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Efnisyfirlit. 

Stjórnarbrjef og auglýsingar. 
Verðlagsskrár. 
Reikningar. 

  
   

Ferðaáætlanir. 
Konungsbrjef og leyfisbrjef. 
Fiskiveiðasamþykkt. 

Amtsráðsfundaskýrslur. Erindisbrjef (fyrir nefnd samkv. reglunum 
Styrkur veittur úr landssjóði. | um «Gjåf Jons Sigurdssonar>»). 
Auglýsingar um útkomin lög 0. fl. Nýir alþingismenn. 
Embættaskipun (veiting og "lausn frá em-| Yfirskattanefnd. 

bætti og sýslunum). Einkarjettindi. 
Auglýsingar um óveitt embætti og sýslanir.| Auglýsing um Stjórnartíðindi. 
Heiðursmerki, heiðursgjafir o. Íl. | Leiðrjettingar. 

Skammstafanir: A. — auglýsing. — L. == landshöfðingjabrjef. — Kk. = ráðgjafabrjef. 

STJÓRNARBRJEF OG AUGLÝSINGAR. Dags. Tala í 

Dag- Tala í B-deild 

setning. B-deild. 1885 Bls. 
1885 Bls, | 21. marz 84 A. um póstmál (um göngu auka- 

T.jan. 1 L. um ráðstafanir til verndar og við- pósta og brjefhirðingastaði í Ár- 

halds Hallormsstaðarskógi . 1 nessyslu) . 44 

12. — 2 R. um lán handa embættismanni til 23. — 48 R. um sölu á þjóðjörðum samkvæmt 

húsabyggingar . 1 lögum $/1188 . 65 

13. — 3 R. um konungsbrjef åtaf åvarpi i til 17. apríl 42 R. um leigusöln á lyfjabúð 58 

konungs frá embættismönnum og 30. — 49 R. um makaskipti á kirkjujörð 66 

borgurun: í Reykjavík 118. maí 43 L. um endurgjald á veittum sveit- 

14. — 4 R. um meðferð á peningafundi 2 arstyrk 58 
20. febr. 18 L. um skiptingu Akranesshrepps 27 (23, — 50 L. um niðurlagning Melakir kju 66 

20. — 19 L. um neitun á endurborgun út- 26. — 55 R. um neitun staðfestingar á lög- 
flutningsgjalds . . . 28 | um um heimild til að taka út- 

20. — 22 L um samþykki til kaupa á jörð- | lend skip á leigu til fiskiveiða 69 

unum Laugarnesi og Kleppi 126. — 58 R. um borgun handa fulltrúa stjórn- 

handa Reykjavíkurkaupstað og arinnar á alþingi 1887 73 
til lántöku í því skyni . 32 27, — 51 Ågrip af 2 L, um hlunnindi handa 

20. — 23 L. er fellir úr gildi úrskurð bæjar- | sparisjóðum á Akureyri og í 

stjórnarinnar í Reykjavík um | Arnarnesshreppi 67 
ónýtingu á kosningargjörð til (98. — 52 L. um endurveitingu hlunninda 

bæjarstjórnar . 33 | handa sparisjóði Höfðhverfinga 67 
25. — 17 Á. um úthlutun á fje til eflingar SA 53 L. um skiptingu Leiðvallarhrepps 67 

búnaði . . 2629, — 54 Ágrip af L. um lán handa presta- 
26, — 24 L. um eptirgjöf á leizum af hall- | kalli til kirl kjubyggingar 68 

ærisláni 35 4. júní 56 LL um póstávísanasendingar yfir 

28. — 2 L. um flutning Kirk sjubólskirkju að | England til ymsra landa i hin- 
Nauteyri . 35 | um álfunum . 70 

3. marz 26 L. um þóknun til Þjóðjarðaland- | 6. — 59 A. fyrir sjófarendur (um vitaljósker 
seta fyrir að bæta skemmdir á | á Garðskaga) . . 73 

ábýlisjörðum þeirra 35 | 24. — 60 L. um hallærislán handa Gullbringu- 

6. — 27 L um úthlutun á styrk til presta- | og Kjåsarsyslu 73 
ekkna og barna 35/29. — 61 A. um apturköllun á auglýsingu 

{. — 81 L. um bráðabirgðaruppbót til fá- | 18/7 84 um kólerusótt á Suður- 
tækra brauða . 42 | Frakklandi 13 

12. — 32 L. um þorskanetalagnir í Faxaflóa 48 | júlí 62 L. um lán til kirkjubyggingar á 

17, — 83 L um skyldu sýslunefndar til að | Þingmúla 74 
gjöra ráðstafanir til að afstýra | 15. — 72 R. um umboð hjer á landi fyrir 

| hallæri i syslunni . 44



Dags. Tala f 

B-deild 
1885 

15, juli 73 R. 

24, — TAL. 

31. — 75. L 

17,ågust76. L 

19. — 96 L. 

24. — TIL 

29. — 80 L 
29, — 81 L 

2. sept. 82 L 

4, — 83L 

10. — 84L 

16. — „Bö L 

17. — 86 L 

7, — STL 
19. — 88L 

19. — 89L 
19. — 94 L 
22, — 90 A 

26. — 97R 

30. — 9%L 

30. — 98 L. 

12. okt. 99 L. 

12. —- 100 L. 

14, — 101 L. 

15. — 102 L. 

15. — 103 L. 

„um endurgjald 

L. um 

. um 

lifsfjår- og framfærslustofnunina 

i Kaupmannahåfn frå 1871 
um skilyrðin fyrir því að geta 

verið skipstjóri eða stýrimaður 
á íslenzku skipi 

um aukning á innstæðu styrkt- 
arsjóðs handa þeim, er bíða tjón 
af jarðeldi á Íslandi 
um kaup og sölu á suðurstof- 

unni í fangahúsinu á Akureyri 
fyrir glataðar 

póstsendingar 
um lækkun á landsskuld eptir 

Þjóðjörð 

. um ágrip af gjaldabókum yfir 

útflutningsgjald . 
. um lån til kirkjubyggingar 

. um lån til byggingar alpydu- 

skólahúss 

linun í eptirg gjaldi 

nokkrar þjóðjarðir 
eptir 

„ um linun í landsskuld af þjóð- 

jörð 
. um Sameining tveggja  Þjóðjarða 

.„ um endurgjald á veittum sveit- 

arstyrk . 

rjett læknaskólakandidata 
til að fást við lækningar í Dan- 

mörku, á Færeyjum og í Græn- 

landi . 
„ um sveitfesti þurfalings 
„ um lyfjaverzlun á Ísafirði 

. um endurborgun á vínfangatolli 

. um endurborgun á vínfangatolli 

„ um póstmál (póstleiðir og póst- 
stöðvar Í Skagafjarðarsýslu) 

„ um viðbót við eptirlaun fátækra 
uppgjafapresta og prestaekkna 

samkvæmt 6. gr, 1. 77“ 1880 

„um að leggja niður nokkrar 
þurrabúðir . 
um húsaskatt af húsi er frí- 
kirkjumenn nota til guðsþjón- 
ustugjörðar 

um endurgjald á veittum sveit- 
arstyrk 
um greiðslu kostnaðar af gjaf- 

sóknarmáli sem sætzt var á 

um sýslusjóðsgjald af Hlíðar- og 
Fremrinámum . 

um greiðslu kostnaðar af vitna- 

leiðslu um hreppshelgi sveit- 
arómaga 

um styrk til að útvoga prests- 

IV 

  

Dags. Tala í 
B-ðeild 

Bls, { 1885 
þjónustu í brauðum í Vestur- 

108 Skaptafellsprófastsdæmi 
19. okt. 104 L. um búnaðarskóla handa vestur- 

amtinu í Ólafsdal 
108 19. — 107 Ágrip af L, um lán til að kaupa 

jörð til búnaðarskólastofnunar 
19, — 120 R. um stækkun  verzlunarstaðar- 

109 ins á Seyðisfjarðaröldu 
20. — 108 Ágrip af L, um lán handa presta- 

109 kalli til aðgjörðar á kirkju 
23. — 109 L. um eptirlaun tveggja prestaekkna 

110}23. — 121 R. um brennisteinsnáma landssjóðs- 
ins í Þingeyjarsýslu 

129| 2.nóv.110 L. um verklega  búnaðarkennslu 
handa Íslendingum í Noregi 

114; 2. — 111 L. um gjald fyrir þinglestur á veð- 
114 skuldabrjefi . 

3. — 112 L. um greidslu kostnadar við út- 
114 | vísun á landi til nýbýlis 

5. — 113 L. um endurgjald á tolli af vín- 
115 föngum 

T. — 122 R. um ályktun efri deild ar alþingis 

115 viðvíkjandi láni til að fullkomna 

115 ullarvinnuvjelar . 
7. — 128 R. um heimild til að veita sýslu- 

116 fjelögum hallærislán 

| 7, — 194 R. útaf þingsályktun viðvíkjandi 
lánum til þilskipakaupa 

17. — 114 L. um jarðabætur á prestssetr- 
117} inu Arnarbæli . 
117 24. — 115 A. um såttvarnarrådstafanir gegu 
118 } skípum frá frakkneskum höfn- 
120 | um milli Nantes og Cherbourg 

127 | 24. — 116 A. fyrir sjófarendur (um vitaljós á 
Valhúsi og Engey) 

120 | 26. — 117 L. um eptirgjöf á leigum af hall- 

| ærisláni . 
{ 1.des.126 L. um útvegun á húsum fyrir sótt- 

129 | varnarhús . 
| 9, — 126 L. um uppgjöf á eptirgjaldi eptir 

127 þjóðjörð . 
(10. — 127 L. um greiðslu kostnaðar við und- 

| irbúning á nýju jarðamati 
130 { 14. — 128 L. um bygging eyðijarðar 

| 15. 129 L. um sveitfesti þuríamanns 

130 | 238. — 180 L. um kæru manns yfir aukaút- 

| svari . 

130 | 
| VERDLAGSSKRÅR, 

181 | sem gilda frá miðju maímánaðar 1885 
| til sama tima 1886 
| 9. febr. 9 Vestur-Skaptafellssysla . 

131 | 9. — 10 Rangárvallasýsla . 

| 9. — 1l Árnessýsla . . 

Bls. 

132 

132 

136 
137 

145 

138 

139 

141 

141 

141 

148 

149 

149 
149 

149 

150 

10 
12 
14



V 

  

Dags. Tala i Dags. Tala i 
B-deild B-deild 

1885 Bls. | 1885 Bls. 
10. febr. 12 Borgarfjardarsysla . 16; 3. febr. 68 Búnaðarskólasjóður norðar- og i 
10. — 20 Barðastrandarsýsla . 29 austuramtsins #. á . td 
10. — 21 Strandasysla . . 30; 9. — 63 Styrktarsjédur fátækra ekkna og 
11. — 13 Myrasysla ; 17 munadarlausra barna i Eyjatjard- 
ll. — 14 Snæfellsness- og Hnappadalssy sla 19 arsyslu og Akureyrar kaupstad s. å, 76 
11, — 16 Dalasysla . 25| 9. — 63 Bunadarsjédur nordur- og austur- 
17. — 8 Austur- -Skaptafellssysla . 9 amtsins s á . 76 
19. — 35 Húnavatnssýsla . 45| 9. — 63 Jökulsárbrúarsjóðurinn í norður- 
19. — 36 Skagafjarðarsýsla 47 og austuramtinu s. á. . 77 20. — 37 Eyjafjardarsysla og Akureyri 49| 9. — 638 Gjafasjóður Pjelurs sýslumanns 
21. — 38 Þingeyjarsýsla . 51 Porsteinssonar s. å. 7 10, marz 29 Ísafjarðarsýsla og kaupstaður 38! 9% — 68 Gjafasjoður Guttorms prófasts Þor- 11. — 28 Gullbringu- og Kjósarsýsla og steinssonar til fátækra í Yopna- 

Reykjavíkur kaupstaður . 37 fjardarhreppi s. á. 18 16. — 30 Vestmannaeyjasýsla . 40| ". okt. 105 Yfirlit yfir fjárhag sýsluveg rasjóð 18. — 39 Norðurmúlasýsla . 53 anna Í n.- og a.amtinu s. á, 138 18. — 40 Suðurmúlasýsla . . 55| 7. — 106 Yfirlit yfir fjárhag sýslusjóðanna 
Í n- og a.amtinu s. á. . 134 

REIKNINGAR, | 
I. | Li re narr N 6 Sjóðir undir stjórn landshöfðingja. | Sjóðir undir umsjón amtmannsins í norður- 

12, maí 41 Styrktarsjóður þeirra er bíða tjón 0g austuramtinu. ” Si . le , mr | T febr. 67 Sjóður Möðruvallaklausturskirkju af jarðeldi fyrir árið 1884 57 3), , . A , fardagaårid 1883/44 86 12. — 41 Gjafasjóður Hannesar prestaskóla- - "Si Pr 106 7 | 7. — GT Sjóðurð Muna þvorárklausturskirkja kennara Árnasonar fyrir 1884 57 | fardag 63, sale pa ssp Tá 4 = | ardagaárið 18 87 3. Júlí 66 Gjöf Jóns Sigurðssonar 85 7. — 67 Sjédur Flate jarkirkj u fard agaårid 3. okt, 91 Styrktarsjédur Christians konungs 1853, aa J aan 87 hins IX, trå '% 84—3!/s 85 . 121 ' ' ' 

VI 
I. Sjóðir undir stjórn amt sins yfir 'ður- Sjóðir undir stjórn stiptsyfirvaldanna. SJ i sd “ MAnnsins y r nor ur „rr ss ÞAÐ |. … og austuramtinu og prófastsins í Eyjafjarð- öl. marz 77 Thorkilii barnaskólasjóður árið - arprófastsdæmi. 

. 1834 , ., 0 . 113 14. febr. 64 Legatssjédur  Jéns Sigurðssonar 31. — 78 Landsbókasafnið í Reykjavík s á. 113 árið 1884 . 78 

14. — 64 Gjafasjédur Jóns Sigurdssonar til evne . NI. . Vallahrepps fardagaårid 1883—84 79 1884 Sjóðir undir stjórn biskups. 
81. des. 5 Prestekknasjóðurinn 1884 . 2 VII 
öl. — ð Gjafasjóður Guttorms prests þor- Sjóður undir stjórn amtmannsins yfir norður- steinssonar s. á . ð og austuramtinu og verzlunarstjóra Örum & 31 — 5 Sjodur af årgjåldum brauda s. å 4 Wulffs á Húsavík. 
31. — bd Sjødur fåtækra ekkna í Norður- 28. jan. 47 Legatssjóður Örum á Wulffs árið landi einkum Hegranesþingi s. á. 4 1884 . Á 65 

IV. VIII 
Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsráðs- Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsráðs ins í norður- og austuramtinu. suðuramtsins, 

30. okt. 6 Yfirlit yfir fjárhag sýsluvegasjóða 28. febr. 44 Jafnaðarsjóður suðuramtsins 1884 61 í D.- og a amtinu 1883 . 4128. — 44 Búnaðarskólasjóður suðuramtsins 30. — í Yfirlit yfir fjárhag sýslusjóðanna í s. á. 61 1885 n- og a.amtinu s. á. . 6128. — 44 Styrktarsjóður verðugra o og þurf- 22. jan. 68 Jafnaðarsjóður norður- og austur- andi konungslandseta og ekkna   amtsins 1884 . T4 | Þeirra í suðuramtinu s. á. . 62



Dags. Tala i 

B-deild 

1885 

6. okt. 92 Ágrip af sýslusjæðsreikningum i 
suðuramtinu árið 1883 

IX 

Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsráðs 

vesturamtsins. 

8. apríl 45 Jafnaðarsjóður vesturamtsins 1884 

8. 
8. 

7. 

18. 

okt. 

45 
45 

93 

Búnaðarsjóður vesturamtsins s. á. 

Búnaðarskólasjóður vesturamtsins 

8. á . . 
Ágrip af sýslusjóðsreikningum Í 

vesturamtinu árin 1882 og 1888 

X 

Sjóðir undir stjórn forstöðumanns prösta- 

maí 46 

46 

Fundur 

68 1. 

10 

. Um 

. Urskurdad, 

. Ålitid, ad sy sluneind | geti 

„ Styrkur handa nokkrum 

skólans. 

Gjafasjóður Halldórs Andrjessonar 

árið 1884 . 
Prestaskólasjóðurinn s. á. 

AMTSRÁÐSFUNDASKÝRSLUR,. 
A. 

amtsráðsins i nordur- og 

amtinu 2, og 3. jåni 1885. 

Skýrt frá dauða varaamtsråds- 

manns P. Vigfússonar og rætt um 

hvort kjósa skyldi þegar í stað 

varamann í hans stað 
borgun fyrir fangagæzlu 

Eskifirði 

austur- 

á 

3. Kæra frá 2 hrepp snefnd um í Húra- 

vatnssýslu yfir úrskurði sýslunefnd- 
atinnar viðvíkjandi kostnaði vid 

eptirleit á Kúluheiði 

„ Kæra hreppsnefndarinnar í Vind- 

hælishreppi 

nefndarinnar 

hreppsins 

yfir úrskurði 

um jafnaðarreikning 

sýslu- 

  

útsvari að kæra yfir 

hati eigi komið of sein 

  

5 
útsva sem 

áður 

úrskurð á skæru 

hefir verið lögð 

aðcigandi hreppsnefnd 

af henni 

undir hlut- 

úrskurðuð 

  

og 

búnað 

og framfarafjelögum í amtinu 
Álit um ýmsar styrkbeiðnir í bún- 
aðarlegu tilliti tillögur um 

hvernig verja beri hluta amtsins 

af búnaðarfjenu 1965 . 

ar- 

og 

. Um styrkveitingar år búnaðarsjóði 

norður- og austuramtsins 

Um styrk úr landssjóði til vega- 

  

VI 

Bls. 

121 
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Dags. Tala í 
B-deild 

1885 
?0g?/s 68 

11. 

12 

16, 

17 

gjörða á fjallvegum og sýsluvegum 

í amtinu 

Vegurinn frá Kárastaðaforju út á 
Sauðárkrók gjörður að sýsluvegi 

Vegurinn frá Gilsferju við Eyja- 
fjarðará upp að fjallveginum yfir 

Vaðlaheiði tekinn í sýsluvegatölu 
Framlagður og samþykktur reikn- 

ingur yfir kostnað við brúargjörð 
yfir Skjálfandafljót. Tr. Gunnars- 
syni vottað þakklæti amtsráðsins 

„ Um kostnað við brúargjörð á Jök- 

ulsá . 

. Framlagdir og endurskodadir reikn- 
ingar ýmsra sjóða, sem standa 

undir yfirumsjón amtsráðsins 

Framlagður og endurskoðaður 

reikningur jafnaðarsjóðs n.- og a.- 

amtsins 1884 
Samþykkt áætlun um tekjur og 

„ gjöld jafnaðarsjóðsins 1885 

þa
 

c
k
 

19. eo 
9
 

>
 

26. 

    

Um st 

Um kaup á stofu í fangahúsinu á 
Akureyri handa amtsbókasafninu 
samast.; um kostnað við samninga 

bókaskrár o. fl. Styrkur veittur 

safninu úr jafnaðarsjóði 
Styrkur veittur kvennaskólanum á 

Laugalandi. Reikningur og skýrsla 

um athafnir skólans 
. Styrkur veittur kvennaskólanu á 
Ytriey . 
Um styrk handa alþýðuskóla á 

Akureyri 

Sýslunetnd 
veitt leyfi til 2 
Þýðuskólahússbygg 

Framlagður eikningur —Prent- 

smiðjusjóðsins. Um stofnunarskrá 

sjóðs þessa og styrk úr honum 

yrk handa Birni Pálssyni til 

að smíða verkyjelar 

Um reik bún á 

Eyðum og um spurning um tilkall 
skólans til 1100 kr. er safnað hafði 
verið handa þeim er biðu tjón af 

Suður-þingeyjarsýslu 

ið taka lán til al- 

yggingar 

r 

  

    

      iðarskólans 

  

ni! ga 

  

jarðeldi . 

Búnaðarskólinn á Hólum (frum- 

     

   

varp til skólareglug r, rjettindi 

og skyldur stjórn ndarinnar, 

örð fyrir skólastjóra o. fl.) 

úr gjörðabókum 

aðalfundanöld Um sýslunefnda. 

sýslunefnda 

Bls. 

90: 

91 

gl 

91 

91 

92 

co
 

94



Dags. Tala i 

B-deild 
1885 
”ogYs 68. 28, Syslusjédsreikningar 

69 

29. 

1 

1 

1 

go
 

ot
 

ce 
1
 

0 

=
 

. Framlagður reikningur 

„ Framlögð eptirrit af 

„Um 

fyrir 1884 
framlagðir og úrskurðaðir 

Sýsluvegasjóðsreikningar fyrir 1884 
framlagðir og úrskurðaðir 

B 
Fundur amtsráðsins í suður- 

amtinu 4,—6. júní 1885. 
Framlagður reikningur jafnaðar- 
sjóðs amtsins 1884 . 

yfir bún- 
aðarskólagjald í amtinu s. á. 

Framlagðnr leiguliðasjóðsreikning- 

ur amtsins s á - 

Framlagðir ýmsir sýslusjóðsreikn- 

ingar . 

Um vegabætur å hreppavegum og 

skyrslur um slikar vegabætur 

gjörðabókum 

ýmsra sýslunefnda 

kennslutímann í 
kvennafræði 

Tillögur um styrkveitingar af fjenu 
til eflingar búnaði fyrir 1885 

Spurning um endurgjald til pró- 
fastsins í Vestur-Skaptafellspró- 

fastsda:mi á kostnaði við ferð til 
að taka á móti skjölum prófasts- 
dæmisins . 

Styrkur veittur kvernaskólanum 

Reykjavík 

Samþykkt að framv 
1 hreppsstjóri í Fl 
Erindi 

yfirsetu- 

vegis sje aðeins 

ljótshlíðarhreppi 
arinnar í Rang- 

árvallasýslu um kostnað við end- 

urskoðun 

sýslunetnd 

Jarðamatsins 

Samskonar erin 

inni í Árnessýslu 

Um sveitarvandræði í Landmanna- 

hreppi og um stofnun amtsfátækr 

sjóðs 

di frá sýslunefnd- 
  

  

a- 

    

Tillögur um hvernig verja beri 
epörstöðvum af fje úthlutuðu Ár- 
nessýslu til eflingar búnaði 1884 
Umkvörtun 

  

hreppsnefndarinnar í 
Gaulverjabæjarhreppi yfir undan- 
færslu sýslunefndarinnar í Arnes- 
sýslu á að hafa afskipti af stýflun 
og framrennsli Hróarsholtslækjar 
Umkvörtun sömu hrep ypsnefndar 
yfir ályktun sýslunefndarinnar við- 
víkjandi upphæð sýsluvegagjalds 

úr hreppnum 

VII 

Bls. 

oo
 

=
 

98 

100 

100 

101 

101 

  

Dags. Tala i 
B-deild 

1885 
4 —'/6 69 18. 

19 

20. 

70 1 

ey
 

. 

10. 

11. 

. Bænarskrår 

Um Árneg- 
sýslu . 

Mælt með beiðni um styrk til 
vegabóta á sýsluvegum í Árnessýslu 

Mælt með beiðni um styrk til að 
endurbæta Grindaskarðsveginn 

um heiðursgjafir úr 
styrktarsjóði Kristjáns IX . 

nokkra  sysluvegi. i 

. Reglugjårdir um notkun afrjetta 
og um grenjaleitir og refaveiðar í 

Árnessýslu - 

Um styrk handa ábúandanum á 
Kolviðarhóli og um umsjón með 

sæluhúsinu samastaðar 
Sýslunefnd Gullbringu- og Kjósar- 

sýslu veitt leyfi til að taka 20000 
kr. hallærislán 

Rosmhvalanesshreppi 
ljósmóðurumdæmi 
Mælt með beiðni hreppsnefndar- 
innar í Kjósarhreppi um styrk til 
að bæta sýsluvegi . 
Samþykkt áætlun um tekjur og 
Sjöld jafnaðarsjóðs amtsins 1886 

skipt í 2 

C 
Fundur amtsráðsins í vestur- 
amtinu 18—20. júní 1885. 
FNF , Jafnaðarsjóðs 
ingur amtsins 1884 

Framlagður reikningur 

aðarskólagjald 
Framlagður reikningur 

sjóðs amtsins s á 
Framlagðir 
ingar 

Eptirrit af 
sýslunefnda 
Um 

kvenna ræði bj 

Um slunef 

að | a eptir fyri 

um vegatilskipunarinnar. Nokkar 

'slur um breppavegi framlagðar 
„átnar uppi tillögur um hvernig 

verja beri hluta amtsins af fjenu 
til eflingar búnaði fyrir 1885 

Um búnaðarskólasiofnunina í 
lafsdal 

Um styrk til 

o. fl. 

Um sýsluveg frå Síðumúla í Hvít- 
ársíðu . 

Um ferðakostnað úr 

reikn- 

yfir bún- 

S. á. 

búnaðar- 

am 

ýmsir sýslusjóðsreikn- 

abókum 

framlögð 

  

ýmsra 

yfirsetu- 
idlækni 

a í 

áskorun 

  

yreyfa vandleg 

  

    

Ó- 

kennslustofnunar 

þessarar 

Bls. 

101 

101 

101 

102 

102 

103 

103 

108 

104 

105 

105



Daga. Tala í 
B-deild 

1885 
18, 20,70 handa mönnum er kosnir voru á 

Þingvallafund 
Um launaviðbót handa yfirsetukonu 

er flytur sýslna á milli. 
Lagt fyrir sýslunefnd að úrskurða 
um útsvarskæru, sem hún hafði 
vísað frá sjer sem of seint fram- 

komna 
Styrkur veittur Guttormi Jónssyni 

til laxaklaksnáms 
Vegurinn frá Búðum út í Breiðu- 
vík gjörður að sýsluvegi 

Samþykkt reglugjörð fyrir Barða- 

strandarsýslu um grenjaleitir, not- 
kun afrjetta, fjallskil o. fl. 
Framlagt svar til athugasemda við 

sýslusjóðsreikning Barðastrandar- 

sýslu 1882 . 
Vegurinn frá Selárdal að Eysteins- 

eyri gjörður að sýsluvegi 

18. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. Samþykkt að veita megi 2 yfir- 
setukonum úr Barðastrandarsýslu 

þóknun úr sýslusjóði 

21. Um lögrjettina á Melum í Hrúta- 
firði og fjallskil af Melaheiði 

22. Kvennaskólanum í Reykjavík veitt- 

ur styrkur úr jafnaðarsjóði 

28. Mælt með beiðni um styrk eða 
lán úr landssjóði handa æðarrækt- 

arfjelaginu á Breiðafirði og við 
Strandaflóa . 

24. Samþykkt áætlun um tekjur og 
gjöld jafnaðarsjóðs amtsins 1886 

STYRKUR VEITTUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
A. Til eflingar búnaði. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1882 og 1888. 
10. gr. C 4. 

Búnaðarfjelagi Vopnfirðinga . 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1884— 
gr. C 4. 

85, 10, 

21 búnaðar- og framfarafjelagi i n. og a. 

amtinu . 

Eiriki Sumarlidasyni til ad framhalda bufrædis- 

nåmi i Danmårku . 

Árnessýslu til launa handa ferðabúfræðingi 

10000 kr. skipt milli ýmsra sýslu- og bæjarfje- 

laga . . 
Reykjavíkurkaupstað til að ræsa fram mýri 
Vestmannaeyjasýslu til súrheysverkunar 
Ísafjarðarsýslu til að launa ferðabúfræðingi og 

til jarðabóta 

Búnaðarfjelagi suduramtsins 

Til flóðgarðahleðslu við Safarmýri 

VIII 

Bls. 

106 

106 

106   
106 

Til að gjöra nýja lendingu í Þorlákshöfn 
Árnessýslu til að gjöra nýjan farveg handa Skúfs- 

læk, stýfla Hengladalsá og til framskurðar í 

Hjallafor . 
Dalasýslu til að launa jafðyrkjumönnum 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu til 

handa búfræðingi . 

Myrasyslu til ad launa rðabáfræðiugi og til 
jarðyrkjuverkfærakaupa 

3 búnaðar- og framfarafjelögum í n. og a. amtinu 

Bánaðarskólanum á Hólum . 

Búnaðarskólanum á Eyðum . 

Sýslunefndunum i Sudur- og Nordur-pingeyjar- 
sýslum til að senda mann til Englands til ad 
kynna sjer ullarmeðferð é 

Gullbringu- oz Kjósarsýslu til að launa ferða- 
búfræðingi og koma upp vitaljóskerum 

launa 

| Húnavatnssýslu til búfræðingahalds og til bún- 

aðarskólans á Hólum 

; | Skagafjarðarsýslu til bí ínaðarskólans á Hólum 

| Eyjafjarðarsýslu til búfræðingahalds 

106 

106 | 

107 | 

Akureyrarkaupstað til jarðepla- og túnarækt- 
unar o. Í. . 

Suður-Þingeyjarsýslu til búfræðingahalds og til 
verðlauna fyrir jarðabætur “ 

Norður-Þingeyjarsýslu til hins sama 
árnessýslu til launa handa búfræðingi, 

ræsa fram Skúfslæk 0. fl. 
Vestmannaeyjasýslu til verðlauna fyrir 

garðarækt o. Íl. . 

til ad 

kål- 

| Binadarkennslustofnuninni i Ólafsdal 
í Norðurmúlasýslu til ýmsra búnaðarfjelaga og 

107 | til æðarvarpsræktunar 

í Suðurmúlasýslu (1884) til ýmsra jarðabóta 

107 | Sömu sýslu (1885) til styrktar manni til laxa- 

klaksnáms 
Austur-Skaptafellssýslu 

ferðabúfræðings - - 

Rangárvallasýslu til ferðabúfræðings 
styrktar búnaðarlegum framkvæmdum 

Ísafjarðarkaupstað til aðgjörða á vörzlugarði 

til búnaðarfjelags og 

til og 

| Vestur-Skaptafellssýslu til styrktar framfara- 

fjelagi einu og til jarðabóta 

' Sama sýslufjelagi til að græða upp sand með 

59 

80 | 

80 | | 

vatnsveitingum 

23 búnaðar- og framfarafjelög um Í n. og á amtinu Í 

Borgarfjarðarsýslu til búnaðarverkfærakaupa og 

til útsáðskaupa . 

B. Til vegabóta 

a. á fjallvegum. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1884 og 1885 

10. gr. C. 5. a. 

ri vegagjörðar í Svínahrauni og á Mosfellsl heiði 

Til vegagjörðar á Vaðlaheiði og Vestdalsheiði 

Til Grindaskarðsvegarins 

Bls. 

80 

80 

111 
111 

111 

111 

111 
111 

111 

111 

111 
111 

120 
128 

128 
128 

128 
128 

128 

148 
151 

8 

59 
88



Til vogagjörðar í Svínahrauni . 

Til aðgjörðar á fjallvegunum yfir Öxnadals- 
heiði og Vatnsskarð 

b. á sýsluvegum. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1884—85, 
10. gr. C. 5 b. 

Til vegarins kringum Gilsfjörð 

Til að bæta sýsluvegi í norður og austur- 
amtinu . 

Austur- og Vestur-Skaptafellssyslu til vegabóta 
á aðalpóstleiðum . . 

Til vegagjpr var milli Grænumýrartungu og 

Mela í Hrútafirði og til vegarins kringum 

Gil sfjörð 

Til sýsluvega í Rangár „vallasý slu 

Gullbr.- og Kjósarsýslu til brúargjörða 

árnessýslu til endurbóta á aðalpóstvegum 
Til vegagjörðar á Geldingadraga 

Skipting milli sýslna í norður- og austuramtinu 
á fje til vegabóta á sýsluvegum 

C. TIl prestakalla, uppgjafapresta og 
prestsekkna og barna. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1884—8, 
18. gr. A b 2, 4, 6 

Til prestsekkna og barna . 
— ymsra prestakalla 

— uppgjafapresta og prestsekkna 
42, 

111, 

D. Til kvennaskóla, alþýðuskóla og 
barnaskóla. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1884—85, 
13. gr. B V a—c. 

Til kvennaskólans á Ytriey 

- Laugalandi 

í Reykjavík 
— alþýðuskólans á Akureyri 

— barnaskólans í Ölveshreppi . 
Gaulverjabæjarhreppi 

gv
 

1 

— —— Seltjarnarnesi 

— —— - Skipaskaga . 
— —— - Gerðum i Rosmhvalaness- 

hreppi . 
— —— á Leirá 

í Vatnsley sustrandarhreppi 
í Stokkseyrarhreppi 

í Hnífsdal 

á Reynivöllum R 

E. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1884— 85, 
16. gr. 6. 

Markúsi Bjarnasyni skipstjóra til að kenna 
sjómannafræði . 

Til prentunar á dómasafni 1883 

Til útgáfu á íslenzku orðasafni eptir dr. Jón 
Þorkelsson rektor 

Til vísindalegra og verklegra fyrirtækja. 

IX 

Bls. 

111 

136 

88 

885 

111 

132 

3ð 

132 

129 

59 

59 
59 

44   

Bls. 
Justitiarius Jóni Pjeturssyni til að gefa út end- 

urskoðaða útgáfu af hinum íslenzka kirkju- 

rjetti 44 
Kennara Þorvaldi Thoroddsen til "að kaupa 

stækkunarkíki (mikroskop) 59 
Sama til að ferðast til Ítalíu og Sviss 59 
Fröken Guðrúnu H. E. Waage til að læra að 

syngja og leika á fortepiano 59 
Birni L. Blöndal til að kenna sund 68 
Cand. Birni Bjarnarsyni til að standast kostn- 

að við flutning til Íslands á ýmsum málverkum 88 
Hinu íslenzka biblíufjelagi . 88 
Docent Helga Hálfdánarsyni til að gefa út 2. 

hepti af alm. kirkjusögu 88 
Sjera Matthíasi Jochumssyni uppí kostnað af 

ferð til Englands 112 
Dr, Grími Thomsen til að gefa út sálma og 

kvæði Hallgríms Pjeturssonar 112 
Skipstjóra Markúsi Bjarnasyni til að kenna 

sjómannafræði 128 

AUGLÝSINGAR UM ÚTKÓMIN LÖG 0. FL. 

121, 137. 
1, 73, 118. 

EMBÆTTASKIPUN (veiting og lausn) 28, 39, 44, 

b2, 60, 68, 96, 112, 120, 128, 132, 
144, 148. 

136, 

AUGLÝSINGAR UM ÓVEITT EMBÆTTI OG SÝSLANIR 

32, 56, 60, 68, 88, 96, 128, 182, 136, 144, 

HEIÐURSMERKI, HEIÐURSGJAFIR Os FL. 8, 60, 96, 112 

148. 

FERÐA Á ÆTLANIR. 

Um 5—8 ferð landpóstanna 1885 21 

— 9—12 — — 1885 og 1— 4 ferð 

þeirra 1886 81 
Ferdaåætlun póstgufuskipanna 1886 142 

KONUNGSBRJEF OG LEYFISBRJEF. 
Konungsbrjef útaf ávarpi frá embættismönnum 

og borgurum í Reykjavík s 2 

Leyfisbrjef fyrir heimilisgrafreit 107 

FISKIVEIÐA SAMÞYKKT . 71 

ERINDISBRJEF (fyrir nefnd samkv. 3, gr. i regl- 

um um „Gjöf“ Jóns Sigurðssonar) 144 

| NÝIR ALÞINGISMENN 60 

YFIRSKATTANEFND 60 

EINKARJRTTINDI 8 

AUGLÝSING UM STJÓRNARTÍÐINDI A 152 

LEIÐRJETTINGAR 32, 120



Registur 
nafna og orda. 

  

A. Á. | B. { skipstjóri eða stýrimaður á 
Akranes, aukalæknir þar, 60. ' Barnaskólar, styrkur til þeirra, ' ísl. skipi, 108. 
Akraneshreppi skipt, 27. | sjá eStyrkur úr landssjóðis í Bæjarfógeta- og syslumanns- 
Akureyri, prestakall, 60, alþýðu-| Efnisyfirlitinu. | embættið á Ísafirði, 96, 144. 

skóli þar, 59, 92, yfirskatta- | Bergsstaðir, prestakall, 128, 136. 
nefnd þar, 60, sparisjóður þar, | Bergur Thorberg landshöfðingi, ' 
67, amtsbókasafnið þar, 92,! 60. | C. 
fangahúsið þar, 92, 109. | Bernhöft, Herman Severin, | Clausen, Holger, kaupmaður, 

Alþingi, 1, 60, 69, 73, 187, 145. | sænsk-norskur generalkon“ 112. 
Alþingismenn nýir, 60. | súll í Danmörku (og á Íslandi) 
Alþýðuskóli á Akureyri, 59, 92;| 96. | D. 

í Hljeskógum, 114. | Biblíufjelag, hið íslenzka, 88. | Davíð S. Thorsteinsson, læknir, 
Amtsbókasafnið á Akureyri, 92.| Björgun úr sjávarháska, 8. | 117. 
Amtsfátækrasjóður, 101. | Björn Bjarnarson, cand. juris, 88. | Desjarmýri, prestakall, 52. 
Amtsráðsfundaskýrslur, sjá Björn Jónsson, ritstjóri, 33. | Docentsembætti við prestaskól- 

<Amtsráðsfundaskýrslurs í | Björn L. Blöndal, 68. | ann, 144. 
Efnisyfirlitinu. í Blöndal, Björn L., 68. | Dómasafn, 8. 

Arnarbæli, prestssetur, jarðabæt- | | Borgun, til fulltrúa stjórnar Dómpinghá, sjerstök, Í Grafn- 
ur þar, 140. | innar å alpingi 1885, 73. ||  ingshreppi, 137. 

Arnarnes i  Eyjafjardarsyslu, | | Bókari við landsbankann, 132, Dybdal, Anders, skrifstofustjóri 
þjóðjörð, 66. | 148. ' í Íslenzka ráðaneytinu, 68. 

Árnarnesshreppur, sparisjóður | Bólusótt, 121. | 
par, 67. | Brennisteinsnámarnir í Þing- 

Arnarstapa og Skógarstrandar | eyjarsýslu, 131, 145. | E. 
umboð, 112, 136. | Brúargjörð á Skjálfandafljót, Einar Jónsson, prestur, 52. 

Auðkúla, prestakall, 88, 128. | 91; á Jökulsá, 91. ' Einar Vigfússon, prestur, 52. 
Auglýsing, um úthlutun styrks Bryde, J. P. T., stórkaupmað- Einkarjettindi, 8 

til eflingar búnaði, 26; um/| ur, 60. Eiríkur Eiríksson á Reykjum á 
póstmál, 44, 120; um ljós-| Brynjúlfur Jónsson, prestur,136. Skeiðum, 60. 
ker á Garðskaga, 73; um apt- | Búnaðarfjelög, styrkur til b., 7. | Eiríkur Sumarliðason, búfræð- 
urköllun sóttvarnarauglýsing- | Búnaðarkennsla, verkleg, í Nor-' ingur, 8. 
ar, 73; um sóttvarnarráðstaf-! - egi, 138. ' Endurborgun, á  útflutnings- 
anir, 141; fyrir sjófarendur, Búnaðarsjóður vesturamtsins| gjaldi, 28; á vínfangatolli, 
141; um Stjórnartíðindi, 152.| 1884, 63; norður- og austur-' 190, 127, 140. 

Aukalæknir, 60. |  amtsins 1884, 76. | Endurgjald á sveitarstyrk, 58, 
Aukaniðurjöfnun, heimildarlaus, Búnaðarskólasjóður suðuramts- 116. 

„ 150. ins 1884, 61; vesturamtsins| Engey, ljósker þar, 141. 
Álptavershreppur, 67. 1884, 63; nordur- og austur- | Erindisbrjef viðvíkjandi <Gjöf 
Ályktun efri deildar alþingis amtsins 1884, 15. | Jéns Sigurdssonar», 144. 

um lán til að fullkomna Búnaðarskóli á Hólum, 90, 94. ' Erlendur Pálmason í Tungunesi, 
„ ullarvinnuvjelar, 145. 111; í Ólafsdal, 104, 128, | 
Árgjaldasjóður, 4. 132; á Eyðum, 111; á Hvann- | Eptirgjöf á leigum af hallæris- 
Ásmundur Sveinsson, umboðs-| eyri, 136. | láni, 35, 141. 

madur, 112, Bunadur, styrkur til eflingar | | Eptirlaun tveggja prestsekkna, 
Åætlun um ferðir landpóstanna| b., sjá „Styrkur úr lands- | 137. 

og póstskipanna, sjá <Ferða- sjóði í Efnisyfirlitinu. | Eskifjörður, fangagæzla þar, 88.   áætlanirs í Efnisyfirlitinu. | Búseta, skilyrði fyrir að vera | Eystri-Gjábakki, þjóðjörð, 35.



F. 
Fangagæzla á Eskifirði, 88. 
Fangahúsið á Akureyri, 92, 109. 
Fell í Sljettuhlíð, prestakall, 

59, 119. 
Fensmark, C., sýslumaður 

bæjarfógeti, 96. 

or 
08 | 

ur, 60, 148. 
| Guttormur Vigfússon, prófast- 

ur, 148. | 

H. 

XI 

» Grimur Thomsen, 112. 
'Gudmundur Helgason, prófast- | Tnnri Akranesshreppur, 

Ferðaáætlanir, sjá <Ferðaáætl- | Hafnarreglugjörð fyrir Reykja. 
anir» Í Efnisyfirlitinu. 

Finnur Finnsson, bóndi, 
Finnsmörk, 112. 

Fiskiveiðar, á útlendum skipum, 
69; samþykkt um f. á opn- 
um skipum, 71. 

Fjallaþing, prestakall, 52. 
Fjall |vegir, fjárveiting til þeirra, 

sjá eStyrkur úr landssjóði> 
í Efnisyfirlitinu. 

Fjehirðir við landsbankann, 132, 
148. 

Forstöðumannsembættið við 
prestaskólann, 96, 112, 144. 

Framkvæmdarstjóri við lands- 
bankann, 132. 

Fríkirkjumenn, 130. 
Fulltrúi stjórnarinnar á alþingi, 

73. 
Fundið fje, meðferð á f. f. 2 

(. 

Garðskagi, ljósker þar, 73. 
Geir Zoega, adjunkt, 112. 
Generalkonsúll, sænsk-norskur, Í 

Danmörku (og á Íslandi), 96. 
Gjafasjóður, Guttorms prests 

Þorsteinssonar, 3, Hannesar 
Arnasonar, 57, Pjeturs sýslu- 
manns  þorsteinssonar, 77, 
Guttorms prófasts Þorsteins- | 
sonar til fátækra í Vopna- | 
firði, 78, Jóns Sigurðssonar 
til Vallahrepps, 79. 

Gjafsóknarmál, greiðsla kostn- | i | 
| Holt í Önundarfirði, prestakall, aðar af g., sem sætzt var á, 

130. 
Gjaldabækur yfir 

gjald, 114. 
Gjöf, Halldórs 

1884, 64, Jóns Sigurðssonar, 
85, 144. 

Grafningshreppur, sjerstök dóm- 
pinghå par, 137. 

Grafreitur heima fyrir, 107. 
Grenjaleitir,  reglugjård um, 

102, 106. 

utflutnings- 

Í Halldór 

víkurkaupstað, 1. 
á  Hafnsögureglugjörð á Ísafirði, 1. 

Hafnsögutaxti fyrir Ísafjarðar- 
kaupstað, 1. 

Halldór Guðmundsson, adjunkt, 
60. 

Jónsson cand. theol., 
fjehirðir við landsbankann, 
148 

Hallgrímur Pjetursson, útgáfa 
á sálmum og kvæðum eptir 
hann, 112. 

Hallgrímur Sveinsson  dóm- 
kirkjuprestur, 60. 

Hallormsstaðar og  Þingmúla 
| prestakall, 7 
Hallormsstadarskgur, 1. 
Hallæri, 44, 73, 141, 145. 
Hamrar í Taxårdal, kirkjujörð, 

60. 
Hannesar Árnasonar gjafasjóð- 

ur, 57. 
Hansen P., lyfsali á Akureyri, 

58. 

Heidursgjafir, 112.   
Andrjessonar | Hólaskóli 

Heiðursmerki, 8, 60, 96. 
Heimilisgrafreitur, 107. 
Helgi Hálfdánarson, docent, 88, 

119, 144. 
Hlíð í Leiðvallarhreppi, þjóðjörð, 

66. 
Hlíðar og Fremrinámar, 131. 
Hlunnindi handa sparisjóðum, 

67. 
Hof í 

136. 
Álptafirði, prestakall, 

114 
Holt undir Eyjaföllum, presta- 

kall, 68, 120, 137. 
(búnaðarskóli), 90, 

111. 
Hreppaskipting, 27, 66. 
Húsaskattur, 130. 

| Húsavík, prestakall, 128. 
| Hvanneyri, | 
Höfðhverfinga sparisjóður, 67. | 

136. 

I. I 
28. 

Ísafjörður, —hafnsögureglugjörð 
og hafnsögutaxti þar, 1. 
sýslumanns og bæjarfógeta- 

' embættið þar, "96, 144, lyfja- 
|, verzlun þar, 118. 
Ísafold, gufuskip, 108. 

J. 
| Jafnaðarsjóður, — suðuramtsins 

1884, 61, vesturamtsins 1884, 
62, norður- og austuramtsins 
1884, 74. 

Jakob Benediktsson, uppgjafa- 
prestur, 32. 

Janus Jónsson, prófastur, 190. 
Jarðabætur á prestssetri, 140. 
Jarðamat, lög um breyting á, 

121. 
Jarðamatskostnaður, 101, 149. 
Jóhannes Þorgrímsson á Sveins- 

eyri, 60. 
Jónassen 

108. 
Jón Árnason, kaupmaður í þor- 

lákshöfn, 60. 
Jón Jónsson prófastur á Hofi í 

Vopnafirði, 60. 
Jón O. V. Jónsson, 

stjóri, 33. 
Jón Ólafsson í Hlíðarhúsum, 8. 
Jón Pjetursson, justitiarius, 44. 
Jón Sigurðsson á Gautlöndum, 

umboðsmaður, 44. 
Jóns Sigurðssonar gjöf, skýrsla 

um hana, 85; erindisbrjef 
viðvíkjandi henni, 144. 

Jón Þorkelsson, rektor, 44. 
Jökulsárbrú, 91. 

J.  hjeraðslæknir, 

verzlunar- 

í Jökulsárbrúarsjóðurinn 1884, 
77. 

| K. 
Kålfholt, prestakall, 28. 
Kennaraembætti, við  lærda- 

skélann, 60,112, við Möðru- 
vallaskólann, 120, við presta-   skólann, 144, 

í Kennsla, í sjómannafræði, 8, í 

! 

yfirsetukvennafræði, 99, 103, 
í búfræði Ólafsdal, 104, 
128, 132, verkleg búnaðar- 
kennsla í Norgi, 138.



Kennslustofnun (í búfræði) í 
Ólafsdal, 104, 128, 132. 

Kirkja, flutt, 35, niðurlögð, 66, 
byggð, 68, 74, 114, endur- 
bætt, 136. 

Kirkjubólskirkja, 35. 
Kirkjujörð, makaskipti á k., 66. 
Kirkjureikningar, (Möðruvalla- 

klausturskirkju, Munkaþverár- 
klausturskirkju og Flateyjar- 
kirkju), 86. 

Kirkjurjettur, íslenzkur, 44. 
Kirkjusaga, almenn, 88. 
Kjartan Einarsson, prófastur, 

120. 
Klausturhólar, prestakall, 60. 
Kleppur og Laugarnes, keypt 

handa Reykjavík, 32. 
Konsúll, hollenzkur, 120. 
Konungsbrjef, um ávarp til 

konungs útaf Kristjánshall- 
arbruna, 1. 

Kosningargjörð til bæjarstjórn- | salg ;) 
ar, kæra útaf, 33. 

Kólera, 73, 113, 191. 
Kristján Eldjárn Þórarinsson, 

prestur, 148. 
Kristjánshallarbruni, konungs- 

brjef um ávarp til konungs 
útaf honum, 1. 

Kriger N. S., hollenzkur kon- 
súll, 120. 

Kvennaskóli, á Laugalandi, 98, 
112; á Ytri-Ey, 92, 112; í 
Reykjavík, 100, 107, 128. 

L. 
Lagasynjun, 69. 
Landsbanki, lög um stofnun l., 

121; framkvæmdarstjóri við 
1, 132; bókari, 132, 148; fje- 
hirðir, 132, 148. 

Landsbókasafnið, 
þess 1884, 113. 

reikningur 

Laugarnes og Kleppur keypt 
handa Reykjavík, 32. 

Laxaklakshús, 100. 
Laxaklaksnám, 106, 128. 
Lán, handa embættism. til 

húsabyggingar, 1; til að af- 
stýra hallæri, 35, 73, 141, 
146; til kirkjubyggingar, 68, 
74, 114; til byggingar al- 
Þýðuskólahúss, 114; til að 
kaupa jörð undir búnaðar-   
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skóla, 136; 

kirkju, 136; 
prestssetri, 140; 
kaupa, 146; til að útvega 
mönnum atvinnu við gagn- 
leg fyrirtæki, 146. 

Legatsjóður Örum & 
1884, 65; Jóns Sigurðssonar, | 
78. 

Leiðrjetting, 32, 120. 
Leiðvallarhreppi skipt, 67. 
Leigutaka útlendra skipa til! 

fiskiveiða, 69. 
Leirárkirkja, 66. 
Lending, ný, 80. 

til aðgjörðar á! 
til jarðabóta á | 

til þilskipa- | 

Wulffs | 

| 

Niðurjöfnunarskrá skal fram- 
lögð á rjettum tíma. 150. 

Norðursýslu- og Reykjadals um- 
boð með * Flateyjar. 44. 

í Nýbýli, kostnaður við útvísun 
á landi til n., 139. 

0. 0. 

íslenzkt, 44. 

í Húnavatnssýslu, 

' Orðas: safn, 

| Orra Sl    

  

| Ólafsdals kennslustofnun (í bú- 
fræði), 104, 128, 132. 

Ól afsv ellir, presta kall. 52. 148. 

Leyfisbrjef til að hafa heimilis- | | Ólafur Ólafsso mn, prestur, 120. 
grafreit, 107. 

Lífsfjár- og framfærslustofnunin | 
frá 1871, 108. 

Ljósker, 73, 111, 141. 
Loptur Gislason å Vatnsnesi, 

112. 
Lundur, prestaka 1, 120. 
Lyfjabud, leigusala á, 58. 
Lyfjaverzlun á Ísafirði, 118. 
Læknaskólakandídatar. 

ingarjettur þeirra, 117. 
Lærði skólinn í Reykjavík, 

kennaraembætti við hann, 
60, 112. 

M. 
Magnús Bergsson, prestur, 60. 

lækn- | 
| Beninsasendingar, olataðar, 110. 

  

  

Magnús Sigurðsson, vestanpóst- | 
ur, 110. 

Magnús Þórarinsson, 145. 
Markús Bjarnason, skipstjóri, 

8, 128. 
Matthías Jochumsson, prestur, 

112. | 

Melakirkja, 66. 
Melsted, Sigurður, lektor, 60. | 

96. 
Miðhús, þjóðjörð, 35. 
Miklibær í Blönduhlíð, 32, 52. 
Mikroskop, 59. 
Mosfell í Grímsnesi, prestakall, ; 

52. 
Myndasafn, 88. 
Mýrdalsping „ prestakall, 60, 148. 
Möðruvallaskólinn, 120. 
Möller, E., lyfsali, 118. 

N. 
Nådarår prestsekkna, 137. 

| 

| 
| Paterson, 

| 

| 

P. 
W. G, Spence, kon- 

súll. settur kennari á Möðru- 

völlum. 180. 

áll Viefússon, cand. 
amtsråd ður, 88. 

Pálmi Þóroddsson, prestur, 112. 
Peningafundur, meðferð á p., 2 

  

vara- 

  

Póstávísanasendingar yfir Eng- 
land, 70. 

Póstmál, ferðaáætlun landpóst- 
anna (5. 08. ferð 85), 21; 
(9.—12. ferð 85 og 1.—4. 
ferð 86) 81: ferðáætlun póst- 
gufuskipanna 1886, 142; 
auglýsing um póstmál, 44, 
120; póstávísanasendingar yfir 
England, 7): krossbandssend- 
ingar milli Íslands og Dan- 
merkur, 73; glataðar peninga- 
sendingar, 110. 

| Póstþjófnaður, 110. 
Prentsmiðjusjóðurinn, 92. 

| Prestakallaskipun, 137. 
| | Erestaköll, bráðabirgðaruppbót 

til fátækra brauða, 49, 132; 
brauðaskipti, 60 

| prestaskóla óðusinn 1884, 65. 
| Prestaskólinn, 96, 112, 144. 
| Prestsekkjur og börn, 35, 119, 

129, 137. 
| Pres tsekknasj óðurinn, 2. 

| Prestsp) ónusta, i Vestur- ”Skapta- 
| 

| 

| 
| 

fellsprófastsdæmi, 13 
Prófastur skipaður, 

148. 
60, 120,



R. 
Rafnseyrarkirkja, 68. 
Ráðgjafinn fyrir Ísland, stjórn- 

ardeildarforstjóri hjá honum, 
68, skrifstofustjóri hjá hon- 
um, 68. 

Refaveiðar, reglugjörð um, 102. 
Reglugjörð um prenjaleitir og 

refa veiðar. 102, 106. 
Reikningar sjóða, sjá Efnisyfir- 

litið. 
Reykholt, prestakall, 60 
Reykjavík, hafnarreglugjörð þar, 

1, kaup á Laugarnesi 
Kleppi, 32; kæra yfir kosn- 
insargjord t il bæjarstjórnar í 
R.. 

Rickler. Ss, verzlunarstjóri, 136. 
Rifsós, 104. 
Rifsveiðistöð, þurrabúðir þar, 

127. 

S. 

Safarmýri, 80, 99 
Samþykkt um fiskiveiðar á opn- | 

um skipum, 71. 
Sauðafell, kirkjujörð, 66. 
Sauðfjárkyn, tilraunir 

bæta s., 90. 
Seyðisfjarðaralda, verzlunarstað- 

ur þar, 145. 

til 

Sighvatur Bjarnason, bókari við | 
landsbankann, 148. 

Sigurður Melsted, lektor, 60 

Sjóðir, reikningar ýmsra 8., sjá 
Efnisyfirlitið. 

Sjóður fátækra 
urlandi, 

þingi, 4. 
Sjómannafræði, 8, 128. 
Skaptártunguhreppur, 67. 

ekkna í Norð- 
einkum í Hegranes- 

Skipstjóri á ísl. skipi, skilyrðin | 
til að geta verið það, 108. 

Skjálfandafljótsbrú, 91. 
Skógur, verndun og viðhald á | 

s., 1. 

Skúli Thoroddsen, sýslumaður | 
og bæjarfógeti, 144. | 

Snæfellsness- og Hnappadals- | 
sýsla, 35. 

Sóttvarnarhús, 148. 

Sparisjóður, á Akureyri, 66;| 
í Arnarneshreppi, 66, Höfð- | 
hverfinga, 67. 

yo | og | 

að | 
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69. 
Stefán Jónsson, prestur, 128. 
Stefán Stephensen, prestur, 582, 

60. 

Stefán Thordersen, prestur, 28. 
Steinsmíði, 90, 100. 
Stephensen, John Hilmar, stjórn- 

ardeildarforstjóri í íslenzka 
ráðaneytinu, 68. 

Stephensen, Stefán, prestur, 59, 
60. 

Stjórnartíðindi, 
152. 

Styrktarsjóður, þeirra er bíða 
tjón af jarðeldi á Íslandi, 57, 

auglýsing um, 

93, 109, verðugra og þurf- 
andi — konungslandseta og 
ekkna þeirra í suðuramtinu 
1884, 62; Kristjáns IX, 118, 
121; fátækra ekkna og mun- 
aðarlausra barna í Eyjafjarð- 
arsýslu og Akureyrarkaupstað 
1884, 76. 

Styrkur úr landssjóði, sjá Efnis- 
yfirlitið. 

| Stýrimennska á ísl. skipi, 108. 
Stækkunarkikir (mikroskop) 5 

Sundkennsla, 68. 
Sveinbjörnsson, L. 

60, 132 
Sveitarstyrkur, endurgjald á s., 

58, 116, 117, 130. 
'Sveitfesti þurfamanns, 150. 
Sverrisson S. sýslumaður, 1 
Sýslumannsembættið á Ísafirði, 

  
E., assessor, 

| 96, 144. | 
Sýslunefndir,  fjårveitingarvald | 

| peirra, 105. 
| Syslusjédir, yfirlit yfr fjårhag | 

s. í n. og a.-amtinu 1583, 6;| 
1884, 134, í s.-amtinu 1883, 
121, í v.-amtinu 1882 og; 
1883, 123. 

| Sýslusjóðsgjald 
Fremrinámum, 

Sýsluvegasjóðir, 
hag s. í n. og 
1883, 4, 1884, 133. 

af 

131. 

a.-amtinu 

Sýsluvegir, nýir, 91, 101, 105, 

| 
|systuvegr, styrkur til þeirra, 

sjá eStyrkur úr landssjóði> 
í Efnisyfirlitinu. 

| Sæluhús á Kolviðarhóli, 102. 

í Sönglist, 59. 

Staðfestingar synjað á lögum, | 

Hlíðar- og } 

yfirlit yfir fjár-. 

T. 
Grímur, 112. 

Thorarensen, Q. C. cand. pharm. 
58. 

Thorberg, Bergur, landshöfðingi, 

| Thomsen, 

| | Thordersen, Stefán, prestur, 28. 
Thorkillii, barnaskólasjóður 1884, 

113. 

Thoroddsen, Þorvaldur, adjunkt, 
112, Skúli, sýslumaður, 144. 

Thorsteinsson, Davíð S., læknir, 
117. 

Tjörn í Svarfaðardal, prestakall, 
148. 

Tollur af vínföngum, 120, 127, 
140. 

U. U. 
Ull, meðferð á, 111. 
Ullarvinnuvjelar, 145. 
Umboð, 44. 
Uppgjafaprestar, 112, 129. 
Útflutningsgjald,  endurborgun 

á ú, 28, gjaldabækur yfir ú, 
114. 

„| Útlend skip á leigu til fiski- 
veiða, 69 

V. W. 
Valhús, ljósker par, 141. 
Vefnadarverkfæri, 90. 

Vegabætur, styrkur til þeirra, 
sjá eStyrkur úr landsjóðis 
í Efnisyfirlitinu. 

Verðlagsskrár, sjá Efnisyfirlitið. 
Verðlaun, 8. 
Verzlunarstaður á Seyðisfjarð- 

aröldu, 145. 

  
Vestmannaeyja prestakall, 28, 

137. 
Vitnaleiðsla um hreppshelgi 

sveitarómaga, 
aðar af, 131. 

Vínfangatollur, 

greiðsla kostn- 

120, 127, 140. 
| Waage, G. H. E., fröken, 59. 

| Y. 
Yfirsetukvennafræði, kennsla í, 

99, 103 
Yfirsetukvennaumdæmi skipt í 

tvennt, 102. 

tYfirskattanefnd á Akureyri, 60.
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Ytri Akraneshreppur, 28. | skemmdir á p., 35; sala|pérhallur, Bjarnarson, prófast- 
| nokkurra p.,65; linun í ept- ur, 60, 1129. 
' irgjaldi eptir þ., 115, 189, | þurrabúðir lagðar niður, }127. 

Z. ' 146; sameining 2 p., 115; pverå i Kleifahrepp, þjóðjörð, 
Zoega, Geir, adjunkt, 119. | bygging b., sem var i eydi,| 66. 

| 9. | 

| Þorgrímur Þórðarson,  auka- 
Þ. | læknir, 60. | Æ. 

þilskip, lán til að kaupa, 146.| Þorlákshöfn, ný lending þar, | Æðarræktarfjölag á Breiðafirði 
inglestur á  veðskuldabrjefi, | 80. | og við Strandaflóa, 107. 

P gjald fyrir, 139. 0 Þorskanetalagnir í Faxaflóa, 43, 
Þingmúla og Hallormsstaðar! 71. | . 

prestakall, 74. | Þorvaldur Thoroddsen, kennari, Ö. 
þingsályktun um lán til þil- 59, 112. (Örum £, Wulffs legatssjóður 

skipakaupa, 146. | Þórarinn Böðvarsson, prófastur, 1884, 65. 
Þjóðjarðir, þóknun fyrir að bæta! 43.



 





Stjórnartíðindi B. 1. 1 

Nýútkomið í A-deild. 

Hafnarreglugjord fyrir Reykjavikurkaupstad, utg. af rådgjafanum 6. desbr. 1884 
(Å, I Ar 18). 

Reglugjörð um hafnsögu á Ísafirði, útg. af ráðgjafanum 6. desbr. 1884 (A, nr. 19). 

Hafnsögutaxti fyrir Ísafjarðarkaupstað, útg. af ráðgjafanum 6. des. 1884 (A,nr. 20). 

Opið brjef, er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 1. júlí 1885, undir- 
skrifað af konungi 6. janúar 1885 (A, nr. 1). 

Brjef landshöfðingja tl stiptsyfirvaldanna um ráðstafanir til verndar og við- 

halds Hallormsstaðarskógi. — Eptir að jeg með þóknanlegu brjefi hinna heiðruðu stipts- 

yfirvalda, dags. 31. okt. f. á., hef meðtekið skoðunargjörð þá á Hallormsstaðarskógi, sem 

framkvæmd hefur verið að tilhlutun stiptsyfirvaldanna samkvæmt brjefi mínu 28. apríl 

f.á., vil jeg nú þjónustusamlega skora á yður að leggja fyrir hlutaðeigandi beneficiarius 

að hafa eptirlit með því, að eptirfylejandi reglum, sem skoðunarmennirnir hafa álitið 

nauðsynlegar til verndunar og viðhalds ofannefndum skógi, verði eptirleiðis nákvæmlega 
fylgt af ábúanda Hallormsstaðar. 

1. Skógurinn ' skal friðaður að svo miklu leyti sem unnt er fyrir fjárbeit á vetrum, og 

ber einkum að varast að beita á hann fje þarsem nýgræðingurinn er lægstur, t. d, 

ofanvert í Merkurskóginum, framanvert við Atlavíkina og á ýmsum stöðum í hólun- 
um. 

2. þess skal vandlega gætt, Þegar trje eru felld í skóginum, að brjóta hvorki nje 
kljúfa stofninn, og að höggsárið sje alveg sljett og svo mikið á snið, að vatn ekki 

sitji á stúfnum; einkum er þessi varúðarregla nauðsynleg þegar eigi eru höggvin 

öll þau trje, sem standa á sömu rót. 

3. Åbåandanum á Haliormsstað skal lagt fyrir að höggva mest hinn sprekaða við inn- 

anúr skóginum til heimilisbrúkunar, og hafa skoðunarmennirnir einkum nefnt til 

tvo staði, sem helzt mundi þurfa að velja úr, nefnilega ofantil í Atlavíkinni og inn- 

anúr Flataskóginum, auk þess sem hjer og þar er nokkuð af kalhríslum víðsvegar 

um skóginn, sem einnig mætti höggva. 

    

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tl landshöfðingja um lán handa embættismanni 

til húsabyggingar. — Með Nr þessu samþykkti ráðgjaíni, að sýslumanni í Stranda- 
sýslu S. Sverrison væri veitt allt að 5000 kr. lán úr viðlagasjóði til að byggja íbúðar- 

hús á jörðinni Bæ við Hrútafjörð, gegn 1. veðrjetti í húseigninni með því er henni 

fylgir, og í þeim */s úr nefndri jörð, sem lántakandi á, og að öðru leyti með sömu skil- 

yrðum sem sett hafa verið áður fyrir líkum lánum til embættismanna (sjá t. d. Stj.tíð. 
1883, B. bls. 61}. 

  

Brjef ráðgjafans um konungsbrjef útaf ávarpi til konungs frá embættismönn- 

um og borgurum í Reykjavík. — Jafnframt því að senda yður hjermeð, herra lands- 

höfðingi, eptirrit af konungsbrjefi útgefnu 20. f. m. til ráðgjafans fyrir Ísland útaf ávarpi 
17. dag febrúarmán. 1885, 

Reykjavík 1885. Einar Þórðarson, 

1885 

7. jan. 

12. jan, 

13. jan.
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2 

því til konungs, er þjer senduð hingað með þóknanlegu brjefi yðar dags. 28. nóvbr. 

18. jan. á., vil jeg hjermeð, samkvæmt því sem fyrir mig er lagt í nefndu konung asbrjefi, jón. 

en
 

sm
 

eu
 

|=
 

at
 

n — Í þóknanlegu brjefi, dags. 24. okt. Í. á., 

ustusamlega skora á yður að kunngjöra innihald konungsbrjefsins þeim sem hlut eiga að 

máli og á þann hátt er yður þykir hagfelldastur. 

Konungsbrjefið hljóðar þannig: 

Eptir að ávarp það útaf bruna Kristjánsborgar frá embættismönnum og borg- 

urum í Reykjavík, er þú allraþegnsamlegast sendir Oss með skýrslu þinni 16. þ. m., 

hefur allraþegnsamlegast verið lagt fyrir Oss, viljum Vjer nú allramildilegast bjóða þjer 

að Íytja þeim, er undir ávarpið hafa ritað, mildilegasta kveðju Vora og þökk, og að láta 

tjá þeim, að Oss hafi þókt innilega vænt um að fá þetta heita ávarp frá Íslendingum í 

viðbót við öll þau merki um hluttekningu í sorginni yfir þessum slysalega hallarbruna, 

sem Vjer höfum meðtekið frá öllum hjeruðum landsins. 

Vjer sjáum í þessu með ánægju vott þess, að Íslendingar halda ennþá óskertri 

þeirri hollustu og þegnlegu ást til konungs síns, sem svo ríkulega kom Í ljós á hinum 

ógleymanlegu dvalarstundum Vorum á meðal þeirra. 

Felandi þig Guði. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tl landshöfðingja um meðferð á peningafundi. 

hafið þjer, herra lagt þá 

skuli við nokkra danska silfurpeninga frá 

1 landshöfðingi 

  

  

  

spurningu undir úrlausn ráðgjafans, kvað gjöra 

ríkisárum Friðriks VI, Kristjáns VILL og Friðriks VII, sem Benedikt húsmaður Sigurðs- 

son hefur fundið í jötu í fjárhúsi á jörðinni Kambi í Holtamannahreppi í Rangárvalla- 

sýslu, án þess að menn viti hver hefur látið þessa peninga á nefndan stað. 

Útaf þessu skal eigi látið hjálíða þjónustusamlega að tjá yður til þóknanlegrar 

iningar og frekari ráðstöfunar, að með því að mótun peninga þeirra, er hjer ræðir 

sýnir, að eigi getur verið lengra síðan þeir hafa verið látnir í jötuna en svo, að 

vel getur verið, að einhver núlifandi maður eigi þá, verður ráðgjafinn að álíta, að pen- 

að skoðast sem hver; annað fundið fje - - sbr. hæstarjettardóm 18. nóv. 

555) — og að þessvegna eigi með tilliti til þeirra að fara 

ið gilda. 

    

leiðb 

um, 

ingar þessir eigi 

1861 (Hæstarjettartíðindi, bls. 

