 

Niðurgrafna kjallara undir húsum má ekki nota til íbúðar, nema með 

sérstöku leyfi heilbrigðisnefndar. 

40. gr. 

Ef kvartað er yfir því við heilbrigðisnefndina eða nefndin verð- 

ur vör við að herbergi í íbúðarhúsi, séu svo illa umgengin að sjúk- 

dómshætta stafi af því, getur heilbrigðisnefnd heimtað af leigjanda 

eða eiganda að úr því sé bætt. 

XIV. KAFLI. 

UM SKÓLA. 

41. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal skoða eða láta skoða öll skólahús, 

hvort heldur eru opinber eign eða einstakra manna, að minnsta kosti 

tvisvar á ári, í byrjun skólaársins og í því miðju. Hver sá er tekur til 

kennslu 10 börn eða fleiri, er skyldur að tilkynna heilbrigðisnefndinni 

hvar hann ætlar að kenna. 

42. gr. 

Hver kennslustofa skal vera svo stór, að 2,5 teningsmetrar 

komi á hvern nemanda að minnsta kosti. 

Gluggar skulu vera á hjörum. Gólf skal þvo á hverjum degi, 

en ekki sópa. 

43. gr. 

Ef nemandi eða kennari hefir berklaveiki eða annan næman 

sjúkdóm og læknir álítur að um sóttnæmishættu sé að ræða, þá getur 

heilbrigðisnefndin bannað að nemandinn eða kennarinn komi í skól- 

ann, þar til sóttnæmishættan að dómi læknis er um garð gengin. 

XV. KAFLI. 

UM NÆMA SJÚKDÓMA. 

44. gr. 

Ef hættuleg farsótt kemur upp í hreppnum eða nálægum sveit- 

um, þá er heilbrigðisnefnd heimilt að setja um stundarsakir strangari
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65 fyrirmæli, en í samþykkt þessari felast, um hreinlæti utan húss og 

4. júlí innan, burtflutning á óhreinindum o. s. frv. 

XVI. KAFLI. 

UM SEKTIR OG FLEIRA. 

45. gr. 

Mál sem rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal fara með 

eins og almenn lögreglumál. 

46. gr. 

Ef menn brjóta samþykkt þessa eða vanrækja að framkvæma 

á settum fresti nokkra þá fyrirskipun, er heilbrigðisnefnd setur 

samkvæmt henni, þá varðar það sektum frá 10—200 kr., er renna 

í sveitarsjóð. 

Ef heilbrigðisnefnd vill heldur láta vinna verk það, er van- 

rækt hefir verið, þá er henni það heimilt á kostnað þess, er verkið 

átti að vinna, og skal þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr sveitar- 

sjóði, en síðan taka hann lögtaki hjá þeim, er sekur er. 

47. gr. 

Með samþykkt þessari er úr gildi numin heilbrigðissamþykkt 

fyrir Ytri-Akraneshrepp frá 1. janúar 1907. 

48. gr. 

Samþykkt þessi öðlast gildi 1. dag janúarmánaðar 1930. 

Þetta er hérmeð gert heyrum kunnugt. 

Í dóms. og kirkjumálaráðuneytimu, 4. júlí 1929. 

Jónas Jónsson. 

. St. Gunnlaugsson.
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REGLUGJÖRÐ 66 
9. júlí 

um 

8. 1916 um viðauka við almenna 

SÁ frá 6. júlí 1899. 

r Hvammshrepp). 

sn
 

Aftan við fyrri málsgr 

en þó þannig, að niður falli g} yrir jafnmargt fé og úr 

Hvammshreppi kemur i igandi hreppi. Gjald 

hlutaðeigandi hreppsnefnd fyrir 

é ið af tveimur eða fleiri 

ggja hreppa nefna til. 

Rísi ágreiningur milli hreppsnefnda um ákvörðun hagatolls, 

má skjóta málinu til oddvita sýslunefndar“ 

  

af 
1 

af utanhreppsfté er kræft hjá 

30. desember ár hvert, er 5 a
 á = ur. D 

l
r
 

ms
 

ok
 

cm
 

(0 
TZ
 

y 
mönnum, sem oddvitar be 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Vestur-Skaftafellssýslu hefir 

samið og samþykkt, samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. 

lög nr. 48, 28. nóvember 1919, staðfestist hérmeð til að öðlast gildi 

1. ágúst þ. á. 

Átvinnu- og sængöngumálaráðuneytið, 9. júlí 1929. 

Jónas Jónsson. 

  

Páll Pálmason.
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67 REGLU GJÖRÐ 
júlí 

viðauka við almenna re 

  

Ákvæði, sem gild 

  

Skyldur til að gera fjalls er hver sá fjáreigandi í hreppn- E 

um, sem ekki er öðrum háður sem hjú og á 30 sauðkindur eða fleiri. 

askyldur hefir mann til 

, Skal hann tilkynna bad hrepps- 

Ef búandi maður og 

fjallskila og getur eigi útvega 

nefnd 6 dögum áður en ago öngur byrj 

    

  

  

ja, hreppsnefnd útvegar þá 

mann eða annað, sem til þarf, og borgar fjárei eigandi sektalaust allan 

þann kostnað, sem af fjalls skilu inum leiðir, án tillits til mats á þeim, en 

gæta skal hreppsnefnd þess, að sá kostnaður verði ekki fram úr hófi. 

Co
 

gr. 

Í sambandi við smölun afréttar, og áframhaldi af hverju af- 

réttarsafni, skulu smalaðar Búlands- og Ljótarstaðahei bar, svo og Snæ- 

býlisheiði vestan á móti. — Áuk þeirra sa 

skulu búendur utan Tungufljóts og ábúandi Ljótarsta ða leggja 6 

menn til smölunar í 1. safn og 3 menn í 2. safn tveggja hinna fyr- 

nefndu heiða, en hver búandi vestan Tungufljóts að undanskildum 

Ljótarstöðum 1 mann í hvert safn Snæbýlisheiðar. 

nsmanna, er afrétt smala, 

Á. gr. 

Nú rennur svo margt fé úr Meðallandi, sem er afréttarlaust, 

í landareign Skaftártungu, að hreppsbúar yfirleitt telja tjón að á 

beitarlöndum sínum, er þá hreppsnefnd skylt að láta telja það fé í 

  

skilaréttum á haustin og krefja hagatolls af því, er sé 14 hærri en 

venjulegur hagatollur af því fé, er hagaleyfi hefir, og stendur hrepps- 

nefnd Leiðvallarhrepps skil á honum. Rennur hagatollur sá Ís í 

hreppssjóð Skaftártunguhrepps, en Í til þeirra landeigenda, er upp- 

rekstra mega taka, þó ekki meira en svarar til þess, að þeir. hefðu 

notað upprekstrarleyfi sitt að fullu; hreppssjóður fær það, sem um- 

fram kynni að verða.
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fyrir saudfé, getur hann kvatt hå er reka i land hans, til leitarinnar 

11. júlí með sér. Afréttareigendur skulu skyldir að gera grenjaleit í afréttum 7 ö ö 

þeim, er þeir eiga, og geta þeir kvatt til leitarinnar, á sinn kostnað, 

svo marga menn, er þurfa þykir, af þeim fjáreigendum er reka 

á afréttinn. 

Hreppsnefndir skulu sjá um að grenjaleitir séu gerðar ár hvert 

á landssvæði hreppsins. Nú er einhver afréttur ónotaður og fæst ekk- 

ert afgjald eftir hann, er þá hreppsnefnd heimilt, að gera þar 

grenjaleit, ef þurfa þykir á kostnað sveitarsjóðs. Þar sem sérstaklega 

stendur á, skal hreppsnefndum heimilt, með samþykki almenns hrenps- 

fundar að jafna niður refaveiðakostnaði ásamt fjallskilakostnaði. 

3. gr. 

Nú finnst gren í afrétt eða heimalandi, er refir hafa lagst í, 

og skal tafarlaust skýra refaveiðastjóra frá því, eða skotmanni, ef 

hann er nær. Skal skotmaður jafnskjótt leggjast á grenið, en ávallt 

skal einn leitarmanna geyma grenisins, þar til skotmaður kemur á það. 

Á. gr. 

Nú liggja lönd beggja hreppa saman og finnst gren á landa- 

mærum eða nálægt þeim, og verður ágreiningur um; sker þá sýslu- 

nefnd úr þrætum. 

5. gr. 

Nú finnst gren er refar hafa lagt í, annaðhvort í afrétti eða 

heimalandi, án þess í leit sé, og er þá finnandi skyldur að skýra næsta 

búanda frá því, en búandi sá skal tafarlaust skýra skotmanni frá, 

eða refaveiðastjóra þeim sem hlut á að máli. Fær hann sanngjarna 

borgun fyrir ómak sitt, samkvæmt mati hreppsnefndar. 

6. gr. 

Skotmaður er skyldur að fara tafarlaust á gren það, er honum 
er vísað til, og skal fá annan mann í grenið, honum til aðstoðar. 

Landeiganda er skylt, að leggja til meðlegumann í sinni land- 
areign, og fær hann í kaup 6 krónur um sólarhring, er greiðist úr 
sveitarsjóði. Geri hann það eigi, ræður hreppsnefnd eða skotmaður 
mann til þess á hans ábyrgð. 

7. gr. 

Eigi má skotmaður umróta greni meira en nauðsyn krefur, en 
bræla má hann það og eitra til að ná hvolpunum, verði þeim ekki náð 
á annan hátt.
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Jafnskjótt sem skotmaður er kominn af greni, skal hann Í. Júlí 

skýra refaveiðastjóra frá, hve lengi hann hefir á greninu legið, og 

hvað unnið, og færa nægar sannanir fyrir. — Brjóti skotmaður þær 

reglur, sem honum eru settar, eða sýni vanrækslu eða skeytingar- 

leysi við störf sín, hefir hann að nokkru eða öllu leyti fyrirgert endur- 

gjaldi því, er honum annars ber, og getur að auki sætt sektum. 

9 

5
 

ng = 

fær kaup fyrir ste rf sitt, eftir samningi vid hrepps- 

nefnd. rir hvert dýr sem vinnst, 8 krón- 

ur fyrir. fyrra agnið, 12 krónur fyrir hið síðara og 2 krónur fyrir 

hvern yrðling 

  

r hann verðlaun fyri 

10. gr. 

Nú leggst bitvargur á sauðfé manna, og skal sveitarstjóri 

leggja fé til höfuðs honum, eða fá skotmann til að vinna rd fyrir 

ákveðið dagkaup. Heimilt er hreppsnefnd og að greiða knun fy 

dýr hvert sem unnið er á víðavangi. 

  

     ni 

  

11. 

Hreppsnefnd semur skrá um öll þau gren, er liggja innan tak- 

marka hreppsins, með stuttri lý 1f legu þeirra og afstöðu. Finn- 

ist ný gren skal bæta þeim á a, Skrá þessa skal rita í gjörðabók 

hreppsnefndar eða refaveiðabók, 

    
ingu 

  

IL KAFLI. 

12. gr. 

Hver sá er óskar að ala upp yrðlinga til að nota skinn þeirra 

sem verzlunarvöru, verður að fá leyfi til þess hjá sýslumanni, á hverju 

ári, ekki síðar en á manntalsþingum. Fyrstu leyfisbeiðni skal fylgja 

úttektargjörð sú, sem um getur í 13. gr. 

€ 
13. gr. 

Yrðlingaeldi er bannað nema í húsum með steinlímdum eða 

járnvörðum veggjum að innan, steinlögðu gólfi, og öruggum útbún- 

aði um glugga og dyr. Skal hlutaðeigandi hreppsstjóri, með lögskip- 

uðum úttektarmanni taka hús þessi í út og meta hvort tryggilega sé 

frá þeim gengið. Sé þeim á nokkurn hátt áfátt að þeirra dómi, og 

bæti eigandi það ekki þegar, skal hreppsstjóri tafarlaust kæra það 

ðt ir þessar borgar refaeldismaður, eins og ttekt fyrir sýslumanni. U ti 

venja er til um aðrar úttektir.
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gr. 14. 
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Þingeyjarsýslu vestan Jökulsár. 

I. KAFLI. 

UM STJÓRN FJALLSKILAMÁLA. 

1. gr. 

ásamt Kelduneshreppi í Norður-Þingeyj- 

  

g 

arsýslu er eitt f lag, sem skiftist í deildir eftir því sem 

landi hagar og isföll deila. Sýslunefndin ákveður takmörk 

deilda eftir tillögum hlutaðeiganda sveitafélaga. 

       
     

  

   

  

   

öðru leyti 
Breytingar 

nefnd Norður-Þingeyja rsýslu til 

fleiri úr sínum 

mála hrepps- 

   

tilheyrir tveimur 

( fndir sameiginlega 

á hendi í umboði hreppsnefnda. 

      

UM 

á. 

Allt land skiftist í öræti, í heimalönd. Það skulu vera 

ykki landeiganda. 

  

afrétti, ef nauðsyn ber til, 

69 
11. júlí
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11. juli 

204 

5. gr. 
Hver hreppsnefnd skal semja skrá yfir afrétti þá með tölu og 

ms ss 
ummerkjum, er hún hefir umsjón með og rita hana í gjörðabók 
hreppsins eða í sérstaka fjallskilabók. Þar skal og rita allar ákvarð- 
anir, sem gerðar eru viðkomandi fjallskilum hreppsins, og getur sýslu- 

nefnd ávallt krafizt afrits úr bókum þessum. 

6. gr. 

Heimilt er, að nota til upprekstra fyrir sauðfé af 

og heimalönd þau, er nægilegt landrými hafa og landkosti að dómi 
hlutaðeigandi hreppsnefndar. Skal hreppsnefnd meta eða láta meta 

til ítölu öll slík upprekstrarlönd, er sveitinni tilheyra, og hafa eftirlit 

með því, að heimalöndum sé ekki að óþörfu ofboðið með sumar- 

beit sauðfjár. 

rétti alla, svo 

7. gr. 
Allir fjáreigendur, sem að dómi hren ppsnefndar skortir land til 

sumarbeitar fyrir fé sitt, skulu greiða upprekstrargjald til sveitar- 
sjóðs, er síðan greiðir hagatoll til þeirra landeigenda sem upprekstur 
leyfa, eða fyrir verulegum ágangi verða. Skal hreppsnefnd ákveða 
gjöld þessi innan sveitar. 

Or
 

kg
 

  Þar sem svo hagar til að afréttir eru í eign eins eða fárra 
manna, ákveður hreppsnefnd gjöldin í samráði við bá, og getur 
falið þeim innheimtuna sjálfum. 

Þó er þeim, er upprekstrarland vantar, heimilt að útvega sér 
það sjálfur, ef hann tilkynnir það hreppsnefnd fyrir 1. maí ár hvert. 

8. gr. 
4 
ty Nu liggja saman uppreks 

verdur einn fyri 
   'arlönd tveggja hreppa eða fleiri og 

ágangi frá öðrum á heimalönd sín eða afrétti. — 
Á þá sá hreppurinn, sem fyrir áganginum verður, kröfurétt 
um uslagjald eða hagatoll, miðað ð tölu ágangsfjárins eins og hún 
reynist í haustréttunum, nema öðruvísi sé um samið, þó ekki meira 

1 77 en 7 aurar fyrir hverja kind. 

    

  

   til hins    

  

9, gr 

  

Saudfé js ekki má hafa 
hreppsnefndar (sbr. 6. gr.), skal rekið í 
af sumri, nema ótíð og gróðurleysi banni. 

    
10. gr. 

Rétt er þeim, sem bíður usla á engjum sínum af upprekstrar-



  

ri [ srekstrarland saman, og skift- 

ast bå upprekst 1 530 illi þeirra eftir iltölu hvers eins í upp- 

rekstrarlandi,    
12. gr. 

umráðamaður upprekstrarlands tak: 

         

  

hum. er í heimili eiga utan hrepps þes 

ykki hlutaðeigandi 

1IFOSS €0ð Sal 

  

1, er upprekstrarlandið 

hreppsnefndar. 

sé eigandi eða 

ákvörðun 

  

upprekstrarland: 

skotið máli sínu 
   

    

   
rekið app- 

  

IL KAFL 

TR sa Ár A AT Á 

UM FJARAFRETTIR. 

13. gr. 

aðalréttir og aukaréttir. Aðalréttir eru nú: 

Gljúfrarétt í Höfðahverfi, Tungurétt og 

í Litlutungur ett og Víðir- 
     

         

    

   

L 

í 
i 

aukarétt- 
1 1 
heyrir undir, enda 

í jall: aginu. Skal 

heimalönd ganga skal að hverri rétt, 

ð halda 

  

Skyldir eru allir fjárei 

11.
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ll. júlí vinnu eða verð eftir niðurjöfnun | 
69 henni við og byggja að nýju, ef þörí 

    
in er 

skyldur, að sjá sér sjálfur fyrir dilk að, 

handa öllu því fé, er hann á á afrétt. dir, 

er von eiga fjár á réttinni. 

Nú á maður sókn að tveimur réttum, og er hann skyldur, að eiga 

dilkrúm í báðum. — Hver sem , eig innir þann kostnað, er á hann skiftist, 

eða vanrækir að hafa nægilegt dilkrúm fyrir fé sitt, 

um gangnarof. 

Lokið skal aðgerð rétta og dilka degi fyrir fyrsta réttardag 

ár hvert, 

á.
 

verður sekur sem 

15. gr. 

jårréttum, an
 Nú þykir þörf að fjölga 

hentugri stað, og skal þá 

eiga að máli, bera málið 1 

almennum fundi. 

       

Sé um aukarétt að ræða, 

fullnaðarlykta, en um aðalrétt 

að ákvörðun sé gild. 

  

16. gr. 

Valdi rettarbygeng ng gra 1snámi eða » då & 

  

séu af sýslumanni. 

Endurgjald til 

telst með byggingarkostnaði ; réttarin 

  

af matsgjörðinni 

  

UM SMÖLUN TIL RÚNINGS OG FRÁFÆRNA. 

smala heima- a Ox
 

on
 Allir beir sen 

lönd sín á vorin, eftir 

> 

  

Hreppsnefnd hefir heimi 

fjár á vorin til Þúnings og fráfæ 
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69 Enginn fjåreigandi er undanþeginn almennum 
1. Júlí hann hafi sleppt fé sínu í heimalandi. Þó setur hre 

skilið að nokkru eða öllu leyti fé það, sem geymt er í 
heldum girðingum. 

Taki eigandi upprekstrarlands utansi 

leyfis hreppsnefndar, getur hún átt 

þann fénað. 

um, þótt 

snefnd undan- 

eyjum eða sauð- 

veitarfénað i 

  

* að honum um     
23. gr. 

Skifta skal hreppsnefnd afréttum þeim, sem hún 

ráða, Í leitir og kveða á um, hve marga menn þarf í le 

og til annara fjárrétta, er sækja þarf fé 

Skrá um þetta skal rita í gjörðabók hreppsnefndar eða fjall- 

skilabók. 

hefir yfir að Í 

it hverja, svo 

24. gr. 

Å vori hverju skulu fjáreigendur skýra hreppsnefnd frá fjártölu 
sinni og hvaða upprekstrarlönd þeir nota það á 

Sá hreppur, sem árlega fær fé s 
annars hrepps svo verulega nemi, 

hreppi hlutfallslega eftir tölu þess e 
meira en nemi 18 aurum fyrir kind hverja. 

Skulu fjársóknarmenn inna þessa kvöð af hendi með þátttöku í 
göngum, eftir því sem við verður komið. 

Mismunurinn greiðist í pening } reil 
ingi frá hreppsnefnd þess hrepps, sem  upprekstr arlandi ið lig ggur i. Reikn- 
ingi þessum má ætíð skjóta til fullnaðarúrskurðar sýslunefndar. 

       ; 
bar kemur 

  

25. gr. 

Nú vanrækir einhver að gera þau fjallskil, sem á hann hafa 
skifzt, og er honum það sjálfrátt, eða | 
Þá er það gangnarof og varðar 1030 

skilasjóð hreppsins. 

Sé brotið ítrekað, tvöfaldast sektirnar í hvert skifti, þó mega þær 
aldrei verða hærri en 200 krónur. Auk þess gr 
slíkar skaðabætur, er sa ] e 

rækt. Rétt er og að leitar efnd fái mann til gera 
fjallskil í þess stað, sem gangnarof gerði, á hans kosti la þá 
skaðabætur niður. Sama gildir og um bann, er lögmæt forföll hefir. 

eggur ógildan mann til fjallskila. 
Gg gg 

króna fébótum, er renna í fjall- 

er brýtur, 

efir van-     illum "DD im,      
rað, og Í 

26. gr. 
Hæfan gangnamann skal álíta þann, er leitarforingi og minnst 

helmingur leitarmanna tekur gi ildan, þó aldrei yngri en 14 ára. Nú verð- 
ur einhver leitarmanna sannur að óhlýðni, hirðuleysi eða handvömm, sem



bå skal svo ålita, sem enginn hafi 

sinni, og vardar pad sektum og skada- 

bótum, sem fyrir ; gan ngnarof, Nú er leitarmaður ekki talinn fullgildur, 

en þó eig 

    

i heim sendur, og reiknast honum þá kaup eftir mati leitar- 

foringja og hreppsnefndar. 

  

27. gr. 

  

Þrenn skulu fjallskil haust hvert. Auk þess skal hreppsnefnd 

heimiit með samþykki sveitarmanna að skipa fyrir um fleiri fjallskil 

f þörf þykir til. 

Nú kemur óveður er gangnamenn eru af stað komnir og göngur 

a að gagni eða engu, og er þá komið 

refndar, hvort telja skuli, að nokkrar 

  

byrjaðar, svo að þær ve 

undir álit í hlutaðeiganc j 

göngur he 
     

      

28. pí 

Haustgöngur skulu by rja svo snemma ár hvert að fyrstu réttar- 

dagar á aðalréttum verði þe : Gljúfrár-, Fells-, Litlutungu-, Skóga-, 

Trölla- og Fjallaréttum í6. sept. — Lokastaða-, Víðikers-, Reykja- 

hlíðar- og Höf 17. september. — Hrossadals-, Tungu-, Gaut- 

landa-, Halibjarnarstaða og Hraunsréttum 18. september. Sjö dagar 

skulu líða milli gangna. 

29. gr. 

Hreppsnefnd skal birta með umburðarbréfi, er berist sem þing- 
boð um hreppinn, nokkru á undan fjallskilum, hvað hver fjáreigandi 
skal leggja til fjallskilanna; sé þar tekið fram, hv ernig göngum skuli 
hagað í hvert skifti, tilnefndir leitarforingjar og þeir menn, sem sendir 
eru á aðrar fjárréttir. — Hreppsnefnd skipar réttarstjóra er hefir um- 
sjón með réttum fjárins og sundurdrætti. — Getur hann kvatt sér til að- 
stoðar svo marga menn sem þarf til þess, að sundurdráttur fjárins 
gangi greiðlega. 

Óhlýðni og þrjózka gegn skipun réttarstjóra varðar sektum. 

30. gr. 

Hver fjáreigandi er skyldur til að hafa svo marga menn á 
þeirri fjárrétt, sem hann á sókn að, sem með þarf til þess, að fé hans 
verði dregið svo greiðlega, sem réttarstjóri mælir fyrir. Skal að minnsta 
kost einn maður vera kominn til réttar frá hverjum fjáreiganda, þá 
réttað er, og sundurdráttur byrjar, enda má enginn reka fé frá réttinni 

fyrri en honum er lokið, nema réttarstjóri leyfi. 
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Leitarforingjar sk 

leit. Þeir sjá um svo 

leysi hlutverk sitt vel 

réttar í tæ 

til réttarstjé 

foringja, og 

  

Auk þ 

hreppsnefnd 

í deildinni a 

notuð skal s 

H mil 

til fjallskila sem ekk 

ábyrgist hann og áv 

Nú nota utan 

skiladeild sýs slunna 

leggja allt að } 

eiga í upprek: 

  

Tekjum 

Fjallskilakostnaði, ' 

skylduvinnu, svo sem 

fyrir fjáreigend i 

stendur á, se 

  

sjóðs sbr. 25. gr. sveitarstjó 

rétt á að 
h , T- „3 hans. Örskurði 

  

Þyki einhverjum sér gerð ofmikil 

kæra það fyrir hreppsnefnd er leggur år 

hreppsnefndar má skjóta til sýslunefi 

kæra, skotið sér undan, að inna af hendi 

    

  

   
Né 
ud 

  

því að 

honu im 

voru gerd. 

VIL KAFLI. 

UM EFTIRLEITIR. 

    

Þá er fjallskilum er að í eftirleit



21i 

yrir umsamda borgun eða á kostnad leitar- me
n 

  

36. gr. 

Nú finnur maður fé á afrétti og ber honum þá borgun eftir því 

er sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu hefir ákveðið eftirleitargjöldin sam- 

kvæmi verðlagi sauðfjár á - hverjum tíma. 
   

  

fé greiðist af eiganda fjárins nema þar sem 

n sveitarfundi, að greiða þau úr 

       
   

  

   

fj: allskilas; 

Fyrir óhei 

þó í afrétti sé, 

fundarlaun. 

öndum eða við smölun fjár, 

rið, er ekki skylt að greiða 

  

geta talizt til nokkurra afrétta, skulu 

gerðar eftir s r, en heimilt er að þær fari fram 

  

VIII. KAFLI. 

UM FJÁRMÖRK. 

Hver maður skal einkenna fé sitt með glöggu marki á eyrum en 

ef soramarkað er, þá með brennimarki á hornum eða klaufum. Skrúði 

og brögð á eyrum eru auðkenni en eigi fjármörk. Yngri menn en 14 

ára megi ekki taka upp fjármörk né nota. Enginn má eiga né nota 

nema eitt fjármark. 

Um markarréttindi fer sem í lögum er ákveðið. Hver fjáreigandi 

er skyldur að auðkenna fé sitt á vinstra horni með þessum sveit- 
arbrennimörkum: 

  

Kelduneshreppur 

Tjörneshreppur 

Húsavíkurhreppur 

Aðaldælahreppur 

Þ1 
2 

Reykdælahreppur 

Skútustaðahreppur 

Bárðdælahreppur 

Ljósavatnshreppur 

Hálshreppur Þ6 
Flateyjarhreppur KJ 

Grýtubakkahreppur Þ 7 

Svalbarðsstrandarhr.p g 

G
a
d
 
V
e
q
v
Y
e
q
v
 vw 

G
a
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39. g 

Öll fjármörk sýslunnar skal rita í 1 skrá er sýslunefndin 

semur, og skal prenta hana svo cft er sýslunefnd álítur þurfa, og út- 

býta meðal búenda í fjallskilafélaginu. 

Hver búandi er skyldur að geyma markaskrána meðal þeir 

heimildarskjala, er fylgja býli hans, og skal næsta ábúanda þá er hann 

flytur af jörðinni. 

Vilji menn taka upp eða nota mörk, sem 

  

  

  

og 

TeX so 
aðinu og 

   

skrånni, skulu beir få til 

Eyjafjarðarsýslu og auk þess 

senda lýsingu íb ess til hreppsnefnda í næstu sveitu 

    

     

IX. KAFLI 

UM ÓSKILAFÉ. 

40. gr. 

Réttarstjóri annast um, að öll mörkuð lömb, sem koma fyrir Í 

réttum, séu dregin í sérstakan dilk, þar sem eigi er annað fé, og mönnum 

gefinn kostur á, að láta lambsmæður helga sér lömbin. Þeir ómerkingar 

sem ekki spyrjast upp, teljast sem óskilafé. Óskilafé, sem ekki finnast 

eigendur að, skal hreppsnefnd hirða og senda lýsingu af í næstu sveitir. 

Það fé, sem óútgengið er á hausthreppamóti, seljist við uppboð af hlut- 

aðeigandi hreppsstjóra. 

Fé því, sem þannig er selt, skal hreppsstjóri lýsa í Lögbirt- 

  

    

ingablaðinu. 

Hafi enginn lýst 

frá birtingu auglýsingarir 

um kostnaði. 

eru liðnir 

r verð þess í sveitarsjóð að frádregn- 

að fénu áður 6     

X. KAFLI. 

UM FJÁRREKSTRA. 

ál gr. 

Þegar sauðfé er rekið um hérað, skal þess gætt, að rekstri hverj- 

um fylgi nægilega margir og duglegir rekstrarmenn, svo að sem minnst- 

ur bagi verði að, fyrir þá, er þau lönd eiga, sem um er rekið eða í er 

áð. Eigi má leggja upp með slíka rekstra að morgni, fyrri en mark- 

ljóst er orðið, og eigi halda áfram að kveldi eftir að fer að skyggja, 

nema brýn nauðsyn beri til.
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19. júlí 
REGLUGJÖRÐ 

um 

skoðun á síld og ýmsar framkvæmdir Síldareinkasölu Íslands. 

Samkvæmt 14. gr. í lögum nr. 61, 14. júní 1929, um einkasölu 

á útfluttri síld, hefir atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið sett eftir- 

=
 

  

farandi ákvæði um skoðun á síld og um nánari framkvæmdir * 

einkasölu Íslands. 

  

Framkvæmdarstjórn, prókúra o. fl. 

1. gr. 

Ekkert skip má afgreiða frá íslenzkri höfn, er hefir meðferðis 

til útlanda síld, saltaða, kryddaða eða verkaða á annan hátt, nema þá 

sem útflutt er að tilhlutun, eða með leyfi „Síldareinkasölu Íslands“ 

Undanskilin er aðeins sú síld, er innlendar verksmið, r senda út, lagða 

í olíu eða krydd í loftþéttum dósum, sem taka ekki yfir 5 kg. hver. 

  

2. gr. 

Útflutningsnefnd hefir yfirstjórn á öllum framkvæmdum einka- 

sölunnar. Til þess að skuldbinda einkasöluna þarf undu í 

þriggja nefndarmanna. 

Nú getur útflutningsnefndarmaður ekki mætt á fundi, eða ekki 

næst til hans, þegar taka þarf einhverja ákvörðun, og skal þá kveðja til 

varamann hans. 

  

Þrír framkvæmdarstjórar, kosnir af útflutningsnefnd, hafa á 

hendi alla daglega stjórn og umsjón einkasölunnar samkvæmt því sem 

nánar er tilgreint í 4. gr. einkasölulaganna, sbr. 5. og 7. gr. þeirra. 

Framkvæmdarstjórar eru jafnir að völdum og hafa hver um sig prókúru- 

umboð fyrir einkasöluna. 

4. gr. 

eimili ein ölunnar og varnarþing er å Akureyri. Heimili ei Ka unnar og varnarþing er á Akureyri 

Útflutningsne fnd er sakaraðili í málum, er einkasöluna varða, 
e 

og er löglegt að birta stefnu formanni hennar.
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Nú verður einkasalan skadabdtaskyld, og greidast bå skadabæt- 19. juli 

ur úr varasjóði einkasölunnar, meðan til hrekkur, Nægi varasjóður ekki, 

greiðast bætur til bráðabirgða af óskiftu andvirði seldrar síldar það ár, 

sem skaðabæturnar falla til útborgunar, ef annað fé er ekki fyrir hendi, 

en endurgreiðast eigendum þeirrar síldar, að nokkru eða öllu leyti, eftir 

nánari ákvörðun útflutningsnefndar, þegar varasjóður verður greiðslu- 

fær. Nú hefir skaðabótarkrafa verið gerð og er þá einkasölunni heimilt 

að leggja til hliðar fé til skaðabótagreiðslunnar, af andvirði seldrar síld- 

ar það ár, er tildrög til skaðabótanna urðu. En komi ekki til skaðabóta- 

greiðslunnar, skal geymslufé úthlutað síðar til þeirra síldareigenda, er 

frádráttinn urðu að þola. 

6. gr. 

Ná verður einhver skaðabótaskyldur einkasölunni fyrir samn- 
Ea 

ingsrof, og renna þær skaðabætur þá í varasjóð. 

II. KAFLI. 

Umboðsmenn. 

7. gr. 

Einkasalan skal hafa minnst 2 fasta adalumbodsmenn, annan bu- 

settan á Akureyri en hinn á Siglufirði. Skiftast umdæmi þeirra um 

Ólafsfjarðarmúla. Ennfremur skal aðalumboðsmaður vera austanlands 

og annar á Vestfjörðum, ráðnir til eins árs Í senn, þegar svo mikil síld- 

arsöltun er ákveðin á þeim slóðum að framkvæmdarstjórn einkasölunnar 

í samráði við útflutningsnefnd telji þörf sérstakra aðalumboðsmanna 

bar. 

Auk þess getur einkasalan haft sérfróðan aðalurnboðsmann, er 

hefir aðsetur á Siolufirði eða Akureyri. Skal hann hafa umsjón með 

þeirri síld, sem er krydduð, sykursöituð eða verkuð að einhverju öðru 

leyti öðruvísi en venjuleg saltsíld. 

8. gr. 

Aðalumboðsmenn skulu hafa sérstaklega góða þekkingu á síld 

og öllu er að síldarverkun lýtur, svo og á kröfum síldarneytenda í 

helztu síldarmarkaðslöndum, til þessarar vöru. Sé eigi kostur manna 

með slíka sérþekkingu, getur útflutningsnefndin séð þeim mönnum, er 

hún að öðru leyti telur sérstaklega vel til þess starfa fallna, fyrir fræðslu 

í þessum greinum, og má til þess verja allt að hálfum kostnaði úr mark- 

aðsleitarsjóði, gegn hinum hluta kostnaðarins annarsstaðar frå.
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9. gr. 

Útflutningsnefnd gefur aðalumboðsmönnum erindisbréf og å- 

kveður laun þeirra. Þeir skulu rita undir eiðstaf, um að hlýða nákvæm- 

lega öllum þeim ákvörðunum, er settar eru og settar kunna að verða, 

um störf þeirra 

    
    

  

Aðalumboðsmenn geta í samráði við framkvæmdarstjóra og út- 

flutningsnefnd, og með samþykki þeirra, tekið sér aðstoðarmenn, svo 

marga sem nauðsyn er á, til þess að gegna þeim störfum, sem aðalum- 

boðsmönnum vinnst ekki tími til að inna af hendi. Aðalumboðsmenn 

bera ábyrgð á umboðsstörfum aðstoðarmanna sinna. 

Framkvæmdarstjórar, í samráði við útflutningsnefnd, geta látið 

aðalumboðsmenn skiftast á um eftirlit í umdæmunum, til að fá sem bezt 

samræmi Í matið um allt land, bar sem síld er flutt út. 

  

   

     

11. gr. 

Aðalumboðsmenn og aðstoðarmenn eru trúnaðarmenn einkasöl- 

unnar. Ákveður framkvæmdarstjórn laun aðstoðarmanna í samráði við 

útflutningsnefnd. 

12. gr. 

Þessi eru störf aðalumboðsmanna: 

a. Að sjá um, eftir fyrirmælum framkvæmdarstjórnar eða ákvæðum 

laga og reglugerðar, alla meðferð síldarinnar, flokkun eftir stærð 

og gæðum, umbúðir, merkingu o. fl. Má enga síld salta, krydda eða 

verka á annan hátt til útflutnings, nema með leyfi þeirra. 

b. Að hafa nákvæmt eftirlit með því, að fylgt sé öllum reglum, sem 

settar eru, eða settar kunna að verða, um flokkun síldar, um- 

búðir um hana og alla meðferð hennar, þangað til hún er flutt 

úr landi. 

c. Að safna daglega, hver úr sínu umdæmi, skýrslum um afla frá 

hverju skipi,er stundar síldveiðar til söltunar með herpinót, rek- 

netum eða á annan hátt, svo og um landnótasíld, lagnetasíld o. s. 

frv., og tilkynna skrifstofunni á Akureyri jafnóðum, svo og hvað 

saltað er, kryddað eða verkað á annan hátt, og ætlað er til út- 

flutnings, allt eftir nánari tilgreiningu á þar til gerðum eyðublöðum. 

d. Að leiðbeina öllum þeim, er bess óska og við síldarverkun fást, í 

öllu því, er að síldarverkun lýtur og kenna þeim nýjar r verkunar- 

aðferðir, sem útflutningsnefnd og framkvæmdarstjórar telja lík- 

legar til aukins og betri markaðar, og þess vegna æskilegt að 
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kenndar verdi. Krefjast må båknunar fyrir leidbeiningar i nyjum 70 
> Q 1 lí 

verkunaraðferðum, og rennur hún markaðsleitarsjóð. 19. júlí 

e. Að leiðbeina útgerðarmör í útbúnaði skipa til síldveiða, svo 1 

að hagfeilt sé til varnar skemmdum á síldinni. 

f. Að meta síldina, segja fyrir um flokkun hennar og merkingu og 

veita henni viðtöku fyrir einkasölunnar hönd, samkvæmt settum 

reglum, og gefa vottorð um hana á farmskírteini til útflutnings. 

g. Að skera úr ágreiningsmálum milli seljanda og kaupanda um það, 

hvort ný síld sé verkunarhæf m narkaðsv vara til manneldis, eða sam- 

kvæmt því, sem samningar standa til. 

h. Að halda árlega ná keið, í samráði við útflutningsnefnd, fyrir 

þá menn, er gerast vilja trún aða rmenn einkasölunnar, í öllum þeim 

greinum, er slíkum mönnum er nauðsyn á að kunna. 

EN
 

o 

    

TIl. KAFLI. 

Síldarmat og umbúðir. 

13. gr. 

Enga síld, er einkasölulögin ná yfir, má flytja úr landi, nema 

hún hafi áður verið verkuð, skoðuð, metin og merkt, samkvæmt ákvæð- 

um þessarar reglugerðar, eða fyrirmælum framkvæmdarstjórnar. 

Tunnur skulu vera hreinar og þéttar, úr góðu efni, vel bentar, 

með hæfilega breiðum og járngjörðum, eða járn- og trébentar. 

Ákveða aðalumboðsmenn í samráði við framkvæmdarstjóra hvað taka 

skuli gilt, ef ágreiningur -erður um stærð og ásigkomulag. Útflutnings- 

nefnd getur sett sérstakar reglur um efni í tunnur, þykkt á stöfum og 

botnum, gerð gjarða svo og um rúmtak á tunnum og mæling þeirra. Fara 

skal eftir fyrirmælum trúnaðarmanna einkasölunnar um það, í hve 

    

margar hæðir megi hlaða síldartunnum í skip til útflutnings. 

15. gr. 

Einkasalan hefir heimild til að setja sérstakar reglur um fitu- 

magn síldar til útflutnings. 

16. gr. 

Síld þá, sem er krydduð, sykursöltuð, flött, eða verkuð öðruvísi 

en venjuleg saltsíld, er einkasalan því aðeins skyld að taka til sölu, 

að fyrirmælum fæðinga hennar í þeim efnum, hafi verið fylgt og 

hún telji hana hæfa fyrir erlendan markað. 

þá
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Salt i hverja tunnu 

d aldrei ætla minna Í 

eður framkvæmdar- 

  

Flokkun og merking. 

23. gr. 

Alla síld, sem söltuð er, eða verkuð á annan hátt til útflutn- 

ings, skal merkja með firmamerki áinkasölunnar, o og skal það stimplað 

eða brennt á annan eða báða tunnubotnana. 

2 z 3 
Sé hafsild såltud ån nåkvæmrar stærdarflokkunar, skal åvallt 

tína úr magrar, mjåslegnar sild i 

Nú telur framkv æmdar stj“ 

mælt í hvert sinn. 

" með ákveðnu merki, sem Merkja skal hverja tegund síldar 

framkvæmdarstjórn ákveður og setur reglur um. 

manneldis þá síld, sem er 

mdarstjórar einkasölunnar, 

1 leyft útflutning á síld, sem ekki er 

skal þá síld sérstöku merki, og greinilega skal 

    

k 

það fram tekið á farmskírteinum, að hún sé ekki fyrsta flokks. 

   

  

r 

íði við útflutningsnefnd og fram- 

i kryddaða og sykursaltaða síld til 

svo og síld, sem söltuð er á annan 

Framkvæmdarstjór: ar Í samráði v við útflutningsnefnd skulu láta 

gera tilraunir nm i Sarflokkun en åkvedid er Í reglugerð 

bessari, Nu verdur einum hinna åkvednu stærdarflokka skift i fleiri 

  

pr
i 

G ID
 

co
 

Ni 
úlí
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70 
19. júlí 

220 

undirflokka og skal þá merkja hvern þeirra fyrir sig með aukamerki. 
Aðalumboðsmenn ákveða í samráði við framkvæmdarstjóra, hvernig 

merkja skuli. 

29. gr. 

Reynist ekki unnt að fá síldina flokkaða eftir stærðum, frekar 
en fyrir er mælt í þessari reglugerð, eða ef nauðsynlegt reynist að 
flokka saltaða síld, má gera það á kostnað markaðsleitarsjóðs. Skal þá 
reikna þeim, er síldina leggur til, verð hennar, eftir meðalverði þess 
flokks, er hún heyrði undir áður, en markaðsleitarsjóður tekur eða 
greiðir þann verðmismun, er hin aukna flokkun kann að hafa í för 

með sér. 

30. gr. 

Einkasalan hefir rétt til að krefjast þess af saltendum, að þeir 
magadragi 10% af þeirri síld, sem þeir verka til útflutnings, eða meira 
ef þörf krefur. 

127 
öl. gT. 

Nú vill framkvæmdarstjórn láta reyna nýjar verkunaraðferðir, 
og ekki er völ á hæfum manni til þess að gera það fyrir eigin reikning, 
má þá gera það á kostnað markaðsleitarsjóðs. 

V. KAFLI. 

Yms ákvæði. 

32. gr. 

Framkvæmdarstjórn skal stöðugt halda nákvæmar skýrslur um 
alla síld, sem söltuð hefir verið, krydduð, eða verkuð á annan hátt til út- 
flutnings. Framkvæmdarstjórnin skal og jafnan, svo sem unnt er, afla É J g 

  

upplýsinga um þá síldveiði í öðrum löndum, er áhrif gæti haft á sölu 
íslenzkrar síldar, og yfir höfuð kynna sér allar markaðshorfur eftir 
föngum. 

    

  Brot gegn reglugjörð þessari, varða sektum frá 1000 til 50000 

krónum. Ef brot er ítrekað getur einkasalan neitað að taka síld til sölu 
og útflutnings, frá þeim er brotið hafa. Mál út af brotum gegn reglugjörð 
þessari skulu rekin sem almenn lögreglumál, 

 



221 1929 

  

öðlast þegar gildi og birtist til leiðbeiningar og 70 

sem hlut eiga að máli. 19. júlí 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 19. júlí 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Páll Pálmason. 

STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Menningar- 71 
. EÐ 1234 z 9 IT 

å venjulegan hått, ad mandatum af déms-31. juli 

li 1929. Skipulagsskråin er bannig: 

   

  

sjóð Vestfirðinga, ú 

og kirkjumálaráðher 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Menningarsjóð Vestfirðinga. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Menningarsjóður Vestfirðinga og er stofnaður   

;onar forseta, og skal starfsemi sjóðsins helg- 

          

       

og framfarir á Vest- 

"ser eru í ski ipulags skrá 

  

   
    

  
þörf; þó er slíkt framlag 

n til sjóðsins haldi 

og skal halda séstakan reikning 
      

3. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður með eftirfarandi fjárframlögum frá: 

i i Bolungarvik kr. 100.00 

ii Dýraf. „2. —— 100.00 

Mosda 1 vsere — 50.00 

„firði ER — 50.00 

   

þr
 

Mw
 

þá
 

  

Samtals kr. 300.00



— Þrjú hundruð krónur. — 

Ætlast er til að sjóðurinn frá tekjur sínar á þann hátt er 

hér greinir: 

a. með gjöfum einstakra manna og félaga. 

b. með skemtisamkomum og héraðsmótum, er einkum skulu haldin 

17. júní ár hvert. 

d. með hlutaveltum, merkja- og myndasölu og hverskonar annari 

heiðarlegri fjársöfnun. 

ennfremur með áheitum og dánarminningum, 

  

Do 

Á. gr. 

Þegar tekjur sjóðsins eigi renna lengur til 

af hinum árlegu tekjum mynda fastan sjóð, 

nemur 20 þús. kr. eða meir. — „Sé þá fyrir hendi 

armál Vestfjarða, sem stjórn : 

má veita því helming sjóðsins sem framlag og auk 

eftir því sem stjórn sjóðsins ákveður 

aukningu sjóðsins undanfarið, 

   

     

    

5. gr. 

Sjóðurinn skal ávaxtaður í Landsbanka Íslands eða Söfnunarsj 

Íslands. Ávaxta má eigur sjóðsins með kaupum á innlendum opir 

berum verðbréfum. 

Héraðssambandi U. 

og efling. Skal það, og félög 3 í ; 
tekjur sjóðsins, varðveita skjöl hans og skilríki 

ngsskil. Héraðssamband U. M. F. V. Kys stjór 

Skal stjórn sjóðsins skipuð þrem mönni 

U. M. F. V. — Þyki það betur 

5 mönnum, og myndist fleiri hérs 

fjörðum skulu þau öll eiga 5 ti 

sjóðsins, og fer um þá hlutdeild efti 

    

   

  

   

  

    

  

1 V L 

M. F. V. å Vest- 

í kosningu á stjórn 

  

r ákvæðum og óm somulagi sam- 
bandanna. Stjórn sjóðsins skal vera ólaunað heiðursstarf. 

7. gr 

Nái höfuðstóll sjóðsins að 

árlega * verja %4 af vöxtum sjóðs i 

tækjum á Vestfjörðum, sem stai 

vaxta og allar aðrar FV legs j 

því að verða 100 þús. kr, eða meira 

9
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72 STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá Minningar- 

  

öl. júlí sjóð Lárusar G. Lúðvígssonar, skósmiðs í Reykjavík, og konu hans 
2 Málfríðar Jónsdóttur, útgefin á venjulegan hátt, ad mandatum af 

dóms- og kirkjumálaráðherra 81. júlí 1929. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð Lárusar G. Lúðvígssonar, skósmiðs í Reykjavík, og 
konu hans, Málfríðar Jónsdóttur. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Minningarsjóður Lárusar G. un ovigssonar, 
skósmiðs í Reykjavík, og konu hans, Málfríðar Jónsdóttur“ 

Sjóðurinn er stofnaður haustið 1927 til minningar um stofnanda 

firmans „Lárus G. Lúðvígsson“ — Lárus G. Lúðvígsson, skósmið í 
Reykjavík og konu hans Málfríði Jónsdóttur — af sonum þeirra, 
Lúðvíg, Jóni og Óskari, í tilefni af því að þá varð firmað 50 ára. 

Stofnfé sjóðsins er 20.000 — tuttugu þúsund — krónur, í 
tveim veðskuldarbréfum: 

1) Veðskuldarbréf útgefið 18. jan. 1923 af Þorbjörgu Friðgeirs- 
son, tryggt með 5, veðrétti í 1% húseigninni nr. 14 við Bergstaða- 
stræti hér í bæ, að eftirstöðvum 14550 — fjórtán þúsund fimm 
hundruð og fimmtíu — krónur. 

2) Veðskuldarbréf útgefið 1. nóvember 1927 af Birni Gunnlaugssyni, 
tryggt með 4. veðrétti í húseigninni nr. 48 við Laugaveg hér í bæ, 
að upphæð 5450 — fimm þúsund fjögur hundruð og fimmtíu — 
krónur. 

Hefir firmað Lárus G. Lúðvíssson með áritun sinni tekið á 
sig ábyrgð á skilvísri greiðslu skuldabréfanna. 

2. gr. 

Jafnóðum og veðskuldarbréfin greiðast skal kaupa fyrir and- 
virði þeirra veðdeildarbréf Landsbanka Íslands, ung öllum sj 

breytt í veðdeildarbréf, og skal hann upp frá því alltaf vera í 
veðdeildarbréfum, eða bréfum þeim, er koma kunna í stað veðdeildar- 
bréfanna, ef veðdeildinni kann að verða breytt, en þó skulu það að- 
eins vera 1. veðréttarbréf, 
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12 

  

Höfuðstól skerða. En vöxtum af honum skalði. júlí 
verja til þess að greiða kostnað eins sjúkrarúms a 

rudaga á ári) fyrir fátækt fól 
Á 

ina á spítalanum af eigin fé. 

    

í Reykjavík árið um kring 

  

sem ekki er fært að greiða sj 

  

órnin telur hann vera 

orðinn 2 sinum (sbr. 3. gr.), 

en til þess tíma bætast vextirnir höfuðstólinn. Einnig leggjast þeir 

vextir við höfuðstólinn, er umfram kunna að verða árleg gjöld hans, 

samkvæmt 3. gr. 

veitir styrk úr sjóðn 

  

2 
Landlæknir skal fyrst um sinn geyma bennan sjóð, og gera ár- 

lega reikning hans og birta í Lögt íblaðinu, eftir að dómsmála- 

ráðuneytið hefir yfirfarið hann. Skal landlæk knir sjá um sjóðinn, unz 

kisstjórnin ákveður jóðuri taka 

stjórn Landsspítalans taka við stjórn sj sösins. 

     

  

SAMÞYKKT 73 

um 
12. ágúst 

breyting á sambykki um ýms atriði, er snerta fuglaveiðar í Vest- 
s 

mannaeylum, frá 16. júlí 1895. 

Lunda má veiða með háf í heimalandi í sumar frá því 11 vikur 

eru af sumri þar til fullar 16 vikur eru af sumri. 

Samþykkt þessi sem bæjarstjórnin í Vestmannaeyjum hefir 
a 

gjört samkvæmt lögum nr. 13, 13. apríl 1894, sbr. lög nr. 22, 9. júlí 

1909, staðfestist hérmeð til að öðlast þegar gildi. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 12. ágúst 1929. 

Vigfús Einarsson.
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snefnd yfir- 

övarstjóra. 

3 
kalv 

  

hennar á 

    

fveitustjóri 

afl bað sem 

það á engan 

hefir einkarétt 

augar hreppsins 

    

    
   

  

   

  

að selja 

ná á hverjum 

  

jvarinnar 

  

3 í saframleiðslu er frá 15. ág. 

til 15. apríl, þó má hreppsnefnd lengj ef þurfa þykir. 

Å Ra tAå Terry 1, EN 4 Aðalálmur kostnað. Hús- 
veitur skal gera 

er rafveitustjóri 

húsveitum. 

  

    A nn . , E Allir rafmagi SL »tendur straummæla, er beir få 
leigða hjá | getur hrepr    a veit selt ljós án 
straummæla eftir s samkomula ei 

Ð 

i. gr. 

         

   

  

ån leyfis hrepps 
   

nefndar t aka ra if magn ur taugakerfi 
ofring y 
arveitunnar ne 

  

emmdum å raf- 
taugum eða öðr     HOFI Á wa frækt , s AN am Í a 3; raftækjum, sem notuð eru í sambandi við taugarnar, 

75 
ágúst



1929 

75 
Og Gama sa „ 5 
28. ágústskal hann greiða fullar skaðabætur 

hvort heldur er í húsi eða utan þe 

   4 

> , L 

þannig vaxið, að þyngri hegning liggi við samkv. lögum. 

Hver rafmagns 

um er unnt, að lögn ha £ 

eða tæki í húsi, þanni 

um rafveitunnar svo 

tafarlaust tjá það rad 

    

Rafveitustjóra er 

rafveituna gamla lampa 1 

eða til tálmunar góðum rekstri. 

  

í góðu lagi. 

    

   

    

   

   

   

   

Vanræki rafmagi 

samkvæmt rogtugdore I 

veitustjóra, er rafve 

bráðabirgða, og að 

fulla ábyrgð á öllum afleið 

Rafveitustj 

innar; sjá um að 

Hann skal halda ból! 

og skuldir. Ársreikning miða 

maílok ár hvert og afhenda 

skoðanda hreppsreikninganna endu 

hann síðan. 

  

   

  

eppsnefndinni, sem lætur endur- 

reikninginn og úrskurðar 

    

ex
 

  

   

  

Hreppsnefnd semu ,„ gjaldskrá fyrir 

notkun rafmagnsins og 

henni. 

áðuneytisins á



    Risi ågreijnin; ákvæðum reglugjörðar þess- 

arar, sker hreppsne ir má áfrýja til atvinnu- 

  

málaráðuneytisins. 

x 
Reglugjörð þessari og gjaldskrá, sem sett verður samkv. 18. 

„, má breyt með samþykki atvinnumál er aráðuneytisins 

16. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum allt að g Ox
 

to
 

oo
 

to
 sm
l 

— - tvö hundruð krónum — nema þyngri hegning liggi við og skal 

fara með mál út af þeim, sem almenn lögreglumál. 

Reglug jörð 

samið og samþyk 

í Flateyrarhreppi hefir 

væmt vatnal lögum nr. 15, 

20. juni 1923 til ad öðlast gildi 1. október 1929 og birtist til eftir- 2 b: 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

  

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 28. ágúst 1929. 

  

x7. ex ja 

Vigfús Einarsson. 

 



  

   

28, ågust 

  

s 

síðasta dag | 

gjalddaga má 

legri tilkynningu til hans eða húseiganda. Húseigandi ber ábyrgð á 

að gjaldið sé greitt í tæka tíð. 

Gjöld til rafveitunnar má taka lögtaki. 

laga eftir 

eftir skrif. 

Gjaldskrá þessi, sem hre 

samið og sambykkt, staðfestist hér 

20. júní 1923 til að öðlast gildi 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að mí 

kvæmt vatnalögur 

1829    og 

A 
N 

þa
 

te
 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 28. ágúst 1929. 

  

71 STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir trjáræktar- 

1. sept. sjóð kirkjugarðsins í Firði í Mjóafirði, átgefin á noa hátt, ad 

mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 1. tember 1929. Skipu- 

lagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

trjáræktarsjóð kirkjugarðsins í Firði í Mjóafirði. 

i. gr. 

Sjóðurinn heitir trjáræktarsjóður kirkjugarðsins í Firði í Mjóa- 

firði. Ætlunarverk hans er: 

a. Að viðhalda eftirleiðis traustri girðingu umhverfis garðinn, svo 

sem hann nú er og var við burtflutning kirkju 1892, eigi minn 

en 860 ferm. að flatarmáli, með sáluhliði, klukknaporti og klukku. 

bh. Að viðhalda trjárækt þeirri, sem í garðinum er og auka hana svo 
sem samrýmst getur afnotum hans fyrir ættargrafreit foreldra 

minna sbr. biskupsbr. 1. febr. 1898. 
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78 
10. sept. 

LZ
 

AUGLÝSING 

um 

mat á frosnu kjöti. 

Enda þótt enn séu ekki til nein fyrirmæli í lögum um mat 

og meðferð á frosnu kjöti hefir atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu 

þótt rétt að þeim, sem þess óska, sé gjörður kostur á að fá frosið 

kjöt, sem ætlað er til útflutnings, metið og flokkað í líkingu við 

það sem nú á sér stað með saltkjöt og hefir í því skyni sett sér- 

fróðan mann til þess að annast mat og flokkun kjötsins og gefið 

honum eftirfarandi 

ERINDISBRÉF. 

1. gr. 

