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aðarskólagjald í amtinu s. á... 103 

3. Framlagður reikningur yfir bún- 
aðarsjóð amtsins S. Á. suser 103 

4. Framlagður reikningur amtsbóka- 
safnsins 1884 og 1685 1 

5. Framlagdir sýslusjóðsreikningar.. 1 
6. Um styrk til búnaðarskólans í 

Ólafsdal... et . 
7. Beidni frå forstodumanni bunad- 

arskólans um styrk til að stækka 
húsakynni handa skólanum 

8. Um nýja reglugjörð fyrir 
aðarskólann 
Styrkbeiðslur til jarðabóta, búfræð- 
is- og fiskiklaksnáms ............. - 
Eptirrit at gjörðabókum ýmsra 
sýslunefnda framlögð 
Vegurinn frá Grímsstöðum ofan 
í Straumfjörð og vegurinn frå 
Staðarhrauni "niður með Hítará, 
ofan að Ökrum, gerðir að sýslu- 
VEGUR 2. rr 
Sý slunefndarúrskurðir viðvíkj- 
andi sveitarútsvörum álitnir endi. 
legir sGsssssseeeeeeeeeerersesnenrrrereree 

13. I jordin Hvoll í Saurbæ sam- 
þykkt nægilegt veð fyrir 1200 kr. 
láni úr búnaðarsjóði amtsins .... 
Beiðni um styrk til endurgjalds 
kostnaðar við búfræðisnám 
Um fje til endurbóta á fjallvegun- 
um yfir Haukadalsskarð og Lax- 
árdalsheiði 
Um endurgjald kostnaðar við að 
bæta úr ófæru af skriðufalli á 
Rauðamelsheiði 
Um endurbætur á aðalpóstleið- 

bún- 

104 

104 

104 

104 

104 

104 

104 

104 

  

Tala i 
B-deild. 
1886, 

í imni kringum Gilsfjörð ............ 
IS. 100 kr. styrkur veittur úr jafn- 

aðarsjóði amtsins kvennaskólan- 
um í Reykjavík fyrir 1886 ...... 

19. Sjera Páli Pálssyni veitt 40 kr. 
meðgjafaruppbót með daufdumb- 
VM ÞE 

20. Umkvartanir hreppsnefndar 
Sljettuhrepps , yfir úrskurðum 
sýslunefndar Ísafjarðarsýslu 
hreppnum viðvíkjandi............... 

21. Samþykkt reglugjörð fyrir Snæ- 
fellsness- og Hnappadalssýslu um 
grenjaleitir, fjármörk, notkun af- 
rjetta, fjallskil, rjettahöld o. fl. 

29. Um hallærislán handa Snæfells- 
ness- og Hnappadalssýslu......... 

23 Samþykkt áætlun um tekjur og 
gjöld jafnaðarsjóðs amtsins 1887 

B. 
Fundur amtsráðsins Í norður- og aust- 

uramtinu 18. og 19. júní 1886. 
99 1. Um kaup Skagafjarðarsýslu á 

Drangey 2... 
2. Samþyl kkt hallærislántaka Húna- 

vatnssýslu handa  Vindhælis- 
hreppi 

3. Staðfestur sýslunefndarúrskurður 
um, að hreppsnefnd taki fyrir 
kærur yfir sveitarútsvörum, sem 
hreppsnefndin taldi ofseint fram 
kOMNAr 2 serseersenneree 
Um að borgun fyrir sendiferðir 
í sveitarþarfir skuli greidd fyrir 
allar slíkar sendiferðir bæði inn- 
an hrepps og út úr hrepp 

5. Staðfestur úrskurður sýslunefnd- 
ar um niðurfærslu fyrir ferð 
hreppsnefndaroddvita Í sveitar- 
þarfir og um ógildingu á þóknun 
fyrir endurskoðun hreppsteikn- 
ÍNA 0 arena 

6. Urskurður  sýslunefndarinnar í 
Húnavatnssýslu um kostnað við 
eptirleit á Kúluheiði 1884 að 
nokkru leyti fel ldur úr gildi 

7. Ályktun sýslunefndar um viðhald 
á lögrjett álitin gild 

8. Kv ennaskølanunr å Ytri-Ey veitt- 
ur 300 kr. styrkur úr jafnaðar- 
SJÓðI AMESINS .....0.00. 0 0. . 

9. Kvennaskólanum á Laugalandi 
veittur 300 kr. styrkur úr jafnað- 
arsjodi 
Alþýðuskólanum á Akurey ri veitt- 
ur 100 kr. styrkur úr jafnaðar- 

H=
 

  

10. ; 

105 

105 

105 

105 

105 

105 

113 

113 

114 

114



VILI 

    

  

  

Tala í | Tala í 
B-deild. | B-deild. 
1886 Bls, | 1886 Bls 

99 BJÓÖL 2000. rn rr 114: 99 af fjenu til eflingar bånadi 1885 118 
11. Alpyduskolanum i Sudur-pingeyj- | 29. Tillögur um styrkveitingar úr 

arsýslu veittur 100 kr. styrkur | landssjóði af fjenu til eflingar 
úr jafnaðarsjóði .......0.00. 000... 114 bútaði 1886...) 118 

12. Framlagdur og endurskodadur 30. Skyrsla um Englandsferd Krist- 
reikningur amtsbókasafnsins 1885 jáns Jónassonar tilað kynna sjer 
Skýrt frá, að því væri keypt hús- ullarverkun 2…..sssssseseeeeeeereense 119 
næði, og var því veittur 200 kr. 31. Eptirlaun úr slusjóði handa 
styrkur úr jafnaðarsjóði ............ 114 yfirsetukonu, se ni ekki hafði ver- 

13. Um styrk úr landssjóði til vega- | id profud eda reglulega skipud… 119 
gjordar å fjallvegum og sysluveg- | 32. Framlagðurogsamþykktur reikn- 
um I amtinu M.…..esseseeeresrennrees 114 ingur búnaðarskólans á Eyðum 

14, Um veginn milli Grímsstaða á fytir 884 Sð. 119 
Fjöllum og Biskupsvörðu á Bisk- 33. Framlagður reikningur búnaðar- 
upshålsi sGssseseerereerersersrenrernene 114 skólans á Hólum fyrir 1884—85 119 

15. Framlagðir og  endurskoðaðir 34. Lögferja fltttb. ……..…..ssssseseeeeeereee 120 
reikningar ýmsra sjóða undir um- 35. Framlögð endurrit úr gjörðabók- 
sjón amtsráðsins „00.01.0000... 114 um syslunelnda. 120 

16. Bunadarskolanum å Hélum veitt- 36. Framlagðar fundar sjörðir frásam- 
ur 200 kr. styrkur úr búnaðar- | eiginlegum fundi sýslunefndanna 
sjodi AMESINS .d.dd . 115 í Norður- og Suður-Múlasýslum 

17. Um „Prentsmiðjusjóð norður- og viðvíkjandi Eyðaskólanum........ 122 
austuramtsins« …(…..….ssssssreseerennree 115 37. Syslusjodsreikningar fyrir 1885 

18. Framlagður og samþykktur jafn- | framlagðir og úrskurðaðir......... 129 
aðarsjóðsreikningur amtsins 1885 115, 38. Sýsluvegasjóðsreikningar fyrir 

19. Samþykkt áætlun um tekjur og | 1885 framlagðir og úrskurðaðir 129 
gjöld jafnaðarsjóðs amtsins 1887 115! C. 

20. Umm sýslusjóðsgjald af Hlíðar- og | Fundur amtsráðsins í suðuramtinu 
Fremrinámum 2... 116 29. Júní til 3. júlí 1886 

21. Um 1000 kr. lántöku sýslunefnd- 98 1. Jafnaðarsjóðsre iknin igur amtsins 
arinnar í Suður-Múlasýslu 1884 1885 framlagður..... 2. 106 
handa sýsluvegasjóði .........0..... 116 2. Búnaðarskólagjalds-re ikningur 

29. Um hvort Grímsey skuli lögð til amtsins s. á. framlagður..,....... 106 
Þingeyjarsýslu .....0...00.. 116 3. Leiguliðasjóðsre ikningur amtsins 

23. Framlagdur og sampykktur kostn- s. Á. framlagður.. 2... 106 
aðarreikningur við brúargjörð á t. Eptirrit af fundarbókum sýslu- 
Jökulsá á Jökuldal og um uni- | nefnda framlögð 106 
sjón og eptirlit með brúnni ....... 116 5. Um stofnun fátækrasjóðs fy rir 

24. Samþykkt að sýslunefnd Suður- amtid a. 107 
Þingeyjarsýslu taki 300 kr. lán 6. Sýslusjóðsreikningar Íramlagðir 107 
til að fullgjöra alþýðuskólahús... 117 7. Um greiðslu kostnaðar við end- 

25. Samþykki veitt tilað sýslunefnd- urskoðun jarðamats í Rangár- 
irnar í Suður-og Norður-Þingey}- | vallasýslu og Arnessýslu .......... 109 
arsýslu taki 18000 kr. lán handa | 8. Styrkur úr jafnaðarsjóði veiltur 
búfræðingi til að koma upp bún- | sæluhússverðinum á Kolviðarhóli 109 
aðarskóla eða fyrirmyndarbúi í | 9. Um að vegfræðingur skoði sýslu- 
Þingeyjarsýslu........................ 117 | veginn Í Arnessýslu og um styrk 

26. Samþykkt, að sýslunefnd Suður- til vagnvega þar... 109 
Þingeyjarsýslu taki viðbótarlán | (10. Um styrk úr landssjóði til end- 
handa Magnúsi Þórarinssyni á urbótar Grindaskarðsveginum ... 109 
Halldórsstöðum til að fullkomna | 11. Samþykkt lågferja å Brúará á 
tovinnuvjelar.….…...….…...sssssssseresreee 117 Böðvarsstöðum 2... ssssseveeeeseesee 109 

27. Um stofnun heilbrigðisnefnda | 12, Uppåstunga um nytt »marka- 
og um reglur um eptirlit med | system« fyrir land allt............ 109 

  

heilbrigði manna 13. Um vátryggingu sæluhússins á 
28. Styrkur handa búnaðarfjelögum |] Kolviðarhóli......... 110



Tala i 
B-deild. 
1886. 
98 14. Um endurgjald kostnaðar við end- 

urskoðun á jarðamati í Árnessýslu 
ö. Veitt leyfi til lántöku til vega- 

gjörðar í Árnessýslu 
Beiðni um að vegfræðingurinn 
standi fyrir vegagjörð í Arnes- 
sýslu og um styrk til þessar- 
Ar VEgAÐJÖrðAr 0... 
Umkvörtun yfir „afskiptaleysi 
sýslnefndarinnar í Árnessýslu af 
stiflun og framræslu Hróarholtsl. 
Reglugjörð um notkun afrjetta 
o. s. frv. í Árnessýslu 
Kæra yfir burtvikningu úr sýslun. 
Neitað um leyfi til að greiða úr 
sýslusjóði kostnað við að senda 
fulltrúa á Þþingvallafund 1885.... 

„ Tillögur um styrkveitingar af 
fjenu til eflingar búnaði..... ..... 

. Kvennaskólanum í Rvík veittur 
200 kr. styrkur úr jafnaðarsjóði 
AMÉSINS ..... 

. Samþykkt áætlun um tekjur og 
gjöld jafnaðarsjóðs amtsins 1887 

16. 

17. 

STYRKUR VEITTUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
Á. Til eflingar búnaði 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 
og 1887. 

10. gr. C. 4. 
Landlækni Schierbeck til að gefa út 

leiðarvísi til að rækta gulrófur o. fl. 
Búnaðarskólastjóra Jósep Björnssyni 

uppí kostnað við dvöl á landbúnaðarhá- 
skólanum í Kaupmannahöfn 

Reykjavíkurkaupstað til að ræsa fram 
MÝRI dl rener ener sener se ea. 

Strandasýslu til jarðyrkjustarfa og jarð- 
yrkjuverkfærakaupa 

Rangárvallasýslu til búfræðingshalds .... 
Vestmannaeyjasýslu til verðlauna fyrir 

grjótgarðshleðslu til varnar sjávar- 
, ágangi 
Árnessýslu til búfræðingshalds, rannsókn- 

ar Þingvallavatns og skurðagjörða ... 
Vestur-Skaptafellssýslu til jarðyrkjuverk- 
færakaupa og til jarðabóta og vatns- 
veitinga á söndum 

Austur-Skaptafellssýslu til búnaðarfjelags 
og til endurbóta á jarðarskemmdum 

Dalasýslu til styrktar laxveiðafjelagi og 
til búfræðingshalds......................... 

Barðastrandarsýslu til jarðyrkjuverkfæra- 
, kaupa og til búfræðingshalds 
Ísafjarðarsýslu til  jarðyrkjuverkfæra- 

kaupa og til ferðabúfræðings 

Cr... 

IX 

Bls, 
| Snæfellsness- og Hnappadalssýslu til bún- 

Bls.  aðarfjelaga og búfræðingahalds......... 108 
| Mýrasýslu til verkfærakaupa handa bú- 

110 ÍtæÆðing ll... er enenreree 108 
Gullbringu- og Kjósarsýslu til ferðabú- 

110 fræðings og til byrjunar á að gjöra 
þilskipalægi 000... 108 

| Búnaðarskólanum á Hólum......... ...., 123 
| Búnaðarskólanum á Eyðum............0.. 123 

0 | Verðlaun fyrir tilraunir til að bæta sauð- 
| fjárkyn a. er 123 
| Til búnaðarfjelaga í norður- og austur- 

110) amti... rr 123 
Til búnaðarfjelags suðuramtsins ......... 123 

110 mil búnaðarfjelags Grímsneshrepps ...... 123 
110 mj búnaðarfjelags Hrunamannahrepps 123 

(Til varnargarðs gegn sjávarágangi fyrir 
|  Háeyrarlandi..............0... 00. 

110 mil sjera Þorkels Bjarnasonar til kostn- 
' aðar við laxaklak................ 200... ver 123 

110 Til forstöðu við framræslu á Hróarsholts- 
læk rr 123 

Til verndar jarða fyrir ágangi af Hafursá 128 
111 Til hins ísl. garðyrkjufjelags til að byrgja 

' sig upp með kálrabifræ ................ 123 
111 | Hunavatnssyslu til bånadarskålans å 

| Hólum og til styrktar búnaðarfjelögum 123 
í Skagafjarðarsýslu til búnaðarskólans á 

Hólum .……..….….ssssseeeeevereere ere renere renrnnee 123 
Eyjafjarðarsýslu til ferðabúfræðinga ...... 123 

| Akureyrarkaupstað til etlingar jarðepla- 
| ÞÆkt rr 123 

„iSuður- Þingeyjarsýslu og Norður- þing- 
28)  eyjarsýslu til ferðabúfræðinga og til 

| verðlauna fyrir unnar jarðabætur ...... 123 
„Suður - Múlasýslu til jarðabótafjelaga 

og til verðlauna fyrir ýmsar unnar 
|, járðabætur.... 123 

59 (Ísafjarðarkaupstað til verðlauna fyrir 
| verkun á fski............. enn 144 

60 Norður- Múlasýslu til búnaðarfjelaga og 
' til framhalds æðarvarpsræktar á þjóð- 
| jörð ladies brnresee 144 
Til 25 búnaðar og framfarafjelaga í norð- 

108) ur og austuramtinu „cr 154 

108 B. Til vegabóta. 
| a. Á fjallvegum. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1884 
108 . og 1885 10. gr. C.ö a. 

(Til vegagjörðar í Svínahrauni ............ 4 

108 | Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 og 
| 1887 10. gr. C.5 a. 

108 | Til vegagjörðar í Svínahrauni... .......... 
| Fyrir aðgjörð á sæluhúsinu á Kolviðar- 

108| Hóli. AÐ 36 
(Til vegagjörða á Vaðlaheiði og Öxna- 

108! Áalsheiði .......0.0.0000 000 nn 44



Rx 

  

Bls. | Bls. 

Til vegaruðnings á Rauðamelsheiði ...... 108| ing eptir Dr. Wimimer .......0.0..0.... 2. 4 
Til að fullgjöra veginn yfir Grindaskörð 108 Til prentunar á framhaldi af þýðing brjefa 

b. Á sýsluvegum. Horazar …… rr 36 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 | Timburmanni G. Ahrens til að nema í 

og 1887 10. gr. C. 5. b. | Kaupmannahöfn  uppdráttarlist til 
Til sýsluvega í norður- og austuramtinu 44|  húsasimíða .......00.000000er etern 44 
Til endurbóta á aðalpóstveginum í Hraun- | Trjesmið Gísla Guðmundssyni til fram- 

gerðishrepp ........000.000t arnar 108 | halds námi í skóla tekniska fjelagsins 44 
Skipting á fjenu til sýsluvega í norður- | Hjeraðslækni Dr. med. J. Jónassen 

Og austuramtinu err er 124| viðbót upp í útgáfukostnað á „Hjálp í 
C. Til prestakalla, uppgjafapresta Viðlöguma 2... 68 

og prestaekkna. Fyrrum aðjunkt Benedikt Gröndal til að 
Samkvæmt fjárlögunum 1886 og 1887. gefa út alþýðlegar smábækur um eðl- 

13. A. b. 2. og 6. isfræði og efnafræði.......0.0. 000... 68 
Til prestákalla ........0.. 58, 124! Hinu islenzka biflfufjelagi 76 
Til uppgjafapresta og prestaekkna ....... 84 | Ögmundi Sigurðssyni til að framast í 

D. Til kvennaskóla, barnaskóla og kennaramennt í Kaupmannahöfn...... 76 
alþýðuskóla.. Sundfjelagi Reykjavíkur...........0....0.... 84 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 Sveini Oddssyni Svendsen til að kynn- 
1887. 13. gr. B. V. a—c. ast kennslu í barnaskólum í Kaup- 

Til kvennaskólans á Laugalandi.......... 92| Mannahöfn..... ar 84 
Til kvennaskólans á Ytri-Ey ............... 99 { Til útgáfu dómasafns fyrir 1884 ........ 108 
Til kvennaskólans í Reykjavík............ 155 | Sveini Oddssyni Svendsen viðbót 
Til barnaskólans á Seyðisfirði ............. 44| við styrk til að kynna sjer kennslu 
— — í Seltjarnarneshreppi.. 44! í barnaskólum í Kaupmannahöfn...... 136 
— — - Rosmhvalaneshreppi 44} Til útgáfu dómasafns fyrir 1888 ......... 136 
— — á Skipaskaga ............ 44| Fyrir að búa dómasafn landsyfirdóms- 
— — í Ölfushreppi ............ 44| ins 1884 og 1885 undir prentun ...... 136 
— — - Gaulverjabæjarhreppi 44 | 17. gr 
— — - Bessastaðahreppi ..... 44 | Biskupsskrifara Jóhanni Þorsteinssyni 
— — - Vestmannaeyjum ..... 44) til að rannsaka skjalasafn biskupsins 
— — á Þingvöllum ............ 44 | Br rennir nr renerne 108 
— — - Reynivöllum ........... 44 19. 
— — - Sauðárkrók............ 44 | Bókara við landsbankann, Sighvati Bjarna- 
— — í Hniífsdal................ 44| syni, til að kynna sjer bankastörf í 
— — - Vatnsleysustrandar- ' Danmörku ......000..00. eeen rennt 68 

- hreppi 11. rr. 68 | — 
— — - Stokkseyrarhreppi ... 76 | AUGLÉSINGAR UM ÚTKOMIN LÖG 0. FL. ð, 37 
— — - Eskifirði ................ 124 | — 
— alþýðuskólansá Akureyri ...........0.... 60 | EMBÆTTASKIPUN OG SÝSLANA (veiting og 

— í Suður-Þingeyjarsýslu 
vísindalegra og verklegra 

fyrirtækja. 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1884 

og 1885. 16. gr. 6 
Hjeraðslækni Dr. med. J. Jónassen upp í 

kostnað við útgáfu á „Hjálp í viðlög- 
um 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 

og 1887. 16. gr. 4. b. 
Laxræktarfjelaginu í Dalasýslu 
Sjera Jens Pálssyni til laxaklaks á þing- 

völlum 
Sjera Þorkeli Bjarnasyni á Reynivöllum 

til að kenna aðferð við laxaklak m.m. 
16. gr. 14. 

Til fornleifafjelagsins 
— útgáfu á forníslenzkri málmyndalýs- 

E. Til 
76, 84, 92, 60} lausn) 4, 12, 28, 44, 60, 68, 
136, 144, 1582 | 100, 124, 132, 

FAUGLÝSINGAR UM ÓVEITT EMBÆTTI OG SÝSL- 
ANIR 4, 192, 28, 44, 60, 68, 76, 84, 92, 

100, 124, 144 

19) KONSÚLE err 12 

í HEIÐURSGJAFIR 0000 .e0ns eens 124 
124 mm 

| FERDAÅÆTLANIR. 
194, Um ð.—8. ferð landpóstanna 1886 ....... 5 

| — 9.—12. — ——— — og 
124) 1—-4. ferð 1887............. ER RRRAR RA 96 

| Ferðaáætlun póstgufuskipanna 1887 ..... 140 
4 

|



XI 

Bls. Bls. 

KONUNGSBRIRF OG KONUNGSLEYFI. Apturköllun á leyfisbrjefi fyrir héimilis- 
Konungsleyfi til að reka lyfjaverzlun á | grafrelt ses ee seen 149 

Seyðisfirði... seen rr snnnee … 124| —— 
Konungsleyfi til ad setja å stofn og nota | NÝIR ALÞINGISMENN 0000 …. 44, 91 

prentsmiðju á Ísafirði...................000... 125 — 
Staðfesting konungs á stofnunarskrá fyr- | ÝFIRSKATTANBFNDIR „aerea. „ee... 60, 144 

ir sprentsmiðjusjóð norður- og austur- | —— 
AMBSÍNSD.. Lera 125 | AUGLYSING UM STJÓRNARTÍÐINDI ….….... 1585 

Einkaleyfi til að búa til olíu, fæðuefni | — 
og áburð úr sjávardýrum a... 144 EEIÐRJETTING Musse venner 144



A. Á. | 
Adflutningsgjald, sjå «Tollur af 

vinfongum«. 
Afgreiðslugjald skipa, 

ingur á a., Í. 
Ahrens, Georg, timburmaður,44. | 

| 

útreikn.- | 

i 

Akureyrarprestakall, 44, 76, 
131. 

Akureyri, alþýðuskóli þar, 60, 
114; amtsbókasafnið þar, 114. 

Alþingiskosningar 91; um at- 
kvæðagreiðslu við a., 101; 
aukakosning 149. 

Alþingismál, 69, 142. 
Alþingismenn nýir, 44, 91. 
Alþýðuskóli, á Akureyri, 60, 114; 

í Flensborg, 106; í Suður- 
Þingeyjarsýslu, 60, 114. 

Amtmannsembættið í suður- 
og vesturamtinu, 60. 

Amtsbókasafn, á Akureyri,114; 
í Stykkishólmi, 108. 

Amtsráðsfundir, sjá Amtsráðs- 
fundarskýrslur í Efnisyfirlitinu. 

Arfleiðsluskrá, 125. 

Arnarstapa- og Skógarstrandar- 
umboð, 68. 

Arnljótur Ólafsson, prestur, 
konungkjörinn alþingismaður, 

4. 

Arnór Árnason, prestur, 194. 
Atkeri, er finnast á sjávarbotni, 

43. 
Auglýsing, um úthlutun styrks 

til eflingar búnaði, 36; fyrir 
sjófarendur (um ljósker á 
Garðaholti, Brekkuhól og 
Gerðatöngum), 492; (um af- 
stöðu þeirra, 76); um póst- 
mál (aukapóstur frá Arnar- 
holti til Borgar og frá Isa- 
firði yfir Stað í Grunnavík til 
Hestseyrar), 43; um undir. 
skript bankastjórnarinnar á 
seðla landsbankans, 83; um 
birtingu opinberra auglýsingu 

á 
ÁA 

Registur 
nafna og orða 

Aukatekjureikning. sýslumanna, 
1. 
rgjald frá brauðum, 65, 66. 
rni Jónsson, prestur, alþingis- 

, maður, 92. 
Arni Jónsson, verzlunarstjóri,60. 
Arni Þorsteinsson, prestur, 84. 

(Arni Þórarinsson, prestur, 124. 
Ása prestakall í Skaptártungu, 

, 100. 
Aætlun um 5.—8. ferd land- 

postanna 1886, 5; um 9.—12. 
ferd 1886 og 1.—4. ferå 1887, 
96; um ferðir póstskipanna 
1887, 140. 

  

B. 
Bardastrandarsysla, hallærislån 

handa B., 154. 

Barnaskólar, styrkur til þeirra 
44, 68, 76, 124. 

junkt, 68. 
Benedikt Sveinsson, sýslumaður, 

alþingismaður, 92. 
Bergsstaða prestakall, 44, 194. 
Biblíufjelag, hið íslenzka, 76. 
Bitter, um toll á b., 126. 
Bjarnarson H. S., vice-konsúll, 

12. 
Bjarni Pálsson, prestur, 124. 
Björn Jónsson, prestur, 124. 
Blöndal, Benedikt, umboðsmað- 

ur, amtsráðsmaður, 111. 
Borgarabrjef til kaupskapar, 

gjald fyrir b., 1; 199. 
Bramalífselixír, um toll á b.,126. 
Brandur Tómasson, prestur, 100. 
Bráðabyrgðaruppbót handa fá- 

tækum brauðum, 58, 124. 
Breiðamýri, 108. 
Brekkuhóll, ljósker þar, 42. 
Briem, Eiríkur, prestaskólakenn- 

ari, alþingismaður, 92. 
Briem, Páll, sýslumaður, 144. 
Brúará, lögferja á B., 109.   i »Isafold«, 152. 

Aukalæknir å Skipaskaga, 84. 
Brynjólfur Jónsson prestur, 

44, 

Benedikt Gröndal, fyrrum að-! 

| Búfræðisnám, endurgjald kostn- 
aðar við b., 104. 

Búnaðarfjelög, styrkur til þeirra, 
108, 111, 123, 155. 

Búnaðarsjóður norður- og aust- 
amtsins 1885, 89, 115; vest- 
amtsins 1885, 63, 108. 

Búnaðarskólagjald í suðuramt- 
inu 1885, 61, 106; í vestur- 
amtinu 1885, 64, 108. 

Búnaðarskólasjóður norður- og 
austuramtsins 1886, 88, 115. 

Búnaðarskóli, á Eyðum, 118, 
119, 120, 128; á Hólum, 115, 
118, 119, 128; á Hvanneyri, 

76, 106; í Ólafsdal, 103, 104; 
í Þingeyjarsýslu, 117. 

Búnaður, styrkur til eflingar 
b., sjá Styrkur úr landssjóði í 
Efnisyfirlitinu, 

Bæjarfógetaembættið í Reykja- 
vík, 60, 100. 

Bækur, styrkur til útgáfu bóka, 
4, 12, 28, 36, 68, 108. 

D. 
Dalasýsla, hallærislán handa D., 

39; sýslumannsembættið þar, 
100, 144. 

Dómasafn, 108, 136. 
Drangey, 112. 

E. 

Einar Ásmundsson, umbodsmad- 
ur, amtsrådsmadur, 111. 

Einar Einarsson, bóndi, 110. 
Einarsstaðir í Glæsibæjarhreppi, 

115. 
Einkaleyfi, 144. 
Endurskoðun sveitarreikninga, 

borgun fyrir e., 112. 

  

Eptirlaun, yfirsetukonu, 119, 
prestsekkna, 150. 

Eptirleit, kostnaðar við e. á 
Kúluheiði, 118. 

Erfðaprinsinn af Monaco, 64, 69. 
Eyða- búnaðarskóli, 118, 119, 

122, 123.  
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Eyðijörð, lögskil af e., 88. 
Eyrarbakki, bygging kirkju þar,| ar 1885, 90, 115. 

41. Goddala prestakall, 68, 124. 

urs sýslumanns Þorsteinsson. | 

' Húsavík, 

Hlíðar- og Fremrinámar, sýslu- 
sjóðsgjald af H., 116. 

| Hofsprestakall í Álptafirði, 76. 
reglugjörð um g. | Hóla - búnaðarskóli, 115, 118, 

119, 128. 
| Hreppaskipting, 139, 151, 158 
| Hróarsholtslækur, 110, 111, 123. 
| ! Húnaflói, um að mældur "verði 

H., 69. 
hallærislán 

handa H., 65. 

sala á fangahúsinu 

Eyvindarhóla prestakall, 92. Grenjaleitir, 
o. fl., 105. 

F. Grindaskörð, 108, 109. 
Fangelsi, sala á f., 127. Grímsey, 116. 
Fátækrasjóður, um stofnun f.| Guðbrandur Sturlaugsson bóndi, ! 

fyrir suðuramtið, 107. 124. ' 
Ferðaáætlanir, sjá „Áætlana. Guðlaugur Guðmundsson, sett- | | Húnavatnssýsla , 
Finnbogi Olafsson, bóndi, 124. ur málaflutningsmaður, 100. 
Finnbogi Rútur — Magnússon, | Guðmundur Guðmundsson, hjer- Húsaskattur, 154. 

prestur, 28. aðslæknir, 39. 
Fiskiveiðar, samþykkt um f. á | Guðrún Rasmusdéttir, yfirsetu- 

opnum skipum, 101. kona, 119.   Fiskverkun, verðlaun fyrir f., Gufunes, kirkjan þar, 180. 
144. | Gullbringu- og Kjósarsýsla, hall- | 

Fjallapinga prestakall, 124. | ærislán handa G., 37, 149; 
Fjallskil, reglugjörð um f. o. fl.,|  sýslumannsein bættið þar, 100, 

105, 107, 110. | 144. 
Fjallv egir, fjárveiting til þeirra, | | Gunnar Halldórsson, 

sjá „Styrkur úr landssjóðic í| maður, 92. 
Efnisyfirlitinu. | 

Fjárkláðakostnaður, 39. | 
Fjármörk, nýtt marka-ssystema, | Hafursá, 123. 

109. ' Halldór Daníelsson, bæjarfógeti, 
Flateyjarkirkja, reikningur F.,. 100. | 

1884, 94, Halldór Kr. Friðriksson, 
Flensborgarskólinn, 106. kennari, 144. 
Fornleifafjelagið, 4. Halldór Jónsson, prestur, 44. | 
Framfærsla þurfalings, 41. 'Hallæri, lán til að afstýra h., 
Franz Siemsen, málaflutnings- 37, 39, 65, 81, 138, 154. | 

maður, sýslumaður, 60, 100, | Hallærislán, sjá hallæri; 
144. | frest á greiðslu vaxta og af- 

Fremrinámar, sýslusjóðsgjald af)  borgana af h., 81; um eptir- 
F., 116. | gjöf vaxta af 'h., 101. 

Fulltrúi á þingvallafundi 1885, | Hannes Hafstein, cand. juris, 
110. | settur — málaflutningsmaður, 

Fulltrúi stjórnarinnar á al-| 100, 152. 
þingi, "1. Hannes L. Þorsteinsson, prest- 

| our, 194. 
G. | Haukadalsskarð, 104. 

Garðaholt, ljósker þar, 42. | Havsteen J., amtmaður, 111. 
Garða prestakall á Akranesi, 28, | Háeyrarland, varnargarður gegn 

60. | sjávarágangi fyrir H,, 123. 
Garðyrkjufjelag, hið íslenzka, Hálfdán Guðjónsson, Prestur, 

12 | 124. 
Gerðatangar, ljósker þar, 43. | Heilbrigðisástand  vesturfara, 
Gílsfjörður, aðalpóstleiði n kring- | eptirlit med pvi, 127. 

um G., 105. | Heilbrigðisnefndir, 118. 
Gísli Guðmundsson, trjesmiður, | Heilbrigðisskýrteini skipa, 137. 
44. | Heimilisgrafreitur, apturkallað 

Gjafasjóður, Guttorms prests | ley fisbrjef fyrir h., 149. 
Þorsteinssonar 1885, 3; Gutt- | | Hjálmholtskelda, 108. 
orms prófasts Þorsteinssonar | Hjálmur Pjetursson, amtsráðs- 
til fátækra í Vopnafirði 1885,| maður, 1038. 
89; Hannesar prestaskóla-| Hjálp í viðlögum, lækningarit, 
kennara Árnasonar 1885, 2; ;1 12, 68. 
Jóns Siðurðssonar til Valla- | Hjörleifur Einarsson, prófastur, 
hrepps 1884—85, 93; Pjet-| 124, 

alþingis- 

um Í 

  

þar, 127. 
!' Húsavíkur prestakall, 28. 
' Hvammsfjörður, um að mæld 

verði uppsigling á H., 69. 
' Hvanney rarbúnaðarskóli, 

106. 
í Hvoll í Saurbæ, 104. 

I. Í. 

77, 

| Ingólfur Sigurðsson, búfræðing- 
ur, 108. 

„Ísafolds, 152. 

J. 

yfir- | Jafnaðarsjóður norður-og aust- 
uramtsins 1885, 87, 115; 1887 
(áætlun), 118. Suðuramtsins 
1885, 61, 106; 1887 (áætlun), 
111. Vesturamtsins 1885, 62, 
103; 1887 (áætlun) 108. 

Jakob Guðmundsson, prestur, 
alþingismaður, 92. 

Jarðamat, kostnaður við endur- 
skoðun }., 109, 110. 

Jens Pálsson, prestur, 92, 124. 
Jóhann Jónsson, póstur, 38. 
Jóhann Þorsteinsson, biskups- 

skrifari, prestur, 92, 108. 
Jóhannes Ólafsson, sý slumaður, 

144. 
Jón Árnason, 

40. 
Jón Benediktsson, prestur, 28. 
Jón Brynjólfsson, prestur, 60. 
Jón Guðmundsson, bóndi, 108. 
Jón Jensson, landritari, 60, 132. 
Jón Jónsson á Hallbjarnarstöð- 

um, 124. 
Jón Jónsson á Hólmi, 108. 
Jón Jónsson á Reynistað, 118, 

123. 
Jón Jónsson, prestur, 136. 
Jón Jónsson, sæluhússvörður, 

109. 
Jón Jónsson, umboðsmaður, 68. 
Jón Ólafsson, bæjarfulltrúi, al- 

þingismaður, 92. 

verzlunarmaður,
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Jón Pálsson, póstur, 38. | Kristján Jónsson, bóndi, 105. | ar, 127; til að afstýra hall- 
Jón Sigurðsson, umboðsmaður, | Kristján Jónsson, yfirdómari, æri í Strandasýslu, 138; til 

alþingismaður, 92. | 100. , | að afstýra hallæri í Barða- 
Jón Sveinsson, prestur, 60. ! Kristján O. Þorgrímsson, bók-)  strandarsýslu, 1ö4. 
Jón Thorsteinsen, prestur, 182.| sali, 4, 108, 186. | Lárus Halldórsson, prestur, al- 

Jón Þorkelsson, rektor, dr. phil., Kvennaskóli, í Reykjavík, 105,|  þingismaður, 92. 
36. | (111, 155; á Ytriky 99, 114;| Legatsjóður, Orum & Wulffs 

Jón Þórarinsson, skólastjóri, al-| á Laugalandi, 99, 114. | (1885, 59; Jóns Sigurðssonar 
þingismaður, 92. Kvíabekkur, prestakall, 186. | 1885, 91. 

Jónas Pjetur Hallgrímsson, pró-| Kærur, yfir útsvari, 104, 106,| Leiðarvísir til að rækta gulróf- 
fastur, 124. | 112; yfir sýslunefnd, 110. | ur o. fl., 28. 

Jónas Símonarson, bóndi, 124. | | Ljósker, 
Jónassen, E. Th., amtmaður, | L. | Lotteri, 77. 

60, 102, 106, 144. | Landamerki pjodjarda, 85. | Lyfjaver zlun, 44, 194. 
Jónassen, J., dr. med., hjeraðs- | Landamer 'kjalögin, skilningur á  Lyfsalinn í Reykjavík, 128. 

læknir, alþingismaður, 12,68,| þeim, 77. ! Læknaskólinn, prófdómandi við 
92. | Tandamerkjamål, greidsla kostn-|  burtfararpråf par, 128. 

Jóns Sigurðssonar gjafasjóðurtil! aðar íl., 150. Löglerja, ný, 109, flutt, 120. 
Vallahrepps 1884—-85, 93. | Landsbankaseðlar, 72. | | 

Jóns Sigurðssonar legatsjóður | Landsbankinn, seðlar lands- | M. 
1885, 91. | bankans sem borgun fyrir! Magnús Jochumsson, kaupmað- 

Jósep Björnsson, búnaðarskóla-!  póstávísanir, 72; reglugjörð) ur, 60. 
stjóri, 43. | fyrir l, 72; endurskoðari við) Magnús Stephensen, landshöfð- 

Jökulsá á Jökuldal, 116. | l., 132; ágrip af reikningi l.,! ingi, 60. 
Jökulsárbrúarsjóður norður- og | 1 30 786, 136. | Magnús Vilhjálmsson, bóndi, 

austuramtsins 1885, 89, 115 | | Landsbókasafnið, reikningurþess; 124. 
116. 1885, 95 ; 108. Matthías Jochumson, prestur, 

Landshöfðin gjaembættið, 60. | 76. 
K. Landssjóðskirkjur, 68. | Málaflutningssýslanir við yfir- 

Kálfafellsstaður, kirkjan þar, 80. | Landssjóðslán, sjá Lán. dóminn, 19, 60, 100, 189, 144, 

Kálfatjarnar prestakall, 68, 84. | Laugalands- 'kvennaskóli, 92,! 152, 
Kålfholts prestakall, 60, 76. | 114. | Málmyndalýsing forníslenzk, 4. 
Kir kjubólsþing og Staðar presta- Laxaklak, 123, 124. | Melavegur, 110. 

kall á Snæfjallaströnd, 124. Laxræktarfjelag, 108, 124. |Melsted, Páll, málaflutnings- 
Kirkjur, byggingk.,41,; kirkja nið-| Laxárdalsheiði, 104. ! maður, 12. 

urlögð, 66; umsjón og fjár- | Lágafell, um byggingu kirkju | Miklaholtsprestakall, 76, 124. 
hald landssjóðskirkna, 68;| þar, 130. 'Monaco, erfðaprinsinn af M., 
lán til að endurreisa kirkju, | i ar I Reykja-| 64, 69.                          
80; kirkjureikningar úrnorð-| vík, 37; til ad afstyra hall- | Mosfellskirkja, 130. 
ur- og austuramtinu 1884—85,,  æri i Gullbringu- og Kjósar- | Munkaþverárklausturskirkju 
93; um sålu å skógarparti | sýslu, 87, 149; tilað afstýra| reikningur 1884—-85, 94. 
frá kirkju, 101; lán til kirkju-| hallæri í Dalasýslu, 89; til/ Möðruvallaklausturskirkju 
byggingar, 127; tvær kirkjur | að afstýra hallæri í Snæfells-| reikningur 1884—85, 93. 
lagðar niður og um byggingu|  nes- og Hnappadalssýslu, 65; Möðruv ellir í Hör går dal, 128,131. 
einnar nyrrar, 130; um breyt- | til að afstýra hallæri í Húna-)Mýra- og Bor garfjarðar sýsla, 
ing á kirkjusókn, 139; um | vatnssyslu, 65, 112; til ad syslamannsemb: ættid bar, 84, 

  

sölu á kirkjujörð, 142. !' kaupa slökkvivjel handa 124, 144. 
Kjartan Jónsson, prestur, 92. Reykjavík, 65; til að kaupa | Mýrasýsla, hallærislán handa 
Kjerulff, porv arður „hjéraðslækn-! jörð undir búnaðarskóla, 77 ; | M., 81. 

ir, alþingismaður, 92. || til að endurreisa kirkju, | Myr dals sþingaprestakall, 28, 124. 
Kjær, S. 0O., cand. pharm.,| 80; til jarðabóta á prests- | 

124. ' setti, 81; til að afstýra hall- | N. 
Kjörskrá til alþingis, 137. æri í Múlasýslu, 81; handa  Nordentelt Thorsten, 144. 
Kolviðarhóll, sæluhúsið þar, 36, | vegasjédi Årnessyslu, 110; til| Nunnuholl, 128. 

109, 110. að fullgjöra alþýðuskólahús, | 
Konsúll, sænsk- norskur á Ísa- 117, 199; til að koma upp! 0. 0 

firði, 12. búnaðarskóia eða fyrirmynd- | Oddaprestakall, 68, 76 
Kristján E. Þórarinsson, prest-|  arbúi í Þingeyjarsýslu, 117 ;| OddgeirGuðmundsen,prestur,76. 

ur, 28. | til að fullgera tóvinnuvjelar, Otrardals prestakall, 28. 
Kristján Jónasson, skrifari, 119.) 117, 187; til kirkjubygging- Ólafsdals-búnaðarskóli, 103



Ólafsvalla prestakall, 44. 
Ólafsvík, útmæling undir verzl- 

un þar, 40. 
Ólafur Guðmundsson,  auka- 

„ læknir, 84. 
Olafur M. Stephensen, prestur, 
„124. 
Olafur Olafsson, prestur, 81. 
Olafur Pálsson, umboðsmaður, 

alþingismaður, 92. 

P. 
Paterson, W. G. Spence, kon- 

súll, 
Páll Jónsson, prestur, 44. 
Páll Ólafsson, prófastur, alþing- 

ismaður, 92. 
Páll Pálsson, prestur, 105, 113. 
Páll Stephensen, prestur, 124. 
Peningasending, stolin p., 86; 

umbúningur á p. í seðlum, 86. 
Póstávísanir til útlanda, 130. 
Póstferðir, bætur fyrir auka- 

kostnað og slys á p.,38 
Póstmál, áætlun um 1.—ð. ferð 

landpóstanna 1886, 5; bætur 
fyrir slys á póstferðum, 38; 
endurgjald fyrir stolna pen- 
ingasendingu, 86; umbúning- 
ur pening zabrjefa, sem sedlar 
eru í, 86; åætlun um 9.—12. 
ferd landpåstanna 1886 og 1. 
—4. ferd 1887, 96; póstávís- 
anir til útlanda, 130; ferða- 
áætlun póstskipanna 1887,140. 

Prentfjelag Ísfirðinga, 124. 
Prentsmiðjusjóður  norður- og 

austuramtsins, 115, 195. 
Prestaköll, bráðabyrgðaruppbót 

handa fátækum brauðum, ö8, 
124; árgjöld frá Odda presta- 
kalli, 65; um að leggja kirkju- S 
jarðir út í árgjald frá brauð- 
um, 66; lán til jarðabóta á 
prestssetri, 81; um uppbót 
Akureyrar prestakalls 1884— 
85, 131. 

Prestaskólasjóðurinn 1885, 10. 
Prestsekknasjóðurinn 188, 3. 
Prestsekkjur, 58, 84, 150. 
Prófastar skipaðir, 124. 

R. 
Rauðamelsheiði, 105, 108. 
Reglugjörð fyrir landsbankann, 

72; um grenjaleitir, fjallskil o. 
fi., 105, 107, 110. 

Reykjavík, bráðabyrgðarlán 
handa R. til vegagjörðar, 37; 
söfnunarsjóður þar, 37, 70;! 

XV 

lån til ad kaupa slåkkvivjel | Stefån Thorarensén, prestur, 68. 
handa R., 65; bæjarfågeta- Stefån porvaldss.,præp. hon.,76. 
embætid þar, 60,100; kvenna- Stjórnarskipunarlög, synjun kon- 
skólinn þar, 105, 111, 155; ó- ungsstaðfestingar á s., 142. 
gilding bæjarstjórnarúrskurð- Stofnunarskrá prentsmiðjusjóðs 
ar viðvík jandi kjörskrá, 137. norður - -og austuramtsins, 125. 

Reynivellir, Miri kjan þar, 101. Stokkseyrarhreppur, 101. 
Rípur prestakall, 84, 124. Stóruvellir, kirkjan þar, 66. 
Rjettindi Innborinna manna, 11. Stykkishólmur, amtsbókasafnið 

þar, 103. 
S. Styrktarsjóður, fátækra ekkna 

Samþykkt um fiskiveiðar á opn-) og munaðarlausra barna i 
um skipum, 101. Eyjafjarðarsýslu og Akureyr- 

Saurbær, prestakall á Hvalfjarð-  arkaupstað 1885, 90, 115; 
arströnd, 4, 28. Kristjáns konungs IX., 124, 

Sálmabók ný, 126. 143; verðugra og þurfandi 
Schierbeck, landlæknir, 28. konungslandseta og ekkna 
Sendiferðir í sveitarþarfir, 112. þeirra í suðuramtinu 1885, 

Sighvatur Arnason, hreppstjóri, 69, 106; þeirra er bíða tjón 
alþingismaður, 92. af jarðeldi 2, 69. 

Sighvatur Bjarnason, bókari við Styrkur úr landssjóði, sjá „Efnis- 
landsbankann, 68. yfirlitið. 

Sigurður B. Sivertsen, prestur, | Sundfjelag Reykjavíkur, 84. 
76. Sveinbjörnsson, L. E., yfirdóm- 

Sigurður Jensson, prófastur, al-' ari, 100, 136, 144. 
þingismaður, 91. (Sveinn Eiríksson prestur, al- 

Sigurður Jónsson, sýslumaður, þingismaður, 92. 

alþingismaður, 92. 'Sveinn Oddsson Svendsen, 84, 
Sigurður Stefánsson, prestur, 136. 

alþingismaður, 92. | Sveitarfjelög, skuldabrjef s., 143. 
Sigurður Þórðarson, málaflutn- Sveitarstyrkur, endurgjald á s., 
Íngsmaður, settur sýslumað- 37, 188. 

ur, 12, 60, 84. Sveitfesti þurfalings, 70, 88. 
Sjóðir, reikningar ýmsra s., sjá Sverrisson, $. H., sýslumaður, 

Efnisyt firlitið. | amtsrådsmadur, 103. 

Sjóður, af árgjöldum brauða, 4; Svinahraunsvegur, styrkur . til 
fátækra ekkna i Nordurlandi, |  adgjårdar å $., 4. 

9. ' Syslunefnd, kæra yfir s., 110. 
Skagafjarðarsýsla, sýslumanns- | Sýslunefndaroddvitar, endur- 

embættið þar, 144. | gjald fyrir ritföng þeirra, 2. 
Srattaskvír, 39. Sýslusjóðir, yfirlit“ yfir fjárhag 
kipagjöld, 1. 83. ' ;s. Í norður- og austuramtinu 

| Skipaskagi, aukalæknir á S., 84,| 1885, 134; ágrip af s.-reikn- 
Skuldabrjef sveitarfjelaga, 143.)  ingum í vesturamtinu 1884, 
Skúli Gíslason, prófastur, amts- | 145; ágrip af s.-reikningum í 

ráðsmaður, 106. | suðuramtinu 1884, 147. 
Skúli Þorvarðarson, alþingis- Sýslusjóðsgjald af Hlíðar- og 

maður, 92. i  Fremrinámum, 116. ' 
Skutustada prestakall, 76. Sýsluvegasjóðir, yfirlit yfir fjár- 
Snæfellsness- og Hnappadals-|/ hag s. í norður- og austur- 

sýsla, hallærislán handa $S., 6ð. | amtinu 1885, 133. 

! Sparisjóður, hlunnindi veitt s „| Sýsluvegir, styrkur til s. í norð- 
| (128. || ur- og austuramtinu, 44; 
Spónsgerði, 131. | skipting á styrknum, 124. 
Staðarbyggðamyýralán, 81. Sýsluvegur nýr, 104. 
Stafholts prestakall, 76, 92. Sæluhús á Kolviðarhóli, 36, 
Stakkahlíð, þjóðjörð, 144. 109, 110. 
Stefán Sigfússon, prestur, 76. | Söfnunarsjóður í Reykjavík, 
Stefán Stefánsson, búfræðingur, | 37, 70. 

118, 197. |



T. 
Thomsen, Grímur, dr. phil., al-' 

þingismaður, amtsráðsmaður, | 
92, 106. 

Thorkillii barnaskólasjóður 1885, 
57. 

Thorlacius, Einar, sýslumaður, 
alþingismaður, 92. 

Thorsteinsen, Th., bakari, 60. ' 
Thorsteinsson, Á., landfógeti, 60. | | 
Tollur af vínföngum, 80, 126,: 

151, 153. | 
Tóvinnuvjelar, 117, 137. 
Tröllatungu prestakall, 44, 124. | 

U. U. 
Uppbod, 68. 
Uppgjafaprestur, 58, 84. 
Uppsigling á Húnaflóa 

Hvammsfjörð, 69. 
Utflutningsgjald, 101, 129. 
U 'tnefning skoðunarmanna, gjald 

fyrir ú., 1. 
Ú tskála prestakall, 76, 92. 
Ú tsvar, kærur yfir ú., 104, 105, 

112. 

og | 

v. 
Vaðlaheiði, 44, 114. 
Vatnshorn í Skorradal, 101. 
Vatnsskógarrjett, 113. 
Vegabætur, styrkur til þeirra, 

sjá Styrkur úr landssjóði í 
Efnisyfirlitinu. 

Vegfræðingur, 109, 110. 
Verðlagsskrár, sjá Efnisyfirlitið.   

XVI 

| Vesturfarar, 
brigðisástandi v., 127. 

| Viðvíkur prestakall, 44, 68. 
| Vitagjald, útreikningur á v., Í. 
| Vogrék, 71. 

Y. 
| Yfirdómurinn, málatlutnings- 

sýslanir við y., 12, 60, 100, 
132, 144, 152; dómaraem- 
bættin við y., 60, 100; 
safn y., 108, 136. 

í Yfirskattanefnd, á Isafirði, 
í Reykjavík 144. 

Ytri-Eyjar-kvennaskóli, 92, 114. 

Þorkell Bjarnason, prestur, 111, | 
123, 124. 

Þorkell Jónsson dbrm., 124. 

eptirlit með heil- 

dóma- 

  
| Oxnadalsheiði, 

Þorlákur Guðmundsson, alþing- 
ismaður, 92. 

Þorleifur Jónsson ritstjóri, 
þingismaður, 92. 

Þorgrímur Þórðarson hjeraðs- 
læknir, 60. 

þorskanet, um upptöku á ólög- 
lega lögðum þ., 42. 

þorsteinn Jónsson hreppstjóri, 
alþingismaður, 92, 149. 

Þorvaldur Björnsson vergzlunar- 
maður, alþingismaður, 92. 

;{ Þorvaldur Böðvarsson, prest- 
ur, 4. 

Þorvaldur Jónsson, hjeraðslækn- 
ir, 60. 

al- 

. Z. Þórarinn Böðvarsson, prófastur, 
' Zoéga, Geir kaupmaður, 144. alþingismaður, 92. 

Zofonías Halldórsson, prestur, | Þórður Kolbeinsson, póstur, 38. 
68. Þórhallur Bjarnarson, presta- 

skólakennari, 44. 

. p. Pykkvabæjarklausturs  presta- 
Pilskipalægi, 108. kall, 100. 

Þingstaður, fluttur, 77. Þýðing brjefa Hórazar, 36. 
Þingvallafundur 1886, 110. 
Þingvalla-prestakall, 92, 132. Æ. 
Þingvallavatn, 108. | Æðarvarpsrækt, um veitingu 
Þjóðjarðir, átmæling, undir verzl-! lána til æ., 10. 

un í landi þ., linun í! 
landskuld eptir þ.. nå, 80, 128, |. 0. 
132, 149; viðhald á landa-. ' Ögmundur Sigurðsson, barna- 
merkjum Þ., 85; um sölu á|, kennari, 76. 

, 142. | Örum á Wulffs legatsjóður, 59. 
| Öskufallssjóður, 69. 

44, 114.



Stjórnartíðindi B. 1. 1 

Brjef landshöfðingja tíl hins vwmboðslega endurskoðanda um úrskurð á nokkr- 

um atriðum, sem fram hafa komið í aukatekjureikningum sýslumanna. — Eptir að 

jeg nú hefi lagt úrskurð á athugasemdir end lurskoðanda við aukatekjureikningana fyrir 

árið 1883 skal jeg, í tilefni af þóknanlegu brjefi yðar, dagsettu 24. nóvember f.á., taka 

fram, til almennrar leiðbeiningar, nokkur atriði, sem ákvörðun hefur verið gjörð um í úr- 

skurðum þessum. 

1. þarsem svo er fyrirmælt í 2. gr. í lögum 7. nóv. 1879 um breyting á eldri lögum 

um siglingar og verzlun á Íslandi, að menn eigi rjett á því, að verzla í kaupstöðum 

og löggiltum kauptúnum, ef leyst sje til þess borgarabrjef hjá bæjarfógeta eða sýslu- 

manni og greitt fyrir það 50 kr., er renni í sýslusjóð eða bæjarsjóð, má álíta, að 

gjald það til landssjóðs, sem ákveðið er í 61. gr. í aukatekjureglugjörð 10. sept. 1830 

fyrir borgarabrjef til kaupskapar, sje úr lögum numið. 

2. Þegar reikna skal út vitagjald af skipum samkvæmt lögum 10. okt. 1879 ber að 

fylgja þeirri reglu, að sleppa þeim brotum úr smálest (ton), sem minni eru en 

5/00 en telja &Y100 og stærri brot sem heila smálest; smbr. brjef dómsmálastjórnar- 

innar 11. maí 1868 (Tíð. um Stj. málefni Ísl. TI. bls. 524— 595.) 

3. Þegar reikna skal afgreiðslugjald af kaupskipum samkvæmt 62. gr. aukatekjureglu- 

gjörðarinnar, ber með tilliti til brota úr smálest að fara eptir þeirri reglu, sem tekin 

er fram í 2. tölulið, þannig að 5! 100 og stærri brot sjeu talin heil smálest, en minni 

brotum sleppt.  þareð pphæð gj 1 

  

gar (== Ve kr.) fyrirsmálest þeg- 

   

    

ar hj er um heilt afgre = ís kr.) þegar ræða er um 

hálft afgreiðslugjald, finnst Í Jugjalds af skipi á einfaldasta 

hátt sið á því að deila smálest statölu , skipsins if tilfellinu með 6, en í hinu síðara 

  

, 

med 12, og kemur på ut af fgreiðslugjald skipsins Í krónum og aurum þegar reiknað 

er með tveim tugabrotsstöfum. 

  

   
      

    

   

Dæmi: 75,58 = 76; 76: 6 == 12,66 

75,58 = 76; 76:12 = 6,33 
75,48 == 75; 751 6 == 12,50 

75,48 = 75; 75:12 = 6,25 
Þannig er fyrir skip sem er 75,58 (= 76) smálestir að stærð 

heilt afgreiðslugjald 2... 12 kr. 66 a. 

hálft afgreiðslugjald 2... — 3 - 

fyrir skip s sem er 73,48 AR 75) sn 

  

12 kr. 50 a. 

6 — 25 - 

6 sk. (= 33 a.) fyrir <skikk- 

,„ og eins mikið fyrir eiðfesting 

annars eiðs fyrir utan vitnafærslu>. 

   eptir Í þessu efni, og sem 
  

við hina tilfæ 

  

sa borgun fyrir hvern 

  

ÍNA ber þarað- 
1 kr.) fyrir 

riiMal (Incamination)} 08 Venjulega Borgun eptir (. og 8. gr. reglugjörð- 

  

   

   

  

er, auka = 

arinnar fyrir eptirrit og staðlestingu. 

16. då nán 1886. 

„Reykjavík 1886. Einar Þórðarson. 

1886 

9. jan.



1886 

1 
9. jan. 

2 

5. Eptir 33. gr. sveitarstjórnarlaganna 4. maí 1872, ber sýslumanni eptir reikningi 
endurgjald úr sýslusjóði fyrir það, er hann sem oddviti sýslunefndarinuar hefir borg- 
að til skriffæra, gjörðabóka, undir brjef, til sendiferða og fl. 

2 Með því þessi ákvörðun, sem ekki snertir embættistekjur sýslumanna í eiginleg- 
um skilningi, heldur endurgjald fyrir tiltekinn kostnað, sem í einstöku atriði er nákvæm- 
ar ákveðið í 41. gr. sveitarstjórnarlaganna, ekki getur álitist að vera numin úr gildi með 
1. gr. í lögum 14. desbr. 1877 um laun sýslumanna og bæjarfógeta, þá á þóknun sú, 
er ál. gr. sveitarstjórnarlaganna heimilar sýslumanni fyrir eptirrit af sýslusjóðsreikn- 
ingnum ekki að renna í landssjóð. 

Reikningar 

sjóða sem standa undir stjórn landshöfðingja. 

Styrktarsjóður þeirra er bíða tjón af jarðeldi 

1885. 

Tekjur. 
1. Sjóður við ársbyrjun (Stj.tíð. B. 1885, bls. 57): 

a. Innritunarskírteini . 

b. Ríkisskuldabrjef 

ce. Í sparisjóði Reykjavíkur 

d. Í peningum hjá reikningshaldara 
2. Vextir: 

a. Af innritunarskírteini fyrir eitt ár til 11. júní 1885 

b. Af ríkisskuldabrjefum til 11. júní og 11. desbr 1885 
c. Eptir sparisjóðsbókum 

Gjöld. 
1. Styrkur veittur búnaðarskólanum á Eyðum (alls 884 kr.) 

Sjóður við árslok: 

Innritunarskírteini 

. Ríkisskuldabrjef 

„ Í sparisjóði Reykjavíkur . . 

d. Í peningum hjá reikningshaldara 

oo
 
T
U
 

kr. 16500,00 
— 12800,00 
— 232,88 

. — 14,85 kr, 29547,71 

kr. 660,00 

— 512,00 

— 25,19. 1197,19 
il samans kr.  30744,90 „90 

— 644,16 

kr. 16500,00 
— 12800,00 
— 784,90 

— 15,84 — 30100,74 
Til samans kr. . 30744, 90 

Gjafasjóður Hannesar prestaslólakennara Árnasonar. 
1885. 

Tekjur. 
1. Sjóður við ársbyrjun: 

a. Ríkisskuldabrjef 

D. Í sparisjóði Reykjavíkur 

c. Í peningum hjá reikningshaldara 

2. Vextir: 

a. Af ríkisskuldabrjefum, 11. júní og 11. des. 1885 

b. Eptir sparisjóðsbók 

kr. 33600,00 
—. 150,82 

— 34,76 Kr, 33785,58 

kr, 1344,00 

— 1262. 1356,62 
Til samans kr. 351 42,20 
 



3 

Gjöld. 
Líffje Sigríðar Arnadóttur, systur gefandans (11. júní og 11. desem- 

ber 1888) 2... kr. 400,00 
Sjóður við árslok: 

a. Ríkisskuldabrjef  . . 2... 0. kr. 38600,00 

b. Í sparisjóði Reykjavíkur sok eee kr ke 771142.20 — 34749,90 

Til samans kr, 35142,20 
Reykjavík, 12. dag jandarm. 1886. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Bergur Thorberg. 

Agrip 
af reikningum nokkurra sjóða, sem eru undir umsjón biskupsins yfir Íslandi, árið 1885. 

G
O
 

RO
 

p
i
 

Í. Prestekknasjodurinn : 
Tekjur. 

Sjóður við árslok 1884 2... kr. 16137,61 

Árstillög og gjafir: 

a. PS... kr. 9,00 

b. biskupsins 2000 29,00 

  

Vextir á árinu: 

a. af skuldabrjefum einstakra manna . . . . . . . . kr. 563,00 

b. — ríkisskuldabrjefi . 20... — 64,00 
c. — innstæðu Í sparisjóði 2... . .. — 3,13 
d. greiddir útistandandi vextir frá fá. 2... ... — 6958 — 699,71 

kr. 16866,32 
Gjöld. 

Úthlutað fátækum prestackkjum á synodus . . . . . . 2... kr. 300,00 
Móti tekjulið 3. d. færist tiljafnaðar . .......... — 69,58 
Sjóður við árslok 1885: 

a. veðskuldabrjef einstakra manna . . . . . . . . kr. 14690,00 

b. rikisskuldabrjef . 2... 0... — 1600,00 

g. innstæða Í sparisjóði 2. 00. 0 eee eee re 13,47 
d. í útistandandi vöxtum 2... 8.8 24,00 
e. Í peningum hjá undirskrifuðum . . ......— 169,27 — 16496,74 

kr. 16866,32 
II. Gjafasjóður Guttorms prests Þorsteinssonar. 

Tekjur: 
Sjóður við árslok 1884 2... kr. 1976,64 
Vextir á árinu: 
a. af ríkisskuldabrjöfum 2... kr. 33,45 
b. — veðskuldabrjöfum . 2... — 28,00 
6. — innstæðu Í sparisjóði. 20. 7 
d. ógoldnir vextir frá fá. 0 2... . 7 800 77,26 

  

MEN mm kr. 2053,90 
1) frá síra Zofoníasi Halldórssyni . . 1 kr. frá síra Jóni Reykjalín . 2 kr. 

— — Gunnari Ólafssyni . . ..2— — — Daníel Halldórssyni 4 — 

1886



1886 4 

3 Gjöld. 
1. Móti 2. tekjulið d. færist tiljafnaðar  . . . . . kr. 8,00 

. Fyrir auglýsingar og prentun eyðublaða í þarfir sjóðsins . . . . . — 6,09 

3. Sjóður við árslok 1885: 

a. Í veðskuldabrjefum . . . . . . . . 2... kr. 1100,00 

b. - ríkisskuldabrjfum . 2... — 836,27 

G. = SPATISJÓÐI 0. — 873 

d. ógoldnir vextir 2. 8,00 

e, i peningum . . ....0.0.07 1681 — 2039,81 

"kr. 2053,90 

III. Sjóður af árgjöldum branða. 

Tekjur. 

1. Sjóður við árslok 1884 . . 2... 0... kr. 2060,00 

2. Vextir á árinu: 
a. af ríkisskuldabrjei  . 2... kr 8,00 

b. — vedskuldabrjefi . 2... mm 74,40 8940 

"kr. 2142,40 
Gjöld. 

1. Úthlutað á synodus uppgjafaprestum og prestaekkjum . . . . . . kr. 82,40 

2. Sjóður við árslok 1885: 
a. Tíkisskuldabrjf . . . . 2 0 0... kr, 200,00 

b. skuldabrjef einstakra manna . .....0... — 1860,00 — 2060,00 

"kr. 2142,40 
(Framhald). 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1884 og 1885. 

19. gr, C 5. a. 

Veittar 1107 kr. 57 a. uppí kostnað við aðgjörð á fjallveginum yfir Svínahraun. 

ium fyrir árin 1886 og 1887. 

gr. Ú 5. a 

Samkvæmt fjárlögu 

10. 

Veittar 1850 kr. 84 a, uppí kostnað við aðgjörð á fjallveginum yfir Svínahraun. 

16 gr. 14. 

ginu veittur 800 kr. styrkur til framkv 

íinssyni veittur 120 kr. styrkur til að 

  

ækjum fjelagsins. 

út forníslenzka málmyndalýs- 

      

         

  

     
LAUSN FR: EMBÆTTI. 

i sjera Þorvaldi Böðvarssyni, esti í Saurbæjarprestakalli á 

    

360 króna eptirlaunum á ári > fordåsonm 1 
lanúl iarGogum Í 

bæjar og Leirársóknir). Frá 

faprests. A prestakallinu hvilir 

>tid 1338 kr. 

  

  Ar 
braudir      

árlega. Brauðið er 

  

684 kr. 8 í 

62 aurar,



Stjórnartíðindi B. 2. 5 1886 

Nýútkomið í A-deild Stjórnartíðindanna. 
a, 1885 

Lög um lögtak og fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar, undirskrifuð af konungi 
16. desbr. 1885 (A. nr. 29, bls. 118 —129). 

Lög er banna niðurskurð á hákarli í sjó milli Geirólfsgnúps í Strandasýslu og Skaga- 
táar í Húnavatnssýslu á tímabilinu frá 1. nóvbr. til 14. apríl, undirskrifuð af kon- 
ungi 16. desbr. 1885 (A. nr. 30, bls. 130—133). , 

Lög um breytingu á 46. gr. í tilskipun um sveitastjórn á Íslandi 4. maí 1872, undir- 
skrifuð af konungi 16. desbr. 1885 (A. nr. 31, bls. 134— 135). 

Lög um selaskot á Breiðafirði, undirskrifuð af konungi 16. desbr. 1885 (A. nr. 32, bls. 
136 — 137). 

Løg um breyting å lågum 17. marz 1882 um fridun fugla og hreindyra, undirskrifud 
af konungi 16. desbr. 1885 (A. nr. 33, bls. 138—139). 

Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í Tunis og Japan og um bann gegn innflutningi 
á ýmsum hlutum þaðan til Íslands, undirskrifuð af ráðherranum 17. desbr. 1885 
(A. nr. 84, bls. 140— 141). 

bh, 1886. 
Lög um hluttöku safnaða í veitingu brauða, undirskrifuð af konungi 8. janúar 1886 

(A. nr. 1, bls. 2—7). 
Lög um að stjórninni veitist heimild til að selja þjóðjarðir, undirskrifuð af konungi 8. 

janúar 1886 (A. nr. 2, bls, 8— 11). 
Lög um lán úr viðlagasjóði til handa sýslufjelögum til æðarvarpsræktar, undirskifuð af 

konungi 8. janúar 1886 (A. nr. 3, bls. 12— 15). 

Áætlun 4 

  

  

  

  

um 5.—8. ferð landpóstanna 1886. 12. febr. 

| | | | | Póstleiðir. | Póststöðvar. 5. ferð. | 6. ferð. | 7. ferð. | 8. ferð. 
| | | | , , | | | 

' Milli Ísafjarðar og | IZsafjordur 21.apríl | 8. júní 14. júlí (18. ág. 
| Reykjavíkur. Vatnsfjörður 22. — „— 15. — 19. 

Bær 23. — |9.— 16. — 190. — 
i Mårskelda 24. — 10. — 17. — (21. — 

1. Frå Ísafirði. Hjardarholt 25. — 1l. — 18. — |22, — 
| Arnarholt 26. — (12. — 19. — (94, — 

el . Hestur 27. — 13. — 20. — 24. — 
E | Saurbær 28. — (14. — (91. — 25. — 
2 Mosfell 28. — 14. — 21, — 25. — 
2 A - | 
=> , . Ía sr | 2 Reykjavik 7.maí 26.jåni | 4. åg. | 4. sept. 

Mosfell 17.— 26. — |4. — {4 — 
må Saurbær S— 27. — (5. — (5. — 

2. Frå Reykjavik. Hestur | 8. — 27. — |5. — | 5, — 
AÅrnarholt | 9. — 28, — | 6. — | 6. — 
Hjarðarholt 10. — 29. — 7. — | 7. — 
Mårskelda 12. — (30. — | 8. — | 8. — 
Bær 113. — | 1. juli | 9. — | 9. — 
Vatnsfjörður M.— (9.— 10.— 10. — 
  

1“. dag febrúarmán. 1886, 

Reykjavík 1886. Einar Þórðarson,



1886 

Å 
12. febr. 

  

    
  

  

    

| | 

Póstleiðir. Póststöðvar. | 5. ferð. | 6. ferð. | 7. ferð. | 8. ferð. 
| | i 

| | | | 

Milli Akureyrar og | Akureyri 21. april | 7.júní (14. júlí (18. ág. 

Reykjavíkur. Möðruvellir 1. — 17. — (14. — 18. — 
í Steinsstaðir 22. — | 8. — (15. — 119. — 

| Víðimýri 93. — |8.— 16. — 20. — 
Botnastaðir 23. — 19.— (16. — 20. — 
Reykir 24. — (9. — 17. — 21. — 

1. Frá Akureyri. Sveinsstaðir (25. — (10. — 18. — #22. — 
| Lækjamót 25. — (10. — 18. — 22. — 
|  Staðarbakki 126. — (ll. — 19. — 83. — 
| Staður 27. — (12. — (20, — 24. — 

. Arnarholt 29, — ld. — 22. — 26. — 
= Hestur 29. — 14. — 122, — 26. — 

= Saurbær 30. — 115. — (23. — 27. — 
= Mosfell 30. — 15. — 23. — 27. — 

2 | | | | 
= | | | | 
= Reykjavík | 7. maí (26.júní | 4. ág. | 4. sept. 

Mosfell (7. — |26. — |4.— (4. — 
= Saurbær 18 — 127. — |5. — | 5. — 

| Hestur | 8. — 127. — (5, — | 5. — 
| Arnarholt 9. — 128. — 6. — | 6. — 
| Staður 11. — 29, — |7.— 17. — 
| Staðarbakki 11. — 30. — |8.— | 8. — 

2. Frá Reykjavík. | Lækjamót 12. — 30. — | 8. — | 8. — 
| Svernsstadir 12. — | 1.juli 19. — | 9. — 

/ Reykir 13. — |1.— (9. — 9. — 
|  Botnastaðir 13. — (9. — 110. — 110. — 

Víðimýri 3. — |2. — (10. — 10. — 
Steinstadir 14. — | 3. — (ll. — (11. — 
Möðruvellir 15. — |4.— 12, — 12, — 

| | i | | 

Milli Akureyrar og | Akureyri 20. apríl | 7.jåni '10. júlí (14. ág. 
Seyðisfjarðar. | Ljósavatn 20. — (7.— 10. — 4. — 

eð | Grenjaðarstaður 21. — | 8. — 11. — 15. — 
2 | Reykjahlíð 22. — |9.— (12. — 16. — 
S 1. Frá Akureyri. | Grímsstaðir 93. — 19.— (8. — (ll. — 
— |  Skjöldólfsstaðir 24, — 10. — |. — 118, — 
5 | Höfði 95. — 11. — 15. — (19. — 
= | | | | | 
> | | I TT 

;S | Seyðisfjörður | 7. maí (19.júní (24. júlí | 1. sept. 
> | Höfði | 8. — 20. — 25. — 2. — 

ZR | 2. Frá Seyðisfirði. | Skjöldólfsstaðir (9. — 21. — 26. — | 3. — 
. !  Grímsstaðir 10. — 22. — 27. — |4. — 

= | Reykjahlíð [ll]. — (23. — 128. — | 5. — 
| Grenjaðarstaður (12. — 24. — 29, — | 6. — 
| Ljósavatn 13. — 25. — 30. — (7. — 
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| | | 
| Póstleiðir. | Póststöðvar. | 5. ferð. | 6. ferð. | 7. ferð. | 8. ferð. 

| | 
| | | 
| Milli Prestsbakka og | Reykjavik | 8. maí |19. júní | 8. ág. | 2. sept 
| teykjavíkur. | Hraungerði (9. — 120. — {4.— | 3. — 
| | Ás (9. — 91. — (5. — | 4. — 

. | | Breiðabólsstaður 10. — (22. — | 6. — | 5. — 
E | 1. Frå Reykjavik. | Holt (ll. — (23. — |7. — | 6. — 

z | | Vík 12, — |24.— |8s.— |7.— 
2 | | Mýrar 113. — (25. — |9. — | 8. — 
= | | | | 
E |- — | ” 
æ | { | | 

2 | Prestsbakki 20. maí | 2. júlí |14. ág. |l1. sept 
| | Mýrar 21. — (8. — (15. — (12. — 

= | 2. Frá Prestsbakka. | Vík 22. — (4. — (16. — |13. — 
= | Holt 23. — 5. — (IT. — (14. — 

Breiðabólsstaður 24. — (6. — 8. — /(15. — 
Ás 95. — (7. — (19. — |16. — 
Hraungerði 25. — |7T.— (19. — (16. — 

| 

| | | 
Milli Prestsbakka og || Prestsbakki (16. apríl | 3. júní | 7. júlí |11. ág. 

Eskifjarðar. Sandfell 18. — (5. — | 9%. — (13. — 
' Kålfafellsstadur 20. — 17. — (11. — |15. — 
| Bjarnanes 21. — | 8. — (12. — (16. — 

„1. Frá Prestsbakka. | Stafafell 21. — | 8 — (12. — 16. — 

= | Djúpivogur (93, — 19. — (18. — (17. — 

BB | Håskuldsstadir 24, — (10. — |14. — |18. — 

= | Arnhólsstaðir 94. — (10. — (14. — (18. — 

2 Höfði (25. — 11. — (15. — |19. — 

> 

= | 
5 Eskifjörður 7.maí (19.júní (24. júlí | 1. sept. 
8 | Höfði 8, — 20. — 25. — | 2. — 
' 2. Frå Eskifirði. | Arnholsstadir (9. — 121. — 126. — 3. — 

FÉ |  Höskuldsstaðir 9. — (21. — 26. — |3.— 
Djúpivogur 10. — 22.— 27. — | 4. — 

| Stafafell 12. — (4. — 28. — | 5. — 
| Bjarnanes 12. — (24. — |28. — | 5. — 
| Kálfafellsstaður 14. — |25. — 30. — (7. — 

Sandfell 15. — Pe. — Ål. — 8. — 
| 

  

a. Burtfarardagar póstanna frá endapóststöðvunum: Reykjavík, Ísafirði, Akureyri, 

Seyðisfirði, Eskifirði og Prestsbakka eru fastákveðnir við þá daga, er nefndir eru Í ferðaá- 

ætluninni, þannig að ekki sje lengur tekið við böggul- og peningasendingum en til kl, 7 kveldið næsta 

á undan. Við millistöðvar eru til teknir þeir dagar, er póstarnir mega leggja á stað þaðan í fyrsta 

lagí, og ber að afgreiða póstinn þann dag, eða svo fljótt, sem unnt er, eptir þann dag. 