  

ham tag! a eptir þeim reglum, sem um þa 

Á ni mn 
ASPIÐ 

af | A 24 10 orm undir ottÅr lr førir År Å QÅ af okkurra sjóða, sera eru undir stjórn biskups, fyrir árið 1884. 

  

Í. Prestaeliknasjóðurinn. 
Tekjur. 

árslok 1883 2 2 0 eee eee eee eee 

og gjafir: 

í. Sjóður við kr. 15820,70 
Mag 

2. Ali:og 

  

a. prestar se eee eee eee eee 

b. biskupsins 2 see eee eee eee er 20,00 44.00 

Fly kr. 15864,70 

1) frá Brynjólfi Jónssyni á Vestmannaeyjum 4 kr 

— Gunnari Ólafssyni á Höfða... . . 2 

— Jóni Reykjalín á Þönglabakka . . . . 2



Ge
 

  

eð 

3. Vextir á árinu: 

a. af veðskuldabrjefum AR 

þh. — ríkisskuldabrjefi FRA 

c. — innstæðu Í sparisjóði . . 0200008. 
1 

1. Útistandandi vextir frá Í. á. a 

Gjöld. 

1. Uthlutað á synodus til prestakkna . 2... 

Móti tekjulið 3. d. færist til útgjalda . . 

3. Úr eptirstöðvunum nemast, sem tapaðar við 

lutaveltunnar 2 2 0 0 0 eee eee 0 

Sjóður við árslok 1884. 

   

a. í veðskulda brjefu IM 

b. - ti ! eee eee FA 

G. = sparisjóði —. AÐ 

d. = útistandandi vöxtu Mm. HR 

e. - peningum hjá gjaldkera. . . 

II. Gjafasjóður Guttorms prests Þ 

Tektur. 

lok 1883 eee eee eee 

årinu: 

Sjådur vid års 

. Vextir å 
a. af rikisskuldabrjefum . . . . 
b. — vedskuldabrjefum 2... 

c. — innstæðu Í sparisjóði . 2... 

d. — útistandandi vöxtum f. á. 2 2... 

bo
 

Fr
e 

Gjöld. 

aldamegin . 2... =
 Móti tekjulið 2, d. færast 

. Sjóður við árslok 1884 
gjal 

to
 

a. Ríkisskuldabrjff 2. . 2 2 0 0 eee eee 

b. Vedskuldabrjef  . 2. 0 0 0 eee 0 

c. Útistandandi vextir „2... er 

d. i sparisjodi 2. 2 2 2 0 eee eee 

a. i vorzlum gjaldkera . . 2 0 2 024 … 

  

mmm —— 

frá Zofoníasi Halldórssyni í Goðdölum 5 kr. 

— Daníel Halldórssyni á Hólmum .. . . 4 — 

-— Hjörleifi Guttormssyni á Völlum  . 2 — 

— Arnljóti Ólafssyni á Bægisá 2... 2. 1 — 
— Þþórhalli Bjarnarsyni í Reykholti . . . 4 — 

    

1 

Samtals kr. 16529,61 

A . kr. 300,00 

— 4900 
. . . a 

. . . — 50,00 

. 14140,00 

1600,00 
110,34 

69,58 

217,69 

Samtals k 

orsteinssonar. 

  

Samta 

kr. 836,27 
. — 700,00 

. — 8,00 
. — 370,92 

. 61,45 

Samtals 
  

6137,6 „öl 

7 16590. 61 
  

kr. 1902,70 

81,94 
Is kr. 1984,64 

kr. 8,00 

1976,64. 

1984,64 

kr. 

kr, 1 

en
 

e
t
 

(æ
li
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TIT. Sjóður af árgjöldum brauða. 
| Tekjur. 

Sjóður við árslok 1883 SN 
Vextir á árinu: 
a. af ríkisskuldabrjefi . or eee el... kr. 8,00 
b. af veðskuldabrjæfi 2 2 2 se eee 7440 

kr. 2067,47 

Samtals kr. 2149,87 
Gjöld. 

Uthlutað á synodus. RIÐ 
Sjóður við árslok 1884: 
a. Tíkisskuldabrjæf . 2. 2 kr. 200,00 
b. veðskuldabrjef 2. — 1' 60,00 

kr. 89,87 

— 2060,87 

Samtals 2149,87 

  

IV. Sjóður fátækra ekkna í Norðurlandi einkum Hegranesþingi. 
Tekjur. 

Sjóður við árslok 1883 FI 
Vextir á árinu: 
a. af ríkisskuldabrjæfi . 2... kr. 11,04 

kr. 1595,19 

b. af vedskuldabrjefi 2... le 52,00 — 63,04 
Til jafnaðar við gjöldin 2. c færast 2 2 SS LT 16,00 

Samtals 1674,23 
Gjöld. 

Úthlutað ekkjum í Skagafirði FA 
Sjóður við árslok 1884. 
a. ríkisskuldabrjöf „Kr 276,00 
b. vedskuldabrjef . 2 2 eee 1300,00 
c. utistandandi vextir 

kr. 82,23 

. —. 16,00 — 1592,00 
Samtals kr. 1674,23 

Skrifstofu biskupsins yfir Íslandi. Reykjavík 31. desbr. 1884. 
P. Pjetursson. 

Yfirlit 
yfir fjárhag sýsluvegasjóða í norður- og austuramtinu 1888. 

Tekjur. Kr. a. 
1. Húnavatnssýsla: kr. a. 

Eign frá fyrra ári . . . . . 859 74 
Sýsluvegagjald . . . . . . . 1050 77 
Tillag úr landssjóði 1882 . . . 336 00 
Aðrar tekjur... 42 50. 9989 01 

2. Skagafjarðarsýsla': 

Sýsluvegagjald . . . . . . . 1025 42 

Tillag úr landssjóði 1883 . . . 174 > 
Skuld til næsta árs. . . 2... „85 19 1234 61 

1) Sbr. skýrslur um fundi amtsráðsins 4., 5. og 7. jan. 18. b, og 1, og 2. ágúst f. á. 29. b.



3. Eyjafjarðarsýsla: 
Eign frá fyrra ári! 

Sýsluvegagjald 

Tillae úr landssjóði 1883 

Skuld við reikningshaldara 

4, Suðurþingeyjarsýsla: 

Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald 
Aðrar tekjur 

Norðurþingeyjarsýsla: 
Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald 

6. Norðurmúlasýsla : 
Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald 

7. Suðurmúlasýsla: 
Eign frá fyrra á 

Sýsluvegagjald BA 

Skuld sjóðsins við 2 hreppa 

Gr
 

ri 

Gjöld. 
1. Húnavatnssýsla: 

Vegabótakostnaður 

Önnur gjöld 

Eign til næsta árs 

2. Skagafjarðarsýsla: 

Vega bótakostnaður 

Önnur gjöld 

3. Eyjafjarðarsýsla: 

Vegabótakostnaður 

4. Suðurpingeyjarsýsla: 

Vegabótakostnaður 

Eign til næsta árs 

„ Norðurþingeyjarsýsla: 

Vegabótakostraður 

Eign til næsta árs 

6. Norðurmúlasýsla: 

Vegabótakostraður 

Eign til næsta árs 

ot
 

1) Eign sjóðsins við árslok 1882 var í yfirlitinu fyrir nafnt ár ranglega talin 109 kr. 15 a. (Stjórn- 

artíðindi 1884, B, bls. 80), en átti að vera 108 kr. 39 a., sbr. skýrslu um fund amtsráðsins 4., 5, 

og 7. jan. 1884, 18, c 

3 08 

88 

61 

3 54 

1836 

446 

6 

1086 

148 

50 

35 

61 

00 

- 2189 

1109 

404 

461 

389 

10 

97 

80 

00 

96 

808 00 

. 1456 15 
  

2189 

1514 

850 

2264 

3689 

2289 

1234 

2189 

850 

2264 

10 

77 

96 

15 

08 

01 

61 

10 

77 

96 

15 

1885



1885 6 

7. Suðurmúlasýsla: kr. a. 

Skuld sjóðsins við 2 hreppa . . 1200 00 

Vegabótakostnaður . . . . . 1294 87 

Eign til mæsta árs . . . . . 1194 21 

Kr. 

3689 

Skrifstofu norður- og austuramtsins 30. oktbr. 1884. 

J. Havsteen. 

Yfirlit 

yfir fjárhag sýslusjóðanna í norður- og austuramtinu 1883. 

Tekjur: 
- Húnavatnssýsla: kr. a. 

Eign frá fyrra ári . . . „ 202 90 

Niðurjöfnun 7 aurar á hundrað. . 8838 46 

„ Skagafjarðarsýsla : 
Eign frá fyrra ári . .. . 571 67 

Niðurjöfnun 8 aurar á hundrað . 944 23 

Aðrar tekjur . . . . . . . - 75 00 

, Eyjafjarðarsýsla: 
Eign frá fyrra ári . . . . 587 76 

Niðurjöfnun 10 aurar á hundrað . 1152 10 

Aðrar tekjur . . . „ . . „ - 730 00 

. Suðurþingeyjarsýsla: 

Eign frá fyrra ári . . . . . . 110 80 

Niðurjöfnun 6 aurar á hundrað . 479 73 

Aðrar tekjur . . . . . . . . 540 00 

„ Norðurþingeyjarsýsla: 
Eign frá fyrra ári . : . . . . 467 83 

Niðurjöfnun 7 aurar á hundrað . 216 07 

Aðrar tekjur . . . . . . . . 210 00 

. Nordurmulasysla: 
Eign frå fyrra åri . . . . . . 1200 69 

Niðurjöfnun 6 aurar á hundrað . 502 40 

Aðrar tekjur . . . . . . . . 200 00 

- Suðurmúlasýsla: 
Niðurjöfnun 10 aurar á hundrað . 800 67 

Aðrar tekjur . . . . . . . . 620 00 

Gjöld. 

- Húnavatnssýsla: 
Kostnaður sjóðsins . . . . . . 1027 83 

Eigu til næsta års. . . . . .. 13 53 

Kr. 

1041 

1590 

2469 

1130 

893 

1903 

1420 

1041 

Å. 

36 

90 

86 

58 

90 

09 

67 

36
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, Kr. A. 7 
2. Skagafjarðarsýsla: kr. a. 

Kostnaður sjóðsins . . . . . . 935 00 

Eign til næsta árs . . . . . . 655 90 1590 gn 

3. Eyjafjarðarsýsla : 

Kostnaður sjóðsins . . . . . . 1881 75 
Eign til næsta árs. . . . . . 588 11 2469 86 

4. Suðurþingeyjarsýsla: 
Kostnaður sjóðsins . . . . . . 333 06 

Eign til næsta árs: 

a, Vangoldið sýslugjald úr Skútu- 
staðahreppi 1881, 1882 og 

1883 0. 15 OL 

b, Í sjóði .. +. . 78156 797 47 1130 83 
5. Norðurþingeyjarsýsla: rr 

Kostnadur sjådsins 

Eign til næsta års  . . , . . 318 15 893 90 

6. Nordurmulasysla: 
Kostnaður sjóðsins . . . . . „ 490 00 

Eign til næsta árs . . 2. .. „1413 09 1993 09 
er
 

I
 

ut
 

=1
 

7. Suðurmúlasýsla 
Skuld frá fyrma ári! . . . . . 134 85 

Kostnaður sjóðsins . . . . . . 814 50 

Eign til næsta års. . . . . . 47132 1420 67 
    

Ath. Med «ddrum  tekjum» er f reikningum Eyjafjarðarsýslu, pingeyjarsyslna og 

Sudurmålasyslu talid tillag år landssjødi til eflingar búnaði, samkvæmt fjár- 

lögunum fyrir 1882 og 1883, 10. gr. C, 4. 

Skrifstofu nordur- og austuramtsins 30. oktbr. 1884. 

J. Havsteen. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 

Samkværnt fj fyrir 1882 og 1883. 

C 4. 

Búnaðarfjelagi Vopnfirðinga veittar 50 kr. og búnaðarsjóði norður- og austuramtsins 99 kr. 

i 

  

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1884 og 1885. 

10. gr. C 4. 

Samþykktar tillögur amtsráðsins í norður- og austuramtinu um að eptirnefndum búnaðar- og 

framfarafjelögum verði veittur þessi styrkur. 

1. Búnaðarfjelagi þorkelshólskrepps  . . „ kr. 122,00 

2, —— Ásshrepps . . . . . . = 220,00 
3. — Engihliðarhrepps . . „ . — 84,00 

1) Sbr. skýrslu um fund amtsráðsins 1. ágúst 1884, nr. 7.
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4. Búnaðarfjelagi Svínavatnshrepps . . . . kr. 492,00 

5. --— Staðarhrepps . - . „ - — 44,00 

6. —— Seiluhrepps . . . . . . — 82,00 

7, Jarðabótafjelagi Ripurhrepps . . „ - - — 97,50 

8. Framfarafjelagi Arnarneshrepps . . . + — 58,00 

9, Jarðabótasamvinnu í Skriðuhreppi . . . — 35.00 

10. Framfarafjelagi Oxnadalshrepps . . . .£ — 30,00 

11. —— Bægisársóknar . . — 34,50 

12. —— Öngulstaðabrepps . . - — 50,00 

13. —— Grímseyjar . . 2004 mm 14,50 

14. —— Grýtubakkahrepps = . . — 

15. — Há!shrepps . 2 2802 

16. Búnaðarfjelagi Ljosavatnsbrepps . - +. — 

17, —— Jökulsárhlíðar . 2... — 

18. —— Hjaltastaðahrepps . . . — 

19. —— Fellnahrepps . . ... — 

20. —— Fljótsdalshrepps . 2. — 

21. —— Skriddalshrepps . .. . — 

  

Búfræðingi Eiríki Sumarliðasyni veittur 300 kr. styrkur til ad framhalda búfræðisnámi í Dan- 

mörku. 

Samþykktar tillögur sýslunefndarinnar í Árnessýslu um að verja 400 kr. (sbr. Stjtið. 1884 B. 

30) til launa handa ferðabúfræðingi. 

10. gr. Cð a. 

Uppi kostnað við vegagjörð í Svínahrauni sumarið 1884 veittar 2662 kr., 

uppi kostnað við vegagjörð á Mosfellsheiði sama sumar. 

2 a. og 840 kr. 87 a 

10. gr, C. 5. b. 

Veittar 683 kr. 17 a. uppi kostnad vid endurbætur å sysluve ginum kringum Gilsfjörð sumarið 

1884. 
16. gr. 

Skipstjóra Markúsi Bjarnasyni veittur 100 kr. styrkur til að kenna sjómannafræði. 

Veittar 185 kr. uppí kostnað við prentun á dómasafni 1888 og ennfremur 90 kr. fyrir hanú- 

rit, prófarkalestur m. m. á fjeðu riti. 

HEIÐURSPENINGUR OG VERÐLAUN. 

Fyrir björgun heillar skipshafnar úr bersýnilegum lífsháska þann 13 nóv. 1888 var Jón Ólafs- 

son í Hlíðarhúsum 31. desbr. 1884 sæmdur heiðurspeningi þeim, sem ætlaður er fyrir björgun manna úr 

sjáfarháska, og hásetum hans 8 að tölu veitt 16 kr. þóknun hverjum um sig. 

EINKARJETTINDI. 

26. nóvbr. 1884 voru skipstjóra og niðursuðumanni Martin Brandt frá A veitt af 

konungi einkarjettindi um 5 ár frá 20. ág. s. á. að reikna til að viðhafa á Íslandi þá aðferð er 

hann hefir fundið upp til að geyma hráan, nýjan fisk, og annað matarkyns sem hætt er við að 
    

skemmast. 

S. d. voru ekkjunni A. 8. Petersen í Kaupmannahöfn veitt af konungi einkarjettindi um 5 

ár frá 18. júní f, á. að reikna til að láta búa til á Íslandi „svingende Riste“ með því lagi sem hún 

hefur lýst.



Stjórnartíðindi B. 2. 9 1885 

Verdlagsskrå 8 
sem gildir fyrir 17. febr. 
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       l kýr, sem beri frá miðjum októ- 
ber til n naðarloka, í fardögum . å 

loðnar og lembádar, í fardög- |     
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3.| — 6 sauðir, 3 til 5 ra, á hausti . . — -f 13 |39f 80 | 8467 
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| | | 
; B. Ull, smjör 19 | | 

É i 

10.51 cx á, » 62 74 | 40 {| 62 

Li - » 45 54 | > 45 

12. — - > 59 £ 70 80 i 59 

13.4 — - » 33 | 39 | 60 | 33 

i | 
| C. Tovara af ullu. | | | 

í. cr þundi, haldi i | | 

id R ! 

2 Á i » » » » > 

15.4 — - > » | » | > 

16. — HEE „1 5 | » » 

17. — - i » » » | ø » 

18.1 — - » » I d 1) 9 > 

i€ — - f 5 5 > | > > 

20.) — - ' » > „ | > » 

215 — - > > > | > » 
i | 

22. low 6 vættir af vættin å 12 » ) 7; | > {60 

23. -— 6 — — — =} 12 » | 72 | » i 60 
26. — (| — — DyrSkKLNSI —— | mr — - > „10. | 3 > 

25. — — — . — - > 3 | » | > » 

26.” — mm oe ere em J ö0 | 63 | > 53 

É | i 

2 | | 
í | | 

27.1 & 1 tunna (120 pt.) NR ál > | > „ | of >» 
28 1 mm mm . mr må 2 76 41 | 40 f 35 

29.) — 1 — — — a 3 1 50 52 50 #44 

30.6 — Í - — — Í. 2 '50 37  : 50% 31 

23. dag februarmån. 1885, 

Reykjavik 1885. Einar Þórðarson,
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17. febr, FH.  Skinnavara. Í Ap | a 

öl.ilæ 4 fjórð ðungar nautskinns . . . 10 pund á} 12 » > 
32.1 — 6 —— kýrskinns . . . . — — - 9 {90 40 
383. — 6 — hrossskinns . . — — -å 7 18 8 
34.0 — 8 —— saudskinns, af tvæv etr- | 

um og eldri . . . — — - 5 | 324 42 | 56 f 35 
35.4 — 12 —-—  sauðskinns, af vetur- | | 

gomlum og åm . . — — -f 4 24 50 88 f 42 
36. — 6 selskinns ur — -! 7 25 43 50 6 
37.) — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . hvetá! > (18{ 31 | 20 Í 26 

G. Ýmislegt.             

38.(1æ 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, . pundið á í 18 50 { 81 > | 68 
39.) — 40 — — — óhreinsuðum . . — =! > » > » » 
40.: — 120 — — fuglafidri . 0.0... 10 pund - 4 10 » | 120 > 1100 
41. —- — fjallagrösum  . . . 1} » » > „Í > 
42. 5 álnir í dagsverk um heyamnir . . . 2... 2 34 56 16 { 47 
3.05 — 1 lambsfédur . . . ...... 5.  Å 8 185 Í 80 | 401 67 

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

Eptir A. eða á frúðu 73 | 44 | 61 
— 3. — - ullu, smjört og tólg 2 2 0 eee eee 59 | 70 {50 
— 0. — = ullar tótöru 2 eee eee eee » | 5» > 
— DD. — - fiskl 2 2 se eee eee eee 69 > Í 58 
— E— - lyse see eee 43 | 80 å 37 

BF. — = skínnavöru …… FNF 45 | 52 | 38. 
En meðalverð allra landaura samantalið FA 291 46 1944 

og skipt með 5, sýnir: 
id 

meðalverð allra medalverda 58 129 {49     
Reykjavík, 17. dag febrúarmán. 1885. 

Magnus Stephensen  P. Pjetursson. 
settur, 

9 Verdlagsskrå 
9 febr. sem gildir fyrir 

Vestur-Skaptafellssýslu 
frá miðju maímánaðar 1885 til sama tíma 1886. 
  

| ÁA. Fríður peningur. 
| - 

„(1 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- Á 
í ber til nóvembermá naðarloka, í fardögum á | 
í — 6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, i fardåg- | 
| Um hver á Í 

i 

Fl
 

Bo
 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . — - 
8 — tvævetrir. . - — ... — få HA

 g
o 

 



10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

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

22. 
23 
94. 
95. 
96. 

27. 
28. 
29, 
30.   

S 

w 19 saudir veturgamlir 

11 

å hausti 
8 ær gel ar em 

10 — mylkar ..- — .. — 
1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í far- 
dögum ..........,..…., … hi 
1Ys hryssu, å sama aldri . . . . . hver - 

B. UT, smjör og tólg. 

   

    

   

  

   

  

Í peningum. 
Ek 

  

120 pd. af hvitri ullu, vel pveginni, pundid å » 
120 — — mislitri ullu, vel pveginni —  - » 
120 — — smjöri, vel verkuðu . . . — - > 
120 — — tólg, vel bræddri . . . -- - » 

C. Tovara af ullu. 

30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, haldi 
hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 | 
þræði BA 20200037. pundið á í > 
60 pör eingirnissokka a parið - | > 
30 — tvíbands-gjaldsokka . . 2... — - 1 

180 — sjóvetlinga . 200 — 7 > 
20 eimgirmispeysur 2... hver -{ 
15 tvíbands-gjaldpeysur . 2... 2. — 2 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, lalin- 4 1 
1290 — ínskepta, 1 1 al.til5. kv. breiðrar- — - | > 

D. Fiskur. 

6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á > 
6 — — harðfiski — — — =%$ 12 
6 — — pyrsklingi — — — =i » 
6 — — ýsu hertri . .... — - 7 
6 — — hákarli, hertum . . . . — - > 

EK. Lýsi. 

1 tunna (120 pt.) hvalslýsis . . . 8 pottar á} > 
1 —  — — hákarlslýsis . . - — - > 
1 —  — — selslýsis 2... — - 3 
1 — — — þorskalýsis . . - — - 2 

F. Skinnavara. 

4 fjórðungar nautskinns 10 pund á 11 
6 —— kýrskinns se er 7 8 
6 ——  hrossskinns . — — - 6 
8. ——  sauðskinns, aftv ævetr- 

um og eldri — — - 4 
12 —— sauðskinns, af vetur- 

gömlum og ám. . — — - 3 
6 ——  selskinns . 2... — — 5 

240 lambskinn (vorlamba), einlit . . hvert -} >»   
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1885 12 

9 a 
9. febr. G. Ýmislegt. | 

  

38.(l ææ 6pd. af ædardun, vel hreinsudum . pundið á 

  

      

   

39.0 — 40 = — — óhreinsuðum . . - =f| > Þ > > 
40.{ —- 120 — — fuglafiðri . . . . . 10 „..5 75 í 69 > I 58 
41. — 480 — — f grosum . .. 8. 07 — > »å > > í 5 
42.) 5 álnir 1 dagsverk um heyannir 2. I 92 | 46 8 | 38 
43,15 — 1 lambsfóður . 1. ....... 2 1697 64 | 56 | 54 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i fyrtåldum landaurum 
verður: | 

. Eptir A. eða í fríðu . 2... 0 64 78 154 
— B. — - illu, smjöri og tólg re eee eee, 57 90 148 
— C — - ullar tovoru 7 921 57 
— DD. — - diski 57 » I 48 

— EF. — - Il . BA . … | 48 | 43 | 36 
— FH. — - skinnavöru 2. 40 » : 33 

En medalverd allra landaura samartalid . .....,. 331 3 1276. 
og skipt með 6, sýnir: 

meðalverð allra meðalverða 1 55 | 17 {46 

Reykjavík, 9. dag febrúarmán. 1885. 

Magnús Stephensen P. Pjetursson. 
Settur. 

10 Verðlagsskrá 
9. febr, sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 
frá miðju maímánaðar 1885 til sama tíma 1886. 
  

   
   

      

        

i 
A. Fridur peningur. {Í peningum | 

1.|1 ææ 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- { i 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardönum . á 84 56 í 84 56 $ 70 

2. — 6 ær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fardög- | | 
UM 0. hver á 8 74 { 59 

3.( — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . — -Í 19 898 77 
4) — 8 — tvævetrir . 2 — ... 0 - 9 78 | 78 
5.4 — 12 — veturgamlir. - — ... — - 7 31 84 
6... — 8 ærgeldr . . . 0 880 em 8. 831 70 
14 — 10 — mylkar ..- 0... 0 - 6 | 17f 61 
8.| — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í far- á i 

dågum . . 020020... AE 59 81 59 
9.4 — 1 hryssu, á sama aldri... . hver -Í 43 (651 58 
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vel þveginni. 

vel þveginni 

  

hver 

dvodarv aðmáls, álnar breiðs, 

} til 6 hespur í pundi, haldi 
skreppa 44 

. pundið á 
parið - 

. . hver - 

1 alin - 

l al. til 5 kv. breidrar » — - 

D. Fiskur. 

22.ilæ 6 vættir af saltfiski vel verkudum, vættin å 
— 6 — — harðfiski — —--- — = 

2 - 6 — — — — — - 

25.) — 6 —  — ýsu, hertri . 07 …« 
26... — 6 — — hákarli, hertum — - 

E. Lýsi. 

1 tunna (120 pt.) hvalsiýsis . - 8 pottar á 
1 — — — hákarlslýsis "mm … 
1 — — — selslysis . - — - 
1 skal 

F.    al 
— borsk 

19ar ni 

  

   

Skinnavara. 

autskinns 
ký nns    
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sa suðskinn af tvævetr- 

í um og eldri . . . —— — 
85. — 12. —- sauðskinns, af vetur- 

| gömlum og ám — — = 
36. — 6 — selskinns A — — 
37.1 — 240 lambskinn (vorlamba), einl lit . hvert - 

i G.. Ymislegt. 

38.'lor 6ypd. af æðardún, vel hreinsuðum, . pundi ið á 
9, - óhreinsuðum - 
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1885 14 

10 „Hundrað á Alin. 

9. febr, kr | aur. aur. 

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

Eptir A. eða í fríðu —.. FR 69 | 70458 
— B. — - ullu, smjøri og tólg SN 62  10452 
— C. — - ullar tovoru . … 2 0 0 + » » å » 

— D — - fiski. 76 | 4163 
— E. — - lýsi 42 | 38 f 35 
— F. — - skinnavöru 61 (18}43 

En meðalverð allra landaura samantalið 301 | 40 4251 
og skipt með 5, sýnir: | 

medalverd allra medalverda 60 „28 {50 

Reykjavík, 9. dag febrúarmán. 1885. 

Magnús Stephensen P. Pjetursson. 
settur. 

ll Verðlagsskrá 
9, febr. sem gildir fyrir 

Árnessýslu 
frá miðju maímánaðar 1885 til sama tíma 1886. 

, . Í peningum. Hundrað á Alin. 
A. Príður peningur. kr aur | kr. aur þau. 

1.(1æ 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í í fardögum . á { 100 | 68 {100 | 68 {84 

2.| — 6 ær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fardög- | 
um . . hver á{ ll | 58} 69 | 48 f 58 

3.| —- 6 sauðir, 3 til 5 vetra, å hausti — - 17 | 18 f 103 8 å 86 
4.) — 8 — tvævetrir . - —- — -| 13 (46 {107 | 68 {90 
5.) — 12 — veturgamlir . - — — - 10 | 294 123 | 48 {103 
6.| — 8 ær geldar - — — -} 12 | 30 { 98 | 40 I 82 
7.| — 10. — mylkar . - 7 | 88 78 | 80 | 66 
8.|—- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í far- | 

dögum eee á { 61 58 61 58 f 51 
9. — 1Y8 hryssu, á sama aldri. hver - 46 | 47 61 96 | 52 

B. UW, smjör og tólg. | 

10.f1c .120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á » | 62 74 | 40 62 
1l.f — 120 — — mislitri ullu, vel þveginni — - > {453 54 » | 45 
12.{ — 120 — — smjåri, vel verkudu . — - » | 67 80 | 40 å 67 
13.f — 120 — — téåélg, vel bræddri — = , | 43 51 60 $ 43 

C. Tóvara af ullu. | 

14.|1 æ 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, haldi 
hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði AÐ pundið á » » » »Å » 

15.4 — 60 pör eingirnissokka …… parid - » » » | » » 
16.f — 30 — tvibands-gjaldsokka . a em » 90) 27 | » f 23 
17. — 180 — sjóvetlinga . …… — or » | 32 57 | 60 I 48          



15 

  

  

  

  
  

      

Í peningum. | Í peningum. (Alin 
kr. | aur. kr. | aur. þaur. 

18.f1& 20 eingirnispeysur . . . . . . . hver å > | > > >») > 
19. — 15 tvíbands-gjaldpeysur . . — - 3 38) 50 | 70} 42 
20. — 1820 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 1 alin - 1 | 22 | 146 40 1122 
21. — 120 — einskeptu, lal. tilð kv. breiðrar- — - > (97 {116 | 40 97 

| D. Fiskur. | 

22.11 ææ 6 vættir af saltáski vel verkuðum, vættin á 12 |41 74 46 | 62 
23.) — 6 — — harðfiski — —— — = 19 | 35 Å 116 10 f 97 
24.|— 6 —  — pyrsklingi — —— — ={ 13 |53Å 81 | 18 f 68 
25.) — 6 — — ysu, hertri . . ... — -å ll 122) 67 324 56 
26.1 — 6 —  — håkarli, hertum . . . . — -fÅ 10 | »f 60 > | 50 

E. Lýsa. 

27.|1æ 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis . . . 8 pottar á » » » „Í > 
28.4 — 1 — — hákarlslýsis "om om 3 | 4 45 60 I 38 

29.) — 1 — — — selslysis . 2. 2. —— - 3 | 4} 45 {60 {38 
30. — 1 — — — þorskalfsis . . = — - 2 171} 40 | 65 | 34 

| 

EF. Skinnavara. | 

Bl.flor 4 fjérdungar nautskinns . . . 10 pund åf 14  17å 56 | 68 | 47 
82. — 6 ——  Kkyrskinns . . . . — — -Å 11 53 69 | 18 f 58 
338.) — 6 ——  hrossskinns . . — — = 9 {49} 56 | 94 f 47 
34) — 8. ——  saudskinns, af tvævetr- | 

um og eldri . . . — — - 7 |67| 61 36151 
35.) — 12 ——  sauðskinns, af vetur- | | 

gömlum og ám . . — — - 5 1734 68 | 76} 57 
36.|— 6 —— selskinns . . 2.00 me 8 | 93 53 58 få 45 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . hvert å > |24| 57 | 60 {48 

G. Ýmislegt. | | 

38.Il ææ  6pd. af æðardún, vel hreinsuðum, . pundið á { 13 | 50 | 81 | »t 68 
89.1 — 40— -—  —  Óhreinsuðum . . — - „5 > » » 
40.; — 120 -— — fuglafiðri . . . . . 10 pund - 9 | >{108 | >J90 
41. — 480 — -- fjallagrösum A 7 | 67 { 868 | 16 [307 
42. 5 álnir 1 dagsverk um heyannir. . 2 '75}| 66 . »f 55 
43.0 5 — 1 lambsfóður 3 ) 661 87 | 84 {73 

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

Eptir A. eða á fríðu . .. - 89 | 46) 75 
—… BB. — - ullu, smjöri og tolg . 65 | 10f54 
— Ú — - ullar tovöru 19 | 62 | 66 
— D. — - fiski 79 | 81 f 67 
— EH. — - lýsi 43 | 95 | 37 
—  F. — - skinnavéru 60 | 59 f 50 

En meðalverð allra landaura samantalið 418 | 53 1349 
og skipt med 6, synir: 

meðalverð allra meðalverða 69 |76 {58 

Reykjavík, 9. dag febrúarmán. 1885. 

Magnús Stephensen P. Pjetursson. 
settur. 
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12 Verdlagsskrå 
10, febr. sem gildir fyrir 

Borgarfjardar ls 
frá miðju maímánaðar 1885 til sama tíma 1886 
  

í peningum. Í     A. Fríður peningur. 
Kr. 

  

l.filæ 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum . å 
6 ær, 2til 6 veira, loðnar og lembdar, í fardög io

 | 

mi 9 PB 

     
      

    

dögum . se eee.» hver 14 
3.) — 6 sauðir, 3 til 6 vetra, á hausti —. . — 21 
4) — 8 — tvævtrir, . - — . .. — 16 
5.Å — 12 — veturgamlir. - — ... — 11 
6.) — 8 ærgeldar . . 770 ren 14 
TØ — 10 — mylkar. . . - 9 
8.) — 1 áburðarhestur, taminn, 

fógum SA 1 60) 78: 60 
9.) — 1Y3 hryssu, å sama aldri | 47 96) 63 

B. UW, smjör og tólg. i 

10.{icr 120 pd. af hvítri uilu, vel „bveginni, pundið á Í 74 
1l.1 — 120 — — mislitri ullu, vel pveginni — - í > 52 
12.4 — 120 — — smjöri, vel verkuð. . — -Í > I 80 
13. — 120 — — tålg, vel bræddri . . . — -Éå > í 46 

C. Tovara af ullu. í i 

14,.| lo 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i | i 
hver hespa 11 skreppur, en hver i 
þræði 2. pundið á Í > » » 

15.f — 60 pår eingirnissokka . 20. parið - | >» 78 ; 46 
16.| — 30 — tvibands- -gjald dsokka 2... - i 1 8 40 

Go
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17.) — 180 — sjåvetlingå . ...... 07 1 » 
Ha
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   57 
18.f — 20 eingirnispeyur . .....…. hver») 38 6 73 
19. — 15 tvibands-gjaldpeyur . .... —-k 4 8 72 8 
20./ — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, ålnar breids, 1 alin - 1 84 í 160 8 
21. — 120 — einskeptu, lal. tilöð kv. breiðrar- — - í 1 20 

  

s
p
a
m
 

D. Fiskur. 

    
22.{1 cr 6 vættir af saltáski vel verkuðum, vættin á | 12 12 7 
23.).— 6 — — hardfiski — —— — -{ 15 > 90 
24.4 — 6 — — pyrsklingi — —— = Í 18: 79 
25.6. — 6 -- — ysu, hetri . ....— -å Ti 72 
26.1 — 6 — — hákarli hertum . . .. — -t 50 75 

  

E. Lýsi.   í 
i 
i 

27.floø 1 tunna (120 pt.) hvalslysis . . 8 pottar åt 2 > # 80 » | 25 
28.1 — 1 — — hákarlslýis. . - — -f 3 (134 46 | 95439 
29.1— 1 — -- — selslýsis . . . - — =} 2083) 4 45 Í 35 
80.1— 1 —  — — þorskalýsis . . - — -| 2 1618 39 | 15 å 33



  

          

  

        
  

  

  

Stjornartidindi B. 3. 17 

F. Skinnavara I peningum. ! Hundrad å fAlin. 

' “ kr. | aur,! kr. | aur.f aur. 

3111 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pundá | 15 (80! 63 | 20 å 53 

32. — 6 ——  kyrskinns . 20... — 1 18 30 79 | 80 f 67 

33,0 —. 0 6 ————  hrossskinns . . . — — Í 11 124 66 72 få 56 
344 8 — sauðskinns, af tvævetr- 

um og eldri . . . — — - S (154 65 „20 }ð4 
35. — 12 —— sauðskinns, af vetur- 

gömlum og án . 2. — — - 5 0 66) 67 | 92 jöT 
36. — 6 — gelskinns . . a - 9 25 { 55 | 504 46 
37.1 — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . hvert - > 25} 60 » | 50 

G. Ýmáslegl. 

38.1 1  Ööpd. af æðardún, vel hreinsuðum, . pundið á { 17 » I 102 > { 85 

39. — 40 — — — óhreinsuðum . . — - 3 82 1152 | 80 (127 
40.) — 120 — — fuglafiðri —. . . . . 10 pund - 8.) 81 96 „96 (81 
41.) — 480 —- — fjallagråsum  . . 2 2 — —— 7-4 8 69 177 | 12 148 
42.: 5 álnir 1 dagsverk am beyammir 2. 0...) 2 87f 56 | 88 | 47 
43,0 5 — 1 lambsfóður 2. 8087 Í 92 | 881 77 

Meðalverð á hveru hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum 
verður! 

Eptir Á. eða í fríðu . - 102 40 185 
— DB. — - ullu, smjør: og tólg 63 | 60 4 53 
— (Nr … ullar tovorn FE 81 80 í ö8 
— Dk 77 84/65 
— E. — - lýsi BAR FA . 39 64 133 
— NA os 2 244 0% . 65 | 48 | 55 

En meðalverð allra landaura samantalið 450 76 i 359 

og skipt með 6, sýnir: | 

meðalverð allra medalverda "1 (060 

Reykjavík, 10. dog febrúarmán. !8 5. 

Magnús Stephensen — P. Pjetursson. 
settur. 

Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Myrasýslu 
frá miðju maímánaðar 1885 til sema ma 1580. 

| | . 
i Á. Fridur peningur. Á Í peningum. Hundrað á TAlin. 

i | kr. |aur. | kr. | aur. faur. 

1 | æ 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- i 
| ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum . á {105 | 20 ; 105 | 20 í 88 

2. -- 6 ær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fardög- 
um . … hver á 17; 85 | 2) 71 

31 — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti 61 4 123 | 66 {103 
4.|— 8 — tværetir. . - —. (38 {131 | 4 {109   

27. dag febrúarmán, 1885. 

Reykjavík 1885. Einar Þórðarson. 
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Ys hryssu, á sama aldri 

B. Ull, smjör og tólg. 

áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í far- % 

hver 

10.41 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið 
ll. — 120 — — mislitri ullu, vel þveginni 

- jori, vel verkuðu . . . 
13. — 120 — — tólg, vel bræddri . . 

  

  

  
    

  

Ni 0 7] 
u.… LOVard af ll. 

14. 30 od. í rs, 6 hesnur í 
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SÅ 
CU 

i? — or eingirnissokka 

10. — 3 — tvil alasokka 
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i.i — 120 —- einskeptu, Lal. til 

T FD Tn DD. Hiskur. 

) vættir af saltúski vel verkuðum, 

     

   

3 Boð 
60 —— — haðisi — — 
6 - ] ] 

= 6 — 

a 5. 
E. Lýsi. 

on Ér - NE LON sk Ng TATE Q 27, Lo 1 tunna (120 pt.) hvalsls 8 
3.0 — — — —  bBákari -     

SLYSIS 
6 á 7 h raolra Fa 
00. — i — —-  — ÞÓFSKAYSIS . . - 

F. Skinnavara. 

autskinns FR 10 

  

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

i af tvævetr- 

   

   
-— … saudskinns, af vetur- 

mlum og 

sinns 

  

4 
am . 2. — 

  

einlit . . 

      

Í alin 

vættin 

hvert 
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46 
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49 
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Hundrad å 

| aur 

76 
88 
30 

60 
20 
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86 

58 

  
  

Alin, 

aur 

122 

102 

86 

öl 
52 

an 
v0 

30 

= 57 
69 
57
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neningur Hundr i 

GQ. peningum. } Hundr ö 11. febr. 

6 pd. af æðardún pundið á 90 
- AQ — — - > » 

— 120 — — | - g g ol 

— 480 — Mm | I] » | 48 

    

5 ålnir 1 dagsverk um heyannir . . .... 2 77 
5 —- T lambsfóður . 2 0 0 eee eee 8 Á 49      

1 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í 

verður: 
Er tír Á. eða í 

m landaurum 

  

    

    
— B. me smjöri og tölg 5 

— 0 — ÓÐ 79 
2  D. —- « 7 

Ka 39 

þinn eee ea eee use 69 

En medalverd allra landaura samantalid 50 1362 

  

og skipt med 6, synir: 
meðalver 

  

Reykjavík, 11. dag febrúarmán. 1885. 

Magnús Stephensen  P. Pjetu 
fnr Sí Uu 

Verðlagsskr 14 
sem gildir fyrir 11, febr. 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

frá miðju maímánaðar 1885 til sama tíma 1 

  

  

  

  

7 
a 8 
i. i 

5 ; í Í peningum. Í rað á Alin 
A. Fríður peningur. 1 DONE. 3 á jálin. 

| aur. J aur. 

1.(1 cs 1 kýr, 3 til 8 vetra. sem beri frá miðjuna októ- 0 
| 67 4 82 ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum . åt 98 

6 ær, 2til6 vetra, loðnar og ”lembdar, í ardög- } 
um hver á í 14 

— 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti  . . — 20 
'— 8 — tvævetrir . - —— ..…. 
[— 12 — veturgamlir . - — ... — 
i 8 ærgeldaår . . .- 07... 7 - 

— 10) — mylkar . .- — . — -% 10 
— 1 áburðarhestur, Í taminn, 5 til 12 vetra, í far- í 

dågum . . er, 60 
1'/3 hryssu, á sama al aldri. , . . , hver - + 48 

bo | |    i 
á 

           > i



1885 20 

    

     

    

É A 14 | i | 
11. febr. i i Í peningum. | Hundrað á "Alin. 

Er. åaur, & al 

10.41 æ 120 pundið á 62 
11.4 — 120 — i > 46 
12.0 — 120 Q Lo. mee om » 7: 
13.4 — 120 — — tålg, vel bræddri . . . — - » 46 

C. Tóvara af ullu. 

14.{1 ææ 30 pd. hespugarn i 
hver hespa 11 skrep; 
prædi NR > > > > 

15.4 — 60 pör eingirnissokka . - 8 
16.) — 30 — tvíbands-gjaldsokka . . som om L 3    
17.1 — 180 — sjóvetlinga . . 0 orme > ZU 
18.4 — 20 eingirnispeysur . . . . . . . hver - l í 

    
       

  

19.) — 15 tvibands-gjaldpeysur = 8 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, I alin - ; 
2l.( — 120 — einskeptu, 1al. tilð kv. breiðrar- — - l 17 

Ð. Fiskur. 

22.(1c 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 76 
23.0 — 6 — — hardfiski — ——- — …- 
24. 1 — 6 — — byrsklingi -— —— — = lg 
25.4 — —… — ysu, hertri . . . 0. Ll 

  

hákarli, hertum 4 10 95 S
T
 

| | { i 26. — 

  

    

    

27. læ 1 tunna (120 pt.) hvalslysis . . . 8 i » » 
28. — 1 —  — — håkarlslysis . . - — 2) 2 87 
29,0 — 1 — — — selslysis . ..- — få 3 + 
30.4 — 1 2 li — — -— porskalysis . . - — 4 2 (36 

FF. Skinnavara. 

  

É 8 
31.}l or 4 fjórðungar 10 pund á í Í 52 | 
382. | — 6 —— Lom 0 138 033 Í 
338 — 6 —— — [] 41 { 
34. í — 8 —— tvævetr- 

a 8 73 å 

35.) — 12 —- sauð   
  

        

    

gömlumogám. . — — - | 6 30; 
36. {| — 6  —— selskinns . . . . — — - ll 444 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . hvert-. > 22 å i 

G. | i | 
38.11 æ  6pd. af æðardún, vel hreinsuðum, . pundið á | 16 80 í 100 80 " 84 
39. — 40 — — 
40.1 — 120 — - 

41. — 480 — ” 
42.f 5 ålnir 1 dagsve … . . 2 L 
43.15 —- llambsfóður . . 5.8. !{  ö | > å 120 > #100 

  

  s
i



Meðalverð á 

verður! 
hverju hundr: 

ÅUDIUIV 
  

   — D. — 
- w 

FT . — .. 

— = sinnavöru 

En meðalverð allra landaura samantalið 
og skipt með 6, sýnir: 

= ' " maðalrapð alin Bal meðalverð allra meðalverða 

11 

agnús Stephensen 
settur, 

dag febrúarmán. 1885. 

  

AF FP. Pjetursson. LVL 

Åætlun 

um 5.—8. ferð landpóstanna 1885 

Hundrað á   
i kr. 

104 | 95 
68 10 
87 | 72 
80 | 77 
41 35 
68 | 77 

451   (ð | 28 

' aur. 

66 

Alin. 

aur. 

87 
57 
73 
67 

  

  

Póstleiðir. . ferð. | 6. ferð. ot
 

Póststöðvar. 7. ferð. 8. 

  

      
  

  

   

21. apríl | 8. júní 14. júlí (18. ág. 
22. — 8. — 15, — 119. — 
23. — 9. — 116. — 20. — 
24. — 110. — 17. — 21. — 

Í. £ 25. — 1l. — 18. — 122. — 

} 26. — 12. — (19. — 84. — 

Hestur 27. — 13. — 20. — 24. — 
Saurbær 28. — 14. — 21. — 25. — 
Mosfell 28. — 14. — 21. — 25. — 

Reykjavik 7. mai 27. juni 4. åg. | 5. sept. 
Mosell 1 — 27. — 4, — (5. — 

— Saurbær (8. — 28.-- |5, — | 6. — 
2. Frá Reykjavik. Hestur 8. — 28. — 5. — | 6. — 

Irnarholt 9. — 29. — 6. — | 7. — 

"darholt 10. — 30. — 7. — | 8. — 
la 12. — 1. júlí 8. — 9. — 

7 13. — 2. — 9. — 10. — 

Vatnsfjörður 14. — 3. — 10. — 11. — 

  

1885 

14 
11, febr, 

15 
26. febr,
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15 | | | | | | 
26. febr. | Póstleiðir. | Póststöðvar. (5. ferð. 6. ferð. | 7. ferð. 8. ferð. 

| | 

  

Milli Akureyrar og | Akureyri 
Reykjavíkur. | Möðruvellir 

| Steinsstaðir 
Miklibær 

| Víðimýri 
| Botnastadir 

Reykir 
1. Frá Akureyri.  Sveinsstadir 

| Lækjamót 
í Staðarbakki 
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= 5 fr
 14. júlí 18. ág. 

— 14 — 18. — 
— ið. — 19. — 

. 20. — 
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16. — 20. — 

7. — 91. — dåse 

16 
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Staður 1. —— 19. (20. — 94, — 
Árnarholt 2 2, — 26. — 

Hestur — 14. —- 292, — 26. —- 
Saurbær 2 
Mosfell 
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Reykjavik | 7. maí 
Mosfell 
Saurbær | — 
Hestur 8, — 
Årnarholt 9, 

| Stadur dl. — 

| Stadarbakki ll. — | 
| 2. Frá Reykjavík. | Lækjamót 12, — | 

Sveinsstaðir 12. 
Reykir 13. — 
Botnastaðir 13. — 
Víðimýri 13. — 
Miklibær 14. — 
Steinstaðir 115. — 
Möðruvellir 15. — 

II.
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| | | | | 
Milli Akureyrar og | Akureyri (20. apríl 6 

Seyðisfjarðar. ' Ljósavatn 20. — {6 
| Grenjaðarstaður 21. — 7. — . . 
| Reykjahlíð 22, — 18. — 12 — 17. — 

1. Frá Akureyri. | Grímsstaðir 23. — „9 
| Skjöldólfsstaðir (24. — 10. 

Höfði 5, — 11. 
  

| Seyðisfjörður 7. maí (20. júní (24. júlí . sept. 
| Höfði (8 -- 21. — 25. — 

2. Frá Seyðisfirði. | Skjöldólfsstaðir (9. — 22. — 26. — 
| Grimsstadir (10. — 123. — 127. — | 
| Reykjahlíð ll. — #4. — 28. — | 
| Grenjadarstadur 12. -- (25. — (29. — 

Ljósavatn 13. — 26. — 30. — 
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Póstleiðir. — | Póststöðvar. — 5. ferð. 6. ferð. (7. frð. (8. ferð. 96 fr. 
  

| 15 

| 
| 

'Milli Prestsbakka og Reykjavik 8 
Reykjavikur. Hraungerði 9. — | 

Ås (9. — 22, — | 
Breiðabólsstaður 10. 

1. Frå Reykjavík. | Holt 11. --- (24. — 
Jík i2. — 25. — 

Myrar 13. — 126. — 

8. mai 20. juni | an
 

nm - sept. 

st
ur
. 

på
 00 

na 
gs 

ør 
go

 t
o 

| 

  

is
ta
n 

mm 2. Þrá Prestsbakka. 
Fred 

15. — 
16. — 

  

  

    
   

'Milli Prestsbakka og  Prestsbakki 16. april 3. juni 7. juli | a. åg. 
| Eskifjardar. Sandfell 18. — 5. — (9. — (ld. -- 

| Kålfafellsstadur 0. — 7. — (ll. — (16. — 
Bjarnanes Pl. — 8. — 12. — 117. — 

1. Stafafell 2.— 8S.— 12.— 7. 
Djåpivog 23. — 9. — 113. — (18. — 
Håskuldsstadir 94, — 10. — 1 = 19. — 

Arnhólsstaðir 

Höfði ho
 

DS
 

E
t
 

|]
 

r
e
n
 

=
 

1 

| 
I 

o
r
 

o
o
 

il
 

      
    

  

1. sept. 
. 1 20. — 2. — 

2. Frá Eskifirdi. í 9. — 22. — 26. — 8. 
> Håskuldsstadir (9, — 22. — 126. — (3. — 

dg Djúpivogur 10. — 23, — 197, — 4, — 
Stafafell 12. — 25. — 128. — ð. -- 
Bjarnanes 12. — 95. — 98. — | 5. — 

14. — 27. — 30. — 7. — 
15. — 28. — 31. — 8. — 

i 
  

a. Burtfarardagar póstanna frå endapåststødvunum: Reykjavík, Ísafirði i, Akur- 

eyri, Seyðisfirði, Eskifirði og Prestsbakka eru fastákveðnir við þá daga, er nefndir 

eru Í ferðaáætiuninni, þannig að ekki tekið við böggul- og peningasendingum en til kl. 7 

í ir þeir dagar, er póstarnir mega leggja á stað það- 

an Í fyrsta lagi, og ber að afgreiða póstinn þann d svo fljótt, sem unnt er, eptir þann dag. 

b. Hvorugur aðalpóstanna (Eskifjarðarpóstur og Seyðisfjarðarpóstur) má fara frá Höfða í 

Vallahreppi fyrri en þeir eru báðir kómnir til þessarar póstsíoðvar. 

Þessir eru aukapóstar: 

1. GULLBRINGUSÝSLUPÓSTURINN, milli Reykjavíkur og Keflavíkur, leggur á stað frá Reykja- 
vík daginn eptir komu aðalpóstanna, fer um Hafnarfjörð og Kálfatjörn til Keflavík- 
ur, dvelur sólarhring þar, og snýr þá aptur sömu leið til Reykjavíkur. 

sje le          

    

kveldið næsta á und var eru tilte    Nn mili 
Við mil 

£ 
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15 
26. febr. 

2. 

12 

13. 

14. 

GA 
ad 

STYKKISHÓLMSPÓSTURINN, milli Stykkishólms og Arnarholts; fer å stad frå S ykk 
ishólmi snemma morguns þessa daga: 

22. apríl. 9. Júní. 16. júlí 20. ágú: 
kemur við á Rauðkollsstöðum og Staðarhrauni og snýr aptur frá 
leið daginn eptir komu vestanpóstsins þangað frá Reykjavík 

Daginn eptir að póstur þessi er kominn frá Arnarholti að Rauðko 
þaðan um Staðastað og Búðir til Ólafsvíkur og snýr í 
sömu leið að Rauðkollsstöðum. 

DALASÝSLUPÓSTUR, milli Staðar í Hrútafirð 
Hrútafirði í síðasta lagi á 3. degi eptir að norðar 

fer um Hjarðarholt í Dölum og Breiðabólst: ind t 
og eptir sólarhrings dvöl þar snýr hann aptur sömu leið að Stað í Hrúta 
BARÐASTRANDARSÝSLUPÓSTUR fer frá Bæ í Re ykhólasvei 
anpóstur er þangað kominn frá Reykjavík, fer um Brjámslæk og í 
og snýr aptur þaðan eptir sólarhringsbið um Brjámalæk að Bæ. 

STRANDASÝSLUPÓSTUR fer frá Stað í Hrútafirði á 
þangað frá Reykjavík, ferum Borðeyri, Prestsbakka og 
firði að Kúvíkum við Re ykjarfjörð og snýr þaðan aptur eptir mgsdvöl sömu 

leið að Stað. 

ÍSAFJARÐARSÝSLUPÓSTUR fer frá Ísafirði daginn eptir komu vestanpóstsins * Þangað. um 
Holt i Onundarfirdi ad bingeyri við Dýrafjörð og snýr þaðan aptur € 12 
leið til Ísafjarðar, þó má póstur þessi, ept kvörðun pó 
firði, þegar nægur tími er til, fara allt að Rafnseyri við Arnar 

SKAGASTRANDARPÓSTUR fer frá Sveins 
frá Reykjavík, fer wa Blönduós til Ska 

ur eptir sólarhringsdvöl sömu leið að Sveinsstö 

          

   

  

kish ólm 

eptir að vest-    

CW
 

Vatneyri 

komu norðanpóstsins 

i ríms-    

  

aa dvöl sömu epti 
ir nánari ei 

il 

Jslumannsins å  isa-     tafgr 

  

ias þangað     komu norðarpó 

strandar verzlunarstaðar, og snýr Þaðan ap 

jöum. 

SAUÐARKRÓKSPÓSTURINN fer frá Víðim ýritil Sauðárkróks daginn eptir komu norð- 
anpóstsins þangað frú Reykjavík og snýr aptur að Víðimyrí eptir sólarhrings dvö ” 
SIGLUFJARÐARPOSTURINN leggur a stað fra 

    
  

     

  

laginn eptir komu norðanpóstsins þangað i > 

frá Reykjavík; fer um Lón á Viðvíkursveit, Hofsós og Haganes til Siglufjarðar og 81 

snýr aptur sömu leið eptir sólarhringsbið þar. 

EYJAFJARÐARSÝSLUPÓSTUR fer frá Akure yri dag 
frá Reykjavík, að Tjörn í Svarfaðardal og snýr aptur eptir sólarhrin Ö 
ÞINGEYJARSÝSLUPÞÓSTUR, milli Grenjaðarstaðar og Vopnafjarðar, fer i 
undir eins eptir að Seyðisfjarðarpósturinn er kominn þangað frá Akure 
Skinnastaði, Prosthóla, Raufarhöfn, Sv 
Vopn afjar ð AT; snýr þaðan aptur sömu leið eptir sæla 
MÚLASÝSLUPÓSTUR er frá Höfða í Vallahreppi undir 
póstur og Eskifjarðarpóstur) eru báðir komnir frá Akureyri 

fer um Hrafnabjörg til Vopnafjarðar og snú 
leið að Höfða. 

ÁRNESSÝSLUPÓSTARNIR eru Þrír, og fara allir á stað frá Hraunge 
austanpóstsins þangað frá Reykjavík. Einn þeirra fer um Ólafsvelli 
um, annar að Arnarbæli í Grímsnesi og hinn þriðji ofan á Eyrarbakka, og snúa allir a 
að Hraungerði daginn eptir að þeir eru komnir til staða þes 

VESTMANNAEYJAPÓSTUR fer frá Breiðabólstað að Ljótsstöðum daginn eptir komu 
austanpóstsins frá Reykjavík og snýr þegar aptur að Breiðabólstað. I t 

Vestmannaeyjum að Ljótsstöðum 

á austanpóstinn á leið hans til Reykjavik 

Reykjavík 26. febrú 

Landshöfðinginn ytir } 

Bergur Thorberg. 

   

  

jaðarstað 

     

    

   

fer un Húsavík, 

di og 

r hann Mulasyslupåsts. 
; a 

anes til 
su0anes Mi 

  

sömu 

  

r eptir k omu 

  

um å Skeid- 

    

  

  

  

      

    komid svo snemma ad að hún komist 

  

   
  

Jón Jensson.
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Verdlagsskrå 16 
sem gildir fyrir 11. febr. 

Dalasýslu 
frá miðju maímánaðar 1885 til sama tíma 1886. 

A. Fríður peningur. 

1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum . á 
6 ær, 2til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fardög- 
dögum . . „hver á 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti A — 7 
8 -— tvævetrir . 

12 — veturgamlir. - — — - 
8 ærgeldår . - 

10 — mylkar. ..- 0... 7 7 
1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i far- 
dögum .. 0000... år 
1'/3 hryssu, á sama aldri —. . . . hver - 

B. UW, snýör og tólg. 

120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á 
120 — — mislitri ulla, vel þveginni — - 
120 -— — smjöri, vel verkuðu . . — - 
120 — — tålg, vel bræddri . . . — - 

C. Tovara af ullu. 

30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, haldi 
hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði . pundid å 
60 pör eingirni issokka 10... parið - 
30 — tvíbands-gjaldsokka . ... — - 

180 — sjóvetlinga A. 
20 eingirnispeysur . . . . . . . hver - 
15 tvibands-gj jaldpe ysur — - 

120 álnir gja ldvoðarvaðmál S, ålnar breids, 1 alin - 
120 — einskeptu, 1 al. til5 kv. breiðrar- — - 

D. Fiskur. 

6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 
6 — — harðfiski — — — — 
6 — — þyrsklingi — —— — = 
6 -- — ýsu, herti 2... — - 
6 — — hákarli heitum . . ..— - 

E. Lýs. 

1 tunna (120 pt.) hvalslýsis - 8 pottar á 
1 — — håkarlslysis ss mmm ne 
1 — -- — Selslýsis . ..- — …- 
1 — — — Þþorskalýsis . . - — - 

28. dag febrúarmán., 1885, 

Í peningum. 

| aur. kr. 
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Reykjavik 1885. Einar Þórðarson, 

  

50 
53 

12 
58 
35 

75 
44 

64 
48 
68 
44 

28 
73 
OK 

í 00 

70 
' 50 

ho
 

KO
 

þe
 

O
N
 

T
O
 

48 
14 
ir 

i8 
18 

18 

  
“ kr, 
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78 
90 
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72 
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Hun: dr ad å 
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60 

80   
' 40 
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16 
11, febr: 

17 
25. febr. 

  

26 

F. Skinnavara. Í peningum.   

    

kr. | aur. 

31.flo 4 fjórðungar nautskinns ... . 10 pund á 16 | 12 
821 — 6 —— kýrskinns . . . . — — - 14 22 
33 | — 6 —— hrossskinns . . — — = 11 96 
34,5 — 8. —— saudskinns, af tvævetr- 

um og eldri . . . — — - 8 | 57 
35.1 — 12: —-——  sauðskinns, af vetur- 

gömlum og ám . . — — - 6 27 
386. — 6 — selskinns . . . ., — — - 19 46 

37.1 — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . hvert á » | 23 

G. Ýmáslegt. 

38.Il æ 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, . pundið á 17 15 
39.) — 40 —— — óhreinsuðum . . — - > > 
40.7 —-120 —- — fuglafiðri .….0….… l0pund-í 6 | 84 
41. — 480 — — - fjallagrösum 7 25 
492.1 5 álnir 1 dagsverk um heyannir 2 7 
43. 5 — 1 lambsfóður 5 7 

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

Eptir A. eða á fríðu —. FI 
— BB. — - tillu, smjöri og tólg FA 

fjölda og að hálfu eptir sat 

verið skipt svo 

— 0 — 
DD — 

— EF. — 
— FF — 

En með: 

skipt með 6, 

þeim 

2 17 
SY DIE, v 

10000 krónum, sem samkv 

til sýslunefnda og bæjarstjó 

- ullar BÓvÖrU 
- fisk 2 2 eee nere ne 

dyse eee eee eee eee en 
- skinnavöru —. . BER 

alverð allra landaura samantalið 2 2... 5... 

sýnir: 

meðalverð allra meðalverða 

Reykjavík, 11. dag febrúarmán. 1885. 

  

lø Í ny 1043 2 TT Magnus Stephensen P. Pjetu 
settur, 

YSSON. 

Anglýsing. 

  

    
   

ly 

ar CSA 
ausaljar! 

milli hinna ein 

    

  
gunum á 

ð h álfu e ptir fól 

Hundrað á 
kr |aur 
64 | 48 
85 | 39 
71 | 76 

68 | 56 

75 | 94 
62 | 76 
55 | 90 

102 | 90 
Ð » 

82 8 
108 » 

66 | 48 
121 | 68 

111 | 52 
67 | 20 
81 | 85 
77 | 74 
48 | 39 
69 5 

450 | 75 

75 113   
að úthlu 

  

63 
52 
46 

> 

68 
90 
55 

101 

93 
56 
68 

36 
58 

376 

63 

    

ta 

Ikgs- 

undr: iða, hefur nú. 

sem ey »tirfylgj: indi tafla



27 

  

  

; | 
. Lausafjår- ra epe Manntal | Upphæd 

Sýslur og bæjarfjelög. hundruð árið | 7/10 1880 | 1882 | ir jardabdk-| | kr 
| | inni 1861 | | ' 

) í 

1. Austur-Skaptafellssýsa . . +... + | 915,8 | 1013,5 1275 | 160 
9. Vestur-Skaptafellssýsla . . - . - = | 18520 | 2049, 2229 | 300 

3. Rangárvallasýsla . . 4.400 ' 8318, | 7468. 5360 | 780 

4. Árnessýsla . . a. 3874,3 8606,8 6257 | 910 

5. Vestmannaeyjasy ísla A) 123,6 389,5 557 | 60 

6. Kjåsar- og Gullbringusysla . . . . | 16278 4891, | 5660 | 640 

1. Reykjavíkur kaupstaður re eee 238,8 | 355,5 | 2567 200 

8. Borga rrfjarðarsýsla RN 1156, 3747 a | 2598 | * 870 

9. Mýrasýsla 2 0 e 1295,0 3286,2 | 2328 | 340 

10. Snæfelisness- og Haappadalssysla . . 846,9 | 42617 | 3272 | 420 

   

  

  

11. Dalasysla 0.202020020088, 13195 36926 2357 350 

12. Bard: istrandarsysla 0. 816,5 3877, 2857 | 380 

13. Ísafjarðar kaupstaður ..+:0+:… - 91,2 14,4 518 | 40 

14. Ísafjarðarsýsla BN 1437 ,3 8768, | 5033 | 550 

15. Strandasýsla 2 2 904,0 1554,2 1861 220 

16. Húnavatnssýsla 2 0 4168,5 1209, | 5028 | 800 

17. Skaga fjarðarsýsla BK 4135, 1667 ,g 4599 | 770 

18. Akureyrar kaupstaður 28% 5 12,3 545 | ÅU 

19. Eyjafjarðarsýsia AÐ 7901,0 4780 | 770 

20. Suðurþingeyjarsýsla . 2 2. ö19l,s | 3765 570 

21. Norðurþingeyjarsýsla . 2 2 1840,8 | 1571 | 230 

  

  22. Norðurmúl usysla NN 3825 | 580 

23. Suðurmúlasýsla 2. 3866.0 3603 | 520 
86755, 72445 | 10000 

  

1eð á sýslunefndir þær og bæjar- 

1lutaðeigandi amtmanni áleiðis til 

Um leið og jeg kunngjöri þetta, 

stjórnir, er hlut eiga að máli, að senda sem a fyri 

landshöfðingja tillögur sínar um, hversu verja skuli samkvæmt ákvæðum fjárlaganna 

upphæð þeirri, er hverju sýslu- eða bæjarfjelagi er ætluð, ept 

skráð, fyrir árið 1685. þá ér tillögurnar svo eru samþykktar, mun hver upphæð verða 

ávísuð til útborgunar úr landssjóði. 

Reykjavík 25. febrúar 1885. 

ir því sem að framan er 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Bergur Thorberg. 

  

fdingja til amtmannsins yfir suð 

— Með þóknanlegu brjefi, dags. 
, 

  

madur, sent hingað erindi sýslumannsins í Mýra- og 

fyrir hönd sys unetndarinnar i i „Bor rgarfjarðarsý #1 ae slu og ej 

neshreppi fer þess á leit, að binum núverandi Akranest hreppi verði skipt í 2 hreppa, og 

hafið þjer mælt með því, að jeg samkvæmt 23. gr. sveitarstjórnartilskipunarinnar 4. ma 

1872 skipi fyrir um hreppaskiptingu þessa á þann hátt, sem nákvæmar er tiltekinn 

erindi sýslumannsins. 

  

1885 

17 
25. febr:



1885 

18 

28 

Fyrir pvi skal svo fyrirskipad sem hjer segir: 
20. febr. 1. Akraneshreppi i Borgarfjardarsyslu skal skipt i 2 hreppa, er nefnist Ytri-Akranes- 

19 
20. febr. 

hreppur og Innri-Akraneshreppur, og skulu takmårkin milli hreppanna myndast af 
línu, er dregin sje beina sjónhending úr Kalmannsvíkurlækjarósi austanvert við 
Jaðarstúnið og þaðan eptir gömlu garðlagi, sem liggur suður og ofanað sjónum fyrir 
austan Jaðar í Klöpp þá, er liggur á miðjum Langasandi, þannig að allt það land, 
sem liggur Skagamegin við áminnsta línu liggi í Ytri-Akraneshreppi en hinn hlutinn 
í Innri-Akraneshreppi. 

2. Öllum eignum skuldum og ómagameðlögum hins núverandi Akraneshrepps, þeim 
sem verða þegar skiptingin fer fram, skal skipt á milli hinna nýju hreppa að til- 
tölu við sveitarútsvörin 5 síðastliðin fardagaár, einsog þau hafa verið í hvorum hluta 
hins sameinaða hrepps um sig, og eptir sama hlutfalli skal skipta ómagameðlögum, 
sem síðar kunna að koma til og sem eiga rót sína í fjelagsskap þeim, milli hinna 
nýju hreppa, er hingað til heiur átt sjer stað. 

3. Aðskilnaður hreppanna skal fram fara undir eins og amtmaður hefur ákveðið tölu 
hreppsnefndarmanna í hvorum hreppi, samkvæmt 2. gr. sveitarstjórnartilskipunar- 
innar, og hinar nýju hreppsnefndir þar eptir hafa verið kosnar, en þær skulu síðan 
framkvæma skiptinguna á eignum, skuldum og ómagameðlögum og sýslunefndin 
skera úr, ef ágreiningur verður. 

Þetta tilkynnist yður hjermeð, herra amtmaður, til þóknanlegrar leiðbeiningar 
og frekari ráðstöfunar. 

  

Brjef landshöfðingja til amtmannsins yfir sudur- og vesturamtinu um neitun 
á endurborgun út flatningsg . — Með þóknanlegu brjefi, dags. 14. þ. m.. hafið þjer, 
herra amtmaður, sent mjer erindi bæjarfógetans á Ísafirði, þarsem hann skýrir frá, að 
hann hafi sy njad Hans A. Clausens verzlun par i kaupstadnum um ad € endurgjalda henni 
utflutningsgjald, ad upphæð kr. 139,70, af saltfiski, sem átti að flytjast út með skipinu 
Gertrude Sarauw, en sem síðar var seldur á uppboðsþingi í Ísafjarðarsý slu, með því að 
umgetið skip strandaði á Skutulsfirði nóttina milli 14. og 15. nóv. f. á. eptir að það að 
öllu leyti var afgreitt til burtsiglingar, en jafnframt hefir bæjarfógetinn samkvæmt ósk 
hlutaðeigandi verslunarstjóra beiðst æðri úrskurðar um, hvort umrædd endurgjaldskrafa 
eigi að takast til NR 

Utaf pessu skal yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið, til þóknan- 
legrar leiðbeiningar og frekari birtingar, að jeg er yður og bæjarfógetanum á Ísafirði 
samdóma um, að sjerstaka lagaheimild þyrfti til að endurborga tjettilega greitt útflutn- 
ingsgjald og að með því að slík lagaheimild ekki er til, þá verði endurborgun sú, sem 
farið hefur verið fram á, eigi veitt. 

  

EMBÆTTISSKIPUN. 
24. febr. veitti landshöfðingi fyrrum presti að Kálfholti, sjera Stefáni Thordersen 

Vestmannaeyja prestakall í Rangárvallaprófastsdæmi frá næstkomandi fardögum.