Allt frosið kjöt, sem flutt er héðan af landi fæst metið og 

flokkað eftir tegundum og gæðum kjötsins undir yfirumsjón eftirlits- 

manns. Slátrun skal fara fram í þrifalegum húsakynnum og svo rúm- 

góðum, að kjötið geti kólnað fljótt og skemmdalaust. Slátrun skal 

vera þrifaleg og kjötið hreint og óskemmt. Gæta skal þess að frysti- 

húsin séu hreinleg og öll meðferð kjötsins í þeim svo góð, að kjötið 

skemmist ekki. Áður en kjötið er fryst skal hver skrokkur klæddur í 

þunnar nýjar léreftsumbúðir. 

2. gr. 

Læknisskoðun og kjötmerking skal fara fram samkvæmt fyrir- 

mælum laga nr. 7, 13. september 1912, um merking á kjöti, þó svo að 

merkið sé aðeins sett á einn stað á hvern skrokk, helzt innan á hupp- 

inn, sem næst fyrirskurði. 

3. gr. 

Til frystiútflutnings skal aðeins meta dilkakjöt sem er svo 

vært og lítur það vel út, að það geti talist fyrsta og annars flokks 

kjöt. Kjöt af rosknu fé og rýrt dilkakjöt fæst ekki metið til fryst- 

ingar og útflutnings, nema með leyfi atvinnumálaráðuneytisins. 

á. gr. 

Eftirfarandi reglum skal fylgja um meðferð og merkingu kjöts- 

ins, aðra en hina lögákveðnu merkingu sem um ræðir í 2. gr.
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ista skal fram úr bringukolli. 78 

b. Nýr u og nýrnamör fylgi. Sé mörinn mjög mikill má taka nokkuð10. sept. 

af honum. 

c. áður en skrokkurinn er klæddur í umbúðir skal binda sterkum 

otta um fra mhæ klana og strengja aftur fyrir hálsinn fremst, svo 

hálsinn standi fram. og bógarnir þrýstist saman. 

d) Ef strjúpinn hefir blóðgast eða óhreinkast skal nema framan af 

honum áður en skrokkurinn er látinn í umbúðir. 

e) Ö lu sett á umbúðir og merkimiða, en ekki á sjálfan 

9 

A
R
 

f, Merkimiða skal festa við hvern skrokk. Annarsvegar er prentað 

læknisvottorð, sem læknir undirskrifar, en hinsvegar firmamerki 

t Í umbúðir. Við útskipun 

  

=>
 

ið flokkast í tvo flokka eftir gæðum. Í fyrsta flokk eru látnir 

allir skrokkar, sem eru holdmiklir og gallalausir að útliti, en í 

annan flokk rýrari skrokkar og gallaðir, ef þeir þá teljast hæfir 

til nm nes: 

i. Fyrsti flok skiftist í þyngdarflokka og merkist sem hér segir 

— Merkin. séu sett á umbúðir og merkimiða. Skrokkar sem vega 

1314 kg. og þar fyrir neðan merkist X. Skrokkar sem vega yfir 

3 6 merkist O. Skrokkar sem vega 1614 

  

kg. og þar yfir S 

      

erkist 1 

öt skiftist í byngdarflokka og mei 
1 jf 

j.… Annars flokk: rist sem hér 

segir: $| rrokkar sem vega 1314 kg. og þar fyrir neðan merkist YX. 

Skrokkar sem vega yfir 1814 kg. merkist YO. 

k. Auk flokksmerkja skal einnig setja merki útflytjanda á umbúð- 

irnar. Sömu merki skulu einnig vera á merkimiðum. 

   

  

Við hvert frystihús þar sem óskað er mats á frosnu kjöti vinna 

irmatsmenn, sem annast hin daglegu eftirlitsstörf og kjötflokkun 

ng eftirlitsmanns. Undirmatsmenn þessa velur eftirlits- 

rst um sinn í samráði við kjötútflytjendur. Nú þykir honu 

eftirlitinu betur borgið á annan hátt, og gerir hann þá tillögur um 

skipun undirmatsmanna til atvinnumálaráðuneytisins. Um skyldu und- 

irmatsmanna til að vinna að verkun kjötsins og um kaup þeirra fer 

um mat á saltkjöti. 

      

    

eftir reglum þeim, sem gi
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9895 mo 

   í ME al í EHrsrammahvonni CY Fr 

1 í Mýrdal (Hvammshreppi). Stoin- N 
J 

aukið sjóð þenna síðar, ef þeir vilja. 

  

r hans heimili 

L körlum og konum, sem 

id eru í Vestur-Skaftafellssýslu eða 

asýslu, eða hafa dvalið þar full 10 

og skulu fátæk gamalmenni, ekkjur 

um til upptöku á heimilið. Öllu fólki, 

6 ceypis vist og að- 

   

    

   
     

  

til 

ru full 6 

undir Esjafjöllum | 

t innan e
t
 

ár samfley 

og einstæðingar, ga1 

sem á heimilið er teki 

hlynning, svo fremi rf að flytja það á sjúkrahús. Stjórn 

sjóðsins ákvarðar í hvert skifiti, hverjir fái vist á elliheimilinu, ef 

rúmast geta um sinn, og skal tekið 

jafnast niður á hreppana á svæði því, 

setja á heimilið gegn vilja hans. 

Elliheimili þetta skal reisa á kostnað sjóðsins og skal það vera 

vel vandað og reisulegt steinhús (eða úr öðru ÁR efni, ef fundið 

kynni að vera, þegar stofnunin er reist), en að öðru leyti skal bygg- 

'ilegs sparnaðar skal gætt við hana 

hendi alla framkvæmd byegg- 

útvega teikningu af henni og 

eða öðrum húsbyggingameist- 

ra útboð á smíðinni eða verkinu, 

ingin vera íburðarlaus, því 

í hvívetna. Stjórn sjóðsins, 

ingarinnar og umsjón með 

gerð hennar hjá húsameist 

ara, ef inn ve zgilegt þætti, 

  

2 
Byggingin skal reist á jörðinni Suður-Hvammi í Mýrdal, sem 

ð öllu, sem henni fylgir og fylgja 

j frá þeim tíma, er byrjað 

  

ánafnast sjóí 

ber, og verður full 

er á 

    
    

    

siga heima gamalmenni þau, sem sjóðurinn 

| ka eða svo lengi sem þau kjósa, og skal 

au fái þar hollan og hæfilega rúmgóðan bústað. Ef eigna- 

Gi i hlut, annast sjóðurinn einnig útför þeirra, 

á heimilinu. Íbúð skal þar og vera fyrir starfsfólk 

innar, svo og Önnur nauðsynleg hús fyrir áhöfn jarðarinnar



ið, henni vel við haldið og 

    

  

Ei „ml 

1 igurlaug 

    

    

  

og mega 

til 

  

ræðu 
mann og < 

     
     

    

Einnig ná mt 
eftirlit með öllu, er viðkemui sstri sto a og 

  annast ennfremur um, ad gan 

in, haft ei 

að Jafnan sé é fyrir hendi verkefni til þess, við hæfi hvers Þeirra ; leggur 

ef Þar u eru 

  

í 

hverja líkam 

  

ar og   

stofnunin til þess efni, en allt, sem gamalmennin vinna, me Bid, 

dvelja å heimilinu, rennur til stofnunarinnar og notast i hen 

an bau 

anar þarfir. 
Stjórnin skal og stuðla að því, að hollar andlegar skemtanir verði við 
og við hafðar um hönd á heimilinu, svo og að guðsþjónusta fari þar 
fram við viss tækifæri. 

  

Sjóðnum skal stjó 

ndur sjó 'ðsins, meðan OD
 

erfingjar, ef 6 óhindraðir 
0 2 bar næstu undir sé 3 
settur í héraðinu, skulu hin stjórn ir sjóðsins , velja a menn 

   

  

   

  

sýslu til þess að taka sæti í stjórninni, meðan svo er ástatt. 
sýslumaður Skaftafellssýslu, héraðspré Vestur-Skaft: 
og einn maður kosinn af hreppsnefndum Eyjafjallahreppanna. Sam- 
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í Suður- 79 

formannið. sept. 

sér fyrir störf sín 

starfa, ef ástæða 

  

á 
. wa 11, og gjaldke 

Vestur- 

almanaksárið, og skal 

yrsta ársfjórðungi næsta 

    

REGLUGJÖRÐ 80 
19. sept. 

  

rsýslu um fjall. 

  

Si 

gr. fjallskilareglugjörðarinnar komi 

  

      

   
      

      

13 ti í samráði vid 

itt ákveðna rekstr- 

öðrum er óheimilt 

víir þá fjárkaupendur, sem hafa 

ber þeim að Ida 5 kr. árlega, er 

er notað. Skylt er og oddvita að 

nar og bæj: arstjórn Akureyrar 

hverju sumri, að þau geti orðið 

auglýst fyrir almenningi áður en slátrun byrjar. 

tilkynna öllum hreppsnefr 
lögsl    merki svo 

  



        
80 Reglugjörð þessi sem sý 

19. sept. samið og samþykkt samkvæmt 4i. gr. 
festist hérmeð til að öðlast gildi 1. október 

  

stað- 

      

Atvinnu- og samgöngumálaráði 

Tryggvi Þá rh al Ilsson. 

SSORN, Vigfús Eina 

  

81 AUGLYSING 
23. sept. 

um 

staðfesting stjórnarráðsins á lögreglu: 

Barðastrandas sýslu. 

Samkvæmt * 'ögum nr. 18 3, 20. Október 1905, sbr. lög nr. 7. 18. 

ðanna, er hérmeð stað- 

shrepp í Barðastrand- 

    

LÖGREGLUSAMÞYKKT 

fyrir 

Patrekshrepps í Barðastrandarsýslu. 

I. KAFLI. 

UM REGLU OG VELSÆMI Á ALMANNAFÆRI. 

1. gr. 

Á almannafæri mega uppþot eða óspektir ekki eiga sér stað. 

Ekki mega menn þyrpast saman á almannafæri svo að til a 

fyrir umferðina. Þegar talað er um almannaf i 

er átt við götur, vegi og svæði, sem almer ming 

ætlað til almennings afnota, svo sem leikveilir, toi 

virki o. s. frv. 

  



(ep 

                                    

menn haga 

jum á vinstri K æl 
; 
T 

=
 

ls la mi 

   

sa 

 
 
 
 

1 and 

å 

ci 

a 

Ken 

0
 SO v 

é 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

    

Ca 
á 

= a Sd 
bo 

i 2 
æg 

ER 
F
S
 

Cc 
Su 

ml 
= 

= 
= 

6 
o 

 



1929 

81 
23. sept 

240 

sprengingar má aðeins gera við götur, torg eða á almannafæ r 

"leyfi lögreglustjóra, og skal ætíð, begar sótt er um leyfi til slíks, til- 
greina, hver framkvæmi verkið, og ber bæði verkstjóri og sá, sem 
verkið er unnið fyrir, ábyrgð á, að allrar varúðar sé e gætt. 

8. gr. 

Enginn må ganga dulklæddur å almanr 

å leid af eda å grimudansleik eda 

sem misbýður velsæmi eða ras ec 

að sýna af sér hneykslanlegt athæfi á almannafæri, sví 

ósæmilegum orðum eða látbragði, með því að i 

gegna þarfinda sinna á hneykslanlegan hátt. 

a hann sé 

held lur í búningi, 
: s 1 að 

Ei anig er bannað 

   

        

  

9. gr. 

Drukknum mönnum, ser fin 

óspektir á almannafæri, skal ráð 

þeir eru komnir til sjálfs sín aftur. Þeim y 

hafa í frammi hávaða eða ósæmilegt athæfi eða látbr ragð á almanna- 
færi, skal ráðstafa á sama hátt, þar til þeir koma til sjálfs sín aftur 
og skulu þeir þá ennfremur sæta sektum eftir samþykkt þessari fyrir 
röskun á allsherjarfriði og reglu, er þeir kunna að hafa valdið með 

drykkjuskap sínum og ólátum. 

  

   

sem sökum ölæðis 

    

10. gr. 
2 4 

Hver så, sem staddur er utan dyra eda i opinberum samkomu- 

húsum innan takmarka hreppsins, er skyldur til að segja til nafns 
síns, ef lögregluvaldið krefst þess. 

il. gr. 

Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögregluvalds- 
ins. Ef nauðsyn ber til, betur lögregluvaldið krafið sér til aðstoðar 
hvern fulltíða karlmann, sem viðstaddur er, til þess að afstýra óreglu 

eða óspektum á almannafæri, en heimtingu eiga slíkir menn á full- 
um bótum úr hreppssjóði fyrir tjón, er þeir kunna að bíða við bad 
á fatnaði eða limum; en hreppssjóður á aðgang að hinum seka. 

IL KAFLI. 

ÁKVÆÐI UM AÐ GERA UMFERÐINA GREIÐA 

12. gr. 

Enginn má ótilkvaddur rjála við opinberar eignir í hreppnum.
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13. gr. 81 

Án leyfis lögreglunnar má enginn setjast að á götu eða al-23. sept. 

mannafæri til að selja vörur eða reka aðra atvinnu. 

Enginn má án leyfis hlutaðeigandi umráðamanns láta fyrir- 

berast á umgirtu svæði eða öðrum stöðum, þar sem gengið er inn Í 

hús eða garða, né fara inn í hús manna í óleyfi. 

14. gr. 

Á almannafæri má enginn leggja, hengja upp né setja neitt, 

sem tálmar umferð manna, hvort heldur það eru vörur eða annað. 

Þó mega þeir, sem flytja vörur eða aðrar nauðsynjar heim til sín og 

ekki geta lagt þær á eigin lóð, leggja þess konar frá sér á meðan 

á flutningi stendur, en þeim ber að gæta þess, að gera öðrum sem 

minnstan farartálma. Vagnar og önnur flutningatæki mega aldrei 

standa á götu eða stræti lengur en á meðan þau eru losuð eða fylt, 

og aldrei mega slík tæki standa þvert yfir götu, heldur skal þess 

alltaf gætt, að þau standi langs eftir götu og sem næst götubrún. 

15. gr. 

Á götu eða annarsstaðar á almannafæri má ekki vinna neina 

vinnu, sem tálmar umferð manna eða gerir hana hættulega, svo 

sem höggva eða sprengja grjót, telgja tré, járna hesta eða því um 

líkt. Bannað er að hrista gólfábreiður, viðra sængurföt, eða hengja 

þerris á götun, torgi eða öðru almannafæri þvott eða annað. 

16. gr. 

Engum, sem ekki er fullra 14 ára að aldri, má trúa fyrir 

sleða, vagni eða kerru, sem hestur dregur, né heldur flutningatækj- 

um á landi eða sjó, sem knúð ern með véla-afli. 

17. gr. 

Þeir, sem ríða eða aka um götur eða stræti, skulu viðhafa 

alla varúð, og er öllum bannað að ríða nema fót fyrir fót fram hjá 

húsdyrum og fyrir götuhorn eða út og inn um port eða garðshlið. 

Svo er og stranglega bannað að ríða harðara en hægt tölt á gótum 
1 . FR 

kauptúnsins, og eru þeir, sem ríða eða aka, skyldir til að gera fót- 

sangandi mönnum, sem á | beim er, vidvart i tæka tid. Fælna 

hesta má ekki nota fyrir vagni eða sleða. Hvorki fælna né slæga 

e 

  

4 sta má reka lausa um götur kauptúnsins. Vagnar eða sleðar með 

i aldrei standa á götu eða almannafæri í hreppnum, 
AN maður gæti hestsins. 

    

nema ökumaður eða annar vel
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81 
5. Sept. 
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24. gr. 81 
hafa í opnum glugga við götu, sem niðu 28. sept. 

skaða þeim, er um fara, og ekki má heldur 
leggja eða hengja neitt það upp á hús, eða hafa laust á húsum 

i kað: valdið vegfarendum, og bera eigendur og um- 
áðamenn húsanna ábyrgð á þeim skaða, er stafar af hirðuleysi 

  

3 FE 
ad. BT. 

  

kurdi í götur eða torg hreppsins né raska 

þeim á nokkurn hátt, nema hann hafi til þess leyfi hre ppsnefndar. 

"åist leyfi, ska rkið unnið þannig, að sem minnstur farar 

sé að, og ætíð skal þess gætt, að vegfarendur séu aðvaraðir 

artá ð nægilega greinilegum ljósum, frá því fer að 
skyggja að kvöldi og þar til albjart er orðið að morgni. Að öðru 

leyti gerir hreppsnefi d og lögreglustjóri þær ráðstafanir, er þurfa 

ykir, til s stýra hættu fyrir vegfarendur. Ef slík verk drag- 

ast úr hófi fram getur hreppsnefnd eða lögreglustjóri, eða bæði 
amei látið ljúka verkinu og sett götur eða torg í samt lag 

aftur, kostnað þess, er verkið átti að framkvæma. 

    

eru byggð að nýju eða eldri hús rifin og byggð 

upp áð nokkru eða öllu leyti, skal eigandanum, ef húsið liggur við 
götu eða svæði, sem almenningur fer um, skylt að skýra lögreglu- 
stjóra frá, áður en verkið byrjar, og sanna fyrir honum heimild 
sína til verksins. Hann skal haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem 
lögreglustjóri setur til að afstýra hættu, farartálma eða óþægind- 
um fyrir vegfarendur. Verkfæri og verkefni má ekki leggja frá sér 
á almannafæri, nema þar sem lögreglustjóri leyfir, og má ekki 
liggja þar lengur en nauðsyn krefur. Mold, möl, leifar af verkefni 

og annað, sem af byggingunni stafar, skal eigandinn færa burtu, 

þegar húsgerðinni er svo langt komið, eða verki því, er unnið er að, 
að því verði við komið. 

  

* 
> ys 
Pegal 

B
 

1 
Nú brennur hús eða mannvirki, eða það er flutt í burtu, án 

þess að annað sé gert í staðinn, og er þá eiganda eða umboðsmanni 

hans skylt að ganga svo frá rústunum, að ekki stafi hætta, óþrifn- 

aður eða óprýði af. 

27. gr. 

annan útbúnað við húsasmíðar eða önnur 
Í gera nægilega traust. Heimilt   
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„notaðir eru við 

r lögreglunni að gera ráðst    

  

   

    

            

     

    

    

ar, skulu vera 

að neðan, ef st 

ekki standa við. 

3rot gegn 

reglunnar hér að > 

annast, eða ef hann er lk tilgreindur, þá á ábyrgð eiganda eða 

umráðamanns. 

  

vör-    um eða Öðru við c eda 

vera nægilega traust, og þeir, sem 

áreiðanlegir menn. ] 

um og beim, er ve 

  

ábyrgð 

  

íramkvæn 

Sporbrautir, 

því aðeins ley 

synlegar. Skulu 

að þær valdi ekki vest arene um farartålma. Þar 

  

sporbrautir 

Eh
 

liggja yfir götu eða ef 

þess, að ekki hljótist Lør 

umráðamanna og þeirra, 

Geti sá, er með vagninn fer, 

ráðamanni að gera það. 

Þakjárn, 

ið eða á annan hátt 

er að hafa þakjárn eða I 

ur ábyrgð á að slíkt fjúl 

gildir og um spýtnarusl og an 

fýkur. — 

Fo
 

    

lum setur valdið ef 

    

  

   

  

   

öl. gr. 

Báta eða annað 

veg eða svo nærri, að 

hann, og getur hrepps 

látið færa slíka muni í 

ráðamanns, ef hann ekki 

varaður.



Do
 

[E
AN
 

or
 

II. KAFLI. 

UM FRIÐUN ALMENNINGSEIGNA. 

32. gr. 

Enginn má skemma, lýta eða óhreinka, né á annan hátt 

spilla eignum hreppsins, hvort heldur það eru vegir, vatnsból, bygg- 

ar rafáhöld, rafþræðir, götuljóske símar eða annað, sem ætl- 

að er til almenningsnota. 

  

33. gr. 

Enginn må rita, rispa, tjarga, teikna né måla á hús manna 
eða girðingar neitt það, er hneyksli getur valdið, skemmdum eða 
óprýði. Enginn má heldur skemma girðingar þær, er standa um af- 
girta garða, reiti, tún eða önnur mannvirki. Það er bannað að klifra 

yfir þær eða fara í gegnum þær, nema með leyfi eiganda eða um- 
ráðamanna. Enginn má á nokkurn hátt vísvitandi spilla nokkrum 

eignum hreppsbúa. Komi slíkt fyrir, skal sá, er veldur, bæta fullum 

bótura þann skaða, sem hann gerir. 

34. gr. 
Enginn má skemma, troða eða spilla á annan hátt ræktuðum 

blettum, matjurtagörðum eða skráðgörðum manna, hvort sem girt 
r eða ógirt. Ek eld má heldur skemma plöntur né á nokkurn hátt 

spilla neínu í grafreit hreppsins eða saurga hann á nokkurn hátt. 

oO
 

  

Auglýsingar má ekki festa á íbúðarhús manna án þeirra 
leyfis. Ban er að festa upp auglýsi ingar með járnnöglum eða 
örum nöglu á síma- eða rafmagnsstaura og aðrar opinberar 
signir, eða nir einstakra manna, nema með leyfi | tl utaðeig vanda. 

Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður, þegar þær 

hafa náð tilgangi sínum. Opinberar au 1 lýsingar má enginn taka 

niður í óleyfi, né skemma þær eða gera ól æsilegar á nokkurn hátt. 

36. 

Enginn má skjóta fugla eða seli á annara fjörum, nema með 

leyfi landeiganda.
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IV. KAFLI. 

UM REGLU Á VEITINGASTÖÐUM OG ALMENNUM 

SKEMTISTÖÐUM. 

37. gr. 

Hverjum, sem hefir veitingasölu, hverju nafni sem nefnist, 

er skylt að gera allt, sem í hans valdi stendur, til að afstýra því, að 

nokkuð það fari fram í húsi hans, sem kemur í bága við velsæmi 

og góða reglu. 

38. gr. 

Á veitingastað má enginn sýna af sér ofsalegt athæfi eða 

látbragð, hávaða eða nokkra ósæmilega hegðun. 

39. gr. 

Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala, 

matar og drykkja eða gististaðir fyrir almenning, skulu háðir sér- 

stöku eftirliti lögreglustjóra, og skal lögreglunni heimill umgangur 

um húsakynni þau, sem notuð eru í sambandi við veitingarnar. Á 

öllum gistihúsum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

40. gr. 

Allir almennir veitingastaðir og samkomustaðir skulu vera 
lokaðir frá kl. 1114 að kvöldi til kl. 6 að morgni, og allir gestir, 
sem ekki hafa náttstað þar, skulu hafa farið út ekki síðar en 1 
stundu eftir að lokað er. Þó má selja ferðamönnum greiða á hvaða 
tíma sem er. Heimilt er félögum að halda samkvæmi, dansleiki og 
aðrar skemtanir, sem ekki eru bundnar við neinn vissan lokunar- 
tíma, ef ekki taka þátt í þeim aðrir en félagsmenn og gestir þeirra. 
Sama gildir um brúðkaup og samsæti einstakra tiltekinna manna. 

41. gr. 

Enginn má fyrir borgun halda opinberar skemtanir, án leyt- 
is lögreglustjóra. Sé slíkt leyfi veitt, skal það bundið því skilyrði, 
að hlýtt sé fyrirmælum þeim, sem kunna að verða sett með þar að 
lútandi reglugerð fyrir Patrekshrepp. Leyfishafi skal auk þess 
skyldur að hlýða þeim fyrirmælum, er lögreglan kann að setja til 
þess að varðveita góða reglu, velsæmi og hreinlæti. Leyfishafa er 
og skylt að hlýða fyrirmælum heilbrigðisnefndar um ræstingu og 
hreinlæti í húsrúminu, og skal það ætíð nýræst, þegar samkoma 
byrjar og nægileg hrákaílát við hendina.



Á opinberum samkomum mega áheyrendur eða áhorfendur 

látbragði eða hávaða, svo ekki trufla samkomuna með ósæmilegu 

að aðrir geti ekki notið þess, er fram fer. 

43. gr. 

Í húsum þeim, sem opinberar se 

vera að minnsta kosti tvennar dyr 

falla út. 

  

s
 almennt samkomuhú: al g 

i, sem gestum er heimil | aðgang. nei 

siga ndi sjá um, að því sé ávallt 

Við hvert veitir 

andinn láta gera náðhús 

ur að. Skal veitingan 

haldið vel hreinu. 

     

    

er við það, 

    er heimilt að 

  

fá banr Pr Jiii, 1 a valdið Z sta valdið, séu 

fyrir ónæði. 

  

   haldnar svo 

V. KAFLI 

UM SAMGÖNGUR VIÐ SKIP. 

48. gr. 

heimild til, ef hann telur þess þörf til 

mi, að gefa út fyrirskipanir og bönn 

koma frá útlöndum, eða eru útlend, 

  

1929 

Si 
3. sept.
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81 en skyra skal hann begar í stað stjórnarráðinu frá slíkum fyrir- 

23. sept. skipunum og bönnum. 

VI. KAFLI. 

UM BÖRN Á GÖSNUM KAUPTÚNSINS. 

Foreldrum og öðrum hlutaðeigendum er skylt að annast um, 

að tilhlýðilegt eftirlit sé haft með óstálpuðum börnum, sem eru á 

þeirra vegum, þegar þau eru á almannafæri. Börn yngri en 12 ára 

mega ekki vera á almannafæri síðar en kl. 8 á kvöldin á tímabil- 

inu frá 1. október til 30. apríl, og ekki seinna en kl. 10 frá 1. maí 

til 30. september, nema þau séu í fylgd með fullorðnum. Lögreglu- 

stjóri getur bannað börnum, sem ekki ganga þar til vinnu né eiga 

erindi, að vera á bryggjum kauptúnsins eða við fisk- og pakkhús- 

in, þegar verið er við fiskvinnu eða upp- og útskipanir. 

VII. KAFLI. 

UM ÁGANG BÚPENINGS. 

50. gr. 

Meðan sauðfjáreign er í hreppnum, skal ávallt vera til 5 

manna nefnd, skipuð sauðfjáreigendum og jarðeigendum, en valin 

af hreppsnefnd til eins árs í senn. Skal nefnd þessi kosin í fyrsta 

sinni, þegar lögreglusamþykkt þessi öðlast gildi, og síðan í janúar- 

mánuði ár hvert. 

Hlutverk nefndar þessarar er að annast allar framkvæmdir, 

sem sauðfjáreigninni í hreppnum við koma, svo sem: að sjá um, að 

öllu sauðfé sé komið burtu úr kauptúninu,samkvæmt ákvæðum 51. 

greinar, annast fjallgöngur, senda menn í aðra hreppa á réttir eftir 

fé á haustin og hafa allar aðrar framkvæmdir um fjallskil, sam- 

kvæmt gildandi fjallskilareglugerð. Skal hún semja fjallskilaseðil 

á hverju hausti og leggja fyrir hreppsnefndina til samþykktar. — 

Ennfremur skal nefndin sjá um handsömun á ágangsfénaði. Allir 

sauðfjáreigendur og jarðeigendur í hreppnum eru skyldir til að 

hlýða fyrirmælum þessarar nefndar.
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51. gr. 81 

Enginn má hafa sauðfé heima í kauptúninu á tímabilinu frá25. sept. 

20. maí til 20. september, nema í fjárheldri girðingu eða svo ör- 

uggri gæzlu, að ágangur á annara land geti ekki af hlotizt. 

52. gr. 

Enginn má láta hross ganga laus í kauptúninu, nema Í grip- 

heldri girðingu sé, sama gildir um geitfé og nautpening. 

53. gr. 

Hænsn, endur og aðrir alifuglar skulu alltaf byrgðir í heldum 

girðingum á tímabilinu frá 1. maí til 30. september ár hve:t. 

54. gr. 

Allan kostnað, er leiðir af ráðstöfunum, er gerðar kunna að 

vera út af ágangi fénaðar, greiðir eigandi fjárins, sömuleiðis tjón 

það, er ágangurinn kann að hafa valdið, og skal sá skaði metinn af 

lögreglustjóra og tveim mönnum, öðrum völdum af eiganda fjárins 

og hinum af tjónþola. Allan þann kostnað, er leiða kann af ráð- 

stöfunum, er nefnd sú, sem um getur í 50. gr., kann að gera, greiða 

fjáreigendur eftir því sem nefndin ákveður. 

VIII. KAFLI. 

UM ALMENNT HREINLÆTI OG ÞRIFNAÐ. 

55. gr. 

Heilbrigðisnefndin hefir eftirlit með öllu því, sem að almenn- 

um þrifnaði lýtur, eftir þeim ákvæðum, sem þar um eru sett eða 

kunna að verða sett með heilbrigðissamþykkt fyrir hreppinn eða 

samkvæmt henni. 

IX. KAFLI. 

UM TRYGGINGU FYRIR HÆTTUM. 

56. gr. 

Vatnsból skulu vera svo vel byrgð, og svo traustlega, að 

engum, hvorki mönnum né skepnum, geti stafað hætta af þeim. 

Sama gildir um safngryfjur.
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23. sept. 

57. gr. 

Mannvirki og annað, sem ótalið er i 56. gr. og sem nokkur 

hætta getur stafað af, mönnum eða dýrum, skal vera svo tryggilega 

um búið, að engin hætta geti af stafað, að dómi lögreglustjóra. 

Ef eigandi eða umráðamaður lætur farast fyrir, eftir boði 

lögreglustjóra, að gera slík mannvirki og um ræðir í þessum kafla 

svo tryggileg, að hættulaus séu, má lögreglustjóri láta gera það á 

hans kostnað. 

58. gr. 

  

Bannað er að nota gaddavírsgirðingar me y 

kauptúninu, og hvergi nær íbúðarhúsum eða almannafæri en sex 

metra. — 

vegum Í 

Á. KAFLI. 

UM STAÐGILDI SAMÞYKKTARINNAR, HEGNINGARÁKV. o. fl. 

59. gr. 

Samþykkt þessi nær yfir Patrekshrepp í Barðastrandarsýslu. 

60. gr. 

Brot gegn lögreglusamþykkt þessari varða sektum allt að 500 

krónum, ef ekki liggur þyngri hegning við að lög 

Ef kenna má yfirsjón, sem barn drýgir, 

öl foreldra eða umráðamanna, er ganga þeim 

skal refsa þeim fyrir yfirsjónina, en ekki barninu. 

  

61. gr. 

” bad ógert, se g 3        

    

        skylda hans er samkvæmt 

  

    

rn
 

GQ 5 

  

getur lögreglustjót ri látið gera það. Kostnað við þetta 

aður sá, sem leiðir af þeim ráðstöfunum, er lög stjóri gerir "eða 

lætur gera til þess að hindra brot gegn því, sem 

þessari, greiðist af þeim, sem brýtur. Ef hlutaðeigandi reynist el 

fær um að greiða kostnaðinn, greiðist hann úr sveitarsjóði. 

  

62. gr. 

Kostnaður sá, sem að öðru leyti leiðir af samþykkt þessari 

og ekki verður krafinn af einstökum mönnum, greiðist úr sveitarsjóði.
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63. gr. 81 

Mål, sem risa kunna ut af sampykkt bessari, skal farid med 23. sept. 

sem almenn lögreglumál, og skulu allar sektir fyrir brot á henni 

renna i sveitarsjóð. 

Framanrituð lögreglusamþykkt er samin og samþykkt af 

hreppsnefndinni í Patrekshreppi og sendist hérmeð hinu háa Stjórn- 

arráði Íslands til staðfestingar. 

Í hreppsnefnd Patrekshrepps, 4. febr. 1929. 

Jónas Magnússon. 

Ólafur Þórarinsson. Árni G. Þorsteinsson. 

Kr. J. Guðbrandsson. 

Samþykkur framanritaðri Lögreglusamþykkt að öðru leyti en 

því, að ég álít það ákvæði skaðlegt fyrir heill kauptúnsins að bannað 

er að nautpeningur fái að ganga laus þar að sumrinu. 

Magnús Þorsteinsson. 

Samþykkt þessi sem er samin og samþykkt samkvæmt lögum 

nr. 18, 20. okt. 1905, sbr. lög nr. 7, 18. maí 1920, staðfestist hérmeð 

til að öðlast gildi 15. október 1929. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 23. september 1929. 

F. h. r. 

G. Sveinbjörnsson. 

Gissur Bergsteinsson.
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82 AUGLYSING 
' um 

staðfestingu stjórnarráðsins á lögreglusamþykkt fyrir 

Siglufjarðarkaupstað. 

nóvember 1919, um 

staðfest eftirfarandi 

Samkvæmt lögum nr. 1, 3. janúar 1890. sbr. lög nr. 67, 28. 
lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, er hérmeð 1py i 
16 ogreg gl 

  

mþykkt fyrir Siglufjardarkaupstad. 

LÖGREGLUSAMÞYKKT 
fyrir 

Siglufjarðarkaupstað. 

I. KAFLI. 

UM REGLU OG VELSÆMI Á ALMANNAFÆRI. 

1. gr. 

Á almannafæri mega uppþot eða óspektir ekki eiga sér stað. 
Ekki meg samán á almannafæri svo að til tálma sé fy 
ir umferðina. Þegar talað er um almannafæri í samþykkt þessari, 
er átt við götur, vegi og svæði, sem almennin ngur fer um, eða ætlað er 5 

JO
 

     a menn hyrnast 
      

  

til almennings afnota, svo sem leikvellir, sölutorg, bryggjur, ból- 
virki o. s. frv 

Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, þar á meðal 
við dyr kirkju, sölubúða, leikhúsa, eða annara sa mkomuhúsa eða ann- 
arsstaðar þar sem almenningur kemur saman, þá skulu menn haga sé 
eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan setur til að varðveita góða reglu. 

2. gr. 

Allir, sem fara um götur bæjarins utan gangstétta, hvort held- 
ur eru gangandi, ríðandi, í vagni, í bifreið, á hjólum eða öðrum far- 
arkosti, skulu, þá er þeir mæta einhverjum eða einhver vill komast 
framfyrir þá, halda sér, gripum sínum og farartækjum á vinstri helm- 
ingi akbrautarinnar eingöngu og svo nærri götubrún að gangstétta- 
brún sem auðið er. Við krossgötu skal, ef þörf gerist, sá bíða, sem 
er til vinstri handar, þeir sem fara um sangstéttir, skulu jafnan
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T víkja til vinstri handar, en eru þó ekki skyldir til að v =
 ríkja á akbraut, 82 

sé hún til vinstri handar. 24. sept. 

Br. 

Å almannafæri må ek igast å, æpa, blistra e6a hafa ann- 

an hávaða eða ofsalegt eða m óðandi háttalag, sem raskar allsherjar- 

  

, að fara, eða nálægt búa. Bæjar- 

svo miklum hávaða eða hrist- 

að áliti bæjarstjórnar. 

reglu eða óná dar Þá, sem um 

vélar,    
á. gr. 

Enginn má að þarflausu berja á dyr eða glugga, hringja dyra- 

bjöllum, eða yfir höfuð hafast neitt það að, sem ónáðar íbúendur húsa. 

   

      

að, má ekki leika 

gera rennibrautir, 

Á go 61 

knattleik, pa radis. 

renna sér å sl | Cc fa um hönd aðrar 

skemtanir Sa Teaika sem hi i ' bannað að skemmtanir, eða leika, sem í anna 

hanga utan eru á ferð um göt- 

urnar, eða festa við þá sleða, handvagna eða annað, er til óþæginda 

getur ort 

sleðum þi
n 

A 
4 

a
 þei
 

þa
 ið
 

5 

St
 

ot
 

6. gr. 

Á götum eða yfir götur e OX
 

a svæði, sem almennir 

  

sur fer um, 

2 öðrum skotvopnum, ekki kveikja í 

púðri, skoteldum eða nokkrum öðrum sprengiefnum, og ekki kasta 

steinum, glerbrotum, „snjó? 

  

1 má eigi skjóta með byssum eða 

  

    

  

   

  

torfi, óhreinindum, vatni, eða 

óbægindum fyrir þá, er um slíka 

gingar vegna mannvirkja má aðeins 

reglustjóra, og ber bæði verkstjóri og 

ábyrgð á, að allrar varúðar sé gætt. 

gera með sérstöku samþyl 

sá, sem mannvirkið er unt 

Enginn má ganga dul klæddur á almannafæri eða í búningi, er 

ega hegðun á al- 

a gði, með því að 

anlegan hátt. 
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82 eða á almannafæri, má setja í varðhald þangað til þeir koma til sjálfs 
24. sept.sín aftur. Þá menn, sem sökum ölæðis hafa í frammi hávaða á al- 

mannafæri með ljótum söng, hrópum eða illyrðum eða sýna af sér 

óskunda með höggum eða barsmíð, má setja í varðhald, ef þeir ekki 

skipast þegar í stað við munnlega áminningu lögregluvaldsins, og 

skulu þeir ennfremur sæta sektum eftir samþykkt þessari fyrir þá 

röskun á reglu og friði, er þeir kunna að hafa valdið með drykkjuskap 

sínum og ólátum. 

9. gr. 

Enginn má baða sig eða synda nakinn við bryggjur eða fjörur 
kaupstaðarlóðarinnar, eða svo nálægt landi, að hneyksli geti valdið, 
eigi heldur nálægt skipum sem á höfninni liggja, ef það getur hneyksl- 
að nokkurn. Enginn má baða sig eða þvo sér í Hvanneyraránni, vatns- 
leiðsluþrónni eða þeim uppsprettum og lækjum, er renna í ána eða 
þróna, eða öðrum lækjum, sem vatn er notað úr til neyzlu. 

10. gr. 

Hver sá, sem staddur er á almannafæri, er skyldur að segja 
rétt til nafns síns og heimilis. þegar lögregluvaldið krefst þess. £ peg 

  

11. gr. 

Almenningi er skylt að hly0a öllum skipunum lögreglumanna. 
Ef nauðsyn ber til, geta lögreglumenn krafið sér til aðstoðar hvern 
fulltíða karlmann, sem viðstaddur er, til að afstýra óreglu og óspekt- 
um á almannafæri, en heimtingu eiga slíkir menn á fullum bótum 
úr bæjarsjóði fyrir tjón, er þeir kunna að bíða við það á fatnaði eða 

limum, en bæjarsjóður á aðgang að hinum seka. 

  

II. KAFLI. 

ÁKVARÐANIR TIL AÐ AFSTÝRA TÁLMUNUM OG HÆTTUM 

FYRIR UMFERÐINA. 

12. gr. 

Enginn má ótilkvaddur slökkva eða kveikja á götuljóskerum 

bæjarins. 

Enginn má taka vatn úr brunahé önum bæjarins eða hreyfa við 

þeim að neinu leyti, nema hann hafi t ! þess fengið leyfi slökkviliðs- 

stjóra eða umsjónarmanns vatns veitunnar
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13. gr. 

Ån leyfis lågreglustjéra må enginn setjast ad å almannafæri“ 

til að selja vörur eða reka aðra atvinnu, og sé slíkt leyfi veitt, þá að- 

eins á þeim stað, sem leyfið tekur til. Börn yngri en 14 ára mega alls 

i sel ) 1 4, Þó skal börnum, 8 ára eða eldri, heim- 

ilað að selja dagblöð og fréttablöð og sömuleiðis aðgöngumiða að 

ningum, dagskrár og merki, er gilda fyrir sérstaka há- 
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Án leyfis hlutaðeigandi húsráðanda, má enginn láta fyrirberast 

á húslóðum, á hússviðum, í garðshliðum eða á öðrum stöðum, þar sem 

inn er gengið í hús eða á húslóðir, né fara inn í hýbíli hans í sölu- 

erindum. 

    

  

     

        

  

götum skulu eingöngu ætlaðar gangandi 

i reiðhjól, hjólbörur, vagna 

bera, draga, velta eða á 

a hluti, svo sem tunnur, 

jái, saa skotvopn 

og aðra hluti, ser ná aðeins flytja eftir göt- 

unni sjálfri, og skal engin hætta stafi af þeim. 

Hlaðnar byssur má Jæjarins eða annarsstaðar á 

  

almanna! 

  

að af götunni 

ni, et 20 enga gangstétt er 

umferðin 1a nákvæma athygli    

      
    

var. Bifreiðar, 

götum lengur en 

eru u til fólks- og vöruflutnings, og setur sérsta 

1929 

94. 
82 
sept
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82 16. gr. 
24. sept. Á götum, gangstéttum eða annarsstaðar á almannafæri má ekki 

vinna neina vinnu, er tálmar umferð manna eða gerir na hættulega, 

t. a. m. höggva eða mylja grjót, a eða því um líkt. Eigi 

heldur hrista gólfteppi, viðra sæ hengja föt eða þvott til 

þerris eða þesskonar, af veggsvölum eða gluggum, er vita að al- 

mannafæri. 

n 

ha 

   
17. gr. 

Vöruskápa, gluggaskýlur, auglýsingaspjöld eða annað þessháttar 

má ekki hengja utan á hús á almanafæri, þannig að óbægindi verði að, 

að dómi lögreglunnar. Í opnum gluggum, sem vita að almannafæri, 

má eigi láta standa jurtapotta eða neitt það, er tjóni getur valdið, 

ef það fellur niður. Eigi skal leyfilegt að setja upp sjálfsala. 

    

y 

18. gr. 

Eigi må fleygja glerbrotum, steinum, snjóboltum, nöglum, fiski- 

úrgangi, hálmi, ávaxtahýði, pappírsrusli eða &åru hbesskonar å almanna- 

færi, né heldur skvetta þar vatni eða öðru, er haft getur í för með 

sér hættu, óþrifnað eða óþægindi fy 
   

r vegfarendur. 

19. gr. 

Foreldrum og öðrum hlutaðeigendum er skylt að annast um, 
að tilhlýðilegt eftirlit sé haft með tálpuðum börnum, sem eru á 
þeirra vegum, þegar þau eru á almannafæri. Börn yngri en 182 ára 
mega ekki vera á almannafæri seinna en kl. 8 á tímabi 

september til 14. maí og ekki seinna en kl. 10 frá 15. maí ti 

nema þau séu í fylgd með fullorðnum. 

Lögreglan getur bannað börnum að vera á bryggjum og 
bryggjupöllum, ef þau ganga þar ekki að vinnu né eiga þangað brýnt 
erindi að dómi lögreglunnar. 

ige 

óst 

linu frá 1. 

131. ágúst, 

20. gr. 

Enginn má gera skurð í gangstéttir, götur eða torg bæjarins né 
raska þeim á neinn hátt nema hann hafi til þess leyfi veganefndar 

og samþykki lögreglustjóra. Slík verk skulu unnin þannig, að sem 
minnstur farartálmi sé að, og ætíð skal þess gætt, að vegfarendur 
séu aðvaraðir um farartálmann með nægilega greinilegum ljósum, 
er loga skulu frá því dimma fer að kvöldi til þess bjart er að morgni. 
Að öðru leyti gerir lögreglustjóri þær ráð stafanir, er honum þykir 
þurfa, til að afstýra hættu fyrir vegfarendur. Getur hann bannað 
umferð um götuna að nokkru eða öllu leyti meðan á verkinu stendur 
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eða skipað fyrir hvernig umferðinni skuli hagað. Ef slíkt verk dregst 82 

úr hófi fram, eftir að er á því, getur lögreglustjóri látið ljúka24. sept. 

verkinu eða setja götuna í samt lag aftur á kostnað þess, er átti 

að framkvæma. Slíkan kostnað má taka lögtaki. 

    

21. gr. 

þegar nýtt hús er byggt eða eldra hús rifið og byggt upp að 

nokkru leyti, er eiganda þess, ef húsið liggur við almannafæri, skylt 

að skýra lögreglustjóra frá áður en verkið byrjar og sanna fyrir y 

honum heimild sína til verksins. Hann skal haga sér eftir þeim fyrir- 

mælum, sem lustjóri setur, til að afstýra faratálma og hættu 

  

eða óþægindum fyrir vegfarendur. Verkfæri og verkefni má ekki 

leggja frá sér á almannafæri, nema þar sem lögreglustjórinn leyfir, 

og eigi má það liggja þar lengur en nauðsyn krefur. Mold, möl, leifar 

af verkefni og annað, er af byggingunni stafar, skal eigandinn færa 

burtu, er húsgerðinni er svo langt komið, að því verði við komið. 

Girðingar, sem kunna að hafa verið reistar til að afstýra hættu eða 

farartálma, skal taka burtu þegar í stað þegar lögreglan krefst þess. 

Nú brennur hús eða mannvirki, eða það er tekið burt án þess 

að annað sé gert í staðinn, og er þá eiganda skylt að ganga svo frá 

húsnæðinu, að ekki stafi hætta, óþrifnaður eða óprýði af. 

22. gr. 

Pallar, stoðir og annar umbúnaður þesskonar, sem notaður er 

við húsasmíðar og aðrar byggingar eða viðgerðir á húsum, skal vera 

nægilega traustur og þeir, sem nota hann, skulu vera gætnir og 

áreiðanlegir menn. Á slíkum pöllum utanverðum skal vera að minnsta 

kosti 20 sm. há brík og handrið eða reipi í brjósthæð. Lausir stigar, 

sem notaðir eru við viðgerðir á húsum, málun, gluggaþvott eða þess- 

konar, skulu vera nægilega traustir og kjálkarnir búnir járngöddum 

að neðan, ef stiginn er meira er 

Lausir stigar mega ek 

eftir að dimmt er orðið. 

Brot á þessari grein er á ábyrgð þess er verkið annast, eða ef 

hann er eigi tilgreindur, þá á ábyrgð húseiganda. 

  

g á almannafæri 

23. gr. 

a hluti af húsi svo hrörlest, að hætt er við að það 

Þannig byggt, að hætt er við að 

getur lögreglustjóri þá bannað 
og boðið eiganda eða umráðamanni hússins að gera þær 

Nú er 

hrynji eða 

járn fjúki 

að nota húsi! 
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24, sept. getur lögreglustjóri g veit a ið rar rådst:     

umbætur á því, að eigi geti valdi ir vegfarendur. Auk þess 

t á kostnat hlut- 

  

aðeiganda. Sama gildir og þegar grj 

girðingu liggur við falli. 

Öll áhöld, sem notuð 

vörum eða öðru úr húsum, g 

nægilega traust, og þeir, sem þau not 

    

   

        

    
    

  

um mannvirkjum ir 

gerðar þurfi við, svo sem 

pöllum eða mannvirkin eru svo 

um, geti að áliti veganefndar, 

að af eigendum mannvirkjanna 

veganefnd telur þurfa, 

Nú er aðgerðin 

telur þurfa, og getur 

eigandans, og má taka 

og hvílir aðgerðin sem 

Nú er eigandi e 

ekki viðstaddur í bænu 

þá bæjarstjórn heimilt að fra 

án tilkynningar. 

  

sem veganefnd 

fram fara á kostnað 

    landa mannvirkist 

   

  

   

  

Þegar ís leggur á höfnina, 

hann er oriðnn vel heldur. 

ur, skal hann banna alla 

27. 

Eigi má kasta í höfnina eða fjö 

dauðum fiski, þr 

og ekki skilja ne 

úr Vogarskeri í 

Nú gengur kjallarahurð út að 

en húshliðin, og skal þá vera handrið úr járni eða öðrum málmi 

i hess krafizt, að 

lengra fram 

  

beggja megin við þau, og lögreglustjó 
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kjallaraopið sé byrgt með hlemm eða hlera frá því ad dimma tekur ad 82 

kvöldi unz bjart er að morgni. 24. sept. 

Í kring um birtugrófir við stétt eða götu skal setja handrið úr 

járni eða öðrum málmi, eða nægilega sterkar járngrindur yfir, jafnhátt 

stéttinni eða götunni. Handriðið samkvæmt þessari grein mega ekki 

vera lægri en 60 sentímetrar. 

29. gr. 

Síldarnætur má aldrei breiða til þerris yfir götur kaupstaðarins, 
gangstéttir eða annarsstaðar þar sem umferð er mikil. Timbur má ekki 
liggja laust á lóð bæjarins eða þakjárn eða slíkar vörur, þannig, að þær 
(geti fokið á hús eða götur. 

30. gr. 

Lögreglustjóri getur ákveðið um lengri eða skemmri tíma, að 
engin skot skulu leyfð á Siglufirði innan línu úr Vogarskeri í Selvíkurnef. 

III. KAFLI. 

UM REIÐ, LESTAFLUTNING OG AKSTUR 

Á GÖTUM BÆJARINS. 

31. gr. 

Þeir, sem ríða eða aka um götur bæjarins, skulu gæta tilhlýði- 
legrar varkárni, einkum þegar þeir fara fyrir götuhorn, yfir þvera götu 
eða fram úr hliðum. Þeir eru skyldir að nema staðar þegar í stað, þegar 
lögreglan gefur þeim merki til þess. 

Á almannafæri má ekki ríða eða aka hraðara en á hæga brokki, og 
þar sem mikil er umferð, gatan mjó eða farartálmi á veginum, skal að- 
eins fara fót fyrir fót. Lögreglan getur skipað svo fyrir, hvenær sem 
nauðsyn þykir, að fara skuli aðeins fót fyrir fót á tilteknu svæði, og 
þar sem margir vagnar koma saman á einn stað, getur hún raðað þeim 
eða skipað þeim að nema staðar um stund. 

Ríðandi menn og vagnstjórar skulu í tæka tíð gera viðvart mönn- 
um, sem á undan þeim ganga. 

Eigi má ríða eða aka um gangstéttir bæjarins. 

32. gr. 
Það er með öllu bannað að ríða, beita fyrir vagn eða flytja far- 

angur á höltum eða meiddum hestum, eða svo horuðum, að ekki hafi þeir
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fullan þrótt. Hestar sem bíta eða slá, skulu auðkendir á þann hátt, að 

9 A s 2 ” i s 

24. sept.áberandi skúfur sé festur í ennistopp eða tagl. 

33. gr. 

Ríðandi mönnum, lestamönnum og öðrum, er farangur flytja 

á áburðarhestum, er skylt að víkja úr vegi og jafnvel út af götunni 

fyrir vögnum, er þeir mæta, ef vagninn kemst ekki leiðar sinnar að öðr- 

um kosti. Með áburðarhesta má ekki hafa lengri viðdvöl á götunni en 

íta upp klyfjar. 

  

nauðsynlegt er til að taka ofan eða lí 

Gg vandaðir að smíði, að ekki sé 

stórir um sig, að þeir hindri 

mjólkurflutninga eða til 

  

Vagnar skulu vera svo sterk 

hætt við bilun. Þeir mega ekki ve 

umferðina. Vagnar þeir, er notaðir eru til 

annars flutnings sérstakrar tegundar, skulu gerðir eins og fyrir kann 

    

að vera, mælt í sérstökum reglugjordum. 

Aktygin skulu vera haldgóð og hesturinn v el girtur við vagninn. 

Sæti ökumannsins á vagninum skal haga þannig, að hann sjái 

bæði vel framundan sér og til ln hliða. Ef hlassið er svo fyrir- 

ferðarmikið, að það byrgi útsýnið, ókumanni skylt að ganga vinstr 

megin við vagninn og teyma aykinn. 

35. gr. 
1- Ökumenn og vagnstjórar skulu vera nógu sterkir og þroskaðir til 

þess starfa, enda hafi þeim verið kennt að stýra hesti og vagni af æfð- 

um ökumanni. Hesta má ekki slá með en u en þar til gerðum keyrum eða 

Ólarsvipum. Vírsvipur eða prik má ekki nota. Aldrei má slá hesta í 

höfuð, fætur eða nára. 

Vagnhlassið má ekki vera þyngri 

  

og hestinum veiti létt að draga það. nil 

vagninum og fest svo, að ekki haggist. Það má hvorki ná langt út af 

vagninum né dragast med jörðu. Um málmvarning skal svo útbúið, 

að sem minnstur hávaði hljótist af. 

er tengsl- 

agn við ak- 

Sami ökumaður má ekki 

aðir séu saman. Það er og bann 

tól, sem hestum er beitt fyrir. 

Tveir vagnar eða fleiri mega 

    

Eigi má nema 

einn maður ríða við hliðina á vagni.



sem ætladur er til akstur, en ekki eftir gangstéttum né vegum, sem 

i Ef gata í bænum er þröng 

bannað alla vagna- 

á gatnamótum. 

ra, bannað akstur um 

     

        

Með hesta og vagna sS 
. ær 

stétt til vinstri handar sem auðið er. Um götuhorn skal aka 

boga, ef snúið er við ; til vinstri handar, en í löngum boga, ef 

til hægri. Á götuhornum og gatnamótum er bannað að aka fram fyrir 

vagn eða hest, sem á undan er. 

   
40. gr. 

Það er bannað að ríða eða aka á móti skrúðgöngum og lík- 

fylgdum eða fram hjá þeim. Skal víkja úr vegi fyrir þeim, ef unnt er, 

eða nema staðar meðan þær fara fram hjá. 

  

41. gr. 

u må ekki nema stadar med vagna eða hes 

      
   

  

og 

     vagninum bannig, að hlið h: sé jafnnl gang stéttinni 
inum. E! 

   

ur eða vagn heldur 

    

nema 

lega. 

fyrir vagn, 

      

beirra
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82 44. gr, 

24. sept. Slökkviliðið er undanþegið framanskráðum ákvæðum um vagna. 

Skulu allir víkja úr vegi fyrir því svo fljótt sem þeim er auðið. Sama 

gildir um sjúkravagna. 

IV. KAFLI. 

UM BIFREIÐAR. 

45. gr. 

Bifreið nefnist í samþykkt þessari hvert það ökutæki, sem knúð 
er áfram af aflvél í ökutækinu sjálfu og ætlað er til að flytja fólk eða 
varning. Samþykktin nær þó ekki til vagna, sem renna á spori eða öku- 
tækja, sem notuð eru eingöngu af slökkviliði. Eigi má flytja inn í lög- 

sagnarumdæmið bifreiðar nema með leyfi veganefndar. 

á6. gr. 

Lögreglustjóri getur takmarkað eða bannað umferð bifreiða á 

einstökum götum, ef slík umferð álízt hættuleg eða til sérstakra óþæginda 

fyrir umferð, og á vorin meðan klaka leysir úr jörðu. Sömuleiðis getur 

lögreglustjóri bannað eða takmarkað bifreiðaferðir innanbæjar að næt- 

urlagi. 

47. gr. 

Um gerð bifreiða fer eftir 3., 6., 10. og 12. gr. í lögum um notkun 

bifreiða 56/1926 og reglugjörð um skoðun bifreiða 4/1928 eða þeim 

lögum og reglugjörðum, er síðar kunna að verða settar. 

Lögreglustjóri ákveður hvenær tendra skuli ljós á bifreiðum. 

Bifreiðarstjórar skulu gefa bendingu með höndinni, eða á annan 

fullnægjandi hátt til hvorrar hliðar þeir ætla að beygja er farið er 

fyrir götuhorn. 

Lögreglustjóri getur ákveðið gerð hljóðhorna bifreiða. 

48. gr. 

Sérhver bifreiðaeigandi, sem búsettur er hér í bænum skal 

senda lögreglustjóra tilkynningu um bifreið sína, áður en hún er tekin til 

notkunar. Lögreglustjóri lætur skoða bifreiðina og greiðir bifreiðareig- 

andi kostnaðinn. Fullnægi bifreiðin ákvæðum þessarar samþykktar, 

skrásetur lögreglustjóri hana og afhendir eiganda merki með áletruðu 

S. I. og tölumerki, sem festa skal aftan á bifreiðina, svo að sjáist greini- 

lega og má ekki taka það af henni, eða hylja á nokkurn hátt, meðan 

bifreiðin er notuð. Engin önnur merki mega vera aftan á bifreið,
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53. gr. 