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

Vallahreppi fyrri en þeir eru báðir komnir til þessarar póststöðvar. 

þessir eru aukapóstar: 

1, GULLBRINGUSÝSLUPÓSTURINN, milli Reykjavíkur og Keflavíkur, leggur á stað frá Reykja- 

1886 

12. febr,
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2. 

10. 

11. 

12 

13 
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vik daginn eptir komu aðalpóstanna, fer um Hafnarfjörð cg Kálfatjörn til Keflavíkur, 
dvelur sólarhring þar, og snýr þá aptur sömu leið til Reykjavíkur. 

MÝRASÝSLUPÓSTURINN fer frá Arnarholti í Mýrasýslu. svo fljótt sem unnt er eptir komu 
aðalpóstanna þangað frá Reykjavík, að Borg í Borgarhreppi, og snýr þaðan þegar aptur að 
Arnarholti. 

STYKKISHÓLMSPÓSTURINN, milli Stykkishólms oe Arnarholts; fer á stað frá Stykkis- 
hólmi snemma morguns þessa daga: 

22. apríl. 9. júní 16. júlí 20. ágúst. 
kemur við á Rauðkollsstöðum og Staðarhrauni og snýr aptur frá Arnarholti sömu leið 
daginn eptir komu vestanpóstins þangað frá Reykjavík. 

Daginn eptir að póstur þessi er kominn frá Arnarholti að Rauðkollsstöðum, fer aukapóstur 
þaðan um Staðastað og Búðir til Ólafsvíkur og snýr aptur eptir sólarhringsdvöl þar sömu 
leið að Rauðkollsstöðum. 

DALASÝSLUPÓSTURINN, nilli Staðar í Hrútafirði og Stykkishólms. fer frá Stað í 
Hrútafirði í síðasta lagi á 3. degi eptir að norðanpósturinn er kominn þangað frá Akureyri, fer 
um Hjarðarholt í Dölum og Breiðabólsstað á 
arhringsdvöl þar, snýr hann aptur sömu leið að Stað í Hrútafirði. 

BARÐASTRANDARSÝSLUPÓSTURINN ter frá Bæ í teykhólasveit morguninn eptir að vest- 
anpóstur er þangað kominn frá Reykjavík, fer um Brjámslæk og Bíldudal að Vatn eyri og 
snýr aptur þaðan eptir sólarhringsbið um Brjámslæk að Bæ 

STRANDASÝSLUPÓSTURINN fer frá Stað í Hrútafirði daginn eptir komu norðanpóstsins 
Þangað frá Reykjavík, fer um Borðeyri og Prestsbakka og þaðan nm Kirkjuból til Kálfa- 
ness að Kúvíkum við Reykjarfjörð og snýr þaðan aptur eptir sólarhringsdvöl sönn leið að 
Stað. 

ÍSAFJARÐARSÝSLUPÓSTARNIR eru tveir og fara frá Ísafirði þegar eptir komn vestanpósts- 
ins þangað. Fer annar um Holt í Önundarfirði að þingeyri við Dyr 
eptir 12 tíma dvöl sömu leið til Ísafjarðar; þó má póstur þessi. eptir nánari ákvörðun póstaf- 
greiðslumannsins á Ísafirði, þegar nægur tími er til, fara allt að Rafnseyri við Arnarfjörð. Hinn 
fer sjóleiðis frá Ísafirði til Staðar í Grunnavik og þaðan aptur til Hesteyrar í Sljettuhreppi, 

  

Skógarströnd til Stykkishólms, og eptir sél- 

  

fjörð og snýr þaðan aptur 

og síðan, sem fyrst unnt er, sömu leið aptur til Ísafjarðar. 

SKAGASTRANDARPOSTURINN fer frá Sveinsstöðum daginn eptir komu norðanpóstsins þang- 

að frá Reykjavík, fer um Blönduós til Skagastrandar verzlunarstaðar. ou snýr þaðan aptur 

eptir sólarhringsdvöl sömu leið að Sveinsstöðum. 

SIGLUFJARÐARPÓSTURINN leggur á stað frá Víðimýri daginn eytir komu norðanpóstsins 

Þangað frá Reykjavík; fer um Sauðárkrók, Hofsós og Ilaganes til Siglufjarðar og sný 

ur sömu leið eptir sólarhringsbið þar. 

EYJAFJARDARSÝSLUPÓSTURINN fer frá Ak ureyri daginn eptir komu norðanpóstsins þangað 

frá Reykjavík, að Tjörn í Svarfaðardal og snýr aptur eptir sólarhringsdvöl þar. 
Eg 7 LA rm Grrr r a - - ” n SI . ÞINGEYJARSYSLUPÓSTURINN, milli Grenjaðarstaðar og Vopnafjarðar, fer frá Grenjaðarstað 

undir eins eptir að Seyðisfjarðarpósturinn er kominn þangað frá Akureyri; fer um Húsavík, 

Skinnastaði, Presthóla, Raufarhöfn, Svalbarð í Þistilfirði og Sauðanes til Vopnafjarð- 

ar; snýr þaðan aptur sömu leið eptir sólarhringsdvöl; þó bíður hann Múlasýslupósts 

MÚLASÝSLUPÓSTURINN fer frá Höfða í Vallahreppi undir eins og aðalpóstarnir (Seyðisfjarðar- 

póstur og Eskifjarðarpóstur) eru báðir komnir frá Akureyri og Prestsbakka til þessarar póststöðvar; 

fer um Hrafnabjörg til Vopnafjarðar og snýr aptur þaðan eptir sólarhringsdvöl sömu leið 
að Höfða. 

Á GG TD — 2 n . og 4 . ns 
ÁRNESSYSLUPÓSTARNIR eru þrír, og fara þeir allir á stað frá Hraungerði. svo fljótt sem 

unnt er, eptir komu austanpóstsins þangað frá Reykjavík. Einn þeirra fer um Ólafsvelli að 

Reykjum á Skeiðum, annar að Arnarbæli í Grímsnesi, og snúa þeir báðir þegar aptur að Hraun- 

gerði. Hinn þriðji fer ofan á Eyrarhakka, og snýr þaðan aptur morguninn eptir að Hraungerði. 
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14. VESTMANNAEYJAPÓSTURINN fer frá Breiðabólsstað að Ljótsstöðum daginn eptir komu 

austanpóstsins frá Reykjavík og snýr þegar aptur að Breiðabólsstað. þegar pósttaskan kemur frá 12. febr. 
Vestmannaeyjum að Ljótsstöðum, skal henni komið svo snemma að Breiðabólstað, að hún komizt 
á austanpóstinn á leið hans til Reykjavíkur. 

Reykjavík 12. febrúar 1886. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Samkvæmt auglýsingu 22. febr. 1875, 21. gr 

Jón Pjetursson. Jón Jensson. 

Ágrip 3 
af reikningum nokkurra sjóða, sem eru undir umsjón biskupsins yfir Íslandi, árið 1885, 

ÍFramh. | 

IV. Sjóður fátækra ekkna í Norðurlanda. 

Tekjur. 
1. Sjóður við árslok 1884 kr. 1592,00 
2. Vextir á árinu: 

a. af rikisskuldabrjefi . . ......... 0... kr. 11,04 

b. — vedskuldabrjeum ............ — 52,00 

c. ógoldnir vextir frá fá... 0... — 16,00 79,04 

3. Skuld vid undirskrifadan . 2... 8,96 

kr. 1680,00 
Gjöld. 

1. Uthlutað fátækum ekkjum . . .. . 20400... kr. 60,00 
2. Borgað skuld, smbr. 3. lið tekjumegin í fyrra árs reikningi . . . . — 16,00 
3. Til jafnaðar móti tekjulið 2 c. færst... . . . . 2... — 16,00 
4. Sjóður við árslok 1885: 

a. ríkisskuldabrjéf . . . 2... kr. 276,00 
b. vedskuldabrjef . . 2... — 1300,00 
c. útistandandi vextir 2... 1900 1588,00 

, kr. 1680,00 
Skrifstofu biskupsins yfir Íslandi, Reykjavík 31. desbr. 1885. 

P. Pjetursson. 

Skýrsla 5 
um styrktarsjóði prestaskólans árið 1885. 

1. Gjöf Halldórs Andsrjessonar. 

Tekjur: 
1. Eptirstöðvar við árslok 1884: 

a, konungleg skuldabrjef C. . . . . . . . 2... Kr. 1000,00 

b, veðskuldabrjef einstakra manna . . . .:. . . . — 1300,00 
G, á vöxtum Í sparisjóði . . oe ne es. 252,21 
d, i peningum hjå forstöðumanni prestaskólans . . . . — 110,10 kr, 2662,31
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Vextir å årinu 1885: 

a, af konungl. skuldabrjefum . . 

b, — vedskuldabrjefum einstakra manna 

€, úr sparisjóði 

Útgjöld: 
. Úthlutað stúdentum 

„ Eptirstöðvar við árslok 1885: 

a, konungl. skuldabrjef 
b, veðskuldabrjef einstakra manna 

Cc, á vöxtum Í sparisjóði. 

2. Prestaslólasjóðurinn. 

Tekjur: 
. Eptirstöðvar við árslok 1884: 

a, konungleg skuldabrjef 
b, veðskuldabrjef einstakra manna . 

C, peningar hjá forstöðumanni prestaskólans . 

. Vextir á árinu 1885: 

a, af konungl. skuldabrjefum 

b, — veðskuldabrjefum einstakra manna 

Útgjöld: 
Styrkur veittur stúdentum 
Eptirstöðvar við árslok 1885: 

a, konungleg skuldabrjef 

b, veðskuldabrjef einstakra manna . 

c, peningar hjá forstöðumanni prestaskólans - 

Reykjavík 31. des. 1885. 

H. Hálfdánarson. 

Fluttar kr. 2662,31 

kr. 40,00 

— 52,00 

„1016 — 102,76 
kr. 2765,07 

kr. 92,00 

kr. 1000,00 
— 1300,00 
— 373,07 — 2673,07   

kr. 2765 „07 

kr. 3100,00 

— 300,00 

— 4,60 kr, 3404,60 

kr. 124,00 
— 12%00 — 136,00 

kr, 3540,60 

kr. 108,00 

kr. 3100,00 
— 300,00 

— 32,60 — 3439,60 

"kr. 3540,60 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um veitingu lána til æðar- 

12. jan. Varpstæktar samkv. 1. $/ '86. — Eptir allraþegnsamlegustum tillögum ráðgjafans hefir 
hans hátign konunginum þóknast 8. þ. m. að staðfesta lög um lán úr viðlagasjóði til 

handa sýslufjelögum til æðarvarpsræktar, sem alþingi hefir samþykkt, og sem þjer, 

herra landshöfðingi, senduð mjer með þóknanlegu brjefi yðar 16. sept. Í. á. 

Lög þessi gefa engar fyrirskipanir um, hvernig lánum þeim skuli varið, sem þar 

getur um, en eptir því, hvernig árgjaldinu til endurborgunar lánanna er jafnað niður, 

hlýtur það að vera skylda sýslunefnda þeirra, er hlut eiga að máli, að hafa eptirlit með 

að lánin komi fyllilega öllum æðarvarpsjörðum til nota. Skal því hjermeð þjónustu-
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samlega skorad å ydur, herra landshåfdingi, pegar pjer, ef til kemur, veitid slik lån, ad 

leggja þá sýslunefndum þeim, er hlut eiga að máli, þá skyldu á herðar, að senda yður á 

sínum tíma skilagrein fyrir því, hvernig lánum þeim, sem veitt verða samkvæmt lögum 

þessum, hafi verið varið. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland fíl landshöfðingja um það hvernig að skuli farið 

til að öðlast almenn rjettindi innborinna manna. — Í þóknanlegu brjefi 17. okt. f. á. 

hafið þjer, herra landshöfðingi, beðið um leiðbeiningu ráðgjafans út af því, að brezkur 

konsúll W. G. Spence Paterson, sem þjer hafið sett til að gegna hinu óveitta kennara- 

embætti við gagnfræðaskólann á Möðruvöllum, hefir spurzt fyrir um, hvernig hann eigi 

að að fara til þess að fá rjettindi innborinna manna, en slík rjettindi eru honum nauðsyn- 

leg til þess að tekið verði tillit til umsóknar hans, þegar nefnt embætti verður veitt. Þjer 

hafið nú á eina hliðina látið í ljósi, að efasamt væri, hvernig skilja beri ákvarðanirnar í 

tilskipun 17. nóvbr. 1786, 7. og 8. gr. um það hvernig útlendingar, sem taka sjer ból- 

festu á Íslandi, öðlist rjettindi innborinna manna þar, ef annars yfirhöfuð tilskipun 

þessi gæti álitizt að vera enn í gildi, og á hinn bóginn hafið þjer talið það æskilegt að 

geta stuðzt við ummæli ráðgjafans, þegar þjer svarið fyrirspurnum um hvernig þeir 

skuli að fara, sem búsettir eru á Íslandi, til þess að fá rjettindi innborinna manna, ef slík 

rjettindi eiga að veitast með lögum, sem samþykkt eru af hinum danska ríkisdegi. 

Í tilefni af þessu skal eigi látið hjálíða, þjónustusamlega að tjá yður til þóknan- 

legrar leiðbeiningar, að almenn rjettindi innborinna manna, sem samkvæmt stjórnarskrá um 

hin sjerstaklegu málefni Íslands 5. jan. 1874, 4. gr., útheimtast til þess að geta orðið 

skipaður embættismaður á Íslandi, einungis fást með lögum, sem hið almenna löggjafar- 

vald ríkisins hefir gefið út, en að álíta verður, að með grundvallarlögunum 1849, 54. gr. 

sjeu úr lögum numdar hinar sjerstöku ákvarðanir í tilskipun 17. nóvbr. 1786, 8. og 9. 

grein, um að útlendingar fái rjettindi innborinna manna með því að setjast að í ein- 

hverjum kaupstað á Íslandi, þarsem þessar ákvarðanir eru með litlum mun endurtekn- 

ing á ákvæðum 3. og 4. gr. í lögunum um rjettindi innborinna manna (Indfödsrets- 

loven). 

En þar sem nú mál um rjettindi innborinna manna heyra undir innanríkis- 

ráðgjafann, sem hlutaðeigandi verður þannig að snúa sjer til með bónarbrjef sitt, þá hef- 

ur verið spurzt fyrir um hjá honum, hvernig bænarskrá frá manni þeim, er hjer um 

ræðir, eigi að vera úr garði gjörð, til þess að geta komið til greina, þegar samið verður 

lagafrumvarp það, um veitingu á rjettindum innborinna manna, sem lagt verður fyrir 

ríkislag þann, sem saman kemur næsta haust. Innanríkisráðgjafinn hefir skýrt svo frá, 

að bænarskránni verði að fylgja ummæli hlutaðeigandi lögreglustjóra um málið og 

að hún verði að færa skýrslur um atriði þau, sem fram eru tekin í hjálögðu umburðar- 
brjefi frá innanríkisráðgjafanum 22. maí Í. á.' 

  

1) Umburðarbrjef þetta hljóðar þannig: 

Ráðgjafinn skorar hjermeð þjónustusamlega á bæjarstjórnina í Kaupmannahöfn og amtmenn- 

ina að gæta þess nákvæmlega, að bænarskrár þær um rjettindi innborinna manna, sem sendar eru mjer 

1886 

12, jan. 

14 jan.
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STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1885 og 1886 

16. gr. 6 

Hjeraðslækni Dr. med. J. Jónassen veittar 100 kr. uppí kostnað við útgáfu á ritinu „Hjálp 

í viðlögum“. 

EMBÆTTASKIPUN. 

6. febr, veitti landshöfðingi málaflutningsmanni við hinn konunglega íslenzka landsyfirrjett 

Páli Melsteð lausn frá þeirri sýslan. 

S. d. setti landshöfðingi Sigurð þórðarson cand, juris til þess fyrst um sinn að gegna 

sýslaninni sem málaflutningsmaður við sama rjett. 

KONSULL. 

29. desember f. á, var H. 8. Bjarnarson kaupmaður viðurkenndur af konungi sem sænsk- 

norskur vicekonsúll á Ísafirði. 

OVEITTAR SYSLANIR 

Báðar sýslanirnar sem málaflutningsmenn við hinn konunglega íslenzka landsyfirrjett; úr lands- 

sjóði er veitt 800 kr. þóknun á ári fyrir hvora sýslanina um sig. 

  

Sæki aðrir en Íslendingar um sýslanir þessar, eiga þeir, samkvæmt konungsbrjefi 8. apríl   

1844 og konungsúrskurðum frá 17. marz 1857 og 8. febr. 1863, að senda með bónarbrjefum sínum til- 

Llýðileg vottorð um kunnáttu sína í íslenzku. 

Auglýst 14. janúar 1886. Bónarbrjef eiga að vera komin til ráðgjafans 6. apríl 1886. 

með ummælum bæjarstjórnarinnar eða hlutaðeigandi amtmanns, hafi inni að halda eða að þeim fylgi 

áreiðanlegar skýrslur um þessi atriði: 

1) Fullt nafn umsækjanda og hvenær og hvar hann sje fæddur, sannað með tilhlýðilegum vott- 

orðum; — 2) hvenær hann hafi komið hingað til lands, í hverjum sveitum á landinu hann hafi dvalið 

og hve lengi í hverri, á hvern hátt hann hafi haft ofan af fyrir sjer, í hvaða stöðu hann sje og hvernig 

hann hafi hegðað sjer allan þann tíma, sem hann hefir dvalið hjer í landi; — ef umsækjandi hefur 

húsbændavottorðabók eða ferðavottorðabók (Skudsmaals- eller Vandreböger), verða þær að fylgja með 

bænarskránni; — 3) hvort hann sje giptur, og ef svo er, hverrar þjóðar maki hans sje og hvenær hann 

hafi gipat, og verður það að vera sannað með hjónavígsluvottorði og fæðingarvottorði makans; — 4) 

hvort hann eigi börn í hjónabandi, hve gömul þau sjeu og hvort þau hafi hlotið danskt uppeldi og notið 

danskrar kennslu, en um það verða að fylgja vottorð frá hlutaðeigandi skólastjóra eða öðrum áreiðan- 

legum mönnum; — 5) hvort hann kunni dönsku; vottorð um það er þó ekki nauðsynlegt, ef umsækj- 

andi er fæddur í Noregi eða Svíaríki; — 6) hvort hann á nokkurn sjerstaklegan hátt sje bundinn við 

Danmörku, og verður þar skýrt að taka fram, hvort hann eigi þar fasteign eða ekki; — 7) hvort sveit- 

arstjórnin í sveit þeirri, sem hann á heima í, þegar hann sendir frá sjer bænarskrána, sje því með- 

m ælt, að hann fái rjettindi innborinna manna. 

Á vottorð þau, sem einstakir menn gefa út af bænarskráoni, verður yfirvaldið eða sóknar- 

prestur að rita, að sá, sem vottorðið hefir gefið, sje áreiðanlegur maður. 

Í sambandi við þetta skal skorað á bæjarstjórnina og amtmennina, hvort í sínu lagi, að reyna 

á þann hátt, er heppilegastur þykir, að gjöra það öllum almenningi kunnugt, að umsækjendurnir eiga 

helzt sjálfir að semja eða að minnsta kosti að skrifa undir bænarskrárnar, sem mega ritast á óstimpl- 

aðan pappír og eiga að stilast til innanríkisráðgjafans, og að þær, að svo miklu leyti sem unnt er, eigi 

að sendast ráðgjafanum innan júnímánaðarloka, og sömuleiðis að ekki sje að búast við, að þær bænar- 

skrár, sem koma til ráðgjafans eptir 1. septbr., verði teknar til greina þegar samið yrði lagafrumvarp 

það um veitingu á rjettindum innborinna manna, sem lagt kynni að verða fyrir ríkisdag þann, er kem- 

ur saman á því ári.



Stjórnartíðindi B. 3. 13 

Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Barðastrandarsýslu 

frá miðju maímánaðar 1886 til sama tíma 1887. 

  

A. Fráður peningur. 

vel þveginni, 
vel þveginni  — 

í fardögum 

hver 

5 til 12 vetra, í far- 

hver 

pundið í 

á 
í fardög- 

á 

á 

skreppa 44 
pundið 

parið 

hver 

br eiðrar - — 

verkuðum,  vættin 

4 
ad 

á í 

1. lex 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, 
um a 

3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti. 
4, — 8 — tvævetrir . . - — 
5. —12 — veturgamlir .- — 
6... — 8 ærgelddr . . .- — 

7. —10 — mylkar . . .-  — 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 

dögum SN 
9.) — 1'/s hryssu, á sama aldri 

B. UT, smjör og tólg. 

10. 1 or 120 pd. af hvítri ullu, 
il. — 120 — af mislitri ullu, 
12. — 120 — af smjöri, vel verkuðu 
13. — 120 — af tólg, vel bræddri 

C. Tóvara af ulli. 

14./1 or 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, haldi 
hver hespa 11 skreppur, en hver 
þræði 

15. — 60 pör eingirnissokka . 
16. — 30 — tvíbands-gjaldsokka. 
17. — 180 — sjóvetlinga . 
IS. — 20 eingirnispeysur 
19. 15 tvíbands-gjaldpeysur 
20. — 180 álnir gjaldvoð larvaðmáls, álnar breiðs, Lalin 

21. — 120 — einskeptu, 1 al. tilö kv. 

| D. Fiskur. 

22. 16 vættir af saltíski vel 

23. — 6 — — harðfiski — 
24, — 6 — byrsklingi — — 
25.) — 6 —  — ýsu, heitri 

26. — 6 —  — hákarli, hertum 

27. dag febrúarmán. 1886, 

Reykjavík 1886. Einar Þórðarson, 

í Alin. 
  

  

Í peningum | Hundrað á 

Kr. Tan kr. aur | aur. 

105 86 105 |86/| 88 

13 97 88382 | 70 
19 22 115 | 32 | 96 
15 17 | 121 |36 | 101 
11 25  185| » | 113 
14 64 | 117 | 12 98 

9 | 58 95 | 80 | 80 

57 [50 | 57150) 48 
49 75 66 | 33 | 55 

| | 

| | 

» | 62 74 | 40 | 62 
> | 47 56 | 40 | 47 
2071. 85/20) 71 
> 51 6l | 20. öl 

> | > > > > 

» | 58 34 | 80 | 29 
» | 88 26 | 40 | 22 
» | 27 48 60 | 41 
3 | 24 64 | 80, 54 
4 | 69 70 | 35 | 59 
1, 34 | 160 , 80 | 134 
» | 97 | 116 | 40 97 

| | 

| HE 
14 46 86 | 76 | 72 
14 46 86 | 76 | 72 
11 85 71 | 10 | 59 
10 | 65 63 | 90 | 53 
11!14 , 66)84 | 56 

1886 

19. febr.



1886 14 

   

     

  

  
  

    

8 | Í peningum | Hundrað á | Alin. 

19. febr. E. Lýsi. kr. (aar. | kr. | uur | ann, 

27. |1 -æl tunna (120 pt.) hvalslýsis . . . 8 pottar á 2 37 | 50 
gs. — 1 — — — hákarlslýsis . . = — - 2 41 | 10 

29. — 1 — — — selslýsis A 2 37 5 

30. — 1 — — — bþorskalýss . . - — - 2 » 30 > 

F. Skinnavara. 

31.|lw 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund å 13 53 | 40 45 
32. — 6 -—— kýrsknns. . . . — — - 1 71 | 94 60 

33. 1 — 6 ——  hrossskinns . . —- — | 10 63 | 60 53 
#.|— 8 ——  sauðskinns, af trævetr- | | 

um og eldri . . . — — -|… 7 78 62 | 24 52 
35.| — 12 ——  suðskinns, af vetur- 

gömlum og ám. . — — - 6 | 54 73 48 65 
36.| — 6  —— selskinns . LL — — 11 8 66 | 48 55 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . hvert - > 24 57 60.) 48 

G. Ýmislegt. 

38.I1ææ  6Gpd. af æðardún, vel hreinsuðum, . pundið á 17 75 106 | 50 | 89 

39. — 40 — - — óhreinsuðum . . — - > > 9 „5 
40.) — 120 — - fuglafiðri  . . . . . 10 pund - 8 28 98 3 82 

41.| — 480 — - fjallagrösum  . ...— — - 1. 58 63 

42.! 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir BAÐ 2 39 42 

43.) 5 — 1 lambsfóður . 4 | 6l 92 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaur- 
um verður: | 

Eptir A. eda å fridu . . BAÐ 99 | 79 83 
— B. á ullu, smjöri og tólg NF 69 | 30 58 

— CC. — í ullar tóvöru 74 | 59 62 

— D. — í fiski. 15 7 62 

— E. — í lýsi a FR 36 | 41 | 30 

— F. — á skínna-vöru …… 20004044, 64] 82 | 54 

En medalverd allra landaura samantalid 0.0.0. | 419 98 349 

og skipt med 6, synir: | 
meðalverð allra meðalverða | 70) ,„ 58 

Reykjavík, 19. dag febrúarmán. 1886. 

Magnús Stephensen P. Pjetursson. 
settur.
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Austur-Skaptafellssyslu 

  

DO
 

I 
7 

ar
 

fn
 

>
 

=
 

=
 

1 
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Á 
1 

Á 
3 

3 
ot
 

H=
 

co
 

I
 

ØD
 

Gt
 

Co
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frá miðju maímánaðar 1886 til sama tíma 1887. 

Ø h í 

A. Fríður peningur. | Í peningum | Hundrad å |Alin, 

Tr Tan Cr Tanr. | aur. 
1 kyr, 3 til 8 vetra, 
ber til nåvemberr án aðarloka, 
6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, 

í fardögum . á 
í fardög- 

BR hver á 
; sauðir, 8 til 5 vetra, á hausti. — - 

8. — vævetrir BA 

amlir . - — . 

  

   
8 ær . a . a 

10 — ar 70... - 
1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í far- 

( EÐ . á 
å sama aldri . . . - hver - 

— 30 — tvíbands-gjaldsokka A — - 

— 180 — sjóvetlinga ou eee — - 

— 20 rnispeysur .. hver - 
— 15 gjaldpeysur — …- 

— 120 åln dvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 1 alin - 

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

D. Fiskur. 

16 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 
— 6 — — harðfiski — — — - 
—6 — — þyrsklingi — —— — - | 
— 6 — — ysu, hetri . . ..…. o — - 
— 6 — — hákarli, hertum . . . . — - 

  

B. UW, smjör og tólg. 

    
af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á 
al fri ullu, vel þveginni — = 

af smjöri, vel verkuðu . .. — - 
af tålg, vel bræddri — - 

C.  Tóvara af ullu. 

30 pd. hes spugarns, 3 til 6 hespur í pundi, haldi 
hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði . . .- pundid å 

parid - 60 pör eingirnissokka . 0... - 

   

  

    

  

    

sein beri frá miðjum októ- 
  

77 

» | 31 
| 
| 

| 

>i > 
» > | 

Ð 

» > 

> » | 

> ÞJ 

1 | 13 
» | » 

| » | 2 

(12! > 

i > » | 

| » »   

77 | 60 

66 
74 
74 
88 
72 
69 

59 
59 

70 
51 
70 
37 
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1886 

19. febr.



1886 

9 
19. febr. 

16 

E. Lýsi. 

27.|1æl tunna (120 pt.) hvalslýsis 
28. — 1 — — hákarlslýsis 
29.|— 1 —  — — selslýsis 
80.|— 1 — K— — þorskalýsis 

F. Skinnavara. 

31.|1 4 fjórðungar nautskinns 
32.| — 6  ——  kýrskinns. 
33. — 6 —— hrossskinns 
34. | — 8  ——  sauðskinns, af tvævetr- 

um og eldri . 
35.| — 12 ——  sauðskinns, af vetur- 

gömlum og ám. 
36.| — 6 —— Sselskinns 
87.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit 

G. Ýmislegt. 

38.|1æ  6pd. af æðardún, vel hreinsuðum, 
39.| — 40 — - — óhreinsuðum 
40.) — 120 — - fuglafiðri 
41. — 480 — - fjallagrösum 
42.| 5 álnir 1 dagsverk um heyannir 
43.1 5 —- 1 lamsfóður 

Meðalverð á hverju bundraði og hverri alin í fyrtöldum 
um verður: 

Eptir A. eða í fríðu . 
B. — i ullu, smjøri og tólg 

— CC. — í ullar tóvöru 
— D. — í fiski. 
— EL. — í lýsi 
— F. — á skinna-vöru 

  
co
 

10 pund 

- pundið 

10 pund 

pottar 

hvert 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skipt með 6, sýnir: 

meðalverð 

, 
c 

€ 

as
 

< 

Í peningum 

kr. { aur. 

» | > 

2 | 49 

31 > 
Ð » 

12 | 14 
9 (38 

7 17 

ö | 29 

4 | 13 

{25 

> | 16 

17 » 
> » 

11 15 
Ð » 

2 27 

3 37 

landaur- 

allra meðalverða 

Reykjavík, 19. dag febrúarmán. 1886. 

Magnús Stephensen 
settur. 

P. Pjetursson. 

Ilundrað á 

kr, 

0
 

&
 

tt
 

' aur. 

> 

30 
» 

» 

| Alin. 
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38 
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60 
' 48 
113 
58 
34 
38 

351



Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Vestar-Skaptafellssýslu 

frá miðju maímánaðar 1886 til sama tíma 1887. 
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. Þráður peningur. 

kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
er til nóvembermánaðarloka. í fardögum . á 
ær, 2 til6 vetra, loðnar og le mbdar, í fardög- 

MM 0... hver á 

  

    

sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . 2 . — - 
tvævetrir . . - — …… — = 
„a „ lir . - NEN MENE 

12 vetra, 1 far-    ; famiun, 5 

Hi . . . . . . Á 
hærag á ar s hryssu, á sama aldri 2 0... hver - 

B. UT, smjör og tólg. 

pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á 
- af mislitri ollu, vel þveginni — - 

  

    JOLi, VEL verkuðu . . . — - 

af tålg, vel bræddri . . . . — - 

GC. Tovara af ullu. 

30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, haldi 

    

I 
hver a 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði, pundið á 
60 por eingi parið - 
30 — dsokka AR — - 
80 — . . — - 

20 singitnispey BAÐ 0 hver - 
15 i | — 
20 arvaðmáls, álnar breiðs, 1 alin - 

20 5 kv. breiðrar- — - 

  

B. Fiskur. 

vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 

—  — harðliski -- a a 

—  — þyrsklingi — —— a 

—-. ysu, hertri . . . . . a 2 

  

kertum . . ; . — = 

  

b
v
 
#
5
 

v 
v 

| I peningum | 

aur. } 

34 

12 
77 
14 
59 
80 
(od 

17 
14 

50 
3 
54 
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-
l
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vv
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v
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73 

57 

30 

45 

30 
128 
94 

  

72 
62 
12 

40 
50 

17 
85 

80 
80 
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vv
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u
 

ir. | aur. 

  

65 

49 

35 

70 

48 

1886 

10 
19, febr



1886 

10 
19, febr. 

18 

Í peningum. 

E. Lýsi. kr. Í am 

27. 1 æl tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á » > 
28. — 1 — — hákarlslýsis . . - — - » » 
29,|— 1 — — — selslysis ...- — - 4. > 
30. — 1 —  — — bþorskalýsis . . - — - 2 10 

F.. Skinnavara. 

öl.(1 4 fjérdungar nautskinns . . . 10 pund á 11 | 49 
32.|— 6  —— kýrskinns. . . . — — - 8 | 60 
33.|— 6 --—  hrossskinns . . — — - 7 34 
34.| — 8 —— sauðskinns, af tvævetr- 

um og eldri . . . — — - 5 » 
35.! —— 12 —— saudskinns, af vetur- 

gomlum og åm . . — — - 3 46 
380. — 6 — selskinns . . a — 6 50 
81.) — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert - > dl 

G. Ýmislegt. 

38. 1% 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum . pundið á > » 
39.| — 40 — -  ——  dhreinsudum, .  — - > » 
40.; — 120 — - fuglafiðri . . . . . 10 pund - 5 40 
41. — 480 — - fjallagrösum a > » 
42.) 5 álnir 1 dagsverk um heyannir . . ..... 1 93 
43.) 5 — 1 lambsføéur . . .......…. TA 

  
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaar- 

um verður: 
Eptir A. eða á fríðu 
— B. — í ullu, smjöri og tólg 
— CC. — í ullar tovoru 
— D. — í fiski. 
— EF. — í lýsi . 
— FF. — á skinna-vöru 

En meðalverð allra landaura samantalið ð 

og skipt með 6, sýnir: 

meðalverð allra meðalverða 

Reykjavík, 19. dag febrúarmán. 1886. 

Magnús Stephensen P. Pjetursson. 
settur. 
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

tangárvallasýslu 

frá miðju makmdnaðar ÍS    6 til sama tíma 1887, 

  

      

, rn 5 Í peningum 
A. Fríður peningur. 

11 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum  . á 88! 6 

— 6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lemb dar, í fardög- 

FR 202000... hver á 8 | 24 
— 6 saudir, 3 til 5 "vetra, å hausti . . . — - 13 | 78 

3 — tri 8 mr … 10 | 18 
— . — = 7 16 
— — - 8 71 
— or - 6 | 25 

5 til 12 vetra, i far- 
eee er eee.» år 61 | 17 

— 1'ís hryssu, á sama aldri . . . „ hver - | 44 | 50 

  

B. Ul, smjör og tólg. | 

   vel þveginni, pundið á > | öd 
— vel þveginni — » | 42 

— l „vel verkudu . . . — - » | 64 
— — tólg, vel bræddri . . . . — - » | 36 | 

  

Cc. Tovara af ullu. 

lor 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, haldi 
' hespa 11 skreppur, en hver skreppa Í       
   

   

  

ar breiðs, 1 alin - 

. breidrar - — = 

0... pundið á > > 
„parið - > > 

- . — - 2); 3» 

— 5% — - » >» 

— „hver - > > 
— = > > 

3 » 

> > 

   vel verkuðum, vættin á 11 32     
— 6 — — harðfisk — — — …- 23. 2 
— 6 — — þyrsklingi—  —— — -| 11 13 
— 6 —  — ýsu, her tri oe ss, 7 7] 10, 23 
—6 — — håkarli, hertum 1.1 — -l s!>s 

Hundrað á 

kr. | aur.) kr. 

88 

49 
82 

85 
69 
62 

61 
59 

64 
50 
76 
43 

v
w
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vv
 

YU 
A 

v
 

67 
138 

61 
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44 
68 
44 
92 
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aur. 

73 

41 
69 
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52 
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vv
 

1886 

1l 
20. febr.



1886 20 

  

ll | Í peningum. | Hundrað á | Alin. 
< . x r. | = , . a a 20. feb | E. Lýsi. kr, | aur. kr. aur. | aur | ' - au 

27. 1æl tunna (120 pt.) hvalslýsis . . . 8 pottar á » » > > » 
28. — 1 — — hákarlslýsis A - » » » » » 
29.'— 1 — — — sellýis ...- — - 3 | 50 2 50 44 
30., —1 —  -- — þorskalýsis. . .- — - 2 15 25 27 | J 

Í . 

| F. Skínnavara. 

31. 1w 4 fjórðungar nautskinns  . . . 10 pund á 13 | 68 54 72. 46 
32, — 6 —  kyrskinns . . .. — — - Il 25 67 | 30 56 
33. — 6 —— hrossskinns . . — — -}| 8 80 ö2 | 80 44. 
34.1 — 8  ——  sauðskinns, af tvæv etr- i 

| um og eldri . . . — — - 5 | 44 43 | 52 36 
35.. — 12  ——  sauðskinns, af vetur- ið 

| gomlum og åm . . — —- - 3 | 63 43 | 56 36 
36.1— 6 ——  selskinns . Lom — 10 > 60 » 50 
87.! — 240 lambskinn (vorlamba), ein nlit . . hvert - > {16 38 | 40.) 32 

| Y Ft | G.  Ynmíslegt. 

| , . á 
38.(1cr 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, . pundið á í > » » » >» 
39.; — 40 — -  —  Óhreinsuðum . . — - SE > » 
40.1 — 120 — - fuglafidri . . . . . 10 pund - > y » > > 
41. — 480 — - fjallagrösum . . . . — — - » » > > „ 
49.' 5 álnir 1 | dagsv erk um heyannir . ...... 2 23 53 52 45 
43.) 5 — 1 lambsfóður . | 3 > 72 >» 60 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrtåldum landaur- 
um verdur: 

Eptir A. eða á frúðu 2 TL 14 59 
— B. — í ulla, smjöri og tölg 2 5880 49 
— 0 — i ullar tovoru 7. | FA >} > » 
— D. — i fiski 2 2 2 eee eee eee eee 33 | 55 70 
— E. — í lýsi eee. 42 | 38 35 

— PF. — á skinnavöru . NF 51 | 50 | 43 
En medalverd allra landaura samantalid oe eee. 307 | 87 | 256 

og skipt með 5, sýnir: 

SN
 

1
 

SN
 

þ
m
 meðalverð allra meðalverða | 6l |“ 

Reykjavík, 20. dag febrúarmán. 1886. 

Magnús Stephensen P. Pjetursson. 
settur,



Stjórnartíðindi B. 4. 21 1886 

Verðlagsskrá 12 

sem gildir fyrir 20, febr. 

Arnesssýslu 

frá miðju maímánaðar 1886 til sama tíma 1887. 

  

Í peningum | Hundrað á | 'Alin FARS EVER 219 ja Á. Fríður peningur. kr. Jan. | Gk | sa tam 

1. læl kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | | | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum —. á 97 14) 97 | 14 | 81 

2, — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fardög- | | | | 
um... 2040024. hverå | 111241 67 | 44| 56 

3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . . — - 16 70, 100 |20 | 84 4. — 8 — tvævetrir . .- — ... — - 13 82 110. 56 1 92 5. —12 — veturgamlir .- — ... 0. 9/25 | 1Il| >} 93 
6. — 8 ærgeldår . . 87 8 12) 7: 96 56. 80 
7. —10 — mylkar . . 7 0 8. … 7 16, 71160, 60 8. — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i far- | | 

dögum Á 3 23 63 | 23 | 53 
9. — 1'/g hryssu, á sama aldri . . . . . hver - | 46 12 61 | 49 | 51 

B. UW, smjör og tólg. | | | 

10. 1120 pd. af hvítri ulla, vel þveginni, pundið á > | öl 6l | 20 | 51 
ll. — 120 — af mislitri ullu, vel þveginni — - > {40 48 > | 40 
12. — 120 — af smjöri, vel verkuðu . . . — - » 671 80140) 67 

ð. — 120 — af tólg, vel bræddrii . . .. — - > {40 48| > '| 40 

C. Tóvara af ullu. 

14. 1æ 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, haldi 
hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44   þræði . . „0... pundið á „| > „| > > 

ið. — 60 pör eingirnissokka "040808. parið - » » > > > 
16. — 30 — tvíbands-gjaldsokka . . .. — - 1 825, 37 1 50 31 
17.) — 180 — sjóvetlinga RN — - > | ðl 55 | 80 47 
18. — 20 eingirnispeysur 0. hver - >. > >| > > 
19.) -— 15 tvíbands-gjaldpeysur . . . .. — - 3 > 45 | > | 38 
20. — 120 álnir gjaldvoð arvaðmáls, álnar breiðs, l alin - 1 20 144 | > | 120 
21. — 120 — einskeptu, lal. til5 kv. breiðrar- — - >   (94 | 112 | 80 | 94 FE 

D. Fiskur. | | | | 

  

| | | | | 
22, 1cr6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 12 34) 74 | 4 | 62 
23. — 6 — — harðfiski — —— — - | 24 44 146 | 64 | 122 
24,0 — 6 — —- þyrsklingi — —— — -| 131121 78172 | 66 
25... — 6 — ysu, hertri . . ....— - 12 | 18 731 81 61 

> 50 
26.| — 6 — — håkarli, hertum . ...— - 0) » 60 

E. Lýsi. 

oo
 27. læ 1 tunna (1 20 pt.) hvalslysis pottar å . sl 5%] > 

28. — 1 — — hákarls lýsis 2. — - | 288 43 | 20 | 36 
29. —1 — — — selslýsis „ . . - — - IC 286); 42 | 90 | 86 
30,;) —1 — — — porskalyis . . - — -}| 2071) 40) 65 (34 

6. dag marzmán. 1886. 

Reykjavík 1886. Einar þórðarson,



1886 

12 
20. febr. 

13 
22. febr. 

  

  

22 

| | í peningum | | Hundrað á | Alin. 

F. Skinnavara. | —| EN 
| kr. | aur. | kr. | uur aur. 

31.11o 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund å | 1£ 15 | 56 | 60 1 47 

382.1— 6 —— kýrskinns. . 2... — — 11 | 80. 70 | 80 59 

33.| — 6 ——  hrossskinns . . — — | 9184) 561 4) 47 

#4. | — 8 —— sauðskinns, af trævetr- | | | | | 

um og eldri . . . — — - | 7,29, 58 32) 49 

35.| — 12 —— sauðskinns, af vetur- | | | | 

gomlum og åm . . — — "| 5 | 37 64 | 44 | 54 

86. | — 6  —— selskinns . . LL — — 8) » 48; > 40 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . hvert -| >, 22 52 80 44 

G. Ýmislegt. | | | 

38.|1æ  6pd. af æðardún, vel hreinsuðum, . pundið á | 17| » 102! >} 85 

39. | — 40 — - — óhreinsuðum . . — >} >}. > > > 

40.| — 120 — - fuglafåri . .... l0pund- 4 9) 25 111 >» | 93 

41.| — 480 — - fjallagrösum  ....7m— — -| ”]|] » „1 5. 5 

42.| 5 álnir 1 dagsverk um heyannir | 255 61 | 20" 51 

43.| 5 — I lambsfóður . . 2. . 2. då 3182) 91 68, 76 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaur- | 

um verður: 
| 

Eptir A. eða á fríðu . 86 58} 72 

B. — i ullu, smjöri og tólg 59 (40 | 50 

— C. — í ullar tóvöru. 79 | 2! 66 

— D. — í fiski. 86 50; 72 

— Blý rs r rr rr rr ere, 42 23| 35 
— FP. — á skinna-vöru . . | 58)|14)| 49 

En meðalverð allra landaura samantalið | 411 | 87 344 

og skipt með 6, sýnir: | | | 

meðalverð allra meðalverða | 68, 65, 57 

Reykjavík, 20. dag febrúarmán. 1886. 

Magnús Stephensen P. Pjetursson. 
settur. 

Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Kjósar- og Gullbringusýslu og Reykjavíkur kaupstað 

frá miðju maímánaðar 1886 til sama tíma 1887. 

| A. Fríður peningur. | peningum | Hundrað á án 
f.kr. | aur, kr. |aur aur 

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

| ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum . á | 107 | 25 | 107 }25 | 89 

2,| — 6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, Í farðög- | | | | 

| um . . ..…. hver å | 13 | 99 3|94 | 70 

3. — 8 saudir, Stil 5 vetra, å hausti. . . — -| 18 30, 109 80, 92 

4.| — — tvævettir. . - — . . . — si 14 86; 118 | 88 || 99



  
sv
 

r
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5. (low 12 saudir veturgamlir á hausti . hver å | 
6.| — 8 ær geldar ..- — ... 7 - 
7.| — 10 — mylkar . . - — — - 
8.| — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i far- | 

dögum . . eee . å | 
9.| — 1Ys hryssu, å sama aldri hver - 

| B. Ull, smjör og tålg. 

10. 1 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á | 
1l.| — 120 — — mislitri ullu, vel þveginni — - 
12.| — 120 — -- smjöri, vel verkuðu — = 
13.! — 120 — — tólg, vel bræddri . — = 

| GC. Tovara af ullu. 

14.'1cr 30 pd. hespugarns, 3 til6 hespur í pundi, haldi 
| hver hespa 11 skreppur; en hver skreppa 44 

| prædi . . . pundið á | 
15.! — 60 pör eingirnissokka BR parið - 
16.) — 30 — tvíbands-gjaldsokka ... — - 
17. | — 180 — sjóvetlinga. re er - 

18. — 20 eingirnispeysur . hver - 
19.| — 15 tvibands-gjaldpeysur . . — - 
20.| — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, ålnar breids, 1 alin - 
21.' — 120 — einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar- — - 

| D. Fiskur. 

29. | 16 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á ; 
93,1 — 6 — — harðfiski — —— — …- 
M.|— 6 — — pyrsklingi — -— — - 
25. — 6 — — ýsu, hertri — - 

26. — 6 — — hákarli, hertum — = 

| E. Lýsi. 

27. (1 ol tunna (120 pt.) hvalslýsis - 8 pottar 
28. — 1 — K— — hákarlslýsis . . - — 
29. |— 1 —  — — sElslýsis ...7- — - 
30. — 1 — — — þorskalýsis. . . - — - 

| FP. Skinnavara. 

31.11 å fjórðungar nautskinns 10 pund á 
32. — ——  kyrskinns . — — - 
83. — 6 —— hrossskinns . — — = 
34. | — 8 ——  sauðskinns, af trævetr- 

| um og eldri — — - 
35.| — 12 —— saudskinns, af vetur- 

| gomlum og åm . — —- - 
36.| — 6  —— selskinns . — — = 
37.) — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert - 

  

  

    

  

  

  

  

| í Í peningum. | | Hundrað á |Alin, 
FF] 
| kr, | aur. || kr. | aur, || aur. 

10 | 68 | 128 | 16 | 107 
13 | 2 | 104|16| 87 
8174! 87 | 40 | 78 

i | 

62 | 86 | 62 |86 | 52 
45 | 7| 60} 9| 50 

| | 
| | 

» | 54 | 64 | 80) 54 
» (44 52 | 80 | 44 
„176 ij 91 |20 | 76 
„44 | 52 | 80 | 44 

| | | 
| | 

| | 

» 93! g7 | 90.' 23 
> 88 52 | 80 | 44 
1 54 36 | 20 | 30 
» | 37 66 | 60 | 56 
3/25. 65) » | 54 
4 961 74) 40 | 62 
1 37 164 | 40 | 137 
1) 41 124 80 | 104 

| 

121501 75| >| 68 
27 | 27 | 163 | 62 | 136 
15, 9) 90154" 75 
15 74) 94|44| 79 
14. >! 84| >} 70 

| | | 

FEE | 

31501 52 | 50 | 44 
237 | 385 |55 | 30 
2127, 34! 5| 28 
1/94). 29 | 10 || 24 

| | 
| | | I 

14/27) 57| 8) 48 
121 6| 72136) 60 
9/90)" 59 | 40 | 49 

| | || 
71461 59 | 68 | 50 

| | | | 
5 | 62 67 | 44 | 56 
10/13, 60178" 51 

» 127, 64, 80 | 54 

1886 

13 
22. febr.
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n h H n | 

ne G. Ymislegt. (Í peningum | Hundrað á | Alin 
' kr | aur, kr aur. | aur, 

38.J1æ 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, . pundið á 17 ' 70 106 | 20 89 
39.| — 40 — - —  dhreinsudum . . — - » » | » » > 
40.| — 120 — - fuglafiðri . . . . . 10 pund - 119) 134 28 119 
41.| — 480 — - fjallagrösum . ... — — - 3. > 144 » | 120 
42,| 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir 3) 31) 72172 | 61 
43.| 5 — 1 lambsfóður 4 39 | 105 361 88 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaur- 
um verður: 

Eptir A. eða á fríðu —. .. 9584); 80 
— B. — í ullu, smjöri og tlf 6540. 55 
— C. — i ullar tovoru 76 51 64. 
— D — ifiski. 200 eee eee en 101 52 | 85 
— EF. — i lýsi FE 37 80 32 
— EF. — í skinnavöru . . 63 8 53 

En meðalverð allra landaura samantalið 440 15 369 
og skipt með 6, sýnir: | 

meðalverð allra meðalverða | 73 360 61 

Reykjavik, 22. dag februarmån. 1886. 

Magnús Stephensen P. Pjetursson. 
settur, 

14 Verdlagsskrå 
22. febr. sem gildir fyrir 

Borgarfjardarsyslu 

frá miðju maímánaðar 1886 til sama tima 1887. 

  

  

A. Fríður peningur. | i peningum — lun drad á Alin. 

” "kr. | aur. | kr. 1 aur. | aur, 

1.(l ææ 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | | 
ber til nåvembermånadarloka, i farddgum  . á 104 ' > 104 | >} 87 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fardög- | | | | 
um . . . 0.0.0... hver á | 13 88" 83 |928" 69 

3.| — 6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti. . . — -| 18195| 113170" 95 
4|— 8 — tvævetrir. . - — ... — -| 18125" 122 | > | 102 
5.|—12 — veturgamlir . - — . .. — =; 10 | 58 | 126 | 96 | 106 
6.1 — 8 ær geldar ..- —— ... — - 13 35 106 | 80 | 89 
1, —10 — mylkar .. - — ... — -|( 8 98 89 | 80 75 
8.| — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i far- | | 

dögum . . 200. år 65 | 85 65 | 35 54 
9. — 1% hryssu, á sama 2 aldri . . , . , hveri 4835 64 ' 47 54



25 1886 

| 14 | Í peningum. ll Hundrað á | Alin | B. Ull, smjør og tólg. |—— 22. febr. ' v ' kr. | aur Nm kr. a aur. | aur. 
10. 1 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á |  » | 55 66 > 55 
11.| — 120 — af mislitri ulla, vel þveginni — = > | 43 öl | 60. | 43 
12.) — 120 — af smjöri, vel verkuðu . . . — - | > !66 19 20 | 66 
13.) — 120 — af tålg, vel bræddri . . . . — -| »| 38 45 | 60 | 38 

| Cc. Tovara af ullu. | | | | 

14. | low 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, haldi | | | | 
hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 | | | 

| þræði... „0... 0... pundið á | > > 2 j > 15.| — 60 pör eingirnissokka 2000... parid - 1 > | 60. > | 50 
16. — 30 — tvíbands-gjaldsokka —. .. — …- 1 45 43 | 50 36 
17.) — 180 — sjóvetlinga ...... — =}... 180 | 54 > | 45 
18. — 20 eingirnispeysur  . . . hver - 1 8 | 68 73 | 60 61 
19.  — 15 tvibands-gjaldpeysur . . — -| 4 54) 68 10, 57 
20.) — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, álnar breiðs, lalin - | 136 163 | 20 | 136 
21. — 120 —- einskeptu, 1 al. til 5 kv. breidrar - — - 1, 1 121 20 | 101 

D. Fiskur. I | 
22. 1 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 12 | 69 | 76 14 | 63 
23, — 6 — — harðiski —  —— — - 17 65 105 90) 88 
24. — 6 — — þyrsklingi — — — = 12 | 58 75 48 | 63 
25.) — 6 — — ysu, hertri . . ... oo — - 12 39 74 34 | 62 
26. —6 — — hákarli hertum . . . . — -" 1238 14 28 | 62 

E. Lýsi. | | | 

27. 1 el tanna (120 pt.) hvalslýsis . 8 pottar á > | > „5. 
28. — — — hákarlslýsis . . - — - 2163 | 39 45 | 33 
29. — I — — — selslýsis ...- — | 2147 | 37 5 | 31 
30. — 1 — — — porskalysis . . - — - 21 81 38 45 | 25 | 

| | 

F. Skinnavara. | | 
| | | | 31. 1% 4 fjårdungar nautskinns . . . 10 pund å 15 551. 62 201 52 

32 — 6 —— kyrskinns . . . . — — - 12 84 77 4. | 64 

33.0— 6 ——  hrossskinns . . — — -| 10/74 64 44 | 54 
34. — 0 8 ——  saudskinns, af tvævetr- | | | 

um ogeldi. .. — — | 7 ' 98 63 44 | 53 
35. — 12 —— sauðskinns, af vetur- | 

gömlum og ám. . — — -| 5!56 66 | 72 56 
36... — 6. ——  selskinns . 1 9. 01 541 », 45 
37.' — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . … hvert - » | 25 60 | » | 50 | | ) 

G. Ýnúslegt. | | | | | 

38. 1 6 pd. af æðardún, vol hreinsuðum, . pundið á | 17} 31 103 86 | 87 
39, — 40 — - — óhreinsuðum „ . — - 3. (92 | 156 80 | 131 
du. — 120 — - fuglafiðri . . . . . 10 pund - 1,7 1.20 86 401) 72 
41. — 480 — - fjallagrösum  .... 0 - 3 (50 168 > | 140 
42. 5 álnir 1 dagsverk um heyannir …… 2 25 54. » 45 
43., 5 — 1 lambsfødur . 8 2... 3 | 93 94 32 | 79
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14 | Hundrad å |Atin. 

22. febr. , . |LQLQL—— | 
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaur- | kr. | aur. j aur 

um verður: || | | 

Æptir A. eða í fríðu . | 97 | 37 | 81 
— B. — i ullu, smjöri og tólg ; 60 60 531 
— CC. — i ullar tovoru . | 83 | 37 | 69 
— D. — í fiski. | 81 | 23 | 68 

— E. — í lýsi | 85 | 65 | 30 

— F. — í skinna-vöru | 68 | 98 | 53 

En meðalverð allra landaura samantalid | 422 | 20 | 352 

og skipt med 6, synir: | | 
meðalverð allra meðalverða | 7037) 59 

Reykjavík, 22. dag febrúarmán. 1886. 

Magnús Stephensen P. Pjetursson. 
settur 

15 Verðlagsskrá 
23. febr. sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 

frá miðju maímánaðar 1886 til sama tíma 1887. 

| | 
. | | að á Alin. 

A. Fríður peningur. | i peningum | rr ar 

| kr aur | kr | aur | an 
1.|1æl1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | | | | 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum á | 109 | 74 | 109 | 74 | 91 

2.| — 6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembádar, í fardög- | | | | | 

um. A hver å | 14 | 69 | 88 (14 | 73 
8.| — 6 sauðir, 3til5 vetra, á hausti . — - | 19)57 | 117 42 | 98 

4. | — 8 — tvævetrir . . - — — - | 15 |53 | 124 24 | 104 

5|—12 — veturgamlir . - — — - | 11149 137 88 | 115 

6.| — 8 ær geldaår. . . - — — -| 14199, 119 | 92 | 100 
7.1 —10 — mylkar . . - — -|f 91 159 951901 80 
8.| — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í far- | | | | | 

|! dögum . . å | 60. 68 | 60) 68 51 
9.| — 1Y3 hryssu, å sama aldri hver - | 530174. 67 | 65 | 56 

| | | | 
B. UW, smjör og tólg. | | | | 

| | | | | | 

10./1c 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á | > (59 | 70 | 80 | 59 

11. — 120 — af mislitri allu, vel pveginni — —-, 2144 52 | 80 | 44 

12. | — 120 — af smjöri, vel verkuðu — =; slgo| 96| > 80 
13. — 120 — af tólg, vel bræddri. — -  sl529; 62 40 | 52
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| Í peningum | Hundrað á | Alin. 15 

GC. Tóvara af ulla. (Ci. Taar.| kr aur! aur 28 febr. 
  

14. Lcr 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, haldi | 
hver hespa 11 skreppur en hver skreppa 44, 

    
    

    

þræði .. , 5... punddå | > > > > » 
15. — 60 pår eingirnissokka . „parið - | > 60) 36/ > 30 
16. — 30 — tvíbands-gjaldsokka a 1 | 24 37 (20. 31 
17. — 180 — sjóvetlinga ...... — - > 33 59 | 40 | 50 
18. — 20 eingirnispeysur . . . . . . hver -| 4, 25 85. 2" 71 
19. — 15 tvibands-gjaldpeysur . — - 7,38) 110 70, 92 
20. — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, ålnar Þreiðs, lalin - | 1| 221 146 40 122 
21. — 120 — einskeptu, 1 al. til 5 kv. breidrar- — - | 1} 4} 124 | 80 , 104 

D. Fiskur. | | | 

22. 16 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á | 14} 2 84 12 70 
23. — 6 — — harðfiski —— — — - | 15 | 38 92 1281 77 
24. — 6 — — þyrsklingi — — — | 11 | 54 69 | 24 | 58 
25, —6 — — ýsu herti .....— | 9|34| 56) á | 47 
26. — 6 — — hákarli hertum . . . . — - | 10f 33 61 | 98 | 52 

| | 

| | fi 
E. Lysi. | | | 

27./1w1 tunna (120 pt.) hvalslysis . . . 8 pottar á | 2 50} 37 | 50 | 31 
28.| — 1 — håkarlslysis . . - — - | 2 48 37 (20) 31 
29. |— 1 — — — sellýsis ...- — - 2 > | 80/| >| 25 
30.|—1 — — — borskalýsis . . - — -| 2| 8| 81}20| 26 

F. Skínnavara. | | 
| | |! | | 

| | | | 

31.(1æ 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund á | 12 24 | 48 96! 41 
32.|— 6  —— kýrskinns . . 2. . — — -| l1| >} 66} >| 55 
33.| — 6 ——  hrossskinns . . — — -| 9/68. 58) 8j 48 
34.|— 8. ——  saudskinns, af tvævetr- | | | | 

um og eldri... — — - 8077 | 70116) 58 
35. —- 12 ——-- sauðskinns, af vetur- | | | | 

gomlum og åm . . — — - 6191! 82192) 69 
36. — 6 ——  selskinns . . 0" 9 85 | 59 )|10) 48 
37.) — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . hvert - | > 19 | 45 | 60 | 38 

| G. Ýmislegt. | 

38. (1 ær 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum . pundið á | 18 13 108 | 78 | 91 
39. — 40 — -  ——  dhreinsudum, . — -| > | | 
40. — 120 — - fuglafåri . . . . . 1l0pund- | 81 7| 96 84. 81 
41. — 480 — - fjallagrösum . ... — — -| 11201 57 60) 48 
42. 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir . . .....| 2142| 58. 8! 48 
43.) 5 — 1 lambsfóður. | 5 4 | 120 | 96 |) 101



1886 

15 
23. febr. 

28 

Hundrad å | Alin 

|| kr. | aur, | aur. 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaur- | | 
um verdur: j | | 

Eptir A. eða á fríðu „102 | 40 | 85 
— BB. — á ullu, smjöri og tólg 2. 70 | 50 ; 59 
— (. — i ullar tovoru 5 TI 
— D. 973 | GI 
— EH. — i lyst se eee eee eee eee] 33 | 98 28 
— FF, — i skinna-voru . | 61] 55 | Hl 

En meðalverð allra landaura samantalið . ..... 426 | 80 | 355 

og skipt með 6, sýnir: | | 

meðalverð allra meðalverða | 71113, 59 

Reykjavík, 23. dag febrúarmán. 1886. 

Magnús Stephensen P. Pjetursson. 
settur. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 og 1887 

10. gr. C. 4. 

Landlækni Schierbeck heitið allt að 50 kr., 25 kr. fyrir hverja örk, til að gefa út á íslenzku 

leiðarvísi til að rækta hjer á landi gulrófur, turnips og bortfelskar rófur, með því skilyrði að bækling- 

urinn verði seldur landsmönnum við vægu verði. 

EMBÆTTASKIPUN. 

24. febr skipaði landshöfðingi prest að Görðum á Akranesi sjera Jón Benediktsson prest 

í Saurbæjar prestakalli á Hvalfjarðarströnd í Borgarfjarðarprófastsdæmi frá næstkomandi fardögum 

26. s. m. veitti landshöfðingi samþykki sitt til að sjera Kristján KE. þórarinsson prestur 

á Tjörn í Svarfaðardal verði kyrr í Tjarnar prestakalli, þannig að veitingarbrjef hans fyrir Mýrdals- 

þingum, 1. desbr. f. á., sje ónýtt. 

27. s m. skipaði landshöfðingi prest að Otrardal sjera Finnboga Rút Magnússon prest í 

lúsavíkur prestakalli í Suður-Þingeyjarprófastsdæmi frá næstkomandi fardögum 

ÓVEITT PRESTAKÖLL. 

Garðar á Akranesi í Borgarfjarðarprófastslæmi. 1460 kr. landssjóðslán hvílir á presta- 

kalli þessu í næstu fardögum. Brauðið er metið 1541 kr. 6l e. Auglýst 26. febr. 1886. 

Mýrdalsþing í Vestur-Skaptafelisprófastsdæmi. Prestsekkja er í brauðinu. #Brauðið er 

metið 1822 kr. 3 a. Auglýst 26. febr. 1556. 

Otrardalur í Barðastrandarprófastsdæmi. Metið 764 kr. 13 a Auglýst 1. marz 1886



Stjórnartíðindi B. 5. 29 1886 

Verðlaesskrá 16 

sem gildir fyrir 23. febr. 

Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu 

frá miðju maímánaðar 1886 til suma tíma 1887. 

  

, A. . I peningum Hundrad á Alin 
Á. ríður peningur. ——— 

  

   

  

      

  

kr. j aur. kr, | aur. (aur. 
1. Læ1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 

| ber til „róvem bermánaðarloka, í fardögum . á 99 68 99 | 68 | 83 
2.) — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fardög- | | 

um... „ . . hver á 14 8 84 48 | 70 
3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti. . . — - 18 5 108 !30 90 
4. — 8 — tvævetrir A 15 6 120 | 48 | 100 5. —I2 — veturgamlir .- — ... 0 - 1l 18 134 16 | 112 
6. —S8S ærgddar ...- 0 ... 0-0 14 17 1138 86) 94 
7. —10 — mylkar . ..- 0 0 - 9 | 53 95, 30 79 
8. — 1 åburdarhestur, ' faminn, 5 til 12 vetra, i far- | 

dögum .. oe rue. å 59 | 18 59 | 18 49 
9.) — 1'/s hryssu, á sama aldri hver - 46 > 61 | 33" 51 

B. UW, smjör og tólg. 

10. 1120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á > 59 70 80 59 
1l. — 120 — af mislitri ullu, vel þveginni — - » | 44 52 | 80 44. 
12. — 120 — af smjöri, vel verkudu . . . — - > | 66 79 | 20 | 66 
13. — 120 — af tólg, vel bræddri . . . . — - » | 37 44 | 40 37 

GC. Tovara af ullu. 

14. IL 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, haldi 
hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði... 0... pundið á > > ÞJ > > 

15. — 60 pör eingirnissok ka (2... parið - > 63 37 | 80 32 
16.) — 30 — tvíbands-ejaldsokka . . . — …- 1 34 40 | 20 34. 
17. — 180 — sjóvetlinga. . 8... — - » | 19 34 20 | 99 
18... — 20 eingirnisp AÐ hver - 3 86 11 20 | 64 
19. -— 15 tvibands-gjaldpeysur . . . . — = ö 84 87 | 60. ' "73 
20.) — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, lalin - 1 52 182 40 " 152 
21. — 120 — einskeptu, Lal. til5 kv. breiðrar- — - 1 16 139 „20 | 116 

D. Fiskur. | | | 

22.(16 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 12 35" 741 10 | 62 
93. — 6 — — harðliski — —— — 18 88 113 | 28 94 
24,1 — 6 —  —- pyrsklingi — —— — - 14 | 20 85 | 20 | 71 
25.. — 6 — — ysu, hertri . . ....— 12 93 71 | 58 | 65 
26. — 6 — — hákarli, hætu0m . ...— - 11 53 69 | 18 58 

| | | 
| EH. Lýsi. | | | 

27. | Læl tunna (120 pt.) hvalslýsis . . . 8 pottar á „| >, „lo. >» 
28.) — 1. — — — hákarlslýsis . . - — - 2 | 59 38 | 85 | 32 
29. —1 —  — — selslfsis ... 0-7 — - 2 40 36 | » 30 
30.| — 1 — — — borskalfss ..0- — -} 2.) 801 ss | 25 

17. dag marzmán. 1886. 

Reykjavík 1886. Einar Þórðarson,



1886 30 

    

    
  

16 
| Í peningum | Hundrað á | Alin. 

23, febr. F. Skinnavara. || ———|— 
| kr. |aur.} kr. | aur | aur. 

31.|1æ 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund á | (17J51| 70| 4) 58 

32. — 6 —— kýrskinns 2... — ” ' 13J94} 8364, 70 

33. | — 6 —— hrosskinns . . - — — "| T1|82 "70 | 92 | 59 

34.| — 8  —— sauðskinns, aftvævetr- | | | | 

um og eldri . . . — — - 1 9) 3 | 72 | 24 | 60 

35.|— 12 ——  saudskinns, af vetur- | | | | 
gåmlum og åm . . — — 61651, 79 | 80 | 67 

gg. | — 6 —— selskinns . . . . — — -| 111691 70114) 58 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . hvert - | „| 23 85 | 20 | 46 

G. Ýmislegt. | | | 

38.|1æ  6pd. af ædardun, vel hreinsudum, . pundid å | 17 192 107 | 58 | 90 

39.| — 40 — - — óhreinsuðum . . — -| > > | „| > | » 

40.| — 120 — - fuglafiðti . .... l0pund- 7) 4 84 | 48} 70 

41.) — 480 — - fjallagrösum 5 — i » „| „im > 

49.| 5 álmir 1 dagsverk um heyamnir . . 2. . - - -| 2}69 | 64 | 56 | 54 

43.| 5 — 1 lambsfóður 2 2 eee eee eee] 4|85 | 116| 40 | 97 

| | 
| 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaur- | | 

um verdur: 
| | | 

Eptir A. eða á fríðu 2 2 ea eee rer rr ret 97 (36 | 81 

— B. — i ullu, smjöri og tólg 2 2 4 1 rer" | 61 | 80 | 52 

— Ø — å ullar tovoru | 85] 51 (71 

—. D. — i fisk 2 2 0 eee eee eee er |. 831871 70 

— EF. — í lýst. | 34 | 95 29 

— FP. — á skinnawvöru = | 714171) 60 

En meðalverð allra landaura samantalið .… …. | 485 | 20 | 363 

og skipt med 6, synir: | | 

meðalverð allra meðalverða | 72,53 | 60 

Reykjavik, 23. dag februarmån. 1886. 

Magnus Stephensen P. Pjetursson. 
settur. 

17 Verðlagsskrá 

23. febr. sem gildir fyrir 

Dalasýslu 

frá miðju maímánaðar 1886 til sama tíma 1887. 

  |, fi 

. | Í peningum | Hundrað á '} Alin 

Á. ridt ungur. frp TE 
Fríður pentng | kr. | aur. | kr. |aur. || aur. 

1.|1c1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | | 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum . å|108| » | 1081 >» 90 

2,| — 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i fardåg- | | | 

um... hver á | 15 | 19 | 91 | 14 | 76 

3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . 2. — 7”. 17 | 12 | 102 | 72 86 

á|— 8 — tvævetrir. . - — ... — -| 14190f 119120 | 99 

 



co
 

29. 
23. 
24. 
25.) 
26. 

21. 
28.) 

30. 

N
o
n
 

  
'1 or 30 pd. hespugarns, 3 til6 hespur Í 

hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
prædi . . Sr pundið á 
60 pör eingirnissokka … parid 
30 — tvíbands-gjald sokka — 

— 180 — sjóvetlinga . — 
20 eingirnispeysur . hver 

— 120 álnir g 

16 vættir 

31 

C. Tóvara af ullu. 

15 tvíbands-gjaldpeysur . 
Jaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 1 alin 

120 — einskeptu, 1 al. til5 kv. breiðrar- — 

6 — 

6 — 

6 — 

6 — 

af 

D. Fiskur. 

saltfiski vel 
harðfiski — 
þyrsklingi — —— 
ýsu, hertri 
hákarli, hertum 

verkuðum, 

E. Lýsi. 

lo l tunna (120 pt.) hvalslysis 
— — håkarlslysis 
— — selslysis 
— — porskalysis . 

10 

1 — 

4 
6 
6 
8 

12 

6 

F. Skinnavara. 

fjórðungar nautskinns 
kyrskinns . 
hrossskinns 
saudskinns, af tvæv etr- 
um og eldri . 
sauðskinns, af vetur- 
gömlum og ám. 
selskinns 

240 lambskinn (vorlamba), einlit 

vættin 

8 pottar 

10 pund 

hvert 

á! 1 #12 sauðir veturgamlir á hausti. hver 
— Sær geldar . . - — — 
— 10 — mylkar . - — — 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i far- 

dågum . á 
— 1 hryssu, á sama aldri hver - 

B. UW, smjör og tólg. 

„1120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið 
— 120 — — mislitri ullu, vel þveginni — - 
— 120 — — smjöri, vel verkuðu — = 
— 120 — — tólg, vel bræddri . — - 

i pundi, haldi 

| 

  

      

  

    
  

  

Í peningum | Hundrað á in 

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

10 | 87 | 130 | 44 09 
13 | 62 | 108 |96 | 91 

9 | 18 91 | 80 | 77 

58 | 88 | 58 |88 | 49 
45 | 63 | 60184| ól 

| | 
»|59| 70! 80} 59 
» | 46 55 | 20 | 46 
„|65| 78| >| 65 
»|40 | 48| > | 40 

1|74' 52 | 90 | 44 
» | 86 51 | 60 | 43 
1 | 63 48 | 90 | 41 
» | 51 91 |80)| 77 
4 | 15; 83| > "| 69 
6 | 71 | 100! 65 | 84 
1/51 í 181 | 20 {151 
] | 14 | 136 | 80 | 114 

12 '25| 73150" 61 
15 | 25| 91 |50 | 76 
14| 3} 84 |18 | 70 
12 (61 | 75 |66 | 63 
11| 4) 66| 24} 55 

| | 

| | 
9 |71}| 40 |65 | 34 
3| 8) 46 | 20} 39 
2 |98| 44|70| 37 
2121" 33 15 | 28 

| | 
16 | 23 | 64 {92 | 54 
13 | 68 | 82 | 8| 68 
11 | 47 | 68 | 82 || 57 

| 

T|84| 62172 | 52 

5 | 93 | 71 | 16 | 59 
10|16| 60196" 51 
»|23|] 551 20 | 46



1886 

17 
23. febr. 

18 
23. febr. 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum 

315 — 

— 40 — 
— 120 — 
— 480 — 

um verður: 
Eptir A. eða 
— BB. — 
— Ø 
— D. — 

— Ek. — 
— FF. 

læ .6 pd. 

G. Ýmislegt. 

af æðardún, vel hreinsuðum, . pundið 
óhreinsuðum 

- tuglafiðri 
- fjallagrösum 

á fríðu . ….. 

5 álnir 1 dagsverk um heyannir 
1 lambsfóður 

á ullu, smjöri og tólg 
á ullar tovoru 

á fiski. 
á lýsi . 
á skinna-vöru 

10 pund 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skipt með 6, sýnir: 

=
 

€ 

í peningum. 

aur. Kr. 

17 » 

» Ð 

6 48 
2 19 

275 

5 10 

landaur- 

meðalverð allra meðalverða 

Reykjavík, 23. dag febrúarmán. 1886. 

Magnús Stephensen 
settur. 

P. Pjetursson. 

Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Strandasýslu 

frá miðju maímánaðar 1886 hl sama tima 1887. 

Hundrad å | Alin. 

kr. 

102 

» 

77 

105 

66 

122 

96 
63 

93 
78 
41 
66 

— 439 

73 

| aur. 

> 

89 

27 
29 
18 
55 
11 

19 

| aur. 

85 
> 

65 

88 

55 

' 102 

  

  

1. 

2. 
um 

3. 
4|— 8 — 
5.|—12 — 
6.|— 8 ær 
7.1 —10 — 
8. 

| dågum 
9.) 

A. Fríður peningur. 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á 
tvævetrir . . - 
veturgamlir . - 
geldar . .- 
mylkar . . - 

— 1 áburðarhestur, taminn, 

— 1's hryssu á sama aldri 

hausti. 

5 til 19 

hver 

vetra, í far- 

hver 

1æ 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardðögum 

— 6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í fardög- 
á 

á 

ad 

l peningum 

kr. 

107 

16 

18 

15 

11 

15 

i 

10 

aur. 

92 

29 
59 | 

92 
48 | 

- 17 
32 

63 

I 29 | 

TT 

Hundrað á | Alin. 
  

kr. | aur. aur, 

107 92 ; 90 
{ 

97 |74 | BI 
lll 54 | 93 
127 | 36 | 106 
137 | 76 115 
121 | 36 101 
103 | 20 86 

58 | 63 | 49 
631 5. 58



10. 
11. 
12. — 120 — af smjåri, vel verkudu 

3. 