Stjærnartidindi B. 5. 29 

Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Bardastrandarsyslu 
Jrå midju maimånadar 1885 til sama tima 1886, 
  

Í peningum. Hundrað á Alin. 

kr. } aur. Á aur. 
    A. Fríður peningur.   

l.kloe 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | | 
ber til nóvembern nánaðarloka, Í fardögum . ål 106 | 27 1106 |! 27 389 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fardög- | 
UM. hveråf 14 | | 72 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . — - fj 19 | 83) 118 , 98 å 99 
— 8 — "tvævetrir A 15 | 79 {126 | 32 #105 

12 — veturgamlir. - — .. — -f 11 | 58 138 | 96 5116 
— 8 ær geldar 0807... SÅ 14 | 80) 118 | 40 å 99 
— 10 — mylkr ..- —... — -J 10 | 6100 607 84 
— I åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i far- | | 

dögum . . 022, . åÅ 57 | 99 57 | 99 å 48 
1Ys hryssu, å sama aldri. . . . . hver-| 49 (39) 65 | 85 f 55 

  

| 

Ha
 

to
 

Co
 

gø ot
 

to
 

S
t
 | 

<ø | 

B. UW, smjör og tólg. | | 

  

10.g1 or 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á > ' 66 | 79 | 203 66 
11. —- 120 — af mislitri ullu, vel þveginni — - » 48 57 | 601 48 
12. — 120 — af smjöri, vel verkuðu . . . — - >» 75) 90 | >qg75 
13.4 — 120 — af tólg, vel bræddri . . . . — - = jól | 64 | 80 {54 

   
14. pundi, haldi 

Teppa 44 | 

A á „ | > | 5 > 

15. prið-| > | 56 33 Í 60 | 28 
16. La | > (95% 28 | 50 jf 24 
17. — … > (80} 54 | > {45 
i8. hver - 3 165 73 | »å 61 

13, Jari pe — = 4. 58 68 (701 57 

20. 120 áln vodarvadmåls, álnar breiðs, 1 alin - 1 (35 {162 | > {135 
21.4 — 120 — einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar- — - 1 2 {122 | 40 f102 

  

ææ
 af saltfiski vel verkuðum, vættin á | 13 |s7 | 81 | 42 

h ski — — — … 3 159å 81 | 54 
— wyrsklingi — —— — …- 11 (12 66 ' 72 9

0
     

G
N
 

GU
L 

3 

: 6 
— ysu, hertri . ....— -f 10 4) 60 | 24 { 50 
— håkarli, hertum se eee oe 11 | 26 67 | 56 6 

| | 
E. Lýsi. | 

2 tunna (120 pt.) hvalslýsi „. pottar á 
— hákarlslýsis . . — - 

—- — — selslýsis 0. 
—  — — bporskalysis . , - — 

oo
 

85 å 49 |75 136 
(13 { 46 | 95 {39 
|84{ 49 | 60136 
(391 34 | 80 #99 

S . 
is         | | 

þe
 
þa

 
þe
 

fr
 

| I 
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6. dag marzmán. 1885, 

Reykjavík 1885. Einar Þórðarson,



1885 

20 
10. febr. 

9Q 
BO. 

4 

NO
 

þá
 

H
M
 a 
4 

Medalverd å 

0.   
Eptir A. 

30 

F. Skinnavara. 

  

4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund á 
6 ——  kýrskinns . . . 2. —- — + 
6 —— hrosskinns . . . — — = 
8 —— sauðskinns, af tvævetr- 

um og eldri . . 2 — — - 
12 —— sauðskinns, af vetur- 

gömlum og ám . . — — - 
6 —— selskinns . 2. 2. . — — - 

240 lambskinn (vorlamba), eiulit . . hvert - 

G. Ymíslegt. 

6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, . pundið á 
40 —— — óhreinsuðum . . — - 

120 — — fuglafiðri —. 10 pund - 
480 —- — fjallaærösum  . . . . — — - 

1 dagsverk um heyannir . . 
1 lambsfådur . 0 eee 

hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum 
verður: 

   

  

   

eða á fríðu FA 
B. — - ullu, smjørt og tólg . 
GC. — - ullar tovoru . . ….…. . …… 
D. - = fiski . . 

fa —— == . . 

F. SÅINNAVOTU . nn 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skipt með 6, sýnir; 

sm
 

ud
 

meðalverð allra m 

Reykjavík, 10. dag febrúarmán. 

Magnús Stephensen  P. 
settur. 

  

Verð! 

sem g 

ER NA 
1gsskra IS SKT 

     ir 

Strandasýslu 

miðju maímánaðar 1885 til sami 

r fyr 

{ Fríður Penn, Í 

I kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarioka, í fardögum . á 
6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í fardög- 
MR . hver á 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . — - 
8 — tvævetrir. — - 

kr. 

13 

11 

10 
| 94 
| 88 

7 Í 96 

67 
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61 
70 

' 26 
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landaurum 

tursson. 

  

t tima 1886 
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Í peningum. 

| aur. 

Íð00Ð. 
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Hundrað á 

64 

28 

68 

72 

56 
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81 
54 

108 

32 

60 

24 
| 48 

102 21 

72 90 

77 46 
71 50 

41 78 

64 94 

el 80   
T 3 á Hundrað á 
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kr. í aur. 

114 79 

102 > 

123 > 
135 | 36 
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aur. 

60 
54 
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45 
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6. 
7. 
8. 

        

a
s
   

1 æ12 sauðir veturgamlir . á 

31 

hausti . 
8 ærgeldr . ..- —. 

10 — mylkaår . . - 
1 åburdarhestur, taminn, 
dågum .  . FR 
1 hryssu, á sama aldri FA 

5 til 12 vetra, 

B. UW, smjör og tólg. 

120 pd. af hvítri ulla, vel þveginni, pundið í 
120 
120 - 
120 

mislitri ullu, vel þveginni 
smjöri, vel verkuðu . . . - 
tólg, vel bræddri i 

Cc. Tovara af ullu. 

. hespv 
hespa 

hraði . 

  

rus, 3 til 6 hespur 
11 skreppur, hver en Ci 

    
pundi, 
skreppa 

BR pundið i 

hver å 

í far- 

á 
hver - 

=
 

haldi 

44. 

= 
parið - 

. hver - 

120 álnir gjald voða rvaðmáls, álnar bre 1 alin - 

120 einskeptu, L al. til 5 kv. breiðrar- — - 

      

6 vættir af saltfiski vel verkuðum, 
6 — harðfisk — —— 

6 - i 

6 

6 

kb 

L tunna (120 pt.) hvalslysis . . 8 
1 hákarlslýsis - 
s „alelægi . 
i St ISiIYSI5 …, 

1 þorskalýsis - 

7 Skinnavara 

L fjórði ingar 

5 

O > . . . — 

3 - skinns, af tvævetr- 

um og eldri. 
12 sauðskinns, af vetur- 

gömlum og ám 
6 — -- selskinns 

0 lambskinn (vorlamba)}, einlit N 

pottar á 

  

vættin á 
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1885 32 

  

   

40 áðr G. Ýmislegt. | A — Hundrað á gAlin. 
AT. {Uu 

38.I1 æ 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, - pundið ál 15 | 96 
39.1 — 40 — — - óhreinsuðum . - | 3 | » 
40./ — 120 — — fuglafiðri . .... 10 pund -i 6 195 
dl. — 480 — — fjallagrösum „ . . . — — - i 1 i 34 
42.1 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir . ...... | 2 ig 
43.15 — 1 lambsfødur . . . ....0. 8 5 [46 

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

Eptir A. eða í fríðu —. oe serne, Å 1109 | 883 92 
— B. — - ullu, smjöri og tölg A 88 | 70 8 57 
— 0 — ullar tóvöru ”. . BR 74 | 723 62 
— D. — - fiski 2 2 se eee eee eee 70 ' 69 å 59 
— EH. — - lyse se eee eee eee . 39 | 45 {33 
— HÞ. — - skinnavöru —.. …… ere er eee 64 | 62 å 54 

En meðalverð allra landaura samantalið 
og skipt með 6, sýnir:   m

l
 

ms
, 
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n 

hw
 

gs
 

=
 

  

meðalverð allra meðalve   
Reykjavík, 10. dag febrúarmán. 1888. 

Magnús Stephensen PP. Pjetursson. 

  

settur. 

99 Brjef landshöfðingja til bæjarfågetans i Reykjavik um sa: ki til kaupa å 

20. febr. jörðunum Laugarnesi og Kleppi handa Reykjavíkur kaupstsd lántöku í því 
skyni. — Í tilefni af þóknanlegu brjefi yðar, herra bæjarfógeti, d desembr. Í. á.,       

  

veiti jeg hjermeð samkvæmt 19. gr. tilskipunar um bæjarstjórn í 

1872, samþykki mitt til þess, að Reykjavíkur kaupstaður kanpi La: 'ss- og Klepps- 

eignina í Seltjarnarnesshreppi fyrir 10,200 kr, er borgist af kaupstaðnum á þann hátt 

til eigendanna, að bæjarstjórn Reykjavíkur útgefi fyrir þeirri í 5 ka å til 

handhafa-veðbrjef uppá 100 kr. hvert, sem sjeu óuppsegjar álfu i eigenda þeirra og 
ávaxtist með 4% í ársvöxtu, 

Sömuleiðis veiti jeg samþykki mitt til þess að kaup: taki að sjer lán 

það til landssjóðs, að upphæð 3200 kr., sem hvílir á hinni keypiu eign, þannig að bæj- 

arstjórnin gefi út fyrir þessu láni nýtt skuldabrjef, er leggi vaxtag lu af láninu á 
kaupstaðinn Reykjavík frá 11. desbr. f. á. og að öðru leyti með sömn ákvör im og 
hið eldra skuldabrjef fyrir láninu, þarámeðal þeirri, að lánið sje uppsegjanlegt eð hálfs 

árs fyrirvara. 

20. apríl 

  

þeirra   % 

  

   

  

     
    

LAUSN FRÁ EMBÆTTI. 
27. febrúar veitti landshöfðingi presti að Miklabæ í Blönduhlí! 

syni lausn frá embætti frá næstkomandi fardögum með eptirlaunum, 

ÓVEITT PRESTAKALL. 
Miklibær í Blöndublíð í Skagafjarðarprófastsdæmi (Mikla 

ir). Metið kr. 1077,99 Auglýst 28. febr. 1885. 

LEIÐRJETTING. 
1 verðlagsskránni fyrir Borgarfjarðarsýslu á bls. 17 hjer 2 

lagningu á meðalverði landauranna 450 (kr.) í staðinn fyrir 430. 

    

  

>b Benedikt s- 

verða ákveðin. 

    

og Flugumýrarsékn- 

  

prentast Í sam- > G
R
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Brjef landshöfðingja tíl bæjarfógetans í Reykjavík er fellir úr gildi úrskurð 92 
bæjarstjórnarinnar í Reykjavík um ónýtingu á kosningargjörð til bæjarstjórnar. — 20. febr. 

Eptir að kosning fimm bæjarfulltrúa fyrir Reykjavíkur kaupstað úr hinum almenna gjald- 

enda flokki hafði farið fram 3. f. m. sendi einn af kjósendunum, ritstjóri Björn Jónsson, 

bæjarstjórninni kæru í tilefni af kosningargjörð þessari, og fór í henni fram á, að bæj- 

arstjórnin lýsti ógilda hina umræddu bæjarfulltrúakosningu að því er snerti kosningu 

þess af hinum kosnu, er hlaut fæst atkvæði, en það var verzlunarstjóri Jón Ó. V. Jóns- 

son, og byggði hann þessa kröfu sína á því, að sjer hafi með úrskurði kjörstjórnarinnar 

ranglega verið synjað um að greiða atkvæði, fyrir þá sök, að hann hafi komið of seint, 

en atkvæði sitt hefði getað haft þá þýðingu, ef það hefði komizt að, að sá hinna kosnu, 

er fæst atkvæði fjekk, ekki hefði orðið kosinn, heldur annar maður, er hafði einu færra 

atkvæði. 

Kjörstjórnin ljet síðan uppi álit sitt um kæru þessa, og skýrskotaði hún þarí til 

úrskurðar síns, en í honum er tekið fram, að kærandinn hafi mætt meir en 1!/ tíma eptir 

að búið hafi verið að kalla alla kjósendur fram, og lesa upp atkvæði þau, er gefin voru, 

og eptir að kjörstjórnin hafi verið búin að skýra frá því upphátt, að hún ekki lengur 

tæki við atkvæðum, enda hafi hún og verið nær því albúin að reikna saman atkvæðin, 

þá er kærandinn hafi komið. þarsem kærandanum, þegar svona stóð á, var synjað um 

að kjósa, þá áleit kjörstjórnin þetta vera Í samræmi við 8. gr. bæjarstjórnartilskipunar- 

innar frá 20. apríl 1872 og það sem áður hefir tíðkast í því efni. 

Bæjarstjórnin tók kæru ritstjóra Björns Jónssonar til umræðu á fundi 15. f.m., 

en með því kjörstjórnin greiddi eigi atkvæði og einn bæjarfulltrúi var fjærverandi voru 

aðeins 5, er atkvæði greiddu, og urðu þau úrslit málsins við þá atkvæðagreiðslu, að á- 

kveðið var með 3 atkvæðum gegn 2, að kosningin 3. jan. öll saman í heild sinni skyldi 

vera ógild. 

Þessum úrskurði bæjarstjórnarinnar hafa meðlimir kjörstjórnarinnar í brjefi dags. 

26. f. m. bæði sem kjörstjórar og sem kjósendur áfrýjað til landshöfðingjans, og hafa 

farið fram á, að úrskurðurinn verði felldur úr gildi, þareð hann ekki sje lögum sam- 

kvæmur, hvorki að formi nje efni. I þessu tilliti hafa áfrýjendurnir tekið fram, að úr- 

skurðurinn að forminu til sje rangur að því leyti, að hjer sje úrskurðað um allt annað, 

en kært hafi verið yfir: kæran fari því fram, að kosning eins manns sje lýst ógild af 

þeirri ástæðu, að kærandanum hafi verið bægt frá að kjósa, en úrskurðurinn ónýti kosn- 
ingu allra þeirra fimm manna, er flest atkvæði hlutu, og felli þannig úr gildi kosningu 

fjögra bæjarfulltrúa, sem ekki hafi verið kært yfir, og dæmi ólöglega þá aðferð kjör- 

stjórnarinnar að taka á móti atkvæðum eptir að hálf klukkustund var liðin frá því að 

allir kjósendur höfðu verið kallaðir fram og greitt atkvæði, enda þótt ekki hafi verið 

kært yfir þessu, heldur þvert á móti yfir því, að kjörstjórnin hafi ekki haldið áfram að 

taka á móti atkvæðum allt fram að fundarlokum. En að efninu til álíta áfrýendurnir 

úrskurðinn ekki lögum samkvæman, þarsem hann sje byggður á því, að kjörstjórnin hafi 
ekki mátt taka á móti atkvæðum lengur en hálfa klukkustund frá því að allir kjósend- 

ur höfðu verið kallaðir fram og þeir greitt atkvæði, er við voru staddir, en þessi ástæða 

bæjarstjórnarinnar hafi enga lagaheimild við að styðjast, með því 8. gr. bæjarstjórnartil- 

skipunarinnar ekki verði skilin öðruvísi en svo, og hafi eigi heldur í framkvæmdinni verið 

skilin öðruvísi en svo, að kjörstjórnin sje skyld að bíða hina umræddu hálfu klukkustund 

og að taka á móti atkvæðum allra þeirra sem þá gefa sig fram, en að kjörstjórninni 

  

12. dag marzmán. 1885, 

Reykjavík 1885. Einar Þórðarson,
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23 hinsvegar sje leyfilegt að taka á móti atkvæðum eptir að þessi hálfa stund er liðin með 

20. febr. því að þetta alls ekki sje bannað, enda ekki sýnilegt hverjum yrði órjettur gjör með því. 
Eptir að jeg með þóknanlegu brjefi herra bæjarfógetans, dags. 14. þ. m., hefi 

meðtekið umsagnarskjöl frá meiri og minni hluta bæjarstjórnarinnar í tilefni af áfrýjun 

þessa máls til landshöfðingjans, skal jeg nú þjónustusamlega tilkynna yður það er nú 

skal sagt, til birtingar fyrir hlutaðeigendum. 

Fyrst skal jeg geta þess, að mótmæli þau, er af hálfu meiri hluta bæjarstjórnarinn- 

ar hafa komið fram gegn áfrýjun þessa máls til landshöfðingjans, virðast vera ástæðu- 

laus, því þareð áfrýjendurnir eru kjósendur má áfrýjunin álítast að vera gjörð af rjettum 

hlutaðeigendum, og með því úrskurði bæjarstjórnarinnar var áfrýjað innan 14 daga frá 

því hann var uppkveðinn, þá hefir áfrýjunin verið gjörð í tækan tíma samkvæmt 9. gr. 

bæjarstjórnartilskipunarinnar. 

þvínæst skal jeg taka fram um málið sjálft, að kæra sú, er ritstjóri Björn Jóns- 

son sendi bæjarstjórninni, enganvegin inniheldur neina umkvörtun yfir kosningargjörð- 

inni í heild sinni, heldur er þvert á móti lýst yfir því í nefndri kæru, að kosningar- 

gjörðin muni hafa farið löglega fram, að undanskildu því eina atriði er gjört var að 

kæruefni, og talið sjálfsagt, að hún eigi að standa óhögguð að þessu eina atriði fráskildu, 

og þetta eina atriði er í kærunni táknað þannig: <kosning þessa eina manns, er hafði fæst 

atkvæðis. Með því kæran var þannig lögað lá ekki annað fyrir bæjarstjórninni til úr- 

skurðar en þetta eina atriði í kosningargjörðinni, sem svo skýrt er tekið fram í kærunni 

og sem hún á svo ákveðinn hátt er takmörkuð við. 

En þarsem nú bæjarstjórnin ekki hefur haldið sjer innan þeirra takmarka, er 

þannig voru sett Í kærunni, og í stað þess að kveða upp úrskurð um það kæruefni, sem 

fyrir hana var lagt, ótilkvödd hefir fellt úrskurð um lögmæti kosningargjörðarinnar í 

heild sinni, og með þessum úrskurði dæmt ógilda kosningu fjögra bæjarfulltrúa, sem 

engin kæra var komin um, þá hefir bæjarstjórnin með þessu tekið sjer það vald, er hún 

ekki hafði; því bæjarstjórnin hefur að lögum ekkert vald til að ónýta kosningu bæjar- 

fulltrúa nema að því leyti kært hefir verið yfir slíkri kosningargjörð. Af þessari ástæðu 

verður að gjöra ómerkan úrskurð bæjarstjórnarinnar, að því er snertir ógildingu hennar 

á kosningu þeirra fjögra bæjarfulltrúa, sem ekki var kært yfir. 

En þótt bæjarstjórnin ekki hafi sjerstaklega úrskurðað um kosningu þess bæjar- 

fulltrúa, er kæra ritstjóra Björns Jónssonar hljóðaði um og var takmörkuð við, finnst 

eigi að síður, með tilliti til þessa atriðis, tilefni til að meta þýðingu þeirrar ástæðu, er 

bæjarstjórnin byggði úrskurð sinn á. — En hvað þessa ástæðu snertir verð jeg að fallast 

á þá skoðun áfryjandanna, að hún hafi enga lagaheimild við að styðjast, og skal jeg í 

því tilliti taka fram, að sú aðferð kjörstjórnarinnar, að taka á móti atkvæðum kjósenda 

lengur en hálfa klukkustund frá því að allir kjósendur höfðu verið kallaðir fram og þeir 

greitt atkvæði er viðstaddir voru, kemur hvorki í bága við ákvarðanir bæjarstjórnartil- 

skipunarinnar nje aðrar gildandi ákvarðanir. Einsog því engin ástæða er til að telja 

þessa aðferð ólöglega, þannig virðist hún í sjálfri sjer vera frjálsleg gagnvart kjósendun- 

um og hagfelld. Að því er snertir þetta atriði getur því eigi heldur úrskurður bæjar- 

stjórnarinnar staðist. 
Af framangreindum ástæðum úrskurðast því hjermeð, að hinn áfrýaði úrskurð- 

ur bæjarstjórnarinnar frá 15. f. m. falli úr gildi í heild sinni og leiðir þaraf, að bæjar- 

fullfrúakosningin 3. f. m. stendur óröskuð.
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Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir suður- og vesturamtinu um eptir- 
gjöf á leigum af hallærisláni. — Í tilefni af bónarbrjefi því, frá sýslumanninum í 
Snæfellsness- og Hnappadalssýslu fyrir hönd sýslunefndarinnar þar, er jeg meðtók með 
þóknanlegu brjefi yðar, herra amtmaður, dags. 13. nóv. f. á. og að þar til fengnum 

myndugleika frá ráðgjafanum, veiti jeg hjermeð nefndri sýslu samkvæmt 4. gr. fjárlag- 

anna eptirgjöf á leigum til ársloka 1885 af 5000 kr., er eptir standa af láni, er sýsla 
þessi fjekk úr landssjóði 1882 til að afstýra hallæri, móti því að frá þeim tíma greiðist 

af upphæð þessari 47/ Í ársvöxtu og að hún síðan verði endurborguð með '!s á ári hverju. 
Þetta undanfelli jeg eigi að tilkynna yður hjermeð, herra amtmaður, til birting- 

ar fyrir sýslunefndinni í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu. 

Brjef landshöfðingja tíl biskupsins yfir Íslandi um flutning Kirkjubólskirkju 
að Nauteyri. — Samkvæmt tillögu yðar, háæruverðugi herra, Í þóknanlegu Þrjefi, dags. 
6. þ. m. og ál Fi hjeraðsfundarins í Norður-Ísafjarðarprófastsdæmi veiti jeg hjermeð 

samkvæmt 4. gr. laga 27. febr. 1880 um skipun prestakalla, samþykki mitt til þess, að 

kirkjan á Kirkjubóli á á Langadalsströnd verði flutt að Nauteyri. 
I >» « 

Þetta undanfelli jeg eigi að tilkynna yður hjermeð til þóknanlegrar leiðbeining- 

ar og frekari ráðstöfunar. 

Brjef landshöfðing ramtinu um þókn- 
un til þjóðjarðalandseta fyri á ál 

  

il amtmannsins yfir suður- og? est 

  

i 

yrir að bæta skemmdir á ábýlisj þeirra. — Í 2 bón- 
arbrjefum, er sýslumaðurinn í Vestmannaeyjasýslu hefir sent hingað beina leið og mælt 

fram með, hafa leiguliðarnir á þjóðjörðunum Eystri-Gjábakka og Miðhúsum á Vest- 
mannaeyjum, Jón Guðmundsson og Vigfús Einarsson sótt um styrk úr landssjóði til 

endurbóta á skemmdum, er ábýlisjarðir þeirra hafa orðið fyrir af sjáfarágangi 6. febr. 

1883, en endurbætur þessar áttu samkvæmt skoðunargjörð, er fylgdi bónarbrjefunum, að 

vera fólgnar í því, hvað hina fyrnefndu jörð snertir, að flytja 50 faðma langan grjót- 

garð, sem sjórinn hafði fellt af 30 faðma, 15 faðma frá sjónum inn að túninu, og álitu 

skoðunarmenni ir að það mundi kosta að minnsta kosti 50 kr., og ennfremur í því að 

        

hreinsa 350 {| faðma af Gjábakkatúninu fyrir grjóti og sandi sem á það hafði borizt, 

og að því er snertir hina síðarnefndu jörð, átti endurbótin að vera falin í hreinsun á 

140 {) föðmum af túninu fyrir grjóti og sandi. 

Í tilefni af þessu vil jeg þjónustusamlega tjá yður, herra amtmaður, til þóknan- 

legrar leiðbeiningar og birtingar, að jeg fellst á, að ábúandanum á Eystri-Gjábakka, Jóni 

Guðmundssyni, verði sem þóknun fyrir endurbætur þær á ábúðarjörð hans, sem að 

framan eru nefndar, þegar hann hefur fært sönnur á, að þær sjeu viðunanlega af hendi 

leystar, veitt eptirgjöf á hálfri landskuldinni eptir jörðina í 2 ár, en öll landskuldin er 

Cc. 124 álnir, og ábúandanum á Miðhúsum, Vigfúsi Einarssyni fyrir ofannefnda 

hreinsun á Miðhúsatúninu, með sama skilyrði veitt í eitt skipti fyrir öll linun í eptir- 
gjaldi eptir ábúðarjörð sína, er nemi 10 krónum. 

Brjef landshöfðingja tl biskupsins yfir Íslandi um úthlutun á styrk til 
prestaekkna og barna. — Samkvæmt tillögum yðar, háæruverðugi herra, í þóknanlegu 

brjefi dags. 18. f. m. vil jeg hjermeð samþykkja, að þeim 2500 kr., sem fyrir árið 1885 
eru veittar til prestaekkna og barna í 13. gr. A. b. 6 í fjárlögunum fyrir árin 1884 og 

1885, verði skipt milli neðannefndra prestaekkna á þann hátt, að hver þeirra hljóti þá 

upphæð sem nú skal greina: 

1885 

24 
26. febr, 

25 
28. febr. 

a 
ð 

6 

26 
marz. 

27 
mårz.
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1. Kristin Gunnarsdåttir frå Desjarmyri . ... 60 kr, 
2. Oddný Fr. Pálsdóttir frá Kálfafellsstað . 40 — 
3. Guðlaug Guttormsdóttir frá Skeggjastöðum . . . . 30 — 
4. Helga Guðmundsdóttir frá Eydölum .. 40 — 
5. Þorbjörg Jónsdóttir frá Kolfreyjustað 50 — 
6. Björg Magnúsdóttir frá Dvergasteini . . .. 40 — 
7. Guðrún Þorvaldsdóttir frá Reynirölum . . .. 50 — 
8. Solveig Einarsdóttir frá Holti . ...... 30 — 
9. Halla Ingvarsdóttir frá Torfastöðum 60 — 

10. Ingibjörg Thorarensen frá Stokkseyri 30 — 
11. Steinunn Melsteð frá Klausturhólum . . .. 30 — 
12. Helga Pálsdóttir frá Reynivöllum 40 — 
13. Helga Magnúsdóttir frá Glæsibæ . 60 — 
14. Margrjet Narfadóttir frá Glæsibæ . . ,„ . .. 80 — 

15. Elin Scheving frá Vogsåsum  .....….… 50 — 
16. Vilhelmina Steinsen frá Árnesi 90 — 
17. Sigríður Magnúsdóttir frá Viðvík 60 — 
18. Guðlaug Eiríksdóttir frá Reynivöllum 30 — 
19. Halldóra Jónasdóttir frá Hvammi 80 — 
20. Kristín Jónsdóttir frá Hvammi 30 — 
21. Halldóra Jónsdóttir úr Nesþingum 50 — 
22. Guðrún Pjetursdóttir frá Arnarbæli 5020, 40 — 
23. Margrjet Hjálmarsen frá Hítardal . . .... 30 — 
24. Margrjet Magnúsdóttir frá Stórholti 40 — 
25. Margrjet Magnúsdóttir frá Hvammi 40 — 
26. Helga Árnadóttir á Ísafirði 40 — 
27. Elín Einarsdóttir frá Steinnesi 60 — 
28. Guðrún Ólafsdóttir frá Otrardal 40 -- 
29 Valgerður Benjamínsdóttir frá Gufudal „ 50 — 
30. Sigríður Ingimundardóttir frá Obrardal . 50 — 
31. Helga Arnfinnsdóttir frá Breiðabólsstað 50 — 
32. Sigríður Oddsdóttir úr Dýrafjarðarpingum 50 — 
33. Eggþóra Eggertsdóttir úr Flatey 40 — 
34. Anna Guðmundsdótt ir frá Helgafelli . …… 50 
35. (ruðrún Olafsdótiir frá Melstað FR 90 — 
36. Guðrún Ólafsdóttir frá Árnesi 50 — 
37. Elísabet Jónsdóttir frá Melstað oe see 50 — 
38. Guðrún Finnbogadóttir frá Melstað . ... 60 — 
39. Sigurbjörg Jónsdóttir frá Undirfeli . . .. 50 — 
40. Sigríður Björnsdóttir frá Undirfelli 60 — 
41. Maren Níelsdóttir frá Höskuldsstöður 60 — 
42. Steinunn Jónsdóttir frá Höskuld: L 60 — 
43. Guðrún Thorlacius frá Reynistaðarklaustri 40 — 
44. þóra Sigurðardóttir frá Miklal )æ … 30 — 
45. Katrin Nordmann frå Bardi FR …… 30 — 
46. Valgerdur porsteinsdåttir frá Lundar brekku 20 — 
47. Kristjana Pálsdóttir frá Möðruvallaklaastri 30 — 
48. Anna M. Bech frá Þingvöllum . 50 — 
49. Sigridur Stefånsdåttir frå Saurbæ . .. 50 — 
50. Kristín Tómasdóttir frá Saurbæ 50 — 
5l. Guðrún Jónasdóttir frá Höfða 50 — 
52. Sigríður þorbe gsdóttir frá Húsavík a 30 — 
53. Guðrún Brynjúlfsen í Kaupmannahöfn . . .. 30 — 

Samtals 2500 kr. 
Jafnframt því að tjá yður þetta til þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar fyrir 

hlutaðeigendum, get jeg þess, að jeg í dag hefi ritað landfógetanum um útborgun fjár þessa.
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Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu og Reykjavíkur kaupstað 

frá miðju maímánaðar 1885 tíl sama tíma 1886. 
  

=
 

Do 

10.41 
ll. 
12. 
13. 

25. 

27. 
28. 
29. 
30. 

o 
D
A
 

lo 

  

A. Fríður peningur. 

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

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum á 

6 ær, 2til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fardög- 

dögum hver á 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti — = 

8 — tvævetrir. . - — — - 

12 —- veturgamlir. - — — = 

8 ær gedldar . . .- — — …- 
1 — mylkr. 7 

åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i far- 

dögum . . å 

13 hryssu, á sama aldri hver - 

B. Ull, smjør og tólg. 

120 pd. af hvitri ullu, vel pveginni, pundid å 

120 — — mislitri ullu, vel þveginni — - 

120 — — smjåri, vel verkudu — = 

120 — — tólg, vel bræddri — = 

C. Tovara af ullu. 

30 pd. hespugarns, 3 til6 hespur í pundi, haldi 

hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 

þræði . … pundid å 

60 por cingirnissok ka . parid - 
30 — tvibands-gjaldsokka . 7 7 

180 — sjåvetlinga . — 7 

20 eingirnispeysur hver - 
15 tvibands-gjaldpeysur 

120 ålnir gjaldvodarvadmåls, álnar | breiðs, 1 alin 
- 120 -- einskeptu, 1 1 al. til5 kv. 

D. Fiskur. 

6 vættir af saltíski vel verkuðum, 

breiðrar - — 

oo
 

6 — — harðiski — — — 
6 — — þyrsklingi — 
6 -- — ýsu, hertri 
6 — — hákarli hertum 

E. Lýsi. 

1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 
1 —  — — hákarlslýsis. 
1 —  -- — selslýsis 
1 — — — þorskalýsis 

23. dag marzmán. 1885, 

Reykjavík 1885. 

vættin 

pottar 

í peningum. 

kr. 
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F. Skinnavara Í peningum. „ Hundrað á Alin“ 

' ' kr aur kr. aur. þ aur. 

31.|1æ 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á | 13 182 | 55 [ 28 f 46 

32.1 — —— kýrskinns. — — ={ 12  15f 72 | 90 61 

33.) — 6 ——  hrossskinns . — — - 9 | 92} 59 | 52 { 50 

34.| — 8 —— sauðskinns, af tvævetr- | 
um og eldri — — = 6 751 54 | > {45 

35.; — 12 — sauðskinns, af vetur- | 
gömlum og ám — — - 5 1464 65 |ö2 {55 

386. | — 6 — selskinns — — = 10 4 60 | 24 {| 50 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert á » 29 { 69 | 60 { 58 

G. Ymislegt. | | 

38.Il ær 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, . pundið á { 15 | 82} 94 | 92 | 79 

39. — 40 — — óhreinsuðum . . — - 2 75} 110 | >{92 

40.) — 120 — — fuglafiðri 10 pund - f 10 74 f 128 | 88 [107 
41.) — 480 — — fjallagråsum 807 - 2 (788133 | 44 {lll 

42. 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir FI 3 1 6 73 | 44 {61 

43,0 5 — 1 lambsfóður 4 | 77 åÅ 114 | 48 95 

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

Eptir A. eða í fríðu . 98 | 20 få 82 
— BB. — - ullu, smjøri og tólg 69 | > {58 
— C — - ullar tóvöru 77 | 12 f 64 
— D. — - fiski . 84 | 481 70 
— EF. — - lýsi 45 | 94 | 38 
— F — - skinnavöru 62 |44 | 58 

En meðalverð allra landaura samantalið 437 | 11 (364 
og skipt med 6, synir: | 

meðalverð allra meðalverða 72 | 861461 

Reykjavik, 11. dag marzmån. 1885. 

Magnus Stephensen  P. Pjetursson. 
settur, 

Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 
frá miðju maímánaðar 1885 til sama tíma 1886. 

A. Fríður peningur Í peningum. | Hundrað á JAlin. 

i ” kr. | aur. kr. | aur. aur. 

l.flw 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum . á | 109 | 81 f 109 | 81 f 92 

2.|-- 6 ær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fardög- | 
um . hver á 15 42 92 52 1 77 

3.| — 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti — -} 21 (31 {127 | 86 f107 
4.) — 8S — tvævetrir. — — = 17 63 {141 | 4 18 
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„|1 12 sauðir veturgamlir . á hausti . . hver á 
— 8 ærgeldår . ..-7 0... 7" 

— 10 — mylkar . - — — = 

— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 19 vetra, í far- 

dögum .. BN á 

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

B. UW, smjör og tólg. 

lr 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á 

— 120 — — mislitri ullu, vel þveginni — - 

— 120 — — smjöri, vel vækuðu. . 2. — - 

— 120 — — tólg, vl bræddii . . . — - 

C. Tóvara af ullu. 

1 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, haldi 

hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 

þræði . . . . pundið á 
— 60 pör eingirnissokka „0... Parið - 

— 30 — tvíbandsgjaldskka .... — - 

—- 180 —- sjóvetlinga „7 

— 20 eingirnispeysur ....08….8… … hver - 

— 15 tvíbands-gjaldpeysur . — - 

— 1920 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar Þreiðs, 1 alin - 

— 120 -— einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar- — - 

D. Piskur. 

la 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 

— 6 — — harðisk — — — …- 

— 6 — — pyrsklingi — -— — …- 

— 6 — — ysu, hetri ..... 07 7 
— 6 —- — hákarli, hertum . . . . — - 

E. Lýsa. 

læ 1 tunna (120 pt.) hvalslysis . . 8 pottar å 

— 1 — — hákarlslýsis. - —- - 

— 1 — — — sellýsis . . . - — - 

— 1 —  —- — þorskalýsis = — …- 

FP. Skinnavara. 

1 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund á 

— 6 —— kýrskinns . 2. . 2. — — - 

— 6 ——  hrossskinns . . — — - 

— 8 ——  saudskinns, af tvævetr- 
um og eldri . . . — — - 

— 12 ——  saudskinns, af vetur- 
gomlum og åm . . — — - 

— 6 —— selskinns . 20 

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

Í Í peningum. 

kr. kr. aur. 

13 | 66 

16 11 

10 64 

63 39 

52 42 

>» 63 

> 48 

» 84 
» 59 

» » 

» 62 

1 | 25 
» | 37 

5 30 

6 50 

1 28 

1 22 

14 16 

13 2 

11 | 4 

9 | 65 

10 65 

2 85 

2 78 

2 ( 19 

2 i: 31 

12 61 

11 55 

10 30 

8 47 

6 86 

10 3 

> 19   
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37 
37 
66 

106 

153 
146 
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107 
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1885 

29 
10. marz.



    

      

  

1885 40 

10 G Ýmislegt Í peningum. Hundrað á Alin. 

að A þr Ti kr Ti fan. 
38.(l ææ 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, - pundið á á 15 1451 92 | 70 å 77 
39./ — 40 — — - óhreinsuðum . 1 02 |? > | > > 
40. — 120 — — fuglafiðri 10 pund -i 8 82} 99 | 84 4 83 
41. — 480 — — fjallagrösum — — -i 2 > 96 | » å 80 
42. 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir .Å 2 166 63 | 84 f 53 
43.1 5 — 1 lambsfóður „1 5 '14|123 | 36 {103 

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

Eptir £ eða í fríðu 111 | 52 {93 
— = ulli, smjört og tölg 76 | 20 { 63 

— i — - ullar tóvöru 92 | 11877 
— D. — - fiski . 70 | 22 å 59 
— E. — - lýsi 37 | 99 | 39 
— FF. — - skinnavöru ' 62 | 49 {52 

En meðalverð allra landaura samantalið 450 ' 53 4376 
og skipt með 6, sýnir: 

meðalverð allra meðalverða (5 9163 

Reykjavík, 10. dag marzmán. 1885. 

Magnús Stephensen  P. Pjetursson. 
settur. 

30 Verðlagsskrá 
16. marz. sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjasýslu 
frá miðju maímánaðar 1885 til sama tíma 1886. 

A. Fríður peningur Í peningum. Hundrað á Alin. 

HEE PØMANJUT. kr. Jaur j kr. | aur, aur. 

1.$l or 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum . á > » Þið > 

2.| — 6 ær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fardög- | 
UM hver á 9 > 54 > á 45 

3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti — -| 14 > 84. > $ 70 
4. | — 8 — tvævetrir . - — — - 9 > 72 > { 60 
5.| — 12 — veturgamlir. - — — - 6 „50! 78 > { 65 
6.) — 8 ærgeldr . . . - — — - 8 50 68 » I 57 
7.1 — 10 — mylkaår . . - — — - 6 » 60 » I 50 
8. — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i far- | 

dågum . . 20000... Å » | » > » » 
9.1 — 1/3 hryssu, á sama aldri. . . ,„ hver -{ 45 „Í 60 > #50        



sá. 

23. 
24. 
25. 
26. 

27. 
28. 
29. 
30. 
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B. UW, smjör og tólg. 

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

„GC. Tóvara af ullu. 

1 cr 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, haldi 
hver hespa 11 skreppur, en hver s 
þræði 

kreppa 44 
pundið á 

— 60 pör eingirnissokka BR parið - 
— 30 — tvíbands-gjaldsokka — - 
— 180 — sjóvetlinga — = 
— 20 eingirnispeysur hver - 
— 15 tvíbands- -gjaldpey sur . — - 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, l alin - 
— 120 — Sinskoptu, 1 1 al. til5 kv. breiðrar- — - 

D. Fiskur. 

lr 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin 
— 6 —… —… harðfiski — —— — 
— 6 — — pyrsklingi —  -- — - 
— 6 — — ysu, hertri — = 
— 6 —  — hákarli, hertum — = 

k. Lýsi. 

læ 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. 8 pottar á 
— 1 — -- hákarlslýsis "om … 
— 1 — — — selslýsis - — - 
— 1 — — -— þorskalýsis - — - 

F. Skinnavara. 

læ 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á 
— 6 —--  kýrskinns. — -. …= 
— 6 ——  hrossskinns . — — - 
— 8 —— — sauðskinns, af tvæv etr- 

um og eldri. — — + 
— 12 — saudskinns, af vetur- 

gömlum og ám. — — - 
— 6 —— selskinns . — — = 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert - 

G. Ýnúslegt. 

1 Gpd. af æðardún, vel hreinsuðum, - pundið á 
— 40 — — — óhreinsaðum - 
— 120 — — - fuglafidri 10 pund - 
— 480 — — fjallagråsum — — = 
5 álnir 1 dagsverk um heyannir 
5 — lLlambsfóður . . 2... 
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kr. | aur 

72 | > 
48 | >» 
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30 Hundrað á þálin, 
16. marz, „kr. | aur aur. 

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

Eptir A. eda i fridu 2 se ae eee eee eee en 68 | > {57 
— B. — = ullu, smjöri og tólg 2 se ne eee en 62 | 40 | 52 
— GC — - ullar tovoru 2 2 2 0 eee eee eee 82 | 50 { 69 
— DD — sk 2 2 0 eee eee eee eee 69 | 90 å 58 
— E ýr 39 | 38 f 33 
—  F. — - skinnavoru . . oe eee, 51 | » | 43 

En meðalverð allra landaura samantalið . . . . . . . 1373 | 18 (312 
og skipt med 6, synir:   meðalverð allra meðalverða 62 „20 {52   

Reykjavík, 16. dag marzmán. 1885. 

Magnús Stephensen P. Pjetursson. 
settur. 

31 Brjef landshåfdingja til biskupsins yfir Íslandi um bráðabirgðaruppbót til få- 

7. marz, tækra brauða. — Samkvæmt tillögum yðar, háæruverðugi herra, í þóknanlegu brjefi 

dags. 27. Í. m. vil jeg hjermeð fallast á, að eptirnefndum prestaköllum verði af fje því, 

sem ræðir um í 13. gr. Ab.2.í fjárlögunum fyrir árin 1884 og 1885, veitt bráðabirgða- 

uppbót sú fyrir næstkomandi fardagaár, sem hjer segir: 

1. Kálfafellsstað . ........ 0... . 200 kr. 

2. Sandfelli 00 — 

3. Stað í Grindavík . . . 2... 2... 300 — 

4. Stað í Aðalvík . 2... 00 — 

5. Tröllatungu 2 2... 200 — 

6. Tjörn á Vatnsnesi 000 — 

7. Goðdölum eee eee eee, +. 100 — 

8. Felli í Sljettuhlíð . . . 2... 400 — 

9. Miðgarði í Grímsey . 2... 200 — 

10. Hvanneyri 2 300 — 
ll. Höfða 2... 100 — 

12. Þönglabakka 500 — 

13. Lundarbrekku . . . . 800 — 

14. Sauðlauksdal 250 — 

15. Skarðspingum 2. 80 — 

16. Klyppstað 2... 800 — 

4830 kr. 

Þetta undanfelli jeg eigi hjermeð þjónustusamlega að tjá yður til þóknanlegrar 

leiðbeiningar og birtingar fyrir hlutaðeigendum, og skal jeg jafnframt geta þess, að jeg 

í dag hefi skrifað landfógetanum um útborgun á uppbótarfje þessu, samkvæmt ráðgjafa- 

brjefi 11. nóvember 1881 (B. 161).
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Brjef landshöfðingja tl alþingismanns, prófasts sjera Þórarins Böðvarssonar 39 

um þorskanetalagnir í Faxaflóa. — Í tilefni af áskorun frá mörgum bændum í Vatns- 19. marz. 

leysustrandar- og Rosmhvalaneshreppum til yðar sem alþingismanns hafið þjer, herra 

prófastur, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 7. þ. m., farið þess á leit, að gjörð verði sú fyr- 

irskipun, að öllum þeim reglum, sem konungsbrjef 18. sept. 1793 hefur inni að halda 

um netalagnir í nefndum tveim hreppum, verði stranglega fylgt þangað til önnur lög 

eða lögleg samþykkt kemur um þetta efni, svo og að farið verði í þessu efni eptir 2. 

grein í stiptamtsplakati 20. nóvbr. 1820, vegna þess, að þar sje línan fyrir þorskaneta- 

lagnir greinilegar tiltekin. 

Jeg hefi síðar meðtekið álit hlutaðeigandi amtmanns um málefni þetta og jafn- 

framt fengið frá honum eptirrit af <samþykkt um ýmisleg atriði er lúta að fiskiveiðum 

á opnum skipum, er gilda fyrir veiðistöðvarnar í Gullbringusýslu frá Melshöfða að Garðs- 

skaga> og hafði samþykkt þessi verið gjörð á sýslunefndarfundi Gullbringu- og Kjósar- 

sýslu 12. nóv. f. á. og á hjeraðsfundi á Vatnsleysuströnd 30. jan. þ. á. en ekki náð 

staðfestingu amtmannsins, og skal jeg um málefni þetta þjónustusamlega tilkynna yður 

það, sem nú skal sagt: 

Eins og kunnugt er, hafði ákvörðununum í konungsbrjefi 18. sept. 1793 um 

meir en hálfa öld ekki verið framfylgt, þá er bannað var með landshöfðingjaauglýsingu 

9. febrúar 1874 að leggja þorskanet í sjó fyrri en (eptir) hinn 14. lag marzmánaðar ár 

hvert í þeim parti Faxaflóa, sem er framundan Gullbringusýslu, sjer í lagi Garðsjó og 

Strandarsjó, og var þetta bann byggt á ákvörðunum nefnds konungsbrjefs, sem að öðru 

leyti ekkert var hreift við, hvorki í þessari auglýsingu nje heldur í lögum um þorska 

netalagnir í Faxaflóa 12. nóv. 1875, er bönnuðu þorskanetalagnir í gjörvöllum Faxaflóa 

fyrir 14. dag marzmán. á ári hverju. En þarsem lög þessi takmörkuðu sig við þessa 

einu ákvörðun konungsbrjefsins, tímaákvörðunina, um hve snemma leggja mætti þorska- 

net á ári hverju, má álíta að löggjafarvaldið eigi hafi viljað ákveða neitt um hin önnur 

atriði í optnefndu konungsbrjefi, enda hefur löggjafarvaldið með lögum um ýmisleg at- 

riði er snerta fiskiveiðar á opnum skipum, 14. desbr. 1877, á annan hátt greitt veg 

fyrir þeim ákvörðunum, sem nauðsynlegt kynni þykja að setja um þetta efni. Þegar nú 

Litið er á hinar síðustu tilraunir, er gjörðar hafa verið til að nota lög þessi til að koma 

á samþykkt um þorskanetalagnir í Gullbringusýslu, þá er það ljóst, að þær ákvarðanir, 

sem menn óskuðu að yrðu löggildar með hinni ofanumgetnu samþykkt, eru mjög mis- 

munandi frá ákvörðununum í konungsbrjefinu frá 1793, og innihalda miklu minni tak- 

mörkun á rjetti manna til að nota þorskanet en þessar síðarnefndu ákvarðanir. Að fara 

nú að framfylgja þessum ákvörðunum, sem að líkindum aldrei hafa náð að koma til 

fullrar framkvæmdar og að minnsta kosti um meira en hálfa öld hafa verið þýðingar- 

lausar, væri því ekki einungis að breyta á móti grundvallarreglunum í ofannefndum lög- 

um 12. nóv. 1875, og að hafna þeirri aðferð, sem ákveðið er í lögum 14. des. 1877 að 

skuli við hafa í þessu máli, heldur væri það einnig að takmarka þann atvinnuveg, sem 

hjer er um að ræða, fram yfir það sem hlutaðeigendur sjálfir með samþykkt þeirri, er 

þeir nú í vetur hafa viljað fá staðfesta af amtmanninum Í suðuramtinu, hafa sýnt að 

þeir vilja láta vera gildandi reglur í þessu máli. 

Af þessum ástæðum sje jeg mjer ekki fært að gjöra fyrirskipun þá, um þorska- 

netalagnir í Gullbringusýslu, sem farið hefur verið fram á, en skal jafnframt benda á, 

að hinn rjetti vegur til að fá máli þessu skipað á hagfelldan hátt fyrir hjeraðið er sá,
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39 að gjöra nýja samþykkt um málið og fá hana staðfesta af hlutaðeigandi amtmanni, og 

12, marz, virðist þessi vegur, sem er lögum samkvæmur, hljóta að vera litlum erfiðleikum bundinn, 

þarsem hjer er að ræða um almennt áhugamál, einkum eptir að það er orðið hlutaðs= 

eigendum kunnugt, hvaða atriði það var, sem var því til fyrirstöðu, að hin ofanumgetna 

samþykkt gæti náð staðfestingu amtmannsins. 

33 Brjef landshöfðingja #l amtmannsins yfir suðurumtin um skyldu sýslunefndar 

17. marz.til að gjöra ráðstafanir til að afstýra hallæri í sýslunni. — þareð óttast má fyrir að 

mikil bjargarvandræði kunni að koma uppá í Gullbringusýslu nú á útmánuðunum, ef 

fiskileysið heldur áfram, skal jeg þjónustusamlega skora á yður, herra amtmaður, að 

brýna fyrir hlutaðeigandi sýslumanni þá skyldu sýslunefndarinnar, að gjöra Í tíma 

þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru, til að afstýra hallæri, og að minna hann á, að 

sýslunefndin á kost á að fá í þessu augnamiði lán úr landssjóði að þar til fengnu sam- 

þykki amtsráðsins eða yðar sem hlutaðeigandi amtmanns fyrir amtsráðsins hönd með 

þeim kjörum, er stjórnin og alþingi síðar ákveði. 

  

34 Åuglysing 
21. marz. DASE um póstmál. 

Ráðgjafinn fyrir Ísland hefur með brjefi dags. 27. f. m. samþykkt: 

1. að eptirleiðis verði bætt við tveimur aukapóstum Í Árnessýslu, er gangi út 

frá Hraungerði, þegar eptir komu Reykjavíkurpóstsins þangað, og fari annar að Arnar- 

bæli í Grímsnesi en hinn ofaná Eyrarbakka; 
2. að stofnaðir verði brjefhirðingarstaðir í Arnarbæli í Grímsnesi og á Eyrar- 

bakka í Stokkseyrarhreppi. 

Reykjavík 21. marz 1885. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Bergur Thorberg. 
Jón Jensson. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1884 og Í885. 

10. gr. C 4. 
Samþykktar tillögur bæjarstjórnarinnar í Reykjavík um að verja 200 kr. (sbr. Stjórnartið. þ. á. 

B. 17) til að byrja að ræsa fram Vatnsmýrina. 

16. gr. 

Veittar 281 kr.5 a. til útgáfu á íslenzku orðasafni eptir rektor, dr phil, Jón Þorkelsson. 

Justitiarius Jóni Pjeturssyni veittur 200 kr. styrkur til að koma á prent nýrri endur- 

skoðaðri útgáfu af hinum íslenzka kirkjurjetti. 

SÝSLUN VEITT. 
10. marz var alþingismaður, dannebrogsmaður, Jón Sigurðsson á Gautlöndum skipaður 

umboðsmaður yfir Norðursýslu- og Reykjadalsjörðum og ?4 Flateyjar frá næstkomandi fardögum,



Stjórnartíðindi DB. 

frá 

45 

Verðlagsskrá 

sem gildir í 

Húnavatnssýslu 

miðju maímánaðar 1885 til jafnlengdar 1886. 
  

    

Krónumynt. 
  

  

  

  

  

  

      

ÁA. ríður peningur. Hundrað. { Alin 
kr. | aur.g kr | aur. { kr. | aur. 

1.' lc 1 kýr í fardögum, ekki yngri en þrjevetur og ekki | | | 
eldri en 8 vetra, sem beri frå midjum október | 
til nóvemberloka . . . á {112 73 Å112| 73 | » 94 

2, —- 6 ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki eld lri en | | 
6 vetra, loðnar og lembdar í fardögum hver á { 15 48 { 92 58 {> 77 

3. — 6 sauðir á hausti, þrjevetrir eða 4 vetra eða 5 | | 
vetra 0... hver á { 19 | 82} 118. 95 f > 99 

4. — 8 sauðir á hausti, tvævetrir . . . . — -$17 41 (139 28{1 16 
51 — 12 — - —  veturgamlir . . . — - jf 12 5051150 06} 1 25 
6. — 8 ær - — geldar . . . .. — - i 15 619124" 88 ; 1 04 
7. — 10 — - mylkar FA . — -t11 15 111! 50 £ > 93 
8. — 1 áburðarl lestur í fardögum, taminn, ekki yngri | | 

| en 5 vetra og ekki eldri en 12 vetra 65 | 50} 65| 50 1 > 55 
9.90 álnir, 1 hryssa jafngömul . . . öl | 96 £ 69) 28 > 58 

| | 

B. Ull, smjör og tólg. | | | 

10. I cry 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni . lpundåf > 64; 76) 80 4 > 64 
il. — 120 — — mislitri ullu, vel þveginni  - — -! > | 45!í 64) 60 {> 451 
12, — 120 — — súru smjöri, vel verkuðu - — -} >! 65)} 78| 60 4 > 651 
13., — 120 — — tólg, vel bræddri „0... .— > 89 í 46 80}> 39 

| | ' 

GC. Tovara af ullu. | | 

14, 1cr 30 pd. hes spugarns, og sjeu 3, 4, 5 eða 6 hespur | 
i pundi, haldi hver 11 skreppur, en hver skreppa | 

| 44 prædi 1 pund å > > #1 oþo> > 
15.| — 60 pör eingirnissokka SR par - > | 33 4 191 80f >» 161 
16.: — 30 —- tvinnabands gjaldsokka . . . - — -í > {84 4 16) 20 þ> 131 
17. — 120 — tvipuml hör sjóvetlnga  . . = — -f » 121 25 204» 21 
18. — 20 eingirnispey: …… .….….,….… hver- i 1150 30. »å » 25 
19. — 15 tvinnabands gja ldpeysur SN — -$ 8 | 75 41 | 25 f » 134 
20.' — 120 ålnir gjaldvoðar vaðmáls, álnar breiðs 1 alin - í 1 25!{150) 60 $ 1 (25. 
21.) -- 190 —  gjaldvoðar-einskeptu, sem er alin eða 5 ; | | 

kvartil á breidd . I alin -} » | 9631115) 80 { > 1964 
á | | 

i | | 
D. Fiskur. | | | 

í | | 
29.|æ1 6 vættir af saltfiski . . .... 1vættå | 11 | 15 | 66 90f » | 56 
23.| — 6 — — hårdum åiski. . . ..- — -t 12 ; 42 741 55 å » | 62 
24 | — 6 — — smáfiski . . . . .. - — - 11201744 73 05Å » | 61 
25.1 — 6 — —isu . . . 0.0.0 må 12 8311 73| 41 { >» | 61 
96. — 6 — — hákarl hertum I i 8195 1 531 70) » | 45 

21. dag aprilmån. 1885. 8 ap 

Reykjavik 1885. Einar þórðarson. 

  

1885 

30 
19, febr.



1885 

að 
19. febr. 
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Krónumyntá Hundrað. { Alín. 

E Lysi kr. | át Í in { aur. á kr. aur. 
" —— 

| 
27. læ í tunna hvallýsis 8 pottar á í 2 04 { 80, 60 7 > 25; 
28.) — 1 —- hákarlslýsis - — | å& 12) 61 873: » 52 
29.' — 1 — sellýsis - — 3 63 0 54 45 » 45 
30./ — 1 — þorskalýsis = — ==: 30 373: 50. 621! » 42 

F. Skinnavara. 

31. lo 4 fjordungar nautskinns 1 fjórð. á | 13 881155  B4 8» 46 
32,0 — 6 ——  kyrskinns - —- {il 591169 57! » 58 
83. — 6 ——  hrossskinns - — 882 152 92 i> 44 
384.) — 8. ——  såudskinns, af tvævetrum 

saudum og eldri - — 1 7 639761  04f » 51 
35... — 12 ——  sauðskinns, af ám og vet- 

urgðmium sauðum - — 5. 501166 | 06: » 55 
386. — 6 —— selskinns - — 12 821176 95%» 64 
87. — 240 lambskinn (vorlamba) einlit . hvert - > 28 155 | 206 46 

G. Ýmislegt. | 

38. lo 6 pund af æðardún vel hreinsuðum 1 pund å | 15 | 59 (93 (54 > 78 
89. — 40 —- — ———  Úhreinsuðum - — 10 140 > í> 88 
40.) — 120 — — fuglaiðri - fjórð. -' 7 45 80 400 743% 
41. — 480 — — fjallagrösum - om i 3 50 124 (> 50 20 
42. 5 álnir í dagsverk um heyannir 2 241) > „jo áð 
48. = — Í lambsíóður 4 8811 > | „09 87 

| 
| 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í nefndum landaurum | 
verdur: | 

Eptir Á, eða í fríðu 109, 49 í> 91 
B, — lu, smjöri og tólg 64| 20 í > jöBi 

— Ú —- fóvör u af ullu 56 98 í> 47 
— DD — - fiski 68 32 í > 57 
— kh, — - lýst 49 39%» 41 
— #, — - skinnavoru . 62 47. » 52 

En meðalverð allra landaura samantalin 410 783 411 
og skipt með 6 sýna: | 

meðalverð allra meðalverða | 68,461, 57 

Skrifstofu nordur- og austuramtsins, 

  

  

  
  

I umbodi herra biskupsins 

J. Havsteen. David Gudmundsson. 

  

  
19. februar 1885. 

   



AT 

Verðlagsskrá 
sem gildir í 

Skagafjarðarsýsln 

frá miðja maímánaðar 1885 til jafnlengdar 1886. 
  

22. 
23. 
24. 
25. 
26.   

A FYNDI Krónumynt.i Hundrað. í Alin. 

A. Fríður peningur. kr. | aur. í kr. | aur. {kr. | aur. 

lø 1 kýr í fardögum, ekki yngri en þrjevetur og ekki | 
eldri en 8 vetra, sem heri frá miðjum október | 
til nóvemberloka . . á 106 | 373106 | 372! » 89 

— 6 ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki eldri en | í i | 
6 vetra, Íoðnar og lembdar í fyrðögum hver á (14 61 84 99%» 71 

— 6 sauðir á hausti, Þrjevetrir eða 4 vetra eða 5 | | 
vetra hver á {18 215 (109 29 {> 91 

— 8 sauðir á hausti, tvævettir . . . 0. — (15) 220191 80 |1 0114 
— 12 — - — veturgamlir . . . — -'10 70 128 | 40 (1 07 
— 8 ær - — geldar eee — 14 19): (113 56 » 95 

— 10 — - mylkar . -i 8179 | 87 | 90 5 73 

— 1 áburðarhestur í fardösum, taminn, ekki yngri 
en 5 vetra og ekki eldri en 12 vetra 67 a 67 | 4l3 >» 56 

90 ålnir, 1 hryssa jafngömul 54 778 73) 03)» 61 

B. UN, smjör og tólg. 

Lov 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni „ TI pd. á! > 643! 77 | 40 | » Gdr 
— 120 — — mislitri ullu vel þveginni . - — -! > 452, 54 | 60. 09 (454 
— 1290 — — súru smjöri vel veækuðu . - — - > 63 75 60 » 63 
— 120 — — tólg, vel bræddri . . . . == —— 7-0 2 37 44 40 | » 37 

0. Porara af ullu. 

1 30 pd. hespugarns, og sjeu 3, 4, 5 eda 6 hespur 
i pundi, haldi hver 11 Skreppur, en hver skreppa 
44 þræði . . . ..….0….…. lpundå 2, »7601 »: » 50 

— 60 pör eingirnissokka | . . — par - » | 52): 31 50 > (26 
— 30 — tvinnabands gjaldso kka . 5. 7 - » | 62; 18 | 75; » 16 
— 120 — tvipumladra sjóvetlinga „0. — må 3 | 23 27 | 60 i » 23 
— 20 eingirnispeysur . . BA hver 1. » 1» |» 
— 15 tvinnabanás ejaldpeysur . — + 2) 37 35 55" » 30 
— 120 ålnir gjaldvodar vadmåls ålnar breids 1 alm - 1 202144 60 í 1 201 
— 120 —- gjaldvodar-einskeptu, sem er alin eda 5 i 

kvartil á breidd  . 0.8.0... lalnå? » 845101 | 40: » 841 

Ð. Fiskur. | 

lw 6 vættir af saltfiski .…. 0... T vætt á {10 15 (60 90)» 51 
— 6 — — hörðum fiski. 2... — 11 441 68 67 (> 57 
— 6 — — smáfiski... 2... - — -|10,51 68 06 | » 58 
— 6 — — isu . . I 5 | 88% 50 Ol i » 49 
— 6 — — hákarli hertum . 0 — 1 9810 49 OTI í> AL 

  

  

  

  

    

  

            

1885 

36 
19. febr.



1885 

36 
19. febr. 

31. 

33 
34. 

35. 

36. 
37. 

38 

læ 1 

— 1 
— 1 
— 1 

læ 4 

— 6 
— 6 
— 8 

— 12 

— 6 
— 240   

39. 
40. 
41.) 
42.) 
43. 

— 40 
— 120 
— 480 
5 álnir 

Meðalverð á 

Eptir A, 
— B 

verður : 

— €, 
— D, 
— É 
— FP 

E. Lýsi. 

tunna hvallýsis 
—  hákarlslýsis 
—  sellýsis 
—  þorskalýsis 

fjórðungar nautskinns 

co
 pottar 

F. Skinnavara. 

kýrskinns 
hross-skinns 

1 fjórð. 

sauðskinns, af tvævetrum 
um sauðum og eldri . - — 
sauðskinns, af ám og vet- 
urgömlum sauðum . . - — 
selskinns 

lambskinn (vorlamba) einlit . . . hvert 

„le 6 pund af 

G. Ýmislegt. 

æðardún vel hreinsuðum 1 pund 
— óhreinsuðum 

fuglafiðri 
fjallagrösum 

|=
 fjórð. 

1 dagsverk um heyannir 
1 lambsfóður . 

, 
hverju hundradi og hverri alin i nefndum 

eða á fríðu... 
— - ullu, smjøri og tólg... 
— = tóvöru af ullu 
— - fiski 
— - lýsi. 
— = skinnavöru …… 

En medalverd allra landaura samantalin 

og skipt med 6 syna: 

å 

å 

  

  

  

þKrónumynt. Hundrað. Alin. 

í kr. | aur. { kr. | aur. fkrjaur. 

í 1, {15 > 1» 12, 

| 2 89% 43 49: , 36 
i 3. » | 45 > #5 187'/2 

í 2 27 f 34 05 þ>)28 

i i | 

RN | 
i 13 52'2{ 54 10 fo 45 
i 11 36728 68 19 å» 57 
i 9 22 55. 32 å» 4 

; 6 82 Å 54 56 i> 45 

i 4 95 #59 40 å» 490, 
'10 > #60 » i» 50 

I 5 22 í 52 80 fb 4 

á 13 91 £ 83 46 És170 

í > 70 28 > #91928 

: 7 09 85 08 £s 171 

tf 1 1644 55 | 92 #9 47 

i 2 27 » » 1» 45 
EK 4 1028 » » i» 82 

landaurum | 

99 20 f> 88 

63 | > fs 597 
' 59 | 91 > 50 

60 | 27 Ís 50 

34 | 37 å» [2812 

157 | 77 fy [48 

874 | 59 13| 12 
3 | | 

62 42, 52 meðalverð alira meðalverða   
Skrifstofu norður- og austuramtsins, 19. febrúar 1885. 

J. Havsteen. 
Í umboði herra biskupsins 

Davíð Guðmundsson. 
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Zyjafjarðarsýslu og Akureyrarkanpstað 
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frá miðju maímánaðar 1885 til jafnlengda 1886 

1885 

37 
20, febr. 

  

Co
 

15. | 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

o 
o
m
a
n
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| þa
 

i 
CD
 
C
D
 

DO
 
CO

 

90 ålnir, 

l1& 120 

— 120 
— 120 
— 120 

Á 
Li. Fridur peningur. 

kýr í fardögum, ekki yngri en þrjevetur og ekki 
eldri en 8 vetra, 

til nóvemberloka 

sem beri frá miðjum október 
4 
a 

ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki eldri en 
6 vetra, loðnar og lembdar í fardögum hver á 
sauðir á hausti, þrjevetrir eða 4 vetra eða 5 
vetra A hver á 
sauðir á hausti, tvævetrir — = 
— = — veturgamlir — = 

ær -  — geldar — - 
— -  —  mylkar ses re 
åburdarhestur i fardågum, taminn, ekki ) 
en 5 vetra og ekki eldri en 12 vetra 

i pundi, 

44 

60 

30 
120 

20 

15 
120 

120 

I 6 

6 
6 
6 

— 6 

prædi 

B. 

1 hryssa jafngåmul 

C. 

'1c 30 pd. „hespugarns, og sjeu 
haldi hver 11 s 

pör cingirnissokka . FR …… 
— tvinnabands gjaldsokka 7 
— tvipumladra sjóvetlinga 57 
eingirnispeysur . 
tvinnabands gjaldpey sur 
ålnir gjaldvodar vadmåls ålnar breids 1 alin 

gjaldvodar- einskeptu, 
kvartil á breidd 

vættir 

D. 

saltfiski 

hörðum fiski 
smáfiski 

ísu 
hákarli hertum . 

a 
ð, 

Fiskur. 

UN. smjör og tólg. 

pd. af hvítri ullu, vel þveginni 
— — mislitri ullu, vel þveginni. 
— — súru smjöri vel verkuðu 
— — tólg, vel bræddri . 

Tóvara af ullu. 

1 

| 

pund 
par 

hver 

sem er alin eda 
1 alin 

1 
En

 

4, 5 eða 6 hespur 
skreppur, en hver skreppa 

| 

T
S
 

E
I
 

G
A
 
E
N
D
A
R
 

N
R
K
 

Krónumynt 

kr. | „aur, 

| | 

Fr
 OD ot
 

13 

18 5 
15 
10 

í 66 
55 

10 

10   

| 
7 
| 

194 

8'/: 

109 
47 
(44. 
126 

(75 
(407 

64'' 
45 

[62 

  

116'/2 

"04/2 
172   

Hundrad. 

kr. aur. fk 

105 Q7' 

83 64 

111 51 

120 72 

125 64 

115 52 

92 65 

66 75 

73 87 

71 40 

54 » 

74 40 
43 | 20 

» | » 

» >» 

19 80 
31 20 

» » 

» » 

127 80 

| > 
| | 

62 | 13 

67 | 08 
60 | 99 
54 | 27 

52 | 32 

Alin. 

kr. | aur. 

2 64'/ 
» 45 

» 62 

» 36 

 



1885 50 

   

  

37 (Kronumynt.f „Hundrað. | ! | Álin, 

20. febr, E. Lýsi. i S. | aur Á 
á | i 

27.|1w 1 tunna hvallysis . . . . . . 8 pottar å | » | í 
28.|— 1 — hákarslýis . . . . . - — -| 2 | i 
29.| — 1 — sellyis . ......7- — -å 2 i | 

— — TS - me … Å 9 í á 30. 1 porskalysis . 2 . i | | 

F.  Skinnavara. | ' i i 

8l.(1cr 4 fjórðungar nautskinns . . . . 1 fjord, å | 14 49,4 57 98 | » 48 
32.1— 6 —-- kýrskinns . ...- — -#12 9460 T7T 67 i »65 
838. — 6 —— hross-skinns . . . - — -}10 79 #64 32 i » 54 
34. | — 8 ——  sauðskinns, af tvævetrum i i | 

| sauðum og eldri . . - — -| 6127 {50 16 í>42 
35.| — 12 ——  saudskinns, af åm og vet- i i | få 

urgomlum saudum  . - — - | 4 88 | 58 56 i »49 
36.| — 6 ——  selskinns . . 0407 15 5 090 » 1975 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba) einlit …… hvert - í » 25 160)» i »50 

G.  Ymislegt 

38. 1 æ 6 pund af æðardún vel hreinsuðum 1 pund å | 15 

  

  

  

89. — 40 — — — óhreinsuðum - — -i > þ>> 
40.) — 120 — — fuglafiðri . . . . . - fjórð. =} 7 > #75 
Al. — 480 — — fjallagrosum . ...-— - 21» fx >» „ls 
42.| 5 álnir 1 dagsverk um heyannir . . . . . . „8 2500 >> 1550 
43.) - — 1 lambsfóður . . . í 4122) > xx» i >» 82: 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i nefndum landaurum | i 
verður: i i 

Eptir A, eða í fríðu . . 0. 99 51 {83 
— B, — í ulla, smjöri og tólg a i 62 25 5 
— 0, — í tóröru af ulla . BA i 

Jiski 2 2 0 ae eee i — D, — í SA 
— Kk, — lýsi 
— F, — í skinnavöru eee | 

En meðalverð allra landaura samantalin . . . .... . 1399 i 
g skipt med 6 syna: i HE 

meðalverð allra meðalverða i 66, 661,1 56 

  

i 65 

  

Skrifstofu norður- og austuramtsins 20. febrúar 1885. 