Bannað er að nota til eldsneytis á bifreiðar steinolíu eða annað, 

sem mikill reykur stafar af. 

Uu 

54. gr. 

Ef slys vill til, sem stafar af eða stendur í sambandi við notkun 

bifreiða, skal bifreiðarstjóri þegar stöðva bifreiðina, skýra frá nafni 

sínu og heimilisfangi, ef þess er krafizt, og hjálpa þeim, sem slasast 

hefir ef þörf gerist. 

Ef hestur fælist eða verður órór, skal bifreiðarstjóri þegar í 

stað stöðva bifreið sína og gangvél hennar. 

Bifreiðarstjóri skal ávallt stöðva bifreið, ef lögreglan gefur hon- 

um merki um að nema staðar. 

55. gr. 

Að Öðru leyti skal fara eftir ákvæðum bifreiðarlaganna og 
reglugjörðum þeim, sem settar eru eða settar verða samkvæmt þeim 
lögum um notkun bifreiða. 

V. KAFLI. 

UM REIÐHJÓL. 

56. gr. 

Þeir, sem fara á reiðhjólum um götur bæjarins, skulu gæta 
þess, er hjer segir: 

a. Á hjólum mega ekki í senn vera fleiri menn en hjólin eru gerð 
fyrir. Sá er stýrir hjólum, skal ætíð halda að minnsta kosti ann- 
ari hendi um stýrið og hafa báða fætur á stigsveifum. Enginn 
má flytja með sjer á hjólum hluti, sem valdið geta hættu eða 
hindrað umferðina. 

b. Á hverjum hjólum skal vera bjalla, sem gefur hvellt hljóð, en ekki 
horn, og skal hjólamaður láta til hennar heyra, ef hætt er við 
árekstri, og ætíð áður en hann fer fyrir götuhorn eða yfir gatnamót. 

c. Á hverjum hjólum skal, þegar dimmt er, vera tendrað ljósker, er 
snúi fram og lýsi framundan sér. Ljós skal tendrað eigi síðar 
en á þeim tíma, sem ákveðinn er til tendrunar á götuljóskerum 
bæjarins. 

d. Ökuhraði á hjólum má ekki vera meiri en 18 kílómetrar á klukku- 
stund, og þar sem hjólamaður sér skammt frá sér í kröppum bugð-
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um, við gatnamót, þar sem mikil umferð er, og þar sem vegur er 

sleipur, skal gæta sérstakrar varúðar, og má þar aldrei aka harð 24. sept. 

ara en svo, að stöðva megi hjólin þegar í stað. Sé for eða bleyta 

götu, aka svo, að ekki slettist á aðra vegfarendur né á 
Gk 

„Skylt er hjólan i að nema staðar, ef reið hans 
     

á 
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e Byrjendu mega á hjólum á götum bæjarins. Ekki 

á hjóla á gang bær og ekki inn eða út úr hliðum. 

et
s 

2
 slys vill til, sem stafar af eða stendur í sambandi við notkun 

hjóla, skal hjólamaðu staðar, skýra frá nafni sínu og 

i i, ef bess er krafi >g hjálpa þeim, sem slasast hefir, 

. Hjólamaður skal þegar nema staðar, ef lögreglan 

merki um það, eigandi hjóla ber ábyrgð á brotum á 

sari, ef hann lánar þau þeim, sem yngri eru en 15 ára. 

   
VI. KAFLI. 

UM REKSTUR GRIPA OG FÉNAÐAR UM GÖTUR BÆJARINS. 

Bannað er að reka    lausir. Kvikfé má eigi ganga og slægir hestar mega y 

eða í löndum bæjarins, nema eftir á óafgirtu svæði á verzluna 

reglum, er bæjarstjórn setur IT. 

  

58. gr. 

endur alifugla bera ábyrgð á, að alifuglar þeirra geri eigi 

öðrum óskunda eða fari inn á umgirt svæði manna eða garða. Nú er 

1g i rá bú en 40 metrar, og er eiganda fuglanna þá 

skylt að hafa þá í öruggri fuglagirðingu frá 1. maí til 30. september, 

ella eru fuglarnir ófriðhelgir og lögregluþjóni heimilt, að láta lóga 

þeim, ef um ítrekað brot er að ræða. Nú kemur það í ljós, þar sem 

alifuglahús er fjær nábúalóð en 40 metra, að alifuglarnir frá fugla- 

húsinu komi inn á umgirtar nábúalóðir og er þá eigendum skylt að 

hafa alifuglana í 2ja metra hárri öruggri fuglagirðingu. 

  

es
 

59. gr. 

Kvikfé má ekki ganga laust á götum bæjarins nema þegar það 

er rekið í og úr haga eða til slátrunar. Ársgömul naut eða eldri, skulu 

ávallt leidd í nægilega traustu bandi, og að minnsta kosti tveir menn



   
   

  

   

mati    gjöld eftir 

allt geitfé 

darlaust í 

láta hand- 

  

haldi og er 

í fullkominni 

VII. KAFLI. 

UM FRIÐUN ALMENNINGSEIGNA O. FL. 

61. gr. 

uti, ÁÐAN nafni sem nefnast, er ætlaðir eru 

ða til prý „á almannafæri, svo sem kirkju, 

jósker, björgunartæki, vatns- 

1, brunahana, tré, blómstur- 

enginn skemma, ekki heldur 

      

   

kirkjugarð, minnisvarða, 
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Enginn 

setjast á þær eða 

Enginn má skemma e 1 

garða, hvort sem eru girtir eða ógitti 

upp á þær. 

ræktaða    
63. gr. 

Í kirkjugarðinum mega engir leikar eða önnur ótilhlýðileg hegð- 
un eiga sér stað. Tré eða jurtir, sem gróðursettar eru á 

má enginn rífa upp eða færa burt né spilla eða saurga grafreitinn á 

      

)
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sér hund inn í kirkjugarðinn. 82 

jugarðinum. 24. sept 

ki vera í kirkjugarðinum, nema 
2 

ber ábyrgð á framferði þeirra 

  

Bæjars 

yfirvöldum og 

sjóðs útvega spjöld eða auglýs 

þurfa þykir 

At 

anir, sem leyft er að halda, má fe 

hlutaðeigandi húsráðanda. 

  

   
   glýsin 

  

gar um sjónl elka msöngva, sýningar og a      
6 

ta upp hvar sem er með samþykki um 

66. gr. 

Ippfestar auglýsingar skulu teknar niður þegar þær hafa full- 

nægt tilgangi sínum. 

Löglega uppfestar auglýsingar má enginn rífa niður, saurga 

bær eða gera þær ólæsilegar á neinn hátt, 

IX. FAFLI. 

UM HUNDA. 

67. gr. 

Á kaupstaðarlóðinni er öllum bannað að hafa hunda. Þó getur 

lögreglustjóri leyft ábúendum jarða að hafa þarfahund, en eigendur 

slíkra hunda skulu hafa helsi á hundum sínum með áletruðu S. I. og 

tölu. Bæjarsjóður leggur til helsin ókeypis. Hver hundur sem ber 

ekki slíkt helsi er réttdræpur, og sér lögregluþjónninn um, að slíkir 

hundar séu drepnir tafarlaust. Réttdræpir eru einnig þeir hunsar,
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82 
24. sept. 

  

um ef áta N bregður. 

Enoinn má sina hnndi á mann ná unginn má siga hund: aåa mann né     
hundi sínum, þegar hann verður var við. að 

  

X. KAFLL 

UM SAMKOMUHÚS, KNATTBORÐSSTOFUR, VEITINGAHÚS L 

OG ALMENNAR SKEMTANIR. AU AV 

staðir, r sem höfð er á 

staðir.      
stjórnarinnar, og * 

  

     sem not     

Á öllum gistihúsum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

  

   

   

  

Á 
Á 

ósæmilega eða hneykslan- 

      eða | ú „Eigi er heimilt láta 
drukknum manni í té neinskonar umfram lífsnauðsynjar 

  

á almennum veitinga- eða samkomus að. 

Hverjum þeim, sem 

fengra dry , : 
valdi stendur til að afstýra því, að neitt 

   
kkia, eða selur 

  

það fari fram í veitingastofu 
hans eða gisthúsi, sem er á móti góðri reglu og velsæmi, 

71. gr. 

Veitingahúsum, kaffisöluhúsum, knattborðsstofum og öðrum
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kvöldin til kl. 7 ad morgni 82 

að skulu farnir út kl. 1l! sept. 

kum skemtistöðum skal auk 

12—4 síðd. 

ekki dansleika 

a da ansleika 

beirra tak 

er fram í, 

sittur aðgangur 

  

    
   

    

    
      

   

   

    

öðrum slí 
1 1 
i 

   

anda fram yfir 

tofu nema með leyfi lögreglu- 

ef hann álítur ástæðu 

knattborðsstofur og er 

num skemtisamkomum skal 

ni. Þó er lögreglustjóra 

ákvæði með samkomur, sem 

sheilla eða til styrktar fram- 

sem haldnar eru frá 

haldnar er 

    

1. nóv 

Enginn má hlutaveltu, dansleika, 

ny y s aðrar skemtanir, sem aðgangur er 

  

4 
seldur að, nema með leyfi lögreglustjóra. Þeim sem fá þetta leyfi er 

j stjóri setur um löggæzlu 

þann kostnað, sem af því 

'r er syngja eða leika á 

a er hann bannar. 

elm, el 

  

) C ", að hafa minnst 

tvo menn, sem lö glustjóri útnefnir, sem dyraverði til þess að gæta 

reglu í og við samkomuhúsið. 

    

I ö 

ilnefnir úr slök -kvilið ðinu, gæta þess að öll aldfæri séu Í



CD
 

sept.ingar og skrautsyninga 

góðu lagi, og að eigi sé 

     tíma í húsinu eftir að 
lr 

samkomunni 

emtunina halda eða húsið hafa í 

lei ðir til eftirlitsmanna 

  

76. gr. 
Hver sá, sem samkvæmt framanskráðu 

að halda sjónleik, dansleik, samsöng 

sýningu, sem talin er að framan, er s i 
fari fram, sem brýtur í bága við reglu eða ; velsæmi. 
á þessu, er lögreglunni heimilt að slíta san mkomunni og 
endum og öðrum, sem við eru staddir, að í fara í burtu. Án le a 
reglustjóra má ekki kveikja skotelda eða ganga með logandi blys. 

    

  

     

  

hefir fengið leyfi til 

mm
 

77. 
Nu er ofangreindum reglum, sbr. 69. — 76. gr., þrátt * fyrir ítrekað- 

ar áminningar, ekki hlýtt, eða ef umgengn um k 
borðstofu eða annað samkomuhús, að álit 1ö greglu er sóða leg 
eða húsakynni ósæmilega léleg, er lögreglus jóra hei milt að banna 
veitingar og samkomur í samkomuhúsum þessum og loka þeim unz 
úr hefir verið bætt á fullnægjandi hátt að hans dómi. 

  

XI. KAFLI. 

UM ALMENNT HREINLÆTI OG ÞRIFNAÐ 0. 8. FRV 

78. gr. 

Å almannafæri må enginn fleygja hræjum, rusli eða öðrum 
óhreinindum. Í ræsi má eigi kasta neinu því, er stíflað getur 
vatnsrásina. 

Sorpi, slori, ösku eða öðrum óhreinindum má eigi kasta annars- 
staðar en þar sem lögreglustjóri ákveður í samráði við heilbrigð- 
isnefnd. 

79. gr. 

Hver sá er ekur grút, blóðvatni, síldarleifum, mykju eða 
öðrum áburði, eða heyi, þangi, mold eða þesskonar um götur bæjarins, 
skal skyldur til að hafa góð ílát og aka varlega, svo að sem allra 
minnst, helst ekkert, fari niður á göturnar, og hreinsa skal hann 
vandlega, strax og akstri er lokið, það sem niður kann að hafa farið. 

    al i   



  

   

   

larverkun 6ll, skal standa undir sér- 

isnefi ndarinnar, og eru beir, sem bessa atvinnu 

     beim fyri heil- 

að því, að allur þrifnaður sé viðhafður og 

götur bæjarins eða á al- 

rim i1da eda å lok- 

ðvöllinn. Bannað 

  

ði, þar sem að ej 

er 20 lát a hunda koma á blóðvöllinn þegar slátrað er. 

82. gr. 

Stampa, opnar tunnur eða föt með lifur, grút eða áburði, 

alls eigi hafa á almannafæri eða við götur bæjarins, né heldur neitt 

það annað, sem ódaun leggur af eða er til óþrifnaðar. 

Sorphauga, áburðarhauga, salerni, forir eða því um líkt má eigi 

hafa í nánd við almann: i steinlimdum gryfjum, vandlega 

byrgðum, enda veiti heilbri samþykki til þess. 

  

84, gr. 

Skylt er húseiganda eða lóðareiganda, að sjá um, að haldið sé 

hreinum portum og annari óbyggðri lóð í kring um hús hans eða 

óbyggöðri lóð, þar á meðal rústum, sem liggja að götu. 

Enginn má fleygja sorpi, ösku eða öðru er óþrifnaður eða elds- 

hætta getur i manns lóð, eða orsaka að slíkt 

berist inn á i zerist sekur um slikt, skal sæta sektum og 

j inindi kostnad og gera rådstafanir 

hans á lóð annars manns. 

oegar sérstakar ástæður mæla 
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82 er ganga frá húsinu Í göturæsið, eða rennum þeim, er liggja kunna 

'eptút í göturnar, og sjá um, að afrennsli í þeim stíflist ekki. 

86. gr. 

Ekkert hús eða herbergi má vera svo hlaðið fólki, sumar né 

vetur, að heilbrigði íbúa sé hætta búin að áliti h i 

  

87. gr. 

Polla, siki og tjarnir å leigdum 16 

usta stafar af að áliti heilbrigðisne 

fylla upp og bur? a eftir nånari åkvædum 

bregður, getur heilbrigðisnefnd látið fran mkvæma verkið á kostnað 

lóðareiganda. Kröfum bæjarins út af slíkum kostnaði fylgir lögtaks- 

réttur, svo og lögveð í lóðarréttindum leigjenda, er gangi fyrir öllum 

kvöðum og veðböndum á lóðinni. 

  

   
ipstaðarins, sem óholl- 

3 nt ox 
areigendum skylt að 
x: 

gðisnefndar. Ef út af 

88. gr. 

Enginn má setja upp rafmagnsmótora eða aðrar rafmagns- 

vélar nema hlíta ákvæðum lögreglustjóra um að setja upp tæki á 
fullnægjandi hátt, er koma í veg fyrir truflanir á útvarpi. 

XII. KAFLI. 

UM LOKUN SÖLUBÚÐA. 

89. gr. 

Öllum sölubúðum kaupmanna, kaupfélaga og heildsala skal 

lokað eftir því, er segir í 90., 91., 92. og 93. gr. Lyfjabúðir, sem verzla 
með varning, sem verzlunarleyfi þarf til, mega ekki selja slíkan varn- 
ing eftir lokunartíma sölubúða. 

90. gr. 

Á tímabilinu frá 1. október til 30. júní skulu sölubúðir vera 
lokaðar virka daga frá kl. 7 síðdegis til kl. 8 árdegis, frá 1. júlí til 30. 
september frá kl. 9 síðdegis til kl. 8 árdegis, nema á laugardögum frá 
kl. 10 síðdegis. 

Aðfangadag jóla og gamlárskvöld skal sölubúðum eigi lokað 

síðar en kl. 4 síðdegis. 

Síðasta virkan dag fyrir gamlárskvöld og aðfangadag jóla, skal 

heimilt að halda opnum búðum til miðnættis.
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91. gr. 

okadar almenna helgidaga, sunnudaga, sum 

, 17. juni, 1. desember og 1. mai. 

92. gr. 

Á lokunartíma sölubúða samkvæmt framansögðu er óheimilt 

að selja á strætum eða torgum nokkurn þann varning, sem ekki má 

selja nema samkvæmt verzlunarleyfi. Heimilt er þó að selja nauð- 

synjar til skipa á lokunartíma, en þó aðeins fyrir lokuðum dyrum. 

Að ; 
95. gr. 

Menn sem komnir eru inn i verzlun fyrir lokunartima, er 
heimilt ad afgreida eftir ad lokad er, på ekki lengur en i hålftima. 

XIIL KAFLI. 

UM STAPGILDI SAMPYKKTARINNAR, REFSIAKVÆDPI O. FL. 

94. gr. 

Samþykkt þessi gildir fyrir umdæmi Siglufjarðarkaupstaðar. 

95. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að 1000 krónum. 

Ef kenna má yfirsjón, sem barn drýgir, skorti á hæfilegri 
umsjón foreldra eða annara, sem ganga barninu í foreldra stað, skal 
refsa þeim fyrir yfirsjónina, en ekki barninu. 

96. gr. 

Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans samkvæmt 
þessari samþykkt eða fyrirskipunum lögreglustjóra samkvæmt henni, 
getur lögreglustjóri látið framkvæma það. Kostnaður við þetta, og 
yfirleitt kostnaður sá, sem leiðir af þeim ráðstöfunum, er lögreglu- 
stjórn gerir til þess að hindra brot gegn því, sem bannað er í sam- 
þykktinni, greiðist af þeim, sem brýtur, og má taka þann kostnað lög- 
taki samkvæmt lögum 16. des. 1885. Ef hlutaðeigandi reynist ekki 
fær um það við lögtakið að borga kostnaðinn greiðist hann úr 
bæjarsjóði. 

  

1929 

82 
sept.
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82 97. gr. 

2d sept. Kostnaður sá, sem að öðru leyti lei 

samþykkt, og ekki verður krafinn a 

úr bæjarsjóði. 

    - af framkvæmd á þessari 

LOKUM monnum, gre     

   Mál, sem rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal farið me 

sem almenn lögreglumál, og skulu allar sektir fyrir brot á henni 

renna í bæjarsjóð. 

Með samþykkt þessari er úr gildi numin lögreglusamþykkt     
fyrir Siglufjarðarkaupstað frá 15. júní 1920 iðaukar og 
reglugjörð um lokun sölubúða í Siglufjarðark 

  

Samþykkt þessi, sem er samin og samþykkt samkvæmt lögum 
nr. 1, 3. janúar 1890, sbr. lög nr. 67, 28. nóvember 1919, staðfestist 
hérmeð til að öðlast gildi 15. október 1999. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 24. september 1929. 

Gissur Bergsteinsson. 
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stadfesting doms- og kirkjumålaråduneytisins å heilbrigdissambykkt 

Samkvæmt lögum nr. 64, 10 nóvember 1905, um heilbrigðis- 

samþykktir fyrir bæjar- og sveitarfélög, er hérmeð staðfest eftirfarandi 

heilbrigðissamþykkt fyrir Siglufjarðarkaupstað, sem bæjarstjórnin hefir 

samþykkt. 

HEILBRIGÐISSAMÞYKKT 

fyrir 

Siglufjarðarkaupstað. 

he
d 

ge
n ALMENN ÁKVÆÐI. 

1. gr. 

Samþykktin gildir fyrir allan Siglufjörð. 

2. gr. 

Heilbrigðisnefnd skipa, bæjarfógeti, héraðslæknir og einn 

maður, er bæjarstjórnin kýs til 3ja ára. Bæjarfógeti er formaður 

nefndarinnar. Nefndin kýs ritara og skiftir með sér störfum. 

3. gr. 

Formaður kveður nefndina á fund, er honum þykir þurfa, eða 

hinir nefndarmenn óska þess. Formaður ákveður fundartíma og fundar- 
stað, og sér um, að fyrirskipunum nefndarinnar verði hlýtt. Ritari 
ritar gjörðabók nefndarinnar og hefir á hendi bréfaskriftir nefnd- 
arinnar. 

á, gr. 
Heilbrigðisnefndin öll skal hafa gætur á því, að heilbrigðis- 

samþykktin sé haldin og henni hlýtt í öllum greinum. 
Nefndinni skal heimilt að rannsaka eða láta rannsaka allt það, 

er um ræður í þessari samþykkt eða þýðingu hefir fyrir heilbrigði 
manna, hvort heldur er á almannafæri eða einstakra manna eign. 
Einu sinni á ári skal nefnc 

7. 
ý lin skoða allar eignir á því svæði, er sam-
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83 þykktin nær yfir, og er henni heimilt að skifta þessu starfi milli 

2á. sept.nefndarmanna. 

Heilbrigðisnefndin skal 

aðfinnsluvert samkvæmt 

skipa þeim, er í hlut eiga, f 

  

Ef heilbri 

bót eða heilbrigt Sisráðstöfun, sem hefir í í för með sér 

arsjóði, þá skal hún leggja 3 Í jarstjórn og 

á að féð verði veitt. Þó getur nefndin bráðnauðsy nlegar 

þrifnaðarbætur án fengir 

ber til að þær séu gerðar 

kemur upp í bænum. St 

    
     

     

   

  

   

  

Nú býr eiga 

hverjum fullveð i 

húsráðandi gegna öllum 

húseignarinnar, sem annar 

Eigandi skal tilkynr 

þessum ákvæðum er i 

samkv. ofangreindu boði 

öllum fyrir einn. 

Ja 

    

Ol þau hús 

og skipss 

að unnt 

minnsta 

íverustof um. 

Heilbrigðisnef 

ræstað sé herbergi í i 

álítur húsbúum | 

  

hættu búna. 

   



  

    

   

daga fre: 
er le ita skal áli 

  

13 44 sam ra 
fljótt sem verða 

í gömlum kjöllurum, ef þeir eru mjög 

Undir íbúðarhúsum, sem reist eru hér eftir, má ekki hafa 
kjallara svo gerða, að vatn standi í þeim nokkurn tíma. 

IN. UM FRÁRÆSLU. 

10. gr. 

Eldhússkólp, þvottaskólp og önnur óhreinindi má ekki láta 
síga Í jörð svo nærri íbúðarhúsum að hætta sé á því, að jarðvegurinn 
undir húsunum saurgist, sízt þar sem kjallarar eru undir húsum; öllu 
því skólpi, sem ekki er borið í sjó, skal veita burt frá húsunum í opn- 
um eða lokuðum ræsum, svo langt, se a heilbrigðisnefnd þykir þurfa. 
Öl skólpræsi skulu vera svo víð og hallajöfn, að hvergi flói út úr 
þeim og hvergi komi pollar eða vilpur; skal hreinsa þau svo oft, að 
ekki leggi ódaun úr þeim. 

11. gr. 

Ef ræsi er gert fram med alfaravegi å opinberan kostnað, skulu 
þeir, er hús eiga fram með veginum, skyldir að gera skólpræsi hver 
frá sínu húsi út í göturæsi, á þann hátt, er heilbrigðisnefndin telur 
hentugast. Þar sem bæjarstjórn hefir lagt holræsi í götur gilda auk 
þess ákvæði reglugjörðar 64/1927 um gjöld til gangstétta og hol- 
ræsa Í Siglufjarðarkaupstað. 

IV. UM MJÓLKURSÖLU. 
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24. sept. gengur á heimilinu eða ástæða er ti 

3 

    nefndin bannað mijé!. 

  

> 

  

t 

Berklaveikir menn mega h 

neð höndum þá 

Heilbrigði 

farið með mjólkina eða 1 

löku standi, að erfitt verði að 

svo næmur sjúkdómur gengur á 

að hætta af. 

Mjólk má ekki selja í öðrum 

    

   

  

m búðum, bar sem eing 

enda fullnægi þá búð sú kröfum 

V. UM SLÁTURHÚS OG KJÖTBÚÐIR. 

13. gr. 

Enginn má slátra skepnum til a f 

skriflegt leyfi bæjarstjórnar, og skal hún veita slíkt leyfi, ef fullnægt 

er þeim ávæðura á um tilhögun á sláturhúsum, sem h i 

Bæjarmönnum c er þó heimilt að slátra fyrir sig heima hjá sér en ával 

kal það gert innanhúss nema heilbrigðisnefnd 

ber fyrirmælum heilbrigðisnefndar um þrifnað og: hreinlæti. 

  

Sláturhús má ekki reisa annarsstaðar en þar sem hægt er að 

koma afrensli til sjávar eða í neðanjarðar göturæsi (Kloak). 

Gólfið í húsunum skal vera steypt og skal því halla að skólp- 

opum, en frá skólpopum skal liggja ræsi neðan jarðar til sjávar, eða 

neðanjarðargöturæsi, ef til eru. 

Veggir skulu vera kalkaðir, gluggar skulu vera á tveimur hlið- 

um og þá hægt að opna alla. Hólfa skal húsið í tvennt ad minnsta 

kosti. Í einu hólfinu skal drepa skepnuna og gera hana til, í öðru 

  

hleypa úr innýflum. Skal vera sérstakt skólpop á gólfi í nn 

klefa. Fast við innýflaklefann skal vera vatnshelt gorílát eða 

gryfja og skal hún gerð vatnsh eld úr góðri steinsteypu og má aldrei 

vera opin svo að mönnum eða skepnum geti stafað hætta af. Hafa 

skal vatnshana í hverjum klefa í húsir 1U. 

Heilbrigðisnefnd getur fyrst um sinn leyft slátur 

fylgi öllum þessum ákvæðum. 

hús þó eigi bs
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3. Hafa skal í búðinni vatnshana, birtu sem mesta og loftrás 

góðu lagi. 

4. Á borðum sem kjöt er lagt á, skulu vera marmarahillur, flögu- 

steinþynnur, zinkþynnur eða annað jafngott efni. 

5. Nikkelhúð eða zinkhúð skal vera á öllum snögum, sem kjöt er 

hengt á. 

20. gr. 

Öll matvælagerð af kjöti (bjúga, kæfa o. s. frv.) skal háð 

eftirliti heilbrigðisnefndar, ef selja á matvælin. Að því er húsnæði 

snertir til matvælagerðar getur heilbrigðisnefnd fyrirskipað þann út- 

búnað, sem til er tekinn í 8. gr. 1.—-5. lið. 

21. gr. 

Þeim mönnum, er slátra til sölu eða selja kjöt eða gjöra mat- 

væli af kjöti til sölu, getur bæjarstjórn veitt undanþágu frá ákvæði 

14., 16., 19. og 20. gr. 

22. gr. 

Bæjarstjórn er heimilt að banna sölu á kjöti, nema skoðað 

sé og stimplað af manni, sem hefir vottorð dýralæknis um að hann 

sé fær um að framkvæma skoðunina. 

VI. UM PENINGSHÚS, HAUGA OG SAFNGRYFJUR. 

23. gr. 

Ekkert fjós, fjárhús né safngryfjur má reisa nema með leyfi 

heilbrigðisnefndar. Eigi má heldur án leyfis heilbrigðisnefndar hafa 

stórgripi, sauðfé eða geitfé í íbúðum manna eða byggingum áfösum 

við íbúðarhús. 

24. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal segja fyrir um, hvar peningshús, haug- 

hús, haugstæði eða forir megi vera og má enginn gjöra þau að nýju 

nema hann hafi fengið samþykki heilbrigðisnefndarinnar til þess og 

hlíti fyrirmælum hennar um frágang og tilhögun þeirra; peningshús 

og haugstæði, sem eru eldri en samþykkt þessi, getur heilbrigðisnefnd 

heimtað að séu lögð niður, færð úr stað eða breytt, ef heilbrigðis- 

nefndin telur að þeim óþrifnað.
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24. sept 

25. gr. 

þá er hús er reist til íbúðar, skal jafnan um leið reisa salerni og 

i um, gluggum eða vindaugum á húsinu 

nær vatnsbóli en nemi 10 metrum; þó 

undanþágu frá þessu, ef sérstakar ástæð- 

skal vera steinsteypt og hærra 

      

  

   

      

en nemi 

    

  

2 fy levíft a al 

stökum klefa, ef útigluggi í hjörum er á 

svo um salernið búið, sem heilbrigðisnefnd telur fullnægjandi. 

Ef vatnsheld for er gerð hjá húsinu, má hafa salerni yfir 

1 fari beina leið í hana. 

  

klefanum og að öðru ley 

  

forinni, þanni að sau 

26. gr. 

Í salernum skal seta og gólf jafnan vera vel hreinnt, og saurílátin 

skal tæma áður en þau fyllast; skal heilbrigðisnefndin ákveða hvar 

láta megi saurinn úr salernunum. 

27. gr. 

Ef engin salerni fylgja þeim húsum, sem eldri eru en þessi 

samþykkt, eða þau ein, sem illa eru gerð eða mikill óþrifnaður að, 

þá getur heilbrigðisnefnd heimtað af húseigendum að þeir geri ný 

salerni á þann hátt er hún segir fyrir um. 

v 

tt
 

fa
 

þ
u
 UM SORP OG ÖNNUR ÓHREININDI. 

23. gr. 

Hver húseigandi á kaupstaðarlóðinni skal útbúa innan 1. ágúst 

n. k., sorpkassa með loki. Sorpkassar skulu vera vatnsheldir og skal 

í þá safna öllu sorpi og ösku, er til fellur frá húsinu. Allt sorp skal 

svo flutt í sjó norður fyrir Siglufjarðareyri, nema heilbrigðisnefnd 

kveði öðru vísi á. Húseigandi og leigjandi íbúðar bera ábyrgð á, að 

sorpinu sé safnað í sorpkassa og flutt af lóð samkvæmt framangreind- 

um reglum. Nú er misbrestur á, að ákvæði þessu sé hlýtt og getur 

heilbrigðisnefnd þá látið útbúa sorpkassa, látið safna í þá, og flutt 

sorpið burt á kostnað húseiganda eða leigjanda,
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ekki sé höfð á boð- 

nå 

öðrum sölustöðum, 

1, er hún telur lík 

manna, Og rannsaka 

Komi það í ljós við rannsókn læ eða annara, er vit hafa 

á, að einhver „malvé ra er skemmd og til manneldis, skal 

lóga vörunni Á 

ist óhæfur vegna óþrifnað 

sölu um stundarsakir, ef næmur sjúk 

g hætt er við, að salan greiði sjúkdó 

ómur er fyrir á sölustaðnum 

ninum götu. 5 
2
 

ða aðra matvöru, er við afhend- 

umbúðum, er heilbrigðisnefnd 

á öllum brauðgerðarhúsum og 

rldir að hlýða fyrirmælum henn- 
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' hér segir 

Brauðger 

skulu kalkaðir 

hellulagt. 

ki 
brauðgerða 

  

srauðgerðarmenn    

    

   

  

all 
sá LU 

  

ávallt séu hreinar; þeir skulu þvo höf 

aka til verka, og eigi mega 

Deig má ekk i hnoða 

að brauðgerð, sem lu 
mega ekki vinna 

5: næman sjúkdóm, 
eða opin sár eða útbr ot á höndum eða han dleggjum. 

] Jökunarstofum og brauðsölubúð- 
áta heilbr MEbisnefnd í té vottorð læknis 

um heilbrigði sína. Auk þess getur nefndin krafizt slíks vottorðs, er 
henni sýnist ástæða til 

Bakarar og afgreiðslufó 

um skulu við byrjun hvers árs | 

XlL UM SAMKOMUHÚS, VEITINGAHÚS, KN A TTBORÐSTOFUR 
OG AÐRA SKEMTISTAÐI, VERZLUN NARBÚÐIR, SKÓLA 

OG KIRKJUR. 

   

37. gr. 
Heilbrigðisnefnd skal hafa eftirlit með samkomuhúsum, knatt- 

borðstofum, veitingastöðum og öllum skemtistöðum og verzlunarbúð- 

  

um innan lögsagna 

  

kirkjum, og sjá um, að 

Þörf, og af þeim, sem 

  

þau séu ræstuð hv 

  

i sem hån te 

hún álítur til þess færa. Nefndin getur ákveðið fyrirkomulag loft- 
ræstinga og gefið reglur um notku n loftrása, útbúnað og annað, er 
að því lítur. Ef eigendur eða notendur vilja eigi sætta sig við álit 
heilbrigðisnefndar, geta þeir leitað á 
úrslitum. 

  

s héraðslæknis, sem þá ræður 

38. gr. 

Samkomuhús, veitingahús, knattborðstofur og önnur skemti- 
hús, skólar og kirkjur, skulu þvegin hátt og lágt, að minnsta kosti 
einu sinni á ári, og gólf daglega áður en notast eiga, eftir nánari 
ákvæðum heilbrigðisnefndar,
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isnefnd getur 

ingahúsum, 

og kirkju 

stofum, veit- 

j jlfib, að við- 

bannaðar í samkomuhús- 

með, að samkomuhús, veitinga- 

Ík skemtihús, skólar og kirkja, séu 

  

og er eigendum eða umráða- 

yrirskipunum nefndar- 

fylgja fatageymsla, og 

Sisnefnd telur hlýða, þannig 

Heilbrigðisnefnd skal skoða öll skólahús og skólastofur, hvort 

heldur er opinber eign eða einstakra manna, að minnsta kosti tvisvar 

  

Hver sá 

  

Hver kennslustofa handa börnum skal vera sv 

komist 

    
44. gr. 

kf heilbrigðisnefnd verður, í einhverjum skóla, vör við börn 
1 

einhvern næman sjúkdóm, þá skulu strax gerð- 

  

eða
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24 24. sept. har til 

ar ráðstaf 

  

   

    

lega ef un 

  

    

  

r 

einhverju eigi hlyt i 3 
eigi fullnægir skipun nefndarinnar samkvæmt frama ingreindt um regl- 
um, unz skipun nefndarinns 

Kostnað þann, e 

þessi efni, skal greiða 

Nú er fyrirskipun 

t 

  

,„ og getur nefndin þa 

    

XIII. UM NÆMA SJÚKDÓMA. 

Heilbrigðisnefnd, í 

staklega fyrir því, að lögsk 

um sjúkdómum. Ef upp kem 

samþykktin nær yfir, eða í 

að setja um stundarsakir strangari fy y 

felast, um hreinlæti utanhúss og innan, bu 

0. s, frv. 

   

  

3 

  

XIV. UM KIRKJUGARÐA. 

47. gr. 

Þá er gera skal nýjan kirkjugarð eða stækka gamlar æg 
skal leita álits heilbrigðisnefndar, og getur hún heimtað að garðstæð. Zaros 

  

ið sé þurkað með lokræsum, ef það er svo raklent, að vatn komi upp 
í grafirnar nokkru sinni. 

Vatnsból má ekki vera nær kirkj 

brekku en nemi 70 metrum. 

Allir kirkjugarðar skulu vera grasi grónir. 

Grafa skal svo djúpt, að tveggja álna moldarlag sé ofan á 

ugarði á jafnsléttu eða undan
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84 Stadfesting konungs å stofnskrå fyrir „Þórunnarsjóð“, útgefin 
14. okt. á venjulegan hátt, ad mandatum af c 

14. október 1929. Stofnskráin er þann nig: 

  
Á ki A om 1 oms- o£ í 7)

 

  

STOFNSKRÁ 

  

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Þórunnarsjóður, stofnaður 1927, af Kvenfé- 
lagi Fljótshlíðar, til minningar um frú Þórunni Jónsdóttur frá Sáms- 
stöðum. Stofnfé sjóðsins er kr. 178 — eitt hundrað sjötíu og átta 
krónur. 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja og gleðja gamalmenni, sem 
heimili eiga í Fljótshlíðarhreppi. 

3. gr. 

Sjóðinn skal auka með minningarspjaldasölu og öðrum þeim 

ráðum, sem Kvenfélaginu þykja viðeigandi, sem og vöxtum, er leggj- 

ast óskertir við höfuðstólinn, þar til hann er orðinn kr. 1500,00, en 

úr því má verja %% af vöxtunum og öðru því, er sjóðnum kann að 

áskotnast, samkvæmt tilgangi hans, en 14 vaxtanna leggist ávallt við 

höfuðstólinn. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins hafa á hendi þrjár konur úr kvenfé slagi Fljóts- 
hlíðar, kosnar á aðalfundi þess til eins árs í senn, og skal ein þeirra 
jafnan vera gjaldkeri, en að öðru leyti skifta þær sjálfar með sér 
verkum. Þær gera tillögur um aukning sjóðsins og úthlutun hans sam- 
kvæmt 2. gr., og skulu allar slíkar tillögur bornar undir samþykki 
aðalfundar eða aukafundar í félaginu. 

5. 

Sjóðinn skal ávaxta í aða ldeild Söfnunarsjóðs Íslands. 

6. gr. 

Nú hættir Kvenfélagið störfum eða leggst niður, og skal 

þá sjóðnum þar eftir vera stjórnað af prestinum í Breiðabólsstaðar-



ogå 1929 

prestakalli í Fljótshlí 

nefndaroddvita sama 

Leita staðfestingar á stofnskrá þessari. 

Þannig samþykkt á fundi Kvenfélags Fljótshlíðar, 12. dag 

júlímánaðar 1929. 

DD fyrsta sýslunefndarmanni og hrepps- 84 
4. okt hr | 14. okt. 

skal konu ni eg     

Guðríður Jónsdóttir 

Hlíðarendakoti (gjaldkeri). 

Anna Jóhannsdóttir 

Torfastöðum. 

  

Guðrún Péta T 

Núpi 

REGLUGJÖRÐ 85 
16. okt. 

Íyrir 

rafveitu Búðakauptúns, Fáskrúðsfirði. 

1. gr. 

Rafveita Búðakauptúns er fyrirtæki, sem stofnað er til á kostn- 

að hreppsins, í þeim tilgangi, að veita íbúum Búðakauptúns raforku 

til heimilisnotkunar og annara þarfa, að svo miklu leyti sem afl stöðv- 

arinnar nægir. 

2. gr. 

Yfirstjórn rafveitunnar er í höndum hreppsnefndarinnar. — 

Framkvæmdastjórnin skal falin rafveitunefnd, er hreppsnefndin kýs 

með hlutfallskosningu til þriggja ára í senn. 

3. gr. 

Rafveitunefnd skipa 3 menn, og kýs hún sér formann og fé- 

hirðir. Hún sér um umbætur og allt, er að starfrækslu rafveitunnar 

lýtur, sölu á raforku, fjárhald og reikningsskil. 

d. gr. 

Rafveitunefnd skal hafa nákvæmt eftirlit með rekstri stöðvar- 

sjá um, að ætíð sé fyrirliggjandi nægilegt efni til reksturs og 

á búnaði öllum. Skal hún halda glögga bók yfir tekjur og 

innar „ 

:Xhald ViðnalG 
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    nm
 

a
s
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framkvæm 

    

   

    

stöðv arstjó 

eftirlit, vi iðha 

kvæmdir, er 

um rafveitunefndar og 

þar tillögurétt um mál, 

Stöðvarstjóri getur 

á útileiðslum eða eftirlit 

þess þann tíma, sem a 

rekstri komið á eins fljótt 

arinnar skal auglýsa 

við, er stöðvarstjóra 

Hvorki stöðvun né trufl 

ar skaðabótaskyldur á hendu 

notendum þeim, er kaupa strauminn við fösti 

greiða fyrir þann tíma er stöðin starfar 

sólarhringar í senn. 

  

d. t og , unnt er. Slíkar truflanir á rekstri stöðv- 

   

  

   

     

  

Rafveitan leggur 

húseigandi algjörlega innlag 

tak, stofnleiðsla og greinispjalc 

undanskildum mælum og he 

Um leiðslur á bryggjum gildir hið sama. 

Húseigandi skal 

band við rafveituna, og 

Pr 7 

rafveitan 1 

   



   

     

    
   

     

    

slík störf, enda ber raf- 

sem ekki eru framkvæmdar 

a, Og 

i í itt ár, og bæta 

fram kunna að koma á því 

eða illum frágangi. 

tjóra allar meiri háttar 
1 ) eldri lögnum, og ber 

stöðvarstjóra að skoða þær og prófa, áður en settar eru aftur í 
samband. 

breyt tin gar og að 

il. gr. 

    

        

    

Starfsmenn rafveitunnar og me ”Olimir rafveitunefndar skulu á 
öllum sanngjörnum já 
lagnins    - og tæki þat, u, € otuð eru, og séu gallar á, skulu þeir tafar- 

á kostne ir Ga rafvirkja, eftir því hvort 

rs 

og ber Í húseiganda enginn af- 

vegna, þótt hann kaupi strauminn o
r
 

et
 

fn
 

12. gr.    

        

um var samið, eða mæli- 
ld eftir gjaldskránni fyrir 
hefur verið notaður óleyfi- 

'mþbandið rofið við notan a, og ábyrgð 
lega. Við endurtekning 

komið fram á hendur 

  

18. gr. 

  

straum úr leiðslum rafveitunnar, nema leyfi
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85  rafveitunefndar komi adhaf att 

16. okt. skemmdum á leiðsl n eð m 

  

    skildum tíma til aðgerða samk v. 7. 

, begar unnt er. 

gi, og sky 

hverri bilun, er þe 

  

Löggiltir rafvirkjar skulu skyldir til þess, að tilkynna stöðv- 

arstjóra sérhverja bilun eða galla, er þeir kunna a ið 

á útileiðslum og innanhússlögnum. Sömuleiðis ber r beim tafarlau 

hlýða kalli sérhvers rafmagnsnotanda, er hann aðgert ri 

  

17. gr. 

Rafveitunefnd getur bannað notkun þeirra áhalda, er að henn- 

álmunar góðum r ekstri. ar áliti eru ótrygg eða hætt við að verði til 

Þegar sérstaklega stendui 

tillögu rafveitunefndar, að veita 

ar þessarar. Hreppsnefnd sker úr ágreiningi, er rís: 

stökum ákvæðum reglugerðarinnar, en úrskurði hennar má vísa til 

  

stjórnarráðsins. 

19. gr. 

Ef ástæða þykir til, getur hre 

veitunefndar, sett hámarksverð á efni ti slagna og vinnu raf- 
ir tillögu

m raf- 

  

virkja. — 

20. gr. 

Brjóti rafmagnsnotandi fyrirmæli reglugerðar þessarar, er 

stöðvarstjóra heimilt að rjúfa samband við hann, unz hann hefur 
BU 

leitað umsagnar rafveitunefndar. 

jald fyrir raforku 

  

dagi, má rjúfa samband við hh
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þrem dögum eftir 25 skrifleg til:ynnving bess efnis er afhent honum, 

eða afhent í húsnæði því, sem lågnin er i. 

Gjöld fyrir raforku má taka lögtak. 

22. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 1000 krónum 

nema þyngri refsins MHggi við samkvæmt lögum. Ef brot veldur 

skemmdum á eignum rafveitunnar, skal hinn brotlegi auk bess bæta 

skaðann að fullu. 

28. gr. 

Með mál út af reglugerð þessari skal farið sem almenn lög- 
replumál. 

Reglugerð þessi, sem hrenpsnefnd Búðahrepps hefir samið og 
samþykkt, staðfestist hérmeð, samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. 
júní 1993, til þess að öðlast gildi í, nóvember 1929, og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 5 

Átrinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 16. október 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.
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86 GJALDSKRÁ 
; okt. 

Rafveita Búðakauptúns selur raforku á þann hátt og við því 

verði, sem hér segir: 

A. Um kílówattstundamæli: 

1. Til ljósa á 60 aura hverja kílówattst 

hverja kílówat 

  

   

  

J 

2. Til iðnaðar á UT 

3. Til suðu og hit ig 12 aura hverja 

B Um hemil: 

1. 

2. 

    

fram yfi 

watt á 

um. 

  

Ra afmagnsgjöld eftir mæli 

  

9 6 3. gr. 

  

Raforku bå sem afgangs er, er rafveitunefnd, i samráði vid 

  

hreppsnefnd, heimilt að 

ingi. — 

Sé gjald fyrir raforku eigi greitt innan 14 daga frá gjald- 

}, i alutaðeigandi notanda, þó ekki fyrr en 

i rifleg tilkynning bess efnis er afhent honum, 

eða afhent í húsnæði því, er lögnin er í. 

Gjöld fyrir raforku má taka lögta
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6. gr. 86 

A, fndinni er heimilt, 

hakka eða lækka gjöle 

því, sem ákveðið er í gjalc     
Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Búðahrepps hefir samið og 

samþykkt, staðfestist hérmeð, samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 

1923, til að öðlast gildi 1. nóvember 1929, i 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

  

;tid, 16. oktbr. 1929.      a samaðmoanmólaráðarm Og SAMGJONJUMUATTCUNET 

Tryggvi Þórhallsson. 
  

Vigfús Einarsson. 

Bing HJ 
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      Aftan vid 1. 

Veita må 

          
sé blindur é 

eigandi hefur v 
bv 

    
Vigfús Einarsson.
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88 REGLUGJORÐ 
25. okt. 

um 

bifreiðatryggingar. 

Samkvæmt ákvæðum 1 

notkun bifreiða og lögum nr. 

lögum, er sér hverjum bifreiðae 

ní 1926 um 

ting á beim 

gr. laga nr. 56, 15. } 

14. júní - 1929 um br rey 

9 

T. 
56, 

  

“ Ira Aa í 
ad0 Kaupa 1 

    

tryggingarfélagi, sem viður kennt“ er af ríkisstjórninni, að halda við 

tryggingu að u ipphæð 10000 kr. fyrir hverja bifreið, og á sama hátt 

5000 kr. tryggingu fyrir hverja tvíhjólabifreið og þær þríhjóla bif- 

reiðar, sem ætlaðar eru einum manni, til greiðslu, eins og til Í 

á hverri skaðabótakröfu, sem þeim kann að verða gert að greiða, 

ábyrgð ber á bifreiðinni, þegar slysið eða tjónið bar að höndum. 

Með tilvísun til þessa, ákveður atvinnumálar; áðuneytið eftirfar- 

andi reglur um framkvæmd laganna, og tilkynnir jafnframt, að trygg- 

ingarfélögum, sem, með skriflegri umsókn til ráðuneytisins, sækja 

viðurkenningu til þess að taka að sér slíkar tryggingar, muni, að öllum 

jafnaði, af atvinnumálaráðuneytinu verða sett eftirfarandi almenn 

kilyrði fyrir slíkri viðurkenningu: 

m
 em 

1. gr. 

Tryggingarfélag skal, þegar það tekur að sér tryggingu fyrir 

Lifreið, gera það þannig, að það beri alla þá áhættu, sem bifreiðaeiganda 

samkvæmt fyrirmælum ofangreindra laga er skylt að tryggja, og að 
sg try vanrækslu á skuldbindingum þ 

    

yða gagnvart félaginu, heimili á 

  

engan hátt félaginu að neita greiðslu til þess, sem á rétt á skaðabótum. 

Svo framarlega sem tryggingarskírteini þau, sem félagið notar, bera 

það ekki með sér, hversu víðtæk tryggingin er, ber félaginu, til þess að 

) ákvæði, sem     að finnast í tryggingarskilyrðum 

úr gildi, að rita á tryggingarskírt einið að tryggingin nái til 

áhættu, sem ræðir um í l. málsgrein. Þó er félaginu heimilt að     ð gagnvart þeim er trygginguna kaupir. 

Trygei ngin gengur í gildi, hegar félagið eða umboðsmaður þess 

singarbeiðnina í hendur nema sá, er vill kaupa trygg 

S 1 ildi á öðrum tíma. 

  

   

    
slyss ákveðnar hærri samtals en 

  hæðinni 1 lið ga milli    



  

agsins og undirgen Lest 

        

     

im, sem Í þessari   

garskilyrði bes | 1 
sé Vi , IU Fad Å v 

eru sett tryggingarfélögum, til þess að hljóta viðurkenningu 

ningi með minna en 14 

  

, 
skemmri fyrirvara ógild.    

  

fn ahvorum aðilja, eða hún geng- 

   ur úr geil 

sr þá féla „ginu skylt að ti 

þar sem bifreiðin er skrásett. 

Enda þótt tryggingin sé gengin úr gildi, ber félagið þó ábyrgð 

ber innan 14 daga frá því að trygg- 

S lá 

synna það lögveglustjóranun im í því umdæmi, 

  

á sérhverju tå 
ipud trygging sé keypt 

  

ingin gekk i 

annarsstadar. A gi 1 úr gildi, áður en hlutaðeigandi lög- 

reglustjéri hefir fengið tilkynningu frá félaginu, ber félagið ábyrgðina 

      

14 daga degi, er tilkynningin kom til lögreglustjóra. 

  

ud þeirra sem ræðir um í 17. gr. laga 

er. laga nr. 56, 14. júní 1929 um breyting 

skostnað þann, sem dæmdur kann að verða 

  

beim, sem á rétt á skaðabótum. 

    

í gjörð hefir verið 

og getur þá sá sem trygginguna 

það við hlutaðeig- 

hæfilegan frest 

öfu, sem 

    

        

   

    

rlustjóra að tilkynna 

heimilt að selja við 
            

uneyti nu. Ráðuneytinu það atvinnun nálaráði 

ryggingu fyrir sér-25. okt.
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gangverði eða á uppboði svo mikið af verðbréfum þeim, sem 

félagið hefir sett til tryggingar skuldbindi 

Ad greida bætur þer sem fallnar eru til greið 

    

   

2 

lav 

ina, er had å ei 
rs 

á rétt á skaðat 

líða við það, að 

se 3. 

  

reglum, se atvinnum: ålaråduneytit 
  hð = a 

y rirmælum 

    

    
    

  

fr, sem     
mann hér í 

svara til saka fyrir hönd félagsins. 

     
    

  

Óski sc 
ins, til þess að taka að sér 

bera 

einn. 
1 ekki 

  

   

    

   
    

ábyrg 
54 
ÅL     

] 

voru fél: er i run 

  

gr. bessarar 

gildi um tima, skal f 

Fr
y ef hann jafnframt ge 

sig til þess að tilkynna 

í notkun. 

Nú er slík bifreið tekin til notkunar, án þess a 

aðvart, og ber þá try 1. í € y 

reglugjörðar. Þó hefir félagið rétt til bess ad krefjast endurgreiðslu á SU 

    noarfála eið lScdilCidR ábyrgð samkvæm! 

skaðabótunum af bifreiðaeiganda.



gr. 

ngarfélagið 

hvaða tíma sem er, án þess að það 

ngar sam- 

kv. 5. gr. verði í afhent fyr en svo langur tími er liðinn, að eigi sé, að 

i æða til þess að álíta, að frek- 

, tjón, sem hefir orðið áður 

ð i er afturkölluð, 

ber félaginu að 

svarar því, sem eftir er af 

   710 herr 

    

   

tryggingartimanum. 

  

a fy rooir 
dð ti VaðÐiL 

rangreiðslu tryggingarfélag       

   

    

   

  

   

lotið, afturköll- 

án tafar að 

á b'freiðum fer f 

afhent 
ram, skol 'ögreglustjóri, áð. 

skrásetningarmerki. fullvissa sig um, 

   
um skyldutryggingar sé fullnægt. þannig að 

3 ' élagi fyrir bifreid- 
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 en. 
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Træer) 
33 em ber : 

 
 

is SD (3 
ii 5 am “ 
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fr a Á i 

 
 

onum ta 1 

  
t 

anna fa 

gða. 

  
ir 

g 

nni. 

,b 

råningu 

i 

iðala 1 

 
 

agi, 

ild 

tryg 

mu 

 
 

ein 

fsl 

á 

úr gi 

ifre 

ynningu 

 
 

ina 

rt 

ir 
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flyt 
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tilk 
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ing 
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fall 

14. gr.b 
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Ke) <i ekk ar not
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pad reg rzlum låg vo iðar e bifr 
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afh: merki er it og 

20. gr. 

3 nf nen 

ot ge 
LE Ul A an 1€lGa 
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13708 89 

13708 89 

REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknis, årid 1928. 

Tekjur: 

Eftirstöðvar frá fyrra ári: 

Hlutabréf í Íslandsbanka, nafnverð . . . kr. 10000 00 

3 Jarðræktarbréf * Ræktunarsjóðs Íslands 
hvert á 1000... 0000 eee rem 3000 00 

Peningar í innlánsbók í Íslandsbanka . . — 520 30 
kr. 

Vextir af innlögum í Íslandsbanka . . . kr. 23 59 
Vextir af Ræktunarsjóðsbréfum . . . . — 165 00 

Krónur 

Gjöld: 

Eftirstöðvar til næsta árs: 
Hlutabréf í Íslandsbanka, nafnverð . . . kr. 10000 00 

3 Jarðræktarbréf Ræktunarsjóðs Islands 
hvert á 1000. 0. 07 3000 00 
Peningar í innlánsbók í Íslandsbanka . . — 708 89 

kr. 

Krónur 

Reykjavík, 31. janúar 1929. 

13708 89 

Jón Helgason. Sigurjón Jónsson. Sig. Magnússon.
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ÚTKOMIÐ Í A-DEILD STJÓRNARTÍÐINDANNA 1929. 

Tilskipun um breyting á tilskipun frá 2. marz 1908, um hvernag 

á hendi £ "1 gegna skuli störfum þeim, sem amtsrådin hafa hingað til haft 

og eigi þegar eru lögð undir stjórnarráðið eða sýslumefndir, undirskrif- 

uð af konungi 31. maí 1929 (nr. 62). 

Konungleg auglýsing um, að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkis- 

arfa í fjarvist konungs, undirskrifuð af konungi 5. júní 1929 (nr. 63). 

Konungleg auglýsing um, að konunga 

  

w sé kominn heim aftur og tek- 

inn við ríkisstjórn, undirskrifuð af konungi 9. júní 1929 (nr. 64). 

7 
Reglugjörð fyrir veðdeild Landsbanka Íslands um útgáfu Á 9. 

flokki (ser) bankavastabréfa samkvæmt lögum nr. 60, 7. maí 1928, 

ifuð af fjár- 
   

um útgáfu nýrra flokka (seria) bankavagtabréfa, undirsk 

málaráðherra 3. október 1929 (nr. 68). 

Auglýsing um vörumerki, undirskrifuð af atvinnu- og samgöngu- 

málaráðherra ". október 1929 (nr. 66). 

Auglýsing um breyting á reglugjörð til bráðabirgða fyrir lær- 

dómsdeild hins almenna Menntaskóla í Reykjavík, frá 13. marz 1908, 

undirskrifuð af dóms- og kirkjumálaráðherra 11. október 1929 (nr. 65). 

Auglýsing um veralunarsanning milli konungsríkisins Íslands oa 

lýðveldisins Austurríkis, undirskrifuð af forsætisráðherra 28. október 

1929 (nr. 69). 

Tilskipun um að vernd sú, sem heimiluð er fyru vörumerki með 

lögum 18. nóv. 1908, skuli einnig ná til Tékkóslóvakíu, undirskrifuð at 

konungi 4. nóvember 1929 (nr. 67). 

Auglýsing um verehmarsanning milli Íslands og Finnlands, undir- 

skrifuð af forsætisráðherra sama dag (nr. 70). 

Auglýsing um verzlunar- og siglingasamning milli Íslands og Lett- 

lands, undirskrifuð af forsætisráðherra sama daga (nr. 71). 

Auglýsing um ákvæði, sem sett hafa verið milli Íslands og Finn- 

lands, um gagnkvæma vernd fyrir vörumerki, undirskrifuð af forsætis- 

ráðherra sama dag (nr. 72). 