14. 

15. 
16. 
17.' 

33 

B. UW, smjör og tólg. 

I # 120 pd. af hvítri ullu, 
— 120 — af mislitri ullu, vel þveginni 

| — 120 — af tólg, vel bræddri.. 

  
18. | 
19. 
20. 
91 

29.) 
23. 
24. 
25. | 
26. 

27. 
98, | 

29. 

31. 
32, 
33. 
34, 

35. 

38.'lw… 6pd. af ædardån, vel hreinsudum, 

39. 
40. | 

41. 
42. 
43. | 

GC. Tovara af ullu. 

hver hespa 11 skreppur, en hver 

vel þveginni, pundið =
 

þræði... 0404... pundið á 
— 60 pör eingirnissokka . parid 
— 30 — tvibands-gjaldsokka — 
— 180 — sjóvetlinga — 
— 20 ingirnispeysur . hver 
— 15 tvibands-gjaldpeysur . — 
— 120 ålnir gjald ”vodarvadmåls, ålnar breids, 1 alin 
— 120 — einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 

D. Fiskur. 

16 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin 
--- 6 — — harðfiski — — — 
— 6 — — pyrsklingi — — 
— 6  — — ýsu, hertri 
— 6  — — hákarli, hertum. 

Ek. Lýsi. 

1 ol tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 
— 1 —  — — hákarlslýsis . . - 
— 1 — — — selslysis . . . - 
— 1 —  — — bþorskalýsis . . - 

F. Skinnavara. 

lw 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 
— 6 —— kyrskinns . . . . — 

— 6 — hrossskinns . . — 

— 8 —— sauðskinns, af tvævetr- 
um og eldri os se mm 

— 12 —— sauðskinns, af vetur- 
gömlum og ám . . — 

|— 6 —— selskinns . . . — 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit 

G. Ymislegt. 

— 40 — - — óÓhreinsuðum 

— 120 — - fuglafidri  . . . . . 10 
— 480 — - fjallagrösum  . ... — 
5 ålnir 1 dagsverk um heyannir 
5 — 1 lambsfóður 

pund 

hvert 

. pundid 

pund 

1 
8
 

go
v 

i 
| 

  

  

|1or 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, haldi 
skreppa 44 | 

  

  

| Í peningum. | Hundrað á | Alin 

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

2161 | 73 20 | 61 
» [47 | 56 40 | 47 
»|72 | 86) 40 | 72 
> {42 | 50 | 40" 42 

| 

| 0 1/33 | 39 '90' 38 
|» | 52 81 ' 20 | 26 
(#77) 23) 10'| 19 

» | 38 | 68|40 | 57 
2 83 | 56 60 | 47 
3 | 83 57 | 45 | 48 
1147 | 176 40 | 147 
1; 8. 129 60 | 108 

| | 
| | 

11 | 53 69 18 | 58 
13 | 50 81, >» | 68 
121 9, 72 54 | 60 
ll 511 69. 6)" 58 
10 (79 | 64 74 | 54 

| | 

2|30 3450 | 29 
2 69, 40 35 | 34 
2 |68 | 40 | 20 | 34 
2/45, 36 75. 31 

| | HEE: 
| | 

14! 9. 56 36 | 47 
12. 4 72 | 24 | 60 
10171, 64 | 26 | 54 

819, 64172 54 
| | | 

6 | 86 82 | 32 | 69 
10/42. 62/52, 52 

[ > {25 | 60, » | 50 

| EN 
| 17167 106; 2) 88 

| „1 21. » 

7 | 63 91 56) 76 
1 | 23 59 | 4 | 49 
231 55 44 | 46 
5 | 59 | 184 | 16 | 112 

1886 

18 
23. febr.



1886 

18 
23. febr. 

19 
22. febr. 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum 

34 

um verður: 

Eptir A. eða í fríðu 
— B. — í ulla, smjöri og tólg 
— CC. — í ullar tórvöru. 
— D. — í fiski. 
— E. — í lýsi 
— HF — í skinna-töru 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skipt með 6, sýnir: 

landaur- 

meðalverð allra meðalverða 

Reykjavík, 23. dag febrúarmán. 1886. 
Magnús Stephensen 

settur. 

Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 

P. Pjetursson. 

frá miðju maímánaðar 1886 til sama tíma 1887. 

Hundrað á (Alin 

kr. Í aur. E aur. 

103 | 17 | 86 

66 | 60 | 56 

72 | 83 í 6l 

71 | 30 ' 60 

37 | 95 | 32 
66 6" 55 

417 917 "350 

69 (65 | 58 

  

1. 

Do
 

10. 

12.! 
13. 

O
N
S
 

St
ik
 c

o 

| 

  

  

Á. Fráður peningur. 

1 ol kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum  . á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fardög- 
UN... hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . . — - 
—8 — tvævetrir . . - — ... — - 
—12 — veturgamlir . - — ... — - 
— 8 ær geldår. . . 7 0 0 
—10 — mylkar . . - 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í í far- | 

dögum . . . FA . å | 
— 1Y3 hryssu, å sama aldri . 2... hver 

B. UT, smjör og tólg. 

1120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á 
'— 120 — af mislitri ullu, vel þveginni — - | 
— 120 — af smjåri, vel verkudu . . . — - 
— 120 — af tålg, vel bræddri . . . . — -' 

GC. Tóvara af ullu. 

I 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, haldi 
hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði . ... ,„ pundið á 
60 pör eingirnissokka parið - 
30 — tvíbands-gjaldsokka  . .. — = 

| — 180 — sjóvetlinga 2... — = 
„| — 20 eingirnispeysur . . .... hver - 

— 15 tvíbands-gjaldpeysur  . — | 
| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, Lalin - | 
| — 120 — einskeptu, lal.tilð kv. breiðrar- — -, 

Í peningum 

  kr 

105 | 92 
| 

13 | 75 

19 | 77 
15 

11 | 22 

14 | 60 

9 | 607 

65 ; 

49 | 67 
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» | 56, 

» | 44 
» | 67 

> { 39 
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> » 

» | 70 

1 825 

> | 27 

3 838 

5 | 41 

1, 47 
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20 
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Hundrað á „ Alin 

kr 1 aur. „AUT. 

f 
! 

105 92 88 

82 | 50 | 69 
118 | 62 | 99 
126 | 64 | 107 
1340 64 | 112 
116 80, 97 
96 | » 1 80 

65 | 20 54 
66 23 55 

67 | 20 | 56 
52 80 | 44 
80 40 | 67 
46 80 | 39 

» Ð ; Ð 

49 > | 85 
37 50" 31 
48 60. 41 
76 | 60 | 64 
81 {15 68 
176 | 40 | 147 
122 | 40 | 102



D. Fiskur. |-— 

99. 11 #6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á | 

93,, — 6 —  K— hardfiski -— —— — …- | 

94. — 6 — — þyrsklingi — — — - | 

25. — 6 — — ýsu, hertri | 

og.) — 6 — — hákarli, hertum . . .. — -| 

| E. Lýsi. | 

97.1 1 ææ l tunna (120 pt.) hvalslýsis . . . 8 pottar á | 

og. — 1 —  — — hákarlslýsis . . - — - | 

99 |— 1 —  — — SEllýsis ...7- — - 

30. — 1 —  — — bþorskalýsis . . - — -| 

F. Skinnavara. 

31.  1w 4 fjordungar nautskinns . . . 10 pund å | 
328. — 6. —— kýskinns . . 2. 2. — — -) 
33. — 5 — — hrossskinns . . . — — | 
3.) — 8 —-- sauðskinns, af tvævetr- 

um og eldri ., . . — — - 
35, —— 12 —-- sauðskinns, af vetar- 

| gomlum og åm . . — — - 
36.| — 6 —— selskinns … 20 - 
37.! — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert 

| G.  Ymislegt. | 

38. I læ 6 pd. a af æðardún, vel hreinsuðum . pundið á 
39. — 40 — —-—  óhreinsuðum  . — 
40, — 120 — - fuglafiðri . . . . . 10 pund - 
41. — 480 — - fjallagrösum . . . . — — 
42. 5 álnir 1 dagsverk um heyannir BN 
43.) 5 — 1 lambsfóður . 2 2 2 0 eee 4] 
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aan Ok Ta 

| 
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62 | 
29 | 
17 

31 

96 

23 

| 84 

| 81 
90 
73 
41 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtåldum landaur- 

um verður: 
Eptir A. eða í fríðu. . 

B. — á ullu, smjöri og tólg 
— 0. — í ullar tovoru . 
— D. — í fiski. 
— E. — í lýsi 
— F. — á skinna-vöru 

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

meðalverð allra meðalverða 

Reykjavík, 22. dag febrúarmán. 1886. 

Magnús Stephensen 
settur. 

P. Pjetursson. 

Hundrað á 

| aur {| 

== 48 | 
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66 48 
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71 52 
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107 | 4 

> | » 
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105 | 84 

101 | 39 
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20 Auglýsing. 

12. marr Þeim 10,000 krónum, sem samkvæmt 10. gr. C. 4. í fjárlögunum á að úthluta 
til sýslunefnda og bæjarstjórna fyrir árið 1886 til eflingar búnaði, að hálfu eptir fólks- 
fjölda og að hálfu eptir samanlagðri tölu jarðarhundraða og lausafjárhundraða, hefir nú 
verið skipt svo milli hinna einstöku sýslu- og bæjarfjelaga sem eptirfylgjandi tafla sýnir: 5: 

  

  

    

Systu og Væjarfjl Ta | ar annat | Cppnan - si gfja dr. entir | ha 
ýslu- og bæjarfjelög. árið 1883 jarðab. 1861 0 1880 | kr. 

1. Austur-Skaptafellsýsa . . . . .. 1036, | 1018,5 1275 | 170 
2. Vestur-Skaptafellssysla . . .... 1921,6 | 20495 | 2299 310 
3. Rangårvallasysla . ......…. 3502,9 7082,9 5360 | 780 
4. Árnessýsla . 2. 4196, 8606,s | 6257 930 
5. Vestmannaeyjasýsla . . . . . .. 83,8 | 389,5 557 | 60 
6. Gullbringu- og Kjósarsýsla . . . . 1830,5 | 48215 . 5660 | 650 
7. Reykjavíkur kaupstaður . .... 1980 | 355,5 ' 2567 200 
8. Borgarfjardarsyla . . . . 1390,3 3147,a | 2598 | 380 
9. Mýrasýsla . 2... 1507, | 3286, | 2398 | 350 

10. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla . . 976,5 | 42617 | 8272 | 430 
11. Dalasýsla 2... 1437,7 | 3692. | 2357 360 
12. Barðastrandarsýsla . . . . . .. 894,5 3877,2 | 2857 | 380 
13. Ísafjarðar kaupstaður . ..... 90,2 14,4 518 | 40 
14. Isafjardarsyslå . . 2. 2... 1638,0 3768,7 | 5033 | 560 
15. Strandasýsla . . 2... 798,8 | 1554, 1861 | 2929 
16. Húnavatnssýsla ......….. 4128,0 | 7209, 5028 | 780 
17. Skagafjarðarsýsla . 2. . 2... 38334.,5 1667,9 | 4599 | 740 
18. Eyjafjarðarsýsla „2... 3097,5 — 7901,0 | 4780 750 
19. Akureyrar kaupstaður . . .... 99,0 | 123 | 545 | 40 
20. Sudur-pingeyjarsyså  ...... 2461,4 | 519l,6 | 8765 | 550 
21. Norður-þingeyjarsýsla . ..... 1120,0 | 1840,8 | 1571 | 220 
22. Norður-Múlasýsla ....... 3906,0 ' 4159, | 3825 | 580 
23. Suður-Múlasýsa . . . . . . . . | 3264,0 | 3866, | 3603 | 520 

42913,1 | 86369,6 , 72445 | 10000 
Um leið og jeg kunngjöri þetta, skora jeg hjermeð á sýslunefndir þær og bæjar- 

stjórnir, er hlut eiga að máli, að senda sem fyrst hlutaðeigandi amtmanni áleiðis til 
landshöfðingja tillögur sínar um, hversu verja skuli samkvæmt ákvæðum fjárlaganna upp- 
hæð þeirri, er hverju sýslu- eða bæjarfjelagi er ætluð, eptir því, sem að framan er skráð, 
fyrir árið 1886. þá er tillögurnar svo eru samþykktar, mun hver upphæð verða ávísuð 
til útborgunar úr landssjóði. 

Reykjavík 12. marz 1886. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 
Samkvæmt auglýsingu 22. febrúar 1875, 21. gr. 

Jón Pjetursson. om 0 Fjetursso Jóu Jensson. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 og 1887. 

10. gr. C. 5. a. 
Fyrir kostnaði við aðgjörð á sæluhúsinu á Kolviðarhóli veitt 171 kr. 65 a. 

16. gr. 14. 
Rektor, Dr. phil. Jóni Þorkelssyni veittar allt að 160 kr. til þess að prentað verði aptan 

við næstu skýrslu um lærða skólann í Reykjavík framhald af þýðing brjefa Horazar eptir Jón þor- 
kelsson rektor og Gísla heitinn Magnússon aðjunkt.
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Nyuikomid í A-deild Stjórnartíðindanna. 
Lög um utanþjóðkirkjumenn, undirskrifuð af konungi 19. febrúar 1886 (A, nr. 4, bls. 

16—23). 
Lög um friðun á laxi, undirskrifuð af konungi 19. febr. 1886 ið nr. 5, bls. 24— 29). 
Lög um friðun hvala, undirskrifuð af konungi 19. febr. 1886 (A, nr. 6, bls. 30—33). 
Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í Feneyjum og um bann gegn innflutningi á ýms- 

um hlutum þaðan til Íslands, undirskrifuð af ráðgjafanum 23. febr. 1886 (A, nr. 7, 
bls. 34--35). 

Auglýsing um að auglýsing stjórnarráðsins fyrir Ísland 21. septbr. 1885 skuli úr gildi 
felld, undirskrifuð af ráðgjafanum 23. febr. 1886 (A, nr. 8, bls. 36 - 37). 

Brjef landshöfðingja um bráðabirgðalán handa Reykjavíkur kaupstað til 
vegagjörðar. — Með brjefi þessu veitti landshöfðingi Reykjavíkur kaupstað 3500 kr. 
bráðabirgðalán úr landssjóði til kostnaðar við vegagjörð inn að Laugunum, og á lán 
þetta að ávaxtast með 4 " á ári og endurborgast að fullu innan ársloka 1886, eða þeg- 
ar er krafizt verður eptir þann tíma. 

til stjórnar söfnunarsjóðsins í Reykjavíl: um bráða- 
birgðaávöxtun á fje nefnds sjóðs. — Stjórn söfnunarsjóðsins í Reykjavík hefur með 
brjefi 1. þ. m. farið þess á leit, að landshöfðinginn, samkvæmt 14. gr. samþykktarinnar 
fyrir tjeðan sjóð og staðfestingu landshöfðingja á henni, dags. 10. nóv. f. á., veitti sam- 
þykki sitt til þess, að leggja mætti fje sjóðsins til bráðbirgða í landsbankann, þegar hann 
væri kominn á fót. sem og að lána mætti það einstökum mönnum um allt að 6 mán- 
aða tíma móti sjálfsskuldarábyrgð tveggja áreiðanlegra manna, þó svo, að upphæð sú, 
er þannig væri varið, aldrei næmi meiru samtals en 1000 kr. 

Útaf þessu skal yður hjermeð til vitundar gefið, að landshöfðinginn hjermeð 
veitir hið umbeðna samþykki, þó með þeim sjálfsagða fyrirvara, að það er að öllu leyti 
á ábyrgð stjórnar söfnunarsjóðsins. að sjálfsskuldarábyrgðir þær, sem lánað verður út á, 
sjeu Í alla staði fulltryggjandi fyrir sjóðinn. 

    

$rjef landshöfðingja um hallærislán handa Gullbringu- og Kjósarsýslu. — 
Með þessu brjefi var sýslunefndinni í Gullbringu- og Kjósarsýslu veitt 2000 kr. lán til 
að afstýra hallæri í Vatnsleysustrandarhreppi. Tánið á að ávaxta með 40 og endur- 
borga það með 's árlega, eða á þann hátt, sem alþingi kann að ákveða. 

Brjef landshöfðingja #1 amtmannsíns yfir norður- og austuramtinu um end- 
urgjald á veittum sveitarstyrk. — Með þóknanlegu brjefi, 12. nóv. f. á., hafið þjer, 
herra amtmaður, sent hingað erindi hreppsnefndarinnar í Vindhælishreppi í Húnavatns- 
sýslu, þarsem hún áfrýjar til landshöfðingja úrskurði yðar, dags. 30. júní f. á., en með 
honum er úrskurðað, að Jón nokkur Guðmundsson á Núpi hafi með meira en 10 ára 

dvöl í Vindhælishreppi unnið sjer sveit þar, og að hreppur þessi þessvegna eigi ekki 

1. dag aprilmán. 1886. 
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kröfu til að fá endurgjald hjá fæðingarhreppi Jóns, Holtshreppi í Skagafjarðarsýslu, á 

sveitarstyrk veittum Jóni á árinu 1884. 

Það er upplýst í málinu, að Jón þessi Guðmundsson, sem hjer ræðir um og 

sem einsog að ofan er á vikið, á fæðingarhrepp Í Holtshreppi í Skagafjarðarsýslu, hefur 

dvalið síðan 1871 í Vindhælishreppi, en hreppsnefndin þar heldur því fram, að Jón hafi 

1879 þegið styrk eða lán að upphæð 9 kr. 50 a. í korni af fátækrasjóði Vindhælishrepps, 

og hefði hann því ekki enn 1884 verið búinn að vinna sjer þar framfærslurjett. 

Þessar 9 kr. 50 a. geta þó eigi álitizt löglegur sveitarstyrkur, því að auk þess 

sem það eigi hefur verið nákvæmlega rannsakað af fátækrastjórninni í Vindhælishreppi, 

samkvæmt 9. gr. fátækrareglugjörðarinnar, áður en styrkurinn var veittur Jóni, að hann 

væri hans þurfandi, þá er einnig þess að gæta, að Jón galt þetta sama ár 20 króna 

aukaútsvar til Vindhælishrepps og hefur þannig goldið til nefnds hrepps þetta ár meira 

en helmingi meira en fyrnefndar 9 kr. 50 a., en þegar af þeirri ástæðu getur Jón eigi 

sagzt hafa þegið styrk ef Vindhælishreppi þetta sama ár. Jeg verð því að vera yður, 

herra amtmaður, samdóma um, að optnefndur Jón Guðmundsson hafi unnið framfærslu- 

rjett í Vindhælishreppi með óslitinni 10 ára dvöl þar, og að hreppur þessi því ekki eigi 

kröfu til endurgjalds á sveitarstyrk, sem Jón tjáist hafa fengið þar árið 1884. 

Brjef landshöfðingja tél póstmeistarans í Reykjavík um bætur til pósta fyrir 

aukakostnað og slys á póstferðunum. — Með þóknanlegu brjefi, 14. desbr. f. á., hafið 

þjer, herra póstmeistari, sent hingað 3 bónarbrjef með fylgiskjölum, nefnilega: 

1, frá póstinum milli Reykjavíkur og Staðar í Hrútafirði, Þórði Kolbeinssyni, þarsem 

hann fer þess á leit að fá endurgoldnar úr landssjóði 108 kr., sem hann í 4. póst- 

ferð 1885 varð að borga aðfengnum mönnum fyrir burð á póstflutningi þeim, er 

hann þá hafði meðferðis, 14 koffortum, norður yfir Holtavörðuheiði, sem ófær var 

með hesta sökum snjóþyngsla, og 

2, frá aukapóstinum frá Bæ í Króksfirði útá Barðaströnd, Jóhanni Jónssyni, og frá 

aukapóstinum til Keflavíkur, Jóni Pálssyni, báðum um endurgjald fyrir hesta, er 

drepizt hafa fyrir þeim á póstferðum þeirra af slysum, 

og hafið þjer lagt með því, að Þórði Kolbeinssyni norðanpósti verði veitt endurgjald 

það, er hann fer fram á óskert, og að þeim Jóhanni Jónssyni og Jóni Pálssyni verði 

veittar, hinum fyrnefnda 50 kr. en hinum síðarnefnda 30 kr. 

Í tilefni af þessu vil jeg hjermeð þjónustusamlega tjá yður, herra póstmeistari, 

að með því að öll sanngirni mælir með því, að þórður Kolbeinsson fái endurgoldinn úr 

landssjóði aukakostnað þann, er hann hefir haft við að kaupa menn, eptir skipun póst- 

afgreiðslumannsins í Arnarholti, til þess í fyrgreindri póstferð að bera póstflutning þann, 

er hann hafði meðferðis, yfir Holtavörðuheiði, frá Fornahvammi og norður að Stað Í 

Hrútafirði, því að einsog þjer hafið tekið fram, er gjört ráð fyrir því Í samningnum við 

þennan póst einsog aðra pósta, að hestum verði ávallt við komið á póstferðunum, og 

skal því þjónustusamlega skorað á yður, að greiða honum úr póstsjóðnum 108 kr. sem 

kostnaðurinn eptir vottorðum póstafgreiðslumannanna í Arnarholti og á Stað, hefur numið. 

Aptur á móti er öðru máli að gegna um beiðni þeirra Jóhanns Jónssonar og 

Jóns Pálssonar. þeir eiga, einsog þjer einnig takið fram, enga heimting á að fá meiri 

borgun fyrir póstferðirnar, en um hefir verið samið við þá, og þó að svo hafi nú óheppi-
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lega tiltekizt, að fyrir þeim hafi drepizt hestar á póstferðunum, þá er þetta nokkuð, sem 

ávallt má við búast að komi fyrir, og ráð fyrir því gjört, þegar samið er um borgunina 

fyrir póstferðirnar, og eru slík óhöpp því póstsjóðnum fullkomlega óviðkomandi, og það 

því fremur, sem ekki verður fyrir það tekið, að kenna megi hjer að nokkru leyti vangá 

hlutaðeiganda sjálfra um að hestarnir drápust. Jeg treystist því eigi til að veita þeim 

úr landssjóði hið umbeðna endurgjald eða skaðabætur fyrir tjón þeirra, og bið jeg yður 

tilkynna það hlutaðeigendum. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um greiðslu 

fjárkláðakostnaðar. — Eptir að hafa meðtekið þóknanlega umsögn yðar, herra amt- 
maður, í brjefi 17. sept. f. á, um kæru hreppsnefndarinnar í Helgastaðahreppi yfir úr- 

skurði yðar 27. maí f. á., er skyldar tjeða hreppsnefnd til að greiða úr hreppssjóði kostn- 

að samkvæmt tilskipunum 5. jan. 1866 og 4. marz 1871 við fjárskoðanir og niðurskurð 

á fje, útaf fjárkláða vorið 1884 í Helgastaðahreppi, að upphæð samtals 225 kr., skal yður 

hjermeð til vitundar gefið, til þóknanlegrar leiðbeiningar, að jeg fæ ekki betur sjeð, en 

að skilja beri svo ákvörðunina í 3. gr. tilskipunar 5. jan. 1866, um greiðslu kostnaðar 

þess, sem hjer um ræðir, að hann sje, einsog hreppsnefndin í Helgastaðahreppi heldur 

fram, óviðkomandi hreppssjóðnum, en sýslumaður á að jafna honum niður á alla fjár- 

eigendur í hverjum hrepp og heimta hann saman á manntalsþingum ásamt manntals- 

þingscjöldunum, og þó að svo sje kveðið á í tilskipuninni, að niðurjöfnun kostnaðarins 

á alla fjáreigendur á hverjum hreppi, eigi að gjöra <eptir reglum þeim, sem gilda um 
dýratollas, þá er það hvorttveggja, að með þessum reglum um dýratolla er átt við þær 

reglur, sem þá voru almennt gildandi, þegar tilskipunin kom út, enda gæti breyting á 

þessari „ánari ákvörðun um niðurjöfnunina, að hún átti að gjörast eptir reglunum um 

dýratolla, eigi haft í för með sjer breyting á þeirri aðalákvörðun um niðurjöfnunina, að 

hún átti aðeins að snerta fjáreigendur í hreppnum sem slíka og að sýslumaður átti að 

innheimta kostnaðinn á manntalsþingum. 

Jeg skal þessvegna þjónustusamlega skora á yður, herra amtmaður, að hlutast 

til um innheimtu optumgetins fjárkláðakostnaðar á þann hátt, er nú hefir sagt verið. 

Brjef landshöfðingja um hallærislán handa Dalasýslu. — Með brjefi þessu var 

sýslunefndinni í Dalasýslu veitt 300) kr. lán úr landssjóði til að afstýra hallæri Í sýsl- 

unni. þannig að lán þetta ávaxtist með 49/o á ári og endurborgist með 's árlega á 8 

árum eða á þann hátt, er alþingi síðar kann að ákveða. 

Brjef landshöfðingja tíl amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 

birtingu á framlagning skattaskráa 0. fl. — Með þóknanlegu brjefi 19. jan. þ. á., 

hafið þjer, herra amtmaður, sent hingað erindi frá hjeraðslækni Guðmundi Guðmunds- 

syni, þarsem hann spyrst fyrir um: ' 

1, hvort honum sje ekki heimilt, ad bera upp kæru utaf tekjuskatti peim, sem honum 

er gjört að greiða, þó hinn lögákveðni tími sje liðinn, þegar hlutaðeigandi skatta- 

nefnd hefur vanrækt að birta á kirkjufundi, hvar skattskráin liggi til sýnis; og 

2, hvort skattanefndinni sje ekki skylt að láta honum í tje skýrslu um hvernig hún 
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28 
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98 hafi metið fasteignartekjur hans til skatts, svo að sjeð verði, hvort hún í því efni 

1. marz. hafi hegðað sjer eptir ákvæðum tekjuskattslaganna. 

Útaf þessu skal jeg samkvæmt þeirri skoðun, er þjer hafið látið uppi í ofan- 

nefndu brjefi yðar, biðja yður tjá spyrjandanum: 

1, að svo framarlega sem skattanefnd vanræki að birta á kirkjufundi samkvæmt 15. 

gr. tekjuskattslaganna hvar skattaskráin liggi til sýnis, þá sje hún skyld til, þó 

hinn lögboðni tími sje liðinn, að taka til prófunar kæru yfir skattejaldi þeirra, er 

á skránni standa, ef hún getur ekki upplýst, að þeim hafi á annan hátt verið kunn- 

ug framlegging skrárinnar, og 

2, að skattaskráin eigi samkvæmt 14. gr. tekjuskattslaganna að innihalda skýrslu um 

upphæð hverrar tekjugreinar (af eign og atvinnu) fyrir sig, og um, hvað til frá- 
   

dráttar komi samkvæmt lögunum (kostnað, vexti af þinglýstum veðskuldum) og að 

ef skattskráin innihaldi eigi skýrslu um þessi atriði, þá geti gjaldendur krafið 

skattanefndina um upplýsingar viðvíkjandi þeim. 

99 Brjef landshöfðingja tel æmtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 

10. marz. útmælingu undir verslun á umboðsjörð. — Með þóknanlegu brjefi, 4. janúar þ. á., 

hafið þjer, herra amtmaður, sent hingað útmælingargjörð, er framkvæmd hefir verið 12. 

ágúst f. á. á lóð í landi umboðsjarðarinnar Ólafsvíkur í Neshreppi innan Ennis til hús- 

stæðis og verzlunar handa Jóni nokkrum Árnasyni, og hefur Jón þessi Árnason beiðst 

staðfestingar á útmælingargjörð þessari, en leiguliðinn á Ólafsvík, Hans A. Clausen kaup- 

maður, mótmælt henni, sumpart vegna þess, að hin útmælda lóð sje óþarflega stór og 

útmælingin skerði því um of leiguliðarjett hans, sumpart af því, að lóðargjald það, sem 

stungið sje uppá af mönnum þeim, er framkvæmdu útmælinguna, og sem hann ætlazt 

til að renni til sín sein leiguliða, sje of lágt. 

Um leið og þjer hafið skotið þessu máli til úrskurðar landshöfðingja, þarsem 

hjer sje að ræða um ráðstöfun með tilliti til þjóðeignar um langan óákveðinn tíma, 

sem sje yfirgripsmeiri en venjuleg jarðarbygging, hafið þjer tekið það fram, að hin út- 

mælda lóð, sem tekin hefur verið á jörðinni Ólafsvík, á stað, sem leiguliðinn sjálfur hafði 

vísað á, sje eigi stærri en góðu hófi gegni, einkum þegar tillit sje haft til landslagsins, 

sem sumpart er malarsandkampur, sumpart graslítil brekkubörð, og til þess, að hinum 

nýja kaupmanni sje nauðsynlegt, að geta haft útihús, fjós og hesthús, og kálgarð, sem 

og pláss fyrir lestamenn til að taka ofanaf og láta uppá hesta sína, en alls þessa væri 

honum varnað, ef hann fengi ekki aðra lóð en malarkamp þann, er leiguliði vilji miðla 

honum; að Jón Árnason ætti að fá lóð þá, sem honum yrði úthlutuð, til fullkominna 

afnota bæði til lands og sjávar, án þess Í því efni að vera í neinu háður leiguliðanum 

á Ólafsvík, og ætti því leiguliðinn ekki að eiga rekarjett fyrir hinni útmældu lóð eða 

Jón Árnason að þurfa að gjalda honum toll tyrir uppsátur á lóðinni fyrir sjálfan sig. Og 

að endingu hafið þjer, hvað gjaldið eptir hina útmældu lóð snertir, látið það álit í ljósi, 

að það ætti eigi minna að vera en 25-—-30 kr. árlega, og ætti að sjálfsögðu að renna Í 

landssjóð og hlutaðeigandi umboðsmaður veita því móttöku og standa skil á því sem öðr- 

um umboðsgjöldum, en aptur á móti skyldi það metið af óvilhöllum dómkvöddum mönn- 

um, hvort hinn núverandi leiguliði biði nokkurn skaða eða rýrnun í leiguliðanotum sín-
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um sakir útmælingarinnar, og ef svo væri, hversu miklu þessi rýrnun næmi árlega, og 

ætti leiguliði þá að fá tilsvarandi linun í eptirgjaldi sínu eptir jörðina. 

Samkvæmt þessu hafið þjer lagt það til, 

1, að útmæling sú, sem fram fór 19. ágúst f. á., á lóð í Ólafsvík til Jóns borgara 

Árnasonar til verzlunar og húsastæðis, verði staðfest; 

2, að Jón Árnason fái hina útrmældu lóð til fullkominna afnota, óháða leiguliðanum á 

Ólafsvík, þó þannig, að hann megi ekki byggja bæi eða búðir á lóðinni til að 

leigja öðrum nje heldur megi leigja öðrum uppsátur á lóð sinni, og 

8, að hið árlega gjald eptir lóðina verði ákveðið 30 kr. og renni í landssjóð, en að 

leiguliðinn á Ólafsvík, sá sem nú er, fái linun í eptirgjaldi sínu eptir jörðina, sem 

svarar hinni árlegu rýrnun í leiguliðanotum hans sakir lóðarmissisins, eptir óvil- 

hallra dómkvaddra manna mati. 

Utaf þessu vil jeg þjónustusamlega tjá yður, að jeg fellst hjermeð að öllu leyti 

á ofangreindar tillögur yðar. 

Brjef landshöfðingja tl biskupsins yfir Íslandi um byggingu kirkju á 

Eyrarbakka. — Með þóknanlegu brjefi 22. desbr. f. á. hafið þjer, háæruverðugi herra, 

jafnframt því að senda hingað þaraðlútandi erindi sóknarnefndarinnar í Stokkseyrarsókn 

og útdrátt úr hjeraðsfundargjörðum Árnessprófastsdæmis, lagt það til, samkvæmt skjölum 

þessum, að landshöfðinginn veitti samþykki sitt til að Stokkseyrarsöfnuður, sem þjer 

skýrið frá að í næstkomandi fardögum muni taka að sjer kirkjufjárh ald í Stokkseyrar- 
sókn, megi byggja nýja kirkju á Eyrarbakka, auk þeirrar sem þegar er á Stokkseyri, að 
báðar kirkjur þær, sem þannig verða í sókninni, megi hafa sameiginlegan sjóð, og að 

einn og sami kirkjugarður verði fyrst um sinn notaður frá báðum kirkjum. 

Útaf þessu læt jeg ekki hjálíða þjónustusamlega að tjá yður til þóknanlegrar 
leiðbeiningar og frekari birtingar, að jeg samkvæmt 4. gr. laga um skipun prestakalla 

febr. 1880 fellst hjermeð á ofangreindar tillögur yðar. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um fram- 
færslu þurfalings. — Með póknanlegu brjefi, 22. desbr. f. á., hafið þjer, herra amt- 
maður, sent hingað erindi hreppsnefndarinnar í Bólstaðarhlíðarhreppi með fleiri skjölum, 
þarsem hún áfrýjar til landshöfðingja úrskurði yðar felldum 17. febr. s. á., en með úr- 
skurði þeim staðfestuð þjer úrskurð sýslumannsins í Húnavatnssýslu, dags. 12. apríl 
1884, er ákvað, að Jósep nokkur Jósepsson Stiesen væri sveitlægur í fæðingarhreppi 

sínum, Bólstaðarhlíðarhreppi, er því bæri að endurgjalda Vindhælishreppi styrk þann, er 

hreppur sá hefði veitt eða kynni að veita tjeðum Jósepi. 

Það má álítast sannað undir málinu, að ofannefndur Jósep flutti inn í Vind- 
hælishrepp í sláttarbyrjun 1866, og þó eigi reglulega fyrri en árið eptir, en flutti aptur 

hreppnum um vorið eða krossmessuleitið 1876, og að hann því eigi hafi dvalið 10 

ár samfleytt í Vindhælishreppi; auk þessa er það sannað með útskript úr sveitarbók 
Bólstaðarhlíðarhrepps, að honum árið 1874 hefur verið lagt af Bólstaðarhlíðarhreppi 120 
fiskar. 
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Samkvæmt þessu og öðrum ástæðum yðar úrskurðast því hjermeð að tjeður úr- 

skurður yðar skal standa óbreyttur. 
Þetta eruð þjer beðinn að tilkynna hlutaðeigendum. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 

upptöku ólöglega lagðra þorskaneta. — Útaf því að sýslumaðurinn í Gullbringu- og 

Kjósarsýslu hefur skipað svo fyrir í brjefum til hreppsstjóranna í Vatnsleysustrandar- og 

Rosmhvalanesshreppum, að taka skuli upp og flytja í land án undanfarandi rannsóknar 
og úrskurðar þorskanet þau, er lögð kynnu að verða á svæði því, þarsem fiskiveiðasam- 

þykkt 9. júní í. á. bannar að leggja þorskanet, hafið þjer, herra amtmaður, jafnframt 

því að senda hingað ítarlega skýrslu sýslumannsins, sem þjer hafið útvegað frá honum, 

um ástæður þær, sem þessi fyrirskipun er byggð á, getið þess, að þjer eigi fáið sjeð, að 

slík upptaka, sem fyrirskipuð sje af sýslumanninum, hafi neina stoð í ofangreindri sam- 

Þykkt, og að ástæður sýslumannsins, að yðar ætlun, aðeins sýni, að hlutaðeigandi dóm- 

ari geti haft gildar ástæður til að úrskurða, að taka skuli netin upp, en alls ekki, að 

samþykktin heimili neina undantekningu frá hinni almennu lagareglu, að til að taka 

upp og leggja hald á annars manns eign þurfi dómsúrskurð, nema að því er snertir net 

þau, er ræðir um í 2. gr. samþykktarinnar, og hafið þjer þessvegna beiðst úrskurðar 

landshöfðingjans um málefni þetta. 

Hvað nú málefni þetta snertir, þá er það víst, að í samþykktinni frá 9. júní Í. 

á. 1. gr. er aðeins lögð 50—100 kr. sekt ef nokkur leggur þorskanet fyrir utan línu þá, 

er þar er tiltekin, eður nær landi, en þar er nefnt, en þar á móti talar samþykktin 

ekki eitt orð um það, að taka skuli upp net þessi og flytja í land, hvar við vel getur 

hugsast, að eiganda netanna, eða þeim, er legði þau, ástundum orsakast gæti meiri 

skaði, en sektunum nemur. Eg get því eigi sjeð, að hið opinbera eigi að taka netin 

upp og flytja til lands, heldur ber því að hafa vakandi auga á því, að enginn leggi svo 

þorskanet á hinum forboðnu stöðum, að eigi sje höfðað mál á móti honum til sektar 

fyrir brot á samþykktinni. 

þetta tilkynnist yður, herra amtmaður, til þóknanlegrar leiðbeiningar. 

Auglýsing 
fyrir sjófarendur. 

Til leiðbeiningar fyrir sjófarendur verða frá næstkomandi hausti tendruð eptir- 

fylgjandi ljósker í Gullbringu- og Kjósarsýslu, að tilhlutun hlutaðeigandi hreppsnefnda: 

1, LZjósker á Garðaholti í Garðahreppi. það er 101 fet yfir sjáfarmál með hálffölln- 

um sjó; afstaða þess er 64' 5' 5“ norðl. br., og 22'2 28  vestl. lengdar (frá Green- 

wich) — Ljósið ber hærra en öll önnur ljós í Garðahverfi og á Álptanesi, og er 

undir það byggður stöpull 5 álna hár. Í ljóskerinu á að loga frá 1. okt. til 81. 

marz ár hvert, frá því að hálfdimmt er að kvöldi og þartil hálfbjart er að morgni. 

2, Ljósker á Brekkuhól í Bessastaðahreppi. það er 60 fet yfir sjáfarmál og lýsir 2 

mílur undan landi. „Í því á að loga frá 1. október til 31. marz ár hvert, meðan 

eigi er miðabjart fyrir náttmyrkri.
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3, Ljósker á Gerðatöngum (Ásláksstaðatöngum) í Vatnsleysustrandarhreppi. pad er 

beint suður af svonefndu eSvartaskeris, í útsuður af eFjósakotsboða> og í austur- 

landnorður af Hlöðuness- og Brunnastaðatöngum. það lýsir á 3 hliðar, í útsuður, 

útnorður og landnorður og mun sjást um 2 mílur á haf út; það ber 30 fet yfir 

sjáfarmál. Í pví á að loga frá 15. sept. til 15. apríl ár hvert, frá því í hálfdinmu 
að kvöldi til þess hálfbjart er að morgni. 

Þetta auglýsist hjermeð almenningi. 

Reykjavík 23. marz 1886. 
Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Samkvæmt auglýsingu 22. febr. 1875, 21. gr. 

Jón Pjetursson. Jón Jeasson. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um at- 

keri, er finnast á sjáfarbotni. — Útaf fyrirspurn yðar, herra amtmaður, í þóknanlegu 

brjefi 24. okt. f. á um það hver lög gildi á Íslandi um björgun atkera, er finnist á 

sjáfarbotni, og um það, hvernig farið skuli að með atkeri tvö dufllaus, en með tilheyr- 

andi festum, er fundizt hafi og verið bjargað í sumar, er leið, nálægt Hrísey, skal jeg 

hjermeð þjónustusamlega tjá yður, að jeg álít næst liggja að beita í þessu tilfelli 

analogíu 25. gr. í lögum um skipaströnd 14. jan. 1876, er ræðir um mannlaus skip eða 

skipsbrot, er finnast á sjó úti, og að þessvegna beri að birta atkerafundinn í blöðunum 

á löglegan hátt og atkerin eða andvirði þeirra falla til landssjóðs, ef eigandi eigi sannar 

eignarrjett sinn innan árs og dags, en finnendum ber '/s eða '/s af andvirðinu eða þá 

endurgjald eptir reikningi, er lögreglustjóri úrskurðar. 

Auglýsing 

um póstmál. 
Ráðgjafinn fyrir Ísland hefur með brjefi 26. f. m. samþykkt: 

1, að aukapóstur verði sendur frá Arnarholti, svo fljótt sem auðið er, í hvert skipti 

eptir komu aðalpósts þangað frá Reykjavík, til prestssetursins Borgar í Borgar- 
hreppi, og að þar verði settur brjefhirðingastaður; 

2, að aukapóstur verði sendur frá Ísafirði, svo fljótt sem auðið er eptir komu aðal- 
póstsins frá Reykjavík, sjóleiðis til Staðar í Grunnavík og þaðan aptur til Hesteyr- 
ar Í Sljettuhreppi, og að sett verði brjefhirðing á Hesteyri. 

Reykjavík 27. marz 1886. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 
Samkvæmt auglýsingu 22. febr. 1875, 21. gr. 

Á Br NÚ Jón Pjetursson. Jón Jensson. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 og 1887. 

10. gr. C. 4. 

Skólastjóra við búnaðarskólann á Hólum, Jósep Bjårnssyni, veittur 400 kr, styrkur upp i kostn- 
að af ferð hans til Kaupmannahafnar og veru hans í vetur á landbúnaðarháskólanum þar. 
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10, gr. C, &. a. 

Til vegagjörða á Vaðlaheiði og Öxnadalsheiði veittar 3100 kr 

10. gr. €, 5. b 

Til sýsluvega í norður- og austuramtinu veittar 4006 kr. 

13, gr. B. V. b. 

Barnaskólanum á Seyðisfirði . . . veittar 300 kr. 

—— i Seltjarnarneshreppi . . — 300 — 

—— i Rosmhvalaneshreppi . . — 200 — 

—— á Skipaskaga . . . — 200 — 

—— í Ölfushreppi . . . — 200 — 

—— í Gaulverjabæjarhreppi . — 200 — 

—— í Bessastaðahreppi . . — 200 — 

—— í Vestmannaeyjum . . — 2060 — 

—— á Þingvöllum . . . — 150 — 

—— á Reynivöllum . . , — 100 — 

—— á Sauðárkrók . . . — 100 — 

-— í Hnífsdal  . . . . — 100 — 

16. gr, 14 
Timburmanni Georg Ahrens veittur af rådgjafanum 250 kr. styrkur til ad nema i Kaupmanna- 

höfn uppdráttarlist til húsasmíða. 

Trjesmið Gísla Guðmundssyni veittur af ráðgjafanum 300 kr. styrkur til framhalds námi sínu 

í skóla tekniska fjelagsjns. 

EMBÆTTASKIPUN OG LAUSN FRA EMBÆTTI. 

15. febr. veitti landshöfðingi presti að Hoti í Álptafirði, sjera Brynjólfi Jónssyni Ólafs- 

valla prestakall í Árnessprófastslæmi frá næstkomandi fardögum. 

20. s. m veitti landshöfðingi prestinum sjera Páli Jónssyni í Viðvík lausn frá embætti fr 

næstkomandi fardögum. 

S. d veitti landshöfðingi prestinum sjera Halldóri Jónssyni í Tröllatungu lausn frá em- 

bætti frá næstkomandi fardögum. 

24. s. m. skipaði konungur prest að Akureyrar prestakalli, sjera þórhall Bjarnarson, 1. 

kennara við prestaskólann. 

KONUNGKJÖRINN ALÞINGISMAÐUR. 

24. febr. skipaði konungur prest að Bægisá, sjera Arnljót Ólafsson, til alþingisseta fyrir 

það sem eptir er af kjörtíma þeim, sem nú er að líða, í stað biskups, dr. theol P. Pjeturssonar, 

komm. af dbr, og dbrm., er jafnframt var undanþeginn fiá starfa þessum. 

ÓVEITT PRESTAKÖLL 

Bergstaðir í Húnavatnsprófastsdæmi. Í næsta fardögnm hvílir 650 kr landssjóðslán á 

prestakallinu, sem endurborgast með 50 kr á ári auk vaxta Brauðið or metið 1075 kr. 43 a 

Auglýst 16. marz 1886. 

Akureyri (Akureyrar og Lögmannshlíðar sóknir) í Eyjafjarðarprófastslæmi. Metið 1897 

kr. 30 a Auglýst 20, marz 1886. 

Viðvík í Skagafjarðarprófastslæmi. Prestsekkja nýtur '/o af föstum tekjum brauðsins og 

uppgjafaprestur eptirlaunast af því samkæmt lögum Metið 1244 kr. 68 a. Auglýst 20. marz 1886. 

Tröllatunga í Strandaprófastsdæmi. Verður veitt með fyrirvara um breyting samkvæmt 

lögum 2. nóv. 1885. Metið 843 kr. 54 a. Auglýst 20. marz 1886. 

ÓVEITT LYFJAVERZLUNARLEYFI. 

Óveitt er leyfi til að reka lyfjaverzlun á Seyðisfirði í norður- og austuramtinu. 

Þeir, sem sækja vilja um leyfi þetta, eiga að senda bónarbrjef sín með tilhlýðilegum vottorð- 

um til ráðgjafans fyrir Ísland fyrir 17. maí þ. á
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Veröðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjasýslu 
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— — — hákarlslýsis 0. 70 

(a — — — selslýsis ... — | 
—1 — — — þorskalýss 2. - — || 

16 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 
— 6 — — harðliski — —— — …- 
— 6 — — þyrskingi — a — 
—6 —  — ýsu, herti 2. — - 

— 6 — — hákarli, heætum . 

(1 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 

{| 

A. Fríður peningur. 

lot kýr, 8 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í furdögum  . á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembcar, í fardög- | 
BB. hver á 

dögum Á 
— 1% hryssu, á sama aldri 0000. hver = 

B. UW, smjör og tólg. 

1120 pd. af hvítri ulln, vel þveginni, pundið á 
— 120 — af mislitri ullu, vel þveginni  — - 
— 120 — af smjöri, vel verkuðu . . . — -| 
—- lZ0 — af tólg, vel bræddri 8 8 2 

C. Tovara af ullu. 

hver hespa lí skreppur, en hver skreppa 44   þræði... 2040... pundid å 
— 60 pår eingirnissokka 204080, Parid - 
— 30 — tvibands-gjaldsokka FR — - 
— 180 — sjóvetlimea 2. 2. — - 
— 20 einginispeysur ....8.. hver - 
— 15 tvíbands-gjaldpeysur . — 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls. álnar breiðs, Á alin - 

1 al. til5 kv. breiðrar- — = 

D. Fiskur. 

   

  

  

  
í. dag aprilmán. 1886. 

iieykjavik 1600, Kinar Þórðarson, 

  

    
    
    

1 peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr, } aur. | aur. 
| | 

, | > » > 3 

9) 50. 57 > 48 

18 » 108 » 90 

10 50. 84 » 70 

7 50 90 > 75 

10 50 84 > 70 

7 LR 70 » 58 

60 » 60 50 

30 » 40 33 

1 
> 46 55 | 20 46 

» 037 44 40 37 
> 68 0 81 | 60 68 

» 39 46 | 80 39 

| 
| 
| 

| 

„ | » » > > 

» |» > » » 

1 » | 30 >; 25 
» 251 45 >» 88 
> DU > » > 

» A > > » 

ii > — 120 » | 100 
» | > > >» 

11 75 " 70 | 50 59 

26 > ( 156 > ; 130 

8 |» 48 » 40 

6 75 40 | 50 34 

8 > 48 > 40 

>» » | > » | » 

> ”» | » » | » 

» ÞU » » > 

1160; 24 >» 20     

1886 

36 
6. marz.



1886 

36 
6. marz. 

37 
17. febr. 

   

46 

| P. Skinnavara. | Í peningum Hundrað á | Alin. 

| IT 

31. 1æw 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund å 13 > 

328.) — 6  ——  kýrsknns. . 2. 2. — — - > » 

33.| — 6  —— hrosskinns . . . — — - „| > 

8.|— 8 —— sauðskinns, af tvævetr- | 

um og eldri . . . — — - 1. > 

35. — 12 ——  sauðskinns, af vetur- 
gömlum og ám . . — — - 6 

36.| — 6  —— selskinns . . . . — — - 10 í 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . hvert - „11 

G. Ýmislegt. 

38.|l1æ  6pd. af æðardún, vel hreinsuðum, . pundið á » > 

39.| — 40 — - — óhreinsuðum . . — - » | >» 

40.| — 120 — - fuglafidri „0... 10 pund - 5 70 

41.) — 480 — - fjallagrösum  . ... — - » » 

42.| 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir eee 2 50 

43.| 5 — 1 lambsfóður 3| »   
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaur- 

um verður: 
Eptir A. eða í fríðu . HI 
— BB. — á ullu, smjöri og tólg 
— UC — í ullar tóvöru. 
— D. — í fiski. 
— E. — í lýsi BN 

— FP — í skinnavöru = 2. 204% 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skipt með 6, sýnir: 

meðalverð alira meðalverða 

Reykjavík, 6. dag marzmán. 1886. 

Magnús Stephensen P. Pjetursson. 
settur. 

Verðlagsskrá 
sem gildir í 

Húnavatnssýslu 

frá máðju maímánaðar 1886 til jafnlengdar 1887. 

kr. aur. aur. 
52. > 43 

Ð Ð » 

Ð » » 

56 „ 47 

721 60 
60 > 50 
36 » 30 

» » > 

» Ð 3 

68 401 57 
Ð » 3 

60 | > 50 

12| > 60 

74 13 62 
57) > 48 
65 >! 54 
72 60. 60 
24 > 20 

55 20. 46 
347 | 93 | 290 

57 99) 48 

  

I 

| mm. . 
| A. Fridur peningur. 
| 

1. | 101 kýr í farðdögum, ekki yngri en þrjevetur og ekki | 

| eldri en 8 vetra, sem beri frå midjum oktåber | 

. | — 6 ær, ekki yngri en tvævetr ' ekki eldri en 2 6 ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki eld 

6 vetra, loðnar og lembdar í fardögum hver á | 15 21. 

8. | — 6 sauðir á hausti, þrjevetrir eða 4 vetra eda 5 | 

) vetra eee et 

í Krónumynt 

til nóvemberloka . . lil 68 

Hundrað 

111 68 

gi 29 

hver á | 18 | 874) 118, 25 

Alin 

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



m
e
m
e
 

10. 
ll. 
12. | 
13. 

14. 

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

22. 
23. 
24. 

26. 

27. 
28. 
29. 
30. 1 

31. 
32. 

34. 

35. 

36. 
37. 

47 

kr. | aur || kr. | aur. íkr. |aur. 

18 sauðir á hausti, tvævetrir . . . . hver á | 17 | 191 137| 56 (11/15 

—]2 — - — veturgamlir . . . — - | 10, 9 { 128) 40 '1 07 
— 8 ær - — geldar . . . . . — - | 14 7 | 119! 76 1!) >» 

(—10 — - — mylkr . . ... — -| 9 71 | 97 10 >» 81 
| — 1 áburðarhestur í fardögum, taminn, ekki yngri | | | | | 
| en 5 vetra og ekki eldri en 12 vetra „| 65 | 57 | 6557 |> 155 

90 álnir, 1 hryssa jafngömul | 51 | 941, 69 26 |» 58 
| | || 

ÞB. UW, smjör og tólg. | | | 

(1 of 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni . 1 pd. á > | 601 72 » |>»/60 
— 120 — — mislitri ullu vel þveginni . - — - | > | 481) 52) 20 | >» |43) 

— 120 — — súru smjöri vel verkuðu - — -| > {64 | 76 80 >» 64 
|— 120 — — tólg, vel bræddri . . . - — -| > 35!| 42 60 | > (35; 

| C. Tóvara af ullu. | | 

lo 30 pd. hespugarns, og sjeu 3, 4, 5 eda 6 hespur | | 
í pundi, haldi hver 11 skreppur, en hver skreppa | | | | 
dk þræði RA Lo Ipundái > | »| „ „ j>|> 

— 60 pör eingirnissokka par | „30 ) 18 > '>/15 
30 — tvinnabands gjaldsokka . . - — - > | 491, 14 85 | >» [12 

— 120 —  tvíþumlaðra sjóvetlinga . . - — - | > 1173 211 » 211715 
20 eingirnispeysur . . „hver -| 1/|38 | 27' 60 ;>|23 

— 15 tvinnabands g jaldpeysur . — -| 2) 961) 44! 471! » |37 
— 120 álnir gja ldvoðar vaðmáls álmar breiðs 1 alin - | 1 | 27; 153! » (11271 

- 120 — Saldv odar-einskeptu, sem er alin eda 5 | | | | I 
kvartil á breidd . ..... lalnå), 1| 051 126 60 105} 

| | | | 

D. Fiskur. | | | | 
1 | | ÍR | 6 vættir af saltfiski . . . . . . 1 vættá 1075) 64 50 > 54 

— 6 — — hörðum fiski . . ..- — -) 12 721. 76 35 |> 164 
— 6 — — smáfiski . . ....7- — - 12} 09} 72 54 |>/60 
— 6 — — ísu. „0. — 1230 | 73 80 |» (611 
— 6 — — hákarli heitum. . 2. — - | 91 20; 55 20 |>/46 

| | | 

E. Lysi. | | | 

1 æl tunna hvallysis 8 pottar á 2 75 | 41 25 |» |34 
1 —  håkarlslyis .....7 — - 4 | 10 | 61, 50 j> öl 

— 1 — sllýss „ „0000 — 1) 3108" 46| 20 >» (384 
— 1 — porskalyis . .....7-7 — 3 15; 47) | 323! » |39 

| il | | 

PF. Skinnavara. | | | | f 

low 4 fjórðungar nautskinns . . . . 1 fjord. å | 13 | 98 55) 92 | » |47 
— 6 —— Kyrskinns . .. 2 - — -|11|58| 69) 48 |>158 
— 6 —- hross-skinns . . - — -f| 9) 05 54, 30 | » 45 
— 8. ——  saudskinns, af tvævetr- | | | | | 

um saudum og eldri.- — - | 831 66 48 | » [55 
— 12  ——  saudskinns, af åm og vet- | | | 

urgömlum sauðum . - — - | 5 881, 70 62 | » 59 
— 6  ——  selskinns . . .. - — - | 12) 8741 77 25 | >» 164 
— 240 lambskinn (vorlamba) einlit . hvert - » | 24 | 57| 60 | >» [48 

| Krónumynt | Hundrað | Alin   

  

  

  

  

1886 

17. febr.



1886 

37 
17. febr, 

39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin 

Eptir 

6 pund 

um verður: 

B. 

1 dagsver 
1 lambsfóður 

    
A. eða í fríðu 

illu, sm 

, 
um heyan 

  

— 21 

— (. — i tovoru af 
— D. — í fiski . 
— EH. — i lysi 
— FP — i skinna-voru . 

En medalverd allra landaura samant 

og skipt med 6, syna: 

38 
17. febr. 

  

fi 

  

'á miðju maím (naCar 
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00
 
T
D
 

(1 æ 1 kýr í farðögum, ekki yn 
| eldri en 8 vetra, sein 

til nóvemberloka BA 
ær, ekki yngri en tvævetrar og 

| 

Le 
16 

[8 
—12 
18 
| —10 
—1 

6 vetra, loðnar og lembdar 
þrjevetrir eða sauðir 

vetra 

sauðir 

ær 

áburðarhestur í fardögum, 
en 5 vetra og ekki eldri en 182 vetra 

4 
d 

á 

hausti, 

hausti, tvævetrir 

J 

. . . . il 

veturgamlir 
geldar 
mylkar 

90 álnir, 1 hryssa jafngömul 

UC 

  

    

  

uninn, ekki yng 
a 

      

87 

66 

                

2 
3 } 

Alin 

ur. 

„04 » DÅ 

» 68 

> ör 

> 98 

> 88 

> 190 

> 66 
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CO
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þræði 

    

| 
| 1 

= 
= 

4. fjórðu 

— 240 lambs 

6 pund 
— 40 — 
— 120 — 

— 480 — 
5 álnir 
- 1 

  

   

    
1 dagsver 

lambsfóður 2. 

49 

3. UN, smjör og tólg. 

,„ vel þveginni . 
vel þveginni 

vel verkuðu 
ur 

vrædGri 

C. Tovara af ullu. 

kka … … 

gjaldsokk 
sjovetlinga 

  

ipeysur 

Ísu . . . . 

håkarli hertum . . . 

1 pund 
- par 

hver 

1 alin 

KE. Lýsi. 

. 8 pottar 
ýsis - — 

ýsis - — 

FO Skinnavara. 

ngar nautskinns 

kýrskinns 

hross-skinns RA 

sauðskinns, af trævetrum 
um sauðum og eldri 
sauðskinns, af ám og vet- 
irgömlum sauðum 

— selskinns . 
kinn (vorlamba) einlit 

  

Ymíslegt. 

af æðardún vel hreinsuðum 

óhreinsuðum 

— fuglafiðri 

laerösum 

k um heyannir 

  

    

1 fjórð. 

hvert 

1 pund 

1 fjórð. 

cr 80 pd. hespugarns, og sjeu 3, 4, 5 eða 6 hespur 
pundi, haldi hver 11 skreppur, en hver skreppa 

Á 
d 

' vaðmáls álnar breiðs 1 alin - 
voðar-einskeptu, sem er alin eða & 

=
=
 

å 

å 

å 

| Krénumynt | 

kr. | aur 

> |60 
Ð 43' 2 

> 160 

1 55 

» (45 

Ð 58! 2 

» 22!/, 

Ð Ð 

2 45! 

1 21 
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ot
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52 
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27 
17 
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36 
145 

97 

71 
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36 
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1886 

38 
17 febr. 

39 
18. febr. 

50 

Hundrað 

kr. | aur. 
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í nefndum landau=- 

um verður: 
Eptir A. eða á fríðu —.. FA 92 72 
— B. — á ullu, smjöri og tólg re eee] 58 65 
— CO. — i tovoru af ullu . 2. 2 0 eee eee ed 56 75 
—  D. — i fisk 2 2 2 se eee ae eee eee 60 23 

84 30 

— F. — i skinna-voru . . . FR 58 01 

En meðalverð allra landaura samantalin 20.02. 360 66' 
og skipt med 6, syna: 

meðalverð allra meðalverða — 60 1 

Skrifstofu norður- og austuramtsins, 17. dag febrúarmán. 1886. 

Í umboði herra biskupsins 
i 

J. Hawsteen. David Gudmundsson. 

Verdlagsskrå 
sem gildir i 

Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað 

frá miðju maímánaðar 1886 til jafnlengdar 1887. 

| 
Ali n 

kr. aur. 

» 

» 

ðÐ 

Ð 

» 

» 
> 

77 
49 
47 
50 
28 
48 
99 

50 

  

Krónumynt Hundrað 
A. Fríður peningur. kr. | aur.) kr. 

1. (101 kýr í fardögum, ekki yngri en þrjevetur og ekki 
| eldri en 8 vetra, sem beri frå miðjum október 
| til nóvemberloka 95 94 95 

2, | — 6 ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki eldri en 
6 vetra, loðnar og lembdar í fardögum hver á | 13 61 81 

3. — 6 saudir å hausti, prjevetrir eda 4 vetra eda 5 
| vera 0... hver á | 16 (67 100 

4. | — 8 sauðir á hausti, tvævetrir . . . . — - 18 86 110 
5. —12 — - — veturgamlir . . . — - 9 05”. 108 
6.|— 8 ær - — geldår . .... — - (12 57 100 

7.0 —10 -- - — mylkar  — - 7 83 78 
8.  — 1 áburðarhestur í fardögum, taminn, ekki yngri | 

| en 5 vetra og ekki eldri en 12 vetra . . . | 66 94: 66 
9. ; 90 álnir, 1 hryssa jafngömul . . . . . . . „55 590 74 

B. UW, smjör og tólg. | 
10. {1120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni . 1 pd. á | » 6017, 72 
11. | — 120 — — mislitri ullu vel þveginni . - — - > 43 51 
12. | — 120 — —- súru smjöri vel verkuðu - — - » 61 73 
13. | — 120 — — tålg, vel bræddri . . . . - — - » 30. 36 

| 

| C. Tóvara af ullu. 

14. 11 cr 80 pd. hespugarns, og sjeu 3, 4, 5 eða 6 hespur 
| í pundi, haldi hver 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði „TI pundá, >|> | > 

aur. 

66 

02 

88 

66 
56 

30 

94'/ 

18 

60 
60 
20 
60 

» 

 



Skrifstofu norður- og austuramtsins, 

    

  

J. Havsteen. 

  

18. dag febrúarmán. 1886. 
Í umboði herra biskupsins 

Davíð Guðmundsson. 

  

51 

Krónumynt | Hundrað Alin 

kr. { aur.) kr. | aur.) kr kr (aur. 
15. (low 60 pör eingirmissokka . . . . . - par - >» | » 212 |» » 
16. — 30 — tvinnabands gjaldsokka . . - — - |! » 63%: 19 05 |» 16 

17. — 120 — tvipumladra sjóvetlinga . . - — - > 25 | 30 | » >» 25 
18. — 20 eingirnispeysur . hver - „| >. „is 
19. — 15 tvinna! gjaldpeysur — = 3) » 45 |» » 371 
20. | — 120 ålnir gjaldvodar vadmåls ålnar breids 1 alin - > 95 (114 > „> 95 

21. ' — 120 —  gjaldvoðar-einskeptu, sem er alin eða 5 | 
kvartil å breidd 1 alin å » 82721 99 » » 891 

D. Fiskur. 

22. (16 vættir af saltfiski . . . . . . 1 vætt á 9 83 58 98 » 49 

23. — 6 — — hörðum fiski 5 — - | 12 KAM 771 76 » 65 

24, — 6 — — smáfiski . . 2... = —- - 10 (95 61 53 |» 51 

25. — 6 — — ísu FA - — - 9 16 2) 54 99 „146 

26. | — 6  — — hákarli hertum oe eet rem em 8 44 50 '64. > 49 

E. Lýsi. | 

27. (1 1 tunna hvallysis . 8 pottar å 2 90 33 » |» (9712 
28. — 1 — hákarlslýsis „2. — - 2 50 37 50 (> 31 
29. | — 1 — sellysis AÐ - om - 3 107 46 05 |» (38 
30. | — 1 — þorskalýsiso „2. — als 80 | » |» 95 

F. Skinnavara. | | 

3l. 1% 4 fjórðungar nautskinns . . . . 1 fjórð. á 14 92%, 59 70 > 50 
32, | — 6 ——  kyrskinns . — -… 12 522" 75 15 „168 
33. — 6 ——  hrossskinns . . - — - 10 974, 61 65 » 51 
34, | — 8 ——  sSåudskinns, af tvævetram | | | 

um saudum og edri. - — - 6 40 5l (20 > 43 
35. | — 12 —— sauðskinns, af ám og vet- | | 

| urgömlum sauðum . - —- = 4 75 (579 i> 47 
36. 1 — 6  —— selskinns . 1819 (785 |sl65 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba) einlit . hvert - » 23 | 55 20 > !46 

G. Ymislegt. | | 

38. læ 6 pund af ædardun vel hreinsudum 1 pund á 17 50 105 |» |» |871 
39. — 40 — — óhreinsuðum . - — - » |» „is | Pi» 
40. | — 120 — — fuglafðri . . . . . 1 fjórð. - 7 277,0 87 30 |» 73 
4l. | — 480 — — fjallagrösum — - „'> 212 2 » 
42. 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir 2 37 » 1» |» 47 
43. | - — 1 lambsfóður 4 36% >» |» |» 87 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i nefndum landaur- | | 
um verður: | 1 

Eptir A. eða í fríðu . 90 ; 79 | > 76 
— DB. — i ullu, smjöri og tólg 58 | 50 | > 49 
— (. — i tovoru af ullu 61 | 41 | » |54 
— D. — í fiski. (60 78 » 51 
— ki. — í lýsi 36 | 64 | » (30 
—  F,. — i skinna-voru … '62 (56 |> „52 

En meðalverð allra landaura samantalin 370 68 | 3 09 
og skipt með 6, sýna: 

meðalverð allra meðalverða — 61 Fa ls 

1886 

18 febr,



1886 b2 

40 Verðlagsskrá 

18. febr. sem gildir Í 

þingeyjarsý 

  

frá miðju maímánaðar 1886 tl jafnlen 
„gr 
1004. 

  

  

    

  

  

12 . Hundrad Ali 1 
A. Fríður peningur. A j Sat: 

| kr. } aur. kr. aur, 

1. 1 æ1 kýr í fardögum, ekki yngri en þrjevetur og ; ekki 

eldri en 8 vetra, sem beri frá miðjum október 

til nåvemberlokå RA . …. ., 97 56/2. 97 56%» 81 

2. | — 6 ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki eldri en 

6 vetra, loðnar og lembdar í fardögum hver á | 15 06 90 36 » 75 

3. | — 6 sauðir á hausti, prjevetrir eða 4 vetra eda 5 

vetra ....0....,. hver á | 17 

    
    

    

      

4. — 8 sauðir á hausti, tvævetrir . . . . — - 16 1 

5— 12 — - — veturgamlir . .. — - 9 > 

6. —8 æ - — geldaår . .... 7 7 13 » 

7. —10 — - — mylkar .... — = 8 » 

8. | — 1 åburdarhestur i fardågum, taminn, e »kki yngri 

| en 5 vetra og ekki eldri en 12 vetra . . . 68 43 68 43  » 57 

9. | 90 álnir, 1 hryssa jafngömul . . .. 0... - b7 18 16 24  » 64 

| B. Ull, smjør og tólg. 

10. 1 # 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni . 1 #60 7 > 60 

11. | — 120 — — mislitri ullu vel þveginni . - — - > 45 bå | >» > áð 

12. | — 120 — — súru smjöri vel verkuðu . - — - > 6074, 72 60 1» 601 

13. | — 120 — — tólg, vel bræddri „2. » 294 85 40 |» 291 

| C. Tóvara af ullu. 
i 

14. (1 30 pd. hespugarns, og ln 3, 4, 5 eða 6 hespur 

| í pundi, haldi hver 11 skreppur, en hver skreppa 

| 44. þræði. . „0... I pund á >. >” |? #0 

15. | — 60 pör eingirnissok! ka PA >; Þ 305 

16. ! —- 30 — tvinnabands gjaldskka . 2. - — - > (65 19 50 |» 16 

17. | — 120 — tvíþumlaðra sjóvetlinga 2.07 rr 7 > 264) öl 80 |» 26: 
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Stjórnartíðindi B. $. SN 

Nyútkomio í A-deild Sjtórnartíðindauna. 
1), 

ill /lysing um bolusått i Lomma í Svíþjóð og í Bretagne og um bann gegn iun- 
lutningi á ýmsum hlutum þaðan til Íslands o. fl, undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir 
Ísland 17. april 1888 (A.nr. 4, bls. 26— 27). 

Brjef landshöfðingi 
á veiti vstyrk. — Útaf erindi frá hreppsnefndinni í Húsavíkurhreppi, 

þarsem hún áfrýjar til mín úrskurði yðar, upp  kveðnum 11. desbr. 1886, um kröfu 
nelnds hrepps á hendur Glæsibæjarhreppi til endurgjalds á styrk veittum, af fátækrafje 
Húsavíkurhrepps, til framfæris Pálínu Pálsdóttur, sem er viðurkennd sveitlæg í Glæsi- 
bæjarhreppi, og óskilgetnu barni hennar á vistarárinu 1883—84, hafið þjer, herra amt- 
maður, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 15. desbr. f. á., látið uppi álit yðar um málið og 
Jafnframt sent yfirlýsing frá hreppsnefndinni í Glæsibæjarhreppi um þær nýju skýring- 
ar, sem fram eru komnar í því, og skalyður nú tjáð, sjálfum yður til leiðbeiningar og 
til frekari birtingar, það sem hjer fer á eptir. 

Vorið 1883 fór áðurnefnd Pálína Pálsdóttir sem vistráðið hjú fyrir vistarárið 
1885—84 til Arna bónda Sigurðssonar á Skógum í Hú 

a tl ainlimanusins yfir norður of úusluranlinu um end- 
    Hm sveita 

,. 

isavíkurhreppi ásamt með óskil- 
Setnu barni sínu, Baldri Guðnasyni, og var svo um samið. að Árni skyldi veita barninu 
forsorgun að einum þriðjungi fyrir kaup móðurinnar, en tveir þriðjungar meðlagsins 
bjuggust þau við, að yrðu greiddir af framfærslusveit Pálínu, eða til bráðabirgða af Húsa- 
víkurhreppi sem dvalarhreppi. A hreppsfundi um haustið 1883 fór Árni þess á leit við 
hreppsnefndina í Húsavíkurhreppi, að sjer yrðu greiddir til bráðabirgða úr sveitarsjóði 
þessir ?/s af meðlaginu með umgetnu barni; fjekk hann þá á fundinum fyrirheit um það, 
og voru honum síðan borgaðar 44 kr. í þessu skyni veturinn eptir út í reikning hrepps- 
ins við verzlun Örum “ Wulffs á Húsavík. Vorið eptir, 19. apríl 1584, gaf sýslumað- 
urinn í þingeyjarsýslu, eptir beiðni hreppsnefndarinnar í Húsavíkurhreppi, út fylgiskjal 
með Pálínu tilflutnings á sveit hennar, Glæsibæjarhrepp, sem þó fórst fyrir, vegna þess að 
hún kom sjer fyrir með barni sínu, frá næsta hjúaskildaga, án meðgjafar, og 3. maí næst á 
eptir beiddist hreppsnefndin tilhlutunar sýslumannsins um, að þær 44 kr., sem greiddar höfðu 
verið fyrirfram úr sveitarsjóði með barni Pálínu, vistarárið 1883—84, yrðu endurgoldnar 
af framfærsluhreppi hennar. Með því að hreppsnefndin í Glæsibæjarhreppi færðist und- 
an að endurgjalda umgetnar 44kr., hefur málið verið borið undir úrskurð yðar, herra 
amtmaður, sem fjell å þá leið, að þar eð hreppsnefndin í Húsavíkurhreppi hefði van- 
rækt þá skyldu sína, að skýra framfærsluhreppnum í tæka tíð frá veitingu bráðabirgða- 
styrks þess, sem hjer ræðir um, þá gæti framfærsluhreppurinn ekki skyldast til að end- 
urgjalda styrkinn, nema fyrir tímabilið frá 19. apríl til 14. maí 1884, eða samtals 
4 kr. 50 a. 

Eins og áður er sagt, var það á hrenpsfundi haustið 1883, sem hreppsnefndin 
í HMúsavíkurhreppi skuldbatt sig til eða gaf fyrirheit um, að greiða til bráðabirgða úr 
sveitarsjóði framfærslustyrk með barni Pálínu Pálsdóttur fyrir vistarárið 1883—84, og 
hefði hún því átt þá þegar að skýra hreppsnefndinni í framfærsluhreppi Pálínu frå 
styrkveitingunni, án þess að það kæmi til greina, þó styrkurinn væri ekki greiddur af 
hendi fyr en leið á veturinn. En í stað þess hefur Lreppsnefndin látið líða fullt missiri, 

7. dag maimån. 18938, 

Reykjavík 1883. Prentsmiðja Isafoldar. 

1888 

45 
10. marz
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áður en hún skýrir frá, að beðið hafi verið um sveitarstyrk fyrir Pálínu, eða hreifir 

10.marz kröfu um endurgjald á þeim styrk, sem henni var heitið, og þessi dráttur verður ekki 

46 
14. marz 

47 
15. marz 

rjettlættur með því, að hreppsnefndinni hafi verið ókunnugt um, hvar Pálína væri sveit- 

læg, par sem sýslumanninum Í þingeyjarsýslu, sem er búsettur í Húsavíkurhreppi, hafði 

verið tilkynnt af amtinu 5. júní 1883, að hún væri viðurkennd sveitlæg í Glæsibæjar- 

hreppi, en hreppsnefndin leitaði einmitt beint til sýslumanns, þegar hún loks bar upp 

endurgjaldskröfu sína. Jeg verð þannig að vera yður samdóma um, að hreppsnefndin í 

Húsavíkurhreppi hafi ekki skýrt hreppsnefndinni í Glæsibæjarhreppi í tæka tíð frá styrk- 

veitingu þeirri, sem hjer er um að ræða, og að Glæsibæjarhreppur verði þess vegna ekki 

skyldaður til að endurgjalda þann hluta styrksins, sem áfallinn var fyrir 19. apríl 1883. 

Úrskurður sá, sem þjer hafið lagt á málið, á því að standa óraskaður. 