Í umboði herra biskupsins 

J. Havsteen. David Gudmundsson.
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Verdlagsskrå 
sem gildir Í 

Þingeyjarsýslu 

frá miðju maímánaðar 1885 til jafnlengdar 1886. 
  

l. 1% 1 

í ennen 6 

3. — 6 

A Q 
Ææ. —— GG 

5. — 19 
G. — 8 

7. — 10 
8. — 1 

    

Á. Fríður peningur. 

kýr í fÍardögum, ekki yngri en þrjevetur og ekki 
dri en 8 vetra, sem beri frá miðjum október 
nóvemberloka …… . . á 

ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki eldri en 
6 vetra, loðnar og lembdar í fardögum hver á 
sauðir á þrjevetrir eða 4 vetra eða 5 hausti, 
VERÐA 0. hver á 
sauðir á hausti, tvævetrir . . .. — - 
— - — vYeturgamlir . .. — - 

ær -—  — geldår — 7 
mylkar 2... — - 

áburðarhestur í fardögum, taminn, ekki yngri 
en 5 vetra og ekki eldri en 12 vetra —. >. 

1 hryssa jafngömul. 2 

  

BB. Ull, smjör og tólg. 

10. 1 ev af hvítri ullu, vel þveginni . 1 pd. å 
ll. — — mislitri ullu vel þveginni . - — - 
12. — — súru smjöri vel verkudu . - — - 
13. — tólg, vel bræddri . . . . - — - 

C. Tovara af ullu. 

l4. lor 30 pund hespugarns, og sjeu 3 4, 5 eda 6 hespur 
i pundi, haldi hver il skreppur, en hver skreppa 
44 þræði .. 0... 1 pund á 

15. — 60 pör eingirnissokka 2000... m par - 
16. — 30 — tvinnabands gjaldsokka . . - — - 

7. — 120 — tvipumladra sjóvetlinga . .- — - 
ið. — 20 eingirmispeysur . . 2... hver - 
19 — 15 tvinnabands gjaldpeysur — …= 

20. — 120 álnir gjaldvoðar vaðmáls álnar breiðs 1 alin - 
21. — — gj udvodar-einskeptu, sem er alin eda 5 

kvartil å bredd ..... 1 alin á 

D. Fiskur. 

22. 1æ 6 vættir af saltiski —. . . . . . 1 vætt á 
23. — 6 — — hörðum Íiski nr 
24. — 6 — — smáliski 2. — er 
28. — 6 — — Ís... a 
26. — 6 — — hákarli hertum . . A — - 

  

  

  

    

Hundrað. 

kr „| aur. | 

102 94 M09 94 

15 54 f 93 | 24 

19 80 M18 | 80 
16 74'*{138 | 96 
11 06 (132 | 72 
14 90 {119 | 20 
10 20 jlo2g  » 

i 70 50 få 70 | 50 
62 38 Í 83 17 

» 64 76 80 

i » 46 55 | 20 

| » 63 75. 60 
í > 35'*| 42 | 60 

| | 

> Ð Ð 

60436 » 
68 | 20 | 40 

» | 28 f 33 " 60 
> > » » 

» » d | 9% 

1 | 13 {135 | 60 

> ; 86 1103 | 20 

10 '6l'*| 63 | 69 
11 11 Å 66 | 66 

9 08% 54 | 51 
7 95 {47 | 70 
7137 144 29   
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1 
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52 

E. Lýsi 

27.(1 ææ 1 tunna hvallýsis. 
928.| — 1 — hákarlslýsis. 
29. — 1 — sellýsis 
30.' — 1 — þorskalýsis 

FE. Skinnavara. 

81.(1 4 fjórðungar nautskinns . 
32..— 6 —— kýrskinns 
383. — 6 —— hross-skinns . . 
34.1 — 8. —— saudskinns, af tvæv etrum 

| saudum og eldri 

385. — 12 —— saudskinns, af åm og vet- 
urgömlum sauðum 

386. — 6 — selski Inns 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba) einlit 

G. Ýmislegt. 

38. læ 6 pund af ædardun vel hreinsudum 
39. — 40 — — óhreinsuðum 
40. — 120 — — fuglafidri 
41.| — 480 — — fjallagrösum 
49.1 5 álnir 1 dagsverk um heyannir 
43.1 - — 1 lambsfóður 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í nefndum landaurum 

Eptir Á, eða 

kall í Árness prófastsdæmi frá næstkomandi fardögum. 

13. s. m. veitti landshöfðingi prestinum að Felli í Sljettuhlið, 

verður ; 

— EL, 
— F, 

á fríðu 
- ull, smjöri og tólg 

tóvöru af ullu 
fiski 
lýsi 
skannavöru 

En meðalverð allra landaura samantalin 
og skipt með 6 sýna: 

meðalverð 

pottar 

fjórð. 

hvert 

pund 

fjórð. 

  

    
allra meðalverða 

  

     

Krónumynt a Alin. 

kr. | aur. ' | aur. þf kr. kr. | aur. 

CORR I 
áf 2 01 {30 '15}> | 5 
-{ 3 06 {þ45 | 90}> '3s 
-{ 2 867} 42 | 971} > {86 
-{ 234 $385 | 10 | > | 29 

| | 
å 13 03 #52 12%» 43 
-{11 18 #67 08f( > 56 
-{ 9021 (55 26|> 46 

-1 6 5474 52 86 > 44 

-{ 5038 Í 64 56 |> 54 
- i 11 69 70 l4f » 58 
- > 125 60 > Ís 150 

i i | 

á Í 14 89 {89 | 84 þ> 74 
» | > Í »Å 3 | » 

-å 9112 [109 44 få » |91 
-å 1 42%,/ 68 | 40 f » (57 
„5 2 60 > » i » 52 
.å 4 44 RN 8 

| 

106 | 28! > '89 
í 62 55 > 159 

í 65 | 76} > '55 
(55 36 Í > |46 

38 53 Í > | 32 
60 22} > 50 
388 | 70} 3 | 24 

(64 (801, |5d     
Skrifstofu norður- og austuramtsins, 21. febrúar 1885. 

J. Havsteen. 

EMBÆTTASKIPANIR. 

Í umboði herra biskupsins 

Davíð Guðmundsson. 

  
8. apríl veitti landshöfðingi prestinum að Tjallaþingum sjera Einari Vigfússyni Desjarmýrar 

prestakall í Norðurmúla prófastsdæmi frá næstkomandi fardögum. 
S. d. veitti landshöfðingi prestinum að Ólafsvöllum sjera Stefáni Stephensen Mosfells presta- 

bæjar prestakall í Blönduhlíð í Skagafjarðarprófastsdæmi frá næstkomandi fardögum. 

sjera Einari Jónssyni Mikla-
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Verðlagsskrá 39 
sem gildir í 18. marz. 

Norðurmúlasýsla 

frá miðju maímánaðar 1885 til jafnlengdar 1886. 
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A. Fríður peningur Krónumynt | Hundrað. j Alin. 
kr. | aur. $ kr. { aur. fkr. | aur.   

1 | 
1. 1 1 kýr í farðögum, ekki yngri en þrjevetur og ekki | | 

eldri en 8 vetra, sem beri frå midjum október | | | 
| 1741 98 | 173| > 82 

L| 
| 
| til nóvemberloka  . . 98 

| — 6 ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki eldri en | | | 
a. 6 vetra, loðnar og lembdar í fardögum hver á {15 34 #92 | 04 8 > 77 

— 6 sauðir á hausti, þrjevetrir eða 4 vetra eða 5 | | 
| vetra... hver å f 19 0258114 | 15} > 95 

b
a
 

        

  

    

— 8 sauðir á hausti, tvævettir . . . . — -{15 736125 84 }1 05 
'— 12 — - — vetugamlir . . . — -j 1l| 31 135 | 72 [1 13 
'— Sær - — geldar . . ... — -Ål4 54 4116 | 32 f » 97 
| — 10 — - —- mylkar 08. — -f 9 71097 | 10f» 81 
— 1 áburðarhestur í fardögum, taminn, ekki yngri | | | 

| en 5 vetra og ekki eldri en 12 vetra . . . 60 873 60, 873f » 51 
9.) 90 ålnir, 1 hryssaåa jafngdomul . .......f55 19873 59 » 61 

| B. UU, smjör og tólg. | 

lo 120 pd. af hvitri ullu, vel pveginni . 1 pd. á » | 65878! »å > 65 
— 120 — — mislitri ullu vel pveginni . - — - » | 46 | 55 | 20 f » 46 
— 120 — — súru smjöri vel verkudu . - — - > 1721 86 | 40} > 72 
— 120 — — tólg, vel hræddri . . . .o- — -{þ > 34 440 808» 3 

| C. Tovara af ullu. | 
| | 

„(lc 30 pd. hespugarns, og sjeu 3, 4, 5 eda 6 hespur | 
i pundi, haldi hver 11 Skreppur en hver skreppa | 

| 44 prædi . . .. 0404... I pund á 80824) » å » 20 
| — 60 pår eingirniss sokka . par - 55 433 | > åd >» 271 
|— 30 — tvinnabands gjaldsokka . . - — -Å » | 65:19 50%» 16 
| — 120 — tvipumladra sjåvetlinga . . - — -å » | 483; 58 20% » 481 
— 20 eingirnispeysur . . .. 0... hver | » SN 2 
a S — - > > 5 i 5 > 

— ráls álnar breiðs 1 alin - 1 81 | 80 81 51i 
— - gJa nskeptu, sem er alin eða 5 i ” 

kvartil á breidd  . . . . . . 1 alin å 1 133 2081 11 
2 

Ð. Fiskur. | | 

low 6 vættir af saltfiski  . 1 vætt á $ 10 | 7914 64 | 77 
— 6 —- — hörðum fiski - — 112 1244 79 | 75! 
— 6 —- — smáfiski „0... — 10) 48 62 | 58% 
— 6 — —isu . . 0400, 4 mr 1 8 388 50 28f 
— 6 — — hákarli hertum I 8 | 50 å 51 Þú 1 

  

30. dag aprílmán. 1885. 

Reykjavík 1885. Einar þórðarson,



1885 54 

  

  

  

29 | Krónumynt. Hundrað. Alin. 

18,marz. E. Lýsi. (kr. | aur. þ kr. | aur. þkrj aur. 
| | 

27. low 1 tunna hvallfsis . . . . . . 8 pottarå | 2 90 | 43 | 50 {> 36 
98. — 1 — hákarlslýis „ . . . . - — -| 3 20 48) >{>40 
29. — 1 — sellyis . 2... — - 2 75 41 | 25 Å » (34 
30.) — 1 — bþorskalýsis. . 2... 2 (59 38 ; 85 I» 32 

| 
1 | 

| F. Skinnavara. | 

31. 1 1w 4 fjordungar nautskinns . . . . 1 fjórð. á þ 12 rr 50 | 86 þ>42 
32. — 6 — kýrskinns  . . . . - — -{10 55 63 | 30 þ> 53 
383... — 6 — hross-skinns . . - — -4 8 7153 | 85 (> 45 
384. — 8 —— sauðskinns, af tvær etrum | | 

um sauðum og eldri . - — -} 5 964 47 | 72 Í> 40 
35. — 12 -- —  sauðskinns, af ám og vet- | | | 

urgomlum saudum . . - — -fÅ 4 90 58 | 80 i» 49 
36. — 6 ——  selskinns . . . 0. 707 = 11 25 67 50 f» 56 
37. — 240 lambskinn (vorlamba) einlit . . . hvert-| > 19% 46 | 80 $> 39 

| | 

| G. Ýmislegt. | | 

38. læ 6 pund af ædardån vel hreinsudum 1 pund á { 14 5l'*{ 87 | 09 Å» 73 
39.| — 40 — — — óhreinsuðum . - — - » | 2 FR »v 

40., — 120 — — fuglafidri . . . . . 1 fjórð.- {10 04 [120 | 48 1, » 
41. —- 480 — — fjall: ÆTÖSUM  ...- — - 1!» 48 > > 40 
49. 5 álnir 1 dagsverk um heyannir . . . . . 2. .1 283 » > {9 57 
43. - — 1 lambsfødur . . . ....0. 0... , 4 132 » | » Å» 86 

Meðalverð á hverju hundraði og hvefti alin í nefndum landaurum 
verður: 

   

    

  

    
  

Eptir A, eða í . 101 | 53 i» 85 

— Þ, — - tólg . 65 | 1055 54 
— . 74 | 95 > 62 
— 60 | 28 $> 50 

— 42 | 90 > 35' 

— 55 | 55 Å» 46 

En med 400 31 13 32 
og skipt med 6 syna: | 

mn «OR. 2 4 FS pm 
m alverð! 6b | #21, 55 

Skrifstofu norður- og austuramtsins, 18. 1. 1885 

Í umboði hí bis! I 

7. Havsteen, Daríð Guðnundssoi 
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Verðlagsskrá 
sem gildir í 

Suðurmúlasýslu 
frá miðju maímánaðar 1885 til jafnlengdar 1886. 
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' 90 álnir, 

A. Þríður peningur. 

kýr í fardögum, ekki yngri en þrjevetur og ekki 
eldri en 8 vetra, sem beri frá miðjum október 
til nóvemberloka . .. 
ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki eldri en 
6 vetra, loðnar og lembdar í fardögum hver í 
sauðir á hausti, Þrjevetrir eða 4 vetra eða ö 
vetra 0... hver á 
sauðir á hausti, tvævdtrir . . . .  — 

veturgamlir . .. — - 
ær - — geldår ..... — - 
— - — mylkr . .... — - 
áburðarhestur í fardögum, taminn, ekki yngri 
en ö vetra og ekki eldri en 12 vetra . . 

ngomul . 200. 

  

nm 777 … 27 
3. Ull smjör og tólg. 

tri ullu, vel þveginni 
nislitri ullu, vel þvegir 
súru smjöri, vel verkuðt 

1 A 

vel bræddri A. 

    

  

kr. 

  
  

  

  

| 
| 
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Krónumynt{ Hundrað. þ Alin. 

E. Lýsi. | kr. faur, å kr. | aur, f kr. |aur. 

| | 
27.|1æ 1 tunna hvallýsis 8 pottar á | 2 | 83 42 45 | > 35 
28.'— 1 — hákarlslýsis - — -fÅf 2/92 3 43! 80 få » 36L 
29,| — 1 — sellýsis - — -å 254 38. 10 å » 32 
30.| — 1 — porskalysis - — -Åå 210224 33: 30 å » 28 

' | 
| F. Skinnavara. | 

31.|1 4 fjérdungar nautskinns 1 fjórð. á | 13 2234 52! 90 þ > 44 
82. — 6  ——  kýrskinns - — - {1051 { 63) 06 þ > |öð 
33.) — 6  —— hrossskins - — -| 8 8518 53, 13 }> 44 
84. — 8 ——  saudskinns, af tvæv etrum | | 

saudum og eldri - — -| 7 0718 56 60 få » 47 
85. — 12 —— saudskinns, af åm og vet- | | | 

| urgömlum sauðum - — =} 5 131 61 62 f » 51 
36. — 6 ——. selskinns - — -| 9, 6344 57 SI} > 48 
37. — 240 lambskinn (vorlamba) einlit hvert - { > | 19 { 45, 60 } » 38 

| G. Ýnislegt. | 
38. 1 cr 6 pund af æðardún vel hreinsuðum 1 pund á | 15 65 f 93. 90 > 178 
39,1 — 40 — — —— Óhreinsuðum - — …- 1! > f 401 » | » (33 

40.| — 120 — — fuglafidri - fjord. - f 10 | 05 4120 60 : 1 00L 
41. — 480 — — fjallagrösum - — 0 … 2 55 {122 40 $£ 1 02 

49.15 álnir 1 dagsverk um heyannir 3 | 14Å > » | » 63 
4312 — 1 lambsfóður 4 81 > » I » 86 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í nefndum landaurum | 
verdur: | | 

Eptir A, eðu í fríðu . 103 92 å » 87 
—  B, — - ullu, smjøri og tólg 65) 85 { > 55 
— G, — - tóvöru af ullu TT » 65 
— D, — - fiski 60 » 51 

— E, — - lýsi 39 » 33 
— FF, — - skinnatöru . 55 > 46 

En meðalverð allra landaura samantalin 403 3 137 
og skipt með 6 sýna: | | 

allra meðalverða | 67, 25 |, 56 

Skrifstofu norður- og austuramtsins, 18. dag marzm. 1885 

Í umboði herra bi 

J. Havsteen. Davíð Guðmun 

ÓVEITT PRESTAKÖLL. 

Fjallaþing (Víðirhóls- og Möðrudalssóknir) í Norðurþingeyjarprófastslæmi, Metið kr. 836,39 
Auglýst 9. apríl 1885. 

Ólafsvellir (Ólafsvalla- og Skálholts só 

14. apríl 1888, 

Fellí Sljettuhlíð (Fells- o 

apríl 1885. 

. sf ze 1 . 
ýknir) í árnessprófastsdæmi. 

og Höfðasóknir) í Skagafjarðarprófastsdæ 

sjóðslán, með 25 kr. árlegri afborgun auk vaxta, hvílir á þessu brauði. Metið kr. 

Metið kr. 

æmi. 

972 

  

905,44. Augl. 

300 kr. 

„40. 
lands- 

Auglýst 14.



Stjórnartíðindi B. 10. 

Reikni 

57 

Ingar 

sjóða, sem standa undir stjórn landshöfðingja. 

Styrktarsjóður þeirra er bíða tjón af jarðeldi. 

1884. 

Tekjur. 

1. Sjóður við ársbyrjun (Stj.tíð. B. 1884, bls. 121): 

a. Innritunarskírteini . 

b. Ríkisskuldabrjef 

c. Í sparisjóði Reykjavíkur 

d. Í peningum hjá reikningshaldara 

2. Vextir: 

Af innritunarskírteini fyrir eitt ár til 6 1884 kr. 

kr. 16500,00 

— 11300,00 

— 480,64 

— 60,39 kr. 28341,03 

660,00 

  

  

  

b. — tíkisskuldabrjefum, ''/s og ''/12 1884 — 452,00 

c. Eptir sparisjóðsbókum (þarí ótaldir vextir frá 1883) — 105,85 — 1217,85 

3. Keypt rikisskuldabrjef ad upphæd — 1500,00 

Kr. 31058,88 
Gjöld. 

1. Borgað fyrir ríkisskuldabrjef að upphæð 1500 kr., með kostnaði 

við sendingu peninganna m. m. kr. 1511,17 

2. Sjóður við árslok: 

a. Tnnritunarskírteini kr. 16500,00 

bh. Ríkisskuldabrjef — 12800,00 

c. Í sparisjóði Reykjavíkur — 232,88 

d. Í peningum hjå reikningshaldara — 1483 — 2954771 

Kr. 31058,88 

Gjafasjodur rjúfasjÓðUi ] Hannesar prest LS. 

1884. 
Tekjur. 

1. Sjóður við 

a. Ríkisskuldabrjef 

isjóði Reykjavíkur 

ársbyrjun: 

   

  

2. Vextir: 

a, Af ríkisskuldabrjefum, *' 6 og 

— peningum Í sparisjóði 

  

3. Keypt ríkisskuldabr 

Gjö 

Sigríðar Árnadóttur 

r ríkisskuldabrjef, að í 

1. Tíffje til 
Borgað fyr 

syst 

  

hu
 

við sendingu peninganna og víkisskuldabrjefanna m. m. 

22. dag maímán. 1885. 

Reykjavík 1885. 

eningum hjá reikningshaldara 

1/12 1884 

ef ad upphæd 

old: 

Se fanda S, ! 

pphæd 1400 kr 

ur 

Einar Þórðarson. 

kólakennara Árnasonar. 

  

    

  

kr. 32200,00 

— 645,24 

—.… 1%78 kr. 32858,02 

kr. 1288,00 

TT "9" — 1836,80 
— 1400,00 
Kr. 35594,8 

s 09 "Ah, 1884 kr.  400,00 

r., með kostnaði 

. . — 1409,24 

Flyt kr. 1809,24 

1885 

41



1885 

41 

42 
17. april. 

43 
18. maí. 

58 

. Fluttar kr. 1809,24 
3. Sjóður við árslok: 

a. Ríkisskuldabrjéf . . . . . . . . . . kr. 33600,00 
þ. Í sparisjóði Reykjavíkur . . . . . . . — 150,82 
c. Í peningum hjá reikningshaldara . . . . — 34,76 — g8785 58 

Reykjavík, 12. maí 1885 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Bergur Thorberg. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland 7/l landshöfðin Høje um leigusölu á lyfjabúð. 
Í tilefni af erindi því frá lyfsala P. Hansen á Akureyri, er þjer senduð hingað, herra 
landshöfðingi, með þóknanlegu brjefi yðar 16. f. m., og arse m nefndur lyfsali sækir um 
leyfi til að mega selja cand. pharm. 0. C. Thorarensen á leigu lyfjabúð þá er hann 
hefur á Akureyri, er eigi látið hjá líða þjónustusamlega að tilkynna yður til þóknan- 
legrar leiðbeiningar og birtingar fyrir beiðandanum, að ráðgjafinn hefur ekkert á móti 
því, að honum verði leyft að leigja meðan hann lifir nefnda lyfjabúð manni sem upp- 
fyllir hin lögskipuðu skilyrði fyrir að geta verið lyfsali á Íslandi 

Brjef landshöfðingja #/l amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um endur- 
sja á veittum sveitarstyrk. — Með úrskurði ða Tr, herra amtmaður, daes. 15. marz 

f. á., hefur krafa Garðahrepps í Gullbringusýslu á hendur Glæsibæjarhreppi í Eyjafjarð- 
arsfalu, um endurgjald fyrir meðlagsstyrk með óskilgetnu barni Ragnhildar nokkurrar 

Björnsdóttur, Sigþrúði Þórðardóttur, til fardaga 1883, verið færð niður í 281 kr. úr 369 

kr. 50 a., en þessum úrskurði yðar hefur fyrst Garðahreppur og síðan einnig Glæsihæjar- 

hreppur óskað áfrýjað til landshöfðingja. 

Um þetta málefni skal jeg þjónustusamlega tilkynna yður það er nú skal sagt: 5 

  

   

Þþareð Glæsibæjarhreppur er framfærsluhreppur r ofannefndrar ' Kagnhild: ar Bið örns- 

dóttur, verður hann, einsog bier einnig Í 

með hinu umrædda barni hennar frá 24. septbr. 

að því að tilkynna framfærsluhreppnum hinn veitta 

fardögum 1883 orðið samtals 341 kr. en þarámóti verður 

þjer einnig hafið álitið, eigi skyldaður til að endurgjalda styrk þann, sem talið er að 

24. sept. 1877, 21 kr. 50 a. 

  

gjörð gangskör 

' meðlag þetta í 

   jarhreppur, eins og 

veittur hafi verið Ragnhildi barnsins vegna fyrir nefndan dae 

bæði sökum þess, að það eigi getur álitizt sannað, að styrkur þessi, eða mestur hluti 

hans, hafi verið lagður móðurinni með barni hennar, og svo einnig af þeirri ástæðu, að 

þótt þetta væri álitið, varð sá dráttur af hálfu Garðahrepps á því að segja framfærslu- 

hreppnum til þessa styrks, að nefndur hreppur verður að álítast að hafa þarmeð fyrir- 

gjört rjetti sínum til endurgjalds. En þarsem þjer hafið álitið, að frá endurgjaldskröfu 

Garðahrepps beri ennfremur að draga 60 kr., af því að hreppsnefndin þar hafi forsóm- 

að að kalla til þessarar upphæðar handa Ragnhildi Björnsdóttur úr þrotabúi húsbónda 
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hennar og barnsföður, sem andaðist í júlí 1877, fyrir kaup og matarverð handa henni 

það sem eptir var vistarársins 1877—78, samkvæmt því sem ákveðið er í 13. og 30. gr. 

í tilskipun um vinnuhjú 26. jan. 1866, þá get jeg ekki álitið þessa niðurfærslu á næg- 

um rökum byggða, þarsem það er upplýst, að Ragnhildur þegar komst í aðra jafngóða 

vist, er búi þessa húsbónda hennar var brugðið við fráfall hans, og hvað kaupið snertir, 

þá var stöðu hennar hjá barnsföður hennar þannig varið, að það er að minnsta kosti 

mjög óvíst, hvort krafa af hennar hendi um kaup fyrir árið 1877—78 hefði orðið tekin 

til greina í þrotabúi húsbónda hennar. 

Samkvæmt þessu er hinum áfrýjaða úrskurði yðar, herra amtmaður, frá 15. marz 

f. á., sem að öðru leyti skal standa óraskaður, þannig breytt, að Glæsibæjarhreppi ber 
að endurgjalda Garðahreppi 341 kr. sem meðlag með ofannefndu barni, Sigþrúði Þórð- 

ardóttur, frá 24. sept. 1877 til fardaga 1883, og skal jeg þjónustusamlega skora á yður 

að leggja fyrir hreppsnefndina í Glæsibæjarhreppi að greiða Garðahreppi þessa upphæð 

án frekari dráttar. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI 
samkvæmt fjárlögunum fyrir 1884 og 1885. 

10. gr. C. 4. 

sýslunefndarinnar á Vestmannaeyjum um að verja hluta s        Samþykkt tillar ýslunnar fyrir 1884 
   

af fjenu til eflingar búnaði, 60 kr, til að kenna almenningi þar á eyjunum súrheysverkun (breyting á 

eldri ákvörðun sýslunefndarinnar, sbr. Stj.tíð. 1854, bls. 136). 

Þykkt tillaga sýslunefndarinnar í Ísafjarðarsýslu um að verja hluta þessarar sýslu fyrir 

  

    

    
,„ til að launa með ferðabúfræðingi og til verðlauna fyrir framúrskarandi jarðabætur handa 

dum bændum. 

5 a. 

Veittar 84! t i og Vestdalsheiði. 

CU. db 

Ákveðnar 3300 kr. óði í norður- og austuramtinu til að bæta sýslu- 

vegi á aðalpóstleiðum, og amtsráðinu Í gjöra tillögu um skiptingu Í sýslnannna 

15. gr. B.V. b 

  

um veittur styrkur úr land     

    

  

Barnask 200 kr. Barnaskólanum á Leirá . . . . . . . 200 kr 

—— - Gaulverj jarhreppi . 200 — —- í Vatnsleysustra1 200 — 

— á Seltjarnarnesi . ,„ . . 200 — Barnaskólunum - Stokkseyrarhreppi —. . 200 — 

— - Skipaskaga . . . . . 200 — Barnaskólanum - Hnífsdal . 100 — 

—— - Gerðum í Rosmhvalaneshr. 200 — —— á Reynivöllum 100 — 

13, gr. B. V. c. 

Alþýðuskólanum á Akureyri veittur 600 kr. styrkur fyrir 1665. 

16. gr. 6. 

Kennara við Möðruvallaskólaun, Þorvaldi Thoroddsen veittar af ráðgjafanum 300 kr. til að 

kanpa fyrir stækkunarkíki (mikroskop) með því sem honum fylgir, til afnota við jarðfræðislegar rann- 

sóknir á Íslandi, með því skilyrði, að kíkirinn verði eign landssjóðs og afhendist landshöfðingja eptir 

afnotin 

Sama veittur af ráðgjafanum 500 króna styrkur til að ferðast til ltalíu og Svisslands til að 

  

skoða eldfjöll og jökla. 

Fröken G, H. E, Waage veittur af ráðgjafanum 100 kr. styrkur til að læra að syngja og 

leika á fortepiano. 

43 
18. maí,
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EMBÆTTASKIPUN OG LAUSN M. M. 

19. marz veitti konungur kennara við lærða skólann í Reykjavík, Halldóri Guðmunds- 
syni lausn í náð frá embætti hans frá 1. október næstkomandi að telja, með eptirlaunum samkvæmt 
eptirlaunalögunum. 

S. d, veitti konungur leyfi til þess að presturinn á A kur eyri sjera Guðmundur 
Helgason og presturinn í Reykholti, settur Prófastur, sjera Þórhallur Bjarnarson 
hefðu brauðaskipti sín á milli, 

1í. april var læknaskólakandídat þorgrími þórða rsyni heitinn af ráðgjafanum 
styrkur sá til aukalæknis á Skipaskaga á Akranesi með 4 syðstu hreppum Borgarfjarðar- 
sýslu, 700 kr. á ári, sem ræðir um í 11. gr. 2 í fjárlögunum fyrir 1884 og 1885. 

21. apríl skipaði biskup prest að Hofi í Vopnafirði, præp. hon, Jón Jónsson virkilegan 
prófast í Norðurmúla prófastsdæmi. 

9. maí samþykkti landshöfðingi að sjera Stefán Stephense n, sem veitt hefur verið 
Mosfells prestakall í Grímsnesi frá næstkomandi fardögum, verði frá sama tíma og til fardaga 1888 
settur til þess einnig að annast prestsþjónustu í Klausturhóla prestakalli, 

NÝIR ALÞINGISMF 

17. apríl voru þeir assessor í hinum kgl, i;l. landsyfrrjetti L. E. Sveinbjörnsson og 
dómkirkjuprestur sjera Hallgrímur Sveinsson, 1. af dbr., skipaðir af konungi til alþingissetu 
sem konungkjörnir þingmenn það 5 sem eptir er kjörtímans, í stað landshöfðingja Bergs Thorbergs og 

  prestaskólaforstöðumanns Sigurðar Melsteds, sem höfðu verið leystir frá þessu starfi eptir beiðni þeirra. 
a 

HEIÐURSMERKI. 

14. april var landshöfðingi yfir Íslandi Bergur Thorber g, riddari dannebrogsorðunnar og 
danneborgsmaður sæmdur kom mandörkrossi dannebrogsorðunnar å 2, stígi. 

5: d. voru þeir stórkaupmaður J. P. T. Bryde og sóknarprestur að Heydölum sjera Magnús 

  

Bergsson sæmdir riddarakrossi 'ogsorðunnar, og bændurnir Erlendur Pálmason 
í Tungunesi, Jóhannes Þorgrímsson á Sveinseyri við Tálknafjörð og Eiríkur Eiríks- D 2 d 

  

3 son å Reykjum å Skeidum og kaupma 

  

ifseignarbóndi Jón Arnason í Þorlákshöfn, 
sæmdir heiðursmerki dannebrogsmanna. 

YFIRSKATTANEFND. 
24. marz skipaði landshöfðingi þessa menn í yfirskattanefnd á Akureyri samkvæmt tillögu 

bæjarstjórnarinnar þar: 

amtmann Júlíus Havsteen, 

  

hjeraðslækni Þorgrím Johnsen og 

bakara H. Schjötn, 

en til vara gestgjafa L. Jensen. 

SÆTTI. 

Kennaraembætti við lærða skólann í Re ykjavík. Embætti þetta verður 

  

1 veitt frá 1. október þ. á. og eru árslaunin Þeir sem um það sækja verða, til þess að koma til 

  

greina við veitingu embættisins, að geta kennt stærðafræði og náttúruvísindi. 

   nb: eiga þeir samkvæmt kgsbr. 8. apríl 1844 og     kgsúrsk. í na iD ; 8. febr. 1863 ad låta næg 

  

gt vottord um ad peir kunni islenzku 

>
 ja bónar-     

brjefi þeirra. 

At 
   að vera komin til rá fans innan 24. júlí 1885,        

ÓVEITT PRESTAKALL,. 

Mýrdalsþing (Dyrhóla-, Sólheima-, Reynis- og Höfðabre 

    

KU sóknir) í Vestur- Skaptafells- 

prófastsdæmi. Prestsekkja er í brauðinu. Metið kr. 1322,03. Auglýst 11. maí 1885. £ J , SJ



>
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A grip 

af reikningum sjóða, sem standa undir stjórn amtsráðs suðuramtsins. 

Jafnaðarsjóðir suðuramtsins 1884. 

Tekjur. 
Eptirstöðvar við árslok 1883: 

þ
a
 

þeningum A. . . . 

å hvert gjaldskylt hundrad: 

r. 117,94 

  
4 

Niðurjöfnun á lausafje 1 amtinu, 4 aurar 

a. Skaptafellsgýsla 2 Kk 

  

b. ae eee eee eee 141,07 

—… Vestmannaeyjasysla 2, 

d. Árnessýsla — 165,04 

a, Gullbringu- og Kjósarsýsla 0. — 69,21 

f. Borgarfjarðarsýsla 2 2 eee eee eee 53,80 

Tekjur alls 

Gjöld. 

      

       

   

Til og annara heilbrigðismálefna: 
a 2... kr. 284,16 
b. Önnur heilbrigðismálefni . . 0... 

Til ferðakostnaðar 2 eee eee eee 

Kostnaður til kennslu heyrnar- og málleysingja . 

FÍÁNUM 

Kostnaður við amtsráðið 

Y l ld . eee eee + FA 

Eptirstöðvar við árslok 1884: 

Í peningum ss eee eee eee een 

Gjöld alls 

Bínaðarskólagjald & suduramtinu 1884, 

Tekjur. 
Eptirstodvar vid årslok 1883: 

". 2200,00 

9450,00 

24,00 

46,09 „vu 

2000 kr. 

nöluðstol . eee eee. . 

  

adar å måti 1. gjaldlid HR a 

Tekjur a 

  

lls 

Gjöld. 

út lánað móti veði og 4“% vöxtum 

Flyt 

6. dag júnímán, 1885, 

Reykjavík 1885. Einar Þórðarson, 

kr. 2650,39 

kr. 550,38 

kr „ 3200,77 

234,16 
102,00 
298,26 

— » 35 

— > > 

kr. 11720,09 
455,46 
885,39 

2000,00 
200,00 

3250,00 
kr. 18510,94 

kr. 3250,00 
kr. 3250,00
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Styr 
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1. Eptirstöðvar við árslok 
A. 
b. pe eee eee 

Niðurjöfnun á lausafje í amtinu 1884, 

9 

9 . 

ktarsjóður 

Til jafnaðar móti 4. og 5. tekjulið færist 

Eptirstöðvar við árslok 1884: 

a. Í konunglegum óuppsegjanlegum skuldabrjefum 

b. - veðskuldabrjefum . 

Gt. = ógreiddum vöxtum 

d. - peningum 

Eptirstöðvar við árslok 1883: 

a. Ríkisskuld: abrjef 

  

verðugra og þurfandi konungslandseta og 

Fluttar kr. 3250,00 

— 2900,00 

kr... 200,00 

— 12500,00 

— 32,00 
— 328,94 — 13060,94 
  

ekkna þeirra á 

Gjöld alls kr. 18510,94 

suduramt- 

kr, 3400,00 

b. Vedskuldabrjef einstakra manna — 300,00 

c. Í peningum hjá reikningshaldara —— 199,36 kr, 3899,36 

Rentur af vaxtafje sjóðsins . . . — 148,00 

Meðtekin uppbót úr landssjóði, samkva emt t konungsúrskurði 7. okt. 1875 — 8,00 

Tekjur alls kr. 4055,36 

  

ki
 

79
 

' 
e+
 

Rikisskuldabrjef 
S J. 

kur veittur konungslandsetum 

íptirstöðvar við árslok 1884: 

kuldabrjef einstakra manna 

c. Í peningum hjá reikningshaldara 

teykjavík 28. febrúar 1885. 

Magnús Stephensen 

0.0... kr. 156,00 

kr. 3400,00 

— 300,00 
— „199,8€ 36 — 3899,36 

Gjöld alls Úkr. 4055,36 
  

af reikningum sjóða, sem eru undir stjórn amtsráðs vesturamtsins. 

Jafnaðarsjóður vesturamtsins 1884. 

Í peningum 

gjaldskyldu hundraði: 

ss
 

0
 

ao 

2 
,„ í Mýrasýslu 

1883: 

Utistandandi jafnadarsjédsgjald 

- Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 
„> Dalasýsu . . . 

af hverju 

kr. 687,14 

„7.726,48 kr, 1413,57 

kr. 120,12 

73,19 

— 113,08 

Flyt kr. 306,99 9 kr. 1413,57
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, 

d. I Bardastrandarsyslu . . . 872 

e. - Ísafjarðarsýslu- og kaupstað . . 2. . 2... 2 2. — 181,25 

f. - Strandasýslu 2. 2... Blár — 568,43 

Inn komið fyrir Levys kennslubók í yfirsetukvennafræði, 12 expl. .……. — 24,00 

Tekjur alls kr. 2006,00 
Gjöld. 

Til bólusetninga og annara heilbrigðismálefna . . . 2. . 2... kr. 388,57 

Til ferðakostnaðar 2. 2... 184,00 - 

Til sáttamála AÐ …… eee er 0,00 

Kostnadur vid kennslu heyrnar- og málleysingja 0. 0,00 

Kostnaður við amtsráðið 0. — 364,00 

Ýmisleg útgjöld 0. — 281,72 

18 4 .    Eptirstöðv ar við árslok 1 

  

a. standandi jafnaðarsjóðsgjald . . 2 . 2. 2. 2. kr. 620,57 

b. Í peningum 7674. 787,7 

    

jöld alls kr. 2006,00 

Búnaðarsjóður vesturamtsins 1884. 

Tekjur: 
Eptirstöðvar við árslok 1883: 

a. Í ríkisskaldabrjefum 

b. - veðskuldabrjefum 

G. Ógolc dnir vextir 

d. Í peningum . . FA 

Leigur af vaxtafje sjóðsins 1884 FA 

Borgað upp í höfuðstól... FR 

Tillag úr landssjóði samkvæmt landshöfðingjabrjefi 10. júlí 1884 til 

búnaðarkennslustofnunarinnar i Ølafdal .......... — 2466,67 

Tekjur alls kr. 13945,09 
Gjöld : 

Styrkur til kennslustofnunarinnar í Ólafsdal . 2. . „2... Kr. 8124,00 

Til jafnaðar móti 3. tekjlið 2 2 eee eee eee eee re 50,00 

Eptirstöðvar við árslok 1884: 

a. Í ríkisskuldabrjefum 

b. - veðskuldabrjefum 

c. Ógoldnir vextir 

d. Í peningum 

  

Gjöld alls kr. 13945,09 

Búnaðarskólagald í vesturamtinu 1SSÁ: 

Tekjur: 
Eptirstöðvar við árslok 1884: 
a. I rikisskuldabrjefum Kk 

Flyt kr. 2 
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. 
Hm 

ge
 

10 
Gt
 

b. - veðskuldabrjefum 

c. - óborguðu búnaðarskólagjal 
d. - peningum 

Vextir 

Búnaðarskólagjald 1 

Selt konunglegt víkka dabr 

ákvæðisverð 2000 kr., 

Til jafnaðar móti 

Lánað móti veði og 4"/o 
Til jafnaðar móti 4. 

Eptirstöðvar við árslok 
a. Í ríkisskuldabrjefum 

b. - veðskuldabrjefum 

c. Óborgaðir vextir 

d. l Óborgað búnaðarskólagjald 

„Í peningum 

64 

di 

Jef Lita B.No. 

Gjöld: 

vöxtum 

tekjulið 

1884: 

Reykjavík 8. apr 
, 

[1 

2436, dagset 
með rentuseðlum frá 11 júní 1884 

1. g gjaldi ið. 

ríl 1885. 

Magnús Stephensen 
settur. 

Reikningar 

kr. 

  

kr. 8324,91 

  

— 31 3,39 

HR 634,37 
; 8. mai 1877, 

— 2000,00 

2040... ——— 3200,00 

Tekjur alls kr. 14472,67 

kr. 3200.00 

  

— 2000,00 

kr. 800,00 

— 8250,00 

— 12,00 

—  89,74 

— 120,93 kr. 9272,67 
tjöld alls 67 

  

styrktarsjóða prestaskólans fyrir 1884. 

1. Gjöf Halldórs Andrjessonar. 

Tekjur. 
Eptirstöðvar við árslok 1883: 

a. konungleg skuldabrjef 

b. skuldabrjef einstakra manna 

Cc. á vöxtum Í sparisjóði 
d. Í peningum hjá forstöðumanni prestaskólans 

Vextir til ll. des 1884 —. 

Útgjöld. 
Eptirstöðvar við árslok 1884: 

a. konungleg skuldabrjef . . . .. 

b. skuldabrjef einstakra manna 

c. á vöxtum Í sparisjóði 

d. í peningum hjá forstöðumanni prestaskólans 

kr. 1000,00 
— 1300,00 

— 243,61 

co 18,10 kr, 2561,71 
— 100,60 

kr. 2662,31 

kr. 1000,00 

— 1300,00 

— 252,21 

— 110, ;10 kr. 2662,31 

kr. 2662,31
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2. Pvestaslólasjóðurínn. 46 

Tekjur. 

þa
 Eptirstöðvar við árslok 1883: 

a. konungleg skuldabrjéf 2 2 2 0 eee eee kr. 3100,00 

b. skuldabrjef einstakra manna …… . 0.0... ——— 300,00 

. I peningum hjá forstöðumanni prestaskólans „0... 460 Er. 3404,60 

2. Vextir til 11. des. 1884 eee eee. — 136,00 

Útgjöld kr. 3540,60 
gjöld. 

1. Styrkur veittur: 

a. Stúdent Skúla Skúlasyni . . . . 2 2 2 2 2 2. kr. 50,00 

b. Stúdent Páli Stephensen eee eee re sr 30,00 

c. Stúdent Arnóri Árnasyni 0. 26,00 

d. Stúdent Ólafi M. Stephensen BN rr 30,00 — 136,00 

2. Eyptirstöðvar við árslok 1884: 

a. konungleg skuldabrjef . 2. 0 eee eee eee kr. 3100,00 

b. skuldabrjef einstakra manna A „0... — 300,00 

c. Í peningum hjá forstöðumanni prestaskólans 7 4,60 — 3404,60 

kr. 3540,60 

Reykjavik, 18. mai 1885. 

S. Melsted. 

Reikningur 47 
yfir tekjur og gjöld legatssjóðs Örum á Wulffs 1884. 

Tekjur. 

=
 Eign sjóðsins 1. jan. 1884: 

a. Tnnritunarskírteini fjárhagsstjórnarinnar Litr. G. Fol. 1130 kr. £4000,00 

b. Í peningum . 0... — 18,90 kr. 4013,90 

9. Leigur af innstæðufje sjóðsins ''e83— "684 . 2... 0. 0... 0. 160,00 
kr. 4173,90 

Gjöld. 

1. Borgað fyrir auglýsing í <Fróðar 2. 2... kr. 0,75 

2. Styrkur veittur þorsteini Jónssyni á Eyðum . . . . . 2. . - — 160,00 

3. Í sjóði við árslok 1884: 
a. Ínnritunarskírteini fjárhagsstjórnarinnar Litr. G. fol. 1130 kr. 4000,00 

b. Í peningum 2. 2 eee eee eee rr … 13,15 — 4013,15 

"kr, 4173,90 „90 

Skrifstofu norður- og austuramtsins 28. janúar 1885. 

J. Havsteen. Þ. Guðjohnsen. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland fl landshöfðingja um sölu á þjóðjörðum sam- 48 

kvæmt lögum 4, 83. — Í tilefni af tillögum yðar, herra landshöfðingi, í þóknanlegu 23. marz. 

brjefi 7, f. m., veitir ráðsjafinn yður hjermeð, samkvæmt lögum 8. nóvbr. 1883, um að
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48 stjórninni veitist heimild til að selja nokkrar þjóðjarðir, myndugleika til að selja hlut- 
23. marz. aðeigandi leiguliðum eptirnefndar þjóðjarðir fyrir verð það, sem ákveðið er lægst í tjeðum 

49 
30. apr. 

50 
23. mai 

lögum, og að öðru leyti með skilmálum þeim, sem þar eru heimilaðir. Jarðir þessar, sem 

í lögunum eru hin 2. 3. 4. og 9. í röðinni, eru þær sem hjer segir: 

Þverá í Kleifahreppi; jörð þessa sem með virðingargjörð þeirri, er fyrirskipuð er 

í 2. gr. nefndra laga er virt á 1820 kr., má selja ábúandanum Guðlaugi Guðmundssyni 
fyrir 2027 kr. 

Hlíð í Leiðvallahreppi, virt á 2000 kr.; hana má selja ábúandanum Sigríði 
Sveinsdóttur fyrir 2360 kr. 

Arnarnes í Eyjafjarðarsýslu, virt á 3000 kr.; hana má selja ábúandanum Antoni 
Sigurðssyni fyrir 3200 kr. 

Orrastaðir í Húnavatnssýslu, virt á 2500 kr.; hana má selja ábúandanum Ey- 
steini Jónssyni fyrir 3000 kr. 

Sömuleiðis skal yður veittur myndugleiki til að gefa út kaupbrjef fyrir nefndum 
jörðum. 

Virðingargjörðir þær, er fylgdu ofannefndu brjefi yðar, endursendast hjermeð. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #1 landshöfðingja um makaskipti á kirkjujörð. 

— Samkvæmt tillögum ráðgjafans í tilefni af þóknanlegu brjefi yðar, herra landshöfð- 

ingi, dags. 21. f. m., hefir hans hátign konunginum 21. þ.m. allramildilegast þóknast 

að samþykkja, að eignarjörð Sauðafells kirkju Hamrar í Laxárdal í Dalasýslu í Vestur- 

amtinu verði seld í makaskiptum fyrir hálfa jörðina Sauðafell í sömu sýslu, þannig að 

fyrnefnd jörð verði eptirleiðis, að því er skattskyldu snertir, skoðuð sem hver önnur 

bændaeign en hin síðarnefnda sæti sömu kjörum sem aðrar kirkjujarðir. 

Þetta er hjermeð þjónustusamlega tjáð yður, herra landshöfðingi til þóknanlegrar 

leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Brjef landshöfðingja tél biskupsins yfir Íslandi um niðurlagning Melakirkju. 

— Samkvæmt ályktun hjeraðsfundarins í Borgarfjarðarprófastslæmi og tillögu yðar, há- 

æruverðugi herra, Í þóknanlegu brjefi 8. desember f. á. og eptir að hafa meðtekið yfir- 

lýsingu þá frá eiganda Leirárkirkju, er fylgdi þóknanlegu brjefi yðar 10. f. m., vil jeg 

hjermeð með skýrskotun til 4. gr. laga um skipun prestakalla frá 27. febrúar 1880 fall- 
ast á: 

1, að kirkjan á Melum í Melasveit verði lögð niður og rifin, og að bæjir þeir, sem nú 

heyra til Mela sókn eigi framvegis kirkjusókn að Leirá, 
2, að sjóður Melakirkju svo og ornamenta hennar og instrumenta og andvirði kirkju- 

hússins leggist til Leirárkirkju, gegn því að þessi kirkja verði stækkuð svo, að hún 

rúmi söfnuð hinna tveggja sameinuðu sókna. 

Aptur á móti er engin heimild til þess að lögum, að eigandi Leirárkirkju fái fyrir 

stækkun þessarar kirkju, einsog hann hefur óskað eptir, andvirði 2 seldra hestamæðra og 

búshluta sem hafa fylgt Mela stað, þarsem þessir munir sem annað staðarfje verða að
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álítast hafa verið eign prestakallsins en ekki kirkjunnar, og eigi því andvirði þeirra að 
fylgja prestakallinu framvegis sem innstæða. 

Þetta tilkynni jeg yður hjermeð þjónustusamlega til þóknanlegrar leiðbeiningar 
og frekari ráðstöfunar. 

2 brjef landshöfðingja tíl amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um 
hlunnindi handa sparisjóðum á Akureyri og í Arnarnesshreppi. — Með brjefum þessum 
voru sparisjóðunum á Akureyri og Í Arnarnesshreppi í Eyjafjarðarsýslu veitt um 5 ár 
frá 1. júlí þ. á. að telja, eða til 30. júní 1890, öll hlunnindi þau sem talin eru í til- 
skipun 5. janúar 1874, með þeim skilyrðum, að trygging sú, sem sparisjóðirnir nú veita, 
ekki rýrni, að ákvarðananna um reikningsskil í lögum sjóðanna verði nákvæmlega gætt 
og að forstöðunefnd sjóðanna sendi landshöfðingja á ári hverju eptirrit af ársreikningum 
sjóðanna. „Svo var einnig skipað að skýra landshöfðingja frá, ef breyting yrði gjörð á 
lögum sjóðanna og, að því er hinn síðarnefnda sjóð snerti, ef skipti yrðu á ábyrgðar- 
mönnum hans. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um end- 
urveitingu hlunninda handa sparisjóði Höfðhverfinga. — Samkvæmt þarum in:skom- 
imni beiðni frá forstöðunefnd sparisjóðs Höfðhverfinga endurveitist hjermeð nefndum 
sparisjóði fyrir næstu 10 ár frá 1. jan. 1886 að telja eða til 31. des. 1895 hlunnindi 
þau, er samkvæmt tilsk. 5. jan. 1874 voru veitt honum með landshöfðingjabrjefi, dags. 

2. des. 1880, og er endurveiting þessi bundin hinum sömu skilyrðum, sem til tekin voru 

í nefndu brjef. 

Þetta bið jeg yður, herra amtmaður þjónustusamlega að tilkynna forstöðunefnd 
ofannefnds sparisjóðs. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 
skiptingu Leiðvallarhrepps. — Með þóknanlegu brjefi, dags. 22. þ. m., hafið þjer, herra 

amtmaður, sent hingað erindi sýslumannsins í Skaptafellssýslu þarsem hann fyrir hönd 
sýslunefndarinnar í Vestur-Skaptafellssýslu og eptir ósk hreppsnefndarinnar í Leiðvalla- 

hreppi fer þess á leit, að hinum núverandi Leiðvallarhreppi verði skipt í þrjá hreppa, og 
hafið þjer mælt fram með því, að þessi beiðni verði tekin til greina. 

Þareð jeg verð að álíta, að ástæða sje til að fallast á hina umræddu hreppa- 

skiptingu á þann hátt, sem farið hefur verið fram á, skal jeg hjermeð samkvæmt 23. gr. 

sveitarstjórnartilskipunarinnar frá 4. maí 1872 skipa fyrir á þessa leið: 

1. Leiðvallarhreppi í Vestur-Skaptafellssýslu skal skipt í þrjá hreppa, þannig 

ad Meðalland sje hreppur sjer og haldi nafninu Leiðvallarhreppur ; 

að Álptaver verði hreppur sjer og nefnist Álptaverslreppur, og 

að Skaptártunga verði hreppur sjer og nefnist Skaptártunguhreppur. 

2. Öllum eignum, skuldum og ómögum hins núverandi Leiðvallarhrepps, þeim sem 
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verða þegar skiptingin ter fram, skal skipt upp á jr hinna nýju hreppa, að til- 

tölu við sveitarútsvörin á 5 ára bilinu 1877— 1881. einsog þau hafa verið í hverj- 

um þessara þriggja hluta hreppsins um sig, og eptir s sama hlutfalli skal skipta ó- 

magameðlögum, sem síðar kunna að koma til og sem eiga rót sína í fjelagsskap 

þeim, milli hinna nýju hreppa, er hingað til hefur átt sjer stað. 

3. Aðskilnaður hreppanna skal fara fram undireins og amtmaður hefur ákveðið tölu 

hreppsnefndarmanna í hverjum hreppi samkvæmt 2. gr. sveitarstjórnartilskipunar- 

innar, og hinar nýju hreppsnefndir þareptir hafa verið kosnar, en þær skulu síðan 

framkvæma skiptinguna á eignum, skuldum og ómögum hins fyrvei andi Leiðvallar- 

hrepps og sýslunefndin skera úr, ef ágreiningur verður. 

Þetta tilkynnist yður hjermeð, herra: amtmaður, til þóknanlegrar leiðbeiningar 

og frekari ráðstöfunar. 

Brjef landshöfðingja #l stóptsyfirvaldanna um lán handa pi restakalli til kirkju- 

byggingar. — Með brjefi þessu var Rafnseyrarpres stakalli veitt 1000 kr. lán úr landssjóði 

til endurbyggingar kirkjunni á Rafnseyri úr tim egn því að lán þetta verði auk 4''o bri 

vaxta eudurborgað landssjóði með 100 kr. árlega Í 10 år af tekjum prestakallsins. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
Samkvæmt fjárlörunum fyrir árin 1884 og 1500. 

10. gr. c. 5. b 
Í vegabóta á 

Austur- og Vestur- Skaptafellssýslum veittur hvorri fyrir sig 900 kr. styrkur t g 

aðalpóstleiðum um sýslurnar á í hönd farandi sumri. 

300 kr. styrkur veittur til framhalds vegagjörðar milli Grænumýrartungu og 

firði og 400 kr. til endurbóta á aðalpóstveginum kringum Gilsfjörð. 

Mela í Hrúta- 

16. gr. 

Birni L. Blöndal veittur 100 kr. styrkur til að kenna sund í laugunum við Reykjavík. 

EMBÆTTASKIPUN. 

30 apríl var skrifstofustjóri í hinu íslenzka ráðaneyti í Kaupmannahöfn John 

Stephensen skipaður af konungi stjórnardeildarforstjóri í sama áðaneyti og jafnframt var assi- 

stent í ráðaneytinu Anders Dybdal skipaður af konungi skrifstolnstjóri sama staðar 

ÓVFITT PRESTAKALL. 

Holt undir Eyjafjöllum í Rangárvallaprófastsdæmi (Ilolts og Stórad 

fardögum 1985. Af brauðinu ber að greiða eptirlaun Prestsek kim v svo og 100 kr 

samkvæmt lögum 27, febråar 1880, 1. gr. A því hvilir og 1080 kr. landssjóðsskuld, sem ávaxtast með 

49/, og endurborgast með 120 kr. á ári og ber því þeim er brauðið fær, að ávaxta og 

þessa, að því leyti, sem skyldan til þess eigi hvílir á hlutaðeigandi dánarbúi Brauðið 

54 a. Auglýst 30. maí 1885. 

Hilmar 

    

endurborga skuld 

er metid 2040 kr,
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Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um neitun stadfestingar å 
lögum um heimild til að taka útlend skip á leigu til fiskiveiða. - Alþingi það, er 
saman kom 1883, samþykkti lagafrumvarp eitt, er fram kom af þingmanna hálfu, um að 
heimilt skyldi íslenzkum mönnum, heimilisföstum á Íslandi, og innlendum hlutafjelögum 

að taka útlend skip á leigu til fiskiveiða við Ísland; frumvarpið var samþykkt í sam- 

einuðu þingi óbreytt eins og flutningsmaðurinn hafði borið það upp í neðri deild þings- 
ins, en hann færði þær ástæður fyrir frumvarpinu, að vera kynni nokkur efi, þótt lítill 
væri, á því, hvort landsyfirrjettardómur einn, sem þá var nýlega kveðinn upp, væri rjett- 
ur, en með honum hafði verið dæmt heimilt að taka útlend skip á leigu til fiskiveiða Í 
landhelgi; væri það æskilegt að taka af þennan efa, því lögin ættu að vera ljós. 

Áður en fullnaðarákvörðun væri tekin með tilliti frumvarps þessa, þótti ráðgjaf- 
anum rjettast að bíða eptir úrslitum málsins fyrir hæstarjetti, sem ofannefndur dómur 

landsyfirrjettarins hafði verið lagður fyrir til prófunar. En með dómi 3. október f. á. hef- 

ur hæstirjettur nú dæmt, að eptir gildandi lögum, einkum tilskipun 13. júní 1787 1. 10. 

gr., sje eigi heimilt að hafa önnur skip en dönsk til fiskiveiða í landhelgi, og hefur hæsti- 
rjettur þannig aðhyllzt þann skilning á lögunum, sem stjórnin hefur ávallt haldið fram; og 

þegar þannig, að líkindum á rjettasta hátt, var leyst úr efa þeim, sem hafður var að á- 

stæðu fyrir frumvarpinu, þegar það var borið upp, þá kom það til álita fyrir ráðgjafanum 

hvort ráðlegt væri, að breyta banni gildandi laga gegn því, að hafa útlend skip til áður- 

nefndra fiskiveiða, í frelsi það í því efni, sem frumvarp alþingis fer fram á að veita. 

Eptir áliti ráðgjafans verður að neita því, að slíkt sje ráðlegt, því afnám banns- 

ins gegn því að hafa útlend skip til fiskiveiða mundi að líkindum ekki hafa þann hagn- 

að í för með sjer fyrir Íslendinga, sem næmi tjóni því, er óttast má að slíkt mundi 

valda. Hagnaðurinn, er leiddi af lagafrumvarpinu, yrði einkum fólginn í því, að ódýr- 

ara mundi að fá útlend skip, einkum norsk, á leigu en dönsk skip; en þó þessu væri 

nú sem stendur þannig varið, er að líkindum engin ástæða til að ætla, að svo muni 

jafnaðarlega verða um langan aldur. Af orðum sumra alþingismanna við umræðurnar 

um frumvarpið er þó ástæða til að ætla, að menn hafi haft annað fyrir augum með 

frumvarpinu, og að menn hafi ætlað að með því mætti löghelga samninga milli Íslend- 
inga og norskra skipstjóra um að reka fiskiveiðar í Jógsskar En bessi ætlun er röng, 

því þótt frumvarpið yrði að lögum, stæði þó bannið gegn fiskiveiðum fyrir reikning út- 

lendinga (að öllu eða nokkru leyti) í opnu brjefi 7. marz 1787, óhaggað. þarsem þannig 

ekki er ljóst, að nokkuð verulegt ynnist við afnám banns þess, sem hjer er um að ræða, 

er að hinu leytinu tjón það, sem af því gæti hlotizt, mjög mikið. Bannið gegn því að 

hafa útlend skip stendur í nánasta sambandi við bannið gegn því, að útlendir þegnar 

reki fiskiveiðar í landhelgi, svo að ómögulegt er að beita hinu síðarnefnda banni, ef 

leyft er að hafa útlend skip til fi sena. Í fyrsta lagi virðist það ljóst, að ómögu- 

x 
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legt yrði að hafa eptirlit það, sem herskip það hefur haft, sem á ári hverju er látið 
vera við strendur Íslands, því það gaur í augnm uppi, að herskipsforinginn getur ekki 

í hverju einstöku tilfelli farið að rannsaka, hvort fiskiveiðar, sem reknar eru á skipi með 

útlendu flaggi, sjeu heimilar af því Íslendingar hafi tekið skipið á leigu. Í þessu tilliti 
verður það þýðingarlaust, þó skipað væri fyrir, eins og efri deild alþingis stakk upp á, 
að gera skuli skriflegan skipsleigu- samning, sem skipstjóri sýni, þegar þess er krafizt, 

því ekki getur verið umtalsmál að skipsskjölin verði skoðuð í hverju einstöku tilfelli; 
eptirlit á sjó verður einungis að miðast við flaggið, sem fiskiskipið hefur. Ef lögunum 
er breytt í þá átt, að fiskiveiðar í landhelgi 

flaggi, getur það að líkindum engum efa 
verið heimilar fiskiskipi með útlendu 

ndið, að hinir útlendu fiskiflotar, sem 
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á ári hverju reka fiskiveiðar í hafinu kring um Ísland, mundu nota sjer það, að með 
því móti yrði ómögulegt að hafa eptirlit á sjó, og færu þegar þeim litizt inn í land- 
helgi. 

Þegar þeirri grundvallarreglu, að einungis skip með dönsku flaggi megi fiska í 

landhelgi, er sleppt, verður þannig ekkert úr vernd þeirri, sem fiskiveiðar Íslendinga hafa 
notið gegn yfirgangi útlendinga af veru herskipsins, og sem Íslendingar þakklátlega 

hafa talið mikla hjálp, þótt slík vernd geti verið að eins ófullkomin. Og að hinu leyt- 

imu verður yfirvöldunum á Íslandi ekki unnt að koma á eptirliti í þess stað, sem nokk- 
urt gagn sje að. þetta liggur beinlínis í augum uppi, að því er snertir eptirlit með út- 
lendum fiskiskipum, sem ekki leggja út frá Íslandi til fiskiveiðanna; en þess verður 

heldur ekki gætt, að fiskiveiðarnar sjeu ekki reknar á kostnað útlendinga, þó skipin leggi 

út frá Íslandi. Ef slíkt frumvarp, sem það er hjer liggur fyrir, yrði að lögum, mundu 

útlendir útgjörðarmenn, sem vilja hafa einhvern stað á Íslandi að stöð fyrir fiskiveiðar 

sínar í landhelgi, eiga mjög hægt með að láta fyrirtæki sitt hafa yfirskin laganna með 
haganlegu samkomulagi við einhvern af landsbúum og búa þá svo um hnútana, að 

þeir sjálfir fengju mestan hlutann af aflanum; það mætti óttast fyrir, að árangurinn 

yrði sá, að fiskiveiðar útlendinga fengju fastar stöðvar á Íslandi, en af því væri fiskiveið- 

um landsmanna hinn mesti háski búinn. 

Efri deild alpinvis hefur einnig ljóslega sjeð þessa hættu, en þarsem þingdeildin 

virðist hafa ætlað, að komið yrði í veginn fyrir hana með því að setja takmarkanir og 

skilmála fyrir heimildinni til að taka útlend skip á leigu. þá verður ráðgjafinn sam- 

kvæmt því, sem fram er tekið hjer að framan, að vera þeirrar skoðunar, að engin trygg- 

ing fáist á þennan hátt. 

Þannig hefur ráðgjafinn ekki getað álitið lagafrumvarpið lagað til þess að verða 

að lögum; það er líka sá verulegi galli á því, að heimild sú, sem með því er veitt, 
eigi nær til allra danskra þegna, heldur einungis til Íslendinga þeirra, sem heimilisfastir 
eru á Íslandi, og eptir að ráðgjafinn samkvæmt þessu hafði borið fram allra þegnlegustu 
tillögu, hefur hans hátign konunginum 22. þ. m. þóknast allramildilegast að fallast á 

að lagafrumvarpið fái ekki allrahæsta staðfestingu. 

Þetta er eigi látið hjá líða hjer með að tilkynna yður, herra landshöfðingi, til 
þóknanlegrar leiðbeiningar og til birtingar í B-deild stjórnartíðindanna, að því við 
bættu, að ráðgjafinn hefur heldur ekki ætlað, samkvæmt því sem fram er tekið hjer á 
undan, að taka ætti til greina tillögu yðar í þóknanlegu brjefi 26. nóvember f. á., um 

að leggja fyrir alþing frumvarp til laga um heimild til að taka útlend skip á leigu til 

fiskiveiða, með takmörkunum þeim, sem gætu þótt nauðsynlegar. 

  

  

Brjef landshöfðingja tl póstmeistarans um póstávísanasendingar yfir England 
til ýmsra landa í hinum álfanum. — Einsog yður þegar áður er kunnugt orðið, herra 

póstmeistari, hefur enska póststjórnin í vetur boðið milligöngu sína til þess að póstávís- 

anir gætu gengið milli Íslands og ýmsra nákvæmar tilgreindra landa í hinum álfunum, 

og skyldi farið með póstávísanir þessar á sama hátt og með þær, sem ganga milli Ís- 

lands og Englands, að öðru leyti en því, að enska póstsjórnin taki af upphæð þeirri, er 

ávísanirnar hljóða uppá, þegar þær koma til Englands, sem þóknun fyrir að koma þeim 
áleiðis: 

af póstávísunum allt að 2 pundum 0... pens 

— —- yfir 2 pund allt að 5 pundum . . ...... 6 — 

— — — 5 — —— 1 — 0 — 
— mæ — 7 — — — 10 — …… 0... + … 1 shilling.
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En nú hefur ráðgjafinn með brjefi, dagsettu 4. f. m., skýrt mjer frá, að pessu 56 

boði ensku póststjórnarinnar hafi verið tekið fyrir hönd Íslands, og geti þetta nýja fyr- 4. júní. 

irkomulag byrjað 1. júlí næstkomandi; en lönd þau er það gildir um eru þau, er nú 

skal greina: Í Asíu: 

Eignir Englendinga á Malacca (Straits Settl- 

ements). 

Ceylon. 

Cypern. 
Hong-Kong og pósthús þau í Amor, Canton, 

Foo Chow, Hankow, Hoihow, Ningpo, Shang- 

hai og Swatow, 

póststjórnina í Hong-Kong. 

Japan. 
Norðurhluti eyjarinnar Borneo. 

Í Afríku; 

sem heyra undir ensku 

Gambía. 

Gullströndin. 

Kapnýlendan. 

Lagos. 

Mauritius. 

Natal. 

St. Helena. 

Seychella-eyjarnar. 

Sierra Leona. 

Í Ameríku: 
Antigua. 

Bahama-eyjarnar. 

Barbados. 

Jeg skal þessvegna þjónustusamiega skora á yður, 

Bermudas-eyjarnar. 

Hluti Englendinga af Guyana. 

Hluti Englendinga af Honduras. 

Dominica. 

Falklands-eyjarnar. 

Grenada. 

Jamaíka. 

Montserrat. 

Nevis. 

New Foundland. 

St. Kitts. 

St. Lucia. 

St. Vincent. 

Tabago. 

Trinidad. 

Turks Íslands. 

Í Ástralíu: 
Nýja Suður-Wales. 

Nýja Zeeland. 

Queensland. 

Suður-Ástralía. 

Tasmanía. 

Victoría. 

Vestur-Ástralía. 

herra póstmeistari, að taka 

þessa nýbreytingu til greina við póstafgreiðsluna hjer frá 1, júlí næstkomandi. 

Samþykkt fyrir Rosmhvalanesslrepp innan Skaga, Vatusleysustrandar-, Garða- Samþykkt fyrir Rosmhvalanesskrepp Skaga, Vatnsleysustrandar-, Garða 

og Bessastaða hreppa um fiskiveiðar á opnum skipum. —-  Sýslunefndin í Kjósar- og 
Gullbringusýslu hefur samkvæmt lögum 14. desember 1877 um ýmisleg atriði, er snerta 

m
i
 

inf. =
 

fiskiveiðar á opnum skipum, gjört eptirfylgjandi 

<Samþykkt 
um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum, fyrir Rosmhvalaneshrepp innan 

Skaga, Vatnsleysustrandar, Garða og Bessastaða hreppa. 

1. grein. 

Enginn má leggja þorskanet í sunnanverðum Faxaflóa utar eða dýpra en svo, 

að varða sú, sem sett verður á suðausturenda Langholts, beri um Stóra-Hólm í Leiru; 

skal því netatakmarki haldið svo lengi, sem þessi mið sjást, en að þeim slepptum skal 

taka beina stefnu á Hengil, sem þá mun bera um Hvaleyri; skal halda því miði, þang- 

að til Keilir er kominn um Kúagerði. 

þessu, en við grynnstu hraunbrúnir. 

50—100 kr. 

Eigi skal leggja þorskanet nær landi á svæði 

Brot gegn þessum ákvörðunum varða sektum frá
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2. grein. 