Auglýsing um verzlunar- og siglingasamning milli Íslands og Pól- 

lands, undirskrifuð af forsætisráðherra 8. nóvember 1929 (nr. 73). 

Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Síams snertandi ríkis. 

81. dag desembermánaðar 1929. Ísafoldarprentsmiðja h.f.
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borgarana og vidskipti landanna, undirskrifud af forsætisráðherra 9. 

nóvember 1929 (nr. 74). 

Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Lithaugalands snert 

andi afsíöðu landanna % verzlunar- og siglingamdlum, undirskrifuð af 

forsætisráðherra 1l. nóvember 1929 (nr. 75). 

Auglýsing um samkondag milli Íslands og Tékkóslóvakíu snert- 

andi afstöðu landanna í veralunor- og siglingamálum, undirskrifuð af 

forsætisráðherra 12. nóvember 1929 (nr. 76). 

ad 

veralunar- og siglingaviðskipti landanna, undirskrifuð af forsætisráð- 

herra sama dag (nr, 77). 
E 

Auglýsing vm samkomalag mill Íslands og Rússlands snerta   

Opið bréf, er stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar föstudag- 

inn 17, janúar 1980, undirskrifað af konungi 27. nóvember 1999 (nr. 78). 

Konungsbréf um setning Alþingis, undirskrifað af konungi sama 

dag (nr. 79). 

Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur vilkas. 

arfa í fjarvist konungs, undirskrifuð af konungi 50. nóvember 1949 

(nr. 80). 

Konungleg auglýsing um að konungur sé kominn heim aftur og 

tekinn við ríkisstjórn, undirskrifuð af konungi 11. desember 1929 

ínr. 81). 

Auglýsing um opinber retkningsskil, undirskrifuð af fjármálaráð- 

herra sama dag (nr. 82). 

Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Eistlands snertandi 

afstöðu landanna í verzlunar- og siylingamálum, undirskvifuð af for- 

sætisráðherra 28. desember 1929 (nr. 83). 

Auglýsing um samkomag mill Íslands og Frakklands snertandi 

upprunaskírteini, undirskrifuð af forsætisráðherra sama dag (nr. 84).
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Bref doms- og kirkjumålaråduneytisins til biskups, 90 
, . ns ís He A DSN Er . 21. okt. 

um að Krýsuvikurkirkja skuli lögð niður og Krýsuvíkur- 
s 

sókn lögð til Staðarsóknar í Grindavík. 

Oo
 Eftir ályktun héraðsfundar í Kjalarnesprófastsdæmi veitir ráðu- 

neytið hérmeð, samkvæmt tillögum yðar, 7 í bréfi, 

dags. 23. f. m., og með skírskotum t YE 

un prestakalla, leyfi til að Krýsuvík 

verði lögð niður, að Krýsuvíkursóki 

    Te    

    

       

  

LOATSO 

    

    vik, og skrautgripir og áhöld Krýsur verði 

víkurkirkju. 

Þetta er yður hérmeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og til 

frekari birtingar. 

    
STAÐFESTING KONUNGS á skipulagsskrá fyrir Minningar- G1 

sjóð stud. juris Halldórs Hallgríms Andréssonar, útgefin á venjulegan 24. okt. 
hátt, ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 24. október 
1929. Skipulagsskráin er þannig: 

  

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð stud. juris Halldórs Hallgríms Andréssonar. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður stud. juris Halldórs Hallgríms 

Andréssonar. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er kr. 1369.00 — þrettán hundruð sextíu og 

níu krónur —, og er það gjöf vor undirritaðra hjóna, Andrésar Ólats- 

sonar hreppstjóra á Brekku í Gufudalssveit og Guðrúnar Halldórs- 

dóttur, til minningar um son okkar, stud. juris Halldór Hallerím And- 
c résson, er andadist i Reykjavik 28. april 1924,



1929 306 

91 3. gr. 
9 r ts 2 s . 2 2 ; . ss 2 
24. okt. Sjóðurinn er eign Háskóla Íslands og stendur undir stjórn Há- 

skólaráðsins með þeim hætti, er hér segir á eftir. 

Á. gr. 

Fé sjóðsins skal ávaxta í skuldabréfum Veðdeildar Landsbanka 

Íslands eða öðrum álíka tryggum verðbréfum. Höfuðstól sjóðsins má 

aldrei skerða. 

5. gr. 

Vextir af fé sjóðsins skulu allir leggjast við innstæðu hans 

fram til ársins 1934. Eftir þann tíma skal jafnan leggja % — einn 

fjórða — hluta af vöxtunum við innstæðu sjóðsins, en % — þrír 

fjórðu — hlutar vaxtanna koma þá til útborgunar, samkvæmt því, er 

segir í næstu grein hér á eftir. 

6. gr. 

Þá 34 —- þrjá fjórðu — hluta vaxta sjóðsins, er til útborgunar 

koma, skal árlega veita einhverjum nemanda lagadeildar Háskólans, 

til bókakaupa eða sem námsstyrk, og skal fara eftir tillögum kennara 

deildarinnar um bað, hver hljóta skuli styrkinn í hvert sinn. Styrk- 

inn skal greiða kbega hinn 28. apríl ár hvert, af vöxtum næsta 

árs á undan, í fyrsta sinni hinn 28. apríl 1934, þegar liðin eru 10 ár 

frá dánardegi Halldórs heitins. Þegar vextir sjóðsins, þeir er til út- 

borgunar koma, nema meiru en kr. 500.00 — fimm hundruð krón- 

um — á ári, má veita styrk til tveggja styrkþega í senn, og síðan má 

fjölga styrkbegum um einn í einu fyrir hverjar kr. 500.00 — fimm 

hundruð krónur —, sem árlegt úthlutunarfé sjóðsins hækkar um. 

  

   

7. gr. 

Reikninga sjóðsins skal birta árlega í Árbók Háskólans. 

8. gr. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari og birta 
15 

hana í B-deild Stjórnartíðindanna. 

Brekku í Gufudalssveit, 10. maí 1929. 

Andrés Ólafsson. Guðrún Halldórsdóttir.
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ÁVEITUSAMÞYKKT 92 
29. okt. 

fyrir 

áveitu- og framræslufélag Vatnsdælinga. 

1. gr. 

Félagið heitir Áveitu- og framræslufélag Vatnsdælinga. Heim- 

ilisfang þess er Áshreppur í Húnavatnssýslu og varnarþing félagsins 

er heimili formanns. 

2. gr. 

Félagssvæðið nær yfir eftirtaldar 5 jarðir í Ás- og Sveinsstaða- 

hreppum: 

Kornsá, Gilsstaði, Flögu, Helgavatn og Hnjúk. 

3. gr. 

Tilgangur félagsins er að bæta engjalönd þeirra jarða, sem 

taldar eru í 2. grein, með áveitu og framræslu. Vatn til áveitunnar skal 

tekið úr Kornsá, en einnig notfært sér vatn úr Vatnsdalsá, þá það 

næst. Framkvæmdum á mannvirkjum félagsins skal hagað í samræmi 

við áætlanir og uppdrætti Búnaðarfélags Íslands, dags. 21. janúar 

1929, og breytingar, sem það kynni að gera síðar. 

   

  

4. gr. 

Félaginu stjórnar þriggja manna nefnd, kosin á aðalfundi til 

þriggja ára. Gengur einn maður úr stjórn félagsins á hverju ári, fyrstu 

tvö árin eftir hlutkesti, en síðar í röð eftir starfstíma ár hvert. Stjórn- 

arnefndarmenn má endurkjósa. Stjórnin skiptir sjálf með sér störfum, 

og má sami maður eigi vera formaður og gjaldkeri. Formaður boðar til 

allra funda og stýrir þeim, og sér um bókun allra fundargerða. Reikn- 

ingsár félagsins er almanaksárið. Gjaldkeri sér um alla reikninga fé. 

lagsins. Hann annast allar innheimtanir og greiðslur, eftir ávísunum 

formanns. Stjórnarnefnd annast um alla framkvæmd fyrirtækisins og 

starfrækslu þess alla milli aðalfunda. Hún sér einnig um hið árlega 

viðhald á mannvirkjum þess, og annast allar skuldbindingar fyrir fé- 

lagsins hönd. Stjórnarnefndinni er heimilt um áveitutímann að ráða 

einn mann, til þess að hafa umsjón með áveitunni, og skal hann í 

störfum sínum hlíta ráðstöfunum stjórnarnefndar, samkvæmt erindis- 

bréfi, sem hún gefur honum. Fyrir í. nóvember ár hvert jafnar stjórn- 

arnefnd niður öllum kostnaði samkvæmt 6. grein, og ákveður gjald- 
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1 
daga. Greiðslu fyrir störf sín fær stjórnarnefnd samkvæmt reikningi. 

sem samþykktur skal af aðalfundi. 

  

5. gr. 

Til a aðal 1 boðað með minnst einnar viku fyrirvara, með 

skriflegu fun arboði, sem gangi milli félagsmanna. Aðalfund heldur 

félagið fyrir fel brúarmánaðarlok ár hvert, og er hann því aðeins lög- 

„að 44 fél sir. Á félagsfundum ræður afl at- 

kvæða, eitt fyrir hverja jörð á fé lag yssvæðinu. Á aðalfundi leggur 

stjórnin fram endurskoðaða reikninga félagsins. Þar sé kosin stjórn og 

einn varamaður og 2 endurskoðendur, og rædd þau mál, sem félagið 

varða. Aukafundi má halda, þegar félagsstjórnin eða meir en helm- 

ingur félagsmanna álítur þess þörf. 

    'sSmAnnNAa séu ma    

  

6. gr. 

Öllum árlegum kostnaði við áveituna, svo sem afborgun og vaxta- 

greiðslu af stofnkostnaði, viðhaldskostnaði, kostnaði við eftirlit og 

stjórn, og öllum öðrum sameiginlegum útgjöldum samáveitunnar, skipt- 

ir stjórn féla 

  

  nánuði ár hvert, á allar jarðir á áveitu- 

  

þess lands, sem hags nýtur af fyrir- 

nræslu eða áveitu eða hvorutveggja. En hæfilegt til- 

i ef einhver af jörðunum stendur sérstaklega 

svæðinu, eftir 

tækinu verna fra 

lit skal 

  

     
veitunnar eða framræslunnar og um það hefir Búnaðar- 

    

úrskurðarvald. 

T. gr. 

Sameiginlegur kostnaður samáveitunnar er þessi: Stífla í Kornsá, 

flóðhlið, stíflugarður og allur kostnaður við að ná upp ánni til áveit- 

iðir vatnið norður um 

aða og Kornsár, samkvæmt fyrirliggjandi uppdrætti, 

allt viðhald bessa hluta verksins fram- 

5. grein. Allan annan kostn- 

ir sitt land. 

  

unnar, svo og skurður sá með görðum, sem le 
ou A landamerki Gií 

og er á sama 

4 

  

sameiginle 

    
8. gr. 

lýjanlegar eru til fyrirtækisins, verða     

      

hvort sem er afborganir og vext- 

- annar kostnaður eða bein framlög til 

í eignum félagsmanna. 

vangreic 

ir af lånun 

félagsins 

  

<Ð
 

og
 

ln
 

Komi það fyrir, að ein eða fleiri af jörðum þeim á áveitu- 

væðinu, sem nefndar eru í 2. grein, yrðu fyrir landsspjöllum til skaða,
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eða þær á einn eða annan hátt hlytu einhvern halla sakir þessa áveitu- 92 

fyrirtækis, skal félaginu skylt að bæta sanngjarnlega fyrir hann sam-29. okt. 

kvæmt mati briggja óvilhallra manna, sem þar til séu útnefndir, eina 

af stjórn áveitufélagsins, annar af þeim hlutaðeiganda, sem fyrir halla 

verður, og þriðji af sýslumanni Húnavatnssýslu, og í dóminum ræður 

afl atkvæða úrslitum. Áður til slíks dóms komi, skulu þó hlutaðeig- 

endur gera tilraun til að leiða hetta til lykta innan félagsins með sam- 

komulagi, án þess til gerðardóms þurfi að koma. 

10. gr. 

Með brot á samþykkt þessari skal farið sem almenn lögreglu- 

mál, og geta þau varðað sektum frá 25,00 til 200,00 krónum, ef eigi 

liggur byngri hegning við að lögum. 

Sektir allar renna í félagssjóð. 

11. gr. 

Samþykkt þessari má breyta á lögmætum aðalfundi, ef 44 fé- 

lagsmanna sambykkja breytinguna, enda komi staðfesting ráðherra til. 

12. gr. 

Félagsskap þessum má því aðeins slíta, að eigi verði unnt að 

ná takmarki því, er félagið hefir sett sér, eða þeir örðugleikar reynist 

á, að ókleift þyki að halda félagsskapnum áfram, enda sé það samþykkt 

á lögmætum aðalfundi, og 44 greiddra atkvæða séu með því, og sam- 

þykki ráðherra fáist. 

Sambykkt þessi staðfestist hérmeð samkvæmt vatnalögum nr. 

15, 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi Í. desember þ. á., og birtist 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumáílaráðuneylið, 29. október 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Eimarsson.
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93 
nåv. 
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SAMPYKKT 

um 

sysluveginn Vatnsdælingaveg. 

1. gr. 

Vatnsdælingavegur er nefndur í samþykkt þessari, sýsluvegurinn 

frá þjóðveginum vestan Vatndalsár að Grímstungu. 

2. gr. 

Vatnsdælingaveg skal gera akfæran vögnum og bifreiðum svo 

fljótt, og tekjur vegafélagsins leyfa. Vegurinn skal lagður eftir ákvörðun 

vegamálastjóra. 

3. gr. 

Samþykktarsvæðið nær yfir allan Áshrepp, að undanskildu Marð- 
arnúpsseli, og bæina: Helgavatn, Hnjúk, Breiðabólsstað og Miðhús : 
Sveinsstaðahreppi. 

Á. gr. 

Þrír fjórðu hlutar af kostnaði við vegagjörð þessa, greiðist af 

sýsluvegasjóði Austur-Húnavatnssýslu, en einn fjórði hluti greiðist af 

Vegafélagi Vatnsdælinga. Gjöld félagsmanna til vegafélagsins eru þessi: 

a) af landverði og umbótum jarða greiði eigendur 29/,, samkvæmt fast- 

eignarmati. 

b) af húsaverði greiði eigendur 19/,, en þó telst ekki til gjalda hærri 

upphæð af húsaverði á hverri jörð, en sem svarar % hlutum landverðs. 

c) af hverjum verkfærum manni heimilisföstum á félagssvæðinu greiði 

húsráðandi 4 krónur, en rétt á hann á endurgjaldi frá hlutaðeiganda. 

Eigendur búfjár þess, sem talið er fram á vegasvæðinu, eða er 
framfleytt þar, greiði : 

1. Af hverri sauðkind 2 aura. 

2. Af hverju hrossi 10 aura. 

3. Af hverjum naute 

  

ip tveggja vetra og eldri 20 aura. 
1 Undanbegnir öllum bessum gjöldum til vegarins, fyrir framan 

eindir bæir í Sveinsstaðahreppi. 

Rétt eiga landsdrottnar að fá árlega frá leiguliðum sínum 8% af 

því, er þeir hafa greitt af leigujörðunum, til vegarins. 

Hreppsstjórar séu skyldir að láta í té fyrir 1. júlí ár hvert, stað- 

festan útdrátt úr búnaðarskýrslum, til notkunar við útreikning gjaldsins. 

Stjórn vegafélagsins hefir heimild til, með samþykki aðalfundar. 

   

  

Ásmóhellu, eru þó frama 181
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að hækka tekjur þessar, allt að '% hluta og lækka þær allt að helm- 93 

ing, fyrir eitt ár í senn, en til hækkunarinnar þarf samþykki sýslu-5. nóv. 

nefndar. 

5. gr. 

Allir, sem gjalda til vegarins, eru til samans félag, er nefnist: 

Vegafélar Vatnsdælinga. 

Það skal eiga með sér aðalfund í febrúar eða marz ár hvert. Á 

fundi þeim, er samþykkt þessi 

manna stjórn fyrir félagið. Eftir 2 ár ganga 2 úr stjórninni, samkvæmt 

hlutkesti, og kýs aðalfundur 2 menn í þeirra stað til 4 ára. Hinn hluti 

    

í 

verður 16:     ega samþykkt, skal kosin 5 

stjórnarinnar fer frá eftir 4 ár og gilda sömu reglur um kosningu þeirra. 

Í stjórninni sé ávallt einn maður úr Sveinsstaðahreppi. 

Á aðalfundi skulu rædd félagsmál. kosin stjórn, endurskoðandi, 

úrskurðaðir reikningar félagsins fyrir næst á n, .„ frv. 

Aðalfundur er lögmætur, sé hann löglega boðaður og veður hamli 

eigi fundarsókn. 

o.sfrv "6 94 1 ar 2 UunG V     

formann. Hún annast allar fram- 

kvæmdir vegafélagsins og gefur glöggt yfirlit yfir störf sín til aðalfundar. 

Kostnað þann, er leiðir af félagsskap þessum, skal greiða af tekj- 

um félagsins. 

  

7. gr. 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. 

8. gr. 

Árstekjur félagsins falla í gjalddaga 30. september og má taka 

þær lögtaki. 

9. gr. 

Brot gegn sambykkt þessari varða sektum, allt að 200 krónum, er 

renna Í sveitarsióð þar sem brot er framið, og skal með mál út af slík 

um brotum farið, sem almenn lögreglumál. 

  

Samþykkt bessi, sem sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu hefir 

samið og samþykkt, staðfestist hérmeð samk 

nóvember 1919 til að öðlast gildi 1. desember 1929, og birtist til eftir- 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

  væmt lögum nr. 88. 28. 

  

Atvinnu. og samgöngumálaráðuney 5, nóvember 1929 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.
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nåv. 

Fy 4 

    

Með samþykkt þessari, er 

Húnavatnssýslu, og skal úr honum 2 

viðhald, sem að lögum hvíla á sú 

Vestur- 

  

   
vegahbætur og vega- 

  

Sýsluvegir eru þessir: 
1. Hrútafjarðarhálsvegur, at þjóðveginum hjá Brandagili, austur yfir 

hálsinn á eyrarnar hjá Húki. 

2. Hrútafjarðarvegur, af þjóðveginum fyrir ofan Rey 

  

jastapa að 
hreppamörkum milli Tannst: 

3. Vestmsíðuvegur, af bjóð 

um brú á Vesturá að Efra-Núni. 

  

    aginum og ofan Staðarbakka 

  

4. Austursíðuvegur. at hjóðvesinum hiá aurum fram A ystursíðn um Í. i rat í um 

brýr á Urriðaá og Austurá og fram í Av: rdal vid Skåra-     
stadi. 

5. Hreggstaðanesvegur, af 

að Söndum. 

6. Vatnsnesvegur, frá læknist 

bjóðveginum fyrir utan og ofan Melstað 

  

SA NT es 

  

eins og áður er ákveðið og 

arsá að Bergstöðum. 

7. Vesturhønevegur, frå biå8vevinum frá Vatnshorni út Vesturhón og 

Vatnsnes, austanvert    

  

8. Víðidalsvegur, af bi ir sunnan Deildarhól um brú á 

Fitjaá yfir Víðidalsá hjá áð 

9. Frambægjavegur, af þjóðveginum i n Stórhól að Fitjaá fyri     
neðan Hrísá. 

Í sýsluvegasjóð skal árleoa ereiða vesaskatt af öllum skattskyldum 

fasteignum í sýslunni, sem ereiðist ” 

jarðar, en af eiganda hverrar lóðar 

hreppsfélögum heimilt að greiða skatt bennan úr sveitarsjóði, sé bað 

samþykkt með meiri hluta atkvæða å lågmætum sveitarfundi. oc sá 

tilkynning þar um komin til sýslumanns fyrir 1. apríl 

  

af ábúanda hverrar     á ma nni ala! 

  

LL. . - 
húsaronar I kanntinnm DÅ ar
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Sýslunefndin ákveður fyrir eitt ár í senn, hve hár skatturinn 94 

skuli vera. Má hann ekki vera lægri en 1,50/o4 af verði skattskyldra fast-6. nóv. 

eigna eftir fasteignamati, og ekki hærri en 69/,, nema samþykki atvinnu- 

málaráðherrra komi til í hvert sinn. Skal skatturinn miðaður við áætluð 

gjöld til vegabóta, að viðbættri eyðslu umfram áætlun undanfarin ár, 

en að frádregnu áætluðu tillagi vegafélaga, hreppsfélaga og ríkissjóðs. 

Með gjöldum til vegabóta teljast vextir og afborganir af lánum 

til vegabóta, enda hafi ráðherra samþykkt lánskjörin, að fengnum til- 

lögum vegamálastjóra. 

Á. gr. 

Jafnhátt hundraðsgjald skal lagt á alla hreppa sýslunnar. 

5. gr. 

Undanskildar vegaskatti eru kirkjur allar, skólahús, sjúkrahús 

og þinghús. 

6. gr. 

Allir sýsluvegir skulu á kostnað sýsluvegasjóðs gerðir akfærir, 

svo fljótt sem ástæður leyfa. 

7. gr. 

Sýslunefndin hefir á hendi alla stjórn sýsluvegasjóðsins og yfir- 

umsjón með vegagerðum og viðhaldi þeirra, enda er henni skylt að hlíta 

tillögum vegamálastjóra um skipun verkstjóra. 

8. gr. 

Oddviti sýslunefndar semur árlega reikning sýsluvegasjóðs. Skal 

reikningur undanfarins árs lagður fram á sýslufundi til samþykktar, 

og gilda þar um sömu reglur og sýslusjóðsreikninginn. Á sýslufundi skal 

semja áætlun um tekjur og gjöld sýsluvegasjóðs yfirstandandi ár. Afrit af 

sýsluvegasjóðsreikningnum, ásamt áætluninni, skal oddviti sýslu- 

nefndar senda vegamálastjóra að afstöðnum sýslufundi. 

  

    

9. gr. 

Sýsluvegasjóðurinn skal fá tillög úr ríkissjóði eftir því, sem 

ákveðið er í 8. gr. laga nr. 10, 20. júní 1923, og lögum nr. 28, 31. 

maí 1927. 

10. gr. 

Umsjón með vegagerðum og viðhaldi þeirra er falin stjórn vega- 

félags á þeim svæðum, er þau ná yfir. Annars hlutaðeigandi hrepps- 

nefnd, eftir samráði við vegamálastjóra.
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94 11. gr. 
6. nóv. Gjöldum samkvæmt samþykkt þessari fylgir lögtaksréttur. 

12. gr. 

Brot gegn samþykkt bessari varða allt að 200 króna sektum, er 

renna Í sýsluvegasjóð, og fer með mál út af slíkum brotum, sem almenn 
lögreglumál. 

Með 
sýsluvegi, er k 

úr gildi öll eldri ákvæði um    
í bág við samþykkt 

  

14. gr. 

Á samþykkt þessari skal leita staðfestingar atvinnu. og sam- 

göngumálaráðuneytisins. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Vestur-Húnavatnssýslu hefir 

samið og samþykkt, samkvæmt lögum nr. 10, 20. júní 1923, staðfestist 

hérmeð til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 6. nóvember 1989. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Páll Pálmason. 

95 SAMÞYKKT 
13. nóv. 

um 

starfsvið og laun bæjarstjórans á Seyðisfirði. 

    
hverjar almennar bæjar- 

inn sami og kjörtímabil bæj- 

Bæjarstjórnin kýs 

stjórnarkosningar, og er kjí 

arfulltrúa. 

2 

2. gr. 

Bæjarstjóri á sæti í bæjarstjórn og hefir þar óbundið málfrelsi 

og tillögurétt, en atkvæðisrétt hefir hann því aðeins, að hann sé bæj- 

arfulltrúi.
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3. gr. 95 

Bæjarstjóri á sæti í föstum nefndum innan bæjarstjérnar sem13. nåv. 

aukamaður, og má kjósa hann formann nefnda, en eigi ber honum 

atkvæðisréttur í nefndum. 

7 ar í leva pe Apps “NT æmd ákvarðana þeirra, sem Bæjarstjóri hefir á 

bæjarstjórn gerir, og bæjarmálet 

Bæjarstjóri er féhirðir hafnarsjóðs og annara þeirra 

sjóða, sem bærinn á eða hefi 

  

med. 

6. gr. 

Bæjarstjóri setur bå tryggingu, sem bæjarstjorn åkvedur, fyr- 

ir innheimtum þeim, sem hann hefir á hendi, sbr. 5. gr. 

1. gr. 

Skylt er bæjarstjóra að hafa skrifstofu sína opna fyrir almenn- 

ing að minnsta kosti 4 tíma á dag. 

  

Laun bæjarstjóra og skrifsto 5000 kr. á ári, sem bæjar- 

sjóður greiðir. Útgjöld til ritfanga, síma og burðargjald greiðir bæjar- 

sjóður eftir reikningi. 

9. gr. 

Að öðru leyti fer um störf bæjarstjóra að lögum. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar hefir 

gjört, staðfestist hérmeð samkv æmt 31. gr. laga nr. 59, 14. júní 1929 

til að öðlast gildi 1. janúar 1930, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 13. nóvember 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.
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FISKIVEIÐASAMÞYKKT 

fyrir 

Vestmannaeyjar. 

1. KAFLI. 

1. gr. 

Samþykkt þessi gildir fyrir Vestmannaeyjar og nær til allra 
43 

báta, sem ganga þar til fiskjar yfir vetrarvertíð og eigi eru stærri en 

30 smálestir. 

2. gr. 

Frá 1. degi janúarmánaðar til 15. apríl, að báðum dögum með- 

töldum, má eigi fara til fiskjar seinna að degi en ki. 12 á hádegi. 

Frá 1. til 16. janúar má eigi fara til fiskjar fyr en kl. 5 f. h. 

Frá 16. janúar til 1. febrúar kl. 414 f. h. Frá 1. til 16. febrúar kl. 4 

f. h. Frá 16. febrúar til 1. marz kl. 3 tf. h. Frá 1. marz til 15 marz, 

að báðum dögum meðtöldum, kl. 2 f. h., og frá 15. marz til 15. 

apríl kl. 1 í. h. 

Þessi ákvæði gilda aðeins þegar róið er með línu, en ekki þegar 

róið er með net. 

3. gr. 

Nefnd sú, sem kosin er samkvæmt 5. gr. hér á eftir, gefur merki 

(ljós), þegar tíminn er kominn að nóttu til, og fyr má enginn bátur 

fara af stað, né sleppa niður festi. Þeir bátar, sem ekki fljóta á tím- 

anum við hafnarfesti, mega flytja sig á meira dýpi á innri höfn, en 

verða að leggjast þar fyrir festum. 

á. gr. 

Formenn skulu gæta þess að leggja ekki á Leiðina of nærri 

hver öðrum, heldur með hæfilegu millibili. Þegar Leiðin er athuga- 

verð, má eigi leggja bátum á hana hverjum á móti öðrum, heldur 

skal beðið eftir þeim bát, sem á Leiðina hefir lagt. Bátur, sem af sjó 

kemur, hefir forgangsrétt og fyrir vélbát gengur róðrarbátur. Þegar 

margir bátar fara saman út eða inn Leiðina mega þeir ekki fara 

hraðar en með hálfri ferð. 

5. gr. 

Bæjarstjórn Vestmannaeyja kýs ár hvert 5 bátaformenn í 

nefnd, til þess að gæta, að fyrirmælum þessarar samþykktar sé fylgt
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og gefa merki, begar burtíarartími samkv. 2. gr. er að næturlagi. sb ÞES 96 
i iinginn formaður í bænum getur skorazt undan kosningu. Ber gæz!it-99 nøv. 

mönnum að kæra fyri Jóra brot gegn samþykktinni þegar, 

  

er þeim verður kunnug 

Í. KAFLI. 

   
     

Áilir bátar, sem í ei við Vestmannaeyjar eru 

skyldir til að hafa veiða ín gr merkt. Skal þess vandlega 

gæti, að engin merki séu svo lir, að ekki sé auovelt að greina á milli. 

  

upstaðar kýs árlega þriggja 

að hlýtt sé ákvæðum 6. gr. 

skrá yfir öll merkin. Síðan 
hver bátur eitt eintak gegn 

     
og skrásetningu merkjanna greiðist úr 

hafnarsjóði. 

Aðkomubátar eru skyldir að ti 

byrja hér fiskveiðar. Í ; z 

eigi hin sömu 

merkjaskrá, og 

   na merki sín, áður en þeir 

að merki aðkomubáta séu 

sim, sem eru, og taki þau síðan á 

iikynna þau opinberlega. 

    

  

    

  

Enginn bátur 
  

5 faðma keðja. Við akk- 

átta netum. Við akkeri, 

dir Sandi án útfara. Við 

    

hvert útfaraal 

eri, sem vegur 

sem st leggja 12 netum, og við 

akkeri 5 netum. Undir Sandi má 

eigi arann skal hafa á þeim enda, 

  

stendur upp í straumlausu, 

li jafnan út frá skafti duflsins. 

] lir til að hafa ljósker á duflum 

2 netatrossur í sjó, þá hafi þeir ljósker 

tvö ljósker. 

eins Örugg og kostur er. 
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96 li. gr. 
22. nóv. Til frekara eftirlits með að ákvæðum fiskveiðasamþykktar þess- 

arar sé hlýtt, kýs bæjarstjórn árlega 11 bátaformenn, þó aldrei færri 

en svo, að áttundi hver formaður verði gæzlumaður. 

12. gr. 

Öll veiðarfæri, sem notuð eru gagnstætt ákvæðum samþykktar 

þessarar, mega umsjónarmennirnir taka og flytja í land, en tafarlaust 

skulu þeir tilkynna lögreglustjóra upptökuna og málavöxtu, og má 

hann með úrskurði ákveða að veiðarfærin skuli höfð í haldi unz eigandi 

eða umboðsmaður hans sýnir vottorð um það, að sá, er veiðarfærin 

voru upptekin fyrir, sé sýknaður með dómi, eða málsókn gegn honum 

fallin niður, eða að hann hafi greitt sektir þær, er honum hafa verið 

gerðar eða sett fullgiida tryggingu fyrir þeim. 

  

  
  €   

    

13. gr. 

Brot á samþykkt þessari varða sektum frá 25 til 500 króna, 

sem renna í bæjarsjóð. Viðurlög við brotum á 2. gr. ferfaldast við 

hverja ítrekun brotsins upp í hámark sektar. 

14. gr. 

Með brot á samþykkt þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

15. gr. 

Samþykkt þessi öðlast gildi 1. janúar 1930, og er þá jafnframt 

fallin úr gildi fiskveiðasamþykkt fyrir Vestmannaeyjar frá 16. nóv. 

1925, og samþykkt að viðauka við fiskveiðasamþykkt fyrir Vestmanna- 

eyjar frá 16. nóv. 1925, frá 16. marz 1927. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Vestmannaeyja hefir gjört 

samkvæmt lögum nr. 86, 14. nóvember 1917, sbr. lög nr. 21, 27. 

júní 1925, staðfestist hérmeð og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 22. nóvember 1929. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.



819 

AUGLYSING 

    

samkvæmt heimild þeirri, er veitt er í 2. málsgr. 1. gr. laga 16. i 
nóv. 1907, um skipun læki brad n. m., hefir råduneytid eftir til- 

lögum sýslunefndarinnai sýslu, gert þær breytingar á skipun 

læknishéraða í sýslunni, að suðurbygg    arfjarðar gangi undan Fá- 

  

    

skrúðsfjarðarhéraði og jarhérað, og ennfremur, að 

Norðurdalur í Breiðdal gangi undir Berufjarðarhérað. 

Þetta kunngjörist öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að 

máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 2. desember 1929. 

Jónas Jónsson. 

Gissur Bergsteinsson. 

  

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs árið 1928. 

Tekjur. 

Eign í árslok 1927 (Stj.tíð. B, 1928, bls. 140). .... kr. 50469 62 

2. Vextir á árinu: 

Fa
m 

a. Af veðdeildarbréfum ........ kr. 912 50 

b. — veðskuldabréfum ........ — 120 00 

c. — innstæðu Í Söfnunarsjóði .. — 1411 52 

d. — innstæðu í sparisjóði .... — 198 70 

ms 2642 72 

3. Gjafir og tillög á árinu .............00 0. — 380 97 

Tekjur af útgáfum sálmabókar ................ — 3000 00 

m
æ
 

Ágóði af bréfakaupum .............0 0. — 392 55 

Kr. 56885 86 

1929
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98 Gjöld. 

1. Úthlutað á synódus ..........000.00. 00... kr. 1200 00 
2. Eign í árslok: 

a. Veðdeildarbréf ............ kr. 22200 00 

b. Veðskuldarbréf ............ — 2400 00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .... —  24835 60 

d. Innstæða í sparisjóði ........ — 5956 43 

e. Hjá reikningshaldara ........ — 293 83 

— 55685 86 

Kr. 56885 86 

Biskupinn yfir fslandi, 

Reykjavik, 6. marz 1929. 

Jón Helgason. 

99 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats fyrir árið 1928. 

Tekjur. 

1. Eign í árslok 1927: 

a. Veðdeildarbréf  ............ kr. 1500 00 

b. Jörðin Ytra-Vallholt ........ — 6100 00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .... — 2407 39 

d. Innstæða í sparisjóði ........ — 503 78 

kr. 10511 17 

2. Eftirgjald eftir jarðeignina ................... — 350 00 

8. Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ........ kr. 65 25 

b. — innstæðu í Söfnunarsjóði .. — 140 52 

c. — innstæðu í sparisjóði .... — 29 29 

— 235 06 

Kr. 11096 23



DO
 

Gjöld. 

Úthlutað ekkjum í Hegranesþingi .............. 

Eign í árslok 1928: 

a. Veðdeildarbréf  ............ kr. 

b. Jörðin Ytra-Vallholt metin .. — 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .... — 

d. Innstæða í sparisjóði ........ — 

3iskupinn yfir Íslandi, 

1400 00 

6100 00 

2547 91 
698 32 

Reykjavík, 6. marz 1929. 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1928. 

Tekjur. 

Eign í árslok 1927: 

  

a. Veðdeildarbréf  ............ kr. 1900 00 

b. Innstæða í sparisjóði ........ — 207 75 

Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ........ kr. 83 25 

b. — innstæðu í sparisjóði ...... — 14 55 

Gjöld 

Úthlutað á synódus .........00..0 0 

Eign í árslok 1928: 

a. Veðdeildarbréf  ............ kr. 1800 00 

b. Innstæða í sparisjóði ........ — 315 55 

Biskupinn yfir Íslandi, 

Reykjavík, 6. marz 1929. 

Jón Helgason. 

Kr. 

kr. 

350 

10746 

11096 

2107 

97 

2205 

90 

2115 

2205 

00 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 1928. 

Tekjur 

Eign í árslok 1927: 

a. Veðdeildarbréf ............ kr. 17500 00 

b. Sparisjóðsinnstæða .......... — 2626 57 

c. Hjá reikningshaldara ........ — 353 25 

Vextir á árinu: 

a. Áf veðdeildarbréfum ........ kr. 720 00 

b. — sparisjóðsinnstæðu ...... — 276 87 

Gjöld. 

Greitt ársgjald prestinum á Hvanneyri .......... 

Styrkur til prestsins í Reynistaðarklaustursprestak. 

Auglýsing í Lögbirtingablaði ................... 

Eign í árslok 1928: 

a. Veðdeildarbréf ............ kr. 14500 00 

b. Sparisjóðsinnstæða .......... — 6065 44 

c. Hjá reikningshaldara ........ — 353 25 

Biskupinn yfir Íslandi, 

Reykjavík, 6. marz 1929. 

Jón Helgason. 

kr. 20479 

987 

21467 

140 

400 

20918 

21467 

32 

69 

00 

00 

00 

69 

69
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REIKNINGUR 102 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar 

árið 1928. 

Tekjur. 

1. Eign í árslok 1927 (Stj.tíð. B, 1928, bls. 141) .... kr. 10574 23 

2. Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ........ kr. 108 00 

b. — veðskuldarbréfum ........ — 45 00 

c. — innstæðu Í Söfnunarsjóði .. — 375 97 

d. — innstæðu Í sparisjóði ..... — 32 32 

— 561 29 

Kr. 11135 52 

Gjöld. 

1. Auglýsing í Lögbirtingablaði .................. kr. 14 00 

2. Eign í árslok 1928: 

a. Veðdeildarbréf ............ kr. 2400 00 

b. Veðskuldarbréf ............ — 1000 00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .... — 6748 00 

d. Innstæða í sparisjóði ........ — 780 90 

e. Hjå reikningshaldara ........ — 192 62 

———.,— - 1121 52 

Kr. 11135 52 

Biskupinn yfir Íslandi, 

Reykjavík, 6. marz 1929. 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 103 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs frú Thóru Melsted árið 1928. 

Tekjur. 

Eign í árslok 1927: 

Innstæða í Söfnunarsjóði ..........202000... 0... kr. 644 17 

Vextir á árinu ...........02.0.. senn
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103 Gjöld. 

Eign í árslok 1928: 

Innstæða í Söfnunarsjóði .........0..0..0.0..0 kr. 682 18 

Kr. 682 18 

Biskupinn yfir Íslandi, 

Reykjavík, 6. marz 1929. 

Jón Helgason. 

104 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Dalhoffslegats árið 1928. 

Tekjur. 

1. Eign í árslok 1927: 

a. Veðdeildarbréf ............ kr. 2700 00 

b. Inneign í sparisjóði .......... — 68 99 
- — kr. 2768 99 

2. Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ........ kr 135 00 

b. — innstædu í sparisjóði ...... — 7 60 

— 142 60 

Kr. 2911 59 

Gjöld 

1. Eign í árslok 1928: 

a. Veðdeildarbréf ............ kr. 2700 00 

b. Inneign í sparisjóði ........ — 211 59 

kr. 2911 59 

Kr. 2911 59 

Biskupinn yfir Íslandi, 

Reykjavík, 6. marz 1929. 

Jón Helgason.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnesþings árið 1928. 

    

Tekjur. 

Sjóður frá fyrra ári: 

a. Veðskuldabréf  ............ kr. 22495 46 

b. Bankavaxtabréf ............ — 12700 00 

c. Ríkissjóðsskuldabréf  ........ — 2500 00 

d. Innlánsskírteini ............ — 2743 24 

e. Sparisjóðsinnstæða .......... — 10501 64 

— kr. 50904 34 

Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum ........ kr 1144 51 

b. — bankavaxtabréfum  ...... — 468 00 

c. — ríkissjóðsskuldabréfum — 137 50 

d. — innlánsskírteinum ........ — 138 86 

e. — sparisjóðsinnstæðu  ...... — 489 52 

AAA, 2378 39 

Kr. 53282 73 

Gjöld. 

Styrkur til ekkna sjómanna .......00000.00000.. kr. 1860 00 

Styrkur til Sigríðar Guðmundsdóttur ............ — 120 00 

Sjóður til næsta års: 

a. Veðskuldabréf ............ kr. 27451 04 

b. Bankavaxtabréf ............ — 8100 00 

c. Ríkissjóðsskuldabréf ........ — 2500 00 

d. Innlánsskírteini ............ — 2882 10 

e. Sparisjóðsinnstæða .......... — 10369 59 

— 51302 73 

Kr. 53282 73 

Tollstjórinn í Reykjavík, 17. septbr. 1929. 

Jón Hermannsson. 

1929 
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REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Landkeleissjóðs Íslands árið 

I. REKSTRARREIKNINGUR. 

Tekjur. 
Sektir 1924 ses kr. 
Sektir 1925 ......000...0 

Vextir frá ríkissjóði 

Tillag frá ríkissjóði 

Vextir í Landsbanka 

Gjöld. 
1% kostnaður við landhelgisgægzlu 1994 

14 kostnaður við landhelgisvæzlu 1995 0000...) — 
Til byggingar á skipi 

Ýms gjöld 

   

Il EFNAHAGSREIKNINGUR. 

Eign sjóðsins í árslok 1924 ...... kr. 966049 44 
Tekjuafgangur 1925 ............ 653698 94 

— kr. 
Innstæða í Landsb. 31. des. 1925 kr. 1496443 24 
Skip í smíðum ................ — 121588 11 
Innstæða í ríkissjóði 31. des. 1925 — 1708 08 

  

Reykjavík, 15. október 1926. 

Jón Halldórsson. Einar Markússon. 

. 866796 04 

1925. 

300533 03 

493614 55 

40866 67 

20000 00 

11781 79 

  

r. 866796 04 

94142 78 

111090 44 

121588 11 

7872 88 

532101 83 

1619739 33 

1619739 38
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þa 
AÐ 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Landhelgissjóðs Íslands árið 

Tekjur. 

Sjóður í ársbyrjun. 

a. Inneign Landsb. Íslands kr. 

Inneign hjá sjóði ..... —- 

c. Inneign hjá stjórnarskrifstof- J 

1496443 24 
1708 03 

hjå 

ríkis 

  

unni í Kbh. d. kr. 100000,00 — 14163 80 

Vextir. 

a. Af inneignum innanlands 

Af inneignum í Danmörku d. 

kr. 1633,68 (Ð 1,20 

kr. 37163 30 

MR 1960 42 

Fiskiveiðasektir 

Frá ríkissjóði. 

Tillag ............ .… kr. 20000 

b. Helmingur landhelgisgæz! — 199196 04 

árið 1926 

  

Ýmsar tekjur. 

a. Sjótjónsbætur, seldar vörur ki 853 74 

Gengismunur ............. — 14457 59 

Gjöld. 

Kaupverð „Óðins“ .......00..0.000. 
Kaupverðs „Þórg“ .......000 0 

rs kostnaður „Óðins“ 

„ Vinnulaun .................. kr. 61701 10 

b. Fæði og uppihald skipverja .. —- 81791 55 

c. Vátryggingar .........……...... — 255830 

d. Vörur til skipsins, viðhald 

viðgerðir ................... — 64640 46 

e. Kol og clia ................. —- 52490 62 

f. Ýms útgjöld ................ — 5636 94 

  

Flyt 

kr. 

kr. 

1926. 

1612315 07 

39123 72 

624995 19 

04 

15311 33 

2510941 

633087 70 

82206 11 

241791 27 

957085 08 

107
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4. Reksturskostnaður „Þórs“. 

P
æ
n
e
 

a. 

b. 

c. 

d. 

Vinnulaun 

Fæði og uppihald skipverja 

Vátryggingar 

Vörur til skipsins, viðhald og 

viðgerðir 

Kol olía 

Ýms útgjöld 
og 

  

Flutt 

43261 

16119 

7465 

28717 

44372 

1476 

Greidslur vegna strandvarnarskipanna. 

a. 

b. 

C. 

Til landhelgisgæzlu á fjárl. 11. gr. a. 

Greiðslur samkv. lögum nr. 27 1925 

Skrifstofukostnaður 

Fylla og Islands Falk 

M/b Guðrúnar 

M/b Haralds 

  

kr. 

| 

F
i
 

Ut
 

9
 

Co
 

vo
 | 

00 

98 

85 

56 

86 

00 

42 

00 

(jöfnuður) 

Ýms útgjöld .....0.0.0....00 0 
Sjóður til næsta árs. 

a. 

b. 

c. 

Inneign í Landsbanka Íslands 

hjá ríkissjóði 

hjá Jóh. P. Jónssyni, 

skipstjóra 

. Inneign hjá Friðriki Ólafssyni, 

skipstjóra ................… 

Inneign hjá stjórnarskrifstof- 

unni í Kbh. d. kr. 43126,12 (Ð 

1,20 seeren 

Að frádreginni skuld við Ólaf T. 
Sveinsson 

kr. 695569 

504622 

6265 

460 

Kr. 1258669 

5526 

51751 * 

62 

51 

kr. 957085 08 

141414 01 

291 42 

101445 77 

3948 03 

9159 55 

44454 38 

1253143 11 

Kr. 2510941 35 

1. Kaupverð „Óðins<. Í þessum lið er innifalið kaupverð skipsins sjálfs, 

3. Reksturskostnaður „Óðins. 

d. Kr. 496.000.00, ennfremur loftskeytatæki d. Kr. 26.441.58, og ennfremur umsjón með 

byggingunni d. Kr. 5.131.50. 

a. Vinnulaun. Laun skipstjóra hafa verið kr. 1.000.00 á mánuði, nema þá mán- 

uði ársins, sem hann dvaldi í Danmörku, þá voru launin greidd í dönskum krónum, 

eða d. Kr. 1.000.00 fyrir mánuðinn í 4 mánuði.



Månadarkaup I. Styrimanns var kr. 500.00 å månudi. 

IE — — = — 100.00  —— 

NNE I. - 

—- Bry 

—— Matsveins 

—— l ytamanns 

—— Hásetæ 

ta 

  

—- Vidvaninga og 

vikadrengie var fri månudi. 

kr di 

b. Fæði og uppihal kr. 4,50 å dag á 

meoam Per voru å skipinu, en i lid bessum er kostnadur skipshafnar- 

innar til Kaupmannahafnar og dvalarkostnaður þar, sem helir numið kr. 5.197.26, og 

annemur dvalarkostnaður skipstjó i in, d. Kr. 30.00 á dag, eða d. 

Kr. 3000.00. 

d. Vörur ti 

tæki fyrir d. Kr. 10. 

ýmiskonar verkfæri, 

f. Ýms útgjöld. 

stjórans á „Óðinn: kr. 

smáútgjöld. 

        

  

ip. Í lið þessum eru talin stórskota- 

l 0.34; ennfremnr 

dir o. Í. 

er risna skip- 

símtöl og önnur 

  

   

  

      
   

4, Reksturskostnaður „Þórs 

a. Vinnulaun. 

Mánaðarlaun á mánuði, 

  

AÐ 1tsyeins Me 

  

—— Loft skeytamanns 

—— Háseta — 

—— Vi ðvaninga og 

  

á mánuði     

  

vikadrengja 

— i. Vél: 70000 á mánuði. 

—— IL ) -- 

-— Ytirkyndara 

-— Kyndara - 

b. Fæði og uppihale ! 4.50 fyrir mann 

á dag. Í þessum lið eru engin önnur 

d. Vörur til skipsins,      einkennisbúninga og y júlímánuði hafa 

verið greiddar um 8.7í 

f. Ýms útgjöld. Í þeim er 

læknishjálp, ritföng, þvottar o. fl 
    

kr. 5.566.69 fyrir 

1929 

107
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7. Greiðslur samkv. lögum nr. 27 1925, sundurliðast þannig: 

Friðrik Ólafsson, skipstjóri 

sami skólagjald. 

Gengismunur . . 

Jóhann P. Jónsson, skipstjóri . 

Leifur Guðmundsson, einkennisbún. 

sami —— 

Sjókort handa Óðni 

Gengismunur á d. Kr. 1618, 120/63. 

Kr... 162.50 

.607.53 

. 500.00 

— 600.00 

— 500.00 

—- 18.00 

— 333.80 

Krónur: 3.948,03 

8. Skrifstofukostnaður, sundurliðast þannig: 

Laun Ólafs T. Sve 

— Guðmund 

— Jóns Guði 

Ritföng, peningakassi o. fl. 

einbjörnsson. 
  
Issonar . 

   

   
5.000.00 

—  4.000.00 

100.00 

59 

  

Krónur: 9.159.55 

9. Ýms útgjöld, sundurliðast þannig: 

a. Ferðakostnaður og þóknun 

Ólafs T. Sveinssonar. 

b. Risna. 

c. Gjafir. BR 

d. Kostnaður við hrossaeign 

e. Námsstyrkur . 

i. Endurgreiddar sektir . . 

g. Greitt Steind. Gunnlaugss., fulltr. 

h, Endurgreitt netatap i Vestm.eyjum — 24 

kr. 5.165.00 

— 5.110.15 

— 1.297.00 

— 3.513.78 

500.00 

  

Krónur: 44 Á 

Þessir bátar hafa fengið endurgreitt netatap, s 

E/s >Gunnar<, frá Reykjavík 5 net m 

M/b >Kap<, Vestmannaeyjum . . 15 — 

»Unnur« rr 15 —- 

— Skúli fógeti —— 10 — — 

—  »Sigridur —— 5 — 

— sÖrna —— FA 8S— — 

— >Maí< —- 8 — 

— „Ingólfur Arn- 
arson« —— 14 

— >Freyja: — .…… . 1 

— Bliki< —- I6 — — 

-—- Tjaldur —— 16 — — 

— >Quðrún< -— 12 

— »Vikingu:« —— 4 — — 

— „Minerva< —-- 20 — — 

—  »Soffi« — 15 — — 

— sEmma< —-- 10 — — 

— >Auður< —— . 15 — — 

—  »Reo« —— 24 — — 

6 — — — >Geir goði: —— 

samkvæmt ota 

tilh. á 100/ kr. 

— - 100) — 
— - 100/ — 
— - 100/ — 
— - 100/ 
— - 100 — 

100/ — 

— - 100/ — 

— - 100/ — 
— + 100/ — 

— - 100/ — 
— - 100/ — 
— - 100/ — 
— - 100/ — 

— - 100/ — 
— - 100) — 
— - 100/ — 
— -100/ — 

inskráðu: 

500.00 

1.500.00 

1.500.00 

1.000.00 

500.50 

800.00 

800.00 

1.400.00 

1.000.00 

1.600.00 

1 600.00 

1.200.00 

2.400.00 

2.000.00 

1.500.00 

1.000.00 

1.500.00 

2.400.00 

600.00 

Krónur: 24.850.50
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Viðvíkjandi greiðslu til Steindórs Gunnlaugssonar, visast til meðfylgjandi 107 
bréfs frá fulltrúanum. 

um hærri en í uppgjöri 

inn hafði fengið greid 

að tillæra um áramótin, sökum þ 

stofunni í Kaupmannahöfn. Olafur T. S 

an mismun, og hann muni hala verið lc 

Sveinsson er ekki tilfærð á reikningum I 

. desember 1926, en með því 

97.750.27, en sú upphæð er sa 

þeirra útgjalda, sem Landhelgi 

  

10. Sjóður til næst árs. Skuld skipstj órans á Óðni er talin 1.200.00 krón- 

Svei lismu far af því, að skipstjór- 

120/, sem gleymst hafði 

voru þá ókomnir frá Stjórnarskrif- 

felur sig hala orðið varann við þenn- 

árið 1927. Skuld sjóðsins við Ólaf T. 

hann telur sér upphæð þessa greidda 

reikningi Landhelgissjóðs 

   
     

    

   

    

"í Kaupn 

     
Frá ríkissjóði hefir issjóðurinn raunverulega fengið greiddar kr. 

kni hvergi nærri helmingur 

ia landhelgisgæzlunuar. 

  

ÞVI Gjall 

  

haft vegi 

  

ber 1928. 

Ya (ya y Få leg DU. GUuOMmMuUndsSson. 

REIKNINGUR 108 

yfir tekjur og gjöld Landhelgissjóðs Íslands árið 1927. 

ekjur. 

Sjóður í ársbyrjun: 

Inneign í Landsbankanum ... kr. 695569 73 

b. Inneign hjá ríkissjóði ....... — 504622 03 

c. Inneign hjá Jóh. P. 

Jónssyni, skipstjóra 6 52 

  

Ínneign hjá Friðrik 

Ólafssyni skipstjóra 460 99 
— skuld við Ólaf T. 

Sveinsson reikn.h... 5526 51 

rr 1200 00 

d. Inneign hjá stjórnarskrifstof- 

unni í Kbh. d. kr. 43126,12 ø 

1,20 2... — 51751 35 

mm kr. 1253143 11 

  

Flyt .... kr. 1253143 11



2 Far 

pu
nd
 

1
 

S.
 

  

Vextir: 
? A 9 x Í I „ 1 . í Ás se 

Af inneignum innanlands ... kr. 50943 32 

AT inneign i Danmårku d. 
ae i on a) = 

142,46 EÐ 120 oo — 170 95 

   

Viðgerð á „Þór“ ......0..0 0. 

Tillag til rekstursko     
samkv, Il, gr. Á. 

  

    Greiðslu 21 

a. Endur y 35803 89 

b. Aí fé sjóðsins hjá stjórnar- 

  

skrifstofunni í Kbh. d. kr 

40335,57 EM 1,20 .......... 48402 68 

fé sjóðsins 

b. Kostnaður við hros gn 
Risna .... RN - 1912 60 

  

Til jafnaðar tekjulið Í. e. 00... 

Sjóður í árslok: 
T z "] Í LL: 

Inneign hjå 

c. Inneign hjå st 

unni i Kbh. Tr. 7 

1,20 0 — 263 17 

kr. 1041053 98 

— 369722 03 

inn      
   

- 
Reykjavik, 7. februar 1929, 

H. Gudmundsson. 

kr. 1253143 

— 51114 
— 387911 

— 20000 
— 100 

  

Kr. 1712268 

kr. 18000 

—… 135000 

— 134206 

— 3256 

— 9566 

— 1200 

—- 1411039 

Kr. 1712268 

11 

00 

00 

45 

20 

00 

18 

40



REIKNINGUR 

Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteds og frú Steinunnar Bjarnadóttur 

Tekjur 

Eftirstöðvar frá fyrra ári ..........00%. 0... kr. 

Vextir árið 1928 (28,82 —+- 147,04) 000... — 

Kr. 

Gjöld. 

Eign 31. desember 1928 (í Söfnunarsjóðsbók nr. 237) .. kr. 

Kr. 

Skrifstofu Árnessýslu, 24. apríl 1929. 

Magnús Torfason. 

REIKNINGUR 

Æfinlegrar erfingjarentu Sigríðar Melsteð 1928. 

Tekjur. 

1. Innstæða í Söfnunarsjóði ...........0020.0.. kr. 

2. Afgjald af Hlíð í Grafningi ................00.... — 

3. Vextir .......0.0 0. FEE 

Kr. 

Gjöld. 

1. Styrkur veittur ............. 000. kr. 

2. Innstæða í Söfnunarsjóði ..........0.000.2.0 00. — 

Kr. 

árið 1928. 

Reykjavík, 8. nóvember 1929. 

Eggert Briem. Páll Melsteð. 

2508 " 

175 

2683 

2683 

2683 

300 

250 

17 

225 

343 

568 

99 

99 

00 

26 

26 

1929 

109 

110
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis 

árið 1928. 

Tekjur. 

Hörgslandshreppsdeild: 

   

I sjo0i 31. desember 1927 ............ kr. 

GJØL profasts senere — 

Vextir 1928 ......... — 

Kirkjubæjarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. desember 1927 ............ kr. 

Leiðvallahreppsdeild: 

Í sjóði 31. desember 1927 ............ kr. 

Vextir 1928 ........0. 00 — 

Skaftártunguhreppsdeild : 

Í sjóði 81. desember 1927 „........... kr. 
Gjafir 2... — 

Vextir 1928 .....0.. — 

Álftavershreppsdeild : 
Í sjóði 81. desember 1927 .......... kr. 

Gjafir 0... — 

Vextir 1928 seernes — 

Hvammshreppsdeild: 

Í sjóði 81. desember 1927 „........... kr. 

Vextir 1928 20.00.0002... — 

Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. desember 1927 ............ kr. 
Vextir 1928 ......0000 — 

833 75 
10 00 
49 19 

639 36 

37 72 

328 93 

19 41 

177 62 

24 00 

10 57 

17 85 

143 72 

8 48 

Alls kr. 