  

Brjef landshöfðingja tl amtmannstns yfir norður- og austuramtinu um tt- 

hlutun á styrk til kvennaskólanna á Ytri-Ey og Laugalandi eptir nemendafjölda. — 

Eins og yður er kunnugt, herra amtmaður, er i fjárlörunum fyrir árin 1888 og 1889 

veitt til kvennaskólanna á Ytri-Ey og á Laugalandi meðal annars 1400 kr. hvort árið, 

sem skiptist milli skólanna eptir nemendafjölda, þar af 500 kr. til námsmeyja. þareð 

umgetinn styrkur er veittur fyrir almanaksár, verður honum ekki útbýtt fyrir skólaár, 

sem nær frá 1. október til 15. maí, heldur verður að útbýta honum í tvennu lagi, fyrri 

hlutanum fyrir tímabilið frá 1. janúar til 15. maí með 35 og síðari hlutanum fyrir 

tímabilið frá 1. október til 31. desember með %, eptir nemenda fjölda í fyrnefndum 

skólum á hvoru þessara tímabila fyrir sig. Koma þannig til útbýtingar fyrir fyrra tíma- 

bilið 840 kr., þar af 300 kr. til námsmeyja í 5 skömmtum, og fyrir síðara tímabilið 

560 kr., þar af 200 kr. til námsmeyja sömuleiðis í 5 skömmtum. Að því er snertir 

skiptingu styrksins milli skólanna eptir nemenda fjölda, geta ekki aðrar námsmeyjar 

komið til greina, en þær, sem allt tímabilið njóta tilsagnar í öllum þeim námsgreinum, 

sem kenndar eru í hverjum bekk í skólanum, eins og líka þær einar geta orðið aðnjót- 

andi þess styrks, sem ætlaður er til námsmeyja. 

Þetta læt jeg ekki hjá líða að tjá yður, herra amtmaður, yður til leiðbeiningar 

við tillögur yðar um skiptingu og veitingu þess styrks, sem ætlaður er optnefndum 

kvennaskólum í fjárlaganna 13.gr. B. V. a.4. 

Brjef landshöfdingja fl póstmerstarans í Reykjavik um endurgjald å glåtud- 

um peninga-póstsendingum. — Í þóknanlegu brjeli, dagsettu 27. f. m., hafið þjer, herra 

póstmeistari, skýrt mjer frá, að á siðastliðnu ári hafi glatazt þessar peningasendingar úr 

vörzlum póststjórnarinnar: 

1., peningabrjef með 10 kr. Í, sem var látið á póstinn á Eskifirði og átti að fara til 

Akureyrar með póstferðinni Í janúar; 

2., 2 peningabrjef, annað með 43 kr. 65 a. og hitt með 18 kr. í, sem voru látin á póst- 

inn á Akureyri og áttu að fara til Seyðisfjarðar með póstferðinni 25. marz; 

3., peningabrjef með 80 kr. í, sem var skilað til flutnings á póststofunni í Reykjavík og 

átti að fara til Víðimýrar með póstferðinni í janúar. 

Jafnframt hafið þjer sent mjer allar þær skýrslur, er þjer hafið útvegað við-
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vikjandi hvarfi pessara peningasendinga og beiðzt úrlausnar minnar um, að hve miklu 

leyti eigi að greiða skaðabætur fyrir þær úr póstsjóði. 

Út af þessu skal jeg tjá yður það, sem hjer fer á eptir, yður til leiðbeiningar og 

til frekari ráðstöfunar: 

Um 1. það er sannað, að peningabrjefi því, sem hjer ræðir um, var skilað í 

hendur póstafgreiðs lumaunsins á Eskifirði, og að hann afgreiddi það og ljet það niður 

í póstpoka þann, sem átti að fara til Akureyrar og sem hann síðan innsiglaði með inn- 

sigli póstafgreiðslunnar og afhenti hlutaðeigandi pósti, en þegar póstpokinn kom í hend- 
  

ur póstafgreiðslumannsins á Akureyri, var hann að vísu innsiglaður en ekki með inn- 

sigli póstafgreiðslunnar á Eskifirði, enda var áminnzt peningabrjef þá horfið úr honum 

auk ýmislegs annars, sem í honum átti að vera. —Pað er því auðsætt, að póststjórnin 

26. febrúar 1872, 13. gr. og augl. 3. maí s. á. 22. gr. 

1 efið sendi, peninga þá, sem Í því voru, sem og 

iddur hefur verið undir það. Par sem það á hinn bóginn er 

viðurkennt af norðanpósti Einari Birni Bjarnarsyni, að póstafgreiðslumaðurinn á Höfða 

hafi afhent honum umgetinn póstpoka með ósködduðu innsigli, og pokinn þannig hefur 

verið rifinn upp og peningabrjefið tekið úr honum á leiðinni milli Höfða og Akureyrar, 

enæEinar getur ekki fully rt, að pokinn hafi verið með rjettu innsigli, þegar hann afhenti 

Jóhannesi pósti Jónatanssyni hann á Grímsstöðum, þá á póststjórnin aðgang að Einari 

pósti til endurgjalds á skaðabótum þeim, sem hún þannig verður að greiða, og vænti 

ip tlelinn i Á eptir tilskipun um pósti 
1 

sem DI 

  

skyld að endurgja 

burðareyri     

jeg, að þjer annist um það, sem með þarf Í því efni. 

Um 2. Með skýrslum þeim, sem þjer hafið útvegað viðvíkjandi þeim tveimur 

peningabrjefum, sem tilgreind eru Í þessum tölulið, er fengin full vissa fyrir því, að 

þessi peningabrjef jórnarinnar með fjórðu póstferðinni frá 

Akureyri til Seyðisfjarðar, og getur póststjórnin því ekki komizt hjá að endurgjalda 

hlutaðeigendum peninga þá, sem í brjefunum voru, ásamt fyrirfram greiddum burðar- 

eyri. það er upplýst, að póstafgreiðslumaðurinn á Akureyri ljet áminnzt peningabrjef 

ásamt fleiri brjefum og póstsendingum ofan í póstpokann til Seyðisfjarðar, sem Jóhann- 

es norðanpóstur Jónatansson tók við ásamt hinum öðrum póstflutningi í tveimur lokuð- 

hafa glatazt í vördlum póst     

  

   

um póstskrínum. Þegar Jóhannes á austurleið sinni kom að Grenjaðarstað, tók póst- 

afgreiðslumaðurinn þar upp úr annari póstskrínunni það, sem þangað átti að fara, en 

með hina póstskrínuna fór Jóhannes heim til sín — en hann á heima nálægt Grenjað- 

opnaði hana með lykli og tók upp úr henni póstpokana og bjó um þá í 

og im, sem hann síðan flutti að Grímsstöðum, þar tók Seyðisfjarðarpóstur- 

inn við póstflutningnum, en þ hann kom að Höfða, vantaði póstpokann frá Akur- 

eyri til Seyðisfjarðar með öllu því, sem í honum átti að vera, og hefur ekkert af því 

fundizt síðan. — Þþareð Jóhannes póstur þannig hefur tekið við umgetnum póstpoka á 

    

Akureyri í lokaðri póstskrínu, sem í leyfisleysi og upp á sitt eindæmi fór Í og 

tæmdi, en hann hefur ekki sannað, að hann hafi afhent Seyðisfjarðarpóstinum póstpok- 

ann á Grímsstöðum, og Seyðisfjarðarpósturinn hefur heldur ekki kannast við að hafa 
tekið við honum þar, þá á póststjórnin heimting á, að Jóhannes endurgjaldi henni 

skaðabætur þær, sem hún verður að greiða vegna þess, að póstpokinnn kom ekki til 

skila, og skal jeg því skora á yður að ganga eptir endurgjaldi skaðahótanna hjá Jó- 

hannesi. 

1888 

47 
15. marz
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Um 3. Peningabrjef það, sem hjer ræðir um, hefur eptir skýrslu yðar verið 
15. marz Skrásett á póststofunni í Reykjavík á póstsendingaskrá til Víðimýrar með fyrstu póst- 

48 
19. marz 

50 
6. april 

ferðinni, en þegar póstpokinn frá 1 Reykjavik til Víðimýrar var tæmdur þar, fannst brjefið 
ekki í honum, og var hann þó með ósködduðu innsigli póststofunnar í Reykjavík. þar 
sem engin sönnun er komin fram fyrir því, að áminnzt peningabrjef hafi á póststofunni 
í Reykjavík verið látið ofan í póstpokann til Víðimýrar, og sá, sem brjefið sendi, hefur 
fengið skaða sinn bættan af yður, verður ekkert endur gjald greitt fyrir þessa þeningasend- 
ingu úr póstsjóði. 

Í sambandi við það, sem að framan er sagt, vil jeg þjónustusamlega skora á yð- 
ur, herra póstmeistari, að leggja ríkt á við alla þá póstafgreiðslumenn, sem þjer eruð 
skipaður yfir, að hegða sjer nákvæmlega eptir því, sem fyrir skipað er í 7. og 8. gr. 
í leiðarvísi fyrir póstafgreiðendur 31. október 1872, um afgreiðslu högela 
sendinga, og sjerstaklega, að þeir eigi að hafa votta eða að minnsta kosti póstinn við, 
bæði þegar þeir láta slíkar sendingar niður í póstpokana og póstskrínurnar, og þegar 
þeir opna póstskrínurnar og póstpokana til að taka upp brjef og sendingar, sem til póst- 
afgreiðslunnar eiga að fara, og ávallt bera það sem niður er látið og upp er tekið ná- 
kvæmlega saman við póstsendingaskrárnar og aðgæta, að allt sje með rjettum ummerkj- 

  

og pí ninga- 

um, og Í annan stað að leggja svo fyrir, að þegar póstar eig 
hvor af öðrum, þá skuli hlutaðeigandi póstaf | 
eða að minnsta kosti í viðurvist beggja póstanna gæta vandlega að því, að  póstflutn- 

a að taka við póstflutningi 

yrjefhirðir í votta viðurvist ereiðandi eða 

  

ingnum sje skilað með rjettri tölu og rjettum ummerkjum. 

Ágrip af brjefi landshöfðingja til amtmannsins yfir norður- og austuramti 
um hallærislán. — Með brjefi þessu var Húnavatnssýsla veitt 2950 kr. hallærislán í 
viðbót við áður veittar 5000 kr. og hafði þannig alls fengið 7950 kr. h 
kvæmt vilyrðinu í landshöfingjabrjefi 26. ág. 1887, en Skagafjarðar sýsla hafði 7. nóv. Í. 
á. fengið 10000 króna hallærislán samkvæmt fyrirheiti í sama landshöfðingjabrjofi, Bæði 
lánin skyldu afborgast með '/10 år]. auk vaxta 4%% á ári. 

al ærislán sam- Ile 
i 

f 
tíð 

Brjef landshöfðingja #7 ambnannsins yfir norður og dusturamtin um 
greiðslu lóðargjalds af fangahúsi. — Jafnframt því að endursenda yður  hjermeð, 

" herra amtmaður, reikning þann yfir lóðargjald fyrir fangahúsið á Akureyri, er fylgdi 
þóknanlegu brjefi yðar, dags. 13. f. m., undanfelli jeg ekki hjermeð þjónustusamlega að 
tjá yður, að með því að gjald það, er hjer ræðir um, ver cigi ålitid ad heyra til 
kostnaðar þess til fangahúsa, er samkvæmt tilsk. 4. marz 1871 sbr. 1. er. laga 2. nóv. 
1877 ber að greiða úr landssjóði, getur upphæð reikninos þessa, er greiða ber úr jafn- 
aðarsjóði norður- og austuramtsins, eigi orðið ávísað til útborounar úr jarða bókar- 
sjóði. 

Brjef landshöfðingja #l amtnannsins yfir suður- og vesturæmtinn um að i 5 YI i 
Skaptártunguhreppur skuli vera sjerstök mannfalsþinghá. — Bptir að hafa fengið 
þóknanlegt brjef yðar, herra amtmaður, dags. 4. Þ. m., viðvíkjandi beiðni hreppsnefnd-
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arinnar í Skaptártunguhreppi um að tjeður hreppur verði gjörður að sjerstakri mann- 
talsþinghá með þingstað að Flögu, veiti jeg hjermeð samþykki mitt til þess að Skapt- 
ártunguhreppur í Vestur-Skaptafellssýslu verði sjerstök manntalsþinghá með þingstað að 
Flögu, þó með því skilyrði, að hreppsnefndin komi upp Óaðfinnanlegu og rúmgóðu 
þinghúsi á Flögu og skuldbindi sig til að viðhalda því síðan. 

Þetta tilkynnist yður hjer með til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar 
fyrir sýslumanninum í Skaptafellssýslu. 

$rjef landshöfðingja #// bíslkupsins um bráðabirgða-appbót til prestakalla. — 
Samkvæmt tillögum yðar, háæruverðugi herra, í þóknanlegu brjefi, 24. f. m., vil jeg 
hjermeð fallast á, að eptirnefndum prestaköllum verði af fje því, sem ræðir um í 18: 
gr. þh. 2. fjárlaganna fyrir árin 1888 og 1889, veitt bráðabirgðauppbót sú fyrir næst- 
komandi fardagaár, sem hjer segir: 

I. Staður í Grindavík fái 300 kr. 

2. Staður í Aðalvík  — 600 - 

3. Tjörn á Vatnsnesi — 300 — 

4. Miðgarður í Grímsey —- 400 — 
5. Höfði — 100 — 

6. Lundarbrekka 300 --- 

7. Sauðlauksdalur — 8250 —- 

8. Skarðsþing — 250 — 

kr. 2500 7 
Þetta læt jeg eigi hjálíða, að tilkynna yður, til þóknanlegrar leiðbeiningar og 

frekari birtingar, og skal jeg um leið geta þess, að jeg hefi í dag lagt fyrir landfóget- 
ann að greiða uppbótarfje þetta úr jarðabókarsjóði samkvæmt ráðgjafabrjefi 11. nóvbr. 
1881 (Stjórnartíð. 1881 B. bls. 152.). 

srjef landshöfðingja (/ syslumannsins á syjafjarðarsýslu um skilning á 3. 
gr. laga um verzlun og siglingar í, 1879. — Með brjefi, dags. 22. f. m., sem hingað 
hefur komið beina leið, hefur F. Jónsson á Ytri-bakka spurzt fyrir um, hvort hann sem 
sveitakaupmaður eigi hafi heimild til að neyta leylis þess, sem þeim kaupmönnum, er 
reka fasta verzlun hjer á landi, er veitt með 3. pr. í lögum um breyting á eldri lögum 
um siglingar og verzlun á Íslandi 7. nóvbr. 1879, að verzla á skipum hvar sem vera 
skal, með þeim einum skilyrðum, að fullnægja tollgreiðsla-og sóttvarnarlögunum í ein- 
hverju löggiltu kauptúni og verzla eigi með áfer nga drykki annarsstaðar en á löggiltum 
kauptúnum. 

Útaf þessu skal jeg biðja yður, herra sýslumaður, að tilkynna spyrjandanum, 
að jeg verð að álíta, að heimild sú, sem um er rætt í 3. gr. ofannefndra laga, sje að 
eins veitt þeim, er reka fastar verzlanir þær, sem nefndar eru i 2. gr. sömu laga, þ. e. 
í kaupstöðum og löggiltum kauptúnum, en að heimild þessi nái ekki til þeirra, sem 
nefndir eru í 5. gr. laganna. sveitaverzIunarmenn. 
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Brjef landshåfdingja til amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 

tekjuskattsgreidslu af launaviðbót embættismanns. — Þorsteinn Jónsson, hjeraðslækn- 

ir í Vestmannaeyjum, sem með fjáraukalögunum 4. nóvbr. f. á. fyrir árin 1886 og 1887 

fjekk uppbót á embættislaunum sínum frá 1. nóvbr 1876 til 31. desbr. 1887, að upphæð 

kr. 4397,66, hefur spurzt fyrir um, hvort sjer beri að greiða tekjuskatt af tjeðri upp- 

hæð, og ef svo er, þá af hve miklum hiuta hennar og hve mikið af hundraði 

hverju. 
Útaf þessu skal yður, herra amtmaður, hjermeð tilkynnt, til þóknanlegrar leið- 

beiningar og frekari birtingar, að með því að framangreind upphæð er vangoldin em- 

bættislaun fyrir all-langan tíma, sem hjeraðslæknirinn, ef launin hefðu verið greidd hon- 

um á rjettum tíma, eigi mundi hafa þurft að gjalda meiri tekjuskatt af en 1'/ af 

hundraði, þá álít jeg sanngjarnt, að hann heldur ekki nú, þó uppbótin hafi verið greidd 

honum öll á sama ári, greiði hærri tekjuskatt af henni en 1!% af hundraði, og að hann 

greiði engan skatt af þeim hluta hennar, er stafar frá tímabilinu 1. nóvbrm. til 31. 

desbr. 1876. 

Brjef landshöfðingja fél amtmannsins yfir norður og austuramtinu um skiln- 

ing á ráðgjafabrjefi um byggingu þjóðjarða 25. maí 1880, 5. e. — Um leið og þjer 

senduð mjer umboðsreikning Reynistaðarklausturs með þóknanlegu brjefi 21. f. m., hafið 

þjer, útaf byggingu þjóðjarðarinnar Tungu í Sauðárhreppi, beiðst úrlausnar minnar á 

því, hvort sá skilningur yðar á fyrirmælum ráðgjafabrjefs 25. maí 1880, 5. e. sje 

rjettur, að amtmaður hafi vald til að samþykkja bygging þjóðjarðar, ef það afgjald 

byðist, sem áður hefði verið goldið eptir jörðina. 

Útaf þessu skal yður hjer með tilkynnt til þóknanlegrar leiðbeiningar, að jeg 

verð að álíta samkvæmt nefndu ráðgjafabrjefi 5. b. c. og d., að amtmaður hafi vald til 

að samþykkja byggingu þjóðjarðar, þegar það eptirgjald býðst, sem amtsráðið hefur stung- 

ið upp á og sem eigi er minna en verið hefur, eða þá það eptirgjald, sem hlutaðeigandi 

sýslunefnd hefur stungið upp á eða samþykkt, en sje hvorugt þessara skilyrða fyrir 

hendi, beri amtmanni að leita álits hlutaðeigandi sýslunefndar um tilboð þau, er fram 

hafa komið og senda síðan málið. til landshöfðingja til úrskurðar. 

Samkvæmt því skal jeg þjónustusamlega skora á yður, að leita álits sýslunefnd- 

arinnar í Skagafjarðarsýslu um eptirgjaldstilboð ábúandans á Tungu í Sauðárhreppi og 

síðan senda mjer málið með þóknanlegum ummælum yðar. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld legatssjóðs Örum & Wulffs 1887. 

Tekjur : 

1. Eign sjóðsins 1. jan. 1888: 

a. Innritunarskírteini fjárhagsstjórnarinnar Ltr. G. fol. 1130 Kr. 4000,00 

b. Í peningum „2... 12,35 kr.4012,35 

2. a. Leigur af innstæðu sjóðsins, 4% frá 11/6 86 til 

188. 80,00 
Flyt kr.80,00 — 4019,35
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Fluttar kr. 80,00 kr. 4012,35 55 

b. Leigur af innstædu sjóðsins 3'/29/o frå 71/12 86 til 11/8 87 — 70,00 

c. Leigubreitingaruppbót, samkv. augl. 18. nóvbr. og 31. 

desbr. 1886 0. ..70,00 — 220,00 

Kr. 423: 4232 35 35 

Gjöld: 

1. Fyrir auglýsing Í sFróðae 2 2. 0. . . …. Kr. 1,60 

2. Fyrir auglýsing i »Nordurljåsinue 2... rr 1,80 

3. Fyrir 2 auglýsingar í sAustrac . . . eee re 4,00 

4. Styrkur veittur Jóhannesi Frímanni Jóhannessyni á Ey dum 0... — 150,00 

5. Í sjóði við árslok 1887: 
a. Innritunarskírteini fjárhagsstjórnarinnar, 3'/4%%. dagsett 

8. júní 1887, Litr. A. fol. 92 . . . . . 2... Kr. 4000,00 

b. I peningum . 2 2 2 eee eee — 74,95 kr, 4074,95 

Kr. 4232,35 
Skrifstofu norður- og austuramtsins 14. janúar 1888. 

J. Havsteen. Þ. Guðjohnsen. 

Reikningur 56 

yfir tekjur og gjöld ýmissa sjóða, er standa undir stjórn og umsjón amtsráðsins í norð- 

” ur- og austuramtinu, fyrir árið 1887. 

Búnaðarskólasjóður norður- og austuramtsins. 

Tekjur. Kr. a. Kr. a. 

1. Í sjóði 1 jan. 1887: 
„ Í lánum móti veði... . . .… 8000 00 

b Vangoldið búnaðarskólagjald af Hlíðar og Fremrinám- 

um í Þingeyjarsýslu 1875—1886 2... 0... 28 56 

c. Í PENINGUM 99 65 8128 21 

Ko
 Vextir: 

a. Frá 11. juni 86—11. juni 87 af 7100kr. . . . . . . 284 00 

b. Frå 11. juni 86—11. jan. 87 — 200... 4 66 

c. Af lånum upp å 700 kr., veittum eptir 11. juni 866 . . 2040 309 06 

3. Bunadarskålagjdld : 

a. Ur Eyjafjardarsyslu . . . 2 0 20 020444. 247 31 

b. — Þingeyjarsýslu . . .. . .… …. . 216 59 463 90 

å. Vangoldið búnaðarskólagjald af brennisteinsnámunum í Þingeyja- 

sýslu fyrir 1887 . 0... 2 34 

5. Endurborgað lán . .. eee eee een 200 00 

Go Hjer færist til jafnadar gja aldlidur 1. 00... 850 00 

9953 ól
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Gjöld. 

1. Lánað móti veði í fasteign 

2. Hjer færist til jafnaðar tekjuliður 5. 
3. Ís sjóði við árslok 1887: 

a. Í lánum móti veði. …… BA 

b. Vangoldið búnaðarskólagjald af brenni steinsnámunum í í 

Þingeyjarsýslu fyrir 1875--1887 

ce, Í peningum 

Búnaðarsjóður norður- austurundsis. 

, Tekjur. 
1. Í sjóði 1. jan. 1887. 

a. Í konunglegum skuldabrjefum 

b. Innritunarskírteini, GC. fol. 3453 

c. Skuldabrjef fjárhagsstjórnarinnar 

d. Skuldabrjef einstakra manna 
e. Í peningum 

2. Vextir: 

a. Af skuldabrjefi fjárhagsstjórnarinnar upp á 200 kr. frá 

11. júní 86— 11. marz 87 . . 

b. Af 3 uppsegjanlegum konunglegum skuldabrjefum, að 

upphæð 1430 kr. 18a. frå 11. júní 86— 11. júní 87 

Kr. a. Kr. 

850 

200 

. 8650 00 

30 90 
222 61 8903 

9953 51 

. 1430 18 

400 C0 

200 00 

- 3000 00 

12 99 5043 

6 00 

57 21 
# 

c. Af innritunarskirteini, C fol. 3453 frá 11. júní 86—1l.des.86 8 00 

d. Innritunarskírteini A. fol. 98 frá 11. des. 86--11. júní 87 

Af skuldum einstakra manna 

3. Uppbót fyrir umskipti á innritunarskírteinum, 14 "| , af 400 kr. 

4. Endurborgað lán FR 

Innleyst skuldabrjef fjárhagsstjórnarinnar . 

Gjöld. 
1. Styrkur veittur búnaðarskólanum á Hólum 

2. Gjald til stefnuvotta fyrir uppsögn á skuldabrjefi 
3. Hjer færist til jafnaðar tekjuliður 4. 
4. Sömuleiðis tekjuliður 5. - 
5. Í sjóði við árslok 1887. 

„Í uppsegjanlegum konunglegum skuldabrjefum 

a. Innritunarskirteini A. fol. 98 

c. Skuldabrjef einstakra manna 

d. Í peningum 

=
 

YFIRSKATTANEEND. 
Samkvæmt uppástungu bæjarstjórnarínnar á Akureyri skipaði landshöfðingi 

menn í vfirskattanefnd Akureyrarkaupstaðar: 

Amtmann Júlíus Havsteen. 
hjeraðslækni Þþorgrím Johnsen. 
vicekonsul J. V. Havsteen, 

eu til vara veitingamann L. Jensen. 
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Stjornartidindi B. 9. 61 1886 

Agrip 47 
af reikningum sjóða, sem standa undir stjórn amtsráðs suðuramtsins. 

Jafnaðarsjóður suðuramtsins 1885. 
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Tekjur. 
Eptirstöðvar við árslok 1884: 

Í peningum . . . BA 0... kr. 1726,29 
Niðurjöfnun á lausafje i amtinu, 9 aurar å hvert g gjaldskylt hundrað: 

a. Skaptafellssýsla oo... kr. 287,30 

b. Rangárvallasýsla . 2... 885,29 

G. Vestmannaeyjasýsla eee eee eee, 7,37 

d. Årnessysla eee 0... — 408,02 

e. Kjósar- og Gullbringusýsla 1... — 161,73 

f. Borgarfjarðarsýsa 2. — 131,35 1331,06 

Vextir af peningaforða 2... — 14,00 

Tekjur alls kr 3071,35 

Gjöld. 

Til bólusetninga og annara heilbrigðismálefna: 

„ bólusetningar . . 0... 0. kr. 109,25 

b önnur heil brigðismálefni FNF 3 kr. 109,25 

Til ferdakostnadar . .. eee eee CE 
Kostnadur til heyrnar- og målleysing TJ eee eee eee rr << 

Til sáttamála 2. — 21585 

Endurgjald af lánum #2. eee << 

Kostnaður við amtsráðið 2... —50,00 

Ýmisleg gjöld . . .. 0... — 694,62 

Eptirstöðvar við árslok 1885: 

Í peningum 2195,63 

Gjöld alls kr. 3071,35 

Búnaðarskólagjald í suðuramtinu 1885. 

Tekjur. 
Eptirstöðvar við árslok 1884: 

a. í konunglegum óuppsegjanlegum skuldabrjéfum . . kr. 200,00 

b. í veðskuldabrjefum  . . . . 2... — 12500,00 

c. í ógreiddum vöxtum . 2 rr 32,00 

d. í peningum . .. "or kr or sk kr ke mm 328,94 kr, 13060,94 

Leigur af vaxtafje sjóðsins 0... — 498,25 

Búnaðarskólagjald 1885 2... = 875,90 

Til jafnaðar á móti 1. gjaldlið 0... 0. 0. — 1350,00 

Tekjur alls kr.15785,09 
Gjöld. 

Lánað út móti veði og 4% vöxtum . . . . . . . . 2... kr. 1850,00 
Eptirstöðvar við árslok 1885: 

Flyt kr. 1350,00 
27. dag maímán. 1886. 

Reykjavík 1886. Prentsmiðja Ísafoldar.
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47 Flutt kr. 1350,00 

a. í kgl. óuppsegjanlegum skuldabrjefum . . . . . . kr, 200,00 

b. í veðskuldabrjefum  . . . 2. 2... 0... — 13850,00 

c. Í ógreiddum vöxtum  .. eee se re 44,00 

d. í ógreiddu gjaldi úr Borgarfjarðarsý slu 0008. 117,10 
e. í peningum . „0... 0.077. 223 99 — 14435,09 

Gjöld al alls Er. 15785,09 

Styrktarsjóður verðugra og þurfandi konungslandseta og ekkna þeirra á suðuramt- 
ánu 1885. 

Tekjur. 
1. Eptirstöðvar við árslok 1884: 

a. ríkisskuldabrjef: 
1. Innritunarskírteini Ltr. C, Fol. 82, dags. *'/ó—75 . kr. 3300,00 

2. Ouppsegjanlegt rikisskuldabrjet Ltr. C, Nr. 281, dags. 

179—73 .….…. oe eee eee. 100,00 
b. vedskuldabrjef einstakra manna . „ . . . 2. 300,00 

c. í peningum hjá reikningshaldara . . . . . . . - — 199,36 Kr, 3899,36 

2. Rentur af vaxtafje sjóðsins . . 2... 0... 0. 0. 07 148,00 

Tekjur alls kr. 4047,36 
Gjöld. 

1. Styrkur veittur konungs landstum . . . . 2 2. 2 2 2 2. kr. 140,00 

2. Eptirstöðvar við árslok 1885: 

a. Tíkisskuldabrjef: 
1. Innritunarskírteini Ltr. C, Fol. 82, dags. 

Bj 2 00. . . . kr. 3300,00 

2. Ouppsegjanlegt ríkisskuldabrjef Ltr. C, 

Nr. 281, dags. '/%—73 . . . . . - — 100,00 yr. 3400,00 

b. veðskuldabrjef einstakra manna —. . . . . - - - — 300,00 

c. Í peningum hjá reikningshaldara . . . . . . - - — 207,36 — 3907,36 
  

Gjöld alls kr. 4047,36 

Íslands suðuramt, Reykjavík 18. febrúar 1886. 
Magnús Stephensen 

settur. 

48 Agrip 

af reikningum sjóða, sem eru undir stjórn amtsráðs vesturamtsins. 

Jafnaðarsjóður vesturamtsins 1885. 

Tekjur. 

1. Eptirstöðvar frá fyrra ári: 

a. útistandandi af jafnaðarsjóðsgjaldi Dalasýslu 1883 . . kr. 550,92 

bo —— — —— Ísafjarðarsýslu 1884 . —- 69,65 

Flyt kr. 620,57
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Flutt kr. 620,57 
c. i peningum .. . .… … — 167,14 

Nidurjåfnun å lausafje 1885, 13 aurar å á hv ert ejalds kylt lausafjárhundr- 

að í amtinu: 

a. Mýrasýsla . . 0... 0... kr. 205,35 

b. Snæfellsness- og Hnappadalssf sla 0... — 140,52 

c. Dalasýsla 2... — 207,12 

d. Barðastrandarsýsla  . . . . 2... 2. 2... — 126,92 

e. Ísafjarðarsýsla og kaupstaður . . . . . . . 2. — 228,02 

f. Strandasýsla. .. .….…. . — 107,91 

Innkomid fyrir Levys kennslubók í yfirsetufræði 

Seld á skrifstofu amtsins 13 expl. BN 

Tekjur alls 
Gjöld. 

Til bólusetninga og annara heilbrigðismálefna 

Ferðakostnaður 

Til sáttamála . . . 

Kostnadur vid kennslu heyrnar= og  málleysingja o 0. 8. fry. 

Kostnaður við amtsráðið 

Ýmisleg útgjöld . . .. FA 

Eptirstöðvar við árslok 1885: 

a. útistandandi jafnaðarsjóðsgjald Dalasýslu 1883 . . . kr. 550,92 

bb —5— —»— Ísafjarðarsýslu 1884. . — 69,65 

6. Í PENINGUM 2... — 194,89 
  

Gjöld alls 

Búnaðarsjóður vesturamtsins 1885. 

Tekjur. 
Eptirstöðvar við árslok 1884: 

a. Í ríkisskuldabrjéfum  . . . . . . . . . 2... kr. 2500,00 

b. í veðskuldabrjefum eee eee. mm 8080,00 

c. Ógoldnir vextir 2. — 8920 

d. í peningum . . 0... — 151,89 
  

Leigur af vaxtafje sjóðsins 1885 rr 

Tillag úr landssjóði af fje því, sem veitt er til eflingar búnaði, sam- 

kvæmt brjefi landshöfðingjans '%% — 85, til búnaðarskólans í Ólafsdal . 

Árstekjur af búnaðarskólagjaldinu í vesturamtinu, samkvæmt lands- 

höfðingjabrjefi 19. oktbr. 1885 og ályktun amtsráðsins, lagðar til bún- 

aðarskólans í Ólafsdal NF 

Tekjur samtals 

Gjöld. 
Styrkur til búnaðarskólans í Ólafsdal 
Eptirstöðvar við árslok 1885: 

a. Í ríkisskuldabrjefum  . . . . . . . . 2... kr. 2500,00 

Flyt kr. 2500,00 

kr. 787,71 

— 1015,84 

— 26,00 
kr. 1829,55 

kr. 99,88 

— < < 

— 6,10 

— 166,75 

— 457,00 

— 284,36 

— 815,46 
kr. 1829,55 

kr. 10771,09 
— , 493,20 

— 2466,67 

— 912,32 

kr. 14633,28 

— 3855,00 

1886 

48
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48 Flutt kr. 2500,00 kr. 3855.00 
b. í veðskuldabrjefum 0... 8080,00 

c. ógreiddir vextir eee eee eee. 16,00 

d. i peningum + . . 0 0 0 eee eee 44. 182,28 .. 10778,28 

Gjöld samtals kr.14633,28 

Búnaðarskólagjald í vesturamtinu 1885. 

Tekjur. 
1. Eptirstöðvar við árslok 1884: 

a. Í ríkisskuldabrjefum . . . 2 2 2... kr. 800,00 

b. í veðskuldabrjefum eee eee eee, mm 8250,00 

c. í óborguðum vöxtum …… . .… — 12,00 

d. í óborguðu búnaðarskólagjaldi Ísafjarðarsýsl u 1884 . — 89,74 

e. å peningum 0... 120,93 kr. 9272,67 

2, Vextir . . 0. 830,54 
3. Búnaðarskólagjald 1885 0. G35,53 

4. Greitt á árinu uppí höfuðstól . . . . 2 2. 0... 0077 400,00 

5. Til jafnaðar á móti 1. gjaldlið 0... 400,00 

Tekjur samtals kr.11 038,74 

Gjöld. 

1. Tánað móti veði og 4"o vöxtum . . . . 2. . 2... 2. kr. 400,00 

2. Til jafnaðar á móti tekjulið 4 . 2. 2... 400,00 

3. Greitt til búnaðarskólans í Ólafsdal . . . 2... — 972,32 

4. Eptirstöðvar við árslok 1885: 
a. í ríkisskuldabrjéfum  . . . . . . . - - - - - kr. 800,00 

b. í veðskuldabrjefum …… . - — 8250,00 

c. ógreitt búnaðarskólagjald úr Ísafj jarðarsýsla 1884 . … — 89,74 

d. — —— — Mýrasýslu 1885 . . . — 102,68 

e. ógreiddir Vextir 2 2 — 2400 9266,42 

Gjöld samtals kr. 11038,74 
Íslands vesturamt, Reykjavík 18. febr. 1886. 

Magnús Stephensen 
settur. 

49 Brjef landshöfðingja tél beggja amtmanna um flöskur, sem erfðaprínsinn af 

24. apríl Monaco ætlar að kasta í Golfstrauminn. — Ráðgjafinn fyrir Ísland hefur eptir tilmæl- 

um sendiherra hins frakkneska þjóðveldis í Kaupmannahöfn skorað á mig, að gjöra 

ráðstafanir til, að flöskur (eflotteurss) þær, sem erfðaprinsinn af Monaco ætlar á ferð 

norður í höf að kasta í Grolfstrauminn, yrðu, ef þær rækju við strendur Íslands, teknar 

upp með mestu varkárni og skjöl þau, sem í flöskunum væru, send annaðhvort utan- 

ríkisstjórninni í Parísarborg eða erfðaprinsinum af Monaco og að þeim væru látnar 

fylgja svo nákvæmar upplýsingar sem auðið væri, um það, hvar og hvenær flöskurnar 

hefðu fundizt, og eins um það, hvernig þær þá hefðu verið á sig komnar. 

Í tilefni af þessu, skal hjermeð þjónustusamlega skorað á yður, herra amtmaður,
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að leggja fyrir lögreglustjórana í ömtum (amti) yðar, að gjöra almenningi ofangreind 

tilmæli kunn á þann hátt, sem yður þykir bezt við eiga, ef ske kynni, að ofangreindar 

flöskur erfðaprinsins af Monaco rækju hjer við land. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 

hallærislán handa Snæfellsness- og Hnappadalssýslu. — Með þessu brjefi var sýslu- 

nefndinni í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu veitt 2500 kr. lán úr landssjóði til að af- 

stýra hallæri í sýslunni. Lánið á að ávaxta með 4' á ári og endurborga með '/s 

árlega á 8 árum, eða á þann hátt, sem alþingi síðar kann að ákveða. 

Brjef landshöfðingja #1 sýslumannsins í Húnavatnssýslu um hallærislán handa 

sýslunni. — Með þessu brjefi var sýslunefndinni í Húnavatnssýslu veitt 400 kr. lán úr 

landssjóði til að afstýra hallæri í sýslunni. Lánið á að ávaxta með 4% á ári og endur- 

borgast með !s árlega á 8 árum, eða á þann hátt, sem alþingi síðar kann að ákveða. 

Brjef landshöfðingja #l bæjarfógetans í Reykjarík um lán handa Reykjavík- 
ur kaupstað til að kaupa slökkvivjel. — Með þessu brjefi veitti landshöfðingi Reykja- 

víkur kaupstað 2700 kr. lán úr landssjóði til að kaupa nýja slökkvivjel handa bænum. 

Lánið á að ávaxtast og endurborgast með 6'/ á ári, þannig að það sje að fullu endur- 

borgað landssjóði á 28 árum frá lántökudegi. Þó er lánveitingin bundin því skilyrði, að 

Reykjavíkur kaupstaður skal skyldur til, hvenær sem krafizt verður eptir árslok 1886, að 

endurborga lánið að fullu. 

Brjef landshöfðingja tl stiptsyfirvaldanna um að kirkjujarðir verði lagðar 
út í árgjaldið frá Oddaprestakalli. — Eptir að hafa meðtekið þóknanlegt brjef hinna 

háttvirtu stiptsyfirvalda 16. marz þ. á. og skýrslu þá, er þar með fylgdi, um afgjald 

Oddakirkju jarða, reiknað til peninga eptir verðlagsskrárverði síðustu 5 ár, sem og tillögur 

prófastsins í Rangárvallaprófaststæmi um það, hverjar af jörðum þessum ættu að ganga 

undan umráðum prestsins í Odda til þess að fullnægt verði skilyrði því fyrir uppgjöf á 

ógoldnum árgjöldlum af Oddaprestakalli, sem sett er í 2. gr. fjáraukalaga 2. nóv. Í. á. 

fyrir árin 1884 og 1885, þá vil jeg hjermeð fallast á, að hinir svonefndu Bakkabæir, 

jarðirnar Nr. 11—19 á eptirgjaldsskránni, verði lagðir út í hið ákveðna árgjald af 

Oddaprestakalli, og að þessar jarðir verði lagðar til Efri-Holtaþpinga og Stóruvallapresta- 

kalls sem uppbót sú, er nefndum prestaköllum ber úr landssjóði samkvæmt 1. gr. laga 

um skipun prestakalla 27. febr. 1880. 
Um leið og þetta hjermeð tilkynnist hinum háttvirtu stiptsyfirvöldum til þókn- 

anlegrar leiðbeiningar og frekari ráðstöfunar, skal jeg þjónustusamlega skora á yður, að 

útvega og senda hingað með þóknanlegum ummælum yðar tillögur prófastsins í Rangár- 

vallaprófastslæmi um það, hvernig að skuli farið með landsskuld þá af ofannefndum 

jörðum, sem fellur í gjalddaga í næstu fardögum, svo að landssjóður að einu leytinu fái 

endurgoldinn þann hluta uppbótarinnar, sem þá verður búið að úthorga Efri-Holtaping- 
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53 um og Stóruvallaprestakalli fyrir yfirstandandi ár, og að nefnd prestaköll að hinu leyt- 
11. maí. inu fái sinn tiltölulega hluta af nefndri landsskuld. 

54 Brjef landshöfðingja tl stiptsyfirvaldanna um niðurlagningu Stórnvallakirkju. 
MN. maf, — Samkvæmt ályktun hjeraðsfundarins í Rangárvallaprófastslæmi og tillörum hinna 

háttvirtu stiptsyfirvalda í þóknanlegu brjefi 16. marz þ. á. vil jeg hjermeð með skýr- 
skotun til 4. gr. laga um skipun prestakalla frá 27. febr. 1880 fallast á, að Stóruvalla- 
kirkja verði lögð niður þannig: 

1, að Stóruvallasókn verði skipt milli Skarðs, Árbæjar og Marteinstungu kirkna og legg- 

ist bæirnir Tjörfastaðir, Bjalli, Efra-Sel, Neðra-Sel og Austvaðsholt til Árbæjarsóknar, 

Lúnansholt, Holtsmúli og Hjallanes til Marteinstungusóknar og hinir bæirnir í 

Stóruvallasókn til Skarðssóknar; 

2, að sjóður, skrúði og áhöld Stóruvallakirkju, sem og andvirði kirkjuhússins sjálfs, skipt- 

ist milli áðurnefndra þriggja kirkna eptir rjettri tiltölu við fólksfjölda þann, sem 

leggst til hverrar þeirrar, og 

3, að kirkjukúgildin verði seld og andvirði þeirra sett á vöxtu sem sjóður, er fylgi 

Stóruvallaprestakalli, sem og að ítak kirkjunnar í Bryggnafjöru verði eign presta- 

kallsins. 

Þetta tilkynni jeg hjermeð hinum háttvirtu stiptsyfirvöldum til þóknanlegrar 
leiðbeiningar og frekari ráðstöfunar. 

55 Brjef landshöfðingja tl stiptsyfirvaldanna um umdirbúningsráðstafanir til að . læð I 4 a 

13. maí. kirkjnjarðir verði lagðar út í árgjald frá brauðum. — Einsog hinum háttvirtu stints- 
JUN & € J o 

yfirvöldum er kunnugt, hafa tekjuuppbætur þær, sem ýmsum prestaköllum eru lagðar í 

lögum um skipun prestakalla 27. febrúar 1880 og síðari lögum um breytingar á þeim, 

hingaðtil verið greiddar úr landssjóði, og hefur fje það, sem til þess hefur þurft, verið 

veitt í fjárlögunum 13. gr. A. b. 1, einsog líka á hinn bóginn að árgjöld þau, sem 

eptir áðurnefndum lögum eiga að greiðast frá ýmsum prestaköllum, hafa verið greidd í 

landssjóð og verið talin með tekjum landssjóðs í fjárlaganna 5. gr. 1. Í fjárlögunum 

fyrir 1886 og 1887 hefur verið gjörð sú breyting í þessu efni frá fyrri fjárlögum, að 

fyrir árið 1887 er ekki áætlað að nein árgjöld frá prestaköllum verði greidd í landssjóð, 
og að fjárveitingin til uppbótar á prestaköllum er fyrir sama ár færð niður sem svarar 

árgjöldlum þeim, sem ætla má að muni greiðast, og bera umræðurnar á alþingi með 

sjer, að tilgangurinn með þessari breytingu frá því sem áður hefur verið, er, að fá fram- 

gengt þeirri ákvörðun í 3. gr. áðurnefndra laga 27. febrúar 1880, að gjald það, sem 

greiða skal frá einu prestakalli til annars, skuli sem mest greiða með fasteignum eða af- 

gjaldi fasteigna. 

Áður en ákvörðum verði tekin um, hvernig og að hve miklu leyti ráðstöfun sú, 

sem þannig er gjört ráð fyrir í fjárlögunum, verði framkvæmd, að því er snertir hvert 

einstakt prestakall, er nauðsynlegt að hafa fyrir sjer nákvæmar skýrslur um jarðeignir 

prestakalla þeirra, sem árgjald á að greiðast frá, og um hinn árlega afrakstur af hverri 

þessara jarðeigna; en prestaköll þau, sem árgjald á að greiðast frá eptir optnefndum 

lögum 27. febr. 1880 og síðari lögum, sem gjöra breytingar á þeim, eru þessi:
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Í Norður-Múlaprófastsdæmi: 55 

Hof í Vopnafirði 2... 700 kr. 13 maí. 

Valþjófsstaður RA 500 — 

Í Suður-Múlaprófastsdæmi: 
Vallanes 0. 1000 — 

Hólmar í Reyðarfirði 2. 600 — 

Heydalir BN 300 — 
Í Rangárvallaprófastsdæmi: 

Holt undir Eyjafjöllum 2... 100 — 

Breiðabólsstaður í Fljótshlíð  . ........ 700 — 
Oddi . FA 

Í Borgarfjarðarprófastsdæmi: 

Saurbær á Hvalfjarðarstrtönd . . . 2... 2... 300 — 
Í Mýraprófastsdæmi : 

Staðarlhraun FR 500 — 
Í Snæfellsnessprófastsdæmi : 

Miklaholt 400 — 

Staðastaður FE 300 — 
Í Dalaprófastsdæmi: 

Hjarðarholt í Laxárdal 700 -— 

Saurbær og Skarðsþing FR 150 -- 

Í Barðastrandarprófastsdæmi : 

Staður á Reykjanesi 2 2... 400 — 
Í Norður-Ísafjarðarprófastsdæmi: 

Vatnsfjörður 100 — 

Í Strandaprófastsdæmi: 
Prestsbakki 2800 — 

Í Húnavatnsprófastsdæmi: 
Melstaður 2 850 — 
Þingeyraklaustur . 2... 8300 — 
Höskuldsstaðir „00 — 

Í Skagafjarðarprófastsdæmi : 
Reynistaður 0800 — 
Barð FINNA 100 — 

Í Eyjafjarðarprófastsdæmi 
Vellir i Svarfadarddl . ........….….…. 200 — 
Möðruvellir í Hörgárdal . ........….. 200 — 
Grundarþing 2... 50 — 
Saurbær 250 — 

Í Suður-Þingeyjarprófastslæmi: 
Laufås 2400 — 
Grenjaðarstaður eee eee es 1700 — 

Í Norður-þingeyjarprófastsdæmi: 
Sauðanes . . .. .…….… . 500 — 

Jeg skal pvi þjónustusamlega skora á yður, herra amtmaður og háæruverðugi
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herra, að útvega sem fyrst nákvæma skýrslu um jarðeignir hvers um sig af áðurnefnd- 

um prestaköllum og um afgjöld hverrar jarðeignar eptir meðaltali 5 hin síðustu fardaga- 

ár, sem og uppástungur hlutaðeigandi prófasta um, hverjar jarðir hentast mundi vera 

að leggja út til lúkningar hinu lögboðna árgjaldi, en í því skyni geta aðeins þær jarðir 

komið til greina, sem ekki eru undirorpnar neinum áföllum og sem búast má við að 

geti byggzt framvegis með sama leigumála sem nú. þessar skýrslur og uppástungur bið 

jeg yður síðan að senda mjer ásamt með áliti yðar um þær og um málið í heild sinni. 

Brjef landshöfðingja til beggja amtmanna um undirbúningsráðstafanir til að 

söfnuðir taki að sjer umsjón og fjárhald laudssjóðskirkna. — Eins og yður mun vera 

kunnugt, herra amtmaður, ályktaði síðasta alþingi að skora á landsstjórnina að leita 

samninga við hlutaðeigandi söfnuði um að þeir, samkvæmt lögum 27. febrúar 1880, 
taki að sjer umsjón og fjárhald kirkna þeirra, er landssjóður á, og sje þeirri kirkju þá 

látin fylgja hæfileg kirkjuportion, og vilji hlutaðeigandi söfnuður gjöra slíkan samning, 

þá sje lagafrumvarp um það efni lagt fyrir alþingi 1887. 

Þareð stjórnin er því samþykk, að það væri mjög svo æskilegt, að slíkir samn- 

ingar gætu komizt á, skal jeg þjónustusamlega skora á yður, herra amtmaður, að gjöra 

nauðsynlegar ráðstafanir til þess, á þann hátt, sem fyrirskipað er í lögum um umsjón 

og fjárhald kirkna 12. maí 1882, að leitað verði samkomulags við söfnuðina í kirkju- 

sóknum þeim í suðuramtinu og vesturamtinu (norður- og austuramtinu). þar sem kirkjan 

er eign landssjóðs, um að þeir taki að sjer umsjón og fjárhald kirknanna og sjeu söfn- 

uðirnir ekki ófáanlegir til þess, þá um skilmálana fyrir afhendingu hlutaðeigandi kirkju. 

Um árangurinn af þessum samningum vona jeg síðan að fá skýrslur ásamt með áliti yðar. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 og 1887. 
10. gr. B. V. b. 

Barnaskólanum í Vestmannaeyjum veittar 200 kr. 
Thorkillii barnaskóla í Vatnsleysustrandarhreppi veittar 200 kr. 

16. gr. 14. 

Hjeraðslækni Dr. med. J. Jónassen veittar af ráðgjafanum 25 kr. í viðbót við áður veittan 

100 kr. styrk uppi kostnað við útgáfu á ritinu „Hjálp í viðlögum“. 
Fyrrum aðjunkt Benedikt Gröndal veittur styrkur allt að 200 kr. til að gefa út tvær stuttar 

og alþýðlegar smábækur um eðlisfræði og efnafræði. 
19. gr. 

Jókara við landsbankann, Sighvati Bjarnasyni, veittur af ráðgjafanum 400 kr. styrkur til að 

kynna sjer í Danmörku bankastörf, einkum bókfærslu. 

EMBÆTTASKIPUN OG LAUSN FRÁ EMBÆTITI. 

6. maí veitti landshöfðingi presti að Goðdölum, sjera Zófóníasi Halldórssyni, Viðvíkur 

prestakall í Skagafjarðar prófastsdæmi. 

7. s. m. veitti landshöfðingi presti að Kálfatjörn, sjera Stefáni Thorarensen, lausn frá 

embætti frá næstkomandi fardögum. 

  

SÝSLAN VEITT 
6. maí skipaði landshöfðingi sjálfseignarbónda Jón Jónsson á Brimilsvöllum umboðsmann 

Arnarstapa- og Skógarstrandarumboðs og jarðarinnar Hallbjarnareyrar, 

ÓVEITT PRESTAKÖLL. 
Goðdalir í Skagafjarðar prófastsdæmi, Metið 7Tí0 kr. Tí a. Auglýst 6. maí 1886. 
Kálfatjörn í Kjalarness prófastsdæmi. Metið 1253 kr. 63 a. Til uppgjafaprests greiðist af 

þessu brauði 58 kr. 6ð a. árlega. Á því hvílir 2998 kr. landssjóðslán, „sem endurborgast og ávaxtast 

með 150 kr. á ári, á næstu 25 árum, frá 21. júní næstkomandi að reikna.
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viðvíkjandi þingsályktun um 57 
! nsf — Eptir að Thorberg lands- 24 marz. 

höfðingi með brjeti 17. sept. Í. á. hafði sent hingað ályktan samþykkta af alþingi um 
að 1 må eldur“ verði Húnaflói oe igli | in ritaði ráðgjafinn fyrir Ísland 

| "di við beiðni þeirri, sem þings- 
ályktunin færi fram á.  Sjóliðsstjórnin hefur svarað þessu þannig, að sig vanti hið nauð- 
synlega fje til mælinga þessara, en að hún fyllilega kannist við, að þeirra sje orðin 
þörf. 
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um málið ov     

    

Þetta læt jeg ekki hj: mlega að tilkynna yður, herra landshöfð- 
ingi, til leiðbeiningar og til birtingar 

Brjef eja #l kuupstjóra Tryggra Gunnarssonar um samskotafjeð 58 
til styrktar þe j i Mul 1875. — I påknanlegu 17. mai.    ti i á 

brjeli, dagsettu 6. nóvember f. á. hafið þjer, herra kaupstjóri, skýrt frá, að í yðar vörgl- 
um sje fje, sem skotið hafi verið saman sumarið 187: til styrktar þeim, sem biðu tjón 
af öskufallinu í Múlasýslum það ár, og bare 

  

, jer sjeud einn eptir af mönnum þeim, 

r því standi næst að ráðstafa fjenu, sem gengust fyrir áminnstum samskotum, og 

vár norður- og austuramtinu ákveðið, að hafið þjer eptir samkomulagi 

t stofnaðan með skipulagsskrá 4. marz 1878 
handa þeim, er bíða tjón af jarðeldi á Íslandi, en þó þannig, að fje þetta leggist við 
þann hluta is sjóðs, ingöngu er ætlaður til að ljetta neyð eða bæta tjón af 

umgetið samskot:fje verði lag 

  

ud 

meir kynnu að verða fyrir. Hafid pjer pvi farid pess 
á leit, að landsl Jöfðinginn veiti áminnstu samskotafje, sen eptir síðar meðteknum reikn- 
ingi frá yður nemur kr. 1375,91 viðtöku, til að leggjast við styrktarsjóðinn samkvæmt 
áðursögðu. 

Þareð landshöfðinginn þeg 

uraimtinu, dagsettu 24. júlí Í. á. 

  

til amtmannsins yfir norður- og aust- 

eptir tillögum amtsráðsins í tjeðu amti,    
að umrætt samskotafje sje sjóðinn handa þeim, sem bíða tjón af jarð- 

    

eldi, og jeg sje ekkert því til fyrirstöðu eptir skipulagsskrá sjóðsins, að sú ákvörðun sje 
gjörð, að vöxtum og innstæðu samskot: 

  

   eingöngu sje varið í þarfir beggja Múla- 

il þe jast við styrktarsjóð- 

Íjeð, annaðhvort í pen- 

um, svo fljótt sem hentugleikar yðar leyfa. 

  

    

  

sýsnanna, er jeg fús á að oj Í 
5 afa 2 AL 

Æla neindu 1}Je viðtöku 

inn á þennan hátt, og skal j á yður að gr 

   

      

ingum eða í konunglegum ril 

      

tl urðarbrjef dómsmálastjórn- 
un, kastað i Golfstrauminn. 

20. maí.    
vid I rjef landshåfoingjans 24. f. m., sendist yður hjermeð, herra amt- 

madur, 1 exnl. af umburðarbrjeli dómsmálastjórnarinnar' til allra amtmanna í konungs- 

1) Umburðarbrjef þetta hljóðar svo: 

Dómsmálastjórnin. 

Kaupmannahöfn marz 1886     

  

Frá sendiherra hins frakkneska þjóðveldis hjer í borginni hefur dómsmálastjórnin gegnum ráð- 
herra utanríkismálanna fengið áskorun til dönsk rinnar um, að embættismenn í Danmörku ljái 
liðsinni sitt til, ef ske kynni að eitthvað af flöskum þeim, sem erfðaprinsinn af Monaco og Pouchet 

    
24. dag júnímán. 1886 

Reykjavík 1886. Prentsmiðja Ísafoldar.
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rikinu, sem rådgjafinn fyrir Ísland hefur sent mjer með brjefi 24. marz þ. á, en um- 

burðarbrjef þetta hefur inni að halda ýmsar nákvæmari upplýsingar um lögun á flösk- 

um þeim, sem erfðaprinsinn af Monaco hefur kastað í Golfstrauminn, og skal jeg þjón- 

ustusamlega skora á yður, að leggja fyrir lögreglustjórana í ömtum (amti) yðar, að gjöra 

almenningi aðalatriðin í þessu umburðarbrjefi kunn á þann hátt, sem yður þykir bezt 

við eiga. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsörs yfir vesturamlinu vm sveitfesti Ragn- 

hildar Vigfúsdóttur. — Hreppsnefndin í Helgafellshreppi hefur með brjefi dagsettu 11. 

janúar þ. á. skotið til landshöfðingja úrskurði vesturamtsins frá 17. nóv. f. á, er felldi 

úr gildi úrskurð sýslumannsins í Snæfellsnessýslu dagsettan 9. október f. á., en með 

þessum úrskurði sýslumannsins var ákveðið, að ekkjan Ragnhildur Vigfúsdóttir ætti sveit 

í Eyrarhreppi. Af skjölum málsins sjest, að nefnd Ragnhildur fluttist vorið 1875 frá 

Rimabæ í Eyrarsveit að Berserkjabrauni í Helgafellssveit til sonar síns Jóhannesar og var hjá 

honum uns hann dó sumarið 1884, fór hún þá til ekkju hans Steinunnar Jónsdóttur og 

hefur dvalið hjá henni síðan. Haustið 1884 var að vísu gerð aðsjón á bjargræði fyrtjeðrar 

Steinunnar, og þareð það virtist ónógt var henni veittur 18 kr. styrkur af sveitarsjóði, en 

einsog amtið hefur ljóslega sýnt getur þessi sty rkur ekki álitist veittur optnefndri Ragn- 

hildi, sem þannig hefur dvalið yfir 10 ár Í Helgafellssveit, án þess á þeim tíma að hafa 

þegið nokkurn sveitarstyrk. Úrskurður amtsins ber því að standa óraskaður. 

Í forföllum landshöfðingja. 

Jón Pjetursson. 

Brief landshöfðingja fíl söfnunarsjóðsins á Reyljaríl um hlunnindi samkvæmt 
. ex J Í JN, 

tilskipun 5. jan. 1874 fyrir söfnunarsjóðinn í Reykjavík. — Eptir að bónabrjet yðar 
.. w . w . vw 1 

dagsett 5. janúar þ. á um hlunnindi samkvæmt tilskipun 5. janúar 1874 fyrir eSöfnun- 

arsjóðinn í Reykjavík> hefur verið borið upp fyrir ráðgjafanum, veiti jeg sjóði þessum 

hlunnindi þau, er getur um í nefndri tilskipun, 1. og 3. tölulið, um 5 ára tímabil, er 

teljist frá L1. júní þ. á., þó með þeim skilyrðum: að ábyrgð sú, sem stofnendur sjóðsins 
J , J yrs ; 

hafa tekizt á hendur með 2. gr. samþykktar 7. nóvbr. 1885, skerðist ekki; að ákvarðan- 
o J , 

  

prófessor í Parísarborg hafa kastað í Golfstrauminn, rækju við strendur Danmerkur, að þær þá verði 

teknar upp með nauðsynlegri varkárni og að sömuleiðis skjöl þan, sem í þeim eru, verði send annað 

hvort utanríkisstjórninni í Parísarborg eða erfðaprinsinum af Monaco, og að þeim verði látin fylgja 

skýrsla um, hvaða dag og hvar fiöskurnar hafi fundizt og hvernig þær þá hafi verið á síg komnar. 

Að því er snertir lögun á flöskum þessum, hefur dómsmálastjórnin fengið þessar upplýsingar: 

Í Golfstrauminn hefur verið kastað flöskum eða hylkjum með þrennskonar lagi: 

1, 10 koparkúlum, 30 centimeter (hjerambil 1 fet danskt) að þvermáli; hver kúla samanstend- 

ur af tveim hálfkúlum, sem eru skrúfaðar saman i „kantsjuk“, sem skotið er inn á milli, með skrúf- 

nöglum, sem finnandi strax tekur eptir, svo hann á hægt með að opna kúluna. 

2, 20 tunnur, er taka 16 potta, í lögun eins og ölanker, með þykkum stöfum og járnbentar, 

tjargaðar að innan og fylltar haframylsnu. 

3, 150 algengar flöskur, með tappa Í og “kantsjuk“-loki þar yfir. 

Í hverju hylki er blað; er þar á frakknesku, dönsku og fleiri málum skýrt frá tilgangi blaðs- 

ins og skorað á menn, að koma því til yfirvaldanna. Blaðið er í lokaðri glerpípu og þannig vafið sam- 

an, að sjá má nokkuð af því, sem á það er prentað. — — — 

    n
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anna í samþykkt sjóðsins um reikningsskil sje nákvæmlega gætt og ad send sjeu lands- 

höfðingja árlega eptirrit af reikningum hans, svo ber og að skýra landshöfðingja frá sjer- 

hverri breytingu er kynni að verða gjörð á samþykkt sjóðsins, og frá því, ef skipti verða 

á stofnendum sjóðsins, samkvæmt 2. og 3. gr. samþykkt arinnar. 

Þetta er hinni heiðruðu stjórnarnefnd hjermeð tilkynnt til þóknanlegrar leið- 

beiningar. 

3rjef landshöfðingja #7 amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um ang- 

lýsing vogreka. — Í þóknanlegu brjefi 17. febrúar þ. á. hafið þjer, herra amtmaður, 

skýrt frá. að menn úr Ólafsfirði hafi haustið 1884 fundið bát á sjó úti og bjargað hon- 

um að landi, og að bátur þessi hafi verið virtur á 12 kr., en að finnendur hafi heimtað 

kr. fyrir að róa hann í land. þó að fara beri með vogrek þetta eptir 25. gr. skips- 

strandal aganna 14. janúar 1876 og þá ennfremur að auglýsa það eptir 22. gr. þeirra 

þrisvar sinnum í frjettablaði því, þar sem birta skal opinberar auglýsingar, þá hafið 

þjer borið það upp, hvort ekki megi sleppa að auglýsa þetta lítilfjörlega vogrek á þenna 

hátt, þarsem andvirði þess að frádregnum björgunarlaunum og öðrum útgjöldum ekki 

hrökkvi fyrir Aug ýsingarkastnaði, og borga nettoandvirði vogreksins beinlínis í landssjóð. 

Útaf þessu vil jeg tjá yður, herra amtmaður, yður til leiðbeiningar og til frek- 

ari ráðstöfunar, að jeg fellst á, að Í tilfelli því, sem hjer er um að ræða, sje farið að á 

þann hátt, sem þjer hafið lagt til, en þarsem þjer ennfremur hafið mælt fram með því 

að framvegis megi fylgja sömu reglum við auglýsing vogreka, er finnast á sjó úti sem 

um vogrek, er reka á land upp, þannig að þau því aðeins verði auglýst í frjettablöðum 

að þau sjeu meira virði en 30 kr., en ella í yfirdóminum nema. þau sjeu minna virði 

en 10 kr., og þá sjeu þau alls ekki auglýst, þá er jeg því að vísu samdóma, að fara 

skuli með auglýsingu vogreka, er finnast á sjó úti, á sama hátt sem með auglýsingu 

vogreka sem reka á land upp, en þaraf leiðir, að öll vogrek er finnast á hafi úti og 

heyra undir 1. er. í opnu brjefi 4. maí 1778, ber að auglýsa á þann hátt, sem 22. gr. 

skipstrandalaganna mælir fyrir, en vogrek, sem heyra undir 2. og 3. gr. í tjeðu opnu 

brjefi, á þaun hátt sem segir í opnu brjefi 2. apríl 1853, 2. gr.; þó er að minni ætlan 
ekkert á móti því, að þegar vogrek, sem annars ætti að auglýsa eptir 22. gr. skip- 

strandalaganna, er svo lítils virði að nettoandvirði þess hrökkur ekki fyrir auglýsingar- 

kostnaði, þá megi sleppa að auglýsa það, og virðist í því efni mega hafa hliðsjón af 

ákvörðuninni í opnu brjefi 2. apríl 1853 um að vogrek, sem ekki eru 10 kr., virði þurfi 

ekki að auglýsa. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #7 landshöfðingja mm borgun handa fulltrúa 

stjórnarinnar á aukaalþingi 1886. — Samkvæmt allraþegnlegastri tillögu ráðgjafans 

hefur hans hátign konunginum 25. þ. m. þóknast að fallast á, að gjöldin til fulltrúa 

stjórnarinnar á aukaalþpingi 1886 skuli ákveðin 1000 kr. 

Þetta er eigi látið hjálíða þjónustusamlega að tilkynna yður, herra landshöfð- 

ingi, til þóknanlegrar leiðbeiningar og til þess að þjer birtið það í B-deild Stjórnartíð- 

indanna, 
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del landshöfðingja tl erat urstjóra Þjeturs Sa 'æmundssonar á Blönduósi 
sð ÅU     nkans móttöku 

   sem borgun í vir } sanir. — Ú f fyrirsp urn yðar í brjefi dagsettu 1. þ. m. vil jeg 
tjá yður, að með því að svo er fyrir mælt í lögum 18. se einber f á. um stofnun 

landsbanka, 4. gr., að seðlar þeir, sem getur um Í 2. og 3. er. skuli gjaldgengir Í lands- 

sjóð og aðra almannasjóði hjer á landi og sjeu hjer manna á milli löglegur gjaldeyrir 

með fullu ákvæðisverði, þá er póstmeistaranum í Reykjavík skylt að í eita seðlum þess- 

um móttöku sem borgun fyrir póstávísanir til Danmerkur og útlanda á sama hátt, sem 

dönskum gull- og silfurpeningum. 

Reglusiörð 

fyrir 

landsbankann í Reykjavík. 

1. kafli. 

  

Um stjórn landsban 

1. gr. 

  

Samkvæmt lögum um stofnun landsbanka 18. septbr. 1885, 19. gr., skal bankan- 
um stjórnað af 1 framkvæmdarstjóra og 2 gælustjórum. Framkvæmdarstjóri skal ann- 

ast dagleg störf bankans og stýra þeim. Gævlustjórarnir eiga að hafa umsjón með, að 

lögunum um landsbankann sje fylgt, og farið sje eptir ákvörðunum þeim, sem settar eru 

Í þessari reglugjörð; er þeim því ekki að eins heimilt, hvenær sem er, að vera við staddir 

bankanum til þess að hafa eptirlit með störfunum þar, heldur einnig skylt, svo opt 

sem þörf er á, og sjerstaklega þegar framkvæmdarstjóri kveður til, að ei 

  

) oa fund með 

honum til þess að ræða þan málefni, sem snerta bankann, er framkvæmdarstjóri óskar 

álits þeirra um, og ásamt honum að gjöra út um þau, svo sem um, hvort lán skuli 

veita, og með hverjum skilmálum, o. fl. 

2. gr. 

Bankastjórnin á að væta þess, að endurskoðun framfari að minnsta kosti mánaðar- 

lega, til þess að flýta fyrir úrskurði á ársreikningnum, og til þess að hann verði sem 

fyrst birtur. 

3. gr. 

Bankastjórnin skal hafa eptirlit með bókfærslunni og gjaldkerastörfunum, og að 

minnsta kosti einu sinni á mánuði hverjum kynna sjer, hvort sjóður sá, sem fjehirði 

einum er trúað fyrir, sje jafnmikill og í bókunum segir.  Framkvæmdarstjóra er auð- 

vitað einnig einum saman heimilt að hafa eptirlit með þeim, svo opt sem hann vill.
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4. gr. 65 

Bankastjórnin ákveður vinnutíma bankans, og skal annast um, að almenningi verdi 5, jini. 

birt, hvenær bankinn sje opinn. Framkvæmdarstjóri skal ávallt vera viðstaddur á með- 
an á vinnutímanum stendur. — Annar gælustjóranna skal og allajafna vera viðstaddur. 

5. 

Á aðalpeningahirzlu bankans skal læsingin vera þannig gjörð, að ekki verði henni 
lokið upp nema með 2 lyklum, sem ekki eru eins. Hefur framkvæmdarstjóri annan 

lykilinn, en fjehirðir hinn, og verða þeir því ávallt báðir að vera við, þegar hún er 

opnuð. þegar eitthvað er tekið úr sjóði eða í hann látið, skal það ritað í bók, sem til 
þess er ætluð. Skal fjehirðir rita nafn sitt undir, ef úr sjóði er tekið, en framkvæmdar- 

stjóri, ef í hann er látið. 

T. dS
 

6. gr. 

Fjehirði skal fengin önnur fjårhirzla, er hann skal geyma i pad fje, sem honum 
er fengid til daglegra parfa, og hefir hann einn lykilinn eda lyklana ad henni. 

7. gr. 

Láta skal allar bækur og áríðandi skjöl bankans, þegar störfum er hætt á daginn, 
inn Í hinar læstu peningahirzlur. Bækur bókarans skulu geymdar í þeirri eða þeim fjár- 

hirzlum, sem framkvæmdarstjóri hefur annan lykilinn að. 

8. gr. 

Þegar bankastjórarnir eiga fund með sjer, skal rita það, sem þar gjörist, í bók, 
sem til þess er ætluð.  Rísi ágreinin.ur milli þeirra um eitthvert málefni, ræður at- 

kvæðafjöldi. þó má framkvæmdarstjóri, ef hann álítur, að einhver ákvörðun gæzlustjór- 

anna sje þannig löguð, að bankinn geti beðið tjón af, láta farast fyrir að framkvæma 

hana; en hann má aldrei framkvæma neitt það, er báðir gæzlustjórarnir hafa neitað að 

leggja samþykki sitt á. 

9. gr. 

Starfsmenn bankans eru skyldir til að hlýða boðum ekki að eins bankastjórnar- 
innar í heild sinni, heldur einnig framkvæmdarstjórans eins. þeir skulu vinna banka- 

stjórninni eið að því, að þeir með árvekni og samvizkusemi skuli gegna störfum þeim, 

sem þeim eru falin, og ekki gjöra neinum út í frá kunnugt um málefni bankans, nje 

segja frá um viðskipti einstakra manna við hann. 

10. gr. 

Reikningsár landsbankans nær frá 1. janúar til 31. desbr. Eptir nýár skal semja 
ársreikninginn; skal hann vera fullbúinn fyrir 15. marz ár hvert og sendur lands- 

höfðingja.
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II. kafli. 

Um störf landsbankans. 

11. gr. 

Bankinn veitir lán gegn tryggingu í fasteign, þó ekki gegn tryggingu í húsum, 

nema í Reykjavík, og ávallt gegn 1. veðrjetti. 

12. gr. 

Til þess að menn geti fengið lán úr landsbankanum gegn fasteignarveði, verða menn 

að fullnægja þeim skilmálum, er nú skal greina: 

a. 

oa
 

irnir 

Láta virða eignina til peninga af 2 óvilhöllum, kunnugum, dómkvöddum mönnum. 
Skal eigninni nákvæmlega lýst í virðingargjörðinni, og þess getið, hver hús sjeu á 

eigninni, sje það jörð, og hvað þau sjeu virt út af fyrir sig; einnig skal í henni 

tekið fram, hvert afgjald sje af jörðinni, og hafi jörðin nýlega gengið að kaupum 

og sölum, hvað gefið hafi verið fyrir hana. 

Útvega vottorð hlutaðeigandi embættismanns samkvæmt afsals- og veðbrjefabókun- 

um um, hvort nokkur veðskuld eða önnur eignarbönd liggi á eigninni, og hver 

þau sjeu. 

Útvega vottorð hlutaðeigandi embættismanns samkvæmt embættisbókum hans um, 

að hlutaðeigandi hafi þinglesna heimild að fasteigninni, eða, sje það ekki unnt, þá 

vottorð hans um, að eignin sje vitanlega eign hans. 

13. gr. 

Landsbankinn lánar fje gegn sjálfskuldarábyrgð, þó því að eins, að ábyrgðarmenn- 
sjeu búsettir í Reykjavík eða í nágrenni við hana. 

14. gr. 

Landsbankinn lánar fje gegn handveði. En meðan bankinn ekki hefur húsnæði, 

sem með öllu er óhætt fyrir eldsvoða, tekur hann ekki til sín annað handveð en arð- 
berandi verðbrjef. 

15. gr. 

Um önnur störf, er bankinn getur haft á hendi, vísast til 6. gr. laga um stofnun 

landsbanka. Að því snertir viðtöku peninga sem innlán eða með sparisjóðskjörum, munu 

settar sjerstakar auka-ákvarðanir við reglugjörð þessa, þegar bankastjórnin sjer sjer fært 

að fást við það starf. 

16. gr. 

Bankinn lánar ekki minni upphæð en 50 krónur. 

17. gr. 

Bankinn getur heimtað 1 árs vexti fyrirfram af lánum þeim, sem hann veitir. 

18. gr. 

Það er á valdi bankastjórnarinnar, hversu mikið hún vill lána að tiltölu við virðing-
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arverd vedsins, en hún lánar þó að öllum jafnaði ekki nema helming virðingarverðs, og 
engu sinni meir en ?/, þess. 

19. gr. 

þeir, sem vilja fá lán úr bankanum, skulu beiðast þess brjeflega, og geta þeir 

fengið prentuð eyðublöð undir slík brjef ókeypis í bankanum. 

20. gr. 

Svar bankastjórnarinnar upp á slíka beiðni verður að eins gefið munnlega, og get- 

ur enginn, sem synjað er um lán, heimtað, að honum sje gjörð grein fyrir, hverjar á- 

stæður sjeu til synjunarinnar. 

21. gr. 

Ekki eiga menn heimtingu á, að fje það, sem bankastjórnin hefur ákveðið að veita 

einhverjum að láni, sje greitt fyr en næsta virka dag bankans eptir að láninu var heitið. 

22. gr. 

Sjerhver skuldunautur bankans má greiða lán það, er hann hefur fengið, allt eða 
nokkurn hluta þess, áður gjalddagi sá, sem ákveðinn er í skuldabrjefinu, er kominn; en 

ekki getur hann heimtað neitt endurgoldið af þeim vöxtum, er hann kann að hafa greitt 

fyrirfram. 

23. gr. 

Engum veitist lán úr bankanum um lengri tíma en 10 ár; sjerhvert lán veitist 
mót afborgun og vöxtum, eptir því sem nánara um semst við bankastjórnina. 

24. gr. 

Það er á valdi bankastjórnarinnar, hvernig hún hagar bókum sínum og reiknings- 

færslu; en kosta skal hún kapps um, að haga því þannig, að auðvelt sje og greitt að 

kynna sjer fjárhag bankans. 

25. gr. 

Varasjóð má ekki lána út, heldur skal kaupa fyrir hann konungleg skuldabrjef, er 
á skömmum tíma má koma í peninga. 

Í bankastjórninni, Reykjavík 29. maí 1886. 

L. KE. Sveinbjörnsson. Jón Pjetursson. Eiríkur Briem. 

Reglugjörð þessi sampykkist hjer með. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Reykjavik, 5. júní 1888. 

Magnús Stephensen. 

1886



66 Auglýsing 

16 júní. fyrir sjófarendur. 