Tvo fyrstu straumana af hverri vetrarvertíð eptir 14. marz skulu öll þorskanet 

á svæði því, er um ræðir Í 1. gr., svo og á Hafnarfirði innan Melshöfða og Hraunsness 
tekin upp og flutt í land daginn fyrir tunglkomu- eða tunglfyllingardag eptir almanak- 

inu, og eigi lögð aptur fyr en eptir hádegi daginn eptir tunglkomu- eða tunglfyllingar- 

daginn. Skulu þannig öll þorskanet vera í landi 2 sólarhringa í tvo fyrstu straumana 

framan af hverri vetrarvertíð. Geti menn ekki vegna veðurs eða annara hindrana tekið 

netin í land þá daga, sem nefndir eru, skulu þau flutt í land, hvenær sem tækifæri 

gefst næst á eptir, og þá haldið í landi fulla tvo sólarhringa tvisvar á vertíð. Hver sá 

fiskimaður, sem getur, skal skyldugur að flytja þau net í land, sem hann veit eða sjer 

að í sjó liggja þá daga, sem þau eiga að vera í landi. Brot gegn þessum ákvörðunum 

varða sektum frá 10—-100 kr. 
3. grein. 

Bannað skal að draga upp þorskanet fyr en bjart er af degi, og eigi skal draga 

upp þorskanet síðar á degi en um sólarlag, að viðlögðum sektum frá 10—50 kr. fyrir 

hverja þá skipshöfn, sem uppvís verður að broti gegn ákvörðun þessari. 

4. grein. 

Öllum þeim, er til fiskjar róa, skal bannað að varpa í sjó grjóti, sem til segl- 

festu hefur verið notað, nema brýna nauðsyn beri til. Brot móti þessu varða sektum 

frá 5—10 kr. 
5. grein. 

Fyrir innan Stakk við Hólmsberg skulu allir fiskimenn á svæði því, er sam- 

þykktin nær yfir, skyldugir að bera niður á fiskimiðum — einkanlega þar sem hraun 

er fyrir í botni — hrogn úr öllum fiski, er aflast á tímabilinu frá 14. marz til 10. maí 

ár hvert, nema þau hrogn, sem höfð eru til manneldis. Skulu hreppsnefndir í hverjum 

hreppi hafa eptirlit með því, að þessari ákvörðun sje fylgt. Brot gegn þessari grein 

varða sektum allt að 20 kr. fyrir hverja tunnu hrogna, sem söltuð er til útsölu á áður 

greindu tímabili. 
6. grein. 

Allan þann háf, sem aflast, skal skera niður og hirða lifrina eina. Hver sá, 
sem flytur háf í land, skal greiða í sekt 10 a. fyrir hvern háf. 

7. grein. 

Í hreppum þeim, sem samþykkt þessi nær yfir, skal sýslumaður skipa tilsjónar- 

menn, svo marga sem þörf er á, til þess að gæta þess, að eigi sje brotið á móti sam- 

Þykktum þessum. 
8. grein. 

Eptir samþykkt þessari fellur helmingur sekta til tilsjónarmanna, en helmingur 

til sveitarsjóðs þess hrepps, sem næstur er því svæði, þarsem brotið er framið. 

9. grein. 

Allir þeir, sem stunda fiskiveiðar, hvort heldur er um lengri eða skemmri tíma, 

þar sem fiskiveiðasamþykkt þessi nær yfir, skulu vera háðir fyrirskipunum hennar. Sam- 

Þykkt þessi nær yfir Rosmhvalanesshrepp fyrir innan Skaga, Vatnsleysustrandar, Garða 
og Bessastaða hreppa.> 

Samþykkt þessi er hjermeð staðfest af undirskrifuðum amtmanni til að öðlast 
gildi 14. dag marzmán. 1886, og kunngjörist öllum hlutaðeigendum til eptirbreytni. 

Íslands suðuramt, Reykjavík 9. dag júnímán. 1885. 

Magnús Stephensen 
settur.



Stjórnartíðindi B. 13. 1 1885 

Víkomin í A-deild Stjórnartíðindanna 

   
um breyting á auglýsing 26. september 1872, 5. gr. og auglýsing 

10. fel or, að því er snertir viktartakmarkið og burðargjaldið fyrir prentað 

  

mál í di eða einbrugðnu bandi, er senda á milli hins danska og íslenzka póst- 
umdæmis. Útgefin af innanríkisráðgjafanum og ráðgjafa Íslands 4. júní 1885. (A. nr. 
3, bls. 8—9) 

fyrir Ísland #l landshöfðingja um borgun handa fulltrúa 58 

— Sam Fw emt allraþegnlegastri tillögu ráðgjafans hetur 26. maí. 

þ. m. allramildilegast þóknast að fallast á, að gjöldin til 

samkomu alþingis 1887 skuli ákveðin 2000 kr. 

þjó nustusamlega að tilkynna yður, herra landshöfðingi, 
    

  

5 hinni tool! á hINNI Tegeu 

  látið hjálíða 

  

Þotta er 
til þóknanlegrar leiðbeiningar og til þess að þjer birtið það í B-deild Stjórnartíðindanna. 

Augl! Ysing w 59 
ip sjófarendur. 6. júní. 

    það kunngjörist hjermeð sjófarendum, að hjereptir verður kveikt á ljóskerinu yzt 

tullbringusýslu á tímabilinu frá 1. ágúst til 15. maí. 

    

á Garðssk 

  

Reykjavík, 6. júnímánaðar 1885. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 
FI Darrup Thorhere ——— 
Bergur Thorberg. Jón Jensson. 

til sýslumannsins í Gullbringu- og Kjósarsýslu um hall- 69 

; Samkvæmt beiðni þeirri, er þjer, herra sýslumaður, í umboði 94. júní. 

sýslunefndarinnar í * Kjósarsýslu og að þartil fengnu samþykki amtsráðs- 

ins, hafið komið frún með í þóknanlegu brjefi, dagsettu í dag, veiti jeg hjermeð greindri 
lán úr landssjóði til að afstýra hallæri í sýslunni, gegn 

því, aö lán þetta verði endurgreitt á þann hátt, er alþingi ákveður. 

Um leið og jeg get þess, að jeg treysti því, að upphæð lánsins verði takmörkuð 

  

sr Frys 
VISIA 

  

114 i sann 
alf 26 20,000 Kr. 

  

talin 
SVSIUMt 

      

sem mest má verða, því viðbætt, að nokkur hluti þess getur fengizt útborgaður nú 

þegar móti tilhlýðilegu skuldabrjefi. 

  

  

Auglýsing 61 

um apturköllun á na 18. júlí f. á, um kólerusótt á Suður-Frakklandi. 29, juni, 

Auglysing landshåfdingja, 18. jåli 1884, um ad reglum peim, sem settar eru i 

ember 1875, um mótvarnir gegn því að bólusótt og hin austurlenzka kól- 

erusótt og aðrar næmar sóttir flytjist til Íslands, skyldi fyrst um sinn beitt að því er 

snerti skip, sem kæmu hingað til landsins frá frakkneskum höfnum við Miðjarðarhafið, 

i felld. 

  

er hjermeð úr 
Reykj: vík, 29. júní 1885. 

  

Landshöfðinginn yfir Íslandi 
I i så By 

ene 

Bergur Thorberg. Fin Jonsson. 

ii. dag julimån, 1885, 

Reykjavík 1885. Einar Þórðarson.
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uðu stiptsyfirvalda í þóknanlegu brjefi, dags. 30. desbr. f. å., 

74 

Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um lán tilkirkjubygg- 

6. júlí. ingar á þingmúla. — Í tilefni af beiðni hlutaðeigandi prests og tillögum hinnar heiðr- 
veiti jeg Hallormsstaðar og 

Þingmúla prestakalli í Suðurmúlasýslu, eins og prestakall þetta nú er, eða síðar verður 

eptir lögum 27. febrúar 1880, 1000 kr. lán úr viðlagasjóði til endurbyggingar kirkjunn- 

ar á Þingmúla, móti því, að lán þetta verði endurborgað á 10 árum með 100 kr. á ári 

og að greidd verði af því og þeim hluta þess, 
hundraði í vöxtu á ári. 

Þetta læt jeg ekki hjálíða hjermeð þjónustusamlega að kunngjöra hinum heiðr- 

uðu stiptsyfirvöldum til birtingar fyrir hlutaðeiganda. 

im
 

9 

Reikningar 

sem á hverjum tíma er óborgað, 4 af 

sjóða, sem standa undir stjórn amtsráðsins Í norður- og austuramtinu. 

Jafnaðarsjóður norður- og austuramtsins 1884. 

Tekjur. 
Óborgað jafnaðarsjóðsgjald 1883 

2. Samkvæmt brjefi amtsráðsins 7.jan. 1884 var 20 aurum jafn- | 
að niður á hvert gjaldskylt lausafjárhundrað; jafnaðarsjóðsgjald: 

a. úr Húnavatnssýslu 
b. úr Skagafjarðarsýslu 

úr Eyjafjarðarsýslu 
úr Þingeyjarsýslu 

úr Norðurmúlasýslu 

úr Suðurmúlasýslu . 

Lån úr viðlagasjóði í tilefni af fjárkláðanum 

Borgaðar eptirstöðvar af jafnaðarsjóðsgjaldinu 1883 

Endurborganir: 

fyrir auglýsing um vogrek (útgjaldaliður 10) 

i
m
 ø 

pp
 

Gjöld. 
Skuld frá árinu 1883 BA 

Kostnaður við amtsráðið: 
a. fyrir amtsráðsfundi og skriptir 

hb. í tilefni af amtsráðskosningum 

Sáttamál: 

Eyðublöð og sáttabók 

Heilbrigðismál: 

a. kostnaður við bólusetningar . 

b. kostnaður við önnur heilbrigðismál 

Menntunarmál: 

a. til kvennaskólans á Laugalandi 

b. til kvennaskólans á Ytriey 

c. til alþýðuskóla í Grytubalskahreppå 

d. til amtsbókasafnsins . 

Kostnadur vid kennslu heyrnar- og målley: singja 

* 

Kr. 
… 799,90 

811,90 
653,10 
621,10 
687,90 
750,90 
612,20 

- 2000,00 
799,90 

234,50 

+ 112 „£0 

300,00 
300,00 
100,00 
100,00 

.— 392,90 

Kr. 

799,90 

4137,10 
2000,00 
799,90 

7745,36 

Kr. 

2641,81 

346,90 

6,00 

558,05 

800,00 
392,90



  

75 

7. Bruin yfir Skjålfandafljåt: Kr. 

a. dagrentur af hinum ýmsu útborgunum af láninu til brúar- 

gjörðarinnar frá upphafi til 8. nóvbr. 1884 „0... 0. 671,98 

b. í af því, sem kostnaðurinn við brúargjörðina fór fram úr 
láninu úr landssjóði . 2 20 eee eee eee 23,60 

8. Í tilefni af fjárkláðanum: 
a. endurgjald fyrir niðurskurð í Jökulsár og Hlíðarhreppi . .  181,33 

b. endurgjald fyrir niðurskurð í Skútustaðahreppi . . . . . 74,52 

9. Ymislegt: — 

a. kostnaður við yfirreið amtmanns um Eyjafjarðar-, Skaga- 
fjarðar- og Húnavatnssýslur . . .......…. . 247,02 

b. kostnadur vid að semja verðlasskrá  . . . . 0. … 54,00 

10. Fyrirframborganir: 

fyrir auglýsing um vogrek (tekjuliður 5) EÐ 8,46 

11. Til jafnadar færist tekjulidur 1 . . . . 2. 2... 799,90 

12. I sjødi til n. å.: TT 
A. Óborgað jafnaðarsjóðsgjald eee eee. 117,58 

b. Óendurgoldnar fyrirframborganir ......... 50,00 

ce. I peningum . 1, 

Skrifstofu norður- og austuramtsins 22. jan. 1885. 
J. Havsteen. 

Framanstandandi reikningur er endurskoðaður og samþykktur. 

Í amtsráði norður- og austuramtsins 2. dag júním. 1885. 

J. Havsteen. Einar Ásmundsson. B. G. Blöndal. 

Búnaðarskólasjóður norður- og austuramtsins 1884. 

, Tekjur. Kr. 
1. Í sjóði 1. jan. 1884: 

a. Í lánum móti veði í fasteign... . - . 5100,00 

b. Vangoldið búnaðarskólagjald úr Þingeyjarsýslu 1875 — 

1883 . . . eee eee 21,54 
€. Ógoldnar leigur til 8Æ 8,00 

d. Í peningum „0. 7200,56 

2. Endurborgað af lánum . . . . 0... 1200,00 

3. Leigur af lånum, sem borgud voru fyrir 11. juni og i 11. 
juni gjalddaga . . . . … .— 28,24 

4. Leigur af lånum uppå 4300 kr. frá 1, 830 11/6 ga . … …. 172,00 

5. Leigur af låni, uppå 100 kr., veittu 775 84 til "6 84 . 0,20 

6. Leigur af láni, sem endurborgad var eptir !Y6 84 . .. 516 

7. Borgaðar ógoldnar leigur till'/6 83 0... 800 

8. Búnaðarskólagjöld : 
a. úr Eyjafjarðarsýslu 2 0. 2731 

b. úr Þingeyjarsýslu 2 rr rr re PIA 

205,85 

301,02 

8,46 
799,90 

988,89 
7745,36 

Kr. 

12330,10 
1200,00 

28,24. 
172,00 

0,20 
5,16 
8,00 

464,72 

1885 
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Vangoldið búnaðarskólagjald úr Þingeyjarsýslu 1884 

Hjer færist til jafnaðar útejaldaliður 1 

Kr. 

2350,00 
Gjöld. 

Lánað út á móti veði í fasteign oe reen 

Útborgaður hluti 3 sýslna úr búnaðarskólasjóðnum, eins 

hann var í 11. júní gjalddaga: 

a. Húnavatnssýslu 2... 

b. Norðurmúlasýslu . . .... . 0.0.0... 1726,77 

„ Suðurmúlasýslu . 00 1605,12 

Hjer færast til jafnaðar endurborguð lán 2 2... 1200,00 

Hjer færist til jafnaðar 

Í sjóði við árslok 1884: 
A. - Í línum mót veði í fasteign . . BA 

„ Vangoldið búnaðarskólagjald úr Þingeyjarsýslu fyrir 1875 

— 1888 0 2 eee eee e 

c. I peningum ...... 

og 

2993,34 

tekjuliður 7 2 220 8,00 

    

16 560, 76 

kr. 
935:),00 

6325,23 
200,00 

„na 
3,00 

17 17 Styrktarsjóður fátækra ekkna og munadarlausra barna & Eyjafjardarsyslu og Akur- 

pi
 

eyrar kaupstað 1854. 
Tekjur. Rd. Sk. 

Sjóður við árslok 1883: 
a. Í konunglegum skuldabrjefum með. . . 4? vöxtum 

b. Í konunglegum skuldabrjefum með . . 32" vöxtum 282 11 

c. Í konunglegum skuldabrjefum með . . . 390 vöxtum 100. > 

d. Í peningum sr >> 

Vextir af skuldabrjefum sjóðsins til 11. júní 1884 „5 

Gjafahirzlan ekki opnuð 

Gjöld kr. a 

Styrkur veittur 6 ekkjum . 2... » 5% 

Í sjóði við árslok 1884: 

a. Í konunglegum skuldabrjefum eptir tekjugrein a—e . „5. 

b. Í peningum . eee „> 

Búnaðarsjóður norður- og austurandsins 

Tekjur. 
2 

Í sjóði 1. jan. 1884: 
z 

a. Í konunglegum skuldabrjefum . . .. 4%0… 1430,18 

b. Innritunarskirteini . . . ... 4 0) 400,00 

c. Skuldabrjef fjárhagsstjórnarinnar . . . . . . 40 200,00 

d. Skuldabrjef einstakra manna . . ..... 4% 3150,00 

e. Í peningum . . 2 0 0 ae eee eee, 365,39 

Kr. 

   



A =]
 

2. Vextir til 11. júní 1884: 

{ innstæðunni a—c 

    jei landshöfðingja 31. 

af því fje, 

10. gr. C. 4 til útbýtingar meðal 

arfjelaga og búnaðarsjóða 1883 

Gjöld. 

1. Borgað fyrir auelýsing í <Fróða> um útbýting fjár 
SNIÐ . 
ingar búnaði   

2. Veitt af sjálfum sjóðnum: 
1 

a. Styrkur veittur Jónasi Jónssyni í Hróarsdal 

)». Búnaðarskólanum á Hólum eee 

logunum 1883: 

a. Framfarafjelagi Saurbæjarhrepps 

). —-- Hrafnagilshrepps . . . 

t. Búnaðarfjelagi Fljóta og Siglufjarðar . . . 

d. —--- Ashrepps 8.8... 
( — 

  

ínavatnshrepps, viðbót . . .. 

tm
 

TD 

| | Vopnfirðinga 

4. Hjer færist til jafnaðar tekjuliður 3. 

5. Í sjóði við árslok 1884: 

a. É konunglegum skuldabrjeftum 

=“ itunarskirteini 

járhagsstjórnarinnar . 2... 

d. Skuldabrjef einstakra Manna 

e. Í peningum 

desbr. 1883 lagt til 

sem veitt var með fjárlögunum 

ö. Styrkur til búnaðarfjelaga af því fje, sem veitt var með fjár- 

Kr. 

81,21 
123,69 
  

bunad- 

. 666,00 
  

Kr. 

til efl- 

. 2,50 

… 200,00 

200,00 

75,00 

. . 110,00 
. . 14.00 
. . 284,00 

. . 34,00 
50,00 

. . 150,00 

4. 9/g 

0 
4 Va 
47 

49 

1430,18 
400,00 
200,00 

3000,00 
416,79 

Jölulsárbríarsjóðurinn á norðir- og austuramtinu 1884. 

Tekjur. 
sjóði frá fyrra ári: 

rn
 

þa 

peningum 

Gjöld. 

1. Ymislegur kostnaður við brúna, sem nú er fullgjör 

2. T sjóði við árslok 1884 

Gjufasjóður Pjeturs sýslunanns Þorsteinssonar 186 

Tekjur. 
1. Sjóður 1. jan. 1884: 

. "ae . . . . 

  

150,00 

Kr. 

204,90 
150,00 

666,00 
6566,47 

Kr. 

567,00 
150,00 

5446,97 
6566,47 

Kr. 

" 126,48 

126,48 

102,31 

24,17 
126,48 

Kr. 

1885 
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63 Kr. Kr. 
a. Kgl. skuldabrjæf -. . . . 2... 2. 1089,66 

b. Innritunarskírteini =... eee eee. 800,00 

Cc. Skuldabrjef einstakra manna . . ........  … 1050,00 

d. Í peningum FNF 38,73  2978,39 

2. Vextir til 11. júní 1884: FE 
a. Af innstædunni 1. a—b. 2 2 0 eee eee eee 75,59 

b. Af innstædunni 1. 02 2 eee eee 42,00 117,59 

3095,98 

Gjöld. Kr. Kr. 

1. Styrkur veittur tveimur fátækum bændum í Vallanessókn, Sig- 

fúsi Eiríkssyni á Egilsstöðum og Þorgrími Þþorgrímssyni í 
Tunguhaga 2 2... 0. 117,58 117,58 

2. Sjóður við árslok: 
a. Í konunglegum sal aðrjöfu 0... 0... 1089,66 

b. Innritunarskírteini ou eee... 2 800,00 

G. Skuldabrjef einstakra manna . . . . . . . 2... 1050,00 

d. Í peningum ... 38,74  2978,40 

095,98 

Gjafasjóður Guttorms prófasts Þorsteinssonar til fátækra í Vopnafjarðarhreppi 1884. 

Tekjur. 
1. Sjóður 1. jan. 1884: Kr. Kr. 

Innritunarskírteini —. . . . . . 2. 2. 2 2 2 2 2. ..1600,00  1600,00 

2. Vextir til 11. júní 1884 „2... 6400 64,00 
— 1664,00 

Gjåld. 

1. Styrkur veittur Frímanni Ágústssyni á Ljótsstöðum . .. 2 64,00 64,00 

2. Sjóður við árslok 1884: 
Innritunarskírteini . . . . . . . . 2 2. 2. 2... 1600,00  1600,00 

"0 1664,00 
Skrifstofu norður- og austuramtsins 9. febr. 1884. 

J. Havsteen. 

64 Reikningar 
sjóða, sem standa undir stjórn amtmannsins yfir norður- og austuramtinu og prófastsins 

í Eyjafjarðarprófastsdæmi. 

Legatssjóður Jóns Sigurðssonar 1884. 

Tekjur. Kr. Kr. 
1. Sjóður 1. jan. 1884: 

a. Í fasteign: 

Kristnes, 344 # vit á . . . . . . . . . 2400 kr. 

Hvammur, 338 or virt å „ . . . . . 2000 —



no 
D
O
 

m
m
 

s
p
 

  

NN Kr. 

s isaðakot | 26,8 æ virt á . 0.0... . 1740 kr. 

FNV (32:6 æ virt á . 0.0... . 1900 — 
Midland, 7,4 w virtå . . 2. 2 2. 1000 — 

"2 Gloppa, 5,75 & virtå 2... 2 9440,00 

b. Í veðskuldabrjefum með 4%0 . . . …… 8346,85 

c. Ógoldin landskuld af '/“ Gloppu í fardögum 1883 … 15,90 

d. Ógoldnar leigur af "2 Gloppu haustið 1882 FA 3,85 

e. I PENINGUM eee eee eee eee et 1707,36 

Endurborguð lán 2. eee 300,00 

Vextir: 0 
a. frá ll. júní 1883 til 11. júní 1884 af 8346 kr. 85 aur. 333,87 

b. frå 11. mai 1884 til 11. juni 1884 af 300 kr. . .. 1,00 

c. frå 23. mai 1884 til 11. juni 1884 af 200 kr. . .. 0,40 

Landskuldir í fardögum 1884: 

810 meðalálnir eptir verðlagsskránni 185%)ss á 56 aura . .  458,60 

Leigur haustið 1883 eptir 153. kúgildi, 315 álnir: — TT 

a. 225 meðalálnir eptir verðlagsskránni 189%ss á 56 aura . 126,00 

b. 90 álnir eptir smjörverði eptir verðlagsskránni 188*/s5 á 62 a. 55,80 

Endurborvaður kostnaður við birting uppsagnar . . 2... 71,00 

Hjer færist til jafnaðar utgjaldalidur 4. ...... 0. 1250,00 

Gjöld. Kr. 

Umboðslaun, !/e af innheimtum gjöldum . . . . . . . . 105,90 

Kostnaður við 2 uppsagnabirtingar —. . . 2. 2... 2,50 
Styrkur veittur Grímseyingum 2. 100,00 
Lánað mót veði í fasteign . „0... 1250,00 

Hjer færist til jafnaðar tekjuliður 2. . 2... - 300,0! „00 

Sjóður við árslok 1884: 

a. Í fasteign samkvæmt tekjulið 1 a. . . . . . . . - - 9440,00 

bh. Í veðskuldabrjefum með 40 . . . „ . . 9296,85 

G. Ógoldin landskuld af '/% Gloppu í fardögum 1883 FI 15,90 

d. Ógoldnar leigur af "2 Gloppu haustið 1882 .....-. 3,85 

e. I peningum . .....000 00884. 1520,63 

Gjafasjóður Jóns Sigurðssonar til Vallahrepps fardagaárið 1883— 1884. 

Tekjur. Kr. 
Sjóður í fardögum 1883: 

a. Jörðin Ytri Villingadalur, 14 # virt . . . . . . - - 990,00 

bh. — Merkigil . . . 14 æ- — . . 2 2 2... 1000,00 

ce. — I Gloppa . Bö — 0... 320,00 

19513,96 

300,00 

335,27 

453,60 

181,80 
1,00 

1250,00 
  

—22035,63 

Kr. 

105,90 
2,50 

100,00 

1250,00 
300,00 

20277,23 

22035,63 

4 

Kr. 

1885 

64
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kr Kr. 
64 d. Ógoldnar leigur af ! *loppu haustið 1882 (15 meðalálnir 

á 58 aura, 7 kr. 95 a. = 4 kr. 10 AU 3.85 

e. Ógoldin landskuld af % Gloppu í fardögum 1883 (30 með- 
alálnir á 53 ar) se eee eee eee 15,90 2320,75 

2. Leigur haustið 1883 eptir 4'' kúgildi, 85 meðalálnir eptir 

verðlagsskránni 188984 BB a. 000 eee eee 45,05 45,05 

3. Landskuld í fardögum 1884: 

194 meðalálnir eptir verðlagsskránni 18%4s, 56 a. . . . .  108,64 108,64 

Gjöld. Kr. 

1. Umboðslaun, { af hinum innheimtu gjöldum . . 2... 25,61 

2. Fyrir eptirrit af úttektargjörð á Merkigili. 2... 0,5 
3. Borgað fátækrasjóði Vallahrepps með innskript —. 2... . 127,58 127,58 

4. Sjóður í fardögum 1884: 

a. Eptir 1. tekjugrein a—c . . . 2... 2310,00 

b. Ógoldnar leigur af % Gloppu haustið 1882, (15 meðalálnir 

á 538 a. 7 kr. 95 a — 4 kr. 10åa) . . .... 0. 3,85 

G. Ógoldin landskuld af } Gloppu í fardögum 1883 (30 með- 

alálnir á 53 ar) 2 15,90 

  

Skrifstofu nordur- og austuramtsins 14. febr. 1885. 

J. Havsteen. David Gudmundsson. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1884 og 1885. 

10. ør, C. 4, 

Samkvæmt tillðgu amtsráðsins í suðuramtinu var veitt íje 

1. Búnaðarfjelagi suðuramtsins 1300 kr, gegn því að það verji aj 

styrktar minni búnaðarfjelögum í amtinu. 

2. "Til framhalds flóðsarðahleðslu við Safarmýri 1033 kr. öð a., og auk þess til yfir: 

inu allt að 200 kr. 

3, Til að gjöra nýja þriðju lendingu í Þorlákshöfn 100 

   

greina: 

  

það, er nú ske 
        

af þessari upphæð til 

ónar með verk- 

  

rgast iyrr en sannað er, 

   
      

      
  

að lendingin sje fullgjör og verkið try hen 
Samkvæmt meðmælum hlutaðeigandi amtmanns voru samþykktar 

  

Sýslunefndarinnar í Árnessýs já u um að verj sem eptir voru af 
styrk veittum sýslunni fyrir 1884 (sbr. Stj.tíð. 1884 B 30 ú ð > kr. s veittar sem styrk 
uppí kostnaðinn við að gjöra nýjan farveg handa Skt ífslæk il shreppi og 245 ki 

að við stýflun Hengladalsár og framskurð í Hjallafor 
Sýslunefndarinnar í Dalasýslu um að verja 350 kr (sbr 

ingja 25. febr. þ. á, Stjtíð. B. 17) til að launa að nokkru leyti jarðyrkjumönnuin, er 
um í sýslunni. 

Sýslunefndarinnar í Snæfellsness 
verja 420 kr. (sbr. Stjtíð. B. 17) tillauna hauda búfræðingi, 

þar í sýslunni. 
Sýslunefndarinnar í Mýrasýslu um að verja 

laun handa ferðabúfræðingi og 100 kr. til að styrkja með 2 búfræðini 
Eptirnefndum búnaðarfjelögun í norður- og austuramtinu var fyrir 1884 veitt 

    

ippI í kostn- 

Þa da a 
ndshofo-    jarðabót- 

  

    
   

  

krærai (aUupa, 

1. Binadarfjelagi Torfalækjarbrepps . . .….. 0.5, d ) ad, 

2. Framfarafjelagi Saurbæjarhrepps . 2 02000000 144 88 — BÚ - 
3. Framfarafjelagi Hrafnagilshrepps eee eee at AT
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Einar Þórðarson, Reykjavík 1885.
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r rn r org rn Á Grrr FATNT a ' ' ' 5. BARDASTRANDARSYSLUPOSTURINN leggur å stad frá Bæ í Reykhólasveit morguninn eptir að 

vestanpústur er kominn þange kjavík, fer um Brjámslæk og Bíldudal að Vatn- 

ir sólarhringsbið um Brj á míslæk að 

  

frá Rey!     
eyri, og snýr þaðan aptnr 

6. STRANDASÝSLUPÓ 

Reykjavík um Borðeyri, 

    

Prests b; a x ka og nm rå fb berg í Steingrímsfirði Bjarnarfjardar- 

håls og Bala að Kúvíkum í Reyki og snýr þaðan aptur eptir sólarhringsdvöl sömu leið. & > J Í I 1 3 

  

ÍSAFJARÐARSÝSLUPÓSTURINN fer frá Ísafirði daginn eptir komu vestanpóstsins þangað frá 

Reykjavík, um Holt í Önundarfirði að þin eyri við Dýrafjörð og snýr þaðan aptur eptir 12 tíma 
   dvöl sömu leið fjarðar. Þó má póstur þessi, eptir nánari ákvörðun póstafgreiðslumannsins á 

Ísafirði, þegar nægur tími er til, fara allt að Rafnseyri við Arnarfjörð. 

8. SKAGASTRANDARPÓSTURINN 

eptir komu norðanp( 

      

frá Sveinsstöðum um Blönduós að Mólanesi daginn 

töðum frá Stað, og snýr aptur eptir sólarhringsdvöl á Hóla- 

nesi 

Q, SIGLUT FJARÐARPÓ      Víðimýri daginn eptir komu norðanpóstsins þangað 

ósog HaganestilSiglufjarðar, og snýr aptur 

        
    

  

   

  

   

      

   

Stad: fer um S ;     mu leið eptir só 

fer frá Akureyri da 

  

ginn eptir komu norðanpóstsins þangað 

thringsdvöl þar. 

  

' snýr aptur eptir s 

MUPÓSTARNIR eru tveir. Fer annar á stað frá Grenjaðarstað þegar er Seyðis- 

 ákmreyri, kemur við á Húsavík, Skinnasöðum 

ar höfn hinum jarsýslupóstinum. Sá póstur fer frá 

inn pósturinn á að fara frá Grenjaðarstað og kemur við á Sauðanesi 

sýslupóstarnir eru komnir til Raufarhafnar, snúa þeir apt- 

staðar og Vopnafjarðar, og má Seyðisfjarðarpósturinn eigi fara frá 

Akureyrar fyr en annar þeirra er komin aptur að Grenjaðarstað. 

    

  

Din: 

  

singeyjar 

    

    

  

1 
tlahreppi undir eins og aðalpóstarnir ern komnir báðir til 

rpóstur frá Bjarnanesi og Seyðisfjarðarpóstur frá Grímsstöðum) 

r aptur þaðan eptir sólarhringsdvöl 

eru þrír og fara þeir allir á stað frá Hraungerði svo fljótt sem unnt er 

Í Einn þeirra fer um Ólafsvelli að 

'eiðum, annar að Arnarbæli í Grímsnesi, og snúa þeir báðir þegar 

m á Eyrar bakka og snýr þaðan aptur morguninn eptir 

   
er komin Þangað frá KR 

aptur að Hraungerði; hin 

að Hraungerði. 

14. VESTMANN ABYJA | 

komu á 

frá Vest 

"frá Breiðabólstað að Ljótssöðum daginn eptir 

k og snýr þegar aptur að Breiðabólstað. Þegar pósttaskan kemur 

kal henni komið svo snemma að Breiðabólstað, að hún kom- 

   

  

     

    

ist á austanpósti ley ykjaví kur. 

  

yfir Ísland i, hey . juli 1885. 

Bergur Thorberg. - 

"Jón Jensson. 

irma Skyrsla 

um <gjöf Jóns Sigurðssonar>. 

(Send forseta hins sameinaða alþingis). 

   bess, sem af skiy arjettinum í dánarbúi Jóns Sigurðssonar og konu 

r Binarsdóttur, hefur verið greitt til stjórnarráðsins fyrir Ísland sem 

j er, að meðtöldum erfðafjárskatti, er greiddur var til 

   hans, 

    tilheyrandi ofannefnd ri 

1885 
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1885 86 

  

66 baka 0. kr, 7602,89 

Þegar hjer við er bætt: 

a. Vöxtum til 11. júní 1885 af ríkisskuldabrjefum, er á ýmsum tímum 

hafa keypt verið fyrir fje sjóðsins . . . „0... kr, 976,00 

b. Vöxtum af fje sem um stundarsakir var sett í sparisjóð . — 23,39 .… 999 39 

verður öll tekjuupphæð sjóðsins 11. júní 1885 . . ....... . kr. 8602,28 
Þessari tekjuupphæð hefur verið ráðstafað þannig: 

1. Ríkisskuldabrjef að upphæð kr. 8400,00, er síðan hefur verið komið í innskriptar- 

skírteini, hafa verið keypt fyrir. . . „0... kr. 8420,38 
2. Fyrir endurrit af skiptagjörðum hefir verið borgað SN RA — 

8. Eptirstöðvarnar hafa verið greiddar inní aðalfjehirzluna og geta fengizt 

útborgaðar úr jarðabókarsjóði með . 2... . mm 

kr. 
Eign sjóðsins er þannig samkvæmt ofansögðu: 

a. Innritunarskírteini Ltra G. fol. 619 að upphæð 

b. Í peningum 

kr. 
Reykjavík, 3. júlí 1885. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Bergur Thorberg. 

67 Kirkjureikningar 
úr norður- og austuramtinu. 

Möðruvallaklausturskirkja fardagaárið 1885 —SÁ. 

10,42 

171,48 

8602,28 

8400,00 

171,48 

8571,48 

Kr. 

102,11 

44,25 

81,90 

35,16 
19.23 

282,65 

Tekjur. 

1. Fasteignartíund af 607,8 ææ == 182,34 ål. 0... å 56 a. 

2. Lausafjårtiund af 278,3 w& — 83,49 ål. ......0…. 53 - 

3. Ljéstollur 58'/», hver 4 pd. tålgar = 234 pd.. . . ... å35 - 

4. Legkaup, 8 heil og 6 hålf =— 11 heil = 66 ål. FA 

Þþaraf 60 ál á 538 aura . . . . 2. 2 .. + 81 kr, 80 a. 
og 6 ål. å 56 aura. . 2... 3 - 

5. Kirkjugjald af húsum, af 38462 kr. 

Gjöld. 

1. Fyrir messuvín 

2. Til lýsingar, tólg, rök og stay ping . FR 

3. Fyrir hirðing og þvott kirkjunnar eins og venjulega - 
4. Vísitazíulaun prófasts, 20 Ál 2... ÁÐ 

5. Þóknun til organista BR 
6. Fyrir endurskoðun reiknings þessa, BÁL 56 a. 

7. — ritföng í þarfir kirkjunnar 

8. Sent landfógeta í peningum 

Kr. 

9,00 

12,37 

16,00 

10,60 

50,00 

1,68 

1,00 

182,00



-]
 

ö 

Munkaþverárklausturskirkja fardagaárið 1883—84. 

Tekjur. Kr. 
1. Fasteignartiund af 91,6 w& == 27! al. á 56 a. 15,40 

2. Lausafjártíund af 203.5 ææ = 61 al. á öð - 32,33 
3. Ljóstollar 30, hver 4 pd. tólgar == 120 pd. á 35 - 42,00 

4. Legkaup 41 = 27 ål. . å 53 - 14,31 

104,04 

Gjöld. Kr. 
1. Til ljósa sem venjulega 12 pd.tólgar ...:..….…. å35a. 4,20 

2. Ljósakveikir og kertasteypa RF 1,18 
3. Fyrir umsjón og þvott á kirkjunni m.m... 10,66 

4.  — pappír og lakk til kirkjunnar „2... 0,66 

5. Mil altarisgöngufólks „2 2,65 
6. Fyrir endurskoðun reiknings þessa, 3 ål. „2... 456 a. 1,68 

7. Fyrir 3 stálspaða —. .. FA en 12,00 

8. Fyrir að meta fyrirhugaða aðgjörð í á kirkjunni BN 6,00 

9. Sent til landfógeta í penmgum . . 2 00 0 — 65,01 
104,04 

Flateyjarkirkja fardagadårid 1883—84. 

Tekjur. Kr. 

1. Í sjóði hjá fjárhaldsmanni 6. júní 1883... 0... 66,11 

2. Fasteignartiund af 15,3 & == 9,2 fisk. å 273 eyl 2,53 

3. Lausafjártíund af 20 w — 12 fisk... Á — 3,30 

4. Ljostollar, tals 10, hver 4 pd. tólgar = 40 pd. á 331 — 13,40 

5. Legkaup engin. 
6. Skuld kirkjunnar vid jardabdkarsjodinn . . 8.000, 745,54 

830,88 

Gjöld. Kr. 
í. Skuld kirkjunnar við jarðabókarsjóðinn . 2... 0000 145,54 

2. Til ljósa sem venjulega 8 pd. tólgar . . . . . . . . Á 33) eyr. 2,68 

3. Fyrir brauð og VÍN. 3,73 
4. — hirding kirkjunnar og kertarok . 2... 2,50 

5. Hålf visitaziulaun pråfasts 1883, 10 ål. . 010.00. 00 A. 5,50 
6. Í sjóði hjá fjárhaldsmanni í fardögum 1884 ...... 70,93 

830,88 
Skrifstofu nordur- og austuramtsins 7. febr. 1885. 

J. Havsteen. 

Skýrsla 
um fund amtsráðsins Í norður- og austuramtinu 2. og 3. júní 1885. 

Ár 1885, 2. júní, var fundur amtsráðsins í norður- og austurumdæminu settur 

á Akureyri af forseta ráðsins, amtmanni Julius Havsteen, með amtsráðsmönnunum Ein- 

ari umboðsmanni Ásmundssyni í Nesi og Benedikt umboðsmanni Blöndal í Hvammi.



1885 

68 

== 
öð 

Mál þau, sem komu til umræðu á fundinum voru þessi: 

1. Forseti skýrði frá, að sjer hefði borizt sú frjett, að varaamtsráðsmaður cand. 

phil. Páll Vigfússon á Hallormsstað, sem kosinn hafði verið í amtsráðið til vara í fyrra 

sumar, væri andaður, og bar undir ráðið, hvort kjósa skyldi þegar annan varamann í 

hans stað, eða fresta kosningu, þangað til almennar kosningar framfæru í næsta skipti, 
þannig að þá yrðu kosnir, auk amtsráðsmanns, tveir til vara, sbr. 5., 9. og 47. gr. sveit- 

arstjórnartilskipunarinnar.  Amtsráðið samþykkti í einu hljóði, að fresta skyldi kosningu 

varamanns, þangað til nýjar almennnar kosningar framfæru. 
2. Amtsrådid afgreiddi til landshöfðingja tillögur sínar um, hve mikla borgun 

a ss mætti reikna þeim manni fyrir hvern sólarhring, sem fe 

    

} til þessað hafa gæslu 

á föngum í fangahúsinu á Eskifirði, sbr. erindisbrjef handa lögreglustjórum 10. júlí 1876, 

B. bls. 73—74 og lög 2. nóvbr. 1877, um breyting á 

aðarsjóðnum. 
3.  Amtsráðið ályktaði að leita álits hlutaðeigandi 

um kæru frá hreppsnefndunum í Svínavatnshreppi og T Húnavatns- 

sýslu yfir úrskurði sýslunefndarinnar þar, viðvíkjandi kostnaði við eptirleit á Kúluheiði 

í haust, er var. 

4. — Samskonar ákvörðun var tekin um kæru frá hreppsnefndinni í Vindhælis- 

hreppi yfir úrskurði sýslunefndarinnar í Húnavatnssýslu á ja 
fyrir 189?3. 

5. Frá hreppsnefndinni í Saurbæj jarhreppi í 
skjal yfir úrskurði sýsluneíndarinnar 9. apríl } 
nefndarinnar á kæru Sigurðar Sig 

verið gjört haustið 1883, og le varskæruna að 
efninu til, en hreppsnefndin komið fram. Amts 

ráðið lagði þann úrskurð á þetta mål, að syslunefndin hefði eigi farið fram yfr það, sem 

hún hefði vald til, og að úrskurður hennar 

gjalda hefði verið lögð fram 15. nóvbr. og ú 

13. desbr., en sá dagur, er niður} 

      
   TI syn h 

iaum peim, sem HViið    á jafn- 

  

unefndar      
    

  

     

    

    

  

    

naðarreikningi hreppsins 

  

ið kæru- 

hrepps- 

  

om 3 ur jöinun nrepps- 

Kær a 
Laf 17 4} Teri 
heiði komið til oddvita 

      þe kveða skal 

um það, hvort útsvarskæra sje komin fram innan þess frests, sem tiltekinn er í lögum 9. 

jan. 1880, um breyting á tilskipun 4. maí 1872 um sveitarstjórn á Íslandi. (Framh.). 

nun er 108 ifaM, Skál Fi talin,     

STYRKTU LANDSSJÓÐI 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1884 og 1885. 

10. gr. C5 a 
Veittar 100 kr. til að ryðja fjallveginn yfir Grindaskörð 

10. gr. 05 b. 
Rangárvallas Í slu veittur 500 kr. ur til 
Gullbringu- og Kjósarsýslu veittur 500 

inum fyrir framan Eyrarfjall og Reynivallaháls og enn fremur 
brú yfir Fossá. 

Árnessýslu veittur 1000 kr. styrkur til endurbóta á aðalpóstveginum tm sýsluna. 

16. gr 6. 

Cand. jur. Birni Bjarnarsyni veitti ur af ráðgjafanum 200 kr. styrkur til að standast 
kostnað við flutning til Íslands á myndum er gefnar hafa verið til stofi 

Hinu íslenzka biblíufjela gi veittur 120 kr. sty 
Docent Helga Hálfdánarsyr 

mennri kirkjusögu (sbr Stjtíð. 1882 B bls 68). 

ÓVEITT PRESTAKALL. 
Auðkúla í Húnavatns prófastsdæmi (Auðkúlu og Svínavata 

Auglýst 22, júní 1885. 

  

  

   

      

a, á súsluveoum á Á SYSIUVEÐUI     
til að gjöra brýr á sýsluveg- sýsi 

allt að 200 kr, styrk til að leggja 

    

  

ar íslenzku málverkasafni. 

          

9 ni veittur 300 kr. út 2, hepti af al- 

  

Metið 990 kr. 65 a.



Stjornartidindi B. 15 89 

Skyrsla 

um fund amtsráðsins í norður- og austuramtinu 2. og 3. júní 1885. 

(Framh.). 

6. Hreppstjóri Jóhann P. Pjetursson á Brúnastöðum hafði kært fyrir amtsráð- 
inu, að sýslunefndin í Skagafjarðarsýslu hafi með úrskurði sínum 14. febr. f. á. hækkað 
útsvar hans til Lýtingsstaðahrepps haustið 1883 um 10 kr., þótt hreppsnefndin hefði 
eigi úrskurðað neitt um þetta útsvar hans, og þess eigi verið krafizt, þar sem annar 
maður, sem kærði yfir útsvari systur sinnar, hafði að eins tekið hreppstjórann til sam- 
anburðar, en eigi heimtað útsvar hans hækkað, fyr en hann áfrýjaði til sýslunefndar úr- 
skurði hreppsnefndarinnar um nefnda kæru hans. 

Með því málavextir voru eins og sagt er, og amtsráðið verður að álíta, að það 
liggi í augum uppi og leiði af 19. gr. sveitarstjórnartilskipunarinnar, að sýslunefnd geti 

eigi lagt úrskurð á útsvarskæru, sem eigi hefur verið áður lögð undir hlutaðeigandi 
hreppsnefnd og verið úrskurðuð af henni, ályktar það að sýslunefndin hafi farið fram 
yíir vald sitt, og fellir úr gildi fyrnefndan úrskurð sýslunefndarinnar um útsvar Jóhanns 

   

    
hreppstjóra Pjeturssonar, sbr. 51. gr. 1. í sveitarstjórnartilskipuninni 4. maí 1879, þannig 

að þær 10 kr. sem útsvar hans v um, endurborgist honum eða verði látnar 

sem hann á að greiða í næsta skipti til sveitarinnar. 

Ji fram brjef landshöfðingja, 31. jan. 1885, þar sem hann sam- 

lósins veitir 21 búnaðarfjelagi styrk af því fje, sem ætlað er til 

búnaði á árinu 1884, samkvæmt fjárlörunum 18545, 10. gr. C. 4.; nema þess- 
ar styrkveitingar alls 1668 kr. 50 a.; jafnframt felur landshöfðingi amtsráðinu, að út- 

býta 331 kr. 50 a. sem eptir eru af þeim hluta af þessari fjárveiting, sem hann hefir 
ætlað búnaðarfjelögum í morður- og austuramtinu á árinu 1884, milli búnaðarfjelaga, 

sem síðar kynnu áð koma fram með skýrslur um unnar jarðabætur á nefndu ári og 

á um styrk, 

  

  

ar hækkað 

koma uppí það útsvar, 

      

{. Forseti la 
  

kvæmt tillögum amtsr: 

  

   

  

bænarskrå 
Samkvæmt pessu veitti amtsrådid eptirnefndum búnaðarfjelögum þann styrk, sem 

hjer er nefndur: 

  L. búnaðarfjelagi Torfalækjarhrepps 119 kr. 50 a.     
2. framíarafjelagi Hrafnagilshrepps 2. AT 5 - 

3. framfarafjelagi Saurbæjarhrepps . . „0... 33 — 50 - 

200 kr. 
það, sem eptir er, 131 kr. 50 a. verður að greiðast aptur í landssjóð, nema mætti út- 
býta því ásamt því fje, sem kemur til úthlutunar á árinu 1885, og vildi amtsráðið bera 

upp fyrirspurn hjer að lútandi fyrir landshöfðingja. 

S. Eptir áskorun landshöfðingja ljet amtsráðið uppi tillögur sínar um styrkveit- 

ingar á þessu ári til búnaðarfjelaga eða húnaðarskóla eða þá annara búnaðarfyrirtækja. 

Ráðið ljet í ljósi að það byggist við, að umdæminu hlotnuðust 4000 kr. af þessari fjár- 

veiting á yfrstandanda ári, eins og að undanförnu, og að búnaðarfjelög fengju allt að 

  

þv 2000 kr. at nefndri upphæð, — Með þessu fyrir augum ályktaði amtsráðið að fela 
amtsráðsmanni Einari Ásmundssyni að rannsaka og meta skýrslur þær um unnar jarða- 

bætur, er skyldu fylgja bænarskrám búnaðarfjelaganna um styrk af þessu fje, þegar þær 

væru innkomnar, til þess upphæð, sem hverju fjelagi bæri, yrði tiltekin þar eptir. 

Að því leyti, er snertir úthlutun á því fje, sem þá er eptir, 2000 kr, lagði 

amítsráðið það til, að búnaðarskólanum á Hólum yrði veittur 1100 kr. styrkur, og búnað- 

arskólanum á Eyðum 300 kr. styrkur, þegar reikningar væru komnir til amtsráðsins um 

tekjur og gjöld þessara skóla fyrir 189%ss; við þessar tillögur sínar tók amtsráðið sjer- 

1. dag ágústmán. 1885. 

  

Reykjavík 1885. Einar Þórðarson, 
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- staklega tillit til þess, að vextirnir 1885 af styrktarsjóðnum handa þeim, sem bíða tjón 
af jarðeldi á Íslandi, mundu ganga til skólans á Eyðum. 

Ennfremur lagði amtsráðið meðmæli sín með bænarskrá frá sýslumanninum í 
Suður- og Norðurþingeyjarsýslu um 600 kr. styrk til þess að senda mann til Bradford 
á Englandi til að kynna sjer og komast fyrir um orsakirnar til hins lága verðs, sem 
nú er á Íslenzkri ull og árlega fer lækkandi, það er að segja að áliti amtsráðsins, að 
komast fyrir, hvernig ætti að meðhöndla ull til þess hún yrði sem útgengilegust; samt 
skyldi styrkurinn vera því skilyrði bundinn, að sýslunefndirnar sæju um að út kæmi á 
prenti skýrsla um árangurinn af ferð þess manns, sem sendur yrði. 

Áptur á móti gat amtsráðið eigi mælt með bænarskrá frá Jóni J ónssyni bónda 
á Reynistað um verðlaun fyrir tilraunir til að bæta sauðfjárkyn, og heldur eigi með 
bænarskrá frá Jóni Jónssyni á Litlu Hámundarstöðum um styrk til þess að kaupa vef- 
stól og vefnaðarverkfæri; amtsráðið vildi samt skjóta því til landshöfðingja, hvort hann 
gæti veitt hinn síðarnefnda styrk af því fje, sem ætlað er til vísindalegra og verklegra 
fyrirtækja. 

9. Forseti skýrði frá að hann uppá væntanlegt samþykki amtsráðsins hefði veitt 
Árna hreppstjóra Þorkelssyni í Grímsey samkvæmt tilmælum hlutaðeigandi umboðsmanns 
100 kr. styrk af búnaðarsjóði norður- og austuramtsins, til þess að ferðast til Reykja- 
víkur, til þess að kynna sjer þar meðferð á byggingargrjóti og steinveggjahleðslu. Amts-. 
ráðið fjellst á þessa ráðstöfun. 

Amtsráðið veitti ennfremur búnaðarskólanum á Hólum samkvæmt þarum fram- 
kominni bænarskrá 500 kr. styrk úr búnaðarsjóðnum, þegar leigurnar fyrir þetta ár væru 
innkomnar. 

Búnaðarfjelag Svínavatnshrepps hafði sótt um sjerstakan styrk úr búnaðarsjóðn- 
um auk þess styrks, sem fjelaginu hefur verið veittur úr landssjóði; amtsráðið sá sjer 
eigi fært að verða við þessari beiðni. 

Sömuleiðis gat amtsráðið eigi veitt síra Páli Pálssyni í þingmúla styrk til kál- 
garðaræktar, sem hann samkvæmt framkomnu vottorði nafngreindra manna leggur sjer- 
staklega ástundun á, úr búnaðarsjóðnum, og heldur eigi ekkjunni Helgu Jónsdóttur á 
Syðra Lóni á Langanesi um 300 kr. styrk til þess að halda áfram að leggja upphlaðna 
akbraut, 560 faðma á lengd, frá sjó og upp að bænum og þaðan yfir mýri uppá hálsa 
fyrir ofan bæinn. 

10. Forseti skýrði frá, að landshöfðingi hefði eigi getað veitt svo mikið fje til 
fjallvega árið 1884, sem amtsráðið hefði beðið um, sbr. skýrslu um fund amtsráðsins 
4. — T. jan. 1884 (Stjórnartíðindi 1884, B, bls. 93) og voru alls veittar í þessu skyni 
1800 kr. til áframhalds veginum yfir Vaðlaheiði, 1500 kr. til vegarins yfir Vestdalsheiði 
og 850 kr. til þess að ljúka við sæluhúsið við Jökulsá. Forseti hafði því, auk þess sem 
hann beiddi um fje til þeirra vegagjörða, sem nú voru nefndar, tekið upp aptur á þessu 
ári nokkrar af tillögum þeim um fjallvegagjörðir, sem landshöfðingi hafði eigi getað 
sinnt 1884, sem sje vegagjörð á Vatnsskarði í Skagafjarðarsýslu og á Grímstunguheiði, 
og ennfremur lagt það til, að fje yrði veitt til endurbóta á fjallvegunum yfir Öxnadals- 
heiði og Siglufjarðarskarð í Skagafjarðarsýslu og til vegagjörðar á Hallgilsstaðaheiði (Hel- 
kundarheiði), en með því að nægilegt fje var eigi til, hefur landshöfðinginn í brjefi, 24. 
marz 1885, tjáð amtinu, að hann að eins gæti látið til rúmar 3700 kr. á þessu ári til 
þess að halda áfram vegagjörðunum á Vaðlaheiði og Vestdalsheiði, sem yrðu að sitja fyr- 
ir, eins og amtsráðið hefði stungið uppá. 

Forseti skýrði frá, að landshöfðinginn hefði með brjef, 6. maí þ. á., eins og í
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fyrra, veitt 3300 kr., til þessað styrkja sýslusjóði til að bæta sýsluvegi á aðalpóstleiðun- 
um hjer Í amtinu, og beðið um tillögur amtsráðsins um, hvernig þessu fje skuli skipt 
milli sýslnanna. Amtsráðið fól forseta sínum að láta uppi þessar tillögur, þegar þær 
skýrslur væru komnar frá sýslumönnunum í Skagafjarðarsýslu, Norðurmúlasýslu og 

Suðurmúlasýslu, sem hann hafði óskað eptir viðvíkjandi því, hve mikið fje væri lagt úr 

sýslusjóðum til hinna umspurðu vegagjörða; hve mikið er ætlað til aðalpóstvega í Eyja- 

fjarðarsýslu og Suðurþingeyjarsýslu, má sjá á útskriptum úr gjörðabókum nefndanna, og 

var sjerstök skýrsla hjerum komin frá sýslumanninum í Húnavatnssýslu. 

11.  Amtsráðið samþykkti þá tillögu sýslunefndarinnar í Skagafjarðarsýslu, að veg- 
urinn frá Kárastaðaferju út á Sauðárkrók yrði tekinn upp í sýsluvegatölu. 

12. — Amtsráðið samþykkti þá tillögu sýslunefndarinnar í Eyjafjarðarsýslu, að veg- 
urinn frá Gilsferju við Eyjafjarðará upp að fjallveginum yfir Vaðlaheiði yrði tekinn upp 
í sýsluvegatölu. 

13. Reikningur yfir kostnaðinn við brúargjörðina yfir Skjálfandafljót með fylgi- 

skjölum var framlagður til endurskoðunar og úrskurðar. Amtsráðið yfirskoðaði reikning- 

inn og samþykkti hann. 
Kostnaðurinn hefir orðið alls 20070 kr. 82 a.; það sem fer fram úr láninu úr 

landsjóði 70 kr. 82 a., greiðist að jafnri tiltölu af þeim sjóðum, sem endurborgun láns- 

ins hvílir á. — Forseti skýrði frá, að skuldabrjef væri útgefið fyrir þeim hluta lánsins, 
sem hvílir á jafnaðarsjóðnum, 6666 kr. 67 a., sem ávaxtast og afborgast með 6 af hundr- 

aði af þessari upphæð í 28 ár frá 8. nóvbr. 1887, þannig að leigur af láninu og afborg- 

un greiðist í fyrsta skipti 8. nóvbr. 1888, og er á hverju ári 400 kr. 
Amtsráðið ályktaði að votta Tryggva Gunnarssyni þakklæti fyrir allar fram- 

kvæmdir hans við þessa brúargjörð og brúargjörðina á Jökulsá. 
14. Reikningur yfir kostnaðinn við bygging Jökulsárbrúarinnar var eigi fullgjör, 

vegna þess að nokkur skakki, sem að vísu nemur litlu, virðist vera á einu fylgiskjalinu, 

sem forseta hafði eigi verið hægt að fá leiðrjetting á enn. 
Samkvæmt því, sem fyrir liggur, er kostnaðurinn alls annaðhvort 3624 kr. 20 a. 

eða 3595 kr. 50 a., og eptir í sjóðnum annaðhvort 24 kr. 17 a. eða 52 kr. 87 a. 

15.  Framlagðir voru eptirfylgjandi reikningar yfir tekjur og gjöld sjóða, sem 

standa undir yfirumsjón amtsráðsins: 

1. búnaðarsjóðs norður- og austuramtsins, 

2. búnaðarskólasjóðs norður- og austuramtsins, 

3. Jökulsárbrúarsjóðsins, 

4. styrktarsjóðs fátækra ekkna og munaðarlausra barna í Eyjafjarðarsýslu og Akureyrar- 

kaupstað, ” 
5. gjafasjéds Guttorms pråfasts porsteinssonar til fátækra í Vopnafjarðarhreppi og 

6. gjafasjóðs Pjeturs sýslumanns Þorsteinssonar til fátækra í Vallanessókn. 

Þessir reikningar voru endurskoðaðir af amtsráðinu og var ekkert að þeim fundið. 

16. Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs norður- og 

austuramtsins 1884, ásamt með fylgiskjölum; var reikningurinn endurskoðaður og ekkert 

að honum fundið og hann því samþykktur af amtsráðinu. 

17. Var rædd og samþykkt 

áætlun 

um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins 1885. 

Tekjur. 
2080 3500 kr. 

3500 kr. 
Jafnaðarsjóðsgjald . ..….. 
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Gjöld: 
1. Amtstáðið 2 300 kr. 

2. Til sáttamála 20 
3. Til heilbrigðismála . . .. 500 — 

4. Til menntunarmála (hjeraf til bókasafnsins 900 kr.) . . . . 1000 — 

5. Til heyrnar- og málleysingja . ... 580 — 

6. Afborgun uppí og leigur til 18. okt. af láni úr landssjóði í til- 

efni af fjárkláðanum . . 0560 — 

7. Qviss Útgjöld „2... 550 — 8500 kr. 

18. Bæjarstjórnin á Akureyri hafði nú gengið að Því að selja suðurstofuna í 

fangahúsinu handa amtsbókasafninu fyrir 1000 kr. alls, er afborgist án vaxtaoreiðslu 

með 100 kr. á ári, og skyldi fyrsta afborgunin eiga sjer stað í júní-gjalddaga 1886 (sbr. 
skýrslu um fund amtsráðsins 4.--7. jan 1884, Stjórnartíðindi 1884, B. bls. 91 og um 

fund ráðsins 1.—2. ágúst 1884, Stjórnartíðindi 1884, B, bis. 164) Forseti skýrði frá 

ad hann hefði leitað samþykkis landshöfðingja 

til sölunnar fyrir hönd bæjarstjórnarinnar. 

Forseti skýrði frá að forstöðunefnd bókasafnsins hefði ráðið amtsskrifara cand, 

phil. Jón Magnússon til þess að ljúka við bókaskrína nú í sumar; bæði þetta og útveg- 

um nýrra skápa, flutningur bókanna í snðarstofuna og niðurröðun þar hefur ærinn 

kostnað í för með sjer og veitti amtsráðið bókasafninu 200 kr. styrk af jafnaðarsjóði á 

þessu ári. 

Framlagðir voru reikningar yfir tekjur og gjöld bókasafnsins fyrir 1883 og frá 

1. jan. 1884 til 30. apríl 1885; nokkur fylgiskjöl vanta, en reikningshaldari hefur lofað 

að bæta úr þessu. 

19. Reikningur yfir tekjur og gjö 

18S3/s4 var framlagður og yfirfarinn; amtsráðið fann að athuga, að brunabótagjöld hefðu 

eigi verið borguð út, eptir því sem þau til fjellu, og sá, sem hefði lagt þau fram, hafi 
reiknað sjer rentu af framlögum sínum í þess ' tilhti; amtsráðið varð að álíta, að þessi 

rentugreiðsla væri óþarfa útgjöld, og hefði átt að borga brunabótagjöldin fyrir hvert ár 

þegar í stað. Sömuleiðis komu nú fyrst til reiknings ýmisleg útgjöld frá fyrri árum, 

sem hefðu átt að greiðast fyrir löngu. Ennfremur var framlögð skýrsla yfir athafnir 
skólans á skólaárinu 183!%ss. Ráðið veitti skólanum 850 kr. styrk úr jafnaðarsjóði. 

20. Framlögð skýrsla um athafnir kvennaskólans á Ytriey fyrir skólaárið 1855. 

Ráðið veitti skólanum 350 kr. styrk úr jafnaðarsjóði. 

  

og 

1 

    

til kaupanna fyrir hönd amtsráðsins oe 

  

T jold kvennaskålans å Laugalandi fyrir skålaårid 

   

  

21. Ennfremur var framlögð skýrsla um athafnir alþýðuskólans á Akureyri sem 

Guðmundur Hjaltason stendur fyrir, á skólaárinu 18%%ss, og gat forseti þess, að lands- 

höfðingi hefði veitt þessum skóla 600 kr. úr landssjóði. Amts 

kr. styrk úr jafnaðarsjóði. 

22. Forseti skýrði frá, að hann uppá væntanlegt samþykki amtsráðsins hefði 

leyft sýslunefndinni í Suðurpingeyjarsýslu að taka 1500 kr. lán úr viðlagasjóði til þess 

að byggja alþýðuskólahús í Hljeskógum í Grýtubakkahreppi með 6%o árlegri afborgun 

og vaxtagreiðslu í 28 ár. Amtsráðið samþykkti þetta. 

23. — Framlagður reikningur yfir tekjur og gjöld <Prentsmiðjusjóðsins> 1884, og 

var eign sjóðsins við árslok í skuldabrjefum gegn veði í jörðum 2450 kr., og gegn veði 

í kaupstaðarhúsi á Akureyri 208 kr. 12 a., og í peningum 1 kr. 7 a. 
Þegar áðuráminnst skuld uppá 208 kr. 12 a. væri innkomin, skyldi leita kon- 

unglegrar staðfestingar á stofnunarskrá <Prentsmiðjusjóðsins>, sem amtsráðið samdi og er það 

aðalinntak hennar, að ársvöxtunum af innstæðu sjóðsins, sem skuli vera 2600 kr., skuli skipt í 

  

'áðið veitti skólanum 100 
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4 jafna hluti, sem amtsrådid veiti vid hver årslok 2 fåtækum og efnilegum nåmsmeyjum 
á kvennaskólanum í Eyjafjarðarsýslu eptir uppástungu forstöðukonunnar þar, og 2 fá- 

tækum og efnileeum námspiltum á gagnfræðaskólanum á Möðruvöllum eptir uppástungu 
skólastjóra; en það sem þá væri eptir af sjóðnum, 59 kr. 19 a., ályktaði amtsráðið samkvæmt 
bænarskrá hlutaðeigandi forstöðunefndar að veita kvennaskólanum í Eyjafjarðarsýslu til 

útbýtingar milli fátækra námsmeyja þar, svo sem til skriffærakaupa og læknishjálpar, ef 
á þyrfti að halda. 

Framlögð var bænarskrá frá ritstjóra Birni Jónssyni á Oddeyri um 200 kr. 
styrk af <Prentsmiðjusjóði> til að gefa út eðlisfræði og efnafræði eptir Benedikt Gröndal. 
Amtsráðið gat eigi veitt hinn umbeðna styrk af þessum sjóði, sem ætlaður er til að 

styrkja námsmeyjar og pilta á kvennaskólanum í Eyjafjarðarsýslu og á gagnfræðaskólan- 

um á Möðruvöllum. 

94. Til amtsráðsins var komin bænarskrá frá Birni Pálssyni á Akureyri, sem 
hefir sýnt talsverða hæfilegleika til að búa til ýmisleg verkfæri og vjelar, sem notaðar 

verða í daglegu lífi, og sækir hann um styrk til þess að ferðast til Skotlands tilað panta 
og láta smíða þar ýmislegt til vjelagjörða, er hann eigi getur fengið hjer, og til þess að 

kynna sjer landbúnaðarverkfæri og. tóvjelar. 

Þegar bænarskrá þessi kom til amtsráðsins, var það þegar búið að ráðstafa því, 

sem til var fyrir hendi í búnaðarsjóði amtsins, og hafði þegar látið uppi tillögur sínar 

um útbýting þess fjár, sem ætlað er úr landssjóði á yfirstandandi ári til eflingar búnaði, 

og gat ráðið því eigi veitt beiðandanum þann styrk, sem hann biður um, þótt það álíti 
hann þess maklegan, að hann yrði styrktur af almannafje, enda hefir sýslunefndin í 

Eyjafjarðarsýslu veitt honum 250 Er., en hann þarfnast 500—600 kr. til ferðarinnar. 

Amtsráðið ályktaði að senda landshöfðingja bænarskrána með beztu meðmælum sínum 
með því, að beiðandanum yrði veittur 500 kr. styrkur af fje því, sem ætlað er til vís- 
indalegra og verklegra fyrirtækja. 

25.  Framlagður var til yfirskoðunar reikningur yfir kostnaðinn við að koma 

búnaðarskólanum á Eyðum á fót og finnst ekkert við hann að athuga Ennfremur var 
framlagður reikningur yfir tekjur og gjöld skólans 18%%3., og fannst að athuga við hann, 

að Eyðastóll er talinn keyptur fyrir 11000 kr., og vísað til fylgiskjals við hinn reikn- 

inginn, en sú kvittun hljóðar uppá 10000 kr. Aðgætandi er ennfremur að arður eða 

skaði af búinu á Eyðum er ekki talinn í reikningnum og verður  eptirleiðis að semja 

sjerstakan búreikning eða taka hann uppí ársreikning skólans. 

Samkvæmt skýrslu sýslumannsins í Suðurmúlasýslu, meðtekinni með brjefi 24. 

apríl 1884, um fundarhald skólastjórnarinnar, 19. s. m., á skólastofnunin að eiga inni 

í Gránufjelagsverzluninni á Vestdalseyri 1100 kr. úr styrktarsjóðnum handa þeim, sem 

bíða tjón af jarðeldi, en þessarar upphæðar er ekki getið í reikningunum. Skólanefndin 

hafði sem sje verið í vafa um, hvort hún ætti að telja í reikningnum þessa upphæð, 

enda var sýslumanninum í Norðurmúlasýslu eigi fullkunnugt um, hvernig á þessum 

peningum stæði; síðan hefir sýslumaðurinn samkvæmt áskorun amtsins látið til þær 

upplýsingar um þetta fje, að því hafi upphaflega verið safnað hjer á landi fyrir milli- 

göngu Tryggva Gunnarssonar og Jóns landritara Jónssonar. þeir afhentu það síðan síra 

Sigurði heitnum Gunnarssyni á Hallormsstað til útbýtingar, en af því varð eigi, að fjenu 

yrði útbýtt; þegar dánarbúi síra Sigurðar var skipt, ljetu erfingjarnir þetta fje inní 

Gránufjelagsverzlun á Vestdalseyri, og þar hefir það staðið inni síðan gegn vöxtum og 

hefir eigi verið af þeim tekið, nema 55 kr, í eitt skipti handa einum manni, sem beðið 
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hafði tjón af öskufallinu 1875. þetta fje hefur þannig eigi staðið í neinu sambandi við 

það fje, sem gefið var erlendis þeim, sem biðu tjón af öskufallinu 1875, og sem styrkt- 

arsjóðurinn handa þeim, sem Þíða tjón af jarðeldi, er stofnaður af. ; 

Nú kom til umræðu, hvernig verja ætti þessum 1100 kr. eða 1045 kr., sem 

sýslumaðurinn spyr að, hvort ekki megi leggja til skólans á Eyðum, og ályktar amts- 

ráðið, að skýra landshöfðingja frá þessu og leggja það til, að hin áðurnefnda upphæð yrði 

lögð við styrktarsjóðinn handa þeim, sem bíða tjón af jarðeldi, og virðist ekki geta 

orðið spursmál um, að verja þessari upphæð öðruvísu, en sjálfri innstæðu sjóðsins (sbr. 

Stjórnartíðindi 1878, B, bls. 157 og 158). 

26. Forseti skýrði frá, að landshöfðingi hefði með brjefi 8. nóvbr. 1884 falið 

sjer eða amtsráðinu að gefa út reglugjörð fyrir búnaðarskólann á Hólum til að gilda 

fyrst um sinn, sem væri samkvæm frumvarpi því til reglugjörðar, sem amtsráðið hafði 

rætt á fundi sínum 1. júní 1883 og sent landshöfðingja. Með því nú ýmsar breytingar 

voru síðan orðnar á fyrirkomulagi skólans, átti frumvarpið miður vel við, og hafði for- 

seti tekið það ráð, að semja nýtt frumvarp,“ og hafði lagt það síðan undir álit stjórnar- 

nefndar skólans til þess hún kæmi fram með breytingartillögur sínar við það, og segði 

um það álit sitt. Frumvarp þetta var nú komið aptur frá stjórnarnefndinni og samdi 

síðan amtsráðið með hliðsjón af því og breytingartillögum stjórnarnefndarinnar, sem Í 

öllu verulegu voru teknar til greina, að fáeinum lítils háttar atriðum undanteknum, 

reglugjörð fyrir búnaðarskólann á Hólum, sem það afrjeð, að senda landshöfðingja með 

þeim tillörum, að hann samþykkti það. 