892 

677 

348 

212 

291 

320 

152 

2894 

20 

42 

20 

37



6. 

==
] 

(0
) 

2
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Hörgslandshreppsdeild: 

Styrkur til Sólveigar Magnúsdóttur, Orustu- 

stöðum .......... kr. 

Kirkjubæjarhreppsdeild: 

Styrkur til Þórunnar Árnadóttur, Hólmi kr. 

Í sjóði 31. desember 1928 ............ — 

Leiðvallahreppsdeild: 

Í sjóði 31. desember 1988 ................ 

Skaftártunguhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1928 .................... 

Alftavershreppsdeild : 
Í sjóði 31. des. 1928 ................. 

Hvammshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1928 .................. 
Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1928 .................... 

kr. 

Alls kr. 

Prestsbakka og Vík, 9. okt. 1929, 

Magnús Bjarnarson. Gísli Sveinsson. 

REIKNINGUR 

892 94 

677 08 

212 19 

320 42 

152 20 

2894 37 

Styrktarsjóðs Hjálmars kaupm. Jónssonar fyrir reikningsárið 

1. september 1928 til 31. ágúst 1929. 

Tekjur. 

1. Eign í lok reikningsársins, 31. ágúst 1928: 

a. Bankavaxtabréf .............. kr. 20300 00 

b. Innstæða í sparisjóði ........ — 

c. Innstæða í hlaupareikningi .... — 

220 50 

843 

kr. 

Flyt .... kr. 

20528 93 

20528 93 

1929 

111 

112
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nm 
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Flutt .... kr. 20528 

Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabréfum ........ kr. 913 75 

b. — innstædu i sparisjóði ...... — 69 75 

c. — innstæðu í hlaupareikningi .. — 4 36 

— 987 

Skuld við reikningshaldara .................... — 1 

Kr. 21517 

Gjöld 

Styrkur veittur á árinu ..........0000 000 kr. 640 

Auglýsingar í Lögbirtingablaði 1927 og 1928 ...... — 16 

Eign í lok reikningsársins: 

a. Bankavaxtabréf .............. kr. 19200 00 

b. Innstæða í sparisjóði ........ — 1649 00 

c. Innstæða í hlaupareikningi .... — 12 79 

— 20861 

Kr. 21517 

Reykjavík, 24. september 1929. 

Stjórnarnefnd sjóðsins. 

Jón Helgason. Páll Einarsson. Björn Þórðarson. 

Framanritaður reikningur samþykkist hérmeð. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. september 1929. 

F.h.r. 

Vigfús Einarsson. 

93 

00 

19 

00 

00 

79 

79
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REIKNINGUR 113 

yfir tekjur og gjöld Búnaðarsjóðs Vestur-Ísafjarðarsýslu árið 1928. 

Tekjur. 

1. Eftirstöðvar Í. Í. á.: 

a. Bankavaxtabréf: 

11. fl. B. nr. 499 á 500 kr. ....... kr. 500 00 

IV. fl. A. nr. 16 og 1847 á 1000 kr. — 2000 00 

ÍV. fi. B. nr. 284, 285, 286, 334, 335, 

567, 568, 569, 570, 673 og 674 á 

500 kr... — 5500 00 

IV. fl. C. nr. 289, 290, 292, 298, 568, 

570, 571 og 572 á 100 kr. ...... — 800 00 

———..2.2 kr. 8800 00 

b. Í sparisjóði (bók nr. 2070) L...llldrr — 38 70 
2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum ............ kr. 396 00 

b. — sparisjóðsfé ................ — 14 74 

—- — 410 74 

Kr. 9249 44 

Gjöld. 

Geymsla bankavaxtabréfa .......00.0.. 0. kr. 5 00 
2. Eftirstöðvar til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf: 

IL. fl. B. nr. 499 á 500 kr. ....... kr. 500 00 

IV. fl. A. nr. 16 og 1847 å 1000 kr. — 2000 00 

IV. fl. B. nr. 284, 285, 286, 334, 335, 

567, 568, 569, 570, 673 og 674 å 

500 kr. — 5500 00 

IV. fl. C. nr. 289, 290, 292, 293, 568, 

Fa
 

570, 571 og 572 å 100 kr. ...... — 800 00 

—— — 8800 09 
b. Í sparisjóði (bók nr. 2070) sees eerereeee — 444 44 

Kr. 9249 44 

p. t. Flateyri, 24. april 1929. 

Böðvar Bjarnason. Ólafur Ólafsson. Kristinn Guðlaugsson. 

Reikning þennan hefi eg yfirfarið og finn ekkert við hann að athuga. 

p. t. Flateyri, 25. apríl 1929. 

Guðm. Gilsson.
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114 AÐALREIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Brunabótafélags Íslands frá 15. okt. 1927 

til 15. okt. 1928. 

  

Gjöld 

I. Brunatjón ..........0000 0000 kr. 22767 55 

Þar af greitt af endur- 

tryggjanda ......... kr. 15942 26 

Þar af hluti sveitafélaga — 1365 05 

— 17307 31 

———.——....— kr. 5460 24 

TI. Rekstrarkostnaður .................. kr. 32579 52 

= fyrir stjórn á Hinum 

sameiginlega bruna- 

bótasjóði sveitahíbýla kr. 600 00 

= hluti sveitafélaga .. — 6391 90 

————, kr. 6991 90 

—.,.,.——————— -. 25587 62 

II. Umboðslaun ........0.00 0000. kr. 15761 06 

— hluti sveitafélaga ................ — 3152 21 

or  12608 85 

IV. Mismunur á leiðréttum f. f. árum .................. — 917 93 
v. Til frådråttar båkudu eignarverði áhalda og húsgagna — 520 00 

vi. Tekjuafgangur: 

1. Frá fyrra åri ..................… kr. 105323 14 

2. Arður vátryggingarárið 15. okt. '27 

15. Okt. 728 200... — 120529 29 

Samtals kr. 225852 43 

Að frádregnum V. lið .......... — 520 00 

Eftir kr. 225332 48 

1. Þar af lagt í varasjóð .......0...000 0. — 150000 00 

2, — yfirfært til næsta års ...............224… — "5332 43 

Kr. 270427 07
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Tekjur. 114 

I. Yfirfært frá fyrra ári ...........0..00. 00. kr. 105323 14 

Il. Iðgjöld af fasteignum .............. kr. 262991 20 

Þar af greitt endur- 

tryggjanda ....... kr. 158220 48 

Þar af hluti sveitafélaga —-  20861 98 

—,—,,—- 179082 46 

mm 3908 74 

II Tðgjöld af lausafé .................. kr. 978 77 

Þar af hluti sveitafélaga ............ — 183 70 

—,,,, 795 07 

IV. Vextir 20... kr. 39950 85 

Þar af hluti sveitafélaga kr. 4147 79 

— vextir ríkissjóðs .— 1722 84 

—.—.. 5870 63 

—————2 —. 34080 22 

V. Þóknun og ágóðahluti frá „Storebrand“: 

a. Þóknun (provision) .............. kr. 23733 07 

b. Ågédahluti ..................…… — 22126 83 
—— — —  45859 90 

VI. Ágóði á útdregnum verðbréfum: 

a. Veðdeildarbréfum 4. flokks ....... kr. 220 00 

b. Ríkisskuldabréfum ............... — 240 00 

— — — 460 00 

Kr. 270427 07 

ADALREIKNINGUR 114 

yfir tekjur og gjöld sveitasjóða frá 15. okt. 1927 til 15. okt. 1928. 

Gjöld 

I. Brunatjón ............0.000 0000 kr. 1365 05 

II. Hluti af rekstrarkostnaði .......... kr. 6391 90 

III. Hluti af umboðslaunum ............ — 3152 21 

——. 9544 11 

IV. Tekjuafgangur, sem legst í varasjóð .............. — 14284 31 

Kr. 25193 47
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114 Tekjur. 

I. Idgjéld af fasteignum .......................… kr. 20861 98 

II. Iðgjöld af lausafé ..........0.0000000 0 — 183 70 

III. Vextir 22200 eeee — 4147 79 

Kr. 25193 47 

114 EFNAHAGSREIKNINGUR 

Brunabótafélags Íslands 15. október 1928. 

Eignir. 

  

L Sjóður .........000 0 kr. 10831 47 

I. Innstæða í banka og sparisjóði: 

a. Landsbankinn hlr. 980 ........... kr. 373528 80 

b. Sparisjóður Mýrasýslu (bók 1753) — 6827 04 

———— — 380355 84 

MI. Ríkissjóðsábyrgð .........00.0... 00 — 800000 00 

IV. Verðbréf: 

1. Veðdeildarbréf Landsbanka Íslands, 

  

4. og 7. flokks 22... kr. 112695 00 

2. Ríkisskuldabréf ............... — 12480 00 

3. Jardræktarbréf .................. — 100000 00 

4. Bæjarskuldabréf Reykjavíkur ..... — 24000 00 

5. Önnur veðskuldabréf ............ — 209200 00 

mm 458375 00 

V. Skuldir umboða .......0.0%. 00 krnnse — 7444 62 

VI. Skuld A/S „Storebrand“ ..........%. 000. — 14615 82 

VII. Skuldunautar: 

a. Ýmsir .......00 kr. 7551 87 

b. Skuld Þorkels Blandon (sjóðþurð) — 70844 78 

c. Skuld db. G. Egilson ............ — 1325 36 

——— — 79721 51 

VIII! Áhöld, húsgögn og kort ......0.20.00 0 — 10100 00 

Kr. 1761444 26
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Skuldir: 

I. Ábyrgðarsjóður ..........0...0.0000 00 kr. 800000 00 

II. Inneign umboða .........0...0 0... — 5 90 

III. Ógreiddar brunabætur ........0.0..0.000 0. —  21167 00 

IV. Varasjóður félagsins sjálfs ..........00000.... — "68021 14 

V. Varasjóður sveitafélaga ...........0.0.0.. 00. —  96917 "9 

VI. Yfirfært til næsta árs .........000. 00. — "5332 43 

Kr. 1761444 26 

Varasjóður sveitafélaga. 

Eign sjóðsins 15. október 1927 .. .. kr. 82633 48 

Tekjur 1927— 1928 lagðar við höfuðstól —- 14284 31 

———— kr. 96917 79 

Eign sjóðsins 15. október 1928 ........00.0 0 kr. 96917 79 

Reykjavík, 15. janúar 1928. 

Brunabótafélag Íslands. 

H. Stefánsson. 

Sigurj. Jóhannsson. 

Framanritaðan reikning höfum við undirritaðir endurskoðað og 

borið saman við fylgiskjöl og bækur félagsins. Höfum við ekkert fundið 

við hann að athuga. 

Jón Grímsson. B. Magnússon. 

1929 

114



1929 

115 
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REIKNINGUR 

sjóðsins Dýrleifarminning árin 1927 og 1928. 

Tekjur. 

Sjóður í árslok 1926 (Stj.tíð. 1928 B., bls. 413): 

a. Í Söfnunarsjóði .............. kr. 1580 58 
b. Hjá forstöðunefnd Dýrleifarm. — 28 08 

—— kr. 

Vextir 1927 (0... kr. 92 83 

Vextir 1928 00 — 96 50 

Kr. 

Gjöld. 

Varið samkv. skipulagsskránni 1927 kr. 28 03 

Varið samkv. skipulagsskránni 1928 — 28 68 

———2.2 kr. 

Eign við árslok 1928: 

a. Í Söfnunarsjóði .............. kr. 1711 51 
b. Hjá forstöðunefnd Dýrleifarm. —- 29 72 

Kr. 

Í forstöðunefnd Dýrleifarminningar. 

Skútustöðum, 10. júní 1929. 

Kristín Sigurðardóttir. Kristín Jónsdóttir. 

  

  

  

Kristjana Hallgrímsdóttir. 

1608 61 

189 33 

1797 94 

56 71 

1741 23 

1797 94
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REIKNINGUR 116 

Sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða Íslands árið 1928. 

Í sjóði 1. janúar 1928 1736 89 

Gestafé og gjafi 

Tillög vi 

4. Tillag úr 

ö. Vextir 

      

Greiddur styrkur ........00000 00. skere kr. 600 00 

Keypt skuldabréf Reykjavík r 960 00 

Í sjóði 81. desember 1928 „00.00.0000 — 2405 26 

    

  

Kr. 3965 26 

Eignir 31. desember 1929: 

] 

    

   

514 % lab ki 400 Of 

6% hafnarlån — 1000 00 
614 skuldabréf bæjarsj 

víkur 1921 

614% skuldabréf bæjarsjóðs Reykja- 

víkur 1923 00. rerererene — 1000 00 

6% skuldabréf bæjarsj 

víkur 1925 .......0..00 00. — 2000 00 

4. fl, bankavaxtabréf Landsbankans .. — 5000 00 

Hlutabréf í Eimskipafél. Íslands .... — 25 00 

Í sparisjóði (......00..0. — 2405 26 
————.—.—222 kr. 12830 26 

— 1009 00 

  

Kr. 12830 26 

Reykjavik, 15. mai 1929. 

Vitamálastjórinn 

Th. Krabbe.
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117 REIKNINGUR 

Framfarasjóðs Stykkishólms árið 1928. 

Tekjur. 

. Eign í ársbyrjun 1928: 

a. Í bankavaxtabr. veðd. Landsb. .. kr. 10500 00 

b. Í sparisjóði Stykkishólms ........ — 3145 37 

Vextir á árinu: 

a. Af bankavaxtabréfum .......... kr. 473 75 

b. Af sparisjóðsinnstæðu ........ — 164 55 

- Mismunur á útdregnu og keyptu bankavaxtabréfi 

Gjöld 

1. Úthlutað á árinu ...........0....0. 0. 

2. Eign í árslok 1928: 

a. Í bankavaxtabr. veðd. Landsb. .. kr. 10500 00 

b. Í sparisjóði Stykkishólms ...... — 3471 AT 

Stykkishólmi, 31. desbr. 1928. 

kr. 

kr. 

13645 

638 

49 

14332 

355 

13977 

14332 

P. V. Bjarnason. Sæm. Halldórsson. Ágúst Þórarinsson, 

47 

97
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1928. 

Tekjur. 

Sjóður frá fyrra ári 

. Bætt við innstæðu vaxtaeigenda: 

     

a. Innlög á árinu .............. kr 73174 58 

b. Vextir lagðir við höfuðstól .. — 104123 27 

Vextir af útlánum 1988 ........00 000 

Borgun fyrir viðs drátt fl. 

Vextir fyrir 1928 geymdir til útborgunar ........ 

Höfuðstóll geymdur til útborgunar 

  

Vextir vaxtaeigenda fyrir 0 

a. Ársvextir 5,9% ............ kr 115920 41 
b. Dagvextir 5.4 ........... — 2477 50 

Kostnaður  ........0.00 0. nerne 

Vextir fyrir 1927 er biðu útborgunar ............ 

Höfuðstóll: 

a. er biðu til 

b. sem féll til 

g 
útborgunar f. f. á. kr. 

útb. á árinu 

Sjóður við árslok 1928: 

a. Veðskuldabréf 

b. Skuldabréf sveitafélaga 

. Vextir 

d. Innstæða í sparisjóði Landsb. — 

e. Í sjóði hjá féhirði 

a 47327 00 

7 05800 00 

5141 75 

9032 

6216 

útistandandi fyrir 1928 — Q
 

Söfnunarsjóður Íslands. 

Reykjavík, 19. febrúar 1929. 

Vilhj. Briem. Guðjón Guðlaugsson. 

kr. 

Kr. 

2086391 64 

85 

60 

00 

64 

08 

2415519 81 

177297 

130802 

6309 

14274 

444 

118397 91 

5099 22 

13345 98 
ut
 

=
 

ot
 

9
 > CW
 

2273517 67 

2415519 81 

Sigurdur Gunnarsson. 
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346 

YFIRLIT 

yfir efnahag Såfnunarsjéd: fslands i årslok 1928. 

Eignir 

1. Veðskuldabréf ...........0.. kr. 2147327 

2. Skuldabréf sveitarfélaga ..........00..0 — 105800 
3. Ogreiddir vextir fyrir år 1928 .................. — 5141 
4. Innstæða í sparisjóði Landsbankans ............ — 903 
5. Í sjóði hjá féhirði .........0.00..... — 6216 

Kr. 2273517 

Skuldir. 

1. Innstæða vaxtaeigenda : 

R
W
 D

N 

Söfnunarsjóður Íslands. 

Reykjavík, 19. febrúar 1929. 

Vilhj. Briem. Guðjón Guðlaugsson. Sigurdur 

a. Í aðaldeild ................ kr. 1994164 11 
Þar af í erfingjarentudeild 

A kr. 19618 45 

b. Í útborgunardeild .......... — 140614 86 

c. Í bústofnsdeild .............. — 6755 96 

d. Í ellistyrksdeild ............ — 691 94 

— 2142226 

- Vextir fyrir 1928 geymdir til útborgunar ........ — 14274 

- Höfuðstóll geymdur til útborgunar .............. — 444 

„ Varasjóður í árslok 1988 „.......0 0 — 116572 

Kr. 2273517 

Gunnarsson. 

00 

75 

29 

63 

87 

64 

08 

08 

67
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REIKNINGUR 

Líknarsjóðs Sigríðar Melsteð árið 1928. 

Tekjur 

Í. Innstæða í Söfnunarsjóði ...........0000 0... 

2. Áfgjald af Keldnakoti ................ 0. 0... 

3. Vextir í Söfnunarsjóði ..........20..00.. 00 

Gjöld. 

1. Framlag til áveitu samkv. lögum .................… 

ID
 

. Eign í árslok 

Í Söfnunarsjóði ..........0..0.0 0... 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 9. desbr. 1929. 

G. Sveinbjörnsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og Ingileifar Benedictsen 

árið 1928. 

Tekjur. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1928, B., bls. 394): 

a. Lán gegn fasteignaveði ....... 

b. Hlutabréf í Íslandsbanka ..... 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði ..... 

d. Veðdeildarbréf .............. 

e. Bankainnstæða .............. 

2. Vextir: 

a. Af fasteignaveðslánum ....... 

b. — Söfnunarsjóðsinnstæðu 

ct. — veðdeildarbréfum 

d. — bankainnstæðu ........... 

8. Ágóði af keyptum veðdeildarbréfum 

kr. 113990 00 

2400 00 

12468 55 
2200 00 

10677 49 

6036 92 

135 64 

96 75 
448 74 
  

kr. 

Kr. 

1642 55 

120 60 

96 91 

1859 45 

120 00 

1739 46 

1859 46 

  

141736 04 

1318 05 

781 00 

149835 09 

1929 

119 

120
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120 Gjöld. 

  

1. Endurgreiddir vextir .............. kr. 109 30 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Fasteipnaveðslán ............. kr... 98250 00 

b. Lán Biskuy "ENDS — 7500 00 

c. Hlutabréf í Íslandsbanka ...... — 2400 00 

d. Söfnunarsjóðsinnstæða ....... — 13204 19 

e. Veðdeildarbréf .......... rr 9200 00 

f. Bankainnstæda .............. —… 19171 60 

mmm 149725 79 

Kr. 149835 09 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 17. desember 1929. 

G. Sveinbjörnsson. 

121 REIKNINGUR 

vífir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannesar Árnasonar árið 1928. 

Tekjur. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1928, B., bls. 393): 

a. Lán Reykjavíkur .............. kr. 6000 00 

b. Veðdeildarbréf ................ — 5000 00 

c. Lán gegn fasteignaveði ........ — 47250 00 

d. Hlutabréf í Íslandsbanka ...... — 3000 00 

e. Innstæða í bönkum ............ — 26031 24 

kr. 87281 24   

2. Vextir: 

a. Áf láni Reykjavíkur ......... .. kr. 300 00 

b. — veðdeildarbréfum .......... — 213 75 

c. — fasteignaveðslánum ......... — 2362 50 

d. — bankainnstæðu ............. — 526 88 

— 3408 13 

Kr. 90684 37



349 1929 

Gjöld. 121 

Styrkur til Stefáns Péturssonar ................ kr. 3000 00 

Sjóður til næsta árs: 

a. Lán Reykjavíkur .............. kr. 5000 00 

b. Veðdeildarbréf ................ — 4500 00 

c. Lån gegn fasteignaveði ......,. —  69250 00 

d. Hlutabréf í Íslandsbanka ...... — 3000 00 
e. Innstæða í bönkum ............ — 5934 87 

— 87684 37 

Kr. 90684 37 

I déms- og kirkjumålaråduneytinu, 17. desember 1929. 

G. Sveinbjörnsson. 

REIKNINGUR 122 

yfir tekjur og gjöld Thorkiltin-barnaskólasjóðs árið 1928. 

Tekjur. 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1928, B. bls. 395): 

a. Veðskuldabréf .............. kr. 89741 86 

b. Hlutabréf í Íslandsbanka .... — 3000 00 

c. Bankainnstæða .............. — 17822 77 

kr. 110564 63 

. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum ........ kr. 4407 49 

b. — bankainnstæðu .......... — 547 26 

— 4954 75 

Kr. 115519 38 

Gjöld 

Eign til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf .............. kr... 99000 95 

b. Lán Laugardalshrepps ........ — 7500 00 

c. Hlutabréf í Íslandsbanka .... — 3000 00 

d. Sparisjóðsinnstæða .......... — 6018 43 

—,—. kr. 115519 38 

Kr. 115519 38 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 17. desember 1929. 

G. Sveinbjörnsson.
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123 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar árið 1928. 

Tekjur. 

1. Eign frá fyrra ári (Stj.tíð. 1928, B., bls. 396): 

a. Bankavaxtabréf  ............ kr. 5000 00 

b. Bankainnstæða .............. — 3633 33 

——.....,..2 kr. 8633 33 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum ........ kr. 225 00 

b. — bankainnstædu ........... — 161 48 

mm 386 48 

Kr. 9019 81! 

1. Styrkur veittur ......20.000 00 kr. 160 00 

2. Eign í árslok: 

  

  

a. Bankavaxtabréf  ............ kr. 5000 00 

b. Bankainnstæða  ............ — 3859 81 

—————2A2..2..—2 2 8859 81 

Kr. 9019 81 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 9. desember 1929. 

G. Sveinbjörnsson. 

124 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Landsspítalasjóðs Geirs Zoega k „upmanns og 

frú Helgu Zoðga konu hans árið 1928. 

Tekjur. 

Í. Eign frá fyrra ári (Stj.tíð. 1928, B., bls. 595—-396) : 

  

a. Á innlánsskírteini í Íslandsb... kr. 3570 83 

b. Sparisjóðsinnst. í sama banka — 90 30 

A... kr. 3661 13 

2. Vextir: 

a. Af fé á innlánsskírteini ...... kr. 180 72 

b. — sparisjóðsinnstæðu ........ — 4 08 

— 184 80 

Kr. 3845 93



251 1929 

Gjöld. 124 
Eign í árslok: 

     
í , - 

a. Á nlån: k >1 55 

b. st —- 94 38    
A kr 3845 98 

Kr. 3845 93 

aðuneytinu, 

  

sa
 Í dóms- og kirkjun 3. desember 1929. 

G. Sveinbjörnsson. 

125 

        

konungs Tíunda og 

kum sjómanna- 

1928. 

Tekjur. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1928, B., bls, 378): 

a. Lán gegn Íasteignaveði ...... kr. 4900 00 

b. Bankavaxtabréf ............ — 3100 00 

c. í Landsbankanum ............ — 196 80 

———————.2.2 — kr. 1296 80 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfi ....... ….… kr. 240 00 

b. Af bankavaxtabréfum ........ — 77 50 

c. — bankainnstæðu .......... — 15 52 

mm 333 02 

Kr. 7629 82 

Gjöld. 

Sjóður til næsta árs: 

1. Lán gegn fasteignaveði ........ kr. 4000 00 

2. Bankavaxtabréf .............. — 3100 00 

8. Í Landsbankanum .............. — 529 82 
—— —— 2 kr. 7629 82 

Kr. 7629 82 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1929. 

Vigfús Einarsson.
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126 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Frederiks konungs Åttunda 

árið 1928. 

Tekjur. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1928, B., bls. 379): 

a. Veðskuldabréf .............. kr. 5000 00 

b. Bankavaxtabréf ............ — 9000 00 

c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. — 1000 00 

d. Í Landsbankanum .......... — 424 64 
—-———. kr. 15424 64 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum ........ kr. 210 07 

b. — bankavaxtabréfum ........ — 365 00 

c. — skuldabréfi Reykjavikur- 

kaupstaðar ....... vere, mm 65 00 

d. — bankainnstæðu .......... — 29 32 

a. -—— —- 669 39 

Kr. 16094 03 

Gjöld. 

1. Styrkur veittur til trjáræktar .................. kr. 600 00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf .............. kr. 5000 00 

b. Bankavaxtabréf ............ — 9000 00 

c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. — 1000 00 

d. Í Landsbankanum ............ — 494 08 
———.2—,..— — 15494 03   

Kr. 16094 03 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1929. 

Vigfús Einarsson.



1. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs Níunda 

árið 1928. 

Tekjur. 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1928, B., Dls.380): 

a. Innritunarskírteini .......... kr. 8600 00 

b. Veðskuldabréf „............. — 1000 00 

c. Bankavaxtabréf  ............ — 2700 00 

d. Í Landsbankanum .......... — 864 96 

Vextir: 

a. Af innritunarskírteini „.... ... kr. 301 00 

b. — veðskuldabréfum ........ — 50 00 

c. — bankavaxtabréfum ........ — 121 50 

d. — bankainnstæðu .......... — 42 41 

Gjöld. 

Heiðursgjafir veittar: 

a. Lárusi Helgasyni, Kirkjubæjarkl. kr. 160 00 

b. Jóni Hannessyni, Deildartungu .. — 160 00 

Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskírteini .......... kr. 8600 00 

b. Vedskuldabréf .............. — 1000 00 

c. Bankavaxtabréf ............ — 2700 00 

d. Í Landsbankanum ........... — 1059 87 

kr. 

kr. 

13164 96 

13679 87 

320 00 

13359 87 

13679 87 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1929. 

Vigfús Einarsson. 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tuliniusar árið 1928. 

Tekjur. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1928, B., bls. 381): 

= 

a. Ríkisskuldabréf ............ kr. 

b. Bankavaxtabréf ............ — 

c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. — 

d. Í Landsbankanum .......... — 

Vextir: 

a. Af ríkisskuldabréfum ........ kr. 

b. — bankavaxtabréfum ........ — 

c. — skuldabréfum Reykjavíkur- 

kaupstaðar ............ — 

d. — bankainnstæðu .......... — 

Sjóður til næsta árs: 

a. Ríkisskuldabréf ............ kr. 

b. Bankavaxtabréf ............ — 

c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. — 

d. Í Landsbankanum .......... — 

200 

6300 

8000 

91 

11 

305 

480 

28 

200 

6300 

8000 

216 

00 

00 

00 

62 

00 

00 

00 

89 

Veittur styrkur .........2.220000. ns 

00 
00 

00 

öl 

kr. 

kr. 

Kr. 

14591 

824 

15416 

700 

14716 

15416 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1929. 

Vigfús Einarsson. 

62 

89 

00 

51
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REIKNINGUR 129 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas's årid 1928. 

Tekjur. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. B., 1928, bls. 382): 

a. Bankavaxtabréf ............ kr. 5000 00 

b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. — 1000 00 

c. Í Landsbankanum .......... — 402 83 
— 6402 83 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum ........ kr. 205 00 

b. — skuldabréfi Reykjavíkur- 

kaupstaðar ............ — 65 00 

c. — bankainnstæðu .......... — 24 56 

— 294 56 

Kr. 6697 39 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf ............ kr. 5000 00 

b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. — 1000 00 

c. Í Landsbankanum ........... — 697 39 

kr. 6697 39 

Kr. 6697 39 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1929. 

Vigfús Einarsson.
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130 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes til Grímseyinga árið 1928. 

Tekjur. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1928, B. bls. 383): 

a. Bankavaxtabréf ............... kr. 21800 00 

b. Veðskuldabréf ................. — 26000 00 

c. Í Landsbankanum ............. — 6 41 

— kr. 47806   

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum .......... kr. 894 00 

b. — veðskuldabréfum ........... — 1330 00 

c. — bankainnstæðu ............. — 99 84 

————..- 2323 

Gjöld. 

Styrkur til Grímseyinga ..........00.0..0. kr. 2150 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf ................. kr. 20600 00 

em
 

b. Veðskuldabréf .........……...... — 26000 00 

c. Í Landsbankanum ............. — 1380 25 

— 47980 

Kr. 50130 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1929. 

Vigfús Einarsson. 

Kr. 50130 

41 
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EIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fischers árið 1928. 

Tekjur. 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1928, B., bls. 384): 

  

a. Innritunarskírteini ............ kr. 20000 00 

b. Bankavaxtabréf ............... — 6000 00 

c, Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. .. — 4000 00 

d. Veðskuldabréf ................. — 9650 00 

e. Lån Seydisfjardarkaupstadar .... — 8000 00 

f. Í Landsbankanum ............. — 2648 71 
kr. 50298 71 

Vextir: 

a. Af innritunarskirteini .......... kr. 700 00 

b. — bankavaxtabréfum .......... — 230 00 

c. — skuldabréfum Rvíkurkaupst. . — 285 00 

d. — veðskuldabréfum ............ — 542 50 

e. — láni Seyðisfjarðarkaupstaðar . — 400 00 

f. — bankainnstæðu .............. — 97 76 

— 2255 26 

Kr. 52553 97 

Gjöld 

Styrkur veittur ..........00..0.0 00. kr. 1700 00 

Greitt fyrir auglýsingar ...........00.0000.0 00... — 36 43 

Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskírteini ............ kr. 20000 00 

b. Bankavaxtabréf ............... — 6000 00 

c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. .. — 4000 00 

d. Veðskuldabréf ................. — 9550 00 

e. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar .... — "500 00 

f. Í Landsbankanum ............. — 3767 54 

— 50817 54 

Kr. 52553 97 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. april 1929. 

Vigfús Einarsson. 

1929 
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1929 

yfir tekjur og gjöld S 

1. 
Do 

  

s Jónssonar árið 1928. 

Tekjur. 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1928, B. bls. 885): 

a. Bankavaxtabréf ................ kr. 7400 00 

b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar — 2000 00 

c. Veðskuldabréf .................. — 2500 00 

d. Í Landsbankanum .......0.0....... — 1227 AT 
  kr. 13127 47 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum .......... kr. 285 00 

b. — skuldabréfum Rvíkurkaupst. . — 130 00 

c. — veðskuldabréfi .............. — 125 00 

d. — bankainnstæðu .............. — 66 63 

————— — — 606 63 

Kr. 13734 10 

  

Sjóður til næsta árs: 

9 
a. 

a. Bankavaxtabréf ................ kr. 7400 00 
b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar — 2000 00 
c. Veðskuldabréf .........0.0.... - 2500 00 
d. Í Landsbankanum .............. — 1834 10 

—— kr. 13734 10 

  

Kr. 13734 10 

I atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1929. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar árið 1928. 

Tekjur. 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1928, B. bls. 386): 
Í Landsbankanum 
Vextir 2... — 2989 

Kr. 694 29 
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Gjöld. 133 

Sjóður til næsta árs í Landsbankanum ................ kr. 694 29 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1999. 

Vigfús Kinarsson. 

REIKNINGUR 134 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs ver! 2 o7 hurfandi þjóðjarða. 

landseta í hinu árið 1928. 

  

Tekjur. 

tíð, 1928, B. bls. 386      1. Sjóður í ársbyrjun (Stj 

a. Veðskuldabréf ......... HR kr. 5000 00 

b. Bankavaxtabréf — 2000 00 

  

c. Í Landsbankanum ... AN 844 78 

merne kr. 8344 78 

2. Vextir: 

a. Áf veðskuldabréfum kr. 300 00 

b. — bankavaxta 

c. — bankainnsta    
  

1. Styrkur veittur ...........00. 000 kr. 70 00 

2. Sjóður til næsta 

a. Veðskuldabréf 

b. Bankava ] 

ec. FT Landsbankant 

       

  

Í atvinnu- og samgöði 

Vigfús Einarsson.



kr. 8876 44 

— 382 22 

Kr. 9258 66 

kr. 9258 66 

Kr. 9258 66 

1929. 

1929 360 

135 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar árið 1928. 

Tekjur. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1928, B. bls. 387): 

a. Vedskuldabréf .................... kr. 2500 00 

b. Bankavaxtabréf ................. — 6000 00 

c. Í Landsbankanum ........000.0..... — 376 44 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfi ............... kr. 125 00 

b. — bankavaxtabréfum ........... — 230 00 

c. — bankainnstæðu ............... - 27 22 

Gjöld. 

Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf .....…............ kr. 2500 00 

b. Bankavaxtabréf ...............…. — 6000 00 

c. Í Landsbankanum ............... — 758 66 

Í atvinnu- og samgöngnmálaráðuneytinu, 24. janúar 

Vigfús Einarsson. 

136 REIKNINGUR 

fir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteins- y J Z 2 x 

sonar og frú Þórunnar Hannesdóttur, árið 1928. 

Tekjur. 

1. Sjóður frá fyrra ári (Stj.tíð. 1928, B. bls. 388): 

a. Bankavaxtabréf 

b. Veðskuldabréf 

c. Í Landsbankanum .... 

kr. 6200 00 

3000 00 

606 90 

  kr. 9806 90 

kr. 9806 90



361 

Flutt .... kr. 
2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum 

b. — veðskuldabréfum 

5 00 
145 70 

4 c. — bankainnstædu .............. — 64 12 

  

Kr. 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf ................ kr. 

b. Veðskuldabréf ........... — 

6200 00 

2000 00 

c. Í Landsbankanum ........00%.... —- 9051 72 

—— kn 

Kr. 

1929 

9306 90 136 

444 82 

10251 72 

10251 72 

10251 72 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1929. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og 

    

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. B. bls. 389) 

a. Bankavaxtabréf ..........…...... kr. 11900 00 

LS kr. 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum ....... .… kr. 535 50 

b. — skuldabréfi Reykjavíkur .... — 65 00 

3. Ágóði af bankavaxtabréfakaupum ................ — 

137 

12900 00 

600 50 

165 00 

13665 50



1929 362 

137 Gjöld. 

1. Greitt Búnaðarfélagi Íslands .................... 

2. Sjóður í árslok: 

a. Bankavaxtabréf ................ kr. 

b. Skuldabréf Reykjavíkur ........ — 

12300 

1000 

00 

00 

Kr. 

13300 

13665 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 24. janúar 1929. 

Vigfús Einarsson. 

10128 

1169 

04 

80 

gt
 

gt
 

kr. 11297 

631 

11929 

84 

74 

58 

138 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þorvaldarminning árið 1928. 

Tekjur. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1928, B. bls. 390): 

a. Í Söfnunarsjóði ............... kr. 
b. Í Landsbankanum ............. — 

2. Vextir: 

a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu ...... kr. 

b. — bankainnstæðu ............. — 

Gjöld 

1. Styrkur veittur: 

a. Þorsteini B. Loftssyni ......... kr. 

b. Áskeli Jóhannessyni „........... — 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Í Söfnunarsjóði ............... kr. 

b. Í Landsbankanum .............. — 

175 

175 

10327 

1252 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. 

Vigfús Einarsson. 

00 
00 

23 

kr. 

Kr. 

350 

11579 

11929 

apríl 1929. 

00 

58
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jardeldum, 

árið 1928. 

Tekjur. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1928, B. bls. 391): 

a. 

b. 

c. 
d. 

= 

Lán gegn fasteignaveði og ábyrgð 

sýslufélaga ..........0.0...... kr. 42400 00 

Bankavaxtabréf ....... ….… —— 2800 00 

Skuldabréf Reykjavikur kau yst. … — 2000 00 

Í Landsbankanum ............. — 5389 10 

—————2—.2.2 kr. 52589 10 

2. Vextir: 

a. Áf lánum gegn fasteignaveði og á- 

byrgð sýslufélaga .............. kr. 2302 60 

b. Af bankavaxtabréfum .......... — 126 00 

c. — skuldabréfum Reykjavíkur- 

kaupstaðar ..............0..... — 130 00 

d. Af bankainnstæðu ............. — 192 22 

—————,- 2750 88 

Kr. 55339 92 

Gjöld. 

1. Styrkur til Búnaðarsambands Austurlands „....... — 1200 00 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Lán gegn fasteignaveði og ábyrgð 

sýslufélaga ............0........ kr. 47900 00 
b. Bankavaxtabréf ........ 2... — 2800 00 
c. Skuldabréf Reykjavíkur kaupst. 20 — 2000 00 
d. Í Landsbankanum ............. — 1439 92 

mmm 54139 92 

  

Kr. 55339 92 

I atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 28. júní 1929. 

Vigfús Einarsson. 

1929 

139



1929 

140 

yfir tekjur og 

1. 

REIKNINGUR 

gjöld Minningarsjóðs 

Sigurbjargar 

hjónanna 

Guðnadóttur árið 1928. 

Tekjur. 

Sjóðui "frá f. á. (Stj.tið. 1928, B. 

  

a. Fasteilgnaveðlán .............. 

b. Bankavaxtabref ............…… 

c. Skuldabréf Reykjavíkur ....... 

d. Skuldabréf 

víkur 

e. Skuldabréf 

  

irh
 

  

í sparisjóði í 

Vextir: 

a. Af fasteignaveðl: ánum 

  

     

b. — bankavaxtabréfum 

ct. — skuldabréfum Re víkur 

d. — skuldabr. Hafnarsj.. cur 

e. — skuldabréfum Vestmannaeyja 

  

bankainnstæðu 

  

     
  

3. Innborgað af innheimtumanni 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 

a. Fasteignaveðlán .............. 

b. Bankavaxtabréf ............... 

c. Skuldabréf Reykjavíkur ....... 

d. Skuldabréf Hafnarsjóðs Reykja- 

VÍkur 2... 

e. Skuldabréf Vestmannaeyja 

f. Í sparisjóði í Landsbankanum 

Reykjavík, 

bls. 3982): 

kr. 38700 00 
— 4000 00 
—… 17000 00 

000 : 00 

Í 10500 00 

— 9840 38 

  

00 

00 

kr. 2095 

180 

— 1040 00 

— 180 00 

— 510 00 

  

kr. 74700 00 

— 4000 00 

— 16000 00 

00 

00 

17 

Jóh. Jóhannessonar og 

kr. 93040 38 

5491 79 

26000 00 

Kr. 124532 17 

124532 17 

  

20. april 1929. 

Vigfus Einarsson. 

Kr. 124532 17
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REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Íslands árið 1928. 

Tekjur. 

Sjóður frá Í. á.: 

a. Skuldabréf fyrir lánum ...... kr. 294929 97 

b. Ógoldnir vextir 1926 og 1927 . — 238 92 
c. Ríkisskuldabréf .............. — 2000 00 

d. Skuldabréf  Reykjavíkurhafnar —— 261000 00 

e. Skipið Stefnir ............... — 5000 00 

f. Í Landsbankanum í hlaupareikn. — 28868 79 

Vextir greiddir å årinu: 

a. Af utistandandi lånum ....... kr. 15578 20 

b. — rikisskuldabréfum ........ — 110 00 

c. — skuldabréfum Rvíkurhafnar — 15660 00 

d. — bankainnstæðu ......,.... — 859 65 

Ógoldnir vextir ..........0.. eree 

Afborganir lána .........0.0...0.0 0. 

Tillag úr ríkissjóði .......... sr 

Gjöld. 

Styrkur til fiskiveiðatímaritsins Ægir ..,........ 
Gjöld sjóðsins .........0.00..00 

Styrkur til Jóhanness Sigurðssonar ............. 
Fært niður verð skipsins Stefnis, samkvæmt fyrir- 
lagi atvinnumálaráðherra 

Útgjöld við skipið Stefni 

Til jafnaðar tekjulið 4 

Sjóður til næsta árs: 

a. Skuldabréf fyrir lánum ...... kr. 330617 43 
b. Ógoldnir vextir 1928 .......…. — 114 33 
c. Ríkisskuldabréf .............. — 1800 00 
d. Skuldabréf  Reykjavíkurhafnar — 248000 00 
e. Skipið Stefnir .............. — 500 00 
f. Í Landsbankanum í hlaupareikn. — … 40203 92 

  

  

kr. 592037 6: co
 

—… 32207 85 

— 114 33 

—  39012 54 

— 6000 00 

Kr. 669372 40 

kr. 1000 00 

— 1200 00 

— 1600 00 

— 4500 00 

— 324 16 

—  39012 54 

— 621235 70 

  

Reykjavík, 10. desember 1929. 

Vigfús Einarsson. 

Kr. 669372 40 

1929 

141
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3. 

11. 

12. 

13. 
14. 

sn
og
 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

Landsbank: 

  

| 

Gullforði $ 150000,00 ......0200 00 

Skuldabréf fyrir lánum: 

   
   

   

  

g. Ákkreditivlan 

Víxlar og ávísanir 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ....... . 

Endurkeyptir víxlar .......00. 00 nnnnnne 

Lán í hlaupareikningi 

Erlend verðbréf ..........020 0. 

Bankavaxtabréft 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur í 

Fasteignir: 

a. Bankabyggingin með húsbúnaði kr. 1020810 10 

b. Aðrar fasteignir ........... — 1348002 42 

  

   

Inneign hjá erlendum bönkum ................ 

kr. 

Inneign hjá öðrum bönkum ................ — 

Ýmsir debitorar ...........0...0... 0... 
Peningar Í sjóði ........00...22.0.. rerreee 

  

Stofnfé .........0 uens, 

Seðlar í umferð .........00. 00 knee 

Bankaskuldabréf ........0...00 0002. 

Skuld við ríkissjóð (brezka lánið frá 1921) ...... 

Brezkt lán tekið 1924 .........0000 00. 

Kr. 

ds með útibúum hans Si. desember 1948. 

559725 

2922488 

1662090 

2368812 

11726244 

24120 

495318 

408646 

65669488 

00 

CD
 

Go 
fu
 

CO
 

TØ
 

OG 
I
 

CO 

62 

3000000 00 

4242000 

500000 

1806223 

3544000 

00 

00 
95 
át} 

00 

  

Flyt .... kr. 13092223 23
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Á
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Flutt til næsta árs .........0.. — 

kr. 

  

13092223 

3346000 

10028337 

30141574 

5973240 

401208 

  

143748 
93213 
18669 

211804 
265270 
223577 
  

9 
. 

35 

5 

62 

ál 
72 

16 
77 Ðí 

45 

>» vw 
CD
 

um 
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R
 

CD
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må
 

CD
 

t. 
ad 

Kr. 65669488 62 

REIKNINGUR 

tekjur og gjöld Landsbanka Íslands með útibúum hans á árinu 1928. J & SÅ 

Tekjur. 

  

Flutt frá fyrra ári .......0..0.00 eevevenee kr. 

Ínnborgaðir vextir L......00.. 0. — 

Forvextir af víxlum og ávísunum .............. — 

Ýmsar tekjur ........... eeeeeereeereeeee — 
Verðbréf hækkuð í verði ...........0....... — 

Greitt upp í áður afskrifað tap ................ — 

Til jafnaðar (innskotsté ríkissjóðs) ............ — 

Kr. 

Ájöld 

Útborgaðir vextir sees eeeee kr. 

Kostnaður við rekstur .........0.0.00 0. — 

Flutt til næsta árs .............0. 0. — 

Tap 2... — 

Húseignir lækkaðar í verði ................... — 

Tap Sparisjóðs Árnessýslu á Eyrarbakka ...... — 

174178 

1764854 

2004753 

449510 

21317 

10000 

100000 

4524613 

2638206 

619621 

223577 

3883208 

60000 

50000 

    

Kr. 4524613 60 

1929 

142 

142
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

Landsbanka Íslands í Reykjavík 3i. desember 1928. 

559725 00 

8568373 22 

17848907 66 

4566449 95 

1505886 50 
2549790 70 

185683 

2906225 

1662090 

873999 
944776 63 

785384 75 
2427041 90 

1277253 01 

11544396 24 
9840 30 

113183 07 

243811 94 
DD
 

OG 
>
 

OC
 

i 
gt
 

oc 
co 

x 

  

Gullforði $ 150000.00 ....0.000. 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ........... kr. 1459675 30 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .... — 1974744 00 

c. Handveðslán .............. — 136714 00 

d. Ríkissjóðslán og lán gegn á- 

byrgð sveita- og bæjafélaga — 3297504 01 

e. Reikningslán .............. — 1609684 46 

f. Búnaðarlánadeildarlán ...... — 90000 00 

g. Akkreditivlán ....... a 51 45 

Víxlar innlendir og ávÍsamir ..........0.... … 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis 

Endurkeyptir víxlar ......0.000.0 0. … 

Lán í hlaupareikningi ........002.00 0. 0... 

Erlend verðbréf .........200000 00. 

Bankavaxtabréf .........0000.0 00. 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf .. 

Bankabyggingin með húsbúnaði ........0...0.... 

Fasteignir ........020000 sn 

Útibúið á Ísafirði ........0...0.. 00... 

Útibúið á Eskifirði .......0.0.000.. 

Útibúið á Selfossi ..........0 0 

Inneign hjá erlendum bönkum ......00..0000.. 

Inneign hjá öðrum bönkum .....0000000.00... 

Ýmsir debitorar ..........0..0 0. 

Peningar Í sjóði .......0200000 00 nr 

Skuldir 

Stofnfé ........00 00. rnknee 

Seðlar í umferð ........2000. 00. 

Bankaskuldabréf .........000000 0 

kuld við ríkissjóð (brezka lánið frá 1921) .... 

Brezkt lán tekið 1984 .......000% 20 

Kr 

kr. 

58572819 53 

3000000 00 

4242000 00 

500000 00 

1806223 23 

3544000 09 
  

13092223 23
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10. 

Flutt .... kr. 

  

Víxlar sel in NONNI — 

  

Innstæðufé í hlaupar Í 

Innstæðufé í sparisjóði 

Innstæðufé gegn viðtökuskir 

  

Innstæðufé í reikningslánum ................. — 

Inneign veðdeildar ........000000 — 

Innheimt fé ekki útborgað ......00... — 

Skuld við erlenda banka 2... — 

Tilkynntir tékkar ........... — 

Útibúið á Akureyri ............. sees. — 
Veðskuldir á fasteignum ............ 0. — 

Ýmsir kreditorar .........0......0. seen. — 

Flutt til næsta árs ............ — 

REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Landsbanka Íslands á árinu 

Flutt frá fyrra ári L.......0.. kr. 

Innborgaðir vextir .......... RN — 

Forvextir af víxlum og ávísunum ............. — 

Ýmsar tekjur .........0.00..0. eee — 
Verðbréf hækkuð í verði .........0......... — 

Ágóði útibúsins á Ísafirði ........0............ — 

Til jafnaðar (innskotsfé ríkissjóðs) ............ — 

Gjöld. 
Útborgaðir vextir .........0.000. kr. 
Kostnaður við rekstur bankans ........0..0.00... — 
Fyrirfram greiddir vextir til næsta árs ........ — 
Tap bankans sjálfs á lánum og víxlum .......... — 
Tap bankans á fasteignum ................... — 
Tap útibúsins á Akureyri „.........0000.00.. — 
Tap útibúsins á Eskifirði ........00.000.. — 
Tap útibúsins á Selfossi ........0..0.000... — 
Tap Sparisjóðs Árnessýslu ...... — 
Húseign bankans lækkuð í verði ...........,... — 

  

Kr. 

13092223 2 

3346000 

8278390 

25298466 

4635936 

401208 

1730620 

112219 

9849 

18669 

1107218 

81676 

1277580 7 

1697033 

381246 

21317 

24133 

100000 

, 
00
 
SO
 

ki
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00
 

0 
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I
 

SS
 
R
G
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» 

06 

99 

54 

87 

53 

69 

3582988 

2093484 

489603 

17682 

97158 

19879 

110000 

540179 

55000 

50000 

50000 

358298815 

229 

142 

142
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370 

  

inn- og utborganir I ykjavik å årinu 1928. 

  

Peningar Í sjóði ............ HRUN kr. 

Stofnfé .. 
Borgað af lánum: 

Fasteignaveðslán 

105732 37 

3000000 00 

Sjálfskuldarábyrgðarlán ........ 

c. Handveðslán ......00000. 00... 

Ríkissjóðslán og lán gegn á 

  

sveita- og bæjarfélaga ......... 

e. keikningslån 

f Akkreditivlán 

  

Víxlar og ávísanir greitt innanlands 

Víxlar og ávísanir greitt erlendis ........0000... 

Endurkeyptir víxlar greiddir „.......020.. 0... 

Víxlar seldir erlendis ............000 0... 

Vextir innbo 

a. Áf lánum . kr. 

b. Af verðbr 

c. Åf starfsié útibúanna ......... — 

d. 

rgaðir: 

  

bonkum AT inneign njå ocrum 

e. Ymsir VEKUIK ou 

þ
 

     
      

di V Og AVISUNUM ss 0" — 2 

innvorga0o 1 bDanka 2. reeeee — 49752654 1l 

innpurgadt I í — 2400 Ad 

innpOorgao0 í Ulibusins á — 6708 2 06       
innborgad í reikning utibusins á ÁKUFEYTI ....... -- 3944674 95 

En era 2 í í Í sr Á 10 r7 
Innvorgad 1 A KSKILINÖL ser00880 mm 9286 71      

      

     

    

912370 04 

28503717 9 
37 429509 

innborgað í 

innic 1 hiaur 

  

Inniog 

Inn:'g — 1252298 39 

42189 72 

167230 94 

sn vidtokuskirteinum að 

  Innborganir Í reikning i. fiokks 

Innborganir í 

    

kr. 836376750 02



36. 

371 

Innborganir í r 

Innborganir 

reiknino 5. flc Innborganir í 5. flokka veðdeildar ...... 

Innborganir í reikning 6. flokk deildar ...... 

Innborganir í reikning 7. flokks veðdeildar ...... 

Innborganir í reikning 

Innlend verðbréf 

Útlend verðbréf 

Innheimt fé fyrir aðra 

Tilkynntir tékkar 

Seðlar settir í 
ríkissjóðs 

umferð 

Innskotsfé 

Seldar fasteicnir og aðrar t 

ans 

Ýmsir kreditorar 

Ýmsir dehitorar 

Ýmsar tekjur 

Bankabvegi 

Borgað í 

gin með húsbúnaði 

  

+ 

  

reikning yfir ur og giðld „......... 

  

Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán .............. 

Sjálfskuldarábyrgðarlán ....... — 8 

Handveðslán ...........0...... — 1: 

Rikissjådslån og lån gegn ábyrgð =
 

sveita. og bæjarfél 

  

e. Reikningslán .................. —- 

f. Búnaðarlánadeildarlá 

g. Ákkreditivlán eres mm 

ár tan 

innanlands 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis 

Endurkeyntir víxlar .......00.02 00 

Útborganir í reikning erlendra banka ............ 

Útborganir í reikning annara banka 

Tilkynntir tékkar .......0....0. 0 

Útborgað í reikning útibúsins á Ísafirði 

  

      

kr. 

1 Å 

345445 

206020 

2138208 

40100 

1344385 

259232 

108921 

252268 

375644 

431869 

50000 

199121 

13579945 

50568080 

22073202 

0 

94 

58 

13 

94 

00 

57 

Kr. 364047791 58 

160275932 29 

1929 

142



1929 372 

142 Flutt .... kr. 160275932 

9. Útborgað í reikning útibúsins á Akureyri ........ — 7862981 

10. Útborgað í reikning útibúsins á Eskifirði ........ — 3028522 

11. Útborgað í reikning útibúsins á Selfossi ......... — 677046 

    

   

12. Útborgað af areikningsfé ............. —- 124638394 

13. Útborgað af risjådsfé Ll... —  35365153 

14. Útborgað af fé með innlánskjörum .............. — 817213 

15. Útborgað af innheimtufé 00.00.0000... — 9305738 

16. Útborgað fyrir í. flokk veddeildar .............. — 64239 

17. Útborgað fyrir 2. flokk veðdeildar .............. — 176420 

18. Útborgað fyrir 3. flokk veddeildar .............. — 173249 

19. fyri il — 291069 

20. — 152771 

21. — 67513 

22. — 119500 

23. — 17099 

24. rð — 2825869 

25, Erlend verðbré — 25122 

26. Seðlar teknir —  12184300 

mn
 

— 100000 

— 31674 

— 186414 

  

tø
 

DO
 

Hz
 

DO
 

R
 

s
g
 

Ta
 

2 

0
7
 

> Fh inneign á relkningslån um … — 21652 40 
>) 
> e. Af bankavaxtabréfum ..... Lu mm 2868 45 

f. Af keyptum verðbréfum ....... —… 37322 93 

g. Af inneign veddeildar ......... — … 27103 59 

h. Til annara banka ............. — 36212 54 

i. Af inneign útibúa ............ — - 3411 85 

J. Af brezku lánunum ........... — 303674 81 

k. Endurgreiddir vextir ........ 20 mme 16651 61 

LL Ýmsir vextir ................. — 52 88 
— — 2093484 

ans ..... sa — 289999 

32. Bankabyggingin með húsbúnaði om 7415 

33. Utborgad af ýmsum tekjum .................... — 28853 

Flyt .... kr. 360811029 
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34. Kostnaður við rekstur bankans: 

Laun bankastjórnar og starfs- 

manna og ábyrgðarfé féhirða .. kr. 

36. 

37. 

38. 

39. 

a. 

b. Hiti, ljós og ræsting 

c. Bækur, 

símakostnaður 

d. Eftirlaun og styrkur 

e. Ýmislegt ......... 

Ýmsir kreditorar 

Ýmsir debitorar 

Útborgað í reikning yfir tekjur og gjöld 
Innskotsfé ríkissjóðs 

Peningar í sjóði 81. desember 

O
O
 
I
N
 C
o 

áhöld, burðargjald og 

335934 07 

11061 01 

38475 92 

18366 67 

85765 37 

kr. 

Kr. 

EFNAHAGSREITKNINGUR 

útibús Landsbanka Íslands á Ísafirði 31. desember 1928. 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán 

d. Lán gegn 

sveitafélaga 

e. Reikningslán 

Eignir. 

sýslu og 

551540 00 

244850 00 

1400 00 

13800 00 

— 1071294 56 

Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands ........ 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ........ 

Inneign hjá erlendum bönkum 

Bankavaxtabréf 

Ýmsir debitorar 

Fasteignir o. fl. 

Húsbúnaður og áhöld 

Peningar í sjóði 

kr. 

Kr. 

360811029 17 

489603 04 

1285097 71 

120618 72 

997631 00 

100000 00 

243811 94 

364047791 58 

1882884 56 

1333442 04 

8488 90 

143713 06 

4653 00 

10135 30 

40763 69 

2345 00 

1384 15 

3427809 70 

1929 

142 

142
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yfir tekjur og gjöld út:bús Landsbanka 

DO
 
H
u
 

W
i
 

Ha
 

Qt
 

Skuld við Landsbankann .........00000. kr. 

Innstæðufé í hlaupareikningi .................. — AT 

Innstæðufé í sparisjóði 22200 ere - å 

Innstædufé gegn viðtökuskírteinum ............ — 

Flutt til næsta árs ........00.. — 

  

  

REIKNING F
m
 JR 

  

Flutt frá fyrra ári .........0. kr. 