Í sambandi við auglýsingu landshöfðingja. dags. 23. marz p. á. (Stj.tíð. B. 42. 

bls.) kunngjörist hjermeð almenningi, að afstaða ljóskera þeirra, er ræðir um í nefndri 

auglýsingu, er, samkvæmt því, er mælt hefur verið frá herskipinu «Diana», sem hjer 

segir: 

1. Ljóskersins á Garðaholti 64" 5 1' norð. br. og 217 57 9“ vestl. lengdar frá Green- 
wich. 

2. Ljóskersins á Brekkuhól 64" 6 0“ norðl. br. og 21" 59 5“ vesti. lengdar frá Green- 
wich. 

3. Ljóskersins á Gerðatöngum í Vatnsleysustrandarhreppi 64" 0 7“ norðl. br. og 290 
19 4" vestl. lengdar frá Greenwich. 

Reykjavík 16. júní 1886. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 og 1887. 

l3 gr. B, V. bh. 

Barnaskólanum í Stokkseyrarhreppi veittar 300 kr. styrkur fyrir árið 1886. 

16. gr, 14. 

Hinu islenzka bibliufjelagi veittur 120 kr, styrkur fyrir årid 1886, 

Ögmundi Sigurðssyni af ráðgjafanum veittur 400 kr styrkur upp! kostnað við dvöl hans síðast- 

liðinn vetur í Kaupmannahöfn til að framast í kennaramennt. 

EMBÆTTASKIPUN OG LAUSN FRÁ EMBÆTTI. 

25. maímán. veitti konungur presti að Odda, sjera Matthíasi Jochumssyni Akureyrar- 

prestakall í Eyjafjarðarprófastsdæmi frá fardögum 1886. 

29. s m. veitti landshöfðingi presti að Skútustöðum sjera Stefáni Sigfússyni Mofspresta- 

kall í Álptafirði í Suðurmúlaprófastsdæmi frá fardögum 1886, 

S. d veitti landshöfðingi presti að Miklaholti sjera Oddgeiri Guðmundsen Kálfholts- 

prestakall í Rangárvallaprófastsdæmi frá fardögum 1886. 

15. júní veitti landshöfðingi presti að Útskálum, sjera Sigurði B. Sívertsen, lausn frá 
prestsembætti, 

S. d. veitti landshöfðingi presti að Stafholti, præp hon. sjera Stefáni þorvaldssyni, lausn 

frá prestsembætti. 

ÓVEITT PRESTAKÖLL 

Miklaholt í Snæfellsness prófastslæmi (Miklaholts og Rauðamels sóknir) verður veitt með 

fyrirvara um breyting samkvæmt lögum 27 febr, 1880 um skipun prestakalla. Mat brauðsins, einsog 

það er nú, er: 1362 kr 66 a. Það er auglýst 29 maí 1886. 

Skútustaðir í Suður-Þingeyjar prófastsdæmi (Skútustaða og Reykjallíðar sóknir). Metið 

921 kr. 19 a. Auglýst 29. maí 1886. 

Oddi á Rangárvöllum. Auglýstur 15. júní i886. Metinn kr. 2529,97. Í matsupphæð þessari er 

afborgun af brauðinu ráðgjörð 700 kr. en framvegis er ætlast til að hún verði aðeins 500 kr. útlagðar 
í jarðaafgjöldum. 

Útskálar í Gullbringu- og Kjósarprófastsdæmi.  Uppgjafaprestur eptirlaunast af brauðinu 

með 496 kr. 88 a á ári. Metið 1696 kr. 88 a. Auglýst 15. júní 1886. 

Stafholt í Mýraprófastslæmi. Uppgjafaprestur eptirlaunast af brauðinu með 474 kr. 6ð a. 

Metið 1674 kr, 6ð a. Auglýst 15. júní 1886. 

Öll þessi prestaköll veitast frá fardögum 1886.



Stjórnartíðindi B. 11. 77 

Brjef landshøfdingja til amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 

leyfi til að halda lotteri. — Með þóknanlegu brjefi, dags. 2 þ.m. hafið þjer, herra amt- 
maður, sent hingað með álitsskjali bæjarfógetans í Reykjavík erindi frá nefnd manna úr 
Good-Templars-fjelagsdeildunum <Framtíðins og <Verðandi>, þarsem þess er farið á leit, 
að deildum þessum verði leyft að halda lotterí um 600 kr., sem skuli vera í 40 vinn- 
ingum, €r nemi hver frá 5 til 100 kr. og greiðist í peningum, eða ef það fæst ekki, þá 

að vinningarnir verði gagnlegir og vel valdir munir, er sjeu jafnmikils virði, 

Útaf þessu skal yður til vitundar gefið, yður til leiðbeiningar og til frekari 
birtingar, að jeg, eptir reglum þeim, sem hingaðtil hefur verið fylgt, sbr. landshöfðingja- 
brjef 9. maí 1882 (Stj.tíð. B, 93. bls), ekki álít rjett að veita leyfi til að halda lotterí, 
þarsem vinningarnir eru peningar, en aptur á móti leyfi jeg beiðendunum að halda 
lotterí, þarsem vinningarnir sjeu vel valdir gagnlegir munir, og að öðru leyti með því 
fyrirkomulagi og í því augnamiði, sem tekið er fram í áðurnefndu erindi. Ennfremur 
ber forstöðumönnum lotterísins að hegða sjer nákvæmlega eptir þeim reglum, sem þjer 
eða hlutaðeigandi lögreglustjóri kynni að setja því til tryggingar, að engin vandkvæði 
hljótist af lotteríinu. 

  

lands og Þorgarfjarðarsýslu um 

n. — Med brjefi þessu veitti 
landshöfðingi sýslunefnd Borgarfjarðarsýslu 3000 kr. lán til bráðabirgða úr land lssjóði 
til að kaupa handa sýslunni jörðina Hvanneyri með eignum þeim, sem undir hana liggja, 

Brjef 

bráðabirgðalán til að kanpa jörð wndir búnaðarskólastofnn 
       

til búnaðarskólastofnunar, gegn því að lánið ávaxtist með 4 "'% á ári og endurborgist ásamt 

brjefi 19. okt. f. á. (sbr. Stjórnartíð. 1885 
B, bls. 136) innan loka þessa árs, ef sýslunefndin kynni að afsala öðrum eignina innan 

1209 kr., láni sem veitt var með landshöfðinej 

  

þess tíma. 

   Brjef landshöfðingja tl andmannsins yfir norður- og austuramtinu um flutn- 
ing þingstaðar. — Eptir beiðni hreppsnefndarinnar í Skriðuhreppi í Eyjafjarðarsýslu, 
sem bæði sýslunefnd og sýslumaður hafa mælt fram með, og eptir tillögum yðar, herra 
amtmaður, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 29. apríl þ. á., sampykkist hjermeð, að þing- 
staðurinn í tjeðum hreppi sje fluttur frá Skriðu að Staðartungu, með því skilyrði, að 
hreppsnefndin komi upp sem fyrst húsi á Staðartungu, er notað verði fyrir þinghús. 

Þetta gefst yður til vitundar, yður til (siðbeimingar og til frekari birtingar, og 
þarsem Staðartunga er þjóðjörð, vil jeg skora á yður, að leggja fyrir hlutaðeigandi um- 
boðsmann, að hafa eptirlit með því, að fyrnefnt þinghús verði sett á hentugan stað, svo 
að tún jarðarinnar verði fyrir sem minnstu spelli og átroðningi. 

    

Brjef landshöfðingja tl ntmannsins yfir norður- og austuramtinu útal fyrir- 
spurn viðvíkjandi rjettum skilningi á 5. gr. landamerkjalaganna 17. mara 1882 
Með þóknanlegu brjefi, dagsettu 10. f. 1 í ið þjer, herra amtmaður, sent hingað er- 
indi frá sýslumanninum í Skagafjarðarsýsla, þarsem hann ber upp þessar fyrirspurnir 
viðvíkjandi rjettum skilningi á 5. gr. í landamerkjalögum 17. marz 1882: 

  

15. dag júlímán. 1886. 

Reykjavík 1886. Prentsmiðja Ísafoldar. 

1886 

67 
10.júní, 

68 
11. júní. 

69 
15. júnf 

70 
- 15. juni.



1886 

70 
15, júní, 
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1, hvort gjöra beri þeim allt að 20 kr. sekt, sem eigi, áður en 5 ár eru liðin frá því 

að landamerkjalögin öðluðust gildi, hefur afhent sýslumanni til þinglesturs landa- 

merkjalýsing jarðar þeirrar, sem hann á eða hefur umráð yfir, með árituðu sam- 

þykki þeirra, sem eiga land til móts við hann; 
2, hvort í nokkru tilfelli beri að beita hinum tvöföldu sektum, sem lögin gjöra ráð 

fyrir, fyr en liðin eru full 6 ár frá því, að lögin náðu gildi; 

3, hvort höfða beri opinbert lögreglumál gegn þeim, sem til sekta haa unnið, eða 

hvort eigi sje heimild til að innfæra einungis sektina í dómsmálabókina á mann- 

talsþingi og taka hana svo lögtaki samkvæmt lögum 16. desbr. 1885 um lögtak og 

fjárnám án undangengins dóms eða sættar, og 

4, hvort nokkrum sektum eigi að beita fyr en á manntalsþingum 1888, úr því lögin, 

sem voru birt í B-deild Stjórnartíðindanna 4. maí 1882, eigi öðluðust gildi fyr en 

27. júlí 1882, 
og hafið þjer jafnframt því að láta í ljósi álit um, hvernig beri að svara þessum 

fyrirspurnum, beiðzt úrskurðar landshöfðingjans um úrlausn þeirra. 

Um leið og jeg get þess, að jeg er yður, herra amtmaður, að öllu leyti samdóma 

um skilning þann, sem þjer þannig hafið látið uppi, á fyrirmælum 5. greinar í landa- 

merkjalögunum, skal jeg gefa yður til vitundar, yður til leiðbeiningar og til frekari 

birtingar, það sem hjer fer á eptir: 

Um 1. Eptir 5. gr. landamerkjalaganna eiga sýslumenn að grennslast eptir á 

manntalsþingum, hvort eigendur og umráðamenn jarða í sýslunni hafi fullnægt skyldum 

þeim, sem þeim eru lagðar á herðar í 1.—4. gr. laganna, og sem einkum eru í því 

fólgnar, að þeir skrásetji hver um sig nákvæma lýsing á landamerkjum jarðar sinnar, 

sýni hana hverjum þeim, sem land á til móts, og láti síðan þinglýsa henni, ef allir 

hlutaðeigendur samþykkja hana, og í annan stað Í því, að þeir setji glögg landamerki, 

þar sem þau eru ekki til af náttúrunnar hendi, en enginn ágreiningur er um, hvar þau 

eigi að vera. Verði það síðan bert á fyrstu manntalsþingum, sem haldin eru eptir að 

5 ár eru liðin frá því að landamerkjalögin öðluðust gildi, að einhver hafi vanrækt skyld- 

ur sínar Í því, sem nú var greint, og engar löggildar málsbætur eru, þá ber sýslumanni 

að koma fram ábyrgð á hendur honum til sekta, sem þó ekki mega fara fram úr 20 kr. 

Aptur á móti virðist þeim eiganda eða umráðamanni jarðar, sem hefur skrásett lýsing á 

landamerkjum jarðar sinnar og sýnt hana þeim, sem land eiga til móts, eigi verða gefin 

sök á því, þó hann eigi hafi látið þinglýsa henni í tæka tíð, ef orsökin er sú, að þeir, 

sem land eiga til móts, hafa ekki viljað samþykkja hana, því eptir 7. gr. landamerkja- 

laganna er mönnum sett í sjálfs vald, hvort þeir vilji ljúka þrætu um landamerki með 

málssókn eða eigi. 
Um 2. Þessari spurningu ber að svara neitandi. 

Um 3. það er vitaskuld, að með brot á móti 1.—4. gr. landamerkjalaganna ber 

að fara sem með önnur lagabrot, er hið opinbera á sókn á, þannig að málið sje fyrst 

rannsakað og síðan, ef til kemur, hafin málssókn eptir reglum þeim, sem gilda um saka- 

mál, og þannig að málssókn megi falla niður með samþykki amtsins, ef sá, sem fyrir 

sök er hafður, býður fram og greiðir hæfilega sekt. 

Um 4. Þþareð landamerkjalögin, eins og tekið er fram í fyrirspurninni, hafa ekki 

öðlast gildi fyr en 27. júlí 1882, kemur að minni ætlun ekki til fyr en á manntals- 

þingum 1888 að fylgja fram ábyrgð á hendur þeim, sem þá verða uppvísir að því, að 

hafa vanrækt að fullnægja skyldum þeim, er 1.—4. gr. tjeðra laga leggja þeim á herð-
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ar, og verði hinir sömu menn aptur á manntalsþingum 1889 uppvísir að hinni sömu 
vanrækt, þá ber að beita tvöföldum sektum fyrir hið umliðna ár og hinum sömu sektum 

framvegis fyrir hvert ár, er líður úr því. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um upp- 

bót til leiguliða á þjóðjörðum, sem höfðu orðið fyrir skemmdum af vatnságangi. — 
Með þóknanlegu brjefi, dagsettu 10. f. m., hafið þjer, herra amtmaður, sent hingað 

skoðunar- og matsgjörð hlutaðeigandi úttektarmanna á skemmdum, sem ýmsar þjóðjarðir 

í Svarfaðardal, er heyra undir stærri og minni Eyjafjarðarsýslujarða umboð, höfðu orðið 

fyrir af vatnságangi í júlímánuði Í. á., ásamt skýrslu umboðsmannsins um málefni þetta, 

og hafið þjer lagt það til, að leiguliðunum á umgetnum umboðsjörðum verði veitt upp- 

bót sú, sem þeim ber eptir lögum um bygging, ábúð og úttekt jarða 12. janúar 1884, 

17. gr., fyrir rýrnun þá, er leigujarðir þeirra hafa beðið á þennan hátt. 

Útaf þessu vil jeg tjá yður, herra amtmaður, yður til leiðbeiningar og til frekari 

birtingar, að jeg veiti samþykki mitt til, að leiguliðarnir á eptirnefndum umboðsjörðum 

verði aðnjótandi þeirrar linunar í landsskuldargjöldum, sem tilgreind er við hverja jörð 

um sig: 

1, leiguliðinn á Bakka 30 meðalálna lækkunar fyrir fardagaárið 1885 —86 í landsskuld- 

inni, sem er 190 álnir, en 10 álna lækkunar árlega eptir það fyrst um sinn; 

2, leiguliðinn á Ytra-Garðshorni 20 meðalálna lækkunar fyrir fardagaárið 1885—86 í 

landsskuldinni, sem er 120 álnir, en síðan fari landsskuldin hækkandi um 5 álnir 

á ári þangað til hún er aptur orðin 120 álnir, sem verður fardagaárið 1889—90; 

3, leiguliðinn á Grund fyrir fardagaárið 1885—86 25 meðalálna lækkunar í landsskuld- 

inni, sem það ár var 102'/% al., og að landsskuldin, sem nú er 190 ál., færist 

fyrir yfirstandandi fardagaár niður um 20 ál, en fari síðan hækkandi um 5 álnir 

hvert fardagaár, þangað til hún er aptur orðin 120 álnir, sem verður fardagaárið 

1890—91; 
4, leiguliðinn á Ytra-Holti fyrir síðastliðið fardagaár 25 meðalálna lækkunar í lands- 

skuldinni, sem er 100 ál., en að landsskuldin síðan fari hækkandi um 5 ál. fyrir 

hvert fardagaár, þangaðtil hún hefur náð sjer aptur, sem verður fardagaárið 1890—91; 

5. leiguliðinn á Hrappsstöðum 45 meðalálna lækkunar fyrir síðastliðið fardagaár í 

landsskuldinni. sem er 180 ál., en að landsskuldin síðan fari hækkandi um 5 ál. 

hvert fardagaár, þangað til hún hefur náð sjer aptur, sem verður fardagaárið 1894 

—95; 

6, leiguliðinn á Skáldalæk fyrir síðastliðið fardagaár 25 ál. lækkunar í landsskuldinni, 

sem er 100 ál., en að landsskuldin síðan fari hækkandi um 5 ál. hvert fardagaár 

þangað til hún er aptur orðin 100 ál., sem verður fardagaárið 1890—91. 

Að því er aptur á móti snertir skemmdirnar á umboðsjörðunni Steindyrum, þá 

nema þær svo litlu, að þær naumast eru takandi til greina, en ef leiguliðinn græðir út 

jafustóran túnblett einsog þann, sem eyðzt hefur, þá mun hann geta átt von á að fá í 

eitt skipti fyrir öll 2'/4 meðalálnar uppbót þá, sem honum ætti að bera eptir mati út- 

tektarmannanna. 

Loks samþykki jeg, að helmingur kostnaðar þess, sem leitt hefur af áðurnefndri 

skoðunargjörð, greiðist úr umboðssjóði eptir reikningi, sem amtið úrskurðar, 

1886 

70 
15. júní, 

“1 
15. júní.



1886 

72 
15. júní. 

73 
16. júní. 

“4 
16. júní 
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Brjef landshöfðingja #2! æmbmannsins yfir norður- og austuramtinu um niður- 

færslu landsskuldar af þjóðjörð sökum skemmda af vafnságangi. — Með þóknanlegu 

brjefi, dagsettu 5. f.m., hafið þjer, herra amtmaður, sent hingað skoðunar- og matsgjörð 

hlutaðeigandi úttektarmanna á skemmdum þeim, sem þjóðjörðin þverá í Skíðadal, sem 

  

heyrir undir Möðruvallaklaustursumboð, hefur orðið fyrir á túni og engjum af vatnsá- 

gangi og landbroti í júlímánuði f. á. Hafa úttektarmennirnir metið, að skemmdir þess- 

ar nemi 40 meðalálnum á ári um 10 fardagaár fyrst um sinn, og hefur hlutaðeigandi 

umboðsmaður látið uppi það álit sitt, að mat þetta sje nærri sanni, og mælt með því, 

að beiðni leiguliðans um niðurfærslu landsskuldarinnar, sem nú er 90 meðalálnir, verði 

tekin til greina, þannig að landsskuldin verði færð niður samkvæmt þessu um 20 meðal- 

álnir. 

Útaf þessu gefst yður til vitundar, yður til leiðbeiningar og til frekari birtingar, 

að jeg eptir tillönum yðar, og samkvæmt lögum um bygging. ábúð og úttekt jarða 12. 

janúar 1884, 17. gr., veiti samþykki mitt til, að landsskuldin af fyrnefndri umboðsjörð 

sje fyrir síðastliðið fardagaár og 9 næstu fardagaár fyrst um sinn færð niður um 20 

álnir á ári, og að greiða megi helminginn af kostnaðinum við skoðunargjörðina úr um- 

boðssjóði samkvæmt 23. gr. sömu laga. 

   

  

Brjef landshöfði 

  

a tl sýslumannsins í Vestmannaeyjasýslu um endurgjald 

á tolli af brennivíni, sem ki skið hafði miður. —— Með þóknanlegu brjefi, dagsettu 17. 

nóv. f. á., hafið þjer sent hingað bónarbrjef frá Gísla kaupmanni Engilbertssyni á Vest- 

mannaeyjum, þarsem hann fer þess á leit, að sjer verði endurgoldinn tollur af 51 potti 

af 167 brennivíni, sem hafði lekið úr 3 tunnum á leiðinni hingað til lands frá Kaup- 

mannahöfn. 

Eptir að jeg hef fengið álit hins umboðslega endurskoðanda um þetta málefni, 

vil jeg tjá yður, herra sýslumaður, yður til leiðbeiningar og til frekari birtingar. að með 

því að það er sannað með vottorði yðar sem lögreglustjóra og tveggja tilkvaddra manna, 

að innihald áðurnefndra 3 tunna, er voru þau einu ílát með vínföngum, sem póstskipið 

Laura í þeirri ferð flutti til Vestmannaeyja, hafi verið mælt í yðar viðurvist og reynzt 

338 pottar Í staðinn fyrir 389 pottar, einsog það var talið á tollskrá skipsins, og að 

tunnurnar, þegar mælingin fór fram, hafi verið með óskemmdum tollinnsiglum og að 

öllu leyti í sama ástandi, eins og þegar þeim var skipað í land, þá fellst jeg á, að beið- 

andanum samkvæmt lögum nr. 10, 26. febrúar 1876, 3. gr., sje endurgoldið aðflutnings- 

gjald af 5l potti af 169 brennivíni, og skal jeg því þjónustusamlega skora á yður, að 

greiða honum 30 kr. 60 a. af aðflutningsgjaldi því, er þjer heimtið saman á þessu ári, 

og telja þessa upphæð með útgjöldum í aðflutningsgjaldsreikningi yðar. 

  

Brjef landshöfðingja #7 stiptsyfirvaldanna um lán til að endurreisa kirkju. 

— Með brjefi þessu veitti landshöfðingi 600 kr. lán úr landssjóði tilað endurreisa Kálfa- 

fellsstaðarkirkju, sem hafði verið byggð upp síðastliðið sumar en brotnaði og fauk að 

nokkru leyti í ofsaveðri 7. jan. þ. á. Lánið ber að ávaxta með 4“/s á ári og endurborga 

af tekjum (uppbót) Kálfafellsstaðar prestakalls á 12 árum með 50 kr. á ári.
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Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna um lán til jarðabóta á prests- 

setri — Með brjefi þessu veitti landshöfðingi sjera Ólafi Ólafssyni, presti til Efri- 

Holtaþinga, 300 kr. embættislán úr landssjóði uppí kostnað við jarðabætur á prestssetr- 

inu Guttormshaga, og ber að ávaxta lánið með 4 á ári og endurborga það á 12 árum 

með tiltöluleeum hluta á ári. 

Brjef landshöfðingja tl sýslumannsins í Rangárvallasýslu útaf beiðni um 

frest á greiðslu vaxti og afborgana af hallærisláni veittu 1882. — Í þóknanlegu brjefi, 

dagsettu 14. f. m., hafið þjer, herra sýslumaður, fyrir hönd sýslunefndarinnar í Rangár- 

vallasýslu farið þess á leit, að sýslusjóðnum verði veittur frestur til útgöngu yfirstand- 

andi fjárhagstímabils með afborgun og greiðslu vaxta af láni því, sem sýslusjóðnum 

hefur verið veitt úr viðlagasjóði til að afstýra hallæri. 

Útaf þessu gefst yður til vitundar, yður til leiðbeiningar og til frekari ráðstöfunar, 

að þareð lán það, sem hjer er um að ræða, er veitt á árinu 1882, og sýslusjóðnum eptir 

heimild þeirri, sem til þess var gefin í 4. gr. fjárlaganna fyrir árin 1884 og 1885, hefur 

verið veitt með landshöfðingjabrjefi 29. nóvbr. 1884 eptirgjöf til ársloka 1885 á leigum 

af láni þessu, gegn því að frá þeim tíma greiðist 4'/o í leigur og lánið sjálft endur- 

borgist á 8 árum með 'ís hluta á ári, þá verður ekki veitt nein frekari undanþága frá 

greiðslu vaxta og afborgana af optnefndu láni, enda nær ákvörðunin í 4. gr. fjárlaganna 

fyrir 1886 og 1887, um eptirgjöf á leigum af lánum úr landssjóði, aðeins til þeirra hall- 

ærislána, sem veitt eru á árunum 1884 og 1885. 

Brjef landshöfðingja #l sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu útaf beiðni un 

frest á greiðslu vaxta og afborgana af hallærisláni veittu 1883. — Útaf þóknanlegu 

brjefi yðar, herra sýslumaður, dagsettu 4. marz þ. á., þarsem þjer fyrir hönd hrepps- 

nefndarinnar í Staðarhreppi farið þess á leit, að hreppnum verði veitt undanþága eða 

frestur um eitt ár með greiðslu vaxta og afborgunar af hallærisláni úr landssjóði, gefst 

yður til vitundar, yður til leiðbeiningar og til frekari birtingar, að þareð lán það, sem 

hjer er um að ræða, er veitt sýslusjóði Skagafjarðarsýslu á árinu 1883, en ákvörðunin í 

4. gr. fjárlaganna fyrir árin 1886 og 1887 um eptirgjöf eða frest með greiðslu vaxta af 

lánum úr viðlagasjóði aðeins nær til þeirra hallærislána, sem veitt eru á árunum 1884 

og 1885, þá brestur stjórnina að minni ætlun heimild til að veita undanþágu þá, sem 

farið er fram á. 

Brjef landshöfðingja #l amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 

hallærislán handa Mýrasýslu. — Með brjefi þessu veitti landshöfðingi Mýrasýslu 350 kr. 
hallærislán úr viðlagasjóði til að afstýra hungursneyð í Álptaneshreppi, gegn því að lánið 

verði ávaxtað með 4'/ á ári og endurborgað á næstu 4 árum með '/ á ári hverju. 

Brjef landshöfðingja fél amtmannsins yfir norður- og austuramtinu viðvíkj- 

andi láni til Staðarbyggðarmýra. — Eptir að jeg með þóknanlegu brjefi yðar, herra 
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amtmaður, dagsettu 11 p. m., hefi medtekid skýrslur umboðsmannsins yfir Munkaþver- 

árklausturs umboði og tillögur yðar viðvíkjandi framkvæmd á þeirri ákvörðun í 4. gr. 

fjárlaganna fyrir árin 1886 og 1887, að af láni til Staðarbyggðarmýra greiðist að eins 

4"/0 á ári af hinni upphaflegu upphæð, fellst jeg á, að með tilliti til þess hluta lánsins, 

sem hvílir á þjóðjörðum og sem afborgun og vextir greiðast af í hækkuðum jarðaraf- 
gjöldum, þá sje sú hækkun jarðarafgjaldanna færð niður um *g af hinni úpphaflegu upp- 
hæð hennar, þannig, að landsskuldirnar af jörðum þessum verði: 

Af Grýtu 0... 158 álnir Af Syðri-Tjörnum með Syðri- 

— Uppsölum . ..... 173 — Tjarnakoti . . . . . . 218 ålnir 

— Klauf 65 — — Hóli. 95 — 

— Syðra-Laugalandi . . . . 287 — — YtriTjömum  . . ... 213 — 

— Ýtra-Laugalandi . . 220 — — Ytri-Tjarnakoti . 105 — 

en að vextir af þeim hluta lánsins, sem hvílir á legatsjörðunum Munkaþverá og Krist- 

nesi, og sem var upphaflega kr. 666,67 á hinni fyrnefndu jörð og kr. 800,00 á hinni 

síðarnefndu. greiðist með 4'/ af þessum upphæðum eða með kr. 26,67 af Munkaþverá 
og kr. 32,00 af Kristnesi. 

Að því er aptur á móti snertir þann hluta optnefnds láns, sem ætlazt var til 

að hvíldi á bændaeigninni Kroppi og sem upphaflega nam 800 kr., þá er jeg yður, 

herra amtmaður, samdóma um, að þarsem eigandi þessarar jarðar aldrei hefur undir- 

gengist að taka þátt í láninu nje að leggja neina skuldbinding á jörð sína í tilefni af 

því, þá sjeu engin tiltök að ganga að honum nje jörð hans, að því er snertir greiðslu 

vaxta af þessum hluta lánsins, heldur eigi landssjóður í þessu efni aðganginn að fyrrum 

umboðsmanni, Eggerti Gunnarssyni, samkvæmt landshöfðingjabrjefi 1. desbr. 1880, með 

því að hann hafði vanrækt að útvega þá trygging fyrir upphæðinni, sem krafizt hafði 

verið, enda virðist Eggert hafa kannast við ábyrgð sína af þessari upphæð, með því að 

borga vexti og afborgun af henni úr sínum vasa fyrir 2 ár. TLánshluti sá, sem hjer 

ræðir um, var, eins og áður segir, upphaflega 800 kr., en er fyrir 2 afborganir kominn 

miður í . ... 7077 Er, 767,86 

Par vid bætast rentur til * 6 83, "Ye 84, ll; 85 og !"Y6 86 . . . …  — 122,76 

Samtals "kr. 890,12 

En þaraðauki virðist Eggert Gunnarsson eiga að bera ábyrgð af greiðslu þeirrar upp- 

hæðar, kr. 152.72, sem ræðir um í landshöfðingjabrjefi 15. júlí f. á. og sem eru vant- 

andi dagvextir af Staðarbyggðarmýraláninu fyrir 23. marz 1880, að svo miklu leyti sem 

þessi upphæð fæst ekki greidd hjá hlutaðeigandi leiguliðum. Eptir þessu yrði öll sú 

upphæð, semEggert Gunnarsson á að bera ábyrgð á útaf láninu til Staðarbyggðarmýra, 

kr. 1042,84 auk dagvaxta af kr. 767,36 frå 11. p. m. 

Þareð Egvert Gunnarsson með skuldbindingarskjali dags. 20. febrúar 1880 hefur 

veðsett landssjóði með leyfi eigandans 10 hndr. í Æsustaðagerði til tryggingar fyrir skil- 

vísri greiðslu á afborgunum og vöxtum af Staðarbyggðarmýraláninu, þá verður ekki hjá 

því komizt, til að vernda rjett landssjóðsins, að leita borgunar í þessum jarðarhundruð- 
um fyrir þeirri upphæð, sem Eggert Gunnarsson eptir áðursögðu hefur ábyrgð á í til- 

efni af optnefndu láni, og skal jeg því þjónustusamlega skora á yður, herra amtmaður, 

að gjöra ráðstafanir til þess, að eigandi umgetinna jarðarhundraða verði kallaður fyrir 

sáttanefnd til þess annaðhvort að greiða landssjóði upphæð þá, sem þau eru í veði fyrir, 

eða að samþykkja, að landssjóður láti selja þau á opinberu uppboðsþingi og leiti borg- 

unar Í uppboðsandvirðinu.
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Brjef landshöfðingja #2l sýslumannsins í Skagafjardarsyslu um lögskil af jörð. 

sem er Í eyði. — þarsem þjer, herra sýslumaður, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 16. f. 

m., hafið spurzt fyrir um, hvort eiganda jarðar, sem er í eyði, þrátt fyrir það, þó hún 

hafi verið boðin upp til ábúðar eða afnota, sje skylt að halda uppi lögskilum af henni 

þau ár, sem hún er í eyði, ef hann samt sem áður hefur haft einhvern arð af henni 

þau ár, vil jeg tjá yður, að eptir lögum um skatt á ábúð og afnotum jarða og á lausa- 

fje 14. desember 1877, 2. gr. og lögum um bygging, ábúð og úttekt jarða 12. jan. 1884, 

1. gr., getur eigandi jarðar, sem ekki er seld öðrum á leigu, því aðeins losast undan að 

halda uppi lögskilum fyrir jörðina, að hann hafi engin afnot af henni og að hún sje 
honum með öllu arðlaus. 

  

Auglýsing 

um undirskript bankastjórnarinnar á seðla landsbankaus. 

Í sambandi við auglýsing ráðgjafans fyrir Íslandi dags. 25. maí þ.á, sem prent- 

ud er í A-deild Stjórnartíðindanna bls. 60—61, skal hjermeð birt fyrir almenningi, að 

stjórn landsbankans hefur afráðið, að framkvæmdarstjóri L. E. Sveinbjörnsson og gæglu- 

stjóri Eiríkur Briem riti til skiptis nafn sitt á bankaseðlana 
Reykjavík 5. júlí 1886. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. 

  

Brjef landshöfðingja #1 sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu vidv 

um af skipum, sem leita hafna út úr neyð. — Í þóknanlegu brjefi, dagsettu 16. f m. 

hafið þjer, herra sýslumaður, skýrt frá að skipin <Coureer> og «Ida», sem áttu að fara 

til Borðeyrar, hafi leitað inn á Sauðárkrók sökum storma og hafíss, og að þjer þá hafið 

krafizt af skipstjórunum, að þeir greiddu yður hálft afgreiðslugjald og enn fremur að- 

flutningsgjald af áfengum drykkjum, sem í skipunum væru, en að skipstjórarnir hafi 

færzt undan að greiða þessi gjöld, sökum þess að þeir hefðu leitað inn á Sauðárkrók út 

úr neyð. Hafið þjer útaf þessu tilefni spurzt fyrir um, hvað útheimtist til þess, að skip 

geti sagzt að leita >Nöðhavn>, og hvort nauðsynlegt sje í slíkum tilfellum að halda próf 

yfir skipshöfninni því viðvíkjandi, því undir því hljóti að vera komið, hvort skip geti 

gum drykkjum. 

ndi gjöld- 

  

sloppið hjá að greiða afgreiðslugjald og aðflutningsgjald af áfen 

Um þetta gefst yður til vitundar, yður til leiðbeiningar, að það hlýtur að vera 

komið undir atvikum í hverju einstöku tilfelli, sem engum lögreglustjóra virðist vera 

ofætlun að ráða úr, hvort skip geti sagzt að leita hafnar útúr neyð, einsog það líka er 

komið undir atvikum, hvort nokkur þörf er á að halda próf því viðvíkjandi yfir skips- 

höfninni, en jeg skal benda yður á, að eptir rentukammerbrjefi 23. maí 1840 her ekki 

að heimta afgreiðslugjald af skipi, þó það komi inn á höfn, ef það hvorki affermir þar 

nje fermir. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 og 1887. 

10. gr. C, 4. 

Samþykkt tillaga sýslunefndarinnar í Rangárvallasýslu um að verja hluta sýslunnar fyrir 1886 

af fjenu til eflingar búnaði, 780 kr., til launa handa búfræðingi, er ferðist um sýsluna og veiti mönn- 

um tilsögn í jarðabótum. 

1886 

80 
D júlí. 

82 
6. juli.
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13. gr. A, b. 6 

Á synodus var fje því, sem getur um undir þessum lið, með sjerstöku tilliti tillandshöfðingja- 

brjefs 5. april þ. á. (Stjórnartíð, 1886 BB bls. 58—59), að viðbættum 400 kr. af vöxtum prestsekknasjóðs- 

ins og 82 kr. 40 áa., vöxtum af sjóði af árgjöldum brauða, skipt þannig milli: 

A  uppgjafapresta: 

    

Hjálmar Þorsteinsson 20204... kr. 50,00 Þórður Thorgrímsen . . . . . - > kr 50,00 

Bjarni Sveinsson  ....0..0.. — 100,00 Guðmundur G. Sigurðsson 204... — 300,00 

Jén B. Thorarensen . ...... — 82,40 Einar Vernhardsson . . . . . - - — 100,00 

Magnús Gíslason 0. 100.00 

B. prestsekkna 

Helga Guðmundsdóttir , . . . . . kr. 60,00 Ragnheiður Jónsdóttir . . „2. . . kr. 40,00 

Þorbjörg Jónsdóttir . . . 2, . . — 50,00 Sesselja Ísleifsdóttir 0. 2000 

Björg Magnúsdóttir . . . . . . . — 80,00 Sigríður Einarsen . . . 2020... — 20,00 

Guðríður Jónsdóttir (frá Kirkjubæjarkl.) — 60,00 Helga Pálsdóttir oe eee 30,00 

Guðríður Jónsdóttir (frá Ási í Fellum) kr. 50,00 NA Narfadóttir . . .. . . . kr. 60,00 

Guðlaug Guttormsdóttir . . . . . . — 60,00 Elin Scheving . oe er rr 1 rr 20,00 

Kristín Gunnarsdåttir . . . ... . — 20,00 Siyríður Magnúsdóttir 0... 40,00 

Oddný Fr Pálsdóttir . . . . . 2. . — 20,00 Vilhelmina Steinsen  . . . . . . - — 120,00 

Solveig Einarsdóttir  . . . . . „ . — 50,00 Kristín Thorlacius . . . . . . . - — 80,00 

Guðrún Pjetursdóttir . 0... — 60,00 Helga Magnúsdóttir  . . 2 . . „ — 100,00 

Lilja M. Kr. Ólafsdóttir . . . . . . — 40,00 Guðrún Ólafsdóttir (frá Árnesi) . . . — 60,00 

Halldóra Jónasdóttir . . . . . . . — 50,00 Sigríður Ó. Bjarnardóttir . . . . . — 90,00 

Anna Guðmundsdóttir. ,„ . . . . . — 50,00 Sigurbjörg Jónsdóttir . . . . . . . — 80,00 

Margrjet Sigurðardóttir 208. 80,00 Steinunn Jónsdóttir . . 2. . . . - — 80,00 

Ingibjörg Helgadóttir . . . .... — 30,00 Gróa Erlendsdóttir . . . . . . . „ — 40,00 

Halldóra Jónsdóttir 208... — 7000 Maren Níelsdóttir . . . . 2. 2 2. — 80,00 

Guðlaug Eiíksdóttir . . . . . . ,„ — 30,00 Guðrún Finnbogadóttir . . .….. — 30,00 

Margrjet Magnúsdóttir (frå Hvammi) . — 40.00 Guðrún Ólafsdóttir (frá Otrardal) . … — 40,00 

Margrjet Magnúsdóttir (úrSaurbæjarþing.)— 40,00  Gudrin Thorlacius . 2. 2. 2. 2. 0... — 40,00 

Kristín Jónsdóttir . . .„ . . 2... — 50,00 Sigríður Stefánsdóttir . . . . „ . „ — 90,00 

Elín Einarsdóttir . .......— 70,00. Kristjana Pálsdóttir . . . . . . „ — 50,00 

Sigríður Ingimundardóttir . . . . . — 40,00 Katrín Norðmann „ . „ . 2 „ - . — 30,00 

Helga Arnfinnsdóttir . . . . . . . — 80,00 Guðrún Þorvaldsdóttir  . . . . . . — 50,00 

Guðrún Ólafsdóttir (frá Melstad) . . . — 90,00 Sigríður Þorbergsdóttir . . . . . . — 30,00 

Valgerður Benjamínsdóttir . . . . . — 60,00 Sigríður Eiríksdóttir . . ..... — 50,00 

Eggpåra Eggertsdåttir . . .. — 40,00 

og staðfesti landshöfðingi skiptinguna að því er snertir upphæð þá, sem veitt er í fjárlögunum, með 

brjefi dags. 6 júlí þ. á 

16, gr. 14. 

Sundfjelagi Reykjavikur veittur 100 kr. styrkur til að halda uppi kennslu í sundi á þessu 

sumri. 

Sveini Oddssyni Svendsen af ráðgjafanum veittur 100 kr. styrkur til framhalds dvöl sinni í 

Kaupmannahöfn til að kynnast kennslunni í barnaskólum bæjarins. 

EMBÆTTASKIPUN. 

26. maí veitti ráðgjafinn læknaskólakandídat Ólafi Guðmundssyni 1000 kr, styrk þann, sem 

ætlaður er í fjárlögunum fyrir 1886 og 1887, handa aukalækni á Skipaskaga á Akranesi með 4 

syðstu hreppum Borgarfjarðarsýslu með því skilyrði, að hann setjist þar að sem læknir. 

30. júní skipaði landshöfðingi sjera Árna Þorsteinsson á Ríp prest að Kálfatjörn í Kjal- 

arness prófastsdæmi. 

6, júlí skipaði landshöfðingi settan málaflutningsmann við landsyfirdóminn, Sigurð Þórðar- 

n, til þess á eigin ábyrgð að veita sýslumannsembættinu í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu 

forstöðu sem settur, meðan það er laust. 

ÓVEITT PRESTAKALL. 
Ríp í Skagafjarðar prófastsdæmi. Metið 721 kr. 79 a. Auglýst 50. júní 1856.



Stjornartidindi B. 12. 85 

Irjef landshøfdingja til amtmannsins yfir nordur- og austuramtinu um sveit- 

festi Helgu Jakobínu Jónsdóttur. — Eptir að jeg hef medtekid ålit ydar, herra amt- 

maður, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 10. f. m., um erindi frá hreppsnefndinni í Skinna- 

staðahreppi, þar sem hún áfrýjar til landshöfðingjans úrskurði yðar, uppkveðnum 24. nóv. 

f. á., en með honum er ákveðið, að Skinnastaðahreppur eigi að endurgjalda Glæsibæjar- 

hreppi kr. 63,80 fyrir styrk veittan Helgu Jakobínu Jónsdóttur, henni og börnum henn- 

ar til framfæris, fardagaárin 1881— 1883, og til greptrunarkostnaðar yngra barns hennar, 

skal jeg yður til leiðbeiningar og til frekari birtingar og ráðstöfunar þjónustusamlega 

tjá yður það, sem hjer fer á eptir. 

Það er sannað og ómótmælt, að fyrnefnd Helga Jakobína Jónsdóttir sje fædd 
í Skinnastaðahreppi í Þingeyjarsýslu og að hún hafi ekki verið búin að vinna sjer fram- 
færslurjett í neinu öðru sveitarfjelagi, þegar þún á krossmessu 1871 kom inn í Glæsi- 
bæjarhrepp sem vinnukona á Einarsstöðum. það verður sömuleiðis að álítast sannað, 
að Helga þessi Jónsdóttir eptir 2 ára vist á Einarsstöðum hafi vikið burt úr Glæsibæjar- 
hreppi um krossmessuleyti vorið 1873, en komið aptur inn í hreppinn um veturnætur 
sama ár og dvalið þar síðan, þangað til hún fardagaárið 1881—82 varð þurfandi sveitar- 
styrks, og var henni það ár og næsta fardagaár veittur samtals 63 kr. 80 a. styrkur af 
fátækrafje Glæsibæjarhrepps, sem hreppur þessi hefur heimtað endurgoldinn af fæðingar- 
hreppi Helgu, Skinnastaðahreppi. Hreppsnefnd Skinnastaðahrepps hefur aptur á móti 
haldið því fram, að Helga hafi unnið sjer framfærslurjett í Glæsibæjarhreppi með sam- 
fleyttri 10 ára dvöl þar árin 1871 til 1881, og að Skinnastaðahreppur því sje laus allra 
mála við hana. 

Úrslit þessa máls eru þannig komin undir því, hvort dvöl Helgu í Glæsibæjar- 
hreppi á árunum 1871 til 1881 hafi verið samfleytt eða ekki, og er jeg yður, herra amt- 
maður, samdóma um, að sveitfestisdvöl hennar þar í hreppnum hafi slitnað vorið 1873, 
þegar hún fór frá Einarsstöðum og burt úr hreppnum. það er sem sje sannað með 
skýrslu Helgu og framburði 3 vitna, og ekkert framkomið þeim framburði til hnekkis, að 
vistarráð Helgu á Einarsstöðum hafi verið á enda á hjúaskildaga 1873, og að hún þá hafi farið 
burt úr Glæsibæjarhreppi og komið sjer fyrir á Akureyri, eptir því sem eitt vitni ber, með þeim 
huga að fara síðar um sumarið til Vesturheims. þó að Helga síðar á árinu, að því er 
virðist um veturnætur, kæmi aptur inn í hreppinn og fengi að vera hjá systur sinni á 
Kollugerði, þá er sveitfestisdvöl hennar í hreppnum allt um það slitið frá því að hún 
fór frá Einarsstöðum og þangaðtil að hún kom að Kollugerði, þannig að hún til þess að 
vinna sjer framfærslurjett í Glæsibæjarhreppi hefði orðið að dvelja þar í 10 ár samfleytt 
frá því hún kom að Kollugerði án þess að þiggja sveitarstyrk, en það hefur hún ekki gjört. 

Úrskurður yðar, herra amtmaður, um að Helga Jakobína Jónsdóttir eigi sveit á 
fæðingarhreppi sínum Skinnastaðahreppi, skal samkvæmt framansögðu standa óraskaður. 

Brjef landshöfðingja fél amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um end- 
urgjald kostnaðar við viðhald á landamerkjum þjóðjarða. — Samkvæmt tillögum yðar, 
herra amtmaður, í þóknanlegum brjefum dagsettum 29. júlí 1884 og 2. júní þ. á., veiti 
Jeg samþykki mitt til þess, að kostnaðurinn við að viðhalda landamerkjum þjóðjarða, 
eða að gjöra þau svo glögg, sem landamerkjalögin 17. marz 1882 skipa fyrir, svo sem 
að hlaða vörður eða setja merkjasteina, megi endurgjaldast hlutaðeigandi leiguliðum, 

30. dag júlímán. 1886. 

Reykjavík 1886. Prentsmiðja Ísafoldar. 
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þegar þeim hefur ekki verið gjört að skyldu í hyggingarbrjefum þeirra að viðhalda 

landamerkjum, á þann hátt að verk þau, sem þeir hafa unnið að setningu eða 

viðhaldi landamerkja fyrir leigujörðum þeirra, sjeu látin koma uppí jarðabætur 

þær, sem áskildar eru í byggingarbrjefum þeirra, þannig að þeim sje  eptir- 

gefinn svo mikill hluti af hinni áskildu  jarðabótavinnu, sem samsvarar vinnu 

þeirra að landamerkjum jarðarinnar. þegar aptur á móti er að ræða um yfirgripsmeiri 

landamerkjasetning, svo sem merkjagarða og merkjaskurði, þá ber samkvæmt landshöfð- 

ingjabrjefi 28. júlí 1882 að leita á venjulegan hátt styrks úr landssjóði til þess verks. 

Brjef landshöfðingja fél póstmeistarans í Reykjavik um end urgjald fyrir stolna 

peninga-póstsendingu. — Með þóknanlegu brjefi, dagsettu 16. þ. m., hafið þjer, herra 

póstmeistari, skýrt frá, að peningasending, sem nam 300 kr., frá Jakobi verzlunarstjóra 

Gunnlaugssyni á Raufarhöfn til Landmandsbanken í Kaupmannahöfn hafi verið afhent 

brjefhirðingamanninum á Raufarhöfn 6. febr. f. á. og afgreidd af honum með póstsend- 

ingaskrá til Grenjaðarstaðar, en að þessi peningasending hafi aldrei komið fram, og að 

fyrnefndur Jakob Gunnlaugsson, sem hafði greitt ábyrgðargjald undir peningasendinguna, 

krefjist skaðabóta úr póstsjóði fyrir missi hennar. 

Þareð það nú er sannað með eigin játningu fyrrum aukapósts Kristjáns Hjálm- 

arssonar fyrir aukarjetti Þingeyjarsýslu, að hann hafi stolið áðurnefndri peningasendingu 

úr sjálfs síns hendi, á leiðinni frá Raufarhöfn til Grenjaðarstaðar og ónýtt póstsendinga- 

skrána frá Raufarhöfn og ritað aðra póstsendingaskrá í hennar stað, þarsem optnefnd 

peningasending ekki var tilgreind, þá verður ekki komizt hjá að endurgjalda hlutaðeig- 

anda missi hennar, og skal jeg því þjónustusamlega skora á yður, að borga honum 

samkvæmt tilskipun um póstmál 26. febr. 1872, 18. gr., 300 kr., og tilfæra þær sem 

gjald fyrir póstsjóðinn. 

    Brjef landshöfðingja fél póstmeistarans í Reykjavík um umbúning peningabrjefa, 

sem seðlar eru í. — Í þóknanlegu brjefi, dagsettu 10. þ. m., hafið þjer, herra póst- 

meistari, vakið máls á því, að eptir því, sem hinir nýju peningaseðlar, sem landsbank- 

inn lætur úti, dreifast út um landið, þá megi búast við, að mikill hluti peninga þeirra, 

sem sendir verða með póstum innanlands eptirleiðis muni verða seðlar, en þarsem engin 

regla sje sett í auglýsingu um póstmál 3. maí 1872 um það, hvernig eigi að búa um 

peningabrjef, sem seðlar eru í, þó að það sje áríðandi bæði vegna þess sem peningana 

sendir, og vegna landssjóðsins, sem hefur ábyrgð á flutningi þeirra, að svo tryggilega 

sje um þá búið, að þeir glatist eigi eða skemmist í flutningnum, sem mjög sje hætt við 

eptir því hvernig tilhagar með póstflutninga hjer á landi, þá sje nauðsynlegt að settar 

sjeu reglur um, hvernig búa skuli um brjefpeninga, þegar þeir eru sendir með póstum, 

þannig að slíkum brjefum sje ekki veitt viðtaka til flutnings með póstum, nema þessum 

reglum sje fylgt. 

Útaf þessu vil jeg tjá yður, herra póstmeistari, yður til þóknanlegrar leiðbeiningar 

og til frekari ráðstöfunar, að jeg fæ ekki betur sjeð, en að reglur þær, sem settar eru Í áður- 

nefndri auglýsingu 13. gr. 2., nái til þeirra peningabrjefa, sem brjefpeningar eru Í, og að 

því beri að búa um slík brjef, einsogþar segir, eða þá á annan jafn tryggilegan hátt, svo-



sem ad peir sjeu låtnir 

bau, sem lågleidd voru 
ingarnir eru ekki taldir å påststofunni en med 3 

sem búast má við, að almenningi veiti erfitt að útv 

i 
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umslög, fóðruð með ljerepti, 

Danmörku 1880, og sem lökkuð eru með 2 innsiglum ef pen- 

innsiglum ef þeir eru taldir. 

þjónustusamlega skora á yður að annast um, að þa 

eða í samskonar 

ega sjer slík umslög, 

umslög einsog 

En þar 

þá vil jeg 

u fáist til kaups hjá öllum póstaf- 
greiðslumönnum og brjefhirðingamönnum fyrir sanngjarnt verð. 

Reikningar 

sjóða, sem standa undir umsjón amtsráðsins í norður- og austuramtinu. 

Jafnaðarsjóður norður- og austuramtsins (865. 

Í sjóði frá f. á 
a, óborgað jafnaðarsjóðsgjald úr Suðurmúlasýslu 

Tekjur 

b, óendurgoldnar fyrirframborganir 

C, i pening um 

Samkvæmt brjefi amtsrådsins 

jafnað niður á hvert gja 
sjóðsgjald : 

a, úr Húnavatnssýslu 

b, úr Skagafjarðarsýslu 

c, úr Eyjafjarðarsýslu 

d, úr Þingeyjarsýslu. 

e, úr Norðurmúlasýslu 

f, úr Suðurmúlasýslu 

Borgaðar eptirstöðvarnar af jafnaðarsjóðsej aldinu 

múlasýslu 1884 

Til jafnaðar færist gjaldliður í 

Kostnaður við amtsráðið 

Sáttamál . 

Heilbrigðismál: 

a, bólusetningar 

Ð, önnur heilbrigðismál 

Menntunarmál: 

3. marz 1885 var Íí5 aurum 

uldskylt lausafjárhundrað ; 

Gjöld. 

a, til kvennaskólans á Laugalandi 

,„ til kvennaskólans á Ytri-Ey 

c, til alþýðuskólans á Akureyri 

d, til amtsbókasafnsins 

Heyrnar- og málleysingjar 

Í tilefni af fjárkláðanum: 
a, endurgjald fyrir niðurskurð í Helgastaðahreppi 

kr. 117,58 
. — 50,00 

… — 821, 31 

jafnadar- 

kr. 644,18 

kr. 988,89 

— 537,83 
— 540,07 
— 570,00 
— 596,66 

040. ro 498,90 — 3387,64 
úr Sudur- 

58 — 117,58 
0 — 317,00 

  

.… kr. 210,50 

  
kr. 91,00 

kr. 47,25 

— 14,85 

kr. 350,00 
— 350,00 
— 100,00 
— 200,00 
Kr. 634,40 
  

kr. 54,00 

Flyt kr. 5 

Kr. 4811,11 

— 210,50 
— 91,00 

62,10 

— 1000,00 
634,40 

54,00 kr. 1998,00 „00 
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86 
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Flutt 

o: endurgjald fyrir niðurskurð í Jökulsárhlíð 

, 1. afborgun og leigur af fjárkláðaláninu (2000 kr.) 

Ýmislegt 

Fyrirframborgan til verzlunarstjéra Örum & W ulffs á å Husa- 

vík fyrir karbólsýruleifar . 

Til jafnaðar færist tekjuliður 1. a 

Í sjóði til næsta árs: 
a, óendurgoldnar fyrirframborganir 

b, í peningum 

Skrifstofu norður- og austuramtsins, 

J. Havsteen. 

Reikningur þessi var endurskoðaður 

ekkert að honum fundið. 

Amtsráð norður- og austuramtsins, 18. 

J. Havsteen. B. G. Blöndal. 

Búnaðarskólasjóðar norður- og austuramtins 

Tekjur. 
„ 1 sjóði 1. jan. 1885: 

a, í lánum mót veði í fasteign 

b, vangoldið búnaðarskólagjald úr 

1875— 1884 

Cc, Í peningum 

Þingeyjarsýslu fyrir 

Endurborgað af lánum 

Vextir af lánum 

Ógoldnar leigur frá 11/684—11185 
Búnaðarskólagjöld: 

a, úr Eyjafjarðarsýslu 

b, —- Þingeyjarsýlu 

Vangoldið búnaðarskólagjald úr Þingeyjarsýslu 1885 

„ Hjer færist til jafnaðar útgjaldaliður 1 

Gjöld: 
1. Lánað út á móti veði í fasteign 

Hjer færist til jafnaðar tekjuliður 2 . 

Í sjóði við árslok 1885: 
a, í lánum mót veði í fasteign 

b, ógoldnar leigur . . 

c, vangoldið húnaðarskólagjald 

1875 — 1885 

, Í peningum 

úr Þingeyjarsýslu fyrir 

d 

af amtsráðinu á fundi 

  

    

kr. 54,00 kr. 1998,00 
— 1466 

— 580,00 —. 648,66 
kr 46,00 — 46,00 

kr. 317,00 — 317,00 
kr 117.58 — 117,58 

kr. 367,00 

— 1316, 87 — 1683,87 

Kr. 4811,11 
18. dag junimån. 1886. 

bess 18. juni 1886 

juni 1886. 

Einar Ásmundsson. 

1885 . 

kr. 6250,00 

    

— 23,88 
— 403,65 kr. 6677,53 
kr, 1100,00 — 1100,00 
kr. 224,57 — 99457 
kr. 800 g,00 

kr. 247,3 
— 217,41 —. 464,72 

kr. 234 934 
kr. 2150,00 — 2150,00   

kr. 10627,16 

kr. 2150,00 kr, 2150,00 
kr. 1100,00 1100,00 

kr. 7300,00 

— 8,00 

26,22 

42,94  7377,16 

kr. 10627,16
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Binadarsjodur nordåur- og austuramtsins 1885. 

  

Tekjur. 
Í sjóði 1. jan. 1885: 
a, í konunglegum skuldabrjéfum . . . . . . . „ . kr. 1430,18 

b, innritunarskírteini G, fol. 3453 . . . . . . 2. 2 — 400,00 

c, skuldabrjef fjárhagsstjórnarinnar . . . . . . . . — 200,00 

d, skuldabrjef einstakra manna . . . . . . . . . — 3000,00 

e, Í peningum .. 0... 0. 416,79 kr, 5446,97 

. Vextir til 11. juni 1885: 

a, af innstædunni a—Cc . 2... kr 81,21 

b, af skuldum einstakra manna . ........ — 120,00 — 201,21 

kr, 5648,18 
Gjöld. 

„ Borgað fyrir auglýsingar í frjettablöðum um by ting ár 

til eflingar búnaði . .. kr. 6,22 kr. 6,22 

„ Styrkur veittur hreppstjóra Árna Þorkelssyni. í Sandvík i 

Grimsey til pess ad kynna sjer steinsmidi í Reykjavík . — 100,00 — 100,00 

Styrkur veittur búnaðarskólanum á Hólum  . . . . . — 500,00 — 500,00 

Í sjóði við árslok 1885: 
a, í konunglegum skuldabrjefum . . . . . . . ... — 1430,18 

b, innritunarskírteini C. fol. 3453 . . . . . . . . — 400,00 

c, skuldabrjef fjárhagsstjórnarinnar . . . . . . . . — 200,00 

d, skuldabrjef einstakra manna . . . . „ „ . . „ — 3000,00 

e, I peningum 00... 11,78 … 5041,96 

kr. 5648,18 

Jökulsárbrúarsjóður norður- og austuramtsins 1885. 

Tekjur. 

. I sjødi 1. jan. 1885. . .. kr 2417 9417 

kr. 24,17 
Gjöld. 

Eptirstöðvar sjóðsins sendar sýslumanninum í Norðurmúla- 

sýslu, til þess þær renni í sýsluvegasjóðinn eins og amtsráðið 

hefir ákveðið . . 2 Kk 7 24,17 

Ath. Sjóðurinn hefir pannig hrokkid fyrir kostnadinum vid nyju bruna, sem nu er 

komin á fljótið, og mun reikningurinn yfir kostnaðinn, sem hljóp alls 3624 kr. 

50 a., verða lagður fyrir amtsráðið á næsta fundi þess. 

Gjafasjóður Guttorms prófasts Þorsteinssonar til fátækra í Vopnafirði 1885. 
, Tekjur. 
Í sjóði 1. jan. 1885: 
innritunarskírteini G. fol. 3455 —. . . . . ... . . kr. 1600,00 yr, 1600,00 

. Vextir "(685 kr 6400 . 64,00 

kr. 1664,00 

1886 
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Gjöld. 
. Styrkur veittur Frímanni Ágústsyni á Ljótsstöðum 

2. Í sjóði við árslok 1885: 
innritunarskírteini C. fol. 3455 

kr. 64,00 

kr. 1600,00 

Gjafasjóður Pjeturs syslumanns Þorsteinssonar 1885. 

Tekjur. 
„ Í sjóði 1. jan. 1885: 

a , Í konunglegum skuldabrjefum. 

b, innritunarskírteini C. fol. 3454 

c, skuldabrjef einstakra manna 
d, í peningum 

. Vextir: 

a, af innstæðunni 1. a—b 

b, af innstæðunni 1. c 

Gjöld. 

. Styrkur veittur tveimur fátækum bændum í Vallanessókn, 

Guðna Ólafssyni á Gíslastöðum og Jóni Eiríkssyni á 
. kr. 117,58 Tunguhaga 

. Sjóður við árslok 1885: 

a, Í konunglegum skuldabrjefum 

b, innritunarskírteini C. fol. 3454. 

Cc, skuldabrjef einstakra manna 

d, Í peningum 

. Sjóður við árslok 1884: 

konunglegum skuldabrjefum nr. 324 og 370, 4" 

konunglegum skuldabrjefum nr. 246 og 530, 3'/29/0 
konunglegum skuldabrjefum nr. 798, 3"/0 

ad 

b, 
Cc 9 FN

 
je

n 
ev
 

d, i peningum 

. Vextir: 

a, af skuldabrjefum sjóðsins til ''/é 85 

b, af A nr. 246, 530 og 798 frá !“/g „ 85— 

25/8 85 . 

. Innleyst skuldabrjefin nr. 246, 530 og 798 

4... Í gjafahirzlunni fannst 

kr. 1089,66 

— 800,00 

— 1050,00 

— 38,74 
  

kr. 75,59 
— 42,00 

„ kr. 1089,66 
. — 800,00 
. — 1050,00 
. — 88,75 

kr. 1288,45 
— 564,22 
— 200,00 
— 124,59 

kr. 77,29 

— 5,29 

kr. 764,22 

kr. 17,84 

— 64,00 

— 1600,00 

kr. 1664,00 

— 2978,40 

— 117,59 
kr. 3095,99 

— 117,58 

— 2978,41 
kr. 3095,99 

Styrktarsjóður fátækra ekkna og munaðarlausra barna í Eyjafjarðarsýslu og Akur- 

eyrarkaupstað 1885. 

Tekjur. 

kr. 2177,26 

— 82,58 

— 764,22 

— 17,84 
kr. 3041,90
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Gjöld. 

  

1. Styrkur veittur 5 ekkjum kr. 100,00 kr, 100,00 

2. Hjer færist til jafnadar tekjulidur & 3 kr, 764,22 — 764,22 

3. Í sjóði við árslok 1885: 

a, í konunglegum skuldabrjefum nr. 324, 370 kr. 1288,45 

b, í peningum — 889,23 — 9177,68 

"kr. 3041,90 
Aths. þess skal getið að til ætlast er, að kaupa fasteign fyrir innstæðuna. 

Skrifstofu norður- og austuramtsins, 12. dag marzm. 1886. 

J. Havsteen. 

Reikningar 
sjóða, er standa undir umsjón amtmannsins yfir norður- og austuramtinu og prófasts- 

ins í Eyjafjarðarprófastsdæmi. 

Leqgatssjóður Jóns Sigurðssonar 1885. 

Tekjur. 
1. Sjóður 1. jan. 1885: 

"a, Í fasteign: 

Kristnes, 34,4 hndr., virt á 2400 kr. 
Hvammur, 33,8 hndr., virt á 2000 -- 

S istaðakot ( 26,8 hndr., virt á 1740 — 

En 32,6 hndr., virt á 1900 — 

Miðland, 7,4 hndr., virt á . „ 1000 — 

Y2 Gloppa, 5,75 hndr, virt á „ 400 — kr. 9440,00 

b, í veðskuldabrjefum með 470 . EN . — 9296,85 

c, ógoldin landsskuld af '% Gloppu í fardögum 1883 —  15,90 

d, ógoldnar leigur af '/, Gloppu haustið 1882 — 3,85 

e, Í peningum . — 1520,63pr. 20277,23 

2. Vextir . „ kr. 370,78 370,73 

3. Landskuldir í fardögum 1885: 

810 meðalálnir eptir verðlagsskránni 1885—86 á 56 a. kr. 453,60 

4. Leigur haustið 1885 eptir 1594 — 315 ål.: 
a, 285 meðalálnir eptir verðlagsskránni 1885—86 — 159,60 
b, 30 ålnir eptir smjårverdi verdlagsskrårinnar 1885—86 — 1860. 631,80 

5. Hjer færist til jafnadar utgjaldalidur 3. kr. 1700,00— 1700,00 

Kr. 22979,76 
(Framhald). 

ALPINGISKOSNINGAR. 

1. júní í Barðastrandarsýslu prófastur sjera Sigurður Jensson með 24 atkvæðum. 41 kjós- 

andi voru á kjörfundi og greiddu atkvæði. 
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S. d i Austur-Skaptafellssyslu sjera Sveinn Eiriksson með 49 atkv.; 82 kjósendur á 

kjörfundi. 

2. júní í Ísafjarðarsýslu og kaupstað sjera Sigurður Stefánsson með 68 og sýslunefndar- 

maður Gunnar Halldórsson í Skálavík með 50 atkv.; 70 kjósendur á kjörfundi. 

S. d. í Gullbringu- og Kjósarsýslu prófastur sjera þórarinn Böðvarsson með 146 og skóla- 

stjóri Jón þórarinsson með 143 atkv.; 239 kjósendur á kjörfundi. 

S. d. í Dalsýslu sjera Jakob Guðmundsson með 85 af 88 atkvæðum. 

4, júní í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu sýslumaður Sigurður Jónsson með öllum at- 

kvæðum kjósenda þeirra, 86, er kjörfund sóttu. 

S. d. í Borgarfjarðarsýslu Dr. phil, Grímur Thomsen með 30 atkv; 44 kjósendur á fundi. 

5. s. m. í Eyjafjarðarsýslu og Akureyrar kaupstað umboðsmaður Jón Sigurðsson með 193 

og sýslumaður Benidikt Sveinsson með 190 atkv.; 229 kjósendur á kjörfundi. 

7 s. m. í Reykjavík hjeraðslæknir Dr. med. Jónas Jónassen með 82 atkv; 124 kjósendur á 

kjörfundi. 

8. s. m í Rangárvallasýslu hreppstjóri Sighvatur Árnason með 104 og verzlunarmaður 

Þorvaldur Björnsson með 61 atkv; 108 kjósendur á kjörfundi. 

8. s, mí Norður- Múlasýslu sýslumaður Einar Thorlacius með S2 og hjeraðslæknir þor- 

varður Kjerúlff með 65 atkv. 100 kjósendur á kjörfundi. 

s. d. í Suður- Múlasýslu bæjarfulltrúi Jón Ólafsson með 134 og sjera Lárus HMalldórsson 

með 101 atkv; 140 kjósendur á kjörfundi. 
9. júní í Árnessýslu Þorlákur Guðmundsson með 108 atkv. og Skúli Þorvarðarson 

med 77. 

8, d. i Myrasyslu sjera AÅrni Jonsson med 54 atkv; 61 kjåsandi á fundi. 

s. d. i Strandasyslu, prófastur sjera Páll Ólafsson með öllum atkv. kjósenda þeirra, 25, er 

atkvæði greiddu á kjörfundinum. 

10. júní í Húnavatnssýslu prestaskólakennari Eirikur Briem með 97 og ritstjóri Þorleifur 

Jónsson með 83 atkv.; 138 kjósendur á kjörfundi. 

s. d. í Vestmannaeyjasýslu hreppstjóri Þorsteinn Jónsson með öllum 24 atkv; þeirra 

kjósenda, er kjörfund sóttu. 
s. d. í Vestur- Skaptafellssýslu umboðsmaður Ólafur Pálsson með 42 atkv; 77 kjósendur á 

kjörfundi. 

Frá kjörstjórunum í Skagafjarðarsýslu, Suður-Þingeyjarsýslu og Norður-Þingeyjarsýslu eru 

enn eigi komnar skýrslur um alþingiskosningar, 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 og 1881. 

13, gr, B V. a. 

Kvennaskólanum á Laugalandi veittur 1000 kr. styrkur fyrir árið 1586. 

Kvennaskólanum á Ytri-Ey veittur 1200 kr. styrkur fyrir árið 1886. 

EMBÆTTASKIPUN. 

21. júlí skipaði landshöfðingi prest að Þingvöllum við Öxará sjera Jens Pálsson prest að Út- 

skála prestakalli í Garði í Kjalarness prófastsdæmi. 

S. d. skipaði landshöfðingi prestaskólakandídat, biskupsskrifara Jóhann Þorsteinsson prest 

að Stafholti í Mýraprófastsdæmi. 
29. júlí var presti í Eyvindarhóla prestakalli sjera Kjartani Jónssyni veitt lausn frá 

prestsembætti sakir ellilasleika. 

ÓVEITT PRESTAKÖLL. 
Þingvellir við Öxará í Árnessprófastsdæmi. (þingvallasókn). Metnir 853 kr. 19 a Aug- 

lýstir 28. júlí 1886. Sá sem fær veitingu fyrir brauðinu verður að láta sjer lynda!“þó Úlfljótsvatns sókn 

verði aptur sameinuð þessu prestakalli. 
Eyvindarhólar í Rangárvalla prófastslæmi (Skóga, Eyvindarhóla og Steinasóknir). Metnir 

1018 kr. 14 a. Auglýstir 29. júlí 1886.



Stjórnartíðindi B. 13. 93 

Reikningar 

sjóða, sem standa undir umsjón amtmannsins yfir norður- og austuramtinu og prófastsins 

í Eyjafjarðarprófastsdæmi. 

Leqgatssjóður Jóns Sigurðssonar 1885. 
(Framh. frá bls. 91). Gjöld. 

1  Umboðslaun % af innheimtum gjöldum #. . . . . . kr. 105,30 kr, 105,30 

2. Fyrir að auglýsa jörð lausa . kr 050 — 0.50 

3. Lánað mót veði í fasteign . 2. kr.“ —1700,00 —1700,00 

4. Sjóður við árslok 1885: 

a, Í fasteign samkvæmt tekjulið 1 a 0... kr. 9440,00 

b, í veðskuldabrjefum með 490 . . „ — 10996,85 

c, ógoldin landsskuld af í Gloppu i fardögum 1883 . — 15,90 
d, ógoldnar leigur af i Gloppu haustid 1882 . . . . — 3,85 

e, i peningum 0. rr 717,86 kr. 21173,96 

kr. 22979,76 

Gjafasjodur Jóns Sigurðssonar tl Valldirepps fardagaárið 1884—8ö. 
Tekjur. 

1. Eign í fardögum 1884: 

a, Jörðin Ytri-Villingadalur, 14 hndr, virt . . 990 kr. 

b, — Merkigil 14 hndr, virt . . . . . 1000 — 

G, — } Gloppa 5,7s hndr, virt . . . . 320 — kr. 2810,00 

d, ógoidnar leigur af ; Gloppu haustið 1882 . 2. . 2. — 3,85 

e, ógoldin landsskuld af { Gloppu í fardögum 1883 . .  — 15,90 kr. 2329,75 
2. Leigur haustið 1884 eptir 4! kúgildi 85 meðalálnir eptir 

verðlagsskránni 1884—85 á 56 a... „kr 4760. 47,60 

3. Landsskuld í fardögum 1884 214 meðalálnir eptir verðlags- 

skránni 1885—86 á 56 a... 2... 0... kr. 119,84 kr, 119,84 

kr. 2497,19 
Gjöld. 

1. Umboðslaun } af hinum innheimtu gjöldum . . . . . kr. 27,90 kr. 27,90 

2. Borgað fátækrasjóði Vallahrepps með innskript . . .. kr. 139,54 — 139,54 

3. Eign í fardögum 1885. 

a, eptir tekjugrein a-6 . . „0... kr. 2310,00 

b, ógoldnar leigur af 3 Gtoppu haustið. 1882 oe es re 3,85 

c, Ógoldin landskuld af | } Gloppu i fardågum 1883 . . — 15,90 — 9399,75 
  

kr. 2497,19 
Skrifstofu norður- og austuramtsins 19. dag janúarm. 1886. 

J. Huvsteen. Davíð Guðmundsson. 

Kirkjureikningar 

úr norður- og austuramtinu. 

Möðruvallaklausturskirkja fardagaárið 1884 — 85. 

Tekjur. Kr. 

1. Fasteignartiund af 607,8 hndr. = 182,34 ål. . . . . . . . á ö6a. 102,11 

25. dag ágústmán., 1886. 

Reykjavík 1886. Prentsmiðja Ísafoldar. 

1886 
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Lausafjårtiund af 421,3 hndr. — 126,89 ål. 

Ljóstollar: 62, hver 4 pd. tólgar = 248 pd. 
Legkaup, 4 heil og 5 hálf = 6'% = 39 ál. 

Kirkjugjald af húsum, virtum 39262 kr. 

Gjöld. 
Fyrir brauð og vín 
Fyrir kerti til lýsingar . 

Fyrir hirding og pvott kirkju og skrúða 

Vísitazíulaun prófasts, 20 ál. 

Fyrir brjefa- og reikningsbók 

Þóknun til inista . 
Fyrir endurskoðun reiknings þessa, 3 ál. 

Fyrir skoðun á þaki og veggjum kirkjunnar 

Sent landfógeta í peningum 

  

      

    

   
1 

Munkapverårklausturskirkja fardagaåriå 1884—85. 

   

Tekjur. 

Fasteignartiund af 91,6 hndr. = 27,5 ål. 

Lausafjårtiund af 224,5 hndr. = 67,, ál. 

Ljóstollar, 32, hver 4 pd. tólgar == 128 pd. 

Legkaup, 6 == 36 ál. 

Gjöld. 

prófasts 1885, 20 ál. . 
i såknarprests i Grundarprestakalli 

ga 182 pd. tólgar 

r og kertasteypa 

yz þvott á kirkjunni. 

z lakk til kirkjunnar 

      
   

    

  

oðun reiknings þessa, 3 ál. 

eta Í peningum 

Flateyjarkirkja fardagaárið 1884— 85. 

Tekjur. 

fjárhaldsmanni 6. júní 1884    uu 
Fasteignartíund af 15,3 hndr. = 9,. fisk. á 27 a. eptir verðlagsskránni fyrir 

1885/86 

188 4/85 

å 56 - 

å 

á 56 - 

á 

á 37 - 

á 56 a. 

á 

Lausafjártíund | af 26, 5 hndr. = = 15, 9 fisk. á 28 a. eptir -verðlagsskránni fyrir 

Fluttar 102.11 

70,78 

91,76 

21,84 

. 19,63 

306,12 

Kr. 

11,00 

25,25 

16,00 

11,20 

8,50 

50,00 

1,68 

1,70 

180,79 

306,12 

37 - 

56 a. 

56 a. 

Kr. 

15,40 

37,74 

47,36 

20,16 

120,66 

Kr. 

11,20 
. 1,33 

37 a. 4,44 

1,18 
10,66 
0,66 
2,53 
1,68 

86,98 

120,66 

56 a. 

56 a. 

Kr, 

70,93 

2,48 

4,45 
Flyt 77,86
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Ljóstollar, 10, hver 4 pd. tólgar == 40 pd. 

1 legkaup = 6 ál …… 

Skuld kirkjunnar við landssjóð 

Gjöld. 
Skuld kirkjunnar við landssjóð 

Til ljósa sem venjulegt 8 pd. tólgar 

Fyrir brauð og vín 

Fyrir hirðing skrúða og kirkju og A. 

Í sjóði hjá fjárhaldsmanni í fardögum 1885 

Flut 

Skrifstofu norður- og austuramtsins 12. dag marzmán. (886. 

J. Havsteen. 

Reikningur 
gjöld landsbókasafnsins í Reykjavík, á árinu 1885 yfir tekjur og 

Tekjur. 
Eptirstöðvar frá fyrra ári: 
a, konungleg, óuppsegjanleg skuldabrjef 

b, innritunarskírteini Ltr. G. Fol. 120 

c, Í sjóði hjá gjaldkera 
Ávextir af innstæðufje : 

a, af konunglegum, óuppsegjanlegum skuldabrjefum 
b, innritunarskírteini 

Styrkur úr landssjóði : 
a, til þess að semja bókaskrá 
b, — bókakaupa . 
t, — eldividar og åhalda . 