Þarnæst var framlögð skrá um rjettindi og skyldur stjórnarnefndar skólans, sem 

mælist til að fá þessa skrá samþykkta af amtsráðinu. Ráðið samþykkti hana með nokkr- 

um breytingum. 

Framlagðar voru skýrslur um fundarhald 4 fulltrúa úr sýslunefndum Skaga- 

fjarðarsýslu og Húnavatnssýslu á Hólum 28.—30. apríl 1884, og skýrslur um fundarhöld 

stjórnarnefndar skólans á Hólum 4.—6. oktbr. og 10. og 11. nóvbr. 1884 og 1. apríl 

1885, og höfðu á þessum fundum ýmislegar ráðstafanir verið gjörðar viðvíkjandi skólan- 

um og skólahaldinu. 

Framlögð var reglugjörð fyrir skólastjóra, dagsett 11. nóvbr. 1884, sem forseti 

amtsráðsins hafði samþykkt; ennfremur hafði forseti amtsráðsins samþykkt að skóla- 

stjórnin hafði skipað Jósef búfræðing Björnsson sem skólastjóra. 

Skýrsla um athafnir skólans á skólaárinu 1883—-84, sem er prentuð, var komin 

til amtsráðsins og reikningur yfir tekjur og gjöld hans skólaárið 1883—84 ásamt yfirliti 

yfir tekjur og gjöld hans þangað til í ágúst 1884; ennfremur reikningur yfir efnahag 

skólabúsins 1883—84. þessir reikningar, sem eru fylgiskjalalausir, voru yfirskoðaðir og 

ályktaði amtsráðið að heimta fylgiskjölin við reikninginn yfir tekjur og gjöld skólans 

1883—84, sem eigi var hægt að samþykkja að svo stöddu. 

Forseti gat þess, að sýslumaðurinn Í Eyjafjarðarsýslu hefði vorið 1883 borgað úr 

sýslusjóði sem framlag til skólans á Hólum 500 kr. í þeirri ven, að Eyjafjarðarsýsla tæki 

þátt í skólastofnuninni þar, en nú fórst þetta fyrir, og beiddi sýslumaðurinn amtið um 

að hlutast til um, að Skagafjarðarsýsla endurborgaði þessa upphæð, þareð hann eigi 

hefði fengið svar uppá hjeraðlútandi áskorun til sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu. Amtið 

skrifaði síðan sýslumanni þessum viðvíkjandi þessu, en hann skýrði aptur amtmanni frá, 

að sýslunefndin hefði skorast undan að endurborga þetta fje að svo stöddu. Síðan var 

þetta mál borið undir sýslunefndina í Eyjafjarðarsýslu, og hafði hún afráðið, að þessar 

500 kr. mættu standa í skólastofnuninni, þannig, að upphæðin með áföllnum vöxtum 
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skyldi ganga uppi tillag syslunnar, ef til pess kæmi, ad Eyjafjarðarsýsla kæmist í sam- 
band við Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu um skólann, en yrði það ofan á, að þetta 
samband kæmist ekki á, skyldi upphæðin með þá áföllnum vöxtum endurborgast. Amts- 
ráðið samþykkti þetta, þarsem það skilur landshöfðingjabrjef 2. febr. 1884 á þá leið, að 
Það geti komið til tals, að Eyjafjarðarsýsla taki þátt í Hólaskólanum, þegar útsjeð 
væri um það, að Eyjafjarðarsýsla og Þingeyjarsýsla gengju ekki í fjelagsskap um bún- 
aðarskóla. 

21. . Framlögð voru eptirnefnd endurrit úr gjörðabókum sýslunefnda og yfirfarin 
af amtsráðinu: 
a. Frá Húnavatnssýslu, fundargjörðir frá 23.--27. febr. 1885. 
b. Frá Skagafjarðarsýslu, fundargjörðir frá 28.—30. janúar 1885. 
c. Frá Eyjafjarðarsýslu, fundargjörðir frá 7.—9. apríl 1885. 
d. Frá Suðurþingeyjarsýslu, fundargjörðir frá 24.—26. marz 1885. Niðurjöfnun var 794 kr. 

21 e., en með því eigi mátti jafna niður meir en 680 kr. 6 aur. samkvæmt 43. gr. 
sveitarstjórnartilskipunarinnar (sbr. 26. gr.) þarf að leita samþykkis amtsráðsins til 
þess, að þessi niðurjöfnun sje gild. 

e. Frá Norðurþingeyjarsýslu, fundargjörðir frá 9.—11. apríl 1888. 
Úr Norðurmúlasýslu og Suðurmúlasýslu voru engar gjörðabókarútskriptir komnar, sem 
bendir til þess, að sýslunefndirnar þar hafi eigi verið búnar að halda aðalfundi sína á 
yfirstandandi ári. 

Að vísu er það eigi ákveðið í sveitarstjórnartilskipuninni, hvenær á ári sýslu- 
nefndir skuli halda aðalfundi sína, en það hefur verið venja hjer í amtinu, að þessir 
fundir væru haldnir öndverðlega á árinu, enda leiðir það af því, sem fyrirskipað er í 48. 
grein sveitarstjórnartilskipunarinnar um aðalfundarhald amtsráðsins, sbr. 41. gr. og 52. 
gr. 1., að aðalfundir sýslunefnda skuli haldnir svo tímanlega, að reikningar sýslusjóða og 
sýsluvegasjóða geti verið komnir til ráðsins í tækan tíma. —Amtsráðið vill því skora á 
sýslumennina í nefndum sýslum, að halda aðalfundi sýslunefndanna eigi seinna en Í 
marz eða fyrra hluta apríl, til þess tjeðir reikningar og útskriptir úr gjörðabókunum geti 
verið komnar til amtsráðsins nokkru fyrir lok maímánaðar ár hvert. 

28. - Framlagðir voru eptirnefndir sýslusjóðsreikningar fyrir 1884, sem forseti 
amtsráðsins hafði yfirfarið áður, til rannsóknar og úrskurðar amtsráðsins. 
a. Við reikninginn úr Húnavatnssýslu fannst ekkert að athuga. 

b. Við reikninginn úr Skagafjarðarsýslu fannst ekkert að athuga. 

c. Við reikninginn úr Eyjafjarðarsýslu fannst ekkert að athuga, nema það, að þær 500 
kr., sem borgaðar voru til búnaðarskólans á Hólum 1883, verða að tilfærast sem eign 

sjóðsins í næsta reikningi. 

d. Við reikninginn úr Suðurþingeyjarsýslu fannst að athuga, að 19. fylgiskjalið 
vantaði. 

e. Við reikninginn úr Norðurþingeyjarsýslu fannst ekkert að athuga. 
f. . Við reikninginn úr Norðurmúlasýslu fannst að athuga: 

1. Vextir og afborgun uppí lán úr landssjóði til búnaðarskólans á Eyðum, 8500 kr., 

er ranglega tilfærð með 500 kr., en eiga að vera, einsog kvittun landfógeta sýnir, 
510 kr. 

2. Fyrir band á Stjórnartíðindum hreppstjórans í Seyðisfjarðarhreppi er greitt úr 

sýslusjóði 5 kr. 50 a. Að vísu er eigi fyrirskipað í brjefi landshöfðingja 10. jan. 

1879, um útbýting á Stjórnartíðindum til hreppstjóra, að þeir skuli sjá um og 

kosta band á Stjórnartíðindunum, heldur aðeins geyma og afhenda þau eptir- 
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manni sínum í hreppstjórninni, en í hreppstjórareglugjörðinni, 47. gr., er þeim 
gjört að skyldu að halda Stjórnartíðindunum saman (sbr auglýsing aptan við 

B-deildina fyrir 1882, 1883 og 1884); verður þetta eigi gjört, nema Stjórnartíð- 

indunum verði komið í band, og þar sem hjer er eigi um embættisbækur hrepp- 

stjóra eða ritföng að ræða, sbr. brjef landshöfðingja 23. oktbr. 1880, 28. marz 
1881, 11. jan. 1882, 21. febr. 1882, þá eru áður áminnstar 5 kr. 50 a. ranglega 

goldnar úr sýslusjóði, og skulu endurgreiðast honum aptur. 

Samkvæmt þessum athugasemdum verður eign til næsta árs 2206 kr. 59 a. 

Sýslusjóðsreikningurinn úr Suðurmúlasýslu var ókominn, og fól amtsráðið forseta 

sínum að úrskurða hann síðar. 

(Framhald). 

EMBÆTTISSKIPUN OG LAUSN FRÁ EMBÆTTI. 

22, júní var Herman Severin Bernhöft viðurkenndur af konungi generalkonsúll í 

Danmörku (og Íslandi) fyrir Noreg og Svíþjóð. 

16. júlí var sýslumanni í Ísafjarðarsý 

  

slu og bæjarfógeta á Ísafirði C. Fensmark vikið frá 

embætti af konungi fyrir fullt og allt og án eptirlauna 

S. d. var lector thcologiæ, forstöðumanni prestaskólans Sigurði Melsted, 1. af dbr., veitt 
af konungi, eptir beiðni hans, lausn í náð frá embætti frá 1. okt. næstkomandi að telja og með eptir- 
launum samkvæmt eptirlaunalögunum. 

HEIÐURSMERKI, 

16. júlí var lector theol, forstöðumaður prestaskólans Sigurður Melsted, 1. af dbr. S u, 

sæmdur af konungi heiðursmerki dannebrogsmanna. 

ÓVEITT EMBÆTTI. 

Forstöðumannsembættið við prestaskólann í Reykjavík verður laust frá 

1. okt. þ. á. Launin eru 4600 kr. á ári. 

Embættið sem sýslumaður í Ísafjarðarsýsl u og bæjarfógeti á 
Ísafirði. Launin eru 3500 kr. á ári. 

Sæki aðrir en Íslendingar um embætti þessi eiga þeir samkvæmt kysbr. 8. apríl 1844 og 
kgsúrsk. 27. maí 1Sö7 og 8. febr. 1868 að láta nægileg vottorð um að þeir kunni 
brjefum þeirra. 

  

íslenzku fylgja bónar- 

Auglýst 17. júlí 1885. Bónarbrjef eiga að vera komin til ráðgjafans 20. sept. 1885. 3
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1. Forseti lagði fram reikning um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs suðuramtsins 

fyrir árið 1884, og fannst ekkert athugavert við hann annað en það, að amftsráðsmaður 

Grímur Thomsen áleit kostnað leiðandi af bandi á Stjórnartíðindum óþarfan, með því að 

alltaf liggi 1 expl. af Stjórnartíðindum við amtið. 

2. Forseti lagði fram reikning yfir búnaðarskólagjaldið í suðuramtinu 1884; var 

hann yfirfarinn, og fannst ekkert athugavert við hann. 

3. Forseti lagði fram leiguliðasjóðsreikning suðuramtsins fyrir árið 1884; var 

hann einnig yfirfarinn, og fannst heldur ekkert athugavert við hann. 

a. 

4. — Forseti lagði fram eptirfylgjandi sýslusjóðsreikninga : 

Reikning Borgarfjarðarsýslu fyrir árið 1883. 

Amtsráðið fól forseta, að brýna á ný fyrir sýslunefnd  Borgarfjarðarsýslu fyrirmæli 

vegalaganna um vegagjörð á sýsluvegum. Sömuleiðis fól amtsráðið forseta, að leggja 

fyrir oddvita sýslunefndarinnar í Borgarfjarðarsýslu, að heimta endurborgaðar frá 

sýslunefndarmanni Þórði Þorsteinssyni á Leirá 4 kr, sem hann hafði reiknað sjer 

fyrir setu á sýslunefndarfundi, dags. 5. apríl 1883 á heimili hans, en sem ekki var 

haldinn. 

Reikning Gullbringu- og Kjósarsýslu fyrir árið 1883. 

Samkvæmt ályktun amtsráðsins á aðalfundi 27. júní 1883, úrskurðaði amtsráðið, að 

útgjaldaliður 6. færist niður um 300 kr., o: styrkur til Flensborgarskólans, og 

eptirstöðvarnar færist upp um sömu upphæð. Amtsráðið athugar, að úttekt vantar á 

þeim vegagjörðum, sem unnar hafa verið, nema á brúnum yfir Elliðaárnar. 

Reikning Austur-Skaptafellssýslu fyrir árið 1884. 

Við þann reikning var ekkert að athuga. 

Reiknimg Rangárvallasýslu fyrir árið 1884. 
Var hann einnig samþykktur með þeim athugasemdum, sem við hann höfðu verið 

gjörðar í hjeraði. 

Reikning Vestmannaeyjasýslu fyrir árið 1884. 

Við þennan reikning fannst ekkert athugavert. 

Reikning Árnessýslu fyrir árið 1884. — Amtsráðið lagði eptirfylgjandi úrskurði á at- 

hugasemdir þær, sem gjörðar höfðu verið við reikninginn í hjeraði: 

A. Tekjur. 

Við athugasemd Í. Eptirstöðvarnar færist upp um 62 kr. 25 a., með því amtsráðið 

líka býst við, að sýslunefndin leiti endurborgunar á þessu gjaldi þar sem við å, nfl. 

úr landssjóði. 

Athugasemd TI, fellur niður, samkvæmt svari reikningshaldara. 

—>— 1TII, í og 2, samþykkt af reikningshaldara. 

—>— TIl, 3, fellur burt. 

--s— TI, 4, fellur burt. 

B. Gjöld. 
Við 1, 2. Leiðrjett. 

— II, 9. Amtsráðið leggur fyrir reikningshaldara, að gefa formlega kvittun fyrir 

1000 kr. láni til sýslusjóðsins. 

Athugasemd III. Fellur burt. 

Reikning Gullbringu- og Kjósarsýslu fyrir árið 1884. 

Amtsráðið úrskurðar, að samkvæmt úrskurði undir tölul. 4, b falli 5. gjaldaliður,
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150 kr. (tillag til skólans í Flensborg), burt, og eptirstöðvarnar færist upp um sömu 

upphæð. 

Ámtsráðið fól oddvita, að brýna fyrir sýslumönnunum í Skaptafells-, Árness og Gull- 

bringu- og Kjósarsýslu, að tilgreina í sýslusjóðsreikningunum, hversu mikið af hinum 

árlegu eptirstöðvum sje eptirstöðvar af sýsluvegagjaldi, og hversu mikið af sýslusjóðs- 

gjaldi. 

5. Forseti skýrði frá, að hann hafi, í brjefi dags. 18. ág. f. á. til allra sýslu- 

manna í suðuramtinu, lagt fyrir þá, að brýna fyrir sýslunefndunum, að þeim beri að 

ganga ríkt eptir, að fyrirmælum vegalaganna 15. okt. 1875, 5. gr., sje fylgt, að því er 

snertir vegabætur á hreppavegum og skýrslur um þær, og að láta amtsráðinu framvegis 

árlega í tje skýrslur um vegabætur á hreppavegum sýslunnar. Oddviti lagði fram 

skýrslur þær, sem hann samkvæmt þessu hafði fengið frá Skaptafells- og Rang 

        

ðum Árnessýslu skýrsla um    
sýslum, og einnig var lesið upp úr sýslufundargjö 

vegi þar. — Frá Gullbringusýslu hafði komið beiðni um frest, til að undirbúa skýrs 

þaðan. Frá Borgarfjarðarsýslu voru engar skýrslur komnar. Amtsráðið kynnti sjer þe 

ar skýrslur, og áleit skýrslurnar frá Skaptafells- og Rangárvallasýslum fullnægjar 

6. Forseti lagði fram eptirfylgjandi eptirrit af gjörðabókum sýslunefndanna : 

a. Austur-Skaptafellssýslu, fundargjörðir 10. maí 1884 
b. Vestur-Skaptafellssýslu, fundargjårdir 6. juni og 22. okt. 1884. Vid bessar fundar- 

gjordir fannst ekki annad athugavert en pad, ad amtsráðinu virðast óviss gjöld í 

Vestur-Skaptafellssýslu (380 kr.) vera óþarflega hátt áætluð, einkum þar sem eptir- 

stöðvar eru áætlaðar 357 kr. 12 a. 

c. Rangárvallasýslu, fundargjörðir 25. júní og 9. og 10. okt. 1884, og 15. maí 1885. 

Við þær fannst ekkert athugavert. 

d. Vestmannaeyjasýsiu, fundargjörðir 27. og 31. maí og 17. sept. 1884, og 27. febr. 

1885. Við þær fannst heldur ekkert athugavert. 

e. Árnessýslu, fundargjörðir frá 20.—24. apríl 1885. Við þær fannst heldur ekkert 

athugavert. 

f. Gullbringu- og Kjósarsýslu, fundargjörðir 27. maí og 12. nóv. 1884. Við þær fannst 

heldur ekkert athugavert 

g. Borgarfjarðarsýslu, fundargjörðir 30. maí og 14. okt. 1884. — Við þær fannst heldur 

ekkert athugavert. 

7. Forseti tilkynnti brjef landshöfðingja, dags. 15. desbr. f. á., þar sem ákveð- 

ið er, að kennsla í yfirsetukvennafræði skuli hjer eptir fram fara tvisvar á ári, og byrja 

apríl og 1. október ár hvert. 

8. Forseti lagði fram brjef landshöfðingja, þar sem hann skorar á amtsráðið, að 

koma fram með tillögur sínar um, hvernig verja skuli styrk þeim úr landssjóði, sem 

landshöfðinginn hefur beinlínis til wmráða, til eflingar búnaði. 

Amtsráðið gjörir ráð fyrir, að upphæð sú, sem það á að gjöra uppástungur um, 

sje eins og undanfarin ár, 3533 kr. 33 a., og urðu tillögur amtsráðsins þessar: 

a. Forseti skýrði frá, að hann hefði samið við Ólaf Ólafsson búfræðing um, að hafa 

yfirumsjón og eptirlit með áframhaldandi flóðgarðahleðslu í Safarmýri, fyrir borgun 

eptir reikningi, allt að . . . 0. kr. 200,00 

og var það samþykkt. 
Flyt kr. 200,00 

1885 

69



1885 

69 Fluttar kr. 200,00 

b. að búnaðarfjelagi suðuramtsins sjeu veittar eee eee, 1200,00 

    

    

    

  

c. lagðar voru fram bænarskrår frå bånadarfjeli í 5 hreppum, nfl. Hålsa- Ð Fi , ? 
Reykholtsdals-, Lundarreykj: Seltjarnarnesshrepp- 

12 x 
  um. „ Þareð amtsráðinu 

amtsins hafi ætlað fje til styr 

ur það til, að þessum Þbónarbrjefum sje vísað til ) 

amtsins, og ad ennfremur verdi veittar til viðbótar við þann styrk, sem 

búnaðarfjelagið hefur lofað 0. — 100,00 

Búnaðarfjelag | Öræfinga, sem fjekk 200 kr. styrk næstl. ár, þykir 

Júnaðarfjelae suð: 

m Í ámtinu, leoo- 

es suður- 

    

ekki ástæða til að fái styrk að þessu sinni. 

d. að veittar sjeu í e tt skipti fyrir öll, til þess að gjöra í Þorlák 

nýja þriðju lendingu . 0. 1000,00 

þannig, að fje þetta verði þá fyrst greitt, er framlösð verður 

    

argjörð um verkið. 

e. til framhalds á flóðgarðahleðslu í Safarmýri 0 — 1033,33 

    

    

  

Þaraðauki höfðu amtsráðinu borizt bænarsk 
1. Úlafi Ólafssyni búfræðing, til þess 

skólanum í Kaupmannahöfn. 

  

Tan ab Júna að: Ir-  bokkin 

  

Gísla Gíslasyni bÞúfræðingi á 
allar 

C id, Sjera Jens Pålssyni å bingvelli til ad 

Þorkeli Jónssyni á Ormsstöði áta ma 

Sjera Þorkeli Bjarnasyni á Reynivöllum, til að halda 

Hermanni jarðyrkjumanni Jónassyni, til að halda 

aðarskólann í Kaupmannahöfn. 

Þareð amtsráðið álítur, að þessu fje eigi helzt að verja til þeirra verka, sem 
£ 

hafa almenna þýðingu, og að sú sje tilætlun fjárveitingarvaldsins með veitingu þess, sjer 

    

m
j
 

og 

Så námi við landbún- 

  

það sjer ekki fært, að sinna neinum af þessum 

hina síðastnefndu, álítur amtsráðið, að hún heyri undir amtsráðið í norður- og austur- 
amtinu, ef henni ætti að sinna. 

9. Forseti lagði fram brjef landshöfðingja, dags. 

rhónum, og hvað sjerstaklega snertir 

  

Í. á, þar sem því er 
skotið til aðgjörða amtsráðsins, hvort beri að greiða úr jafnaðarsjóði suðuramtsins ferða- 
kostnað prófastsins í Vestur-Skaptafellssýslu frå i 
Síðu, til þess að taka við skjölum prófastsdæmisins, en með sjerstöku tilliti til þess, að 
ferðin að nokkru leyti sýnist hafa verið gjörð, til þess að af í tækan tíma verð- 
lagsskrárskýrslu frá prófastsdlæminu; -- þareð kostnaður sá, sem hjer um ræðir, hefur 
eingöngu orsakast af prófastaskiptum, og ekki er gjörður í þarfir suðuramtsins,. virðist 

þessi kostnaður ekki eiga að lenda á jafnaðarsjóði suðuramtsins. 

10. Forstöðunefnd kvennaskólans sækir um sama styrk eins og „tndanfarin ár. 
Eptir að amtsráðið hafði kynnt sjer skýrsluna um aðgjörðir skål: liðið ár, og 
reikning um tekjur hans og gjöld, ákvað það, i kr. styrk 
úr jafnaðarsjóði fyrir árið 1885. 

11. Eptir tillögum sýslunefndarinnar í Rangárvallasýslu og meðmælum hlutað- 

r 

, 
1     il sinu austur að Prestsbakka á 

    

   

    

skólar
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eigandi syslumanns sampykkti amtsrådid, að framvegis sje að eins einn hreppstjóri í 
Fljótshlíðarhreppi. 

ýslunefndin í Rangárvallasýslu hafði farið þess á leit, að úrskurður amts- 

sjóðsreikningi Rangárvallasýslu 1883 um kostnað leiðandi af endurskoðun 

jarðamatsins, verði felldur miður.  Amtsráðið ákvað, að benda sýslunefndinni á, að fara 

  

þess á leit við landsstjórnina, a kostnaður þessi, sem snertandi landsmálefni, verði end- 

urgoldinn úr landssjóði. 

13.  Frindi frá sýslunefndinni í Árnessýslu sama efnis var útkljáð á sama hátt. 

14. Lagt var fram erindi frá sýslunefndinni í Rangárvallasýslu, þar sem beðizt 

er leiðbeiningar amtsráðsins um, hvernig greiða skuli úr sveitarvandræðum Landmanna- 

hrepps, sem orsakast hafi af hinum stórkostlegu skemmdum, sem margar jarðir þar hafi 

orðið fyrir af völdum náttúrunnar. þar sem amtsráðið hefur ekkert fje til umráða, til 

þess að bæta úr þessu, með því að flestar sýslunefndir, þar á meðal Rangárvallasýslu- 

nefnd voru á móti því, að amtsfátækrasjóður væri stofnaður, þegar uppá því var stungið 

af amtsráðinu, getur amtsráðið ekki vísað á neinn styrk í þessu skyni, en verður að á- 
   líta, að sýslunefndin, samkvæmt 39. gr. sveitarstjórnarlaganna, eigi að gjöra hinar nauð- 

synlegu ráðstafanir, til þess að afstýra Í bráð „vandræðum Í þessum hreppi.  Aptur á 

móti þótti amtsráðinu fyllsta ástæða til, að gjöra á ný fyrirspurnir til sýslunefndanna 

um, hvort beim þætti ekki stære til, ad gjöra , undirbúning undir stofnun amtsfátækra- 

sjóðs, samkv. 59. gr. tölul. sveitarstjórnarlaganna. . 

'slu um, að 520 kr. af fje, úthlutuðu 

AN til eflingar búnaði 1884, megi verja: 275 kr., til að gjöra nýjan farveg í Skúfs- 

æk Tillingaholtshreppi, og 245 kr. til stýflu í Hengladalsá og framskurðar í Hjalla- 

for í "le eshreppi, ákvað amtsráðið, að vísa til landshöfðingja með meðmælum sínum. 

16. Forseti lagði fram erindi frá hreppsnefndinni í Gaulverjabæjarhreppi. þar 

sem hún kærir yfir því, að sýslunefndin í Árnessýslu hafi skorazt undan, að hafa nein 

afskipti af stýflun og framrennsli Hróarsholtslækjar. —Amtsráðið ákvað, að leita álita 

sýslunefndarinnar í Árnessýslu um þetta málefni. 

17.  Hreppsnefndin í Gaulverjabæjarhreppi hafði kært yfir ályktun sýslunefndar- 

innar Í Árnessýslu á aðalfundi hennar f. á. um, að sýsluvegagjaldið í nefndum hreppi 

skyldi færast upp um kr. 20,57, sökum þess að 17 verkfærir menn hefðu verið vantaldir 

í skýrslunni um verkfæra menn í hreppnum. Með því að amtsráðið er sýslunefndinni 

samdóma um, að þessir umræddu menn hafi átt að teljast meðal verkfærra manna, úr- 

skurðar það, að ályktun sýslunefndarinnar skuli standa óhögguð. 

18. Eptir tillögum sýslunefndarinnar í Árnessýslu samþykkti amtsráðið, 

að vegurinn yfir Grafningsháls yfir Álptavatn austur yfir Grímsnes að Spóastaðaferju 

verði gjörður að sýsluvegi, 

að hinn svo nefndi cÁsavegurs verði framlengdur sem sýsluvegur yfir Merkurhraun að 

Nautavaði á Þjórsá og 

að í stað sýsluvegarins frá Gneistastöðum að Egilsstöðum verði framvegis sýslu- og póst- 
vegur vegurinn frá Gneistastöðum fram hjá Villingaholti að Nesferju á Þjórsá. 

Erindi frá sýslunefndinni Í Ár nessýslu um meðmæli til fjárveitingar til að- 

gjörða á sýsluvegum á aðalpóstleið ákvað amtsráðið að senda til landshöfðingja með þeim 

tilmælum, að hið umbeðna verði veitt. 

20. Sömuleiðis vísaði amtsráðið til landshöfðingja með meðmælum sínum öðru 

15. Erindi sýslunefndarinnar í Árnes: 

  

2
 

þan
n 
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erindi frá sömu sýslunefnd um 100 kr. fjárveitingu úr landssjóði til framhalds á vega- 

bót á Grindaskarðavegi. 

21. Forseti lagði fram erindi frá sömu sýslunefnd og því fylgjandi 3 bænar- 

skrár um heiðursgjafir af styrktarsjóði Kristjáns konungs 9. — Amtsráðið ákvað, að mæla 

fram með því við landshöfðingja, að Lopti bónda Gíslasyni á Vatnsnesi verði veitt hin 

umbeðna heiðursgjöf. 

22. på voru lagðar fram 2 reglugjörðir um notkun afrjetta og fl. í Árnessýslu, 

og reglugjörð um grenjaleitir og refaveiðar Í sömu sýslu, sem sýslunefndin þar hafði 

samþykkt á síðasta aðalfundi sínum og óskað staðfestar af amtsráðinu. Amtsráðið ákvað, 

að staðfesta reglugjörðina um grenjaleitir og refaveiðar, en hinar 2 reglugjörðirnar treyst- 

ist amtsráðið ekki til að staðfesta sökum þess, að sumar ákvarðanir þeirra koma í bága 

við gildandi lög, og sumar virðast koma í bága hver við aðra, og fól amtsráðið forseta 

sínum, að benda sýslunefndinni á, hverjar ákvarðanir það væru, sem laga þyrfti. 
23. Þá kom til umræðu veiting styrks af jafnaðarsjóði til ábúandans á Kol- 

viðarhóli. Eptir uppástungu forseta ákvað amtsráðið, að leggja til með því við lands- 

höfðingja, að umsjónin með sæluhúsinu á Kolviðarhóli verði framvegis falin hreppsnefnd- 

inni í Ölveshreppi. Í annan stað ákvað amtsráðið, að veita fyrir yfirstandandi ár hinn 

venjulega styrk úr jafnaðarsjóði. En jafnframt tók amtsráðið það fram, að framvegis 

skyldi ekki greiða neitt fje úr jafnaðarsjóði til sæluhússins, fyr en ný ákvörðun væri 

tekin. 

24. — Þá lagði forseti fram brjef frá sýslunefndinni í Gullbringu- og Kjósarsýslu, 
þar sem hún beiðist samþykkis amtsráðsins til, að mega taka lán úr landssjóði á ábyrgð 

sýslufjelagsins allt að 20000 kr., til þess að afstýra hallæri í sýslunni, og var hið um- 

beðna samþykki veitt. 

25. — Amtsráðið samþykkti tillögu sýslunefndarinnar í Gullbringu- og Kjósarsýslu 

  

um, að 9. yfirsetukvennaumdæmi sýslunnar, Rosmhvalanesshreppi, sje skipt í 2 ljósmóð- 

urumdæmi, þannig, að Útskálasókn, að undanskilinni Keflavík, verði annað umdæmið, 

og Hvalsnesssókn hitt umdæmið. 

26. — Landshöfðingi hafði leitað álits amtsráðsins um erindi frá hreppsnefnd 

Kjósarhrepps, þar sem sótt er um styrk úr landssjóði til endurbóta á sýsluveginum fyrir 

framan Eyrarfjall á Reynivallahálsi, sem er aðalpóstleið, að upphæð 500 kr., og 300 kr. 

til að leggja brú yfir Fos:á á sömu aðalpóstleið. Sýslunefndin í Gullbringu- og Kjósar- 

sýslu hafði mælt með þessari styrkbeiðslu, þó þannig, að styrkurinn til brúargjörðar yfir 

Fossá væri nægilegur 200 kr.  Amtsráðið vill mæla með þessari styrkbeiðslu með þeirri 

breytingu, sem sýslunefndin hefur stungið upp á. 

27. — því næst var rædd og samþykkt áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins 

fyrir árið 1886: 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar 2 0... kr. 1000,00 

2. Niðurjöfnun . 2... — 17920,00 

kr. 2720,00 
Gjöld: 

1. Til Þbólusetninga og annara heilbrigðisráðstafana  . . . . . . . . kr. 500,00 

Til ferðakostnaðar . 2... - — 200,00 

Flyt kr. 700,00
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Fluttar kr. 700,00 

3. Til kennslu heyrnar- og málleysingja . . 2 20 2 2. 2... 0. 077 200,00 

4. Til sáttamálefna 2 0... 20,00 

5. Kostnaður við amtsráðið 2. . 2 2... 0... 0077 100,00 

6. Ýmisleg útgjöld 2... — 700,00 
7. Eptirstöðvar . 2 00... 1000,00 

kr. 2720,00 
Síðan var fundarbókin lesin upp og fundi slitið 6. júní 1885. 

Reykjavík 28. júlí 1885. 

Magnús Stephensen 
settur, 

Skýrsla 

um aðalfund amtsráðsins Í vesturamtinu 18.—20. d. júnímánaðar 1885. 

Ár 1885 hinn 18. júnímánaðar átti amtsráð vesturamtsins fund með sjer Í 
Stykkishólmi, og mættu á fundinum forseti ráðsins yfirdómari settur amtmaður Magnús 

Stephensen, sýslumaður $. E. Sverrisson og Hjálmur Pjetursson, sýslunetndarmaður. 

Eptirgreind málefni voru fyrirtekin: 
1. Forseti framla gði jafnaðarsjóðsreikning vesturamtsins fyrir árið 1884 og var 

ður fannst ekkert út á hann að setja. 

2. Forseti framlagði reikning yfir búnaðarskólagjald vesturamtsins fyrir árið 

1884, og fannst ekkert við hann að athuga. 

3. Forseti framlagði reikning yfir búnaðarsjóð vesturamtsins fyrir árið 1884, og 

fannst ekkert við hann athugavert. 

hann yfirfarinn og athuga. 

  

4. — Forseti framlagði eptirgreinda sýslusjóðsreikninga: 

Frá Mýrasýslu fyrir árið 1883, 

— Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu fyrir árið 1884, 

— Dalasýslu fyrir árið 1884, 

—  Barðastrandarsýslu fyrir árið 1883, 
—- Strandasýslu fyrir árið 1884, og fannst ekkert við þá athugavert. 

5. Forseti framlagði eptirgreind eptirrit af gjörðabókum sýslunefndanna : 

a. frá Mýrasýslu 27. maí og 18. júní 1884 og 11. maí 1885. 

  
bh. — Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu 20., 21. og 22. apríl 1885. 

c. — Dalasýslu 23. okt. 1884 og 24. og 25. apríl 1885. 

d. — Barðastrandarsýslu 27. maí og 24. nóvember 1884. 

e. — Ísafjarðarsýslu 5. ágúst, 26. sept. 1884, og 26.—28. marz 1888. 

f, — Strandasýslu 19. sept. 1884 og 24. febr. 1885, 

og var ekkert fundið við þau sjerstaklegt að athuga. 

6.  Framlagði forseti brjef landshöfðingjans, dags. 15. des. 1884, er tilkynnir, 

að hann hafi ákveðið, að kennsla í yfirsetukvennafræði hjá landlækninum skuli hjer eptir 

fram fara tvisvar á ári og kennslutíminn byrja 1. apríl og 1. október ár hvert. 

7. Forseti skýrði frá, að hann samkvæmt ákvörðun amtsráðsins á síðasta fundi 

þess, hefði skrifað öllum sýslumönnum Í vesturamtinu og skorað á þá að brýna fyrir 

sýslunefndunum að breyta vandlega eptir fyrirmælum vegatilskipunarinnar um umsjón 

1885 

69 
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å vidhaldi sysluveganna, og ganga rikt eptir, ad hreppsnefndir sendi peim skyrslur um, 

hvernig hreppavegagjaldinu sje varið, og var lagt fyrir sýslumennina, að haga sjer eptir 

16. gr. vegatilskipunarinnar um innheimtu gjaldsins. 

Amtsráðinu höfðu borizt skýrslur um hreppavegi og vegabætur á þeim frá Snæ- 

fellsnes- og Hnappadalssýslu, Dalasýslu og Barðastrandarsýslu. Amtsráðið yfirfór skýrsl- 
ur þessar. 

8. Forseti skýrði frá, að landshöfðingi hefði óskað að fá tillögur amtsráðsins Í 

vesturamtinu um, hvernig verja skuli fje því til eflingar búnaði, er landshöfðinginn hef- 

ur til umráða, að því leyti, er snertir vesturamtið, og gjörir amtsráðið ráð fyrir, að upp- 

hæð sú, er því ber að gjöra tillögur um, verði eins og að undanförnu kr. 2466,67. 

Amtsráðinu höfðu borizt þessar styrkbeiðslur af fjenu til eflincar búnaði: 

  

1. Frá Sigurði Erlendssyni á Hamri, 

2. — Jóni Jónssyni á Blönduhlíð, 

3. — Jens Jónssyni, hreppstjóra á Hóli, um verðlaun fyrir unnar jarðabætur, 

4. — Þórði Þórðarsyni á Höfða, 

5. — Þorbergi Fjeldsteð á Jörfa, 

6. — Þorleifi Þorleifssyni í Bjarnarhöfn um styrk til jarðahóta, 
7. — Strandasýslu til að halda búfræðing, og 

8. —- Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu um styrk til viðgjörðar á Rifsós. 

Áðurnefndum verðlauna- og styrkbeiðslum frá einstökum mönnum sá amtsráðið o v 

sjer ekki fært að veita tillögur sínar um fjårveiting je því, sem 
hann veitir til framfara í búnaði, með því amtsráðið er á þeirri skoðun nú sem fyrri, 

TL að fje þetta sje ætlað til almennari nota fyrir allt vesturamtið. 

Styrkbeiðslu frá Strandasýslu til að halda búfræðing 
5 

  

vu af landshöfðingja af Í 

  at amtsráðið ekki heldur   

lítu veitt meðmæli sín, þar eð það álítur, að fje því, sem hjer um ræðir, eigi að verja til 

annara almennari nota fyrir vesturamtið og að því, er loks snertir styrkinn til viðgjörðar 

á Rifsós, þá virðist málið ekki vera svo undirbúið, að ástæða sje að leggja fje til þess 

að svo stöddu, einkum þar sem engin sundurliðuð áætlun er enn gjörð um kostnað við 

framkvæmd á verki þessu, en útlit fyrir, eptir þeim skýringum, sem fram eru komnar, 

að kostnaðurinn muni verða svo mikill, að verkið verði ekki framkvæmt nema með sjer- 

stakri fjárveitingu af landssjóði, sem er eigandi jarðarinnar og veiðistöðunnar Rifs. Loks 

fjekk amtsráðið vitneskju um, að framkvæmd verks þessa gæti ekki orðið framgengt á 
yfirstandandi ári. 

Amtsráðið ákvað því næst að leggja það til, að öllu því fje, er hjer um ræðir, 
verði varið til kostnaðar við kennslustofnunina í Ólafsdal. 

9.  Amtsráðið hafði á síðasta fundi sínum falið forseta sínum á hendur, að 
að leggja það til við landshöfðingja, að skólastofnunin í Ólafsdal verði gjörð að reglu- 
legum búnaðarskóla, og skýrði hann nú frá, að hann hefði leitað álits frá öllum sýslu- 
nefndum í vesturamtinu um þetta málefni og lagði fram álitsskjöl þeirra. Allar sýslu 
nefndir í amtinu, að undantekinni Barðastrandarsýslu, sem ekki hafði sent álitsskjal sitt, 
höfðu lagt til að skólastofnunin í Ólafsdal verði gjörð að reglulegum búnaðarskóla, þó 
þannig að skólinn ekki verði bundinn við þá jörð, sem hann nú stendur á; ákvað amts- 
ráðið að fela forseta á hendur að útvega leyfi landshöfðingja til, að þessu fyrirkomulagi 
verði komið á nú þegar á yfirstandandi ári. 

  

(Framh.}
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um aðalfund amtsráðsins í vesturamtinu 18.-—20. d. Júnímánaðar 1885. 

(Framh.). 

10. — Amtsráðið tók því næst til ytirvegunar, hve mikinn fjárstyrk það vildi leggja 

lal, og gjörir það ráð fyrir, að fje það, sem það 

mun geta fengið til umráða í þessu skyni, muni verða: 

1. Styrkur úr landssjóði. .. . un eu ere, kr. 2466,67 

til hins fyrirhugaða búnaðarskóla í Ólafs 

2. Vextir af búnaðarsjóði vesturamtsins  . 2... 2... Circa — 425,00 

3. Búnaðarskólagjald 2. se eros sr 635,00 

4. Vextir af innstæðu búnaðarskólasjóðsins . . . . . . „0. —-- 360,00 

Samtals kr. 3886,67 

Þessu fje ákvað amtsráðið að verja þannig 

1. Meðgjöf med li námspiltum, 8 í yngri deild 250 kr. með hverjum, og 3 í eldri 

deild 150 kr. með hverjum „ . 0. kr, 2450,00 

2. Til vidhalds verkfærum  . . .. eee en er, rr 100,00 

3. — prófdómenda 2 2 2 2 eee eee oe er, mm 80,00 

4, — kennslulaåauna handa forstodumanninum eee rer, 800,00 

5. — kennslulauna handa aukakennara um vetrartimann  . . . . . — 350,00 

6. — styrks handa Indrida Indridasyni å Hvoli til ad halda åfram og 

  

afljååka námi í búfræði. 2... eee eee re. 100,00 

Samtals kr 880,00 

Forstöðumaður skólans, sem var viðstaddur á fundinum þegar þetta mál var rætt, 
glugjörð skólans, að láta læri- 

sveinunum Í yngri deild hans í tje kennslu í dönsku, svo þeir verði færir um að lesa 

   skuldbatt sig til, auk þeirrar kennslu, sem ákveðin er Í r 

og skilja almenna danska bók. 

Forstöðumaður skólans gat þess, að brýna nauðsyn bæri til, að húsrúm skólans 

væri stækkað þannig, að í því væru 2 kennslustofur, sín handa hvorri deild, og var 

amtsráðið því samþykkt, en sökum þess, að það hefur ekki meira fje til umráða en 

þegar er búið að veita, sá amtsráðið sjer ekki fært að þessu sinni að leggja neitt fje 

    

    
' húsrúmið. fram til að styrkja hann til að ste 

Loks skal þess getið, að orsökin til þess, að einungis 3 lærisveinum er ætluð 

meðgjöf í eldri deild, er sú, að einn þeirra 4, sem veitt var inntaka í skólann vorið 1884, 

efa skólann á umliðnu vori. 

sins Í Mýrasýslu, þarsem hann fyrir hönd 

hefur sökum heilsubrests orðið að yfirg   

   11. på var lagt fram erindi sýslmann 

verði lagður frá Síðumúla í Hvítársíðu 

rár hlíð.  Amtsrådid veitti samþykki 

að Guðnahakka á sýsluveginn í 

armönnunum úr 4 efri hreppum 

  

Í ol; y 

ad SYSIUV 

  

sýslunefndarinnar fer þess 

  

hjá Guðnabakka yfir Þverá og á 

   
sitt til þess, að gjörður væri sýsluvegur       

  

Þverárhlíð, þó þannig, að sýslumaðurinn m 

sýslunnar ákvæðu, hvar vegurinn ætti að bh 

12. I erindi, dags. 12. maí þ. á. hefur sýslumaðurinn í Mýrasýslu eptir ósk 

, 
ad Þessu svæði 

  

sýslunefndarinnar borið upp þá fyrirspurn, hvort leyfilegt sje að greiða ferðakostnað úr sýslu- 

sjóði handa 2 mönnum, sem kosnir vöru úr sýslunni til að mæta á þingvallafundi 27. þ. m. 

Amtsráðið ljet í ljósi það álit sitt, að með því að málefni það, sem er hjer um að ræða, 

ekki heyrir undir þann verkahring, sem sýslunefndunum er afmarkaður með sveitar- 

á. dag septembermán. 1880. 

Reykjavík 1885. Einar Þórðarson, 

1885 

70
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stjórnarlögunum, þá sje ekki lagaheimild til að leggja kostnað þann, sem af því rís, á 

sýslusjóðinn. 

13. Amtsráðsmaður Hjálmur Pjetursson bar upp þá fyrirspurn eptir ósk sýslu- 

nefndarinnar í Mýrasýslu, hvort yfirsetukona, sem verið hafði í annari sýslu og fengið 

þar launaviðbót, ætti heimtingu á að halda þeirri launaviðbót, ef hún yrði skipuð yfir- 

setukona í Mýrasýslu. Amtsráðið áleit, að þareð það er á valdi sýslunefndarinnar, hvort 

hún vill veita yfirsetukonu launabót eður ekki, þá geti yfirsetukona, sem fengið hefur 

launabót, og síðan flytur sig í aðra sýslu, ekki átt tilkall til launabótar úr þeirri sýslu, 
nema henni sje veitt hún sjerstaklega. 

14. Forseti skýrði frá, að honum hefði borist skömmu eptir síðasta amtsráðs- 

fund kæra frá gjaldanda í Snæfellsnessýslu yfir því, að sýslunefndin þar hefði neitað að 

taka til ályktunar í aðalefninu kæru frá honum yfir sveitarútsvari hans, og borið það 

fyrir, að kæran ekki hefði komið til sýslunefndarinnar innan þess lögboðna frests; hefði 

forseti fellt þann úrskurð sýslunefndarinnar úr gildi og lagt fyrir sýslunefndina að taka 

kæruna til umræðu og endilegs úrskurðar á næsta fundi sínum, en sýslunefndin hafði á 

þeim fundi ákveðið, að úrskurður sá, er hún áður hafði lagt á kæruna, skyldi sem endi- 

legur óraskaður standa. — Amtsráðið ákvað að leggja fyrir sýslunefndina að hlýðnast úr- 
skurði forseta þess í máli þessu. 

15.  Framlagt var bónarbrjef frá Guttormi Jónssyni í Hjarðarholti, þarsem hann 

óskar sjer styrk veittan af amtsráðinu til að endurgjalda kostnað við að læra laxaklak 

og fylgdi bónarbrjefinu vottorð frá laxræktarmanni N. Johnsson um, að beiðandinn hefði 

fengið nægilega þekkingu til að standa fyrir laxaklaki.  Amtsráðið ákvað að veita beið- 

andanum 100 kr. styrk í þessu skyni af jafnaðarsjóði vesturamtsins. 

16.  Amtsráðið samþykkti tillögur sýslunefndarinnar í Snæfellsnes- og Hnappa- 

dalssýslu um, að Klettsgata frá Búðum út í Breiðuvík sje hjer eptir sýsluvegur. 

17. — Amtsráðið samþykkti teglugjörð fyrir Barðastrandarsýslu um grenjaleitir, 

notkun afrjetta, fjallskil og rjettarhöld m. fl. með þeim fyrirvara, að breytt sje niðurlagi 

31. greinar þannig, að orðin cfyrir næstu haustrjettir> falli burt, og að aptan við grein- 

ina bætist ný málsgrein svo látandi: <candvirði hins selda óskilafjár greiðist í hlutaðeig- 

andi hreppssjóð, og verður það eign hans, ef enginn eigandi leiðir sig að því>. 

18. Var framlagt svar sýslunefndarinnar í Barðastrandarsýslu upp á athuga- 

semdir, er amtsráðið hafði gjört við sýslusjóðsreikning Barðastrandarsýslu fyrir árið 1889, 

og áleit amtsráðið svar þetta fullnægjandi. 

19.  Amtsráðið samþykkti tillögur sýslunefndarinnar í Barðastrandarsýslu um, 

að vegurinn frá Selárdal yfir Selárdalsheiði inn með Tálknafirði að Eysteinseyri sje fram- 
vegis sýsluvegur. 

20.  Amtsráðið samþykkti að sýslunefnd Barðastrandarsýslu veitti yfirsetukonun- 
um Jóhönnu Gísladóttur á Geirseyri og Magnfríði Gísladóttur frá Höfðadal 20 kr. þókn- 

un hvorri úr sýslusjóði fyrir yfirsetukvennastörf. 

21. Frá Bæjarhreppi í Strandasýslu var framlögð ósk um, að amtsráðið vildi 

veita samþykki sitt til að lögrjett á Melum í Hrútafirði skuli afnumin, en að allt fje, 

sem finnast kann á Melaheiði sje fyrst um sinn rjettað í lögrjett hreppsins á Kollsá, og 

meðfylgdu tillögur sýslunefndarinnar í Strandasýslu um, að þessi breyting væri gjörð á 

fjallskilareglugjörð fyrir sýsluna. Vegna þess að megnið af fje því, sem kemur fyrir í 

Melarjett á heima í Mýrasýslu, áleit amtsráðið ísjárvert að svo stöddu að veita samþykki
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sitt til hinnar eptiræsktu breytingar, en vildi skjóta því til sýslunefndarinnar í Stranda- 

sýslu að leita samkomulags við sýslunefndina í Mýrasýslu um, að fjallskilum af Mela- 

heiði verði komið í sem haganlegast horf að unnt er fyrir alla hlutaðeigendur. 

22. Eptir að amtsráðið hafði kynnt sjer skýrslu um aðgjörðir kvennaskólans Í 

Reykjavík og reikning yfir fjárhag hans, veitti það eptir ósk forstöðunefndar kvenna- 

skólans 150 kr. styrk handa skóla þessum af jafnaðarsjóði vesturamtsins fyrir yfirstand- 
andi ár. 

23. Var framlagt brjef frá þingmönnum Snæfellsness- og Barðastrandarsýslu, 

þar sem óskað er meðmæla amtsráðsins með því, að æðarræktarfjelaginu á Breiðafirði og 

við Strandaflóa verði veittur styrkur eða lán úr landssjóði til framkvæmda sinna. Með 

því það er samhuga álit amtsráðsins, að friðun og efling æðarvarps sje áríðandi velferð- 

armál fyrir íbúana í miklum hluta amtsins, ályktaði það að leggja meðmæli sín með, 

að hinn umræddi styrkur eða lán verði veitt. 

24. 0 því næst var rædd og samþykkt eptirfylgjandi 

Áætlun 

um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs vesturamtsins fyrir árið 1886. 

  

Tekjur. 

1. Í sjóði og eptirstöðvar Kr. 1000,00 
2. Niðurjöfnun BR 0. oe mee eee 4, 1320,00 

Samtals kr. 2 

Gjöld. 

1. Til sakamála, lögreglumála og gjafsóknarmála . 2. 2... kr. >» >» 

2. Til hålusetninga og annara heilbrigdismålefna . . ......…. — 300,00 

3. Kostnaður við kennslu heyrnar- og málleysingja . . . . . 2. . 2. — 220,00 

4. Kostnaður við amtstáðið 2. 400,00 

5. Til ýmsra gjalda 2 2. 300,00 

6. Til ferðakostnaðar „2 0. mr 100,00 

7. Eptirstöðvar „20. — 1000,00 

Samtals kr. 2320,00 

Fleiri málefni voru ekki fyrirtekin á fundinum og var honum síðan slitið 20. 

júnímánaðar. 

Reykjavík 28. júlí 1885. 

Magnús Stephensen 
settur. 

Leyfisbrjef konungs fyrir heimilisgrafreit. 
Vjer Christian hinn níundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, þjett- 

merski, Láenborg og Aldinborg 
Gjørum kunnugt: að Vjer samkvæmt beiðni bóndans Jóns Bergssonar í Brokey í Snæ- 

fellsness- og Hnappadalssýslu í vesturamtinu á Voru landi Íslandi höfum allramildileg- 

ast veitt og leyft eins og vjer hjermeð veitum og leyfum, að hann megi gjöra sjer og 

sínum legstað á tjeðri eignarjörð sinni, með þeim skilyrðum, áð sóknarprestur sá, er í 

hlut á, vígi legstaðinn, að hann sje nægilega umgirtur, að eigandi áminnstrar jarðar, 
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sem  beiðandinn nú á, verji hann jafnan og haldi honum við í sæmilega standi, 

og að hlutaðeigandi hjeraðsprófastur skoði hann á kostnað eiganda í hvert skipti 

sem hann visiterar sóknarkirkjuna; auk þess skal heiðandi innan 6 vikna frá því er 

landshöfðingi Vor yfir Íslandi lætur hann vita af leyfisbr 

þinglýsingar skuldbindingarskrá með veði í jörðunni næst á eptir veðböndum þeim, er 

nú kunna að hvíla á henni, og sje hann þar og eigendu 

skyldaðir til að fullnægja framangreindum skilyrðum. 

Gefið á Vorum konunglega aðsetursstað „ua na höfn 30. júní 1885. 

rita oz afhenda til 

  

jarðarinnar Brokey eptir hann   

Undir Vort |! 
Eptir allramildilegustu boði ha 

  

Leyfisbrjef 

handa 

Jóni bónda Bergssyni í Brokey í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu á vesturamti Ís- 

  

   
  lands til að gjöra sjer og sínum legstað á tjeðii ey 

Gjald: 33 kr. 66 a. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #l landsl Möfðin        

  

gju win amboð hjer í landi fyrir 

IDu k - Jafnframt pvi ad senda 

yður hjermeð, herra landshöfðingi, eptirrit efi, er lífsfjár- og framfærslustofnunin 

frá 1871 hefur hingað sent, og þarsem skýrt er frá, að hjoraðslæknir, dr. med. J. Jón- 
assen, muni verða skipaður umboðsmaður nefndrar stofnunar í Reykjavík. eruð þjer þjón- 

  

ustusamlega beðinn að gjöra ráðstafanir þær sem nauðsynlegar eru, il þess að umboðs- 

maður þessi geti fyrst um sinn innborgað í jarðabókarsjóðinn það sem afgangs verður 

hjá honum af peningum, sem hann tekur við fyrir stofnunina, gegn því, að stofnuninni 

verði aptur greitt fje þetta við aðalfjehirzluna. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #l landshöfðingja um skilyrðin fyrir hví, að 
. Se v Í Í * . í ) 

geta verið skipstjóri eða stýrimaður á íslenzka skipi. — Með þóknanlegu brjefi 9. 8 51, . | J 
f. m. hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hingað bænarskrá frá hvalveiðafjelaginu Mons 

Larsen £ Co, er nú sem stendur rekur hvalveiðar við Ísland með gufuskipinu Ísafold , 8 I , 

er fengið hefur íslenzkt  þjóðernisskýrteini til bráðabyrgða, en skipstjóri þess og stýri- g : i) yTg y 
maður hafa fengið borgarabrjef í Ísafjarðarkaupstað. I bænarskrå þessari fer fjel agid 

þess á leit, að það megi láta þennan skipstjóra og þennan stýrimann fara með <Ísafold> 

til Noregs nú í haust, til að leggja hana þar í skipakví til rannsaks og koma svo með 5 , sí 1 8 

hana til Íslands aptur að vori, og það þrátt fyrir það, þótt þeir, til þess að fá Íslenzkt 

borgarabrjef, hafi lýst því yfir fyrir bæjarfógetanum á Ísafirði, að þeir ætluðu sjer að 

setjast að á Íslandi. En jafnframt spyrst fjelagið fyrir um, hvort það yfir höfuð að tala 

sje nauðsynlegt, að skipstjóri og stýrimaður á skipi, sem fengið hefur íslenzkt þjóðernis- 

skýrteini, sjeu búsettir á Íslandi eða í Danmörku. 

Útaf þessu skal eigi látið hjálíða þjónustusamlega að tjá yður til þóknanlegrar 

leiðbeiningar og birtingar, eptir því sem per er á, að einsog þjer hafið tekið fram, 

herra landshöfðingi, er það nauðsynlegt eptir opnu brjefi 27. maí 1859, sem í því tilliti 
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er ekki breytt med lågum 21. sept 1883, að skipstjóri og stýrimaður á dönskum skipum, 73 

sem gerð eru út frá einhverjum stað á Íslandi, sjeu heimilisfastir í hinu danska ríki. 15. júlí. 

Til þess sem skipstjóri og stýrimaður að geta farið með skip það, er hjer um 

ræðir og heima á á Íslandi, verða menn þeir, er að ofan eru nefndir þess vegna að eiga 

fast heimili á Íslandi eða í Danmörku, svo að segja megi eptir öllum þeim kringum- 

stæðum, sem fyrir hendi eru, að þeirra rjetta heimili sje þar. Einsog það í því tilliti 

ekki er nægilegt að þeir hafi fengið borgarabrjef í einhverjum Íslenzkum kaupstað, þann- 

ig mun að hinu leytinu það atriði, að þeir dvelja í Noregi næsta vetur, sem þeir eðli- 

lega ekki þurfa leyfis til, eigi í sjálfu sjer útiloka að þeir geti skoðast sem heimilisfastir 

á Íslandi, en eigi verður borið móti því, að för þeirra frá Íslandi og dvöl í Noregi allan 

veturinn getur hæglega haft áhrif á, hvernig skorið verður úr því, hvort þeir fullnægi 

því skilyrði laganna, sem nýlega var minnst á, eða ekki, en frá þessu skilyrði getur 

ekki verið umtalsmál, að veita þeim undanþágu. 

þarsem amtmaðurinn yfir suður- og vesturamti Íslands hefur við þetta tækifæri 

talið æskilegt, að ráðgjafinn ljeti í ljósi skoðun sína um, hvort Íslenzk lög setji nokkur 

önnur skilyrði en það, er nefnt hefur verið fyrir því, að vera skipstjóri eða stýrimaður 

á íslenzku fiskiskipi og einkum um það, hvort heimta megi að menn þeir, er hjer ræðir 

um, hafi tekið próf í sjómannafræði eða hafi önnur skýrteini fyrir, að þeir kunni að 

stjórna skipi, þá skal eigi látið hjálíða að bæta því við, að ráðgjafinn ætlar að svo sje 

eigi. 

Brjef landshöfðingja tl amtimannsins yfir norður- og austuramtinu um aukn- 74 

ing á innstæðu „styrkt: sjós handa þeim er bíða tjón af jarðeldi á Íslandi“. — Í 24. júlí. 

þóknanlegu brjefi 17. f. m., hafið þjer, herra amtmaður, skýrt mjer frá, að innistandi á 

vöxtum í verzlun Gránafjelagsins á Vestdalseyri 1045 kr., sem safnað hafi verið á sínum 

tíma fyrir milligöngu Tryggva alþingismanns Gunnarssonar og Jóns landritara Jónssonar 

til styrktar þeim, sem biðu tjón af öskufallinu 1875, en aldrei hafi verið útbýtt, og hafið 

þjer og amtsráðið lagt það til, að fje þetta, sem engin upplýsing liggur fyrir um að gef- 

endurnir hafi gjört nokkura sjerstaka ákvörðun um, hvernig verja skyldi, verði lagt við 

innstæðu hins svonefnda styrktarsjóðs handa þeim, sem bíða tjón af jarðeldi á Íslandi, 

sem stendur undir stjórn landshöfðingja. 

Með því að jeg er yður og amtsráðinu samdóma um, að fje þetta eigi að leggj- 

ast við fyrnefndan styrktarsjóð, skal jeg hjermeð þjónustusamlega skora á yður að sjá 

um, að það verði sent mjer í þessu skyni, ásamt skilríkjum þeim og skilagreinum fyrir 

stærð þess, sem fengizt geta. 

Brjef landshöfðingja tíl wntmannsins yfir norður- og austuramtinu um kanp 5 

og söln á suðurstofanni í fangahúsinu á Akureyri. — Í þóknanlegu brjefi, dags. 25. 31. júlí 

október f. á., hafið þjer, herra amtmaður, skýrt mjer frá, að amtsráðið hafi ályktað að 

kaupa suðurstofu fangahússins á Akureyri, er bæjarstjórnin þar á, og ætluð hefur verið 

til fundarhalda hennar, handa amtsbókasafninu fyrir 1000 kr. sem borgist á 10 

árum með 100 kr. á ári þannig, að fyrsta afborgun eigi sjer stað 11. júní 1886 og hafið
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pjer, fyrir hånd amtsráðsins og eptir beiðni bæjarstjórnarinnar á Akureyri, farið þess á 
leit, að jeg veitti samþykki mitt til hinna umræddu kaupa. 

Fyrir því skal yður þjónustusamlega tjáð, til þóknanlegrar leiðbeiningar og frek- 
ari birtingar, að jeg veiti hjermeð hið umbeðna samþykki, en jafnframt skal þess getið, 
útaf því sem tekið er fram í ofannefndu brjefi yðar um tryggingu hinnar umræddu 
stofu gegn eldsvoða, að stofa þessi er innifalin í þeirri brunabótaábyrgð fyrir 9500 kr., 
sem á sínum tíma var keypt fyrir fangahúsið á Akureyri samkvæmt virðingu á öllu 
húsinu, og álít jeg því að það væri eðlilegast að eioandi stofunnar greiddi tiltölu- 
legan hlut af brunabótagjaldinu af fangahúsinu eða ”/o7 af því, einsog á sjer stað um 
lóðargjald og kirkjugjald af því, og fengi aptur á móti tiltölulegan hlut í ábyrgðarfjenu, 
ef til þess kæmi að fangahúsið brynni, en þetta hefur bæjarstjórnin hingað til ekki viljað 
gjöra. Jeg skal því, með þeirri athugasemd að brunabótagjaldið af fangahúsinu öllu 
er á ári 47 kr. 50 a., skjóta því til yðar, hvort þjer, eða amtsráðið, viljið eptirleiðis fyrir 
hönd jafnaðarsjóðsins taka þátt í brunabótatryggingu fangahússins á þann hátt, sem nú 
hefur sagt verið. 

   

  

Brjef landshöfðingja tl póstmeistarans í Reyljaríls um endurgjald fyrir glat- 
aðar póstsendingar. — Með því að það er upplýst orðið með prófum þeim, sem haldin 
hafa verið útaf póstþjófnaði Magnúsar fyrrum vestanpósts Sigurðssonar, að hann meðal 
annars hefur stolið úr sjálfs síns hendi: 

1. Peningasendingu frá Árna Finnssyni í Bæ á Rauðasandi til konsúl M. Smiths í 
Reykjavík að upphæð 200 kr. sem hann tók við utantösku bjá póstafgreiðslumann- 
inum á Bæ í Króksfirði til þess að skila henni til póstafgreiðslumannsins í Hjarðar- 
holti í Dölum. 

„ 170 kr. úr peningasendingu frá Jóni söðlasmið Jónssyni á Laugabóli til M. Meyers 

í Kaupmannahöfn, sem hann tók við í Vatnsfirði og átti að afhenda póstafgreiðslu- 

manninum í Bæ í Króksfirði 

og með því að þeir, er sendu peningana hafa æskt skaðabóta fyrir missi þeirra, sam- 

kvæmt því, sem þjer skýrðuð mjer frá, herra póstmeistari, í þóknanlegu brjefi 24. marz 

f. á, þá vil jeg hjermeð skora á yður, að útborga þeim samkvæmt 13. gr. tilskipunar 

um póstmál 26. febr. 1872 upphæðir hinna glötuðu peninga og tilfæra upphæðirnar sem 
gjöld fyrir póstsjóðinn. 

Að því er aptur á móti snertir sendingu þá. er ræðir um í ofannefndu brjefi 
yðar, peningabrjef að upphæð 50 kr. frá Jakobi Björnssyni til Oddbjargar Björnsdóttur 

á Vatneyri, þá hefur það ekki orðið upplýst, hvernig á hvarfi þessarar sendingar stend- 

ur, en þareð sendingin var talin á póstsendingaskrá frá Stað í Hrútafirði til Hjarðarholts 

í Dölum, og póstafgreiðslumaðurinn í Hjarðarholti samt ekki getur gjört neina grein 

fyrir, hvað um hana hafi orðið, eða hvort hún hefur nokkurntíma komið að Hjarðarholti, 

en cf svo hefði eigi verið, hefði hann átt að gjöra athugasemd um það á póstsendinga- 

DO
 

skrána frá Stað — þá verður  påstafgreidslumadur pessi ad standa landssjóðnum, sem 

verður að greiða sendanda skaðabætur fyrir missi sendingarinnar, skil á upphæð þeirri, 

sem Í peningabrjefinu var, 50 kr., og vil jeg biðja yður að tilkynna póstafgreiðslumann- 

inum þetta, og leggja fyrir hann að greiða þessar 50 kr, hið fyrsta í póstsjóðinn, en
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síðan ber yður að "2
 siða upphæðina til þess, sem kom peningabrjefinu á póstinn sam- 

kvæmt 13. gr. póstmálatilskipunarinnar. 

Í sambandi við þetta vil jeg ennfremur í tilefni af því, sem fram hefur komið 

við próf þau, er haldin hafa verið útaf hvarfi póstsendinga þeirra, er hjer ræðir um, 

skora á yður, að brýna fyrir póstafgreiðslumanninum á Bæ í Króksfirði að fylgja ná- 

kvæmlega reglum þeim, sem settar eru í leiðarvísi fyrir póstafgreiðslumenn og sjerstak- 

lega reglunum í 7. og 8. gr. um afgreiðslu póstanna, en þær hefur hann bæði brotið 

með því að gefa ekki vísbendingu um, þó póstsendingaskrá hafi vantað frá annari þvst- 

  

afgreiðslu og með því að afhenda póstinum peningasendingu, sem eigi var færð á póstskrá. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
Samkvæmt Í) " 1584 og 1860.      unum fy 

gr Ú. 4. 

Samkvæmt tilözu amfsráðsins Í norður- og austuramtinu hefur fje það, er hjer 

segir, verið veitt til búnaðarfyrirtækja í amti þessu: 
  

  

   

   

    

1, Búnaðarskólanum á Hólum í Hjaltadal 1100 kr. 

2. Búnaðaisl rum á Eyðum 300 kr., þó þannig að frá báðum þessum skólum verði komnir reikningar 

til amtsráðsins yfir tekjur og Í þeirra 185%%s, áður en hið umrædda styrktarfje verður útborgað. 

3. Sýslunefndunum í Suður- og Norður-þi jarsýslu veittar 600 kr. til þess að senda mann til Eng- 

lands til að komast fyrir, hvernig að meðhöndla uil, til þess að hún verði sem útgeugilesust, 

þó með því skilyrði. að sýslunefndirnar sjái um, að út komi á prenti skýrsla um árangurinn af ferð 

þess manns, sem sendur verður. 

Sömuleiðis hafa verið samþykktar tillögur: 

  

gi og 240 kr. (ásamt 230 kr, frá árinu 188.) til þess 

sýslunefndarinnar í Kjósar- og Gu libringusýslu um að verja 400 kr. (sbr. Stj.tíð. 

B 17) tillauna handa ferð      

  

að koma upp ljóskerun á ýmsum stöðum í sýslunni, til leiðbeiningar fyrir sjófarendur; 

sýslunefndarinnar í Húnavatnss um að verja 300 kr. (sbr. Stjtíð B 17) til bú- 

fræðingahalds 

  

500 kr. til búnaðarskólans á Hólum í iljaltadal; 

sýslunefndarinnar | Skag   afjardarsyslu (sbr. Stj.tid, B 17) um ad verja 770 kr. til 

búnaðarskóians å Hojum í fijólláuði,   

  

syslunefndarimnnar I fyjalgjar   rsyslu um ad verja 770 kr. (sbr: Stj tid. B 17) til ad 

ast um sýsluna og vera bændum hjålplegir við 

  

launa búfræðingum, sen Í sumar 

jarðabætur; 

  

1ar á Ákureyri um áð verja 40 kr. (sbr. Stjtíð. B. 17) sumpart til að 

borga búfræðing fyrir tillögur í búfræðislegu tilliti og sumpart sem þóknun fyrir jarðepla og 

túnarækt; 

bæjarstjórnarin 

  

      
   

sýslunefinda reyjars 

  

slu um að verja ö70 kr. (sbr. Stjtíð B 17) 

sumpart um, er standa fyrir jarðabótarvinnu í Þingeyjarsýslu nú í 

sumar og sumpart til verðlauna fy jarðabætur; 

sýslunefndarinnar í Norðurþingseyjarsý slu um að verja 230 kr, (sbr. Stjtíð. B 17) 

á sama hátt. 

Veittar 2500 kr. til endurbóta á fjallveginum yfir Svínahraun. 

  

Sýsluvegasjóði Mýra- og Borga styrkur til framhalds vegagjörð á 

Geldingadraga. 

  

1650 kr. af fje því, sem ræðir um undir 

prestackkna: 

þessum lið, var skipt þannig milli uppgjafapresta og 
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a, Uppgjafaprestar. 

Sjera Bjarni Sveinsson . . . kr. 1530 Sjera Magnús Gíslason . OT, kr, 200 

— Guðmundur G. Sigurðsson . . — 300 

b, Prestaekkjur. 
Helga Guðmundsdóttir . . . kr, 29,65. Halldéra Jønsdéåttir . . . kr 22,20 
Björg Magnúsdóttir . . . — 4445 Margrjet Magnúsdóttir frá Hvammi . — 37,00 
Guðríður Jónsdóttir frá Þingmúla . — 48,15 Elín Einarsdóttir - . . . — 29,65 

Guðlaug Guttormsdóttir . . . — 29,65 Helga Arnfinnsdóttir . . . . — 37,00 
Guðríður Jónsdóttir á Hallormsstað . — 48,10 Guðrún Ólafsdóttir frá Melstað . . — 29,65 
Jórunn Stefánsdóttir . — 29,65 Gudrin Ólafsdóttir frá Árnesi . . — 37,00 
Solveig Einarsdóttir úr Vestur- -Skaptafollss. — 29,65 Sigríður Björnsdóttir . . . . — 44,46 
Guðrún Pjetursdóttir . . . . — 29,65 Sigurbjörg Jónsdóttir . . . — 22,20 
Helga Magnåsdéttir . . . . — 29,65 Steinunn Jónsdóttir  . . . . — 29,65 
Vilhelmina Steinsen . . — 44,45 Gróa Erlendsdóttir . . . . — 37,00 
Kristín Tómasdóttir Thorlacius . — 51,89 Maren Níelsdóttir . . . . — 29.60 
Ingibjörg Helgadóttir . . . . — 29,65 Guðrún Finnbogadóttir . - . — 14,80 
Anna Guðmundsdóttir . . . — 29,65 Katrín Norðmann . . . . — 22,25 
Margrjet Sigurðardóttir . . . — 22,20 Sigríður Stefánsdóttir . . . — 59,30 
Kristín Jónsdóttir . . . . — 37,00 Kristjana Pálsdóttir  . . . . — 14,80 

13, gr. B. V. a 

Kvennaskólanum á Ytriey í Húnavatnssýslu veittur 1000 kr. styrkur fyrir árið 1885. 
Kvennaskólanum á Laugalandi í Eyjafjarðarsýslu veittur 1000 kr styrkur fyrir s. á. 