Greitt upp í áður afskrifað ...... BERA — … 10000 90 

Innborgaðir vextir 

4
 Á 

o Á D ÞÁ
 

Fa
n sr Fh
 

    

Afskrifad af skuldum ...........00. kr. 57 

Utborgadir vextir L......0.... — 75 
Kostnaður við rekstur útibúsins ................ — 81504 72 

Ágóði af rekstri útibúsins færður Landsbankanum til 

tekna 20... een renen ene vee — 35 

Flutt til næsta års sees eveee — 00 
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REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborsanir útihús Landsbanka Íslands á Ísafirði 

DO 
pe 

øv
) 

FR
 

s
æ
n
ø
 

10. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
17. 

árið 1928, 

Innborgsanir. 

Peningar í sjóði Í. janúar 1928 ,............. 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán ......... kr. 45590 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ..... -—… 23962 00 

c. Handvedslån ............... — 3800 09 

d. Lán gegn ábyrgð sýslu. og 

sveitafélaga ................ 2400 00 

e. Reikningslán ............... — 3496870 12 

Vixlar og åvisanir greitt innanlands .......... 

Vixlar og ávísanir greitt erlendis .............. 

Vextir innborgadir: 

a. Af lánum .................… kr. 147280 00 

b. Af bankavaxtabréfum ....... — 599 50 

ce. Af inneign hjá öðrum bönkum 1299 90 

d. Ýmsir vextir 0... — 2368 78 

Forvextir af víxlum og ávísunum .............. 

Innborsanir í reikning Landsbankans .......... 

Innhorganir í reiknino annara banka .......... 

Innlög í hlaunareiknins að viðbættum vöxtum 

TInnlög í sparisióð að viðbættum vöxtum ........ 

Innlög gegen viðtökuskírteini að viðbættum vöxtum 

Seld bankavaxtaþréf seerne kreere 

  

Innheimt fé fyrir aðra 000... eerereeee 

Ýmsir dehitorar (ll... seeeeeerrernee 

Seldar fasteignir og tekiur af fasteisnum ...... 

Ýmsar tekin (lll. 
Greitt unn í áður afskrifað tan .............- 

Útborsanir, 
Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán .........…….. kr. 89850 00 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån ..... — … 19800 00 

5208 

3572622 

2950769 

78012 

151548 1 

112598 835 

5988747 

220944 
7419652 

1854523 

41705 

25621 

950949 
3919 

AKA7Ð 

265076 

10000 

23 

12 

10 
> 

de 

GÅ 

Kr. 25101772 79 

  

Flyt .... kr. 109650 00 

1929 
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Flutt .... - kr. 109650 00 

c. Reikningslån ............... — 3129592 68 

Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands ...... 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ........ 

Útborgað í reikning Landsbankans .....!...... 

Útborgað í reikning annara banka ............. 

Útborgað af innheimtufé ..................... 

Útborgað af hlaupareikningsfé ................ 

Útborgað af sparisjóðsfé L....0.0..0.0 

Útborgað af fé gegn viðtökuskírteinum ........ 

Útborgaðir vextir: 

a. Af sparisjóðsfé ............ kr. 75073 01 

b. Af hlaupareikningsfé ........ —  16095 02 

c. Af fé gegn viðtökuskírteinum — 10210 13 

d. Til Landsbankans .......... — 77305 83 

c. Til annara banka .......... — 461 75 

f. Endurgreiddir vextir o.fl... — 959 01 

Útborgað af ýmsum tekjum .................. 

Kostnaður við rekstur útibúsins: 

a. Laun starfsmanna og dýrtíð- 

kr. 3239242 

— 3902363 

— 18840 

— 6632831 

—… 1013788 

—… 950949 

— 7265650 

— 1629726 

— 46371 

— 180104 

— 260 

— 37504 

— 13167 

— 14792 

— 60943 í 

— 9718 

— 24133 

aruppbót .................. kr. 28782 00 

b. Bækur, ritföng og prentun... — 2472 52 

c. Húsaleiga, hiti, ljós og ræst- 

IN 2... vene — 3959 87 

d. Burðargjald, símaleiga og vá- 

trygging á peningum ....... — 1191 80 

e. Opinber gjöld og vátrvgging .. — 54 76 

f. Ferðakostnaður ............. — 363 00 

g. Ýmislegt ................... — 680 77 

Ymsir debitorar ........0.00.00.. 

Keypt bankavaxtabréf .......0....000 0. 

Keyptar fasteignir 0. fl. ...........0. 0. 

Ágóða- og tapsreikningur .................... 

Ágóði af rekstri útibúsins færður Landsbankanum 

til tekna .............00. 0. enknsrene 

Peningar í sjóði 31. desember ................ — 1384 

Kr. 25101772 

14 

44 

55 

50 

18 

54 

18 

39
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yfir tekjur og gjöld útibús Landsbanka Íslands á Akureyri 
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

útibús Landsbanka Íslands á 

Skuldabréf fyrir 

a. Fasteignaveðslán 

Sjálfskuldarábyrgðarlán b. 

c. Handvedslån 

d. Lån gegn å 

bæjarfélaga 

Reikningslån æ 

Vixlar og åvisa 
, 

Vixlar og åvisanir til 

Inneign hjå Landsbankanum 

Inneign hjá öð 

Húsbúnaður og 

Bankavaxtabréf 

Peningar Í sjóði 

Innstæðufé í 

Innstæðufé í 

Innstæðufé gegn 

Ýmsir kreditorar 
Innheimt fé ekki útborgað 

Flutt til næsta 

Flutt frá fyrra 

Innborgaðir vextir 

Forvextir af víxlum og ávísunum 

Ýmsar tekjur 

sparisjóði 

hlaupareikningi 

viðtökuskírteinum . 

Eignir. 

lánum: 

byrgð 

  

nir til 
1 

rum bönkum 

áhöld 

greiðslu innanl 

kr. 

vali ðal splan lis grerosmu erlenda1s 

358804 

684932 

7900 

20000 
388678 

  

ars 

REIKNINGUR 

Tekjur. 

åri 

Tap fært Landsbankanum til gjalda 

Kr. 

  

Akureyri 31. desember 1928. 

1460315 

424465 

11280 

1107218 

38134 

2387 

9900 

— … 137402 

3191104 

kr. 1566954 

—… 821822 

— 745324 

— 12741 

— 9777 

—-- 344.83 

  

kr. 33784 

—- 110833 

—  49298 

— 25406 

—- 110000 

19 

92 

90 

08 

71 

00 

62 

49 

GØ
R 

OC 
Go 

= 
e 

ri
 

Go
 

J
r
 

Kr. 3191104 49 

árið 1928. 

90 

26 

83 

00 

329323 32 
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Flutt til 
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Peningar 

Borgað af 

b. 
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næsta 
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FT 
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Innhe »imt 
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Yms ir kr editora 
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Utborganir. 142 

1. Veitt lån: 

kr... 55100 

  

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

„e. Burðargjald og 

201000 

    

   

  

3000 

  

Utborgad af 

innhe L Útborgað at; 

vextir : 

  

s > - 5
 aupareikningsfé 

          

C. AT — 

d. Til erlendra banka — 

e. Endurereid NER — 

f. Vextir al —    
Kostnaður 

a. Laun og 

D. Endurskoðun og 

c. Bækur, ritföng 

jås og ræst 

3 DO
 

=
 

ID
 

5
 

19
 

my
 

#>
 

ec 
BO
 

GQ 

mm 
O
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=
 

ca
 

ml
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km
 

OG
 

oo
 

oo
 d. Hiti, 1 

símakostnaður 

Ýmsir kreditorar 

Ýmsir debitorar . 
Afskrifað tap á í 

Keypt bankava stabréf 

ð =
 S > SÅ
 

5 og z 3 ci
 S EB

 

Húsbúnaður og áhöld ......... EN RRIR 

Peningar í sjóði 81. desember ............0... 
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

útibús Landsbanka Íslands á Eskifirði 31. desmeber 1928. 

Eignir. 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

  

a. Fasteignaveðslán ............ kr. 543354 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ..... —  458738 05 

c. Lán gegn ábyrgð sveitafélaga —  56885 00 

d. Reikninglán ................ — 267187 39 

— kr. 1326164   

2. Víxlar og ávísanir til greiðslu innanlands ...... — 1365600 

3. Víxlar til greiðslu erlendis .................... — 31023 

4. Inneign hjá öðrum bönkum .................. — 14280 

ö. Bankavaxtabréf ........0. evevee — 1710 

6. Húseign útibúsins, húsbúnaður og áhöld ........ — 49977 

7. Fasteignir .................. RN — 334000 

8. Ýmsir debitorar .............. 0. —  369165 

9. Peningar í sjóði — 14831 

  

Kr. 3506753 

Skuldir. 

1. Skuld við Landsbanka Íslands ................ kr. 2427041 

2. Skuld við erlenda banka ...............0....... — 83363 

3. Innstæðufé í hlaupareikningi .................. —  3683245 

d. Innstæðufé í sparisjóði ...............0...... — 429695 

5. Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum ............ — … 163966 

6. Innheimt fé ekki utborgad ...............…… — 21750 

T. Flutt til næsta árs .............0 — 17689 

Kr. 3506753 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Landsbanka Íslands á Eskifirði árið 1928. 

Flutt frá fyrra ári .........000. 0 kr. 7816 

44 

49 

59 

30 

00 

35 

00 

3 

66 

92 1. 

2. Innborgaðir vextir .......0..0.. — 107352 29 

8. Forvextir af víxlum og ávísunum ............... — 104092 37 

4. Ýmsar tekjur ..........00... 0. — 13455 95 

5. Tap fært Landsbankanum til gjalda ............ — 540179 91 

Kr. 772897 44
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16. 

17. 
18. 

Gjöld 

Útborgaðir vextir .........0...00 0 kr. 

Kostnaður við rekstur útibúsins ................ — 

Kostnaður við húseign útibúsins ................ — 

Afskrifað tap á lánum og víxlum .............. — 

Fyrirfram greiddir vextir til næsta árs .......... — 

REIKNINGUR 
innborganir og útborganir útibús Landsbanka Íslands 

árið 1928. 

Innborganir. 

  

Peningar í sjóði 1. janúar 1928 .............. kr. 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán ........... kr. 80426 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ..... — 91468 00 

c. Handvedslån .......... ses. mm 140 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveitafélaga — 4110 00 

e. Reikningslán ............... — 831208 42 

Borgað af víxlum til greiðslu innanlands ...... — 

Borgað af víxlum til greiðslu erlendis ......... — 

Seld bankavaxtabréf .........00.000.000 Le me 

Seldar fasteignir ...........20.... — 

Innborgað í reikning Landsbankans ............ — 

Innborgað í reikning erlendra banka .......... — 

Innborgað í reikning útibús Íslandsbanka ...... — 

Innlög í hlaupareikningi að viðbættum vöxtum .. — 

Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum ........ — 

Innlög gegn viðtökuskírteinum að viðb. vöxtum .. — 

Innheimt fé fyrir aðra ........0000000 0... — 

Innborgað af ýmsum skuldunautum ............ — 

Innborgaðir vextir: 

a. Af lånum .................. kr. 106205 06 

Af bankavaxtabréfum ......... — 375 68 

c. Af inneign hjá öðrum bönkum — TIL 55 

Forvextir af víxlum og ávísunum .............. — 

Ymsar tekjur .........0.00 000 — 

Tap útibúsins fært Landsbankanum til gjalda .. — 

Kr. 1 

182699 

36078 

821 

535607 

17639 

172897 

67 

79 

56 

65 

77 

>
 4 

á Eskifirði 

59040 

1007352 
4904864 

193332 

1209 

17500 

2927476 

670092 

293426 

5822657 

759373 

7873 

883885 

1134453 

107352 

104092 
17379 

540179 

9437539 

71 

d2 

56 

02 

00 

00 

39 

10 

48 

48 

08 

09 

28 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

382 

Utborganir. 

   

  

   

Veitt lån: 

a. Fasteignaveðslán ............ kr. 31180 00 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån ..... — … 49080 00 

c. Reikningslån ..............… — 611559 72 

Keyptir víxlar til greiðslu innanlands .......... 

Keyptir víxlar til greiðslu erlendis ............ 

Verðhækkun á bankavaxtabréfum .............. 

Útborgað í reikning Landsbankans ............ 

Útborgað í reikning erlendra banka ............ 

Útborgað í rei í isbanka, Seyðisfirði . 

Útborgað af hlaupareikningsfé ................ 
Jtborgað af sparisjóðsfé L.........0..... 
Útborgað af fé gegn viðtökuskírteinum ........ 

Útborgað al innheimtufé fyrir aðra ............ 
Útborgað í reikning ýmsra skuldunauta ........ 

Keypt áhöld .......2%.... 0 

Keyptar fasteignir ...........20..0 0. 

Útborgaðir vextir: 
a. Til Landsbanka Íslands ..... kr. 143822 25 

b. Til annara banka .......... — 5135 253 

c. Af hlaupareikningi .......... — 8183 44 

d. Áf sparisjóði L0..... — 16650 46 

e. Af fé gegn viðtökuskírteinum — 8303 09 

í. Endurgreiddir vextir ........ — 605 20 

Kostnaður: 

a. Laun starfsmanna og dýrtíðar- 

uppbåt Lol kr. 27505 00 

b. Aukavinna 00 — 2645 00 

c. Hiti, ljås og ræsting .. .... — 1392 48 

d. Bækur, ritfong og prentun .. — 1805 77 

e. Burðargjald og 

símakostnaður . kr. 4711 65 

að  sfrådreginni 

endurgreiðslu .. — 8558 86 

———. —- 1152 79 

f. Ýmislegur kostnaður „....... — 1577 75 

Kostnaður við húseign útibúsins .............. 

kr. 741819 
—… 4505184 

—… 213962 

— 19 

—… 3608239 

—… 633739 

— … 313423 

— 5760108 
— … 690092 

—- 17281 

—… 862134 

—- 1240257 

— 319 

— 77000 

— 182699 

72 

50 

36 

90 

64. 

87 

TÁ 

59 

04 

05 

28 
7 
“ 

25 

00 

— 36078 79 
— 821 
  

56 

kr. 18883177 03
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Flutt .... kr. 18883177 03 

        

  

al — 3923 25 

Tap á lánum — 535607 65 

Peningar i — 14831 66 

Kr. 194375 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

útibús Landsbanka Íslands á Selfossi 31. desamb r 1928. ð 

Skuldabréf fyrir lánum: 

istei gnaveðslí Þor kr. 37     
innanlands ...... — 

Ymsir debitorar 

Peningar í sjóði 112 

  

Kr. 25678 

Skuldir. 

Skuld við Landsbanka Í 

Innstæðufé í i 

Innstæðufé í sparisjóð 

Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum 

Flutt til næsta árs 

kr. 12772    

  

-— 47083 

— 1009762 
BR —  223719 

HI — 10020 

53 01 

35 
13 
55 

  

39 59 

r og áhöld ........ — 92100 84 

16 00 

99 16 

GG
 

D 

Kr. 2567899 16 
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yfir innborganir og útborganir útibús Landsbanka Íslands 

1. 

2. 

wo
 

o
n
 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld útibús Landsbanka Íslands á Selfossi á árinu 1928. 

Tekjur. 

Flutt frá fyrra ári ........000 

Innborgaðir vextir ..........000..... 

Forvextir af víxlum ........0000..... 

Ýmsar tekjur .........0000000 0... 

Tap á lánum og víxlum fært Landsba 

gjalda ........00 

Útborgaðir vextir .................. 

Kostnaður við rekstur útibúsins ...... 

Húseign útibúsins lækkuð í verði .... 

Tap á lánum og víxlum .............. 

Fyrirfram greiddir vextir til næsta ár 

FR kr. 6700 

II — 117539 

FRI — 50730 

AU — 3586 

nkanum til 

AIR — 55000 

Kr. 233556 

evnerne kr. 127306 

IR —  258383 

ARA —  10000 

AR — 60845 

Sl — 10020 

Kr. 233556 

REIKNINGUR 

árið 1928. 

Innborganir. 

Peningar í sjóði Í, janúar 1928 ......0000000... kr. 6217 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán ........... kr. 12602 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ..... — 143686 81 

c. Reikningslán ............... — 158892 13 

—,,— — 315180 

Víxlar greiddir innanlands ........00.....0.0.. — 1741110 

Vextir innborgaðir af lánum ........00.0.00...... —  117539 

Forvextir af víxlum .......00000. 0000 — 50730 

Innborgað í reikning Landsbankans ............ — 700593 

Innborgad i hlaupareikning að viðbættum vöxtum — 488654 

Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum ........ — 648681 

Flyt .... kr. 4068707 

00 
r7 

4 

46 

09 

00 

26 

82 

81 
00 

01 

62 

26 

å Selfossi 

70 

46 

99
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Flutt .... kr. 4068707 99 142 
9. innlög gegn viðtökuskírteinum að viðb. vöxtum — 21469 58 DD é 

10. Ýmsir debitorar (0... revne — 12022 33    
SIR — 3586 09 

eres — 10000 00 

alda .. — 55000 00 

Kr. 4170785 99 

þri
 

0
 

de
 

RÅ
 

Utborganir 

kr ki    
A! 

2, Víxlar til greiðslu innanlands ........... ....., —— TT24661 15 
o 3. Útborg    
   
     

   

   

- A dy 
ð. Ai Inne 

D. Ai 

c. AF 

— 127306 82 

— 935917 24 

— 471070 50 

— 493434 38 

— 22517 05 

       ltborgað af 

Utborgad af gegt 

. Kostnaður við rekstur útibúsins: 

a. Laun starfsmaana með dýrtíð- 

aruppbót serene kr. 18899 92 

b. Hiti, ljós og ræsting ......... — 1742 91 

LÖND 578 96 

d. Símakostnaður og burðargjald — 1519 00 

e. Skattar og vátrygging ..... — 638 40 

  

c. Bæ 

  

é 

f. Ymislegt .................. — 2004 62 

— 25383 81 
9. Fasteignir ............. . — 14462 10 

10. Ýmsir debitorar sees. ve. mm 12953 69 
7 ] 1 — 70845 01 

— 11216 00 
% 

12. 

    

Kr. 4170785 99
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REIKNINGUR 

fir innborganir og útborganir 1. flokks veðdeildar Landsbanka Íslands = 

árið 1928. 

Innborganir. 

Inneign hjá Landsbankanum 1. janúar . 

Borgað af lánum ...............0..... 

Vextir af lánum ..................... 

Varasjóðstekjur: 

a. 72% af lánum ................ kr. 

b. Dráttarvextir ................. — 

c. Vextir af inneign hjá Landsbank- 

anum 2... — 

Útborganir. 

HI kr. 238100 83 

versene —… 25771 65 

HR — 7471 23 

    

Innleyst bankavaxtabréf ...................... kr 12700 00 

Vextir af bankavaxtabréfum ................... — 110920 50 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður kr. 4000 00 

b. Gengismunur .................. — 6269 27 

c. Annar kostnaður .............. —- 299 88 

—.  10569 15 

Inneign hjá Landsbankanum 31. desember ...... — 216000 90 

Kr. 280290 55 

REIKNINGUR 

yfir innborganir og útborganir 2. flokks veddeildar Landsbanka Íslands 

árið 1928. 

Innborganir. 

Inneign í Landsbankanum 1. janúar ... 

Borgad af lånum .................…… 

Vextir af lánum ...............00… 

IA kr. 235470 72 

SEERE — 120428 95 

— 31140 21 

Flyt .... kr. 387039 88



Flutt .... kr. 
4. Varasjóðstekjur: 

a. 160% af lánum ................ kr. 3460 60 
b. Dráttarvegtir ..........……....... —- 2609 91 
c. Vextir af inneign hjá Landsbank- 

ANUM 200... —- 8585 Ol 
d. Frá gengistapskonto „.......... — 6056 26 

Útborganir. 

    

1. Innleyst bankavaxtabréf ..........0.0.00..0... kr. 

2. Vextir af bankavaxtabréfum ................... — 

3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður kr. 2500 00 

b. Gengismunur .................. — 18144 20 

c. Annar kostnaður .............. — 580 82 

4. TInneign hjá Landsbankanum 81. desember ...... — 

Kr. 

REIKNINGUR 

387039 88 

15661 78 

402701 66 

119500 00 

35745 75 

21175 02 

226280 89 

402701 66 

yfir innborganir og útborganir 3. flokks veðdeildar Landsbanka Íslands 
árið 1928. 

Innborganir. 

Í. Inneign hjá Landsbankanum 1. janúar .......... kr. 

2. Borgað af lánum ..........0...0. 0. — 

3. Vextir af lánum ..........000 00. — 

Em
 

Varasjóðstekjur: 

a. 12% af lánum ................ kr. 6780 44 
hb. Dráttarvegtir ....…............ — 2125 9 
c. Vextir af inneign hjá Landsbank- 

anum — 6712 14 

  

Kr. 

322581 22 
117317 33 

61077 30 

16218 53 

517194 88 

1929 

142 

142
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Útborganir. 

1. Innleyst bankavaxtabréf ............0 00. kr. 102000 0! 

2, Vextir af bankavaxtabréfum ....... — 66431 
2 

io 
> 

3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarka 

. Gengismunur ............... — 7426 2 

. Annar kostnaður ....... AÐ — 391 82 
Í 9818 

4. Inneign hjá Landsbankanum . . — 338945 55 

  

>
 TA
 

          

Kr. 517194 88 

REIKNINGUR 

yfir innborganir og utborganir 4. flokks veðdeildar Landsbanka Íslands 

  

árið 1928. 

Innborganir. 

1. Inneign hjá Landsbankanum LR 

2. Borgað af lánum ......... 0 HIRÐ — 

Vextir af lánum ............... . BR — 

Varasjóðstekjur: 

a. 15% af 

b. Dråttar 

c. Eigendaskipt: 

  

Co
    

hi 

  

    
d. Vextir af inneign hjá Landsbank- 

anum - 6646 49 

1. Innleyst bankavaxtabréf (00.00.0000. kr. 90400 00 

2. Vextir af bankava um — 194688 59    

A)
 Varasjóðskostnaður : 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður 

b. Endurskoðunarlaun ........... — 600 00 

Gengismunur 2............ — 58 67 

d. Annar kostnaður ............. — 327 10 

mm 5985 77 

Inneign hjå Landsbankanum ..................… — 404516 13 

  

Ea
 

Kr. 695585 40
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REIKNINGUR 142 

yfir innborganir og útborganir 5. flolcks veðdeildar Landsbanka Íslands 

árið 1928. 

Innborganir. 

1. Inneign hjá Landsbanka Íslands 1. janúar ...... kr. 95146 97 

2. Borgað af lánum ...........00.0 0... — 52026 85 

8. Vextir af lánum ............00 000. — 141566 69 

4. Varasjóðstekjur: 

a. 12% af lánum ............... kr. 14157 96 

b. Dráttarvextir ................ — 3195 80 

c. 1% lántökugjald .............. — 65 00 

d. Vextir af inneign hjá Landsbanka 

Íslands .........0............. — 1075 62 
—,—— 18494 38 

5. Tillag úr ríkissjóði ...........000.0.00.. 0 — 2000 00 

Kr. 309234 89 

Útborganir. 

Vextir af bankavaxtabréfum ................... kr. 150000 00 1. 

2. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður kr. 2400 00 

b. Endurskoðunarlaun ........... — 300 00 

c. Annar kostnaður .............. — 71 25 

— 2771 25 

Inneign hjå Landsbanka fslands 31. desember .... — 156463 64 

    

9 

Kr. 309234 89 

REIKNINGUR 142 

yfir innborganir og útborganir 6. flokks veðdeildar Landsbanka Íslands 

árið 1928. 

1. Inneign hjá Landsbanka Íslands 1. janúar ...... kr. 88982 45 

2. Borgað af lánum .........0..0 000... — 46004 62 

Vextir af lánum — 139303 67 co
 

4. Varasjóðstekjur: 

a. 175% af lánum ................ kr. 13930 21 

b. Dráttarvextir ...... HR — 2180 31 

  

Flyt .... kr. 16110 52 kr. 274290 74



142 

Do
 

c. Vextir af inneign hjá Landsbanka 

Ú 
Vextir af bankavaxtabréfum 

Varasjóðstekjur: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður 

b. Endurskoðunarlaun .. 

c. Annar kostnaður ..... 

Inneign hjá Landsbanka 

innborganir og ú 

In 

Inneign hjá Landsbanka 

Útgefin bankavaxtabréf 
ál

 

ID
 

=]
 

Ha
 

Do
 

o
 

>
 

=
 

LN
 kr. 16110 52 1 

Kr. 295063 31 

tborganirt 

a kr 64755 OG 

ky 2400 00 

sr — 300 00 

RN — 58 15 

——— ——— — 2758 15 

Íslands 31. desembei — 227550 16 

Kr. 295068 31 

  

nborganir. 

Islands 1. januar .... kr. 38553 78 

— 2499900 00 

Borgað af lánum ..........0.00 — 55994 10 

Vextir: 

a. Af lánum ................. kr. 100050 91 

b. Af útgefnum bankavaxtabréfum— 22830 24 

——.,—.AA22 122881 15 

Varasjóðstekjur: 

a. 14% af lánum ............. ki 10005 42 

b. Dráttarvextir .............. — 322 68 

c. 1% lántökugjald ............ — 24999 00 

d. Vextir af inneign hjá Lands- 

banka Íslands ....... 

  

— 35933 71 
Tillag úr ríkissjóði .......0..... 00 — 4000 00 

Kr. 2757262 72



   
a Skrifst 'u- og stjórnarkostnaður kr 2400 00 

b. Endurskoðunarlaun .......... — 400 00 

Annar kostnaður ............ — 4375 85 

4. Inneign hjå Lands 

yfir Innborganir og útbor 

  

Kr. 

REIKNINGUR 

ganir 8. flokks veðdeildar 

árið 1928. 

  

r. 

2499900 00 

112325 00 

717 

1861 Fl
 

Et
 

o
g
 

1
 

1 

1378 

2757262 

Landsbanka Islands 

1068100 00 

1337 98 

10762 42 

8000 00 

  

Innborganir 

1. Útgefin bankavaxtabréf 2... k 
2. Vextir af útgefnum bankavaxtabréfum ........ — 
3. Varasjóðstekjur: 

a. 1% ga sr kr 10681 00 

„ Vextir af inneign hjá Lands- 

banka Íslands sr — 81 42 

4. Tillag úr ríkissjóði L......000000. — 

Kr 

Útborgan 

1. Veitt lán ..........0.. enee kr 

2. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnað- 

ur og endurskoðunarlaun .... kr. 12000 00 

b. Annar kostnaður .......... — 5099 38 

3. Inneign hjá Landsbanka Íslands 81. desember — 

  

Kr. 

1108200 40 

1068100 00 

17099 38 

23001 02 

1108200 

142
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

1. flokks veðdeildar Landsbanka Íslands 31. desember 1928. 

Eignir. 

Skuldabréf fyrir lánum ........0.0....0. 0... 

Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga .............. kr. 1434 60 

b. Ekki fallið í gjalddaga ......... — 3211 75 

Inneign í Landsbanka Íslands „................. 

Skuldir. 

Bankavaxtabréf í umferð .......0.000000.0. 0. 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 

a. Fallnir í gjalddaga ............ kr. 3267 00 

b. Ekki fallnir í gjalddaga ........ — 4992 75 

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði: 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur kr. 4646 35 

b. Innborgaðar varasjóðstekjur — 123409 59 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

137568 

4646 

216000 

358215 

221900 

8259 

128055 

358215 

2. flokks veddeildar Landsbanka fslands 31. desember 1928. 

Eignir. 

Skuldabréf fyrir lánum ........2000 000... 

Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga ............. kr. 3389 86 

b. Ekki fallið í gjalddaga ........ kr. 6059 87 

Inneign í Landsbanka Íslands .................. 

kr. 502003 

9449 

226280 

737733 

44 

35 

90 

69 

09 

(5 

94 

69



Skuldir 

kr. 721500 00 

—… 16233 75 

1. Bankavaxtabréf i umferd 

2. Ógreiddir vextir af banka 

  

  

Kr. 7377383 75 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

3. flokks veddeildar L f dshanka Íslands 31. desember 1928. 

  

    
1. Sku Idabréf fyri ir lánum ........ NR kr. 1181796 94 

2. Óg i 

nn — 20671 53 

3. Inneign hjá Landsbanka islands .............. …—… 338945 55 

Skuldir. 

Bankavaxtabréf í umferð kr. 1405000 00 

2. Ógreiddir vextir af bankav: 

Fallnir í gjalddaga ....... 

Ekki fallnir í gjalddaga 

ht
 

  

———— — 348330 50 
3. Mismunur, sem reikningslega j 

A 

Ógoldnir vextir og var: 

      

b. Í nnborgaðar var 
—… 102083 52 

  

Kr. 1541414 02 

142
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

desember 1928. 
4. flokks veðdeildar Landsbanka Íslands 31. 

Skuldabréf fyrir lánum 

Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga ............ 
b. Ekki fallið í gjalddaga 

Inneign í Landsbanka Íslands .... 

Skuldir. 

Bankavaxtabréf í umferð 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum : ö 
   

  

Kr. 

a. Fallnir í gjalddaga .......... kr. 7186 50 
hb. Ekki fallnir í gjalddaga ..... — 96801 75 

  Mismunur, sem reikningslega 

a. Ógoldnir vextir og varasjóðs- 

er
 

Sp 
de
 

5 

tekjur ............. kr. 106936 31 
b. Innborgaðar varasjóðstekjur — 68076 94 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

5. flokks veðdeildar Landsbanka Íslands 31. desember 1928 

Eignir. 

  

a. Fallið í gjalddaga ............ kr 

b. Ekki fallið í gjalddaga ...... — 

kr 

58 74 
91 72 

4069349 06 

106936 31 

404516 183 

4581301 50 

103988 2: Gt
 

175013 25 

4581301 50 

  

2904316 11 

69950 46 

156463 64 

3130730 21



IN
D 

vo
 

Skuldir. 
rastahnAáf í Bankavaxtabréf í umferð 

7 Ogreiddir vextir 

    

kr. 3000000 00 

15000 00 

55730 21 

3130730 21 

EFNAHAGSREIKNINGUR 
G. flokks veðdeildar Landsbanka Íslands 31. 

Eignir. 

Skuldabréf fyrir lánum       

  

Ögoldnir vextir og varasjóðstel 
IA + radda yes ir a. Fallið í gjalddaga ........... ki 

b. Ekki fallið í gjalddaga ....... — 

Inneign í Landsbanka Íslands 

Skuldir. 

Bankavaxtabréf í umferð 

Ógreiddir 

a. Fallnir í gjalddaga .......... kr. 

b. Ekki fallnir í gjalddaga ...... — 

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir 

vextir af bankavaxtabréfum: 

desember 1928. 

kr. 2923181 

24266 54 

40079 16 
Do

 
DD

 
I
 

ot
 

Co
 

ot
 

>
 

Øt
 

Í i
n 

| 
0
 

  

3215077 05 

"… 3000000 00 N mi
 

38757 50 

75000 00 

163757 

51319 
50 

rarasjóði 56 

  

Kr. 3215077 06 

1929 
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142
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EFNAHAGS 

                

REII A 
KON INGUR 

7. flokks veðdeildar Íslands 31. desember 1928. 

E "nil 

1. Skuldabréf fyrir lánum .........0... kr. 3943705 99 

2. Ogoldnir vex 

a. Fallið í gjalc kr. 21090 87 

b. Ekki fallið í Ba 0... — 58984 99 

— 75075 36 

3. Inneign hjá Landsbanka Íslands .............. — 137861 87 

Kr. 4156643 63 

Skuldir 

1. Bankavaxtabréf í umferð 20.00.0000... kr. 3999700 00 

2. Ógreiddir vextir bankavaxtabréfum 

a. Fallnir í lc MA ki 2035 00 

Ekki fallnir í gjalddaga — 99992 50 

———.—.—.—.—-—— — 102027 50 

3. Mismunur, sem reikni tilheyrir varasjóði —- 54916 13 

Kr. 4156643 63 

142 EFNAHAGSREIK {NINGUR 

8. flokks veðdeildar Landsbanka Íslands 31. desember 1928. 

Eignir. 

Skuldabréf fyrir lánum 

Ógoldnir vextir 

Ekki fallið í gjalddaga 

Inneign hjá Landsbanka Íslands . 

og varasjóðstekjur: 

1068100 00 

80 

00 

14 

1 

5 

23 

Es
 

oo
 

  

Kr. 1096902 44
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Skuldir. 142 

1. Bankavaxtabréf í umferð ........00....00... kr. 1068100 00 

2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum : 

Ekki fallnir í gjalddaga ........0..00. 0... — 26702 50 

3. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði — 2099 94 

Kr. 1096902 44 

Reykjavik. 8. mai 1929. 

Framkvæmdarstjórnin. 

Magnus Sigurdsson. L. Kaaber. Georg Ólafsson. 

Rich. T 

  

orfason. 

Framanritaða reikninga höfum við endurskoðað og borið saman 

við bækur bankans, og ekkert fundið við þá að athuga. 

Ásq. Ásgeirsson. Björn E. Árnason. 

Með skírskotun til yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar 

bankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, h. 16. maí 1929. 

Fyrir hönd Landsbankanefndar. 

Sveinn Ólafsson 

formaður. 

Þorleifur Jónsson. 

Lands- 
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

Sparisjóðs Árnessýslu å Eyrarbakka 31. 

Kignir. 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

99703 

479769 

50 

00 

  

c. Handveðslán ................. — 250 00 
d. Lán gegn ábyrgð s — 70492 00 

e. Reikningslán ................ —  13348 06 

  

Víxlar 

Inneign í bönkum: 

a. Í Landsbanka Íslands, Reykjavík kr. 

b. Í útibúi Landsbanka 

Selfossi 

163991 87 

Íslands, 
FR 1519 22 

asteignir 

. 
þr
 

Þ
e
 

Ti
 

msir debitorar .........0.. 

Húsbúnaður og áhöld ......00.00000 
Ginnkomnir vextir fallnir í gjalddaga .......... 
Peningar Í sjóði 

desember 1928. 

663562 

41890 

—  11000 

171571 

2036 

— 1432 50 

1400 00 

14200 21 

3182 

09 

05 

51 

  

Skuldir. 

Sparisjóðsinnstæðufé ............00... 

Ínnheimt fé ekki útborgað .............0....... 

Fyrirfram greiddir vextir ..........0.0...... 

909274 93 

898507 65 

— 310 23 

— 10457 05 

909274 93
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REIKNINGUR 142 

vfir tekjur og gjöld Sparisjóðs Årnessyslu å Evrarbakka årid 1928. 

Tekjur. 

   

1. Vextir ................ kr. 67640 05 
2. Forvextir af vixlum — 2589 10 
8. Ýmsar tekjur ................ — 91 85 
á. Tap, fært Landsbankanum til gjalda — 50000 00 
5. Flutt til næsta års 2... — 3743 16 

Kr. 124064 16 

Gjöld 

1. Flutt frá fyrra ári ......2..... 0... kr. 31656 74 

2. Vextir ........0.. 0. —  40122 97 

38. Kostnaður ..............0.00 0. — 7639 70 

Á. Tap ses ennen ereneee — 44644 75 

Kr. 124064 16 

REIKNINGUR 142 

yfir innborganir og útborganir Sparisjóðs Árnessýslu á Eyrarbakka 

árið 1928. 

Innborganir. 

1. Peningar í sjóði Í. janúar 1928 ................ kr. 3237 51 

2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán ............. kr. 45837 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ...... — 80940 55 

c. Handveðslán ..........0.0....... — 42 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveitafélaga .. — 283 00 

e. Reikningslán ................. — 16645 94 

——— kr. 143748 49 

Flyt .... kr. 146986 00
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14. 

15. 
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Víxlar innleystir ........000 0000... 

Innlög í sparisjóð að viðbættum vöxtum 

Vextir: 

a. Af lánum ......0.00 000. kr. 62908 10 

b. Aðrir vextir ...........0.. — 4731 95 

Forvextir af víxlum ......0..000.0 0. 

Provision .......c.c.ene sn 

Innborgað í reikning Landsbankans í Reykjavík .. 

Innborgað í reikning útibús Landsbankans, Selfossi 

Bankavaxtabréf innleyst .......000000 00... 

Ýmsir debitorar ...........0..0 0... 

Fasteignarekstur ........000..00 0... 

Innheimt fé ..........0.0 0. seseee 

Ágóða- og tapsreikningur .........00.00000..... 
Tap sparisjóðsins fært Landsbankanum til 

Útborganir. 

kr. 146986 

68272 

56598 

67640 

2589 
91 

21238 

94105 
1000 

32742 
1935 

10929 

60888 

50000 

00 

00 

06 

05 

10 
85 

59 

55 
00 

42 
42 

53 

75 

00 

  

Kr. 615017 32 

  

Veitt fasteignaveðslán .......0.000000 0... kr. 23400 00 

Keyptir vixlar .......000000 nn. — 70993 00 

Utborgad sparisjådsfé .......0200000 0... — 93730 15 

Utborgad i reikning Landsbankans i Reykjavik .. — 162446 88 

Útborgað í reikning útibús Landsbankans, Selfossi — 93032 23 

Ýmsir debitorar ........0..00.00 nn — 2376 68 

Fasteignarekstur .........0.200 00... — 1270 45 

Útborgað af innheimtufé ........00.0.000.0.0.. —  11289 25 

Útborgaðir vextir: 

a. Af sparisjóðsfé ........0..... kr. 40084 67 

b. Aðrir vextir ......0.000... — 38 30 

— 40122 97 

Kostnaður: 

a. Laun 2... kr. 5815 00 

b. Eftirlitsm. banka og sparisjóða — 189 30 

c. Ferðakostnaður m. m. ........ — 193 00 

d. Húsaleiga, ljós og hiti ......... — 1069 00 

Flyt .... kr. 7266 30 kr. 498661 61
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Flutt kr. 7266 30 kr. 498661 61 

e. Simakostnadur .......…....... — 211 15 

f. Ritföng, frímerki o. fl. ...... — 162 25 

— — 7639 70 

11. Ágóða- og tapsreikningur ............ 0. — 105538 50 

12. Peningar i sjédi 31. desember ................. — 3182 51 

Kr. 615017 32 

REIKNINGUR 

Kirkjujarðasjóðs árið 1928. 

Tekjur. 

Sjóður frá fyrra ári: 

a. Bankavaxtabréf ............ kr. 242400 00 

b. Skuldabréf Vestmannaeyja ... —  90000 00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði — 72338 84 

d. Útistandandi í lánum ...... — 768817 97 

e. Peningar .................. —  69566 22 

kr. 1243123 03 

Andvirði seldra kirkjujarða ...............0... — 21700 00 

Afborganir lána ........0.0.... 00. — 33356 44 

Vextir: 

a. Af lánum .................. kr. 30873 87 

b. — Söfnunarsjóðsinnstæðu — 4267 99 

c. — bankavaxtabréfum ....... — 10638 00 

d. — skuldabréfum Vestm.eyja . — 5400 00 

e. — bankainneign ............ — 6335 33 

— 57515 19 

Frá framkvæmdarstjóra Flóaáveitunnar, endur- 

greiddur áveitukostnaður .........0.00.00.0000... — 3859 37 

Kr. 1359554 03 
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143
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Gjöld. 

Vextir af andvirði seldra kirkjujarða frá presta- 

  

Reykjavík, 17. desember 1929. 

G. Sveinbjörnsson. 

köllum undir eldri launalögum ................ kr. 748 00 

Gjöld sjóðsins ..........0000000 00 — 3400 00 

Ýmsar greiðslur .............00000 0... — 54056 43 
Til jafnaðar móti tekjulið 3 ..........0..000... — 33356 44 

Vextir til Prestslaunasjóðs ..........00.00.0... — 29468 25 

"Eign í árslok: 

a. Bankavaxtabréf ............ kr. 230400 00 

b. Skuldabréf Vestmannaeyja .. ——  85000 00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .... — 6606 83 

d. Útistandandi í lánum ....... — 754541 53 

e. Peningar ............. „2... —  91976 55 

— 1238524 91 

Kr. 1359554 03
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ÚTKOMIÐ Í A-DEILD STJÓRNARTÍÐINDANNA 1929. 

Auglýsing um alþjóðapóstsamning, undirskrifuð af forsætisráð- 

herra 81. desember 1929 (nr. 85). 

SKRÁ 144 

yfir samvinnufélög, sem birt hafa verið í Lögbirtingablaðinu árið 1929. 

1. Kaupfélag Siglfirðinga, Siglufirði (Lögb. nr. 15). 

2. Sláturfélag Vestfjarða, Ísafirði (Lögb. nr. 21). 

SKRÁ 145 

yfir hlutafélög, sem birt hafa verið í Lögbirtingablaðinu árið 1929. 

1. Líftryggingarfélagið Andvaka, Reykjavík (Lögb. nr. 1). 

2. H.f. Sæbjörg, Hafnarfirði (Lögb. nr. 2). 

3. Magnús Th. S. Blöndahl h/f, Reykjavík (Lögb. nr. 2). 

4. Íshúsfélag Hnífsdælinga h/f, Hnífsdal (Lögb. nr. 7). 

5. Íshúsfélag Bolungarvíkur h/f, Bolungarvík (Lögb. nr. 7). 

6. H.f. Pípuverksmiðjan, Reykjavík (Lögb. nr. 8). 

T. H.f. Bifreiðafélag Eskifjarðar, Eskifirði (Lögb. nr. 9). 

8. British Petroleum Company, Ltd., Reykjavík (Lögb. nr. 10). 

9. H.f. Tjaldur, Reykjavík (Lögb. nr. 11). 

10. H.f. Dofri, Þingeyri (Lögb. nr. 12). 

11. H.f. Sjóklæðagerð Íslands, Reykjavík (Lögb. nr. 12). 

12. H.f. Prentsmiðja Hafnarfjarðar, Hafnarfirði (Lögb. nr. 17). 

13. H.f. Rafmagn, Reykjavík (Lögb. nr. 21). 

14. H.f. Hlér, Reykjavík (Lögb. nr. 22). 

15. H.f. Verzlunin Örninn, Reykjavík (Lögb. nr. 22). 

16. H.f. Bein, Siglufirði (Lögb. nr. 24). 

17. H.f. Verzlunin Framtíðin, Akureyri (Lögb. nr. 30). 

18. H.f. Elliði, Reykjavík (Lögb. nr. 84). 

19. Jón Ólafsson á Co., h/f, Reykjavík (Lögb. nr. 35). 

20. H.f. Frystihúsið Svalbarð, Svalbarðseyri (Lögb. nr. 36). 

21. Verzlunin Egill Jacobsen h/f, Reykjavík (Lögb. nr. 40). 

22. H.f. Örninn, Hafnarfirði (Lögb. nr. 47). 
23. H.f. Júpíter, Hafnarfirði (Lögb. nr. 49). 

24. Hlutafélagið Varðarhúsið, Reykjavík (Lögb. nr. 52). 

81. ðag desembermánaðar 1929, Ísafoldarprentsmiðja h.f.
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146 FIRMNATILKYNNINGAR. 

Samkvæmt lögum nr. 42., 13. nóvbr. 1908, um verzlunarskrár, 

firmu og prókúruumboð, hafa eftirgreindar tilkynningar verið aug- 

lýstar árið 1929. 

I. Reykjavík. 

1. Hlutafélagið Det kongelige octroierede almindelige Brandassu- 

rance Compagni tilkynnir hér með að umboð það á Eskifirði, sem 

firmað Carl D. Tulinius Eft.flgr. hingað til hefir stjórnað, verður 

lagt niður frá 30. sept. 1928 að telja, og að svæði þau er heyrðu 

undir umboðið verða frá þeim tíma lögð undir umboðið í Reykja- 

vík, sem herra kaupm. C. Behrens stjórnar. 

Til umboðs þess, sem herra kaupm. C. Behrens stjórnar 

telst þá: Kaupstaðirnir Reykjavík, Hafnarfjörður og Akureyri, svo 

og eftirtaldar sýslur: Borgarfjarðar-, Mýra-, Gullbringu-, Kjósar-, 

Árnes-, Rangárvalla-, Vestmannaeyja-, Skaftafells-, Suður- og 

Norðurmúla-, Þingeyjar-, Eyjafjarðar- og Skagafjarðarsýsla. Að 

öðru leyti vísast til umboðsbréfs þess, sem gefið var út til handa hr. 

kaupm. C. Behrens 6. janúar 1926, sem enn er í gildi. 

Kaupmannahöfn, 17. sept. 1928. 

Stjórnin í Det kongelige octroierede almindelige 

Brandassurance-Compagni. 

J. Vissing. G. Thorsen. 

Do
 Vid undirritadir, O. H. Olafsson, Laufåsvegi 25 og Guido Bernhåft, 

Vonarstræti 4, Reykjavík, rekum heildsölu og umboðssöluverzlun 

með ótakmarkaðri ábyrgð hér í bænum undir firmanafninu H. Ól- 

afsson á Bernhöft. Við ritum báðir firmað: 

Ó. H. Ólafsson ritar þannig: 
H. Ólafsson £ Bernhöft. 

Guido Bernhöft ritar þannig: 

H. Ólafsson é Bernhöft. 

Reykjavík, 5. janúar 1929. 

Ó. H. Ólafsson. 

Guido Bernhött. 

3. Eg undirritaður Sigurjón Eiríksson, Hverfisgötu 62, Reykjavík, til- 

kynni hérmeð til firmaskrárinnar, að eg rek hér í bænum smásölu,
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heildsölu og umboðssölu — verzlun með allskonar varning, og með 146 

ótakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafninu: 

„Verzlunarfélag Reykjavíkur“. 

Eg einn hefi rétt til að rita firmað. 

Firmað rita eg þannig: 

Verzlunarfélag Reykjavíkur. 

Sigurjón Eiríksson. 

Reykjavík, 21. jan. 1929. 

Sigurjón Eiríksson. 

4. Hérmeð leyfi eg mér að tilkynna til firmaskrár Reykjavíkur, að 

hr. John Wetlesen gengur úr firmanu frá deginum í dag að telja, 

og eg frá þeim degi verð einkaeigandi verzlunarinnar. 

Jafnframt hefi eg í dag veitt herra Karl Petersen prókúru- 

umboð fyrir firma mitt og ritar prókúruhafi firmað þannig: 

ppo. Rich. N. Braun. 

Reykjavík 2. janúar 1929. 

Rich. N. Braun. 

5 Hérmeð afturkallast prókúruumboð það, er eg á sínum tíma veitti 

herra verzlunarmanni Helga H. Zoöga fyrir Tóbaksverzlunina 

„London“. 

Reykjavík, 12. janúar 1929. 

Guðrún H. Zoéga. 

6. Eg, Þorleifur Jónsson, fyr póstmeistari í Reykjavík, gef hérmeð 

konu minni, Ragnheiði Bjarnadóttur, umboð sem prókúruhafa fyr- 

ir verzlun mína, Silkibúðin í Reykjavík, og hefir hún öll réttindi 

prókúruhafa samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóv. 1908. 

Firmað ritar hún þannig: 

p.p. Silkibúðin. 

Ragnheiður Bjarnadóttir. 

Reykjavík, 14. jan. 1929. 

Þorleifur Jónsson. 

7. Hérmeð tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að Hjalti S. Espholin, 

Akureyri, er genginn úr firmanum „Kaffibætisgerð Íslands, Ing- 

ólfur G. S. Espholin“, Reykjavík, en í stað hans er genginn í ofan- 

nefnt firma Sigurður Jónasson, Sólvöllum 15, Reykjavík, með sömu 

réttindum og skyldum. 

Reykjavík, 16. júlí 1928. 

Ingólfur G. S. Espholin. 

Sigurður Jónasson. Magnús Bl. Jónsson. Hjalti Espholin.
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Hérmeð tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að meðundirritaðir 

past. emer. Magnús Bl. Jónsson, Skólavörðustíg 3, Rvík, og Sig- 

urður Jónasson, lögfr., Sólvallargötu 15, Rvík, eru frá og með 

deginum í dag gengnir úr firmanu „Kaffibætisgerð Íslands, Ing- 

ólfur G. S. Espholin“, Rvík, en Ingólfur G. S. Espholin, Austur- 

stræti 5, Rvík, rekur firmað einn áfram á eigin ábyrgð. 

Reykjavík, 11. febr. 1929. 

Ingólfur G.S. Espholin. Sigurður Jónasson. Magnús Bl. Jónsson. 

9. Hérmeð tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að prókúruumboð 

það, sem eg á sínum tíma veitti hr. Hannesi Ólafssyni, nú til heim- 

ilis Grettisgötu 2, Rvík, afturkallast hérmeð frá deginum í dag. 

Reykjavík, 12. febrúar 1929. 

Verslunin Örninn. 

Dagbjartur Sigurðsson. 

10. Eg undirritaður hefi selt hr. Haraldi Björnssyni verzlun mína, 

Verzlunarfélag Reykjavíkur, og hætti því að starfa undir þessu 

firmanafni. 

Reykjavík, 19. febr. 1929. 

Sigurjón Eiríksson. 

11. Við undirritaðir trésmiðir, Sigfús Jónsson og Kári Sigurðsson, báð- 
ir til heimilis í Garðastræti 4, Rvík, tilkynnum hérmeð til firma- 
skrárinnar, að við rekum hér í bænum t trésmí íðavinnustofu með alls- 
konar tré- og áhaldasmíði undir nafninu „Trésmiðjan Fjölnir“ 
og með ótakmarkaðri ábyrgð. Við einir, hvor um sig, höfum rétt 
til að rita firmað. 

Firmað ritum við þannig: 

pr. Trésmiðjan Fjölnir. 

Sigfús Jónsson. 

eða 

pr. Trésmiðjan Fjölnir. 

Kári Sigurðsson. 

Reykjavík, 20. febr. 1929. 

Sigfús Jónsson. Kári Sigurðsson. 

12. Við undirritaðir, Þórður Þórðarson, Laugaveg 45, Rvík, og Sigurð- 

ur Jónsson, Hverfisgötu 56, Rvík, tilkynnum hérmeð, að við í 

félagi rekum verzlun á Laugaveg 45 hér í bænum með allskonar 
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   vörur, undir firmanafnn borg““, báðir með ótak- 145 

markaðri ábyrgð. Hvor. um til rita firmað. 

    

þannig: Þórður Þórðarson ri n 

pr. Verzlunin Hamborg 

Sigurður Jónsson 

pr. 

  

Rey ykjav fk. 

Sigurður Jónsson. 

Jafnframt tilkynnist það. 

verzla undir mínu nafni. 

   

  

Hérmeð tilkynnist, að úr firmanu J. Thorsteinsson & Co. eru 
iamínsson, úrsmiður, og Sigurður Jóns-    gengnir þeir 

son, járnsmiður. 
fti tir frú Hulda Þorsteins- 

  

r ei 

   
J. Thorsteinsson £ Co. 

Hulda Þorsteinsson. 

Prókúru hefir e 

Revk Ja     
Hulda Þorsteinsson. 

  

Eg undirritaður, 

syni, Ingólfsstr 

isgötu 64, ásamt 

  

risson, hefi selt hr. Gunnari Sigurjóns- 

rarshólmi“, á Hveri- 

nn firmað þannig: 
   

   

  

Jóhann 

Við undirrita ðar, ekkjufrú 

frú Ásta Málfríður 

rekur verzlun í Reyki 

er við gáfum herra 

Jafnframt ve 
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145 ari Ólafssyni, Aðalstræti 2, Reykjavík, sameiginlegt prókúruum- 

boð til þess báðum saman að rita firmað pr. prókúra. 

Köbenhavn, 5. marz 1929. 

H. P. Duus. 

Ása Ólafsson. Ásta Duus. 

Ingvar Ólafsson og Carl Proppé rita firmað þannig: 

p. p. H. P. Duus. 

C. Proppé. 1. Ólafsson. 

16. Við undirritaðir Sveinn Egilsson og Jón Egilsson, báðir til heimil- 

is á Laugavegi 40 B, Reykjavík, tilkynnum hérmeð til firmaskrár- 

innar, að við rekum hér í bænum vinnustofu til bifreiðaviðgerða 

og verzlun með bifreiðar og allskonar efni til þeirra, undir firma- 

nafninu: 

Bifreiðasmiðja Sveins Egilssonar. 

Firmað rekum við með ótakmarkaðri ábyrgð og höfum við 

einir — hvor um sig — rétt til að rita firmað, og ritum það þannig: 

Bifreiðasmiðja Sveins Egilssonar. 

Jón Egilsson. 

Bifreiðasmiðja Sveins Egilssonar. 

Sveinn Egilsson. 

Reykjavík, 17. apríl 1929. 

Jón Egilsson. Sveinn Egilsson. 

17. Eg undirritaður, sem með kaupsamningi, dags. 29. júní 1926, heti 

keypt „Verzlunina Liverpool“ hér í bæ, ásamt útibúum á Lauga- 

vegi 49 og Baldursgötu 11, tilkynni hérmeð til firmaskrár Reykja- 

víkur, að eg rek nefnda verzlun áfram með sama firmanafni með 

ótakmarkaðri ábyrgð. 

Jafnframt tilkynnist, að eg, frá og með deginum í dag, 

veiti hr. Theodór Siemsen umboð sem prókúruhafa fyrir nefnda 

verzlun með útibúum með öllum réttindum og skyldum prókúru- 

hafa samkvæmt lögur nr. 42. 13. nóv. 1908. 

Firmað rita eg þannig: 

Verzlunin Liverpool. 

Magnús Kjaran. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

p. p. Veræzlunin Liverpool. 
Theodór Siemsen. 

Reykjavík, 6. febr. 1929. 

Magnús Kjaran.
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Það tilkynnist hérmeð, að bankaprókúra, sem ungfrú Oddfríði 146 

Sæmundsdóttur, Vitastíe 11, Rvík, var veitt fyrir smjör- og kaffi- 

verzlunina Irma, Hafnarstræti 22, Rvík, afturkallast hérmeð, og 

nefnd bankaprókúra veitt frá sama tíma ungfrú Ingibjörgu Jó- 

hannesdóttur, Bræðraborgarstíg 12 ce, Rvík. 

Kaupmannahöfn, 22. apríl 1929. 

Carl Schepler. 

   

Hérmeð afturkallast prókúruumboð það, er hr. Stefán Árnason 

hefir haft fyrir firmað Fr. Steinholt á Co., Reykjavík. 

Reyki: i 1929. 

ér Co. 

  

       

  

víkur, að eg undirrit- 

aður, Gísli Þorbjarnarson æti 86, Reykjavík, rek 

verzlun hér í bæ undir firman: nu „Verzlunin Nýhöfn“. Verzl- 

unina rek eg með åt 3. Prókúruumboð fyrir firm- 

að hefir Jónas Andrésso Rvík 

Firmað rita eg 

  

    

  

   

  

Verzlunin Ný 

  

Gísli Þorbjarnarson. 

Prókúruhafi ritar: 

p. p. „Verzlunin Nýhöfn“ 

Jónas Andrésson. 

Reykjavík, 16. maí 1929. 

Gísli Þorbjarnarson. 