Fyrir selda bókaskrá . 
Aukinn höfuðstóll, sbr. 7. gjaldlið 

Gjöld. 
Til þess að semja bókaskrá og raða bókasafninu 
— bókakaupa, bókbands og fyrir flutning á bókum 
—- ræstingar og þvotta 

— hitunar 

— ýÝmislegs : ritfanga, burðarg gjalds, aðgjörða 
— kand. Hallgríms Melsteð, fyrir aðstoð við útlán 

. keypt 2 óuppsegjanleg ríkisskuldabrjef, ákvæðisverð 400 
8. Eptirstöðvar : 

a, konungleg, óuppsegjanleg skuldabrjef . 

b, innritunarskírteini Ltr. G. Fol. 120 . 
c, í sjóði hjá gjaldkera 

Reykjavík, 1. marz 1886. 
Magnús Stephensen. 

kr. 

  

alls 

kr. 

- 150,00 

—  400,00 
— 600,00 
— 500,00 — 

Tekjur 

kr. 

kr. 3650.01 

— 2800 

Gjöld 

tar 

1886 

77,86 89 
14,20 
3,24 

745,54 

840,84 
Kr. 

745,54 

9 84 
3,75 
2,50 

86,21 

840,84 

90 

6653,05 

249,00 

1500,00 
1,00 

400,00 
8796,05 

252,60 
999,71 
96,86 

363,36 
74,14 

120,00 
400,00
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9. SKAGASTRANDARPOSTURINN fer frå Sveinstöðum um Blönduós að Skagaströnd daginn 

eptir komu norðanpóstsins að Sveinsstöðum frá Stað, og snýr aptur eptir sólarhringsdvöl á 

Skagaströnd. 

10. SIGLUFJARÐARPÓSTURINN leggur á stað frá Víðimýri daginn eptir komu norðanpóstsins 

þangað frá Stað; fer um Sauðárkrók, Hofsós og Haganes til Siglufjarðar, og snýr aptur sömu 

leið eptir sólarhringsbið þar. 

11. EYJAFJARÐARSYSLUPÓSTURINN fer ífrá Akureyri daginn eptir komu norðanpóstsins 

þangað frá Stað, að Tjörn í Svarfaðardal, og snýr aptur eptir sólarhringsdvöl þar. 

12. ÞINGEYJARSYSLUPÓSTARNIR eru tveir. Fer annar á stað frá Grenjaðarstað þegar er 

Seyðisfjarðarpósturinn er þangað kominn frá Akureyri, kemur við á Húsavík, Skinnastöðum og 

Presthólum og mætir á Raufarhöfn hinum Þingeyjarsýslupóstinum. Sá póstur fer frá Vopna- 

firði sama dag og hinn pósturinn á að fara frá Grenjaðarstað og kemur við á Sauðanesi 

og Svalbarði. Þegar báðir Þingeyjarsýslupóstarnir eru komnir til Raufarhafnar, snúa þeir apt- 

ur sömu leið til Grenjaðarstaðar og Vopnafjarðar, og má Seyðisfjarðarpósturinn eigi fara frá 

Grenjaðarstað á leiðinni til Akureyrar fyr en annar þeirra er kominn aptur að Grenjaðarstað. 

18. MÚLASÝSLUPÓSTUR fer frá Höfða í Vallahreppi undir eins og aðalpóstarnir eru komnir 

báðir til þessarar póstafgreiðslu (Eskifjarðarpóstur frá Bjarnanesi og Seyðisfjarðarpóstur frá 

Grímstöðum) um Hrafnabjörg til Vopnafjarðar, og snýr aptur þaðan eptir sólarhringsdvöl. 

14. ÁRNESSÝSLUPÓSTARNIR eru þrír og fara þeir allir á stað frá Hraungerði svo fljótt sem 

unnt er, eptir að austanpóstur er kominn þangað frá Reykjavík. Einn þeirra fer um Ólafs- 

velli að Reykjum á Skeiðum, annar að Arnarbæli í Grímsnesi, og snúa þeir báðir þegar aptur 

að Hraungerði; hinn þriðji fer ofan á Eyrarbakka og snýr þaðan aptur morgunin eptir að 

Hraungerði. 

15. VESTMANNAEYJAPÓSTURINN fer frá Breiðabólstað að Ljótarstöðum daginn eptir komu 

austanpóstsins frá Reykjavík og snýr þegar aptur að Breiðabólstað. Þegar pósttaskan kemur 

frá Vestmannaeyjum að Ljótarstöðum, skal henni komið svo snemma að Breiðabólsstað, að 

hún komist á austanpóstinn á leið hans til Reykjavíkur. 
Landshöfðinginn yfir Íslandi, Reykjavík 12. ágúst 1886. 

Magnús Stephensen. 

EMBÆTTASKIPUN. 

28. júli skipaði konungur 2. assessor og dómsmálaritara í hinum kgl. íslenzka landsyfirjetti, 

Lárus E. Sveinbjörnsson, til að vera 1. assessor í nefndum rjetti; og sýslumann í Gullbringu- og 

Kjósarsýslu, Kristján Jónsson, til að vera 2. assessor og dómsmálaritari í sama rjetti. 

S. d. var bæjarfógetaembættið í Reykjavík veitt af konungi sýslumanni í Dalasýslu, Hall- 

dóri Danáelssyna. 

6. ágúst veitti landshöfðingi presti að Ásum í Skaptártungu, sjera Brandi Tómassyni 

Þykkvabæjarklaustursprestakall í Vesturskaptatells prófastsdæmi. 

11. s. m. setti landshöfðingi cand. jur. Guðlaug Guðmundsson til þess frá 1. ág. þ. á. að 

gegna í fjærveru setts sýslumanns Sigurðar Þórðarsonar málaflutningsmannssýslun þeirri við 

yfirrjettinn, er hann hefir haft á hendi, þangað til öðruvísi verður ákveðið. 

93. s. m. setti landshöfðingi málaflutningsmann Franz Siemsen til þess á eigin ábyrgð að 

gegna sýslumannsembættinu í Gullbringu- og Kjósarsýslu frá 1. septbr. þ. á. og þangaðtil það verð- 

ur veitt. 
S. d. setti landshöfðingi cand. jur. Hannes Hafstein til þess á eigin ábyrgð að gegna 

sýslumannsembættinu í Dalasýslu frá 1. sept. þ. á. og þangað til það verður veitt. 

OVEITT EMBÆTTI. . 
Sýslumannsembættið í Gullbringu- og Kjósarsýslu. Árslaun 3000 kr., auk óvissra tekna 

samkvæmt lögum um laun sýslumanna og bæjarfógeta 14. desbr. 1877. 

Auglýst 81. júlí 1886. Bónarbrjefin eiga að vera komin til ráðgjafans innan 14. okt. 1886. 

Sýslumannsembættið í Dalasýslu. Árslaun 2500 kr. auk óvissra tekna samkvæmt lögum 

um laun sýslumanna og bæjarfógeta 14. desbr. 1877. 

Auglýst 81. júlí 1886. Bónarbrjef eiga að vera komin til ráðgjafans innan 14. oktbr. 1886. 

Sæki aðrir en Íslendingar um embætti þessi, eiga þeir, samkvæmt konungsbrjefi 8. apríl 

1844 og konungsúrsk. 27. maí 1857 og 8. febr. 1863 að láta bónarbrjefum sínum fylgja fullnægj- 

andi vottorð um, að þeir kunni íslenzku. 

Ásar í Skaptártungu (Ása- og Búlandssóknir) í Vestur-Skaptafells prófastsdæmi. Mat: 

998 kr. 25 a. Auglýst 7, ágúst 1886.



Stjórnartíðindi B. 14. 101 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tl landshöfðingja um sölu á skógarparti til- 
heyrandi Reynivallakirkju — Samkvæmt allraþegnsamlegustum tillögum ráðgjafans, Í 
tilefni af þóknanlegu brjefi yðar, herra landshöfðingi, dags. 18. maí þ. á. hefur hans 
hátign konunginum þóknast 16. þ. m. allramildilegast að fallast á, að skógarpartur sá, 
tilheyrandi Reynivallakirkju, er getur um í nefndu brjefi yðar og sein liggur í landi 
jarðarinnar Vatnshorns í Skorradal í Borgarfjarðarsýslu, verði seldur eiganda jarðarinnar 
Vatnshorns fyrir 150 kr. 

Þetta er hjermeð þjónustusamlega tjáð yður, herra landshöfðingi, til þóknan- 
legrar leiðbeiningar og birtingar fyrir hlutaðeiganda. 

Brjef landshöfðingja til verelunarstjóra V. Claessens um atkvæðagreiðslu 
kjósenda í þeim kjördæmum, þar sem kjósa á 2 menn til alþingis. — Útaf fyrirspurn 
yðar í brjefi dagsettu 17. f. m. vil jeg tjá yður, að Jeg fæ ekki betur sjeð, en að sú 
skoðun kjörstjórnarinnar í Skagafjarðarsýslu, sem kom fram í úrskurði hennar á kjör- 
fundi til alþingis að Sauðarkrók 9. s. m., að í þeim kjördæmum, þar sem kjósa skal 2 
alþingismenn, eigi hver kjósandi, sem vill neyta kosningarrjettar síns, að gefa tveimur 
þingmannaefnum atkvæði sitt, og að atkvæði hans að öðrum kosti verði ekki tekið til 
greina, sje rjett og samkvæm kosningarlögum til alþingis 14. september 1876, 81. gr. 
síðasta kafla. 

Brjef landshöfðingja tl antmannsins yfir norður- og austuramtinu um reikn- 
inga yfir útflutningsgjald af fiski, lýsi o. fl. — Í tilefni af þóknanlegu brjefi yðar, 
herra amtmaður, dagsettu 22. marzmán. þ. á., vil jeg þjónustusamlega tjá yður, að jeg 
er yður samdóma um, að rjettast sje, að reikningar sýslumanna og bæjarfógeta fyrir 
útflutningsgjaldi af fiski, lýsi o. f. sjeu, á sama hátt og aðrir reikningar þeirra fyrir 
landssjóðstekjum, sendir hlutaðeigandi amtmanni áleiðis til landshöfðingja svo sem mælt 
er fyrir í reglugjörð 13. febrúar 1873, 2. gr. 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins yfir nordur- og austuramtinu um eptir- 
sjöf vaxta af hallærisláni. — Í tilefni af bónarbrjefi frá sýslumanninuni í Skagafjarð- 
arsýslu, fyrir hönd sýslunefndarinnar þar, sem hann hefir sent hingað beina leið, og að 
þar til fengnum myndugleika frá ráðgjafanum fyrir Ísland, veiti Jeg hjermeð Skagafjarð- 
arsýslu, samkvæmt 4. gr. fjárlaganna, eptirgjöf á leigum til ársloka 1887 af hallærisláni 
því, 1000 kr., er sýsla þessi hefir fengið úr landssjóði, samkvæmt skuldabrjefi 26. júní 
1884, móti því, að frá þeim tíma greiðist af láni þessu 4'/o í leigur árlega og að !/g 
hluti þess endurgreiðist síðan á ári hverju. 

Þetta undanfelli jeg eigi að kunngjöra yður hjermeð, herra amtmaður, til þókn- 
anlegrar leiðbeiningar og birtingar fyrir hlutaðeigandi sýslunefnd. 

Samþykkt fyrir Stokkseyrarhrepp um fiskiveiðar á opnum skipum. Sam- 
kvæmt lögum nr. 28. 14 des. 1877 hefir sýslunefnd Árnessýslu gjört eptirfylgjandi 

„Samþykkt 
um ýmislegt, er að fiskiveiðum á opnum skipum lýtur í veiðistöðunum í Stokkseyrar- 

hreppi í Árnessýslu. 
21. dag ágústmán.. 1886. 

Reykjavík 1886. Prentsmiðja Ísafoldar. 

1886 

92 
17. júlí. 

93 
26. júlí. 

94 
26. júlí. 

95 
3. ágúst. 

96 
10. júlí.
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1. gr. 

Í byrjun vertíðar ár hvert kveður hreppstjóri alla formenn til fundar, til að 
kjósa 3 menn úr þeirra flokki í hverri veiðistöðu hreppsins fyrir sig Í gæzlunefnd, sem 

hefir á hendi, að láta draga upp veifu, þegar hún álítur hæfilega bjart, til að sjá til 
sundmerkja, og að ræði sje. En úr því að albjart er orðið, ræður hver formaður róðri 

sínum. 
Annað hlutverk nefndar þessarar er, að ákveða, hvenær á vertíðinni skuli brúka 

færi og hvenær lóð. 
Þriðja hlutverk nefndar þessar er, að ákveða, hvenær á vertíðum skuli brúka 

til beitu skelfisk og maðk. 

2. gr. 

þess skal gætt, að menn gi ekki á »sundin« of nærri hver öðrum, heldur 

með hæfilegu millibili. Einkum skulu menn varast, að leggja hver á móti öðrum á 

sundin, þegar brim er, heldur sje beðið eptir þeim, sem á sundið er lagður, en sá hefir 

forgangsrjett á leiðinni, sem af sjó kemur. 

3. gr. 

Hver skipseigandi leggi til ílát eptir þörfum til skips síns undir slor, sem flutt 

skal á sjó út til niðurburðar í grynnstu fskileitum, og hefir formaður hvers skips um- 

sjón bæði yfir ílátunum og á því, að slorið sje flutt út. 

4. gr. 

Þegar lóð ei svo hagað lagningu lóðarinnar, að sem minnstur 

bagi verði að fyrir aðra, svo sem, að sá er á eptir kemur, leggi ekki of nærri þeim, 

sem áður er farinn að íst byrji É framan stafninn hjá þeim, sem eru að 

leggja, eða rói svo sje, að lóðarflækjur verði eða hraunfestur. 

  

   

    
    

  

skipti sem róið er, að minnsta kosti 
lid er slæmt, Kostnaður af því skipt- 

Hver formi 

8 potta af %; 

ist niður sem afi 

  

    
Nefnd sú, sem um er rætt í 1. gr. hefir umsjón með, að ákvörðunum þessum 

sje fylgt. 
     

    

   

5—20 kr. sekt í hvert skipti eptir atvik- 

eptir hegningarlögunum. Sel ktin renn- 
Brot á móti sa 

um, að svo miklu leyti 

ur að hel mingi til 

  

r hjer með staðfest af undirskrifuðum amtmanni til þess að 

r 1887, og kunngjörist öllum hlutaðeigendum til eptirbreytni. 

Íslands suðuramt, Reykjavík 10. júlí 1886. 
E. Th. Jónassen. 

    

Skýrsla 
um aðalfund amtsráðsins í vesturamtinu 17.—19. júní 1886. 

Ár 1886, hinn 17. júním. átti amtsráð vesturamtsins fund með sjer í Stykkis- 

hólmi, og mætti á fundinum forseti ráðsins, amtmaður í vesturamtinu KE. Th. Jónassen
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og amtsráðsmennirnir, sýslumaður S. E. Sverrisson, og syslunefndarmadur Hjålmur Pjet- 
ursson. 

Eptirgreind málefni voru fyrir tekin: 

1. Forseti framlagði jafnaðarsjóðsreikning í is fy og var hann 

yfirfarinn og athugadur og fannst ekkert út á hann að setja 

2. Forseti framlagði reikning yfir búnaðarskólagjald ves fyrir árið 1885 og 
fannst ekkert við hann að athuga. 

3. Forseti framlagði reikning yfir húnaðarsjóð vesturamtsins fyrir árið 1885 og fannst 

ekkert við hann að athuga. 

4. Forseti framlagði reikning yfir 'fnsins í Stykkishólmi, 

fyrir árin 1884 og 1885 og fanr 
5. Forseti framlagði eptirgreinda sýslusjóðsreik 

1. Frá Barðastrandarsýslu fyrir árið 1884. þenn athugavert, 

að af sýslusjóðsgjaldi, innheimtu betta "árið 1883, einnig af styrk 

veittum úr landssjóði til eflingar búnaði ð út veði í fast- 

eign 824 kr. 25 a. án þess umlag fylgiskjal 

með reikningnum fyrir Í dn nokkrar 

tekjur í vöxtum af láni leg na niður á 

sýslubúa fje til þess að heimild fyrir 

sýslunefndina til að verja ngar búnaði, á 

þann hátt, að leggja það fyrir sem 

Ráðið fal forseta sínum á hendur að óska eptirrits af fyrir ofan- 

greindu láni. 

2. Frá Mýrasýslu fyrir árið 1884 og fannst ekkert sjerlegt við hann að athuga. 
3. — Ísafjarðarsýslu fyrir árið 1885. 

4.  — Dalasýslu fyrir árið 1885. 

5. — Snæfellsness- og Hnappadalssýslu fyrir árið 1885 

. — Strandasýslu fyrir árið 1885 og fannst ekkert við reikninga þessa athugavert. 

6. Því næst ákvað amtsráðið að verja skyldi til að styrkja búnaðarskólann Í Ólafs- 

dal upp í: 
1. Meðgjöf með 12 námspiltum, 4í yngri deild, 250 kr. með hverjum, og 8 í eldri 

deild 150 kr. með hverjum . . NN . . . „= kr, 2200 
2. Til viðhalds verkfærum . . ........ ….. — 100 

3. — prófdómenda . .. oe eee 80 

4. — kennslulauna handa forstöðumanni skólans 2 eee 4, 800 

5. — kennslulauna handa aukakennara um vetrartímann  . . . . . — 350 

6. — að stofna bókasafn handa búnaðarskóla í vesturamtinu . . . . — 100 

Samtals kr. 3630 

og skyldi til þessa styrks ganga 

1. Vextir af búnaðarsjóði vesturamtsins . … kr. 189 

2. Búnaðarskólagjald vesturamtsins . 0 BA . … ——… 635 

3. Vextir af innstæðu búnaðarskólasjóðsins 00. BA . ….…— 340 

4. Væntanlegur styrkur úr landssjóði . ...... . — 2466 

amtals kr. 3630 
7. Var lagt fram brjef, dags. 12. júní 1886 frá forstöðumanni búnaðarskólans í Ólafs- 
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dal bar sem hann æskir pess, ad sjer verdi veittur 2000 kr. styrkur til pess ad stækka 
husakynni handa skålanum.  Amtsrådid åleit, ad nauðsynlegt væri að stækka 
húsakynnin handa skólanum, ef hann ætti að geta haldið áfram, en þáreð 
það ekki hafði fje til umráða til að bæta úr þessu, fal það forseta á hendur að fara 
þess á leit við landshöfðingjann yfir Íslandi, að hann vildi veita hinn umbeðna 
fjárstyrk. 
Í tilefni af brjefi, dags. 12. þ. m. frá forstöðumanni búnaðarskólans í Ólafsdal um 
endurskoðun á reglugjörð fyrir skólastofnunina þar frá 1. okt. 1880, fal amtsráðið 
forseta sínum á hendur að búa til nýja reglugjörð fyrir tjeðan  búnaðarskóla 
Amtsráðinu höfðu horist styrkbeiðslur frá 4 mönnum sumpart til jarðabóta og sum- 
part til búfræðis- og fiskiklaksnáms, en amtsráðið sá sjer ekki fært að taka tillit 
til þessara beiðna, meðal annars af því, að eigi var nægilegt fje fyrir hendi. 
Forseti framlagði eptirrit af gjörðabókum ýmsra sýslunefnda, er ekkert fannst að 
athuga við. 

Eptir ósk sýslunefndarinnar í Mýrasýslu í brjefi, dazs. 12. þ. m. samþykkti amts- 
ráðið að vegurinn frá Grímsstöðum ofan í Straumfjörð, svokallaður Breiðaásvegur, 
og vegurinn frá Staðarhrauni, ofan með Hítará, ofan að Ökrum sjeu eptirleiðis sýslu- 
vegir. 

Var framlagt brjef dags. 1. þ. m. frá oddvita hreppsnefndarinnar í Helgafellssveit, 
þar sem farið er fram á, að amtsráðið breyti úrskurði sýslunefndarinnar í Snæfells- 
ness- og Hnappadalssýslu, um lækkun á útsvari þorleifs Þorleifssonar í Bjarnarhöfn, 
einnig brjef dags. 17. þ. m. frá stórkaupmanni Hans A. Clausen, þar sem farið er 
fram á að amtsráðið breyti úrskurði nefndrar sýslunefndar, er hækkar sveitartillag hans 
til Helgafellssveitar síðastliðið ár, og enn fremur var framlagt brjef dags. s. d. 
frá verzlunarstjóra Richter, er óskar að amtsráðið breyti úrskurði sömu sýslunefndar 
um hækkun á útsvari verzlunar N. Chr. Grams til nefndrar sveitar síðastliðið ár. 

Þareð amtsráðið hlýtur að álíta að hlutaðeigandi sýslunefnd, samkvæmt lögum 

9. jan. 1880, hafi haft heimild til að leggja endilegan úrskurð á hinar umræddu 

útsvarsupphæðir gat amtsráðið ekki breytt þessum úrskurði sýslunefndarinnar. 
Var framlagt brjef, dags. 1. þ. m. frá Indriða Gíslasyni á Hvoli, þar sem hann 

óskar, að "s jörðin Hvoll í Saurbæ, mætti verða tekin sem nægilegt veð fyrir 1200 kr. 

láni úr búnaðarsjóði vesturamtsins. Amtsráðið samþykkti þetta. 

Var framlagt brjef, dags. 15. þ. m, frá Indriða Indriðasyni á Hvoli, þar sem hann 

beiðist þess, að amtsráðið veiti sjer jafnháan styrk og veittur hefur verið að undan- 

förnu reglulegum námspiltum á búnaðarskólanum í Ólafsdal, til að bera þann kostn- 

að, sem hann hefur haft við að nema búfræði á búnaðarskóla þessum  Amtsráðið 

fann ekki ástæðu til að verða við bæn þessari. 

Var framlagt brjef, dags. 10. þ. m., þar sem sýslumaðurinn í Dalasýslu í umboði 
sýslunefndarinnar beiðist meðmæla amtsráðsins til landshöfðingjans yfir Íslandi, um 

að honum mætti þóknast að veita fje til endurbóta á fjallvegunum yfir Haukadals- 

skarð og Laxárdalsheiði yfirstandandi sumar. 

Amtsráðið fjellst á að brýna nauðsyn bæri til, að endurbæta fjallvegi þessa og 

fól forseta sínum að mæla fram með hinni umræddu fjárveitingu. 
Því næst var framlagt brjef frá sýslumanninum í Snæfellsness og Hnappadalssýslu 
dags. 20. f. m. innihaldandi tillögur hlutaðeigandi sýslunefndar um að amtsráðið
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styðji að því, að Kristján Jónsson, bóndi á Rauðamel, fái úr landssjóði endurgoldn- 
ar 30 kr. er hann hefur kostað til að bæta úr ófæru, sem komið hafði á fjallveg- 
inn yfir Rauðamelsheiði við skriðufall. Amtsráðið áleit sanngjarnt, að kostnaður þessi 
fengist endurgoldinn úr landssjóði, og vill leggja það til við landshöfðingjann yfir 
Íslandi, að hin umrædda reikningsupphæð fáist sem fyrst greidd. 
Síðan var framlagt brjef, dags. 10. f. m. þar sem sýslumaðurinn í Dalasýslu í um- 
boði sýslunefndarinnar óskar meðmæla amtsráðsins með því, að veittar verði 2000 kr. 
annaðhvort að öllu leyti á yfirstandandi ári, eður að helmingi í ár og að hinum 
helmingnum ár 1887 til endurbóta á aðalpóstleiðinni kringum Gilsfjörð. Amtsráðið 
fjellst á, að leggja meðmæli sín með fjárbæn þessari, að svo miklu leyti landshöfð- 
inginn sæi sjer fært að veita fje í því skyni. 
Í tilefni af brjefi, dags. 1. þ. m. frá forstöðunefnd kvennaskólans í Reykjavík, þar 
sem beiðst er 150 kr. styrks handa tjeðum skóla, veitti amtsráðið úr jafnaðarsjóði 
vesturamtsins skóla þessum 100 kr. fyrir yfirstandandi ár, en sakir hins bágborna 
hags amtsbúa, sá það sjer ekki fært að veita hina eptiræsktu upphæð að fullu. 
Í tilefni af brjefi, dags. 1. des. f. á., frá prestinum Páli Pálssyni á þingmúla, sam- 
bykkti amtsráðið að hann fengi 40 kr. uppbót á árlegri meðgjöf með daufdumbum 
pilti, Birni Guðmundssyni frá Ísafjarðarsýslu, er hjá honum er til kennslu. 
Útaf umkvörtun hreppsnefndarinnar í Sljettuhreppi, í brjefi dags. 26. marz 1885, 
yfir því að sýslunefndin í Ísafjarðarsýslu hafi á aðalfundi 1884 lækkað útsvar bónd- 
ans, Sigurðar Gíslasonar á Hesteyri, um 4 kr., án þess að hafa í höndum álit eður 
úrskurð hreppsnefndarinnar um málið, enn fremur yfir því, að sama sýslunefnd hafi 
ákveðið tölu verkfærra manna í Sljettuhreppi 60 í stað 42, þrátt fyrir mótmæli 
hlutaðeigandi hreppstjóra, ákvað amtsráðið að fresta úrslitum máls þessa, þar til 
betri upplýsingar eru fengnar um það, og fal forseta á hendur að leita þeirra. 
Var framlögð reglugjörð fyrir Snætellsness- og Hnappadalssýslu um grenjaleitir, fjár- 
mörk, notkun afrjetta, fjallskil og rjettarhöld m. fl., staðfest af hlutaðeigandi sýslu- 
nefnd á aðalfundi hennar 13. apríl þ. á., og samþykkti amtsráðið hana með fáum 
breytingum. 
Var framlagt brjef, dags. 21 apríl þ. á., þar sem sýslumaðurinn í Snæfellsness- og 
Hnappadalssýslu í umboði sýslunefndarinnar fer þess á leit, að amtsráðið samþykki 
að sýslunefndin taki 10,000 kr. lán úr landssjóði, til að afstýra yfirstandandi og yf- 
irvofandi neyð í sýslunni. þareð amtsráðinu er kunnugt um, að síðan samþykkis 
þessa var leitað, hefir verið góður fiskiafli í verstöðum sýslunnar og það því vonar, 
að með því móti hafi mikið bætst úr hinni yfirvofandi neyð, fjellst ráðið á að sam- 
þykkja nú aðeins, að sýslan fengi allt ad 5,000 kr. lán úr landssjóði, að meðtöldu 

því 2,500 kr. láni, sem hlutaðeigandi amtmaður upp á væntanlegt samþykki amts- 

ráðsins þegar hefir útvegað sýslunni á næstliðnu vori. 
Því næst var rædd og samþykkt eptirfylgjandi 

Áætlun 
um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs vesturamtsins fyrir árið 1887. 

Tekjur. 
Í sjóði og eptirstöðvar 2... 800 kr, » a. 

Niðurjöfnun 0... 1400 — » - 

2200 — » - 
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Gjöld : 
1. Til sakamála, gjafsóknarmála og lögreglumála . . . . . . .. nn — 0 

2. — bólusetninga og annara heilbrigðismála . . ......…. 250 —>- 
3. Kostnaður við kennslu heyrnar- og málleysingja . . . . 2. . 300 —>- 

4. Kostnaður við amtstáðið . . .. 50 — nr 
5. Til ýmsra gjalla . 2300 — > - 
6. Til ferðakostnaðar „2... 100 — > - 

7. Eptirstöðvar 800 — > - 
  
2200 — » - 

Fleiri målefni voru ekki fyrirtekin å fundinum og var honum pvi næst slitid 
19. junimån. 

E. Th. Jónassen. S. E. Sverrisson. Hjálmur Pjetursson. 

Skýrsla 
um aðalfund amtsráðsins í suðuramtinu, 29. júní — 3. júlí 1886. 

Árið 1886, 29. dag júnímánaðar, átti amstráð suðuramtsins fund með sjer á 

skrifstofu amtmannsins í suðuramtinu. Á fundinum voru: amtmaðurinn í suðuramtinu, 

og sem kosnir amtsfulltrúar Dr. Grímur Thomsen og Skúli prófastur Gíslason. 

Þessi málefni komu þar til umræðu : 
1. Forseti lagði fram reikning um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs suðuramtsins fyrir ár- 

ið 1885, og var ekkert við hann að athuga. 

2. Forseti lagði fram reikning yfir búnaðarskólagjaldið í suðuramtinu 1885, var hann 

yfirfarinn og fannst ekkert athugavert við hann. 

3. Forseti lagði fram leiguliðasjóðsreikning suðuramtsins fyrir árið 1885, er einnig var 

yfirfarinn og fannst ekkert athugavert við hann. 

4. Forseti lagði fram eptirrit þau, er nú skal greina, af fundarbókum sýslunefndanna: 

a. „Borgarfjarðarsýslu ; fundargjörðir 1. júní 1885, 16. júlí og 18. des.s.á. Við þess- 

ar fundargjörðir er það að athuga, að þarsem ráðgjört er að taka 2000 kr. lán 

til vegagjörðar, þarf til þess samþykki amtsráðsins, en þess hefir ekki verið leit- 

að. Út af áskorun sýslunefndarinnar á fundi 16. júlí f. á. þess efnis, að amts- 
ráðið í suðuramtinu vildi fara þess á leit við amtmanninn í vesturamtinu, að 

búnaðarskóli vesturamtsins yrði fluttur að Hvanneyri og sameinaður við búnað- 
arskólastofnun þá, sem þar er fyrirhuguð, þá ályktaði amtsráðið að verða við 
þessum tilmælum, að því viðbættu, að amtsráðið áliti það æskilegt, að einn væri 

búnaðarskóli fyrir suðuramtið og vesturamtið, á Hvanneyri, bæði frá sjónarmiði 

amtanna, landssjóðs og búnaðarskólagjaldsins, og hjet forseti amtsráðsins, að 

skrifast á um mál þetta við sýslunefndirnar í vesturamtinu. 
b. Gullbringu- og Kjósarsýslu: fundargjörðir 29. apríl, 30. maí og 1. sept. 1885 og 

28. apríl 1886 og 15. maí s.á. Við þær er að athuga: Viðvíkjandi kæru 

sýslunefndarinnar yfir úrskurði amtsráðsins á fundi 4. júní 1885, áhrærandi 2 

fjárveitingar sýslunefndarinnar til Flensborgarskólans árin 1883 og 1884, að upp- 
hæð alls 450 kr., verður amtsráðið, þareð því ekki er kunnugt um, að nefndur úr- 

skurður sje felldur úr gildi, að halda fast við sinn fyrri úrskurð, og fól forseta 

sínum, að brýna fyrir oddvita sýslunefndarinnar að fullnægja úrskurðinum. 
Út af því sem amtsráðinu af fundargjörðunum er kunnugt um ósk sýslu- 

nefndarinnar á fundi 1. sept. f. á., að fá 20,000 kr. hallærislán í viðbót við áð- 
4 

ur veittar 20,000 kr. í sama skyni, á síðastliðnu ári, þá þykir amtsráðinu slík
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låntaka svo hættuleg og isjårverd fyrir syslufjelagid i bråd og lengd, ad pad aldrei 
mundi gefa samþykki sitt þartil. og það því síður, sem amtsráðið á fundi 4. 
júní f. á. fór svo langt í þá stefnu, sem það ýtrast þorði. 
Árnessýslu: fundargjörðir 30. sept. 1885 og 13. apríl 1886. Hvað fjallskilareglu- 

gjörð þá snertir, er samkvæmt fundargjörðunum hefir verið send til forseta amts- 

ráðsins, fól amtsráðið honum að yfirfara hana og staðfesta hana, ef ekkert væri 
í henni lögum ósamkvæmt. Hvað fjárveitingu til barnakennslu í sýslunni snert- 

ir, fól amtsráðið forseta að skrifa sýslunefndinni um það mál og leita nákvæm- 
ari upplýsinga hjá henni. 

Viðvíkjandi áætlun sýslunefndarinnar um tekjur og gjöld sýslusjóðsins fyrir 
árið 1886, álítur amtsráðið skyldu sína að athuga, að upphæð sú, sem ætluð er 
til óvissra útgjalda, virðist vera alltof há, og gat því að svo stöddu ekki sam- 

þykkt hana, heldur fól forseta sínum að skrifast á við oddvita sýslunefndarinnar 

um málið. 

d-f. Fundargjörðir úr Rangárvalla- Vestur-Skaptafells- og Austur-Skaptafellssýslu, er 

og >" 

ekkert fannst ad athuga vid. 

Vestmannaeyjasýslu: fundargjörðir 23. juli 1885, 11. april p. å. og 30. mai s. å. 

Við þær er að athuga, að sýslunefndarmönnum bera 2 kr. i fædispeninga fyrir 

hvern dag, sem þeir eru á fundi, en sem þeir ekki hafa fengið, þó þeir hafi 

æskt þess. 

Þareð amtsráðið hefir sjeð það af fundargjörðunum, að styrk þeim, sem 

veittur er úr landssjóði til eflingar búnaði, og sem sýslunefndirnar hafa umráð 

yfir, er mjög víða skipt í smáskamta milli einstakra manna, vill það láta það á- 

lit sitt í ljósi, að styrknum ætti heldur að verja til stærri fyrirtækja, t a. m. 

tilað styrkja einstök búnaðarfjelög. 

Að meðteknu áliti sýslunefndanna um stofnun fátækrasjóðs fyrir suðuramtið var 
málinu frestað, þareð allar sýslunefndir rjeðu frá að stofna hann, nema í Borgar- 

fjarðar- og Vestmannaeyjasýslu. 

Forseti lagði fram eptirfylgjandi sýslusjóðsreikninga : 

a. Reikning fyrir Vestur-Skaptafellssýslu 1884. Amtsráðið athugar, að tekjumegin 

er óinnheimt sýslusjóðs- og vegabótagjald Kleifahrepps fyrir árið 1879, 335 kr. 

79 aur., sömuleiðis óinnheimt vegabótagjald sama hrepps fyrir árið 1883, 129 

kr 97 aur. þessar samtals 465 kr. 76 aur., virðist amtsráðinu nauðsynlegt að 
sjeu sem fyrst innheimtar. 

Reikning fyrir Austur-Skaptafellssýslu fyrir árið 1885, og var ekkert að athuga 
við hann. 

Reikning fyrir Rangárvallasýslu fyrir árið 1885, og var hann samþykktur sam- 
kvæmt athugasemdum endurskoðunarmanns. 

Reikning fyrir Árnessýslu fyrir árið 1885. Við hann fann amtsráðið þetta að 
athuga: 

a. Eptirstöðvar frá fyrra ári eru taldar kr. 177,10 í staðinn fyrir að þær, rjett reikn- 
aðar, ættu að vera 236,58 kr. 

þ. Við tekjulið nr. 2—3 vantar öll fylgiskjöl, og felur amtsráðið forseta að heimta 

þau af reikningshaldara. Samkvæmt ofansögðu á öll tekjuupphæðin að vera kr. 
1558,11 í staðinn fyrir að reikningurinn telur hana kr. 1498,63. 

1886 
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y. Vid gjåldin er pad ad athuga; ad vid 10. tålulid er upphæðin hjá reiknings- 

haldara talin kr. 306,95 en å ad vera kr. 366,43. (Framhald). 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1886 og 1887. 

10. gr. C. 4. 

Samkvæmt meðmælum hlutaðeigandi amtmanns voru samþykktar tillögur : 

Sýslunéfndarinnar í Vestmannaeyjasýslu um, að verja 60 kr. (sbr. auglýs. lands- 

höfð. 12. marz þ. á Stjtíð. B. 20) til verðlauna handa Jóni Guðmundssyni á Gjábakka, fyrir að hlaða 

grjótgarð til varnar sjávarágangi, 

Sýslunefndarinnar í Árnessýslu um, að verja 930 kr. (sbr. Stjtíð. þ. á. B. 20) þannig: 

til búfræðingshalds 400 kr., til Þingvalla- og Grafningshreppa til að rannsaka þingvallavatn 130 kr., til 

Hraungerðishrepps til að láta gjöra skurð úr Hjálmholtskeldu út í Ölvesá 200 kr. og til Sandvíkur- og 

Stokkseyrarhreppa til að Játa gjöra skurð úr Breiðumýri út í Ölvesá, 200 kr. 
Sýslunefndarinnar í Vestur-Skaptafellssýslu um, að 310 kr. (sbr. Stjtíð. þ. á. B. 20) 

verði varið þannig: til að kaupa jarðyrkjuverkfæri til átbýtingar í Dyrhólahbreppi 80 kr., handa 4 þjóð- 

jarðalandsetum til framhalds jarðabótum 80 kr., til verkfærakaupa til útbýtingar í Kleifahreppi 70 kr. 

og til þess að vinna að vatnsveiting á söndunum fyrir sunnan Síðuna 80 kr 

Sýslunefndarinnar í Austur-Skaptafellssýslu um, að af 170 kr. handa þessu sýslu- 

fjelagi (sbr. Stjtíð. þ. á. B. 20), verði 120 kr. veittar búnaðarfjelagi Óræfinga, en 50 kr. Jóni Jónssyni 

á Hólmi, til að endurbæta skemmdir á ábýlisjörð hans. 

Sýslunefndarinnar í Dalasýslu um, að af 360 kr. handa sýslu þessari (sbr. Stjtíð. þ. á. 

B. 20), verði 100 kr. varið til að styrkja laxveiðafjelag Dalasýslu, en 260 kr. til launa handa jarðyrkju- 

manni, er ferðist um sýsluna. 

Sýslunefndarinnar í Barðastrandarsýslu um, að af 380 kr. handa sýslu þessari (sbr. 

Stjtið. þ. á. B. 20), verði 150 kr. brúkaðar til þess að kaupa jarðyrkjuverkfæri handa sýslunni og 230 

kr. til launa handa búfræðing, er ferðist um sýsluna og leiðbeini mönnum í búnaðarefnum. 

Sýslunefndarinnar í Ísafjarðarsýslu um, að af 560 kr. handa sýslunni (sbr. Stjtíð. þ. 

á. B. 20), verði 300 kr. varið til jarðyrkjuverkfærakaupa handa hreppum sýslunnar, og eptirstöðvunum 

til launa handa ferðabúfræðingi. 

Sýslunefndarinnar í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu um, að af 430 kr. handa 

þessu sýslufjelagi (sbr. Stjtið. þ. á. B. 20). verði 200 kr. varið handa búnaðarfjelögum sýslunnar, en af- 

ganginum til launa handa 2 búfræðingum, er ferðist um sýsluna. 

Sýslunefndarinnar í Mýrasýslu um, að af fje því, sem þessu sýslufjelagi er veitt með 

augl. landshöfðingja 12. marz þ. á. (Stjtíð. B. 20), verði 50 kr. veittar búfræðing Ingólfi Sigurðss yni til 

verkfærakaupa. 

Sýslunefndarinnar í Gullbringu- og Kjósarsýslu um, að af 650 kr. handa þessu sýslu- 
fjelagi (Stjtið. þ. á, B. 20), verði 400 kr, varið til launa handa terðabúfræðingi, en 250 kr, til að byrja 

að gjöra viðunanlegt þilskipalægi við Hafnarfjörð á þeim stað, er kunnugir menn álíta hentugast. 

i0. gr. C. ;. a. i 

Veittar 30 kr. upp i kostnad vid vegarudning å Raudamelsheidarfjallvegi. 

Veittar 100 kr. til að fullgjöra síðasta kaflann af fjallveginum yfir Grindaskörð, nefnil. frá 
Kóngsfelli og suður á „Hellur“. 

10. gr. C. 5 b. 

Veittar 350 kr. til endurbóta á aðalpóstveginum í Ilraungerðishreppi í Árnessýslu. 

16. gr. 14. 

Bóksala Kr. Ó. Þorgrímssyni veittur TO kr. styrkur til að gefa út dómasafn (landsyfirrjettar- 

og hæstarjettardóma) fyrir 1884. 

1“. gr, 

Biskupsskrifara Jóhanni þorsteinssyni veittur 400 kr. styrkur, til þess, með öðrum handrita- 

fróðum manni, að rannsaka skjalasafn biskupsdæmisins, semja skrá yfir það og greina úr skjöl þau og 
handrit, sem fara ættu til geymslu á landsbókasafnið.
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Skyrsla 
um aðalfund amtsráðsins í suðuramtinu 29. júní —- 3. júlí 1886. 

(Framh.). 

ö, Við reikninginn yfir sýsluvegagjaldið ber að athuga, að reikningshaldari tel- 

ur sýsluvegasjóðinn vera í skuld til sín og sýslusjóðsins um 634.23 kr., ån 

þess að það verði sjeð af reikningnum, hversu mikið af þessari skuld tilheyr- 

ir hvorum þeirra, og ber því reikningshaldara eptirleiðis að gæta þess, að hafa 

glögga sundurliðun á skuld þeirri, sem vegasjóðurinn kann að vera í við hann 

eða aðra, en ekki slengja slíkum upphæðum saman, eins og hjer er gjört. 

e. Reikning fyrir Borgarfjarðarsýslu fyrir árið 1884. þareð hinn kosni endurskoð- 
unarmaður Í sýslunefndinni hefur skorazt undan að gegna því starfi, og reikn- 

ingurinn þess vegna er óendurskoðaður, endursendist hann, til þess hann sje 

endurskoðaður og síðan sendur forseta amtsráðsins. 

Reikningar frá Vestur-Skaptafells-, Vestmannaeyja-, Gullbringu og Kjósar- 
og Borgarfjarðar-sýslum fyrir árið 1885, voru ekki komnir til forseta og urðu 
því ekki úrskurðaðir. 

Forseti lagði fram brjef landshöfðingja 15. f. m., þar sem hann óskar álits amts- 

ráðsins um brjef dags. 16. marz þ. á., frá sýslumanninum í Rangárvallasýslu, við- 

víkjandi kostnaði til undirbúnings á endurskoðun jarðamatsins Í nefndri sýslu, sam- 

kvæmt ráðgjafabrjefi 28. febr. 1882, að upphæð 30 kr., og jafnframt skýtur því til 

amtsráðsins, hvort það ekki vilji leyfa, að tjeður kostnaður megi færast til útgjalda 
Í sýslusjóðsreikningnum.  Amtsráðið samþykkti, að greindur kostnaður til bráða- 
byrgða mætti borgast úr sýslusjóði Rangárvallasýslu, en fól jafnframt forseta sínum 
að fara þess á leit við landshöfðingja, að þessi kostnaður og samskonar kostnaður 
fyrir Árnessýslu, að upphæð 69 kr. 25 a., yrði tekinn upp á fjáraukalög, er lögð 
yrðu fyrir alþingi 1887, þareð amtsráðið væri þeirrar skoðunar, að þessi kostnaður 

ætti að rjettu lagi að berast af landssjóði. 

Forseti lagði fram brjef frá hreppsnefndinni í Ölveshreppi, dags. 29. maí þ. á., þar 

sem hún beiðist þess, að sæluhússverðinum á Kolviðarhóli, Jóni Jónssyni, verði veitt- 

ar 100 kr. úr jafnaðarsjóði, og var það veitt. 

Forseti lagði fram brjef frá oddvitanum í Árnessýslu, dags. 10. maí þ. á., þar sem 

þess er farið á leit, að amtsráðið sjái um, að vegfræðingur fáist til að skoða póst- 

vegi sýslunnar, og að allt að 2000 kr. fáist veittar til að gjöra vagnvegi. Amts- 

ráðið fól forseta að skrifa landshöfðingja um að vegfræðingur, ef annir hans leyfðu, 
skoðaði póstvegi sýslunnar, en hvað fjárveitingu til póstveganna snerti, þótti amts- 

ráðinu það ofsnemma uppborið, meðan vegirnir væru ekki skoðaðir af vegfræð- 

ingnum. 

Forseti lagði fram brjef frá sama s. d., þar sem hann fyrir hönd sýslunefndarinnar 
fer fram á það, að amtsráðið vilji leggja meðmæli með því, að veittar verði 100 kr. 

úr landssjóði til endurbótar á Grindaskarðaveginum, og vill amtsráðið mæla með 

þeirri beiðni. 

Forseti lagði fram Þbrjef frá sama s. d., þar sem hann fer fram á, eptir beiðni sýslu- 

nefndarinnar, að amtsráðið vilji samþykkja, að lögferja sje tekin upp á Brúará á 
Bemóðsstöðum, og var það samþykkt. 

Forseti lagði fram brjef frá sama, dags. 6. maí f. á., þar sem beiðst er, í umboði 

sýslunefndar, tilhlutunar amtsráðsins um, að "nýtt marka-systema verði innleitt um 
land allt. En með því amtsráðinu virðist slík ráðstöfun, sem stungið er upp á, 

23. dag septembermán.. 1886. 

Reykjavík 1886. Prentsmiðja Ísafoldar. 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
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koma í bága við ákvæði Jónsbókar landsleigubálk 48, gat það ekki mælt fram með 

Þessari markatilhögun. 
Forseti lagði fram brjef frá sama, dags. 7. maí þ. á, þar sem hann fyrir hönd 
sýslunefndarinnar óskar, að jafnaðarsjóður suðuramtsins taki að sjer vátryggingu 
sæluhússins á Kolviðarhóli, og vill amtsráðið verða við þeim tilmælum. 
Forseti lagði fram brjef frá sama, dags. 8. maí þ. á, par sem hann eptir beiðni 
sýslunefndarinnar fer fram á, að amtsráðið vilji veita liðsinni sitt til, að 62,25 kr. 

sem er endurgjald á kostnaði við endurskoðun á jarðamati í Árnessýslu, fáist borg- 

aðar úr landssjóði, og er um þetta mál vísað til 7. greinar hjer á undan. 
Forseti lagði fram brjef frá sama, dags. 8. maí þ. á. par sem hann fyrir hönd 
sýslunefndarinnar biður um leyfi til, að mega taka lán handa vegasjóð Árnessýslu, 
að upphæð 3500 kr., til að fullgjöra hinn svo nefnda Melaveg. Amtsráðið veitti hið 

umbeðna leyfi. 
Forseti lagði fram brjef frá sama, dags. 8. maí þ. á, þar sem hann biður amts- 
ráðið að hlutast til um, að vegfræðingur sá, sem von er á til Íslands í sumar, fáist 

til þess að standa fyrir vegagjörð á póstveginum í Hraungerðis- og Ölves-hreppum, 

og að fjárveiting til þessa vegar fáist úr landssjóði, að upphæð 1000 til 2000 kr. 

Um þetta mál vísast til 9. gr. hjer á undan. 

Forseti lagði fram umkvörtun frá nokkrum búendum í Ganlverja bæjar rep: dags. 

7. mai 1885, par sem peir kvarta yfir bvi, ad 

hafa afskipti af stíflum og framræzlu Hråarshe Hvað þetta mál snertir, 
vísast til tillaga amtsráðsins hvernig verja skuli þeim hluta fjárins til eflingar bún- 

aði, er landshöfðingi úthlutar samkvæmt tillögum amtsráðsins, sbr. nr. 21 hjer á 
eptir. 

Forseti lagði fram brjef frá sýslumanninum í Árnessýslu, dags. 10. maí þ. á., með 

hverju hann sendir reglugjörð sýslunefndar í tjeðri RN um notkun afrjetta o. 8. 

frv., fyrir hreppana milli Þjórsár og Hvítár í í Árnessýslu, og sömuleiðis fyrir hrepp- 

ana fyrir vestan Hvítá og Ölvesá í sömu sýslu, og vísast því til töluliðs 4. littr. c. 

hjer á undan. 
Forseti lagði fram kæru Einars Einarssonar í Rofabæ í Leiðvallahreppi, dags. 30. 

okt. 1885, þar sem hann kærir yfir því, að honum, að hans áliti, ranglega hafi 

verið vikið burt úr sýslunefndinni, og ennfremur brjef sýslumannsins í Skaptafells- 

sýslu, dags. 10. febr. þ. á., áhrærandi þetta mál. — þareð ekki verður ljóslega sjeð 

af skjölum málsins, að sýslunefndin hafi samkvæmt 31. gr seitarstjórnarlaganna 

fellt úrskurð í málinu, vísast því aptur til sýslunefndarinnar til löglegrar með- 

ferðar. 
Forseti lagði fram brjef frá sýslumanninum í Skaptafellssýslu, dags. 19. júní Í. á., 

þar sem hann, samkvæmt ályktun sýslunefndarinnar í Austur-Skaptafellssýslu á fundi 

15. maí s. á, fyrir nefndarinnar hönd Í 
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fer þess á leit, að amtsráðið veiti samþykki 

sitt til, að greiddar verði úr sýslusjóði allt að 100 kr. upp í kostnað þann, er af 
því leiðir, að senda fulltrúa fyrir kjördæmið á þingvallafund 1885. Með því amts- 

ráðinu ekki er kunnugt um, að þesskonar gjald verði talið með þeim, sem heimild 

er fyrir í lögum eða tilskipunum, sjer það sjer ekki fært að veita hið umbeðna 

samþykki. 
Forseti lagði fram brjef landshöfðingja, 12. marz þ. á., þar sem hann skorar á amts- 

ráðið, að koma fram með tillögur sínar um, hvernig verja skuli styrk þeim úr lands- 
sjóði, sem landshöfðinginn hefur til umráða, til eflingar 
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3280 kr.     
   

  

það á að gjöra uppástungur um, 

1000 kr. a. júnaðar veittar a 

h. Til þess gegn sjávarágangi fyrir Háeyrarlandi, 

þó með því skilyrði, að búfræðingur standi fyrir verkinu, og að út- 

borgnn t stað ir verkið hefir verið unnið og tekið 

út af dómkvöddum mönnun … 1000 — 

c. Til búfræðingshalds í Rangárvallasýslu . . 800 — 

d. — hunadarfjelags Grimsnesshrepps …… 200 — 

e. — bunadarfjel: ags 's Hrunamannahrepps . 50 — 
f. — 100 — 
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'eiknino yfir tekjun 

Forseti lagði 

þ. á., og 

og fól amfsráðið 

    

forseta sínum að bera 

beiðni 
     

    
sömuleiðis Í   undan, 

  

   

  

   

     

  

    

  

    

  

oo framræzlu 

kvennaskólans 

skólans frá 

þennan reikning saman við reikning næsta 

forstöðunefndarinnar, 

á Hróars- 

„130 — 

3280 — 
Reykjavík, dags. 1. júní 

sept. 1884 til 31. ág. 1885, 

, 

  

dags. 1. juni 
úr jafnaðarsjóði suduramtsins 

23 ri 

Tekjur 
1. FEptirstöðvar . 1800.00 kr. 

2 Niðurjöf nul . . 730.00 — 

2530.00 — 

Gjöld : 
1. Ti c annara heilbrigðisráðstafana 300.00 — 
2. — 2, , 200.00 -— 

3. — kennslu heyrnar- og målle 20202... 200.00 — 

4. — sáttamálefna . 30.00 — 

5. — kostnadar vid amtsrådid . 100.00 — 

6. Ymisleg åtgjåld A 700.00 — 

7 Eptirstöðvar „ 1000.00 — 
2530.00 — 

Síðan var fundarbókin lesin upp og fundi slitið 3. júlí 1886. 

E. Th. Jónassen. 

Skýrsla 
um fund amtsráðsins í norður- og austuramtinu, og 19. júní 1886. 

Ár 1886, 18. naðar var fundur amtsráðsins Í norður- og austurum- 

dæminu, settur af forseta amtsráðsins, amtmanni Júlíus Havsteen, með amtsráðsmönn- 

unum, Finari um smundssyni í Nesi og Benidikt umboðsmanni Blöndal í 

Hvammi. 

Mál þau er k til umræðu á fundinum, voru þessi: 
    i. Forseti skýrði frá, að á væntanlegt samþykki amtsráðsins falliat á, 
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að sýslunefndin í Skagafjarðarsýslu keypti Drangey handa sýslunni fyrir 1800 kr., 

og að hún tæki 1200 kr. lán úr landssjóði til að borga jafnmikið af andvirðinu, 

með þeim skilmálum, að lánið endurborgist á 12 árum. þetta lán hafði landshöfð- 
ingi síðan veitt, og samþykkti amtsráðið þessa ráðstöfun forseta. 

Forseti skýrði frá, að hann upp á væntanlegt samþykki amtsráðsins hefði veitt 
sýslunefndinni í Húnavatnssýslu heimild til að taka 400 kr. lán úr landssjóði handa 
Vindhælishreppi, til að afstýra þar neyð og fyrirsjáanlegum bjargarskorti meðal fá- 
tækra í sveitinni. Amtsráðið samþykkti þessa ráðstöfun. 

Amtsráðið tók til umræðu kæru hreppsnefndarinnar í Torfalækjarhreppi í Húna- 
vatnssýslu, þar sem hún skýtur til amtsráðsins þeim úrskurði sýslunefndarinnar, 
sem skyldar hreppsnefndina til að taka til meðferðar og úrskurðar að efninu til, 
kærur 4 manna á Blönduósi yfir útsvörum, sem þeim höfðu verið gjörð til hrepps- 
ins á síðastliðnu hausti, en hreppsnefndin hafði vísað þessum kærum frá, vegna 
þess að þær hefðu komið of seint fram, samkvæmt því, sem fyrir er mælt í lögum 

9. jan. 1880, um breyting á tilskipun 4 maí 1872, um sveitarstjórn á Íslandi. 

Kærur þessar hefðu að vísu átt að vera komnar til oddvita hreppsnefndarinn- 

ar í síðasta lagi 17. nóvember, úr því niðurjöfnunin hafði verið framlögð 20. okt., 

en með því hreppsnefndin hafði látið festa upp á Blönduósi auglýsing um, að nið- 

urjöfnun sveitarútsvaranna lægi til sýnis á Akri fram yfir 20. nóvember, hafði hún 
gefið hlutaðeigendum tilefni til að halda, að útsvarskærur væru þá framkomnar í 

tæka tíð. Amtsráðið varð því að álíta, að sýslunefndin hefði eigi í þessu máli far- 

ið fram úr því, sem hún hefði vald til, og skyldi því úrskurður hennar standa ó- 

haggaður sem endilegur. 

Í tilefni af fyrirspurn frá sýslunefndinni í Húnavatnssýslu um það, hvort borgun 
fyrir sendiferðir í sveitarþarfir, samkv. 25. gr. sveitarstjórnartilskipunarinnar, skyldi 

vera bundin við takmörk hreppsins, eða í hvert skipti vera komin undir álitum, á- 

leit amtsráðið, að þessi borgun skyldi greidd fyrir allar sendiferðir í þarfir sveitar- 

innar, bæði innan hrepps og út úr hreppnum, en samt lægi það undir úrskurð 

sýslunefndarinnar, hvort slík borgun væri hæfilega sett. 

Eptir að álit sýslunefndarinnar var komið, um kæru nokkra frá hreppsnefndinni í 

Vindhælishreppi, þar sem hún fer þess á leit, að amtsráðið felli úr gildi þann úr- 

skurð sýslunefndarinnar á jafnaðarreikningi hreppsins fyrir 1882—83, sem færir 

miður borgun fyrir ferð hreppsnefndaroddvitans í sveitarþarfir um 4 kr., eða úr 20 

kr. niður í 16 kr., og ógildir 8 kr. þóknun, sem greidd hafði verið fyrir endurskoð- 

un sveitarreikninga í tvö ár, tók amtsráðið þessa kæru til umræðu. 

Þarsem sýslunefndum með 20. gr. sveitarstjórnartilskipunarinnar, er falið að 

úrskurða jafnaðarreikninga hreppsins, ályktaði amtsráðið, að sýslunefndin hefði eigi 

farið fram yfir vald sitt með fyrnefndum úrskurði sínum, sem skyldi standa óhagg- 

aður, og að sömu niðurstöðu komst amtsráðið um hitt atriðið, því þótt svo sje fyr- 

ir mælt í nefndri lagagrein, að hreppsnefnd megi kjósa mann til þess að endur- 

skoða sveitarreikninginn, þá leiðir engan veginn af því, nokkra heimild fyrir hrepps- 

nefndina til þess, að borga endurskoðunina af sveitarsjóði, hvort sem endurskoðand- 

inn er hreppsnefndarmaður eða ekki, og er hreppsnefndum hvergi heimilað það vald, 

sem sýslunefndum er veitt í 3. gr. laga 9. jan. 1880, um breyting á tilskipun 4. 

maí 1872, um sveitarstjórn á Íslandi, sbr. einnig 26. gr. 3. í nefndri tilskipun.
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Að fengnu áliti sýslunefndarinnar í Húnavatnssýslu, um erindi nokkurt frá hrepps- 

nefndunum í Svínavatns- og Torfalækjarhreppum, þar sem þær kæra yfir úrskurði 

sýslunefndarinnar í Húnavatnssýslu, um kostnað við eptirleit, sem framfór á Kúlu- 

heiði haustið 1884, tók amtsráðið þetta mál til umræðu og úrskurðar, þótt það, 

eins og áður, yrði að álíta, að sýslunefndir hefðu endi legt úrskurðarvald í fjallskila- 

málum, þarsem hjer gæti verið spursmál um, hvort sýslunefndin með úrskurði sín- 

um Í þessu máli, hefði eigi farið fram yfir vald sitt. Eins og úrskurður sýslunefnd- 

arinnar nú lá fyrir, var með honum ákveðið, að fjáreigendur Í Áss- og Sveinsstaða- 

hreppum, sem áttu nokkuð af því fje. sem kom fram við eptirleitina á Kúluheiði, 

skyldu vera lausir við að borga hinn ákveðna eptirleitakostnað, sem skyldi greiðast 

að rjettu hlutfalli af sveitarsjóðum Svínavatns- og Torfalækjarhreppa, sem hlutað- 

eigandi upprekstrarfjelags, og enn fremur, að kostnaður við árangurslausa sendiferð 

eptir kindunum úr Áss- og Sveinsstaðahreppum, skyldi greiddur með 6 kr. til jafnra 

skipta milli þeirra, úr sveitarsjóðum Svínavatns- og Torfalækjarhreppa. Amtsráðið 

fjekk ekki betur sjeð, en að það hefði verið rjett eptir öllum atvikum, og samkvæmt 

anda fjallskilareglugjörðarinnar, að hreppsnefndirnar í Svínavatns- og Torfalækjar- 

hreppum, hefðu látið fara 3 göngur haustið 1884, en leyfa ekki eptirleit á Kúlu- 

heiði. Aptur á móti var ráðið á þeirri skoðun, að sýslunefndin hefði ekki vald til 

að skipa hreppsnefndunum, að endurborga hlutaðeigandi fjáreigendum kostnað þeirra, 

við hina árangurslausu sendiferd eptir kindanum úr Áss- og Sveinsstaðahreppum, 
þar sem krafa þessi eptir eðli sínu heyrði undir dómstólana, og hlutaðeigendum 

væri innan handar að leita meints rjettar síns með málssókn. 

Samkvæmt þessu ályktaði amtsráðið, að úrskurður sýslunefndarinnar um ept- 
irleitarkostnaðinn skyldi vera endilegur, en felldur úr gildi að því leyti, er snertir 

endurgjald á kostnaðinum við hina árangurslausu sendiferð eptir kindunum. 

Sýslunefndarmaðurinn úr Skriðdalshreppi í Suður-Múlasýslu, síra Páll Pálsson að 

Þingmúla, hafði kært yfir þeirri ályktun sýslunefndarinnar, að viðhalda skyldi lög- 

rjett að Vatnsskógum í Skriðdal, fyrir fje það er kæmi úr Óxi og Víðirgróf, og far- 

ið þess á leit, að amtsráðið felldi þessa ályktun úr gildi af þeirri ástæðu, að hrepps- 

nefndin í Skriðdalshreppi hefði með samþykki allra hreppsbænda ákveðið, samkvæmt 

fjallskilareglugjörð sýslunnar, 34. gr., að ein lögrjett skyldi vera að þingmúla fyrir 

allt það fje, sem kæmi af Þþingmáúlaafrjett, að meðtaldri Öxi og Víðirgróf. 
Að vísu bendir það, sem ákveðið er í fjallskilareglugjörð Suður-Múlasýslu, 

34. gr., ad sLögrjettir skulu vera í hverjum hreppi þarsem verið hafa, eða sveitar- 
nefnd ákveður nú með ráði búendas, til þess, að hreppsnefndum sje falið að ráða 

hvar rjettir skuli vera, en sýslunefndin hefir eigi þarfyrir afsalað sjer því valdi, 

sem henni er veitt með sveitarstjórnartilskipuninni, 39. gr. 2., til þess að grípa 

fram í þær ráðstafanir hreppsnefndanna, um fjallskil og rjettir, sem koma í bága 

við hagsmuni almennings, en hjer höfðu einmitt Breiðdælingar kvartað yfir því, að, 

ef ein rjett skyldi vera í þingmúla, þá yrði að reka fje úr Breiðdalshreppi, sem 

smalaðist úr Öxi og Víðirgróf, út allan Skriðdal og yfir Múlaá og suður aptur sömu 

leið, í stað þess að reka það í hina gömlu rjett að Vatnsskógum, og væri þetta 

mikill og óþarfur hrakningur á fjenu. Amtsráðið, sem yfir höfuð varð að álíta, að 

heppilegra væri, að sýslunefndin ákvæði, hvar lögrjett skyldi vera í hverjum hreppi, 
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en eigi hreppsnefndirnar, gat pvi eigi sjed, að ályktun sýslunefndarinnar í þessu 

máli væri ólögmæt, og skyldi hún því standa óhögguð. 

Amtsráðið veitti kvennaskólanum á Ytri-Ey í Húnavatnssýslu 300 kr. styrk úr jafn- 
aðarsjóði, með því skilyrði, að skýrsla um kennsluna og ástand hans á skólaárinu 
1885— 86, yrði send amtsráðinu. það sjest af endurriti úr gjörðabók sýslunefndar- 
innar, að reikningur skólans 1884—85, hafi verið endurskoðaður og úrskurðaður af 

nefndinni. 
Amtsráðið veitti sömuleiðis kvennaskólanum á Laugalandi í Eyjafjarðarsýslu 300 kr. 
styrk úr jafnaðarsjóði með því skilyrði, að skýrsla um kennsluna og ástand hans á 

skólaárinu 1885—86, yrði send amtsráðinu. það sjest af endurriti af gjörðabók 

sýslunefndarinnar, að reikningur skólans 1884—-85, hafi verið endurskoðaður og úr- 

skurðaður af nefndinni. 
Amtsráðið veitti alþýðuskólanum á Akureyri 100 kr. styrk úr jafnaðarsjóði. Reikn- 
ingur var fram lagður yfir tekjnr og gjöld skólans 1884—85, og skýrsla um kennsl- 

una á honum á skólaárinu 1885 —86. 
Sömuleiðis veitti amtsráðið alþýðuskólanum í Suður-þingeyjarsýsla, sem á síðast- 
liðnum vetri var haldinn í Laufási, 100 kr. styrk úr jafnaðarsjóði með því skilyrði, 

að skýrsla um kennsluna 1885—86, yrði send amtsráðinu. 

Forseti framlagði reikning yfir tekjur og gjöld amtsbókasafnins 1885, og skýrði frá, 
að bókaskrá safnsins væri undir prentun. Kaupin á suðurstofu fangahússins á Ak- 
ureyri voru nú um garð gengin, og skyldi greiða nú fyrstu afborgun upp í kaup- 
verðið, eða 100 kr. Reikningurinn var endurskoðaður og samþykktur, og lagði 

amtsráðið 200 kr. úr jafnaðarsjóði til safnsins. 
Forseti skýrði frá tillörum sínum við landshöfðingja, er lúta að fjárveitingum til 
fjallvega árið 1886, og um árangurinn af þeim, sem var sá, að landshöfðingi hafði 
veitt alls 3400 kr. til vegagjörða á Vaðlaheiði og Öxnadalsheiði, eptir því hlutfalli, 

sem amtmaður áliti heppilegast, — en vegurinn yfir Öxnadalsheiði, sem var lagður 
fyrir nokkrum árum, hafði í fyrra sumar spillzt mjög af skriðum og vatnságangi. 

Af þessari upphæð hafði amtmaður ákveðið, að 1800 kr. skyldu ganga til vegagjörð- 

arinnar á Vaðlaheiði, auk 360 kr. 75 a., sem voru Í sjóði frá fyrra ári, en 1600 kr. 

til vegarins á Öxnadalsheiði. 
Ennfremur hafði landshöfðingi veitt 4000 kr. til þess, að styrkja sýsluvega- 

sjóði til vegagjörða á sýsluvegum á aðalpóstleiðum, og falið amtsráðinu eða forseta 

þess, að láta uppi tillögur sínar um skiptingu þessa fjár milli sýslnanna. Með því 

skýrslur eigi voru komnar úr öllum sýslunum um það, hve mikið fje væri lagt á 

yfirstandandi ári úr sýsluvegasjóðum, fól amtsráðið forseta sínum að semja þessar 
tillögur. 

Framlagt var álit sýslumannsins í Þingeyjarsýslu um, að varða veginn milli Gríms- 

staða á Fjöllum og Biskupsvörðu á Biskupshálsi. Amtsráðið áleit, að þessi vegar- 
spotti væri eigi fjallvegur (sbr. auglýsing um fjallvegi, 9. nóvember 1876, stjórnar- 

tíðindi 1876, B. bls. 105— 106), heldur ætlaði amtsráðið að næst lægi, að skoða 

þennan veg sem sýsluveg, úr því vegurinn frá Skjöldólfsstöðum á Jökuldal yfir 
Möðrudalsheiði framhjá Möðrudal og Víðidal, að takmörkum Þingeyjarsýslu á Bisk- 

upshálsi, væri sýsluvegur í Norður-Múlasýslu.  Amtsráðið ályktaði að leita nánari 
skýrslu og umsagnar sýslumannsins í Þingeyjarsýslu um þetta atriði. 

Framlagðir voru eptirfylgjandi reikningar fyrir 1885, yfir tekjur og gjöld sjóða, sem 

standa undir umsjón amtsráðsins : 
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1. Búnaðarsjóðs nordur- og austuramtsins. 

2. Búnaðarskólasjóðs norður- og austuramtsins. 

3. Jökulsárbrúarsjóðsins. 

4. Styrktarsjóðs fátækra ekkna og munaðarlausra barna í Eyjafjarðarsýslu og Akur- 
eyrarkaupstað. 

5. Gjafasjóð Guttorms prófasts Þorsteinssonar til fátækra í Vopnafjarðarhreppi. 
6. Gjafasjóðs Pjeturs sýslumanns Þorsteinssonar til fátækra í Vallanessókn. 

Þessir reikningar voru endurskoðaðir af amtsráðinu og samþykktir. 
Forseti amtsráðsins skýrði frá, að hann hefði leyft að innstæðu sjóðsins nr. 4., 

yrði varið til þess að kaupa jörðina Einarsstaði með hjáleigunni Pjeturshorg í Glæsi- 
bæjarhreppi, fyrir 2000 kr. 

Amtsráðið veitti búnaðarskólanum á Hólum 200 kr. styrk úr búnaðarsjóði norður- 

og austuramtsins. 

Forseti ráðsins skýrði frá því, að hann nú hefði farið þess á leit við landshöfðingja, 

að hann hlutaðist til um, að stofnunarskrá sPrentsmiðjusjóðs norður- og austur- 

amtsinse, næði konunglegri staðfestingu. Vegna þess að enn hafði orðið nokkur 

dráttur á að innheimta útistandandi skuld sjóðsins, hefði engum styrk orðið úthlut- 

að af ársvöxtum sjóðsins á árinu sem leið, nema 47 kr. 86 a. til fátækra náms- 

meyja á kvennaskólanum á Laugalandi, samkvæmt ályktun amtsráðsins á fundi þess, 
2. og 3. júní f. á., heldur hefðu þeir verið lagðir við höfuðstólinn, sem er nú 2700 

kr., eða 100 kr. meiri en amtsráðið gjörði ráð fyrir í fyrra. Á þessu ári komu til 

úthlutunar 98 kr., eða leigur af 2450 kr. en svo framvegis 108 kr., eða leigur af 

2700 kr. 
Framlagður var reikningur yfir tekjur og gjöld sjóðsins 1885, og yfir efnahag 

hans til 10. apríl þ. á. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs norður- og austuramtsins 1885, ásamt 

með fylgiskjölum, var framlagður; var reikningurinn endurskoðaður og ekkert að 

honum fundið. Amtsráðið samþykkti því reikninginn í heild sinni, svo og sam- 

kvæmt sjerstökum tillögum forseta, að hann hafði keypt nokkuð af karbólsýru, sem 
eigi var útgengin hjá einni verzlun, er eptir tilmælum forseta hafði áður pantað 
talsvert af sýru þessari, þannig að verzlunarstjórinn tók að sjer að selja þetta bað- 

meðal fyrir hönd sjóðsins, og mátti selja pundið með 15 anra afslætti, ef borgun 
kæmi út í hönd. 

Var rædd og samþykkt: 

Áætlun 

um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins 1887. 

  

Tekjur: 

1. Áætlaðar eptirstöðvar frá 1886 . . ........ 500 kr. 

2. Jafnaðarsjóðsgjald . „0... 8300 — 3800 kr. 

Gjöld: 

1. Amtsráðið oe 0 400 — 

2. Til sáttamála . . HENNAR 50 — 

3. Til heilbrigðismála 500 — 

4. Til menntunarmála (hjer af til bókasafnsins 200 kr.) . . 1000 —- 

5. Til heyrnar- og málleysingja —. . 800 — 

  

Flyt 2750 — 
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Fluttar 2750 kr. 

6. 3. afborgun uppí og leigur til 18. okt. af 2000 kr. úr landssjóði 

í tilefni af fjárkláðanum . . 2... 540 -- 

7. Óviss útgjöld . 0. 0... BR 510 — 3800 kr. 
    

Forseti lagði fram brjef landshöfðingja, 14. okt. 1885, um sýslusjóðsgjald af Hlíðar- 

og Fremrinámum, sem prentað er í stjórnartíðindunum 1885, B. bls. 131, og gat 

þess, að hann hefði birt sýslumanninum í Þingeyjarsýslu nefnt brjef, með þeirri 
viðbót, að endurgjalda skyldi Skútustaðahreppi það, sem hann hefði goldið í sýslu- 
sjóð af námunum, sem er fyrir 1881 til 1884, alls 20 kr. 25 a., en að Helgastaða- 

hreppur yrði eptirleiðis að svara þessu gjaldi, í fyrsta skipti árið 1886, sbr. skýrslu 

um fund amtsráðsins, 19. og 20. des. 1882, stjórnartíðindi 1884, B. bls. 11. 

Forseti skýrði frá, að hann hefði orðið þess áskynja, þá er hann í umboði amts- 

ráðsins úrskurðaði sýsluvegasjóðsreikning Suður-Múlasýslu 1884 (sbr. skýrslu um 

fund amtsráðsins 2. og 3. júní 1885, stjórnartíðindi 1885, B. bls. 91), að sýslu- 
nefndin hefði tekið 1000 kr. lán handa sýsluvegasjóði gegn 5'% leigum á ári. Sam- 

kvæmt tillögum sýslumannsins, sem síðar skýrði frá, að upphaflega hefði þetta lán 
átt að vera bráðabyrgðalán, hafði forseti upp á væntanlegt samþykki amtsráðsins, 

leyft að lánið mætti standa, þangað til það yrði heimtað af sýsluvegasjóðnum, þó 
þannig, að lánið skyldi endurborgast fyrir lok ársins 1887, nema það fengi að standa 

gegn 4"/0 ársleigu.  Amtsráðið lagði samþykki sitt á þetta. 

Amtsráðið tók aptur til umræðu brjef sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu, 22. marz 

1883 (sbr. skýrslu um fund amtsráðsins 31. maí og 1. júní 1883, stjórnartíðindi 

1883, B. bls. 91), um að Grímsey yrði lögð undir eða sameinuð við Þingeyjarsýslu, 

og voru framlögð álit sýslunefndanna í Eyjafjarðarsýslu og Þingeyjarsýslu, og hrepps- 
nefndarinnar í Grímsey. Amtsráðið komst að þeirri sömu niðurstöðu Í þessu máli, 

og sýslunefndin í Suður-þingeyjarsýslu, og gat ekki ráðið til, að þessi breyting verði 

gjörð á takmörkum Eyjafjarðarsýslu og Þingeyjarsýslu, því þótt Grímseyingar svo 

að segja eingöngu sæki verzlun sína nú á Húsavík, þá er engan veginn víst að svo 

verði til frambúðar, enda er Þingeyjarsýsla ærið víðlend og örðug sýsla, þótt Gríms- 

ey eigi verði við hana bætt. 

Amtsráðið ályktaði að tilkynna sýslumanninum í Eyjafjarðarsýslu, að það 

geti ekki átt við, að gjöra frekari gangskör að því, að koma þessu máli á fram- 
færi. 