16. gr. 6. 

Sjera Matthíasi Jochumssyni í Odda veittar af ráðgjafanum 200kr. uppí kostnað 
af ferð er hann fór til Englands í þeim tilgangi að halda þar fyrirlestra um Ísland. 

Dr. phil. G rími Thomsen veittur allt að 400 kr. styrkur til að gefa út sálma og kvæði 
Hallgríms Pjeturssonar, þannig að 20kr styrkur sje reiknaður fyrir hverja prentaða örk, og með því 
skilyrði að bókin sje seld með vægu verði. 

EMBÆTTASKIPUN M M, 
29. júlí var settur kennari við lærða skólann í Reykjavík, cand. phildl Geir T, Z0 ega af 

konungi skipaður kennari við tjeðan skóla, og skal hann skyldur, ef krafist verður, að taka þátt í 
umsjóninni við skólann. 

S d. var kennari við gagnfræðaskólann á Möðruvöllum, Þorvaldur Thoroddsen 
af konungi skipaður kennari við lærða skólann í Reykjavík frá 1 október þ. á, og skal hann skyldur, 
ef krafizt verður, að taka þátt í umsjóninni við tjeðan skóla 

28. ágúst setti landshöfðingi docent við prestaskólann sjera Helga Hálfdánarson til 
þess í stað hans eigin embættis að gegna fyrst um sinn forstöðumannsembættinu við nefndan skóla frá 
1. október þ. á. 

S. d setti landshöfðingi prest að Akureyri, sjera Þórhall Bjarnarson til þess fyrst 
um sinn frá 1. oktbr. þ, á, að gegna kennaraembætti því við prestaskólann, sem docent sjera Helgi 

Hálfdánarson hefir haft á hendi, 

20. ágúst var umboðsmanni Arnarstapa og Skógastrandarumboðs og jarðarinnar Hallbjarnar- 

eyrar Ásmundi Sveinssyni vikið frá sýslan þessari fyrir vanskil, og var kaupmanni og alþingis- 

manni Holger Clausen s. d. falið á hendur að innheimta kúgildaleigurnar nú í haust af jörðum 

umboðs þessa og að taka fyrst um sinn á móti öðrum þeim jarðaafgjöllum sem leiguliðar umboðsins 

kunna að eiga ógreidd. 

1. septbr. skipaði landshöfðingi prestaskólakandídat Pálma Þóroddsson prest að 

Fells prestakalli í Skagafjarðarprófastsdæmi. 

HEIÐURSGJAFIR. 

Af  styrktarsjóði Christians konungs hins níunda í minningu þúsundára hátíðarinnar veitti 

landshöfðingi þeim Lopti bónda Gíslasyni á Vatnsnesi í Árnessýslu og Finni bónda 

Finnssyni á Finnsmörk í Ilúnavatnssýslu heiðursgjafir fyrir framúrskarandi dugnað í landbúnaði, 
160 kr. hvorum.



Stjórnartíðindi B, 15. 113 1885 

Nvútkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 

onungles anglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist 

konungs. Undirskrifuð af konungi 8. ágúst 1885 (A nr. 10, bls. 28—29). 
    

ísing um austurlenzka kólerusótt í spánskum höfnum og í frakkneskum 

höfnum við Miðjarðarhafið og um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum þaðan til 

Íslands. (A nr. 11, bls. 30—31). 

Reikningságrip 77 

Thorkillii barnaskólasjóðs árið 1884. 

  

     

Tekjur: Kr. a. 

1. Eptirstöðvar við árslok 1883 2... B663l 29 

2. Leigur af vaxtafje sjóðsins a 0. 2543 12 

3. Borgað af lánum einstakra manna EF 790 49 

á. Ný skuldabrjef, sem sjóðurinn hefur eignast á árinu. . oo. 0. 1000 > 

Tekjur alls 70964 90 

Gjöld: Kr. a. 

I. Kennslustyrkur og uppeldisstyrkur veittur fátækum börnum í Kjalarnesþingi 2505 > 

2. Lánað út á árinu 2. 0. 1000 > 

7 ; móti 3. þið ae eee eee een 790 49 

á. Eptirstöðvar við árslok 1884: Kr. a. 

a. Ríkisskuldabrjf . . .. - . . 0.0.0... 29190 > 

bh. Skuldabrjef einstakra manna ........ 0: …. 37232 17 

c. Ogoldnir vextir til 11. jåni 1884 FNF 160 > 

d. Í peningum . EÐ FR „2 6 66669 41 

Gjöld alls 70964 90 

eik ningsågrip 48 

landsbókasafnsins í Reykjavík árið 1884. 

Tekjur: Kr. a. 

il. Eptirstöðvar frá fyrra ári . 0. 6765 95 

2. Ársvextir af innstæðufje AÐ FRA 259 20 

3. Styrkur úr landssjóði eee eee rer 1600 > 

á. Innleyst skuldabrjef porarins pråfasts Kristjánssonar . 00. 430 > 

Tekjur alls 9055 15 

Gjöld: Kr. a. 

i. Til þess að semja bókaskrá 57 7 

2. Til bókakaupa og bókbands 2. ere rr 844 30 

3. Til ræstingar og þvotta 88 81 

Flyt 1390 18 

24. dag septembermån, 1895, 

Reykjavík 1885. Einar pordarson,
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Kr. a. 

Fluttar 1390 18 

4. Til hitunar . . . 122 73 

5. Til áhalda og vi iðgjörða …… 00004044. 221 85 

6. Til kand. Hallgrims Melsteds fyrir aðstoð við útlán 0. 120 > 

7. Brunabótagjald fyrir Safnið 99 74 

8. Ýmisleg útgjöld . .. 17 60 

9. Til jafnaðar móti 4. tekjulið 430 » 

10. Eptirstöðvar: 

a. konungleg uppsegjanleg skuldabrjef  . . . . . . . . 3250 > 

b. innritunarskírteini Ltr. G. Fol. 120 . .. . . . . . 2800 > 

c. Í sjóði hjá gjaldkera 2... 603 5. 66853 5 
  

Gjöld alls 9055 15 
Stiptsyfirvöldin yfir Íslandi, Reykjavík 31. marz 1885. 

Magnús Stephensen P. Pjetursson. 
settur, 

Brjef landshöfðingja fl amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um ágrip 

af gjaldabókum yfir útflutningsgjald. — Í póknanlegu brjefi 28. jan. þ. á. hafið þjer, 

herra amtmaður, spurst fyrir um það, hvort hálfsmisseris ágrip þau, af gjaldabókum 

yfir útflutningsgjald af fiski lýsi o. Á. sem fyrirskipuð eru í reglugjörð 6. júlí 1882, eigi 

ekki að sæta sömu kjörum og útskriptir af tollgjaldabókum þeim og almennum gjalda- 

bókum, sem fyrirskipuð eru í 11. og 12. gr. teglugjörðar 13. febr. 1873, þannig að þau 

beri einnig að senda amtmanni áleiðis til landshöfðingja. 

Út af þessu skal yður þjónustusamlega tjáð til þóknanlegrar leiðbeiningar að þó 

að það sje ekki berum orðum tekið fram í ofannefndri reglugjörð 6. júlí 1882, virðist 

bezt við eiga, eptirlitsins vegna, að ágripin af gjaldabókunum yfir útflutningsgjald af 

fiski, lýsi o. fl. sjeu einsog aðrir gjaldabókarútdrættir sendir amtmanni áleiðis til lands- 
höfðingja. 

Brjef landshöfðingja tl stóptsyfirvaldanna um lán til kirkjubyggingar. — 
Samkvæmt beiðni prestsins að Holti í Önundarfirði og meðmælum hinna heiðruðu stipts- 

yfirvalda í þóknanlegu brjefi, dagsettu í gær, vil jeg hjermeð veita Holtsprestakalli í 

Önundarfirði 700 kr. lán úr viðlagasjóði til endurbyggingar kirkjunni að Stað í Súg- 

andafirði, gegn því að lán þetta, auk 49 vaxta, verði endurborgað af tekjum Holts- 

prestakalls með 100 kr. á ári í 7 ár. 

þetta tilkynnist yður hjermeð til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

81 Brjef landshöfðingja #l amtmannsins yfir nordur- og austuramtinu um lån 

29. ágúst, til byggingar alþýðuskólahúss. — Samkvæmt beiðni syslunefndarinnar i Sudur-ping- 

eyjarsý íslu og samþykki yðar, herra amtmaður, fyrir amtsráðsins hönd, vil jeg hjermeð
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veita tjeðri sýslunefnd 1500 kr. lán úr viðlagasjóði til ad byggja alpyduskålahus å Hlje- 81 

skógum í Grýtubakkahreppi þannig að lán þetta endurborgist og ávaxtist af sýslusjóði 29. ágúst. 
Suður-þingeyjarsýslu á 28 árum með 6“/o árlega af hinni upprunalegu upphæð þess. 

þetta tilkynnist yður hjermeð til þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar. 

Brjef landshöfðingja fél amtmannsins yfir suður- og vesturamtinu um linnn gg 

í eptirgjaldi eptir nokkrar þjóðjarðir. — Samkvæmt tillögu yðar, herra amtmaður, í 9, sept. 

þóknanlegu brjefi 21. maí þ. á. og meðmælum umboðsmannsins í Arnarstapa og Skóga- 

strandarumboði, vil jeg hjermeð veita samþykki mitt til: 

1, að leiguliðanum á þjóðjörðunni Hrútsholti í Eyjahreppi, Þórði Sveinbjörnssyni verði 

gefnar eptir 2 ára leigur eptir 3 kúgildi. sem hann er að reyna að koma upp eptir 

fellirinn 1882, og enn fremur sakir skemmda þeirra, er ábýlisjörð hans varð fyrir 

á árunum 1881—83 hálf landsskuld jarðarinnar í 2 ár, þannig að hvortveggja eptir- 

gjöfin verði reiknuð fyrir fardagaárin 1884—85 og 1885 —86. 

9. að leiguliðanum á Gerðubergi í sama hreppi Lárusi Gíslasyni verði um 3 ára tíma 

í fyrsta skipti fyrir fardagaárið 1884—-85 veitt eptirgjöf á hálfri landsskuld tjeðrar 

jarðar, ef hann endurbætir tún og engjar jarðarinnar, svo sem nauðsyn er á, fyrir 

skemmdum þeim, er þau hafa orðið fyrir á undanfarandi árum. 

Aptur á móti finn jeg eigi næga ástæðu til að taka til greina þau önnur bón- 

arbrjef, um eptirgjöf eða þóknun, frá þjóðjarðalandsetum í Arnarstapa og Skógarstrand- 

arumboði, er fylgdu ofannefndu brjefi yðar. 

Þetta tilkynnist yður hjermeð til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

  

Brjef landshöfðingja fél amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um linun gs 

í landskuld af þjóðjörð. — Í tilefni af bónarbrjefi því, er fylgdi þóknanlegu brjefi yðar, 4. sept. 

herra amtmaður, 19. febr. þ. á. og tillögum yðar í brjefi þessu, vil jeg veita samþykki 

mitt til þess, að ábúandanum á þjóðjörðinni Rifkelsstöðum Hallgrími hreppstjóra Hall- 

gímssyni verði sakir skemmda, er tjeð ábýlisjörð hans hefur orðið fyrir af vatnságansi, 

veitt um þriggja ára tíma, í fyrsta skipti fardagaárið 1884—85, 25 álna eptirgjöf á ári 

í landsskuld jarðarinnar. 

Þetta tilkynnist yður, herra amtmaður, til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari 

birtingar. 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um sam gq 

eining tveggja Þjóðjarða. — Með þóknanlegu brjefi, 28. jan. þ. á. hafið þjer, herra yo, sept. 

amtmaður, sent hingað erindi umboðsmannsins yfir Möðruvallaklaustursumboði, þarsem 

hann stingur uppá því, að jarðirnar Efri- og Neðri-Sandvík í Grímsey verði lagðar sam- 

an til fulls og alls og gjörðar að einni jörð, og hafið þjer mælt með þessari tillögu um- 

boðsmannsins. 

Útaf þessu vil jeg þjónustusamlega tjá yður, að sakir grundvallarreglu þeirrar, 

sem virðist liggja í 1. gr. laga 12. jan. f. á. um bygging, ábúð og úttekt jarða, treystist 

jeg eigi til að leyfa sameiningu þá, sem farið er fram á, en af þessu leiðir, að ábúandi 

Neðri-Sandvíkur, sem virðist hafa fengið byggingu fyrir báðum jörðunum, verður að við-
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halda og, þegar hann fer frá, að skila af sjer öllum húsum beggja jarðanna í lögfullu 

10. sept. standi. 

85 Brjef landshöfðingja til amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um endur- 
16. sept. gjald á veittum sveitarstyrk. — Eptir að hafa meðtekið með þóknanlegu brjefi yðar. 

herra amtmaður, 21. apríl þ. á. umsögn hreppsnefndarinnar í Ytri-Torfastaðahreppi 

Húnavatnssýslu um áfrýjunarskjal hveppsnefndarinnar í Fellshreppi í Skagafjarðarsýslu, 

sem áfrýjar til landshöfðingja úrskurði yðar, 14. marz f. á., útaf ágreiningi milli tjeðra 

ar epa um endurgjald á sveitarstyrk veittum Júlínasi nokkrum Jónssyni eða hyski hans, 

skal yður hjermeð þjónustusamlega tjáð það er hjer segir: 

Einsog þjer hafið tekið fram í ofannefndum úrskurði yðar, er saga máls þessa 

sú, að Júlínus nokkur Jónsson, sem sveitlægur er í Fellshreppi í Skagafjarðarsýslu, leit- 

aði í bágindum sínum haustið 1879 til hreppsnefndaroddvitans í Ytri-Torf,    staðahreppi. 

á oddvitinn þátt Í því, 

að stjúpfaðir Júlínusar, sem jafnframt er afi konn hans, Einar bóndi Teitsson í Kirkju- 
hvammi í Kirkjuhvammshreppi tók við eldra barni Júlínusar, en oddvitinn lofaði hon- 
um að leggja sín beztu meðmæli til, að hann fengi uppeldi barnsins endurgolði d hjá 
framfærslusveit Júlínusar. Barn þetta hafði Einar síðan hjá sjer til 4. Í 
góunni 1880, þegar Júlínus fór vestur á Ísafjörð til sjóróðra, varð hreppsnefndin í Ytri. 

Torfastaðahrepp síðan að annast konu Júlínusar og hitt barn hans, og kom þeim þá 

fyrir hjá Gísla bónda Guðmundssyni á Búrfelli, og þar dvöldu þau 16 vikur til fardaga 

1880, og var þeim þá fyrir tihlutun hreppsnefndarinnar komið fyrir gegn meðlagi hjá 

fyrrnefndum Einari í Kirkjuhvammi til 4. júlí, en þá var konan og bæði börnin flutt 

til oddvitans í hreppnum og voru þar til 16 s. m. er þau urðu flutt á sveit sína. 

þarsem hann þá dvaldi með konu sinni og 2 börnum, og átti } 

  

Kostnaður sá sem Ytri-Torfastaðahreppur samkvæmt þessu hefur krafizt endar- 

gjalds á hjá Fellshreppi er þessvegna: 1. til Einars í Kirkjuhvammi 45 kr. fyrir eldra 

barnið og 20 kr. fyrir konu Júlínusar og hitt barnið, 2. ti sla á Búrfelli 24 kr., 3. 

til oddvitans í hreppnum 12 kr. og 4. meðgjöf í korni 10 kr. 25 a., og með því að 

Fellshreppur hefur neitað endurgjalds á öðru en þessari síðasttöldu upphæð, 10 kr. 25 a., 

er ágreiningurinn um skyldu hans til að endurborga 101 kr. 

Hvað nú fyrst snertir 45 krónurnar til Einars í Kirkjuhvammi verð jeg að vera 

á sama máli og þjer um það, að Fellshreppi beri eigi skylda til að endurgjalda þær, 

því að Einar þessi, sem, einsog áður er sagt. er stjúpfaðir Júlínusar og afi konu hans, 

var skyldur til samkvæmt 4. gr. fátækrareglugjörðarinnar að annast barn hans áður en 

til sveitarinnar kæmi, og til þess að fá hann til að taka við barninu þurfti hreppsnefnd- 

in í dvalarhreppnum eigi, eptir því sem sjeð verður, að ganga í neina ábyrgð fyrir 

borgun með því, en aðeins lofa að leggja meðmæli sín með hví, að hann fengi uppeldi 

þess borgað af framfærslusveit Júlínusar. það var því engin nauðsyn til þess að Ytri- 

Torfastaðahreppur hefði neitt fjárframlag fyrir Fellshrepp að þessu leyti. Öðru máli er 

að gegna um 20 kr. þær er Einar heimtaði fyrir konu Júlínusar og yngra barnið, því 

að þó að Einar væri einnig skyldur til að taka þau kauplaust, þá varð dvalarhreppur- 
inn, eptir skýrslu oddvitans þar, sem eigi er næg ástæða til að rengja, að taka að sjer 

að gefa með þeim til bráðabyrgða, til þess að fá Einar til að taka við þeim, og dvalar- 

hreppurinn var ekki skyldur að reyna áður með lögsókn að fá Einar þvingaðan til að
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uppfylla framfærsluskyldu hans. þessar 20 kr. verður því Fellshreppur að endurgjalda 85 

sem nauðsynlegt fjárframlag af dvalarhreppnum, en aptur átti hann og á enn aðgang 16. sept. 

að Einari til að lö sækja hann til endurborgunar á þessum 20 kr. sem hann Í raun 

og veru átti enga kröfu til gagnvart framfærsluhreppnum. Hvað meðlagið til Gísla á 

Búrfelli snertir, og til oddvitans, samtals 36 kr., verður heldur eigi fundin nein ástæða 

til að Fellshreppur seti komizt hjá að endurgja Ida þær, sem nauðsynlegt framlag fyrir 

hans hönd af Ytri-Torfastaðahreppi, og það gildir bæði um þessar 2 kröfur og um fyrr- 

nefndar 20 kr., að mótbára Fellshrepps gegn þeim, vegna þess að tilkynning um hinn 

veitta sveitarstyrk hafi fyrir ranga utanáskript komið of seint til hans, verður að álítast 

ástæðulaus, þar seim töfin fyrir tilkynningunni, sem af þessu leiddi, engan kostnaðarauka 

getur álitist hafa bakað Fells i 
Samkvæmt þessu staðfestist fyrnefndur úrskurður yðar, herra amtmaður, og vil 

jeg skora á yður að leggja fyrir hreppsnefndina í Fellshreppi að endurgjalda Ytri-Torfa- 

staðahreppi tafarlaust þær 56 kr., sem honum eptir þessu ber að greiða hinum síðar- 

g 

kr 

  

nefnda hreppi. 

Brjef landshöfðingja fél amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 86 

rjett læknaskólakandidata til að fást við lækningar í Danmörku, á Færeyjum og i Græn- 17. sept. 

landi. — Í tilefni af erindi nokkru er hjeraðslæknir í 5 læknishjeraði Íslands Davíð Scheving 

T horsteinsson hafði sent dómsmálastjórninni dönsku og þarsem hann spyrst fyrir um það, 

hvort hann eptir hinum gildandi lögum hafi jus practicandi i Danmörku að meðtöldum 

Færeyjum og Grænlandi og ef svo væri eigi, beiðist leyfis til að mega fást við lækningar á 

nefndum stöðnun, hefur dómsmálastjórni in mælzt til þess af ráðgjafanum fyrir Ísland, að 

hjeraðslækni þessum yrði gefið til vitundar, & ad eptir hinum gildandi lågum hefur hann eigi 

jus practicandi i Danmårku fyrir próf það, er hann hefur tekið við læknaskólann í Reykja- 

vík, og að hið umbeðna leyfi til þess að mega eigi að síður fást við lækningar í Dan- 

mörku geti eigi orðið veitt honum fyrir áminnst próf hans í læknisfræði. 

Þetta vil jeg, herra amtmaður, samkvæmt boði ráðgjafans hjermeð þjónustusam- 

lega skora á yður að tilkynna hjeraðslækni D. S. Thorsteinssyni. 

Brjef landshöfðingja fl amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 87 

sveitfesti þurfalings. — Eptir að hafa með þóknanlegu brjefi yðar, herra amtmaður, 6. 17. sept. 

f. m. meðtekið umsögn hreppsnefndarinnar Í Seltjarnarnesshrepp um erindi hreppsnefnd- 

arinnar í Vatnsleysustrandarhreppi 23. okt. f. á., þarsem áfrýjað er úrskurði yðar, 7. 

apríl f. á., viðvíkjandi endurgjaldi á meðlagsstyrk með Guðríði Gísladóttur, ásamt með 

eldri skjölum málsins, skal jeg hjermeð þjónustusamlega tjá yður, til þóknanlegrar leið- 

beiningar og frekari birtingar, að jeg eigi finn ástæðu til, að breyta nefndum úrskurði 

yðar að neinu leyti, og ber því Seltjarnarnesshreppi tafarlaust að endurgjalda Vatns- 

leysustrandarhreppi þær 55 kr., sem um getur í úrskurðinum". 

1) Úrskurður amtmannsins um þetta efni, sem tilkynntur er sýslumanninum í Gullbringu- og 

Kjósarsýslu 7. apríl f. á, er svohljóðandi: 

Í erindi dagsettu 28. febrúar þ. á. hefur hreppsnefndin í Seltjarnarnesshreppi skotið til amts- 

ins úrskurði yðar, herra sýslumaður, dags. 17. sept. f, á, en með þeim úrskurði er Seltjarnarnesshreppur
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88 Brjef landshöfðingja #27 amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 

19. sept. lyfjaverzlnn á Ísafirði. — Með þóknanlegu brjefi 5. þ. m. hafið þjer, herra amtmaður, 

sent mjer erindi frá hjeraðslækninum í 6. læknishjeraði, Þorvaldi Jónssyni þar sem hann, 

í tilefni af því að E. Möller, lyfsali í Stykkishólmi, er seztur að á Ísafirði til að stofna þar 

lyfjabúð samkvæmt allrahæstu leyfisbrjefi dags. 17. okt. f. á., gjörir fyrirspurn um það: 

hvort Möller lyfsali eigi að lögum sje skyldur til að kaupa meðalabirgðir hans; 1 

2, hvort honum sje heimil meðalaverzlun á Ísafirði, fyrr en lyfjabúð hans er komin 

reglulega á fót; 

hvort hjeraðslækninum einsog á stendur, eigi sje heimilt að selja meðalabirgðir sín- 

ar, sem hann nú hefur, meðan þær endast, og 

4, hvort hjeraðslæknirinn geti eiei fengið bætur fyrir tjón það, er hann bíður af stofn- 

un lyfjabúðarinnar og á hvern hátt. 

skyldaður til að greiða Vatnsleysustrandarhreppi samtals 95 kr. sem endurgjald fyrir meðlagsstyrk, er 

ði Gísladóttur, ómaga 
  lagður hafði verið af fátækrasjóði Vatnsleysustrandarhrepps til forsorgunar Guðrí 

Seltjarnarnesshrepps. 

Eptir skýrslum þeim og skilríkjum, sem fram eru komin frá báðum málspörtum, og sem fylgdu 

    

með áðurnefndu brjefi hreppsnefndarinnar í Seltjarnarnesshreppi, eru málavextir þessi 

Eptir að gamalmennið Guðríður Gísladóttir hafði í nokkur ár dvalið h 

Is og hreppsnefndar- 

já tengdasyni sínum      

   
  

Þorkeli Bjarnasyni í Nýjabæ í Vatnsleysustrandarhreppi, samdist svo milli Þorke 

innar í Seltjarnarnesshreppi, þarsem Guðríður átti sveit. að Þorkell skyldi halda hana framvegis fyrir 

60 kr. árlegt meðlag þannig, að hann sjálfur sem tengdasonur hennar legði til 20 kr., Gunnlaugur Jóns- 

son, sonur heunar, vinnumaður í Mýrarhúsum á Seltjarnarnesi 20 kr. og sveitarsjóður Seltjarnarness- | J g J 2 
hrepps 20 kr. Þegar þessu hafði farið fram í 3 ár, og Þorkell fengið hinar umsömdu 40 kr. greiddar 

árlega frá Gunnlaugi mági sínum og sveitarsjóði Seltjarnarnesshrepps. tilkynnti Þorkell hreppsnefndinni 5 á 5 5 J J i J 

í Vatnsleysustrandarhreppi vorið 1879, að hann ekki lengur gæti haldið tengdamóður sína fyrir minni 

þá við Þorkel um, að hann skyldi fá meðgjöf þessa 

  

árlega meðgjöf en 70 kr, og samdi hreppsnefndin 

fyrst um sinn í Í ár, eða þangaðtil hreppsnefnd Seltjarnarnesshrepps gjörði aðra ráðstöfun, og skýrði 

jafnframt síðastnefndri hreppsnefnd frá þessum samningi með brjefi, dags. 12 júní 1879, en það brjef 

  

neitar hreppsnefnd Seltjarnarnesshrepps að h 

Þorkeli fyrir fardagaárið 1879 

aður vorið 1880, kom hreppsnefnd Vatnsleysustrandarirepps Guðríði fyrir á öðrum stað í hreppnum 

gegn 100 kr. ársmeðlagi; dvaldi Guðríður þar í 9 mánuði, þangaðtil hún var flutt fátækraflutningi á 

    

ía fengið. Var hið umsamda 70 kr. meðlag síðan greitt 

o úr sveitarsjóði Vatnsleysustrandarhrepps, og eptir að Þorkell var and- 

sveit sína, og var greitt úr sveitarsjóði Vatnsleysustrandarhrepps meðlag með henni fyrir þessa 3 mán- 

uði með 25 kr. þær samtals 95 kr, sem þannig hafa verið greiddar úr sveitarsjóði Vatnsleysustrand- 

arhrepps sem meðlag með Guðríði Gísladóttur, hafið þjer úrskurðað, að sveitarsjóður Seltjarnarnesshrepps 

eigi að endurgjalda, en hreppsnefnd Seltjarnarnesshrepps heldar því fram, að með því að hinar um- 

sömdu 40 kr. hafi verið greiddar til þorkels fyrir fardagaárið 187%%, að hálfu úr sveitarsjóði Seltjarnar- 

nesshrepps og að hálfu frá Gunnlaugi JCnssyni, þá verði ekki gjört meira tilkall til Seltjarnarnesshrepps 

arinnar í Vatnsleysustrandarhreppi við Þorkel sjer óvið- 
  

  

fyrir það ár, enda sje samningur hreppsnefn 

komandi, en að því er snertir meðlag með Guðr.ði fyrir 3 fyrstu mánuði fardagaársins 1891, þá hefnr 

meðlag með Guðríði fyrir þann tíma, 

eitt með Guðríði, síðan hún kom 1 

  

da hæfi    

  

hreppsnefnd Seltjarnarnesshrepps boðist til að endur2j 

en hæfilegt meðlag þykir henni vera hið sama, sem hún heiur g 

Seltjarnarnessbrepp, en það er 60 kr um árið, eða 15 kr. í 3 mánuði. 

Að því er snertir meðlag það, sem greitt hefur verið með Guðríði Gísladóttur úr sveitarsjóði 

Vatusleysustrandarhrepps fyrir fardagaárið 187%%0, þá ber þess að gæta, að með því að Guðríður var 

tengdamóðir þorkels Bjarnasonar, þá bar honum að annast framfæri hennar, en af því að hann ekki 

var svo efnum búinn, að hann gæti annast tengdamóður sína að öllu leyti, þá hafði hann leitað til 

    

hreppsnefndarinnar í Seltjarnarnesslireppi, þar sem Guðriður var sveitlæg, og hreppsnefndin lofað hon- 

um að greiða honum árlega úr sveitarsjóði 20 kr. styrk með Guðríði, og að annast um, að hann fengi



hef meðtekið álit landlæknisins á Íslandi um mál- 

ustusamlega til vitundar gefið það er nú skal greina 

Útaf þessu og eptir að 

efni þetta, skal yður hjermeð pj 

til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 
ad 1. Með því að engin ákvörðun er um það í leyfisbrjefinu frá 17. okt. f. á., um 

   

  

stofnun aukalyfjabúðar á Ísafirði, að Möller lyfsali skuli skyldur til að kaupa meðala- 

birgðir hjeraðslæknisins þar, verður þessari spurning áð svara neitandi. 

ad 2. Með því að lyfsala til lyfjaverzlunar á Ísafirði verður að 

byggjast á nýnefndu leyfisbrjefi, en leyfi það sem það veitir er bundið þeim skilyrðum, 

að hann hafi þar á boðstólum öll þau lyf, sem til eiga að vera á hverri aðallyfjabúð og 
f parmaciæ, þá verður þessum skilyrðum að vera full- 

eet áður en hann byrjar lyfjaverzlun á nefndum stað. 

ad. 3. það virðist sanngjarnt og rjett, að hjeraðslæknirinn, sem samkvæmt 

instruction 25. febr. 1824 er skyldur til að byrgja sig upp með nægilegum meðalabyrgð- 

um, þangaðtil regluleg lyfjabúð er komin á fót, megi selja upp birgðir þessar meðan 

þær endast, einnig eptir að slík lyfjabúð er stofnuð, ef lyfsalinn ekki vill kaupa birgð- 

  

verzluninni standi candidatus 

   

irnar af honum. 

ad. 4. Með því að hjeraðslækninum hefur eigi verið veittur neinn sjerstakur 

rjettur til lyfjasölu á Ísafirði, verður að svara þessari spurningu neitandi. 

  

í hennar, og þennan 40 kr. styrk hafði hann fengið árlega 

Vatnsleysustrandarhrepps um að fá meiri meðzjöf með 
sama árlegan meðlagsstyrk frá Gunnlaugi s 

  

í 3 ár, þegar hann bar sig upp við hreppsne 

tengdamóður sinni. Allt þetta var breppsnefndinni í Vatnsleysustrandarhreppi kunnugt þegar hún 

samdi við Þorkel um að greiða honum 70 kr. meðlag úr sveitarsjóði með Guðríði fyrir fardasaárið 

1879/s0; hún mátti því búast við, að hreppsnefnd Se 

10 kr. í 

    

    rnarnesshrepps mundi eins fyrir þetta fardagaár, 

meðgjöf sem þessi hreppsnefnd hafði samið um við 

hann, og hreppsnefnd  Vatnsleysustrandarhrepps virðist þessvegna ekki hafa haft næga ástæðu til að 

greiða Þorkeli að fullu þær 70 kr. sem hún hafði heitið honum, nema því að eins að hún hefði vissu 

fyrir, að hann ekki fengi neitt frá Seltjarnarnesshreppi. Með því að það nú má álítast sannað, að þor- 

keli hafi verið greiddar 40 kr. sem meðlagsstyrkur með Guðríði fyrir fardagaárið 18'7'/o eptir ráðstöfun 

  

eins og hin undanförnu, ereiða Þþorkeli    
   

   
Lreppsnefndarinnar í Seltjarnarne Q 

ingu hreppsnefndarinnar í Vatnsleysustrandarhreppi um samning hennar við porkel, på verdur Seltjarn- 

skyldaður til að endurgjalda Vatnsleysustrandarhreppi meira en 30 kr. af meðlags- 

styrk þeim, sem þorkeli var greiddur úr sveitarsjóði síðarnefnds hrepps fyrir optnefnt fardagaár, en 

Þessar 30 kr. virðist sanngjarnt að Seltjarnarnesshreppur endurgjaldi, með því að 70 kr. árlegt meðlag 

með Guðríði ekki virðist ósanngjarnt, og svo er að sjá, sem ástæður Þorkels hafi þá verið orðnar svo 

bágar, að hann ekki hafi getað lagt neitt fram til framfæris tengdamóður sinni. — Þegar þá kemur til 

þeirra 25 kr., sem greiddar hafa verið Guðríði til framkí 

ársins 189%., þá virðist ekki ástæða til að rengja þann framburð hrepps- 

i getað | inum fyrir lægri meðgjöf, og þó að 

óþarflega langur dráttur kunni að hafa orðið á því, að flytja Guðríði fátækraflatningi á sveit sína, þá 

    

arnesshreppur ekki 

    K 

   

     
    ris úr sveitarsjóði Vatnsleysustrandarhrepps 

    

    
fyrir 8 fyrstu mánuði fardagz 

    nefndarinnar þar, að hún ekki h: omið Guðríði fyrir í hre 
   Á   

sýnist hreppsnefndinni í Vatusleysustrandarhreppi ekki verða gefin söká þessum drætti, svo að sveitar- 

  

sjóðurinn eigi að missa tilkall til endurgjalds fyrir það, sem lagt hefur verið út úr honum fyrirfram 

fyrir sveitarómaga úr öðrum hreppi. Jeg verð því að vera yður samdóma um, að Seltjarnarnesshreppi 

  

beri að endurgjalda þessar 25 kr. 

Samkvæmt því, sem þannig er tekið fram, vil jeg tjá yður herra sýslumaður, yður til leið- 

beiningar og til birtingar, að úrskurði yðar í máli þessu 17. sept. f á., skal breytt þannig, að Seltjarn- 

reppi auk hinna framboðnu 15 kr. enn fremur 

rfram greiddan styrk úr sveitarsjóði Vatnsleysustrandarhrepps til fram- 

i   
        

arnesshreppur eigi ad endurgjalda Vatnsleysustrandarh 

40 kr. eða alls öð kr. fyrir f 

færis gamalmenninu Guðríði Gísladóttur 

    

1885 

88 
19. sept.
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89 Brjef landshöfðingja 670 syslumannsins % Nordurmulasyslu um endurborgun å 

19. sept. vinfangatolli. — Verzlunarstjóri Örum & Wulffs å Vopnafirdi hefur í erindi, er hann 

hefur sent hingað beina leið, farið þess å leit, ad verzlun þessari verði endurgoldnar úr 

landssjóði 21 kr. 80 a., sem greiddar hafi verið í toll af nokkru af vínföngum, sem 

fluttust til verzlunarinnar í fyrra haust, en lekið höfðu niður á leiðinni til Íslands. 

Útaf þessu vil jeg þjónustusamlega tjá yður, herra sýslumaður, til þóknanlegrar 

leiðbeiningar og birtingar fyrir verzlun Örum á Wulffs á Vopnafirði, að með því að hinn 

umræddi leki var eigi rannsakaður á Berufirði, þarsem skipið, sem vínföngin flutti, fyrst 

kom við land, og var afgreitt að tollinum til, heldur fyrst þegar það var komið til 

Vopnafjarðar og allt tolleptirlit með skipinu var hætt, þá getur það ekki álitizt nægilega 

sannað, að lekinn, einsog lög 11. febr. 1876 heimta, hafi orðið á leiðinni til Íslands og 

hin umbeðna endurborgun getur því ekki orðið veitt. 

90 Auglýsing 
22. sept. um póstmál. 

Ráðgjafinn fyrir Ísland hefur með brjefi 26. f. m. samþykkt: 

1, að póstafgreiðslan á Miklabæ verði flutt að Víðimýni. 

2, að hinn svokallaði Sauðárkrókspóstur verði um leið lagður niður, en Siglufjarðar- 
pósturinn látinn fara, einsog áður var, frá Víðimýri um Sauðárkrók, Hofsós og 

Haganes til Siglufjarðar. 

Reykjavík 22. septbr. 1885. 
Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

>aromp Whaphapg FUN Bergur Thorberg. HANN NN 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI 

samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1884 og 1885. 

10. gr. C 4. 
Samþykktar tillögur: 

Sýslunefndarinnar í árnessýslu nm að verja 910 kr. (Stjórnartíð. þ. á. B 17) þannig: til 

launa handa búfræðingi 400 kr, til að ræsa fram Skúfslæk 100 kr., til framskurðar kringum Vörðu- 

fell 205 kr. og til framhalds á skurði í Mjallafor og til nýs farvegar yfir Varmá 205 kr. 

Sýslunefndarinnar í Vestmannaeyjasýslu um að verja 60 kr. (sbr, Stjórnartíð. B 

17) til verðlauna handa einum búanda þar á eyjunum fyrir kálearðarækt og ýmiskonar framtaks- 

semi í búnaðarlegum efnum. 

   

EMBÆTTASKIPANIR M. M. 

24, júlí var lyfsali N. S Krúger viðurkenndur af konungi kgl. hollenzkur konsúll í 
Reykjavík. 

25. ágúst var prestur að Húsavík, prófastur sjera Kjartan Kinarsson af konungi 

skipaður prestur í Holtsprestakalli undir Eyjafjöllum í Rangárvallaprófastsdæmi. 

4. septbr. skipaði landshöfðingi prestaskólakandídat Ólaf Ólafsson prest að Lundar- 

prestakalli í Borgarfjarðarprófastsdæmi. 

8, s. m. skipaði biskup sóknarprestinn að Holti í Önundarfirði, sjera Janus Jónsson 

til þess að vera virkilegan prófast í Vestur-Ísafjarðarprófastsdæmi. 

10. s. m, setti landshöfðingi breskan konsúl í Reykjavik W. G: Spence Paterson til 

þess fyrst um sinn frá 1. okt. þ. á. að gegna kennaraembætti því við 

sem skólakennari Þorvaldur Thoroddsen hefur haft á hendi, 

  

gnfræðaskólann á Möðruvöllum gw 

LEIÐRJETTING. 

i Á bls. 110 hjer að framan (brjef landsh. 17, ág. B 76) hefur í 20. línu að ofan misprentast 

Arna Finnssyni í staðinn fyrir Ara Finnssyni.



Stjornartidindi B. 19. 121 

Nyutkomid I A-deild NStjórnartíðindanna. 
Komungleg auglysing um að konungur sje kominn heim aptur, undirskrifuð af 

konungi 31. ágúst 1885 (A nr. 12, bls. 32—33). 

Åuglysing um austurlenzka kólerusótt á Gibraltar og Sikiley og um bann gegn 
innflutningi á ýmsum hlutum þaðan til Íslands, útg. af ráðgjafanum 14. sept. 1885 (A 

nr. 18. bls. 34—35). 

Log um stofnun landsbanka, staðfest af konungi 18. septbr. 1885 (A. nr 14. 
bls. 36--45). 

Lög um breytingu á mati nokkurra jarða í Rangárvallasýslu, staðfest af konungi 
18. septbr. 1885 (A nr. 15. bls. 46—53). 

áunglysing um bólusótt í Helsingjaeyri, útg. af táðgjafanum 21. septbr. 1885 
(A nr. 16, bls. 54— 55). 

Reikningur 

fyrir styrktarsjóð Kristjáns konungs hins níunda frá 1. sept. 1884 til 31. ágúst 1885. 
Tekjur. 

1. Eptirstöðvar 1. septbr. 1884: 

a, Ínnritunarskírteini og konunglegt skuldabrjef —. . . kr. 8600,00 

b. Í sparisjóði Reykjavíkur . 0... . co 157,23 kr, 8737,23 
2. Vextir til 11. jåni 1885: 

a. AT innritunarskirteini og konunglegu skuldabrjefi . . kr. 344,00 

b. Af fje Í sparisjóði Reykjavikur 2. 2... mm 851 852,51 

Samtals kr. 9089,74. 
Gjöld. 

1. Heiðursgjafir veittar: 

a. Lopti bónda Gíslasyni á Vatnsnesi í Árnessýslu —. . kr. 160,00 
b. Einni bónda Finnssyni á Finnsmörk í Húnavatnssýslu — 160,00 kr, 320,00 

2. Eptirstöðvar 31. ágúst 1885: 

a. Tnmitunarskirteini og konunglegt skuldabrjef —. . . kr. 8600,00 

b. Í sparisjóði Reykjavíkur . 2... — 145,74 
c. Í peningum 2 2 eee eee en — 24,00  8769,74 

Samtals kr. 9089,74 
  

Reykjavík, 8. október 1885. 
Landshöfðinginn yiir Íslandi. 

Bergur Thorberg. . 
Jón Jensson. 

Ágrip 
al sýslusjóðsreikningum i suðuramtinu árið 1883. 

1. Áustur-Skaptatellssýsla: 

Tekjur. 

a. Eptirstodvar kr, 217,95 

Flyt kr. 217,95 
17. dag -októberm. 1885, 

Reykjavík 1885. Kínar Þórðarson. 

1885 

91



1885 

92 

æ 

b. Vegabótakostnaður 

„ Óvissar tekjur 

e 

. Nidurjofnunargjald 

Vegagjald 

Sýslugjöld 

Eptirstöðvar: 

1. Af niðurjöfnunargjaldi 

2. Af vegagjaldi 

2. Vestur-Skaptafellssýsla: 

a. Eptirstöðvar 
b. Niðurjöfnunargjald 

C. 

d. 

b. Vegabótakostnaður 

Vegagjald 

Óvissar tekjur 

Sýslugjöld 

Eptirstöðvar: 
1. Af niðurjöfnunargjaldi 

2. Af vegagjaldi 

3. Rangárvallasýsla: 

„ Eptirstöðvar 

„ Niðurjöfnunargjald 

c. Vegagjald 

d. 

b. 

4. Vestmannaeyjasysla: 

Ovissar tekjur 

a. Sýslugjöld 

Vegabótakostnaður 

Eptirstöðvar: 
1. Af niðurjöfnunargjaldi 

2. Af vegagjaldi 

a. Eptirstöðvar 

b. Niðurjöfnunargjald 

c. Vegagjald 

a. Sýslugjöld 

b. Vegabótakostnaður 

Få
 

DO
 

RD
? 

Gjöld. 

Tekjur. 

Tekjur. 

Gjöld. 

Tekjur. 

Gjöld. 

c. Eptirstöðvar (af niðurjöfnunargjaldi) 

Fluttar kr. 217,95 

— 232,83 
— 257,28 

— 102,74 

    

kr. 643,57 

   

— 260,00 — 903,57 

KT. 

883,63 

— 100,00 

kr. 593,65 

— 845,54 

kr. 167,45 

267,36 

kr. 102,56 

— 60,00 

— 151,25 

    

kr. 810,80 

1773,07 

313,81



  

5. Årnessysla: 

a. Eptirstöðvar 

    

öfnunargjald 

Ver fald lái 

a. Sýslugjöld 

NO 

Tekjur. 

Gjöld. 

bh. Vegabótakostnaður 

c. Eptirstöðvar (af vex 

6. Kjósar- og G f 

a. 

b. 

CC. 

d. 

a. Sýslugjöld 

. Vegabótakostnaður 

  

7. Borgarfjarðars 

Eptirstöðvar 

b. Niðurj 

    
    

tunargjald 

C. . 

d. kjur 

e. Sku rir vegaba 

A. 

b, r 

í. 

jaldi 

Íslands suðuramt, Reykjavík 

rullbringusýsla: 

gagjaldi) . . 

la 

Tekjur. 

  

Gjöld. 

c. Eptirstöðvar (af niðurjöfnunargjaldi) 

Tekjur. 

urjöfnunargjaldi kr. 538,34 

— 386,55 

Magnús Stephensen g Í 

settur. 

Ágrip 

kr. 1236,45 
— 1269,31 
— 1430,22 

  

. 2056,61 
1736,00 
143,37 

. 1467,94 
660,00 

1710,00 
— 84,00 

kr. 822,00 

— 2829,58 
— 270,36 

. 690,91 

657,19 

591,11 

197,00 

—- 139.67 
  

kr. 656,31 
694,68 

— 92489 

6. dag októbermán. 1885. 

af sýslusjóðsreikningum í vesturamtinu fyrir árin 1882 og 1883. 

Mýrasýsla: 

a. Eptirstöðvar 

1889. a 

Tekjur. 

kr. 370,38 

Flyt kr. 370,38 

kr, 3935,98 

— 3935,98 

— 3991,94 

— 3921,94 

— 2275,88 

— 2275,88 

1885 

92 
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1885 194 

93 

  

b. Niðurjöfnunargjald „00. A — 277,00 
c. Vegagjald . 

d. Skuld fyrir vegabætur FR SI 185,11 Í. 1481,6 

      

ct. 1481,69 

a. Sýslugjöld 2 kr 337,00 

b. Vegahótakostnaður 

c. Eptirstöðvar. 

1. af niðurjöfnunargjaldi . . . . . . kr. 173,05 

2. af vegagjaldi. . . . .. …… — 131,04 - 304,09 1481 69 

2. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: 

Pekjur. 
a. Eptirstöðvar 0. …… kr. 147,55 

b. Niðurjöfnunargjald . 

c. Vegagjald . . .. 2... . - 1,06 

d. Skuld fyrir vegabætur . 2... . — 1837,62 

Gjöld. 

a. Sýslugjöld | 

b. Vegahótakostnaðnr 

c. Eptirstöðvar (af vegagjaldi) . . .... . 480,95 — 1837 69 

3. Dalasýsla: 

  

a. Eptirstöðvar kr. 666,10 

b. Niðurjöfnunargjald . . a - 

  

c. Vegagjald 2 2 2 0 0 . — 60 

d. Eptirgjald af fasteign sýslusjóðsins 20. —  46,0( 

e. Skuld til gjaldkera 2 0 13 

  

Gjöld. 

A. Sýslugjöld 2. 2 eee eee kr. 566,40 

Þ. Vegabótakostnaður 

c. Eptirstöðvar: 

1. af niðurjöfnunar 

  

2. af vegagjaldi ...... 8... - 109,14 ag í 

  

4. Barðastrandarsýsla: 

a. Eptirstöðvar . . kr 

b. Niðurjöfnunargjald 2... a - 5 

  

c. Vegagjald . 

A. Lán — 6277 — 165 

a. Sýslugjöld 

b. Vegabótakostnaður



Fluttar kr, 1029,25 

    

Tekjur. é 

a. kr. 14,03 

— 848,21 

— 1l13,21 

Gjöld. 

a. kr. 560,08 

| — 738,35 

i i kr, 99,54 

— 577,48 — 677,02 
6. Strandasýsla 

Tekjur. 

'stodvar 0... 200 0 2202 844. kr. 311,93 

( jald 2 2 2 2 0 2 2 1. rr 210,27 

   
nuna? 

  

Gjöld. 

  

   rjofnunargjaldi  . . . . . kr. 194,20 

af vegagjaldi 0... mm 148,44 … 349,64 

1883. 

Tekjur. 

kr. 304,09 

— 305,00 
— 580,27 
— 265,06 
— 50,00 

  

  

YSsluggold 0 eee me eee 00... kr. 231,17 

b. Vegabdtakostnadur 2 2... — 851,10 

  

    

Tekjur. 

tiæstöðvar 0... kr. 480,95 

kr. 1650,34 

— 1975,45 

— 1975,45 

— 916,05 

— 916,05 

— 1504,42 

— 1504,42 

Flyt "kr, 480,95 

1885 

93



1885 

93 
„ Niðurjöfnunargjald 

- Vegagjald 

„ Skuld fyrir vegabætur 

„ Óvissar tekjur 0
 
L
O
 

a. Sýslugjöld 

b. Vegabótakostnaður . 

c. Eptirstöðvar: 
1. af niðurjöfnunargjaldi 
2. af vegagjaldi 

3. Dalasýsla: 

„ Eptirstöðvar 

„ Niðurjöfnunargjald =
 

> 

Fluttar kr. 480,95 

— 510,90 

  

Gjöld: 

309,02 

Tekjur. 

    

  

c. Vegagjald . ...... 

d. Eptirgjald af fasteign sjóðsins — 46,60 
e. Skuld AÐ — 220,90 — 1804,05 

Gjöld. 
a. Sýslugjöld kr. 665,53 

b. Vegabótakostnaður — 711,24 

c. Eptirstöðvar : 

1. af niðurjöfnunargjaldi kr. 337,71 
2. af vegagjaldi — 89,57 427,28 … 1804,05 

4. Bardastrandarsysla : 

Tekjur. 

a. Eptirstöðvar 

b. Niðurjöfnunargjald 

ct. Vegagjald 

d. Óvissar tekjur . SA — 1756,30 

Gjöld. 
a. Sýslugjöld kr. 349,50 
b. Vegabótakostnaður - 601,70 
c. Eptirstöðvar: 

1. af niðurjöfnunargjaldi kr. 310,37 
2. af vegagjaldi — 49473 — 805,10 — 1756,30 

5. Ísafjarðarsýsla: 

Tekjur. 

a. Eptirstöðvar . kr. 677,02 
b. Niðurjöfnunargjald . -… 537,80 
c. Vegagjald - 1087,02 

d. Óvissar tekjur = 100,00  2401,84 

Gjöld. 
a. Sýslugjöld . 

 



Fluttar kr. 442,00 

Vegabótakostnaðnr 2... 1847,38 

c. Eptirstöðvar: 

1. af nidurjåfnunargjaldi  . . . . . kr. 295,34 

  

  

2. af vegagjaldi .  — 317,17 — 612,51 kr. 2401,84 

6. Strandasýsla: 

Tekjur. 

a. . 0... kr, 342,64 

b. urjöln unargjald 2... — 196,65 

c, Vegagjald 0 379,16 

d. Skuld fyrir vegabætur 2 2 0 eee. 7. £8,16 „. 954,60 

Gjöld. 

a. Sýslugjöld 2. 214,00 
b. Vegabótakostnaður . . . — 372,20 

Cc. Eptirst öðvar : 

Í. af niðu jöfnunargjaldi „0... kr. 176,85 

af vegagjaldi so 00 eee - 191,55 — 368,40 954,60 

  

Do
 

  

Íslands vesturamt, Reykjavík 7. dag októbermán. 1885 

Magnús Stephensen 
settur. 

Brjef landshöfðingja til sýslumannsins í Norðurmílasýslu um endurborgun 

á vinfangateili. — HEptir að jeg samkvæmt brjefi mínu 22. nóv. f. á. viðvíkjandi end- 

un á tolli af nokkru af vínföngum, sem fluttust með skipi Örum á Wulffs vergl- 

mafirði, Harriet, í marzmánuði í fyrra, en sem tilfærð voru á tollskrá skipsins 

sem skipsforði, hefi með þó knanlegu brjefi yðar, herra sýslumaður, 7. mai þ. á. meðtekið 

upplýsingar um skipverjatölu á nefndu skipi þegar það kom hingað til landsins í fyrra 

vor, um það, hve lengi það var hjer við land áður það fór út aptur til Kaupmanna- 

hafnar, læt jeg ekki hjálíða hjermeð þjónustusamlega að gefa yður til vitundar, að með 

' þessum upplýsingum fæ sjeð, að skipverjar þeir, sem á skipinu komu 

hæ jöfn þe 'gar hinar " tollskyldu - vörur Voru með „Því -- en við þá 

    

urborg 

   unar “ 

  

   

    

nnan 
   

  

fiskiveida, på virdist engin åstæda til ad & leyfå skipi pessu ad hafa 

ða ótollaðan en þjer höfðuð álitið hæfilegt eða 158 potta af 89 brenni- 

á auk nokkurs flöskuvíns, og það jafnvel þótt tekið væri tillit til pess, hve 

lengi það dvaldi hjer við land við fiskiveiðar með fram, nefnilega í 8 mánuði. Jeg get 

því ekki veitt sam bykki mitt til ad hin umbedna endurborgun til Orum & Wulffs verzl- 

i 36 sjer stað. 

jeg þjónustusamlega skora á yður, herra sýslumaður, að birta fyrir 
verzlunarstjóra Örum á Wulfís á Vopnafirði. 

ráðnir á skipið 

  

meiri vínfang 

víni og konja 

      

  

    

„ja fl ambnannsins yfir suður- og vesturamtinu um að leggja    
nidnr þurrabúðir. — Samkvæmt tillöga yðar, herra amtmaður, í þóknanlegu 90, sept. 

1885 

93 

94 
19. sept, 

95
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95 Þrjefi 19. maí þ. á. vil jeg hjermeð fallast á, að þær 4 þurtabú 

30. sept. Í Rifsveiðistöð, en nú eru í eyði, og verða eigi bygg i 

þannig, að þær verði teknar út af åbuandanum å Ingj 

syni og viðirnir og annað fjemætt úr þeim selt við ( 

umboðsmaður gjöri skil fyrir uppboðsandvirðinu í næsta umboðs 

salan hefur farið fram, sem og álagi því, er kynni að verða ákveðið 

Þetta tilkynni jeg yður hjermeð til þóknanlegrar leiðbeiningar oc 

        

   

  

   
STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1884 og 1885. 

10. gr. C 4. 

Samkvæmt tillögum amtsráðsinsí vesturamtinu voru í 

          

   

      

    

  

       

    

  

búnaði fyrir 1885, sem landshöfðinginn hefir til beinlínis umráða, vei til 
arinnar Í Ólafsdal. 

Samþykktar tillögur: 

Sýslunefndarinnar í Norðurmúlasýslu um að ki 

varið pannig, ad bunadarfjelag Vopnafjardarhrepps fåi 57 

kr., búnaðarfjelag Jökuldals og Hlíðarhrepps 130 | 

lag Fljótsdalshrepps 114 kr., og búnaðarfjelag o 

jarðarinnar Stakkahlíðar verði veittar 50 kr. tilað framha irbótar 

Sýslunefndarinnar í Suðurmúlasýslu um að 200 kr. 

til eflingar búnaði fyrir 1884 (Stjtíð. 1884 B. 80), verði 

stöðum til ýmsra jarðabóta, þó þannig, að hann sanni fyrst : 

Sömu sýslunefndar um að 520 kr. (sbr, Stjtíð. þ. á. B 

í Skála í notum þess að hann hefir af eigin fje kc 1 

þannig, að hann, áður en hann fær peningana, sýni árei rå u 

laxa og urriðaklaki og útvelji stað eða staði, hentuga til 

urmúlasýslu. 

Sýslunefndarinnar í Austur-Skaptafells lu um að 

14) verði varið þannig, að 60 kr. veitist búnaðarfjelag a og 

til að ferðast um sýsluna og leiðbeina mönnum í vatnsveiti öðru 

    Sýslunefndarinnarí Rangárvallasýslu um að í 

varið sumpart til að launa ferðabúfræðingi í sýslunni og sumpart til að 

legra framkvæmda. 

Bæjarstjórnarinnar á Ísafirði um að 40 kr. (sbr. Stjtíð. þ. á. B 

á vörglugarði milli Torfness og Stakkaness. 

Sýslunefndarinnar í Vestur-Sk aptafelissýsln um að af fj því til eflingar búnaði 

  
   sem þessu sýslufjelagi ber fyrir 1885 (sbr. Stjtið. þ. á B. 17 va 

framfarafjelag Dyrhólahrepps og 95 kr. til að styrkja 3 bi ti h 

jarðabótum á ábýlisjörðum þeirra. 
13. gr. V. a 

    

  

   

  

Kvennaskólanum í Reykjavík veittur 900 kr. styrkur ise 

16. gr. 6. 

Markúsi skipstjóra Bjarnasyni veittur 100 kr. styrkur til að byrja kennslu í sjómannafræði í 

Reykjavík. 

EMBÆTT 

  

Stafán TA A nrest áð Slefdi JÚl5SGN. prest ag 30. sept. skipaði landshöfðingi prest að Berg , 

A uðkúlu prestakalli í Húnavatnsprófastslæmi frá næstkomandi 

ÓVEITT PRESTAKÖLL, 

H úsa vík í Suðurþingeyjaprófastsdæmi. Metið 989 kr. 85 

Bergsstaðir í Húnavatnsprófastsdæmi 750 kr. lar 

endurborgast með 50 kr. á ári og ávaxtast með 4%. Metið 1075 kr 
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Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir norður- og austuræmtinu um lækk- 

nn á landsskuld eptir þjóðjörð. — Samkvæmt tillögu yðar, herra amtmaður, í þóknan- 

legu brjefi 27. okt. f. á. og með tilliti til þarmeð fylgjandi skoðunargjörðar á skemmd- 

um, er jörðin Grund í Svarfaðardal, heyrandi undir umboðið yfir stærri og minni Evja- 

fjarðarsýslujörðum, hefur orðið fyrir af skriðuhlaupi árið 1883, vil jeg fallast á, að lands- 

skuldin af jörðu þessari, sem nú er 120 álnir, megi yfir tið þess ábúanda, sem nú er á 

jörðinni, og frá fardögum 1884 að telja, vera 17'ý. alin egri árlega eða 1024, alin. 

Þetta tilkynnist yður hjermeð, til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

    

     
   tækra apresta og presta 

dagsettu 28. f. m., 
a | 

anlegu 

  

1 í „3 nt 
fundur så, er haldinn var i sum 

prestaekkna 1350 kr. af þeim 

il viðbótar við eptölaun fátækra 
febr. 1880 6. gr. 
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1) I rvald i 1 z 1885. tjåir Í: 

að staðfest: vins eins og hún li ir, „að því leyti }     
„úthlutaðar 1950 kr. eða meira en helmingur styrksins; því einsog         „er komið í staðinn fyrir það af brauðum, sem g 

  

„íesember 1865, eins verð jeg að álita, að reglur þær, sem giltu um 

  

thlutun þessa s, að því 

„Skyldi skipt til helminga milli tppgjafapresta ;g prestaekkna, gildi einnig um úthlutun þeirra 2000 

„króna, sem veittar hafa verið úr lan 

  

jóði í notum þess, að árgjald lið var af numið, enda hefur þeirri 

„reglu einnig verið fylgt ga EN En til þess að breyta sem 
  

  

minnst úthlutun þeirri, sem gjörð hefur 

„verið af synodus, hef jeg, einsog sýnt er hjer á eptir, fært niður, hvað prestaekkjurnar snertir, hinar 

„einstöku styrksupphæðir í rjettu hlutfalli, þannig að hluti prestaekknanna færist niður í 1000 krón- 
6 „lP. * (sjá bls. 112 hjer að framan). 

28 dag októberm 1885. 

Reykjavík 1885 Einar Þórðarson. 

97 
ag A 26. sept.
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Brief landshåøfdingja til syslumannsins i Sudurmilasyslu um husaskatt af husi 

30. sept. er frikirkjumenn nota til gudspjonustugjårdar. — Med poknanlegu brjefi, 21. april p. 

99 
12. okt. 

100 

2 
hafið þjer, herra sýslumaður, spurst fyrir um það, hvort hús það, er fríkirkjumenn í 

Hólmasókn hafi byggt sjer og nota sem kirkju við guðsþjónustu þeirra, sje undanþegið 

húsaskatti eptir 2. gr. laga um húsaskatt 14. des. 1877. 

Fyrir því skal yður hjermeð til vitundar gefið, að ef hið umrædda hús eingöngu 

er notað til guðsþjónustugjörðar og annara kirkjulegra athafna, þá verður það að álítast 

undanþegið húsaskatti, samkvæmt hinni tilvitnuðu grein húsaskattslaganna. 

Brjef landshöfðingja #2 amtmannsins air norður- og austuramtinu vm end- 

urgjald á veittum sveitarstyrk. — Með þóknanlegu brjefi 9. júlí þ. á. hafið þjer, herra 

amtmaður, Skotið undir úrskurð minn ágreiningi, er orðið hefur milli yðar og amt- 

mannsins yfir suður umtinu og vesturamtinu um það, hvar Guðmundur nokkur Jónsson 
Skef ah í svið 

  

að ENGE y Sta er andaðist Í rafi átt framfærslusveit, og 

  

I 

reppur eigi ad få endurgjald á 180 kr. 47 a. er hann 

  

hvaðan 

hefur lag! út til framfæris 01 
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  1 Á Ir 3 

IÐDIL d EDuiI, Ál 

    

lann sneri svo br 
;bonda han         

    
sem hann fór að sjá, að það aldrei á Neðri- 

Mýrum nema að hálfa, en að halda jafnir mt áfram dvöl sinni í Vi indhælishrey 

þann hátt að vera að hálfu í vist á Hafursstöðum, og } þess er þannig 

engin ástæða er til að efa, gat hin ofannefnda 3—4 vik na dvöl Guðmunda 

arhreppi eigi orðið því til fyrirstöðu, að hann ynni framfærs Jurjett í Vindhælishreppi. 

Samkvæmt pessu vil jeg pjonustusamlega skora å ydur ad leggjå fyrir hrepps- 

nefndina í Vindhælishreppi, sem framfærslusveit ofannefnds Guðmundar Jónssonar (Stapa) 

að endurgjalda Skefilsstaðahreppi hinar umræddu 130 kr. 47 a. 

Brjef landshöfðingja tél amtmamisins yfir norður- og austwramtinu um greiðslu 

12, okt. kostnaðar af gjafsóknarmáli sem sætzt var á. — Með þóknanlegu brjefi, 24. ágúst p.
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å., hafid pjer, herra amtmadur, sent hingad reikninga yfir ferdakostnad m. m. i måli 109 

nokkru milli Bólstaðarhlíðarhrepps og Gunnlaugs bónda Gunnlaugssonar á Syðriey — en 12. okt. 

þjer höfðuð veitt tjeðum hreppi gjafsókn fyrir undirrjettinum til að höfða mál þetta — 

og hafið þjer lagt það til, að jeg ávísi upphæð reikninganna úr landssjóði þrátt fyrir 

það, þótt málið. ekki væri leitt til lykta með dómi, heldur endaði með sætt milli máls- 

partanna. 

Útaf þessu skal yður hjermeð til vitundar gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar 

og frekari birtingar, að þegar gjafsókn er veitt, hefur sá málsparturinn, sem hennar nýt- 

ur, enga heimild til að ganga að þeirri sætt, er leggi kostnað á landssjóðinn, eins og yfir 

höfuð kostnaður í gjafsóknarmálum aðeins verður greiddur eptir dómi, sbr. lög 12. júlí 

1878 5. er., og sje jeg mjer því eigi fært, að ávísa upphæð ofannefndra reikning 

  

a, sen 

hjermeð endursendast. 

    

     

  

sjóðs, 
  

herra antmaður 

  

yfir því, að jafn:     7 eina Á mont hreppsins að meðti 

    skora 

    

      

    

  

   ni. yfir haldinni eptir beiðni sýslu-    í Dalasýslu, Halldóri 

mannsins Í Strandasýslu til upplýsingar um hreppshelgi sveitarómaga, 

  

Cx
 

skírskotun til þess, að samskonar kostnaður hafi stöku sinnum áður verið greiddur úr 

amtsjafnaðarsjóði, sbr. dómsmálastjórnarbrjef 8. maí 1848 og 23. desbr. 1856 skotið því 

til mín, hvort jeg vildi ávísa upphæð reikningsins, 18 kr. úr landssjóðnum samkvæmt 

lögum 2. nóv. 1877, 2. gr. 

Útaf þessu skal yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið, til þóknan- 

legrar leiðbeiningar og birtingar fyrir sýslumanni Halldóri Daníelssyni, að jeg eigi álít 

neina heimild vera til þess í lögum 2. nóv. 1877 eða annarstaðar, að greiða kostnað 

þann, er hjer um ræðir, úr landssjóði, en sýslumaðurinn á aptur á móti kröfu til, að fá



1885 

1102 
ib, okt. 

103 
15, okt. 
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hann endurgoldinn af hlutaðeigandi sveitarfjelasi, sem beiðst hefur vitnaleiðslunnar, að 

svo miklu leyti, sem hann hefur eigi fengist borgaður sem kostnaður af lögreglumáli því, 

er tekið var fyrir í sömu ferðinni, og sem lyktaði svo, að hinir ákærðu undirgengust að 

lúka sektir og greiða allan kostnað af rannsókninni gegn þeim. 

Brjef landshöfðingja #l biskupsins um styrk til að útvega prestsþjónustu í 

í Vesturskaptafells-prófastsdæmi. — Í tilefni af þóknanlegu brjefi yðar, há- 

æruverðugi herra, 12. þ. m. sendi jeg yður hjermeð jarðahókarsjóðsávísun fyrir 400 kr. 

af fje því, sem með fjárlaganna 13. gr. A b 2 er ætlað til bráðabyrgðaruppbótar fátæk- 

brauðum 

um brauðum, en óeytt er enn af þe 

  

járveitingu, til þess að þjer verjið þessari 
að útvega brauðum þeim, er laus standa í  Vesturskaptafellsprófastsdæmi, 

rðalspingum, hina nauðsynlegustu prestsþjónusta, sem eigi verður útveguð á 

       jeg yður að mjer á sínum tíma skýrslu yðar um það, á hvern 

varið í hinu umrædda a i      

     

  

    

      

1 dine j imannsins y mouramtinu og vesturamtinu, um bún- 
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il að li jóði n u til      
VÆMDARSTJÓRI VIÐ          

  

HE. Sveinbjör kvæmdarstjóri 

  

8. sc 

  

með launnm eptir 25. 
inn tekur      frá Þeim tíma er bank ippsagnarfresti. 

SYSLANIR VID LANDSBANKANN, 

Þeir sem óska að koma til greina þegar skipaður verður bókari og fjehirðir við banka 

þann, er stofna skal í Reykjavík samkvæmt lögum ÍS. september 1885, og sem gjört er táð fyrir, að 

muni taka til starfa á næstkomanda sumri, á þeim tíma, er síðar mun verða nákvæmar auglý í 

  

t, þó eigi 

fyrri en 1. júlímánaðar, eiga að senda umsóknarbrjef sín um þessar sýslanir til landshöfðingjans yfir 

Íslandi innan 26 nóvember næstkomandi. Fjelhirðir bankans á að setja veð, sem ákveðið er að vera 

skuli 4000 kr. í konunglegum skuldabrjefum, eða þriðjungi hærra veð með fyrsta forgangsrjetti í jarð- 

eignum eða í vátryggðum húseignum í Reykjavík.
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Yfirlit 
yfir fjárhag sýsluvegasjóðanna í norður- og austuramtinu 1884. 

1. Húnavatnssýsla: 

a. Eign frá fyrra ári 

b. Tillag úr landssjóði 1883 

c. Tillag úr landssjóði 1884 
d. Sýsluvegagjald 

e. Lán úr sjóðnum til ferjukaupa fært til jafnaðar 

Gjöld: 

a. Vegabótakostnaður 

b. Önnur gjöld (þarmeð talið lán til fe vjukaupa, 50 kr.) — 

c. Eign til næsta árs 

2. Skagafjarðarsýsla: 

  

3. 