   

  

Eg undirritaður, Jóhann Karlsson, Ingólfsstræti 16, Reykjavík, til- 

kynni hérmeð til firma: r, að "ek verzlun undir firma- 

nafninu „Verzlunin Merkjas n“. Firmað rek eg með ótakmark- 

aðri ábyrgð og rita eg það einn. 

Firmað rita eg þannig: 

pr. Verzlunin Merkjasteinn. 

Jóhann Karlsson. 

Reykjavík, 23. maí 1929. 

Jóhann Karlsson. 

Það tilkynnist hérmeð til firmaskrár Reykjavíkur, að frú Guðrún 

Ólafsdóttir, Skólavörðustíg 19, R    „ykjavík, rekur verzlun, með
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146 ótakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafninu „Íshúsið Herðubreið“, 

með ís, beitu og aðrar frystiafurðir, ásamt útgerð. 

Guðrún Ólafsdóttir ritar firmað þannig: 

Íshúsið Herðubreið. 

Guðrún Ólafsdóttir. 
Óskar Halldórsson, útgerðarmaður, Skólavörðustíg 19, 

Reykjavík, hefir prókúruumboð fyrir firmað, og ritar hann firm- 

að þannig: 

   

  

pr. pr. Íshúsið Herðubreið. 

Reykjavík, 15. maí 1929. 

Guðrún Ólafsdóttir. 

23. Geir H. Zoöga, kaupmaður í Reykjavík, tilkynnir hérmeð, að hann 

reki verzlun í Austurstræti nr. 4, Reykjavík, með tóbaks- og 

sælgætisvörur, undir firmanafninu „Verzlunin Havana“, með ótak- 

markaðri ábyrgð. 

Firmað ritar Geir H. Zoöga þannig: 

Verzlunin Havana. 

Geir H. Zoéga. 

Reykjavík, 16. maí 1929. 

Geir H. Zoéga. 

Eg undirrituð, Guðríður Á. Bramm, veiti hérmeð tengdasyni mín- 

rókúruumboð fyrir mig og verzlun mína. 

ID
 

um, Jóni Helgasyni, 

Prókúruhafi r 

pr. pr. Guðríður Á. Bramm. 

Jón Helgason. 

pr. pr. Fatabúðin. 

Jón Helgason. 

Reykjavík, 6. ágúst 1929. 

Guðríður Á. Bramm. 

Í 1 
it ar bannig: 

  

25. Eg undirritadur, Dagbjartur Sigurésson, Midstræti 5, Rvik, til- 

kynni hérmeð til firmaskrár Reykjavíkur, að eg rek hér í bæn- 

um smásöluverzlun með ótakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafn- 

inu: Verzlunin Höfn. 

Eg einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Verzlunin Höfn. 

Dagbjartur Sigurðsson. 

Reykjavík, 20. ágúst 1929. 

Dagbjartur Sigurðsson. 
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Hérmeð tilkynnist, að firmað Bræðurnir Espholin, Akureyri, hætt- 146 

ir að reka útibú í Reykjavík. 

Akureyri. 22. ágúst 1929. 

Hjalti Espholin. 

Reykjavík, 28. ágúst 1929. 

Ingólfur G. S. Espholin. 

Við undirritaðir, Nathan á. Olsen, gefum hérmeð hr. Einari Sam- 

úelssyni, Strandgade 23, Köbenhavn, umboð sem prókúruhafa 

fyrir firma okkar, og hefir hann öll réttindi prókúruhafa sam- 

kvæmt lögum nr. 42, 13. nóv. 1908. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. Nathan á Olsen. 

E. Samúelsson. 

Reykjavík, 9. september 1929. 

Nathan á Olsen. 

Hérmeð leyfi eg mér að tilkynna til firmaskrár Reykjavíkur, að 

eg hefi selt Tóbaksverzlunina „London“, firmanu Ó. Johson á 

Kaaber í Reykjavík, frá 1. janúar að telja. 

Reykjavík, 31. janúar 1929. 

Guðrún H. Zoéga. 

Það staðfestist hérmeð, að við undirritaðir höfum keypt 

Tóbaksverzlunina „London“ í Reykjavík frá 1. janúar 1929 að telja. 

Ólafur Johnson ritar firmað þannig: 

Tóbaksverzlunin „London“. 

Ó. Johnson £ Kaaber. 

Arent Claessen ritar firmað þannig: 

Tóbaksverzlunin „London“. 

Ó. Johnson £ Kaaber. 
Reykjavík, 23. sept. 1929. 

Ó. Johnson á; Kaaber. 

Það tilkynnist hérmeð, að eg, Eliníus Jónsson, kaupfélagsstjóri í 

Ólafsvík, rek með ótakmarkaðri ábyrgð verzlun í Reykjavík með 

vefnaðar- og klæðavörur og fleira undir firmanafninu „Verzlun- 

in Skógafoss“, og er eg einn eigandi firmans og ábyrgur fyrir 

skuldbindingum þess. 

Prókúru fyrir firmað hefir ungfrú Kristín Eliníusardóttir, 

Amtmannsstíg 4 í Reykjavík, og hefir hún öll réttindi prókúru- 

hafa, samkvæmt gildandi lögum.
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146 Firmad rita eg sjålfur bannig: 

Verzlunin Skågafoss. 

Eliníus Jónsson. 

Firmað ritar prókúruhafi þannig: 

pr. pr. Verzlunin Skógafoss. 

Kristín Eliníusardóttir. 

Ólafsvík, 27. september 1929. 

Kliníus Jónsson. 

30. Prókúruumboð það, sem herra bókari Árni Thorsteinsson, Reykja- 

vík, hefir haft fyrir Sjóvátryggingarfélag Íslands h.f., afturkall- 

ast hérmeð. 

Reykjavík, 1. nóvember 1929. 

F. h. stjórnar Sjóvátryggingarfélags Íslands h.f. 

Jes Zimsen. Lárus Fjeldsted. 

31. Við undirritaðir, Guðmundur Sæmundsson, Hverfisgötu 32 b, Sig- 
urþór Guðmundsson og Eiríkur Aðalsteinn Guðmundsson, Hverfis- 
isgðtu 112, verzlunarm., allir til heimilis í Reykjavík, tilkynunm 
hérmeð, að við rekum verzlun í Reykjavík undir firmanafninu: 
Barónsbúð. Hver um sig ber ótakmarkaða ábyrgð á skuldbind- 
ingum verzlunarinnar. Firmað rita allir hver í sínu lagi þannig: 

pr. Barónsbúð. 

Eiríkur A. Guðmundsson. 

  

   

pr. Barónsbúð. 

Sigurþór Guðmundsson. 

pr. Barónsbúð. 

Guðm. Sæmundsson. 

*eykjavík, 10. desember 1929. 

Eiríkur Aðalsteinn Guðmundsson. 

Sigurþór Guðmundsson. Guðmundur Sæmundsson. 

Í. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

1. Framkvæmdastjóri Jón Björnsson frá Bæ tilkynnir, að hlutafé 

firmans H.f. Verzlunafélags Borgarfjarðar hafi á síðasta aðal- 
, 

fundi verið hækkað upp í kr. 60000,00, er sé að fullu greitt. 

2. Björn Björnsson, kgl. hirðbakari, Vallarstræti 4, Reykjavík, og 

Guðjón Jónsson, kaupmaður, Akranesi, reka í sameiningu brauða- 

og kökugerð ásamt veitingum, á Akranesi, undir nafninu „Fé- 

lagsbakaríið“.
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Fyrirtækið er rekið með ótakmarkaðri ábyrgð beggja 146 

eigenda. 

Samþykki beggja þarf til að skuldbinda fyrirtækið, að öðru 

leyti en því, að hvor um sig af meðeigendunum getur samþykt 

vöruvíxla. 

Björn Björnsson ritar firmað þannig: 

„Félagsbakaríið“ Akranesi. 

Björn Björnsson. 

Guðjón Jónsson ritar firmað þannig: 

„Félagsbakaríið“ Akranesi. 

Guðjón Jónsson. 

2. Stjórn h/f Mjólkurfélagsins „Mjöll“ tilkynnir, að Sigurður Jó- 

hannsson hafi prókúruumboð fyrir félagið frá 1. juli 1929. 

Ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. h/f Mjólkurfélagið „Mjöll“. 

Sigurður Jóhannsson. 

lll. Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla. 

1. Við undirritaðir, Lárus Rögnvaldsson og Sigurður Sigurgeirsson, 

bifreiðastjórar í Stykkishólmi, tilkynnur hérmeð til firmaskrár 

sýslunnar, að við rekum í félagi bifreiðakeyrslu í Stykkishólmi með 

firmanafninu „Bifreiðastöð Stykkishólms“. Hvor okkar um sig 

ritar firmað og ber ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum firmans. 

Firmað ritum við þannig: 

Bifreiðastöð Stykkishólms. 

Lárus Rögnvaldsson. 

eða 

Bifreiðastöð Stykkishólms. 

Sigurður Sigurgeirsson. 

Stykkishólmi, 20. febrúar 1929. 

Lárus Rögnvaldsson. Sigurður Sigurgeirsson. 

ÍV. Barðastrandarsýsla. 

1. Undirritað firma, Ó. Jóhannesson á Co., á Vatneyri, tilkynnum 

hérmeð til firmaskrár Barðastrandarsýslu, að við höfum tekið
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146 Friðþjóf Ó. Jóhannesson inn í firm 

sömu skyldum og 25 

  

Im og 

Vatneyri, 16. 

Ó. 
Ó. Jóhanne 

Garðar Ó. 

Friðþjófur 

    

Jót 141 

Ó. 

  

Jó 

Ó. 
Friðþj. 

ál 

Ó. 

Við undirritaðir, 

til firmaskrái 

O. Jóhannesson inn 

skyldum og réttindum og     
Vatneyri, 

Ó. Jóhannesson, 
Garðar Ó. Jóhanne 

Friðþjófur Ó. 

Kr. 

  

Ó. Jóha 

V. Ísafjarðarsýsla og 

120 se 

við höfum, 

nóvember 

n é Co. TAhana “ 
Jóhannessor 

  

Gunnar 

ritar fi 

Jóhannesson 

   
    

höfuð öðlast, 

6. nóvember 1929. 

Gu 

Jóhannesson ri 

m fullábyrgan félaga, með 

frá 1. janúar 1930. 

1929. 

Ó. Jóhannesson. 

Ó. Jóhannesson. 
rmað þannig: 

& Co. 

Jóhannesson. 

yri, tilkynnum hérmeð 

höfum tekið Friðþjót 

gan félaga, með sömu 

frá 1. janúar 1930. 

   

Ó. Jóhannesson. 

innar O. Jóhannesson. 

ar firmað þannig: 

nnesson. 

Ísafjarðarkaupstaður. 

i. Undirrituð Elísabet Guðmundsdóttir, Hnífsdal, tilkynni hérmeð til 

firmaskrár Ísafjarðarsýslu, að eg rek með ótakmarkaðri ábyrgð 

verzlun í Hnífsdal, undir firmanafninu: 

Prókúru hefir herra Þórhallur 

ar hann firmað þannig: 

Verzlun Guðm. Sveinssonar. 

Sæmundsson cand. jur. og rit- 

p. p. Verzlun Guðm. Sveinssonar. 

Þérh. Sæmundsson. 

Jeg rita firmað þannig: 

Verzlun Guðm. Sveinssonar. 

  

Elísabet Guð 

Hnífsdal, 1. 

mu 

februar 

indsdåttir. 

1929. 

Elísabet Guðmundsdóttir. 

Hérmeð tilkynnist til 

Ásgeir Jónsson, vélsmiður, Hafnarstr 

smiður, Fjarðarstræti 18, 

Silfurgötu 11, í 

  

Sigt ryggur G 

14, og Þórarinn Helgason, Hi 

ótakmarkaðri ábyrgð, hér í bænum, 

smiðjan Þór“ 

Stjórn fyrirtækisins skipa 

firmaskrár Ísafjarð: ar, 

Íngim und ur 

að vér undirritaðir, 

æti, Bergsveinn Árnason, járn- 

Guðmundsson, vélsmiður, 

„ vélsmiður, Fjarðarstræti 

„annargötu 4, rekum vélsmiðju með 

undir firmanafninu: „Vél- 

þeir Ingimundur Guðmundsson, 

Sigtryggur Guðmundsson og Þórarinn Helgason, og þarf undir-
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skrift minnst tveggja ( > til að skuldbinda firmað um- 

fram það, sem prókúruhafi hefir rétt tillögum samkvæmt. Fram- 

kvæmdastjóri fyrirtækisins er Bergsveinn Árnason og veitist hon- 

um hérmeð prókúruumboð fyrir firmað. 

Stjórnin ritar firmað þannig: 

Vélsmiðjan Þór. 

Ingimundur Guðmundsson. Sigtryggur Guðmundsson. 

Vélsmiðjan Þór. 

Ingimundur Guðmundsson. Þórarinn Helgason. 

Vélsmiðjan Þór. 

Sigtryggur Guðmundsson. Þórarinn Helgason. 

Framkvæmdastjóri ritar firmað þannig sem prókúruhafi: 

p. p. Vélsmiðjan Þór. 

Bergsveinn Árnason. 

Ísafirði, 9. apríl 1929. 

Ásgeir Jónsson. Bergsveinn Árnason. 

Ingimundur Guðmundsson. Sigtryggur Guðmundsson. 

Þórarinn Helgason. 

      

10   

3. Å adalfundi Togarafélags Isfirdinga h.f., sem haldinn var å Isa- 
firði, 17. marz 1929, voru kosnir í stjórn félagsins: Ólafur Páls- 
son kaupmaður, Jón G. Marísson, bankaritari, Magnús Ólafsson, 
íshússtjóri; varamaður Karl Olgeirsson, kaupmaður. 

Prókúru fyrir félagið hefir Tryggvi Jóakimsson, fram- 
kvæmdarstjóri, sem ritar firmað bannig: 

p. p. Togarafélag Ísfirðinga h/f. 

Tryggvi Jóakimsson. 

Í stjórn Togarafélags Ísfirðinga h/f., Ísafirði. 
Ólafur Pálsson. Magnús Ólafsson. Karl Olgeirsson. 

4. Á aðalfundi Eimskipafélags Vesturlands h.f., 26. marz 1929, varð 
sú breyting á stjórninni, að Hafsteinn Bergþórsson, var kosinn í 
staðinn fyrir G. Kristjánsson, sem gekk úr stjórninni. 

Undirskriftum félagsins er hagað þannig: 

Eimskipafélag Vestfjarða h.f. 

G. M. Havstein. Jón S. Edwald. 

Eimskipafélag Vestfjarða h.f. 

G. M. Havstein. Hafsteinn Bergþórsson. 

Eimskipafélag Vestfjarða h.f. 

Jón S. Edwald. Hafsteinn Bergþórsson. 

Ísafirði, 26. marz 1929. 

Eimskipafélag Vestfjarða h.f. 

G. M. Hafstein.



1929 416 

146 5. Vid undirritadir, Guðjón Elías Jónsson, bankabókari, og Páll Guð- 

mundsson, skósmiður, báðir til heimilis á Ísafirði, tilkynnum hér- 

með til firmaskrár Ísafjarðar, að við rekum verzlun á Ísafirði með 

fullri ábyrgð, undir firmanafninu: Veræzlunin Ísafold. — Ritum 

við firmað hvor um sig, og er undirskriftum hagað þannig: 

Guðjón Elías Jónsson ritar þannig: 

Veræzlunin Ísafold. 

Guðjón E. Jónsson. 

Páll Guðmundsson ritar þannig: 

Verzlunin Ísafold. 
Páll Guðmundsson. 

Ísafirði, 9. október 1929. 

Guðjón E. Jónsson. Páll Guðmundsson. 

VI. Húnavatnssýsla. 

1. Ól. Ágúst Guðmundsson bifreiðarstjóri, á Hvammstanga, tilkynnir, að 

hann reki bifreiðastöð á Hvammstanga með ótakmarkaðri ábyrgð 

undir firmanafninu: „Bifreiðastöð Hvammstanga“. Ritar hann 

firmað þannig: 

Bifreiðastöð Hvammstanga. 

Ól. Ágúst Guðmundsson. 

VII. Siglufjarðarkaupstaður. 

1. Hreggviður Þorsteinsson, Túngötu 20, Siglufirði, Gustav Blomquist, 

Lindargötu 22, Siglufirði, Matthías Hallgrímsson, Grundargötu 

18, Siglufirði, tilkynna mérmeð, að þeir reki verzlun á Siglufirði 

undir firmanafninu „Skipaverzlun Siglufjarðar“. 

Hver um sig hefir rétt til þess að rita firmað, en til ráð- 

stafana á fasteignum og til veðsetningar eigna félagsins, þarf und- 

irskrift allra, svo gildandi sé gagnvart félaginu. 

Firmað rita félagar þannig, hver um sig: 

pr. Skipaverzlun Siglufjarðar. 

Hreggviður Þorsteinsson. 

pr. Skipaverzlun Siglufjarðar. 

Gustav Blomquist. 

pr. Skipaverzlun Siglufjarðar. 

Matthías Hallgrímsson.
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Við ráðstafanir fasteigna og við veðsetningu eigna félags- 146 

ins rita félagar þannig: 

pr. Skipaverzlun Siglufjarðar. 

Hreggviður Þorsteinsson. Gustav Blomquist. 

Matthías Hallgrímsson. 

Siglufirði, 20. apríl 1929. 

Hreggviður Þorsteinsson. Gustav Blomquist. 

Matthías Hallgrímsson. 

VIII. Eyjafjarðarsýsla og Akureyrarkaupstaður. 

1. Hérmeð tilkynnist til firmaskrár Akureyrar, að helmingur sam- 

lagsfélagsins Elektro Co. á Akureyri, sem áður var eign Verzl- 

unar Snorra Jónssonar, s. st., sem nú er undir gjaldþrotaskift- 

um, hefir nú verið keyptur af meðundirritaðri frú Laufeyju Jó- 

hannsdóttur, Strandgötu 29, Akureyri, en eignarráð á hinum helm- 

ingi téðs félags eru óbreytt. 

Firmað ritum við hvort um sig þannig: 

Elektro Co. 

Laufey Jóhannsdóttir. 

Elektro Co. 

Indr. Helgason. 

Akureyri, 28. marz 1929." 

Laufey Jóhannsdóttir. Indr. Helgason. 

2. Undirritaðir, Guðjón Bernharðsson og Aðalbjörn Pétursson, gull- 
smiðir, á Akureyri, reka verzlun á Akureyri með gull., silfur- 
og plett-vörur, sem og annan búðarvarning þeirra fagi tilheyr- 
andi, sem fullábyrgir félagar, undir firmanafninu: „Guðjón & 
Aðalbjörn“. 

Hvor um sig hefir rétt til að rita firmað, og rita þeir 

það þannig: 

pr. Guðjón á“ Aðalbjörn. 

Guðjón Bernharðsson. 

pr. Guðjón & Aðalbjörn. 

Aðalbjörn Pétursson. 

kureyri, 28. júní 1928. 

Aðalbjörn Pétursson. Guðjón Bernharðsson. 

3. Eg undirritaður leyfi mér hérmeð að tilkynna til firmaskrár Ak- 

ureyrar, að Guðjón Bernharðsson er genginn úr firmanu Guðjón
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á Aðalbjörn, og heldur firmað áfram undir sama firmanafni, með 

mér einum sem fullábyrgum eiganda. 

Akureyri, 1. marz 1929. 

Aðalbjörn Pétursson. 

Jafnframt sem hérmeð staðfestist að eg er genginn úr ofan- 

greindu firma, lýsi eg yfir fullu samþykki mínu til þess að firmað 

sé rekið framvegis undir óbreyttu firmanafni. 

Akureyri, 1. marz 1929. 

Guðjón Bernharðsson. 

IX. Norður-Múlasýsla og Seyðisfjarðarkaupstaður. 

Hérmeð afturkallast prókúurumboð það, er herra Sigurður I. Guð- 

mundsson,, Seyðisfirði, hefir haft fyrir firma okkar. 

Reykjavík, 28. september 1929. 

Nathan & Olsen. 

Hérmeð tilkynnist til firmaskrár Seyðisfjarðarkaupstaðar, að He-- 

mann Hermannsson er genginn úr firmanu Herm. Thorsteinsson 

£ Co., Seyðisfirði, frá 26. júlí þ. á., en Einar Sigurðsson heldur at- 

vinnunni áfram undir sama nafni og með fullri ábyrgð, óbreyttri 

að öllu leyti, frá sama degi. 

Seyðisfirði, 3. október 1929. 

Einar Sigurðsson. Hermann Hermannsson. 

Eg, St. Th. Jónsson, kaupmaður á Seyðisfirði, gef hérmeð hr. Sig- 

urði I. Guðmundssyni, verzlunarmanni, umboð sem prókúrista fyr- 

ir verzlun mína, og hefir hann öll réttindi prókúrista samkv. lögum. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. St. Th. Jónsson. 

Sigurður I. Guðmundsson. 

Seyðisfirði, 5. október. 1929. 

St. Th. Jónsson. 

Í dag hefir firmað Herm. Thorsteinsson á Co., Seyðisfirði, svift 

herra Hermann Þorsteinsson prókúruumboði hans fyrir téð firma. 

Seyðisfirði, 2. nóvember 1929. 

Herm. Thorsteinsson á Co. 

Ein. Sigurðsson.



419 1929 

X. Suður-Múlasýsla. 146 

1. Emil Björn Magnússon og Markús Einar Jensen reka verzlun á 

Eskifirði, sem full-ábyrgir félagar, með firmanafni: Makki á Milli. 

Firmað rita þeir báðir þannig: 

Pr. ,Makki ér Milli“. 

M. Jensen. Emil B. Magnússon. 

2. Hlutafélagið „Bifreiðafélag Eskifjarðar“ hefir heimili og varnar- 

þing á Eskifirði. 

Samþykktir félagsins eru dags. 21. nóvember 1928. 

Tilgangur þess er að halda uppi bifreiðaakstri fyrir Eski- 

fjarðarkauptún og nágrenni. 

Stjórn félagsins skipa: Símon Jónasson, Tómas P. Magnús- 

son, Ólafur H. Sveinsson á Eskifirði. Varastjórnendur: Páll Magn- 

ússson og Páll Bóason, s. st. 

Undirskrift tveggja stjórnenda þarf til að skuldbinda fé- 

lagið, rita þeir firmað þannig: 

F.h. Bifreiðafélag Eskifjarðar. 

Ó. H. Sveinsson. Símon Jónasson. 
eða 

F.h. Bifreiðafélag Eskifjarðar. 

Ó. H. Sveinsson. Tómas P. Magnússon. 

eða 

F.h. Bifreiðafélag Eskifjarðar. 

Símon Jónasson. Tómas P. Magnússon. 

Upphæð hlutafjár er 2250 krónur, er því skift í 50, 100 og 

300 króna hluti. 

Hlutabréfin hljóða á nafn. 

Engin sérréttindi fylgja neinum hlutum og engin lausnar- 

skylda hvílir á þeim. 

Félagið hefir forkaupsrétt á hlutabréfum. Hlutafjársöfnu- 

inni er lokið og hlutaféð greitt. 

Hver hluthafi hefir eitt atkvæði fyrir hverja 50 króna hluta- 

eign í félaginu. 

Aðalfund skal boða með viku fyrirvara, með venjulegri 

auglýsingu á Eskifirði og með ábyrgðarbréfi eða símskeyti til hvers 

einstaks hluthafa, sem dvelur utan Eskifjarðar. 

3. Friðgeir Hallgrímsson, Ingólfur Hallgrímsson og Kristrún Jóhanna 

Gísladóttir, til heimilis á Eskifirði, tilkynna hérmeð til skrásetning- 

ar Í firmaskrá Suður-Múlasýslu, að vér í félagi rekum verzlun á 

Eskifirði með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu „Friðgeir 

Hallgrímsson á Sonur“.
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146 Rétt til að rita firmað hafa Ingólfur Hallgrímsson og Frið- 

geir Hallgrímsson. 

Friðgeir Hallgrímsson ritar firmað þannig: 

pr. Fr. Hallgrímsson é Sonur. 

Fr. Hallgrímsson. 

Ingólfur Hallgrímsson ritar firmað þannig: 

pr. Fr. Hallgrímsson á Sonur. 

I. Hallgrímsson. 

Eskifirði, 16. febrúar 1929. 

Fr. Hallgrímsson. Ingólfur Hallgrímsson. Kristrún J. Gísladóttir. 

XI. Vestmannaeyjar. 

1. Carl Gráns, Heimagötu 20, og Sig. Sigurðsson, Vestmannabraut 46, 

tilkynna, að þeir reki verzlun í Vestmannaeyjum undir firma- 

nafninu: Sigurðsson £ Gráns. Báðir bera ótakmarkaða ábyrgð á 

skuldbindingum firmans og ritar hvor um sig firmað. 

2. Hérmeð tilkynnist, að Sigurður Ásgeir Gunnarsson er orðinn með- 

eigandi í Verzl. Gunnar Ólafsson ér Co., sem fullábyrgur félagi 

með rétti til að rita firmað. 

Prókúruumboð það, sem hann hefir haft fyrir firmað, 

fellur niður. 

Hinn nýi félagi ritar firmað þannig: 

Gunnar Ólafsson & Co. 

Sig. Á. Gunnarsson. 
Vestmannaeyjum, 2. janúar 1929. 

Jóhann Þ. Jósefsson. Gunnar Ólafsson. 

3. Eg undirritaður, G. J. Johnsen, kaupmaður, Vestmannaeyjum, 

gef hérmeð herra Carl Rosenkjær, sama stað, umboð sem pró- 

kúrista fyrir verzlun mína, sem rekin er undir nafninu Verzlun 

G. J. Johnsen, og hefir hann öll réttindi samkvæmt lögum nr. 

42, 13. nóvember 1903. 

Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Verzlun G. J. Johnsen. 

Carl Rosenkjær. 

Vestmannaeyjum, 9. nóvember 1929. 

G. J. Johnsen. 

4. Hérmeð tilkynnist til firmaskrár Vestmannaeyja, að prókúruum- 

boð það, sem herra Jes A. Gíslason, hér, hefir haft fyrir verzl-
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un mina, sem rekin er undir nafninu Verzlun G. J. Johnsen, aft- 146 

urkallast hérmeð. 

Vestmannaeyjum, 9. nóvember 1929. 

G. J. Johnsen. 

XII. Árnessýsla. 

1. Undirrituð ekkja, Ástríður Eiríksdóttir, Skálavík, sem fengið hefir 

leyfi til að sitja í óskiftu búi eftir mann minn sáluga, Magnús 

Gunnarsson, kaupmann, sama staðar, gef hérmeð einkasyni mín- 

um, Jóni Magnússyni, Skálavík á Stokkseyri, umboð sem prókúr- 

ista fyrir verzlun mína, sem rekin er undir nafninu: Verzlun M. 

Gunnarssonar á Stokkseyri, og hefir hann öll réttindi prókúrista 

samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóvember 1903. 

pr. Verzlun M. Gunnarssonar. 

Jón Magnússon. 

Stokkseyri, 1. október 1929. 

Ástríður Eiríksdóttir, 

XIII. Gullbringu- og Kjósarsýsla og Hafnarfjarðarkaupstaður. 

1. Sameignarfélagið Akurgerði í Hafnarfirði tilkynnir, að erindreki 

Gunnar Egilson, sem nú er látinn, hafi í ágústmánuði 1927 geng- 

ið úr firmanu, þannig, að núverandi eigendur séu aðeins þeir Þór- 

arinn Egilson, framkvæmdarstjóri í Hafnarfirði, og Ásgrímur Sig- 

fússon, framkvæmdarstjóri í Hafnarfirði. 

Rita þeir firmað hvor um sig þannig: 

Þórarinn Egilsson ritar: 

S/F Akurgerði. 

Þórarinn Egilsson. 

Ásgrímur Sigfússon ritar: 

S/F Akurgerði. 

Ásgr. Sigfússon. 
Ef um veðsetningu á eignum firmans er að ræða, þarf und- 

irskrift beggja eigendanna. 

Hafnarfirði, 2. apríl 1929. 

Þórarinn Egilson. Ásgr. Sigfússon. 

2. Hérmeð leyfi eg mér að tilkynna til firmaskrár Hafnarfjarðar, að 

firmað Bifreiðastöð Steindórs, Hafnarfirði, er frá og með deginum
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146 í dag hætt að starfa, og beiðist því strikad ut af firmaskrå Hafn- 

arfjarðar. 

pt. Hafnarfirði, 10. apríl 1929. 

Virðingarfyllst. 

Steindór Einarsson. 

3. Leyfum oss hérmeð að tilkynna, að úr stjórn h/f. „Sindri“ hetir 

gengið stórkaupmaður. Fr. Steinhoilt, Bankastræti 6, en í hans 

stað verið kosinn verzlunarmaður. Skúli Jónsson, Vesturgötu 5, og 

ritar hann firmað ásamt tveim meðstjórnendum þannig: 

H.F. Sindri. 

Jens Eyjólfsson. Skúli Jónsson. 

H.F. Sindri. 

Skúli Jónsson. Jón Eiríksson. 

Virðingarfyllst. 

H.F. Sindri. 

Jens Eyjólfsson. Jón Eiríksson, Skúli Jónsson. 

147 AUGLÝSING 

frá skráritara vörumerkja í Reykjavík um skrásetningar þær, 

sem gjörðar hafa verið árið 1929. 

Skrás. 1929, nr. Í. 

Tilkynnt 12. desbr. 1928, kl. 8. síðd., af firmanu Hovis, Limited, 

verksmiðjurekstur og verzlun, London, England, og skrásett 3. janú- 

ar 1929. 

Orðið: 

  

Merkið er skrásett í London 14. desbr. 1895, 42. flokki, fyrir 

efni notuð sem matvæli eða í mat, og síðast endurnýjað 14. desbr. 1922. 

— Tilkynnandi er fyrst 29. marz 1901 skráður sem eigandi merkisins.
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Skrås. 1929, nr. 2. 147 

Tilkynnt 12. desbr. 1928, kl. 3 síðd., af Vacuum Oil Company, 

Aktiebolag, verzlun, Stockholm í Svíþjóð, 

Orðið: 

og skrásett 3. janúar 1929. 

Mobilubricant 
Samkvæmt tilkynningu 18. maí 1í 

hólmi 25. s. m. fyrir olíur og smurningse 

er merkid skråsett i Stokk- 

fljótandi eða föst, og svin- 

uð efni til smurnings, ljósa og hitunar, ásamt steinolíuefnum og þess- 

konar til orkuframleiðslu. Er orðið Mobilubricant að skoða sem sér- 

stakt heiti á ofangreindum vörutegundum. 

   

Skrás. 1929, nr. 3. 

Tilkynnt 18. desbr. 1928, kl. 2 síðd., af firmanu Chrysler Cor- 

poration, verksmiðjurekstur, Detroit í Michigan, Bandaríkjum Norður- 

Ameríku, og skrásett 3. janúar 1929. dir 

  

    

    
  

  

Hnöttur með þverbandi, þar sem standa ordin: FARGO EX- 

PRESS. 

Samkv. tilkynningu 5. apríl 1928, er merkið skrásett í Wash- 

ington 2. október s. á. fyrir vöruflutningabifreiðar og almenningsvagna 

og hluta úr þeim, og er orðið Fargo sérstaklega tilbúið heiti á ofan- 

greindum vörutegundum.
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Skrås. 1929. nr. 4. 

Tilkynnt 18. desbr. 1928, kl. 2 síðd., af sama, og skråsett 3. 

janúar 1929. 

  

    

Miði með tvöfaldri umgerð, þar sem standa efst orðin: De Soto, 
með skrifletri. Þar fyrir neðan er miðanum skift í fjóra reiti, og eru í 
tveimur þeirra fuglsmyndir, en í hinum skrautmyndir. 

Samkv. tilkynningu 5. apríl 1928, er merkið skrásett í Wash- 
ington 9. október s. á. fyrir bifreiðar og hluta úr Þeim, og ber að 
skoða orðin De Soto sem sérstaklega tilbúið heiti á ofangreindum 
vörutegundum. 

Skrás. 1929, nr. 5. 

Tilkynnt 19. desbr. 1828, kl. 11 árd., af Hlutafélaginu „Shell“ 
á Íslandi, olíuverzlun, Skildinganesi við Skerjafjörð, og skrásett 5. 
janúar 1929. 

Orðið: 

MJALLHVÍT 
Merkið er skrásett fyrir steinolíu og steinolíuafurðir og er orðið 

Mjallhvít að skoða sem sérstaklega tilbúið heiti á ofangreindum vöru- 
tegundum.
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Skrås. 1929, nr. 6. 147 

Tilkynnt 19. desbr. 1928, kl. 11 ård., af sama, og skråsett 5. 

januar 1929. 

ÆGIR 
Orðið: 

Merkið er skrásett fyrir steinolíu og steinolíuafurðir og er orðið á 

Ægir að skoða sem sérstaklega tilbúið heiti á þeim vörutegundum. 

Skrás. 1929, nr. 7. 

Tilkynnt 19. desbr. 1928, kl. 11 árd., af sama, og skrásett 5. 

janúar 1929. 

Orðið : 
w 

S VA N Í Í V I T ban 

Merkið er skrásett fyrir steinolíu og steinolíuafurðir, og ber 

að skoða orðið Svanhvít sem sérstaklega tilbúið heiti á þeim vöru- 

tegundum. 

Skrás. 1929, nr. 8. 

Tilkynnt 3. janúar 1929, kl. 11 árd., af Anton Larsen, verzlun, 

Köbenhavn, Danmörku, og skrásett 11. s. m. 

»ULTRA” 

Samkv. tilkynningum 13. april 1927 og 12. mai 1928, er merk- 

id skråsett i Kaupmannahåfn 21. mai 1927 fyrir rudugler, og 16. juni 

1929 fyrir glóðarlampa. 

Skrás. 1929, nr. 9. 

Tilkynnt 9. janúar 1929, kl. 4 síðd., af General Motors Cor- 

poration, verksmiðjurekstur, Detroit í Michigan, Bandaríkjum N.- 

Ameríku, og skrásett 11. s. m.
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147 Orðið: OLDSMOBILE, í sporöskjulagaðri umgerð. 

  

Samkv. tilkynningu 22. marz 1928, er merkið skrásett í Wash- 

ington 7. ágúst s. á. fyrir bifreiðar og vöruflutningabifreiðar og hluta 

í þær. Orðið Oldsmobile ber að skoða sem sérstakt heiti á ofangreind- 

um vörutegundum 

Skrás. 1929, nr. 10. 

Tilkynnt 11. febrúar 1929, kl. 11 árd., af Chrysler Corporation, 

verksmiðjurekstur, Detroit í Michigan, Bandaríkjum N.-Ameríku, og 

skrásett 23. s. m. 

  

PLYMOUTH 
SD     

Ferstrendur midi med bogadregnum hornum. Å honum sést 

vikingaskip og bar fyrir nedan ordid: PLYMOUTH. 

Samkv. tilkynningu 15. júní 1928, er merkið skråsett i Wash- 

ington 1. janúar 1929 fyrir bifreiðar og hluta úr þeim. 

Skrás. 1929, nr. 11. 

Tilkynnt 21. marz 1929, kl. 5 síðd., af General Motors Cor- 

poration, verksmiðjurekstur, Detroit í Michigan, Bandaríkjum N.- 

Ameríku, og skrásett 2. apríl s. á.
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Skjöldur með skábandi og á því stendur orðið: OAKLAND. 147 

  

Samkvæmt tilkynningu 30. júlí 1928, er merkið skrásett í Wash- 

ington 15. janúar 1929 fyrir bifreiðar og hluta úr þeim, og er orðið 

Oakland að skoða sem sérstaklega tilbúið heiti á ofangreindum vöru- 

tegundum. 

Skrás. 1929, nr. Í2. 

Tilkynnt 4. apríl 1929, kl. 5 síðd., af firmanu Stanco Incor- 

porated, verksmiðjurekstur, Wilmington í Delaware, Bandaríkjum N.- 

Ameríku, og skrásett 12. s. m. 

  

Tveir ferhyrndir miðar með skrautumgerð og bogadreginni 

efri rönd, og áletrun. — Á öðrum miðanum stendur með feitu letri 

orðið: Mistol, en þar fyrir neðan ummæli um vöruna, og neðst orð- 

ið: Nujol. Á hinum miðanum stendur efst orðið: Mistol, en þar 

fyrir neðan lesmál. 

Samkvæmt tilkynningu 21. maí 1928, er merkið skrásett í Wash- 

ington 27. nóvember s. á. fyrir nef- og hálssprautur.
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Skrås. 1929, nr. 18. 

Tilkynnt 4. april 1929, kl. 5 sidd., af sama, og skråsett 12. 

april s. å. 

   
Jo stay aqt Ág pop 

| 
| 

| 
i 
Í TOSA 

    
2 LUIÐ BUNCIS 3 FLUID OUNCES 

Misíol Misíol 
DIRECTIONS With specially designed 

Mistol Dropper 

Colds, Nasal Catarrh. 

Coughs Leryngicis, 
Bronchitis, Hoarseness 

Tilt head back and 
drop MISTOL into 
nostrils until ií runs 
into back of throat. 
Also gargle tea- 
spoonful in tbroat 
Úse night and 
moraing and sever- 

  

  Asihma á Hay Fever 

T
E
I
D
E
 
E
R
N
E
S
T
 

al times daily. 

E STANCO INCORPORATED 

  

Read Enclosed Folder k 

  

Miðar á fjórar hliðar upphárrar öskju. Á fram- og afturhlið eru 

myndir ýmist af karlmanni eða kvenmanni, sem eru að sprauta meðali 

upp í nefið. Þar fyrir ofan stendur orðið: Mistol. Utan um báða 

miðana er skrautumgerð. Á langhliðunum stendur orðið: Mistol, 

en þar fyrir ofan og neðan lesmál. Neðst öðru megin stendur nafn til- 
kynnanda og heimilisfang. Á endamiðum öskjunnar stendur einnig orðið: 

Mistol, innan umgerðar með skáhornum. 

Samkvæmt tilkynningu 18. maí 1928, er merkið skrásett í Wasn- 

imgton 20. nóvember s. á., fyrir nef- og hálssprautur. 

Skrås. 1929, nr. 14. 

Tilkynnt 15. apríl 1929, kl. 8 síðd., af I. G. Farbenindustrie 

Aktiengesellschaft, verksmiðjurekstur og verzlun, Frankfurt am Main 

í Þýzkalandi, og skrásett 16. s. m. 

Orðið: 

Calnitro 
Samkvæmt tilkynningu 7. desember 1928, er merkið skrásett í 

Berlín 5. marz 1929 fyrir áburðarefni.
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Skrås. 1929, nr. 15. 

Tilkynnt 20. april 1929, kl. 5 sidd., af A/S. Sano, verksmidju- 

rekstur, Frederiksberg, Köbenhavn, og skrásett 24. maí s. á. 

Orðið : 

,„ Expanko“ 
Samkvæmt tilkynningu 15. júní 1928, er merkið skrásett i 

Kaupmannahöfn 4. ágúst s. á. fyrir: Ákuryrkju-, skógræktar-, garð- 

ræktar- og fiskiveiðaafurðir, lyf, efnasamsetningar til læknisfræðilegr- 

ar- og hreinlætisnotkunar, lyffræðisleg meðul og samsetningar, plást- 

ur, sáraumbúðir og aðrar hjúkrunarvörur, meðul til útrýmingar dýr- 

um og jurtum, sótthreinsunarmeðul, meðul til varðveitingar á mat- 

vælum, áburðarefni, hárgreiðsluvinnu, skraut, tilbúin blóm, borðdúka- 

og sængurlín, lýsingar-, hitunar-, eldhús-, kæli-, þurkunar- og viðr- 

unaráhöld og -tæki, vatnsleiðslu-, bað-, snyrtingar- og salernisefni, 

burstagerðarvörur, snyrtivörur, hreinsunar- og fægivörur, efnasam- 

setningar til iðnaðar-, vísinda- og ljósmyndanotkunar, slökkvitæki og 

-áhöld, herðunar- og kveikiáhöld, tannlæknisáhöld, húsgögn og efni, 

þéttiefni, einangrunarmeðul við hita, raka, rafmagni og hljóði, hrá- 

ar og hálfunnar óæðri málmtegundir, hnífaðgerðarvörur, smíðatól, 

sting- og höggvopn, nálar, öngla, skeifur og nagla, glerungaðar og 

tinaðar vörur, járnbrautaryfirbyggingarefni, járnvörur, járnsmíðavör- 

ur stórar og smáar, byggingarmálmleggingar, skrár, nálagerðarvörur, 

pjátursvörur, akkeri, festar, klukkur, peningaskápa og -kassa, talnings- 

kassa, myndjárn, valsaða og steypta byggingarhluta og -tæki úr járni 

og öðrum málmum, vélar, flutningstæki til lands og sjávar og í loft- 

inu, með eða án vélareksturs, ásamt hlutum og tækjum úr þeim, litar- 

efni, liti, málmþynnur, feldi, skinn, garnir, leðurvörur, fernis, lakk, 

terpentínu, bæs, harpeis, límefni, slikju- og sútunarefni, fægingar- og 

fágunarefni, tvinna, garn og aðrar spunavörur, net, kaðlavörur, stál- 

vírskaðla, rafmagnskaðla og -vír, spunatægjur, troðningsefni, þéttiefni, 

öl, vín, vínanda, gosdrykki, vínandasnauða drykki, heilsu- og baðsölt, 

æðri málma, gull-, silfur-, nikkel- og aluminiumvörur, vörur úr bronze, 

nýsilfri og öðrum svipuðum málmblöndum, ekta og óekta skrautgripi, 

gimsteina og perlur, ásamt eftirlíkingum af slíkum glysvarningi, regn- 

hlífar, stafi, eldiviðarefni, lýsingarefni, orkuframleiðsluefni, vax, harð- 

gúmm, harðgúmmslíkingar, og vörur úr þeim, tekniskar olíur og feiti, 

smurningsefni, vörur úr tré, beini, horni, skjaldböku, skíði, fílabeini, 

perlumóður, rafi, sæfrauði, tréningi og svipuðum eðlilegum eða til- 

búnum efnum, kork og allar þar af framleiddar vörur með eða án 

viðbótar af öðrum efnum, rennismíða- og myndskurðarvörur, körfu- 
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gerðar- og aðrar fléttaðar vörur, myndaramma og lista í þá, líkneski 

til kjólasaums-, klæðskera- og hárgreiðslunotkunar, læknisáhöld, -tól 

og -tæki, umvafsvörur, tilbúin augu ennur, eðlisfræðislegar-, efna- 

fræðislegar-, sjónfræðislegar-, jarðmælinga-, sjómennsku-, raffræðis-, 

vogar-, merkis-, eftirlits- og myndtöku- vélar, -áhöld og -tæki, raffræð- 

isleg innlagningarefni, mælingatæki, teikniáhöld, hljóðfara og hljóð- 

faraáhöld, útvarpstæki og myndvarpstæki, aflvélar til reksturs með 

gufu, rafmagni, gasi, olíu, steinolíu, benzvíni og öðrum brenniefnum 

ásamt vatnsþrýstingi, vinnu- og verktólaefnum af öllum tegundum og 

til sérhverrar notkunar, hluta af öllum hérnefndum vélum, reksturs- 

reimar, slöngur, sjálfhreyfivélar, búsáhöld, fjósa-, garð- og akuryrkju- 

áhöld, húsgögn, spegla, upptroðnar vörur, veggfóðrara- og hússkreyt- 

ingavörur, rúmstæði, skipsrúm, hljóðfæri, ásamt hlutum og tækjum, er 

þeim fylgja, kjöt- og fiskvörur, kjötseyði, niðursoðið kjöt og fiskur, 

grænmeti, ávaxtavörur, egg, mjólk og rjóma ásamt afurðum af þeim, 

smjör, ost, matarolíu og ti, kaffi, kaffibæti, te, sykur, síróp, hun- 

ang, mjöl, grjón, úrsæl Ir 3 afurðir, deigvörur, krydd, 

ídýfu, edik, sennep og matarsalt, kókó, súkkulaði, sykurvörur, brauð- 

gerðar- og kökugerðarvörur, ger, bökunarduft, matarhæfisfæðu, malt, 

fóðurefni, pappír, pappa, valpappa, pappírs. og pappavörur, þar á meðal 

bækur, nótur, og aðrar margfål dunarprentvörur, spil, myndtökuvörur, hrá- 

efni, og hálfgerðar vörur til pay 'erðar, skilti, myndamót, stafi, listvör- 

ur, postulín, postulínsstein, leir, gler, s lgler, gljái, stein, tilbúinn stein, 

sement, kalka, gips, steinsteypu, bik, asfalt, tjöru, byggingarefni, þak- 

pappa, kögurvörur, bönd, saum- og leggingarvörur, tölur, útsaum, knippl- 

inga, blúndur, söðlasmíða-, töskugerðar-, bókbands-. og leðurvörur, ritföng, 

teikni-, málara- og myndmótaáhöld, skrifstofuáhöld og tæki, kennslu- 

áhöld, skotfæri, ilmvötn, snyrtivörur, loftnæmar olíur, sápur, þvotta- 

og aflitunarefni, sterkju og sterkjuefni, litunarábæti til þvotta, bletta- 

afmáunarefni, ryðvarnarefni, efni til fágunar, slípunar og gljáing- 

ar og varðveitingar á tré, leðri, málmi, gleri, steini og leirvörum, leik- 

föng, íþrótta- og leikfimisáhöld og útbúnað, billard með öllu þar til 

heyrandi og aðrar spilavörur og -áhöld, sprengiefni, eldspýtur, flug- 

elda, skothleðslu, hrátóbak, tóbaksafurðir, vindlingspappír, ábreiður, 

strábreiður, gólfdúk, vaxdúk, gluggatjöld, fána, tjöld, poka, úr og 

úrhluta, ofin og prjónuð efni og flóka. 

    

  

   

  

       

    

Skrás. 1929, nr. 16. 

Tilkynnt 30. apríl 1929, kl. 12 á h., af A/S Norsk Biokemisk 

Industri. versksmiðjurekstur, Oslo, Noregi, og skrásett 24. maí s. á.
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Ferstrendur, aflangur, svartur miði, með skrautrönd. Ofarlega 14 

á miðanum er hvítur hringur, og þar fyrir neðan orðið: COLIRON, 

með hvítum stöfum. 

  

Samkv. tilkynningu 18. nóvember 1924, er merkið skrásett í 

Oslo 6. júní 1925, fyrir járnkend bætiefnissambönd. 

Skrás. 1929, nr. 17. 

Tilkynnt 30. apríl 1989, kl. 12 á hád., af Everlite, Limited, 

verksmiðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 24. maí s. á. 

      NR 
“FVERLITE 

Mynd af gjósandi eldfjalli og þar fyrir neðan orðið: EVERLITE. 

Merkið er skrásett í London 23. ágúst 1928, 18. flokki, fyrir 

venjulega lampa, og er tilkynnandi fyrst 6. marz 1929 skráður sem 

eigandi merkisins.
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Skrås. 1929, nr. 18. 

Tilkynnt 3. mai 1929, kl. 2 síðd., af Tanqueray, Gordon é 

Company, Limited, áfengisbruggun, London, Englandi, og skrásett 

GORDON'S 
Orðið: 

Merkið er skrásett í London 6. ágúst 1927, 43. flokki, fyrir 
genever, cocktails, áfenga glóaldin-bittera, sloe gin og whisky, og er 
orðið: Gordon's að skoða sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofantald- 
ar vörutegundir. 

Skrás. 1929, nr. 19. 
Tilkynnt 21. maí 1929, kl. 11 árd., af Pro-Phy-Lac-Tic Brush 

Company, verksmiðjurekstur, Northampton, Massachusetts, Bandarikj- 

um N.-Ameríku, og skrásett 30. s. m. 

  

  

  

Mynd af gulri pappaðskju; á tveim hliðum hennar er mynd 

af tannbursta, birtum á svörtum grunni. Á nokkrum stöðum á öskj- 

unni eru prentuð orðin: Pro-phy-la-tic, alstaðar með rauðu, nema á 

tannburstamyndunum, þar eru þau prentuð með svörtu. Á rautt band, 

sem liggur utan um öskjuna, þegar hún er sett saman, er prentað 

orðið: OVAL, með hvítu; annað, sem prentað er á öskjuna, er með 

svörtu. 

Samkvæmt tilkynningu 20. júlí 1928, er merkið skrásett í Wash- 

ington 29. janúar 1929 fyrir tannbursta.



Skrås. 1929, nr. 20. 147 
Tilkynnt 5. júní 1929, kl. 11 árd., af H/f Sjóklæðagerð Íslands, 

sjóklæða- og vinnufatnaðargerð, Reykjavík, og skrásett 20. s. m. 

   sanna standa orðin: SJÖ- Tvöfaldur hringur. | 

stjörnur milli orðanna. Í innri KLÆÐAGERÐ ÍSLANDS, og tvær 

hringnum er brjóstmynd af 

    

    
Tilkynnt 12. júlí 1929, kl. 2 síðd., af Tate é Lyle, Limited, 

landi, og skrásett 20. s. m.      verksmiðjurekstur, London, Ens 

  

Skáhyrndur, ferhyrndur flötur og þvert yfir flötinn, lárétt frá    

      

horni til horns, er 

Merkið er skrásett í ist 1926. 42, flokki, fyrir sykur. 

   

  

    

      

a
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R
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Aflangur, rétthyrndur flötur; yfir hann eru dregnar tvær hálf- 

mána-myndaðar línur og innan þeirra letruð í boga orðin: LYLE'S
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GOLDEN SYRUP. Neðan við neðri línuna er sporåskjulagadur hring- 

ur, og í efri rönd hans er letrað: ABRAM LYLE á SONS, en í neðri 

röndina: SUGAR REFINERS. Í m hringnum er mynd af sof- 

andi ljóni. Fyrir neðan sporbauginn eru ýmsar dráttmyndir, svo og 

í hornum aðalflatarins. 

Merkið er skrásett í London 8. janúar 1912, 42. flokki, fyrir 

síróp, og síðast endurnýjað 8. úar 1986. Tilkynnandi fyrst skráð- 

ur eigandi merkisins ll. janúar 1922 

    

   

Skrás. 1929, nr. 23. 

Tilkynnt 12. júlí 1929, kl. 2 síðd., af Wallace, Scott £ Co., 

Limited, klæðagerð, Glasgow, Skotlandi, og skrásett 20. s. m. 

  

SÅ 

Pins 

Svartur, ferhyrndur fl 

umgerð og innan í honum minni hringur, einnig með hvítri umgerð. 

Innan í minni hringnum er mynd af gapandi ref. Bak við hringana 

eru krosslagðir í fletinum lúður og keyri. Í röndinni, sem myndast 

af umgerð ytri og innri hringsins, er letrað í boga að ofan orðið: 

DEXTER“. 

    

konar klæðagerð, þó ekki le 

aðar vörutegundir. Merkið s 

far, glófa, hálslín eða aðrar svip- 

st endurnýjað þar 9. marz 1925. 

Skrás. 1929, nr. 24. 

Tilkynnt 12. júlí 1929, 

Limited, verksmiðjurekstur, , J 

af Wright, Layman & Umney, 

1glandi, og skrásett 20. s. m.     
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Sporöskjulagaður hringur og innan hringsins ad ofan eru letr- 147 

uð orðin: SAPO CARBONI, en að neðan orðið: ETERGENS. Í midj- 

um hringnum er dreginn annar sporösk gaður hringur og má í efri 

rönd hans lesa orðið: SEVERANDOQ, en aðra áletrun þar hylur svört, 

rétthyrnd ræma, brydduð hvítum dum, er liggur skáhalt yfir aðal- 

hringinn frá vinstri til hægri, en á ræmuna eru letruð með hvítum 

stöfum orðin: WRIGHT S CCAL SOAP. 

Merkið er skrásett í London rember 1928, 48. flokki, fyrir 

ilmsápu. 

    

    

Skrás. 1929, nr. 25. 

Tilkynnt 15. júlí 1929, kl. 2 síðd., af Marmon Motor Car Company, 

verksmiðjurekstur, Indiananolis, Indiana, Bandaríkjum N.-Ameríku, og 

skrásett 20. s. m. 

    

Orðið: MARMON innan í sporöskjulöguðum skraut-sveig. 

Samkvæmt tilkynningu 9. júlí 1917, er merkið skrásett í Wash- 

ington 17. desember 1918, fyrir bifreiðar, og er tilkynnandi fyrst skráð- 

ur sem eigandi merkisins 23. maí 1927. 

  

Skrás. 1929, nr. 26. 

Tilkynnt 15. júlí 1929, kl. 2 síðd., af Pro-Phy-Lac-Tic Brush Comp- 
any, verksmiðjurekstur, Northampton, Massachusetts, Bandaríkjum N.- 
Ameríku, og skrásett 20. s. m. 

    

Gul pappa-askja með hvítri tannburstamynd á svörtum grunni. 

Á öskjuna eru prentuð orðin: Pro-phy-lae-tic, alstaðar með rauðu, nema 

á tannburstamyndunum. Utan um öskjuna, þegar hún er saman sett, 

lykur svartur borði. Á borða þessum stendur letrað orðið: MASSO og 

fleira, alt með hvítu letri. Annað það, sem prentað er á öskjuna, er 

með svörtu letri, 
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147 Samkvæmt tilkynningu 20. júlí 1928, er merkið skrásett í Wash- 

ington 28. maí 1929 fyrir tannbursta, sópa, bursta og rykþurkur. 

Skrás. 1929, nr. 27. 

Tilkynnt 9. júlí 1929. kl. 11 árd., af Kaffee-Handels-Aktien- 

geschellschaft, verzlunarfélag 

  

Bremen, Þýzkalandi, og skrásett 20. s. m. 

  

Hjartalöguð mynd. Þar fyri 

SCHONT, en neðst til vinstri: IE 

af kaffiöskju með áletrun. 

Samkvæmt tilkynningu 8. október 1928, er merkið skrásett í 

Berlín 7. febrúar 1929, fyrir kaffi 

standa orðin: KAFFEK HAG 

R4, og neðst til hægri er mynd 

  

þa
 

þr
 

ev
 

    

Skrås. 1929, nr. 28. 

Tilkynnt 23. juli 1929, kl. 11 ård., af Det Danske Petroleums- 

Aktieselskab, verzlun, Köbenhavn, og skrásett 9. ågust s. å. 

Orðið: 

„Antibank“ ” 
Merkið er skrásett fyrir afurðir og afrakstur úr hrárri stein- 

olíu, sérstaklega hreinsaðar, h saðar og óhreinsaðar olíur og feiti- 

efni, ýmist með eða án viðbótar af dýra-, jurta- eða steinefnum eða 

kemiskum efnum eða samsetningum, til ljósa, eldsneytis, orkufram- 

leiðslu, hitunar og smurninga. 

Samkvæmt tilkynningu 4. maí 1929, er merkið skrásett í Kaup- 

mannahöfn 15. júní s. á. fyrir ofangreindar vörutegundir. 

  

Skrás. 1929, nr. 29. 

Tilkynnt 22. júlí 1929, kl. 3 síðd., af Chrysler Corporation, verk- 

smiðjurekstur, Detroit í Michigan, Bandaríkjum N.-Ameríku, og skrá- 

sett 9. ágúst s. á. 