Forseti framlagði reikning þann yfir kostnaðinn við brúargjörðina á Jökulsá Í Jök- 

uldal, sem hann nú hafði samið, eptir að hann hafði fengið skýrslur þær, sem áð- 

ur vantaði (sbr. skýrslu um fund amtsráðsins, 2. og 3. júní f á., stjórnartíðindi 

1885, B. bls. 91); amtsráðið yfirfór reikninginn og samþykkti hann. Forseti skýrði 
enn fremur frá, að hann samkvæmt ályktun ráðsins á fundi þess 1. og 2. ágúst 

1884 (stjórnartíðindi 1884, B. bls. 161), hefði falið sýslunefndinni í Norður-Múla- 

sýslu, umsjón alla eptirleiðis og eptirlit með brúnni, sem er á sýsluvegi, og sent 
nefndinni það, sem afgangs var af Jökulsárbrúarsjóðnum, og sem skyldi renna í sýslu- 

vegasjóðinn, 24 kr. 17. a. 

Kostnaðurinn við brúargjörðina hafði hlaupið alls 3624 kr. 50 a., sem liðast 

í sundur í þessar aðalgreinir:
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I. Ef us 1464 kr 17 a. 99 

2 latina å efni . . 1294 — 90- 

3.  Vinnulaun og ferðakaup 806 — 60- 

t Y mislegur kostnaður . 58 — 83 - 

3624 — 50- 
það sem fjekkst fyrir viðina úr gömlu brúnni, sem voru seldir við uppboð, 

er tekið í reikning yfir tekjur og gjöld Jökulsárbrúarsjóðsins 1883. 

24. Amtsráðið veitti samþykki sitt til þess, að sýslunefndin í Suður-þingeyjarsýslu tæki 

300 kr. lán úr landssjóði til að fullgjöra alþýðuskólahúsið í Hljeskógum í Grýtu- 

bakkahteppi, í viðbót við lánið frá í fyrra, sem var 1500 kr., og með sömu skil- 

málum. 

25. Amtsráðið tók til umræðu beiðni ÖNN í Suður- og Norður-þingeyjarsýslu, 

leyfi til þess, að nefnd sýslufjelög tæki 18000 kr. lán úr landssjóði, hið fyr- 

nefnda 12000 kr., og hið síðarnefnda 6000 kr., gegn 6'/o afborgun og vaxtagreiðslu 

í 28 ár, handa búfræðingi Stefáni Stefánssyni, til þess að koma upp búnaðarskóla 

eða fyrirmyndarbúi á hentugri jörð í annarihvorri sýslunni, jafnframt voru framlögð 

ágrips-endurrit af gjörðabókum sýslunefndanna, um fundarhöld þeirra 31. maí og 

9. og 10. þ.m. viðvíkjandi þessu máli Samkvæmt þessum endurritum hefur 

Stefán Stefánsson boðizt til að koma á fót búnaðarskóla eða fyrirmyndarhúi á eig- 

in kostnað, þannig að hann sæi um, að 6 piltar og 3 stúlkur fengi, að því er 

ráða má árlega, kennslu í búfræði og búskap. Aptur hefur hann gjört að skilmál- 

um á móti, að sýslunefndirnar útvegi sjer gegn fullu veði 18000 kr. lán, sem 

hann skyldi endurborga og ávaxta með 6“ af hinni upphaflegu upphæð lánsins ár- 

ega Í 28 ár, að hann fengi sem styrk til skólabaldsins upphæð, sem svaraði hinu 

árlega búnaðarskólagjaldi Þingeyjarsýslu, og þeim hluta, sem Þingeyjarsýsla fengi 

árlega af því fje, sem veitt er með fjárlögum til eflingar búnaði, og ennfremur, að 

sýslunefndirnar lánuðu honum leigulaust í 3 ár, tiltölu Þingeyjarsýslu í búnaðar- 

skólasjóði amtsins. 

Eptir alllangar umræður um þetta málefni, veitti amtsráðið samþykki sitt til 

áðurnefndrar lántöku úr landssjóði, með því skilyrði, að sýslunefndirnar í Suður- 

g Norður-Þingeyjarsýslu sjái um, að Stefán Stefánsson setji fyrir því láni, sem hon- 
um veitist, jarðarveð, er eptir lögmætri virðing dómkvaddra manna, nemi 's meira 

en lánsupphæðin, og að lánið eigi verði útborgað úr landssjóði, fyr en samningur 

sá liggur fyrir, sem gjöra skal við Stefán Stefánsson, og landshöfðingi hefur sam- 

  

Þykkt fyrirkomulagið á hinni fyrirhuguðu stofnun búnaðarskóla eða fyrirmyndarhús 
í "Þinaoyjarsýst u, sbr. tilsk. 1 12. febr. 1872, um stofnun búnaðarskóla á Íslandi, og 

S kipun 4. maí 1872, um sveitarstjórn á Íslandi, 52. gr. 4. 

26. Amtsráðið veitti samþykki sitt til þess, að sýslunefnd Suður-þingeyjarsýslu mætti 

taka 5000 kr. lán úr landssjóði, sem endurborgist og ávaxtist með 6 á 28 árum, 

handa Magnúsi Þórarinssyni á Halldórsstöðum, í viðbót við það 1800 kr. lán, sem 

áður er tekið og honum veitt, til þess að fullkomna tóvinnuvjelar. 

Amtsráðið tók til umræðu, hvort stofna skyldi heilbrigðisnefndir, sem getið er um 

í tilsk. 4. maí 1872, um sveitarstjórn á Íslandi, 34. gr. 4., og sem sýslunefndin í 

Skagafjarðarsýslu hafði óskað eptir að yrðu skipaðar, en málefni þetta hafði áður 

verið undirbúið af forseta ráðsins, og hjeraðslæknunum í 9. og 11. læknishjeraði. 

no
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Eptir nokkrar umræður um þetta mál, komst amtsráðið að þeirri niðurstöðu, 
„.   að eigi væri þörf á aðskipa sjerstakar heilbrigðisnefndir, heldur skyldu hreppsnefnd- 

irnar, eins og áður, og samkvæmt 15. gr. Í nefndri tilskipun, ásamt hreppstjóra 

hafa eptirlit með heilbrigðisásiskomulagi manna á milli í hverjum hreppi, og samdi 

hjer að lútandi reglur, sem skyldi prenta og útbýta milli hreppsnefnda í öllu amt- 

inu, en hreppsnefndum var samt leyft, að fela tveim mönnum úr sínum flokki, að 

hafa þetta eptirlit á hendi sem aukanefnd. 

Forseti skýrði frá, að landshöfðingi hefði, með brjefi 25. desember 1885, veitt 23 

búnaðarfjelögum samtals 1734 kr. styrk af því fje, sem ætlað var til eflingar bún- 

aði fyrir nefnt ár, en frá 3 búnaðarfjelögum hefði bænarskrár og skýrslur um 

unnar jarðabætur komið of seint fram. 

Í tilefni af brjefi landshöfðingja 19. marz þ. á., þar sem hann skorar á amtsráðið, 
, 

að láta uppi í tíma tillögur um styrkveitingar til búnaðarfjelaga og búnaðarskóla af 

því fje, sem tiltekið er í fjárlögunum 1886--87, 10. gr. €. 4., ljet amtsráðið í ljós, 

að það byggist við, að umdæminu hlotnaðist, eins og áður, um 4000 kr. af þessari 

fjárveiting, og vildi leggja það til, að búnaðarfjelög í amtinu fengi allt að því 1550 

kr. af nefndri upphæð, sem yrði útbýtt eptir þeim reglum, sem amtsráðið hefur fylgt 

að undanförnu, skyldi því birta hjer að lútandi auglýsing í sFróðac og „Austrac, 

og skora á búnaðarfjelög, að gefa sig fram svo tímanlega, að bænarskrár þeirra, og 

skýrslur um unnar jarðabætur. væru komnar til forseta amtsráðsins fyrir 30. októ- 

ber næstkomandi, en þau fjelög, sem bænarskrár og skýrslur eigi væru komnar frá 

innan þess tilsetta tíma, mættu ekki búast við að fá nokkurn styrk. Að því leyti 

er snerti þær 2450 kr., sem þá væru eptir af fyrnefndam 4000 kr., skýrði forseti 
frá því, að landshöfðingi hefði með brjefi 23. marz p. å., eptir tillögum sínum veitt 

skólastjóra við búnaðarskólann á Hólum, Jósef Björnssyni, 400 kr. af þeirri fjárveiting, 

sem hjer er um að ræða, til þess að fullkomnast í búfræði á landbúnaðarháskólan- 

um í Kaupmannahöfn. 

Þeim 2050 kr., sem þá væru eptir, vildi amtsráðið leggja til, að yrði útbýtt 

á þann hátt, að búnaðarskólanum á Hólum veitist 1340 kr., og búnaðarskólanum á 

Eyðum 660 kr. og Jóni bónda Jónssyni á Reynistað 50 kr., sem þóknun eða verð- 

laun fyrir tilraunir hans, til að bæta sauðfjárkyn í Skagafjarðarsýsla. Við tillögur 

sínar um styrkveitingarnar til skólanna, tók amtsráðið sjerstaklegt tillit til þess, að 

búnaðarskólinn á Eyðum mundi geta fengið styrk af al handa þeim, 

sem bíða tjón af jarðeldi á Íslandi. Reikningar yfir tekjur 0! 

ir 1885—86, skyldu vera komnir til amfsráðsins áður en styrkfjöð væri útborgað. 

ÁAptur á móti gat amtsráðið eigi mælt með bænarskrá frá búfræðingi Stefáni 

Stefánssyni á Fagraskógi, um 800 kr. styrk til búfræðisnáms erlendis, og heldur 
ekki með því, að Sigríður Jónsdóttir frá Djúpadal í Skagafjarðarsýslu, sem hlotn- 

aðist 200 kr. styrkur úr landssjóði 1883, til að læra mjólkurmeðferð í Danmörku 

og kaupa áhöld, fengi 200 kr. framhaldsstyrk, til þess að koma mjólkurmeðferð í 

sem bezt lag hjá sveitungum sínum, og til áhaldakaupa. 

Frá jarðabótafjelagi Sauðaneshrepps var komin skýrsla um unnar jarðabætur 

á árunum 1884 og 1885, og beiðni um fjárstyrk að tiltölu við önnur búnaðarfjelög. 

Með því amtsráðið varð að álíta, að styrkur sá, sem veittur væri á hverju ári, 

skyldi miðaður við sama árs jarðabótavinnu, gat það ekki sinnt þessari bænarskrá, 
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en vill sjálfsagt taka tillit til þess, sem fjelagid vinnur ad parflegum jarðabótum á 99 
þessu yfirstandandi ári og framvegis, ef það sendir skýrslur sínar og styrkbeiðni til 
forseta amtsráðsins innan tilsetts tíma. ” 

30. Forseti skýrði amtsráðinu frá, að fyrrum amtsskrifari Kristján Jónasson hefði tjáð 
sjer, að hann hefði látið prenta í >Andvarac skýrsla um ferð sína til Englands, til 

þess að kynna er ullarverkun, og framlagði 10 sjerprentuð exemplör af þessari 
Í (sbr. skýrslu um fund amtsráðsins, 2. og 3. Júní 1885, Stjórnartíðindi 1885, 

B. bls. 90), sem amtsráðsmennirnir tóku til útbýtingar. 

  

  

31. Amtsráðið samþykkti, að forseti hafði leyft sýslunefndinni í Suður-Múlasýslu, að 
veita Guðrúnu Rasmusdóttur Í A u, sem án þess að hafa verið skipuð yfirsetu- 
kona, hafði um mörg ár fen: izt við ljósmóðurstörf í Skriðdalshreppi, þangað til 
regluleg yfirsetukona var sk 20 kr. árleg eptirlaun úr sýslusjóði, þótt hún 

sigi hefði verið prófuð skipuð yfirsetukona. 

TD 
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32. Framlagður var reik fir tekjur og sjöld búnaðarskólans á Eyðum fyrir 1884 

—85, með fylgis skjölu jafnaðarreikningi skólabúsins fyrir sama tímabil, og brjef 

sýslumannsin s Í Norður Vúlasf slu, 25. febr. 1886, sem hefur inni að halda svör 
upp á athugasemdir þær, er forseti hafði gjört, þá er hann yfirfór reikning skólans 
og nánari skýringar honum viðvíkjandi. 

Amtsráðið var forseta samdóma um það, að sem minnst mætti blanda sam- 

an skólareikningnum og sýslusjóðsreikningum sýslnanna, og skyldi eigi í þeim til- 

færa annað til skólans, en afborgun og vaxtagreiðslu af láni sýslusjóðanna úr lands- 

sjóði í þarfir skólans, og svo þær — uppha eðir, sem sýslusjóðirnir yrðu að leggja með 

skólanum, en skólareikningurinn ætti að sýna, hvernig þessum tillögum væri 

varið. 

Á sameiginlegum fundi sínum 9. sept. 1885, höfðu og sýslunefndirnar afráð- 
id, ad semja skyldi eitt reikningsform fyrir alla reikninga skólans, þar sem hið nú- 

verandi fyrirkomulag þótti margbrotið. 

Amtsráðið samþykkti reikninginn yfir tekjur og gjöld skólans 1884—85, og 

sömuleiðis jafnaðarreikning skólabúsins 1884--85, sem fremur er yfirlit yfir efnahag 
búsins en jafnaðarreikningur, með þeirri athugasemd, að „Skuldir hvílandi á bú- 

inuc, sem taldar eru tekjumegin, hefðu átt að standa gjaldamegin, en aptur á móti 

„Skuldir, sem búið á hjá öðrume, sem tilfærðar eru gjaldamegin, hefðu átt að 
standa tekjumegin, og ennfremur „Eign búsins 1884<, sem sje >Fríður peningura — 

5856 kr., sÍbúðarhúsiðs — 2100 kr., >Búslóð ölle — 1238 kr. 22 a., og »Hey og 
búsafleifare — 686 kr. 50 a. 

Ennfremur var framlagt eitt tölublað af „Austrac, sem hefur inni að halda 

skýrslu um ástand skólans 1884--85, en amtsráðið óskar eptir að slík skýrsla um 
ástand skólans og kennsluna á honum, verði send amtsráðinu við lok hvers skóla- 

árs, um leið og reikningurinn yfir tekjur og gjöld skólans er sendur. 

  

ma 

  

33. Framlagðir voru reikningar yfir tekjur og gjöld búnaðarskólans á Hólum fyrir 1884. 

—85, með tilheyrandi fylgiskjölum og reikningi yfir efnahag skólabúsins fyrir sama 

tímabil. Amtsráðið ví þessa reikninga og fann ekkert við þá að athuga ; 

samt gat það ekki samþykk kt þá að sinni, fyr en hin vantandi fylgiskjöl við reikn- 

inn yfir tekjur og gjöld skólans 1883—84, væru komin til amtsráðsins, en sýslu- 

maðurinn í Skagafjarðarsýslu hafði 13. jan. þ. á., tilkynnt amtsráðinu, að hann gæti 

ekki sent amtsráðinu þessi fylgiskjöl, fyr en skólastjóri Jósef Björnsson væri kom- 
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inn heim aptur úr ferð sinni til Kaupmannahafnar. þess vegna fól ráðið forseta 
sínum, að úrskurða á sínum tíma reikningana fyrir 1883—84 og 1884—85. 

Enn fremur voru framlagðar skýrslur um fundarhöld stjórnarnefndar skólans 

frá 11. til 13. maí og 19. sept. 1885. 

Amtsráðið samþykkti að sýslunefndirnar í Skagafjarðar- og Húnavatnssýslu. 
tækju allt að því 5000 kr. lán hvor úr lands di, gegn 6'%. afborgun og vaxta- 

greiðslu í 28 ár, til nauðsynlegra húsabygginga á Hólum. 

Forseti lagði fram brjef stjórnarnefndar skólans, 15. þ. m., þar sem hún fer 

þess á leit, að amtsráðið leiði athygli sýslunefndarinnar í Eyjafjarðarsýslu að því, 

að segja nú eindregið álit sitt um það, hvort hún vilji sameinast Skagafjarðarsýslu 

og Húnavatnssýslu um viðhald búnaðarskólans á Hólum, og taka tiltöluleean þátt 

í afborgun Hólaverðsins, og öðrum gjöldum skólans. Með því amtsráðinu. sem skil- 

ur svo brjef landshöfðingja 2. febr. 1884, að það þá fyrst geti komið til tals, að 

Eyjafjarðarsýsla taki þátt í skólastofnuninni á Hólum, þegar öll von væri úti um 

það, að Eyjafjarðarsýsla og Þingeyjarsýsla gengu i fjelag um búnaðarskóla. var nú 

kunnugt orðið, að sýslunefndirnar í Þingeyjarsýslu hefðu á fundum sínum 31. maí 

og 9. og 10. júní þ. á., þegar gjört ráðstafanir til að koma upp búnaðarskóla eða 

fyrirmyndarbúi útaf fyrir sig, eða fyrir Suður- og Norður-þingeyjarsýslu, ályktaði 
ráðið, að skjóta því til sýslunefndarinnar í Eyjafjarðarsýslu, hvort hún eigi vildi 

eiga þátt í skólanum á Hólum, enda hafði sýslunefndin í Húnavatnssýslu á fundi 

sínum 22.—24. febr. þ. á., ályktað að skora á sýslunefndina í Eyjafjarðarsýslu. að 

segja fyrir árslok af eða á um það, hvort hún vildi sameinast Húnavatn; ssýslu og 

Skagafjarðarsýslu um skólahaldið á Hólum eptirleiðis eða eigi. og hafði nefndin 

einnig falið oddvita sínum að skrifa sýslunefnd Skagafjarðarsýslu nm, að hún sendi 

álíka áskorun til sýslunefndarinnar í Eyjafjarðarsýslu. 

Amtsráðið fann ástæðu tilað láta í ljósi ánægju sína yfir góðum framkvæmd- 

um stjórnarnefndar skólans, sem hafa leitt til þess, að hann er farinn að komast 

svo viðunanlegt horf, sem lítil efni leyfa, og áleit að nefndin ætti miklar þakkir 
skildar fyrir þetta af hálfu þeirra, sem að skólastofnuninni standa. 

Amtsráðið samþykkti, að forseti hafði leyft, að lögferjan, sem hingað til hefur ver- 

ið í Fljótsdal við Skriðuklaustur, yrði flutt að Hrafnkelsstöðum. 

Framlögð voru eptirnefnd endurrrit úr gjörðabókum sýslunefnda og yfirfarin af amts- 

ráðinu : 
a. Frá Húnavatnssýslu, fundargjörðir frá 22.— 25. febr. 1886. 
b. Frá Skagafjarðarsýslu, fundargjörðir frá 25.— 26. jan. 1886. 

c. Frá Eyjafjarðarsýslu, fundargjörðir frá 22.--23. marz 1886. 

Í áætlun yfir tekjur og gjöld sjóðsins fyrir 1886, eru 7 

gjaldamegin til búnaðarlegra fyrirtækja, en eigi tekjumegin s 
ingar búnaði, sem búast má við úr landssjóði. 

Að því leyti, sem sýslunefndin hefur samþykkt, að sýslumaðurinn hafði 

lánað Þóroddsstaðahreppi 90 kr. til kornkaupa á síðastliðnum vetri, gat forseti 
þess, að þetta lán hefði verið veitt með sínu leyfi og samþykki 

d. Frá Suður-þingeyjarsýslu, fundargjörðir frá 23.— 25. febr. 1886. 

Eptir að forseti ráðsins hafði í brjefi 6. apríl þ. á., bent sýslumanninum á 

að hið ákveðna sýslusjóðssjald færi fram úr því, sem mætti jafna niður sam- 

kvæmt 43. gr. sveitarstjórnartilsk., sbr. 26. gr. 4., hefur hann leitað samþykkis 

amtsráðsins til þessarar niðurjöfnunar, sem væri nauðsynleg til þess að sýslu- 

  

JO kr. taldar út- 

styrkur til efl- 

0 

, 
á dá
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sjóðurinn gæti staðizt útejöld sín. Amtsrådid sampykku av jafna mætti niður 

10 aurum á hvert hundrað, sem er um 80 kr. fram yfir það, sem jafna mátti 

niður án leyfis amtsráðsins. 

Frá Norður- Þingeyjarsýslu, fundargjörðir frá 4. og 5. marz 1886. 

Frá Norður-Múlasýslu, fundargjörðir frá 10. ágúst 1885, og 17. apríl 1886. 

1. Samkvæmt beiðni sýslunefndarmannsins úr Jökuldals- og Hlíðarhreppi, hafði 

sýslunefndin á fundi sínum 17. apríl þ. á., lýst því yfir, að hún væri því 

eigi mótfallin að leggja fje úr sýsluvegasjóði til brúar á Gljúfurá, sem er á 

hreppavegi. Með því slík ályktun kemur alveg í bága við lög 15. okt. 1875, 

í Íslandi, 4. gr. í niðurlaginu, felldi amtsráðið hana úr gildi, og 

vildi brýna fyrir sýslunefndinni. að fje sýslusjóðsins mætti að eins ganga til 

sýsluvega og brúargjörða á þeim. 

2. Sýslunefndin hafði ennfremur á sama fundi sínum ályktað, að veita Páli Jóns- 

syni lán úr sýsluvegasjóði, til að læra vegagjörð erlendis, gegn því að Páll 

endurgjaldi lánið með því að vinna að vegabótum í sýslunni, þegar hann 

kæmi aptur, en ef hann kæmi ekki aptur, eða dæi, áður en hann kæmi á- 

formi sínu fram, skyldi lífsábyrgðarskírteini hans fyrir 300 kr., sem hann af- 

hendir nefndinni, vera hennar eign. Amtsráðið gat ekki fellt sig við þessa 

ráðstöfun sýslunefndarinnar, því fyrst væri það, að lífsábyrgðarskírteinið, sem 

einlægt þyrfti að endurnýja gegn gjaldi, væri lítil trygging Í sjálfu sjer, enda 

væri mönnum nú samkvæmt brjefi landshöfðingja, 25. marz þ. á., sem amt- 

maður hafði tilkynnt sýslumanninum innihaldið úr, 14. apríl þ. á., á þessu 

sumri gefinn kostur á því, að læra vegavinnu hjá Hovdenak í nágrenni við 

Reykjavík, og hafði amtmaður látið í ljós, að ekkert væri því til fyrirstöðu, 

að 1 eða 2 menn úr sýslunni fengju nokkurn styrk til ferðakostnaðar af sýslu- 

sjóði, eða sýsluvegasjóði, en verkalaun fengju þeir söm og aðrir, á meðan þeir 

, 
um vegina í 

væru að vegavinnu. 

Amtsráðið ályktaði, að sýslunefndin eigi mætti veita þetta lán, nema 
móti fullgildu jarðarveði. 

3. Samkvæmt beiðni sýslunefndarinnar samþykkti amtsráðið, að jafna mætti nið- 
ur til sýslusjóðs, svo að hann gæti staðizt kostnað sinn, 1204 kr. 05 a, eða 

15 aurum á hvert hundrað, sem fer fram úr því, sem jafna mátti niður án 

leyfis amtsráðsins. 

4. Sýslunefndin hefur samþykkt að hreppsnefnd Hjaltastaðahrepps megi taka 
1500 til 2000 kr. hallærislán; ef það er meiningin að fá þetta lán úr lands- 

sjóði, þá ber sýslunefndinni að vita, að landshöfðingi hefir að eins heimild til 

að veita sýslufjelögum, en ekki hreppsfjelögum, lán til að afstýra hallæri. 

Sýslunefndin verður því að biðja um það fyrir hönd sýslusjóðsins, og fá sam- 
þykki amtsráðsins eða forseta þess til lántökunnar. 

Frá Suður-Múlasýslu, fundargjörðir frá 14. ágúst og 9. sept. 1885. 

Forseti gat þess, að hann með brjefi 25. sept. 1885 hefði samþykkt, að 

jafnað hefði verið niður til sýslusjóðs fyrir 1885, 887 kr. 41 e., sem fór fram 

úr því, sem jafna mátti niður samkvæmt 43. gr. sveitarstjórnartilsk., sbr. 26. 

er. 4., en jafnframt brýnt fyrir sýslunefndinni að gæta þess eptirleiðis, sem fyr- 

ir er mælt í nefndri lagagrein. 

Forseti skýrði enn fremur frá, að hann með úrskurði sínum 29. des. 1885, 
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hefði fellt úr gildi fyrst um sinn þá ályktun sýslunefndarinnar á fundi 14. ágúst 
S. á., að veita sýsluvegagjaldið úr Beruneshreppi fyrir 1886, uppí kostnað við 
brúargjörð á Krossá, en brú þessi er ekki á sýsluvegi. Landshöfðingi hafði með 
brjefi 2. marz 1886, staðfest þennan úrskurð amtmanns, sem var byggður á því, 
að ályktun sýslunefndarinnar kæmi alveg í bága við lög 15. okt. 1875, um veg- 
ina á Íslandi, 4. gr. í niðurlaginu. 

Um aðalfund nefndarinnar á yfirstandandi ári var engin skýrsla komin, en 
forseta ráðsins var kunnugt um, að fundarhald, sem ákveðið hefði verið seinast 
í marz eða fyrst í apríl, hefði farizt fyrir vegna illviðra. 

36. Framlagðar voru fundargjörðir frá sameiginlegum fundi sýslunefndanna í Norður- 
og Suður-Múlasýslu, 9. sept. 1885, viðvíkjandi Eyðaskólanum. 
Framlagðir voru eptirnefndir sýslusjóðsreikningar fyrir 1885, sem forseti ráðsins 
hafði yfirfarið áður, til rannsóknar og úrskurðar. 

37. 

38. 

Vid reikninginn úr Húnavatnssýslu fannst ekkert að athuga, og var hann sam- 

bykktur. 

Við reikninginn úr Skagafjarðarsýslu fannst ekkert að athuga, og var hann sam- 
þykktur. 

Við reikninginn úr Eyjafjarðarsýslu, sem reikningshaldari hafði leiðrjett eptir 
bendingu forseta og athugasemd amtsráðsins við reikninginn 1884 (skýrsla um 
fund amtsráðsins, 2. og 3. júní 1885, Stjórnartíðindi 1885. B. bls. 95), fannst 
ekkert að athuga, og var hann samþykktur. 
Við reikninginn úr Suður-Þingeyjarsýslu athugaði amtsráðið, að Skútustaðahreppi 
bæri að endurgjalda 7 kr. 23 a., sem ofborgað sýslusjóðsgjald af Fremri- og 

Hlíðarnámum 1885, auk þess, sem ofborgað hefði verið á árunum 1881--1884, 
alls 20 kr. 25 a. — Reikningshaldari hafði fullnægt athugasemd endurskoðanda 
sýslunefndarinnar við reikninginn. 
Við reikninginn úr Norður-Þþingeyjarsýslu fannst ekkert að athuga og var hann 
samþykktur. 

Við reikninginn úr Norður-Múlasýslu fannst ekkert að athuga, og var hann sam- 
þykktur. 

Sýslusjóðsreikningurinn úr Suður-Múlasýslu var eigi kominn til amtsráðsins, 

og fól það því forseta sínum að úrskurða hann síðar. 

Framlagðir voru eptirnefndir sýsluvegasjóðsreikningar fyrir 1885, til rannsóknar og 

úrskurðar. 

a. 

b. 

Cc. 

Við reikninginn úr Húnavatnssýslu fannst ekkert að athuga, og var hann sam- 

bykktur. 
Við reikninginn úr Skagafjarðarsýslu fannst ekkert að athuga og var hann sam- 

þykktur. 
Reikningur var framlagður yfir tekjur og gjöld hins svo nefnda sBrúar- 

sjóðsa fyrir 1884 og 1885 (sbr. skýrslu um fund amtsráðsins 1. og 2. ágúst 

1884, Stjórnartíðindi 1884, B. bls. 168). Eign sjóðsins við árslok 1885 er 838 

kr. 33 a. 

Við reikninginn úr Eyjafjarðarsýslu höfðu endurskoðendur sýslunefndarinnar at- 
hugað, að vinnukaup eins verkamanns á 11. fylgiskjalinu væri ofreiknað um 2 

kr.; samkvæmt þessari athugasemd verður eign til næsta árs 171 kr. 45 a. Enn- 

fremur ber reikningshaldara, samkvæmt athugasemd endurskoðenda að skýra frá, 

hvort nokkur viðarúrgangur hefði orðið úr gömlu Þverárbrúnni í Öxnadal.
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d. Vid reikninginn år Sudur-pingeyjarsyslu fannst ad athuga, ad 6. utgjalda-fylgi- 
skjalið vantaði. 

e. Við reikninginn úr Norður-þingeyjarsýslu fannst ekkert að athuga, og var hann 
samþykktur. 

Reikningarnir úr Norður-Múlasýslu og Suður-Múlasýslu voru ókomnir, og fól 
amftsráðið forseta sínum að yfirfara og úrskurða þá síðar. 

Fleiri mál komu eigi til umræðu á þessum fundi, og var svo fundi slitið. 
Akureyri, 17. dag ágústmán. 1886. 

J. Huvsteen. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1885 og 1887. 

10. gr. C 4. 
Samkvæmt tillögum amtsráðs norður- og austuramfsins. var af fje því til eflingar búnaði,   

  

  

  

sem landshöfðinginn hefur beinlínis umráð yfir, veitt : 

1. Til búnaðarskólans á Hólum NA FSN 1340 kr. 
2.  — búnaðarskólans á Eyðum FS 660 — 

Þó þannig. að frá báðum þessum skólum, verði komnir til amtsráðsins reikningar yfir 
tekjur og gjöld þeirra 1885—86, áður en styrkurinn greiðist þeim. 

ð. Jóni bónda Jónssyni á Reynistað, sem verðlaun fyrir tilraunir hans til að bæta sauð- 
fjárkyn … BN EÐ 00 — 

4. Til búnaðarfjelaga, eptir nánari uppástungum amtmannsins í norður- og austuramtiun, 
allt að 2 8 FA …… …» 1550 — 

Samkvæmt tillögum amtsráðs suðuramtsins, var af sama fje veitt: 
1. Til búnaðarfjolags suðuramtsins . . . SR 1200 — 
2 ——— — Grímsnesshrepps . eee eee 200 — 
3. — ———— Hrunamannahrepps . . FE 100 — 
d. — þess að gjöra varnargarð gegn sjávargangi fyrir Háeyrarlandi eee ute 1000 — 

Þó með því skilyrði. að verkið sje gjört eptir fyrirsögn búfræðinus, og að fjeð greiðist 
ekki af hendi, fyr en verkinu er lokið, og það hefir verið tekið út af dómkvöddum 
mönnum. 

ð. Til sjera Þorkels Bjarnasonar á Reynivöllum, til að standast kostnað við laxaklak . 100 — 
6 — búfræðings, til að standa fyrir stíflu og framræzlu á Hróarsholtslæk . . . 130 — 
7. — ábúendanna á Ketilsstöðum, Hryggjum og Skeiðtlöt, fyrir að vernda ábúðarjarðir 

sínar fyrir ágangi af Hafursá , BR FA 300 — 
er skiptist á milli þeirra eptir fyrirsögn hlutaðeigandi umboðsmanns. 

8 Til hins íslenzka garðyrkjufjelags, til að byrgja sig upp með norskt kálrabífræ og með 
því afstýra fræskorti að vori komandi . NR a 20 — 

San:kvæmt meðmælum hlutaðeigandi amtmanns, voru samþykktar tillögur: 
sýslunefndarinnar í Húnavatnssýslu um, að verja 400 kr. (sbr. Stjtíð þ. á. B. 20) til 

búnaðarskólans á llólum og 330 kr til styrktar búnaðarfjelögum í sýslunni eptir nákvæmum skýrslum 

um framkvæmdir þeirra. 

sýslunefndarinnar í Skagafjarðarsýslu (sbr. Stjtíð, þ. á B. 20) um, að verja 740 kr. 
til búnaðarskólans á Hólum, 

sýslunefndarinnar í Eyjafjarðarsýslu um, að verja 750 kr. (sbr. Stjtið. þ á. B. 20) 
til launa handa ferðabúfræðingum, 

bæjarstjórnarinnar á Akureyri um, að verja 40 kr. (sbr. Stjtíð. þ. á. B. 20) til eflingar 
jarðeplarækt. 

sýslunefndanna í Suður-þingeyjarsýslu og Norður-þingeyjarsýslu um, að verja 
öð0 kr. og 220 kr (sbr Stjtíð. þ. á B. 20), til þess að launa ferðabúfræðingum og til verðlauna fyrir 
unnar jarðabætur, 

sýslunefndarinnar í Suður-Múlasýslu um, að verja 520 kr. (sbr Stjtið. þ. á. B. 20) 

Þannig: til jafnra skipta milli jarðabótafjelaganna í Reyðarfjarðar, Skriðdals og Eyða hreppum 75 kr., 
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til Jónasar Símonarsonar á Svínaskála fyrir túnbætur 200 kr, til Magnúsar Vilhjálmssonar á Mjóanesi 

fyrir túngarðahleðslu 100 kr., til Finnboga Ólafssonar á Víðirlæk fyrir stýflugarðshleðslu 75 kr. og til 

Jóns Jónssonar á Hallbjarnarstöðum fyrir stíflugarðslileðslu 70 kr. 

10 gr. C.5. b 

Samþykkt að áðurveittum 4000 kr. til sýsluvega í norður- og austuramtinu (sbr Stjtíð þ. á 
B. bls. 41), verði skipt þannig, að Húnavatnssýsla fái 750 kr, Skagafjarðarsýsla 400 kr., Eyjafjarðar- 
sýsla 1150 kr, Suður-Þingevjarsýsla 400 kr., Norður-Múlasýsla 200 kr. og Suður-Múlasýsla 1100 kr. 

13 gr, A. b.2. 

Eptirstöðvarnar fyrir 1985—86, 100 kr., af bráðabirgðaruppbót handa fátækum prestaköllum, 

veittar Mýrdalsþingaprestakalli, 
13. gr, B. V. b. 

Barnaskólanum á Eskifirdi veittur 150 kr. styrkur fyrir 1886, 

16. gr. 4, 

Laxræktarfjelaginu í Dalasýslu veittar 500 kr til að gjöra geymslupolla fyrir hrognfiska o í 

Sjera Jens Pálssyni á Þingvöllum veittar 300 kr, til að koma upp laxklakshúsi, útvega nauð- 

synleg áhöld og vernda klakstaðinn fyrir árflóði úr Öxará 

Sjera Þorkeli Bjarnasyni á Reynivöllum veittar 200 kr. til að kenna aðferð við laxaklak og 

útvega fleiri áhöld við það. þó með því skilyrði, að 5 menn að minnsta kosti njóti hjá honum tilsagn- 
ar í laxaklaki, 

KONUNGLEG LEYFISBRJEF. 
17. júní var cand pharm, 8. 0. Kjær, veitt konungsleyfi til að reka lyfjaverglun á Seyðisfirði. 

19. ágúst var „Prentfjelagi Ísfirðinga“ veitt konungsleyfi til að setja á stofn og nota 
prentsmiðju á Ísafirði 

HEIÐURSGJAFIR. 

Af vöxtunum af styrktarsjóði Kristjáns konungs níunda fyrir árið 1886. var þeim dbrm. Þo r- 

keli Jónssyni á Ormsstöðum og Guðbrandi bónda Sturlaugssyni í Hvítadal. veitt 160 kr. heið- 
ursgjöf, hvorum um sig, fyrir framúrskarandi dugnað í landbúnaði. 

   

EMBÆTTASKIPANIR. 

ðl. ágúst veitti landshöfðingi cand. thcol. Arnóri Árnasyni, Tröllatungu prestakall í 
Strandaprófastsdæmi. 

S. d. veitti landshöfðingi cand. theol. Árna Þórarinssyni, Miklaholts prestakall í Snæ- 
fellsnessprófastsdæmi. 

S. d. veitti landshöfðingi cand. theol. Bjarna Pálssyni, Rípur prestakall í Skagafjarðar- 
prófastsdæmi frá fardögum 1887 að reikna. 

S. d. veitti landshöfðingi cand. theol, Birni Jónssyni, Bergstaða prestakall í Húnavatns- 
prófastsdæmi. 

S. d. veitti landshöfðingi cand, theol. Hálfdáni Guðjónssyni, Goðdala prestakall í 
Skagafjarðar prófastsdæmi. 

S. d veitti landshöfðingi cand. theol. Hannesi L. þorsteinssyni, Fjallaþinga presta- 
kall í Norður-þingeyjar prófastsdæmi 

S. d. veitti landshöfðingi cand. theol. Páli Stephensen, Kirkjubólsþing og Staðar 

prestakall á Snæfjallaströnd í Norður-Ísafjarðar prófastsdæmi. 

1. sept. veitti landshöfðingi cand. theol. Ólafi M. Ste phensen, Mýrdalsþinga 
prestakall í Vestur-Skaptafells prófastsdæmi 

2. s. m. skipaði biskup sóknarprest að Undirfelli, sjera Hjörleif Einarsson, til að 
vera prófast í Húnavatns prófastsdæmi og sóknarprest að Skorrastað, sjera Jónas Pjetur 
Hallgrímsson, til vera prófast í Suður-Mála prófastsdæmi. 

ÓVEITT EMBÆTTI. 

Sýslumannsembættið í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu.  Árslaun 
3500 kr, auk óvissra tekna samkvæmt lögum um laun sýslumanna og bæjarfógeta, 14 VDS 1877. 

Sæki adrir en Íslendingar um embætti þetta, eiga þeir samkvæmt konungsbrjefi 8. april 1844 
og konungsúrskurðum 27 maí 1857 og 8. febr. 18(3, að láta bónarbrjefum sínum fylgja full mera vott- 
orð um, að þeir kunni Íslenzku. 

Auglýst 19. ár“ 1886. Bónarbrjefin eiga að vera komin til ráðgjafans fyrir 30. okt. 1886.
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Skýrsla 
um fund amtsráðsins í norður- og austurumdæminu 3. og 4. júní 1887. 

(Framh.) 

Reikningarnir úr Þinseyjarsýslunum voru ókomnir, og fól amtsráðið forseta 
sínum að rannsaka og úrskurða þá. 

Fram lagðir voru eptirnefudir sýsluvegasjóðsreikningar fyrir 1886, sem forseti amts- 
ráðsins hafði yfirfarið áður, til rannsóknar og úrskurðar. 

DO
 

1
 

a. Við reikninginn úr Húnavatnssýslu fannst ekkert að athuga, og var hann því 
samþykktur. 

b. Við reikninginn úr Skagafjarðarsýslu fannst ekkert að athuga, og var hann sam- 
þykktur. — Reikningur var fram lagður yfir tekjur og gjöld hins svo nefnda 
„Brúarsjóðss fyrir 1886. Eign sjóðsins við árslok var 96 kr. 69 a. 

c. Reikningurinn úr Eyjafjarðarsýslu úrskurðast á þessa leið: 
Athugasemd endurskoðanda sýslunefndarinnar um leifar af efni í Þverárbrúna í 
Kaupangssveit ber reikningshaldara að taka til greina. 

Fylgiskjölin 10., 11. og 12. um vegabætur í Þóroddsstaðahreppi, í Hrafna- 
gilshreppi við „Forvaðann> og í Vallahreppi gefa enga lýsingu á vegagjörðun- 
um, og ályktaði amtsráðið að skora á sýslumann, að skýra gjörr frá þessum 
vegagjörðum, eg skulu yfir höfuð sýsluvegasjóðsreikningum fylgja skoðunargjörðir 
tilkvaddra manna á unnum vegagjörðum, eða þá lýsing sýslumanns sjálfs á veg- 
um þeim, sem lagðir hafa verið, eða á endurbótum á þeim, hafi hann sjálfur 
haft tækifæri til að skoða verk þau, er unnin hafa verið. 

d. Við reikninginn úr Suðurmúlasýslu fannst ekkert að athuga, og var hann sam- 
þykktur. 

Keikningarnir úr báðum Þingeyjarsýslunum og úr No:ðurmúlasýslu voru ókomnir, 
og fól amtsráðið forseta sínum að yfirfara þá og úrskurða. 

Fleiri mál komu eigi til umræðu, og var því fundi slitið. 

Akureyri, 21. júní 1887. 

Í fjærveru amtm. Haysteens 

St. Thorarensen. 
settur. 

Brjef landshöfðingja tl ntmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 
endurgjald kostnaðar við flutning og geymslu vitfirrings. — Með þóknanlegu brjefi 
dagsettu 24. f. m. hafið þjer, herra amtmaður, sent hingað erindi frá bæjarfógetanum i 
Reykjavík með 12 fylgiskjölum, þarsem skotið er til úrlausnar landshöfðingjans ágreiningi 
milli Reykjavíkur kaupstaðar og Mjóafjarðarhrepps um greiðslu kostnaða'ins við gæzlu, 
framfærslu og flutning á vitskertum manni, Jóhannesi Guðmundssyni, sem er viðurkennd- 
ur sveitlægur í Reykjavík. 

Út af þessu gefst yður til vitundar, yður til leiðbeiningar og til birtingar fyrir 
bæjarfógetanum í Reykjavík, að með því að skjöl málsins bera með sjer að þjer og amt- 
maðurinn yfir norður- og austuramtinu eruð á eitt sáttir um, hvernig berigað endur- 
gjalda umgetinn þurfamannakostnað, þá er með því lagður fullnaðarúiskurður á þetta 
mál samkvæmt þurfamannareglugjörð 8. janúar 1884, 3. gr., 4. målsgr. 

24. dag septbrmån. 1887. & BEL 

Reykjavík 1887. Prentsmiðja Ísafoldar, 
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84 
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Stadfesting konungs å vidauka vid skipulagsskså 7. nóv. 1874 fyrir styrktarsjóð 

Christians konungs hins nfunda. 

VJER CHRISTIAN HINN NÍUNDI o. s. frv. 

Gjörum kunnngt: að með því að ráðgjafi Vor fyrir Ísland hefur allraþegnsamleg- 

ast lagt fyrir Oss til staðfestingar viðauka við skipulagsskrá þá, er staðfest var með 

allrahæstum úrskurði Vorum 7. nóvbr. 1874, fyrir sjóð þann, er Vjer með allrahæsta 

brjefi 10. ágúst s. á. gáfum í minningu þúsund ára hátíðar Íslands, en viðauki þessi 

hljóðar svo sem nú skal greina : 
Viðauki 

við skipulagsskrá þá fyrir styrktarsjóð Christians konungs hins Níunda í minningu 

þúsund ára hátíðar Íslands, er staðfest var með allrabæstum úrskurði 7. nóvember 

1874. 
Í stað 1.—3. kafla 2. greinar í skipulag:skrárni skal svo skipað fyrir sem hjer 

segir : 
Stofnlje sjóðsins er 8000 krónur, og skal gjöra þær arðberandi með því að kaupa 

fyrir þær innritunarskýrteini í innritunarbók fjármálaráðgjafans með 3!/29% ársvöxt- 

um. 
Vöxtunum af nefndu fje skal á ári hverju skipt í 2 heiðursgjafir, og skulu þær 

eptir því, sem landshöfðingi nákvæmar ákveður, vera að stærð annaðhvort 140 kr. 

hvor eða 180 kr. önnur þeirra en hin 100 kr. 

Nú er eitthvert ár enginn álitinn verður nefndra heiðursgjafa, og skal þá leggja 

upphæð gjafar þeirrar eða gjafa, er eigi hefur verið veitt, við stofnfjeð og gjöra 

hana arðberandi á sama hátt og það. Þá er stofnfjeð fyrir slíkar viðbætur og 

vöxtu þá, er sparast á ári hverju, er orðið 10000 krónur, skal hvor hinna árlegu 

heiðursgjafa nema líð krónums. 

— þá viljum Vjer allramildilegast staðfesta eins og Vjer hjermeð staðfestum framan- 

ritaðan viðauka í öllum orðum hans og greinum eins og hann er hjer tilfærður. 

Vjer fyrirbjóðum öllum og sjerhverjum að tálima í nokkru því, er að framan er 

ritað. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #6 landshöfðingja um útborgun úr aðalfjehirz- 

unni á launum íslenzkra embættismanna. — Með póstskipi því, er síðast kom hingað 

frá Íslandi barst ráðgjafanum erindi með árituðu vottorði landfógeta, þar sem adjunkt 

Björn M. Olsen í umboði Þorvaldar hjeraðslæknis Jónssonar á Ísafirði fer þess á leit 

að embættislaun hjeraðslæknis þessa fyrir júlí—septembermánuði þ. á. verði greidd úr 

aðalfjehirzlunni íslenzkum kaupmanni einum hjer í borginni. 

Út af þessu er hjer með þjónustusamlega skorað á yður, herra landshöfðingi, 

að tilkynna það þeim, sem hlut á að máli, að ráðgjatinn sjái sjer ekki fært að hlutast 

til um það, að laun eða eptirlaun verði útborguð við aðalfjehirzluna nema því að eins 

að áður sjeu sýnd Í stjórnarráðinu annað hvort vottorð um, að hlutaðeigandi embættis- 

maður sje á lífi eða önnur þau skilríki, er sýni það og sanni, að fyrir hendi sjeu skil- 

yrðin fyrir því, að úlbo:gun á launum eða eptirlaunum fyrir þann og þann mánuð geti 

átt sjer stað eptir þeim reglum, sem um slíkar útborganir gilda.
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Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir norður og austuramtinu út af 

beiðni um leyfi til að flytja til landsins hrút frá Skotlandi. -- Eptir að hafa með 

þóknanlegu brjefi yðar, herra amtmaður, 9. f. m. meðtekið álit amtsráðsins í norð- 

ur og austuramtinu um beiðni Hermanns Hjálmarssonar, er jeg sendi yður með brjefi 

mínu 29. apríl þ. á., um leyfi til að fá fluttan til Húsavíkur frá Skotlandi hrút til að 

blanda íslenzkt fjárkyn, vil jeg hjer með þjónustusamlega skora á yður að tilkynna 

nefndum Hermanni Hjálmarssyni, að af því að enginn dýralæknir sje á Húsavík eða 

þar Í grennd, geti jeg eptir lögum 17. marz 1882, 1. gr. eigi veitt undanþágu þá frá 

hinu almenna banni gegn innflutningi á kvikfje, sem hjer er beðið um. 

Skýrsla 

um „Gjöf Jóns Sigurðssonar. 

Tekjur. 

Eptir skýrsla, dagsettri 3. júlí 1885, átti sjóðurinn : 

a. Innritunarskírteini Ltra G. fol. 1719 . . . . kr. 8400,00 

b. Í peningum . eee 171,48 kr. 8571,48 

Síðan hafa sjóðnum bætzt þessar tekjur: 

a. Eptirgjald eptir '/. jörðina Gljúfrá árin 1883 og 1884 kr. 53,37 

b. Ársvextir af innritunarskírteini til 11. júní 1836 á 4%% -— 336,00 
c. Hålfs års vextir af sama til 11. des. 1886 å 4% . — 168,00 

d. Þóknun út af rentubreytingu Bað . . — 147,00 

e. Hålfs års rentur til 11. jåni 1887 af nýju innritun- 

arskyrteini å 3!/2%0 2. — 147,00 

f. Vextir af fje í sparisjóði . . 2... „0. — 4,86 kr, 856.23 kr.0497,71 

rjöld. 

Útgjöld sjóðsins hafa verið : 

a. Borgun fyrir 2 auglýsingar frá nefnd þeirri sem kosin var á 

alþingi 1885 samkvæmt 3. gr. í sReglum um Gjöf Jóns Sig- 

urdssonars kr 5,91 

b. Borgun fyrir sparisjóðsbók  . . 0.074 030 6,21 

Eign sjóðsins 11. júní 1887: 

Innritunarskírteini Ltra A fol. 93 „0... — 8400,00 

Í landsbankanum með sparisjóðskjöjum  . . . — 1021,50 kr.9491,50 pr. 9497 71 = 
> 

Landshöfðinginn yfir Íslandi, Reykjavík 23. júlí 1887. 
5 J „ J J “ 

Magnus Stephensen. 

srjef landshöfðingja #7 amfmannsins yfir norður og austuramtinu, um það, 

hvort bóndi sje skyldur að greiða lausafjártíund og ankaútsvar af útibúi í öðrum 

hreppi en hann sjálfar er búsettur í. -- Með þóknanlegu brjefi 12. f. m. hafið þjer, 

herra amtmaður, sent hingað erindi hreppsnefndaroddvitans í Áshreppi í Húnavatns- 

sýslu, þar sem hann spyrst fyrir um það, hvort Magnúsi bónda Steindórssyni, sem að 

áliti bæði yðar og sýslumannsins í Húnavatnssýslu átti lögheimili í Sveinsstaðahrep pi 
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fardagaårid 1885—'86, en hafði jafnframt útibú sama fardagaár á eignarjörð sinni Gils- 

stöðum í Áshreppi, hafi fyrir nefat fardagaár borið að greiða til sveitarinnar í hreppi 

þessum lausafjártíund af tíundarpeningi sínum þeim, er framfleyttist á Gilsstöðum, og 

tiltölulegt aukaáútsvar. 

Þjer hafið þegar áður með brjefi 26. ágúst f. á. svarað þessum fyrirspurnum 
hreppsnefndaroddvitans svo, að þar sem Magnús Steindórsson samkvæmt skýrslum 

þeim, sem fyrir lægju, hefði haft lögheimili sitt í Sveinsstaðahreppi hið umrædda far- 

dagaár, þá hafi honum eigi borið að greiða aukaútsvar það ár til Ásshrepps og að það, 

að því er snertir spurninguna um lausafjártíundina, sje samkvæmt 12. gr. laga 12. júlí 

1878, að Magnúsi hafi borið að greiða alla lausafjártíund sína til fátækra í Sveinsstaða- 

hreppi þar sem hann hafi átt lögheimili, en 11. gr. nefndra laga eigi að eins við fram- 

tal penings í þeim hreppi, þar sem hann framfleytist. 

Með því að jeg er yður samdóma um, að svara beri fyrirspurn hreppsnefndar- 

oddvitans í Áshreppi á þann hátt, er að framan er greint, skal jeg biðja yður tjá það 

nefndum oddvita og það með, að mál þetta, eins og þjer einnig hafið þegar áður bent 

honum á, heyri eptir eðli sínu undir dómstólana. 

Brjef landshöfðingja fl amtmannsins yfir norður og austuramtinu um beiðni 

þjóðjarðarlandseta um eptirgjaldslinun vegna skepnumissie. — Með þóknanlegu brjefi 

dags. 27. þ. m. hafið þjer, herra amtmaður, sent hingað erindi frá ábúandanum á þjóð- 

jörðinni —Njálsstöðum í Húnavatnssýslu, Ólafi Ólafssyni, þar sem hann sækir um 60 

álna lækkun á landsskuldargjaldi sínu af nefndri jörð fyrir umliðið og nýbyrjað fardagaár, 

sökum tjóns þess, sem hann hefur orðið fyrir á síðasta vetri og vori sakir skepnumissis. 
Fyrir því undanfelli jeg ekki hjer með þjónustusamlega að tjá yður, herra 

amtmaður, til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari bitingar að með því að mig 

brestur heimild til að veita slíka eptirgjaldslinun og þá, er hjer ræðir um, getur beiðni 

sú, er hjer liggur fyrir ekki orðið tekin til greina. 

Brjef landshöfðingja #1 bæjarfógetans í Reykjarík um skilyrði fyrir greiðslu 

vitagjalds og afgreiðslugjalds af skipum. — Í þóknanlegn brjefi, dags. 4. þ. m., haf- 

ið þjer, herra bæjarfógeti, spurzt fyrir um það, hvort gufuskipinu Bewick, er komið 

hafi hingað frá útlöndum og lagzt hjer fyrir utan eyjarnar hinn 1. p. m., en sent þó 

menn hingað í land, hafi eigi borið að sýna hjer skjöl sín og greiða hjer vitagjald og 

afgreiðslugjald, enda þótt það eigi legðist á höfninni fyrir innan eyjarnar. 

Fyrir því undanfelli jeg ekki hjer með þjónustusamlega að tjá yður, yður til 

þóknanlegrar leiðbeiningar, að samkvæmt lögum nr. 20, 10. okt. 1879 ber hverju 

skipi, að. undanskildum herskipum og skemmtiskútum, er fer fram hjá Reykjanesi 

við Faxaflóa, að greiða vitagjald það, er lögin nákvæmar ákveða, á þeim stað, 

er það fyrst leitar hafnar á eptir að það hefur siglt fram hjá vitanum, og getur það Í 

því tilfelli, sem hjer er um að ræða, ekki haft neina þýðingu, hvort skipið leggst á 

höfninni sjálfri eða rjett fyrir utan hana, úr því að það á annað borð hefur varpað 

akkerum og haft samgöngur við landsmenn. 
Að því er þar á móti spurninguna nm afgreiðslngjaldið snertir, ber ekki, sam-
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kvæmt rentukammerbrjefi 23. maf 1840, sbr. enn fremur landshåfdingjabrjef 6. juli f.å. 91 

(Stjtíð. B, bls. 83) að heimta afgreiðslugjald af skipi,þó það komi inn á höfn, eða, eins 6. ágúst. 

og átti sjer stað í tilfelli því, er hjer ræðir um, leggist fyrir utan höfnina, ef það 
hvorki affermir þar nje fermir. 

Ágrip af brjefi landshöfðingja #1 sýslunannsins í Þingeyjarsýslu um lán 92 

handa sýslunefnd Suðar-Þingeyjarsýslu. — Með brjefi þessu voru sýslunefnd Suður- Í". ágúst. 

-Þingeyjarsýslu veittar 1800 kr. að láni úr viðlagasjóði í viðbót við 5000 kr. lán, er 

sýslunefud þessi hafði áður fengið úr sama sjóði handa Magnúsi Þórarinssyni á Hall- 

dórsstöðum til að fullkomna tóvinnuvjelar. Eiga nefndar 1800 kr. að endurborgast á 

næstu 20 árum með 90 kr. á ári auk 49 árlegra vaxta. 

Ágrip af brjefi landshöfðingja #77 amtmannsíns yfir norður og austuramtinu um 93 

hallærislán handa Húnavatns og Skagafjarðarsýslum. — Með brjefi þessu var Húna- 26. ágúst. 

vatns og Skagafjarðarsýslum heitið allt að 10000 kr. hallærisláni, hvorri um sig, úr 

landssjóði í sumar eða haust, með þeim kjörum að greiddir verði í árlega vexti 4 af 

hurdraði af lánum þessum og þau sjálf endurborguð með '!/io árlega. En jafnframt var 

amtmanni boðið að hafa strangar gætur á því, að nefnd sýslufjelög taki ekki meira fje 

að láni en það, sem er óumilýjanlega nauðsynlegt til að afstýra yfirvofandi manndauða 
í sýslum þessum. 

Ágrip af brjefi landshöfðingja tl stíptsyfirvaldanna um sölu á kirkjujörð 94 
— Með brjefi þessu var stiptsyfirvöldunum tilkynnt að hans hátign konunginum hafi 27. ágúst. 

þóknast 28. júlí þ. á. allramildilegast að fallast á, að jörðin Karlskáli í Reyðarfjarðar- 

hreppi í Suðurmúlasýslu, sem nú er eign Dvergasteins prestakalls, verði seld ábúanda 

þeim, sem nú er á jörðinni, Eiríki Björnssyni, fyrir 4500 kr. þannig að kaupandi greiði af 

Jörðinni eptir kaupin tíund og önnur gjöld til hins opinbera, sem á bændaeignum 
hvíla. 

Jafnframt var stiptsyfirvöldunum boðið að annast um, að söluverð jarðar þess- 

arar verði, þegar er það greiðist, sett á vöxtu og geymt sem föst innstæða Dvergasteins 

prestakalls undir stjórn biskups. 

srjef landshöfðingja #7 andtmannsins yfir norður og austuramtinu um flutn- 95 

ing á þingstað Seyðisfjarðarhrepp. — Út af erindi hreppsnefndarinnar í Seyðisfjarðar- 3. sept. 
hreppi 26. febr. þ. á. og meðmælum sýslumannsins í Norðurmúlasýslu, svo og tillögum 

yðar, herra amtmaður, í þóknanlegu brjefi 17. maí þ. á., vil jög hjer með veita sam- 

þykki mitt til, að þingstaðurinn í Seyðisfjarðarhreppi verði eptirleiðis á Fjarðaröldu, þar 

sem hreppurinn á þar til hæfilegt hús. 

Þetta bið jeg yður tilkynna hlutaðeigendum.
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96 Brjef landshöfðingja #7! stiptsyfirraldanna um stöðu þjóðkirkjuprestsins í Hólma 
15. sept. prestakalli í Reyðarfirði gagnvart utanþjóðkirkjumönnum þar, m. m. — Með þókn- 

anlegu brjefi, dags. 28. júlí þ.á., hafið þjer, herra amtmaður, og þjer, háæruverðugi hérra, 

sent hingað erindi frá prestinum að Hólmum í Reyðarfirði, sjera Daníel Halldórssyni, 

þarsem hann spyrst fyrir um ýms atriði viðvíkjandi stöðu sinni gagnvart ntanþjóðkirk- 

jusöfnuðinum í Reyðarfirði og presti hans, sem staðfestur hefur verið af konungi, svo 

og viðvíkjandi rjetti Hólmakirkju gagnvart sama söfnuði. 

Fyrirspurnir þessar lúta að því: 

I. Hver afskipti hann (sóknarpresturinn) eigi að hafa af fræðslu ungdómsins í utan- 

þjóðkirkjusöfnuðinum í bóklestri, kristindómi, skrift og reikningi ; hvort hann eigi 

að húsvitja hjá utanþjóðkirkjumönnunum, taka fólkstal, hafa eptirlit með siðferði 

og annast um bólusetning. 

2. Hvort hann eigi að rita nokkuð í gjörðabókina eða ministerialbókina viðvíkjandi 

þessum mönnum og telja þá með í sálnaregistri sínu, og hvort hinar árlegu lög- 

boðnu skýrslur hans eigi einnig að taka yfir þá. 

8. Hvort utanþjóðkirkjupresturinn eigi að gefa þjóðkirkjuprestinum nokkrar skýrslur 

og þá hverjar. 

4. Hvort Hólmakirkja missi tekjur þær, er nefndar eru í 16. gr. laga 19. febrúar 

1886 (lausafjártíund og ljóstolla) bótalaust. 

5. Hvort utanþjóðkirkjumönnum beri eigi framvegis að greiða jarðartíund bæði til 

sóknarprests og sóknarkirkju svo og kirkjugjaid af húsum, þegar svo stendur á 

sem lög 19. sept. 1879 um það efni ákveða í 1. gr. Enn fremur, hvenær gjald- 

frelsi utanþjóðkirkjumanna byrji í Hólma prestakalli. 

Þjer hafið, jafnframt því að láta uppi álit yðar um hvernig svara beri spurn- 

ingu þessum, borið þær undir úrlausn mína, og skal jög því nú, með hliðsjón af at- 

hugasemdum yðar um málið, tjá yður til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar 

og ráðstöfunar það, er nú skal greina. 

1.—3. spurning. Það virðist bæði hagtelldast í sjálfu sjer og samkvæmt anda lag- 

anna um utanþjóðkirkjumenn, 19. febr. f. á., að utanþjóðkirkjusöfnuðurinn í Hólma 

prestakalli, sem hefur fengið konunglega staðfestingu á presti sínum, og sem í trúarefn- 

um er eigi í neinu frábrugðinn söfnuðum þjóðkirkjunnar, sje sem mest að unnt er leystur 

undan hverskonar embættislegum afskiptum hlutaðeigandi sóknarprests þjóðkirkjunnar, 

og með því að 14. gr. nefndra laga veitir „yfirvöldunum“, sem í þessu sambandi verð- 

ur að þýða sama sem embættismenn landsins hvort heldur kirkjulegir eða verzlegir, 

rjett til að heimta nauðsynlegar skýrslur og upplýsingar af utanþjóðkirkjuprestinum við- 

víkjandi söfnuði hans, þá álít jeg rjett, að spurningum þeim, sem hjer um ræðir, verði 

í heild sinni svarað neitandi. Hlutaðeigandi prófasti ber því að krefjast þess af utan- 

þjóðkirkjuprestinum í Hólma prestakalli samkvæmt nefndri lagagrein að hann taki að 

í 

í 

sjer eptirlitskyldu, að því er snertir söfnuð hans, þá er spurning er um hjer, og færi 

bækur þær viðvíkjandi söfnuði sínum, er  þjóðkirkjuprestar ern skyldir að færa, allt 

undir umsjón prófastsins, og ber prestinum einnig að senda prófasti hinar árlegu lög- 

boðnn skýrslur sem prestar þjóðkirkjunnar eru skyldir að semja að undantekinni verð- 

lagsskýrslunni, sem þjóðkirkjupresturinn einn å að gefa. Um bólusetningu Í tjeðum 

söfnuði býst jeg við að hlutaðeigandi hjeraðslæknir annist. 

4. spurningu ber að svara með jákvæði,



5, spurningu såmuleidis. — Gjaldfrelsi utanþjóðkirsjusafnaðarins í Hólma prestakalli, 
það er ræðir um í 16. gr. ofannefndra laga, telst frá þeim tíma, er prestur hans hefur 
svarið eið þann, er ræðir um í 14. gr. laganna, og ber utanþjóðkirkjumönnum því að 
svara sóknarprestinum tiltölulegum hluta til þess tíma af ársgjöldum þeirra til hans 
það fardagaár. 

Að endingu skal þess getið, að  utanþjóðkirkjupresturinn í Reyðarfirði, sjera 
Lárus Halldórsson hefur samkvæmt ósk sinni, til þess að geta uppfyllt skyldur þær um 
bókfærslu, sem að ofan er getið, fengið greiddan úr landssjóði kostnað við útvegun 4 
bóka sem hann ætlar fyrir ministerialbók, sálnaregistur, aðalsamanburðairegislur og 
brjefabók. 

Brjef landshöfðingja tl antmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um skipt- 
ingu hrepps.— Eptir að hafa með þóknanlegu brjefi yðar, herra amtmaður,6.þ. m. ogsamkvæmt 
brjefi mínu 28. júní þ. á. meðtekið ný álitsskjöl frá hreppsnefndinni í Kleifahreppi og 
sýslunefndinni í Vesturskaptafellssýslu, viðvíkjandi sundurskiptingu tjeðs hrepps, svo og 
skýrslu um búandafjölda og um aukaútsvars og tíundarupphæðir í hverjum hinna fyrir- 
huguðu 3 hluta Kleifabrepps síðastu 5 árin, skal jeg hjer með þjónustusamlega tjá 
yður til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar að jeg eptir skýrslum þessum 
og öðrum kringumstæðum eigi get álitið nauðsynlegt eða haganlegt að Kleifahreppi 
verði skipt í 3 hluta eins og farið hefur verið fram á. Aptur á móti væri jeg eigi 
mótfallinn því að fallast á varauppástungu sýslunefndarinnar í Vesturskaptafellssýslu um 
að Kleifahbreppi verði skipt í tvennt þannig að Geirlandsá verði látin ráða skiptingunni, 
og skal jeg því jafnframt skora á yður að gefa hreppsvefndinni í nefndum hreppi tæki- 
færi til að láta í ljósi, hvort hún vill heldur að hreppnum verði skipt á þennan hátt, 
en að ekki verði af skiptingu á honum í þetta sinn. 

Brjef landshöfðingja #7 amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um fram- 
færslurjett þurfamanns. — Þjer hafið, herra amtmaður, með úrskurði, dags. 10. febr. 
þ. á., er hreppsnefndin í Dyrhólahreppi hefur áfrýjað til mín, kveðið svo á út af ágrein- 
ingi milli nefnds hrepps og Stokkseyrarhrepps um sveitfesti Sigurðar nokkurs Sig- 
mundssonar Í Grímsfjósum, að þurfamaður þessi eigi framfærslurjett á fæðingarhreppi 
hans, Dyrhólahreppi, og að hreppur þessi skuli skyldur til að endurgjalda Stokkseyrar- 
hreppi 142 kr. 61 e. er Sigurður var búinn að þiggja þar úr sveitarsjóði 20. nóv. f. á. 
svo og allt það, er hann enn fremur kynni að hafa þegið eða verða að þiggja úr sama 
sjóði. 

Þurfamaður sá sem hjer ræðir um, og sem einsog áður er á vikið, er fæddur í 
Dyrhólahreppi, fluttist í fardögum 1874 25 ára gamall inn í Stokkseyrarhrepp og hefur 
dvalið þar síðan, en þjer hafið þó eigi álitið, að hann hali áunnið sjer þar framfærslu- 
rjett sökum þess, að hann *. febr. 1884 hafi þegið þar sjer til bjargar úr sveitarsjóði 
S pund af tólg eins og enn fremur nægileg sönnun sje framkomin fyrir því, að hann 
hafi haustið 1882 fengið 20 kr. styrk af fátækrasjóði Dyrhólahrepps. 

Jeg fæ þó eigi sjeð, að sú sönnun sje framkomin fyrir styrkveitingum þessum, 
að þær geti staðið fyrir því, að Sigurður hafi með dvöl sinni í Stokkseyrarhreppi unnið 
þar rjett til sveitarframfæris, því að þóað Sigurður, að því er kemur til 20 króna styrks- 
ins úr Dyrhólahreppi, hafi sjálfur játað að sá styrkur hafi verið veittur honum úr sveit- 
arsjóði, þá hefur aptur á móti hreppsnefndarmaður sá, er ljet hann fá 20 krónurnar, 
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98 borið fyrir rjetti, að hann hafi lánað Sigurði þær úr eigin vasa, og að þeir hafi seinna jafnað 

23 sept. það lán með sjer, enda hefur upphæðin aldrei verið færð til í sveitarbókinni eða talin 

sveitarsjóðnum til útgjalda í sveitarreikningnum. Og að því er snertir þau 8 pund af 

tólg, er Sigurður á að hafa fengið úr sveitarsjóði Stokkseyrarhrepps 8. febrúar 1884 eða 

seint á 10. árinu, sem hann dvaldi þar í hreppi, þá er engin upplýsing um það fram- 

komin, að Sigurður hafi beiðst þess styrks úr sveitarsjóði, eða nein sönnun fyrir því að 

hann hafi þurft hans með sjer til bjargar, en styrkurinn er svo óverulegur Í sjálfu sjer 

að lítt hugsanlegt er, að hann hafi verið veittur sem nauðsynlegur bjargarslyrkur. Auk 

þess er styrksins eigi getið i sveitarbåkinni og eigi Í sveitarreikningnum fyrir það ár, 

sem hann á að hafa verið veittur, heldur fyrst í reikningnum fyrir fardagaárið 1884-- 

85, og eins verður ekki sjeð, að tilkynning um styrkveitinguna hafi verið send hrepps- 

nefndinni í Dyrhólahreppi fyr en 12. april 1885, en þetta hvorttveggja bendir heldur 

til þess, að tólgarstyrkur þessi, sem var afhentur Sigurði af breppsnefndarmanni, er hann 

vann hjá öðru hverju, hafi eigi upphaflega verið látinn honum í tje sem sveitarstyrkur. 

Hreppsnefndin í Stokkseyrarhreppi hefur að síðustu haldið því fram að Sigurð- 

ur hafi verið þar í hreppi í ólöglegri húsmennsku, og hafi því samkvæmt tilsk. 26. 

maí 1863 12. gr. eigi getað unnið sjer þar sveit með slíkri ólöglegri dvöl, en 

bæði er það, að engin sönnun er fram komin fyrir þessu hvorki þannig, að Sigurður 

hafi verið dæmdur fyrir ólöglega húsmennsku, eða á annan hátt, enda hlýtur það at- 

vik, að Sigurður var tilhúsa hjá einum af hreppsnefndarmönnunum í Stokkseyrarhreppi, 

að gjöra það ólíklegt, að haun hafi verið þar í hreppnum í óleyfi hreppsnefudarinnar. 
Samkvæmt framanskrifuðu úrskurðast að Sigurður Sigmundsson, sá er hjer um 

ræðir, sje sveitlægur í Stokkseyrarhreppi, og skal því úrskurður yðar 10. febr. þ. á úr 

gildi felldur. 

Þetta tilkynnist yður hjer með, herra amtmaður, til þóknanlegrar leiðbeiningar 

og frekari birtingar. 
HEIÐURSGJAFIR 

Af vöxtunum af styrktarsjóði Kristjáns konungs níunda fyrir árið 1887 var þeim Eiríki 

Björnssyni á Karlsskála í Reyðarfirði og Oddi Eyjólfssyni á Sámsstöðum í Fljótshlíð veitt 

hvorum um sig 140 kr. heiðursgjöf fyrir framúrskarandi dugnað í landbúnaði. 

KONSÚLL VIÐURKENNDUR, 

Með konungsbrjefi dags. 2. ágúst þ. á. var kaupmaður N.ClLr. Gram viðurkenndur sem kon- 

sular-agent á Dýrafirði fyrir Bandaríkin í Vesturheimi. 

EMBÆTTASKIPUN, LAUSN FRÁ EMBÆTTI 0. FL. 

29. ágúst var cand. med. á chir. Stefán Gíslason settur til þess fyrst um sinn að 

gegna hjeraðslæknisstörfum í 17. læknishjeraði (Vestur-Skaptafellssýslu) frá 1. sept. þ. á. að reikna. 

2, septbr. var sóknarpresti að Kolfreyjustað sjera Stefáni Jónssyni veitt lausn frá 

prestsembætti, með eptirlaunum frá næstkomandi fardögum, sakir sjóndepru og ellilasleika. 

15. septbr. var umboðsmanni Möðruvallaklausturs, dbr.manni Einari Ásmundssyni 

í Nesi falið á hendur að gegna fyrst um sinn ásamt sínu eigín umboði umboðsmannsstörfum ytir stærri 

og minni Eyjafjarðarsýslu jörðum. 

ÓVEITT PRESTAKÖLL, 

er verða veitt með þeim fyrirvara, að þeir, er þau fá, verða að sætta sig við rýrnun þá á tekjum 

þeirra, er leitt getur af ákvörðun 16. gr. laga 19. febr. 1886, 

Hvanneyri í Eyjafjarðar prófastsdæmi. Brauðið er metið kr. 1061.69. Auglýst 29. ágúst 1887. 

Kolfreyjustaður í Suðurmúla prófastsdæmi.  Uppgjafaprestur er í brauðinu, er nýtur eptir- 

launa af tekjum þess samkvæmt lögum. Brauðið er metið 14H.27 kr. Auglýst 20. septbre 1887. 

Brauðið verður veitt frá fardögum 1888.
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 Stjórnartíðindi B. 18. 1: 

Yfirlit 

yfir fjárhag sýsluvegasjóða í norður- og austuramtinu 1885. 

1. Húnavatnssýsla : 
Tekjur. 

Eign frá fyrra ári . . . . . . . . kr. 1248,69 

Sýsluvegagjald . . . . . . 2... — 1018,58 

Tillag úr landssjóði . . . . . 2. — 490,00 

Aðrar tekjur . .. …… .……. — 12,10 

Lån til ferjukaupa fært til jafn: iðar „ . — 30,00 kr, 279939 

Gjöld. 

Vega hótakostnaður 0. . kr. 1384,78 

Önnur gjöld (þarmeð talið lán til forjukaupa — 467,48 

Eign til næsta års. . . 2... — 947 06 — 2799,39 

2. Skagafjarðarsýsla: 
Tekjur. 

Sýsluvegagjald . . . . . . 2. kr. 993,74 

Tillag úr landssjóði „2... — 110,00 — 1103,74 

|. Gjöld. 
Skuld frá fyra ári . . 2. . 2. 2. kr. 3,85 

Vegabótakostnaður . . . ...….. — 789,75 

Önnur gjöld . . . . . . 0... — 140,00 

Eign til mæsta års . ....8.. — 170,14 — 110374 

3. Eyjafjarðarsýsla: 
Tekjur. 

Sýsluvegagjald . . . . . . . . . kr. 1155,70 

Tillag úr landssjóði . . . 2. . 2. 2. — 980,00 — 9135,70 

Gjöld. 

Skuld frá fyrra ári . . . .... kr. 9,74 

  

  

Vegabótakostnaður . . . . . . 2. — 1954l 

Eign til mæsta ás (2... — 14 2135,70 

4. Suðurþingeyjarsýsla 
Tekjur. 

Eign frá fyrra ári . . 2. . .... kr. 75,42 
Sýsluvegagjald . . . . 0... 2. — 890,88 

Tillag úr landssjóði . . 2... 0. 2 — 310,00 1276,30 

Gjöld. 