Tekjur: 

Gjöld: 
a. Skuld frá fyrra ári A 
b. Vegabótakostnaður 

G. Önnur gjöld 

4. Suðurþingeyjarsýsla: 
Tekjur: 

a. Eign frá fyrra ári . SF 
b. Tillag úr landssjóði 1884 
c. Sýsluvegagjald 

d. Endurborgun 80 

Gjold: 
a. Vegabdtakostnadur 

b. Eign til næsta års 

5, Nordurpingeyjarsysla : 
Tekjur: 

a. Eign frå fyrra åri BR 
h. Sýsluvegagjald SR 

Gjöld: 
a. Vegabótakostnaður FR 
b. Eign til næsta árs 

20. dag nóvemberberm. 1885, 

Reykjavík 1885. Einar þórðarson, 

Tekjur: 

Tekjur: 

Gjöld: 

. 

kr. 6,35 

— 725,00 

— 630,00 

— 979,55 

— 50,00 

kr. 534,01 

618,20 

— 1248,69 

  

  

kr. 973,79 

— 170,00 

    

kr. 152,94 
— 1741,04 
— 38,00 

kr. 404,80 

— 300,00 
— 860,62 
— 4,00 

kr. 1494,00 

— 75,42 

kr. 389,96 
— 36848 

kr. 479,06 
—. 279,38 

kr. 2390,90 

2390,90 

1931,98 

1931,98 

1569,42 

1569,42 

758,44 

758,44 

1885 

105



— 1206,92; kr, 2663,08 

1885 134 

105 6. Nordurmulasysla: 
Tekjur: 

a. Eign frå fyrra åri BR kr. 1456,15 

b. Sýsluvegagjald . SA 
Gjöld: 

a. Vegabótakostnaður FR kr. 1733,78 

b. Önnur gjöld . — 220,00 

c. Eign til næsta ás . ., .„ — 709,30 

7. Suðurmúlasýsla: 
Tekjur: 

a. Eign frá fyrra ári SR kr. 1194,21 

hb. Tillag úr landssjóði 1883 -- 550,00 

c. Sýsluvegagjald 0... kr. 1384,16 

d. Aðrar tekjur (þar með vanheimt sýsluvegagjald 

fyrir 1883, 15 kr. 30 a.) — 35,08 
e. Lánað til bráðabirgða — 1000,00 

f. Skuld við 2 hreppa . — 1200,00 

g. Skuld við reikningshaldara til næsta árs — 187,45 

Gjöld: 0 
a. Skuld sjóðsins við 2 hreppa kr. 1200,00 

b. Borgað af þessari skuld — 400,00 

c. Vegabótakostnaður — 3852,90 

d. Önnur gjöld — 48,00 

106 

Skrifstofu norður- og austuramtsins 7. dag októberm. 1885. 

J. Havsteen. 

1. Húnavatnssýsla: 

a. 

b. 

G. 

a. 

b. 

Yfirl 
yfir fjárhag sýslusjóðanna í norður- 09 austuramtinu 1884. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . . , 

Niðurjöfnun, 8 aurar á hvert hundrað 

Aðrar tekjur. … . 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins . BA 

Eign til næsta árs . 

2. Skagafjarðarsýsla: 

F
r
 

ao 

b. 

Tekjur: 
Eign frå fyrra åri . 
Niðurjöfnun 8 aurar á hvert hundrað 

Aðrar tekjur …… 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins FA 

Eign til næsta árs . 

kr. 13,53 

— 906,99 

— 100,00 

kr. 752,18 

— 268, 34 

kr. 655,90 
— 880,19 

kr. 951,00 

. — 685,09 

— 2663,08 

— 5500,90 

— 5500,90 

kr. 1020,52 

— 1020,52 

kr. 1636,09 

— 1636,09 

f
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3. Fyjafjardarsysla : 106 
Tekjur: 

a. Eign frå fyrra åri . .......: 0. … kr. 588,11 

b. Niðurjöfnun, 10 aurar á hvert hundrað . . . . — 1099,35 

c. Aðrar tekjur . . 0... 077 740,00 kr, 2497,46 

Gjöld: 
a. Kostnaður sjóðsins . . . . . . . 2... kr. 1314,00 

b. Eign til mæsta árs . . . 2... 2... 2 — 111346 — 9497,46 
  

4. Suðurþingeyjarsýsla 
Tekjur: 

a. Eign frá fyrra ári . .. 0... kr. 781,56 

b. Nidurjåfnun, 6 aurar å hvert hundrad eee — 460,33 

c. Adrar tekjur (par med talid vangoldid sy íslusjóðsgjald 
frá fyrri árum) . se eee, 673,91 

d. Skuld vid reikningshaldara 0. .7712,92 kr, 1928,72 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins . . 2... 2. 2 2... Kr. 1928,72 — 1998,72 

5. Norðurþingeyjarsýsla: 
Tekjur: 

a. Eign frá fyrra åri . . . .…. 0... kr, 318,15 

b. Niðurjöfnun, 6 aurar á hvert hun rað . 0.0... — 177,63 

c. Aðrar tekjur... 220,00 kr. 715,78 

Gjöld: 
a. Kostnaður sjóðsins IR 

b. Eign til næsta árs 2 2 2 2 000 en 

  

6. Norðurmúlasýsla: 

    

  

Tekjur: 
a. Eign frá fyrra åri . . . . „0... kr. 1413,09 

b. Niðurjöfnun, 20 aurar á hvert hundrað „0... — 1613,00 

c. Aðrar tekjur . 0 kr. 3076,09 

Gjöld: 
a. Kostnaður sjóðsins . „2... kr. 869,50 

b. Eign til mæsta ás „2... 2... — 2206,59 3076,09 

7. Suðurmúlasýsla: 
Tekjur: 

a. þign frå fyrra åri . . . 00.0... kr. 471,32 

b. Utistandandi bráða birgdastyrkur til jarðabóta . . — 300,00 

G. Niðurjöfnun, 20 aurar á hvert hundrað . . . . — 1427,40 

d. Aðrar tekjur . . 0... — 520,00 

e. Búnaðarskólagjaldið fyrir 1884, og hlutdeild sýsl- 

unnar úr búnaðarskólasjóðnum 0... 0. 0. 7.1725,98 kr, 4444,65 

Gjöld: 
a. Kostnaður sjóðsins . . . . . 2. 2 2. 2. . kr. 1676,20 

b. Eign til næsta års . . . 2... 2... 0 — 2768,45 — 4444,65 

1. ath. Með öðrum tekjum er í reikningum Eyjafjarðarsýslu, Þingeyjarsýslna og 
Suðurmúlasýslu talið tillag úr landsjóði til eflingar búnaði samkvæmt fjár- 

lögunum 189455, 10. gr. C. 4.
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106 2. ath. Að því leyti, sem eptirstöðvar sýslusjóða Norður- og Suðurmúlasýslna eru svo 
miklar, skal vísað til skýrslu um fund amtsráðsins 1. og 2. ágúst Í. á. 

2 (Stjórnartíðindi 1884, B. bls. 159—160), og þess getið að sýslumaðurinn í 
Suðurmúlasýslu hafði tekið uppí reikninginn hlutdeild sýslunnar úr búnaðar- 
skólasjóði amtsins, sem honum var útborgaður fyrir árslok 1884. 

Skrifstofu norður- og austuramtsins 7. dag októbermán. 1885. 

J. Havsteen. 

107 Brjef landshøfdingja til syslumannsins & Møyra-og Borgarfjardarsyslu um lån 
19. okt. til að kaupa jord til bunadarskålastofnnnar. — Med brjefi þessu var sýslunefndinni 

i Borgarfjardarsyslu veitt til NN 1byrgða 1200 kr. lán úr viðlagasjóði til að kaupa handa 
sýslunni jörðina Hvanneyri til búnaðarskólastofnunar móti því að lán þetta endurborg- 
ist og ávaxtist með 6“ á ári í 28 ár. 

   

108 Brjef landshöfðingja #l stíplsyfircaldanna æm lán handa prestakalli til að- 
20. okt. gjörðar á kirkju. — Með brjefi þessu var Hofsprestakalli í í Álptafirði veitt 300 Kr. lán 

gegn því að lánið ávaxt- 
ist með 40 á ári, og endurborgist af tekjum 1 pre stak allsins með 50 kr. á ári í 6 ár. 

  

STYRKUR ÚR LANDSSIO DI. 

r. Cd. a 

  

Yeittar 138 kr, uppi kostnad vid    vegunum yfir Öxnadalsheiði og 

       isskarð Skagafjarðarsýslu megin, — Ennfremur leyft að verja 111 kr. til aðgjörðar á Öxnadalsheið 

  

Tax jarðarsýslu megin af fje því, sem veitt var til vegabóta á Vaðlaheiði (sbr. Stjtíð. þ. á. 

  

B. a 59). 

EMBÆTTISSKIPANIR O. FL. 

7. nóvember var verzlunarstjóri S. Richter settur til Þess fyrst um sinn að vera umboðs- 
maður Arnarstapa og Skógarstrandarumboðs. 

19. s.m. veitti landshöfðingi presti að Hofi í álptafirði, síra Br ynjúlfi Jónssyni 
Bergsstaða prestakall í Húnavatnsprófastsdæmi frá næstkomandi fardögum. 

ÓVEITT PRESTAKALL OG SÝSLAN. 

Hof í álptafirði í Suðurmúlaprófastsdæmi, Af brauðinu greiðist eptirlaunahluti upp- 
gjafaprests samkvæmt 6. gr. laga 27. febr. 1880. Á því hvílir og 300 kr. landsjóðslán, sem að því leyti 
fráfaranda eigi kann að verða gjört að skyldu að borga Það, endurborgast af Þeim, sem brauðið fær, 
með 50 kr. á ári auk vaxta, Brauðið er metið 1483 kr. 96 a. Auglýst 20. nóvember 1885. 

Umboðið yfir Arnarstapa og Skógarstranda rjörðum ásamt Hallbjarnar- 
eyri verður veitt frá fardögum 1886. Umboðsmaður hefir í laun sjöttung ('/s eða 16 ?/3ð%) af um- 
boðstekjum þeim, er hann innheimtir, en verður að standa landssjóði skil á Þeim í peningum eptir 
verðlagsskrá, þó þær sjeu greiddar honum í landaurum  Bónarbrjef um sýslan þessa eiga að stílast til 
landshöfðingja, en sendast amtmanninum yfir suðuramtinu og vesturamtinu innan loka febrúarmánaðar 
næstkomandi. 

Sá er skipaður verður umboðsmaður verður að setja veð eptir nákvæmari ákvörðun lands- 
höfðingjans.
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gindanna.    

   
   

  

   

   

   

  

    

      

    

{ um að alþingi, “ nú er, Skuli st upp. undirskrifað af konungi 

      

og að því skuli stefnt saman til 

nóvember 1885 (A. nr. 18, bls. 

sje leyst upp og Íl., undir- 

skrifuð af konungi „D 

Öfest af konungi 2. nóvember 1885 (A. nr. 

est af konungi 2. nóvember 1885 

af konungi 2. nóvember 1885 

1880 og 1881, staðfest af 

fyrir árin 1882 og 1883, staðfest af 

konungi 2. nóve í ) 

skatti á ábúð og  afnotum 1 jarða og lausafje, staðfest af kon- 

ungi 2. 

     30 um skipun prestakalla, stað- 

Is. 108—111). 
staðfest af konungi 2. nóvbr. 

   i€sSu di KONU 

  

   1885 (Á. nr. 27,    

  

nerkur og hins internatiónala 

nóvember 1885 (A. nr. 28,    Kongó-Í} 

  

bls. 114--117). 

  

Guðmundssonar í Holti undir Eyjafjöllum, 

um rjett þann, er henni beri til eptirlauna og 

Á. Íyri rspuri 1 frå 

  

bar sem hån 

      

sjerstaklega um 

a. Í | —86 einnig '% af vissum tekjum Stóradals- 

þareð maður hennar alla sína embættistíð 

taköllum, sem nú eru sameinuð til fulls og 

b. ju brauðinu eptirlaun úr landssjóði reikn- 

uða Holts og Stóradals, og það einnig 

fyrir farda -86 

2. fyrirspurn frá 1 á inaeyjum síra St. Thordersen um hve mikil     
eptirlaun þau s honum samkvæmt veitingarbrjefi hans beri að greiða prests- 

  

ekkjunni þar, og hvernig þau eigi að reiknast. 

  

21. dag nóvemberm, 1885, 

Reykjavík 1885. Einar þórðarson, 

1885 

109 
23. okt.



1885 

109 
23. okt. 
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Utaf pessu skal yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið, til birtingar 

fyrir hlutaðeigendum það, er hjer segir: 

ad 1 a. Með því að sameining sú, á Stóradalsprestakalli oe Holtsprestakalii, sem 

ákveðin er í lögum 27. febr. 1880 um skipun prestakalla, eigi var komii 
svo, þegar síra Sveinbjörn sál. Guðmundsson ljezt, að hann aðeins 

einnig Stóradal til dauðadags og án þess að greiða árgjald það af brau 

sem sameiningin hefur í för með sjer samkvæmt lögunum, þá verður 

tekjum brauðsins, sem ekkja nefnds prests á heimting á, fyrir yfirstandandi 

aðeins miðaður við tekjur hins fyrverandi Holtsprest stakalls. 

ad 1.b. Prestsekkjunni bera þá fy er náðarárið 

fardögum 1886, og hvort eptirlaunin þá verði ereidd henni úr | 

inu, er samkvæmt 3. gr. laga 3. okt. f. á. um eptirlaun pr 

hvort fleiri ekkjur en hún verða þá á braudinu, en að öðru leyti verður um eptirlaun 

þessi að fara eptir sömu grundvallarreglu og tekin er fram um tc 

brauðinu fardagaárið 1885— 1886. 

ad 2. Prestsekkjan á Vestmannae 

eða frá fardögum 1886, *'s af vissum tekj ; 

verður sóknarpresturinn að greiða eptirlaun þessi af brauðinu samkvæmt reglunum Í 

tilskipun 15. des. 1865. 

     

   
1 á öðruvÍsi en 

1 sem settur 

  

    

    
staekkna komið und 

  

ir því, 

ula nennar al 

    

   

  

yjum fær Í eptirlaun þegar náðarárið er liðið, 

gu 1 m prest og    

Brjef landshöfðingja tl beygja a    

    

   
   

  

    

Íslendingum í Noregi. — Einsog þjer, herr 

eptirriti af brjefi frá hinu kgl. danska bú 
andi ársskýrslu fjelags þessa hefir stjórn 

vera líklegur vegur til að efla fran 

efnilegum bændasonum hjer á landi gæfist kostur 

einkum norðanfjalls, þarsem landshættir eru hel 

bændum á hagkvæmum og velsetnum 

handleiðslu þeirra.  Hefir þetta ráð til að efla kunnáttu manna í aði V notað Í 
Danmörku um langan tíma og reynst ágætlega 1 

komið fyrir í þessum tilgangi ýmist í Noregi eða ng 

á, er ætlast til, að námspiltarnir gangi að öllum verkum sem 

hátt tækifæri til að kynna sjer og læra alla þá vinnu, sem 
þeim yrði komið fyrir á, svosem akuryrkju og túnyrkju, 

ræktun mýra, meðferð og notkun áburðar og heys, kvikfj 

ullar 0. s. frv. ennfremur allskonar innanhúsvinnu, o 

piltanna og eptirtekt á öllu þessu, er ætlast til þeir haldi 

það, er fram fer á býli því, er þeim er komið fyri 

höfuð hin sama og vinnumanna að öðru leyti en því, að eigi verður : 

fái nein laun, og yrðu þeir að kosta sjálfir föt handa sjer og í 

er eigi lagt af húsbændum í Noregi.  Kennslutíminn er g 

og yrðu námspiltarnir sitt árið á hvorum staðnum, til þess að kynnast fleiri enn einni 

búskaparaðferð. 

Stjórn búnaðarfjelagsins danska hefur nú spurt fyrir um það, hvort yfirvöldin 

  

di, að ungum, 

    
unúir 

  

vorið 
vVEL1ð 

1 á þann 

  

þeim, er 

valnsveitingar,    

    

   

lkur og 
må , 
NXmns- 

þær ailt 

  

"á; yrði staða 

  

sem vinnumönnum    
    

råd lyrir að yrði 2 ár,



om ad ofan er lýst, líklega til að efla framfarir 

megi vid, að ungir efnilegir Íslendingar muni 

t á þenna hátt til að læra verklegan búnað, og 
i vilja takast á hendur, að velja úr þá 

þeim, er gæfu sig fram í þessu skyni. 
kæmi á uppástungunni lofar búnaðarfjelagið danska að 

aðstoð hins norska búnaðarstjóra (Landbrugsdirektör) góða 
í Noregi, að láta þá fá nokkur búnaðarleg rit, sem þeir eignist að 

  

   

   

    

r á landi m 

    

að a þeim diplom eða vitnisburðarbrjef um nám þeirra, og 

á efnilegum bændasonum Íslezkum, sem vilji 

  

100 kr. styrk hvorum til ferðarinnar þangað 

nustusamlega skora á yður, herra amtmaður, að 

uppástungu þá og tilboð, sem hjer liggur fyrir. 
i      

ntmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 

{ ri t i — Með þóknanlegu brjefi, 26. f. m., hafið þjer, 

herra amtmaður, lagt undir úrskurð minn fyrirspurn frá sýslumanninum í Mýra- og 
Borgarfjarðarsýslu, hvernig reikna eigi þinglestursgjald af veðskuldabrjefi, sem 

) sent til fyrirfram innritunar frá verzlun nokkurri og 

þvi sem sSkuldunautur var orðinn skuldugur 

   
        

    

   

  

   

lemann 
Sit iild ii í 

  

, 
lum sy 

  

x 
vitundar gefið, til þóknanlegrar leiðbeiningar 

rfjarðarsýslu, að jeg er yður og hon- 

á ofanáminnstu skjali, sem leggur veðband 

aukatekjureglugjörðarinnar, og að með því 

kmörk fyrir upphæð skuldar þeirrar, sem 

einsog sýslumaðurinn hefur gjört, að reikna 

þing le elikvarða sem ákveðinn er í 29. gr. áminnstrar 

reglugjörðar 

il amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 
im á landi til nýbýlis. — Með þóknanlegu brjefi, 11. sept. 

ður, sent hingað reikning frá sýslumanninum i Ísafjarðar- 

   

  

greiðsin kost 

þ. á. hafið 

    

       

  

sýslu við útvísun á landi í Látravík á Ströndum til nýbýlis, er framkvæmd 

var af nefndum s með 4 tilkvöddum mönnum 24. júní þ. á., og hafið þjer, 

samkvæmt beiðni sýslumannsins lagt það til, að kostnaður þessi verði ávísaður úr lands- 

sjóði með þeirri upphæð, er úrskurðuð yrði af mjer. 

Reikningur sýslumannsins er saminn svo, að í honum er fyrst tilfærður kostn- 

aður af sjove: i fyrir sýslumann og hina tilkvöddu menn frá og til Látravíkur 

og þvínæst reiknaðir i medan ferdin stéd yfir, handa syslumanni 2 kr. å dag, 

mönnum 83 a. á dag fyrir hvern þeirra. En pjer hafid å- 

1885 

110 
2. nóv. 

ll 
2. nóv. 

112 
3. nóv.



1885 

112 
3. nóv, 

113 
5. nóv. 

114 
17. nåv. 
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litið, að annaðhvort yrði að reikna borgunina fyrir syslumann og hina tilkvåddu menn 

eptir tilsk. 15. apr. 1776 8. gr. og yrði hún bi eða — og það 

ætlið þjer rjettara -— eptir lögum 13. jan. 1882 snertir, en 
fyrir sýslumann einsog í opinberum málum og tilkvöddu 
manna, rjett talin, samtals 49 kr. og til sýslumanns 

Í tilefni af þessu skal yður til vitund 

jeg fæ eigi betur sjeð, en að ákvörðunin í 8. gr. tilskipu 

fyrir útvísun til nýbýlis sje þegar fallin burtu fyrir hinum almennu á 

leiðbeiningar, að 

1776 um borgun 

3 kvörðunum Í 

aukatekjureglugjörðinni 10. sent. 1830, og að þessvegna beri nú, einsog þjer hafið áli 

að reikna borgun þá, er hjer er um rætt, hvað sko i i i 

jan. 1882 8. og 3. gr. og fyrir sýslumann einsog í o 

kvæmt þessu úrskurðað hinn framsenda reikning og sendi 

stöfunar, jarða ókarsjóðsá ví sun handa sýslumanni í 

skurðuðu upphæð hans, 70 kr. 

  

   
Í I eg sam- 

hinni úr- 

  

Brjef landshöfðingja til amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 

endurgjald á tolli af vínföngnm. — Með þóknanlegu brjefi, 7. ágúst þ. á. hafið þjer, 

herra amtmaður, sent mjer erindi frá kaupmauni J þarsem 

hann fer þess á leit, að fá endurgoldinn toll af 104 pottum af 16' spiritus er nidur 

hafi lekið af vínföngum sem hann fjekk með skipinu Elfri 
maímánuði. 

Útaf þessu skal yður til vitundar gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar og birt- 

Í að eigi 

al Ns00 ðe 

  

óni Árnasyni í Þorlál 

  

le Mumm í síðastliðnum 

ingar fyrir ofannefndum kaupmanni, að með þv 

hinum umrædda leka, hvorki með vottorði | | 

ákveða, eða með eiðfestum vitnisburði tveggja óvilhallra manna, på 

fært að leyfa hina umbeðnu endurborgun. 

færð full sönnun fyrir 

  

      
' mjer eigi 

, 
á prestssetrinu Brjef landshöfðingja #7 stiptsyfirvaldanna um jarða 

Arnarbæli. — Í erindi nokkru, er hin heiðruðu stiptsyfirvöld hafa sent mjer með þókn- 
anlegu brjefi 3. sept. þ. á., og mælt fram með, hefur presturinn að i, 
leifur Gíslason, skyrt frå pvi, og stutt pad med vottordi håfrædings, að afvcizluskurdur så, 
er 1874 var grafinn á Arnarbælisengjum á kostnað prestakallsins hafi ekki orðið að til- 
ætluðum notum og í stað þess að bæta jörðina hafi miklu fremur orðið til spillingar, og 
með því að viðhaldið á skurðinum verði ár frá ári 

hann farið þess á leit, að hann mætti verða leystur frá að halda þessum skurði lengur 
við, og að lán það, er veitt var til hans á sínum tíma og skyldan til að halda honum 
við, mætti yfirfærast á nýjan skurð, sem hann hefur látið byrja á, og sem að áliti bú- 

fræðings er líklegri en hinn til að verða prestssetrinu að gagni. 

Í tilefni af þessu skal yður hjermeð þjónustusam'ega til vitundar gefið til þókn- 
anlegrar leiðbeiningar og birtingar fyrir síra Ísleifi yni, að jeg er fús til að fallast 

á, að ofanáminnst lán og viðhaldsskylda yfirfærist á hinn nýja skurð á engjum Arnar- 
bælis, er síra Ísleifur hefur byrjað á að láta grafa, ef hann sannar með löglegri úttekt- 
argjörð, að skurður þessi sje vel og haganlega gjörður, og að til hans hafi verið kostað 

Ís- 

    

og kostnaðarsamara, hefur 
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að minnsta kosti eins miklu og eptirstöðvarnar af láninu til hins upprunalega skurðar 

nema. 

Auglýsing 
um sóttvarnarráðstafanir gegn skipum frá frakkneskum höfnum milli Nantes og Cherbourg. 

Það auglýsist hjermeð samkvæmt 2. gr. laga frá 17. desember 1875, um mót- 

varnir gegn því að bólusótt og hin austurlenzka kólerusótt og aðrar næmar sóttir flytj- 

ist til Íslands, að reglum þeim. sem settar eru í nefndum lögum, ber fyrst um sinn að 

beita að því er snertir skip, sem koma hingað til landsins frá frakkneskum höfnum 

milli Nantes og Cherbourg eða sem á leiðinni hingað hafa haft viðskipti við skip frá 

nefndum höfnum. 

Auglýsing þessi gengur Í gildi þegar í stað. 

Reykjavík 24. nóvember 1885. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Bergur Thorberg Jón Jensson. 

Auglýsing fyrir sjófarendur. 
Á Valhúsi á Seltjarnarnesi verður kveikt á ljóskeri til leiðbeiningar sjófarendum 

á nóttu hverri frá 1. sept. til 30. apríl ár hvert. Ljóskerið er á stöng, hjerumbil 120 

fet yfir sjávarflöt og undir 64'9“ norðlægrar breiddar og 2158 vestlægrar lengdar fjórð- 

ung mílu í suður (430) og austur frá Grróttuvörðu og sýnir skært hvítt ljós. 

Sömuleiðis er til leiðbeiningar skipum, sem ætla inn á Reykjavíkurhöfn eptir að 

farið er að dimma, kveikt á ljóskerum á vesturenda Engeyjar á tímbilinu frá 1. sept. til 

30. apríl ár hvert. Ljóskerin eru tvö og bæði á sömu stöng, 32 og 24 fet yfir sjávar- 

mál, og sjást í hjorumbil $ fjórðungsmílna fjarlægð. Efra ljóskerið sýnir skært hvítt 

ljós, en hið neðra rautt ljós. 

Reykjavík 24. nóvember 1885 
Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

sergur Thorberg. Jón Jensson. 

Brjef landshöfðingja #1 amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um eptir- ni 

gjöf á leigum af hallærisláni. — Í tilefni af bónarbrjefi frá sýslumanninum í Húna- 

vatnssýsJu fyrir hönd sýslunefndarinnar þar, sem hann hefur sent hingað beina leið, og 

að þartil fengnum myndugleika frá ráðgjafanum fyrir Ísland, veiti jeg hjermeð Húna- 

vatnssýslu samkvæmt 4. gr. fjárlaganna eptirgjöf á leigum til loka þessa árs af hallæris- 

láni, er sýsla þessi hefur fengið úr landssjóði, samkvæmt skuldabrjefi 23. ágúst 1883, 

móti því, að frá þeim tíma greiðist af láni þessu 4"/ Í leigur árlega, og að 's hluti 

þess endurgreiðist síðan á ári hverju. 

Þetta undanfelli jeg eigi að kunngjöra yður hjermeð, herra amtmaður, til þókn- 

nlegrar leiðbsiningar og birtingar fyrir hlutaðeigandi sýslunefnd. 
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Ferða- 

      

      

    

   

  

  

  

póstenfaskip millum Kaupmannahafnar 

Frá Kaupmannahöfn 

Fer frá | 

Kaupm.-i" |Trangis-) þórs- | Beru- Seyðis- | Vopna- | 
höfn. [Granton. vogi höfn firði, firði. 

Laura 1. ferði15. jan. Ho jan. - … 
Laura 2. —f 1. marz5. marz +. 8.n … … . - - 
Laura 3. — f18. apríl;22. apr. 94. apr. 25.apr. eee . 

Thyra 4. — í 4. maíf 8. maí10.maíll.maí -- 
Laura 5. — 28. maí! 1.jú 1, 
Romny 6. — #13. júní;17. jú - 
Thyra 7. —4}$1. júlí i 5. 9. 

Romny 8. — {18. júlí #22. . … 
Laura 9. — {1. ág. í 5. 10. 
Thyra 10. — #29. ág. $2. sept. 
Laura 11. — }26. sept. 30. sept. . 
Laura 12. —{ 7. nóv.f11.nóv. -- 

Fer frá Í 

Reykja- fsp yrkis-) Flatey Patreks- 
vík. { hólmi. 00 firði 

Laura 1. ferð 3. febr.) 
Laura 2. 29. marzi ==. ee. þr 
Laura 3. —Å 6. mai i 000 mere | ere 
Thyra 4. -- juni: l.juni l.jåni! 2.jåni 2 
Laura 5. —f 1. julif l. juli 2 júlí =... 2, 
Romny 6. —f29, junij ---. - 
Thyra 7. — $3l. júlí 31. júlí3l. júlí 1. åg 
Romny 8. —f 5. åg. $ ---- . 
Laura 9. — #29. ág. #29. ág. ---- | 30. 
Thyra 10. — f24. sept.:24.sept. + | -- 
Laura 11. —f17. okt fre mere firere ere | reer … 
Laura 12. —F28, nåvå ---- …… … 

1) þaðan beina leið til Reykjavíkur, kemur þangað 7. junf og for badan 9, s. m, sudur um land til 

Berufjarðar án þess að koma við í Hafnartirði 

Aths. 1. Fardagur frá Kaupmannahöfn og Reykjavík er fastákveðinn. Við milli- 
stöðvarnar er tiltekinn sá tími er skipið í fyrsta lagi getur farið á; en 
farþegar mega vera við því búnir, að það verði síðar. Gangi ferðin vel, getur 
skipið komið nokkrum dögum fyrri til Kaupmannahafnar og Reykjavíkur en 
tiltekið er, en það getur líka orðið síðar , eins og auðvitað er. — Viðstaðan á 
millistöðvunum er höfð sem allra styzt, verði Þangað annars komist fyrir 
veðurssakir eða íss. það skal Sorten tekið fram, að á Sfyklkisholm, 
Skagaströnd og Berufjörð verður því aðeins komið að veður leyfi. 

Aths. 2. Á Vestmannaeyjum er komið við í hve rri ferð sunnan um land, ef kringum- 
stæður leyfa. Eptir komuna til Reykjavíkur verður auk þess í hvert skipti 
farið til Hafnarfjarðar, ef skipið hefur nægilegan flutning þangað.
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til Íslands. 
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Kemur til 
— Stvkkis-f Reykja- 

| Flatey. | Eðli víkur 
. . .. .... .... 26. jan. 

… .… .…… fl4, marz. 
. … ……« 30. april 

… "ee „21. maíl25, maí. 

20.júní 21.júní 21. jún:{25. júní. 
| ves „ee. 25. júní. 

18. júlí ---- (19. júlíg25. júlí. 
. RN AR …… 98. júlí. 

áð. -e" (18. ág 420. ágúst. 
12.spt“ ---- (12. septfl6. sept. 

. seer | eee | eee 10. oktbr. 

---- #20. nóv. 
  

  

   
ÍKemur til 

  

3eru- | Þórs- Í Trangis-' „ NE Kaupm.- 
; sn. | Granton | hafnar, 

…… 6. febr) ec. |9. febrð15. febr. 
25.mr2 ee" (20. mr/4 6. apríl. 
9. maí 10. maí 13. maæfi7. maí. 

113. juni 14. juni 18. jun:f24, jåni. 
[l4. júlí -c-- (19. júl:#24., júlí. 

1. júlí 2. júlí 6. júl. júlí. 
ll. åg. 2. (15. áglal. ág. 

8. åg. 9. åg. 11. åg 417. ág. 
20. 
14. 
30. 
12. 

t, 7. sept. 8. sept. 9, sept. 
5. okt. 6. okt. 8. okt. 

… Zl.okt. ---- 125. okt 
2, des. 2... 6. des. 

14. spt. sept. 
okt. 

okt. 
des. 

  

  
ni EEE 

  

ið, að sagt verði til nægilegs flutnings. 

við í Ælalesvílk á Færeyjum í annari ferðinni í báðum 
2. ferð í leiðinni út hingað og loksins ef góður flutning- 
erði út og utan. 

norður um land, verða þeir farþegar er 
mist að, látnir fara á land á næstu 

  

    

     
   

  

  

  

   

  

ji þeir heldur verða með skipinu til annar- 

. di verdur eingum skilad aptur, pegar slikt 
inga verða farpegar ad greida, medan peir eru å skip- 
verður 

Á di i 

farið á sama hátt með flutning. Skipstjórarnir 
land á næstu höfn, sem komist verður inná, 
og skila honum á apturleiðinni. 

  

eða hald 
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Erindisbrjef 
fyrir nefnd på, er alpingi velur i hvert skipti, er pad kemur saman, samkvæmt 3. gr. i 

reglum um cGjöf Jóns Sigurðssonar>, 24. ágúst 1881. 

1. gr. 
Nefndin skal auglýsa hið fyrsta eptir þing tilboð um að senda henni vel samin 

vísindaleg rit viðvíkjandi sögu landsins og bókmenntum, lögum þess, stjórn og fram- 

förum, innan ákveðins tíma, svo nefndin geti gjört að álitum, hvort höfundar ritanna 

sjeu verðlauna verðir fyrir þau, samkvæmt tilgangi gjafar Jóns Sigurðssonar. 

2. gr. 
Ritgjörðir þær, sem sendar verða í því skyni að vinna verðlaun, skulu vera 

nafnlausar en auðkenndar með einhverri einkunn. Nafn höfundarins skal fylgja í lok- 

uðu brjefi með sömu einkunn, sem ritgjörðin hefur. 

3. gr. 
Nefndin er sjålfråd um pad, hversu há eða lág verðlaun hún veitir fyrir rit- 

gjörðir þær, sem henni eru sendar og sem hún álítur verðlauna verðar. þannig getar 

hún dæmt einum höfundi að verðlaunum allt það fje, sem ætlað er til verðlauna á tíma- 

bilinu alþinga í milli, eða skipt því milli fleiri, eptir því sem henni þykir haga og 

maklegt vera.  Berist nefndinni engar eða fáar ritgjörðir, sem henni þykir verðlauna 

verðar, skal verðlaunafjeð allt eða sumt geymt til næsta tímabils. þó hefur nefndin, 

þegar svo ber undir, heimild til, að veita allt að helmingi þessa fjár sem verðlaun fyrir 

eina ritgjörð, er komið hefur út á prent, síðan alþing var síðast haldið, þótt höfundur- 

inn hafi eigi ætlazt til verðlauna, ef ritgjörðin er um eitthvert það efni, sem talið er í 1. gr. 

d. gr. 
Ritgjörð sú, er verðlaun vinnur, er eptir sem áður fullkomin eign höfandarins 

og skal send honum aptar, þá er hún hefur verið dæmd af nefndinni, og nafn 

hans er henni kunnugt orðið. Aðrar ritgjörðir, sem eigi eru veitt verðlaun fyrir, skal 

geyma il þess, er þeirra verður vitjað. 

5. gr. 
Nefndin skal hafa lokið starfa sínum fyrir útgöngu maímánaðar pad år, sem 

alþingi á að koma saman. Skal hún þá jafnskjótt tilkynna landshöfðingja hverjum höf- 

undum hún hefur dæmt verðlaun og hversu há hverjum þeirra, en landshöfðingi ávísar 

fjenu. Svo skal og nefndin senda næsta alþingi skýrslu um gjörðir sínar. 

Þannig samþykkt í sameinuðu þingi við aðra umræðu 26. ág. 1885. 

(undirskr.) Árni Thorsteinsson. 
(undirskr.) Æórókur Briem. 

EMBÆTTISSKIPANIR. 

1. f. m. var fyrsti kennari við prestaskólann, síra ielgi Hálfdánarson, r. af dbr. skipaður 

af konungi leetor theologiæ og forstöðumaður nefnds skóla. 

6. þ. m. var settur sýslumaður í Ísafjarðarsýslu og bæjarfógeti í Í safjarðarkaupstað, cand. jur. 

Skúli Thóroddsen, skipaður af konungi í nefnt embætti. 

ÓVEITT EMBÆTTI 

1. kennaraembættið við prestaskólann í Reykjavík. Launin eru 2400 kr. á ári. 

Sæki aðrir en Íslendingar um embætti þetta eiga þeir samkvæmt konungsbr, 8. apríl 1844 og 

konungsúrsk. 27, maí 1857 og 8. febrúar 1863 að láta nægileg vottorð um að þeir kunni íslenzku fylgja 

bónarbrjefum sínum. 

Auglýst 10. október 1885. Bónarbrjef eiga að vera komin til ráðgjafans 15. febrúar 1886.
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Brjef ráðgjafans fyrir Ísland fél landshöfðingja um stækkun verzlunarstaðar- 190 

ins á Seyðisfjarðaröldu. — Með þóknanlegu brjefi, 24. ágúst þ. á., hafið þjer, herra 19. okt. 
landshöfðingi, sent hingað frumvarp til laga um stækkun verzlunarstaðarins á Seyðisfirði, 

er alþingi í sumar er leið samþykkti. 

En ráðgjafinn hlaut að vera yður samdóma um, að hin umrædda ráðstöfun, sem 

enginn efi er á, að í sjálfu sjer er hagkvæm, heyri ekki, eptir eðli sínu og reglum þeim, 

er hingaðtil hefur verið farið eptir, undir löggjafarvaldið, heldur liggi hún undir úrskurð 

umboðsvaldsins. þessvegna hefur ráðgjafinn allraþegnsamlegast lagt það til við hans 

hátign konunginn, að áminnst lagafrumvarp verði eigi staðfest af honum, en að ákvörð- 

un sú, sem það inniheldur, verði sett með konungsúrskurði, og hefur hans hátign 

konungurinn þarnæst 28. f. m. allramildilegast fallizt á, að land það, er reisa má á 

verzlunarhús á Seyðisfjarðaröldu, skuli aukið um ströndina frá Fjarðará að innan Í næstu 

vík út frá Búðareyri, sem liggur inni við botn Seyðisfjarðar. 

Þetta er eigi látið hjá líða að tilkynna yður, herra landshöfðingi, til þóknanlegr- 

ar leiðbeiningar og birtingar í B-deild Stjórnartíðindanna. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tl landshöfðingja vm brennisteinsnáma lands- 121 

sjóðsins í Þingeyjarsýsla. — Einsog yður var skýrt frá, herra landshöfðingi, með brjefi 23. okt. 

28. ágúst 1882, leyfði ráðgjafinn 15. s. m.,að fjelagið «the Iceland Sulphur and Copper 

Company Limited> í Lundúnum kæmi Í stað hins fyrrverandi leiguliða brennisteins- 
1. 
i nåma peirra i pingeyjarsyslu, er landssjédur å, og tæki vid af honum öllum rjettindum vw 

þeim og skyldum er áskildar voru í samningi þeim, um leigu nefndra náma, er gjörð- 

ur var 13. apríl 1872 milli dómsmálastjórnarinnar og Alfreds G. Locks, og sem hjermeð 

fylgir, og hafði nefnt fjelag áður látið til geymzlu í privatbankann hjer á staðnum 

10000 kr. veðfje til tryggingar því, að samningurinn yrði haldinn frá þess hálfu. 

En nú hafði fjelag þetta, sem er undir skiptameðferð, í lok mánaðarins er leið 

ekki greitt leigugjald það af námunum, er fjell til borgunar 1. s. m., þrátt fyrir það þó 

þess væri krafizt hjá umboðsmanni fjelagsins hjer á staðnum, F. Holme stórkaupmanni, 

og lýsti ráðgjafinn því þessvegna yfir í brjefi til nefnds umboðsmanns, að fjelagið hefði 

grein hans, og ljet jafnframt 
o 

5 
fyrirgjört öllum rjetti eptir samningnum samkvæmt 7. 

taka úr privatbankanum og greiða Í reikning jarðabókasjóðs við aðalfjehirzluna veðfje það, 

10000 kr., er fjelagið hafði látiðí bankann til geymslu, en sem samkvæmt nefndri grein 

samningsins er fallið til landssjóðs. 

Jafnframt því að tilkynna yður þetta, herra landshöfðingi til þóknanlegrar leið- 

beiningar og birtingar, skal þjónustusamlega skorað á yður að gjöra ráðstafanir til þess, 

að nefndir námar verði teknir undir umráð landssjóðs, og jafnframt er skorað á yður að 

láta í tje þóknanlegt álit yðar um það, hvernig farið skuli að, til að gjöra námana ept- 

irleiðis arðberandi fyrir landssjóð. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tél landshöfðingja um ályktun efri deildar við- 122 

víkjandi láni til að fullkomna ullarviunuvjelar. — Með þóknanlegu brjefi 23. sept. 7. núv. 

p. á. hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hingað ályktun, sem samþykkt var Í efri deild 

á alþingi í ár, og þar sem skorað er á stjórnina að veita Magnúsi Þórarinssyni á Hall- 

16. dag desemberm. 1885, 

Reykjavík 1885. Einar þórðarson,
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dórsstöðum í Þingeyjarsýslu allt að 2500 kr. lán úr viðlagasjóði gegn fullu veði og vöxt- 

um og afborgun í 10 ár, til að fullkomna ullarvinnuvjelar sínar. Í sambandi við þetta 
hafið þjer látið í ljósi, að eptir yðar ætlun væri eigi næg ástæða tilað taka þessa álykt- 

un til greina, þarsem eigi væri hægt að veita slíkt lán úr viðlagasjóði nema með því 

að taka af fje því, sem búið er að koma í ríkisskuldabrjef, en neðri deild þingsins hefði 

fellt uppástungu um þessa fjárveitingu í fjárlögunum og sama manni aptur á móti verið 

veittur 500 kr. styrkur með fjárlögunum. 

Í tilefni af þessu skal eigi látið hjá líða þjónustusamlega að skýra yður frá, til 

þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar, að ráðgjafinn af ástæðum þeim, sem þjer, herra 

landshöfðingi, hafið tekið fram, er yður samdóma um, að eigi skuli taka til greina þessa 
z 

ályktun, sem samþykkt var í efri deild alþingis. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland fl landshöfðingja um heimild til að veita sýslu- 

fjölögum hallærislán. — Í þóknanlegu brjefi 24. sept. þ. á. hafið þjer, herra landshöfð- 

ingi, um leið og þjer skýrið frá, að ástandið á Íslandi sje enn víða mjög ískyggilegt og 

einkum hættulegt í ýmsum sjóplássum, farið þess á leit, að heimild sú, til að veita sýslufje- 

lögum lán úr landssjóði til að afstýra hallæri, sem yður var veitt með ráðgjafabrjefi 28. sept. 

1883, verði framlengd þannig, að hún gildi einnig eptir lok yfirstandandi fjárhagstímabils. 

Í tilefni af þessu, er yður, herra landshöfðingi, hjermeð þjónustusamlega veitt 

heimild til að veita sýslunefndum á fjárhagstímabilinu 1856; lán þau úr landssjóði, sem 

kynnu að virðast óhjákvæmilega nauðsynleg til þess að afstýra hallæri, gegn því að 

vextir og afborganir af lánunum greiðist á þann hátt. sem alþingi ákveður. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #l landshöfðingja útaf þingsályktun viðvíkj- 

andi lánum til þilskipakaupa. — Með þóknanlegu brjefi 27. ágúst þ. á. hafið þjer, 

herra landshöfðingi, sent hingað þingsályktun, sem samþykkt var á seinasta alþingi, þar 

sem skorað er á stjórnina, að hún láti þá, sem kaupa vilja þilskip til fiskiveiða, sitja 

fyrir öðrum að tå lán úr landssjóði með venjulegum kjörum, þó svo, að eigi sje lánað 

til kaupa hvers skips meira en 4500 kr. og að upphæðin af öllum þessum lánum fari 

eigi fram úr 100,000 kr., og ennfremur að selt verði það, sem með þarf til að fullnægja 

þessu, af innskriptarskírteinaupphæð viðlagasjóðsins. Auk þess hafið þjer látið í ljósi, að 

Það sje álit manna, að aukinn þilskipaútvegur hafi mikla þýðingu fyrir eflingu á vel- 

megun landsins, og þess vegna mælt með því, að þessi áskorun frá þinginu verði tekin 

til greina, um leið og þjer þó hafið tekið fram, að eptir því sem fjárhagur landssjóðsins 

standi muni líklega verða nauðsynlegt að taka allt fje til þessara lána af innskriptarskír- 

teinunum. 

Sömuleiðis hafið þjer, herra landshöfðingi, í þóknanlegu brjefi 25. sept. p. å., 

látið í ljósi skoðun yðar um ákvörðun þá, sem alþingi skaut inn í endann á fjárlögun- 
um fyrir 1856/37, en með henni veitist stjórninni heimild til að verja allt að 150,000 kr. 

af innskriptarskírteinaupphæð viðlagasjóðs til að lána sýslufjelögum og bæjarstjórnum til 

þess að útvega mönnum atvinnu við gagnleg fyrirtæki, og um leið hafið þjer tekið það fram, 

að eigi verði mögulegt að neyta heimildar þessarar að öllu leyti, þar sem mjög muni 

verða farið að ganga á innskriptarskírteini viðlagasjóðs, þerar búið sje að greiða áf hendi
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önnur lán, sem alþingi hafi ákveðið, einkum hið fyrnefnda lán til þilskipakaupa, lán það, 

sem getur um í sjerstökum lögum, :til:eflingar æðarræktar og, ef til kemur, lán til að 

afstýra hallæri og að endingu uppbót á halla þeim, sem ætla má að fram komi á næsta 

fjárhagstímabili, samkvæmt hinum samþykktu fjárlögum og með tilliti til laga þeirra, 
sem nefnd eru í 19. gr. fjárlaganna, og kostnaðarins við aukaalþingi 1886. 

Aptur á móti hafið þjer skotið því til ráðgjafans, hvort ástæða mundi til, að 

nota heimild þessa að nokkru leyti, með því að lána út minni upphæð, t. d. 30,000 kr., 

en með því fje mundi mega hjálpa til að bæta úr atvinnuskorti á fáeinum stöðum á 

komandi vetri og næsta vori. 

Ráðgjafinn er yður, herra landshöfðingi, samdóma um, að ganga verði út frá því, 

að öll hin áðurnefndu gjöld og lán verði, að svo miklu leyti sem þau verða veitt, að 

greiðast af innritunarskírteinum viðlagasjóðsins, ef til vill þó að við bættum þeim 

27,000 kr., sem taldar eru í 4. gr. fjárlaganna að greiðast eigi upp í þau skuldabrjef 

viðlagasjóðsins, sem afborganir eru greiddar af, því eigi er við því að búast, að nokkuð 

verulegt fje verði í sjóði við enda yfirstandandi fjárhagstímabils, þegar dregin er frá 

upphæð sú, sem við árslokin verður skuld hjá landsjóðnum í viðskiptunum við ríkis- 

sjóðinn. 
En af innskriptarskírteinaupphæðinni verður fyrst og fremst að greiða það sem 

á vantar að tekjurnar jafnist við gjöldin á fjárhagstímabilinu 1895:ss, og þar sem tekjur 

þær, sem taldar eru í fjárlögunum, minnka um 35,000 kr. við lög 2. þ. m. um linun í 

skatti á ábúð og afnotum jarða og lausafje, og gjöldin sökum bankalaganna aukast um 

10,000 kr. og sökum aukaþingsins um 20,000 kr., þá má reikna að hallinn verði um 

60,000 kr. 

Enn fremur verður öðru fremur að greiða af innskriptarskírteinaupphæðinni lán 

þau til að afstýra hallæri, sem rætt er um í öðru brjefi frá ráðgjafanum til yðar, dag- 

settu í dag. þó eigi sje hægt að segja, hve mikla upphæð muni þurfa í þessu skyni, 

ætlar ráðgjafinn, að búast megi við, að töluvert fje kunni að þurfa, og að halda verði 

eptir að minnsta kosti 100,000 kr. í þessu skyni, þar sem hjálpin frá styrktarsjóði þeim, 

er einstakir menn hafa safnað saman, nú er á enda, og með tilliti til þess að frá einni 

sýslu er komin bæn um 20,000 kr. lån. Þegar upphæðir þær, sem að ofan eru nefnd- 

ar, eru lagðar saman, og dregnar frá innskriptarskírteinaupphæðinni, sem nú sem stend- 

ur er 307,800 kr., verða tæpar 150,000 kr. eptir, og af því fje, að viðbættum ef til vill, 

afborgunum þeim upp í skuldabrjef viðlagasjóðsins, sem taldar eru í 4. gr. fjárlaganna, 

verður að greiða öll önnur lán, sem kynnu að verða veitt. 
Þar sem eins og nú stendur á ekki getur verið umtalsmál að fullnægja. báðum 

alþingisályktunum þeim, sem getið er um í ofannefndum brjefum yðar, herra lands- 

höfðingi, dagsettum 27. ágúst og, 25. sept. þ. á,, er ráðgjafinn þeirrar skoðunar, að gagn- 

legast muni vera åd verja því, sem stjórnin ætlar“ að af“ megi sjá af innskriptarskír- 

teinaupphæðinni auk hins áðurtalda, til:lána til. þilskipakaupa, því að. ráðgjafinn telur, 

að sú ráðstöfun hafi mesta þýðingu tilþess.að bæta“ástandið á Íslandi. Samt verður 

ráðgjafinn að álíta það nauðsynlegt, að svo verði fyrirbúist, að til sje að miinnsta kosti 100,000 
kr. við lok næsta fjárhagstímabils af innskriptarskírteinaupphæð þeirri; sem : landssjóður 

nú á. Með þeirri takmörkun á samanlagðri upphæð lánanna sem hjer af leiðir, er yður 

því:hjer með veitt heimild til að taka þingsályktunina um lán til þilskipakaupa til,greina. 
Því skal við bætt, áð áskilja ber, "þegar lánin“ éru veitt, að í þau  sjön“ afborguð á 10 
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eða í mesta lagi á 15 árum, og að hinum árlegu afborgunum ber að verja til að kaupa 

fyrir konungleg ríkisskuldabrjef handa viðlagasjóðnum. 

Brjef landshöfðingja fl beggja amtmanna um útvegun á húsum fyrir sótt- 

varnarhús. — Í fjárlögunum fyrir 1886 og 1887 11. gr. 3. f. er veitt allt að 500 kr. 

upphæð á ári, sem borgun fyrir að eiga aðgang að húsum fyrir sóttvarnarhús á þeim 

sex kauptúnum, sem nefnd eru i 1. gr. í lögum 17. desbr. 1875, um mótvarnir gegn því, 

að bólusótt og hin austurlenzka kólerusótt og aðrar næmar sóttir flytjist til Íslands, 

nefnilega í Reykjavík, á Vestmannaeyjum, í Stykkishólmi, á Ísafirði, á Akureyri og á 

Eskifirði. Var svo til ætlast, þá er rætt var um fjárveitingu þessa á alþingi, að útvega 

skyldi, á þenna hátt, sóttvarnarhús í þeim sex kaupstöðum, sem nú voru nefndir, og á- 

litið, að takast mundi, að ná þeim samningum við einhverja menn á þessum stöðum, að 

þeir skuldbindi sig til, að ljá hús sín til sóttvarnarhúsa, hvenær sem þess kynni þurfa 

við, gegn árlegu gjaldi 50— 100 kr. árlega, en þeir, sem samið væri við, ættu að fá borg- 

unina, hvort sem til þess kæmi, að hús þeirra væru notuð fyrir sóttvarnarhús, eða ekki. 

Með tilliti til þessa skal jeg þjónustusamlega skora á yður, herra amtmaður, að 

leitast við með aðstoð lögreglustjóranna að ná samningum við einhverja húseigendur 

— tilsuður- og vesturamtsins: Í Reykjavík, á Vestmannaeyjum, Í Stykkishólmi og á Ísafirði — 

til norður- og austuramtsins: á Akureyri og Eskifirði — um að ljá hús sín til afnota sem sótt- 
varnarhús, ef til þess skyldi koma, á næsta fjárhagstímabili, fyrir umsamda borgun fyrir 
hvort árið, og- gæti borganin fyrir fyrra árið orðið greidd þeim, þegar samningurinn, er 

ætti að gjörast að áskildu samþykki landshöfðingja, væri fullgjörður, og fyrir síðara ár 

fjárhagstímabilsins, í byrjun þess árs. En þareð þessi borgun, sem hlutaðeigendur, eins 

og áður er sagt, ættu að fá hvort sem hús þeirra væru notuð eða ekki, verður að tak- 

markast við hina veittu fjárupphæð Í fjárlögunum, og þessvegna að líkindum yrði ónóg 

til þess einnig að vera leiga fyrir húsin ef til þess kæmi, að þau þyrftu að notast fyrir 

sóttvarnarhús, má ennfremur, ef þess gjörist þörf, semja um ákveðna húsaleigu fyrir 

hvern mánuð, meðan húsin yrðu notuð í þarfir hins opinbera ef til þess kæmi að á 

þeim þyrfti að halda, en sú borgun yrði þá greidd úr landssjóði upp á væntanlega fjár- 

aukav:itingu. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1884 og 1885. 

10. gr. C. 4. 
Samþykktar tillögur sýslunefndarinnar í Vestur-Skaptafellssýslu um að verja 9ó kr. (sbr. 

Stjtíð. þ. á. B. 17 og B. bls. 128) til að styrkja ábúendurna á jörðunni Undirhrauni til að halda á- 
fram tilraunum þeirra til að græða upp sand með vatnsveitingum. 

UMBÆTTASKIPANIR. 
1. desbr. skipaði landshöfðingi prest að Tjörn í Svarfaðardal, sjera Kristján Eldjárn þór- 

arinsson, prest í Mýrdalsþinga prestakalli í Vesturskaptafells prófastslæmi frá næstkomandi tardögum. 
5. s.m.skipaði biskup sóknarprest í Reykolti, settan prófast sjera Guðmund Helgason virki- 

legan prófast í Borgarfjarðar prófastsdæmi, og sóknarprest að Svalbarði, settan prófast sjera Gutt- 
orm Vigfússon virkilegan prófast í Norðurþingeyjar prófastsdæmi. 

SÝSLANIR VIÐ LANDSBANKANN. 
21. nóvbr. var skrifari Sighvatur Bjarnason skipaður bókari og cand. theol. Halldór 

Jónsson skipaður fjóhirðir við banka þann, er samkvæmt lögum 18. septbr. 1885 á að stofna í Reykja- 
vík með launum eptir 25. gr. laganna frá þeim tíma er bankinn tekur til starfa. 

, , ÓVEITT „PRESTAKÖLL. . 
Ólafsvellir í Árness prófastsdæmi (Ólafsvalla- og Skálholts sóknir). 242 kr. landssjóðslán 

hvílir á prestakallinu, sem afborgast með 22 kr. á ári auk vaxta. Metið 905 kr. 44 a. Auglýst 14. apr. 1885. 
Tjörn í Svarfaðardal í Eyjafjarðar prófastsdæmi (Tjarnar, Upsa og Urða sóknir). Metið 1214 

kr. 15 a. Auglýst 2. des. 1885,
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Brjef landshöfðingja tíl amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 

uppgjöf á eptirgjaldi eptir þjóðjörð. — Í tilefni af beiðni ábúandans á hálfri umboðs- 

jörðinni Hafnanesi og samkvæmt tillögu yðar, herra amtmaður, í þóknanlegu brjefi 19. 

sept. þ. á. vil jeg hjermeð fallast á, að nefndum leiguliða verði veitt, fyrir yfirstandandi 

fardagaár, uppgjöf á landsskuld hans og leigum eptir tjeða ábúðarjörð hans, sem þókn- 

un fyrir það, að hann hefur flutt bæjarhúsin á leigujörð sinni undan sjávarágangi á 

betri og hentugri stað. 

. Þetta tilkynni jeg yður hjermeð, herra amtmaður, til þóknanlegrar frekari birt- 

ingar. 

Brjef landshöfðingja fél amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 

greiðslu kostnaðar við undirbúning á nýju jarðamati. — Með þóknanlegu brjefi 27. 

okt. þ. á. hafið þjer, herra amtmaður, sent hingað erindi sýslumannsins Í Árnessýslu 

dags. 6. s. m., þarsem hann fyrir sýslunefndarinnar hönd og í tilefni af því, að amts- 

ráðið í suðuramtinu hefur úrskurðað, að kostnaður af endurskoðun þeirri á jarðamatinu, 

er fyrirskipuð var með brjefi ráðgjafans 28. febr. 1882, sje sýslusjóðnum óviðkomandi, 

og þessvegna fellt úr sýslusjóðsreikningi Árnessýslu fyrir 1883 upphæð nokkra, 62 kr. 

25 a., er greidd hafði verið úr sýslusjóði sem þóknun til 3 sýslunefndarmanna fyrir að 

starfa að endurskoðun jarðamatsins utanfundar — fer þess á leit, að bæði þessi upp- 

hæð, sem nú var nefnd, og ennfremur 84 kr., sem sýslunefndinni bæri í laun fyrir að 

sækja sýslufundinn um jarðamatið og sitja á honum, eða samtals 146 kr. 25 a., verði á- 

vísaðar sýslunefndinni úr landssjóði. 

Útaf þessu skal jeg þjónustusamlega skora á yður, herra amtmaður, að tjá 

sýslunefndinni í Árnessýslu, að með því að fjárveitingarvaldið hafi eigi ákveðið neitt 

endurgjald handa sýslunefndum eða hreppsnefndum fyrir ómak þeirra við áminnsta end- 

urskoðun jarðabókarinnar frá 1861, þá sjái jeg mjer eigi fært, að ávísa hina umræddu 

upphæð úr landssjóði. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 

bygging eyðijarðar. — Að ráðgjafinn hafi með brjefi 7. f. m. samkvæmt uppástungu 

umboðsmannsins yfir Arnarstapa- og Skógarstrandarumboði, er þjer, herra amtmaður, 

skýrðuð mjer frá í þóknanlegu brjefi, 12. maí þ. á., fallizt á, að umboðsjörðin Elliði í 

Staðarsveit verði boðin upp til ábúðar með því fyrirheiti, að sá, sem vildi taka jörð 
þessa til ábúðar og flytja bæinn þaðan, sem hann nú er, að svonefndum Holtum og 

byggja hann þar upp aptur í fullgildu standi, skyldi, þegar hann væri búinn að sanna 

með löglegri skoðunargjörð, að hann hefði gjört þetta, fá endurgoldinn kostnað þann, er 

af því leiddi eptir mati óvilhallra manna, þó ekki meira en 200 kr., og fá eptirgefinn 

helming landsskuldar af jörðunni um 3 fyrstu ábúðarár hans, meðan hann væri að 

rækta upp nýtt tún — það tilkynnist yður hjermeð, herra amtmaður, til þóknanlegrar 

ráðstöfunar. 

Brjef landshöfðingja fíl amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 

sveitfesti þurfamanns. — Í erindi nokkru, dags 18. f. m., er hingað hefir komið beina 

31. dag desemberm. 1885, 
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leið, hefir hreppsnefndaroddvitinn í Seltjarnarnesshreppi farið þess á leit, fyrir hönd 

þessa hrepps, að jeg breytti úrskurði yðar, herra amtmaður, dags. 20. ágúst þ. á. er á- 

kveður Magnús nokkurn Stefánsson í Steinakoti í Reykjavík sveitlægan í Seltjarnarness- 

hreppi. 
En með því að það sjest af skjölum þeim, er fylgdu ofannefndn erindi hrepps- 

nefndaroddvitans í Seltjarnarnesshreppi, að sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu 

og bæjarfógetinn í Reykjavík hafa verið sammála um það, að Magnús þessi Stefánsson 

ætti ennþá framfærslurjett í Seltjarnarnesshreppi, þá getur enginn frekari ágreiningur 

álitizt um það vera, samkvæmt 3. gr. reglugjörðar 8. jan. 1834, einsog þjer einnig hafið 
tekið fram í ofannefndum úrskurði yðar. 

Jeg bið yður því, herra amtmaður, tilkynna hreppsnefnd Seltjarnarnesshrepps, að 

ofannefnt erindi geti eigi orðið tekið til greina. 

Brjef landshöfðingja til antmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um kæru 

manns yfir aukaútsvari. — Eptir að jeg með þóknanlegu brjefi yðar, herra amtmaður, 

3. júní þ. á. hafði meðtekið og síðan sent ráðgjafanum fyrir Ísland tilsvar og skýrslu 

bæjarfógeta á Ísafirði, Skúla Thoroddsens, útaf kæruskjali til stjórnarráðsins frá skóara 

Guðmundi Guðmundssyni í Kaupmannahöfn, er jeg sendi yður með brjefi mínu 23. 

marz þ. á., og þar sem hann kvartaði sumpart yfir því, að jafnað hefði verið á hann 

10 króna aukaútsvari til Ísafjarðarkaupstaðar árið 1884 þóað hann hefði dvalið í kaup- 

staðnum skemur en 4 mánuði það ár, sumpart yfir aðferð nefnds bæjarfógeta gagnvart 

sjer við innheimtu gjaldsins — hefur ráðgjafinn nú, í brjefi 19. okt. þ. á., lagt úrskurð á 

málefni þetta á þann hátt, er nú skal sagt: 

Að því er snertir fyrra atriði kærunnar er ráðgjafinn, eptir því sem fram er 

komið, þeirrar skoðunar, að ofanáminnst 10 króna aukaútsvar hafi eigi rjettilega verið 

lagt á kærandann. Að vísu verður þetta eigi, einsog kærandinn hefur haldið fram, 

byggt á því, að dvöl hans á Ísafirði hafi verið aðeins bráðabirgðadvöl, því að, eptir því 

sem upplýst er, verður hann að álítast hafa verið þar búsettur hinn umrædda tíma og 
rekið þar atvinnu sem borgari, og Í reglugjörð um stjórn bæjarmálefna á Ísafirði, 26. 

jan. 1866, sem þá var Í gildi, er það ekki, einsog Í lögum 8. okt. 1883, sem náðu gildi 

1. jan. þ. á., gjört að skilyrði fyrir skattskyldu manns, að hann hafi dvalið ákveðinn tíma 

í bænum. Orsökin til þess að eigi mátti leggja á kærandann útsvar til Ísafjarðarkaupstað- 

ar er aptur á móti sú, að hann, eptir því sem sjeð verður af málinu, kom eigi til nefnds 

kaupstaðar fyr en nokkru eptir þann tíma, er niðurjöfnuninni fyrir það ár var lokið, 

eða að minnsta kosti átti að hafa verið lokið samkvæmt ákvörðun ofannefndrar reglu- 

gjörðar, og að í reglugjörðinni er engin slík heimild til aukaniðurjöfnunar á þá menn, 

er seinna hafa flutt til kaupstaðarins, sem veitt er í lögum 8. okt. 1883 (sbr. brjef 

dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austuramtinu 15 júní 1868). 

Og þóað Guðmundur innan þeirra 3 vikna, er niðurjöfnunarskráin yfir skýrslu bæjarfó- 

getans lá frammi til sýnis, hafi eigi borið sig upp um málið við bæjarfógeta, þá getur 

hann eigi þarfyrir álitizt hafa misst rjett til að mótmæla álögunni, því að auk þess sem 

nefnd skýrsla bæjarfógetans eigi ber það með sjer, að auglýst hafi verið almenningi 

samkvæmt 20. gr. reglugjörðarinnar, að niðurjöfnunarskráin væri framlögð, en slík aug“
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lýsing hefði að minnsta kosti verið skilyrði fyrir nefndri mótmælafyrningu, þá getur 

þaraðauki aðeins framlegging skrár um þá niðurjöfnun, sem hefur verið gjörð í tæka 

tíð (innan loka maímánaðar) leitt slíka fyrningu með sjer, en eigi hver önnur framlegg- 

ing á niðurjöfnunarskrá, á hvaða tíma sem hún á sjer stað, og er í því tilliti enginn 
munur á því, hvort skráin er um alveg ólögheimilaða aukaniðurjöfnun eða um aðal- 

niðurjöfnun sem gjörð hefur verið löngu síðar en skyldi. 

Af framantöldum ástæðum og af því að eigi verði sjeð ástæða til, að vísa kær- 

andanum til dómstólanna, einsog þjer, herra amtmaður, hafið stungið uppá, hefur ráð- 

gjafinn skorað á mig að leggja fyrir bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar að endurgjalda 

kærandanum, sem á heima í Kaupmannahöfn (Dronningensgade 16) 10 kr. þær, er 

ranglega hafa verið heimtar af honum. 
Að því er snertir hið síðara kæruatriðið þá hefur ráðgjafinn lagt fyrir mig að 

tjá bæjarfógeta Skúla Thoroddsen, að hann sje þeirrar skoðunar, að eigi hafi verið lög 

til þess, að leggja tálmanir fyrir burtför Guðmundar skóara frá Ísafirði, jafnvel þótt 
vissa hefði fyrir því verið, að hann hefði verið þar skattskyldur, að minnsta kosti eigi 

nema fylgt hefði verið reglunum um kyrsetning í einkamálum (eivilarrest) ...... . 
Um leið og jeg tilkynni yður þetta, herra amtmaður, til þóknanlegrar leiðbein- 

ingar og birtingar fyrir Skúla sýslumanni og bæjarfógeta Thoroddsen, skal jeg þjónustu- 

samlega skora á yður, að leggja fyrir bæjarstjórnina á Ísafirði að endurgjalda Guðmundi 

skóara Guðmundssyni tafarlaust hinar umræddu 10 kr. og að senda amtinu áleiðis hing- 

að skýrslu um, að það hafi verið gjört. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1884 og 1885. 

10. gr. C. 4. 

Samþykktar tilögur amtsráðsins í norður- og austuramtinu um, að eptirnefndum búnaðar- og 

framfarafjelögum verði veittur þessi styrkur fyrir 1885. 

1. Búnaðarfjelagi Ashrepps . . . . - . . . 200 kr, 

2, —— Svinavatnshrepps - . . . - . 327 — 

3. --„— Þorkelshólshrepps . . . . . - 149 — 

4. —.,— Sveinsstaðahrepps . . . . . . 126 — 

5. —,— Torfalækjarhrepps . - - . . . 140 — 

6. —s7— Engihlidarhrepps . . . . - - 100 — 

7. —,— Seiluhrepps . . . . . . . 73 — 

8. —— Stadarhrepps . . . . . . . 62 — 

9. Jarðabótafjelagi Rípurhrepps . . - . . . . 68 — 

10. Búnaðarfjelagi Vallahrepps . . . . . . . 3d — 

11. Framfarafjelagi Arnarnesshrepps . . . . - . 39 — 

12. —,— Yxndælinga - . . - . . - 17 — 

13. —.,— Öxnadals . . . . . . . . 11 — 

14. Búnaðarfjelagi Bægisársóknar . - . - . . . 20 — 

15. Framfarafjelagi Glæsibæjarhrepps - . . . A - 59 — 

16, — Öngulsstaðahrepps . . . . . . 29 — 

17. —,— Grýtubakkahrepps . . . . . . 31 — 

18. Bunadarfjelagi Ljosavatnshrepps - . . . - . 68 — 

19. —s— Helgastaðahrepps - . . . . . 54 — 

20. —,— Fljótsdalshrepps . - . . . . A 44 — 

1885 

ne
 

3, des,
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21. Búnaðarfjelagi Hjaltastaðahrepps . . . . . . 25 kr, 

22. —,— Eyðaþinghár . . . . - . . 27 — 

23. —,— Jökulsárhlíðar . . . . . . 30 — 

Samþykktar tillögur sýslunefndarinnar í Borgarfjardarsyslu um, að af 370 kr. styrk handa 

sýslunni til eflingar búnaði (sbr. Stj.tíð. þ. á B. 17) megi verja 270 kr. til að kaupa fyrir búnaðar- 

verkfæri og 100 kr. til útsáðskaupa (0: til frækaupa og kaupa á útsáðskartöplum m. m.). 

  

Stjórnartíðindin, deildirnar A. B. og C. má panta á ritstofu landshöfðingja og 

öllum póststöðvum á landinu. Verð þeirra er frá 1. janúar 1886, 1 krónu árgangurinn, 

er verður að greiðast fyrir fram um leið og tíðindin eru pöntuð. Eldri árgangar Stjórn- 

artíðindanna, þeir sem enn eru til, kosta heptir 1 kr.90 a. hver, nema árgangurinn 1874, 

er kostar 95 aura. 

Stjórnartíðindin eru send kaupendum með póstum. Sje eitthvað áfátt við send- 

inguna, ber viðtakanda, ef hann vill mega búast við leiðrjettingu á því, að skýra þeim, 

er hann pantar tíðindin hjá, frá vöntuninni með næsta pósti eða fyrstu ferð sem fellur 

eptir að sendingin kom. 

Embættismönnum, hreppstjórum, hreppsnefndaroddvitum og póstafgreiðslumönn- 

um er skylt að halda þeim Stjórnartíðindum, er þeim eru send kauplaust, saman í góðri 

reglu, og munu þeir að öðrum kosti verða skyldaðir til að útvega tíðindin eptir á af 

nýju á eigin kostnað.