Orðin: 

Dongce BROTHERS
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Samkvæmt tilkynningu 9. febrúar 1921, er merkið skrásett í Wash- 147 

ington 5. júlí s. á., fyrir bifreiðar, sem sé „Tourings“, „Roadsters“, 

„Sedans“, „Koupé“, „Limousine“, Taxameter-drossíur, ennfremur grind- 

ur, yfirbyggingar og hitunartæki í slík farartæki. 

Samkv. útskrift úr vörumerkjaskrá Bandaríkjanna er tilkynn- 

andi fyrst skráður eigandi merkisins 15. nóvember 1928. 

Skrás. 1929, nr. 80. 

Tilkynnt 17. ágúst 1929, kl. 6 síðd., af Ligner-Werke Aktien- 

gesellschaft, verzlun, Dresden í Þýzkalandi, og skrásett 22. s. m. 

ODOL 
Samkvæmt tilkynningu 25. apríl 1896, er merkið skrásett í Berlín 

6. október s. á. fyrir læknislyf og umbúðarefni fyrir menn og dýr, dýra- 

og jurta-eyðingarefni, varðveitingarefni, sótthreinsunarefni, bursta og 

burstavörur (kústa, sófla, skrúbbur og pensla), ennfremur kamba, vetti, 

fernis, lakk, harpeis, límefni, vax, gólfáburð, drykki a) öl, b) vín og 

áfengi, c) gosdrykki og kolsúrt vatn, þar með talið baðvatn, ennfremur 

brunn- og baðsölt, kjötvörur, kjötseyði, hlaup og góðmeti, egg, mjólk, 

smjör, ost, smjörlíki, matarfeiti og matarciíur, sápur, fægi- og gljá- 

efni, ryðvarnarefni, ilmvötn, snyrtiefni, tóbaksvörur (vindla, vindlinga, 

reyk-, munn- og neftóbak). 

Merkið er síðast endurnýjað 13. apríl 1926 og er tilkynnandi fyrst 

skráður eigandi þess 18. janúar 1913. 

Skrás. 1929, nr. 81. 

Tilkynnt 25. júní 1929, kl. 11 árd., af Elders á Fyffes, Limited, 

verzlun, London, Englandi, og skrásett 5. september s. á. 

Orðið: 

FYFFES 

Merkið er skrásett í London 27. febrúar 1929, 41. flokki, fyrir nýja 

ávexti og grænmeti, og nýtur hér verndar frá tilkynningardegi í heima- 

landinu,
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Skrås. 1929, nr. 82. 
Tilkynnt 19. juni 1929, kl. 11 ård., af Kunerolwerke, Emanuel 

Khuner & Sohn A/G, verzlun, Wien, Austurriki, og skråsett 14. sept- 

KUNEROL 
Samkvæmt tilkynningu 20, febrúar 1917, er merkið skrásett í 

Wien, fyrir allskonar feiti. 

Orðið : 

Skrås. 1929, nr. 38. 

Tilkynnt 19. juni 1929, kl. 11 ård., af Kalodont-, Milly Kerzen-, 

Seifen- und Glyzerine-Fabrik, F. A. Sarg': hn & Cie, G. m. b. H., og 

skrásett 14. september s. á. 

    

Rauð askja með 4 ílöngun ikum reitum með áletrun: 1) 

ZAHNCREME, 2) KALOÐONT, 3) ZAHNOREME og 4) F. A. Sarg's 

Sohn & Cie sind auch Erzeuger der empfehlenswerten Alesia-Parfiime- 

riewaren Creme-Seife-Shampoo-Puder; á vinstri enda Öskjunnar er 

minni, bleikur, skásettur ur með áletruninni: KALODONT, en á 

hægri enda hennar kringlót let með mynd af skál og sól og 

orðið: Sarg, þar fyrir neðan, Á öskjunni eru ennfremur tvö svört bönd 

með nafni og heimilisfangi tilk 

Samkvæmt tilkynningu 

Wien fyrir: Býflugnavax o 

ur gerðar úr því, glyserin, 

staklega til hirðingar og 

Oxokerit og allar vörur 

kæfur, Ceresin og allar vörur g 

„Kalodont“ að skoða sem sérs 

    

    
   

   
109 1928, er merkið skrásett í 

"úr því, jarðvax og allar vör- 

r fegrunaráhöld og -efni, sér- 

á hörundi, tönnum og hári, 

ilmvötn, sápur, kertabik, vax- 

Í og Ceresinkæfur. Er orðið 

angreindum vörutegundum. 
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Skrås. 1929, nr. 34. 

Tilkynnt 26. juli 1929, kl. 3 siåd., af Ardath Tobacco Company, 

Itd., tóbaksgerð, London, Englandi, og skrásett 20. september s. á. 

    

  

in F 

ARDATH    AAGATM TOBACCO CO,LYD LONDON       . 
A
R
D
A
T
H
 

ARDATH TOBACCO GO.LTD. LONDON | | 
    

Ílangur einkennismiði, sem skift er í þrjá rétthyrnda reiti. Í mið- 

reitnum stendur orðið: ARÐATH. Í efra horni vinstra útreitsins er 

letrað orðið: ARDATMH, en í neðra horni er hálfbaugur og stendur upp 

með baugnum vindlingur, er á er skráð orðið: Ardath. Neðst meðfram 

jaðri þessa reits, er letrað nafn og heimilisfang tilkynnanda. Í miðjum 

hægra útreitnum er hringur, og innan í honum mynd af tveimur jurta- 

pottum. Fyrir neðan jurtapottana er borði, og á hann skráð með smán 

letri nafn og heimilisfang tilkynnanda, en fyrir neðan borðann stendur 

orðið: ARÐATH. Meðfram neðri } þessa útreits og fyrir neðan 

hringinn er skráð og heimilisí ilkynnanda. 

Merkið er skrásett í London, 20. 1929, 45, flokki, fyrir 

bréfvindlinga. 

    

    
    

  

Skrás. 1929, nr. 35. 

Tilkynnt 28. ágúst 1929, kl. 11 ård., af John Haig & Company, 

Ltd., víngerð, Markinch á Skotlandi, og skrásett 27. september s. á. 

DIMPLE 
Merkið er skråsett i London 23. nåvemoer 1926, 43. flokki, fyrir 

fjörgandi drykki og vín. 

Skrás. 1929, nr. 36. 

Tilkynnt 20. ágúst 1929, kl. 2 síðd., af The Centaur Company, 

Ltd., verksmiðjurekstur, Montreal í Quebec, Canada, og skrásett 4. októ- 

ber s.á. 
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Ferstrendur midi, langur og þéttstrikaður, og er á hann letra5 

orðið: CASTORIA, bogadregið, með svörtum stöfum. 

Merkið er skrá ett í Ottawa 12. april 1923 fyrir jurtnæmt efna- 

samband til meltingar fæðunni og til að koma lagi á störf magans hjá 

unglingum og börnum, þannig að melting, vellíðan og hvíld aukist, og 

til tálmunar harðlífi, niðurgangi og hitaástandi og þar af leiðandi svefn- 

leysi í barnæsku. — Orðið „Castoria“ ber að skoða sem sérstakt tilbúið 

heiti fyrir téðar vörutegundir. 

Skrás. 1929, nr. 87. 

Tilkynnt 20. ágúst 1929, kl. 2 síðd., af sama, og skrásett 4. 

október s. á. 

  

FCASTORIA. TALCOHOL 3%) Uma prepnragá vegetal para á asaimilacðo dos. | 
productos. regulande o estomago e intestinos das CREANCAS E MENINOS. Desta | 
maneira produzinda digestað.bom humor e repouso. Naó tunlém nem opin í 

nem morphina nem mineral - NARC TICA: Recéita do velho Dr Sa ir 

  

    
   

Ptcher. Úm remedis ufil para wisað de vemtre e diarrhe 2 febres iniermitente 5. 
S N “ „FALAS 5 DE SOMN 10 e conse 'wencias disto- nað tat: ancið. FÁ sf ki NEWVOR 
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     e SBEBES Seties ENFAN 
: 2: " ainsi 

ing digestion 2 os. Ne contient pa morphine. 
el " { Recette du Docteur 

RIA (ALCOHOL 3 
å s'assurulerles aliments. 
une 

  

      

   
        | cart eria (ALCOHOL S 

bes Rløgens und ber € e 
befluben und die Ruhr 

Beg allen Doller Samue 

{ Sólafverlað bei fleinen 

    
     

    

    

   

ðauung, das IDok | 
de Mittel. Reyept | 

brifgem Zuftand und 
4 D ORK. 

  

  
i The ; 
fac-simile !S 
signat n every 

á we wrapper 

Merkið er í 5 hlutum: 1) Mijór, ferstrendur miði, sem á stendur 

upplýsing um vöruna á spönsku, ásamt nafninu: Chas. H. Fletcher, rit- 

letruðu, og orðin: New York. 2) Breiðari, ferhyrndur miði; yfir hon- 

um stendur: Net Contents 15 Fluid Drachms; á miðanum er ferhyrn- 

ingur með stýfðum hornum, en á honum stendur: 900 Drops; ferhyrn- 

ingurinn er beint yfir breiðu, þéttstrikuðu bandi, sem nær yfir þveran mið- 

ann, en á því stendur í bogadreginni línu orðið: CASTORIA, með svörtum 
stöfum; neðar er dökkt band og á það letruð orðin: INFANTS CHILD- 

REN; neðst á miðanum er breiðara, dökkt band og á því stendur: At 
6 months old 35 Doses 40 Gents. Milli þessara þriggja banda stand: 

upplýsingar um eðli vörunnar og nafnið: Chas. H. Fletcher, ritletrað. 

og þar að auki orðin: The Centaur Company, New York, í tveim lín-
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um. 3) og 4) Ferhyrndir, mjóir miðar, þa sem á standa upplýsingar 147 

um vöruna á frönsku og þýzku og nafnið: Chas. H. Fletcher, ritletrað, 

og orðin: New York. 5) Lítill ferhyrndur miði með skrautumgerð; á 

honum stendur nafnið: Chas. H. Fletcher, með rithönd, og: New York 

City, milli orðanna: CAST(Ckii. — Hægra megin við 4. miðann stend- 

ur nafnið: Chas. H. Fletcher, með rithönd, milli orðanna: The fac- 

simile signature of, og orðanna: is on every wrapper. 

Merkið er skrásett í Ottawa 26. apríl 1923 fyrir jurtnæmt efna- 

samband til meltingar fæðunni og til að koma lagi á störf magans hjá 

unglingum og börnum, þannig að melting, vellíðan og hvíld aukast, og 

til tálmunar harðlífi, niðurgangi og hitaástandi og þar af leiðandi svefn- 

leysi í barnæsku. — Orðið „Castoria“ ber að skoða sem sérstakt til- 

búið heiti fyrir ofangreinda vörutegund. 

Skrás. 1929, nr. 38. 

Tilkynnt 26. ágúst 1929, kl. 2 síðd., af J. C. Eno, Ltd., lyfjagerð, 

London, Englandi, og skrásett 10. október s. á. 

Orðið: 

ENO 
Merkið er skrásett í London 30. júlí 1919, 3. flokki, fyrir Saline- 

lyfjablöndun, og er tilkynnandi skráður eigandi merkisins 13. júlí 1920. 

Skrás. 1929, nr. 39. 

Tilkynnt 26. ágúst 1929, kl. 2 síðd., af sama, og skrásett 10. 

október s. á. 

Orðið: 

FRUIT SALT 

Merkið er skrásett í London 2. april 1926, 3. flokki, fyrir tilbún- 

ing lyfja, og er tilkynnandi fyrst skráður eigandi merkisins 15. apríl 

1920 og er skrásetning þess endurnýjuð frá þeim degi að telja.
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Skrås. 1929, nr. 40. 

Tilkynnt 26. ágúst 1929, kl. 2 síðd., af sama, og skrásett 10. 
október s. á. 

  
fennismiði með skrautumgerð. Í útjöðr- 

um hans er mynd af ávaxtajurt í fullum blóma. Þar fyrir innan standa 
orðin: “*FRUIT SALT, skráð með stóru letri, en þar fyrir neðan eru 
ummæli um vöruna og enn neðan skáfernyrningur með áletruninni: 
ENO. Neðst á einkennismiðanum er hringur og standa innan í honum 
orðin: Truth and Light. Efst í skrautumgerð miðans stendur nafn til- 
kynnanda, en heimilisfang hans neðst. 

Merkið er skrásett í London 2. júlí 1918, 3. flokki, fyrir lyfja- 
blöndu handa mönnum, og er tilkynnandi skráður eigandi merkisins 
15. apríl 1920. 

    

  

Skrás. 1929, nr. 4. 

Tilkynnt 8. október 1929, kl. í1 árd., af The Hercules Cycle £ 

Motor Company, Ltd., verksmiðjurekstur, Birmingham, Englandi, og 
skrásett 19. s. m. 

Orðið: 

  

Merkið er skrásett í London 15. júní 1914, 22. flokki, fyrir reið- 
hjól, og sú skrásetning endurnýjuð 15. júní 1928.
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Skrás. 1929, nr. 42. 147 

Tilkynnt 2. október 1929, kl. 3 síðd., af The Firestone Tire á 

Rubber Company, verksmiðjurekstur, Akron í Ohio, Bandaríkjum N.- 

Ameríku, og skrásett 25. s. m. 

Orðið: 

  

Samkvæmt tilkynningu 5. apríl 1920, er merkið skrásett í Wash- 

ington 29. marz 1921, fyrir gúmmíhringi, holhringi og fullhringi, slöng- 

ur, gúmmígagnsýrð, ofin efni til framleiðslu og viðgerðar á hringum, 

hluta af hringum, sem sé kraga til kræl 

  

      kingar og reimingar, bætur 

og viðgerðar-loftpoka, viðgerðarbætur úr lérefti og gúmmí, slöngubæt- 

ur, flögumyndaðar og í stykkjum, fóður og flögumyndað gúmmíefni 

til viðgerðar á lofthringum, sem sé slitlagssúmmií, hringagúmmií, slöngu- 

súmmí, gúmmí í svonefnd úlfaldabaksslitlög og samsuðugúmmií. 
   

af Stanco Incorporated, 

New York, N. Y., Banda- 

s. á. 

      

Mynd af flösku með pjátur Á framhlið flöskunnar stend- 

ur ofarlega orðið: Nujol, með upphleyptum stöfum, en neðar sama 

orð, með svörtum stöfum, og þar fyrir ofan og neðan ummæli um vöruna. 

Samkvæmt tilkynningu 20. ágúst 1924, er merkið skrásett í 

Washington T. desember 1926, fyrir steinkenda olíu til efna-, meðala- 

og lyfja-notkunar. 
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147 Skrås. 1929, nr. 44. 

Tilkynnt 17. október 1929, kl. 1 síðd., af sama, og skrásett 

7. nóvember s. á. 

  UN 
8 FLUID QUNCES 

INDREGISTRERET. VARE MÆRKE 

Klar som Krystal 
Absolut ren og uskadelig 

  

   

  

Umm NU En 
UiD OUNCES — CSR BE     

For Voksne en Spiseskefuld Morgen < og "Aften i flere 

Dage. Spædbørn og Børn kan man give fra en halv    Teskefuld Nujol Aften øg Morgen hos de ganske 

smaa, til en hel Teskefuld Nujol i Femaarsalderen. 

   

ER dl lee  gE 
Ed) Naar man har normal Afføring en eller flere Gange (| 

RE daglig, gør man.gradvis Dosis mindre. Da Nujol er og 

U uskadeligt, anbefaler Lægerne at bruge det gennem = 

i længere Tid (í 

ER Sranco Into1 ORPORATEÐ, Bana, Níw Jersey, Ú S.A A = 

NI KT Í 
     

  

  A NN II 

Ferstrendur miði með áletrun beggja megin. Öðru megin er 

skrautumgerð. Þar fyrir innan stendur orðið: Nujol, undirstrikað, 

og ýms ummæli um vöruna. Hinu megin er samskonar umgerð, og 

stendur efst þar fyrir annan sama orð undirstrikað, og neðst nafn 

tilkynnanda, þar á milli standa ýmisleg ummæli um vöruna. 

Samkvæmt tilkynningu 13. febrúar 1929, er merkið skrásett í 

Washington 9. júlí s. á., fyrir steinkennda olíu til efna-, meðala- 

og lyfjanotkunar.
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Skrås. 1929, nr. 45. 147 

Tilkynnt 17. október 1929, kl. 1 síðd., af sama, og skrásett 

T. nóvember s. á. 

  

PIN       

  

Anvendes paa Anbefales af 
Hospitaler Læger 

2? 

  
      
  

  

LL!   ln 

6 ferstrendir miðar, gerðir til að hylja hliðar á öskju. Tvær hlið- 

arnar eru eins: Fyrir innan skrautumgert n      lur efst orðið: Nujol, 

undirstrikað, en neðst er mynd af ku og -öskju, og þar fyrir 

neðan er strik. Á þriðju hliðinni efst orðið: Nujol, undir-    
strikað, og neðst na tilkynnanda og heimilisfang, ennfremur upp- 

lýsingar um vöruna. Á fjórðu hliðinni er skrautumgerð, og þar fyrir 

innan orðið: Nujol, Á fimmtu hliðinni stendur efst 

    

   

orðið: Nujol, undirstrikað, og þar fyrir neðan ummæli um vör- 

una. Á sjöttu hliðinni er breitt strik, og stendur þar fyrir neðan 

nafn tungumálsins, sem notað er á miðanum. 

Samkvæmt tilkynningu 13. febrúar 1929, er merkið skrásett í 

Washington 9. júlí s. á., fyrir steinkennda olíu til efna-, meðala- 

og lyfjanotkunar. 

Skrás. 1929, nr. 46. 

Tilkynnt 80. júlí 1929, kl. 3 síðd., af H/F „Shell“ á Íslandi, 

olíuverzlun, Skildinganesi við Skerjafjörð, og skrásett 22. nóvem- 

ber s. á.
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Mynd af kórónu og orðið: CROWN letrað með latneskum bók- 
stöfum fyrir neðan myndina. 

  

    " olutegundir, þó sérstaklega stein- 

iðar olíur, lampaolíu, smurningsolí- 

tínu, kerti, parafín-vax og allar aðrar vax- 
tegundir, oleine, vaselin, petroleum-jellies, stanga- og handsápur, seresine 
og allar aðrar olíur og olíuafurðir. 

  

ur allskonar, benzín, terper 

Skrás. 1929, nr. 47. 

Tilkynnt 30. júlí 1929, kl. 3 síðd., af sama, og skrásett 22. 

nóvember s. á. 

Orðið: 

„ALBINO ASPHALT“ 

Merkið er skrásett fyrir jarðbik, stálbik og önnur efni úr því, 

hvort heldur notað til bygginga allskonar eða vegagerðar eða á hvern 

annan hátt, sem það kann að vera notað, einnig málningu og önnur 

ryðverjandi efni, og eru orðin: „Albino Asphalt“ að skoða sem sér- 

stakt tilbúið heiti fyrir ofangreindar vörutegundir. 

Skrás. 1929, nr. 48. 

Tilkynnt 27. september 1929, kl. 12 á hád., af Vacuum Oil 

Company, verzlunarfélag, New York, Bandaríkjum N.-Ameríku, og 

skrásett 22. nóvember s. á. 

Orðið: 

MOBILGREASE 
Samkvæmt tilkynningu 5. nóvember 1928, er merkið skrásett í 

Washington 11. júní 1929, fyrir smurningsfeiti.
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Skrås. 1929, nr. 49. 147 
Tilkynnt 22. október 1929, kl. 11 árd., af Marmon Motor Car 

Company, verksmiðjurekstur, Indiapolis í Indiana, Bandaríkjum N.- 
Ameríku, og skrásett 22. nóvember s. á. 

  

Orðið: Roosevelt, er stendur innan í ílangri, sexhyrndri 

umgerð; yfir krók þann, er gengur aftur úr bókstafnum „R“, er sett 
talan 8. 

Samkvæmt tilkynningu 21. janúar 1929, er merkið skrásett í 
Washington 4. júní s. á. fyrir bifreiðar í 19. flokki og vélalausa vagna. 

Skrás. 1929, nr. 50. 

Tilkynnt 3. desember 1929, kl. 11 árd., af The J. B. Ford 
Company, verksmiðjurekstur, Wyandotte í Michigan, Bandaríkjum N.- 
Ameríku, og skrásett 10. s. m. 

   
     

EA 

Oblátumynduð eftirlíking af rauðu innsigli, og orðin: RED 

SEAL í boga fyrir ofan. 

Samkvæmt tilkynningu 4. september 1928, er merkið skrásett 

í Washington 12. febrúar 1929 fyrir lút og klórblandað lím í 6. flokki, 

efnafræðilegar vörur, lyf og lyfjaefni. 

Skrás. 1929, nr. 51. 

Tilkynnt 1. nóvember 1929, kl. 2 síðd., af National Geographic 

Society, verzlun, Washington í Columbia, Bandaríkjum N.-Ameríku, 

og skrásett 14. desember s. á.
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1929 

147 d, ílöng skrautumgerð með blaðsveigum, og er mynd 

um í miðju hverrar hliðar. Innan í skrautumgerðinni 

    

tin 

NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE. MT . TET orðin: THE 

  

== = FEE 
Fy = HAY ) ER } 

rr ANNE sg 
es 

Í THENATIONAL 

     
    

     

Samkvæmt til 9, er merkið skrásett í Wash- 

ington 10. september s. á., fyrir tímarit. 

Skrás. 1929. nr. 52. 

Tilkynnt 26. nóvember 1929, kl. 2 síðd., af Deutsche Linoleum 

Werke A/G, verksmiðjurekstur, Bietigheim, Þýzkalandi, og skrásett 

gula 
mkvæmt tilkynningu 21. apríl 1927, er merkið skrásett í 

á., fyrir dúka á gólf, veggi og borð. 

14. desember s. á. 

Orðið: 

  

Berlín 27. júní s. 

Skrás. 1929, nr. 53. 

Tilkynnt 26. nóvember 1929, kl. 2 síðd., af sama. 
FET 
| 1 

  

  

Ferstrendur, svartur miði með línuumgerð. Á miðanum standa, með 

hvítu letri, stafirnir: DL, og þar fyrir neðan: W.
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Samkvæmt tilkynningu 20. desember 1926, er merkið skrásett 147 

, Berlín 12. marz 1927, fyrir gólfdúk og svipuð efni. 

Skrás. 1929, nr. 54. 

Tilkynnt 26. nóvember 1929, kl. 2 síðd., af Converse Rubber 
Company, verksmiðjurekstur, Maldan í Massachusetts, Bandaríkjum 
N.-Ameríku, og skrásett 14. desember s. á. 

  

   
Innan í stóru C stendur stafurinn X, með skrautstrikum í kring. 

Samkvæmt tilkynningu 21. janúar 1916, er merkið skrásett í 

Washington, 28. maí 1918, fyrir stígvjel og skó, sem eru að öllu eða 

nokkru leyti gerð úr harðgúmmí. — Tillkynnandi er fyrst skráður sem 

eigandi merkisins 14. júní 1929. 

Skrás. 1929, næ. 558. 

Tilkynnt 10. desember 1929, kl. 11 árd., af Mjólkurfélagi 

R javík, og skrásett 14. s. m. 
T Reykjavíkur, verzlunarfélag, Rey 
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147 ur, rauður ferhyrningur með mjórri, hvítri rönd út við 

ing. Innan í ferhyrningnum er sporöskjulagaður, hvítur 

í bláum lit af víkingi í herklæðum, með sverð og 

jld. Ofan við hvíta reitinn standa með hvítu letri orðin: FARM é 

GARDEN TOOLS, í boga, en neðan við reitinn orðin: Best Cast Steel, 

einnig með hvítu letri. 

Merkið er skrásetti fyrir skóflur, kvíslar og önnur landbúnaðar- 

verkfæri. 

  

hin ali 
FUN, Alle 

  

reitur með 

   

  

Samkvæmt 10. gr. laga 18. nóvember 1908, um vörumerki, 

hafa eftirgreind merki verið endurnýjuð á árinu: 

Skrás. 1909, nr. 1. 

Det Danske Petroleums A/S, Köbenhavn, frá 20. febrúar 1909. 

Skrás. 1909, nr. 2. 

Sami, frá 20. febrúar 1909. 

Skrás. 1909, nr. 8. 

Bass, Ratcliff £ Gretton, Ltd., Burton-onTrent, Englandi, frá 

30. júlí 1909. 

Skrás. 1909, nr. 4. 

Sami, frá 30. júlí 1909. 

Skrás. 1909, nr. 5. 

Sami, frá 30. júlí 1909. 

Skrás. 1909, nr. 6. 

Sami, frá 30. júlí 1909. 

Skrás. 1909, nr. 7. 

Det Danske Petroleums A/S, Köbenhavn, frá 18. septbr. 1909. 

Skrás. 1909, nr. 8. 

Sami, frá 18. septbr. 1909. 

Skrás. 1909, nr. 9. 

Aalborg Portland-Cement Fabrik, Aalborg, frá 18. sept- 
   

ember 1909.
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Skrås. 1919, nr. 1. 147 

Archibald McLellan, Allison V. Stewart o. fl. f. h. dbús. Mary 

Baker G. Eddy, Boston, Bandaríkjum N.-Ameríku, frá 11. janúar 1919. 

Skrás. 1919, nr. 2. 

Carnation Milk Products Comp., Seattle, Bandaríkjum N.- 
Ameríku, frá 12. apríl 1919. 

Skrás. 1919, nr. 3. 

Texas Company, New York, Bandaríkjum N.-Ameríku, frá 19. 
apríl 1919. 

Skrás. 1919, nr. 4. 
British-American Tobacco Company, Ltd., London, Englandi, 

frá 12. apríl 1919. 

Skrás. 1919, nr. 5. 

John Dewan á Sons, Ltd., London, Englandi, frá 12. apríl 1919. 

Skrás. 1919, nr. 7. 

Tide Water Oil Company, Bayonne, Bandaríkjum N.-Am., frá 

26. apríl 1919. 

Skrás. 1919, nr. 10. 

Carlsberg Bryggerierne, Köbenhavn, frá 25. septbr. 1919. 

Skrás. 1919, nr. 11. 

Sami frá 25. septbr. 1919. 

Skrás. 1919, nr. 12. 

Thomas Bear £ Sons, Ltd., London, Englandi, frá 25. sept- 

ember 1919. 

Skrás. 1919, nr. 17. 

The Gramophone Company, Ltd., Hayes, Englandi, frá 27. 

september 1919. 

Skrás. 1919, nr. 18. 

Stefán Thorarensen, Reykjavík, frá 2. október 1919. 

Skrás. 1919, nr. 19. 

Sami, frá 2. október 1919.
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147 
Skrås. 1919, nr. 20. 

Sami, frá 25. október 1919. 

Skrás. 1919, nr. 22 

The American Tobacco Comp., New York, Bandaríkjum N.- 

Ameríku, frá 22. nóvbr. 1919. 

Skrás. 1919, nr. 23. 

Sami, frá 22. nóvbr. 1919. 

Jem a ) } 2 = 
Skrås. 1919, nr. 25. 

James Buchanan & Co., London, Englandi, frå 27. dsbr. 1919. 

Skrifstofa vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 

31. desember 1929. 

148 REIKNINGUR 

Ræktunarsjóðs Íslands árið 1928. 

Höfuðstóll 31. des. 1928. 

1. Frá fyrra ári ..........000 000. 

2. Andvirði seldra þjóðjarða .................... 

3. Afgjald þjóðjarða ........0.02.0000 00... 

4. Hluti af útflutningsgjaldi .................... 

5. Viðlagðir 314 % vextir .......0..0. 2... 

Varasjóður 31. des. 1928. 

1. Frá fyrra ári ........0200 000. 

2. Lántökugjald ...........00... 000 

8. Vextir ..........20 0 

4. Tekjuafgangur 1928 ..........000 00. 

Kr. 

1740539 

7300 

35268 

80697 
60918 

1924724 

16806 
4184 

742, 

955 

22688 

TT 

00 

81 
14 

89 

61 

53 

25 

50 

09 

37
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Efnahagsreikningur 31. des. 1928. 

Eignir. 

1. Skuldabréf fyrir lånum: 

  

a. 4% þjóðjarðasölulán ...... kr. 447579 62 

b. 3% jarðabótalán .......... — 33 07 

c. 4% jarðabótalán .......... —… 329346 93 

d. 4% jarðabótalán prestakalla — 1392 50 

e. 4% jardakaupalån ........ — 11956 3 

f. 514% nýlán .............. — 2654008 47 

—- kr. 3444316 97 

2. Ógreiddir vextir ............00.0.. 00. — 59083 80 
3. Ógreitt kostnaðartillag nýrra lána ........... — 3629 54 

4. Ógreiddur ríkissjóðsstyrkur .................... — 2500 00 
5. Skrifstofugögn ..........0..000 000 — 1760 00 

6. Ýmsir skuldunautar ...........00...00 Lo 679 63 

7. Inneign í Landsbanka Íslands .................. — 351440 06 

8. Inneign í ríkissjóði ...........0..00000 0. — 125965 95 

Kr. 3989375 95 

Skuldir. 

1. Höfuðstóll ........0...0 000 kr. 1924724 61 

2. Jarðræktarbréf í umferð ...................... — 2006400 00 

3. Óinnleystir vaxtamiðar ................22… — 53112 00 

4. Inneign varasjåds ......s000eeeeeeeeeveevenee — 5139 34 

Kr. 3989375 95 

Rekstrarreikningur 1928. 

Tekjur. 

l. Vextir sees reen kr. 181796 07 

2. Kostnaðartillag nýrra lána ................... — 11072 68 

3. Ríkissjóðsstyrkur ............0.00000.. 0. — 10000 00 

Kr. 202868 75
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148 Gjöld. 

1. Kostnaður ............000 00. nn kr. 20210 77 

2. Vaxtamiðar jarðræktarbréfa ........00..00.... — 102784 00 

3. Afföll jarðræktarbréfa seldum ríkissjóði ........ — 18000 00 

4. Lagt við höfuðstól 310 % vextir .......00... — 60918 89 

5, Lagt við varasjóð ......,.00..0 0. — 955 09 

Kr. 202868 75 

149 AÐALREIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Hins sameiginlega brunabótasjóðs fyrir sveita- 

híbýli frá 15. október 1926 til 31. desember 1927. 

Tekjur. 

I. Innheimt frá 15. okt. 1926 til 24. maí 1927: 

a. Endurtryggingariðgjöld frá vá- 

tryggingarárinu 1925— 1926 .... kr. 1656 04 

b. Endurtryggingariðgjöld frá vá- 

tryggingarárinu 1926— 1927 .... — 6625 16 

——————— kr. 8281 20 

II. Innheimt frá 24. maí 1927 til 31. des. 1927: 

a. Endurtryggingariðgjöld frá vá- 

  

tryggingarárinu 1925— 1926 .... kr. 199 53 

b. Endurtryggingariðgjöld frá vá- 

tryggingarárinu 1926—1927 .... — 1843 03 

c. Endurtryggingariðgjöld frá vá- 

tryggingarárinu 1927— 1928 .... — 4008 60 

— — 6051 16   

III. Vextir: 

a. Af veðdeildarbréfum Landsb., 4 fl. kr. 659 25 

b. — innlánsskírteini Íslandsbanka — 1153 3 

c. — viðtökuskírt. (4) Landsb. Ísl. — 2473 48 

d. — innst. í innl.bók 7018 Íslandsb. — 1692 60 

e. — innst. í sparisj.bók 1663. Lb. Í. — 1223 20 

——————————- —. 7018 

IV. Ágóði af útdregnum veðdeildarbréfum Landsbanka 

Íslands, 4. fl., kr. 1100,00 á 20,00 hverjar 100 kr. — 220 00 

  

Kr. 21754 24
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Gjöld. 

I. Greidd brunatjón: 

a. Að Gilsárteigi í Eiðahreppi .... kr. 176 58 

b. — Forsæti í Villingaholtshreppi —— 1674 00 

——————— kr. 1850 58 

1I. Kostnaður: 

a. Ávísanahefti .................. kr. 1 00 

b. Burðargjald .................. — 8 85 

—,,,,,,AA. 4 85 

III. Þóknun til Brunabótafél. Íslands fyrir stjórn sjóðsins — 600 00 

IV. Tekjuafgangur, sem legst við höfuðstól .......... — 19298 81 

Kr. 21754 24 

Reykjavík, 13. apríl 1928. 

Hinn sameiginlegi brunabótasjóður fyrir sveitahíbýli. 

Arni Jónsson. 

Sigurj. Jóhannsson. 

AÐALREIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Hins sameiginlega brunabótasjóðs fyrir sveita- 

híbýli frá 1. janúar til 31. desember 1928. 

Tekjur. 

I. a. Endurtryggingariðgjöld frá vá- 

tryggingarárinu 1926— 1927 .... kr. 454 56 

b. Endurtryggingariðgjöld frá vá- 

tryggingarárinu 1927— 1928 .... — 6713 22 

c. Endurtryggingariðgjöld frá vá- 

tryggingarárinu 1928— 1929 .... — 5144 82 

——,,.2.2.22 kr 12812 60 

II. Vextir ...............0.2.2 nens even sennee — 6514 56 

III. Ágóði af útdregnu veðdeildarbréfi, 100 kr. að nafn- 

verði, metið á 80,00 ......000220 0 — 20 00 

Kr. 18847 16 

1929 

149 

149
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149 Gjöld. 

I. Greidd brunatjón ...........0.20.0 000. kr. 4205 34 

II. Kostnaður: 

a. Ýms kostnaður ............... kr. 136 77 

b. Þóknun Brunabótafélags Íslands 

fyrir stjórn sjóðsins .......... — 600 00 

———. 136 77 

III. Tekjuafgangur, sem legst við höfuðstól .......... — 13905 05 

Kr. 18847 16 

Reykjavik, 28. mai 1929. 

Hinn sameiginlegi brunabótasjóður fyrir sveitahíbýli. 

H. Stefánsson. 

Sigurj. Jóhannsson. 

EMBÆTTI M. M. 

94. janúar var cand. med. Magnús Ágústsson settur til þess 

fyrst um sinn, þangað til öðruvísi verður ákveðið, að þjóna héraðs- 

læknisembættinu í Borgarfjarðarhéraði. 

7. marz var Einar Árnason alþingismaður með allrahæstum úr- 

skurði skipaður fjármálaráðherra. 

T. maí var settur prófastur, séra Stefán Björnsson á Hólmum í 

Reyðarfirði, skipaður til þess að vera prófastur í Suður-Múlaprófasts- 

dæmi. 

13. maí var Magnús læknir Ágústsson allramildilegast skipaður 

til þess að vera héraðslæknir í Borgarfjarðarhéraði. 

81. maí var Kristján læknir Sveinsson allramildilegast skipaður 

til þess að vera héraðslæknir í Dalahéraði. 

4. júní var dóms- og kirkjumálaráðherra Jónasi Jónssyni allra- 

mildilegast falin forstaða þeirra mála, er heyra undir atvinnu- og 

samgöngumálaráðuneytið og störf forsætisráðherra, að svo miklu leyti, 

sem þörf gerist, á meðan forsætisráðherra Tryggvi Þórhallsson er fjar- 

verandi í embættisferð til Kaupmannahafnar.
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5. júní voru þeir Pétur M. Bjarnarson kaupmaður og Þórður 

Runólfsson vélfræðingur, báðir í Reykjavík, skipaðir skoðunarmenn 

verksmiðja og véla. 

3. júlí var séra Björn Magnússon, aðstoðarprestur á Prestsbakka, 

skipaður til þess að vera sóknarprestur í Borgarprestakalli í Mýra- 

prófastsdæmi, frá 1. júlí þ. á. að telja. 

S. d. var séra Jón N. Jóhannessen, sóknarprestur í Breiðabóls- 

staðarprestakalli í Snæfellsnessprófastsdæmi, skipaðar sóknarprestur í 

Staðarprestakalli í Strandaprófastsdæmi frá 1. júlí þ. á. að telja. 

15. júlí var Jón Sigtryggsson skipaður til þess að vera fanga- 

vörður við hegningarhúsið í Reykjavík. 

22. júlí var staðfest setning eftirtaldra starfsmanna á varðskipi 

ríkisins, eins og hér segir: 

1. Skipstjóra Einars M. Einarssonar. 

2. Yfirstýrimanns Guðjóns Guðbjörnssonar. 

3. Annars stýrimanns Þórðar Þorsteinssonar. 

4. Yfirvélstjóra Þorsteins Loftssonar. 

5. Undirvélstjóra Magnúsar Jónssonar. 

6. Þriðja vélstjóra Kristjáns Sigurjónssonar. 

15. ágúst var skólastjóra við kennaraskólann í Reykjavík, síra 

Magnúsi Helgasyni, og kennara við sama skóla, Helga H. Eiríkssyni, 

samkvæmt beiðni þeirra, veitt lausn frá embættum þeirra frá 30. sepi- 

ember næstkomandi að telja. 

Frá 1. september hefir hæstaréttardómari Eggert Briem verið 

kjörinn forseti hæstaréttar til jafnlengdar 1930. 

1. september var Stefán Þorvarðarson lögfræðingur settur sem 

fulltrúi í utanríkismálaráðuneytinu. 

5. september var dr. Kristinn Guðmundsson ráðinn kennari við 

gagnfræðaskólann á Akureyri frá 1. september bp. á. 

12. september var ritara háskólans, Ólafi Rósenkranz, veitt 
lausn frá ritarastarfi frá 1. október þ. á. að telja, og jafnframt var 
Pétur Sigurðsson bókavörður settur til þess að gegna ritarastarfi við 
háskólann. 
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S. d. var sira Sigtryggur Gudlaugsson å Nupi skipadur til bess 

að vera prófastur í Vestur-Ísafjarðarprófastsdæmi. 

17. september var náttúrufræðingur Pálmi Hannesson settur 

rektor hins almenna Menntaskóla í Reykjavík. 

S. d. var Freysteinn Gunnarsson kennari við kennaraskólann 

settur skólastjóri við sama skóla frá 1. október næstk. að telja. 

20. september var stjörnufræðingur Steinþór Sigurðsson settur 

til þess fyrst um sinn, frá 1. október næstkomandi að telja, að hafa á 

hendi aukakennslu við gagnfræðaskólann á Akureyri. 

23. september var síra Sigurður Haukdal skipaður til þess að vera 

sóknarprestur í Flateyjarprestakalli í Barðastrandarprófastsdæmi frá |. 

október þ. á. að telja. 

21. september var Baldri Andréssyni, kennara við alþýðuskólann 

á Eiðum, veitt lausn frá kennaraembætti. 

S. d. var frk. Hólmfríður Árnadóttir sett kennslukona við alþýðu- 

skólann á Eiðum frá 1. október þ. á. 

30. september var Helgi læknir Guðmundsson settur héraðslæknir 

í Keflavíkurhéraði þangað til önnur ráðstöfun verður gerð. 

28. október var Sigvaldi læknir Kaldalóns allramildilegast skipaður 

héraðslæknir í Keflavíkurhéraði, frá 1. desember 1929 að telja. 

4. nóvember var Bogi Ólafsson kennari allramildilegast skipaður 

kennari við hinn almenna Menntaskóla. 

9. nóvember var sóknarprestinum í Hofsprestakalli í Norður- 

Múlaprófastsdæmi, síra Einari Jónssyni, samkvæmt beiðni hans, veitt 

lausn frá prestsskap frá 1. þ. m. að telja. 

13. nóvember var Helgi Hjörvar kennari skipaður forseti útvarps- 

ráðs, og þeir dr. Alexander Jóhannesson og Páll Ísólfsson organleikari 

meðstjórnendur, allir til eins árs, frá 1. janúar 1930 að telja. 

12. desember var Sigurður Pétursson frá Rifgirðingum skipaður 

til þess að vera landssímastöðvarstjóri og póstafgreiðslumaður á Sandi í 

Snæfellsnessýslu, frá 1. janúar 1930 að telja.
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14. desember var Olafur Th. Sveinsson skipaeftirlitsrådunautur 

skipaður til þess að vera skipaskoðunarstjóri ríkisins, frá 1. janúar 1930 

að telja. — 

S. d. var Ingi T. Lárusson stöðvarstjóri skipaður til þess að vera 
landssímastöðvarstjóri og póstafgreiðslumaður í Neskaupstað, frá 1. janú- 
ar 1930 að telja. 

20. desember var sóknarprestinum í Hrunaprestakalli í Árnespró- 
fastsdæmi, síra Kjartani Helgasyni, samkvæmt beiðni hans, veitt lausn 
frá prestsskap sökum vanheilsu, frá 1. júní næsta árs að telja. 

28. desember var prófessor Páll Eggert Ólason skipaðar aðalbanka- 
stjóri Búnaðarbanka Íslands. 

S. d. var Bjarni óðalsbóndi Ásgeirsson alþingismaður skipaður með- 
stjórnandi Búnaðarbanka Íslands. 

S. d. var Pétur hæstaréttarmálaflutningsmaður Magnússon skip- 
aður meðstjórnandi Búnaðarbanka Íslands. 

S. d. var Egill póstfulltrúi Sandholt skipaður til þess að vera 
póstritari. 

S. d. var Sigurður Baldvinsson skipaður til þess að vera forstöðu- 
maður póststofunnar í Reykjavík. 

30. desember var Ottó Jörgensson skipaður til þess að vera stöðvar- 
stjóri við landssímastöðina á Siglufirði og póstafgreiðslumaður sama 
staðar. 

S. d. var Sigurður Dahlmann skipaður til þess að vera stöðvar- 
stjóri við landssímastöðina á Borðeyri og póstafgreiðslumaður sama staðar. 

S. d. var Halldór Jónsson frá Tröllatungu skipaður til þess að 
vera póstafgreiðslumaður við Ölfusárbrú. 

S. d. var Lárus óðalsbóndi Helgason alþingismaður skipaður íil 
þess að vera stöðvarstjóri við landssímastöðina í Kirkjubæjarklaustri og 
póstafgreiðslumaður sama staðar. 

S. d. var Bogi kaupmaður Sigurðsson skipaður til þess að vera 
stöðvarstjóri við landssímastöðina í Búðardal og póstafgreiðslumaður 
sama staðar. 
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S. d. var Einar Runólfsson skipaður til þess að vera stöðvarstjóri 

við landssímastöðina í Vopnafirði og póstafgreiðslumaður sama staðar. 

S. d. var Tómas Möller skipaður til þess að vera stöðvarstjóri við 

landssímastöðina í Stykkishólmi og póstafgreiðslumaður sama staðar. 

81. desember var Karl Helgason skipaður til þess að vera 

stöðvarstjóri við landssímastöðina á Blönduósi og póstafgreiðslumaður 

sama staðar. 

PÓSTMENN SKIPAÐIR OG SETTIR.) 

1. febrúar var Jón Þorbergsson ráðinn bréfhirðingarmaður á 

Laxamýri. 

8. febrúar var Högni Indriðason ráðinn bréfhirðingarmaður á 

Syðrafjalli. 

9. febrúar var I. T. Lárusson stöðvarstjóri settur póstafgreiðslu- 

maður á Norðfirði frá 1. marz. 

23. febrúar var Stefán Pétursson ráðinn bréfhirðingarmaður á Bót. 

S. d. var Gunnar Jónsson ráðinn bréfhirðingarmaður á Fossvöllum. 

1. marz var Eyjólfur Leósson settur póstmeistari á Ísafirði frá 

1. apríl. 

8. marz var Pétur Guðmundsson ráðinn bréfhirðingarmaður á Hesti 

í Önundarfirði. 

16. marz var ekkjufrú Sigríður Guðmundsdóttir sett til þess að 

annast póstafgreiðsluna á Blönduósi. 

16. marz var Ingólfur Árnason ráðinn bréfhirðingarmaður í Saur- 

bæ í Skeggjastaðahreppi. 

27. marz var póstaðstoðarmaður Jón H. Leós skipaður póstaf- 

greiðslumaður í Reykjavík. 

1) Sjá embætti m. m. að því er snertir lög nr. 40 frá 1929.
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10. apríl var Ólafur Þórarinsson settur póstafgreiðslumaður á 

Patreksfirði. 

S. d. var Fanney Jónsdóttir ráðin bréfhirðingarmaður á Skálum. 

S. d. var Vilhjálmur Davíðsson ráðinn bréfhirðingarmaður á 
Heiði á Langanesi. 

S. d. var Þórunn Jónsdóttir ráðin bréfhirðingarmaður frá 15. maí 

il i Grof i Miklaholtshreppi. 

22. april var Sigurður Jónsson ráðinn bréfhirðingarmaður í Mýr- 

arhúsaskóla í Seltjarnarneshreppi. 

2. maí var Konráð J. Kristjánsson skipaður póstaðstoðarmaður í 
Reykjavík. 

1l. júní var Guðmundur Pétursson ráðinn bréfhirðingarmaður í 
Gíslabæ. 

20. júní var skólastjóri Steingrímur Steinþórsson ráðinn bréf- 
hirðingarmaður á Hólum í Hjaltadal. 

3. júlí var Þorlákur Stefánsson ráðinn bréfhirðingarmaður á 
Svalbarði. 

20. júlí var Siggeir Einarsson settur póstaðstoðarmaður í Reykja- 
vík frá 1. júlí og annast hann póststarfið á e/s Esju. 

23. júlí var Gunnar Emilsson ráðinn bréfhirðingarmaður á 
Stöðvarfirði. 

27. júlí var Elís Jónsson ráðinn bréfhirðingarmaður í Skildinganesi, 

26. september var Jóhann Jónsson ráðinn bréfhirðingarmaður á 

Bæ í Hrútafirði. 

21. september var Erlendur Björnsson ráðinn bréfhirðingarmaður 
á Vatnsleysu í Biskupstungum. 

28. september var Jónas Gíslason ráðinn bréfhirðingarmaður á 
Búðum á Snæfellsnesi. 

1929



1929 462 

1. október var Siggeir Einarsson skipaður póstaðstoðarmaður í 

Reykjavík. 

3. október var Guðmundur Jónsson ráðinn bréfhirðingarmaður 

á Ægissíðu. 

10. október var Guðmundur Jónsson ráðinn bréfhirðingarmaður í 

Þorlákshöfn frá 1. janúar 1930. 

S. d. var Ólafur Sveinsson ráðinn bréfhirðingarmaður frá 1. jan. 

1930 á Starrastöðum. 

23. desember var Símon D. Pétursson ráðinn bréfhirðingarmaður 

á Þingvöllum. 

S. d. var síra Guðmundur Einarsson ráðinn bréfhirðingarmaður 

á Mosfelli. 

24. desember var Böðvar Magnússon ráðinn bréfhirðingarmaður 

á Laugarvatni. 

HEIÐURSMERKI. 

6. febrúar var Cahnbley vísiræðismaður Danmerkur í Madric 

allramildilegast sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

8. maí var generallieutenant Don Joaquin Milans del Bosch, 

Gouvernör civil í Barcelona, aliramildilegast sæmdur stórkrossi Fálka- 

orðunnar. 

S. d. var José Garido del Oro, ritari í Junta de Abastos, Barce- 

lona, allramildilegast sæmdur stórriddarakrossi Fálkaorðunnar. 

7. júní var Matthías spítalalæknir Einarsson í Reykjavík allra- 

mildilegast sæmdur stórriddarakrossi með stjörnu Fálkaorðunnar. 

10. júlí var Wilhelm Klastersky Kabinetsvicedirektör, Wien, 

allramildilegast sæmdur stórriddarakrossi með stjörnu Fálkaorðunnar. 

S. d. voru þeir Paul Winterstein sendisveitarráð í Wien og Lauriis



463 

Louis Zöllner ræðismaður í Newcastle allramildilegast sæmdur stórridd- 

arakrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. voru þeir Tönnes Christian Watne skipstjóri og Ole Peter 

Olsen leiguliði, Danmörku, allramildilegast sæmdir riddarakrossi 

Fálkaorðunnar. 

22. júlí voru þeir Max Griner prófessor dr. phil. í Berlín, Georg 

A. Zabriskie stórkaupmaður í New York og J. M. Drehmanns kardi- 

nálaritari í Róm allramildilegast sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

26. júlí var Oddur Rafnar framkvæmdarstjóri í Kaupmanna- 

höfn allramildilegast sæmdur riddarakrossi Fálkorðunnar. 

10. ágúst var Van Rossum kardínáli allramildilegast sæmdur 

stórkrossi Fálkaorðunnar. 

30. ágúst var P. 0. Pedersen prófessor, forstjóri fyrir Polyteknisk 

Læreanstalt í Kaupmannahöfn, allramildilegast sæmdur stórriddara- 

krossi með stjörnu Fálkaorðunnar. 

S. d. var H. I. Hannover prófessor við Polyteknisk Læreanstalt 

í Kaupmannahöfn allramildilegast sæmdur stórriddarakrossi Fálka- 

orðunnar. 

14. oktbr. voru þeir Halfdan Enberg ræðismaður Danmerkur í 

Barcelona, Dr. h. c. Schifferer, Bevollmáchtigter zur Reichsrat, Kiel, 

og Dr. Lucken, Oberbirgermeister í Kiel, allramildilegast sæmdir 

stórriddarakrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. voru þeir Cai Tage Jespersen víciræðismaður Spánverja í 

Kaupmannahöfn, Ingimundur Eyjólfsson ljósmyndari í Osló og Louis 

Bentzen Oberstlöjtnant í Osló allramildilegast sæmdir riddarakrossi 
Fálkaorðunnar. 

18. nóvember var Carl Gustaf Abrahamsson Forssell yfirlæknir, 

prófessor í medicinsk radiologi við kungliga karolinska medico-kirur- 

giska Institutet í Stokkhólmi, allramildilegast sæmdur stórriddarakrossi 

með stjörnu Fálkorðunnar. 

S. d. voru þeir Carl Frederik von der Hude höfuðsmaður í danska 

sjóliðinu, Knud Viggo Christiansen prófessor dr. med. í Kaupmanna- 

höfn og C. M. Kjær ræðismaður Dana í Bergen allramildilegast sæmdir 

stórriddarakrossi Fálkaorðunnar. 
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S. d. var O. Pade höfuðsmaður í danska flotanum allramildileg- 

ast sæmdur riddarakrossi Fålkordunnar. 

1. desember var Tryggvi Þórhallsson forsætisráðherra og Jón 

Þorláksson fyrverandi forsætisráðherra allramildilegast sæmdir stór- 

krossi Fálkaorðunnar. 

S. d. voru þeir Þorsteinn Þorsteinsson fyrv. skipstjóri í Reykjavík, 

Emil Nielsen framkvæmdarstjóri og Ludolph Brauer prófessor dr. med. 

í Hamborg allramildilegast sæmdir stórriddarakrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. voru þessir allramildilegast sæmdir riddarakrossi Fálka- 

orðunnar: 

Björn Sigfússon hreppstjóri á Kornsá, 

Gunnar Ólafsson kaupmaður í Vestmannaeyjum, 

Hannes Jónsson hafnsögumaður í Vestmannaeyjum, 

Jes Zimsen kaupmaður í Reykjavík, 

Jón Ófeigsson yfirkennari í Reykjavík, 

Kristinn K. Ólafsson prestur í Glenboro, Manitoba, 

Páll Þormar kaupmaður í Neskaupstað, 

Þorgrímur Þórðarson fv. héraðslæknir í Keflavík, 

Þorsteinn Jónsson útvegsbóndi í Vestmannaeyjum, 

Þorvarður Þorvarðarson prentsmiðjustjóri í Reykjavík, 

Marius Nielsen skipamiðlari í Kaupmannahöfn, 

Andrew Cordiner, Superintending Engineer, Great Grimsby, 

Kenneth Sisam ritari Clarendon Press, Oxford, 

Eric V. Gordon, M. A., prófessor í ensku og íslenzku við há- 

skólann í Leeds, 

K. E. Ackermann höfuðsmaður í danska sjóliðinu. 

ERLEND HEIÐURSMERKI. 

> 
14. október var Vigfúsi skrifstofustjóra Einarssyni allramild!- 

legast leyft að bera orðuna Das grosse goldene Ehrenzeichen fúr Ver- 

dienste um die Republik Österreich. 

11. desember var Ásgeiri aðalræðismanni Sigurðssyni allramildi- 

legast leyft að bera orðuna The Most Excellent Order of the British 

Empire.
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HEIDURSGJAFIR. 

Af vöxtum af Styrktarsjóði Christians konungs IX. árið 1929 

hefir atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið veitt þeim Kristmundi bónda 

Jóhannssyni, Goðdal í Strandasýslu, og Stefáni bónda Jónssyni, Munka- 

þverá í Eyjafirði, 175 króna heiðursgjöf hvorum, fyrir framúrskarandi 

dugnað í jarðabótum, byggingum og öðru, sem að búnaði lýtur. 

STYRKVEITINGAR. 

Af vöxtum af Styrktarsjóði Frederiks konungs VIII. árið 1929 

hefir atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið veitt Laugaskóla 400 kr. 

styrk og Sigurði Jónssyni, Stafafelli í Lóni, 200 kr. styrk til trjáræktar. 

KONSÚLAR. 

Þann 20. júní var Arthur Gook trúboði viðurkenndur brezkur 

vísikonsúll á Akureyri. 

Þann 28. ágúst var Ásgeir Þorsteinsson framkvæmdarstjóri við- 

urkenndur tékkóslóvakískur konsúll í Reykjavík. 

EINKALEYFI. 

13. júní 1929 var Hans Kristian Thomassen Langva, Aalesund, 

Noregi, veitt einkaleyfi á aðferð til að geyma saltfisk. 

16. ágúst 1929 var Nikolai Dahl, verkfræðingi, Þrándheimi, 

Noregi, veitt einkaleyfi á áhaldi til framleiðslu á kælipækli. 

21. ágúst 1929 var The Smoked Products Company, Cincinnati, 

Ohio, U. S. A., veitt einkaleyfi á tæki til að framleiða efni til verndar 

matvælum. 
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27. ågust 1929 var Chemische Fabrik Schlutup, Libeck, Pyzka- 
landi, veitt einkaleyfi á aðferð til að afvatna efni, sem eggjahvíta 
er í, t. d. fiskúrgang. 

14. október 1929 var Techno-Chemical Laboratories, Ltd., 
London, Englandi, veitt einkaleyfi á áhaldi til að þurka rök efni. 

15. október 1929 var Francis Cecil Ross, verkfræðingi, 112. 
Westbourne Avenue, Kingston-upon-Hull, Englandi, veitt einkaleyfi 
á rúllu á botnvörpu. 

14. nóvember 1929 var Kristian Holter, verkfræðingi, í Oslo, og 
Sverre Thune, Skörjen, Noregi, veitt einkaleyfi á aðferð og áhaldi til 
að aðgreina olíu, límvatn og föst efni úr hvalsspiki, hvalskjöti, fiskaf- 
urðum og líkum hráefnum, svo og til að vinna olíu úr olíukenndum 
jurtaefnum. 

14. desember 1929 var Henning Orla Bruhn, verksmiðjueig- 
anda, Store Kongensgade 93, Kaupmannahöfn, veitt einkaleyfi á efni 
til að gera við og bæta fatnað o. fl.