Vegabótakostnaður . . . . . . . . kr. 1092,06 

Eign til mæsta árs 2 — 184,24  1976,30 

5. Nordurpingeyjarsysla : 
Tekjur. 

Eign frå fyrra åri . . . . . . . . kr. 279,38 

Sysluvegagjald . 2... 0... — 372,48 — 651,86 

S. dag nóvembermán. 1886. 

Reykjavík 1886. Prentsmiðja Ísafoldar. 
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118 Gjöl 
Vegahótakostnaður 

Eign til næsta árs 

6. Norðurmúlasýsla: 
Tekjur. 

Eign frá fyrra ári. 
Sýsluvegagjald 

Aðrar tekjur. . 

Tillag úr landssjóði fyrir 1884 og 1885 

Gjöld. 
Vegabótakostnaður . 

Eign til næsta árs 

7. Suðurmúlasýsla: 
Tekjur. 

Lán sem sjóðurinn hefur tekið. 

Sýsluvegagjald FA . 
Tillag úr landssjóði fyrir 1884. og 1885 

Gjöld. 

Skuld frá fyrra ári við reikningshaldara 
Lán, sem sjóðurinn hefur tekið 

Vegabótakostnaður 

Önnur gjöld , 
Eign til næsta árs 

Skrifstofu norður- og austuramtsins, 6. 

J. Havsteen. 
119 

Yfirlit 
yfir fjårhag syslusjéda i nordur- og 

1. Húnavatnssýsla: 
Tekjur. 

Eign frá fyrra ári 
Niðurjöfnun, 7 aurar á hvert hundrað 

Gjöld. 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs , 

2. Skagafjarðarsýsla : 
Tekjur. 

Eign frá fyrra ári 

Niðurjöfnun, 8 aurar á hvert hundrað 
Aðrar tekjur 

Gjöld. 
Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 
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kr. 1430,00 
— 1273,32 

kr. 1800,00 

— 1509,70 

— 2100,00 

187,45 

1800,00 

— 2180,78 

85,00 

— 1156,47 

kr. 

kr. 685,09 

— 904,87 

—  150,00 

kr. 1017,10 

. 722 86 

okt. 1886. 

kr. 

651,86 

5409,70 

5409,70 

austuramtinu 1885. 

1076,87 

1076,87 

1739,96 

'. 1739,96



3. Eyjafjardarsysla: 

Tekjur. 
Eign frá fyrra ára . 

Niðurjöfnun, 9 

Aðrar tekjur (hjermeð tillag úr land ssjóði 

aurar á hvert hundrað 

til eflingar búnaði) 

Útistandandi hjá Skagafjarðarsýslu 

Gjöld. 
Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

4. Suðurþingeyjarsýsla : SeyJars 

5. 

Niðurjöfnun, 
Tekjur. 

10 aurar á hvert hundrað 

Tillag úr landsssjóði til eflingar búnaði 
Aðrar tekjur 

Skuld frá fy 

Kostnaður sj 

Gjöld. 
rra ári 

óðsins 

Eign til næsta árs 

Norðurpingeyjarsýsla : 

Tekjur. 
Eign frá fyrra ári 

Niðurjöfnun, 6 

Kostnaður 

aurar á hvert hundi að 

Eign til næsta árs 

6. Norðurmúlasýsla: 

7. 

Tillag úr landssjóði til eflingar búnaði oOo J oa 

Gjöld. 

sjóðsins 

Tekjur. 
Eign frá fyrra ári 

Niðurjöfnun, 
- 

Gjåld. 
Kostnadur sjådsins . 

Eign til næsta års 

Sudurmulasysla: 
Tekjur. 

Eign frå fyrra åri 

Niðurjöfnun, 

Aðrar tekjur 

12 aurar á hvert hundrað 

Búnaðarskólagjaldið fyrir 1885 . . 

5 aurar á hvert hundrað . 
Adrar tekjur . 

kr. 1113,46 

— 1029,42 

— 770,00 

— 540, 00 

kr. 1829,48 

. — 1623,40 

kr. 794,21 
— 570,00 
— 18,00 

kr. 12,00 
— 1355,67 

.… — 104,57 
  

kr. 2206,59 

— 415.18 

. — 50,00 

kr. 1312,28 

— 1359,49 

kr. 2768,38 
— 887,22 
— 100,00 
— 120,81 

1472,21 

654,64 

2671,77 

3876,41 
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119 Gjåld. 

Kostnaður sjóðsins  . . . . . . . kr. 1722,30 

Eign til næsta års . . . ..... — 215411 … 3876,41 
  

Ath. Ad því leyti, sem eign sýslusjóðs Suðurmúlasýslu frå fyrra åri er talin 2768 kr. 

38 a., en í yfirlitinu fyrir 1884 eign til næsta árs 2768 kr. 45 a., skal þess 

getið, að forseti amtsráðsins breytti úrskurði sínum á reikningnum fyrir 1884 

samkvæmt meðtekinni skýrslu reikningshaldara. 
Skrifstofu norður- og austuramtsins, 6. oktbr. 1886. 

J. Havsteen. 

120 Ágrip 
af reikningi landsbankans 1. júlí til 30. septbr. 1886. 

Tekjur: 

1. Seðlar meðteknir úr landssjóði . . . . . . . . . - . - . kr. 230000,00 

2. Bráðabirgðalán frá landfógeta í sðlum . . . . . . 2. . . 2 — 45000,00 

3. Vextir af lánum . 2... — 13751,34 

(Hjeraf eru vextir áfallnir á tímabilinu frá 1. júlí til 

30. septbr. 0... 0... kr. 1683,56 

Fyrirfram greiddir vextir fyrir síðari reikn- 
ingstímabil 0... — 12067,78 

kr. 13751,34) 

4. Disconto af vixlum og ávísunum „2... 15,52 

5. Endurborgud lån: 

a. Fasteignarvedslån . . . . . . . . . kr. 100,00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . . . . — 262,50 — 362,50 

Tekjur alls kr. 289129,36 

Gjöld: 
1. Lánað gegn: 

a. Fasteignarveði . . . . . . 2... kr. 233835,00 

b Sjálfskuldarábyrgð . . . . . 2... — 24940,00 

c. Handveði 0... — 10700,00 

d. Ábyrgð sveita- og bæjarfjlaga . . . . . —  2800,00 yr. 272275,00 

2. Keyptar ávísamir . 2 2 00 eee eee 0 a  —- 400,00 

3. Keyptir víxlar 2 2 2 eee eee eee eee re re 625,00 

4. Í sjóði 30. septbr. 1886 „2. — 15829,36 
Gjöld alls kr. 289129,36 

STYRKUR ÚR LANDSSJÖÐL 
Samkvæmt fjárlögum fyrir 1886 og 1887. 

16. gr. 14. 
Sveini Oddssyni Svendsen veitt af ráðgjafanum 100 kr. viðbót við áður veittan styrk til 

að kynna sjer kennslu í barnaskólum í Kaupmannahöfn. 

Bóksala Kr. 0. Þorgrímssyni veittar 82 kr. 50 a. til útgáfu dómasafns (hæztarjettar og 

landsyfirrjettardóma) fyrir árið 1885. 
Yfirdómara L. E. Sveinbjörnsson veittar 152 kr. 50 a. sem þóknun fyrir að búa undir 

  

prentun dómasafn landsyfirrjettarins fyrir árin 1884 og 1885. 

EMBÆTTASKIPUN. 
30. oktbr. veitti landshöfðingi prestaskólakandídat Jóni Jónssyni Kvíabekkjar prestakall í 

Eyjafjarðarprófastsdæmi.



Stjórnartíðindi Bb. 19. 137 

Brjef landshöfðingja #l bæjarfógetans í Reykjavik um ógildingu bæjarstjórn- 
arírskurðar viðvíkjandi kjörskrá. — Með brjefi 12. júní þ. á., skýrði hinn þáverandi 
setti bæjarfógeti mjer frá því, að á fundi bæjarstjórnarinnar í Reykjavík, 29. maí þ. á, 

þegar fyrir bæjarstjórninni láu til úrskurðar, samkvæmt 13. gr. kosningarlaga til alþing- 

is 14. sept. 1877, framkomnar kvartanir yfir kjörskrá þeirri til alþingis, er gilda á fyr- 

ir tímabilið frá 1. júlí p. á. til 30. júní 1887, hafi bæjarstjórnin, auk þess sem hún úr- 

skurðaði um kærur þær, er fram höfðu komið, gjört þá ályktun, með meiri hluta atkvæða, 

að 5l maður, er alls engin kæra hafði komið frá, skyldu teknir upp á skrána, en af því 

að bæjarfógetinn hafi álitið að bæjarstjórnin hefði eigi vald til annars, eptir að kjörskrá- 

in hefði legið frammi um lögskipaðan tíma, en úrskurða um hinar framkomnu kvartan- 

ir yfir henni, þá hafi hann álitið, að ályktun sú, sem þannig hefði gjörð verið, væri 

gagnstæð lögum, sjerstaklega ákvörðunum 12. og 13. greinar kosningarlaganna til alþing- 

is, og hafi hann því á fundinum lýst ályktunina ógilda, samkvæmt 12. gr. bæjarstjórn- 

artilskipunarinnar 20. apríl 1872, þangað til úrskurður landshöfðingjans væri fenginn, 

og fór hann þess því á leit í nefndu brjefi, að jeg staðfesti ógildingu þá, er hann þann- 

ig hefði gjört. 

Útaf þessu og eptir að jeg með brjefi 6. f. m. hefi meðtekið skýrslu meiri hluta 
bæjarstjórnarinnar, er greiddi atkvæði með hinni ógiltu ályktun, um ástæður þær, er 

    

þeir byggðu atkvæði sitt á, skal jeg hjer með þjónustusamlega tjá yður, herra bæjarfó- 

geti, til þóknanlegrar leiðbeiningar, að með því að jeg er samdóma um skilning þann á 

12. og 18. gr. kosningarlaganna til alþingis, sem að ofan er tekinn fram, þá vil jeg hjer- 

með staðfesta ofangreinda ógildingu bæjarfógetans á hinni umræddu ályktun bæjarstjórn- 

arinnar, á fundi 29. maí þ. á. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #/! landshöfðingja um heilbrigðisskirteini skipa. 

Í þóknanlegu brjeli, 27. júlí þ. á, hafið þjer, herra landshöfðingi, meðal annars 

spurt fyrir um, hvort fullnægt megi álíta ákvæðum 8. gr. laga um siglingar og verz|- 

un á Íslandi 15. apríl 1854, að því er snertir heilbrigðisvottorð þau, er þar um ræðir, 

cf skip þau, er til Íslands koma hafa — eins og opt kvað eiga sjer stað — heilbrigðis- 

vottorð, sem gefin eru út af hlutaðeigandi dönskum konsul, eða hvort telja eigi þau 

heilbrigðisvottorð ein gild, sem gefin eru út af hlutaðeigandi yfirvaldi á staðnum með 

árituðu vottorði hins danska konsúls, ef nokkur slíkur er þar. 

Í tilefni af þessu skal eigi látið hjá líða þjónustusamlega að tjá yður til þókn- 

anlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar, að heimtað er með lagaákvörðun þeirri, sem 

áður var nefnd, að heilbrigðisvottorðið sje út gefið af hlutaðeigandi yfirvaldi og ef nokkur 

danskur konsúll er þar á staðnum, þá riti hann síðan á það vottorð sitt. 

Brjef landshöfðingja ll sýslunannsins í Þingeyjarsýslu um viðbótarlán til 

að fullkomna tóvinnuvjelar. — Með brjefi þessu veitti landshöfðingi sýslunefnd Suður- 

Þingeyjarsýslu 3200 kr. lán úr landssjóði, Í viðbót við áður veitt 1800 kr. lán, handa 

Magnúsi Þórarinssyni á Halldórsstöðum til að fullkomna tóvinnuvjelar, þannig að láns- 

viðbótin verði ávöxtuð og endurborguð á næstu 28 árum med 6% árlega. 

24, dag nóvembermán. 1886. 

Reykjavík 1886. Prentsmiðja Ísafoldar. 

1886 

121 
4. okt. 

122 
25. sept. 

123 
13. okt.



1886 

124 
13. okt. 

125 
19. okt. 
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Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 

veitingu hallærisláns. — Með þessu brjefi veitti landshöfðingi sýslunefnd Strandasýslu 

4000 kr. lán úr landssjóði til að afstýra hallæri í sýslunni, gegn þvi, að lánið ávaxtist 

med 4% á ári og endurborgist á næstu 8 árum með '/s árlega eða á þann hátt, sem 
alþingi síðar kann að ákveða. 

Brjef landshöfðingja t2l antmannsins yfir norður- og austuramtinu um end- 

urgjald sveitarstyrks. — Hreppsnefndin í Seiluhreppi í Skagafjarðarsýslu hefir með 

brjefi 30. nóv. f. á. áfrýjað til landshöfðingja úrskurði yðar, herra amtmaður, 18. desbr. 

1884, viðvíkjandi endurgjaldskröfu Svínavatnshrepps í Húnavatnssýslu á hendur Seilu- 

hreppi útaf kostnaði sumarið 1883 við aðhjúkrun og framfærslu stúlkunnar Helgu Stef- 

ánsdóttur, sem sveitlæg er í Seiluhreppi. Var kostnaður þessi eptir reikningi hrepps- 

nefndarinnar í Svínavatnshreppi alls 211 kr. 18 a. en með tjeðum úrskurði var hann 

færður niður í 190 kr. 28 a. og með því að Svínavatnshreppur hefir meðtekið uppí 

kostnaðinn 100 kr., standa eptir af hinni úrskurðuðu upphæð 90 kr. 28 a., sem hrepps- 
nefndin í Seiluhreppi skorast undan að greiða. 

Fyrir því skal jeg nú, eptir að hafa með þóknanlegu brjefi yðar, herra amt- 

maður, 21. ágúst þ. á., meðtekið tilsvar hreppsnefndarinnar í Svínavatnshreppi til ofan- 

nefnds áfrýjunarskjals og ummæli yðar um málið, þjónustusamlega tjá yður til þóknan- 

legrar leiðbeiningar og frekari birtingar það, er hjer segir. 

Hreppsnefndin í Seiluhreppi hefir til stuðnings neitun sinni um að endurgjalda 

dvalarkostnað Helgu í Svínavatnshreppi haldið því fram, að hreppsnefndin þar hefði að 

óþörfu dregið að flytja Helgu á sveit hennar og til styrkingar því, að Helga hafi verið 

flutningsfær þrátt fyrir veikindi hennar, hefir hreppsnefndin lagt fram vottorð frá hjer- 

aðslækninum í Skagafirði, dagsett 7. maí 1884, og vottorð frá landlækninum, dags. 19. 

október f. á, og lýsa þar læknar þessir yfir því sem sannfæringu sinni, að Helga hafi 

verið flutningsfær á hrepp sinn sumarið 1883. En þrátt fyrir vottorð þessi, sem þarað- 

auki eru, einkanlega vottorð landlæknisins, gefin löngu eptirá og byggð á miður áreið- 

anlegri sjúkdómslýsingu, en eigi á eigin sjón, get jeg þó eigi sjeð, að hreppsnefndinni í 

Svínavatnshreppi verði gefið að sök, að hafa sýnt vanrækslu í að flytja Helgu á fram- 

færslusveit hennar, því að veikindum Helgu, einsog þeim er lýst með vitnaframburði 

undir málinu var svo varið, að það er að minnsta kosti vel skiljanlegt, að hreppsnefnd- 

inni í Svínavatnshreppi eigi sýndist nein tiltök vera til að flytja hana fyr en gjört var, 

enda var gjörð ráðstöfun til flutningsins af hreppsnefndinni hvenær sem Helga yrði 
ferðafær. 

Jeg get heldur ekki sjeð, að kostnaðurinn af dvöl Helgu sje of hátt reiknaður, 

einsog hann er úrskurðaður af yður, að undanteknum 6 kr., sem taldar eru í 5. lið 

(borgun fyrir mann til að vaka yfir Helgu meðan hún var á Litla-Búrfelli), því að 

þessar 6 kr. virðast þegar vera fólgnar í 3. lið reikningsins, og því eiga að falla 
burtu. 

Framannefndur úrskurður yðar staðfestist því hjermeð með þeirri einu breytingu, að 

skuld Seiluhrepps til Svínavatnshrepps færist niður um 6 kr. eða niður í 84 kr. 

28 a.
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skiptingu hrepps í 2 hreppafjelög. — Med påknanlegu brjefi, dagsettu 29. f. m., hafið 8. nóvbr. 
þjer, herra amtmaður, sent hingað erindi, þar sem 5 kosnir menn fyrir hönd hrepps- 

nefndar og hreppsbúa í Broddaneshreppi í Strandasýslu fara þess á leit, að hinum nú- 

verandi Broddaneshreppi verði skipt í 2 hreppsfjelög, og hafið þjer lagt það til, að jeg 

samkvæmt 23. gr. sveitarstjórnartilskipunarinnar 4. maí 1872 skipi fyrir um hrepps- 

skiptingu þessa, sem sýslunefndin í Strandasýslu hefur álitið mjög svo hagfellda á þann 

hátt, sem nákvæmar er tiltekið í áðurnefndu erindi. 

Fyrir því skal svo fyrirskipað sem hjer segir: 
1. Broddaneshreppi í Strandasýslu skal skipt í 2 hreppa, er nefnist Óspakseyrarhrepp- 

ur og Fellshreppur, þannig að allar jarðirnar umhverfis Bitrufjörð frá Þambárvöllum 

að Skriðnesenni að báðum þeim jörðum meðtöldum verði Í Óspakseyrarhreppi, en 

allar jarðir umhverfis Kollafjörð frá Broddadalsá að Hlíð, að þeim báðum meðtöldum, 

verði í Fellshreppi. 
2. Öllum eignum, skuldum og ómagameðlögum hins núverandi Broddaneshrepps, þeim 

sem verða þegar skiptingin fer fram, skal skipt á milli hinna nýju hreppa þannig 

að ?'5 komi á Óspakseyrarhrepp og %s á Fellshrepp, og eptir sama hlutfalli skal 

skipta ómagameðlögum, sem síðar kunna að koma til og sem eiga rót sína Í fje- 

lagsskap þeim, milli hinna nýju hreppa, er hingaðtil hefur átt sjer stað. 
3. Aðskilnaður hreppanna skal fara fram undir eins og amtmaður hefur ákveðið tölu 

hreppsnefndarmanna í hvorum hreppi samkvæmt 2. gr. sveitarstjórnartilskipunarinn- 

ar, og hinar nýju hreppsnefndir eptir það hafa verið kosnar, en þær skulu 

síðan framkvæma skiptinguna á eignum, skuldum og ómagameðlögum og sýslunefnd- 

in skera úr, ef ásreiningur verður. 

Um leið og jeg tilkynni yður þetta, herra amtmaður, yður til þóknanlegrar leið- 

beiningar og frekari birtingar, skal jeg með tilliti til þess, að í framannefndu erindi 

einnig er leitað samþykkis míns til að sýslunefndin í Strandasýslu með ráði hrepps- 

nefndanna ákveði þingstaði í hinum nýju hreppum, geta þess, að áður en slíkt sam- 

þykki verði veitt, verður að vera fengin vissa fyrir því, að hreppsnefndirnar taki að sjer 

þá skuldbindingu að koma upp og halda við rúmgóðu og óaðfinnanlegu þinghúsi hvor 

í sínum hreppi, og að eigendur eða umráðamenn jarða þeirra, þar sem þinghúsin eiga 

að standa, samþykki að slík kvöð sje lögð á jarðir þeirra um aldur og æti; en vitaskuld 

er það, að engin breyting verður gjörð á takmörkum Broddanesþpinghár sem dómþing- 

hár nema með lögum. 

Brjef landshöfðingja #7 Þískupsíns yfir Íslandi um breytingu á kirkjusókn 

tveggja bæja. — Eptir að hafa meðtekið þóknanlegt brjef yðar, háæruverðugi herra, 18. 
f. m. og skilríki þau, er því fylgdu, vil jeg hjermeð samkvæmt tillögu hjeraðsfundarins 

í Rangárvallaprófastslæmi og meðmælum yðar fallast á, að bæirnir Forsæti og Hraukur 

í Landeyjaþingum eigi eptirleiðis kirkjusókn eingöngu að Sigluvíkurkirkju og greiði 

þangað öll lögboðin kirkjugjöld. 

Þetta tilkynnist yður til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

127 
9. nóvbr.
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Ferda- 
postgufuskipanna millum Kaupmannahafnar 

Frá Kaupmannahöfn 
  

   

   
    

  

            
   

    

'Fer frá Skipið fer í 

Kaupm.- Gran | Trang- Þórs- | Beru- | Eski- | Seyðis-! Vopna-| Húsa- | Ákur- 
höfn. ton, isvogi. | höfn. firði. firði. firði. firði. vík. eyri. 

Laura #1. ferð15. jan. 19.jan.......... 22, jan. …. ssese [veere frresnsee frrerrnree frverenene veere 
Laura 2. —" 1. marz 8. marz …—….... 8.Marz FEPLELEEER FELLELLER enes re þr 
Laura 3. — 19. apríl 23. apr. 25. apr. (26. Apr. .....0.. rr ee r frereeneee 
Thyra 4. — | 6. maí 10. maf 12. maí 13. maíl.... .... | 16. mail16. maí......... 18. maí 
Laura 6. — 28. júní Í „júní 16. júní 
Romny 6. — 14. júní (18. júní 20. júní 20. júní ......... 
Thyra 7. — 1. júlí | 6. júlí ........ 7. júlí......... 
Romny 8. — 17. júlí (21. júlí 23. júlí 23. júlí......... 
Laura 9. — 2. åg. 6. åg. 8. åg. 9. ág. ......... 
Thyra 10. — 28. ág. | 1. spt. 3. spt.4. spt. .…... 
Laura 11. — 27. sept. 1. okt.) 3. okt.4. okt.|......... 

nov. 10. nov... 13.n6v. ene lr þr Laura 12, —, 6. 

Frá Íslandi tíl 

   

    

  

| Fer frå Skipid fer i 

Reykja- 'Stykkis-| Flat- | Pat- | Arnar- | Dýra- |Önund-| Isa- | Reykj- | Skaga- 
| vik. hólmi. ey. 'reksfirði! firði. | firði. |arfirdi. | firði. | arfirði. | strönd. 

Laura 1. ferð! 3. febr.|......... þe RSA BARBARA þr 
Laura 2. — 22. marz frvennenen frueeernree err þe | ern fees ens eee feeceusere 
Laura 3. — 7. maí ......... eerneeer Í err þe eee þes nea þrenn þrenn 
Thyra 4. — | 3. júní 3. júní/ 3. júní 4. júní, 4. júní 5. júní 6. júní 7. júní......... 8, juni 
Laura 5. — 1. júlí (1. júlí| 2. júlí.......... 2. júlí 3. júlí 3. júlí ö. júlí ......... 5. juli 
Romny 6. — 29. Júní |........ verreeree [oeerenere frrerreree | re err 
Thyra 7. — 31. juli 31. júlí 81. júlí 1. ág. |......... 1. ág.| 2. ág. | 4. Ág. 0... 4. ág. 
Romny 8. — | Ö. ág. hi uueereree fer merne RANA BARNA BERBAR BRANN FRRAANAR 
Laura 9. — 28. ág. 28. ág. ......... „29. ág. (29. ág. {......... 31. åg. 31. åg. (31. åg. 
Thyra 10, — 24. sept. 24, spt. 1... |sssneeere free renee 125. spt. 25. spt? 28, gpt.|........ þe 
Laura 11. — (16. okt. |......... eeen þeneneneae þer þe frersnrser freeereree | 
Laura 192. — (29. nóv. .......... ho leeseneses AÐRAR ho frserrenre | vere see RNA AR 

1) Þaðan beina leið til Reykjavíkur, kemur þangað 7. júni og fer þaðan 9. s. m. suður um land til 
Berufjarðar án þess að koma við í Hafnarfirði. 

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 komizt fyrir 
veðurs sakir eða íss. það skal sjerstaklega tekið fram, að á Stykkishóln, 
Skagaströnd og Berufjörð verður því aðeins komið að veður leyfi. 

Aths. 2. Á Vestmannaeyjum er komið við í hverri ferð sunnan um land, ef kring- 
umstæður leyfa. Eptir komuna til Reykjavíkur verður auk þess í hvert skipti 
farið til Hafnarfjarðar, ef skipið hefur nægilegan flutning þangað.
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åætlun 
Granton, Færeyja og Islands 1887. 

til Íslands. 

fyrsta lagi frá y Kemur 
Siglu- |Sauðár- Skaga- | Reykj-| Ísa- | Onund-| Dyra- | Arnar- | Pat- | Flat- | [Stykkis-, til 
firði. | krók. |strönd. | arfirði. | firði. | arfirði. | firði. | firði. (reksfirði ey. | hålmi. | Rvíkur. 
a BENNA NT A I (96. jan. 

vencereee fereereres þereeeeeee þenna þanna lernnennn eennnenna þrenns eeen renna þora. 2. 14. marz 
menes er neee rerererre anne erna þessar (rrrrrnere ferm rer 30, april 

venerne 18. maí 19. maí 19. maí 21. maí 21. Maf 29. Mal ......... þer 28. ma) 27, maí 

16. júní 17. júní 17. júní BANANA 18. júni ......... 9. júní ......... 120, júni 1. júní 21. júní 2 25. júní 

RN FARA NANNA RAS FARRANAAN RARÐARARN FÐÐARÐRÐ learn Íeseeense lreeneeeer AO. JÚNÍ 

. 31413] júlí 14. júlí 14. júlí 16 „júl 17. júlí 17; Júl. 118. júlí |... 119, jul 25. juli 

en brserreser freneeneee freeserere ee aerea annnars rrrrrenn rer (sner (28. Juli 
14. ág. 14. ág- 15. ág. |......... 16. ág. Ci. sg, 17. ág. 18. ág. |... | lið. ág. 21.ágúst 

| pt. spt. FARA 12. spt? | AÐRAR 112, spt. 116, sept. 
. 110. okt. 

- 120. „nóv. 

Kaupmannahafnar. Í 

fyrsta lagi frá a 

Sauðár-| Siglu- | Akur- Húsa- | Vopna-|Seyðis-| Eski- | Beru- | Þórs- | Trang-| Gran- | til 
krók. | firði. | eyri. | vík. | firði | firði. | firði.) ! firði, I håfn. | isvogi. | ton. I Kmh. 

venne err leererrer lereneeeee lexeeeee. 6. febr.l......... | 9. febr.'15.febr. 
ven eneen lenar ens þenreenuer þeneee er eeen eenneeena þeeense ens þereceneea 25. MEZ 0. 129, mrz 6. april 
HARRANARA Been renn err err lereeer err 10. mal 10. maí 14. maí, 19. maí 

8. júní, 9. júní 19. júni 0000. esse 14. úní......... 14. júní 15. júní 16. júní 19. júní, (24. júní 

5. júlí| 6. júlí, 9. Júli, 9. júlí 10. júl 12. júlí 12. júlí 13. júlí 14. júlí ......... 19. júlí (24. júlí 

| ae err rr 2 Jú 2. júlí 6. júlí (11. júlí 
4. ág. | 5. åg. | 8. Ág. rr 8. åg. 10. åg. 10. åg. se. 1l. ág. ......... 15. ág. (21. ág. 

veirur þerereren enenrenen leenenenee þeennnessa |ereneeses þes een |exenceen. 8. ág. | 9. ág. ll. ág. 117, ág. 
1. spt.| 1. spt.) 4. spt. 4. spt.......... 5. spt.. 5. spt., 6. spt. 7. spt. 8. spt. 18. spt. 19. spt. 

se (28. spt? 30. spt. 2. 1. okt. 2. okt. 3. okt? 200... | 5, okt. 6. okt. 8. okt. 14. okt. 
ÁRNA ARA Ll ene ern lenneeeree lerennrrer rr 19, okt... |23. okt.'28. okt, 
HARÐAR elta renna neee rare furer dernes] 8. d08.|......... 1 6. des.12. des, 

2) Á stöðvar þessar verður því að eins komið, að sagt verði til nægilegs flutnings. 
3) Þaðan suður um land til Reykjavíkur. 

Aths. 3. Enn fremur er komið við í Klaksvík á Færeyjum í annari ferðinni í báðum 
leiðum og á 3. og 12. ferð í leiðinni út hingað og loksins, ef góður flutning- 
ur hýðst, á 6. og 8. ferðinni út og utan. 

Aths. 4. Banni ís skipunum fyrirætlaða leið norður um land, verða þeir farþegar, er 
ætla á einhver n stað, sem ekki verður komist að, látnir fara á land á næstu 
höfn sem komist verður inná. V ilji þeir heldur verða með skipinu til annar- 
ar hafnar mega þeir það. Fa rejaldi verður engum skilað aptur, þegar slíkt 
kemur fyrir, og fæðispeninga verða farþegar að greiða, meðan þeir eru á skip- 
inu. Við slík tækifæri verður farið á sama hátt með flutning. Skipstjórarnir 
ráða hvort þeir skipa honum í land á næstu höfn, sem komist verðr innná, 
eða hafa hann með sjer lengra og skila honum á apturleiðinni. 
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Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #7 landshöfðingja um synjun konungsstadfest- 

15, okt, ingar á frumvarpi til stjórnarskipnnarlaga um hin sjerstaklegu "málefni Íslands. — 

26. okt. 

130 

131 
5. nóv. 

132 
6 nóv. 

Með þóknanlegu brjefi, dags. 26. ág. þ á., hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hingað 

frumvarp það til stjórnarskipunarlaga um hin sjerstaklegu málefni Íslands, sem sam- 

þykkt var á alþingi 1885 og sem síðan var, samkvæmt fyrirmælum 61. gr. í stjórnar- 

skrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands 5. jan. 1874 tætt á alþingi því, er saman 
kom í sumar og þar samþykkt óbreytt. 

I konunglegri auglýsingu þeirri til Íslendinga 2. nóvbr. f. á. sem út var gefin 

í tilefni af því, að stjórnarskipunarlaga-frumvarpið var samþykkt í fyrra skiptið, var það 
birt, að enda þótt svo færi, að stjórnarskipunarlaga-frumvarp þetta yrði samþykkt af 

nýju á hinu nýkosna alþingi, mundi það eigi geta hlotið staðfestingu konungs og voru 

ástæðurnar fyrir því teknar fram. 

Samkvæmt þessu hefur hans hátign konunginum 29. f. m. allramildilegast 

þóknast eptir allrapþegnsamlegastri tillögu ráðgjafans að fallast á, að tjeð frumvarp til 

stjórnarskipunarlaga um hin sjerstaklegu málefni Íslands hljóti ekki staðfestingu konungs. 

Þetta er eigi látið hjá líða hjermeð þjónustusamlega að tjá yður, herra -lands- 

höfðingi, til þóknanlegrar leiðbeiningar og til birtingar í B-deild Stjórnartíðindanna. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #7 landshöfðingja um sölu á þjóðjörð. — Með 
þessu brjefi veitti ráðgjafinn landshöfðingja heimild til samkvæmt lögum 8. jan. Þ. á. 

um að stjórninni veitist heimild til að selja þjóðjarðir, að selja þjóðjörðina Böggvers- 

staði í Eyjafjarðarsýslu með hjáleigunni Árgerði ábúandanum á Böggversstöðum Baldvin 

G. Þorvaldssyni fyrir verð það, 6500 kr., sem ákveðið er í nefndum lögum, og að öðru 

leyti með þeim skilmálum, sem þar eru teknir fram. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #7 landshöfðingja um sölu á þjóðjörð. — Með 

þessu brjefi veitti ráðgjafinn landshöfðingja heimild til, samkvæmt lögum 8. jan. p. á. 

um að stjórninni veitist heimild til að selja þjóðjarðir, að selja þjóðjörðina Ásgerðar- 

staðasel í Skriðubreppi í Eyjafjarðarsýslu fyrir 900 kr., og að öðru leyti samkvæmt skil- 

málum þeim, sem fram eru teknir i tjedum lögum, sbr. lög 8. nóv. 1883. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland (7 landshöfðingja um sölu á kirkjnjörð.— Sam- 
kvæmt allraþegnsamlegustu tillögum ráðgjafans, eptir að hafa fengið þóknanlegt brjef 

yðar, herra landshöfðingi, dags. 18. okt. þ. á., hefur hans hátign konunginum þóknast 

í gær allramildilegast að fallast á, að bóndanum Birni Sigfússyni á Hofi í Vatnsdal 

verði seld jörðin Grímstunga, eign Undirfells prestakalls í Húnavatns prófastsdæmi, á- 

samt afrjettarlandinu Grímstunguheiði, fyrir 6500 kr., sem að helmingi greiðist þegar 

stað, en ad hinn helmingur kaupverðsins megi standa í jörðinni gegn fyrsta veðrjetti 

henni og 40 í vöxtu á ári, og með þeim skilyrðum, að kaupandi láti af hendi hæfi- 

legt rjettarstæði í afrjettarlandinu, til þess að fjenu af Grímstunguheiði verði smalað 

þangað á haustin, og að hann enn fremur greiði tíund af jörðinni eptir kaupin og 
önnur opinber gjöld, sem á bændaeignum hvíla. 
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þetta er eigi látið hjá líða hjer með þjónustusamlega að tilkynna yður, herra 

landshöfðingi, til þóknanlegrar leiðbeiningar og til birtingar fyrir hlutaðeigendum. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland fél landshöfðingja um að afmá áritímir á skulda- 

brjef, sem eru eign sveitarfjelaga.-— Með þóknanlegu brjefi 16. f. m. hafið þjer, herra 

landshöfðingi, sent hingað uppsegjanlegt konunglegt skuldabrjef nr. 63, að upphæð 100 
rdl., tilheyrandi Fljótsdalshreppi og farið þess á leit, að sölubannsáritun hins danska 

kansellís á skuldabrjefið, verði afmáð, og um leið spurzt fyrir um, hvort landshöfðinginn 

gæti eigi afmáð slíkar áritanir, samkvæmt 20. gr. samanborinni við 2. gr. í auglýsingu 

um verksvið landshöfðingja 22. febr. 1875. 

Í tilefni af þessu, skal eigi látið hjá líða þjónustusamlega að tjá yður um leið 

og nefnt skuldabrjef endursendist eptir að sölubanns-áritunin hefur verið afmáð, að ráðgjaf- 

inn verður að vera þeirrar skoðunar, að landshöfðinginn hafi heimild til, samkvæmt 

nefndri auglýsingu, með hliðsjón af 12. gr. hennar, að afmá sölubanns-áritanir á skulda- 

brjef, sem eru eign sveitarfjelaga, ef áritanirnar eru eptir stjórnarvöld, sem hafa átt að 

hafa það eptirlit með sveitarfjelögunum, sem nú hvílir á landshöfðingja. 

Reikningur 
fyrir styrktarsjóð Kristjáns konungs hins níunda frá 1. september 1885 til 31. ágúst 1886. 

Tekjur. 

1. Eptirstöðvar 1. september 1885: 
a. Innritunarskírteini og konunglegt skuldabrjef —. . . kr. 8600,00 

b. Í sparisjóði Reykjavíkur... . . .... 2. — 145,74 

C. Í peningum FA „2. 077. 24,00 kr. 8769,74. 

2. Vextir til 11. juni 1886 af innstæðu sjóðsins: 
a. Af innritunarskírteini og konunglegu skuldabrjefi . . kr. 344,00 

b. Af fje í sparisjóði Reykjavíkur 2 — 5,69 kr, 349,69 

Samtals kr. 9119,43 

Gjöld. 

1. Heiðursgjafir veittar: 

a. Guðbrandi bónda Sturlaugssyni á Hvítadal í Dalasýslu kr. 160,00 

bh. Þorkeli bónda Jónssyni á Ormsstöðum Í Árnessýslu . — 160,00 kr. 320,00 

2. Eptirstöðvar 81. ágúst 1886: 
a. Innritunarskírteini og konunglegt skuldabrjef . . . kr. 8600,00 
b. Í sparisjóði Reykjavíkur . 2. . 2... 2. 2 2. — 199,43 — g799,43 

Samtals kr. 9119,43 
Landshöfðinginn yfir Íslandi, Reykjavík 26. oktbr. 1886. 

Magnús Stephensen. 
Jón Jensson. 

1886 
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STYRKUR ÚR LANDSSJOPI 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 og 1887 

10. gr. C 4. 
Samkvæmt tillögum hlutaðeigandi amtmanna voru samþykktar tillögur: 

bæjarstjórnarinnar á Ísafirði um að verja þeim 40 kr, er nefndum kaupstað eru úthlutað- 

ar með auglýs. landshöfð. 12. marz þ. á. (Stjtíð. B 20) til verðlauna handa einhverjum þeim, er sjer- 

staklega hefir vandað verkun á fiski. 

Sýslunefndarinnar í Norðurmálasýslu um að verja 580kr. handa sýslu þessari (sbr. Stj.tíð. 

B 20) þannig, að ö80 kr. sje skipt milli búnaðarfjelaga í sýslunni eptir því hve mörg dagsverk 

hafa verið unnin að jarðabótum í hverju búnaðarfjelagi á þessu ári og að ábúanda þjóðjarðarinn- 
ar Stakkahlíðar verði veittar 50 kr. til framhalds æðarvarpsrækt á jörðunni. 

EMBÆTTA VEITINGAR. 

5. nóvbr. skipaði konungur sýslumann í Skagafjarðarsýslu, Jóhannes Ólafsson til þess að 

vera sýslumaður í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu frá 1. júlí 1887 að reikna. 

Sama dag var sýslumannsembættið í Gullbringu- og Kjósarsýslu, veitt af konungi settum 

sýslumanni þar, yfirrjettarmálfærslumanni Franz Siemsen. 

S. d. var sýslumannsembættið í Dalasýslu, veitt af konungi cand. jur. Páli Briem. 

ÓVEITT EMBÆTTI OG SYSLAN. 

Sýslumannsembættið í Skagafjarðarsýslu ; laust frá 1. júlí 1887.  Árslaun 3000 kr. auk ó- 

vissra tekna samkvæmt lögum um laun sýslumanna og bæjarfógeta 14. desbr. 1877, 2. gr. 

Auglýst 6. nóvbr. 1886. 
Bónarbrjefin eiga að vera komin til ráðgjafans 6. apríl 1887. 

Önnur málaflutningsmannssýslanin við hinn konunglega íslenzka landsyfirrjett. Sýslan 

þessari er lögð 800 kr. þóknun á ári úr landssjóði. 

Auglýst 6. nóvbr. 1886. 
Bónarbrjefin eiga að vera komin til ráðgjafans 15. febrúar 1887. 

Sæki aðrir en Íslendingar um ofannefnt embætti eða sýslan, eiga þeir samkvæmt kon- 

ungsbrjefi 8. apríl 1844 og konungsúrskurðum frá 27. maí 1857 og 8. febr. 1863, að láta bónar- 

brjefum sínum fylgja fullnægjandi vottorð um, að þeir kunni íslenzku, 

EINKALEYFI. 
4. oktbr. var Thorsten Nordenfelt frá Westminster á Englandi, veitt af konungi einka- 

leyfi á Íslandi tíl að búa til úr hvölum, fiskum yfir höfuð og öðrum sjávardýrum, olíu, fæðuefni 

og áburð á þann hátt, sem hann sjálfur hefur bent á. 

YFIRSKATTANEFND. 

13. oktbr. skipaði landshöfðingi þessa menn í yfirskattanefnd í Reykjavíkur kaupstað 

samkvæmt tillögu bæjarstjórnarinnar þar 

L. E. Sveinbjörnsson yfirdómara 

E. Th. Jónassen amtmann og 

H. Kr. Friðriksson yfirkennara 

en til vara: 

Geir Zoðga kaupmann. 

  

LEIÐRJETTING. 
Í næsta tölublaði hjer á undan hefur á bls. 186, í reikningságripi landsbankans, slæðzt 

inn sú prentvilla, að í gjöldunum hafa skipti orðið á upphæðum „keyptra ávísana“ og „keyptra 

víxla“, og áttu keyptar ávísanir í ágripinu að teljast kr. 625.00, en keyptir víxlar kr. 400.00. 
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Ágrip 
af sýslusjóðsreikningum í vesturamtinu fyrir árið 1884. 

1. Mýrasýsla: 
Tekjur: 

Eptirstöðvar frá fyrra ári . 
Nidurjofr: unargjald 

Vegagjald FR 

Tillag úr landssjóði til vegabóta 

Tillag úr landssjóði til eflingar búnaði 

Óvissar tekjur 

Borgað útistandandi vegagjald 1 hrepps 

. — 232,15 Skuld fyrir unnar vegabætur 

Gjöld: 

kr. 422,15 
— 185,00 
— 541,40 
— 700,00 

- 350,00 
— 150,00 
— 32,90 

Sýslugjöld (þar í til eflingar bunadi 350 kr.) kr. 536,50 

Vegabdtakostnadur 

Eptirstöðvar: 

1. af niðurjöfnunargjaldi #. kr, 442,63 

2. af vegagjaldi . . . . — 445,38 

2, Snæfellsness- og Hnappadalssysla: 

  

— 1189,09 

— 888,01 

Tekjur: 
a. Eptirstédvar frå fyrra ári kr. 309,02 

bh. Niðurjöfnunargjald — 524,00 

c. Vegagjald FA — 1165,60 

Gjöld: 
a. Sýslugjöld FI kr. 435,79 

b. Vegabótakostnaður — 1355,63 

c. LEptirstöðvar: 
1. af niðurjöfnunargjaldi . kr. 126,21 

2. af vegagjaldi . . . . — 8099 — 207,20 

3. Dalasýsla: 
Tekjur: 

a. Eptirstöðvar frá fyrra ári … kr, 427,28 

b. Niðurjöfnunargjald — 510,61 

c. Vagagjald . 2... — 658,59 

d. Eptirgjald af fasteign sýslusjóðsins — 46,60 

e. Va hluti andvirdis fyrir tjeda fasteign . — 483,33 

Gjöld : 
a. Sýslugjald . . …… kr 479,98 

b. Vegabdtakostnadur . . .. 0... , — 748,16 

Eptirstöðvar: 

1. af niðurjöfnunargjaldi og af andvirði 

seldrar fasteignar sýslusjóðs kr. 868,31 

2. af vegagjaldi —. . . . — 29,96 

. dag desembermán. 1886. 

kr. 898,27 

Reykjavík 1886. Prentsmiðja Ísafoldar. 

kr. 2613,60 

2613,60 

1998,62 

1998,62 

2196,41 

2126,41 

1886 
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135 4. Bardastrandarsysla: 

Eptirstöðvar frá fyrra ári 

Niðurjöfnunargjald 

Vegagjald , 

Óvissar tekjur 

Sýslugjöld 

Vegabótakostnaður 

Eptirstöðvar: 
1. af niðurjöfnunargjaldi 

2. af vegagjaldi. 

5. Ísafjarðarsýsla: 

2
9
8
 

a. 

b. 

Eptirstöðvar frá fyrra ári 

Niðurjöfnunargjald 

Styrkur úr landssjóði 

Vegagjald 

Sýslugjöld 
Vegabótakostnaður 

Eptirstöðvar : 

1. af niðurjöfnunargjaldi 

2. af vegagjaldi 

6. Strandasýsla: 

d. 

a. 

b. 

s 

Eptirstöðvar frá fyrra ári 

Niðurjöfnunargjald 

Vegagjald 

Óvissar tekjur 

Sýslugjöld . 
Vegabótakostnaður 

Eptirstöðvar: 

Niðurjöfnunargjald 

Íslands vesturamt, Reykjavík 19. 
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Tekjur: 

kr. 805,10 

— 477,17 
— 635,23 

— 770,00 

tjöld: 

kr, 678,60 

— 1199,96 

kr. 476,02 

— 402,92 — 878,94 

Tekjur: 

kr. 612,51 
— 555,00 
— 550,00 

— 1119,96 
Gjöld: 

kr. 882,64 
— 630,81 

kr. 1080,64 

— 243,38 — 1324,02 

Tekjur: 

kr. 368,40 

- 235,27 

. — 395,10 
. — 50,00 

Gjåld: 

kr. 298,00 

— 586,65 

kr. 164.12 — 164,19 

E. Th. Jónassen. 

kr. 2687,50 

— 2687,50 

— 1837,47 

— 1837,47 

— 1048,77 

— 1048,77 

nóvbr. 1886.
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Ågrip 
af sýslusjóðsreikningum í suðuramtinu árið 1884. 

Austur-Skaptafellssýsla : 

a. 

b. 

Eptirstöðvar 

Niðurjöfnunargjald 

Vegagjald 

Tillag til sýsluvega úr 

Sýslugjöld 

Vegabótakostnaður 

Eptirstöðvar : 

1. niðurjöfnunargjald 

2. vegagjald . 

Vestur-Skaptafellssýsla : 

Eptirstöðvar 

Niðurjöfnunargjald 

Vegagjald 

Tillag til sýsluvega 

Sýslagjöld 

Vegabótakostnaður 

Eptirstöðvar: 

1. niðurjöfnunargjald 

2. vegagjald 

3. Rangárvallasýsla: 

4. 

a. 

hb. 

Eptirstöðvar 

Niðurjöfnunargjald 

Vegagjald 

Sýslugjöld 

Vegabótakostnaður 

Eptirstöðvar: 

1. niðurjöfnunargjald 

vegagjald 

Vestmannaeyjasýsla : 

a. Eptirstöðvar 

  

Tekjur: 

kr. 339,20 

— 192,92 
oe eee . 256,94 

landssjóði 1883 — 228,00 

Gjåld: 

kr. 192,75 

— 488,60 

kr. 335,69 

fff — 336,81 

Tekjur: 

kr. 903,57 

— 390,18 

—- 372,40 
— 350,00 

Gjöld : 

kr. 633,50 

— 651,50 

kr. 604,59 

— 126,56 

Tekjur: 
oe kr. 267,36 

— 545,23 

— 855,25 

Gjöld: 
BA kr. 648,67 

- 809,65 

kr. 64,01 

145,51 209,52 

Tekjur: 
. kr. i 7,86 

Flyt kr. 7,86 

kr. 1017,06 

— 1017,06 

— 2016,15 

— 2016,15 

— 1667,84 

2 — 1667,84 
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b. 

b. 

Niðurjöfnunarkostnaður 

Vegagjald 

Sýslugjöld 

Vegabótakostnaður 

5. Árnessýsla: 

6. Kjósar- og Gullbringusýsla: 

5
 

d. 

F
r
 

7. Borgarfjardarsysla : 

a. 

b. 

Cc. 

d. 

wa
 

rr 
øm 

ad 

Eptirstöðvar . 

Niðurjöfnunargjald 

Vegagjald 

Óvissar tekjur 

Sýslugjöld 
Vegabótakostnaður 

Eptirstöðvar: 

1. niðurjöfnunargjald 

2. vepapjald 

Eptirstöðvar . 

Niðurjöfnunargjald 

Vegagjald 
£ . . 

Úvissar tekjur 

Sýslugjöld 

Vegabótakostaður 

Eptirstöðvar (af vegagj 

Eptirstöðvar 

Niðurjöfnunargjald . 

Vegagjald 

Tillag úr landssjóði til 

póstleið 

Styrkur úr landssjóði t 

Óvissar tekjur 

Skuld fyrir vegabætur 

Sýslugjöld 

, 

aldi) 
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Ftutt 

Gjåld: 

Tekjur: 

sjöld: 

kr. 274,65 
— 179,16 

Tekjur: 

Gjöld: 

Tekjur: 

vegabóta á aðal- 

Al eflingar búnaði 

Gjöld: 

Flyt 

kr. 7,86 
— 64,95 
— 150,00 

kr. 72,81 

— 150,00 

kr. 143,37 
— 1603,88 
— 1524,99 
— 382,40 

kr. 1855,00 
— 1345,83 

— 453,81 

kr. 270,36 

— 705,00 

— 2065,50 

— 50,00 

kr. 1309,77 
— 1271,99 
— 509,10 

kr. 924,89 

— 577,19 

— 635,00 

— 800,00 
— 370,00 
— 50,19 
— 120,56 

kr. 1028,35 

kr. 1028,35 

22281 

— 3654,64 

— 3654,64 

— 3090,86 

— 3090,86 

— 3477,83
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Flutt kr. 1028,35 136 

b. Vegabåtakostnaådur  . . ..... — 811,50 

c. Eptirstöðvar: 

1. af niðurjöfnunargjaldi #. kr. 646,84 

2. af vegagjaldi . ... — 991,14 — 163798 . 3477,83 

> 

Íslands suðuramt, Reykjavík 19. nóvbr. 1886. 

E. Th. Jónassen. 

Agrip af brjefi landshöfðingja #20 nmtmannsins yfir suðuramtinu og vestur= 137 

amtinu um hallærislán. — Með brjefi þessu var sýslunefndinni í Kjósar- og Gullbringu- ?. nýv. 

sýslu veitt 1500 kr. lán úr landssjóði til að afstýra hallæri í Vatnsleysastrandarhreppi, 

þannig að lán þetta verði ávaxtað með 40 á ári og endurborgað á 8 árum með '“ 

árlega eða á þann hátt, sem alþingi síðar kann að ákveða. 

Apturköllun á leyfisbrjefi fyrir heimilisgrafreit. — Samkvæmt brjefi ráðgjafans 138 

fyrir Ísland hefir ónýtt verið, 25. septbr. þ. á, leyfisbrjef það, er út var gefið 30. júní 25. sept. 

f. á. handa Jóni Bergssyni í Brokey til að gjöra heimilisgrafreit handa sjer og sínum á 

nefndri eyju og sem prentað er í B-deild Stjórnartíðindanna 1885, bls. 107. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um eptir- 139 

gjaldsliunn og þóknun úr umboðssjóði handa þjóðjarðarlandseta. — Samkvæmt tillög- 30. nóv. 

um yðar, herra amtmaður, í þóknanlegu brjefi dagsettu 29. sept. þ. á, sem byggðar eru 

á skoðunargjörð hlutaðeigandi úttektarmanna og skýrslu umboðsmannsins yfir Munka- 

þverárklaustursumboði, veiti jeg samþykki mitt til, að leiguliðinn á umboðsjörðunni 

Hvassafelli sökum skemmda þeirra, sem*tún og engjar ábúðarjarðar hans urðu fyrir af 

skriðu í ágústmánuði f. á. verði eptir fyrirmælum 17. gr. í lögum 12. janúar 1884, um 

bygging, ábúð og úttekt jarða, aðnjótandi þeirrar linunar í landsskuldargjaldinu eptir 

jörðina, að það færist miður um 26 meðalálnir fyrir fardagaárið 1885 —86 og 7 næstu 

fardagaár á eptir. 

Sömuleiðis fellst jeg á, eptir tillögum hlutaðeigandi umboðsmanns og meðmæl- 

um yðar, að leiguliðanum á fyrnefndri umböðsjörð, Benedikt sýslunefndarmanni Jó- 

hannessyni, sem samkvæmt ráðherrabrjefi 16. septbr. 1875 var gefið fyrirheiti um þókn- 

un, ef hann hreinsaði burt skriðu, sem fjell á tún jarðarinnar það ár, og hlæði varnar- 

garð fyrir skriðuhlaupum, veitist 150 kr. þóknun úr umboðssjóði fyrir umgetna jarða- 

bót, sem eptir áliti úttektarmanna er vel og vandlega af hendi leyst og hefir kostað að 

minnsta kosti 690 kr. 

Þetta gefst yður til vitundar, herra amtmaður, yður til leiðbeiningar og til 

frekari birtingar og ráðstöfunar. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir suður- og vesturamtinu um auka- {40 

kosningu til alþingis. — Þareð þingmaður Vestmanneyinga, Þorsteinn Jónsson, er and- 30. nóv.
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140  aður, skal hjermeð þjónustusamlega skorað á yður, herra amtmaður, að annast um, að 

30. nóv. aukakosning fari fram í Vestmannaeyjasýslu til þess að kjósa alþingismann í stað hins 

látna fyrir það sem eptir er af kjörtímanum, sem nú stendur yfir. 

141 Brjef landshöfðingja til amtmannsins yfir suduramtinu og vesturamtinu um 
30 nóv. greiðslu málskostnaðar í landamerkjamáli. — Með þóknanlegu brjefi, dags. 23. septbr. 

þ. á, hafið þjer, herra amtmaður, sent hingað erindi frá sýslumanninum í Suður-Múla- 

sýslu, þar sem hann fer þess á leit, að helmingur hins úrskurðaða málskostnaðar í 

landamerkjamáli milli Hólma og Borga verði greiddur honum úr landssjóði með kr. 60,75, 

með því að sóknarprestarinn að Hólmum hafi haft gjafvörn í málinu fyrir hönd 

Hólmakirkju. 

Út af þessu vil jeg tjá yður, herra amtmaður, yður til leiðbeiningar og til birt- 

ingar fyrir sýslumanninum í Suður-Múlasýslu, að eins og ekki er heimild til að greiða 

áminnztan málskostnað úr landssjóði til fullnaðar samkvæmt lögum um gjafsóknir 12. 

júlí 1878, 5. gr., með því að landamerkjadómur Suður-Múlasýslu í málinu er ónýttur af 

landsyfirdóminum og það þannig ekki er ákveðið með fullnaðardómi, að málskostnaður- 

inn eigi að greiðast af almannafje, þannig er heldur ekki heimild til að greiða hann 

fyrirfram úr landssjóði samkvæmt lögum um borgun til hreppstjóra og fl., 18. janúar 

1889, 13. gr., því að af málskostnaðarreikningnum verður ekki sjeð, að varnaraðili, sem 

gjafvörnina hafði, hafi beiðst neinnar af gjörðum þeim, sem gjald er reiknað fyrir, og 

tekur því ekki til hans nje landssjóðs fyrir hans hönd að greiða fyrirfram gjöldin fyrir 

þessar gjörðir, heldur til sóknaraðila sem gjörðarbeiðanda. 

142 Brjef landshöfðingja #l stíptsyfirraldanna um eptirlaun prestaekkna. — 1 
30. nóv. þóknanlegu brjefi 6. þ. m. hafa hin heiðruðu stiptsyfirvöld beiðst úrskurðar míns um 

það, hvort eigi megi greiða annari af þeim tvgim prestsekkjum, sem nú eru í Saurbæjar- 

prestakalli í Eyjafirði, eptirlaun úr landssjóði, enda þótt þær báðar hafi verið komnar á 

eptirlaun áður en lög 3. okt. 1884 um eptirlaun prestsekkna komu í gildi, og hafið þjer 

jafnframt tekið það fram, að eptir því sem þjer getið rjettast skilið, virðist nýnefnd lög 

hafa sett það upp sem almenna ákvörðun, að engin prestsekkja megi fá minni eptir- 

laun en 100 kr. á ári (sbr. 1. og 5. gr), en mikið vanti á, að þetta eigi sjer stað hjer, þar 

sem prestsekkjur þær, sem hjer sje um að ræða, fái hvor um sig aðeins 55—60 kr. í 

eptirlaun á ári, og þó að ekkjur þessar sjeu presrsekkjur í betra meðalbrauði yrðu þær 

þannig, með öðrum skilningi á lögunum, ver settar en prestsekkjur frá fátækum brauð- 

um. 

Útaf þessu undanfelli jeg eigi hjermeð þjónustusamlega að tjá yður, til þóknanlegr- 

ar leiðbeiningar, að skilningur sá, er þjer þannig hafið látið í ljósi á lögum 3. okt. 1884, 

hefir að mínu áliti ekki stoð í þessum lögum, sem aðeins, að undantekinni 5. gr., ræða 

um konur þær, sem hjer á eptir verða ekkjur presta, og geta áminnstar prestsekkjur 

í Saurbæjarprestakalli því eigi átt neitt tilkall til eptirlauna úr landssjóði samkvæmt 

nefndum lögum. En að því er snertir þá ástæðu stiptsyfirvaldanna fyrir skilningi yðar, 

að prestsekkjur þessar sjen ver settar en prestsekkjur frá fátækum brauðum, sem njóta 

góðs af 5. gr. laganna, þá vil jeg benda yður á það, að í frumvarpi stjórnarinnar til
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fjárlaganna fyrir 1886 og 1887 (Alp.tíð. 1885, C. bls. 30. við A. h. 4.) er einmitt gjört ráð {49 
fyrir því að úr þessari misfellu á lögunum verði bætt við úthlutunina á fje því, sem 30. nóv. 
veitt er í fjárlaganna 13. gr. A. b. 

Brjef landshöfðingja / amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 143 
tollgjald af vinföngum sem brúkuð eru sem skipsforði á fiskiskipum. — Með þókn- 1. des 
anlegu brjefi 11. f. m. hafið þjer, herra amtmaður, sent hingað brjef sýslumannsins í 
Barðastrandarsýslu og þarmeð fylgjandi erindi Markúsar kaupmanns Snæbjarnarsonar á 
Geirseyri með fylgiskjölum, þarsem kaupmaður þessi sækir um, að fá endurgoldnar 125 
kr. 70 a. sem toll af brennivíni og öli, sem fluttst hafi til Patreksfjarðar með skipinu 
«Gudrun», en verid, hvad brennivínið snertir, skipað úr þessu skipi út í 3 fiskiskip til að 
notast þar sem skipsforði á fiskiveiðum þeirra hjer við landið, og hvað ölið snertir verið 

haldið eptir af skipstjóranum á eGuðrún> til að notast sem skipsforði á þessu skipi. 

Útaf þessu vil jeg hjermeð þj Jónustusamlega tjá yður, herra amtmaður, til þókn- 
anlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar, að með því að þau ein vínföng eru tollfrjáls 
samkvæmt lögum, sem skipshöfnin á því skipi, sem vínföngin flutti hingað til landsins, 
hafði meðferðis sem skipsforða, þá getur beiðni Markúsar kaupmanns Snæbjarnarsonar 
eigi tekizt til greina. 

Brjef landshöfðingja #0 amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um skipt- 144 
ingu Jókuldals- og Hlíðarhrepps í 2 hreppa. — Með þóknanlegu brjeli, dagsettu 25. 1. des. 
oktober p. å., hafid pjer, herra amtmadur, sent hingad erindi frå syslumanninum i Nord- 
ur-Mulasyslu, parsem hann fyrir hönd sýslunefndarinnar í tjeðri sýslu og eptir ósk 
hreppsnefndarinnnr í Jökuldals- og Hlíðarhreppi fer þess á leit, að hreppi þessum verði 
skipt í 2 hreppa, og hafið þjer mælt fram með því, að jeg samkvæmt 23. gr. sveitar- 
stjórnartilskipunarinnar 4. maí 1872 skipi fyrir um hreppaskiptingu þessa á þann hátt, 
sem óskað er eptir. 

Fyrir því skal svo fyrirskipað sem hjer segir: 

1. Jökuldals- og Hlíðarhreppi í Norður-Múlasýslu skal skipt í 2 hreppa, er nefnist 
Jökuldalshreppur og Hlíðarhreppur, og skulu takmörkin milli hinna nýju hreppa 
norðvestanmegin Jökulsár vera landamerkin milli Haukstaða og Fossvalla, og allur 
sá hluti hins sameinaða hrepps, sem er fyrir suðaustan ána, vera í Jökuldals- 
hreppi. 

2. Öllum eignum — að meðtöldum kristfjárjörðunum Fossvöllum og Ketilsstöðum — 
skuldum og sveitarþingslum hins núverandi Jökuldals- og Hlíðarhrepps, þeim sem 
verða þegar skiptingin fer fram, skal skipt milli hinna nýju hreppa að tiltölu við 
hina samanlögðu tölu lausafjártíundarinnar til fátækra- og sveitarútsvaranna hin síð- 
ustu 5 fardagaár 1881--86 eins og þau hafa verið í hvorum hluta hins sameinaða 
hrepps, sem nú á að verða hreppur útaf fyrir sig, og þannig að hreppsnefndin í 
Jökuldalshreppi hafi byggingarráðin á Fossvöllum en hreppsnefndin í Hlíðarhreppi 
byggingarráðin á Ketilsstöðum. Eptir sama hlutfalli skal skipta sveitarþyngslum, 
sem síðar kunna að koma til og sem eiga rót sína Í fjelagsskap þeim, er hingaðtil 
hefir átt sjer stað milli hinna nýju hreppa.
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144 3. Adskilnadur hreppanna skal fara fram undireins og amtmaður hefir ákveðið tölu 

1. des. hreppsnefndarmanna i hvorum hreppi samkvæmt 2. gr. sveitarstjórnartilskipunar- 

innar og hinar nýju hreppsnefndir þar á eptir hafa verið kosnar, en þær skulu síð- 

an framkvæma skiptinguna á eignum, skuldum og sveitarþyngslum, og verði á- 

greiningur út af skiptingunni, skal skorið úr honum af sýslunefndinni, sem einnig 

ákveður um fjallskil hreppanna og afrjettir. 

þetta tilkynnist yður hjermeð, herra amtmaður, til þóknanlegrar leiðbeiningar 

og frekari birtingar, að því viðbættu, að með framangreindri fyrirskipun er ekki gjörð 

nein breyting á Jökuldals- og Hlíðar þinghá, hvorki sem manntalsþinghá nje sem dóm- 

þinghá. 

145 Åuglysing 
30, des. um að birta í blaðinu „Ísafold“ auglýsingar þær, sem um er rætt i opnu brjefi 

27. mai 1859. 

Frá 1. janúar 1887 skal fyrst um sinn, þangað til öðruvísi verður ákveðið, birta 

í blaðinu eÍsafold>, sem út kemur í Reykjavík, auglýsingar þær, sem um er rætt Í opnu 

brjefi 27. maí 1859, um breyting á reglum þeim, er gilda á Íslandi um auglýsingar í 

blöðunum í vissum tilfellum, og sem eptir auglýsingu landshöfðingjans yfir Íslandi 16. 

októbermán. 1884 átti að birta í blaðinu eSuðra> þangað til öðruvísi yrði ákveðið. 

þetta er hjermeð kunngjört öllum hlutaðeigendum til eptirbreytni. 

Reykjavík 30. desembermán. 1886. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. 
Jón Jensson. 

SETTUR MALAFÆRSLUMAÐUR. 

í 97, desember var cand jur, Hannes Ilafstein settur til þess fyrst um sinn frá Í. janúar 

"1887 að gegna sýslaninni sem málaflutningsmaður við hinn kgl. ísl. landsyfirrjett í stað landritara Jóns 

Jenssonar, sem gengt hafði sýslan þessari um stundarsakir.
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rjef landshöfðingja til sýshunannsins í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu um endurborgun á ofgreiddu aðflutningsgjaldi af rauðavíni. — Í brjefi dagsettu 8. ágúst f. á. skýrði hinn þáverandi sýslumaður í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu frá, að Böðvar kaupmaður Þorvaldsson á Skipaskaga hefði krafizt endurgjalds á tolli, er ranglega hefði verið heimtaður af honum í júnímánuði næst á undan af vínföngum, sem höfðu flutzt til hans frá Bergen með skipinu <Columbuss; hann hefði semsje verið krafinn um og greitt toll af 100 flöskum víns með 45 aurum af flösku hverri... Kr. 45,00 Í stað þess að hann, með því að vínið á flöskunum var rauðavín, aðeins 
hefði átt að greiða í toll af því 15 a. af pottinum, eða samtals „ . 0.00 11,25 og hefði hann því ofborgað „ . . SR kr. 33,75 Honum hefði samt verið neitað um að fá þessa upphæð endurgoldna vegna þess, að í vottorði því, sem hinn danski konsúll í Bergen hafði ritað á tollskrá áðurnefnds skips, 
hefðu verið tilfærðar 100 flöskur víns, en ekki tilgreint að það væri rauðavín. 

Nú hefir fyrnefndur kaupmaður farið þess á leit við mig, að sjer verði endur- goldnar úr landssjóði áminngtar kr. 33.75, og med því hann hefir sannað bæði með 
vöruskrá skipsins Columbusar á umgetinni ferð og með reikningi frá hlutaðeigandi vín- 
sala, að þær 100 flöskur víns, sem tilgreindar voru á tollskránni, höfðu inni að halda 
rauðavín (St. Julien), þá verð Jeg að ætla, að hann hafi við áminnzt tækifæri ofborgað 
í toll af þessum vínföngum kr. 33,75, sem hann því eigi að fá endurgoldnar. Jeg skal því þjónustusamlega skora á yður, herra sýslumaður, að greiða Böðvari kaupmanni þor- 
valdssyni á Skipaskaga kr. 33,75 af aðflutningsgjaldi því, sem þjer hafið innheimt fyrir landssjóð á yfirstandandi ári, og færa þær til útgjalda í aðflutningsgjaldsreikningi yðar 
með skýrskotun til þessa brjefs. 

Brjef landshöfðingja tl amtmunnsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 
skiptingu Rosmhvalanesshrepps í 2 hreppa. — Með þóknanlegu brjefi 30. október síð- 
astliðinn hafið þjer, herra amtmaður, sent hingað útskript úr sýslunefndarbók Kjósar- 
og Gullbringusýslu, sem sýnir, að sýslunefndin hefir lagt það til samkvæmt ósk hrepps- 
nefndarinnar í Rosmhvalanesshreppi í erindi til sýslunefndarinnar, dags. 8. júní þ. á., 
er einnig fylgdi brjefi yðar, að hreppi þessum verði skipt í 2 sveitarfjelög og hafið þjer 
Jafnframt mælt með því, að Jeg samþykki hina eptiræsktu hreppaskipting á þann hátt, 
er sýslunefndin hefir stungið uppá. 

Fyrir því skal samkvæmt 23. gr. sveitarstjórnartilskipunarinnar 4. maí 1879 
skipað svo fyrir sem hjer segir: 

1. Rosmhvalanesshreppi í Gullbringu- og Kjósarsýslu skal skipt í 2 hreppa, þannig 
að innri hreppurinn nái yfir Keflavík, Leiru, Inn- og Út-Garð allt að landamerkj- 
um milli Útskála og Kirkjubólshverfis og nefnist sá hreppur Rosmhvalanesshreppur, 
en hinn hreppurinn nái frá greindum landamerkjum suður að syðri landamerkjum 
Stafness við Ósabotna og heiti Miðnesshreppur, með þessum landamerkjum: frá Litlu- 
flös, er liggur fast sunnan við Garðskagaflös í fjöru beint sem sjónhending ræður 
eptir fornaldar garðlapi uppí svonefndan Draughól á Skaganum, þaðan að Skálareykja- 
rjett, þaðan sjónhending að Kölku á Háleyti, þaðan að Gömluþúfu sunnantil á Háa- 
leyti, þaðan að Beinhól; þaðan í sjó eptir Djúpavog við Ósabotna. 

2. Öllum eignum, sveitarþyngslum og skuldum hins núverandi Rosmhvalanesshrepps, 
31. dag desembermán. 1886. 

Reykjavík 1886. Prentsmiðja Ísafoldar. 

1886 

146 
3. des. 

147 
3. des,
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147 þeim sem verða þegar skiptingin fer fram, skal skipt á milli hinna nýju hreppa 

3. des. pannig ad Rosmhvalanesshreppur hljóti og beri af þeiim bvo hluti en Miðnesshrepp- 

ur einn, og eptir sama hlutfalli skal fara um sveilarpyngsli, er síðar kunna að 

koma til og sem eiga rót sína Í fjelagsskap þeim, er hingað til hefir átt sjer stað 

milli hinna nýju hreppa. 

3. Aðskilnaður hreppanna skal fara fram undireins og amtmaður hefir ákveðið tölu 

hreppsnefndarmanna Í hvorum hreppi fyrir sig, samkvæmt 2. gr. sveilarstjórnartil- 

skipunarinnar og hinar nýju hreppsnefndir þareptir hafa verið kosnar, en þær skulu 

síðan framkvæma skiptinguna á eignum, skuldum og sveitarþyngslum, og verði á- 

greiningur útaf skiptingunni skal skorið úr honum af sýslunefndinni. 

þetta tilkynnist yður hjermeð, herra amtmaður, til þóknanlegrar leiðbeiningar 

og frekari birtingar, að því viðbættu, að með framangreindri fyrirskipun er engin breyt- 

ing gjörð á Rosmhvalanesspinghá, hvorki sem manntalsþinghá nje sem dómþinghá. 

148 Brjef landshåfdingja 4 landfógeta um hallærislån handa Barðastrandarsýslu. 

29, des — Með brjefi þessu veitti landshöfðingi Barðastrandarsýslu með venjulegum kjörum allt 

að 2600 kr. lán úr landssjóði til að afstýra hallæri í sýslunni á þessum vetri. 

149 Brjef landshöfðingja #2 andmanusins yfir suðuramtinu og vesturwntir vm 

30. des. skatt af húsum í verzlunarstöðum. Í brjeti, dags. 10. þ. m., sem hingað kom beina 

leið, hefir hinn setti sýslumaður í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu getið þess, að síðan 

húsaskattslögin 14. desbr. 1877 öðluðust eildi, hafi þeirri reglu verið fylgt í nefndri 

sýslu, að heimta ekki skatt af húsum, sem notuð sjeu við ábúð á jörð, er metin sje til 

dýrleika, án tillits til þess, hvort húsið sje í verzlunarstað eða ekki, en af því að hann 

álíti, að þetta komi í bága við 1. gr. nefndra laga, þarsem skilyrðislaust sje boðið að 

greiða skatt af öllum húseignum í kaupstöðum og verglunarstöðum landsins, þá hafi 

hann hugsað sjer að fyrirskipa virðing á þeim af slíkum húseignum, er eigi hafi áður 

verið virtar, og innheimta síðan skatt af þeim, en Óskar þó áður staðfestingar á þessum 

skilningi sínum á húsaskattslögunum. 

Fyrir því vil jeg hjermeð biðja yður, herra amtmaður, að tjá nefndum sýslu- 

manni, að jeg álít ofangreindan skilning hans á húsaskattslögunum rjettan. 

STYRKUR UR LANDSSJÖÐI. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1806 og 1887 

10. gr. C. 4. 

Samkvæmt tillögum amtmannsins yfir norður- 03 austuramtinu fyrir hönd amtsráðsins þar, yri 

„ skipt 1527 kr. milli 26 búnaðar- og 

  

var af þeim 1550 kr. sem getur um í Stj.tið. 1986 B, bis. 

framfarafjelaga í amtinu sem hjer segir:



=
 

gt
 

gt
 

1. Búnaðarfjelagi Áshrepps . . 2 . 2. 2 2. kr. 150,60 

2. —— Kirkjuhvammshrepps . . . . . — 66,80 

3 —— Þorkelshólshrepps . . . 2... — 98,00 

d. — Engillíðarhrepps . . . „ . . — 62,00 

5. —— Torfalækjarhrepps . . . . . . —- 122,80 

6. —— Þverárhrepps . . . 2 2 2 2 2 — 110,60 

i. —— Sveinsstadahrepps — 95,00 

8 —— Svínavatnshrepps . . . „ . . — 162,00 

9. Jarðabótafjelagi Rípurhrepps . . 2. 2... — 22,40 

10. Búnaðarfjelagi Staðarhrepps . 2... — 32,80 

11. Framfarafjelagi Svarfdælinga  . . 0.0.0... — 44,20 

12. — Öngulsstaðahrepps  . . . 2. — 40,20 

13. Búnaðarfjelagi Skriðuhrepps . 2. 2... — 72,60 

14. —— Glæsibæjarhrepps . 2 . . . . — 47,80 

19. Framfarafjelagi Hrafnagilshrepps . . . . . . — 29,60 

16. Búnaðarfjelagi Bægisárprestakalls . . . . . . — 13,40 

17. Framfarafjelagi Arnarnesshrepps . . . . „ . — 55,40 

18. —— Saurbæjarhrepps =. . . . . . — 69,00 

19. — Grímseyinga . . . . 2... — 13,40 

20. —— Grýtubakkahrepps . . . . . . — 61,40 

21. Jarðabótafjelagi Helgastaðahrepps  . . . . . — 37,60 

22. Búnaðarfjelagi Ljósavatnshrepps „ „ „ „ „ - — 46,40 

23. —— Hjaltastaðahrepps . „ . . . „ — 20,00 

24. —— Fljótsdælinga  ....,- 0. — 34,40 

25. —— Jökulsárhlíðar ......…. — 18,60 
  

kr. 1527,00 

Kvennaskólanum í Reykjavík veittur 1200 kr. styrkur fyrir árið 1886. 

Stjórnartíðindiu (deildirnar A, B og C) má panta á ritstofu landshöfðingja og 
öllum póststöðrum á landinu. Verð þeirra er 1 kr. árgangurinn, er verður að greiðast 

fyrirfram um leið og tíðindin eru pöntuð. Eldri árgangar Stjórnartíðindanna, þeir sem 

enn eru til, kosta heptir 1 kr. 90 a. hver, nema árgangurinn 1874 er kostar 95 aura 

og árgangurinn 1886 er kostar 1 kr. 25 a. 

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- 

1886



1886 156 

um er skylt að halda peim Stjérnartidindum, er peim eru send kauplaust, saman i gådri 

reglu, og munu þeir að öðrum kosti verða skyldaðir til að útvega tíðindin eptir á al 

nýju á eigin kostnað.


